
încheierea vizitei 
PREȘEDINTELUI 

REPUBLICII CIPRU, 
SPYROS KYPRIANOU

Președintele Republicii Cipru, 
Spyros ț£yprianou, și-a încheiat 
marți vizita de stat efectuată 
împreună cu doamna Mimi Ky- 
prianou în țara noastră, la in
vitația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Spyros Kypria- 
nou, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Mimi Kyprianou au 
sosit împreună la aeroport.

Pe frontispiciul aerogării se 
aflau portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și președin
telui Spyros Kyprianou, înca
drate de drapelele de stat ale 
celor două țări.

Numeroși bucureșteni aflați 
pe aeroport au salutat cu 
căldură pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Spyros Kyprianou, 
aclamind cu entuziasm pentru 
întărirea Prieteniei tradiționale 
și dezvoltarea colaborării dintre 
țările și popoarele noastre.

In această atmosferă priete
nească a avut loc ceremonia

ASTĂZI, SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL 
9 La București (Stadionul „23 August") : Dinamo — 

Sportul studențesc
• La Pitești (Stadionul „1 Mai") : Steagul roșu Brașov — 

Steaua
• Vor reuși dinamoviștii ceea ce n-au reușit in fața 

argeșenilor sau își va continua Sportul studențesc 
suita rezultatelor favorabile din cupă ?

• Steagul roșu încearcă să stopeze o altă specialistă 
a „competiției k.o“, în timp ce Steaua aspiră la ai 
13-lea trofeu

• Partidele vor începe la ora 17 și vor fi transmise (al
ternativ) la radio și televiziune

• Finala va avea loc duminică, la București

Inceplnd de azi, la Craiova,

atractivă competiție de box

„(TNTIRA 
SINDICATELOR 

DOLJENE“
Comisia de box a județului 

Dolj a luat lăudabila inițiativă 
de a organiza o interesantă com
petiție pugilistică, „Centura sin
dicatelor doljene”. întrecerile în
cep azi in sala sporturilor din 
Craiova și continuă pînă sîm- 
bătă seara.

La invitațiile lansate cu multă 
vreme in urmă de către organi
zatori au răspuns . afirmativ nu
meroase secții puternice din țară, 
astfel că pe ringul craiovean vor 
evolua mulți pugillști valoroși, 
competiția anunțtndu-se deosebit 
de atractivă. Nivelul valoric al 
întrecerilor va fi evident ridicat 
prin prezența unor componenți 
ai lotului republican pe care fe
derația de specialitate a hotărît 
sâ-i înscrie în concurs. între cei 
10—15 membri ai lotului se vor 
afla Aurel Sircă, Teodor Dinu, 
Dragomir Ilie, Nicu Popa, Flo
rin Stan, Constantin Ghindăoanu, 
Carol Hajnal, Mihai Grigoraș, 
Costică Chiracu,. Dumitru Micu. 
De asemenea, vor fi prezențl șl 
o serie de pugillști fruntași din 
cluburile Dinamo București, 
Steaua, Metalul București, Box 
club Galați, Box club Brăila, 
Farul Constanța etc. 

oficială a plecării inalților 
oaspeți.

O gardă militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Cipru și Re
publicii Socialiste România, in 
timp ce, in semn de salut, au 
fost trase 21 de salve de arti
lerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Spyros Kypria
nou au trecut in revistă garda 
de onoare.

Un grup de pionieri a oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Spyros Kyprianou. tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 
Mimi Kyprianou buchete de 
flori.

La scara avionului, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Spyros 
Kyprianou iși siring eu căldură 
miinile. iși iau nn prietenesc 
rămas bun. Cu aceeași cordiali
tate si-au strins miinile to
varășa Elena Ceaușescu și 
doamna Mimi Kyprianou.

La ora 9.00. aeronava prezi
dențială a decolat.

O fază posibilă în semi
finala de astăzi, Dinamo 
— Sportul studențesc. In 
imagine, duel în campio
nat intre Iorgulescu (in 
prim plan) și mijlocașii 
dinamoviști Augustin (în 

stingă) și Custov.
Foto : Dragoș NEAGU

Amănunte de !a cele pa
tru semifinaliste in pagi

nile 2-3.

Campionatul național

de ciclism
M. ROMAȘCANU ÎNVINGĂTOR LA FOND, 

INTR-O CURSĂ DI MARE DURITATE
SINAIA, 26 (prin telefon). 

Marți dimineață, cicliștii au 
luat startul, din Ploiești, în 
cel mai dificil campionat al 
anului, cel de fond. S-a aler
gat pe o băldură caniculară. 
Pe un traseu de 157 km, pe 
drum greu, montan, prin Vă
lenii de Munte, spre Cheia, au 
fost străbătute serpentinele în 
urcuș care te conduc la Săcele, 
a fost parcursă coasta pieptișă
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DAR DE MARE PREȚ AL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

„DACIADA" S-A CONSTITUIT 
INTR-UN MINUNAT FRONT AL TINEREȚII 

Șl AL SPORTULUI ROMÂNESC
Sportul nostru cunoaște, din 

anul 1977. cea mai amplă și 
mai complexă competiție na
țională din cite a avut vreoda
tă, „Daciada”. Manifestarea 
sportivă cea mai plină de con
ținut. cea mai generoasă din 
istoria sportului românesc, con
stituind un cadru larg de par
ticipare a populației de la ora
șe și sate la practicarea exer- 
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului, ..Daciada- este un 
dar de mare preț al președin
telui României. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Un dar făcut tineretului de 
primul părinte al țării, o com
petiție căreia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu i-a gindit și desti
nat o minunată esență patrio
tică. „Daciada” urmărind creș
terea unui tineret viguros, ar
monios dezvoltat fizic și mo
ral. capabil să-și îndeplineas
că cu succes misiunea istorică 

OMAGIUL SPORTIVILOR LA ALARMA S4RSĂIQ4RE

VECHILE TRADIȚII SI, MAI ALES, 
NOILE TRĂDITH 

ALE SPORTULUI ARĂDEAN
.Ceea ce s-a înfăptuit in mu

nicipiul și județul nostru. in 
toate domeniile, inclusiv cel al
educației fizice și sportului, in 
cei 35 de ani de la Eliberare 
și îndeosebi in ultimii 15 ani. 
de cind in fruntea Partidului 
se află cel mai iubit și stimat 
fiu al poporului român, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
nu are termen de comparație 
In întreaga istorie a acestor 
meleaguri românești. După cum 
se știe, anul acesta, în prezența 
secretarului general al partidu
lui, populația județului și mu
nicipiului Arad a sărbătorit, 
sub semnul dragostei nețărmu
rite față de patrie, față de 
partid, aniversarea a 950 de 
ani de la prima atestare docu
mentară a municipiului Arad 
și 2 000 de am de la înteme
ierea cetății dacice Ziridava* — 
ne spunea recent tovarășul 
Pavel Nadiu, secretar al Comi
tetului județean Arad al P.C.R.. 
președintele CLJ.E.F.S. Arad, 
subliniind marile succese ale 
sportului in anii socialismului.

Aradul are o veche tradiție 
sportivă. Notăm citeva dintre 
cele mai semnificative momen
te. Prima organizație sportivă. 
„Societatea de tir din Arad”, a 
luat ființă in anul 1831, iar 
primul concurs de tir a avut 
loc la 26 mai 1849. între anii 
1831—1875 apar asociații de 

a Timișului pînă Ia Predeal, iar 
în final rutierii au avut de 
escaladat și sufocantul urcuș 
de pe Furnica, pînă la Cota 
1 400. Abia aici arbitrii au în
registrat sosirea în această di
ficilă întrecere pe care a cîști- 
gat-o Mircea Romașcanu.

Dar. să relatăm cîteva as
pecte din această interesantă 
și mult disputată finală. După 
startul tehnic, dat din afara 

de constructor al socialismului 
și comunismului in patria noas
tră. „Daciada”, cadru larg de 
manifestare a energiei și ela
nului revoluționar al tineretu
lui patriei, al cetățenilor țârii, 
contribuie la afirmarea capaci
tății creatoare a poporului, la 
educarea conștiinței socialiste 
a maselor, la FORMAREA 
OMULUI NOU — iată concep
ția superioară a inițiatorului ei, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
care consideră această mare 
competiție națională o înaltă 
școală comunistă. patriotică, 
deschisă tuturor.

O adevărată „Cîntare a Româ
niei” în sport, urmărind îm
bogățirea și fortificarea valori
lor umane ale tineretului, ale 
tuturor cetățenilor patriei. „Da
ciada” se prezintă azi ca un 
fluviu cu un debit din ce în ce 
mai mare, cu afluenți din ce în 
ce mai puternici și mai nume

scrimă și de vinătoare. iar pa
tinajul se practică din 1870. 
Prin anul 1879 ia ființă asocia
ția de gimnastică și. 10 ani 
mai tirziu, cea de ciclism. în 
anul 1891 clubul „Mureșul” or
ganizează primul concurs de 
canotaj, iar în primul campio
nat al țării (1925) reușește să 
cucerească două titluri. Fot
balul Începe să fie practicat 
de prin anul 1890. Preocuparea 
pentru atletism se soldează In 
anul 1935 cu campioni naționali 
la 100 și 400 m plat și la arun
carea greutății.

Dar. cum pe bună dreptate 
se afirmă, înainte vreme spor
tul era îndeosebi apanajul ce
lor înstăriți, tineretul muncitor 
pătrundea cu greu în cercurile 
sportive, ceea ce și explică 
numărul restrins al asociațiilor, 
secțiilor și sportivilor. Oricum, 
se poate spune că Aradul este 
una din localitățile cu o veche 
tradiție sportivă, deținînd chiar 
intiietatea pe țară in apariția 
unor ramuri și probe. Oricit 
de veche și bogată ar fi însă 
această tradiție — pe care o 
cinstim pentru ce a avut ea 
bua. valoros — nu se poate 
compara nici pe departe cu 
dezvoltarea impetuoasă pe care 
a cunoscut-o mișcarea de edu-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3) 

municipiului Ploiești, s-a ru
lat calm, prudent, cu circa 40— 
41 km la oră și, astfel, s-a 
trecut prin Văleni, Teișani. 
după care — pe urcușul de la 
Homoriciu — acalmia a fost 
tulburată de o acțiune între-

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

(Continuare In pag. 2—3) 

roși care se adună din toate 
cimpiile și din toți munții 
României. Nu sînt simple ima
gini, sînt realități care se im
pun progresiv atenției tuturor, 
dezvăluindu-și virtuți care ne 
bucură, confirmînd marea vo
cație a „Daciadei”.

Cadru larg de participare a 
tineretului, a populației la 
practicarea exercițiilor • fizice, 
sportului și turismului, „Dacia
da” a scos convingător in evi
dență și rolul stimulator al a- 
cestei Olimpiade românești în 
îmbunătățirea activității în 
toate domeniile sportive, dove- 
dindu-se o cale mereu mal 
eficientă de afirmare a talente
lor anonime. Astfel, în prima 
ediție a „Daciadei”. eoncursu-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Radu Bora, una din marile spe
ranțe ale sportului de perfor

mantă arădean

HANDBALIȘTII ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI 

In trofeul iugoslavia^ 
în localitatea iugoslavă Pola 

a continuat competiția de 
handbal masculin dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia”. în cel 
de-al doilea meci reprezenta
tiva țării noastre a dispus cu 
27—21 (13—8) de cea a Suediei. 
Golurile au fost înscrise de 
Stingă 6. Voina 5. Dragă oiță 4, 
Boroș 3, Durau 3, Grabovsehi 
2. Folker 1. Bedivan 1, Flangea 
1, Istode 1. în celelalte me
ciuri : U.R.S.S. — R. D. Ger- 
mană 28—24 (16—14) si Iugo
slavia — Polonia 27—25 (15—15). 
După două zile de întreceri, în 
clasament conduce Iugoslavia 
cu 4 p. 2. U.R.S.S. 3 p, 3. R. D. 
Germană 2 p. 4. România 2 p,’ 
5 Polonia 1 P, 6. Suedia 0 p. 
Competiția continuă.



„HANDBALUL NOSTRU MASCULIN POATE 
REVENI ÎN FRUNTEA IERARHIEI MONDIALE
ne declară lector univ. Romeo Sotiriu

Observatorul consecvent al 
■ultimelor ediții ale campiona
tului Diviziei A la handbal 
masculin va recunoaște că 
printre echipele care au animat 
Întrecerea și, mai mult decît 
etît, au furnizat, aproape an de 
an, noi și talentate elemente, 
se numără și Universitatea 
Cluj-Napoca. Pregătită de la 
Înființarea sa în 1961 (este vor
ba de handbalul în 7) de lec
torul universitar de azi Romeo 
Sotiriu, Universitatea Cluj-Na
poca a evoluat permanent pe 
„scena" primei divizii, ocupând 
de două ori locul III. Rezultatele 
acestei echipe, stăruința _ ; 
trenorului ei, concretizată 
creșterea și educarea a . i 
meroși jucători de valoare 
toate ne-au îndemnat să-i soli
cităm lectorului universitar 
Romeo Sotiriu acest interviu.

— Să începem cu o întrebare 
de... baraj : ce v-a legat atit 
de mult de handbal ?

— Cind mi-am început ca
riera, la Cluj, mi-am spus : 
„Nu pot să rămîn mereu doar 
un profesor de educație fizică ! 
Trebuie să fac și ceva în 

să fac 
perfor-

an
in 

nu

să fac și ceva 
Plus...". Și am început 
„în plus“, handbalul de 
manță.

— Ce credeți despre 
actuală a handbalului 
masculin ? Va putea el reveni 
în fruntea ierarhiei mondiale ?

— Sint convins că da ! In 
handbalul nostru masculin e- 
xistă suficiente forțe pentru ca 
să poată ieși din acest nedorit 
impas. Există antrenori cu o 
mare experiență, cu idei și pu
tere de muncă, există talente 
suficiente, așa că nu văd cum 
se poate rata o astfel de re
venire. Trebuie' numai să se 
muncească mult si. aș sublinia, 
CU FORȚE UNITE. în * ’
ceea ce ne unește, adică 
gostea pentru handbal, 
mult mai important decît 
ce ne poate, eventual, despărți, 
adică micile noastre „dispute" 
generale de lupta pentru punc-

situația 
nostru

fond 
dra- 
este 
ceea

te din campionat. Deci, muncă, 
rit mai multă muncă și unitate 
— iată dezideratele actuale ale 
handbalului masculin. Și, poa
te, nu numai ale lui...

— Cum se simte un antrenor 
care se vede nevoit ca Ia fie
care 4—5 ani să o ia de Ia 
început cu o altă generație de 
jucători ?

— Dacă m-ați întrebat acest 
lucru crezînd, cumva, că sint 
obosit sau demobilizat, v-ați 
înșelat. Mă simt bine, gata s-o 
pornesc din nou la drum. Cind 
îmi pleacă jucătorii, la termi
narea facultății, le urmăresc 
activitatea și mă bucur pentru 
succesele lor. Mă bucură, de 
pildă, sincer bunele rezultate 
ale echipei H.C. Minaur Baia 
Mare, unde joacă cițiva dintre 
foștii mei elevi și jucători. A- 
ceiași lucru îl pot spune des
pre Gloria Arad, unde, de ase
menea, evoluează cițiva dintre 
foștii mei studenți și jucători. 
Credeți-mă că mă bucur sin
cer. Dealtfel acesta a fost un 
alt obiectiv al meu : să for
mez nu numai buni jucători de 
handbal, sau buni profesori de 
educație fizică, ci și OAMENI 
ADEVARAȚI, cu care să nu-mi 
fie rușine să mă întilnesc pe 
stradă sau la diferite compe
tiții. Eu mă mîndresc cu foștii 
mei elevi. Chiar dacă azi îm
bracă tricourile altor echipe...

Colin ANTONESCU

•■I

In prim-plan Crîngu Popa șt Petre Cucuianu, (aosciafia sportivă 
,,Avia" București) — doi dintre fruntașii aeromodelismului româ

nesc — pregătindu-și motomodelele pentru lansare.
CAMPIONATUL REPUBLICAN LA AEROMODELE - 

LIBERZBOR

P.S. Cind materialul era gata 
scris, a sunat telefonul. La ca
pătul celălalt al firului, Romeo 
Sotiriu îmi mărturisea, puțin 
emoționat : „Cind vă spuneam 
că elevii mei sint oameni ade- 
vărați, nu greșeam. Iată un 
exemplu. Cele două echipe cîș- 
tigătoare ale titlului de 
pioane de juniori ale țării
antrenate de foști studenți 
jucători de ai mei : C.S.Ș. 
biu, ciștigătoarea la fete, 
prof. Mircea Albu și C.S.Ș. 
itorul Cluj-Napoca. la masculin, 
de prof. Gh. Zamfir..."

cam- 
sint 

Și Si
de 

Vi- 
i.

Duminică La prinz, pe aeropor
tul din municipiul Bacău au luat 
sflrțit Întrecerile finale ale Cam
pionatului republican de aeromo- 
dele — zbor liber. A fost o com
petiție deosebit de grea, desfășu
rată în condițlunl meteorologice 
foarte puțin favorabile „zborului 
liber" care, prin natura sa, are 
nevoie de timp frumos și curenți 
de aer ascendenți. Cei 110 con
curențl — seniori, juniori și tineret 
sosiți din 17 județe și din-muni
cipiul București, reprezentind 25 
de asociații și cluburi sportive, 
au executat mal mult de jumă
tate din cele 1950 de lansări — 
cite a avut concursul — pe o 
vreme ploioasă șl rece, uneori 
cu puternice rafale de vint. Cu 
toate acestea, calitatea tehnică a 
majorității modelelor, ca șl am
biția șl dîrzenia sportivilor și or
ganizatorilor au contribuit la ob
ținerea unor rezultate destul de 
bune. Acest lucru poate fi con
firmat șl de faptul că numărul 
de starturi ratate a fost sub doi 
la sută, dar și de punctajul rea
lizat la fiecare din cele cinci ca
tegorii la care s-a concurat. Din
tre concurențl s-au remarcat ae- 
romodeliștii de la „Avia“ Bucu
rești, care au obținut mai multe 
locuri fruntașe Ia individual și 
pe echipe. Bine s-au prezentat * 
și sportivii Clubului sportiv Uni
versitar și clubului sportiv Oțe
lul Galați, precum și cei de la 
Cimentul Turda și Voința Pitești.

Rezultate tehnice. CLASA A 1, 
seniori : 1. Istvan lacab (Unirea

VECHILE TRADIȚII SI, MAI
U ■! z

TRADIȚII ALE SPORTULUI a
ALES, NOILE 

ARĂDEAN
(Urmare din pag. I)

cație fizică și sport a județului 
Arad în perioada relativ scurtă 
a celor 35 de ani care au tre
cut de la istoricul act revolu
ționar de la 23 August 1944.

Dintr-o preocupare adiacen
tă, a unor cercuri restrinse — 
preocuparea majoră a unui 
eistem organizatoric bine în
chegat, cu mijloace umane și 
materiale considerabile și me
reu sporite ; din divertisment 
— o activitate de interes na
țional, parte integrantă a edu
cației comuniste ; dintr-o înde
letnicire întîmplătoare — «
practică sistematică, cu largi 
Implicații în dezvoltarea mul
tilaterală, armonioasă a tinerei 
generații, în menținerea și în
tărirea sănătății și puterii de 
muncă a populației, în petre
cerea plăcută și utilă a timpu
lui liber ; de la un număr re- 
strîns de sportivi — la mase 
din ce în ce mai largi ; de la 
cîteva ramuri și probe — la o 
gamă bogată și diversificată de 
discipline sportive ; în locul 
cîtorva succese izolate — nu
meroase victorii de răsunet eu
ropean și mondial ; de la o 
existență sinuoasă — la o dez
voltare continuă, prestabilită în 
cadrul sarcinilor de plan me
reu mai ample și mai îndrăz
nețe înfăptuite cu entuziasm 
de popor, sub conducerea parti
dului. Iată numai cîteva com
parații privind viața sportivă 
de ieri și de azi a județului 
Arad, ca, dealtfel, a întregii 
țâri, privită din perspectiva ce
lor 35 de ani de la Eliberare.

Cele 307 asociații sportive

existente în județ organizează 
o activitate sportivă de 
tot mai bogată (unele 
chiar 
ție a 
peste 
copii, 
cii — români, maghiari, 
mani și de alte ______ _
care trăiesc înfrățiți în orașele 
și satele județului. Noi tra
diții sportive s-au creat în anii 
socialismului, între care dumi
nicile cultural-sportive, festiva
lurile sportive școlare, ale tine
relor fete sau ale femeilor, 
mari demonstrații de gimnasti
că, întreceri ale sportului să
tesc, cupe pe ramură de pro
ducție, excursii și drumeții 
colective. La numeroasele baze 
de sport și agrement create de 
întreprinderi și, în ultimul 
timp, de cooperativele agricole 
de producție pe malurile Mu
reșului, la Moneasa și în alte 
locuri pitorești își petrec zilele 
libere tot mai mulți iubitori ai 
mișcării, ai sportului. Rapid. 
Tricoul roșu, Strungul, Șoimii 
Lipova, Victoria Ineu. Progre
sul Pecica, Stăruința Dorobanți. 
Crișana Sebiș — iată numai 
cîteva din asociațiile eviden
țiate în organizarea activității 
de masă.

Dezvoltarea activității 
masă, baza materială tot 
diversificată și corpul de 
cialiști și tehnicieni tot 
numeros au făcut ca perfor
manța arădeană să se înscrie 
viguros în arena sportivă na
țională și internațională. Să ci
tăm doar cîteva nume din ac
tualitate care, șîntem siguri, 
nu mai au nevoie de expli
cații : gimnasta Emilia Eberle, 
luptătorul Roman Codreanu și

masă 
obțin 

performanțe), prima edi- 
„Daeiadei" înregistrînd 

190 000 de participant! — 
tineri și oameni ai mun- 

‘ ger- 
naționalități,

de 
mai 
spe- 
mai

• Asociații și cluburi aportive
• Sportivi legitimați
• Sportivi clasificați

— maeștri emerițl
— maeștri ai sportului
— clasă internațională
— categoria I
— categoria a IT-a

• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Baza materială
• Sportivi în loturile naționale
• Participant! la competiția națională 

„Daciada"
— ediția I
— ediția a Il-a (etapa de iarnă)

• Titluri de campioni naționali s
• Titluri europene^ mondiale 3 73 In cel 33 de ani
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~ 190 780
— 53 570

306 in cei 35 de ani

jucătoarele de tenis de masă 
Liana Mihuț și Eva Ferenezi 
(C.S. Arad), judoka Lazăr Lo- 
ghin (Rapid), atleta Eugena 
Nicola (C.S.S. Arad) și Ion Tă- 
maș. (C.S.Ș. Arad), canotoarea 
Valeria Răcilă (U.T.A.). Ei se a- 
daugă altor sportivi cunoscuți 
pentru evoluția lor în întrece
rile balcanice, europene sau 
mondiale, prin contribuția lor 
din anii trecuți la zestrea spor
tivă a patriei socialiste : Eleo
nora Mihalca, Zoltan Vamoș, 
Marin Belușica ș.a. în panoplia 
sportului arădean strălucesc 
două medalii olimpice de bronz, 
72 de titluri europene, 306 de 
titluri și peste 60 recorduri re
publicane, precum și cupe eu
ropene și alte succese de pres
tigiu cucerite in ultimii 35 de 
ani.
_La porțile consacrării bat as

tăzi zeci de tinere talente din 
Arad, gimnaști, luptători, bo
xeri, caiaciști și canotori, atleți 
ș.a.

Din lotul olimpic care 
pregătește pentru Moscova 
parte 
nu încheiem insă această 
trospectivă fără a aminti echi
pa de fotbal U.T.A.. cu o înde
lungată activitate în primul 
eșalon, căruia i-a furnizat nu
meroși jucători de valoare, in
tre care neegalatul Petschov- 
schi. Și să nu uităm că fotbalul 
la Arad înseamnă și Strungul, 
echipă muncitorească, de ase
menea, care a promovat anul 
acesta în divizia B.

Să dăm cuvântul, din nou, 
președintelui C.J.E.F.S. Arad : 
„Ne mîndrim cu succesele spor
tive obținute, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de 
partid, în anii noștri luminoși. 
In același timp, sîntem pe de
plin conștienți că organele și 
organizațiile sportive și cu a- 
tribuții din județul nostru mai 
au mult de muncit pentru ca 
activitatea sportivă de masă 
și, deopotrivă, cea de perfor
manță să se ridice la nivelul 
exigențelor actuale. Vom face 
tot ce depinde de noi pentru a 
ridica această activitate la co
tele înalte de calitate ale între
gii vieți social-economice din 
județul Arad, din întreaga țară, 
așa cum stabilește Programul 
partidului nostru. Este anga
jamentul solemn pe care ni-1 
luăm în cinstea marii sărbători 
de la 23 August și a celui de 
al XII-lea Congres al Partidu
lui".

St. Gheorghe) 739 puncte, 2. 
Toma Lupu („Avia" București) 
606 p, 3. Dimitrie Marta (Strun
gul Arad) 607 p ; tineret : 1. Ll- 
viu Mînzat (C.F.R. Dej) 657 p, 2. 
Ionel Nuța (Oltul Rm. Vîlcea) 
612 p, 3. Constantin Pintilie (O- 
țelul Galați) 521 p ; juniori : 1. 
Grigore Andreica (Cimentul Tur
da) 667 p, 2. Măricel Ivan (C.S.U. 
Galați) 635 p, 3. Iulian Criniescu 
(Voința Pitești) 579 p. Pe echi
pe : seniori — 1. „Avia“ Bucu
rești 1 456 p, 2. Gaz-metan Me
dia, 1 426 p, 3. Rovine Craiova 
791 p ; tineret — 1. C.F.R. Dej 
1 039 p, 2. Oltul Rm. Vilcea 612 
p, 3. Oțelul Galați 521 p ; juniori 
— 1. Cimentul Turda 1639 p, .2. 
Clubul sportiv Universitar Ga
lați 1 401 p. 3. Voința Pitești 
1 276 p. CLASA A 2, seniori : 1. 
Dandu Petrescu (,,Avia“ Bucu
rești) 540 p, 2. Crîngu Popa 
(„Avia" București) 514 p, 3. Tu
dorel Lungu (Oțelul _Galați) 494 p, 
tineret : 1.
Iul Galați) 
(Tehnofrig 
Avram eseu 
juniori : 1.
(Voința . Pitești) 540 p, 2. 
Dlma (Oțelul Galați) 459 p, 
Grigore Andreica, 456 p. Pe e- 
chlpe : seniori — 1 „Avia" Bucu
rești 1519 p, 2. Metalul Salonta 
1139 p, 3. Unirea Sf. Gheorghe 
1 087 p, tineret — 1. Oțelul Ga
lați 1 201 p, 2. Dacia Pitești 744 p, 
3. Oltul Rm. Vilcea 656 p ; ju
niori — 1. Oțelul Galați 1 243 p, 
2. Voința Pitești 1 206, 3. Cimen
tul Turda 824 ’ p. CLASA B 
seniori : 1. Marian
(„Avia“ Buc.) 509 p, 2. 
Cucuianu („Avia" Buc.) 
S. Cringu Popa, 493 p ;
1. Lucian Tirianu 318 p. 
stantin Pintilie 303 p, 3.
Colon eseu (Dacia Pitești) 
juniori : 1. Laslo Boroș 
Tg. Mureș) 322 p. 2. Ioan 
(Oțelul Galați) 304 p, 3. 
Mangalia (C.S.U. Galați) 
Pe echipe : seniori — 1 
BUC. 1 499 p. 2. C.S.U.
470 p, 3. Oțelul Galați 443 . . 
neret — 1. Oțelul Galați 621 p, 2. 
Dacia Pitești 483 p, 3. Casa pio- 

^\\\\\\\\\\\^^^

Lucian Tirianu (Oțe- 
430 p, 2. loan Nicodin 
Cluj) 432, 3. Tudorel 
(Oțelul Galați) 382 p, 
Nicolae Tircomnicu 

Fân el 
3.

1 : 
Popescu 

Petre 
497 p, 

tineret : 
2. Con- 

Mihai 
297 p ; 
(Voința 
Dîlvaru 
Cornel 
249 p. 
„Avia" 
Galați 
P : ti

3.

8

se 
fac 

11 sportivi arădeni. Să
rc-

I

g

RIPOSTA 
COLECTIVULUI

Dezaprobam în mod 
public — la momentul 
potrivit — mentalitatea 
unor juniori ai C.S.Ș. U- 
nirea Iași, preocupați în 
repriza secundă a parti
dei cu C.S.Ș. Locomotiva 
București nu de rugby, 
ci de... loviturile cu pum
nul sau cu piciorul. Tur
neul final a avut „mul
țumită" acestor tineri... 
furioși, un clasament de 
7 echipe. Cum era și fi
resc. Unirea a fost elimi
nată din competiție. Au 
trecut de la „săptămâna 
constănțeană" cîteva zile. 
Și, iată, deunăzi primim 
o scrisoare pe care o re
zumăm : imediat după 
meci colectivul de jucă
tori al C.S.Ș. Unirea a 
analizat incidentele și a 
hotărît sancționarea lui 
D. Stan, C. Barbănouă și 
D. Rădășanu. primul cu 
suspendare pe 6 luni, cei
lalți pe cite 3 luni, iar 
Iui M. Hodorcă i s-a 
dat un ultim avertisment. 
4 sancționați, chiar dacă 
nu toți au fost eliminați, 
de pe teren. în schimb, 
deși au privit ultima 
parte a meciului amintit 
de pe margine. A. Aște- 
fănoaie și G. Aștefanei 
nu au fost considerați 
vinovați.

Neputînd fi de acord 
cu ultima apreciere — 
cel mai mărunt gest ne
sportiv la un asemenea 
nivel puțind fi simburele 
unor acte huliganice mai 
tîrziu —, scrisoarea sem
nată de antrenorul for
mației ieșene, prof, Emil 
Crișan, și aprobată de 
conducerea școlii ne-a 
demonstrat că la C.S.S. 
Unirea Iași există cli
matul necesar pentru e- 
liminarea unor astfel de 
acte. (G. R.l.

g

g

g

i
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CAMPIONATU
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preia 
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Activitat 
alpin, des 
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special — 
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_ locuri s-a 
(Lie. Pr 
Predeal) 
lian Fo< 
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seniori.
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a desem 
Aurel A 
ghe Fule 
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naia) la 
CEA — c
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virst

CAMPIONATE • CO
nierilor Cluj-Napoca 73 p ; ju
niori — 1. Voința Tg. Mureș 403 
p, 2. Oțelul Galați 379 p, 3. Vo
ința Pitești 291 p. CLASA B 2 : 
seniori — 1. Dan Voinescu (Oțe
lul Galați) 777 p, 2. Petre Cucu
ianu 774 p, 3. Cringu Popa 771 p; 
tineret : 1. Gheorghe Nicodin 
(Tehnofrig Cluj-Napoca) 446 p, 2. 
Constantin Ivanov (C.S.U. Galați) 
252 p, 3. Mihai Colonescu 235 p ; 
juniori • 1. Cristian constanti- 
nescu (Rovine Craiova) 469 p, 2. 
Ion Dîlvaru 306 p, 3. Adrian Bute 
(Azur Bacău) 129 p. Pe echipe : 
seniori — 1 „Avia" Buc. 2149 p, 
2. Metalul Salonta 1 398 p, 3. Oțe
lul Galați 1 013 p ; tineret : — 1. 
TehnSfrig Cluj-Napoca 440 p, 2. 
C.S.U. Galați 252 p, 3. Dacia Pi
tești 235 p ; juniori : 1. Rovine 
Craiova 469 p, 2. Oțelul Galați 
306 p, 3. Azur Bacău 244 p. 
CLASA C 1. (MOTOMODELE) : 
seniori — 1. Cringu Popa 308 p, 
2. Petre Cucuianu 755 p, 3. Fran- 
cisc Rimoezl (Tehnofrig Cluj-Na- 
S>ca) 664 p ; ’ ' ’ ‘

eliu (Azur 1
Sorin 
<1 P, neștl) __ , ___ ___________
1. Tehnofrig Cluj-Napoca 1 796 p, 
2. „Avia" Buc. 1 563 p, 3. Unirea 
Sf.

! juniori : 1. Ionel 
(Azur Bacău) 153 p, 
Mititelu (Oțelul Galați) 

3. Ion Vrinceanu (C. S. O- 
24 p. Pe echipe : seniori :

„Avia'
Gheorghe 831 p.

Ion HOABĂN

„CUPA BISTRIȚA" 
LA AUTOMOBILISM

în organizarea filialei județene 
A.C.R. Bistrița-Năsăud, a avut 
loc concursul automobilistic do
tat cu „Cupa Bistrița", la care 
au participat concurențl din jude
țele Brașov, Bacău, lași șl Bistrița- 
Năsăud. Proba de viteză In coas
tă, desfășurată pe Valea Bîrgău- 
lui (8,5 km), a fost cîștigată de 
Ștefan Lădaru (Dacia 1300) de la 
I.T.A. Iași, care a parcurs tra
seul în 6 minute 23 secunde. 
Proba de circuit închis a avut 
loc in orașul Bistrița șl s-a în
cheiat cu victoria lui Laurentiu 
Moldovan (Dacia 1100), de la 
C.S.U. Brașov.

Pe echipe, la ambele 
primele trei locuri ale 
tuiui au fost ocupate, 
de I.T.A. Iași, A.C.R. 
Tractorul Brașov. (Ion 
corespondent).

probe, 
clasam en- 
în ordine, 
Bistrița ,1 
TOMA —

(Urmare din pag. 1)

prinsă de Romașcanu, Nicolae 
Savu, Ilie Butaru (toți de la 
Dinamo), cărora li s-au adău
gat Teodor Drăgan (Olimpia) 
și Cornel Popa (Metalul Plo- 
peni). în această ordine au 
trecut prin Măneciu, unde lo
calnicii i-au întîmpinat cu a- 
plauze. în frumoasa stațiune

Astăzi di 
byului vor 
cu balonul 
In Parcul 
la ora 8,30 ș 
10, se va d 
barajului p 
locuri vaca 
țării. In pa 
tehnica Clu 
două egalit 
6—6 cu C. 
ma șansă î 
din Const 
»—15 cu V 
astfel amî 
la anul... I 
by știi cluje 
babii) locu 
competiției, 
tîlnire va 
C.F.R. Br< 
rești, amb 
acum la a 
un meci e 
un început 
nlca, au m 
ni că în p 
al cărei 
arătînd o 
pelor din

Cheia, , 
de 2,20 
După a 
patul u 
grupul 
pluton 
Mircea
schimbu 
preună 
acesta f 
lajul î

„DACIADA“, D
(Urmare din pag. 1)

rile de masă au scos Ia iveală 
2 200 dc copii și juniori c 
frumoase perspective sportive, 
iar competițiile clc performanță 
au fost o silă care a triat 300 
de sportivi pentru Ioturile de 
perspectivă și naționale. Este 
un prim bilanț grăitor care su
gerează atit capacitatea de 
„prospecție și forare" a „Da- 
ciadei", cit mai ales perspec
tivele pe care le oferă această 
mare poartă deschisă perfor
manței și viitorilor campioni.

Iată un nou exemplu de dată 
relativ recentă, care spune și 
el multe : de la „Crosul tine
retului" din acest an, disputat 
în cadrul „Daciadei", dintre

cei ap 
fost c 
la jnil 
de tes

trului 
medicii 
ale ce 
tutui 
patolo
Filantr 
ocamd; 
și 5 b 
în var 
țional

Și r 
mereu 
minun 
iru, a 
front

„BATRINUL" Șl PER
Teodor Vasile a clștigat o 

etapă de mare luptă și spec
tacol în „Cursa Munților"... 
Teodor Vasile s-a clasat de 
10 ori intre primii sosiți in 
etapele cursei Praga — Var
șovia — Berlin... Teodor va
sile l-a învins la sprint pe 
sovieticul Fedorenko... Teo
dor Vasile — cam
pion de semifond 
al României la ca
pătul unei dispute 
palpitante...

Teodor Vasile, mereu TEO
DOR VASILE ! Știți cîțl ani 
are acest vrednic rutier ? 32... 
O vlrstă la care alți cicliști 
au renunțat la lupta cu ki
lometrii și adversarii, n-au 
mai suportat lungile etape pe 
arșiță șl ploaie, pe vint șl fur
tună. El se avintă, însă, cu 
o superbă tinerețe, In viitoa
rea unui sport al calvarului. 
Și n-o face oricum, ci bă- 
tindu-se pină la ultima pică
tură de energie, apărîndu-și 
cu o nobilă îndirjire șansa. 
Alergători in floarea vlrstei 
de sportiv, tineri vinjoși intre 
20 și 25 de ani, oameni care

ar p 
(dacă 
gul I 
ai p 
numa 
forfa
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I înaintea semifinalelor „Cupei României"

VIITORUL SCORNICEȘTI.

favoriți și în ultimul lor meci, 
cu C.F.R. Brașov. Dar echipa de 
la poalele Timpei are un pachet 
de înaintași cu un frumos gaba
rit și doi mijlocași (Plrțog și 
Haralambie) cu multă experiență 
care pot decide soarta unei par
tide. Cine va învinge în '
meci va rămîne în Divizia 
In cazul unei egalități va 
în discuție punctaverajul, 
cursă Intrînd și clujenii, în si
tuația că vor obține (bineînțeles) 
o victorie.

I
I

DINAMOIȘI REFACE FORȚELE, SPORTUL STUDENȚESC

acest 
A. 

intra 
in

i
I
I

VISEAZĂ PRIMA CUPĂ

PRIMA DIVIZIONARĂ „A“ REPREZENEÎNH

OLGA NEMEȘ 
Șl PAUL HALDAN - 

CAMPIONI LA 
TENIS DE MASA 

(JUNIORI II)
sala Victoria din Ploiești auIn ,_ __

avut loc întrecerile Campionatu
lui republican de tenis de masă 
al juniorilor II. Cei 19o de par
ticipant! (197 băieți și 83 de fete) 
din 31 de cluburi și asociații 
sportive au oferit meciuri viu 
disputate, o bună parte dintre 
ei dovedind înclinație către jocul 
dinamic, ofensiv. Protagoniștii 
Întrecerilor au-foșt micii jucători 
de la Comerțul Tg. Mureș, 
Gloria Buzău, Universitatea Cra
iova și Voința Satu Mare, centre 
recunoscute pentru preocuparea 
dovedită în selecția și pregătirea 
talentelor tinere.

Iată 
simplu 
merțul 
Verzar) 
Haldan 
Virgil Bălan) ; dublu fete : Bea
trice Pop, Lcrena Mihai (Gloria 
Buzău, Emil Băeioiu) ; dublu bă
ieți : Paul Haldan (Univ. Craio
va). Ștefan Murvai (Voința Satu 
Mare, Emeric Terebesi) : dublu 
mixt : Olga Nemeș (Comerțul 
Tg. Mureș), Vasile Florea (Pio
nierul Craiova, Virgil Bălan).

Concursul de copii pină La II 
ani, disputat simultan cu campio
natul de juniori II, a fost cîști
gat, la fete, de Olga Nemeș, iar 
la băieți de Călin Toma, ambii 
elevi ai antrenorului Al. Verzar 
de la Comerțul Tg.

Constantin

campionii pe acest an : 
fete : Olga Nemeș (Co- 

Tg. Mureș, antrenor Alex. 
; simplu băieți : Paul

(Universitatea Craiova,

Mureș.
CHIRIȚA

Predeal, U

I
I

I
I
I
I
I

La trecerea prin 
găsim pe Romașcanu evadat. 
De aici, el va face o cursă 
contracronometru pină la so
sire, la Cota 1 400. El a fost 
cronometrat cu 4h30:00 — me
die orară 34 km. Urmează in 
clasament : 2. N. Savu (Dina
mo) 4h33:40 ; 3. T. Drăgan (O- 
limpia) 4h35:52 ț 4. V. Marin 
(Dinamo) 4h36:50 ; 5 Tr. Sîrbu 
(Dinamo) 4h37:15.

MARE PREȚ
pînă la Constanța, de la Ră
dăuți pînă la Lugoj și din Si- 
ghet pînă la Zimnicea. Un front 
în „bătăliile" căruia se for- 

ază omul nou, un front de 
pace și de 
sportului 
angajat 
general 
Nicolae 
sportul 
rioare care definesc astăzi 
treaga noastră Românie, 
înaltele cote ale vieții noastre 
politice, sociale și economice.

Manifestare sportivă cu pro
funde rezonanțe, „Daciada" cîș- 
tigă mereu teren, cîștigă 
meni, înscriindu-se cu o 
tate umană superioară în 
socială a patriei.

tinerețe, un front - al 
românesc care s-a 

fața secretarului 
partidului, tovarășul 

să ridice

în 
al
Ceaușescu, 
nostru la cotele supe- 

în- 
la

oa- 
cali- 
viața

TURNEUL DE ȘAH
Turneul internațional de șah 

de la Timișoara a continuat cu 
partidele 
din nou 
de mare 
meatului, 
zevici, nu a căutat să-și riște 
poziția, făcînd repede o re
miză în partida cu Neamțu. A- 
celași rezultat l-a înregistrat 
compatriotul său, Martinovici, 
în întilnirea cu Deze, astfel că 
cei doi jucători iugoslavi se 
mențin pe primele locuri ale 
clasamentului. Marele maestru 
Ciocâltea a înscris a doua vic
torie în turneu, învingîndu-1 
— cu negrele — intr-o bună 
partidă de atac pe Arapovici, 
Mărășescu a cîștigat la Ungu
reanu avînd toate șansele de 
a realiza în acest concurs o 
notă de „maestru F.I.D.E.". 
După o serie de eșecuri, Iii jin 
a cîștigat la Deze. Partida Bi
riescu — Bilek s-a întrerupt 
într-o poziție egală.

rundei a 8-a. A fost 
o reuniune animată, 
luptă. Liderul clasa- 
marele maestru Kne-

Pentru DINAMO, principala 
grijă in privința semifinalei de 
astăzi, cu SPORTUL STUDEN
ȚESC, a reprezentat-o refacerea, 
sub toate aspectele, a lotului. 
Ne-o confirmă și prof. Tănase 
Dlma, antrenorul secund : „Cele 
72 de ore dintre infernala par
tidă cu F. C. Argeș și dificila 
întrecere cu Sportul studențesc 
le folosim pentru recuperarea 
fizică, dar — mai ales — psihică. 
Jocul cu formația piteșteană a 
cerut un mare consum de ener
gie". Dinamoviștii au făcut ieri 
ultimul antrenament. Nu se sem
nalează accidentări, dar sint mai

mult ca sigure modificări în 
„ll“-le de începere.

Cei de la SPORTUL STUDEN
ȚESC și-au încheiat ieri după a- 
mlază pregătirile efectuînd un 
antrenament chiar pe stadionul 
„23 August". Ce gindesc ei ta 
preajma partidei cu DINAMO I 
„Vrem să ne continuăm seria, ne 
declară prof. Eugen Baneiu, vi
cepreședinte al clubului. Atacăm 
cu maximă ambiție 
cu Dinamo", 
dulescu șl V.
Întregul lot.

Arbitru : C. 
rești).

semifinala
Antrenorii M. Kă- 
Kraus dispun de
Birbulescu (Bucu-

« « • SPECIALITATEA
înaintea meciului cu Universi

tatea cralova, STEAGUL ROȘU 
pierduse partida de campionat, 
de la Brăila. Iată, duminică, la 
Sf. Gheorghe, „stegarii" au pier
dut din nou. Să se repete, oare, 
situația din ,.sferturi-T „Desigur, 
meciul ie anunță foarte greu 
pentru noi, dar și pentru parte
nera de întrecere, ne spunea N. 
Pescara, căpitanul șl antrenorul 
divizionarei B. Avem o nouă 
șansă de afirmare ta fața unei 
echipe bine cotată ta fotbalul 
nostru". Ln privința 
Steagul roșu va păstra ,dl*-le 
care a jucat la Plopera. cu ex
cepția lui Mihăilescu, accidentat 
ta partida de atunci. Fundaș 
stingă va juca Porumbiță. Iert,

formației,

după ultimul antrenament, bra
șovenii au plecat la Pitești, dar 
fără Clipa, Nagy și Șulea. Aceș
tia lșl susțin azi-dlmlr.eață exa
menul de bacalaureat, după care 
vor pleca la Pitești.

Steaua n-a mal revenit acasă 
după partida de la Petroșani. 
Duminică ceara a făcut un po
pas la Curtea de Argeș, iar de 
luni s-a stabilit la Pitești, unde 
și-a continuat _ ;.......
efectua un nou și ultim antrena
ment. Ia linii mari, -----------—
alinia formația de duminică, cu 
care speră să nu-$i dezmintă 
specialitatea în „Cupă-, trofeu pe 
care l-a cîștigat de 12 ori.

Arbitru : Cr. Teodorescu (Bu
zău).

0 AȘEZARE
în fotbalul românesc postbelic. 

Viitorul Scornicești este un caz 
de excepție și totodată singular. 
De excepție, pentru că ta nu
mai șase ani, de cînd a luat fi
ință, a parcurs drumul iung și 
extrem de anevoios de la cam
pionatul județean pină la Di
vizia A, trecînd pragul a patru 
nivele competitionale. Este un 
caz singular, Viitorul fiind prima 
echipă divizionară A reprezen
tantă a unei așezări rurale, ega- 
lind, dacă se poate spune așa, 
performanța, pe plan european, 
a formației sătești iugoslave Țir- 
venka ta anul 1970.

Reținem din scurta istorie a 
toartei tinere echipe dia seor- 
nicești citeva date deosebit de 
semnificative : 1974. vara, primul 
succes competitional — promo
varea in Divizia C. eșalon ta 
care face o ucenicie de patru 
campionate încheiate pe locu
rile I, I, i și. respectiv. 1 ; ta 
vara anului 1970. Viitorul, con
dusă de antrenorul T. Macri, pă
șește ta Divizia B cu gtadul — 
așa cum mărturisea ing. Dan 
Mara, vicepreședinte al Asocia
ției — să se mențină la acest 
nivel, pe .undeva la mijlocul cla-

RURALĂ!
de care a dat dovadă colectivul, 
nostru*.

Hotărît lucru, acestea au fost 
principalele atu-uri ale Viitoru
lui Scornicești în tentativa sa 
reușită de a atinge hotarul afir
mării sportive. La acestea mai 
trebuie adăugate totuși : 1. buna 
pregătire asigurată de antrenorii 
Dumitru Anescu (cel care în 
vara anului 1973 cîștiga, cu Chi
mia Rm. Vîlcea, „Cupa Româ- 
nieiu, iar un an mai tîrziu promova, 
aceeași echipă, împreună cu 
Gh. Nuțescu, în Divizia A) șJ Ion 
Cîrci umăr eseu, un tehnician tînăr 
și devotat profesiei de pedagog z 
x unitatea de gîndire sJ de ac
țiune dintre conducerea asocia
ției și colectivul tehnic ; 3. forța- 
morală a echipei — efect al su
durii sufletești dintr? jucători T 
L omogenitatea valorică a for
mației.

Interesant de remarcat este 
„amănuntul14 că Viitorul Scorni^ 
cești a folosit de-a lungul celor 
34 de etape ale întrecerii recent 
încheiate doar 14 jucători ! Un- 
număr extrem de redus, în ra
port cu durata și duritatea com
petiției. La fel de interesant este 
și faptul că echipa n-a avut Ia

pregătirile. Ieri
Steaua va

I
I GOLGETERII DIVIZIEI B SE NUMESC.
I „.lamanii (Delta Talcea), Șiarece (Viitorul Scornicești)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

și Platagă (Minerul Anina)
I : • ii GOLURI : IA-
(DeMa Ttacea) a 20 

: C. Rusa (Victoria Te- 
1» GOLURI : Funkstein 
Brașov) a 14 GOLURI:

SERIA 
MANDI 
GOLURI 
cuci) a 
(LC.I.M. . . _
Conendea (Portul Constanța), Pa- 
raschivescu (Steagul roșu Brașov) 
• 13 GOLURI : Cramer (F.CM 
Galați), Ignat (F. C. Constanța) 
a 12 GOLURI : Fierea (F.C.M. 
Galați), Ciorna (MzerJ Gura 
Humorului), Boriceanu (Tractorul 
Brașov).

SERIA A n-a : a îl GOLURI: 
ȘOARECE (Viitorul Scornjceș::) 
a 16 GOLURI : Preda (Poiana 
Cimpina). Sultănoiu (Autobuzul 
București) a 15 GOLURI : Spiri
don (Metalul Pioper.;) a 13 GO
LURI : Șumulanschi (Metalul
București), Puchea (Ș. N. Olte
nița) a 12 GOLURI : Libia (Po
iana cimpina), Voicilă (Rulmer.- 
‘ ‘ •' ■ • - — Frătilă (Șoi-

și — '
tul Alexandria), Tr. 
mii Sibiu), Furnea 
(Dinamo Slatina).

Mincioagă

SERIA A Itr-a a
PLATAGA (Minerul _
23 GOLURI : Gabel (F.C.M. Reși
ța) < 22 GOLURI : Moga (Gloria 
Bistrița) a 18 GOLURI : Cimpea- 
nu II („U“ Cluj-Napoca) a 17 
goluri : Vesa (Ind. sirmel C. 
Turzii) a 16 GOLURI : Ghiță
(Aurul Brad) a 12 GOLURI : Țe- 
gean (CF.R. Cluj-Napoca), Floa
re (Metalurgistul Cugir), Marton 
(Chimica Timăvenl), 
(Gloria Bistrița).

Ti GOLURI :
Anina) a

But uza

B Octa- 
de 29 ani, 
întregului 
să joace

• Golgeterul Diviziei 
vian Platagă, in virstă 
poate fi socotit și al 
campionat. A început 
la Progresul Corabia, apoi a e- 
voluat, pină în 1977, cind a venit 
la Minerul Anina, la diferite e- 
chipe (Răsăritul, C.F.R. și Fa
brica de conserve din Caracal,

DE LA TIMIȘOARA
După 0 runde (cu două îna

inte de sfîrșit) clasamentul este 
următorul : KNEZEVICI 7 punc
te, Martinovici 6, Ciocâltea, 
Mărășescu 5'/i> Lukacs 4*/2, Bi- 
lek 4 (1), Biriescu 3*/j (1), Ara- 
povici, Neamțu, Deze 3*/,, Ili- 
jin 3 (1), Ungureanu 2*/3 (1).

Vagonul, C.F.R. și unirea din 
Arad, Nera Bozovici) a Liderul 
seriei a n-a, Gheorghe Șoarece, 
are 24 ani. A Învățat a-b-c-ul 
fotbalului ta comuna natală, Osia
— județul Olt. A mal jucat la 
F. O. Balș și Dinamo Slatina, la 
Vuitorul Scornicești fiind din 1975 
a Gheorghe Iamandl, golgeterul 
seriei L are 23 de ani. A cres
cut la Dinam-o n București (1969— 
1970. apoi s-a stabilit la Tuicea 
a Dintre liderii de toamnă (se
ria I : Cramer — 1» goluri : se
ria a n-a: Șoarece și Spiridon
— 11 goluri ; seria a III-a : Moga
— 16 goluri), doar șoarece S-a 
menținut pe primul loc ptaă la 
Încheierea campionatului. Pentru 
ceilalți a fost o primăvară se
cetoasă... a Pe li®1» prezentată 
figurează nume cunoscute, fie că 
au activat in A, fie In B, ca Ga
bel. Țegean, Parascb.it eseu, Sul- 
tănoia. Șumulanschi. dar și u- 
nele mai puțin cunoscute, cum 
sint Ghiță, C. Rusu. Funkstein, 
Puchea. Libia, tineri care doresc 
să se afirme. Prințul pas l-au 
făcut...
scrise na

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT 

LA LOTO. In continuarea nume
roaselor dștiguri 13 AUTOTU
RISME realizate ia recentei tra
geri obișnuite Loto, pamîdpanții 
Mihaela Gheorghe (București) și 
Ninel Iofcea (com. StoroMneasa. 
jud. Teleorman) au obținut, la 
categoria I a tragerii din 15 iu
nie, cite un autoturism ..Daria 
1300" pe bilete achitate 1M4« ; 
la aceeași categorie a acestei tra
geri s-a omologai, de asemenea, 
și un ciștig de I7JM lei pe un 
bilet jucat 25*.; de remarcat șl 
valoarea unitară a ciștigurtlor 
Întregi de categoria a Il-a, res
pectiv de peste 14.900 lei fiecare. 
Tragerea de vineri. 29 iunie, vă 
oferă și dv. posibilitatea de a 
obține succese asemănătoare. Na 
uitați: astăzi și miine sint ultimele 
zile pentru procurarea biletelor.
• Tragerea Pronoexpres de as

tăzi se televizează in direct, ta- 
ceptad de la ora 17,43.

ANUNȚ
i.D.M.S. București, încadrează imediat, 

câți, bărbați și femei (din București și 
Teleorman, Dîmbovița) pentru manipulări 

cartierul Militari, str. Valea Casca-turisme in depozitul din 
delor 24, sectorul 7.
• Retribuția lunară : 

plan.
• Program de lucru :

muncitori necolifi- 
din județele Ilfov, 
de piese de outo-

1367-1428 lei, plus spor depășire

• Program de lucru : zilnic 7—15,30. Sîmbăta 7-12,30. 
Prezentarea pentru încadrare se face la biroul personal, 

din str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 1, etaj VI, camera 136 
(în spatele cofetăriei Scala). Telefon : 12.89.18.

Lofu! echipei Viitorul Scornicești, cîștigătoare a seriei a Il-a; 
Divizia B. De la stingă la dreapta, în picioare : I. CîrciumărescaJ 
(antrenor secund), Badea, Gh. Manea, Martinescu, A. Mincu, Pre—- 
descu, Anghel, Pană, Ioniță, Buricea (masor), D. Anescu (antre*" 
nor principal), C. Tiriachiu (din conducerea secției) ; In rlndut 
de jos : Bădăluță, Șoarece, P. Petre, Voiculeț, P. Manea, Florean i 
C. Mincu, Palea. Foto : Dragoș NEAGULI
samentului ; 24 iunie 1979, după 
ultimul joc de campionat cu Po
iana Cimpina, pe teren propriu, 
Viitorul Scornicești intră în lu
mea fotbalului de mare perfor
manță. Un succes de dimen
siuni deosebite, meritat, dar greu 
previzibil la startul întrecerii, 
.începutul a fost destul de greu, 
ne spunea ing. Dan Mara, dar 
au venit două victorii puțin scon
tate, în deplasare, obținute la 
Sibiu, cu Șoimii, și la Ploiești, 
eu Petrolul, în urma cărora am 
ajuns pe primul loc in clasa
ment. Atunci, am zis că 11-ar îi 
deloc rău să încercăm să ne 
menținem acolo sus. Am încer
cat și, pină la urmă, după cum 
se vede, am reușit. A fost, de
sigur, și o conjunctură favora
bilă, creată de replica sub po
sibilități a celor trei mari fa
vorite din serie — Petrolul, Ra
pid și Metalul București. Dar tot 
atit de adevărat este că. in ceea 
ce ne privește, am căutat să va- 
lorifieăm la maximum potenția
lul propriu și că ne-am realizat 

( obiectivul, in primul rină grație 
muncii, hărniciei, și disciplinei

• NUMERELE EXTRASE LA
TIAGEIEA EXCEPȚIONALA
LOTO DIN 2S IUNIE 197S. FAZA 
I : Extragerea I : 23 M 34 81 15
8 44 M 78 73 84 12 ; extragerea a
n-a ! 88 3« 3 88 45 31 62 43 65
56 78 86. FAZA A n-a : Extra
gerea a m-a : 6 48 16 42 76 28 ; 
extragerea a IV-a : îl 55 77 61
13 52 ; extragerea a V-a : 12 3« 
66 56 58 5. Fond total de clști- 
guri : 1.1X1.366 leL

• Ciștigurile concursului ’ Pro
nosport din 24 iunie 1578 : cat. 
I (13 rezultate) : 55.50 variante a 
2.761 lei ; cat. a n-a (12 rezul
tate) : 1.638 variante a 219 leL In- 
trueft valoarea unitară a ciștigu- 
rilor de categoria a ni-a au fost 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii conform 
regulamentului a fost repartizat 
celorlalte două.

tot campionatul nici o indispo-i 
nibilitate, nici un accidentat 1

Cine sînt cei 14 component! j 
ai lotului antrenat de D. Ancscit 
și I. Cîrciuniărescu ? Iată-i Sad 
ordinea posturilor : Anghel —J 
portar ; Gh. Florea, L. Mar tir j 
nescu (căpitanul echipei). Jt«3 
Mincu, C. Pană — fundași ; Ștd 
Badea, Gh. Manea, P. Petre, 
Manea — mijlocași ; I. Bădăluță^j 
Gh. Șoarece, P. Voiculeț, CL.1 
Mincu, I. Palea — înaintași. Ac] 
mai fi de adăugat încă două re4Ț 
zerve : portarul V. Predescu și! 
fundașul v. ioniță. Media de 
virstă a lotului : 23 ani !

Așadar, o echipă tînără, fără, 
vedete, care s-a dovedit, înainte 
de orice, foarte ambițioasă. Q i 
echipă, cum s-ar zice, de viitorul 
așa cum o recomandă, dealtfel^ 
însăși numele pe care-1 poartă 
„Știm că nu va fi deloc ușori 
in Divizia A, spunea președinți 
tele asociației. Dumitru Drago—Ț 
mir. Participarea noastră în cam4] 
pionatul primului eșalon ne punej 
in față cîteva probleme de 
deosebită dificultate pe care,spe-7j 
răm, pînă la urmă, să le rczol-1 
vâm. Este vorba, printre altele^] 
de completarea lotului, opera—j 
țiune pe care o vom face totl 
cu jucători fără nume, tineri^-' 
dar dornici de afirmare. Un alt^ 
obiectiv ar fi modernizarea ac-H 
tualei baze materiale în ideeă 
de a susține meciurile ce ne 
revin în organizare Ia Scorni— 
cești. Exista și varianta — cir 
caracter de provizorat, desigur 
— de a juca, în prima parte a. 
sezonului de toamnă, la Slatina» 
Indiferent însă de dificultățile 
pe care le avem de întâmpinat* 
întreg colectivul nostru este ho— 
tărit să consolideze ceea ce » 
realizat prin promavarea în pri
ma divizie*4.

La capătul unei întrecerî as
pre, din care a ieșit victorioasă^ 
Viitorul Scornicești privește cu 
încredere propriul său... viitor»

Mihai 1ONESCU

SELECȚIE PENTRU FOTBAL Șl HANDBAL
• CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR „BANATUL" TIMI

ȘOARA, de pe lingă Școala generală nr. 10 și Liceul indus
trial nr. 8, selecționează elevi din Timișoara și din toate ju
dețele la disciplinele fotbal și handbal, pentru clasele dc 
liceu. Probele de aptitudini pentru clasa a XI-a au loc la 
3—4 iulie, iar înscrierile se fac pînă în preziua probelor. 
Elevii din clasa a X-a, declarați admiși în urma susținerii 
probelor pentru aptitudini sportive, urmează să susțină în 
perioada 9—14 iulie probele concursului de admitere pentru 
treapta a Il-a. Actele necesare la înscriere : Adeverință me
dicală cu rezultatele probelor hepatice și cardiovasculare ; 
fișa tip de înscriere ; dovada de vaccinare M.S. Elevilor ad
miși li se asigură, contra cost, cazare și masă în cadrul 
Școlii generale nr. 10 Timișoara, zona stadion „1 Mai". Re
lații suplimentare la secretariatul școlii, telefon 2 19 26.

Parascb.it


„REGATA NOTTINGHAM", 
UN TEST IMPORTANT ÎNAINTEA

BEDROSIAN ÎNVINGĂTOR ÎN CONCURSUL 
ATLETIC DL LA ATENA

La Wimbledon,

GERULAITIS ELIMINAT

C.M. DE CAIAC-CANOE
La actuala ediție a „Regatei 

Nottingham" Ia caiac-canoe. 
una dintre cele mai importante 
întreceri internaționale din a- 
cest sezon nautic, sportivii ro
mâni și-au îmbogățit palmare
sul cu noi succese. Despre a- 
ceastă mare competiție de ve
rificare înaintea C.M. de Ia 
Duisburg am cerut amănunte 
de la antrenorul emerit Nico- 
lae Navasart.

— „Regata Nottingham” la 
caiac-canoe este competiția nr. 
1 a federației de specialitate 
din Anglia, un adevărat festi
val nautic cu peste 1000 de 
competitori. Cele trei zile de 
concurs au însemnat sute de 
starturi rezervate juniorilor si 
seniorilor, pe distanțe între 250 
și 10 000 m. Firește, atenția spe
cialiștilor Drezenți la această 
regată a fost îndreptată către 
întrecerile seniorilor, unde au 
luat startul aproape 600 de ca- 
iaciști și canoiști din 19 țări. 
Astfel, alături de echipe cu 
tradiție în Europa, au parti
cipat și sportivi din Noua Zee- 
landă. Canada. S.U.A. și Aus
tralia.

— Cum apreciați evoluția 
sportivilor noștri la „Regata 
Nottingham ?“

— După cum se știe, sporti
vii români au obținut în acest 
concurs trei victorii : la CI — 
1000 m (Ivan Patzaichin). K2 
— 500 m (Agafia Orlov. Nasta- 
sia Nichitov) si K 4 (f) — 500 
m. De asemenea. Ion Birlă- 
deanu (K 1 — 1 000 m) și Co-

AZI, START 
ÎN „TURUL 

FRANȚEI 79“
Astăzi se dă startul în ma

rea competiție ci el istă „Turul 
Franței”, care va reține aten
ția opiniei publice sportive timp 
de 26 de zile. Marea buclă, 
care va înconjura Franța, dar 
va trece și pe teritoriul altor 
țări — Belgia. Elveția, Spania 
— măsoară la această ediție 
3 734.250 km. impărțiți în 24 
de etape (dintre care 3 în cir
cuit, contratimp) și un Prolog.

„Turul Franței”, care are o 
tradiție îndelungată (prima e- 
diție s-a desfășurat în 1903) și 
care a creat marile vedete ale 
ciclismului — cum ar fi Coppi, 
Bartali. Bobet. AnquetiL Gi- 
mondi. Merckx etc. — ia star
tul astăzi din localitatea Fleu- 
rance. în sudul Franței, unde 
este programată etapa-prolog 
(5 km contracronometru). De 
aici, caravana, care numără 150 
de cicliști, va pomi miine la 
drum în prima etapă. Fleu- 
rance — Luchon (190 km) pen
tru a ajunge la Paris miercuri 
22 iulie. 

man — Dineu (K 2 — 1000 m) 
au ocupat locul 2 în compania 
unor valoroși adversari. In re
zumat. o evoluție bună, un test 
util înaintea C.M. din august.

— Ce a adus nou „Regata 
Nottingham" in lumea, nu prea 
mare, a caiacului și canoei ?

— Au reapărut Pe arena in
ternațională cunoscuții canoiști 
sovietici Iurcenco si Lobanov, 
foști campioni mondiali. învin
gători detașați în probele de 
C 2 — 500 și 1 000 m Au re
apărut. de asemenea, echipajele 
sportivilor din țările nordice, 
caiaciștii și canoiștii. norvegieni 
și suedezi — primii învingători 
în finala de K 2 — 1 000 m. E- 
fervescența specifică, deci, îna
intea marilor competiții.

★

în ziua a doua a „Regatei 
Belgrad" caiaciștii și canoiștii 
români au repurtat 6 noi vic
torii : K1 — 500 m (Dîba)
1:47,1, K1 (f) — 500 m (Maria 
Stefan) 2:03,4, K2 — 500 m 
(Giura. Zafiu) 1:38,2, C2 — 
500 m (Titu, Munteanu) 1:48,9, 
K4 — 500 m (b) 1:28,4 și
K 4 — 500 m (f) 1:43,8,

ta turneul international de la Sibiu,

DEȘI ÎNVINGĂTOARE, BASCHETBALISTELE JUNIOARE 
NU AU EVOLUAT LA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR

Turneul internațional de bas
chet pentru junioare, desfășurat 
zilele trecute, la Sibiu, a con
stituit, pentru antrenorii echipei 
noastre reprezentative (Gheorghe 
Roșu șl Mihai Fleșeriu) un bun 
prilej de verificare a stadiului 
In care a ajuns lotul ce-1 pre
gătesc pentru campionatul euro
pean ce se va desfășura in luna 
iulie. In Italia. După cum se 
știe, formația României a cuce
rit primul loc la acest turneu, la 
care au mal fost prezente selec
ționatele Bulgariei, Olandei șl 
Ungariei. Desigur, succesul înre
gistrat este In măsură câ bucure, 
sâ dea impresia câ avem o e- 
chipă de junioare puternică, ca
pabilă de rezultate notabile șl Ia 
campionatul european. Dar. eu 
toată munca depusă de antrenori 
șl de baschetbaliste, trebuie să 
spunem că lotul nostru repre
zentativ este destul de „subțire-, 
că multe dintre jucătoare nu 
stâplnesc elementele absolut ne
cesare pentru sportul de mare 
performanță. Evident, absența a 
două componente de bază. Kata- 
lin Szabo șl Francisca Kunken- 
hauser, poate scuza. in oarecare 
măsură, evoluția generală a e- 
chipei la turneul de la Sibiu, 
dar trebuie sâ spunem că. ta 
ansamblu, prestația baschet o i'is- 
telor românce a lăsat de dorit. 
Reamintim rezultatele primei 
noastre echipe : W—65 cu Unga
ria, SO—71 eu Bulgaria șl M—« 
cu Olanda fȘS—79 eu România 
ID. Deck victorii destul de di
ficile ta fața sportivelor din 
Bulgaria $1 Ungaria șl cn med

• Concursul atletic interna
țional de la Atena, în memo
ria fostului campion olimpic 
Tsiklitiras (3,37 m la lungime 
fără elan. în 1912) a prilejuit 
atletului nostru Bedros Bedro- 
sian un frumos succes. El a 
cîștigat proba de triplu cu 16,34 
m. Pe - locul secund Mihas 
(Grecia) 16,12 m, pe trei. Mir
cea Mihail (România) 16,06 m. 
Rezultate cu vînt favorabil. 
Proba memorială a fost cîști- 
gată de iugoslavul Temin cu... 
3.29 m ! La ciocan, aruncătorul 
nostru Petru Lenghel s-a cla
sat al 4-lea cu un rezultat de 
62.64 m.

• La Memorialul Kusocinski 
de la Varșovia, cursa de 3 000 
m obst. a fost cîștigată de ita
lianul Gerbi cu 8:25,4. Pe lo
cul 4 s-a clasat craioveanul 
Dan Betini cu 8:27,6 — cel mai 
bun rezultat al său. în cursa de 
5 000 m Gyorgy Marko, din Tg 
Secuiesc, a înregistrat cu 
14:15.4 un nou record republi
can de juniori (v.r. îi aparți
nea de anul trecut, de la 
Budapesta, cu 14:15,5).

• La Bratislava, nou record 
republican (înregistrări electri
ce) la pentatlon senioare : 
Gabriela Ionescu (C.A.U) 
4323 p (14,24 s la 100 mg. 
11,21 m la greutate, 1,71 
m la înălțime. 6,49 m la 
lungime și 2:14,52 la 800 m)

pierdut, la limită, cu Olanda. Este 
adevărat că acest ultim rezul
tat nu mat putea influența cla
samentul final, dar, oricum, în- 
frlngerea a lăsat un gust amar, 
cu toate că din echipă a lip
sit (la acest meci) Magdalena 
Pall, factorul determinant al vic
toriilor din partidele cu Ungaria 
șl Bulgaria, dealtfel. singura 
baschetbalistă care a dat satis
facție deplină, demonstrind ca
lități deosebite, ce o recomandă 
ca o jucătoare de mare perspec
tivă. Dintre celelalte membre ale 
lotului putem aprecia prestația 
conducătorului de joc Cornelia 
Hagiu, precum și evoluțiile des
tul de bune avute de Camelia 
Solovăstru. Carmen Tocală și 
Dietlinde Kloss. După cura se 
vede, cam puține remarcate după 
acest turneu, dar sperăm că cei 
doi tehnicieni vor reuși să eli
mine unele din neajunsurile a- 
rătate la Sibiu, dintre care a- 
mintim : slabă eficiență in arun
cările la coș fin special de la. 
semidistanță șl chiar a celor li
bere). insuficienta pregătire fi
zică. in special in 'malurile de 
meci, mobilizarea sportivelor in 
momentele decisive la nivelul ce
rut unor baschetbaliste din lotul 
național.

Antrenorii Gh. Roșu si M Fle
șeriu trebuie să tragă conclu
ziile și învățămintele necesare 
după acest turneu și să nu pre
cupețească nici un efort pentru 
înlăturarea neajunsurilor consta
tate. astfel ca plnă la startul 
campionatului european de ju
nioare echipa noastră să se pre

• Pe Stadionul Tineretului 
din Capitală, concurs de selecție 
pentru concursul balcanic de 
juniori mici de la Atena. Au 
luat parte atleți născuți în anii
1963 și 64 și atlete născute în
1964 si 65. Cîteva rezultate :
băieți : 800 m : I. Balint (St. 
r. Bv.) 1:58,8 3 000 m : G.
Georgescu (C.S $. Bz.) 8:57,6, 
C. Codreanu (C.S.Ș. Cărei) 
8:57.8 ; înălțime : S. Matei (Lie., 
2 Buc.) 2,06 m ! ț greutate : 
M. Vintilă (C.S.Ș. Pi.) 12,62; 
fete : 100 m : Gabriela Coteț 
(C.S.Ș. Focș.) 12.2. Nicoleta 
Vomicu (Șc. gen. 190 Buc.) 12,5 
(în serie 12,1), Gyorgy Gyula 
(C. S. St. Mare) 12,5 ; 800 m : 
Irina Smircinschi (St. r. Bv) 
2:12,6. Gyongv Konza (Amidex 
Tg. Sec.) 2:13,6. Maria Maca- 
rov (C S.Ș. Tul.) 2:14,1 ! înăl
țime : Katalin Kiss (Amidex 
Tg. Sec.) 1,65 m. Cei mai me
rituoși concurenți vor participa 
acum la o tabără de pregătire 
organizată de F.R A.

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
BASCHETBALISTELE IN TURNEE

• In cadrul competiției inter
naționale feminine de baschet 
care se desfășoară ta Cehoslova
cia, echipa României a tatitalt

Solovăstru (16) luptă sub pa
nou cu Markova, asistată de 
Hagiu (10). Fază din meciul 

România — Bulgaria.
Foto : L CÎRDEI-Sibiu

zinte ta forma sportivă cea mal 
bună, care să-i permită situarea 
pe un loc fruntaș in ierarhia 
continentală.

Paul IOVAN

TELEX • TELEX e TELEX

ÎN PRIMUL TUR!
LONDRA, 26 (Agerpres). — în 

turneul de La Wimbledon, tînă- 
rul tenisman american Pat Du
pre a furnizat o surpriză, învin- 
gîndu-1 cu 7—6. 6—4, 3—6, 3—6,’
6—3 pe compatriotul său Vitas 
Gerulaitls. cotat al 4-lea favorit. 
A fost eliminat și polonezul 
Woytek Fibak (favoritul nr. 10), 
care a pierdut cu 6—4, 7—6, 4—6,
2— 6, 7—9 partida cu americanul
Bruce Manson. Alte rezultate din 
primul tur : Okker — Guedes 
6—1, 7—5, 6—1 ; Noah — Kris
hnan 7—6 6—3. 7—5 ; Maurer —
A. Amritraj (india) 6—3,7—6,7—6; 
Clerc — Gil tin an 6—4. 3—6, 6—3,’
3— 6, 6—3 ; Tom Gullikson — 
Slozil 4—6, 0—2. 6—1, 3—6, 6—1 ; 
Alexander — Stockton 6—I, 7—6,
4— 6, 7—5 : Vilas — Taylor 6—3,
6—2, 6—4 ; Smith — Carter 6—1»' 
2—6, 6—4, 6—1 ; Scanlon — Drys
dale 6—3, 6—3, 7—5 ; Connors — 
CaujoUe 6—3, 5—7, 7—5, 6—3 •
Ramirez — Andrew 6—2, 6—3, 
6—1 ; simplu femei : Goolagong — 
Louie 6—0 6—3 : Madruga —
Barker 6—3, 4—6. 8—6 ; Evert — 
Redondo 6—4, 6—2.

la Trnava formația Poloniei, ob-' 
țtatad victoria cu scorul de 
80—54 (42—29). Intr-un alt joc,
disputat la Bratislava, selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu 
84—«8 (48—32) formația Ungariei.'
• Turneul feminin de baschet 

de la Halle (R. D. Germană) a 
fost cîștigat de echipa bulgară 
Marița Plovdiv, care a învins ta 
meciul decisiv cu 67—60 (30—33) 
formația K.P.V. Halle.' Echipa 
Rapid București s-a clasat pe 
locul șase.

TINERI TENISMANI IN ITALIA

In circuitul de tenis italian re-' 
zervat tineretului, jucătoarele 
noastre Cosmina Popescu șl Ma- 
rilena Totoran au format un cu
plu bun. ajungînd pînă în semi
finalele probei de dublu atît la 
Verona, cit și la Cremona. Din
tre băieți. Cristinel ștefănescu a 
progresat trei tururi la Cremona, 
iar săptămtaa aceasta a taregis-’ 
trat două victorii la Brescia j 
6—0, 5—7, 7—5 cu Orioles și 6—4, 
6—3 cu Vecchi (ambii Italia).

TURNEUL FEMININ DE SAH 
DE LA BUDAPESTA

In turneul feminin de șah de 
la Budapesta, după 8 runde, în 
clasament se menține lideră 
Marta Litinskala (U.R.S.S.) cu 6 
puncte, urmată de Margareta 
Mureșan (România) 5% puncte, 
Porubski (Ungaria) 41/, puncte (1) 
etc. In runda a 8-a, Mureșan, a- 
vtad piesele negre, a remizat cu 
maestra iugoslavă Marile , 
Alte rezultate : Bengtson 
Vreeken 1—0 : Krizhanne — Kash 
remiză ; Armas — Finta 0—I.

STOP CADRU PECCI FACE UN PAS DE URIAȘ
SPRE PISCURILE TENISULUI

Multă vreme, America de 
Sud a fost considerată drept 
un continent fără tradiție ta 
tenis. Deși de pe meleagurile 
sale se ridicaseră, tacă dina
intea ultimului război, aseme
nea campioni de clasă ca e- 
cuadorlanul Pancho Segura 
sau chiliana Anita Llzana 
(campioană la Forest HU13 
1937). Prezentul tinde să in
firme definitiv pretinsa ră- 
mtaere in urmă a latino-ame- 
ricanilor ta sportul cu rache
ta. După brazilienii Koch și 
Mandarlno, chilianul Fillol șl 
argentinianul vilas, iată o 
nouă stea de prima mărime 

care urcă pe afișul marilor 
turnee de tenis. Este Victor 
Peed dta Asuncion (Para
guay).

Revelația ultimului Roland 
Garros, dar ta atenția specia
liștilor încă de acum două se
zoane, acest „uriaș” de 
1,92 m este autorul unul salt 
de 19 locuri ta Marele Pre
miu F.I.L.T., ajungînd actual
mente al 12-lea ta clasament. 
Pe terenurile pariziene a fă
cut vid în jurul său, pînă a 
disputa o strînsă finală cu 
Bjorn Borg, căruia l-a cedat 
ta patru seturi (3—6, 1—6,
7—6, 4—6). Eliminase cu brio 
pe rivalul său direct, Guil
lermo Vilas (6—0, 6—2, 7—5), 
ca șl pe al doilea favorit al 
turneului, -Jimmy Connors 
(7—5, 6—4, 5—7, 6—3). Cu a- 
celașl Connors luptase de la 
egal tacă In vara Iul 1975, 
ctad pierdea cu 4—6 în set 
decisiv finala unul mic turneu 
la North Conway. 1976 și mai 
ales 1977 au fost trepte spre 
afirmarea sa definitivă. Fina
list la Milnchen (cu Franu- 
lovlci, 5—7 ta setul 4), seml- 
ftaallst la Buenos Aires, ta 
„primii 8" la Roma — erau 
atunci principalele mențiuni 
pe cartea sa de vizită. In 
schimb, 1978 a părut un pas 
înapoi, mai ales față de as
censiunea tot mal marcată a 
unul alt viitor campion al 

sudului, argentinianul Josă- 
Luls Clerc. In fața acestuia 
pierde două finale de turneu, 
la Santiago de Chile șl ta 
campionatele Amerlcil de 
Sud.

Acum, Ia Paris, a fost pre
feratul publicului. Poate și 
pentru că-1 obliga pe Borg să 
coboare puțin de pe soclul 
statuii de unde domină are
na „sportului alb", sau șl 
pentru felul său temperamen
tal de a se exprima în joc, 
unde viteza drive-urilor șl 
forța ta loviturile de sus stat 
demne de admirat. Un fapt 
Insolit : după victoria sa a- 
supra lui Connors, a fost vă
zut împreună cu acesta, cl- 
nînd pe terasa unul restaurant 
de pe Champs-Elysâes. Riva
litățile din tenis au darul să 
apropie, mal mult decit să 
despartă...

La 24 de ani, Victor Peed 
este un nume In tenis. Șl 
primul jucător din Paraguay 
care-și anunță prezența prin
tre capii de serie la Wimble
don. Desigur, gazonul nu este 
terenul său preferat șl a-1 
prevedea un succes ta tur
neul început luni la All En
gland Club ar fl o cutezanță. 
Dar nu într-atît ca să descu
rajeze pe admiratorii săi, din 
ce ta ce mal numeroși.

Radu VOIA

ATLETISM a La Saarijaervi, 
finlandezul Antero Puranen a 
realizat cea mai bună performanță 
a sezonului Ia aruncarea suliței 
— 92,74 m. Recordul mondial a- 
parține lui Miklos Nemeth (Un
garia), cu 94,58 m. a Cursa de 
o milă de la Piscataway (New 
Jersey) a fost cîștigată de ame
ricanul Don Paige — 3:54,6, ur
mat de neozeelandezul John 
Walker — 3:55,2. Dintre celelalte 
rezultate : 100 m — Stanford
10,31 ; 400 m — Sowerby 46,67 ; 
prăjină — Tully 5,50 m : 1 500 m 
(f) — Mary Decker 4:09.10. a La 
Bloomington (Indiana), ta cadrul 
campionatelor școlare ale S.U.A., 
Sandra Farmer a stabilit un nou 
record mondial de junioare la 
400 mg, cu 58,31. (v. r. — 58,61 
Rosine Wallez, Belgia 1975). a 
Maratonul desfășurat la Paris 
a fost cîștigat de francezul Fer
nand Kolbeck, cronometrat pe 
42,195 km cu 2 h 18:53. Pe lo
curile următoare: Rolf Alt 
(R.F.G.) — 2h 24:26 și Daniel
Marquet (Franța) 2 h 28. Au 
fost prezenți 6 000 de concurenți.

CICLISM a Turul Iugoslaviei 
a continuat cu etapa a 3-a 
(Priștina — Kralievo, 185 km) 
care a revenit rutierului sovietic 
Said Guseinov, cronometrat ta 
4 h 26:23. In clasamentul general 
conduce francezul Marc Gomez, 
cu 7 h 09:32, urmai cu același 
timp de sportivii sovietici Ave
rin șl Guseinov.

FOTBAL a Cu prilejul împli
nim unui an de la disputarea 
finalei C.M., la Buenos Aires 
s-au întîlnit ta meci amical re
prezentativa Argentinei, dețină

toarea titlului, și o selecționată 
mondială. Victoria a revenit cu 
2—1 (0—1) selecționatei. Gazdele
au deschis scorul în min. 29 prin 
Maradona, apoi Galvan a egalat 
ta propria poartă (min. 69), iar 
punctul victoriei a fost marcat 
ta min. 74 de brazilianul zico. 
• La Hanovra finala Cupei R. F. 
Germania a fost cîștigată de For
tuna DUsseldorf, care a dispus 
de Herta BSC cu 1—o, după pre
lungiri prin punctul înscris în 
min. 116 de Seel. Astfel, Fortuna 
cîștigă pentru a doua oară tro
feul.

MOTO a Disputat la Trzicl, 
Marele Premiu al iugoslaviei la 
motocros — clasa 125 cmc a reve
nit belgianului Harry Everts 
(„Suzuki"). Acesta continuă să 
conducă în clasamentul campio
natului mondial, cu 199 p, secon
dat de japonezul Akira Watanabe 
— 159 p.

NATAȚIE a La Mission Viejo 
(California), Jack Babashoff a 
cîștigat proba de 100 m liber, cu 
52,56, iar înotătoarea suedeză In- 
gela Havaas pe cea de 200 m 
bras, cu 2:4O,47. Alte rezultate : 
1 500 tn — Goodell 15:46,71; 
200 m bras — Simmons 2:06,06 ; 
200 m fluture — Baker 2:04,17 ; 
100 m bras (f) — Patty Waters 
1:14,28 ; 100 m Uber (f) — Cynthia 
Woodhead 58,40.

ȘAH a După 7 runde, în tur-' 
neul de la Karlovaț conduc Ku- 
rajița (Iugoslavia), Tatal (Italia) 
și Balașov (U.R.S.S.), cu cîte 5 p, 
urmați de Dlesen (S.U.A.) șl 
Hulak (iugoslavia) — cîte 4'/2 p.
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