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/n finala Cupei României, la fotbal:

0 PERFORMERĂ (STEAUA) ÎNTÎLNEȘTE 0 REVELAȚIE
A EDIȚIEI ACTUALE (SPORTUL STUDENȚESC)

• Steaua — calificată după emoții și... prelungiri
• Trei penalty-uri ratate în cele două semifinale I
• Finala: duminică, la ora 17, pe stadionul „23 August"

din Capitală

Dudu Georgescu ratează 
penalty-ul și deschiderea 

scorului 
Foto : V. BAGEAC

„Daciada** Ia constructorii constă nfeni

ZILNIC, CiTE PUȚIN SPORȚ 
ÎNSEAMNĂ MULT

Membrii asociației sportive 
. Constructorul" Constanța sînt, 
se înțelege, constructori. Spe
cialitatea lor — construcțiile 
social-cul turale. Ei înalță 'locu
ințe, cartierele acelea rîzînd în 
soare care îți dau binețe pe 
oriunde ai intra în oraș, fie că 
vii cu trenul, fie cu mașina. 
Ei fac cămine, fac creșe pentru 
cei mici și spații comerciale 
de tot felul. Constructorii la 
care ne referim, ca orice con
structori, au mult de lucru, pla
nul e plan, nevoile oamenilor 
trebuie satisfăcute cit mai cu- 
rind cu putință. Și ei înțeleg 
acest lucru, muncesc din răs
puteri, nu se uită pe ceas, să 
vadă cit mai e pină pleacă 
acasă.

Cind or face sport construc
torii î

Ne temeam că Paul Popescu, 
președintele asociației, ne va 
spune că, după o zi de mun
că. e greu să-i mai chemi pe 
oamenii ăștia la sport Dar 
nu, el dă un telefon, găsește o 
mașină care tocmai duce ceva 
pe un șantier șl—

...Pe marginea unui patrula
ter imens, fundația unei vi
itoare construcții, un grup de

Azi, la Brațov

FINALA CAMPIONATULUI
Astăzi, în Sala sporturilor din 

Brașov, începînd de la ora 9, 
se va desfășura finala campio
natului național individual de 
sabie, care va reuni primii 12 
sportivi calificați din fazele an
terioare. Nu vor lipsi de pe 
planșă, în lupta pentru obține
rea titlului de campion pe 1979, 
deținătorul tricoului de anul 

oameni cu căști specifice fac 
haz, arătind in răstimpuri spre 
fundul gropii, de unde răzbat 
strigăte : „Aici, Ioane ! Hai 
mai repede, Vasile !“ Intre ei. 
o tînără — Teodora Șulcă, a- 
veam să aflăm, președinta 
Consiliului culturii și educa
ției socialiste a întreprinderii 
— face și ea haz. Ce-o fi de 
rîs ? Că. după... loc și strigă
te, se pare că au căzut niște 
oameni acolo și au nevoie de 
ajutor... Dar, nu, pe platoul 
fundației, neted ca-n palmă, se 
joacă un fotbal îndrăcit ! E 
pauza de masă și oamenii șan
tierului își... rup de la gură, 
să facă o „miuță".

— Așa e în fiecare zi, ne. 
spune ing. Ionel Haras. Fot
balul e marea pasiune a băieți
lor. Asociația dâ fiecărui șan
tier mingi și echipament. în 
pauza de masă și la terminarea 
programului, oricit ar fi de o- 
bosiți, trag un fotbal. Cum e 
aici, după ce s-a făcut „per-

Mircen COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

NATIONAL DE SABIE
trecut, Marin Mustață (Steaua), 
precum și coechipierii săi Cor
nel Marin și Alexandru Nil ca, 
aflați la ediția precedentă pe 
podium, alături de cel mai ia 
formă sabrer- român al acestui 
an, Ioan Pop (Steaua), de mal 
multe ori printre recenții lau- 
reați ai unor mari concursuri 
internaționale.

Voleibaliștii lotului național pe drumul spre „europene" și Oiimpiadă

CÎND SIMȚI UMĂRUL COLEGULUI,
BOXERII ROAAÂNI PREGĂTESC BALCANIADA 
CU GÎNDUL LA TITLURILE DE CAMPIONI 
La Tulcca (3-1 iulie) sportivii noștri vor să retină in iruntea competiției

URCUȘUL ESTE MAI UȘOR,
IZBlNDA MAI APROAPE...

voleiba- 
fost la

Timp de cîteva zile, 
llștil lotului național au 
Băile Felix, pentru ședințe de 
pregătire fizică și de tratament. 
Un sejur util la «Belvedere** pen
tru Întărirea Ligamentelor și 
pentru noi acumu’ări în vede
rea ascensiunii po treptele care 
duc spre campionatul european 
din Franța, și mai departe, spre 
Jocurile Olimpice de la iWoscova. 
Nu mai sînt decît trei luni pînă 

primul mare obiectiv care, 
într-un fel. îl condiționează șl 
pe al doilea... începe, deci, ur
cușul. Un urcuș care pretinde 
grupului eforturi mari, unitare, 
chibzuință la fiecare pas. cola
borare deplină, multă concen
trare fizică șl nervoasă. 

în ce condiții îl vor aborda T 
O întrebare al căr ;i răspuns ne 
poate deschide vel^rea pină la 
culmea spre care voleibaliștii

se-ndreaptă. Am adr^-.at-o mai 
întii unor privitori dlnafara lo
tului. «Acești băieți pe care i-am 
avut scurt timp oaspeți — este 
de părere șeful hotelului „Belve
dere4*, șt. Oriold — ne-au lă
sat impresia unui colectiv le
gat prin spirit camaraderesc șl 
prietenie. Cuminți, serioși, har
nici, ei par să alcătuiască o a- 
devărată familie*. Și. mult mal 
de-aproape : «Sini incinta! de 
atmosfera care domnește acum, 
ca și din primăvară încoace, in 
lot — declară cu entuziasm an
trenorul federal V. Pavel. Cred 
că cel mai potrivit mod de a o 
defini este atmosfera frățească : 
băieții se ajută unii pe alții, 
vorbesc frumos unii despre alții,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Pentru cei mai buni pugi- 
liști din Bulgaria, Iugoslavia, 
Grecia, Turcia și din țara 
noastră timpul trece mai re
pede acum, cind doar puține 
zile ne mai despart de între
cerile Balcaniadei de box a 
seniorilor, găzduită la Tulcea 
în perioada 3—1 iulie. Compe
tiția, pe lingă caracterul ei 
prietenesc și de verificare a 
pugiliștilor, are șl o pronun
țată tentă de ambiție sportivă 
care, fără îndoială, va prilejui 
dispute dirze. ce vor stabili 
ierarhii noi in lumea sportului 
cu mănuși din Balcani. Toc
mai din aceste considerente, 
pregătirile ce se fac în toate 
cele 5 „tabere1* sint deosebit 
de serioase.

Antrenorii români și pugi- 
liștii selecționați in echipa re
prezentativă si-au propus să 
readucă culorile românești pe 
primul loc in clasamentul com

petiției, acolo unde s-au aflat 
cu 5 ani in urmă. Gala de ve
rificare și selecție desfășurată 
săptămi.na trecută la Dinamo 
i-a nominalizat pe cei mai 
buni, pe cei mai in formă bo
xeri Ia ora actuală. Pregătirile 
lor continuă sub semnul am
biției, al dorinței de afirmare. 

Echipa reprezentativi de box pentru Balcaniadă combină pre
gătirea in aer liber cu antrenamentele in sală.

Foto: B. VASILE

ei avind in palmares rezultat* 
notabile. Tocmai de aceea na 
pregătim fără... menajamente. 
Ne-am propus să cucerim pri
mul loc în clasamentul meda
liilor de aur și, bineînțeles, p* 
echipe".

— Care sînt sportivii cărora 
le acordați prima sansâ ?

Concluzia celui de al 62-lea campionat

CALITĂȚI NOI, 

ECHIPELOR DE
Acum cîteva zile, în primul 

comentariu asupra campionatu
lui de rugby, recent încheiat, 
relatam cîteva concluzii des
prinse din competiția naționa
lă. Ne-am ocupat, astfel, de 
puterea de joc a noii campioa
ne (Steaua) ; de căderea fostei 
laureate (Farul) pe locul al cin
cilea al clasamentului de re
venirea spectaculoasă pe primul 
plan al întrecerii a două echipe 
bucureștene cu veche tradiție 
rugbystică (Dinamo și R.C. Gri- 
vița Roșie). De data aceasta 
ne vom îndrepta atenția spre :

1. REALIZĂRI INCOMPLE
TE ale studenților din Petro
șani, care cu un iscusit timo
nier la cîrmă (Titi Ionescu) 
promiteau a-și prezenta „barca 
rugbystică" la un nivel compe- 
tițional maxim. Pînă în cele 
din urmă, doar un (relativ) mo
dest Ioc IV... în echipa Științei

joacă cîțiva internaționali au
tentici, precum E. Stoica și 
M. Ortelecan, alții in devenire 
— ca T. Tudose, Gh. Dinu, D. 
Dobre —, dar echipa — care 
acasă a învins pe Steaua (20— 
15). pe Dinamo (19—10) și pe 
Farul (10—0) — de indată ce a 
părăsit terenul propriu nu și-a 
mai onorat calitatea, pierzînd 
partide la scoruri astronomice 
(3—33 cu Farul. 12—37 cu Di
namo, 0—34 cu „Poli" Iași, 
3—34 cu Steaua), primele trei 
după un nepotrivit turneu în

Dimitri* CALLIMACHI

EFICIENTE, SINT NECESARE 
RUGBY DIN TOATĂ ȚARA 
Disputa dintre echipele bucureștene și provinciale 

poate folosi scopului principal, al ridicării continue 
a nivelului de joc

CANOTOARE DIN ȘAPTE ȚARI SE ALINIAZĂ 
ASTĂZI, LA STARTUL „REGATEI SNAGOV11

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, pe lacul Snagov. În
cep tradiționalele întreceri din 
cadrul „Regalei internaționale 
Snagov" la canotaj feminin. 
Concursul, care se desfășoară 
timp de trei zile, reunește la 
start schifiste din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S., pre

I-am văzut la antrenament. 
Simion Cuțov. Daniel Radu, 
Ion Vladimir. Georgică Donicl, 
Ion Boboc, Gheorghe Oțele», 
Ion Cernai nu-și menajau re
sursele fizice. Și în timp ce 
antrenorii Ion Monea si Ga
briel Pometcu supravegheau e- 
xecutarea exercițiilor, am avut 
o scurtă discuție cu antrenorul 
emerit Teodor Niculescu : „Nu 
va fi o competiție ușoară pen
tru sportivii noștri. Boxerii iu
goslavi și cei bulgari sînt ad
versari redutabili, mulți dintre 

cum și, firește, din România.
La această importantă com

petiție, canotajul nostru femi
nin prezintă cele mai bune e- 
chipaje. „Regata Snagov" con
stituind un bun prilej de veri
ficare în vederea apropiatelor 
campionate mondiale de la 
Bled. Concursul, care cuprinde

— In prim plan, Simion Cu- 
țov. Daniel Radu. Ion Vladimir 
și Ion Cernat. Ultimul a ti
cul mari progrese si cred ci 
în curînd vom avea un „greu" 
de valoare. Așteptăm cu ne
răbdare intilnirea dintre Vasil* 
Gîrgavu și campionul curopea* 
de Ia Kăin, iugoslavul Peru- 
novici. De asemenea, de mar* 
interes va fi tentativa de re» 

(Continuare in paa 2-3)

sase probe — schit simpla,
2 f c., 4+1 visle, 4+1 rame, 3 
vîsle, 8+1 — se va desfășura 
după următorul program : azi, 
de la ora 17,30. întreceri eli
minatorii; vineri, de I* ora 9, 
finale, iar de la ora 17,30, se
rii : simbătă, de la ora 8,30 —• 
finale.



ZILNIC, CITE PUȚIN SPORT
ÎNSEAMNĂ MULT

(Urmare din pag. 1)

na de loes" a fundației, e mi
nunat pentru joc.

Iată încă o dovadă că, oricît 
ar fi de obosiți, oamenilor le 
place sportul, fiindcă „cui pe 
cui se scoate" —vorba dulghe
rului Aurel Negoiță, de la Șan
tierul 11. lot Năvodari I. cel 
mai bun popicar, cîștigătorul 
finalei pe țară a „Cupei Con- 
atructorul", din cadrul „Dacia- 
dei”.

„Baza materială" a asociației 
a fost amplasată pe lingă cele 
trei cămine ale Trustului de 
construcții local. Vine omul, se 
dezbracă de salopetă. Iși pune 
tenișii, maioul și chiloții de 
•port și... La căminele I și II, 
de Ța Medeea — de exemplu 
— s-a amenajat un teren de 
mini-fotbal, există o masă de 
ping-pong și șahuri. Să vezi 
întreceri ! Așa se și explică 
plasarea a trei jucători de te
nis de masă de la „Construc
torul" Constanța în primele opt 
locuri ale cupei despre care 
■criam mai sus.

Acum se vor face, prin grija 
•indicatului, 2—3 terenuri de 
tenis — „sportul alb" are mulți

amatori printre muncitorii con
structori de aici — două piste 
de popice, să nu mai bată oa
menii drumul pină la popicăria 
de la „Portul", iar cu banii de 
chirie să se facă altceva.

Lunar se pleacă in cîte o 
excursie la Histria, Adamclisi 
sau in alte părți. Așa cum re
marca cineva, asta înseamnă 
„două ceasuri de drum și zece 
de sport". Și tot lunar se orga
nizează cîte un cros in jurul 
căminelor, cîștigătorii primind 
diplome și... cîte un breloc ca 
premiu.

— Nu ne putem lăuda cu mai 
mult, cu mari manifestări 
sportive, dar fiecare dintre oa
menii noștri fac cîte puțin 
sport in fiecare zi. Dar oare, 
marea, cît e ea de mare, iat-o, 
nu e formată din picături ? ne 
spune la despărțire tovarășul 
Paul Popescu, președintele aso
ciației.

Are perfectă dreptate. E mai 
bine In fiecare zi cîte puțin, 
decît mult, cînd și cind. Iar 
cele văzute la Constanța sînt 
o mărturie că „Daciada" urcă 
viguros și pe verticalele înso
rite, odată cu harnicii 
structori.

amintire" de la meciul de tenis cu Hidrotehnica

VALOAREA HOTĂRĂȘTE 
RINDUIALA CEA DREAPTĂ!...
In general, tn atletism, se 

constată un fenomen curios 
raportat, mai ales, la situația 
din alte ramuri sportive. In 
timp ce, de exemplu, la gim
nastică, înot sau la patina) 
artistic virsta performerelor 
(și din rindurile acestora a 
marilor performere) a scăzut, 
tn ultima vreme, spre... copi
lărie, la atletism, dimpotrivă, 
performerele autentice au tre
cut de mult, in corpore, pra
gul maturității biologice 1

In această privin
ță atletismul nos
tru oferă două 
grăitoare exemple, 
prin Lla Mano- 
llu care, la 38 de 
devenit campioană _____
la aruncarea discului, in 1363 
fiind ' 
pare 
care, 
a 38 
cent, 
formeră _ ____
probei de 1500 m. Dar și alte 
multe dintre atletele noastre 
fruntașe au la activ zece ani 
și mai mult de atletism, per
formanțele lor cele mal bune 
fiind insă cele de dată re
centă I Aceasta înseamnă ci 
în atletism accesul la marea 
performanță se face mai greu 
deeît tn alte ramuri sportive 
și numai după o Îndelungată 
activitate de pregătire șl com- 
petițională. tn timp ce la 
inot, să zicem, mici sportive 
pot deveni mari campioane, 
desigur cu prețul unei munci 
foarte serioase, dar intr-un ră
gaz de numai cițiva ani, la 
atletism asemenea performan
țe stnt extrem de rare, vest-

la 
la 
tn 
de 
cu

CAMPIONATE • CO
PROMOVĂRILE IN DIVIZIA A LA RUGI 

ÎNTREBĂRII
germana Ulrike Meyfarth (16 
ani) campioană olimpică tn 
1972, la înălțime, atleta noas
tră Mihaela Peneș, la 17 ani 
campioană la suliță, la 3.O. 
de la Tokio sau austra- 
lianca Betty Cuthbert (18 ani), 
In 1956 ----------- -
100 m 
printre 
limpice 
râtului. ___ __________  ___
multe au fost atlete vechi, ea 
alergă toarea poloneză trena 

Szewinska (n. IM); 
aruncătoarea de su
liță Ruth Fuchs din 
R. D. Germană (n. 
1346), aruncătoarea 

de greutate Ivanka Hristova 
din Bulgaria (n. 1941) etc.

Am subliniat acest .feno
men" pentru a arăta că este 
nevoie de multă răbdare ți 
înțelegere tn activitatea de 
creștere. a performanțelor a- 
tletlsmului, tn paralel cu o 
muncă exigentă de instruire 
a tinerelor talente. Dealtfel, tn 
atletism, nu virsta, ci com
portarea generală și rezulta
tele înregistrate de sportivi 
stnt factorii care decid asu
pra formării diferitelor loturi, 
a reprezentativelor țării. Și 
ei nu greșesc I... Aceasta nu 
înseamnă tnsd că cineva, un 
tinăr care dorește să intre in 
.națională" trebuie, pentru a- 
ceasta, să aștepte o anumită 
virstă I Nu, căci de fiecare 
dată, așa cum am mal spus, 
valoarea tnsdși a atletului sau 
a atletei este cea care hotă
răște rinduiala cea dreaptă !.,.

Romeo VILARA

medaliată cu aur la 
și la 200 m, au fost 
puținele ciștigătoare o- 
aflate la virsta junio- 
In schimb, cele mal

ani, a 
olimplcd

a cincea sa partid- 
J.O. și Ileana Silai 
preajma aniversării 
ani, a devenit, re- 
3:5S,6 a doua per- 
a lumii din istoria

Ieri, dejl era dimineață, tribu
nele din Parcul copilului au fost 
destul de populate de către Inti
mii rugbyuiuL Fenomen firesc < 
se jucau, doar, ultimele partide 
(decisive) pentru două locuri în 
Divizia A. Meciul Inaugural a 
opus o echipă ieșită dtn „cursă", 
Constructorul Constanța, șl o 
participantă la recent încheiata 
ediție a campionatului nr. 1 al 
țării, Politehnica Cluj-Napoca. 
Echilibrat, jocul a avut însă un 
nivel modest, calificativ de la 
care nu face excepție zici arbi
trajul lui FI. Tudorache, departe 
și depășit de faze. Ballot a ra
tat mult, dar și-a făcut totuși da
toria, cele două precise lovituri 
de pedeapsă ale sale insemnînd... 
rezultatul de (—8 (3—0) pentru
Politehnica.

O dată Înregistrat acest rezultat 
au continuat calculele : dacă 
Vulcan București șl C.FJ1. Bra
șov termină meciul loc la egali
tate amlndouâ ajung la același 
număr de puncte cu Politehnica 
Cluj-Napoca (7), ceea ce va de
termina alcătuirea unul clasa
ment în trei, din care să se ex
cludă rezultatele celei de a pa
tra participante la baraj, Con
structorul Constanța. Or, bucu- 
reștenil promovau, iar brașovenii 
rămâneau ta „A” In condițiile 
unei remize de la 7—7 ta 
criteriul decisiv fiind numărul 
punctelor marcate, cele 3 echipe 
avînd cite o victorie șl două ega- 
luri. Și a fost 12—12 (8—4), un 
scor firesc, dar ta (orice) alte

condiții... si 
can și C.F.B 
— au părul 
tre aspirând 
din divizia] 
pînă la a I 
cisiv intr-d 
e cale luna 
acestui psd 
tare bine d 
de comedia 
de șoc (nj 
lovitură <9 
mai îavord

CIN
Campioni 

llflcare ia 
competiție 
tot mai 1 
în faza fin

Săptămîn 
mâții femi 
cele peste 
la startul 
lntîlnit tn 
au fost dl 
tualel edl] 
toare, ech] 
București, 
Ctmpina, ] 
păți Brașd 
ria Sud)_J 
magant TI

A

Desfășurat la Atena, triunghiularul de înot Grecia — Bulgaria 
— România, rezervat selecționatelor de copii (două categorii de 
virstă : 12 ani și 14 ani) ale acestor țări, a fost dominat, cu au
toritate, de reprezentanții țării noastre, care au cucerit 28 locuri 
I (sportivii bulgari 9, cei greci 8) și au obținut primul Ioc în 
toate cele trei clasamente pe echipe, la diferențe apreciabile. 
Astfel, la băieți : 1. România 227 p, 2. Bulgaria 166 p, 3. Grecia 
145 p ; fete : 1. România 229 p, 2-_ Grecia 168 p, 3. Bulgaria 149 
p ; general : 1. România 456 p, 2.

CONCLUZIA CELUI DE AL 62-LEA CAMPIONAT DE RUGBY
'Urmare din pag. I)

S-ar cuveni pe viitor 
de Rugby să fie mai 

cu plecarea peste ho- 
perioade competiționa-

SUS,

ROMANIA

Franța, 
ca F.R. 
severă 
tare în 
le ! Mai multă exigență in pre
gătire, un mai mare accent pe 
elementele locale, iată cheia u- 
nor performanțe 
pentru rugbyștii
Tot la acest capitol, al relati
vului insucces, am putea-o in
clude si pe Universitatea Ti
mișoara (fosta campioană a 
anului 1971/72) care și-a măr
ginit veleitățile doar la turneul 
de consolare, pe care, e drept, 
l-a ciștigat cu manifestă ușu
rință. Noul antrenor Em. Ene 
a dat dovadă de tact și price
pere. reconstruind (cu ajutorul 
fostului internațional Gh. Răș- 
eanu) în jurul nucleului alcă
tuit din Gh. Dumitru, căpita
nul echipei naționale. Peter, 
mereu tînăr și transformer re
dutabil, Matei. Florea, Tătucu, 
Ioniță ș a. o echipă, care — 
Pentru a se exprima deplin — 
are insă nevoie de mult mai 
mult sprijin din partea orga
nelor sportive locale. Dar R. C. 
Sportul studențesc ? Și ea s-ar 
încadra. întrucîtva, in categoria 
decepțiilor. Condițiile bune asi
gurate de Ministerul Educației 
ți Invățămîntului, de conduce
rea clubului și cuplul de an
trenori harnici (N. Pădureanu, 
Th. Rădulescu) vor asigura, 
sperăm, in viitorul sezon talen- 
taților componenți ai lotului 
studențesc un climat superior

mai inalte 
petroșeneni.

de pregătire, care va atrage 
după sine o comportare cores
punzătoare.

2) SALTUL DE CALITATE 
reușit de două formații fără 
carte de vizită cum ar fi Poli
tehnica Iași și C.S.M. Sibiu, 
care, ambele, și-au depășit, in 
fine, condiția de „echipe mo
deste". lașul a ciștigat „Cupa 
F.R.R.", a doua competiție la 
scară națională, ceea ce-i, să 
recunoaștem, o veritabilă per
formanță. Gh. Drobotă și P. 
Florescu au pus pe picioare un 
XV realmente capabil de per
formanțe frumoase, cu multe 
elemente dotate și — lucru ex
trem de important — lașul a 
devenit, la nivelul juniorilor, o 
adevărată forță rugbystică, fapt 
care, fără îndoială, constituie o 
garanție reală a unor viitoare 
noi succese. Sibiul, doar in tur
neul zis de consolare (unde a 
ocupat locul secund, după Timi
șoara), a progresat de aseme
nea și. îmbucurător, joacă fru
mos !

3. NIVELUL MEDIU în care 
se încadrează celelalte echipe, 
cu ale lor plusuri și minusuri, 
care, de fapt, dau linia și va
loarea recent încheiatului cam
pionat Un cuvînt bun despre 
Rapid, o echipă ce joacă un 
rugby plăcut, care se zbate in 
mari greutăți, pe care nu o 
dată, sub imboldul inimosului 
L Teodorescu, rapidiștii le-au 
surmontat voinicește. Și pentru 
Rulmentul Biriad dintr-un 
punct de vedere, acela al te
nacității, al dîrzeniei. aprecieri 
bune. Am dori însă ca M. Rai-

nea, noul ei antrenor, să vi
zeze ceva mai sus. Știința Baia 
Mare a luat mulți jucători de 
la alte formații, ceea ce nu 
echivalează neapărat și cu o 
echipă de rugby. Antrenorul M. 
Antonescu trebuie să găsească 
acum calea jocului colectiv. Po
litehnica Cluj-Napoca (cu un 
lot destul de sărac) și C.F.R. 
Brașov au intrat în turneul de 
baraj pentru supraviețuirea sub 
soarele Diviziei A, în timp ce 
Minerul Gura Humorului (nu 
a ciștigat nici un punct afară!) 
șl T. C. Midia-Năvodari 
reflectă și ea „căderea" 
stanței) au retrogradat

Citeva lucruri Pe care 
dori grabnic rezolvate • Pro
blema terenurilor. N-ar trebui 
să se mai admită divizionară 
A fără teren reglementar • 
Problema juniorilor. Să existe 
obligativitatea ca fiecare echipă 
participantă la campionatul pri
mei divizii să aibă echipă de 
juniori (rezervele primului e- 
șalon) • Problema arbitrilor. 
Rezolvarea situației neconvena
bile ca 99% din meciuri să fie 
conduse de bucureșteni. care 
monopolizează In mod nejust 
„fluierul divizionar".

• PROBLEMA UNEI 
REPREZENTATIVE B. 
întocmească un calen- 
unei echipe reprezenta- 
(în paralel cu acela al

(care 
Con

le-am

E-

I
IN ATENȚIA TURIȘTILOR!
In aceste zile călduroase taHtaeștl pe cărări de munte, ta 

stațiunile de odihnă șl cură balneară răsfirate pe întreg cu
prinsul țării, zeci șl zeci de mii de oameni al muncii.

Ministerul Turismului, unitățile subordonate, precum șl lucră
torii din rețea, s-au străduit șl au reușit ta bună măsură să 
creeze cele mal bune condiții pentru petrecerea linei vacanțe 
cft mai plăcute.

Pentru ca activitatea de odihnă, cit șl cea de cură balneară 
să se desfășoare ta bune condiții, este absolut necesar ea fie
care turist să respecte eu strictețe prevederile referitoare la 
sosirea șl plecarea din stațiune. Este inutil să spunem că orice 
nerespectare a acestor cerințe poate da. ...................................altor

i

I

l

sosirea și plecarea din stația 
nerespectare a acestor ceriu;. 
și neplăceri, fiind în detrimentul 
el să-și petreacă vacanța.

Important de reținut :
• serviciile în stațiunile de pe

datei înscrise pe biSet ca primă _ __ ___  , __ ______ ...
ora 12,00 din ziua următoare datei Înscrise pe bilet ea ultimă 
zl de sejur, zl în care «e asigură dejunul cald sau la pachet ;
• pentru celelalte stațiuni balneocllmaUce, serviciile încep la 

ora 12,00 ale zilei înscrise pe bilet ca zl de Intrare șl se ter
mină la ora 8,00, eu micul dejun, din ziua următoare datei în
scrise pe bilet ca ultimă zl de sejur.

naștere la suprapuneri turiști . . .. .care așteaptă șl
s

litoral 
zi de

incep 
sejur

cu ora 18,09 ale 
șl se termina la § 

Pd
I

CHIPE 
Să se 
dar al 
tive B 
naționalei) spre a se da posi
bilitatea unui număr cit mai 
mare de jucători să ia contact 
cu rugbyul internațional (ne 
gîndim la jucători ca Cioarec, 
Zafiescu, Fuicu, Marghescu. Ior
dan, C. Gheorghe, Mușat, Po- 
daru, Grigore, Peter, Matei, 
Florea, Urdea, C. Vasile, 
Rădulescu, A. Hariton, 
Mengher, Bogheanu, Nemesni- 
ciuc, Pujină etc., etc.).

Campionatul cu numărul 62 
s-a încheiat. Următorul va lua 
în august startul. Un start de 
care ne este legată o arzătoare 
speranță de mai bine. Noua 
formulă, cu 14 echipe (în loc 
de 16), de regularitate (cu me
ciuri tur-retur) mai echitabilă, 
va fi chemată să asigure un 
spor de calitate șl menită să 
dea un răspuns edificator Ia în
trebarea : unde se joacă un 
rugby de mai bună calitate, in 
Capitală (a cărei supremație a 
fost insistent contestată în ul
timii ani de Constanța și Ti
mișoara) sau în provincie ? 
Răspunsul pe care l-am dori : 
pretutindeni, în toate centrele 
rugbystice din țară !

Bulgaria 315 p, 3. Grecia 313 p.
In legătură cu evoluția tine

rilor înotători români la acest 
concurs, am solicitat amănunte 
antrenorului federal TIBERIU 
MUNTEANU, care ne-a de
clarat :

„Succesul este notabil și el 
se datorează nu numai sporti
vilor clasați pe locul I, ci și 
celorlalți care și-au adus o ma
joră contribuție. îi voi remarca 
pe Laurențiu Tache (C.S.Ș. 
Brăila), Cornel Neagrău (Cri- 
șul) la băieți 14 ani, Florin 
Giambașu (Lie. 2 București), 
Martin Liptac (C.S.Ș. Arad), 
Robert Pinter (C.S.M. Baia 
Mare) la băieți 12 ani, Octana 
Mladin (C.S.M. Cluj-Napoca), 
Doina Puțanu (Lie. 2 Bucu
rești), Ema Vasile (C.S.Ș. Bră
ila) la fete 14 ani, Anca Pă- 
trășcoiu (C.S.M. Baia Mare), 
Crenguța Gălătescu (Lie. 2

București), Monica Groza (Cri- 
șul) și Gabriela Baca (C.S.Ș. 
Reșița) la fete 12 ani. finind 
seama de stadiul lor de pregă
tire, componenții echipelor ro
mâne au realizat performanțe 
mulțumitoare la procedeele teh
nice liber, spate și fluture, pre
cum și în pretențioasele probe 
de mixt ; slab s-au comportat 
brasiștii. care nu au realizat 
obiectivele de performanță (pe 
probe) indicate de federație. 
In general, competiția a consti
tuit o bună verificare a celor 
mai buni copii înotători ai ță
rii, în special a celor de 14 ani, 
dintre care vor fi selecționați 
unii reprezentanți ai României 
la Balcaniada de juniori 
Sofia (2—5 august), la 
cursul Prietenia de la 
(16—19 august) din acest 
la campionatele europene

de la 
Con- 

Varna 
an și 

_  ___ ,_______ _____ .__ 2 de 
anul viitor. în sfîrșit, cîteva 
cuvinte despre partenerii de 
întrecere : Grecia a prezentat 
o echipă de fete aflate în mare 
progres ; Bulgaria a venit cu 
copii de 14 ani bine pregătiți, 
depășiți doar Ia mare luptă de 
sportivii români". (D. STANCU- 
LESCU).

(Urmare din paa. 1)
colaborează perfect cu antrenorii, 
muncesc conștiincios șl se supun 
programului de pregătire alcătuit 
de antrenorii N. Sotir șl FL Ba- 
lalș".

O relnttlnire tnttmplătoare cu 
ex-internaționalul Constantin Bă
diță. „Ex“, pentru că de cttva 
timp a fost lăsat de antrenorul 
N. Sotir pe margine. De ce 7 
Fiindcă, mărturisește el. nu s-a 
prezentat la timp la o etapă de 
pregătire : „Altă dată mi-atn mai 
permis fără motiv unele mici 
derogări de la programul lotu
lui și n-am pătimit cine știe ce. 
Acum existau unele motive plau
zibile, dar aveam să constat că 
motivațiile nu sînt suficiente si 
că, indiferent de atestea, eu ră
măsesem cu un pas ta urmă în 
ceea ce privește pregătirea. Și 
cum ceilalți erau tn marș con
tinuu, nu mi-ar fi fost 
ajung din urmă. In 
vorba și de disciplină, 
cuvenea...".

Care este atmosfera 
l-am întrebat pe proaspătul... ex
clus. „Frumoasă, tntr-adevăr. 
Discordiile de altă dată parcă 
nici n-ar fi fost. Băieții stat le
gați sufletește, muncesc cu 
rivnă, dar șl cu plăcere. Merl-

ușor să-i 
fine, era 
Deci, se
tn lot 7

tul este — acum o spun pe 
deplin dezinteresat — >1 antre
norului N. Solii, care ceea ce 
face, face bine. Șl tn privința 
antrenamentelor — de calitate, 
bine gindite, Individualizate — și 
tn privința atmosferei de lu
cru. Băieții 11 stat atașați pentru 
că din capul locului ne-a spus 
tuturor clar ce lipsuri avem, ce 
trebuie să facem ca să mai eli
minăm din ele. Fiecare dintre 
cel reținuți Iși cunoaște bine lo
cul $1 sarcinile In echipă. Chiar 
și rezervele care acum nu se 

simt mai prejos “
în Interiorul 

este senin. Nu 
rență, ca altă 
Oros, căpitanul 
turisește : 
să întreținem această atmosferă 
prietenească, sinceră, curată, pro
pice obținerii performanțelor 
deosebite. Acest climat sănătos, 
creat de la început, de a cărui 
necesitate s-au convins toți bă
ieții, ne face mal plăcută șl. mal 
eficientă pregătirea, ne înlesnește 
drumul spre obiectivele urmă
rite". La rindul său Nicoiae Pop 
observă că discordiile existente 
în trecut în lot (șl neeradicate 
la vreme) an rămas de dome
niul amintirilor neplăcute.: „Sin
gurele discuții dintre noi sînt

ANUNȚ
I.D.M.S. București încadrează imediat 

câți, bărbați și femei (din București și 
Teleorman, Dîmbovița) pentru manipulări 
turisme in depozitul din 
delor 24, sectorul 7.

• Retribuția lunară : 
plan.
• Program de lucru :
Prezentarea pentru încadrare se face 

din str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 1, 
(în spatele cofetăriei Scala). Telefon :

» acum 
ca titularii.' 
lotului, 
numai 
dată, 

echipei. 
,Avem toate

climatul 
tn apa- 
Corneliu 
ne măr- 
motlvele

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

cartierul Militari, str. Valea Casca-

1367-1428 lei,

zilnic 7-15,30 ;

plus spor depășire

simbâto 7-12,30.
la biroul personal, 

etaj VI, camera 136 
12.89.18.

CRAIOVJ 
Miercuri a 
turilor di 
le pugilist] 
dlcatelor ] 
ganlzată I 
sindicatele! 
C.J.E.F.S.I 
stnt prez! 
Dinamo, | 
Bucureștii 
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Constructl 
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EMNUL

de ca- 
poplce, 
de an 

a ajuna

II • CAMPIONATE

m: Vui- 
ordinel 

une dln- 
vacante 
aici șl 
joc de- 
bystlcă 
filmul

semănat 
(prost) 

entele... 
fiind o 

cea 
puțin-

ță, jucată de bucureștenl la 
mină, respectiv transformarea li
nei încercări la centru, executată 
de un brașovean mai ceva decît 
un cetățean oarecare, luat la 
întîmplare de pe stradă ! ! 1

E lesne de imaginat ingrata mi
siune a arbitrului G. Eftimescu. 
. Mulți spectatori au plecat de 
la „Parc** cu - un gust amar, 
gîndindu-se, totuși, că Biroul fe
deral nu va rămîne insensibil la 
joaca de-a calificarea. Poate că 
C.F.R. șl Vulcan vor cîștlga cele 
.două locuri în prima divizie. E2e 
vor pierde însă mult mal mult 
pe plan etic.

Geo RAETCHI

OVA IN DIVIZIA A DE POPICE î

de for- 
e, din 
aliniat 

s-au
ă, unde 
tele ac- 
invlngă- 
Ollmpia 
Flacăra 

ța, car- 
(se- 

Der-
Odor- 

tructorul

formațiile masculine Laminorul 
Roman, Autotransport Pitești, Fo
rests Pitești, Flacăra Brașov, 
C.F.R. Constanța, Olimpia Iași 
(seria Sud), Voința Craiova, In
dustria Sirmei C. Turzii, Minerul 
Nistru, Voința Cehul Silvaniei, 
Chimia Tirnăveni, Voința M. 
Ciuc sau Tehnometal București 
(seria Nord) și-au cucerit drep
tul dc participare la ultimul act 
al campionatului. Dintre acestea, 
opt sexteturi (cite 2 ta fiecare 
serie masculină și feminină), care 
vor acumula cele mal multe 
puncte tn turneul final, vor pro
mova ta Divizia A. întrecerile 
decisive sint programate pe arena 
din stațiunea Neptun între 5—8 
Iulie.

AȚELOR DOLJENE" LA BOX
elefon), 
a spor- 
treceri- 
pa sta
ție or- 
ean al 
are cu 
ediții 

de la 
etalul 

Box
lșoara, 
Si o

eu
Cupei 

reu- 
a fap- 

spor- 
al lo- 
mărltă 
e mic 

' o- 
pen- 
par- 

uscă,
Vișan

(Met. Buc.) au oferit o partidă 
echilibrată în care ambii pugi- 
llști cu garda inversă au lovit 
clar de la distanță. Rapidistul 
cu un plus de precizie a obți
nut victoria la puncte. La aceeași 
categorie, A. Slrca (Dinamo) l-a în
trecut la puncte pe N. Peca (E- 
lectroputere) într-un meci strlns 
în care craioveanul, tolerat de 
arbitrul localnic N. Dudu, a lo
vit deseori cu antebrațul, a ata
cat periculos cu capul, rănlr.du-1 
la arcadă pe bucureștean. O 
foarte bună impresie a lăsat, tot 
la semlușoară, rapidistul V. 
Moraru, care cu lovituri repe
tate la corp l-a depășit clar pe 
localnicul Ad. Turcitu. La ușoară, 
medaliatul de la C.E. D. Iile a 
Intîmpinat o dîrză rezistență din 
partea timișoreanului Gh. Pirvă- 
nescu, pe 
în finală
corp.

care l-a dominat doar 
cu lovituri dure la

Mihai ÎRANCA

I PM01ILSC BALCANIADA

fața 
nerii 
e O- 
rsari 
liva- 
kov- 

nu 
cu- 

ațio-

— Credeți că veți putea re
peta performanța Balcaniadei 
din 1974, cînd boxerii români 
au cucerit 7 titluri de cam
pioni balcanici ?

— Nu știu cile titluri vom 
cîsiiga. dar ne vom clasa si
gur pe primul loc în clasamen
tul pe echipe și pe medalii...

Din 1974. de la Constanța 
(7 locuri I), boxerii noștri n-au 
mai reușit să ocupe primul loc 
(1975 Sofia — 2 locuri I. 1976 
Zagreb — 3 locuri I. 1977 Bursa
— nici un loc I, 1978 Atena
— 3 locuri I).

Acum, sperăm să-i revedem
In fruntea ierarhiei balcanice.

PREMIUL
UNIUNII

SCRIITORILOR
PENTRU

„UN HAIDUC
PE BICICLETA"

Miercuri, în Capitala, la Casa 
Scriitorilor, a avut loc solem
nitatea decernării premiilor a- 
nuale ale Uniunii Scriitorilor. 
Premiul pentru literatură 
tru copii și tineret Pe 
19*8 a revenit poetului 
Deșliu pentru volumul 
haiduc pe bicicletă 
Contra timp și spațiu 
rin Niculescu" apărut 
tura „Junimea" Iași. 
Pentru prima oară se 
cu prețiosul premiu o 
subiect din lumea

său

pen- 
anul 
Dan 
„Un 
sau 

Ma- 
edi-

cu 
în 
Astfel.

distinge 
carte cu

sportului.

Dinamo 1-0 (1-0)Sportul studențesc
I
I
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I
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I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
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SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"II

Steagul roșu Brașov Steaua 1-2 (0-1, M)

FUNDAȘUL STROE, AUTORUL CALIFICĂRII NEȘANSA LUI SULE A
Emoție doar sentimentală, 

ieri, la intilnirea, după multă 
vreme, a iubitorilor fotbalului 
cu-_ ovalul de beton de la ..23 
August" Pe cea estetică, Di
namo (mai ales) ți Sportul 
studențesc, protagonistele „se
mifinalei bucureștene" le-au 
refuzat-o celor circ* 12000 de 
spectatori, montați, in aspirați
ile lor la un joc de bună fac
tură, de partida de excepție 
găzduită, cu trei zile in 
de stadionul din Șos. 
cel Mare.

Si cit de mult a dorit 
mo. după pierderea titlului, să 
rămînă in cursă pentru finala 
Cupei ! L-a reintrodus in echi
pă pe experimentatul Cheran 
(în prima repriză, insă, intr-un 
post in care ni s-a părut com
plet debusolat). l-a ..fixat" pe 
I. Marin la Aurică Rădulescu, 
obsedată de evoluția lui Do- 
brin. excelentul dirijor al lui 
F. C. Argeș, duminică. în za
dar toate acestea, lntrucit. tn 
pofida unei ușoare superiorități 
teritoriale, deținută in startul 
partidei, mai nimic nu a mers : 
mijlocașii s-au zbătut in anoni
mat, greșind pase simple. Tăl- 
nar. la rindul lui, a străbătut 
terenul în lung si în lat. fără 
nici un folos. Iar Dudu Geor
gescu. deși cu poftă de joc, a 
păstrat crisparea din meciul cu 
F. C. 
si un 
de C. 
duelul 
— D. 
jenat reciproc, mijlocașul Spor
tului studențesc neintenționind 
să comită fault.

Defectuos a jucat — si da 
astă-dată — Dinam n faza de a- 
pârare, fapt observat destul de 
repede și speculat cu prompti
tudine de „alb-negri". Intr-ade
văr, Chihaia si Rădulescu l-au 
scos, cu regularitate, din dispo
zitiv pe Lucuță ți L Marin, lă- 
sînd culoare libere pentru coe
chipierii veniți din liniile dina

ale 
au 

ad- 
nu 

ad-

urmă. 
Ștefan

Dina-

Argeș, ratînd. în min. 23. 
penalty ! greșit acordat 
Bărbulescu. fntrurft la 
fără balon O. Ionescu 

Georgescu, cei doi s-au

poi. Dar. ieri, Sportul studen
țesc n-a mai mizat, ca de obi
cei, pe Munteanu II. Rolul a- 
cestuia l-a jucat, de astă-dată. 
Stroe. fundașul dreapta, 
cărui repetate incursiuni 
produs panică in careul 
vers ; intrucit la Dinamo 
toți jucătorii și-au marcat
versarii. ȘL in min. 25, STROE 
a primit nestingberit un balon, 
a pătruns in careu, de unde a 
șutat, cu stinsul, jos, in colțul 
lung.

Timp pentru o replică dina- 
movistă mai rămăsese suficient, 
dar. în continuare, fotbaliștii 
lui Nunweiller si Dima au ac
ționat la fel de confuz î deși, 
după pauză, in dorința de a 
limpezi jocul in linia a n-a. 
Dinu a fost trecut mijlocaș. 
Din toată truda, haotică, a e- 
chipei din Șos. Ștefan cei Mare, 
avea să se producă insă o «in- 
gură situație mai bună de gol. 
dar. in min. 52. la șutul puter
nic al lui Dudu Georgescu, por
tarul Moraru. atent, a scos in 
extremis. Și. cum se Intîmplă 
adesea, ocaziile au apărut, pe 
riposte rapide, la poarta cea
laltă : min. 58 — Chihaia. șut. 
din apropiere, respins de Ste
fan in corner : min. 65 — ..cap" 
lorgulescu. rezolvat cu dificul
tate. de același Ștefan ; min. 79 
— Serbănică saltă, de la circa 
10 m. Dește transversală : min. 
87 — lorgulescu. sut imprecis, 
la o pasă „ca la carte" de la A- 
Rădulescu.

SPORTUL STUDENȚESC : 
MORARU — STROE. CAZAN. 
Grigore. Munteanu II — 
Tânăsescu. O. Ionescu. Că țoi — 
Chihaia. lorgulescu. A RA
DULESCU.

DINAMO : STEFAN — I. 
Marin. Dinu. Sătmărcanu n. 
Lucută — Augustin (min. 63 L 
Moldovan). Cheran. Custov. 
Dragnea (min. 53 Tevi) — 
Țălnar. Dudu Georgescu.

PITEȘTI 27 (prin telefon). 
120 minute de joc 1 De atit a 
avut nevoie Steaua ca să de
pășească divizionara B Steagul 
roșu Brașov. • echipă care a 
dat 
tru 
Cei 
tori 
mă.
Mai" au asistat _____
deosebit de disputată, deși 
mulți anticipau o victorie co
modă a divizionarei A. Iată, 
insă, că echipa lui Nicolae Pes- 
caru repetă „figura" din meciul 
cu Universitatea Craiova, ajun- 
gind in prelungiri, numai că 
este Învinsă de data aceasta la 
limită. în ansamblu, jocul nu 
s-a ridicat la un nivel tehnico- 
tactic dintre cele mai bune (și 
căldura a fost un impediment), 
dar a oferit o luptă indirjită, 
combativitate pînă aproape de 
epuizarea fizică. Ar fi multe 
de spus despre ocaziile de gol 
și ele au fost destule : Gherghe 
(min. 16), Paraschivescu (min. 
28 și 58), Adami (min. 45), 
Bucur (min. 48), Bălan (min. 
93). Popescu (min. 99) — de la 
brașoveni ; Stoica și Zahiu 
(min. 7), Stoica (min. 16), FL 
Marin (min. 70). Dumitru (min. 
88) — de ia Steaua. Trebuie să 
ne oprim mai mult. insă, asu
pra a două momea 
in desfășurarea partidei: mi
nutele S3 și 64. cane se leagă 
de neșansa aceluiași jucător, Șu- 
lea. In min. 33, după ce a pri
mit mingea de la Clipa, el s-a 
nlnit. i-a pasat lui DUMITRU 
caro sesirind ieșirea portarului 
brașovean, a trimis de la 35 m 
in poarta goală. In min. 64 Sa
rnes l-a faultat in careu pe Pa
raschivescu și același Șulea. 
voirtd să-și repare greșea ta, a 
executat penalty-ul acordat de 
arbitru, dar a tras pe lingă 
bară ! Și totuși, rămîne demnă 
de remarcat tăria morală a e- 
ebipei pe care n-a reușit s-o 
învingă „ziua nefastă" a lui 
Șulea. In min. 73, noul intrat 
Bălan a trecut ea mare tzșnrin- 
(ă de Anghelini (cum avea să

un exemplu de dăruire pen- 
multe formații de la noi. 
aproape 12 000 de specta- 
care s-au aflat, pînă la ur- 
în tribunele stadionului „1 

la o partidă 
deși

deci

o mai facă și în continuare), a 
pasat înapoi și GHERGHE a 
reluat, din apropiere, aducinct 
egalitatea pe tabela de marcaj. 
Apoi, Steaua a încercat să iasă 
din impas, dar era parcă sufo
cată de ambiția și presingul e- 
chipei brașovene. Partida se 
putea decide tn min. 84, cînd 
Ion Gheorghe, ca o ultimă so
luție. a trimis o minge înaltă, 
toți jucătorii se uitau specta
tori la ea. doar A. Ionescu a 
insistat, dar a trimis-o cu ca
pul în bară ! Și așa s-a ajuns 
la prelungiri. Al treilea meci 
de Cupă cu prelungiri pentru 
Steagul roșu. Jucătorii săi s-au 
gindit și de astă-dată, probabiL' 
Ia loviturile de 11 m care le-au 
adus calificarea in etapa pre
cedentă a Cupei. Dar în min. 
35 ei au avut un moment de 
neatenție în defensivă : Dumi
tru l-a deschis precis pe Ion 
Gheorghe, acesta a centrai ți 
A. IONESCU a „înțepat" min
gea și a trimis-o în colțul por
ții. In sfîrșit, a mai fost și 
mbmentul minutului 117 cînd 
Clipa l-a faultat în careu pe 
A. Ionescu. dar Sarr.eș a tras 
puternic penalty-ui și portarul 
brașovean a respins. Steagul 
roșu nu a mai reeditat, deci, 
finalul din partida cu Univer
sitatea Craiova, nu a mai pu
tut obține egalitatea și a fost 
eliminată. Ea părăsește. Insă, 
această competiție cu fruntea 
sus și pe merit aplaudată.

Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu
zău) a condus bine, dar tușierii 
piteșteni FL Anuțescu și L 
Mărgescu au comis multe erori;

STEAGUL ROȘU : Clipa — 
PAPUC, NAGHI. Pescaru. Șu— 
lea (min. 108 Godja) — BUCUR,' 
Adami. Popescu — GHER
GHE, Paraschivescu, Șișcă 
(min. 46 Bălan).

STEAUA : N. RÂDUCANU
— Anghelini, SAMEȘ, FL. 
MARIN. Nițu — DUMITRU. 
Stoica. Zahiu (min. 33 Aelenei)
— A. IONESCU. M. Răducanu, 
C. Zamfir (min. 64 I. Gheorghe).

Constantin ALEXE !

STĂRI
IN „CUPA Dl URA"

La 1 Iulie, ziua in care este 
programat ultimul act al anului 
competițlonal 1978—79, finala 
„Cupei Komâniei“, se dă startul 
oompetiției de fotbal „Cupa de 
vară", organizată de F.R.F. ta 
colaborare cu Ixxo-Pronosport 
șl Comisiile județene de fotbal, 
avtad ca scop : prelungirea ac
tivității fotbalistice șl asigurarea 
unei pregătiri temeinice in vede
rea noului an competițional 
1979—80, verificarea unor jucători 
susceptibili a fi promovați la 

..j superioare, 
program contl- 

pe timpul
echipe de categorii 
asigurarea unui ____
nuu la Pronosport șl 
vacanței de vară.

Participă un număr 
formații divizionare B 
ganizate în șase grupe urmează : — _
Neamț, Viitorul Vaslui, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej, Letea Bacău. Constructorul — - - —
Bicaz (grupa 
iești, — ' 
I.D.S.M.S.A. 
C.P.L. Focșani, 
Olimpia Rm.
II-a) ; F. c. I_______________
Tuicea, Portul Constanța, Cimen
tul Medgidia, Pescărușul Tutcea, 
Șoimii Cernavodă (grupa a IH-a); 
Rulmentul Alexandria, Dlnamo 
Slatina, Chimia Tr. Măgurele, 
R.O.V.A. Roșiori, Progresul Cora
bia, I.O.B. Balș (grupa a IV-a) ; 
Steagul roșu, I.C.I.M. Brașov, 
Șoimii Sibiu, Gaz metan Mediaș, 
Carpațl Mîrșa, Nitramonia Făgă
raș (grupa a V-a) ; înfrățirea 
Oradea. Someșul Satu Mare, Vic
toria Cărei, Bihoreana Marghlta. 
Minerul Dba Seini, Cuprom Baia 
Mare (grupa a Vl-a).

Jocurile se vor desfășura sis
tem turneu, tn care fiecare echi
pă va juca cu toți ceilalți adver
sari o singură dată (tur). Datele 
celor cinci etaoe stnt următoa
rele : 1. 8. 15, 22 și 29 Iulie, iar 
ore’e 11,00 sau 17.S0. Echipele 
care se vor clasa pe primul loc 
ta fiecare grupă vor fi premiate 
de Loto-Pronosport.

de 26 
șl C, 

_ după 
Relon-Ceahlăul

de 
or- 

cum
P.

Vaslui, Cimentul 
_ _ I) î Petrolul I’lo-

Poiana Cîmplna, Unirea 
’ ~ ‘ Focșani, Dinamo 

, Carpațl Sinaia, 
Sărat (grupa a 
Constanța, Delta

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
următoare! ediții a campionatu
lui național de fotbal, amatorilor 
de pronosticuri sportive K se 
oferă — ca în fiecare sezon es
tival — posibilitatea de a parti
cipa la concursuri atractive axate 
pe tradiționala Întrecere „Capa 
de vară". Ca și tn edițiile prece
dente. „Cupa de vară- din acest se
zon va furniza, desigur, destule re
zultate greu de anticipat, gene
ratoare de noi șl importante 
cîștiguri pentru cei mal inspirați 
participant!. Concursul de dumi
nică 1 iulie este un prim prilej

de a vă număra printre marii 
ciștisători. bineînțeles cu condi
ția de a juca ! Nu uitați : slm- 
bă:â 3» iunie este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor.

In atentia amatorilor de Loto : 
astăzi este ULTIMA ZI de pro
curare a biletelor pentru -tra
gerea obișnuita de vineri 29 iu
nie. MAI MULTE BILETE JU
CATE — MAI MULTE ȘANSE 
DE SUCCES 1

Ghaarghe HICOLAESCU

Juniorii craioveni, pentru 
dreapta : Silviu Stănescu 

teanu, Ștefan, Firănescu,
prima oard tnv'.a^dtori Li Dtefria rczcmtd lor. De la stîr.ga la
(antrenor), Irimescu. M. Pred—eseu. Flnti. Vosca. Treschlu. VlAduț, Girleș- 
A. Popescu. Dtau. Matei. Murgan, Badea. Ba'aban, Trifu. T. Popescu, Roman 

și Ungurean a
Tîlf'X

A treia ediție a diviziei naționale de juniori

ÎNVINGĂTOAREA- UNIVERSITATEA CRAIOVA
41 DE GOLURI MARCATE IN

Universitatea Craiova este câști
gătoarea celei de-a 3-a ediții a 
diviziei naționale de juniori, sue- 
cedînd primelor două laureate — 
S. C. Bacău și Politehnica Timi
șoara. Dar dacă juniorii de la 
Sport Club și „Poli" s-au clasat 
pe primul loc in extremis, spe
ranțele Craiovei au condus auto
ritar disputa și s-au desprins în 
învingătoare fără probleme, grăi
toare fiind în această privință 
cele șase puncte avans, numărul 
mare de victorii și un golaveraj 
de excepție (+71). Firește că a- 
cum, cînd „cursa" campionatului 
s-a încheiat, simpatizantul echi
pei învingătoare sau oricare Iubi
tor al fotbalului îsi pune o în
trebare 
suportul 
loveni ?
noastră. 
.11--1U1 
nescu.

1. Universitatea Craiova a ctș- 
ticat pentru că s-a pregătit mai 
MVLT si mai hixe decît cele
lalte formații. Mai mult, deoa
rece a început antrenamentele 
în timp ce Jucătorii celorlalte 
echipe continuau să se afle In 
vacanță. Silviu Stănescu i-a pus 
pe ai lui in fața unei alterna
tive unice : ori vor fotbal, ori 
nu. Șl cel mal mulți au sacri
ficat o vacanță și multe alte 
zile libere pentru ore în plus 
de alergare, driblinguri, șuturi 
Ia poartă Mai bine, deoarece 
tînărul antrenor craiovsan a în
țeles să alcătuiască și să mate-

riailzeze d 
plexe. 
cerinți 
club, la C-J-E-F.S. pe oricare cn 
de sport din oraș l-ar a între
bat cir.eya rusa lacreazâ antreoc- 
rul Silviu Stănescu, rispunsul 
avea to ecnpnut unul sau zta. 
muHe superlaiîve.

var

oraș

e. conform 
noOm. La

DEPLASARE

legitimă : care a fost 
victoriei juniorilor era- 

Două sint după părerea 
argumentele victoriei 

antrenat de Silviu Stă-

2 Universitatea Craiova a dș- 
tigat țrn.nj eâ a jucat in ace
lași mod pe teren propriu și in 
deplasare. Echipa a fost conec
tata la... bornele unul fotbal e- 
mlnamente ofensiv, spectaculos, 
eficace. Universitatea a marcat 
un număr record de goluri In
tr-un 
teren 
sare : 
niir.e.
teanu.

campionat divizionar. Pe 
propriu : 55—10. In depla- 

sint mi- 
Girleș- 
$1 in 

la

1. UN1V. CV. 34 25 3 6 94-23 53
2. Continui 34 29 7 7 79-24 47
3. S.C. Bocâu 34 20 7 7 57-37 47
4. /USA. Tg M. '4 17 8 9 80-43 42
5- F.C. Boka—M. 34 14 9 9 60-34 41
t. U.TA. 34 17 6 11 42-38 40
7. F.C. Argeț 34 15 7 12 45-32 37

Sportul stud. îl 14 9 11 54-42 37
•. Steouo 34 12 10 12 39-42 34

Olimpia M 13 8 13 40-48 34
11. PoFit. Tim 34 15 4 15 23-39 34
12. F.G Bihor 34 13 4 17 53-59 30
IX Polii, teși 34 12 6 U 51-M 30
14. CS. Tîrgoviște 34 12 2 20 42-69 26
15. Dinamo 34 7 I 1» 25-52 22
14. Chimia 34 1 5 21 29-71 21
17. Jiul 34 7 5 21 26-60 19
18. Gloria Buzău 34 5 8 21 32-86 18

ri—13. Diferențele 
In plus. Irimescu. 

Firănescu. Matei 
echipierii Lor și-au înscris 
mares și cîteva victorii 
ruri care fac inutile orice 
dentarii : 7—0 cu Politehnica Ti
mișoara la... Timișoara, 8—0 cu 
Gloria Buzău și Chimta Rm. 
Vilcea. 6—1 cu politehnica Iași. 
5—0 cu A.S.A. Tg. Mureș și 
C. S. Tîrgoviște, ambele în de
plasare 1

Nu putem încheia. însă, a- 
ceastă scurtă analiză a noii cam
pioane fără a sublinia șl un 
paradox : tavingătoarea ediției 
1978/1979 nu a efectuat nici un 
antrenament pe stadionul cel 
mare al Craiovei ! Echipa nu are 
la dispoziție un teren gazonat. 
Antrenamentele. în proporție de 
90 la sută, le-a făcut pe terenul

co- 
pal- 
sco-
co-

cînd în cînd.

*nt

de zgură și, din
de iarbă, pe unde a 
„speranțele" Craiovei 
campioane. Muncind 

o voință și o ambi- 
Aceeași muncă’,' 

ar trebui . să

pe un colț 
găsit. Dar 
au devenit 
enorm, cu 
ție remarcabile, 
voință și ambiție -- ---- -r.-
etaleze și organele sportive . ale 
Craiovei pentru a premia echipă 
învingătoare cu un dreptunghi 
de gazon regulamentar lingă 
dreptunghiul de zgură pe care 
Silviu Stănescu a reușit să CON
STRUIASCĂ o merituoasă cchlp$ 
campioană. Ar fl de fapt ui) 
premiu pentru promoțiile de ju-* 
niorl care vin. /

Laurențiu DUMITRESCU |



TURNEUL DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA /n actualitate :
înaintea ultimei runde, situa

ția este practic clarificată 
turneul internațional 
de la Timișoara. Cu un avans 
de un punct, marele 
iugoslav Knezevici nu mai poa
te pierde primul loc. O com
portare excelentă a avut tî
nărul timișorean loan Mără- 
șeaeu, căruia îi mai este nece
sară o jumătate de punct pen
tru a obține o notă de „Maes
tru F.I.D.E.”.

în partidele întrerupte, Ilijin 
a cîștigat la Ungureanu, iar 
Biriescu a remizat cu Bilek, 
Runda a 10-a a fost oarecum

ta 
de șah

maestru

liniștită. O singură partidă de
cisă — Mârășescu învingîndu-1 
cu negrele pe Ilijin. în celelalte 
întîlniri ale penultimei re
uniuni s-a înregistrat remiza : 
Lukacs — Martinovici, Ciocâl- 
tea — Biriescu, Knezevici — 
Arapovici, Bilek — Deze și Un- 
gurcanu — Neamțu.

înaintea ultimei runde, con
duce KNEZEVICI cu 7‘/, punc
te, urmat de Mârășescu și Mar
tinovici 61/„ Ciocâltea 6, Bilek 
și Lukacs 5, Biriescu <*/,. Ara
povici, Deze, Ilijin și Neamțu 
4, Ungureanu 3.

Din cele 6 ediții
au concurat

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
SAHiSTELE NOASTRE 

LA BUDAPESTA

șah® în turneul feminin de 
de la Budapesta, după 8 rundi» și 
disputarea partidelor întrerup
te conduce Litinskaia (U.R.S.S.), 
cu 6 puncte, urmată de Marga
reta Mureșan (România) și 
Porubski (Ungaria) cite 5'/i, 
Bentsson (Suedia) 5 p, Elisa- 
beta Polihroniade (România) 
4 p etc. Polihroniade a cîștigat 
partida întreruptă cu Markovid 
și a remizat cu CionkicL

de turul II. Săptămina aceasta, 
toți cei 4 concurează la Li
vorno.
• Zilele acestea participă, în 

Ungaria, Ia două turnee inter
naționale de tenis — la Buda
pesta și Nyregyhăza — tinerele 
noastre „rachete” : Gabriela 
Szoko, Cristina Cazacliu, Liviu 
Mancaș și Daniel loanovicL

HANDBALISTELE LA VARNA

TINERELE „RACHETE* 
IN TURNEE

• în circuitul italian de 
nis rezervat juniorilor, 
noștri jucători au obținut un 
rezultat remarcabil în turneul 
de la Bari, unde cuplul Liliana 
Fop — Daniela Moise șî-a fă
cut drum pînă în finală, învin- 
gînd în sferturi perechea Fa- 
goto—Massimino cu 7—5, 6—2 
și în semifinală alt cuplu ita
lian, Virgintino—Molinari, cu
6— 3, 6—4. La Milano, Torni 
Bogdan elimină pe Vaisecchi cu
7— 5, 6—4, dar este întrecut de 
suedezul Windall cu 6—3, 6—1 j 
iar Mihai Șovar nu poate trece

te- 
tinerli

• în perioada 4—8 iulie a_e. 
la Varna va avea loc un tur
neu international de handbal 
feminin, la startul căruia vor fi 
prezente reprezentativele mai 
multor țări. Echipa României, 
care se pregătește sub condu
cerea antrenorilor Francisc Spi
er și Constantin Lache, va ple
ca la Vama in ziua de 3 iulie.

„CUPA EUROPEI
de pini acom atletele noastre

BRUNO ZAUU“
Germană
U4 p).

a cîștigat din nou cu

de 3
ediție 

..Cupa

ori $1 Io finală
Din 1965, de la prima 

a competiției dotată cu 
Europei”, veritabil campionat 
continental pe echipe organizat 
în memoria lui Bruno Zauli, 
fost președinte al forului atle
tic european, atletele și atletii 
noștri au avut o prezență no
tabilă. la fiecare dintre cele 
șase ediții desfășurate pînă a- 
cum. Mai mult chiar, în 1965 
la Constanța, în 1970. 1973 și 
1977 la București federația 
noastră de atletism a fost or
ganizatoare a întrecerilor din 
cadrul grupelor semifinale ale 
concursului feminin. Dealtfel, 
fetele s-au arătat superioare 
băieților prin prestațiile avute 
la fiecare ediție, prin rezulta
tele înregistrate și. fiind vorba 
de o competiție pe echipe, prin 
locurile ocupate.

★

din nou a treia, cu 66 p 
(U.R.S.S. 79 p. Polonia 71 p). 
Din 1973 formația română a 
fost mereu a doua în semifi
nale, cucerindu-și astfel drep
tul să evolueze în finala com
petiției. în 1973, la București, 
ordinea primelor clasate a fost: 
R. D. Germană 76 p. România 
54 p, Ungaria 53,5 p, iar în 
1975, la Budapesta : U.R.S.S. 
68 p. România 50 p, Ungaria 
46 p. în sfîrșit, în 1977, tot la

★
nu s-au calificat nici- 
finala „Cupei Euro-

înaintea startului în cea de 
a Vll-a ediție a „Cupei Eu
ropei — Bruno Zauli” reamin
tim, pe scurt, clasările repre- 

• zentativelor noastre la prece
dentele Întreceri. Mai întîi fe
tele. în 1965 echipa noastră s-a 
clasat a III-a in grupa semi
finală cu 49,5 p. U.R.S.S. șl 
R. F. Germania au totalizat 
însă cîte 53 p și s-au calificat 
în fi oala de la Kassel. După 2 
ani, la Oslo, echipa noastră a 
fost a TV-a cu 42 p (U.R.S.S. 
55 p, M. Britanie 47 p. Suedia 
42 p), iar în 1970, la București,

SURPRIZELE CONTINUA LA WIMBLEDON
SILAIILEANA

ATLETISM • La Copenhaga, 
recordmanul tanzanian Suleiman 
Nyambul a cîștigat cursa de o 
milă cu 3:59,76, iar sovieticul 
Vladimir Kiba a terminat învin
gător la înălțime, cu 2,16 m. • 
La Leningrad, în cadrul unul 
concurs de calificare pentru fi
nalele Spartachiadei popoarelor 
din U.R.S.S., Mihailov a cîștigat 
aruncarea discului cu 65.92 m. 
Tatiana Kazankina a ocupat pri
mul loc ta curaa 1 508 m. cu 
4:14,3.

BASCHET a în orașul ceho
slovac Prievidza s-a disputat 
întâlnirea amicală masculină din
tre echipa Cehoslovaciei și o se
lecționată europeană. Partida s-a 
încheiat cu 99—89 (54--38) ta
favoarea selecționatei, principalii 
el realizatori fiind spaniolul Car- 
raro (15 p.) șt sovietiaul Mîșkiii 
(14 p.). Coșgeterui formațlel-gaz- 
dă a fost Brabanec — 28 p. Me
dul a fost arbitrat de cuplul 
G. Chiral eu (România) — M. 
Paszucha (Polonia).
' CICLISM • După patru etape 
ta Turul Iugoslaviei pe primul 
loc al clasamentului a trecut ru
tierul sovietic Aleksandr Averin, 
urmat de francezul Gomez la 1» 
sec, Guseinov (U.R.S.S.) la 20 s 
șl Dorak (Cehoslovacia) la 30 s. 
Etapa a 4-a (Kralievo-Belgrad, 
173 km) a revenit lut Averin CU 
timpul de 4 h 20:17. • Prima e- 
tapă a turului R. D. Germane 
a revenit olandezului Theo de 
Rooy, care a parcurs 220 km in 
5 h 40:42. - - -
s-au clasat 
șl Thomaș 
la 31 s.

LONDRA, 27 (Agerpres). — 
Surprizele au continuat să-și 
facă loc și printre ultimele re
zultate înregistrate în turul 
inaugural al probelor de sim
plu din cadrul turneului inter
național de tenis de la Wim
bledon. în rîndul acestora poa
te fi 
□ului 
către 
Peter 
6-3. 
menea, suedezul 
(component al 
sale pentru „Cupa Davis") 
învins pe primul jucător brita
nic, John Lloyd, in numai trei 
seturi : 6—3. 6—4. 6—1.

Alte rezultate, la simplu băr
bați : Lutz — Genois 6—3. 6—2, 
6—2 | Portes — Taygan 1—6, 
6-4. 6—4. 6—4 ; Tim Gullikson 
— Cahill 6—4, 6—2. 6—1 * Sa
dei — El Shafei 3—6, 6—3, 7—6, 
6—7, 6—4 ; Dominguez — Hut-

citată eliminarea campio- 
chilian Jaime Fiilol, de 
tînărul tenisman american 
Fleming,
3—6. 2—6, 4—6. De ase-

la scorul. de

Ove Bengtson 
echipei țării 

l-a

ka 6—3. 6—3. 6—4 ; Kirmayr — 
Feaver 6—1, 4—6, 3—6, 6—3,
5— 4 | Panatta — Gimenez 6—3,
6— 3. 6—4 ; Borowiak — Kronk
6—2, 6—2, 6—4 I Taroczy —
Crawford 6—2. 6—2. 6—41
Pecci — Stewart 7—5. 6—2, 
6—3 ! Case — Martin 7—5, 6—7, 
6—2, 4—6. 6—2 î Pattison — Ba- 
razutti 6—3. 6—4, 5—7.
6— 4 | Smid — Haroon
7— 6, 6—2, Simplu femei:
rry Reid — Renee Blount 
6—0 ; Dianne Fromholtz — 
bara Hallquist 6—3, 6—2 £ 
Gerulaitis 
6—3. 
Iova 
6—2, 
fisa __
Billie Jean King 
Vermaak 6—4, 6—1 î Pam Shri
ver — Patricia Medrado 6—4, 
6—3 ; Stacy Margolin — Joann 
Russell 7—5. 6—21 Rayni Fox 
— Mariana Simionescu 6—4, 
6-1.

4-6,
7-5, 
Ke- 
6—1. 
Bar- 
Ruta 

Anthea Cooper 
6—4 i Martina Navrati- 
— Tanya Harford 4—6, 

6—1 ; Glynis Coles — Ma- 
Kruger 5—7. 6—4, 7—5 | 

Yvonne

s-a clasat e-
106 p, urmată

București, prima 
chipa U.R.S.S. cu 
de România cu 99 p șl Italia 
cu 84 p.

în cele trei finale la care a 
participat reprezentativa noas
tră a fost a Vl-a în 1973, 
la Edinburgh, cu 27 p (a cîș
tigat R D. Germană cu 72 p), 
a V-a ta 1975, la Nisa cu 52 p 
(cîștigătoare tot R. D. Germa
nă cu 97 p) șl a VT-a la Hel
sinki, în 1977 cu 54 p (R. a

Băieții 
odată ta _ .
pei”. Ce* mai bună comportare 
au avut-o în 1975, în semi
finala de la Torino, cind forma
ția noastră s-a clasat a III-a 
cu -65 p (după R. F. Germa
nia 101 p. Italia 83 p și înain
tea Ungariei 62 p. Cehoslova
ciei 61 p, etc.). O clasare 
identică a avut și la ediția din 
1977 a competiției. în semifi
nala de la Varșovia echipa ro
mână a totalizat 99 p (R. F. 
Germania 142 p, Polonia 133 p.„ 
Bulgaria 87 p. Elveția 77 p, 
etc.). In acel an a fost orga
nizată, pentru prima oară, și o 
finală B a competiției, la Go- 
teborg. Echipa 
clasat a III-a 
Franța 115 p. 2. 
Cehoslovacia 92 
38 p etc.).

★
La sfîrșitul sâptămînii re

prezentativele noastre participă 
din nou la întrecerile continen
tale, cea feminină la Sofia (a- 
lături de echipele Belgiei, Bul
gariei, Elveției, Finlandei, R.D. 
Germane, Norvegiei și Spaniei) 
iar cea 
Suedia 
Belgiei, 
tanii. 
Suediei

Avînd în vedere valoarea ge
nerală a componențilot fiecărei 
reprezentative este de presu
pus, că LA FETE, in grupa de 
la Sofia, echipa R.D. Germane 
nu are contracandidate la vic
torie, pentru locul secund 
luptind cu mari șanse echipele 
Bulgariei și României. în mod 
normal, ambele se vor califica 
însă pentru finala A, de la To
rino, una direct, cealaltă in 
urma finalei B de la Antony, 
din Franța. LA BĂIEȚI, echi
pele U.R.S.S. șl Marii Brita
nii au prima șansă de califi
care în finala A, Bulgaria; 
România și Suedia (două din
tre ele !) pentru finala B de la 
Karlovaț, din Iugoslavia,1 Din 
echipele care participă la în
treceri fac parte, printre alții 2 
Sușelescu, Toboc, Onescu, Flo- 
roiu, Copu, Corbu la 
Maria Samungi. Fița 
Ileatia Silai, Maricica 
Cornelia Popa, Florența . 
Eva Zorgo-Raduly La fete.

României s-a 
cu 94 p (1. 

Suedia 108... 4. 
p. 5. Elveția

masculină la Malmo, îa 
(împreună cu formațiile 
Bulgariei, Marii Bri- 

Norvegiei. Portugaliei, 
și U.R.S.S.).

băieți, 
Lovin, 
Puică, 
Tăcu,

Romeo VI LARA

LUCRĂRILE ADUNĂRII GENERALE C.N.O,
SAN JUAN, 27 (Agerpres). — 

La San Juan (Porto Rico) au 
Început lucrările Adunării ge-

nerale a comitetelor naționala 
olimpice. Ca președinte al a- 
cestui for sportiv a fost ales 
Mario Vazques (Mexic).

SE CONTUREAZĂ ECHIPELE CALIFICATE 
PENTRU TURNEUL FINAL AL C.E. DE FOTBAL

preliminariile 
fot- 

reluate Ia toamnă 
stat programate în 
dar partidele deci- 

desfășura spre sfîr- 
Dln cele ia« partide

Pe locurile următoare 
Bernd
Barth

Drogan la 26 s 
(ambii R.D.G.)

zece runde înDupă
la Manila conduce fl-

ȘAH • 
turneul de ________ _______ __
Iipinezul Eugenio Torre cu Wi p, 
urmat de Olafsson (islanda) — 
f P șl Dorfman (U.R.S.S.) — 
r» P • în runda a 10-a a turne
ului de la Karlovaț. Bukala l-a 
învins pe Bellon. Rogulj pe Ne
met, Hulak a cîștigat la TataL 
Jar Kurajlța a remizat cu Vadasz. 
In clasament conduc Kurajlța șt 
Rogulj (ambii iugoslavia), cu 
cîte 7 p, urmați de Balașov 
(U.R.S.S.) — 6 p (1).

Meciurile dta 
campionatului european de 
bal vor fl 
(doar cîteva 
timpul verii) 
sive se vor 
șltul anului. ______
au mal rămas să se dispute 43. 
Cîștigătoare!e grupelor se profi
lează de pe acum, dacă nu se 
vor mai înregistra unele surprize 
de proporții-

O trecere In revistă a clasa
mentelor șl a următoarelor par
tide — acum, ta pauza de vară, 
înaintea ultimului asalt — 
edificatoare. Care vor fi 
T echipe calificate pentru 
neul fina! de anul viitor 
Italia T Ptaă acum este sigur ca
lificată doar... țara gazdă.

SE VA CALIFICA 
PORTUGALIA ?

reSelecționata Portugaliei, ta 
venire de formă, vrtad parcă să 
reediteze succesele sale de acum 
un deceniu șl ceva pășește ferm 
spre cîștigarea grupei, fltad ptaă 
acum neînvinsă 1 Ea * dispus la 
Vlena de Austria, principala el 
adversară, rămtatad deocamdată 
favorita gripei a Il-a. cu toate 
că mal are două jocuri grele ta 
deplasare, cu Belgia șl Scoția

Meciurile următoare : 19.X :
Spania — Iugoslavia ; 31.X : Iu
goslavia — România ; 14X1 : Iu
goslavi* — Cipru ; 18.XI : Ro
mânia — Cipru ; 3.XII : cipru — 
Spania.

TREI CANDIDATE 
IN GRUPA A IV-a !

Olanda. Polonia șl R. D. Ger
mană stat încă ta cursa pentru 
primul loc, care va fi hotărtt 
ta ultimele „asalturi**.

Prologu! cișîigat de olandezul
Knetemann

PARIS, 27 (Agecpres). Cea de-a 
66-a ediție a competiției cicliste 
„Turul Franței” a început 
miercuri cu o etapă „prolog** la 
Fleurence. Disputată contracrono- 
metrulul individual, această eta
pă a fost clștigată de olandezul 
Gerie Knetemann care a par
curs 5 km ta 5:59,56 (medie ora
ră 50,958 km). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Knut Knudsen 
(Norvegia) — 6:03,13, Joop Zoete- 
melk (Olanda) — 6 : 03.23, Bernard 
Hinault (Franța) 6:03,98 etc.

Joi are loc etapa Fleur nce 
a— Luchon (190 km).

este 
cele 
tur- 
din

ANGLIA N-A PIERDUT 
NICI UN MECI I

grupei a 11-aClasamentul

1. Portugalia 4 3 105-1Î
2. Austria 5 2 2 17-56
3. Scoția 4 2 0 2 6 4
4. Belgia 4 a 4 0 3- 3 4
5. Norvegia 5 ) 1 4 3-H 1

Meciurile următoare : 29 .vin :

4
3
3
2
0

IV-* - 
a 
a 
o 
a
8

ÎS- t I
7- » I
7- I «
5-11 4
s-i» i

1
1
1
4
3

5.ix : »-

După victoria clară obținută 
cu 3—0 ta meciul cu Bulgaria la 
Soția, echipa Angliei — practic 
— au mal poate pierde primul 
loc, cu stlt mal mult cu ctt la 
toamnă ea are de susținut un 
singur joc ta deplasare. Ptaă a- 
cum britanicii nu au pierdut nici 
o partidă I Vor rămtae

Austria — Norvegia ; 12.IX : Nor
vegia — Belgia ; 17.X : Belgia
— Portugalia șl Scoția — Aus
tria. l.XI : Portugalia — Norve
gia ; 21.XI : Belgia — Scoția șl 
Portugalia — Austria ; 6.n.l9S0 : 
Scoția — Portugalia. Meciul Sco
ția — Belgia va tl reprogramat 
(amtaat de la 7.II., dta cauza 
zăpezii).

1. Olanda
2. Polonia
3. R.D. Germană
4. Elveția 
î. Islanda

Meciurile următoare : ____ _
landa — Olanda ; 12.EX : islanda
— R.D.G. șl Elveția — Polonia ; 
26.IX : Polonia — R.D.G. ; lo.X : 
Polonia — Islanda ; 13.X : R.D.G.
— Elveția ; 17 .X : Olanda — Po
lonia ; 21.XI : R.D.G. — olanda.

Deocamdată selecționata 
eiel se află pe primul toc șl, ta 
cazul unei victorii pe teren pro
priu în fața reprezentativei 
U.R.S.S., ea se poate califica 
pentru turneul final ai C.E. O 
asemenea performanță a echipa* 
elene ar constitui, desigur, o 
mare surpriză.

Clasamentul grupei * Vl-a
2
2
1 
1

ȘANSELE GRECIE!

! 12-7 > 
: 6-8 4 

6-9 4 
4-4 3

4.vn 2 
12.IX 1 

17.X : Ungă- 
Ftalanda ; 31.X : U.R.S.S.

1. Grecia 5 î t
2. Ungaria 5 12
3. Finlanda 3 2 9
4. U.R.S.S. 3 11

Meciurile următoare :
Finlanda — U.R.S.S. ; 
Grecia — u.R.s.s, 
ri*
— Finlanda.

Clasamentul grupei

neînvlnșlT

I

SPANIA
POATE SA TERMINE

NEÎNVINSA...

CEHOSLOVACIA - 
PROCENTAJ MAXIM I

R. F. GERMANIA MAI ARE 
3 JOCURI ACASA

Foștii campioni mondiali șî tl- 
nallști In ultima ediție a c.E„ 
cu toate că ocupă locul secund, 
au toate șansele să cîștige grupa 
a Vll-a, deoarece ultimele trei 
meciuri le vor susține pe teren 
propriu.

1. 
2.
3.
4.
5.

Anglia 
Irl. Nord 
Man da 
Danemarca 
Bulgaria

3
3
1
1
1

1 0 
1 2
3 1
2 3
1 3

Meciurile următoare : 12.IX. :
Anglia — Danemarca ; 17.x : ir
landa — Bulgaria șl Irlanda de 
Nord — Anglia ; 31.X : Bulgaria 
— Danemarca ; 21.XI : Anglia — 
Bulgaria șl Irl. Nord — Irlanda ; 
6.H.1980 : Anglia — Irlanda.

Echipa lui Kubala a pierdut 
ptaă acum doar un punct ta 
cele patru meciuri și programul 
viitor al formației iberice U este 
avantajos pentru cucerirea Iovu
lui L

Reprezentatlva Cehoslovaciei, 
deținătoarea titlului, a- avut 
ptaă acum o prestație remarcabilă, cîștlgtad ■ ■■ - -
susținute acasă șl in 
Ea mal are un singur 
cu Franța, la Paris.

toate partidele 
deplasare, 
joc greu,

Clasamentul grupei a
1. Cehoslovacia
2. Franța
3. Suedia
4. Luxemburg

3 3
4 2
3 1
4 O

V-a
1 8- 1
1 8- 5
1 6- 3
< 1-12

3
3
3
Ș

Clasamentul grupei a Vll-a
L Tara Galilor
2. R.F.G.
3. Turcia
4. Malta

4 3 0 1 10- 2 <
3 12 0 2-3 6
3 111 2-2 3 
4913 1-11 1

Meciurile următoare : 17.x :
R.F.G. - Țara Galilor ; so x :
Malta- — Turcia ; 21.XI : Turcia
— Tara Galilor :: 22.XIT : R-F.G.

Clasamentul grupei a Ilî-a Meciurile următoare : 5.IX :
Suedia — Franța ; 10.X : Ceho-

1. Spania 4 3 1 0 10-3 7 slovacia — Suedla ; 23.X : Lu-
2. România 4 1 2 1 6-6 4 xemburg — Suedia, 17.XI : Frâu-
3. Iugoslavia 3 1 0 2 6-5 2 ța — Cehoslovacia, 24.XI : Ceho-
6. Cipru 3 0 1 2 1-9 1 slovacia — Luxemburg.

— Turcia ; 27.11.1980 : R.F.G. — 
Malta.

După cum se vede, doar trei 
meciuri dta cele 44 cile au râm» 
se vor desfășura anul viitor. 
S-ar putea ca două dintre aces
tea (Scoția — Portugalia șt 
------ Malta) să fie decisive™

Ion OCHSENFELD
R.F.G. —


