
CAMPION NAȚIONAL LA SABIE, 
ION PANTELIMONESCU (Dinamo)

BRAȘOV, 28 (prin telefon). 
O primă surpriză în finala pro
bei de sabie — din cadrul 
campionatelor naționale indi
viduale — disputată în Sala 
sporturilor din localitate : Emil 
Oancea (Steaua) este nevoit să 
absenteze, avînd de susținut 
examenul de bacalaureat. A 
doua surpriză aveam să o con
semnăm în urma asalturilor 
disputate pe subgrupe, în care 
s-au întîlnit componenții echi
pei campioane, Steaua : Cornel 
Marin, neputînd ține cadența, 
a pierdut la toți ceilalți coechi
pieri 1 Comportîndu-se inex
plicabil de slab și înregistrînd 
în final doar 3 victorii, C. Ma
rin pune sub semnul întrebării 
— așa cum ne-a spus antre
norul federal T. Mureșan — 
selecția sa în echipa repre
zentativă.

La jumătatea concursului, 
nici un finalist nu mai rămăsese 
neînvins, virtuali candidați la 
titlu anunțindu-se din prima 
parte a tabloului sabrerii mili
tari L Pop, M. Mustață și AL 
Nilca, iar din cealaltă parte a 
tabloului I. Pantelimonescu, M. 
Dumitru și D. Costin.

Intrîndu-se în partea a doua

a întrecerii, lupta a devenit 
tot mai strinsă, candidaturile 
fiind susținute cu multă tărie 
de către concurenții sus-amin
tiți, dar primul care a cedat 
pasul a fost reprezentantul 
clubului gazdă. D. Costin. de la 
Tractorul. Deși a înregistrat 
două victorii, la C. Marin și 
M. Mustață, n-a mai putut să

Paul SLAVESCU
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Campionatele internaționale de pentatlon

UN IMPORTANT TEST ÎNAINTEA 
ÎNTRECERILOR MONDIALE

Dumitru Spîrlea, la antrenamentul de ieri in proba de călărie 
Foto : V. BAGEAC

Din 1955, cînd la Sibiu a avut 
loc cea dinții ediție a Campio
natelor internaționale de pen
tatlon ale României, și pină In 
prezent s-au disputat 22 de e- 
diții. Sîmbătă, pe stadionul O- 
limpia din Capitală, se va da 
startul în cea de a 23-a. O 
ediție deosebit de importantă 
pentru toți participanții — vor 
fi prezenți specialiști ai genu
lui din Bulgaria, Cehoslovacia, 
K'ranța, Italia, Polonia, Un- 
Taria și România — avînd 
în vedere momentul în care se 
desfășoară : cu numai o lună 
înaintea campionatelor mon
diale, programate la începutul 
lui august la Budapesta.

Iată de ce sportivii noștri 
s-au pregătit în aceste zile cu 
multă atenție, ei „oscilînd"1 in
tre sala de scrimă și bazin, in
tre standurile de tir de la Tu
nari și terenul de călărie sau 
cel de cros, pentru că pentatlo
nul este, să nu uităm, sportul 
celor cinci sporturi.

Actualul sezon competi- 
țional internațional a fost 
favorabil sportivilor români, 
care. Ia două importante 
concursuri (la Paris și Roma), 
s-au impus, cu deosebire prin

Emanuel FÂNTÂNEANU
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„LA SNAOOV ARE SĂ FIE
TABĂRĂ DE BUCURIE..."
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„Regata TOATE ECHIPAJELE TĂRII NOASTRE
■■ I S-AU CALIFICAT ÎN FINALE

Previziunile meteorologilor 
s-au confirmat întocmai pentru 
ziua de joi, zi inaugurală a 
..Regatei Soagov la canotaj fe
minin. Mercurul ti i im mim treier 
a urcat considerabil peste 3» 
de grade, dar pe malul lacului, 
la umbra deasă a copacilor, 
temperatura ridicată a fost. ’o- 
ruși, suportabilă. pentru spec
tatori Și antrenori, ta timp ce 
pe apa lină, fără nici o undui
re, sporurele iși disputau cu • 
ardoare deosebită calificarea 
In fina» probelor. La aceas
tă tradițională întrecere sini 
prezen‘e canotoare fruntașe din 
șapte țări : Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Pll—i- 
Vngaria. RSFS. Ucraineană și, 
bineînțeles, România

Competiția cocsrimie pentru 
majoritatea tehnicienilor pre
zenți la Snagov un important 
test înaintea campionatelor 
mondiale. ce vor avea ioc la

sfârșitul lunii august la Bled 
(Iugoslavia), dar in special pen
tru antrenorii români, care au 
de rezolvat mai multe probleme 
in alcătuirea celor mai bune 
echipaje ale canotajului nostru 
fem.ir.in.

Joi. de la ara 17,30, au avut 
loc calificăriL» in probele in ca
re au fost înscrise mai mult de 
• formații.

Prima cursă a fost cea de 
4+1, in care lupta din această 
serie s-a dat intre echipajele 
România IL cu Bondar, și Bul
garia, cu Patcheva. Disputa a 
fost extrem de strinsă și echi
pa Bulgariei a trecut prima li
nia de sosire cu un avantaj 
minim. Pe locul trei, cel care 
asigură calificarea in finală, s-a 
clasat Polonia, in timp ce for
mația Ungariei, sosită pe locul 
patru, a părăsit întrecerea. Tn 
seria a doua. România I. cu A- 
vram, a trecut prima linia de

sosire, devansind echipajul 
R. D. Germane. Pe locul trei, 
echipa de junioare a țării noas
tre.

Curse palpitante și la 2 fără 
cirmaci. Seria I a fost câști
gată de echipajul de junioare 
al României (Rodica Grădinara 
— Maria Tănase), care a depă
șit cuplul Pușcaș — Bucur (Ro
mânia 4). Pe locul 3, Bulgaria I 
(Ludmila Minscheva — Danie
la Stevreva). Nu s-au calificat 
Bulgaria II și Polonia. Pe pri
mele trei locuri din seria a doua 
de 2 f. c., echipajele România 
1, 2 și 3 au obținut calificarea, 
în timp ce Ungaria a fost eli
minată.

Prima serie a simplistelor 
ne-a arătat-o pe Sanda Toma în

Paul IOVAN
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Pc ■trgiica Imneasci aolufii a tinerilor

■•țtri lilicrelili la C .1. și C. E.

VASILE ROȘU A DESCHIS 
DRUMUL SPRE 

MEDALIILE DE AUR...
Acum, la cea de a 5-a edi

ție. campionatele mondiale și 
europene de haltere pentru ju
niori. desfășurate in orașul De
brețin din Ungaria, au adus 
sportului nostru un succes ine
dit Pentru prima oară, de-a 
lungul tataror campionatelor 
mondiale saa europene. an hal
terofil român obține medalia 
de aur ! Această frumoasă per
formanță a reușit-o constănțea- 
nul Vasile Roșu. Tînărul nos
tru reprezentant de la catego
ria cocos (56 kg). concurind 
intr-o campanie deosebit de 
valoroasă, avînd ca adversari 
trei mari favoriți (sovieticii S. 
Miradian si J. Sarkisian. pre
cum și bulgarul R. Rediebov). 
a reușit la sulul smuls să

Doi dintre meda- 
liați : Ion Balaș 
(in stingă) și Va

sile Roșu.
realizeze 112,5 kg — nou re
cord românesc de juniori și de 
seniori (v.r. 105 kg) și să cîș- 
tige primul Ioc, atit in ierar
hia mondială, cit și in cea 
continentală ! El a evoluat bine 
și la stilul „aruncat" (130 kg 
— record personal) și astfel la 
totalul celor două stiluri, cu 
242.5 kg (nou record național 
de juniori — v.r. 232.5 kg), s-a 
situat pe poziția a 4-a în am
bele clasamente ale competiției, 
depășind sportivi valoroși din 
Cehoslovacia. Franța. Turcia și 
din alte țâri.

Alți sportivi români care 
s-au comportat onorabil cu a- 
cest Prilej au fost Ion Balaș 
— trei medalii de bronz la 
C.E.. cat. muscă (52 kg), Va
sile Cocioran — la aceeași ca
tegorie — locul 4 la „aruncat- 
și la total în ierarhia conti
nentală (cu două noi recor
duri naționale) și, evident, Eu
gen Chivu — medaliat cu ar
gint la categoria ușoară (67,S 
kg) la smuls, atit la C.M. cit 
și la C.E., iar la total. în am
bele competiții, s-a situat pe 
valorosul loc 3. depășind pe 
unul din favoriții categoriei, 
H. Kubenka (R. D. Germană). 
Păcat că E. Chivu a ratat, la

de vacanța
„NE AM URCAT DEASUPRA
NORILOR, SUS DE TOT..."

In prima serie — cei mai buni handbaliști juniori Printre copiii «in tabira «c Ia lalea Blazncl
Două zile după ce a sunat 

;,recreația mare de vară", cei 
mai buni juniori III la handbal 
au venit la Snagov, în tabăra 
sportivă a M.E.I. Au sosit aici, 
în vecinătatea bătrînului lac, 
108 fete și băieți din Brașov, 
Craiova, Sibiu, București — din 
toată țara.

— Cum e în tabără ?
— Bineee !
— Deci, nu foarte bine ?
— Foarte bine ar fi... dacă 

timpul n-ar zbura atit de re
pede.

— Ștefânică Andreescu ne-a 
spus că se plictisește.

— Păi, dacă e de servici pe 
tabără ! Cazuri de indisciplină 
nu are, problema cățăratului in 
pomi s-a rezolvat, de cînd ci
reșele s-au terminat, iar la 
scăldat mergem cu grupa și pe 
ponton există și o echipă de 
„salva-lac". Normal, se plicti
sește băiatul !...

_ Anca, Bogdan. Rodica etc. 
sînt nume de căsuțe. Palate 
mici, ca în poveste, in care se 
odihnește tabăra. Se doarme 
profund, în aerul răcoros al 
Snagovului, după orele de an
trenament intens, modern. 
Profesorii măi zăbovesc puțin.

spre a întocmi planul viitoare
lor lecții de antrenament, de 
conduită in societate și pe te
renul de sport. Se învață pro-

Vasile TOFAN
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Șoseaua urcă din satul Șanț 
în serpentine repezi, acoperi
șurile roșii ale caselor deve
nind în scurtă vreme puncte 
pierdute in marea de verde ce 
se întinde pe culmile masivu
lui Rodnei ce străjuiește Va
lea Blaznei. Urmăm drumul ce

Secvență cotidiană de vacanță la mesele de șah din parcul spor
tiv bucureștean „Cireșarii“ Foto : I. MIHAICĂ

duce la mină. pentru că de 
acolo și pină la tabăra de 
copii nu mai este mult Pe 
șeful minei, ing M. Birdea. 
care este si președintele Con
siliului comunal Rodna pentru 
educație fizică și sport, l-am 
întâlnit intr-una din puținele 
sale clipe de răgaz. Tocmai 
ieșise primul schimb din șut 
și discuta cu câțiva mineri ce 
ar trebui să măi facă „pentru 
copiii ăia de sus. că nu-s de 
pe la noi. dar trebuie să se 
simtă bine". Așa aflăm că 
oaspeți ai taberei sint acum o 
sută de pionieri si școlari din 
județul Vaslui si că ei. mi
nerii, i-au întimpinat la gara 
lira si i-au adus pînă aici, 
sus. și că acum se îngrijesc 
nu numai de copii, dar și de 
lucrările de amenajare a vi
itoarelor terenuri de sport. _Că 
cine altcineva să le facă — 
ne spun oamenii —. dacă nn 
noi ? Că doar facem pentru 
copiii noștri 1 Că ai noștri-s 
toți, chiar dacă de Ioc îs din

lor VALENTIN
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stilul aruncat, a treia încercare 
la 160 kg î dacă reușea, ar fi 
obținut medalia de argint Ia 
total în C.M. Chivu. originar 
de pe meleagurile bistrițene (a- 
cum legitimat la A.S.A. Tg. 
Mureș), a fost la înălțimea 
răspunderii pe care trebuie să 
și-o asume un sportiv de lot I 
el a reușit să depășească două 
recorduri ale tării : la smuls 
— 132.5 (v.r. 130 kg) si la to
tal — 287.5 kg (v.r. 282.5 kg).

Toma RĂBȘAN
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ECHIPA FEMININĂ

DE HANDBAL A S.U.A. 
JOACĂ LA BUCUREȘTI

Echipa de handbal feminin a 
Statelor Unite ale Americii se 
află in Europa în cadrul unui 
stagiu de acomodare cu jocul 
echipelor continentale. Cu pri
lejul șederii in țara noastră, 
înainte de a pleca spre Varna 
unde va participa la un tur
neu internațional, echipa ame
ricană va susține cîteva me
ciuri amicale. Astfel, duminică 
(de la ora 18) și marți (de la 
ora 17), în sala Progresul din 
Capitală, echipa S.U.A. va in- 
tilni selecționata de junioara 
a României.



FRUMOS BILANȚ 1NLERNAȚIONAL 
PENTRU RVODYȘTII DE LA FARUL

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
Fosta campioană a țării la 

rugby. Farul Constanța, a sus
ținut cîteva jocuri în Italia. 
Mai intii, formația antrenată 
de Mihai Naca și Gheorghe 
Dragomirescu a participat la 
Un turneu desfășurat la Milano, 
Obținînd o frumoasă victorie 
asupra echipei franceze P.U.C. 
(50—15) și terminînd la egali
tate (6—6) cu o combinată a 
jucătorilor italieni și a celor 
străini activînd în Italia, „Ze
brele". Constănțenii s-au depla
sat apoi la Bergamo, unde au 
Intîlnit o selecționată provin
cială, în fața căreia s-au impus 
de o manieră categorică: 48—18.

Pregătirile pentru noul sezon 
vor fi reluate la 5 iulie.

• STEAUA ÎN VACANȚA 
PE LITORAL. Proaspăta cam
pioană națională, Steaua Bucu
rești, pleacă la 3 iulie pe lito
ral. Bineînțeles, nu pentru veș
nicul său duel sportiv cu 
Farul. Militarii au intrat în va
canță după întoarcerea din 
U.R.S.S., urmînd ca la Eforie 
Bud să efectueze perioade de 
„refacere". Durbac, Munteanu, 
Corneliu, Cioarec („Aspiră mai 
mult decît îndreptățit la

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1) 

performanțele Iui Dumitru Spîr- 
lea, cîștigător al ambelor între
ceri. Nici acum acesta nu-și 
precupețește eforturile, singur 
«pune : „de ceea ce facem în 
aceste zile depinde și compor
tarea noastră nu numai la 
concursul care debutează sim- 
bătă, ci, mai ales, la competi
ția supremă, unde va fi pre
zentă elita acestui sport".

Colegul său (Je echipă, deți
nătorul titlului de campion na
țional, Iuliu Galovici, este vi
zibil marcat de efortul depus 
la antrenamentul de călărie. 
Găsește, totuși, timp să schim
be cîteva vorbe. „Am avut o 
perioadă mai grea. Abia am 
încheiat Examenul de stat, 
eare m-a obligat, firește, la o 
muncă serioasă, dar am dorit, 
totodată, să mă și antrenez cu 
aceeași seriozitate. Am încercat, 
în aceste zile, să recuperez,' 
dacă pot spune așa, terenul 
pierdut, astfel ca internațio
nalele să marcheze relansarea 
eu un rezultat bun. De aseme
nea cred că este momentul ca 
apropiatele întreceri să însem
ne și revirimentul ECHIPEI,

• ȘAHIȘTII DIN RM. VÎL- 
CEA au avut recent ca oas
pete pe marele maestru Flo
rin Gheorghiu, care. In Bala 
Casei de cultură a sindicate
lor, a dat un simultan la S3 
de mese. La 31 de mese a 
cîștigat multiplul campion, 
Iar la două profesorii Gh. 
Belcescu șl C. Dtaulescu au 
reușit eîte o remiză. Simulta
nul a fost organizat de A.S. 
Voința și CJ.E.F.S. Vîlcea.
• LA SINAIA s-a desfășurat 
cea de a 11-a ediție a „Me
morialului Ion Stalcu" la lupte 
greco-romane, competiție la 
care au participat cinci e- 
chlpe. Trofeul categoriei me
moriale, 57 kg, a revenit Iul 
Aurel Tăuraș (Carpațl Sinaia), 
iar pe echipe a cîștigat 
C.s.O. Cimpulung Muscel.
• ÎN CARTIERUL TEXTI- 
LIȘTILOR din Giurgiu s-a a- 
menajat, prin muncă patrio
tică efectuată de elevi și pă
rinți, un mic parc cultural- 
sportlv, pe o suprafață de 
peste 1000 mp. Noua mlcro- 
bază, care a primit denumi
rea de Voinicelul, cuprinde 
locuri de joacă, teren de vo
lei șl un sector cu aparate 
de gimnastică. • LA CARAN
SEBEȘ s-a disputat finala 
pe județul Caraș-Severln a 
campionatului de fotbal al 
pionierilor între echipele 
școlilor generale nr. 1 din 
Bocșa șl Oravița, La victoria 
micilor fotbaliști din Bocșa, 
cu 3—0. au contribuit șl su
porterii, elevi șl părinți, care 
au venit în număr de peste 
100 cu autocarul de la Bocșa.
• O NOUA SECȚIE DE 
HANDBAL la Brăila, în ca
drul asociației sportive de pe 
lîngă Centrul de proiectare 
județeană. Sportivii din noua 
secție au început amenajarea 
unul teren. • ÎN JUDEȚUL 
ILFOV au fost desemnate e- 
chlpele școlare campioane Ia 
fotbal : la categoria 13—14 
ani — Șooala generală Săbă- 
-renl, ia categ. 15—16 ani — 
Liceul naval Giurgiu și la 
categ. 17—18 ani — Liceul in
dustrial Giurgiu. • LA TÎL- 
MACI (jud. Sibiu), pe lîngă 
întreprinderea Firul roșu se 
află în stare degradată un 
bazin de tnot, căruia l-au 
dispărut în ultimul timp și 
cabinele. E vară, rîul Sadu, 

revenirea în națională !“ — 
exclama unul dintre an
trenorii săi, Adrian Matcescu), 
Murariu, M. Ionescu, Fuicu, Su- 
ciu, Alexandru, Codoi și ceilalți 
vor începe pregătirile pentru 
apărarea titlului la 16 iulie, la 
munte.
• UN COLEG, UN OM. Con

structorul Constanța, una din
tre participantele la turneul de 
baraj pentru Divizia A, a apă
rut mult schimbată în bine 
față de un trecut un prea înde
părtat. Metamorfoza acestei 
echipe este cel mai bun argu
ment în favoarea politicii 
F.R.R. de întinerire masivă a 
eșalonului secund. Dar Con
structorul nu a fost condusă 
la București de antrenorul ei, 
Constantin Tănase. Grav bol
nav, acesta a fost astfel lipsit 
de bucuria de a-și vedea jucă
torii smulgînd, duminică, a- 
plauze. El a fost însă suplinit 
onorabil de către marele su
fletist care este Traian Doiciu. 
Deși abia scăpat de emoțiile 
campionatului de juniori, aces
ta nu a pregetat să-și ajute co
legul. Un gest care vorbește de 
la sine...

INTERNAȚIONALE 
deoarece, pînă acum, prea mult 
ne-am bizuit doar pe Spirlea". 
O dorință firească a proaspătu
lui profesor de educație fizică, 
la care subscriem, așa cum de 
altfel au făcut și colegii săi 
Cezar Răducanu și Ștefan Cos- 
ma. Antrenorul coordonator 
Gheorghe Tomiuc ne spune, la 
rîndul său : „Prezența la Bucu
rești a unor pentatloniști recu- 
noscuți pe plan internațional 
impune. Dacă mai avem in ve
dere că ne aflăm și in preajma 
mondialelor, atunci pe drept 
cuvint concursul capătă o im
portanță deosebită. El ne va 
oferi suficiente criterii de a- 
preciere a muncii de pînă a- 
cum, precum și Jaloane pentru 
eea viitoare. Oricum, noi ne 
prezentăm la start cu multă 
încredere și sperăm să avem 
numai satisfacții".

Dar, întrecerile „internațio
nalelor" se anunță demne de 
urmărit și datorită altor două 
aspecte, am zice mai puțin vi
zibile, dar foarte importante. 
Acest concurs se află printre 
cele nouă stabilite de U.I.P.M. 
drept criterii de calificare pen
tru C.M. Să precizăm că din 
Europa sînt deja calificate 12 
echipe (printre care și Româ-

care alimenta cu apă bazinul, 
este aproape, Iar localnicii 
ar vrea să se răcorească în 
acest bazin, dar... • FESTE 
100 DE COPH ȘI JUNIORI 
din diferite orașe ale țării au 
participat la ediția inaugura
lă a „Cupei Brașovia- la te
nis, competiție desfășurată 
timp de trei zile pe terenu
rile Olimpia din Brașov. 
Printre ciștlgătorl s-au nu
mărat : Mihaela Răducu
(ICIM Brașov) — categ. 
11—12 ani, D. Mita (Progresul 
București) — categ. 11—12 
ani, D. Dumitru (Politehnica 
București) — categ. 13—14 ani, 
Ov. Blclușcă (C.S.Ș. Munici
piul Gh. Gheorghlu-Dej) — 
categ. 15—16 ani șl FI. 
Borzea (Dinamo Brașov) 
— categ. 17—18 ani. • A.S. 
CLUJANA, în colaborare cu 
xfonslllul județean al sindi
catelor, a organizat în pădu
rea Gllău cea de a XlI-a e- 
dlțle a concursului de orienta
re „Busola de aur". Compe
tiția s-a bucurat de un mare 
succes — 320 de concurențl 
din 22 de județe. Trofeul a 
revenit iul Pavel Gllgor (Vo
ința Cluj-Napoca) șl Iul 
Marta David (Voința Arad). 
• NUMEROȘI PIONIERI din 
localitățile tulcene Lunca șl 
Ceamurlla de Jos au proiec
tat pentru vacanța de vară o 
amplă excursie pe biciclete. 
El vor parcurge sute de kilo
metri, treclnd șl prin Valea 
Prahovei. • COCHETUL 
STADION ROVA din Roșiori 
de Vede, cu un tiren de fot
bal excelent, cu patrulatere 
bltuminizate pentru volei, 
handbal și baschet, stă la 
dispoziția școlarilor de dimi
neața și pînă seara. • LA 
LICEUL AGROINDUSTRIAL 
din Scorniceștl s-a încheiat 
campionatul de fotbal, care 
a durat tot timpul anului 
școlar și în eare s-au între
cut 20 de echipe. în finală, 
formația anului III B a dis
pus cu 5—3 de echipa anului 
II B.

RELATĂRI DE LA 8 P. 
Geornoiu, V. Feldman, Tr. 
Barbălată, D. Glăvan, Tr, 
Enache, D. Moraru-Slivna, 
I. Ionescu, C. Gruia, O. Guțu, 
P. Comșa, N. Ștefan și I. 
Oprea.

SEMIFINALELE „CUPEI STEAUA" LA TENIS
Competiția feminină de tenis 

dotată cu „Cupa Steaua", între
cere inclusă in circuitul divizio
nar A, se apropie de sfîrșit. Me
ciurile disputate „pînă acum au 
scos în evidență buna pregătire 
a jucătoarelor clubului organiza
tor (antrenoare : Eleonora Dumi
trescu). Dintre acestea s-a de
tașat Mihaela Testiban care, în 
primul tur, a învins-o pe proas
păta campioană a copiilor (cat. 
13—14 ani), dinamovista bucu-

FINALA CAMPIONATULUI 
DE OINĂ AL JUNIORILOR

Sezonul competițlonal de oină 
continuă cu un nou concurs, de 
astă dată la start prezentindu-se 
juniorii. El se vor întrece, înce- 
pînd de azi și pînă duminică, In 
finala Campionatului republican. 
Competiția va fi găzduită de mu
nicipiul Focșani. Iată cele 10 e- 
chipe calificate pentru această 
ultimă etapă : C.F.R. Sibiu, E- 
nergia Rimnicelu (Buzău), Tine
retul Cringul (Teleorman), Drum 
Nou Modelu (Ialomița), Liceul 
industrial Cluj-Napoca, Rapid O- 
radea, Școala generală Broscăuti 
(Botoșani), Metalul Roman, Meta
lul Tîrgoviște și Drum Nou Bou
reni (Dolj).

DE PENTATLON
nia), cărora li se adaugă cam
pioanele Africii, Australiei, A- 
siei și Americii. Pentru cele
lalte 16 locuri vacante în com
petiția individuală se va alcătui 
un clasament pe baza rezulta
telor consemnate la concursu
rile de calificare. Primii 16, la 
care se adaugă cei 48 deja a- 
flați in echipele țărilor califi
cate, vor lua parte la întrece
rile individuale, unde vor fi 
prezenți in total 64 de concu- 
renți. Dar, in afară de aceasta, 
întrecerile de la București vor 
aduce un element nou și in 
eeea ce privește desfășurarea 
probelor. Amănuntele ne-au 
fost oferite de Ion Mureșanu, 
membru al comisiei tehnice a 
U.I.P.M., care ne-a spus : „Cu 
această ocazie se va experi
menta o propunere a federației 
ungare care, dacă se va dovedi 
bună, ar putea fi validată la 
Congresul programat în 1980 
la Moscova. Este vorba de o 
modificare în regulament pen
tru a se crea un plus de a trac- 
tivitate și un echilibru între 
participanți. După încheierea 
probei de scrimă, startul la tir, 
inot și cros se va da în ordi
nea inversă a clasamentului 
stabilit după fiecare probă 
parte și nu prin tragere 
sorți, ca pină acum".

m 
la

R. D. GERMANĂ
INVITAJH

PENIRU SEZONUl
TURISTIC

de 
A- 
tu-

La oficiile județene 
turism, precum șl la 
genția de excursii cu 
riștii români In străinăta
te, continuă Înscrierile 
pentru excursii în perioa
da de sezon în nordul 
R. D. Germane. O caldă 
Invitație vi se face pentru 
vizitarea Neustrelltzulul, 
Neubrandenburgulul, ținut 
plin de farmec pe malul 
lacului Tollensesee, Ros- 
tockulul, oraș hanseatic șl 
universitar cu bogată tra
diție — port internațional, 
Greifswaldului, oraș pito
resc cu cel mai mic cen
tru universitar, Schwerl- 
nulul, fost oraș de reșe
dință cu numeroase șl In
teresante monumente ar
hitectonice, precum 
pentru binecunoscutele 6- 
rașe Berlin și Potsdam.

De reținut : se organi
zează excursii cu avionul 
la Tîrgul de la Leipzig, 
eare va funcționa in pe
rioada 31 august — 10 sep
tembrie a.c. (cu aterizare 
pe aeroportul din Leip
zig ; întoarcerea se va e- 
fectua cu trenul).

Informații și înscrieri la 
toate agențiile șl filialele 
Oficiilor județene de tu
rism din țară, precum șl 
la Agenția de excursii cu 
turiști români ’n 
tate — București, 
piscopiei Nr. 2 
16.44.31, 14.21.99).

t

și

străină- 
str. E- 
(telelon

ANUNȚ
I.D.M.s. București încadrează imediat muncitori necallficatl, 

bărbați și femei (din București și din județele Ilfov, Teleor
man, Dîmbovița) pentru manipulări de piese de autoturisme 
în depozitul din cartierul Militari, str. Valea Cascadelor 24. 
sectorul 7. • Retribuția lunară : 1367—1428 lei, plus spor de
pășire plan. • Program de lucru : zilnic 7—15.30 ; sîmbăta 
7—12.30.

Prezentarea pentru încadrare se face la biroul personal din 
str. Vaslle Conta nr. 16, sectorul 1, etaj VI, camera 136 (în 
spatele cofetăriei Scala). Telefon : 12.89.18.

reșteancă Alice Dănilă, cu 
6—3. Cîteva rezultate din 
H : Elena Trifu — Cristina 
can 6—1, 6—1 ;

6—3, 
turul 

__ ______ , _______ Tro- 
can 6—1, 6—1 ; Georgeta Onel — 
Sanda Proca 6—3, 6—3 ; Adriana 
Karaiosifoglu — Dana Beleuță 
6—4, 6—0 ; Mariana Socaciu —
Elena Cotuna 7—5, 6—3 ; Mihaela 
Testiban — Ana Breda 6—1, 2—6, 
t—3 ; Carmen Cazacliu — Elisa- 
beta Pălie 6—4. 6—4 ; Mariane
Benedek — Cristina Ștefănescu 
6—4, 6—0 ; Dorina Brăștin — Ro- 
dlca Dănescu 6—1. 6—2 ; turul

PREMIANȚII FESTIVALULUI
DE MINIBASCHET

NATIONAL PIONIERESC

La cea de a 13-a ediție a Fes
tivalului național pionieresc de 
mlnibaschet, desfășurată timp de 
două săptămîni, sub egida „Da- 
cladei", pe bazele sportive Bidi- 
dla șl Arena din Tulcea, au fost 
stabilite următoarele clasamente :

băieți I (37 echipe) : 1. Tita
nii București (antrenor : Horațiu 
Giurgiu), 2. C.S.Ș; Cluj-Napoca, 
3. Llc. „Bolyai" Tg. Mureș; coș
geter ; Florin Hnat (C.S.Ș. Cluj- 
Napoca) 131 p ; talie : Adrian 
Kun (C.S.Ș. Oradea) 1,86 m. Va
lentin Stănescu (C.S.Ș. Tîrgoviș
te), Mircea State (Lie. 1 Galați), 
Dan Dumitru (C.S.Ș. 2 Bucu
rești), fiecare 1,84 m.

1.
2.

BĂIEȚI H (16 echipe) : 
C.S.Ș. Constanța (Adrian Ion), 
Titanii București, 3. C.S.Ș. Pi
tești ; coșgeter : Constantin Popa 
(Titanii) 94 p ; talie : Z. Bobri- 
vltzki (C.S.Ș. Slghet) 1,83 m.

„CUPA SPERANȚELOR" Șl „CUPA DE VARĂ" LA TIR
La poligonul Tunari Încep azi 

întrecerile din cadrul a două 
importante competiții de tir or
ganizate de federația de specia
litate, „Cupa speranțelor" șl 
„Cupa de vară", cu participarea 
unor sportivi din 26 de secții din 
Întreaga țară. Scopul principal al 
acestor concursuri — cu o sin
gură etapă, pe țară — este de a 
evidenția elemente talentate, de 
perspectivă, în vederea comple
tării loturilor republicane de se
niori, senioare șl juniori pentru 
Campionatele europene șl „Cupa 
Prietenia". De asemenea, se mal 
urmărește obținerea haremurilor 
de participare la campionatele 
naționale șl stabilirea de recor
duri.

„CENTURA SINDICATELOR DOLJENE" LA BOX
CRAIOVA, 23 (prin telefon). 

Miercuri seara au continuat În
trecerile boxerilor de categorie 
ușoară din cadrul „Cupei sin
dicatelor doljene" cu partida 
dintre N. Brinzei (Steaua) și C. 
Severin (B.C. Galați), In care 
stellstul a cîștigat detașat la 
puncte. La aceeași categorie, în 
meciul C. Hajnal — V. Mihăjlă 
(colegi de club la Steaua), 
după o repriză ta care și-au 
menajat evident forțele, primul 
dintre el, mult mai tehnic șl 
experimentat, a cîștigat la puncte.

Un meci excelent a realizat 
ttaărul semigreu L Joița (care 
ta ultima vreme a marcat o 
clară ascensiune valorică) ta 
fața tenacelui M. Pascal (Met. 
Buc.), pe care l-a depășit cate
goric la puncte. ALTE REZUL
TATE din gala de miercuri : 
semimijlocie s D. Sulcă (C.F.R. 
Craiova) b.p. Gh. Iancu (Rapid), 
Gh. Dlcu (Rapid) b.p. L Ple
nari (Met. Bocșa).
Joi seara Sala sporturilor din 

localitate a găzduit cea de a 
doua reuniune a „Centurii sindi
catelor doljene". Spectatorii pre
zenți ta număr mult mal mare 
decît la gala Inaugurală, au ur
mărit 11 partide, majoritatea a- 
tractive, ta care combatanții au 
luptat eu multă ardoare pentru 
calificarea ta etapele superioa
re ale întrecerii.

Chiar de la prima Intllnlre am 
asistat la o dispută extrem de 
dlrză, eu schimburi dure de lo
vituri, deplasări derutante, cu 
care i-au taclntat pe cei pre
zenți „penele" M. Ploieșteanu 
(Met. Buc.) șl Al. Dobăeș (Met. 
Bocșa). Păcat că după o repriză

0 NOUA SECȚIE
DE MOTOCICLISM

CAMPION IA SABIE
(Urmare din pag. I)

VITEZA
La asociația sportivă Rapid 

Arad a luat ființă, pe lîngă dirt- 
track, o secție de motocicllsm 
viteză. Tinerii alergători de aici 
vor ti pregătiți de fostul multi
plu campion Ion Lăzărescu, care 
este în același timp șl sportiv 
activ.

MI : Trifu — Onel 6—2, 7—5 ;
Karaiosifoglu — Socaeiu 6—2, 
6—0 ; Cazacliu — Testiban 8—S, 
6—4 ; Brăștin — Benedek 6—1, 
6—2. Semifinalele competiției se 
vor disputa între Cazacliu — 
Brăștin și Trifu — Karaiosifoglu. 
(S. IONESCU — coresp).

T55 r

• Ieri, pe terenurile asociației 
sportive Cuprom din Baia Mare, 
au început întrecerile (rezervate 
seniorilor și senioarelor) dotate 
cu „Cupa Maramureșul". Compe
tiția se încheie duminică.

cedee și 
jocului d 
ambiția, 
gostea p

— Cum
— Bine 

mann de
— Deci 
— Nu

țional !... 
un dasc' 
riența a

FETE I (48 echipe) : 1. Centrul 
școlar de baschet București (Floa
rea Roată), 2. C.S.Ș. Rm. Vîlcea, 
3. C.S.Ș. Sibiu ; coșgeteră : Edith 
Mathe (C.S.Ș. Gheorghieni) 225 
p ; talie : Anca Popa (C.S.Ș. Plo
iești) și Mihaela Baz (C.Ș.B. 
București) fiecare 1,78 m.

FETE II (38 de echipe) ; 1. Vo
ința Brașov (Dumitru Crăciun), 
3. Șc. gen. 69 București, 3. Șc. 
gen. 8 Călărași ; coșgeteră : Kin- 
ga Bucs (C.S.Ș. Sf. Gheorghe) 
83 p ; talie : Lavinia Barbu 
(C.S.Ș. Rm. vîlcea) șl Monica 
Răgălie (C.S.Ș. 1 Constanța) fle
care 1,70 m.

Premii speciale : Șc. gen. Slava 
Cercheză (jud. Tulcea), Llc. „Ion 
Maiorescu" Giurgiu, Șc. gen. Pe- 
cica (Arad), Șc, gen. Mahmudia 
(Tulcea), Șc. gen. 7 Cimpina, 
Șc. gen. Bosanci (Suceava), Șc. 
gen. Sighet, Șc. gen. 1 Fieui, 
Casa de copii Șiret.
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Programul celor cinci zile de 
concurs este Încărcat și se aș
teaptă ca disputele să fie deose
bit de interesante. Pentru prima 
zi sînt programate probele de 
glonț : pușcă liberă 60 f. culcat, 
seniori șl tineret (b) ; pușcă 
standard 60 f. culcat, seniori, ti
neret (f), juniori și junioare I și 
n ; pistol liber 60 f, seniori, ti
neret (b) șl juniori I șl pistol li
ber 40 f. juniori II.

Sîmbătă, tot la Tunari, vor În
cepe șl probele de talere, care 
se anunță, de asemenea, deosebit 
de disputate.

Duminică, în cadrul acelorași 
competiții, vor începe probele 
de tir cu arcul, eare se vor des
fășura pe poligonul din parcul 
Herăstrău.

echilibrată, în rundul doi, la un 
schimb de lovituri, Dobăeș s-a 
rănit la arcadă și a fost oprit 
de medic să continue lupta. Tot 

la aceeași categorie, Nicu Popa, 
component al lotului național, a 
tatimpinat o dlrză rezistență din 
partea timișoreanului I. Mirza, pe 

care l-a depășit doar în final, da
torită plusului de experiență.

Fostul campion național al „se- 
mlușorilor" C. ștefanovlci (Elec- 
troputere) l-a dominat, în spe
cial în primele două reprize, pe 
C. Nap (Met. Bocșa) obținînd 
victoria la puncte. în alte două 
partide frumoase, de la aceeași 
categorie, Gh. Bulancea (Constr. 
Hunedoara) a primit decizia de 
învingător in fața gălățeanului P. 
Roșea, iar tînărul dinamovlst 
bucureștean Ion Stan (născut în 
anul 1962 !) l-a depășit la puncte 
pe H. Sultan (Steaua), dovedindj 
calități care-1 pot urca mult” 
mal sus pe scara valorilor. Ra- 
pldistul V. Moraru (semlușoară) a 
mal realizat un succes catego
ric, de data aceasta în dauna 
timișoreanului V. Spiridon,

Dinamovistul Dragomlr Ilie a 
dovedit din nou că se simte mult 
mal bine la categoria ușoară. El 
l-a întrecut clar la puncte 
n. Brinzei (Steaua), boxer 
reale calități, care a luptat 
mare ambiție în acest meci. ALTE 
REZULTATE : ușoară 8 Gh. Bu- 
lelca (Electroputere) b.p. I. zam- 
flrescu (Electroputere), Gh. Pa- 
criș (CFR Craiova) b.ab. 2 M. 
Țurcaș (Constr. Hunedoara), C. 
Hajnal (Steaua) b.ab. 2 V. Sîrbu 
(Met. Bocșa).

pe 
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Mihai TRANCA

scape de „caruselul" celorlalți, 
pierzînd la Nilca și Pop (2—5 
și, respectiv, 1—5) și ieșind din 

însă, 
cule- 
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cursă. In același timp, 
Pantelimonescu și Pop 
geau în continuare 
chiar dacă primul a trebuit să 
remonteze de la 0—3 și 2—4 
handicapul din asaltul cu C. 
Marin, iar cel de-al doilea 
handicapul de 0—3 din asaltul 
cu dinamovistul M. Dumitru. 
Astfel incit ultimul asalt a 
ajuns, prin jocul rezultatelor, și 
asaltul decisiv, pe planșă ur
mînd să evolueze Pantelimones
cu și Pop, amîndoi în momen
tul respectiv cu cite o singură 
înfrîngere. Iată evoluția sco
rului : 1—0, 2—0, 3—1, 3—2,
3—3, 4—3, 5—3.

Deci noul campion al țării 
este dinamovistul Ion Panteli
monescu, care reeditează succe
sul de la ediția din 1975. El a 
condus în permanență, produ- 
cînd ultima surpriză a acestei
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In tabără, la Snagov, se 
crează intens — cite două 
trenamente pe zi. Se muncește 
cu seriozitate , cu cronometrele 
In față, cu fișe statistice, cu 
răspundere. Printre profesori : 
Nicolae Stănescu (directorul 
taberei), Lucreția Ocneanu 
(C.S.Ș. Sibiu), Valcriu Basso 
(C.S.Ș. Galați), Nicolae Haiduc 
(C.S.Ș. Timișoara), 
sportiv 
excursii, 
oe lac, 
dedicate 
al Copilului.

— Cum e în tabără ?
— Bine. E o plăcere să lu

crezi cu elevi selecționați din 
punct de vedere fizic (Adriana 
Bunescu. medic la Spitalul din 
Periș).

Se respectă gabaritul cerut 
de federație. Se respectă în
tocmai programul de pregătire, 
orele (obligatorii) de somn du- 
pă-amiază, meniul întocmit de 
profesori.

— Cum e în tabără 7 Cum 
se vor simți viitoarele serii de 
handbaliști care vor veni aici 7

— Le-am lăsat vorbă la ga
zeta de perete : „LA SNAGOV 
ARE SĂ FIE TABĂRĂ DE 
BUCURIE" (Cornelia Stroia. 
C.S.Ș. Sibiu, una din cele mai 
bune handbaliste din tabără).

Programu] 
este completat cu 
plimbări cu vaporașul 

seri cultural-artistice 
Anului Internațional
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una după alta, fără oprire. Așa 
aflăm, de fapt, de la Costel 
Dobranici, din Tutova, despre 
„ce se mai petrece în tabără" 
și cum „cei din Zorleni și Tu
tova sînt primii cam la toate". 
O întrebăm pe Tasia Popa de 
ce, avînd de ales intre mare 
și munte, l-a preferat Pe cel 
din urmă. „îmi place 
aerul înălțimilor, al 
Poate și pentru că 
pădurar la Iepureni. 
să umblu pe cărări 
să simt mireasma 
și, schimbînd tonul, 
„știți ce mi-a spus unul dintre 
cei mici, cînd am ajuns aici, 
sus ? Că ne-am urcat deasu
pra norilor, sus de tot ! Asta 
am scris și eu acasă"...

Directorul taberei, profesorul 
de educație fizică Aurel Deatcu, 
este din satul Șanț („de fapt, 
părinții mei sînt olteni, dar au 
venit demult ca învățători in 
sat, 
după 
câtor 
dată, 
piilor _ __
gîndesc Ia o vizită Ia stînă, 
să vadă cum se pregătește un 
bulz. Și apoi poate prindem 
ceva pește în lac. Dar ce mă 
preocupă îndeosebi este ca, in 
aceste zile, să continuăm și lu
crările Ia baza sportivă". In
spectorul școlar Leonida Ștefă- 
nescu ne prezintă mai în de
taliu planurile : „Se va face 
o platformă capabilă să găz
duiască terenuri de handbal, 
volei, baschet, precum și, pe o 
mai veche fundație, o sală de 
antrenament și Jocuri. La toate 
se va adăuga și noul bloc so
cial, astfel că această tabără 
va fi nu numai un loc de a- 
grement, deschis iarna și vara, 
dar și un posibil loc de pre
gătire a echipelor noastre șco
lare".

Bistrițenii au planuri mari 
eu tabăra de la Valea Blazneî. 
Pînă atunci, însă, copiii ve- 
nițl din Vaslui sau din Con
stanța au urcat... deasupra no
rilor, au urcat, de fapt, la mi
nunata altitudine a copilăriei 
fericite.

tare mult 
pădurilor, 
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de munte, 
brazilor" 
adaugă :

unde m-am întors și eu 
facultate") și bun cunos- 
al locului. „De fiecare 

ne spune el, le ofer co- 
cîte o surpriză. Acum mă

PE MICUL ECRAN
SÎMBĂTA 30 IUNIE, ora 

16,30 : Tenis de cîmp — 
finala de simplu femei a 
turneului internațional de 
la Roland Garros, Chris 
Evert-Wendy Turnbull.

DUMINICA 1 IULIE, ora 
17 : Finala „Cupei Româ
niei" la fotbal (transmi
siune directă de la stadio
nul „23 August" ; comen
tator — Cristian Țopescu). 
In pauză, „Șah mat" (ru- 

• brică realizată și prezen
tată de maestra interna
țională Ellsabeta Polihro- 
nlade) ; ora 19,13 (Progra
mul II) : „Telerama sport" 
(emisiune de — 
năsescu).

MIERCURI 
17,35 : Tenis 
finala de simplu bărbați a 
turneului internațional de 
la Roland Garros, Bjorn 
Borg — Victor Pecci.

JOI 5 iulie, ora 17,45 : 
Tenis de cîmp — selecțiu- 
nl din turneul internațio
nal de la Wimbledon.

I

I

I 
I

MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE

• Modificarea sistemului de retrogradare-promovare în 
diviziile A și B • Unele schimbâri în regulamentul de 
transferări • Noul an competitional va începe 
august și se va încheia la 1 iunie 1980

la 12

4 CUPE PENTRU

Ieri a avut loc, la sediul 
C N.E.F.S., o ședință de lu
cru convocată de conducerea 
C.N.E.F.S. la care au partici
pat președinți și prim-vicepre- 
ședinți ai consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
Președinții de cluburi și aso
ciații cu echipe în diviziile A 
și B. Reuniunea de lucru a 
fost consacrată dezbaterii și 
luării unor măsuri privind ac
tivitatea fotbalistică.

în prima parte a ședinței, 
F. R. Fotbal a prezentat infor
mări privind o serie de proiecte 
pentru perfecționarea muncii 
in cadrul cluburilor și asocia
țiilor. O mare parte a măsu
rilor se referă la activitatea 
antrenorilor, la o mai efi
cientă organizare ' a muncii lor 
atit în ceea ce privește cola
borarea (sub raport organiza
toric și al îndeplinirii obiec
tivelor de performanță) cu 
clubul, cit și in direcția legă
turii (pentru aspectele meto
dice ale profesiei lor) cu forul 
de specialitate. S-a insistat a- 
supra necesității unei mult mai 
mari stabilități a tehnicienilor, 
a legării lor de cluburi și a- 
sociații.

O altă informare s-a oprit 
asupra aspectelor de ordin dis
ciplinar din activitatea fotba
listică. S-a arătat că actele de 
nesportivitate. de incorectitu
dine an fost mai numeroase 
decit in ediția precedentă, că 
în multe jocuri s-au înregistrat 
scene reprobabile. In total, au 
fost suspendați 483 Jucători din 
Divizia C, 113 din Divizia B 
și 26 din Divizia A. Totalul etape
lor de suspendare dictate se ri
dică la 1800 — un record ne
gativ, de neacceptat ! Clubu
rile. asociațiile, C.J.E.F.S.-urile 
au datoria să intensifice munca 
de educație cu sportivii și an
trenorii. Spectatorii au încălcat 
și ei în multe cazuri regulile 
sportivității și de aceea este 
necesară o muncă de propa
gandă și educativă mult mai efi
cientă pe stadioane.

în privința desfășurării com
petițiilor republicane. ediția 
1979/1980. la propunerea Birou
lui F.R.F., C.N.E.FS. a luat o 
serie de hotăriri. Iatâ-le 
cele mai importante :

RETROGRADAREA ȘI 
MOVAREA IN DIVIZIA 
cepind cu campionatul 
1980 vor retrograda din Divizia 
A in Divizia B echipele clasate 
pe locurile 17 Și 18. Vor pro
mova in Divizia A două din
tre cele trei ciștigătoare de 
serii din Divizia B, stabilite 
in urma desfășurării unor 
jocuri de baraj — sistem tur
neu simplu (deci, formațiile 
clasate pe locurile 1 și 2 în 
acest baraj).

PRO- 
A. in- 

19(9/

RETROGRADAREA ȘI PRO
MOVAREA IN DIVIZLA B. 
Incepind cu campionatul 1979/ 
1980 vor retrograda in Divizia 
C echipele clasate pe locurile 
17 și 18 in eele trei serii ale 
Diviziei B. Vor promova in Di
vizia B șase echipe dintre cele 
douăsprezece ciștigătoare de 
serii ale Diviziei C. Cele șase 
promovate var fi stabilite in 
urma unui baraj care se va 
desfășura astfel : cele 12 echipe 
vor fi împărțite in trei serii 
de cite patru echipe. In ca
drul seriilor se va juca sistem 
turneu-simplu. Primele două 
echipe din fiecare serie — la 
sfîrșitul turneului — vor Pro
mova in Divizia B.

Campionatele celor:
gorii competiționale rămln 
neschimbate in privința siste
mului de retrogradare și pro
movare.

:e cate-

SANCȚIONAREA PENTRU 
ACUMULAREA DE CARTO
NAȘE GAI.RF.NE. Pentru ju
cătorii care au acumulat 1—5 
cartonase galbene se vor aplica 
sancțiuni administrative. La a- 
comuiarea cartonașului al șa
selea. în afara sancțiunilor ad
ministrative. jucătorul respectiv 
va fi — automat — suspendat 
pe două etape.

fotbal care devin studenți in 
anul I la cursurile de zi ale 
unităților de invățămint supe
rior 
care 
(Se 
bele 
dul 
de unde se transferă jucătorul 
— dezlegarea), c) Jucătorii e- 
chipelor retrogradate din Divi
zia A nu se pot 
anul eompetițional 
maior.

Data începerii
Pionat. Ediția 1979/1980 a Divi
ziei A va începe la 12 august. 
Pentru a se crea 
nei mai raționale 
campionatului, in 
zon eompetițional 
fășura și două 
turului. Anul 
1979/1980 se va 
iunie.
Nu se 
ruperi 
trecut

Se interzice organizarea de 
pregătiri centralizate pentru 
campionat mai lungi de 24 de 
•re. De asemenea, se interzice 
deplasarea, pentru jocuri ami
cale. pe o perioadă mai mare 
de 24 de ore. Conducătorii clu
burilor și asociațiilor (secțiilor) 
și antrenorii care vor incălca 
aceste prevederi vor fi sanc
ționați eu imputarea cheltuie
lilor efectuate in afara preve
derilor de mai sus.

Pentru îmbunătățirea de an
samblu a activității, este obli
gatoriu ca cluburile și asocia
țiile sportive, precum și 
CJ.E.F.S.-urile. să adopte mă
suri legate de : urmărirea pre
gătirii echipelor la parametrii 
impuși de categoria în care ac
tivează și in concordanță cu 
volumul stabilit de C.N.E.F.S. 
și F.R.F. j îmbunătățirea mun
cii educative cu sportivii, teh
nicienii. cu spectatorii ! pregă
tirea bazelor sportive și a ane
xelor necesare ; respectarea 
strictă a tuturor normelor în 
vigoare.

In încheierea ședinței, a luat 
cuvîntul prim-vicepresedintele 
C.N.E.F.S.. g-ral. lt. MARIN 
DRAGNEÂ, care, în numele 
conducerii C.N.E.F.S.. a făcut 
o analiză a nunfieroaselor și 
marilor deficiențe din activi
tatea fotbalistică. Vom reveni 
asupra acestor probleme.

și provin din localități 
nu au centre universitare, 

precizează că, pentru am- 
situații. este necesar acor- 
clubului sau al asociației

JUNIORII NOȘTRI
LA RIJEKA

Luceafărul cea mai eficace

transfera în 
imediat ur-

□oului cam-

condițiile u- 
eșalonări a 

actualul se- 
se vor des- 

etape ale re- 
competițional 

încheia la 1 
finala Cupei, 
produce între-

inclusiv 
vor mai 
de proporțiile celor din

echipă din 28 de participante
După cum am mai anunțat, se

lecționata Luceafărul s-a aliniat, 
săptămina trecută, la startul tra
diționalului turneu internațional 
organizat de clubul iugoslav Ri
jeka. Echipa noastră (Nițu—Lă
cătuș, fovan, Mărgineanu, Rednic 
—Geolgău, Ilie—Suciu, Majaru, 
D, Zamfir, Verigeanu ; au mai 
jucat T. Nicolae, Costescu șl Ra- 
lea) a obținut următoarele rezul
tate : 1—1 cu Vojvodina Novi
Sad, finalista de anul trecut (a 
marcat D. Zamfir) ; 5—0 cu O- 
rient Rijeka (au înscris Majaru 
— 3, Nicolae și D. Zamfir) ; 6—0 
cu Osijeka (golurile au fost mar
cate de Geolgău — 2, Verigeanu, 
D. Zamfir, Majaru și Suciu). Cîș- 
tlgind autoritar grupa de la Hrel- 
jln, jucătorii pregătiți de Robert 
Cosmoc șl Gheorghe Cosma s-au 
calificat pentru „sferturile" com
petiției, fază în care au întîlnit 
puternica echipă de juniori a 
clubului belgrădean Steaua Roșie, 
de patru ori ciștigătoare a tur
neului, Jucînd foarte bine, tine
rii noștri fotbaliști au învins cu 
3—0, prin golurile marcate de 
Majaru, Verigeanu și D. Zamfir. 
Apoi, în semifinale, după un 
meci în care nu au fost cu nimic 
inferiori adversarilor, el au ce
dat cu 1—3 echipei Hajduk Split 
(a marcat D. Zamfir), formația 
care, o zi mai tîrzlu, avea să 
cîștige turneul (4—0 cu N. K. Ri- 
1eka în finală). „Finala mică" 
și-au disputat-o Luceafărul și Di
namo Zagreb șl echipa noastră a 
cîștigat-o cu 3—0 (au marcat Red- 
nle, Ralea și llic) primind, la 
sfîrșitul celei de a 27-a ediții a 
turnețilui, patru cupe : pentru 
locul 1 în grupa preliminară,' 
pentru locul 3 în clasamentul fi
nal, pentru cea mai bună echipă 
străină participantă la turneu și 
pentru cel mai bun joc realizat 
In cadrul fazei finale a întrecerii.

Marcind 19 goluri în 6 meciuri 
(a primit doar 4), practicînd un 
fotbal spectaculos (ziarele au 
comparat semifinala Luceafărul 
—Hajduk Split cu cele mai fru
moase meciuri din campionatul 
primei categorii a fotbalului 
iugoslav), echipa noastră a în
trunit sufragii unanime. Un ar
gument în plus pentru ca cei mai 
muiți dintre componenții acestei 
formații să fie transferați în bloc 
in cadrul viitoarei reprezentative 
de tineret. Opinie pe care ziarul 
nostru a mai împărtășit-o și cu 
alt prilej. Rezultatele obținute pe 
riviera Adriatlcii vin tocmai să 
confirme justețea ideii.

I

LOTO-PRONBSPORT INFORMEAZĂ

• CONSFĂTUIREA ANTRENO
RILOR DIVIZIONARI programată 
inițial pentru simbâtă M iunie 
a fost «minată pentru data de 
9 iulie, ora 9, la sediul FJLF.

• IN JUMATATEA A DOUA A 
LUNII IULIE, care ootncide eu 
perioada precompetițkmalâ a 
noului sezon fotbalistic 1919—«e. 
divizionarele A vor susține o se
rie de tntîlniri amicale eu carac
ter de verificare în compania u- 
nor formații de peste hotare.

Ați depus buletinele Prono
sport 7 Pentru a oferi partici- 
panților la concursul Pronosport 
de duminică 1 iulie o sursă su
plimentară de inspirație, redăm 
pronosticurile lui Virgil Blujdea, 
antrenorul echipei Poiana Cim- 
pina : 1. F.C. Constanța — Delta 
Tulcea 1 ; 2. Chimia Tr. M. — 
Dinamo Si. 1, X ; 3. St roșu — 
Nitramonia 1 ; 4. Relon-Ceahlăul 
— Letea Bacău 1, X ; 5. Constr. 
Vaslui — Cimentul Bicaz 1, X ;
6. Petrolul PI. — Carpați Sinaia 1;
7. Poiana Cimplna — Unirea Foc
șani 1 ; 8. Dinamo Focș. — 
Olimpia Rm. S. X ; 9. Pescăru
șul — cimentul Medgidia 1, X ; 
10. Rulmentul Al. — HO VA Ro
șiori 1, X ; 11. Șoimii Sb. — ---------  — x x . 12 șomeșul

Bihoreana 1 ; 13. Vict 
Oradea 1, X, 2. 

mîine sînt 
depunerea

• BILETELE DE INTRARE 
pentru finala „Cupei României* 
la fotbal. Steaua — Sportul stu
dențesc, programată duminică pe 
stadionul „23 August", *-au pus 
în vinzare la casele cbișnuhe.

I.C.I.M. Bv.
S.M. 
Cărei — Infr.
Nu uitați : astăzi și 
ultimele zile pentru 
buletinelor.
• C1ȘTIGURILE 

LOTO DIN 22 IUNIE
1 variantă 100% ,---------—
Dacia 1300) și 6 variante 25% a 
17.500 lei ; ca' - - 
cat. 3 : 31,50 
4 : 46,25 a
121,75 a 689 
385 lei ; cat
Report la---- ---- --------
Autoturismul „Dacia 1300* de la 
categoria 1, realizat pe un bilet 
jucat 100’/», a revenit participan
tului MIHAI CODREANU din co
muna CUt, județul Suceava.

• Tragerea Loto de astăzi, 29 
iunie 1979, se televizează în di
rect incepind de la ora 18,25.

★

tragerii 
1979. Cat. 1: 
(autoturism

a 3.903 lei ; cat.
1.814 lei cat. 5 :
lei ; cat. 6 : îl 8 a
X : 1.397 a 160 lei.
cat. 1 : 168.081 lei.

<^|JPLIC

CELE 720 DE MINUTE 
ALE STEAGULUI ROȘU

în timp ce Steaua, Sportul 
studențesc sau Dinamo au avut 
nevoie doar de trei meciuri ea 
să ajungă în semifinalele „Cupei 
României", Steagul roșu Brașov, 
cu „statutul" el de „B*. 
de regulamentul „Cupei", 
nevoie de șase partide 
intre Intre primele patru 
2—1 cu Precizia Săcele 
după 120 de minute de 
lovituri de Ia 11 m, cu 
Gheorghieni ; 2—0 cu
Hunedoara ; 1—0 cu U.T.A. ; 
cu Dinamo Slatina ; 4—3
Universitatea Craiova, după pre
lungiri și loviturile de la 11 m ; 
în sfirșit, miercuri, din nou 120 
minute de joc. Un drum lung, 
cu 3 „obstacole de Divizia A" în 
față, trecut cu brio de această 
inimoasă echipă, care merită 
toate felicitările și. împreună cu 
acestea, un titlu onorific. ca 
satisfacție morală, de REVELA 
Ț1E a EDIȚIEI 1978—79 A „CU
PEI ROMÂNIEI". Prin interme
diul acestei competiții. Steagul 
roșu Brașov (cîndva cîștlgătoarea 
„Cupei Balcanice" intercluburi)

lmpus 
a avut 
ca să 
echipe. 

; *-», 
joc Și 

Viitorul 
Metalul

2—1 
cu

a readus In centrul atenției ju
cători pe nedrept uitați : Pesca
ra (X de ani), Papoe (29), Clipa 
(24), Na?hi (ii — fostul interna
țional de juniori), l-a reconfir
mat pe impetuosul Parasehivesen 
(ÎS) $1 i-a făcut mai eunoscuți 
pe talentatli Bucur (*3), Popescu 
(ÎS), Gherghe (Î5) și Șulea (23 
— care a avut o zi nefastă 
miercuri, dar care jucase exce
lent cu Universitatea Craiova).

Am văzut in echipa Steagul 
roșu de azi un „11* matur, cu 
destule Însușiri tehnico-tactlce 
(arătate, mal ales, în condițiile 
in care i-au lipsit sfaturile luci
de ale antrenorului de pe tușă, 
pentru că antrenorul ei actual 

N. Pescaru — se afla și el 
focul întrecerii), o formație 

o inimă mare, cu o exempla- 
putere de luptă, demonstrată 
parcursul celor 720 de minute, 
a jucat in cele 7 partide, și 

_  special în ultimele două con
fruntări. Valoarea Diviziei A a 
coborît, în general, spre eșalo
nul secund (trist, dar adevărat), 
însă și Steagul roșu a urcat spre

tn 
cu 
ră 
pe 
cit 
in

DE CUPA
divizia in care a fost și în care, 
cum a arătat, are tot dreptul 
să mai fie. Meritele sînt ale 
jucătorilor și conducerii clubului, 
ale celor care s-au ocupat de 
instruirea acestor fotbaliști.

Păcat Insă că o asemenea for
mație destoinică, înconjurată cu 
atfta dragoste la Brașov, nu ar© 
în toți suporterii săi... supor
teri adevărați. De ce ? Pentru că 
și la Pitești (ca șl la Plopenl) o 
parte din „galerie", prin gestu
rile el, lezează etica sportivă. In 
min 63, de pildă, cînd au cerut 
nejustificat 11 m, unii dintre com
ponență acestei pătimașe galerii 
au aruncat cu obiecte în teren, 
s-au urcat, amenințător, pe gar
dul împrejmuitor, au aruncat cu
vinte grele la adresa clubului 
bucureștean, fapte pentru care, 
pe stradă, în alt loc public, ar Ii 
fost aspru sancționați. Eforturilor 
depuse pentru buna comportare 
a formației brașovene trebuie să 
li se adauge, neîntîrziat, o eficien
tă muncă de educație cu acești 
așa-ziși suporteri, care nu fac 
nici un bine echipei. Dimpotrivă—

Constantin ALEXE



MARELE MAESTRU KNEZEVICI 

ÎNVINGĂTOR LA TIMIȘOARA 
loan Nărfișcscu a realizat priiaa nota de „maestru r.l.D.L"

Turneul internațional de șah 
organizat de clubul „Medicina" 
din Timișoara s-a încheiat, con
form așteptărilor, cu victoria 
marelui maestru iugoslav Kne- 
zevici, care realizează un scor 
excelent — 8 puncte din 11 po
sibile, 5 victorii, 6 remize, ne
învins ! In ultima rundă, cîști- 
gătorul concursului a remizat 
cu Biriescu.

O bună performanță obține 
tînărul maestru timișorean, 
loan Mărășescu, care — cu 7 
puncte — realizează prima 
notă de „maestru FIDE", în 
runda finală a turneului. Mără
șescu a remizat cu Lukacs. A- 
celași număr de puncte (7) II 
realizează și maestrul interna
țional Martinovici (care deține 
două note de mare maestru). 
Ultima sa partidă cu marele 
maestru ungur Bilek a fost re
miză.

Turneul de la Wimbledon

BORG TRECE GREU
' LONDRA, 28 (Agerpres) — An 
continuat partidele turneului in
ternațional de tenis de la Wim
bledon. In primul tur al probei 
de dublu feminin, perechea Ma
riana Simionescu (Româna) — 
Elly Vessies (Olanda) a învins 
cu 7—5, 6—i pe cehoslovacele 
Budarova — strachonova.

La simplu masculin, în turul 
doi, suedezul Bjorn Borg a 
trebuit să se întrebuințeze foar
te serios pentru a-1 Învinge in 
5 seturi pe indianul Vijay Amri- 
traj, cu 2—6, 6—4. 4—6. 7—6. 6—X
Alte rezultate : Teacher — Sch
neider 6—4, 6—4, 6—4 ; Sadri — 
Higueras 6—3, 5—T, 6—4, 7—5 ;

„REGATA SNAGOV"
(Urmare din pag. I)

vervă deosebită, ea trecând 
prima linia de sosire, fiind ur
mată de cea mai bună specia
listă a R. D. Germane. Petra 
Boesler. Pe locul trei, tot o 
sportivă a țării noastre. Dorina 
Nichiicanu, care a depășit ca
notoare redutabile din R.S.F.S. 
Ucraineană, Ungaria și Polonia.

Astăzi, de- la ora 10,30, au Ioc 
finalele.

FRUMOASA EVOLUJIE A TINERILOR NOȘTRI HALTEROFILI
(Urmare din pag. I)

r
i Mai puține satisfacții ne-au 
adus Constantin Dabija — lo
cul 9 Ia totalul categoriei seml- 
mijlocie (75 kg) cu 282.5 kg | 
Tiberiu Kiskaio — la aceeași 
categorie — locul 5 la smulg 
— cu 132.5 kg din prima În
cercare. dar la totalul celor 
două stiluri nu s-a mai clasat, 
deoarece a ratat de trei ori 
la „aruncat" (155 kg) I Iăvia 
Mihai — la categoria semigrea 
(90 kg), care a obținut la 
„smuls" locul 5 tn Europa cu 
142,5 kg, în schimb a capotat 
șl el la procedeul aruncat, la 
150 kg, ieșind din concurs !

La sportivii noștri s-a ob
servat o serioasă râmînere in 
urmă față de nivelul interna
țional la stilul aruncat Se pare 
că la executarea acestui pro

• BILANȚ FARA PRECEDENT AL HAL
TEROFILILOR romani la o mare compe
tiție internațională : ta C.M. șl CJL de ju
niori, de la Debrețin, ținerii reprezentanți 
al țării noastre au cucerit nouă medalii 
(2 aur, 2 argint. 5 bronz), Ion Bălaș, Vasile 
Boșu șl Eugen Chtvn sltuindu-ae printre 
protagoniștii Întrecerilor. Vasile Boșu este 
primul halterofil român care obține „aurul" 
Ia o asemenea competiție, primul lul gtad 
îndreptîndu-se acum spre întrecerile olim
pice din 1980., • MAI APROAPE DE HI
NAULT DECÎT DE BLERIOT... Pentru a 
traversa Canalul Minecii. Intre Folkestone 
șl Gris Nez, 36 km, tntr-un timp de 170 
minute, pe motocicleta zburătoare, blochl- 
mlstul american, tu vtrstă de 27 de ani. 
Bryan Allen s-a antrenat doi ani „ca trn 
ciclist profesionist", tntruclt aparatul nu-1 
putea menține In aer dectt prin forța cu 
care pedala. A?a Incit se poate spune că 
Înainte de startul tn „Tună Franței" afi
șul actualității l-a deținut o altă ispravă... 
clclistă, antrenamentul Iul Allen fiind mai 
aproape de cel al ciclistului Hinault, decît 
de cel al aviatorului Bleriot care, la epoca sa. 
și-a propus si el să traverseze Canalul. * ȘI 
APROPO DE CICLISM, Saronni (cîștigăto- 
ru! „Turului Italiei") șl Hinault (nr. 1 
francez) se ptndesc ca la o cursă de viteză 
pe velodrom. Pînă la declanșarea sprintu
lui, Insă, el se evită, francezul nepartici- 
ptnd la „Turul Italiei", Iar Italianul nefilnd

prezent Ia „Turul Franței” • MARITA 
KOCH. NOUA RECORDMANA A LUMII LA 
206 m (cu un rezultat senzațional), care a 
anunțat o nouă mare performanță pe a- 
ceastă distanță ta Universiada din Mexic, 
din luna septembrie, '■ optat, totuși, pen
tru J.O. 1980, în dilema 200 m — 400 m, 
pentru această din urmă probă. Ce nu-i 
place Măritei Koch la antrenorul el, 
Wolfgang Maier (49 ani. Inginer în construc
ții navale) I „Deși tmi spune mereu Îna
inte de competiții să rămln calmă, să mă

decontractez, ei aprinde țigară de Ia ți
gară..." a ACOLO UNDE RUGBYȘTII RO
MANI AU CÎȘTIGAT, în 1975, în turneul 
din Noua Zeelandă. la Hamilton (15—9), 
recent echipa Franței, aflată tn turneu la 
Antipozi, a fost învinsă de selecționata 
regiunii Wakalato, cu 18—15. a CÎND TIE- 
BREACK-ul nu se aplică, Chris Evert are 
nevoie de 13 ghemuri ca să o învingă în 
setul decisiv pe Martina Navratilova, la

Eastbourne. Prefață Ia Wimbledon. T a 
REINTRAREA T ATI ANEI KAZANKINA, 
recordmană mondială ta 800 șl 1 500 m, 
după naștere* unei fetițe, Mașa, acum tn 
vîrstă de șase luni, s-a petrecut la Lenin
grad, într-o cursă de 1 000 m, Încheiată 
cu un timp modest : 2:49. * O para
lela, înainte ca sorții să decidă la Wim
bledon : BJSn Borg — Victor Pecci (fi
nala de la Roland Garros) 6—3, 6—1, 6—7, 
6—4 șl John McEnroe — Victor Pecci (fi
nala de la Quens’s Club) 6—7, 6—1, 6—1. * 
HORIA TOBOC, SPERANȚA NOASTRA 
OLIMPICA, a Înregistrat din nou, recent, 
la Banska Bystrica, două performanțe de 
rezonantă continentală : 46,20 sec. la 400 
m și 50,41 sec. la 400 mg. Constănțeanul, 
căruia specialiștii îi prevăd mari perfor
manțe ca hurdler, are la sfîrșitul acestei 
săptămtni noi confruntări puternice la 
Malmo, In cadrul semifinalei „Cupei Euro
pei — Bruno Zauli*. a REVANȘA EURO
PEI, DUPĂ UN AN... tn apelași decor ca 
la finala C.M. de fotbal de la Buenos Ai
res, „bătrînul continent" șl-a luat revanșa 
asupra Argentinei, deținătoarea trofeului 
suprem. Ce-i drept,. insă, apelînd și la trei 
brazilieni (Leao, Zice, Toninho)... în echipa 
campionilor mondiali, o singură absență. 
Kempes, tn locul căruia a evoluat noua 
stea, Maradona.

P. SI.

Pe locul IV s-a clasat mare
le maestru român Victor Cio- 
câltea, de asemenea neînvins, 
dar numai cu 2 victorii la ac
tiv. celelalte partide pe care 
le-a susținut încheindu-se re
miză, ca și întilnirea din ulti
ma rundă cu iugoslavul Deze.

în singura partidă decisivă 
a rundei a 11-a, Arapovici l-a 
învins pe Ungureanu. întilnirea 
Neamțu-Ilijin a fost remiză.

în continuare, clasamentul se 
prezintă astfel: 5—6. Bilek, 
Lukacs 5V,, 7—8. Arapovici, 
Biriescu 5, 9—11. Deze, Ilijin, 
Neamțu 41/,, 12. Ungureann 3.

Turneul s-a bucurat de o 
organizare excelentă, consti
tuind un real succes pentru 
șahul timișorean și marele său 
animator prof. dr. docent Pius 
Brînzeu, președintele Comisiei 
județene de șah.

Petre ARCAN-coresp.

AL DOILEA TUR...
Gottfried — Borowiak 7—6, 6—4, 
6—4 ; Cox — Taroczy 6—4, 4—6,
6— 3, 7—6 ; Bengtsson — Kachel
7— 5, 6—3, 6—6, 6—7, 6—4 ; Gullik- 
son — Maurer 6—1, 6—4, 6—4 ; 
S. Mayer — Ramirez 6—3, 7—6, 4—6, 
7—6; G. Mayer — Parun 7—6, 
6—4, 3—6, 6—2 ; Clerc — Munoz
5— 1. 6—3, 6—4 ; McEnroe — Mo-
ttram 7—6, 2—6, 7—6, 6—2 ; Okker 
— Austin 7—6, 6—4, 3—4, 6—2 J
Pfister — Fleming 6—1, 6—3, 3—6,
6— 4 ; Lutz — Ycaza 6—0, 6—3,
6— 2 ; Noah — Savlano 6—3, 6—4,
7— 5.

In turul secund al probei de 
simplu feminin, favoritele au ob
ținut victorii scontate : Billie 
Jean King — Siegel 6—1, 6—3 ;
Stevens — Coles 6—0, 6—3 ; Na
vratilova — Durie 6—4, 6—1 ; 
Turnbull — Forood 6—3, 6—3 ;
Goolagong — Acker 6—3, 6—1 ; 
Evert — Whitmore 6—1, 6—2 ;
Wade — Jordan 6—0, 6—1 ; Ge- 
rulaltis — Gonzalez 3—6, 6—3, 6—1. 
Virginia Ruzici a invins-o cu
6— 3, 6—4 pe Sandra Collins 
(S.U.A.). Alte rezultate : Dianna 
Desfor (S U.A.) — Mima Jauso- 
vec (Iugoslavia) 7—5, 6—V ; Ro
sie Casals (S.UA.) — Francois* 
Durr (Franța) 7—5. 6—X

In turneul masculin, Tim Wil
kinson a furnizat o mare surpri
ză eliminindu-1 cu 5—7. 6—X 6—1.
7— 6 pe Guillermo VUas. Mal pu
țin scontată a fost șl victoria Iul 
Giles Moretton, Învingător cu 
7—6, 3—6, 7—6. 3—6, 6—1 In fața 
lul Manuel Orantes.

cedeu există anumite deficiențe 
de ordin tehnic de care an
trenorii prezenți la competiție 
(L. Ionescu. T. Roman. Gh. 
Gospodinov) ar trebui să țină 
«*ama in alcătuirea viitoare
lor planuri de pregătire ale 
sportivilor.

In general, rezultatele tineri
lor noștri halterofili la această 
ediție a C-M. și CJL se pot 
aprecia ca succese. In primul 
rind datorită obținerii prime
lor medalii de aur din istoria 
sportului halterelor la noi. pre
cum si pentru progresul înre
gistrat față de edițiile prece
dente ale întrecerilor (9. me
dalii). în clasamentul medali
ilor de aur (s-au acordat 62 la 
CM. și C.E.) țara noastră se 
situează pe locul 5, înaintea 
unor țări cu vechi tradiții în 
acest sport cum sânt Ungaria,

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
POLOIȘTI1 iN „TURNEUL 

CELOR 6 NAȚIUNI*
La Bogliasco (In apropiere de 

Genova) au început întrecerile 
competiției internaționale de po
lo pe apă „Turneul celor 6 na
țiuni". Echipa României a termi
nat la egalitate primele două 
partide disputate : 6—6 (1—L 1—X 
0—X 4—1) cu formația Olandei și 
3—3 (1—0, 1—2. 0-1, 1—0) cu e- 
chipa Italiei. Alte rezultate : 
Spania — Australia 4—3 (0—1,
0—0, 2—1, 2—1) ; Ungaria — Olanda 
5—3 (1—0, 3—1, o—l. 1—1) ; Ita
lia — Australia 6—5 (1—0. 2—0, 
2—X 1—3) ; Ungaria — Spania 
9—5 (1—1. 4—0. 2—3. 2—1).

BASCHETBALISTELE 
ÎNVINGĂTOARE la trnava

In cadrul competiției interna
ționale feminine de baschet care 
are loc in Cehoslovacia, repre
zentativa României a jucat la 
Trnava cu o selecționată slo
vacă. de care a dispus cu 89—70 
(52—40). principale realizatoare 
fiind Elena Fillp - 22 p șl Li
liana Radulescu — 17 p. în alte 
întîiniri : U.R.S.S. — Cehoslova
cia 78—54 ; R.F.G. — Ungaria 
57—48 ; Cehoslovacia (tineret) — 
Polonia 78—74.

TURNEUL FEMININ DE $AH 
DE LA BUDAPESTA

în cea de-a 9-a rundă a 
turneului feminin de șah de la 
Budapesta, s-a terminat o singu
ră partidă, cea dintre Poiihronla- 
de șl Finta, victoria revenind 
maestrel românce la mutarea a 
24-a, restul partidelor s-au Între
rupt. Xn clasament conduce U- 
tinskaia (U.R.S.S.) — 6 puncte 
(1), urmată de Margareta Mure-

RFNt BITTINGER,

PRIMUL LIDER

IN IURUL FRANȚEI
PARIS, 28 (Agerpres). — 

Disputată pe traseul Fleurance- 
Luchon, comportînd escalada
rea vîrfului Portillon din Mun
ții Pirineî, prima etapă a Tu
rului ciclist al Franței a reve
nit rutierului francez Renă 
Bittinger. cronometrat pe dis
tanța de 228 km în 6h51: 12, Pe 
locul doi, la 8 secunde, a sosit 
Jean Bernadeau (Franța), iar 
pe locul trei, la 32 sec., s-a 
clasat italianul Giovanni Bata- 
glin.

Cehoslovacia, Japonia. S.U_A. 
și altele, ai căror reprezentanți 
n-au reușit să câștige nici o 
medalie de aur. Acest prim 
succes trebuie consolidat și am
plificat dacă e posibil chiar 
Ia apropiatele mari competiții 
internaționale.

ATLETISM • Rezultate din ul
tima zi a concursului de la Pisca
taway (New Jersey) : 299 m — 
Edwards 29.6S ; 2 mile — Cogh- 
lan 8:24.25 ; 809 m — Enyeart 
1:47,8 ; 409 mg — Shine 50,5 ;
1500 m — Norris 3:49,7 ; 100 m (f) 
— Jodie Anderson 11,59. • La 
Bourges (Franța), echipa S.U.A. 
(Robertson, Lattany, Hampton, 
Smith) a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a anului tn 
proba masculină de ștafetă 4X100 
m, cu timpul de 38,96. în cursa 

feminină de 3 000 m, victoria a reve
nit atletei americane Jan Marrlll, 
cronometrată cu timpul de 8:55,07. 

șan (România) și Porubski (Un
garia) — 5,5 puncte (1), Bengts
son (Suedia) — 5 puncte (1), E- 
lisabeta Polihroniade (România) 
— 5 puncte etc.

TINERELE VOLEIBALISTE 
ÎNVINSE LA LODZ

Echipa feminină de volei a 
României (tineret) s-a întors de 
la turneul de Ia Lodz, la care a 
participat alături de primele re
prezentative «le Cehoslovaciei. 
Poloniei, Bulgariei, Ungariei șl 
de echipele de tineret ale Cubei 
șl Poloniei. Voleibalistele noastre 
au pierdut, tn serie, cu 0—5 tn 
fața formațiilor Cehoslovaciei șl 
Poloniei, iar in turneul pentru 
locurile 5—7 cu 1—3 la Cuba (ti
neret) șl 0—3 la Ungaria. Turneul 
a fost clștigat de echipa Ceho
slovaciei.

Stop-cadru

Serghei Suhurucenko (nr.
13) în fruntea plutonului, in 
actuala edifie a „Cursei

Păcii"
Sportivul Serghei Suhuru

cenko, cîștigătorul ultimei e- 
dlțll a „Cursei Păcii", a fost 
desemnat cel mal bun ciclist 

sovietic pe luna mal, primind 
trofeul oferit de ziarul 
„Komsomolskaia Pravda". Să 
facem Insă cunoștință mai 
apropiată cu acest valoros ci
clist, pe care specialiștii II 
așează în fruntea rutierilor 
amatori din lume. „Un peda- 
leur de excepție cu calități de 
mare campion" — așa îl 
descria pe Suhurucenko zia
rul parizian „L’Equipe”, după 
ce acesta a clștigat anul tre
cut „Tour de l’Avenir", iar 
ta primele luni ale lul 1979 
„Turul regiunilor" din Italia.

Cu toate acestea, înaintea 
ediției 1979 a „Cursei Păcii”, 
Serghei Suhurucenko făcea 
parte din echipa Uniunii So
vietice doar ca rezervă... 
După părerea antrenorului 
Viktor Kapitonov, Suhuru
cenko era obosit după efor
turile făcute ta competiția 
din italia șl de aceea l-a 
preferat pe Morozov. Totuși,

TELEX «TELEX
CICLISM • Desfășurată pe 

traseul Belgrad — Vukovar, eta
pa a 5-a a Turului Iugoslaviei a 
revenit polonezului Janusz Pozak 
— 144 km ta 3 h 41:1L Lider se 
menține Averin (U.R.S.S.), urmat 
de Gomez (Franța) la 5 sec, Po
zak (Polonia) la 10 sec șl Gusei
nov (U.R.S.S.) la 20 sec. • După 
două etape, ta Turul R.D. Ger
mane conduce olandezul Theo de 
Rooy, urmat de Bemd Drogan 
(R.D. Germană) — la 45 sec. și

GAZDELE CONDUC
ÎN „TROFEUL IUGOSLAVIA"

LA HANDBAL MASCULIN
Meciurile disputate in ziua a 

treia a competiției internațio
nale masculine de handbal 
pentru „Trofeul Iugoslavia", 
care se desfășoară in localita
tea Pola, s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S. — 
România 28—25 (13—13) — gol- 
geterul echipei române a fost 
Durau, care a înscris 8 punc
te ; Polonia — Suedia 27—26 
(14—13) ; Iugoslavia — R. D. 
Germană 29—27 (16—13).

Iată clasamentul :
Iugoslavia 3 3
U.R.S.S. 3 2
Polonia 3 1
R. D. Germană 3 1
România 3 1
Suedia 3 0

0 0 80:68 6
1 0 76:69 5
1 1 62:63 3
0 2 76:74 2
0 2 71:75 2
0 3 63:78 0

„REZERVA- CU Nr. 13, 
SERGHEI SUHURUCENKO 
Suhurucenko a ajuns, prin- 
tr-o tatimplare, ta echipă. în 
ultima clipă I Morozov s-a 
îmbolnăvit șl... Kapitonov a 
fost nevoit să-l anuleze lui 
Suhurucenko biletul de avion 
cu care urma să se reîn
toarcă de la Praga la Mosco
va și să-1 introducă în for
mație I Alegerea n-a fost de
loc nelnsplrată, dimpotrivă, 
Încununată de succes, Kapi
tonov — care conta mal mult 
pe Pikkuus șl Averin — bu- 
curîndu-se de comportarea 
excepțională a acestui tînăr 
(care n-a împlinit încă 23 de 
ani) din Kuibîșev.

Alergătorul cu nr. 13 a 
cîștlgat categoric etapa a 4-a 
și a 5-a. Aceste victorii i-au 
adus „tricoul galben", de care 
avea să nu se mal despartă 
ptaă la terminarea „Cursei 
Păcii” I

Cine este acest Suhurucen
ko 7 S-a născut în comuna 
Sbkolovska din regiunea de
luroasă Brlansk. De copil l-a 
plăcut bicicleta, uimind săte
nii care-I urmăreau escala- 
dînd dealurile abrupte din 
împrejurimi, greu accesibile 
chiar șl pe jos... Șl iată-1 ta 
197X ctad nu împlinise nici 
16 ani, campion de juniori al 
U.R.S.S. ! Era în zilele cind 
la Milnchen se desfășurau 
Jocurile Olimpice șl adoles
centul Serghei se gîndea că, 
poate, ctadva o să ajungă și 
el printre medaliații acestei 
mari întreceri sportive. Acum, 
poate că visul 1 se va împli
ni.

Printre calitățile sale de 
bază stat rezistența șl dîrze- 
nia cu care știe să lupte. 
„Maestrul cățărărilor" afirmă 
că nu există deal care nu 
poate fi escaladat : „In Cuba, 
în „Cursa Gran Pedro», «i de 
urcat 18 km, iar pe unele 
porțiuni panta este atit de 
grea tacit trebuie să desca
leci, să alergi cu bicicleta de 
ghidon, altfel ești sortit a- 
bandonului. Ce e drept, am 
alergat bine la deal, impta- 
gtad bicicleta, și am clștigat,..* 

Serghei Suhurucenko este 
căsătorit șl are un băiețel, 
ta virstă de un an șl jumă
tate n cheamă tot Serghei șl 
practică... ciclismul pe trei
roți. Așa au Început toți
marii campioni...

Ion OCHSENFELD

Thomas Barth (R.D. Germană)
— la 53 sec. Etapa a doua a fost 
clștlgată de Hans-Joachim Hart- 
nlck (R.D. Germană), cronome
trat pe distanța de 159 km cu 
timpul de 4 h 27:14.

FOTBAL • La Moscova, ta 
meci internațional amical, selec
ționata orașului Moscova a în
trecut CU 2—0 (2—0) echipa Ira
nului. Au înscris Makslmenkov 
(mta. 14) șl Iarțev (min. 36, din 

11 m). • La Copenhaga. în med 
amical, selecționata U.R.S.S. — 
Danemarca 2—1 (0—1).

NATAȚIE • La Milano, me
ciul internațional amical de înot 
dintre echipele Italiei șl olandei 
s-a încheiat cu scorul general da 
340 — 228 p ta favoarea gazde
lor. Rezultate : 100 m liber — 
Franceschl (I) 52,88 ; 200 m bras
— Fabbri (D 2:25,85 ; 400 m
liber — Quadri (I) 4:02.16 ; 100 m 
liber (f) — Enlth Brigltha (O) 
2:04,08 ; 400 m liber (f) — Anne- 
llse Mas (O) 4:22,67. • Proba
de 400 m mixt din cadrul con
cursului de la Mission Viejo 
(California) a revenit lui Jesse 
Vassallo, în 4:31,83. Clasat pe lo
cul doL brazilianul Madruga a 
stabilit un nou record al Ame
rica de 6ud — 4 : 34,34.

RUGBY • In continuarea tur-' 
neulul pe care-1 întreprinde în 
Noua Zeelandă. echipa Franței 
a tatîlnlt la Whangarel o selec
ționată locală, pe care a tnvln- 
s-o cu 16—3 (6—3).

YACHTING (ț Prima regată a 
C.M. clasa „Tornado", care se 
desfășoară la Kiel, a fost cîști- 
gată de echipajul australian Brian 
Lewis — Barry Rooson. Regata 
a doua a revenit francezilor Marc 
Bouet șl Thierry Poiret. In cla
sament conduc Rouet si Poiret,’ 
cu 11,7 p. urmați de echipajul 
sovietic Leontiev — Zubanov. cu 
17.4 p.
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