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0 PERFORMANTĂ CARE OBLIGĂ IN „CUPA CUPELOR<<

„Cupa României44 la fotbal

PENTRU A 13 a OARĂ IN VITRINA CLUBULUI STEAUA.
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„BUCURIILE ÎNTRECERII SPORTIVE 
NE SPORESC ELANUL ÎN MUNCĂ1'

Așadar, Steaua cîștigînd cu 
3—0 finala cu Spartul studen
țesc’ a cucerit pentru a 13-a 
oară — un record în materie 
— „CUPA ROMÂNIEI" !

Este meritul echipei pregă

Ciștigătoarea Cupei României — ediția 1978/79, echipa clubului sportiv al armatei — STEAUA. 
De la stingă la dreapta, sus : Gh. Constantin (antrenor principal),' Iordachc, Năstasc, Anghelini, 
Zahiu, Aelenei. Adr. Ionescu. FI. Marin, Sameș, N. Răducanu ; jos : M. Răducanu, Gh. Ion, Nițu, 
Dumitru, Zamfir, Iordănescu și Stoica. Foto : D. NEAGU

tite de antrenorii Gh. Constan
tin și Vasile Zavoda, acela de 
a-și fi ..strins" rîndurile, în
deosebi după pierderea șanse
lor de a mai intra în posesia 
titlului de campioană, concen- 
trîndu-și atenția în direcția 
cîștigării invidiatului trofeu. A 
fost instructiv de văzut cum 
jucători pe cit de talentați pe 
atît de risipitori în campionat 
(ne gindim, în primul rînd, la 
Dumitru. Stoica, Zamfir și 
Marcel Răducanu) au „strîns 
din dinți", deseori, pe par
cursul întrecerii și au cîștigat. 
Cazul, mai ales, al partidei 
din „sferturi", de la Craiova,

După „Cupa Europei — Bruno Zauli", semifinalele feminine

UNDE ESTE AMBIȚIA 
ATLETELOR NOASTRE?

în completarea relatării 
noastre din ziarul de ieri, în 
legătură cu întrecerile uneia 
din grupele semifinale femi
nine ale celei de a Vil-a edi
ții a „Cupei Europei — Bruno 
Zauli", găzduite de stadionul 
sofiot „Vasil Levski", la care 
a participat și echipa Romăr 
niei, aducem unele precizări.

în primul rînd, este vorba 
de faptul că necalificarea atle
telor noastre, direct, pentru fi
nala A a competiției, ca ur
mare a locului 3 obținut în 
clasamentul general, nu pune 
probleme deosebite pentru vi
itorul apropiat. Există încă 
șanse de a participa la finala 
de la Torino, deoarece terenul 
pierdut la Sofia poate fi re
cuperat prin ocuparea locului 
întîi la finala B de la Antony, 
în Franța. Performanțele ante
rioare, chiar și cele realizate 
la Sofia, le păstrează fetelor 
noastre această șansă de afir
mare.

în al doilea rînd, dacă ne 
referim la performanțele ante
rioare. am putea fi tentați să 
mergem pe următoarea pistă : 
ce s-ar fi intimplat la Sofia 
dacă fetele noastre reeditau 
cele mai bune performanțe an
terioare ? De pildă, Gabriela 
Ionescu, cu 12,09 și 24 43 la 
100 m si, respectiv, 200 m, a 
ocupat locul 6. Dacă și-ar fi 
reeditat cele mai bune Perfor
manțe (fără să le aducă nici 
o îmbunătățire), adică 11,63 (lo
cul 3 la Sofia — 11.80) si 24.03 
(locul 5 la Sofia — 24.17), la 
100 m și, respectiv, 200 m, 

cînd — datorită unui frumos 
efort de voință — Steaua, se 
poate spune așa, și-a întrecut 
ambii adversari : de o parte, 
ploaia și vintul bătînd în ra
fale. de cealaltă, formația Po

litehnica Timișoara. A fost 
unul din meciurile de excepție
— pe planul puterii de luptă
— la finele căruia Steaua a 
probat, tuturor, că atunci cînd 
VREA, echipa POATE MAI 
MULT.

Bucurîndu-se, deci, de acest 
frumos succes. Steaua este, 
credem, în același timp, con
știentă că recenta izbindă n-a 
fost una prea grea. Mărturie 
ne stă tuturor „culoarul" priel
nic prins de Steaua în Cupă, 
grație sorților. Să-l reamintim: 
F. C. Constanța (în 16-imi), 
Metalul București (in optimi), 
Politehnica Timișoara (în sfer-

ea ar fi ocupat locul 3 și, res
pectiv, 6, și, în loc de 6 puncte, 
ar fi adus 10. Maria Samungi, 
cu 52,57, la 400 m, a ocupat 
locul 3. Cu 52,07 (locul 2 la 
Sofia — 52,24), ea ar fi ocupat 
locul 2 și ar fi adus un punct 
în plus. Fița Lovîn cu cea mai 
bună performanță a sa, dacă 
o reedita, putea să ocupe lo
cul întîi. eventual la fotogra
fie (800 m, locul I la Sofia 
— 1:57.4), și în loc de 7
puncte aducea 8. Ileana Silai, 
chiar fără să fi reeditat acel 
3:58,6 de la București, numai 
să nu fi alergat distanța do 
1 500 m în 4:05,2, ar fi fost in 
mod sigur cîștigătoare (locul 1 
la Sofia — 4:04,9), deci, ar fi

Horia CRISTEA

(Continuare In pag. a 4-a)

Astâ-searâ, la Tulcea

GONGUL INAUGURAL AL BALCANIADEI DE BOX
începînd de azi, Sala spor

turilor din Tulcea găzduiește 
ediția 1979 a campionatelor bal
canice de box, competiție care-i 
reunește Pe cei mai buni pu- 
giiiști din această zonă a con
tinentului.

La întreceri și-au anun
țat participarea sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia si 
Turcia. Delegațiile Bulgariei și 
Iugoslaviei vor participa cu e- 

turi), Steagul roșu Brașov (în 
semifinale), în sfârșit, Sportul 
studențesc — în finală. Din 
cinci parteneri, trei au fost din 
eșalonul secund...

Se poate afirma, așadar, că 

pentru Steaua greul începe a- 
bia din toamnă, odată cu star
tul ei în prestigioasa competi-

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

SPORTIVII ROMÂNI
Timp de opt ore, cei 32 de 

pentatloniști prezenti la între
cerile Campionatelor interna
ționale ale României și-au dis
putat șansele in proba mara
ton a competiției, scrima. Con
fruntările au fost deosebit de 
dîrze, solicitînd concurenților 
un mare consum d'J energie 
fizică și, mai ales, nervoasă.

Evident, cu atenție sporită a 9—7. ’ cu Bulgaria 10—6), sau

In barajul probei de scrimă, Șt. Cozma (st'nga) și D. Spîrlea, 
primul .realizînd punctul victoriei Foto : I. MIHĂICĂ

chipe complete, la toate cele 
11 categorii la care se desfă
șoară concursul (fără categoria 
supergrea). Grecia a înscris în 
competiție numai 5 boxeri, iar 
Turcia 8.

Antrenorii Ion Popa și Teo
dor Niculescu vor alinia ur
mătoarea formație, în ordinea 
categoriilor : Ion Boboc, Daniel 
Radu, Ionel Panaite, Gheorghe 
Oțelea, Florian Livadaru, Si-

Dispută dirză intre echipele de volei ale asociațiilor sportive I.O.R. 
și „Chimia" la Festivalul tinerelului din Sectorul 4 al Capitalei 

Foto : N. DRAGOȘ

Festivalul tineretului din 
Sectorul 4 al Capitalei, orga
nizat sub genericul „Daciadei". 
Acțiunea a început, de fapt, 
cu o săptămînă în urmă, ini
țiată de Comitetul U.T.C., în 
colaborare cu Consiliul pentru 
educație fizică și sport, și a 
constat din întreceri sportive 
in școli și întreprinderi, la vo
lei și baschet, minifotbal și 
handbal, tenis de masă, șah, 
înot. O săptămînă de dispute 
inter-clasc și inter-secții pen
tru „Cupa festivalului" și pen
tru dreptul de. participare la 
finală. Și iată-i pe cei mai 
buni, duminică dimineață, la 
baza sportivă „Timpuri noi" de 
pe Calea Dudești.

Ghirlande cu stcgulcțe mul
ticolore mărginesc terenul de 
joc. zeci de panouri cu sim
boluri ale diferitelor discipline 
sportive sînt plantate pe alei, 
pe apa bazinului de înot se 
leagănă ușor balize noi — to
tul înfătișindu-se în strai săr
bătoresc. Cîteva zeci de for
mații așteaptă cu nerăbdare 
fluierul arbitrilor. Dar, semna
lul îi cheamă mai întîi pe 
participanti la o întrecere de 
cros. „Ce zici. Fănică, te de
pășesc ?“ — îl întreabă elevul 
Gheorghe Niculae, de la „Tim
puri noi",, pe colegul său. „Nici

Campionatele internaționale de pentatlon

CONDUC AUTORITAR
fost urmărită evoluția compo- 
nenților echipei România A. 
Dacă în meciurile cu România 
j. II (14—2). Ungaria (13—3), 
Polonia (11—5), Șt. Cozma, D. 
Spîrlca, I. Galovici și C. Rădu
canu s-au impus detașat, în 
celelalte, pentru a se distanța, 
au trebuit să se întrebuințeze 
serios (cu România j. I și Italia 

mion Cuțov, Ion Vladimir, Va
sile Gîrgavu, Sandu Tirîlă. 
Georgică Donicî și Ion Cernat.

Pugiliștilor români le revine 
datoria să se comporte cît mai 
bine pentru a putea cîștiga 
disputa cu puternicii boxeri din 
Bulgaria și Iugoslavia, în rîn- 
dul acestora aflîndu-se spor
tivi cu frumoase cărți de vi
zită. 

vorbă. îi răspunde Ștefan Tu
dor. La cite crosuri am aler
gat eu...“ Disputa-i aprinsă, cei 
doi s-au instalat în frunte și, 
în final, cu un splendid elan, 
Gheorghe Nicolae ciștigă. Fă
nică îl bate prietenește pe u- 
măr : „Așa-i întrecerea..."

Pe terenul de minifotbal au 
intrat tinerii de la I.O.R. (sec
ția obiective foto) și echipa de 
la „Timpuri noi" (secțiile scu- 
lărie-turnătorie). Oameni ai lu
crului de precizie, pînă la or
dinul micronilor, si muncitori 
cu chipuri bronzate la dogoa
rea cuptoarelor, față-n față, e- 
talind trăsături comune : clan 
tineresc, sănătate, bucuria de a 
face mișcare. „Bucuriile între
cerii sportive r>e sporesc elanul 
în muncă. Este un lucru 
probat de mine, ascultați 
ce vă spune unul care-și pe
trece timpul liber făcind miș
care. Priviți ce tineri avem !“ 
Omul. în jur de 50 de ani, 
tehnician la I.O.R.. vicepre
ședinte în comitetul sindical de 
secție, este mîndru, se vede 
lesne, de băieții din secția sa.

Viorel TONCEANU

(Continuare in vag. 2-3)

DUPĂ DOUĂ PROBE
să se mulțumească cu un egal 
(8—8), cum s-a întîmplat în 
confruntarea cu Cehoslovacia, 
învinsa celor două echipe de 
juniori ! Aceasta ca urmare a 
comportării oscilante de la un 
asalt la altul sau a insuficien
tei concentrări în momentele 
decisive. D. Spîrlea, după un 
început bun, care îl indica 
drept favoritul nr. 1, a scăzut 
vizibil, mai ales spre finalul 
întrecerii, ajungînd ca, în con
fruntările cu pentatloniștii ita
lieni spre exemplu, să reali
zeze numai o singură victorie I 
Dealtfel, și în asalturile cu 
sportivii bulgari sau ceho
slovaci el a reușit doar cite 
două victorii. Toate aceste ra
tări nu i-au permis, în final, 
decît un loc 4 după două probe, 
totuși cu șanse de a reface 
handicapul. Desigur, să subli
niem comportarea, lui Șt. Coa
ma care, din ce în ce mai si
gur pe parcursul întîlnirilor, a 
realizat 1000 p, la capătul a 
22 v. Inconstanți și cu insufi
cientă putere de concentrare.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

„CUPA CONSTRUCTORILOR 
DE MAȘINI"

La Brașov s-au desfășurat, timp 
de trei zile, întrecerile etapei fi
nale a „Cupei constructorilor da 
mașini“, aflată la prima ediție, 
competiție înscrisă sub genericul 
„Daciadei“. Finaliștii și-au dis
putat întîietatea în probe de a- 
tletism, popice, lupte și box. Pe 
primele locuri s-au situat : greu
tate — Virginia Purcar (Timiș) șl 
Gh. Puie (Alba)'; lungime — 
Iuliana Mailat (Alba) și L. Szabo 
(Mureș) ; 800 m — Maria Moga și
I. Pe teu (ambii din Alba) ; po
pice — ioana Stoica (Buc.) șl 
Stelian Popescu (Argeș) ; box și 
lupte, echipe — Steagul roșu 
(Brașov).

Competiția s-a bucurat de a 
excelentă organizare.

C, GRUIA. — coresp»



După finala sabrerilor

DINAMIZAREA LUPTEI
Șl PREMISA PREGĂTIRII FIZICE

După patru ani de la ob
ținerea primului său titlu de 
jcampion național de seniori — 
la vîrsta junioratului atunci ! 

>.—, perioadă în care â mai 
cochetat cu „marca perfor
manță", inclusiv cu titulariza
rea în echipa reprezentativă, 
tinărul sabrer dinamovist Ion 
Pantelimonescu a demonstrat 
la Brașov, unde s-a dovedit 
a fi cel mai bun în finala 
campionatului național, că a a- 
tins acea treaptă valorică de 
pe care poate aspira la un 
loc în cvintetul reprezentativ. 
Și nu facem această afirmație 
bazîndu-ne doar pe rezultatele 
în sine (și ele edificatoare ’• în 
finala de la Brașov, Ion Pante
limonescu a învins pe toți cei
lalți componenți ai lotului na
țional : Ioan Pop, Marin Mus
tață, Alexandru Nilca și Cor
nel Marin — toți de la Steaua, 
Dumitru Marin — Dinamo, 
precum și Pe campionul de ti
neret al sabrerilor, Daniel Cos
tin — Tractorul Brașov, sufe
rind o singură înfrîngere, la 
coechipierul său Mihai Frunză), 
ci și Pe maniera în care a 
evoluat la acest ultim act al 
campionatului național indivi
dual. Elevul antrenorului Va
cile Chelaru și-a grefat pe fon
dul tehnicității sale (el este 
adeptul unor acțiuni complexe, 
elaborate) decizia care-i lipsea 
In a lua inițiativa în luptă. 
Antrenorii săi (inclusiv cei 
de la lotul reprezentativ, din 
această perioadă premergătoare 
C.M. din Australia, decisivă, 
totodată, pentru obiectivul ma
jor al J.O. ’80) au datoria, după 
părerea noastră, să găsească 
metodele optime de pregătire 
pentru dinamizarea stilului de 
luptă al acestuia, știut fiind și 
faptul că Ion Pantelimonescu 
nu este un temperament ex
ploziv, ceea ce Ia proba de 
bie poate fi, de 
handicap.

Și pentru că 
acest capitol, al 
lecționabililor, să 
raport cu precedenta trecere în 
revistă a sabrerilor noștri frun
tași, tot de la Brașov, la „Tro
feul Carpați", acum a fost evi
dentă îmbunătățirea pregătirii 
fizice, ceea ce Ic-a permis un 
mai mare număr de acțiuni o- 
fensive, purtate în viteză și cu 
decizie. Plafon al pregătirii 
care, însă, trebuie îmbunătățit 
In continuare, pentru ca Ma
rin Mustață (fostul campion) 
să aibă „combustia" necesară

sa-
unmulte ori.

Ia
se-

am ajuns 
pregătirii 
notăm că, in

CRITERIUL PREBALCANIC LA CICLISM

km.

AUTOMOBILIȘTI IN ÎNTRECERI
Sâmbătă, pe dealul Gutîiului, 

Iar duminică dimineață în ora
șul Baia Mare, cei mai buni au- 
iomobiliști din țară s-au aliniat 
la starturile a două importante 
etape de campionat : etapa a 
doua a campionatului de viteză 
In coastă și etapa a 5-a a cam
pionatului de viteză în circuit. 
In. general, spectatorii au avut 
prilejul să urmărească dispute 
interesante, automobiliștii de
monstrând o înaltă virtuozitate în 
conducerea mașinilor. Iată câști
gătorii celor două faze de cam
pionat.

Viteză în coastă. Clasa 
cmc 
(C.S.U. 
km în 
Dacia, 
Udrea 
Ba 1300
— Andrei Belu _____  ___ T._,,
clasa 1360 cmc Dacia, grupa V-a
— Nicu Grigoraș (Dacia Pitești) 
6:09,2, Clasa peste 1500 cmc — 
Laurențiu Borbeli (Cluj-Napoca) 
6:20,6. Clasament general : 
Andrei Belu, 2. Nicu ~ 
W cmer Hirschvogel ; 
pe echipe : 1. Clubul 
niversitatea Brașov, 
Caraș Severin, 3. 
București.

Faza de campionat viteză pe

cre- 
soluțiile corespunzătoare 

se impun, pentru ca la 
și J.O. sabrerii români 
susțină cu cele mai con-

pentru o zi întreagă de con
curs, Ioan Pop (cel mai bun 
sabrer român al sezonului) și 
Daniel Costin (liderul „noului 
val") să nu mai sufere acci
dentări la solicitări intense, 
Cornel Marin să nu mai fie 
supraponderal, acuzînd o lene 
nefirească, iar Alexandru Nilca 
să poată redeveni trăgătorul că
ruia anul trecut puțini în lume 
îi puteau rezista pe planșele 
marilor concursuri. Antrenorul 
Ladislau Rohoni va găsi, 
dem,
care 
C.M. 
să-și 
vingătoarc argumente ofensive 
șansele pe planșe, în lupta pen
tru medalii.

Recenta finală individuală 
ne-a arătat că sabia poale 
conta și în viitor pe un schimb 
bun de ștafetă. Clasarea pe po
ziții promițătoare a tinerilor 
Dumitru Marin (locul IV) și 
Daniel Costin (locul V), pre
cum și prezența în concurs a 
Iul Florin Păunescu (Progre
sul) în a cărui ascensiune (în
treruptă în acest an de obli
gațiile școlare ale bacalaurea
tului) continuăm să credem, 
sînt puncte de sprijin în acest 
sens.

Paul SLÂVESCU

Sub genericul ,,DACIADEI"

COMUNA FIRTANEȘTI [Galați] A GĂZDUIT
O FRUMOASA COMPETIȚIE DE MINI-RUGBY

Comuna Ftrțănești (județul 
Galați) a fost recent gazda 
unei frumoase competiții de 
mlni-rugby, la care au luat 
parte echipe școlare din ju
dețele Tulcea, Prahova și Ga- 
jațl. Aflată la a 5-a ediție, în
trecerea se desfășoară de doi 
ani sub genericul „Daciadei". 
înființată din inițiativa profe
sorului Viorel Secuianu, un 
ardent animator al rubgyului 
în rînd urile copiilor și tine
rilor din satele gălățene, în
trecerea din acest an a reunit 
pe cel mal buni practicanțl ai 
acestui sport de la Școala ge
nerală nr. 1 și Casa pionieri
lor și șoimilor patriei din Mă- 
cin (conducător — prof. 
Jean Bujeniță), Școala gene
rală Poiana—Comarnic, ' '
Prahova (prof. Dumitru 
lea), Școala generală 
meștl, jud. Galați (prof, 
cea Surugiuc), Școala

jud.
Ciu- 
Cos- 
Mir- 
Auto

Butaru 
a 

de 
2h 34:27 

Pe lo- 
Drăgan 
Romaș-
4.
5.
6.

c. VI.
c.

tul olimpic) lh 55:39, 5. II. Butaru 
(Dinamo) lh 55:42, 6. V. Teodor 
(Dinamo) același -timp.

Duminică, după întoarcere (km. 
ST), cicliștii au avut de înfrun
tat un vint puternic, din față și 
așa se explică că Ilie 
(Dinamo) învingătorul cursei, 
fost cronometrat pe distanța 
100 km cu timpul de 
(medie orară 36,850 km). : 
curile următoare : 2. T. 
(Olimpia) 2h 34:32, 3. M. 
canu (Dinamo) 2h 34:39, 
Bonciu (Steaua) 2h 34:39, 
Marin (Dinamo) 2h 34:43, 
Nicolae (Dinamo) 2h 35:08.

Către sfîrșltul acestei săptă
mâni cicliștii fruntași se vor re- 
tntîlni la startul unei noi impor
tante competiții pe etape. Este 
vorba despre tradiționala compe
tiție organizată de Asociația 
sportivă Metalul Plopeni, asupra 
căreia vom reveni cu amănunte.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(C.S.U.

circuit desfășurată in orașul Bala 
Mare a avut loc pe un traseu de 
40 km. iată învingătorii : 1100 cmc
— Laurențiu Moldovan ; 
Brașov) 38:40,6 ; Dacia 1300 cmc, 
grupa a n-a — Nicu Grigoraș 
(Dacia Pitești) 31:06,5 ; Dacia 
130K) cmc, grupa a V-a, — Andrei 
Belu (Dacia Pitești) 31:08,1 ; pes
te 1300 cmc — Radu Marțian 
(Tractorul Brașov) 31:50,3.

★
Recent, 19 echipaje auto din 

București, Dolj, Mehedinți și Gorj 
au luat startul, din orașul Tg. 
Jiu, într-un interesant raliu „Co
loana infinitului", competiție a- 
flată la cea de a patra ediție. 
Traseul întrecerii a măsurat 300 
km, distanță pe care concurenții 
au parcurs-o în regim de regu
laritate dar și de... viteză și a- 
nume 15 km de viteză în coastă 
care au servit drept probă de 
departajare, pentru echipajele 
sosite la egalitate de puncte. S-a 
plecat din fața „Coloanei infini
tului", din Tg. Jiu, spre Strâmba
— Vulcan — Mătăsari — Drăgo- 
tești — Vîrtop — Tis man a — 
Polovraci — Tg. Cărb unești —- 
Țicleni — Rovinari — Tg. Jiu. 
întrecerea a fost câștigată de e- 
chipajul Gheorghe și Ileana Ro
man de la A.S. Proiectantul Tg. 
Jiu. (M. BALOI — coresp.).

„XVVX. .... ........

„Aveți tineri dotați, cu o 
bună pregătire fizică și teh
nică, în special la categoriile 
mici, în frunte cu campionul 
mondial și european al catego
riei 56 kg, la smuls, Vasile 
Roșu. Aproape toți, însă, mai 
au de muncit pentru a se con
sacra definitiv în arena inter
națională" — ne spunea după 
încheierea competiției mondiale 
și europene de haltere de la 
Debrețin, Tamâs AJân (Unga
ria), secretar general al Fede
rației internaționale.

Sportivii noștri, care au a- 
vut o comportare onorabilă la 
întrecerile celor mai buni ju
niori din lume, știu, firește, că 
acest început, .care deschide 
poarta consacrării halterelor 
românești pe plan internațio
nal (V. Roșu a cîștigat prima 
medalie de aur din istoria hal
terelor noastre) se poate con
solida numai printr-o muncă 
asiduă și în continuare.

Astfel se și explică faptul 
că la numai două-trei zile după 
întoarcerea de Ia „mondialele" 
de juniori, sportivii de la A. S. 
Chimpex Constanța, una dintre 
cele mai productive secții de 
haltere (a avut trei reprezen
tanți la C.M., printre care și 
V. Roșu), au trecut cu toată 
seriozitatea la antrenamente 
susținute. Frumoasa și moderna 
sală de antrenament din orașul 
de Pe litoral din str. Decebal 
este acum mai animată decît 
înainte. „Este intr-un fel o 
reacție a succeselor repurtate 
de V. Roșu — ne spunea Li-

Galați (prof. Dumitru Vlad) 
și Școala generală Fîrțănești 
(prof. Gheorghe Felea).

După festivitatea de deschi
dere — în cadrul căreia pri
marul comunei, tovarășul 
Mihalache Vicol, a exprimat 
interesul locuitorilor acestei 
comune fruntașe pentru acti
vitatea rugbystică din mediul 
sătesc, menită să contribuie la 
creșterea unor elemente tinere 
talentate pentru această disci
plină a bărbăției și spiritului 
de colectivitate — au început 
întrecerile, deosebit de atrac
tive.

Competiția a fost clștigată 
de echipa Școlii Auto Galați, 
urmată în clasament de cele 
ale Casei pionierilor și șoi
milor patriei din Măcin și 
Școlii generale Poiana—Co
marnic.

D. MORARU-SLIVNA

120 CONCURENȚI 
A ÎNTRECERILOR DE

Pe dealurile împădurite din 
partea de vest a orașului Sf. 
Gheorghe s-au desfășurat, timp 
de 3 zile, întrecerile etapei an-a, 
de calificare, a Campionatului 
național de radiogoniometric o- 
perativă („vânătoare de vulpi"), 
cu participarea a peste 120 de 
concurență, reprezentând 18 ju
dețe și Municipiul București. Pe 
un timp deosebit de frumos și 
beneficiind de o bună organi
zare (conducerea tehnică — Va- 
sile Hieș) disputele au fost deo
sebit de strânse, majoritatea 
sportivilor dovedind o bună pre
gătire tehnică (multe stații ex
celente) și fizică. Cea mai popu
lată probă (113 sportivi) a fost

CAMPIONATUL DE 
PENTATLON Șl DECATLON

Pe Stadionul Republicii se des
fășoară sâmbătă și duminică fi
nala campionatului republican de 
probe combinate, pentatlon se
nioare și decatlon seniori. Aceste 
întreceri preced cu câteva zile 
campionatele naționale individua
le ale seniorilor (11—13 iulie) 
care vor avea loc tot în Capitală, 
fiind cel mai important concurs 
intern din acest an.

ai

ÎNTRECERILE CELOR 
MAI RAPIZI 

MOTOCICLIȘTI
La Reșița, mii de amatori

sportului au urmărit Întrecerile 
odei de a 11-a etape a campio
natului național de motociclism 
viteză pe șosea. Iată câștigătorii 
probelor : 50 cmc începători :
Martin Koniahiy (Progresul Ti
mișoara) și ioana Boată (C.M. 
Buc.) ; 50 cmc avansați : Laszlo 
Ferenczi (Voința Oradea) ; 125
cmc : Istvan Viktor (Voința O- 
radea) ; 175 cmc : Arpad Viktor 
(Voința Oradea) ; 250 cmc : Ion 
Lăzărescu (Energia Câmpina) ; 
500 cmc : Peter Lukacs (Steagul 
roșu Brașov) ; ataș : Wențel
Deak și Nicolae Ciobotea (Voința 
Sibiu). Pe echipe: 1. C.M. Bucu
rești 85 p ; 2. Progresul Timișoa
ra 75 p ; 3. Voința Oradea 50 p. 

sias Ionescu. La Chimpex se 
pregătesc acum viitoarele per
formanțe. Obiectivul, ne relata 
interlocutorul nostru, este, e- 
vident, J.O. ’80, ca și campio
natele mondiale ale juniorilor 
din 1980, de la Montreal.

Obiectivul pregătirilor este, 
în general, îmbunătățirea re
zultatelor, atingerea și la con
cursuri mari a cifrelor reali
zate la antrenamente, sau în 
disputele de acasă. Antrenorul 
constănțean urmărește, de pildă, 
ca elevii lui să obțină rezul
tate maxime și la stilul arun-

Vasile Roșu, un sportiv tinăr cu medalii de aur, se antrenează 
cu sîrguintă

an
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„CENTURA SINDICATELOR DOLJEiwE 
PRILEJ DE AFIRMARE A UNOR TINERI '

Săptămîna trecută, la Cra
iova, s-au disputat întrecerile 
pugilistice „Centura sindicate
lor doljene", competiție orga
nizată de Consiliul județean al 
sindicatelor Dolj, în colaborare 
cu C.J.E.F.S.

Actuala ediție (cea de-a 
treia) s-a bucurat de un deo
sebit succes organizatoric și 
de participare, nivelul dispu
telor fiind evident superior ce
lor din anii trecuți, datorită 
prezenței unor componenți ai 
lotului național, ca și a altor 
boxeri fruntași din cluburile 
Steaua, Dinamo, Rapid, Meta
lul București, Metalul Bocșa, 
C.F.R. Timișoara etc. Păcat 
însă că o întrecere de un ni
vel superior n-a beneficiat și 
de prestația unor arbitri de a- 
ceeașl valoare. Intîlnirile au fost' 
arbitrate numai de oficiali lo
calnici (dintre ei lipsind cel mai 
priceput, Mihai Voiculescu), 
mulți dintre ei cu o pregătire 
necorespunzătoare (Ion Man- 

lun-

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
LA ETAPA A DOUA 
RADIOGONIOMETRIE 

cea a lucrului pe 3,5 MHz
glme de undă, în care primele 
locuri au revenit sportivilor : 
juniori mici — Roland Tudoriuc 
(Neamț), junioare mici — Silvia 
Costache (Galați), juniori — 
Gelu Botezan (Cfluj), junioare —- 
Iuliana Morar (Hunedoara), se
niori — Romulus Chiorean 
(Alba), senioare — Lucreția Di- 
micea (Maramureș).

In proba de 144 MHz, primele 
locuri au revenit după cum ur
mează : juniori mici —■ Adrian 
Medan (Prahova), junioare mici 
— Lăcrămioara Blaga (Galați), 
juniori — Gelu Botezan, seniori 
— Ion Mierluț (Bihor), senioare 
— Viorica Preoteasa (Hunedoa
ra). Competiția a fost Înscrisă 
sub genericul „Daciadei".

Gli. bRIOTA, coresp.

AZI ÎNCEPE... NOUL 
TURNEU DE BARAJ 

PENTRU DIVIZIA A 
LA RUGBY

Stadionul Parcul copilului găz
duiește, astăzi (ora 8,30), primul 
meci din cadrul... noului turneu 
de baraj pentru Divizia A : Vul
can București — C.FJ8. Brașov. 
Este vorba chiar despre partida 
care a determinat hotărârea Bi
roului federal, de a rechema la 
baraj echipele (3) cu același nu
măr de puncte, partidă care a 
fost mai degrabă o parodie rug
bystică. Situația nu se mai poate 
repeta astăzi ! Celelalte jocuri 
ele turneului (la care mal par
ticipă Politehnica Cluj-Napoca) 
au loc, pe același stadion, joi și 
sîmbătă.

MECIURI INTERNATIONA
LE DE HANDBAL (f) IN 

CAPITALĂ
In Capitală s-a desfășurat Intil- 

nirea Internațională feminină de 
handbal dintre reprezentativa
S.U.A. și selecționata de junioa
re a României. Partida s-a În
cheiat cu scorul de 15—14 (10—8) 
In favoarea tinerelor handbaliste 
românce. Azi va avea loc (Sala 
Progresul) meciul revanșă.

MAI ARE DE LUCRUIII
FRUNl

cat. la care sînt încă defici
tari. Roșu, de exemplu, este 
creditat 
tară ~
140 kg (la C.M. 
130), iar L. Mihai 
mares, la același 
(la C.M. a ratat 
zînd, ce-i drept, 
de la întrecerile de la „smuls").

Viitoarele performanțe cer o 
nouă și imensă cantitate de 
muncă la antrenamente, pe 
care atît Roșu cît și colegii săi 
o depun cu conștiinciozitate.

Toma RĂBȘAN

■— din concursurile din 
cu un foarte valoros 

a „aruncat" 
are în pal- 
stil. 170 kg 
150 — acu- 
un accident

EVOLl

) 
di

ciu, Constantin Grigorescu, Ion 
Iordache etc.) pentru a putea 
face față unei competiții de 
nivel ridicat, în care au fost 
prezenți campioni naționali, 
medaliați ai campionatelor eu
ropene și alți membri ai lotu
lui național. Așa se explică 
unele răniri ale sportivilor 
(prin tolerarea de acțiuni și lo
vituri neregulamcntare), deci
zii eronate care au stîrnit. in 
mod justificat, protestele spec
tatorilor. Acesta a fost singu
rul aspect care a umbrit des
fășurarea unei competiții, alt
fel foarte reușită.

Așa cum menționam și în 
cronicile reuniunilor, Sala 
sporturilor din Craiova a găz
duit întreceri deosebit de spec
taculoase, multe dintre parti
dele disputate, în cele patru 
zile de concurs, puțind fi com
parate cu adevărate finale de 
campionat național.

în afara componenților Iotu
lui național, o comportare 
foarte bună au avut reprezen
tanții clubului Rapid (antrenor 
Luca Romano), dintre care șase 
s-au calificat în finala tur
neului. Tinărul Gheorglhe Bru
mă (categoria muscă) s-a cla
sat pe primul loc, învingîndu-1, 
în mod surprinzător, pe dina- 
movistul Aurel Sîrcă. “ 
înalt, cu garda inversă, 
distul a dovedit un remarcabil 
simț al distanței, viteză de e- 
xecuție și precizie în lovituri, 
calități care-1 pot ajuta să facă 
noi pași pe drumul performan
ței. Firește, cu condiția ca el 
să se pregătească și pe viitor 
cu aceeași conștiinciozitate.

Un alt participant care me
rită o mențiune specială este 
tînărul dinam ovist Ion Stan (e- 
lev al lui Ion Monea). Deși
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BAVARI, CAMPIONUL
HI P I SM *

înregistrat (1:23,7) 
In care și-a ad- 
(G. Tănase n-a 
„scoată" cravașa) 
Bavari pe primul

Cu alergarea cîștigată duminică 
— Premiul Ialomicioara — Bava
ri, un reușit produs al lui Făni- 
șor și Baletista, a dovedit că, 
cel puțin deocamdată, este indis
cutabil campionul turfului. Fiind 
plasat alături de concurenți cu 
„firmă" (Joben, Epilog, Diatom) 
$1 într-o poziție nu tocmai u- 
șoară, el a efectuat o cursă de 
mare spectaculozitate, învingîn- 
du-și fără drept de apel adver
sarii. Timpul * * • • ■

Organizat ca o necesitate im
pusă de apropiatele campionate 
balcanice, „Criteriul prebalcanic", 
competiție de fond, în două 
etape, s-a desfășurat sîmbătă și 
duminică, pe 80 și, respectiv, pe 
200 km, pe șoseaua București — 
Alexandria, cu startul de la km 7.

In ambele zile s-a rulat des
tul de rapid, și totuși fără prea 
multă convingere. Spre finalul 
cursei de sîmbătă a trebuit să 
intervină antrenorul de lot Nico- 
iae Voicu, pentru a le cere cicliș
tilor să accelereze ritmul de a- 
lergare. Este adevărat că și tem
peratura a fost ridicată, o căl
dură sufocantă, apăsătoare. To
tuși...

Prima etapă a fost cîștigată, 
pe merit, de I. Cernea (Olimpia), 
cu timpul de lh 55:30 — medie o- 
rară 41,414 km. L-au urmat : 
1. C. Bonciu (Steaua) lh 55:37,
3. C. Căruțașu (Metalul Plopeni)
același timp, 4. C. Nicolae (lo-

1100
— Laurențiu Moldovan 

Brașov) a acoperit 7,500 
6:27,7 ; clasa 1SOO cmc 
grupa 1 — Gheorghe 

(C.S.U. Brașov) 6:59,2, cla- 
cmc Dacia, grupa a Il-a 

(Dacia Pitești),

1.
Grigoraș, 3. 

clasament 
Sportiv U-
2. I.T.A. 
Politehnica

ca șl maniera 
judecat proba 
fost nevoit să 
îl situează pe 
loc în ierarhia trăpașilor noștri. 
Din restul învingătorilor am re
ținut pe Oran (excelent condus 
de M. Dumitru, un real talent), 
Samba (nesperat de bună pe 
distanța de 2100 m), Strungărița 
(mânată cu multă convingere de 
I. Oană), Perjar și Heraldina, dar 
victoria acesteia din urmă susci
tă unele discuții. Ea a câștigat 
(mai exact spus a fost „lăsată" 
să câștige) într-un record 1:31,5 — 
ce nu-1 dădea dreptul (într-o 
cursă desfășurată normal) la pri
mul loc. Totuși, prin „bunăvoin
ța" celorlalți concurenți, excepție 
făcând doar Rabina, Heraldina 
a terminat prima, în ciuda tim
pului slab realizat ! Rezultate 
tehnice : Cursa 1:1. Siracuz (M.

Dumitru) 
Simplu 3 
3-a : 1. 
nescu) re 
piu 8, on 
a 3-a : j 
rec. 1:28,- 
Simplu 
triplu 
triplă 
Bavari 
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dinea 16, 
plă 1067.
(V. Ghe 
eoliana, 
event 12. 
(M. Duir 
Recurs, ! 
dinea 19, 
217. Curs 
(I. Oană) 
3. Jovmli 
event 22, 
dinea tri 
Frecvent 
1:28,9, 2. 
nea 7, < 
L Oran 
2, Rivan, 
ordinea 1 
115. Curs 
Gheorghe 
Simplu 3 
triplu cl 
triac s-a 
șl a fost 
chete cu 
flecare.
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DIVIZIEI B ÎȘI PREGĂTESC • La sfîrșitul turneului de la Rijeka
RIMA SCENĂ A HANDBALULUI I
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Pentru muncitorii, pentru în
treg personalul cunoscutei în
treprinderi sibiene Independen
ța, promovarea echipei de 
handbal în Divizia A a însem
nat prilej de mare bucurie. 
Nicolae Gheorghiu, președinte
le asociației sportive, a fixat 
și cauzele care au determinat 
acest salt : „Handbaliștii au 
avut cele mai bune condiții de 
pregătire. Răspunsul lor a fost 
o muncă plină de dăruire, con
cretizată în pasul făcut din B 
in A. Comportarea exemplară 
la meciuri, antrenamente, ca 
și în viața de familie a avut 
darul pentru Nicolae Tilvîe, 
Giinther Speck, Nicolae Pop, 
Ordwin Schmidt, Nicolae Hu- 
dea, Iosif Secășan, ca și pen
tru ceilalți handbaliști ai echi
pei noastre, să-i înarmeze cu 
resurse nebănuite. Așa se și 
explică promovarea și tot în 
felul acesta vom explica, la 
sfîrșitul ediției 1979—1980 a 
campionatului, poziția în Divi
zia A 1“

După un an de regres, hand
balistele de la *...................
Cluj-Napoca au 
sarea dorită de 
dar mai ales 
meroșii studenți 
ședințele C.J.E.F.S. Cluj, Nico
lae Mureșan, care s-a aflat tot 
timpul alături de echipă, ne-a 
vorbit despre măsurile adopta
te In sezonul încheiat pentru 
ca formația aceasta, cu tradiție 
în handbalul românesc, să re
vină în prima divizie a țării : 
„Pot să afirm că, începînd cu 
cadrele din conducerea Uni
versității și pînă la activiștii 
și tehnicienii din mișcarea 
sportivă clujeană, cu toții 
ne-am preocupat de găsirea 
celor mai adecvate modalități 
pentru a demonstra că retro
gradarea de anul trecut nu a 
fost decit un accident".

întinerirea echipelor preocu
pă pe toți cei cu care am dis
cuita t. Cum este firesc, ei au 
in vedere, în primul rînd, pe
pinierele proprii. La TEROM 
Iași atenția antrenorului loan 
Ilaraga este îndreptată cu prio
ritate către acest obiectiv, in 
vederile sale fiind cîteva ju
cătoare de la Liceul nr. 2 (for
mate tot de el ca handbaliste), 
printre care Maria Savin, Le - 
nuța Sumănaru, Marilena Găi
tan și altele. O garanție a fap
tului că TEROM-ul poate re
zista timp îndelungat în Divi- 
z3a A este aceea că aici s-a 
reușit îmbinarea experienței 
jucătoarelor foarte tinere (me- 
dm de vîrstă a formației este 
k .. . , ani) cu cea a hand
balistelor cu mai multă expe- 
nența, cum sînt Paraschiva 
Balici-FIorian, Ana Humelnicu, 
Rodica Ionașcu și Angela Avă- 
danei (aceste ultime două fiind 
și componente ale lotului na
țional). Lucrînd, cu majorita
tea, de 8 ani, iar cu unele 
chiar de mai mult timp (avîn- 
du-Ie eleve la Liceul nr. 2 
unde are catedră), antrenorul 
Haraga are încredere în echipa 
sa, in toate acestea mizînd și 
pe faptul că primește sprijinul 
total al conducerii întreprinde- 
rii. ca și al C.J.E.F.S. Iași...

Ion GAVRILESCU

Universitatea 
marcat redre- 
toată lumea, 

dorită de nu- 
clujeni. Pre
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FRUMOASE APRECIERI LA ADRESA
TINERILOR JUCĂTORI Al ECHIPEI LUCEAFĂRUL
• 0 noua dovadă că

După cum se știe, echipa de 
juniori LUCEAFĂRUL a par
ticipat — alături de alte 28 de 
formații, printre care selecțio
nata R. P. Chineză, Lanerossi 
Vincenza, Hajduk Split, Di
namo Zagreb, Rijeka, Vojvo- 
dina — la cea de a 27-a ediție 
a tradiționalului turneu rezer
vat echipelor de juniori, 
„Kvarneska Rivijera".

La prima ei participare în 
acest turneu, echipa Lucea
fărul a lăsat o bună impresie 
— atrăgîndu-și frumoase apre
cieri din partea marelui număr 
de specialiști prezenți la în
trecere —, ocupînd, finalmen
te, un loc meritoriu (3), dată 
fiind și 
echipe.

Cel mai 
jocul ei 
plin de imaginație, 
de-a lungul întregii competiții, 
fapt cane a făcut pe organiza
tori să-i acorde (pe lingă

valoarea

mult a 
tehnic,

celorlalte

impresionat 
combinativ, 

practicat

DUPĂ FINALA
(Urmare din pag. I)

fotbalul românesc posedă suficiente talente
două cupe — una pentru locul 
III în turneu, alta pentru cea 
mai bună formație străină) — 
și o cupă cu mențiunea „echi
pei care a interpretat, con
stant, jocul ccl mai tehnic".

Ziarele de specialitate 
„Sportske Novosti" „Sport Bel
grad" și altele au scris cuvin
te de laudă la adresa tinerilor 
fotbaliști de la Luceafărul. 
Astfel, după meciul din semi
finală, în compania lui Hajduk 
Split, deținătoarea Cupei Iugo
slaviei la juniori și cîștigătoa- 
rea turneului (meci pe 
Luceafărul l-a pierdut cu 
două goluri primindu-le 
te repede, în min. 2 și 7 
două cornere), „Sportske 
vosti" a scris — sub 
„Spectacol de gală al ambelor 
echipe" — următoarele : „O 
întrecere la nivelul primei di
vizii ! Jos pălăria in fața tine
rilor bucureșteni și ai celor 
din Split. Este greu să stabi-

carc 
3—1, 
foar- 

din 
No- 

titlul

„CUPEI ROMÂNIEIu

VARIANTA
FOTBALULUI

ALTRUIST

1
I

ție europeană Cupa cupelor, 
care, la noua sa ediție, adună 
un „buchet" de valori, ca Ar
senal Londra, C.F. Barcelona 
Juventus Torino, Fortuna Dus
seldorf, Glasgow Rangers, F.C. 
Valencia, Dinamo Moscova, 
Nantes, Rijeka, F. C. Magde
burg, Beerschot ș.a. Adevărate 
forțe fotbalistice ale continen
tului nostru in fața cărora de
ținătoarea Cupei României, 
Steaua, va trebui să se prezin
te la un potențial superior de joc. 
Un fotbal modern, eficace, de 
care echipa militară este capabi
lă, așa cum, dealtfel, a mai do
vedit-o, deseori, în trecut, în 
compania unor adversari bine 
cotați în fotbalul european. 
Vă mai amintiți de toamna lui 
'76 cînd, speriindu-se parcă de 
perspectiva eliminării puternicei 
formații belgiene F.C. Bruges, 
după un 1—2 în prima manșă în 
deplasare, ea a acționat timora
tă la București și n-a reușit 
calificarea, deși îi era suficient 
un minimal 1—0. Și F.C. Bru
ges avea să ajungă pînă în 
sferturile de finală ale 
campionilor europeni, iar 
mai tîrziu chiar pînă în

Valori în 11-le său de 
Steaua posedă destule, 
toate compartimentele : _ 
rînd jucători foști sau actuali 
componenți ai echipei națio
nale : N. Răducanu, Iordache,
Sameș, Anghclini, Dumitru,
Iordăncscu, Stoica, Marcel Ră
ducanu, Zamfir.

Ce i-ar lipsi, deci, pentru ca 
ea să reprezinte cu cinste fot
balul românesc în viitoarea 
ediție a Cupei cupelor. așa 
cum — după un șir de insuc
cese, în 1978, la toate eșaloa-

Cupei 
un an 
finală, 

bază 
, în 
figu-

nele reprezentative — și-ar 
dori-o marele număr de iubi- . 
tori ai sportului cu balonul ro
tund din țara noastră ? Nimic 
altceva, se înțelege desigur, 
decit o PREGĂTIRE CORES
PUNZĂTOARE nivelului inter
național cu care Steaua, ca și 
celelalte reprezentante ale fot
balului nostru în Cupele euro
pene se va măsura începînd 
cu luna septembrie. O pregă
tire care — IN FAZA DE 
ATAC — să asigure echipei... 
înaintașului Gh. Constantin 
forță de penetrație și imagina
ție, iar în FAZA DE APĂRARE 
siguranța cu care acționa, în 
trecut... fundașul Vasile Za- 
voda.

Cei doi foști internaționali, 
actualii antrenori ai echipei 
Steaua, au dovedit, și cu alte 
prilejuri, capacitatea lor pro
fesională. Sperăm că jucătorii 
echipei vor înțelege impera
tivul bunei comportări în „Cu
pa cupelor" și se vor pregăti 
ca atare, iar conducerea secției 
și a clubului Steaua vor asi
gura condițiile unei pregătiri 
superioare față de trecutul a- 
propiat.

Iești care dintre cele două c- 
chipe este mai merituoasă pen
tru spectacolul oferit... Intr-a
devăr, Hajduk și Luceafărul 
au prestat fotbalul pe care 
ni-1 putem dori. Am revăzut 
totul în jocul de sîmbătă. Teh
nică, luptă, viteză, imaginație, 
elan tineresc. Românii au in
terpretat un excelent joc co
lectiv. Doi jucători români am 
remarcat, in mod special, din
tre mulți alții foarte 
P. Geolgău Și Iovan".

Să mai adăugăm că, 
numărate ori, juniorii 
au fost aplaudați la scenă des
chisă pentru jocul lor tehnic, 
combinativ.

După finală, același ziar a 
scris: „Românii au lăsat o im
presie foarte bună. La sfîrși
tul turneului, duminică seara, 
mulți spectatori au fost una
nimi în aprecia că în finală ar 
fi trebuit să joace cei din 
șl bucurcștenii".

Cunoscutul comentator 
slav de la ziarul „Sport 
grad", -Ljuba Nișavîci, î 
după încheierea turneului : 
„Marea descoperire au constî- 
tuit-o tinerii jucători români 
din școala de fotbal înființată 
abia de un an. Ei au demon
strat calități, un repertoriu 
larg in variante tactice. Fotba
liștii români sînt in cursul u- 
nui experiment interesant pe 
care specialiștii noștri, în frun
te cu Vilotici și Toplak (m.n. 
antrenorii echipelor naționale 
de. juniori și tineret), ar trebui 
să-1 studieze. In lupta pentru 
locul trei, ei au fost stră
luciți".

Datorită excelentei impresii 
lăsate, Luceafărul a și primit 
invitația să participe și anul 
viitor la acest turneu. Cuvinte 
de laudă din partea specialiș
tilor, a ziariștilor prezenți la 
turneu, a organizatorilor, au 
fost adresate, firește, și celor 
doi antrenori ai echipei Lu
ceafărul, Robert Cosmoc și 
Gheorghe Cosma, artizanii 
foarte bunelor jocuri prestate 
la acest turneu de către tine
rii de la 
grăitoare 
românesc 
talente...

Luceafărul, 
dovadă că 

posedă

GHEORGHE

CONTINUITATEA

buni :

de ne
români

Split

iugo- 
; Bel- 
relata

O nouă 
fotbalul 

suficiente

GLISICI

IN PREGĂTIREA TINERILOR

Exiștă In orice formație ju
cători cu roluri sau îndatoriri 
speciale : căpitanul de echipă, 
conducătorul de joc sau ju- 
cătbrul-coordonator, 
torul-animator, acesta 
urmă detașîndu-se prin 
gația, combativitatea și 
tul de dăruire puse în 
interesului colectiv, 
multe cazurile in care un ju
cător cu calități deosebite 
poate cumula două din a- 
ceste luncțli șl, uneori, în si
tuații de excepț.e, chiar și 
■trei. De la un timp însă, unii 
ar vrea să facă totul si de 
toate. Să fie șl căpitani de 
echipă, și coordonatori, și a- 
nimatori ; să /.prelucreze" 
toate mingile, să execute toate 
loviturile libere, inclusiv cor- 
nerele, să bată auturile, să

jucă- 
din 

abne- 
spiri- 

slujba 
Sînt

centreze în careu și — dacă 
s-ar putea — tot ei să reia spre 
poartă I Exemple ? Ar fi prea 
multe ’ v
toate. Cîteva, totuși, 
tăblie, s-ar referi la Ștefă- 
nescu (Universitatea Craiova), 
Iovănescu (F.C. Argeș), Ro- 
milă II (Politehnica Iași), Ni
colae (Gloria Buzău), jucători 
capabili dar care, din păcate, 
se irosesc Inutil, se risipesc 
în „mărunțișuri", în detrimen
tul jocului de ansamblu al e- 
chipei și ai prestației lor In
dividuale, care au de suferit 
de pe urma unui consum ne
rațional de energie, a unei 
întâmplătoare dozări a efor
tului. „Listă" care, cum am 
văzut, a primit nedorite adao
suri și duminică în finala 
Cupei (cazul lui Aurică Rădu- 
lescu de la Sportul).

Cu ani în urmă, Hclenlo 
Herrera, „magul", spunea 
despre celebrul Suarez, omul 
său nr. 1 : „La începutul ca
rierei, Luisito era foarte In
dividualist, uneori chiar egoist. 
Voia să facă totul numai el, 
să fie peste tot și peste toți. 
S-ar fi vrut în rolul unui „to- 
rrero". Cu timpul însă s-a 
transformat, devenind omul 
de echipă care impunea tema 
de joc și dădea personalitate 
ansamblului". In acest fel au 
avut de cîștigat și Suarez și 
mai ales Internazionale, ajun
să, după cum se știe, în pe
rioada 1964—1965, pe culmile 
performanței fotbalistice. A- 
legînd varianta fotbalului al
truist, Suarez s-a conformat 
logicii jocului însuși, în care 
jucătorii acționează asemenea 
unei mașini cu 11 piese prin
cipale șl în cadrul căreia mo
torul, de pildă, nu poate fi, 
în același timp, și roată sau 
invers.

Mihai IONESCU
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'RESCU i

Un om care iubește sportul 
și-i îndeamnă și pe alții să-1 
iubească. Ne însoțește la te
renurile de volei, unde echipa 
Iul joacă cu sticlarii de la 
I.A.S.B., apoi la bazinul de 
înot, la terenurile de hand-
bal...

în sala de tenis, printre 
concurenți, întilnim și doi băr
bați în puterea vîrstei. Sînt lă
cătuși la I.A.S.B. : Tudor Du
mitrescu și Gheorghe Gunie. 
Le solicităm un pronostic : cine 
dintre dv. va cîștiga ? „Nu are

prea mare importanță. La 
vîrsta noastră, important este 
să faci mișcare, să faci o cură 
de sănătate" — este de părere 
lăcătușul Gunie. Copiilor și ti
nerilor, însă, succesul le dă 
ambiția de a merge mai de
parte.

Ambiție de a cîștiga, de a 
merge mai departe, am văzut, 
intr-adevăr, la elevii și ti
nerii muncitori care s-au în
trecut în cadrul festivalului. 
Cel mai buni au fost răsplă
tiți cu diplome ale „Daciadei" 
și cu bucuriile unei splendide 
zile petrecute în compania 
sportului preferat.

Dinamo a vizat în acest fi
nal de sezon marele event al 
fotbalului nostru. Dar a pier
dut și campionatul și 
In divizia de juniori, 
clubului abia a... scăpat 
loc retrogradant, iar la 
blicani" n-a reușit să 
nici măcar calificarea 
turneul final. Și, totuși, 
namo a cîștigat un titlu. Sin
gurul, la fotbal. Echipa de „ju
niori mici" a devenit campioana 
Municipiului București. Dumi
nica trecută. într-un meci de
cisiv, Dinamo a învins cu 4—0 
(2—0) pe Progresul-Vulcan, prin 
golurile marcate de Gitlan, Mi- 
rea, Gostin 
echipa care 
natul: D.
Hoffmann, 
Ghinea, Mirea, Nastu 
lan, Gostin, Ursu. Rezerve au 
fost : M. si V. Tudor, Nițu și 
Rareș. „Cirjan, Ghinea și Git
lan — afirmă Constantin Fră
țilă, antrenorul echipei — sînt

Cupa, 
echipa 
de un 
„repu- 
obțină 
pentru

Di-

și Nastu. Iată și 
a cîștigat campio- 

Cristian — Pană, 
Badea, Cîrjan — 

Git-

cei mai talentați coniponcnți 
ai formației, jucători de certă 
perspectivă, în care îmi pun 
mari speranțe. Spun toate aces
tea fără teama de a greși, 
deoarece îi cunosc foarte bine, 
le-am pus ghetele în picioare 
cînd erau de o șchioapă, le-am 
îndrumat pașii timp de 4—5 ani 
și mă voi strădui să o fac și 
în continuare. Pentru că, esen
țial în munca noastră cu ti
nerii jucători este, fără îndo
ială, continuitatea, posibilitatea 
de a pregăti o grupă pe du
rata unui ciclu întreg de 7—8 
ani. Numai așa se pot obține 
rezultate satisfăcătoare". An
trenorul Constantin Frățilă ne-a 
spus. apoi, cîteva lucruri și

despre campionatul pe care l-a 
cîștigat echipa sa : „Pînă la 
urmă, Ia competiție au parti
cipat doar 10 echipe. La start 
s-au aliniat mai multe, dar u- 
nele, ca Abatorul și Flacăra 
roșie, s-au retras pe parcurs. 
Nu e prima dată că se în- 
timplă așa ceva în campiona
tul municipal. Iată de cc con
sider că este absolut necesar ca 
C.M.E.F.S. București să fie mai 
sever cu asociațiile care se 
joacă de-a participarea în- 
tr-una sau alta dintre compe
tiții, ele nefăcînd nimic alt
ceva decit să deregleze buna 
lor desfășurare și să producă 
decepții unor copii talentați". 
(L. D.).

ȘTIRI... ȘTIRI ȘTIRI

AU JUCAT - AU CiȘTIGAT 
LA LOZ IN PLIC LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

La interval de numai cîteva 
zile, vă facem cunoștință astăzi 
cu alți cîțlva recențl cîștlgătorl la 
LOZ ÎN PLIC : Ian cu Florin (Se
beș, jud. Alba) șl Belmustață 
Vasile (satul Beregsăul Mare, 
corn, săcălaz, jud. Timiș) — 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ ; 
Popa Elena (satul Greci, corn. 
Schitu, jud. Olt) — AUTOTURISM 
„Skoda 105 L" ; Gafița Maria 
(lași) șl Voica Vasile (Cîmpina) 
— AUTOTURISME „Trabant 601“. 
Participînd cu regularitate la sis
temul de joc cel mai popular, 
simplu șl operativ, vă puteți în-.

scrie șl dv. numele pe lista ma
rilor cîștlgătorl. - - ■ - 
BILETE
DE

MAI MULTE
MAI MULTE ȘANSE

SUCCES 1

de a juca. Nu uitați : astăzi este 
ULTIMA ZI de participare. Pe 
biletele completate cu variante 
combinate sau cu combinații „cap 
de pod", achitate 100% sau 25%, 
se pot obține suite de cîștigurj 
la mai multe categorii.

ASTĂZI - ULTIMA ZI 
LA PRONOEXPRES

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de mline, 4 iulie, oferă perspec
tiva unor mari și numeroase 
succese, întrucît beneficiază și de 
un Important report la categoria 
I. AUTOTURISMELE și MARILE 
CÎȘTIGURI ÎN BANI vă așteaptă 
și pe dv., bineînțeles cu condiția

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPKES DIN 27 IUNIE 1979

Categorla 2 : 1 variantă 100% a 
23.472 lei și 9 variante 23% a 5.868 
lei ; categoria 3 : 32 variante a 
1.515 lei ; categoria 4 : 96,75 a 
501 lei ; categoria 5 : 199,25 a 243
lei ; categoria 6 : 6.385,50 a 40
lei ; categoria 7 : 212 a 200 lei ; 
categoria 8 : 3.122,75 a 40 lei.

Report categoria 1 : 500.000 lei.

• încep jocurile de 
BARAJ PENTRU PROMO
VARE IN „C“. Astăzi, la se
diul F.R.F., se va desfășura 
consfătuirea cu delegații echi
pelor campioane 
vederea validării 
care urmează să 
jocurile de baraj 
movarea în Divizia C. 
ceste jocuri (tur-retur) vor par
ticipa 32 de echipe, împere
cheate după criteriul geografic. 
Turul .este programat duminică 
8 iulie, iar returul cu o săp- 
tămînă mai tîrziu. Iată și for
mațiile care au promovat fără 
baraj în eșalonul III al fotba
lului : C.P.L. Sebeș, Ș. N. 
Brăila, O.J.T. Carpați Covasna, 
Rapid Fetești, Unirea Dr. Tr. 
Severin, Metalul Cărei, Victo-

de județ in 
jucătorilor 

participe la 
pentru pro- 

La a-

ria ELCOND Zalău și Progre
sul Isaccea.

• MECI INTERNAȚIONAL. 
La Iași, divizionara C 
NICOLINA, a întîlnit, 
dublă partidă amicală, 
ția C. S. POLONIA 
MYSL. în primul meci, 
tat la 29 iunie, scorul 
de 4—0 în favoarea fotbaliști
lor ieșeni, iar în cea de a 
doua partidă s-a înregistrat un 
rezultat de egalitate, 2—2. (V. 
Diaconescu, coresp.)

• SELECȚIE PENTRU CO
PII. Clubul „Voința" organi
zează la stadionul său din șos. 
Pipera (capătul tramvaiului 5), 
în zilele de miercuri 4 și vi
neri 6 iulie, .între orele 9.30—11 
și 16,30—18, selecție pentru 
copiii născuți în anii 1963—56,

locală, 
intr-o 

forma- 
PRZE- 
dispu- 
a fost



„Cupa Europei — Bruno Zauli“ la atletism

SI ACUM FINALELE: GRUPA B LA 
Șl KARLOVAȚ (băieții), GRUPA

Pentru atletismul continentului 
nostru cea mai importantă com
petiție a acestui an este, fără 
îndoială, această „Cupă a Euro
pei — Bruno Zauli“, întrecere 
pe echipe, ajunsă acum ia cea 
de a Vil-a ediție. La sfirșitul 
săptămînii trecute s-au desfășu
rat, după cum se știe, întrece
rile din cadrul crupelor semifi
nale. în baza cărora se fac ca
lificările pentru finalele ..Cupei 
Europei".

Iată clasamentele generale ale 
celor 6 reuniuni : FEMEI: Sofia: 
1. R.D. Germană 109,5 p, 2. Bul
garia 102 p, 3. România 91 p, 4. 
Elveția 57.5 p, 5. Finlanda 55 p, 
C. Belgia 54 p, 7. Norvegia 44 p, 
8. Spania 27 p ; Siitard : 1. Uni
unea Sovietică 115 p, 2. Polonia 
98 p, 3. Cehoslovacia 67 p, 4. 
Suedia 66 p. 5. Italia 65 p, G. 
Olanda 60 p, 7. Irlanda 42 p, 
8. Portugalia 26 p ; Cwbran : 
1. R.F. Germania 109 p. 2. Marea 
Britanie 105 p, 3. Ungaria 89 p,
4. Franța 69 p. 5. Iugoslavia 61 p,
6. Austria 43 p, 7. Danemarca 
40 p, 8. Islanda 23 p.

Pentru finala A a competiției, 
programată la 4 și 5 august în 
localitatea italiană Torino, s-au 
calificat, așadar, următoarele 
reprezentative feminine : P. D.
Germană, Bulgaria, U.R.S.S., Po
lonia, R.F. Germania și Marea 
Britanie. A șaptea echipă va fi 
cea a Italiei, în calitate de țară 
organizatoare a întrecerilor fi
nale, iar a opta va ajunge la To
rino abia după disputarea fina
lei B, programată la Antony, 
lingă Paris, în ziua de 21 iulie, 
în această zi se vor reuni în ca
drul finalei secunde următoarele 
echipe : România. Elveția, Ceho
slovacia, Suedia, Ungaria, Iugo
slavia și Franța. Dintre ele, 
prima clasată va accede în fi
nala „A". Nutrim speranța că a- 
ceasta va fi formația română, 
mai omogenă și cu cîteva va
lori individuale mai marcante

UNDE ESTE AMBIJIA ATLETELOR NOASTRE?
(Urmare din pag. 1)

■adus un punct în plus. Doina 
Anton, la lungime, cu 6,55 m 
(cea mai bună performanță a 
sa) ar fi fost cîștigătoare (locul 
1 la Sofia — 6,44 m). în loc 
de 6 puncte, ar fi adus 8. 
Răspunsul il primim dacă adu
năm plusurile. Echipa noastră 
feminină ar fi totalizat 100 
puncte, în loc dc 91. și, ca 
urmare — acest spor implicînd 
o diminuare a punctajului e- 
chipei bulgare —, fetele noas
tre ar fi avut, la ora aceasta, 
calificarea pentru finala A de 
la Torino.

De ce oare nu au mers re
prezentantele noastre, în tota
litate, pe această pistă ? Răs
puns : unele reprezentante ale 
noastre nu au fost în cea mai 
bună formă.

La fața locului, la întrece
rile de la Sofia, am constatat 
două exprimări contradictorii :
1) Maricica Puică, la 3 000 m, 
trece în iureș linia de sosire 
(8:49,1), deși a doua clasată 
mai avea de alergat (9:10,0) i
2) Ileana Silai, deși a fost tra
tată în pluton ca lider încă 
din start, a făcut o cursă cu

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE PTOTIO.II
(Urmare din pag. I)

I Galovici (19 v) și C. Kădu- 
canu (17 v) au ratat asalturi 
ce uăreau... dinainte cîștigate.

Urmărind comportarea ce
lorlalți sportivi români, se 
cuvine să subliniem evoluțiile 
foarte bune ale lui V. Apetrei 
(România j. II) și V. Neme- 
țeanu (România j. I) care au 
fost oamenii de bază ai echi
pelor. reușind și ei 22 v. A- 
ceste rezultate, coroborate cu 
cele de la călărie, îi situează, 
deocamdată în clasamentul ge
neral pe locurile 2—3, la ega
litate, ceea ce reprezintă, pînă 
acum, un merituos succes. De 
notat că. România j. I a depă
șit cu 9—7 Cehoslovacia, cu 
10—6 Polonia și a realizat două 
egaluri (8—8) cu Italia și Un
garia, in timp ce juniorii mici 
au obținut cele mai bune re
zultate în compania Bulgariei 
și Poloniei (11—5). Cehoslova
ciei (10—6). pierzînd strins me^ 
ciul cu Italia (7—9).

Dintre concurenții străini, 
doar P. Cristofori (Italia), cu 
un stil agresiv, a evoluat con
stant bine, reușind, la rîndul 
său, 22 v.

Dealtfel. întrecerea de scri
mă a pus juriul în fața unui 
fapt rar intîlnit (dacă nu chiar 
unicul pină acum) în competi
țiile de nentatlon : 5 sportivi
la egalitate de victorii, ceea ce 

decît cele ale viitoarelor adver
sare.

întrecerile semifinalelor femi
nine s-au încheiat fără multe 
surprize în ceea ce privește ca
lificările. Una, poate cea mai 
mare, ar fi aceea furnizată de 
reprezentativa Elveției, calificată 
în dauna Finlandei, iar alta, 
mai buna clasare a Suediei față 
de Italia și Olanda !

Competiția masculină a stabi
lit, în cele trei semifinale, urmă
toarele ierarhii : Geneva ; 1.
R.D. Germană 150 p, 2. Franța 
108 p, 3. Elveția 95 p, 4. Finlan
da 94 p, 5. Iugoslavia 90 p, G. 
Spania 89 p, 7. Olanda 64 p, 8. 
Irlanda 36 p ; Ludenscheid : 1. 
R.F. Germania 145 p, 2. Polonia 
138 p. 3. Italia 101 p, 4. Ceho
slovacia 83 p, 5. Ungaria 77 p, 
6. Grecia 70 p, 7. Austria 55 p, 
8. Danemarca 34 p ; Malmii ; 
1. U.R.S.S. 139,5 p, 2. Marea Bri
tanie 106 p, 3. Bulgaria 99 p, 4. 
România 91 p, 5. Belgia 90,5 p, 
6. Suedia 83 p, 7. Norvegia 69 p, 
8. Portugalia 41 p.

în grupa de la Geneva, a exis
tat o luptă acerbă pentru cali
ficarea în finala ÎS, 4 echipe 
fiind eșalonate de-a lungul a 
numai 6 puncte, dar lupta cea 
mai emoționantă s-a dat totuși 
la Malmo, acolo unde doar o ju
mătate de punct a decis califi
carea reprezentativei române în 
dauna celei belgiene! Și două 
surprize ; abia locul 6 pe care 
echipa Suediei s-a clasat în con
cursul de la Malmd șl faptul 
că Elveția a fost superioară — 
chiar și cu un punct ! — echi
pei Finlandei, o mai veche com
petitoare în finala A.

Pentru ultimul act al competi
ției, cel de la Torino, au avut 

' cîștig de cauză :■ R.D. Germană, 
Franța, R.F. Germania, Polonia. 
U.R.S.S., Marea Britanie și, ca 
organizatoare, Italia. A 8-a echi
pă va promova în urma desfă
șurării finalei B, care va avea 

Aspect din cursa de 3 000 m, la capătul căreia Maricica Puică a 
înregistrat o frumoasă victorie. Foto : PETAR SPASOV-Sofia

totul și cu totul departe de 
cea de la București (4:05,2 față 
de 3:58,6), și ca alură, ca o 
atletă oarecare.

în al treilea rînd, dorim să 
ne referim la un aspect care 

a impus efectuarea unui baraj 
pentru definitivarea clasamen
tului ! Sâ mai adăugăm, că re
gulamentul U.I.P.M. prevede 
sisteme de desfășurare a bara
jului doar pentru cazuri pînă 
la 4 sportivi la egalitate. în 
rest... rămîne la latitudinea ju
riului. Au tras în baraj Șt. Coz- 
ma, D. Spirlca, V. Apetrei, V. 
Nenicțeanu și P. Cristofori. a- 
cest baraj avînd doar rolul de 
a stabili ordinea, fără a in
fluența punctajul. Din nou, 
Șt. Cozma a ieșit învingător.

Așadar, în proba de scrimă, 
clasamentul a fost următorul : 
individual — 1. Șt. Cozma, 2. D. 
Spîrlea, 3. V. Apetrei, 4. V. 
Nemețeanu, 5. P. Cristofori, toți 
cu 1000 p (22 v) ; echipe — 1.
România A 2S95 p, 2. România 
(j. I) 2720, 3. Italia 2870 p. 4. Un
garia 2440 p, 5. Cehoslovacia 2300 
p, 6. România (j. II) 2206 p, 7. 
Polonia 2125 p, 8. Bulgaria 1610 p.

După două probe (călărie șl 
scrimă), clasamentul general este 
următorul : Individual — 1. Șt.
Cozma 2070 p, 2—3. V. Nemețeanu 
și V. Apetrei 2040 p. 4. D. Spîrlea 
2018 p, 5. P. Cristofori 1036 p, 6. 
T. Halasz (România j. I) 1930 
p ; echipe — 1. România A 5999 
p, 2. România (j. I) 5792 p, 3. 
România (j. II) 5742, 4. Ungaria 
5444 p, 5. Polonia 5153 p, 6. Ceho
slovacia 5134 p, 7. Bulgaria 4990 
p, 8. Italia 4676 p.

Astăzi, de la ora 9, la poligo
nul Tunari — proba de tir, iar 
de la ora 18, la bazinul „23 Au
gust" — proba de înot.

ANTONY (fetele) 
A LA TORINO

loc la 21—22 iulie, la Karlovaț, 
în Iugoslavia, cu participarea ur
mătoarelor formații : Elveția,
Finlanda, Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria, România și Iugoslavia 
(ca țară organizatoare). Pentru 
primul loc credem că, totuși, 
prima șansă revine echipei fin
landeze, dar nu este deloc ex
clusă o nouă surpriză „gen El
veția", ca cea produsă acum la 
Geneva.

Finalele competiției de la To
rino, în afara faptului că vor 
desemna echipele campioane aie 
Europei vor avea si misiunea să 
stabilească formațiile care ur
mează să ia parte, lâ 24—26 au
gust, la Montreal, la cea de a 
Il-a ediție a „Cupei Mondiale" 
la atletism. Din continentul nos
tru vor concura în orașul ..Olim
piadei 1976“, cele două campioa
ne, la bărbați și la femei, pre
cum și cîte o selecționată eu
ropeană. La precedenta finală 
a trofeului „Bruno Zauli" echi
pa noastră feminină a concurat 
în grupa A, la Helsinki, șl s-a 
clasat pe locul 7, iar reprezenta
tiva masculină s-a clasat a treia 
în finala B de la Goteborg. Pen
tru echipa Europei, cîștigătoare 
a primei ediții a „Cupei mon
diale" la Dusseldorf, au concurat, 
în 1977, și Natalia Mărășescu și 
Argentina Menis.

★
Cîteva rezultate de la întrece

rile semifinalelor : 200 m : Barre 
(Franța) 20,38, 5000 m : Ryffel
(Elveția) 13:30.9, 110 mg: Mun- 
kelt (R.D.G.) 13.58 ; prăjină :
Lldhre (R.F.G.) 5,50 m ; disc: 
Schmidt (R.D.G.) 66,30 m ; su
liță : Hanisch (R.D.G.) 89.92 m ;
FEMEI : 100 m: Kondratieva
(U.R.S.S.) 11.00 ; 400 m: Hartley
(M. Brit.) 51.47 ; 3000 m : Belou
sova (U.R.S.S.) 8:47,0; 100 mg :
Rabsztyn (Polonia) 12,76; lungi
me : Reeve (M. Brit.) 6.56 m ; 
înălțime : Matay (Ungaria)
1,86 m.

derivă din cele expuse mai 
sus. Deși este normal ca, pe 
măsură ce se intră tot mai 
adine în sezonul atletic în aer 
liber, să crească si forma spor
tivă a atleților, totuși, în 10 
din 15 probe rezultatele n-au 
înregistrat nici un progres ci
fric. S-ar putea obiecta că 
Cornelia Popa, rămasă singură 
în concurs,, nu mai avea nici 
un interes să se autodepă- 
șească. Dar. într-o situație si
milară, fără concurență, Ma
ricica Puică și-a întrecut re
cordul personal, de la 9:02,0 
la 8:49,1. Prin urmare, două si
tuații opuse. Optăm pentru ati
tudinea Maricicăi 'Puica deoare
ce dorința de autodepășire este 
ambiție firească, absolut nece
sară unor mari sportivi. Așa 
cum am arătat mai sus, prin 
cîteva rezultate mai înalte, ar 
fi fost posibilă calificarea de pe 
acum a echipei feminine în 
grupa A. Dar multor atlete le-a 
lipsit ambiția. Ambiția colecti
vă de a face un pas în plus...

ATLETISM a La Donețk, a- 
tleta sovietică Nadejda Kariakina 
a totalizat la pentatlon 4669 p • 
La Bakersfield (California), me
ciul amical de juniori și junioa
re dintre reprezentativele S.U.A. 
și U.R.S.S s-a încheiat cu sco
rul general de 201—190 p în fa
voarea sportivilor sovietici (Ia 
băieți : S.U.A. — U.R.S.S. 120— 
114 p ; la fete : U.R.S.S. — S.U.A. 
87—70 p). Rezultate in ziua a 
doua : Smith (S.U.A.) 20,7 pe 200 
m și Volkov (U.R.S.S.) — 5,40 m 
la prăjină n La Philadelphia, a- 
tleta americană Mary Decker a 
cîștigat proba de o milă în 
4:23,5 (recordul mondial este de
ținut de Natalia Mărășescu, cu 
4:22,1).

SPORTIVI ROMÂNI
LA RECENTUL TURNEU in

ternațional de lupte „Ibrahim 
Mustafa“, desfășurat la Alexan
dria (R.A. Egipt), cei 8 sportivi 
români participant la întrecerile 
de greco-romane au ocupat pri
mul loc la categoriile respective : 
C. Alexandru, Șt. Negrișan, Șt. 
Rusu, Gh. Ciobotaru, I. Draica, 
P. Dicu, V. Andrei și R. Co
drean u.

DUPĂ 12 RUNDE șl disputarea 
partidelor întrerupte în turneul 
internațional feminin de șah de 
la Budapesta pe primul loc se 
află Margareta Mureșan (Româ
nia) și Marta Litinskaia (U.R.S.S.) 
cu cîte 8Vî p, urmate de Elisa- 
beta Polihroniade (România), 
Bengtsson (Suedia) șl Porubski 
(Ungaria) cu cîte 6*/ s p. Marga
reta Mureșan a cîștigat partida 
întreruptă cu maestna Finta (Un
garia), iar Litinskaia, din cele 
4 partide întrerupte, a obținut o 
victorie și trei remize.

LOTUL DE VOLEI (tineret) al 
României a participat la turneul 
internațional de la Mielec (Po
lonia), alături de echipele Po
loniei A B, R.D. Germane, 
Bulgariei, Cehoslovaciei B, Cubei 
B și de Selecționata Moscovei. In 
această companie, tinerii noștri 
voleibaliști au pierdut toate me- 
citirile. Turneul a fost cîștiga£ de 
Sel. Moscovei, urmată de Polo
nia A.

ieri au plecat la Vukovar (Iu-

La descinderea Jocurilor sportive panamericane

CONFERINȚA DE PRESA LA SAN JUAN
SAN JUAN, ă (Agerpres). — 

Pe stadionul central din San 
Juan (Porto Rico), în prezența 
a peste 20 000 de spectatori, a 
avut loc festivitatea de des
chidere a celei de-a 8-a ediții 
a Jocurilor sportive panameri
cane, la care participă peste 
4 000 de concurenți din 34 de 
țări.

Intr-o conferință de presă 
ținută la San Juan, președin
tele C.I.O., Lordul Killanin, a 
declarat că nu-și va reînnoi 
mandatul anul viitor. în cercu
rile apropiate ale C.I.O. se 
crede că printre viitorii can
didați la președinția C.I.O. se vor 
număra Juan Samaranch (Spa
nia), membru al Comisiei exe-

,-JURUL CICLIST AL FRANȚEI" 
OLANDEZUL JAN RAAS ÎN
VINGĂTOR IN ETAPA A 5-A. 
„STATU-QUO" IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI

PARIS, 2 (Agerpres). — Eta
pa a 5-a a „Turului ciclist al 
Franței", Poitou—Angers (148 
km), a fost cîștigată de olan
dezul Jan Raas în 3h38, se
cundat în același timp de fran- 
cesul Esclassan. în clasamentul 
general nu au survenit modifi
cări, lider menținîndu-se Ber
nard Hinault (Franța), urmat la 
12 secunde dc olandezul Zoete- 
mclk.

OTwF® ...UN SFERT DE VEAC Sj V||T0RUl
Dacă Confederația sud-amerlcană de fotbal își poate reven- 

aica rolul de pionier în ceea ce privește organizarea la nivel 
continental, actul său de naștere fiind datat 1916, cu mult 
înaintea confraților de pe bătrînul continent, Uniunea Europeană 
de Fotbal Asociație (U.E.F.A.) se mîndrește cu faptul că, în 
sfertul de veac de cînd există, sub egida sa se află aproxi
mativ trei sferturi din populația lumii fotbalului.

Cu ce echivalează acest procent ? Cu 34 de asociații naționale 
(din cele 146 afiliate la F.l.F.A.) reprezentînd 250.000' de cluburi, 
500.000 de echipe, 18 milioane de jucători și 34.000 de arbitri, 
care, într-un an, sînt angrenați în 3—400 de meciuri din com
petițiile europene !

Subliniind rolul acestei uniuni continentale, președintele 
F.l.F.A., joao Havclange, a spus : „Dar, dacă Europa fotbalistică 
este mîndră de puterea sa, cred că ea este, de asemenea, con
știentă de responsabilitățile sale în fața problemelor care ne 
preocupă. Iată de ce soccerul european are datoria să ne ajute 
să depășim obstacolele și să construim punți și nu ziduri des
părțitoare*.

Chiar în condițiile avîntului deosebit pe care l-a luat fotbalul 
internațional în anii post-belici, cine dintre participanții la Con
gresul F.l.F.A., de la Rio, cînd s-a pus problema asocierii fe
derațiilor europene — fapt care a prins viață la 15 iunie 1954, 
la Basel — și-ar fi închipuit cum va arăta lumea fotbalului 
european la cea de a 25-a aniversare a U.E.F.A. ? Și dacă la
sărbătorirea acestui moment jubiliar, președintele U.E.F.A., 

‘.a anunțat organizarea, începind din 1989, a 
unui campionat european dedicat tinerilor jucători sub 16 ani, 
să ne glndlm cu toții la viitorul fotbalului în lume, la păstrarea 
acestui sport, cu cea mai largă audiență in mase, în perimetrul 
întrecerii cinstite, a spectacolului popular.

Artemio Franchi,

Paul SLĂVESCU

TELEX •TELEX
BOX A Pugilistul profesionist 

1 talo-american Vito Antuofermo 
este noul campion al lumii la 
categoria mijlocie. La Monte 
Carlo, el l-a învins la puncte pe 
argentinianul Hugo Corro.

FOTBAL a în finala „Cupei 
Spaniei", la Madrid : Valencia — 
Real Madrid 2—0 (1—0). Ambele
goluri au fost înscrise de Mario 
Kempes. Gazdele au dominat ca
tegoric, ratînd un penalty ! a 
Partizan Belgrad a învins la 
Sydney o selecționată locală cu 
1—0 (0—0).

NATAȚIE a Rezultate în con

PESTE HOTARE 
goslavia) loturile reprezentative 
de juniori și junioare (pînă la 20 
ani) ale țării noastre, care vor 
participa la campionatele balca
nice de volei, programate între 
3 și 7 iulie.

TREI LOTURI NAȚIONALE de 
baschet susțin, săptămîna aceas
ta, meciuri peste hotare. Selec
ționatele de juniori și de junioa
re iau parte, în Bulgaria, la în
trecerile pentru „Cupa Start*  
(băieții la Dimitrovgnad, fetele la 
Haskovo), iar echipa de cadete 
participă la un turneu în Un
garia, La Salgotarjăn.

TURNEUL feminin de baschet 
de la Bratislava a fost cîștigat de 
echipa U.R.S.S., care în ultimul 
meci a învins cu 97—60 (51—27) 
selecționata de junioare a Ceho
slovaciei. In partida pentru locul 
3, Cehoslovacia (A) a întrecut cu 
74—69 (50—35) formația României.

ECHIPA masculină de handbal 
a României a susținut un meci 
amical la Skoplie cu formația lo
cală Vardiar, cu care a terminat 
la egalitate : 23—38 (11—13).

COMPETIȚIA . masculină de 
handbal desfășurată la Lisabona 
a fost cîștigată de reprezentativa 
Portugaliei — 7 p, urmată de 
Franța — 6 p. o selecționată u- 
niversitară a României — 5 p. 
Algeria — 2 p.. și Spania — Op. 
In ultima zi a turneului, handbă- 
liștii români au întrecut cu 25—20 
formația Algeriei.

cutive, Willy Daume (R.F.G.), 
fost vicepreședinte al C.I.O., ac
tualmente membru al acestui 
for. și Vitali Smirnov (U.R.S.S.), 
vicepreședinte al C.I.O. și prim- 
vicepreședinte al comitetului de 
organizare a J.O. de la Mos
cova.

Turneul dc la Wimbledon

GOOLAGONG, EVERT, 
NAVRATILOVA Șl AUSTIN 

iN SEMIFINALE
LONDRA, 2 (Agerpres). — în 

turul II al probei de dublu fer 
mei din cadrul Turneului de 
tenis de la Wimbledon, pere
chea Virginia Ruzici (România) 
— Mima Jausovec (Iugoslavia) 
a învins cu 7—5, 6—2 cuplul 
surorilor Marcia și Peanut 
Louie, din S.U.A., iar în turul 
III a cîștigat la Durie—Jevans 
(Anglia) cu 6—2, 6—1.

Rezultate înregistrate în sfer
turile de finală ale probei de 
simplu femei : Goolagong — 
Wade 6—4, 6—0 ; Evert — Turn
bull 6—3, 6—4 ; Navratilova — 
Fromholtz 2—6. 6—3, 6—0 î 
Austin — King 6—4, 6—7,. 6—2.

Astăzi sînt programate și 
sferturile dc finală din cadrul 
turneului masculin (simplu).

cursul de înot de la Bratislava. 
Feminin : 200 m liber — Kor- 
nelia Weigel (R.D.G.) 2:08,32 ; 200 
m spate — Vera Capkova 2:22,32 
(nou record al . Cehoslovaciei) ; 
masculin : 100 m bras — Pesl 
1:08,73 ; 200 m spate — Rolko 
2:07,19 ; 400 m liber — Macek 
3:59,54 (toți din Cehoslovacia).

ȘAH a Turneul de la Karlovaț 
s-a încheiat cu victoria lui 
BaLașov, cu 10 p, urmat de Ro- 
gulj (Iugoslavia) — 9’/2 D-

TENIS DE MASA A In finala 
probei masculine pe echipe la 
Uniondale (S.U.A.) ; Cehoslovacia 
— Anglia 3—1. In finala pe e- 
chipe la feminin : Japonia — 
Coreea de Sud 3—2.

Pentru
fioarul I. P. „Intormatia*

R. 1, 2, 3, 4. 10363


