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ȘEDINȚA BIROULUI 
AL CONSILIULUI

EXECUTIV
NATIONAL

AL OAMENILOR MUNCII

PROLETARI DIN TOATE ȚARH.E, UNIȚI VA I

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republi
cii Socialiste România, pre
ședintele Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, a avut 
loc, marți după-amiază, ședința 
Biroului Executiv al Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii.

în cadrul ședinței, Biroul E- 
xecutiv a examinat 
tele ce vor fi supuse dezbaterii 
și aprobării plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor 
Muncii, care va avea loc în 
ziua, de 5 iulie 1979 : Proiect 
de Hotărîre cu privire Ia în
făptuirea Programului de creș-* 
tere a nivelului de trai în 
anii 1976—1980 ; Raport cu pri
vire la modul în care se des
fășoară activitatea organelor 
de conducere colectivă ale mi-

documen-

nistcrelor, centralelor și între
prinderilor referitoare la redu
cerea continuă a consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibili și energic ; Infor
mare cu privire la modul cum 
s-au realizat de către consiliile 
de conducere ale ministerelor, 
consiliile oamenilor muncii de 
Ia centrale și întreprinderi, 
hotărîrile Congresului și ale 
plenarelor Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii ; Regula
ment de funcționare a consi
liilor oamenilor muncii ale în
treprinderilor din industrie, 
construcții și transporturi ; Re
gulament de funcționare a con
siliilor oamenilor muncii ale 
centralelor industriale, de con
strucții și transporturi ; Regu
lament de funcționare a consi
liilor de conducere ale ministe
relor și celorlalte organe cen
trale ale administrației de stat.
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Șl IN TARA CRIȘURILOR CONTINUA BATALIA
PENTRU PRESTIGIUL SPORTULUI ROMANESC

De vineri, la Brașov

TÎNĂRA ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI
IN ZONA PRELIMINARĂ A CUPEI GALEA

FLORIN SEGĂRCEANU

acestea, în 6 centre 
din țări diferite, în-

Zilele 
europene 
cep întrecerile zonelor prelimi
nare continentale ale celei de 
a 34-a ediții a importantei 
competiții internaționale rezer
vate tinerilor tenismani (jucă
tori sub 21 de ani) din lumea 
întreagă : Cupa Galca. După 
cum se știe, trierile succesive 
(la jumătatea lunii iulie ur
mează zonele semifinale) au ca 
scop determinarea celor 4 e- 
chipe naționale finaliste (din 
40 aflate la start) care se vor 
întîlni, în mod tradițional. 
Vichy, în Franța între 24 și 
29 iulie.

Tinerii noștri tenismani 
debutaț i în Cupa Galca în 1957 
(competiția a fost inaugurată 
în 1950) și au promovat de 
două ori pînă acum în faza fi
nală Cin 1958 și 1969). Ei vor

la

au

sportivii de pe zi a Eliberării

de mi
se în- 

tablou : 
au fost

și convenim că
sportive, pentru

(Continuare în pag. 2-3)

Balcaniada de box de la Tulcea

SIMION CUTOV, PRIMUL ÎNVINGĂTOR 
DINTRE PUGIUȘTII ROMÂNI

TULCEA, 3 (prin telefon). 
Marți seara, noua sală a spor
turilor din localitate a cunoscut 
o atmosferă sărbătorească Pri
lejuită de 
chidere a 
pionatelor

Prezența 
și Turciei 
te (cite 4 
curcnți) a
nea inaugurală să nu fie pro
gramate decît 3 partide oficiale 
(preliminare), gala fiind corn-

de des- 
a cam- 
de box. 
Greciei

cu 7 întîlniri amicale, 
au evoluat boxeri local-

festivitatea 
ediției 1979 

balcanice 
delegațiilor 

cu echipe incomple- 
și, respectiv, 8 con- 
făcut ca în reuniu-

pletată 
în care 
nici, din Galați și Craiova.

Singurul boxer român care 
a evoluat în această gală inau
gurală a fost Simion Cuțov. El 
a întîlnit pe turcul Venei Tur- 
muz. Ceilalți reprezentanți ai 
țării noastre vor lupta direct 
în semifinalele de miercuri și

Mihai TRANCA

Vreme bună de maturizare 
— 35 de ani. Nădejdi, fapte, 
împliniri — cîte nu se adună 
pe răbojul vremii ! Pe calea 
atîtor ani, prima punte așter
nută între trecut și prezent sînt 
amintirile. Nu mult după 23 
August 1944, Oradea era încă 
orașul negustoresc, în care se 
bateau pietrele pe tablele de 
rummy și se concentra viața 
deocheată la taverna „Pisica al
bastră". Apoi, încetul cu înce
tul, s-au statornicit noi mora
vuri. Clasa muncitoare, poporul 
au deschis larg porțile spre de
mocrație. au pavat drumul spre 
socialism. Primul interviu, e- 
vocator, l-am luat unuia din 
cei ce luptaseră pentru această 
viață nouă, electricianul Ale
xandru Kun (astăzi la 71 de 
ani), comunistul ilegalist din 
1932, care a activat în condu
cerea clubului sportiv munci
toresc „Stăruința" 
povestea cum se făceau.

tăinuite

malurile Crișurilor cinstesc măreața 
lizarea a fost crearea asocia
ției sportive a pielarilor de la 
„Solidaritatea". Și nu întîmplă- 
tor am omagiat, într-o cărti
cică, primii maeștri ai sportu
lui din țara noastră, printre 
care o baschetbalistă din Ținea 
Bihorului. Rozalia Kiss, fiica 
cizmarului comunist Ștefan 
Kiss, ea însăși ștepuitoare la 
fabrica de încălțăminte oră- 
deană. Și deloc întîmplător, 
probabil, s-a potrivit să scriem 
o broșură despre povestea fe
telor voleibaliste din comuna 
Borș. din cîmpia Bihorului, 
despre activitatea sportivă a 
membrilor gospodăriei agricole 
colective „Gheorghe Doja“. A- 
mintiri. amintiri, deschizătoare 
de zări spre lumea de azi a 
sportului bihorean...

IMPLANTAREA MENTALITĂȚI 
SPORTIVE IN TOATE MEDIILE

Cu toată tradiția unei 
nume 
lațiel, cei 35 de ani trecuți 
au .cunoscut Profunde prefaceri 
in viața sportivă a județului. 
Vom căuta să desprindem 
cîteva trăsături specifice, ca-

a-
„sportivități" a popu-

racteristice activității sportive 
Pe aceste meleaguri din nord- 
vestul țării. Trecem în re
vistă elementele definitorii cu 
secretarul C.J.E.F.S., prof. Ca
rol Antal, 
grija pentru Implantarea unei 
mentalități 
creșterea unor generații cu a- 
devărat sănătoase, cu deprin
deri dinamice a fost priori
tară. O asemenea intenție se 
materializează cu precădere în 
școală, ba chiar în rîndurlle 
preșcolarilor. Nu e deci 
rare că datele actuale 
scriu intr-un larg 
peste 600 de educatoare_ ____
instruite ca să poată conduce 
adecvat jocurile copiilor 
grădinițe ; 359 profesori de 
ducație fizică activează în 
țeaua unităților școlare ; 
terenuri de sport și 17 săli_
gimnastică se află în zestrea 
școlilor județului. Astfel se în
țelege cum peste 80 000 de 
șoimi ai patriei, pionieri șî e-

în 
e- 

re- 
517 
de

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

DINAMO, CAMPIOANĂ
PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE

și care

(Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, pe lacul Snagov, au a- 
vut loc cursele finale ale cam
pionatului național pe echipe 
la caiac-canoe. Vremea a ținut, 
de această dată, cu sportivii. 
Cerul acoperit și o adiere ușoa
ră de vînt (în sens favorabil) 
au creat un cadru plăcut îri- 

Concursul a fost 
și urmărit .cu un 

interes de cei pre-

ne 
Pe 
în 

Apoi,
vremuri,
pădurea Săldăbagiului. . ,
în strînsă legătură cu naționa-

excursii

Campionatele internafionale de pentatlon modern

D. SPÎRLEA A TRECUT PE PRIMUL LOC
în ambianța plăcută oferită 

de cadrul natural al poligonu
lui Tunari. participanții la 
Campionatele internaționale de 
pentatlon modern ale României 
și-au disputat, ieri dimineața, 
întîietatea în proba de tir. Așa 
cum precizam în avancronica 
întrecerii, începînd cu această 
probă se aplică, experimental, 
un nou sistem de desfășurare, 
prezentarea la start făcîndu-se 
în ordinea inversă a clasamen
tului și nu prin tragere la sorți 
ca pînă acum.

în aceste condiții, atenția s-a 
îndreptat, în special, spre ul
tima serie de trăgători, aici e- 
voluind primii șase ^clasați 
după două 
scrimă), între aceștia âflîndu-se 
reprezentanții echipelor noastre 
Șt. Cozma, V. Apetrei, V. Ne- 
mețeanu, D. Spîrlea, T. Ha- 
lasz și italianul P. Cristofori. 
Disputele au devenit și mai in
teresante de urmărit, mai ales 
după ce doi dintre out-sideri 
au tras foarte bine : G. Vass

șase clasați 
zile (călărie și

♦
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D. Spîrlea (România A), noul lider al campionatelor internațio
nale de pentatlon, evoluind in proba de tir. Foto : V. BAGEAC
(Ungaria), calm și precis, a 
realizat 3 serii de 50 și una 
de 49. iar italianul C. Massulo 
a acumulat 197 p. Se cerea, 
așadar, din partea fruntașilor o 
concentrare maximă, pentru 
a-și apăra pozițiile. Și au reu

șit, schimbările producîndu-se, 
în cele din urmă, doar între 
ei... Liderul, Șt. Cozma, cu 190

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

trecerilor. 
pasionant 
deosebit 
zenți, mai ales prin lupta care 
se dădea pentru intîietate în
tre protagon stele D? 
Steaua. Cu mai multe 
dualități de ridicată 
cum sînt Vasile Dîba. 
Ștefan, Gheorghe Titu, 
Varabiev, dinamoviștii 
tigat toate cele patru probe de 
simplu și cu aceasta au ttanșat 
în favoarea clubului lor riva
litatea cu caiaciștii și 
iștii steliști. Scor 8—5, 
numărul

•CU

Dinamo și 
indivi- 

valoare, 
Maria 
Lipat 

au cîș-

cano- 
după 

victoriilor și, odată 
cu aceasta Dinamo a acumulat 
un mai mare număr de puncte, 
apărîndu-și titlul cucerit anul 
trecut ; dealtfel, și OFmpia 
(antrenor Traian Nădășan), 
prin locul trei obținut, a făcut 
ca ordinea pe podiumul de 
premiere să rămînă aceeași ca 
la ediția trecută : 1. Dinamo,

3. Olimpia Bucu-

Alexandru Giura (Dinamo), în
vingător la caiac simplu 1 000 m 

Foto : Dragoș NEAGU

la ediția 
2. Steaua, 
rești.

Primul punct de atracție al 
zilei l-a constituit proba de 
K1 500 m în care era aștepta
tă cu deosebit interes evoluția 
sportivilor Vasile Diba și Ion 
Bîrlădeanu. Cursa a fost inte
resantă și a dat naștere unei 
lupte acerbe pentru victorie. 
A învins pe merit multiplul 
campion olimpic și mondial, 
cu toate că împotriva lui s-a

înaintat o contestație pentru 
faptul că a depășit culoarul. 
Dar aceasta s-a datorat — 
după cum a constatat juriul 
de apel — bahzărli defectuoase. 
Bîrlădeanu a făcut o cursă 
curajoasă, dar a trebuit să se 
recunoască învins de un Dîba 
în evidentă revenire.

întrecerea canoelor de' doi 
la 1.000 m constituia un al 
doilea punct de atracție. Cursa 
cuplurilor Gheorghe și Toma

Vladimir MORARU 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)



OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SĂRBĂTOARE
(Urmare din pag. t)

levi au populat în ultimul an 
competițiile din cadrul „Dacia
dei", manifestînd o poftă de 
sport demnă de tradiția locu
rilor. Inspectorul școlar prof. 
Btelian Coandă ne atrage a- 
tenția că Pe asemenea canava 
se poate țese rețeaua de se
lecție cu finalizare în adevă
ratul sport de performanță. 
Iată, să semnalăm că — refu- 
zînd concentrarea excesivă — 
județul e împînzit cu 5 clu
buri sportive școlare : la Ora
dea, Beiuș, Sal on ta, Marghita 
ți Orașul dr. Petru Groza. U- 
nitatea din Oradea (director, 
Dorel Arhip), cu 1 400 de șco- 
lari-membri, a și format în 1978 
trei sportivi de clasă interna
țională și 14 de categoria I, 
a dat recent 16 candidați va
labili loturilor naționale si o- 
limpice. în asemenea cluburi 
cresc copii ale căror nume sînt 
de pe acum de notorietate pu
blică. precum gimnasta Anca 
Kiss. înotătorii Edith Kugliș, 
Horațiu și Cornel Neagrău, 
Dan Ținea, săritoarea de la 
trambulină Magdalena Toth, 
scrimerul Nicolae Iile, boxerul 
Nicolae Talpoș (de Ia Salonta) 
ți alții. Elevii orădeni sînt 
campioni la categoria lor de 
vîrstă în diverse ramuri, ca 
baschetul, gimnastica, luptele 
sau judo-ul.

PROFILAREA PE RAMURILE 
PRIORITARE

Asemenea parametri lasă să 
se întrevadă temeiurile dezvol
tării impetuoase a sportului de 
masă pe meleagurile ce țăr- 
murcsc Crișurilc și astfel se 
naște aici, cu adevărat, spor
tul de performanță. Emanație 
indiscutabilă a sportului celor 
multi, dar și rod al profilării 
Județului pe ramurile de sport 
prioritare, campionii și perfor
manțele n-au întîrziat să se 
distingă. Exemplul cel mai re
cent este al Ancăi Kiss, tînăra 
gimnastă descoperită la Oradea 
de antrenorul Emeric Ban, care 
s-a întors zilele trecute de la 
Antibes și Orleans eu 9 me
dalii de aur și argint, după 
ce mai strălucise la Moscova, 
Riga si Landskrona. în Sue
dia. Dar cumularzii de recor
duri trebuie căutați în primul 
rînd la clubul sportiv Crișul 
(președinte. Alexandru Tordai). 
„Isprava" cea mai nouă a clu
bului e cîștigarea titlului de 
campioană a țării la baschet 
feminin, performanță inedită 
pentru o echipă provincială, în 
ultimul sfert de veac. Elena 
Tabără și Maria Grigoraș, 
Magdalena Szekely și Eca- 
terina Szabo, jucătoarele de azi, 
sînt demne urmașe ale baschet
balistelor orădence de altă dată, 
Rozalia Kiss sau Paraschiva 
Deli, Eva Moldovan sau Iolanda 
Darabaș. Iar dacă echipa de polo 
Pe apă (în care. Ia 24 de ani, 
Ivan Fejer este cel mai vîrst- 
nic 1) a ocupat doar locul 4 în 
campionatul tocmai încheiat, 
sînt toate premisele înde
plinite ca tînăra formație

„CUPA
(Urmare din pag. I)

încerca anul acesta o nouă 
bună performanță, facilitată, 
aparent, de faptul că zona pre
liminară se dispută chiar in 
țara noastră și mai ales de îm
prejurarea că putem alinia o 
formație puternică. într-adevăr, 
antrenorul Dumitru Viziru, 
care conduce acest lot de ti
neret, are la dispoziție jucă
tori cu o foarte bună experien
ță competițională internaționa
lă, acumulată în ultimul timp. 
Lotul cuprinde pe Florin Se- 
gărceanu, Andrei Dirzu, Liviu 
Mancaș și Laurențiu Bucur. Cu 
asemenea elemente, cel puțin 
cîștigarea zonei preliminare 
n-ar trebui pusă la îndoială.

Iată, dealtfel, programul a- 
cestei zone preliminare, potri
vit tragerii la sorți efectuate 
din vreme de Federația inter
națională de tenis : zona F se 
desfășoară la Brașov, în zilele 
de 6—11 iulie, impunînd un 
meci de calificare între for
mațiile Tunisiei și Turciei ; 
cîștigătoarea acestei partide va 
întîlni echipa României, în pa
ralel cu meciul Cipru — Aus
tria ; cîștigătoarele își vor dis
puta întîietatea zonei, care dă 
dreptul de calificare in zona 
semifinală. Această nouă eta
pă — cu alte 4 noi zone — va 
avea loc (pentru învingătoarea 
de la Brașov) îr.tre 16 și 19 
iulie, la Marianske Lazne, unde 
ea va trebui să se confrunte 
cu formația Cehoslovaciei, în 
paralel cu partida Brazilia —

* BIHOR
0 Asociații și cluburi sportive 23 447
0 Sportivi legitimați 210 10 400
0 Profesori de educație fizica 11 359
0 Antrenori 9 82
0 Baza materiala (terenuri, sâli) _ 53 .1 192
0 Participanți la competiția națională „Daciada* : 196 833 (ediția I) 
și 261 776 (ediția a |l-a)
0 Sportivi clasificați î 34 maeștri ai sportului, 15 sportivi de categorie 
internațională, 140 de cat. I și 427 de cat. a |l-a
0 Sportivi selecționați in loturile olimpice : 14 și naționale : 55 (se
niori - 23, tineret - 3, juniori - 29) ......
0 Titluri de campioni naționali in ultimul an : 15 de seniori, 1 de ti
neret, 27 de juniori și 31 de copii.
0 Titluri internaționale : campion mondial universitar la polo (1978) - 
Ivan Fejer ; campioana europeană de junioare pe echipe și perechi 
la popice (1979) - Ibolya Katona ; campioană europeană de tineret 
la tenis de masă (1969) etc.

doar
acesta, numai 

promovat în a- 
de sportivi 1 Ar 

uităm numele 
principalii for-

integrat 
județu- 
Și cu

să lupte, la anul, pentru 
titlu ! Mărturie stă faptul 
că, de pe acum, 4 jucători sînt 
convocați la lotul olimpic, în 
frunte cu talentatul Dorin Cos- 
trăș. La bazinul străjuit de 
„înotătorul" în bronz al sculp
torului Constantin Lucaci se 
formează, concomitent, exce- 
lenți înotători (cum e Ladișlau 
Szakadati) și apreciați săritori 
de la trambulină sau platfor
mă (cum e Alexandru Bagiu). 
în 1965, întrag județul dădea 
loturilor naționale doar 11 
sportivi î anul 
clubul Crișul a 
ceste loturi 25 
fi nedrept să 
cîtorva dintre _ 
jori ai unor asemenea cam
pioni sau recordmani: antreno
rii Traian Constantinescu (bas
chet), Hermann Schier (înot), 
Viorica Kelemen (sărituri în 
apă). Nicolae Rujinschi (polo).

PENTRU CONSOLIDAREA 
NUCLEELOR

Sportul bihorean s-a 
avîntului impetuos al 
lui pe toate planurile, 
siguranță, în anii ce vin, suc
cesele vor fi sporite în a- 
cest sens, abordînd perspectiva, 
președintele C.J.E.F.S. Bihor, 
Bujor Mera. ne declara : „Dacă 
am acordat și pînă acum ro
lul esențial școlii este pentru 
că ne-a preocupat formarea 
mentalității sportive la copii, 
dar și la părinți. Nici nu vă 
închipuiți ce a însemnat, pe 
alocuri, învingerea complexului 
dezbrăcării și punerii pentru 
prima oară a echipamentului 
sportiv ! Iată de ce, acum cînd 
avem și concursul părinților, 
orientarea noastră de bază ră- 
mîne implicarea și mai accen
tuată a școlii în activitatea 
sportivă de masă, dar și de 
performanță. Dorim să conso
lidăm nucleele formate, din
colo de capitala județului. Ia 
Beiuș, Marghita, Salonta, Ora
șul Dr. Petru 
în curînd să 
vorbim și dc 
din asociațiile 
teu, Săcueni, 
sau Valea lui 
vărat că dc multe ori sportul 
bihorean s-a sprijinit pe forța 
tradiției. Dar ce folos că am

Groza, pentru ca 
putem ajunge să 
rezultatele celor 
sătești de la Șin-
Su plăcu, Diosig 
Mihai. Este ade-

GALEA“
Australia. învingătoarea finală 
de aici va merge la Vichy !

Iată o „sită deasă" prin care 
tinerii noștri tenismani trebuie 
să-și facă drum, pentru a-și 
dovedi valoarea internațională 
și pentru a putea aspira în vii
tor la onoruri superioare In 
rîndurile seniorilor. Cupa Ga
lea devine astfel o probă seve
ră și uneori decisivă pentru 
viitorul carierei tinerilor tenis
mani. Să nu uităm că la Cupa 
Galea și-au „făcut mina" (și 
adesea „numele") mari jucători 
ca Santana, Panatta, Tiriac, 
Fibak și alții, (vib.).

DINAMO, CAMPIOANĂ PE ECHIPE LA CAIAC-CANOE
(Urma-re din paQ. 1)

(Steaua) și Ivarj 
— Petre Capusta 

a durat pînă la... 
cînd ambele ambar- 

Cu 
sosirii 

renunțat la 
ce adversarii 

deta-

Simionov 
Patzaichin 
(Dinamo) 
700 de m, 
cațiuni erau la egalitate. 
300 de metri înaintea 
dinamoviștii au 
luptă în timp 
s-au distanțat, cîștigînd 
șat...

O victorie frumoasă a reali
zat și Alexandru Giura (Dina
mo) la caiac simplu 1.000 m, 
care a făcut o cursă tactică 
bună, depășindu-i pe Ion 
Geantă și pe Nicușor Eșanu.

Rezultate tehnice : K 4 
Steaua (Adriana Tarasov

F

1944 1979

avut aici mari luptători ca 
Tozser sau Pantici, dacă azi 
nu mai reușim să reanimăm a- 
cest sport 7 Tradiția nealimcn- 
tată sistematic poate deveni o 
piedică. Probabil că fotbalul 
nostru — degeaba, tema echi
pei noastre retrogradate nu o 
putem evita — s-a bizuit prea 
mult Pe ideea excelenței de 
altădată, uitînd să mai cultive 
răsaduri proaspete. De abia în 
ultima vreme au crescut fotba
liști juniori. Dar în toate ce
lelalte sporturi prioritare (atle
tism, gimnastică, natație, bas
chet, scrimă, judo etc.) pirami
da e înălțată. Depinde numai 
de noi să-i punem vîrf. NE 
ANGAJAM SA FIM LA ÎNĂL
ȚIMEA RENUMELUISPORTU
LUI ROMÂNESC SI NOI. CEI 
DE AICI, DIN BIHOR !“'

'.\\\\\\\\\\\\^

In primul meci al barajului pentru Divizia A la rugby
VULCAN ÎNVINGE PE C.F.R. BRAȘOV CU 7-6 I

Programat printr-o măsură 
justă a Biroului federal după 
„meciul cu cintee" Vulcan — 
C.F.R. Brașov, noul turneu de 
baraj, in 3, pentru două locuri 
in Divizia A, reunește — după 
cum se știe — echipele care a- 
cumulaseră în ...vechiul baraj a- 
celași număr de puncte (alături 
de formațiile amintite relntrind 
In cursă și Politehnica Cluj-Na- 
poca). Iar partida care a deter
minat măsura a inaugurat, ieri 
dimineață, întrecerea. De această 
dată, povestea nu s-a mai re
petat, competitoarele nemalputîn- 
du-și permite vreun joc de cu
lise. Așa că am văzut un meci 
adevărat, cîștigat la limită, 7—6 
(3—3), de Vulcan, dar tot atit de 
bine succesul putea surîde bra
șovenilor.

Bucureștenii, al căror merit este 
cu atît mai mare cu cit ei stnt 
singurii divizionari B cu aspira
ții temeinice la eșalonul superior, 
au început mai deciși partida. în 
minutul 14, o acțiune viguroasă 
a lui Dinu — purtată de-a lun
gul a 50 de metri, la o palmă de 
margine — a fost oprită cu 
greu de feroviari. Din faza ime
diat următoare, SANDOI a reușit 
un spectaculos drop : 3—0 pentru 
Vuloan. Numai pențru 3 minute 
însă, MIHAIESCU transformînd

BOGAT SEZON

peste 40 
oaspeții 
maeștrii 

(Polo- 
ma- 

(Cehoslovacia), 
Din țara noas-

Sezonul șahist estival se a- 
nunță foarte bogat. lașul găz
duiește în aceste zile tradițio
nalul „Memorial Sadoveanu". 
La cea de a cincea ediție, pe 
lingă turneul principal de ma
eștri internaționali și maeștri 
se va desfășura și un „open", 
sistem elvețian, pe distanța 
de 11 runde. La întrecere și-au 
anunțat participarea 
de sportivi, dintre 
străini remareîndu-se 
internaționali Skrobek 
nia) și Ilonfi (Ungaria), 
eștrii Hausner 
Roos (Franța), 
tră vor concura fostul campion 
național Aurei Urzică, campio
nul de juniori, Ovidiu Foișor,

Amfisa Avram — Maria Avram — 
Desplna Simionov) 1:42,8, Dina
mo (Floarea Petrușel — Marioa- 
ra Voicu — Tec la Drăgan — An
gela Saru) 1:45,9, C.S.Ș. Constanța 
(Gabriela onișcu — Anica Pas
cale — Teci a Borcănea — Maria 
Aftenie) 1:43,5 ; K 1 - 500 m : 
Vasiie Dîba (Dinamo) 1:46,5, Ion 
Bîirlădeanu (Steaua) 1:47,2, Marian 
Dineu (C.S.Ș. Constanța) .1:59,8 ; 
CI — 500 m : Gheorghe Ti tu
(Dinamo) 1:57r7, Nicolae Miliăies- 
c-u (Steaua) 2:01.5, Dobre ” 
(Danubiu Tulcea) 2:32,9 ;
Maria Ștefan (Dinamo) 
Maria Nicolae (Steaua) 
Elisabeta Băbeanu (C.S.Ș. 
rești) 2:04,6 ; K 2 — 500 
Steaua (Beniamin Borbandi 
Policarp Malîhin) 1:36,6, 
(Ionel Milașcu — Radion 
1:37,3, Olimpia București 
Nicolae — Gligor \Rupa) 
C 2 — 500 m : Steaua

Nenciu
K 1 F:

1:59,3,
2:02.7,

2 Bucu- 
m :

Dinamo 
Filipov) 

(ionel 
1:43.6 ; 
(Mihai

Sub emblema „Daciadei", 
pe terenurile de la „Tineretului* * * 1* 

SÎMBĂTĂ,

Marcov — Gheorghe Simiocenco) 
1:46,5, Dinamo (Constantin Gheba
— Simion Ismallciuc) 1:49,5, Da
nubiu Tulcea (Pavel Ivan — Ro
man Isacov) ' — -
Steaua (Agafia 
sia Nichitov) 
(Nastasia Buri 
doveanu) 1:53,8, 
(Suzana Szabo 
1:57,3 : K 4 — 
(Sandu Greceanu 
cariu — Nicolae Simionenco — 
Aurel Nicolae) 1:29,2, Steaua (Ion 
Dragulsc'ni — Marian lonescu —
Nicolae Frigioiu — Andreian Ște
fan) 1)29,8. Olimpia (Elefterie Ion
— George Stefan — Vasiie Oanță
— ștefan Dlncă) 1:35,5 : K 1 —
1 009 m : Alexandru Giura (Di
namo) 3:49.4. Ion Geantă (Du
nărea Galați) 3:S0,5, Nicușor 
Eșeanu (Steaua) 3:52,0 ; C 1 —
1 ooo m : Lipat Varablev (Dina
mo) 4:06,4, Simion Comeenco

României se va disputa la Si
naia, între 2 și 16 august, iar 
între 2 și 14 august, la Bra
șov, Ploiești și Brăila, au loc 
trei turnee, primul pentru ju
nioare, celelalte două peniru

„CUPA SPERANȚELOR" Șl
Ieri s-au încheiat la Poligonul 

Tunari întrecerile 
competițiilor de tir „Cupa spe
ranțelor “ și „Cupa de vară“ la 
care au participat sportivi din 26 
de secții din întreaga țară. După 
5 zile de concurs se poate apre
cia că în ceea ce privește scopul 
principal al acestor competiții, și 
anume evidențierea elementelor 
talentate, de perspectivă, în ve
derea completării loturilor re
publicane de seniori, senioare și 
juniori pentru campionatele eu
ropene ?i „Cupa prietenia“ el a 
fost realizat în bună parte. Ne 
gîndim în acest sens la tinerii 
și juniorii Teodor Tașcă 
namo) cu ’
de pistol 
Lămășan 
proba de 
la Ștefan _ . _ 
563 la pușcă standard 3X20 f, la 
Brîndus Florin (Crișul Oradea) 
cu 588 p în proba de pușcă 
standard 60 f c ca și la alții ale 
căror rezultate îi apropie de plu
tonul prim al tirului nostru de 
performanță. Dar cu toate rezul
tatele bune obținute de acești 
sportivi, credem că organizatorii 
nu se pot declara mulțumiți pe 
deplin, mai ales față de rezul-

Ieri a avut loc în sala Progre
sul din Capitală cea de a doua 
întâlnire amicală internațională 
dintre selecționata de junioare a 
României și prima reprezentativă 
a S.U.A., la handbal. De această

• Au continuat meciurile 
programate în cadrul „Cupei 
F.R.N.". Crișul Oradea — Ra
pid Arad 10—8 (4—2, 3—1,
2—1, 1—4). Fărcuță (6 goluri) 
a fost principalul realizator al

(Steaua) 4:14,3, 
(Danubiu) 4:18,9 ;
Dinamo (Cuprian 
Nicolae Țicu) 3:31,9, 
rion Serghei — 
3:34,4, Delta Tulcea (Iacob Sidor
— Nicolae Ștefan) 3:3>6,7 ; K 2 —
1 000 m : Steaua (Gheorghe Si- 
mionov — Toma Simionov) 3:48,4, 
Dinamo (Ivan Patzaichin — Petre 
Capusta) 3:58,4, C.S. Brăila (Ig
nat Feodorov — Fănel Lipat) 
4:01,3 : K 4 — 1 ooo m : Dinamo 
(Mihai Zafiu — Marian Ciobanu
— Uros Ivcovici — Ștefan Popa) 
3:11,4, Steaua (Vasiie Simiocenco
— Vasiie Merezlichin — Zahar 
Susoi — Gavrilă Pamacai) 3:14.5, 
C.S. Brăila (Marian Ciuda — Cos- 
tică Gorga — Marian Ilie — 
Costel Cojocaru) 3:29,8.

Clasament general pe echipe :
1. DINAMO 120 p, 2. Steaua 113 
p, 3. Olimpia 57 p, 4. Danubiu 
Tulcea 44 p, 5. C.S. Brăila 37 p, 
6. Delta Tulcea 35 p, 7. C.S.Ș. 
Constanța 28 p, 8. C.N.A.S.E 
București 22 p, 9. Rapid 21 p etc.

„ZIUA VOLEIULUI 
BUCURESTEAN" »
Comisia de volei a munici

piului București, in colabora
re cu Inspectoratul școlar. Co
mitetul organizației pionierilor, 
Comitetul U.T.C. și Comitetul 
sindical municipale, organi
zează sîmbătă, de la ora 15, 
pe Stadionul tineretului din 
Capitală o amplă acțiune în 
cadrul „Daciadei" : „ZIUA
VOLEIULUI BUCUREȘTEAN". 
Organizatorii — care invită să 
participe la această manifesta
re sportivă toate echipele de 
minivolei, de juniori mici și 
de tineret din școlile generale, 
liceele, centrele universitare, 
întreprinderile, instituțiile, co
operativele meșteșugărești, U-* 
nitățile militare, precum și e- 
chipe divizionare A și B bucu- 
reștene — doresc ca această 
competiție să devină tradițio
nală și să contribuie la conso
lidarea bazei de masă și de 
performanță a voleiului din 
Capitală. Mîine, (ora 18) la se
diul C.M.E.F.S., va avea loc șe
dința tehnică și înscrierile e- 
chipclor la prima ediție a com
petiției, care va fi dotată cu 
trofee și numeroase premii. 
Deci, o zi plină de volei, în aer 
liber, pe terenurile de la „Ti
neretului", un prilej de îmbo
gățire a cunoștințelor în acest 
sport, de concurs, dar și de 
destindere....

• CAMPIONATE • COMPETIȚII «

cu exactitate o lovitură de pe
deapsă acordată de arbitrul Paul 
Soare, pe linia de 40 metri, cen
tral : 3—3.

Jocul a purtat, în continuare, 
amprenta echilibrului, el neridi- 
cîndu-se la un nivel tehnic deo
sebit, aceasta și din cauza ploii 
care a căzut (înainte de meci) 
pe terenul din Parcul copilului. 
Disputa a plăcut totuși, tinerețea 
bucureștenilor și maturitatea bra
șovenilor înfruntîndu-se fără me
najamente. S-a marcat abia după 
pauză, POPA culcînd, în forță, 
balonul în terenul de țintă ad
vers, în. min. 55, moment în care 
Vulcan conducea cu 7—3. C.F.R. 
a revenit remarcabil, jucătorii săi 
câutînd cu înverșunare drumul 
spre eseu sau spre drop, chiar și 
atunci cînd aveau posibilitatea de 
a puncta din favorabile lovituri 
de pedeapsă. Nu-1 vor afla însă, 
PlRTOC reducînd — într-un fi
nal fierbinte, plin de nerv și 
de... nervi — handicapul tot din 
l.p. (min. 70). Același rutinat jucă
tor a mai avut șansa victoriei, în 
min. 78, dar rezultatul a rămas 
neschimbat : 7—6 pentru Vulcan.

Joi, la Parcul copilului (ora 
8.30), Vulcan — Politehnica Cluj- 
Napoca.

Geo RAEȚCHI

Paul Voiculcscu și
Marcovici, talentatul

Marian Domintc

iulie se va dis- 
Mare cea de a 
„Turneului So- 
de jucătorii ro-

Ioan

ȘAHIST ESTIVAL
maeștrii 
Adrian 
șahist ieșean 
Și alții.

Intre 5 și 19 
pută la Satu 
4-a ediție a 
meș". Alături 
mâni Emil Ungureanu, 
Biriescu, Ncboișa Ilijin, Iulius 
Szabo și Ioan Fischer vor 
concura trei șahiști din Unga
ria, doi din Iugoslavia și unul 
din Franța.

La a doua ediție se află 
„Turneul Hercules", programat 
la Băile Herculane la sfîrșitul 
acestei luni. Reamintim că tur
neul internațional feminin al

1:53,5 ; K 2 F :
Orlov — Nasta- 
1:49,5, Dinamo 
— Florida Mol- 
UNIO Satu Mare

— neana Balog)
500 m : Dinamo

Emil Cojo-

„DACIADA" CU TAXĂ DE

este vorba ? 
cuprins două 
ora 10 la ora 
sportive de

Iubitorii de sport sînt tot 
mai mult atrași de nume
roase și reușite acțiuni 
sportive de masă organizate 
sub mobilizatorul generic 
al „Daciadei". De la copii 
la oameni cu tîmple cărun
te, mase cit mai „largi" 
sînt chemate să-și petreacă 
timpul liber practicînd e- 
xercițiul fizic, pentru întă
rirea sănătății și refacerea 
forței de muncă.

Cu atît mai de neînțeles 
ni s-a părut situația la care 
am asistat, dumi
nica trecută, la ba
za' sportivă „Tim
puri noi" din Ca
pitală, cu prilejul 
Festivalului tineretului din 
sectorul 4.

Despre ce 
Acțiunea a 
părți : de la 
14, întreceri 
masă, sub genericul „Dacia- 
dei", organizate de Comite
tul U.T.C. al sectorului, iar 
de la ora 16 program artis
tic, cu intrare, susținut de 
cîntăreți profesioniști, în 
beneficiul Clubului T 4. 
Dar, ce și-au spus tovarășii 
de la club : dacă tot e vor
ba de încasat să încasăm 
ca lumea ! Și au pus taxă 
de intrare și pentru între
cerile „Daciadei", 10 lei 
pentru cei mari, iar pen'ru 
copii, ca să nu se spună că 
nu sînt „înțelegători", o 
taxă de 3 lei ! Atrăgîndu-i 
atenția tovarășului director

al clubului 
contravine 
pe care di 
le cunoasc 
s-a simțit 
xistă nici i 
interzică s 
intrare Îs 
Dacă au ' 
să rămină 
de varietăi 
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S.U.A ROMÂNIA (junioare) 16—1
dată. ly-.di 
ataci. nai 
mal eficac 
16—12 (6—5 
resp.).

ACTIVITATEA LA POLC

Feodor Gurel 
K 2 — 1 000 m: 

Macarencu — 
>, Steaua (La-
Ilie Lobanov)

învingători 
coresp.) ;
— Progre: 
(4—1, 1—2 
palii reali: 
Gyarfas 3, 
(Pr.) 4 ; » 
Progresul 
2—2, 1—2, 
realizatori 
Gheorghe 
(A. Szabo 
tria linii 
ASE Bucu 
4—3, 4—4, 
coresp.).
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Retrospectivă Divizia A 1978/ 79I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I INDIVIDUALITĂȚILE, DAR Șl ECHIPA,
I „ARGUMENTELE" CAMPIOANEI
| -------------- 1. f. C. ARGEȘ ----------:----

I# Puncte realizate : 45 (33 acasâ -Ț- 12 în deplasare) - procentaj : 
66,2.

• Golgeterii echipei : Radu II 22, Dobrin 9. lovânescu 7, Moiceanu
5, D. Nicolae 4, M. Zamfir 2, Stancu, Toma, latan, Bârbulescu și Ivan 
I— cite 1.

<| Jucători folosiți : 19 - Stancu (34 de meciuri), Ivan (34), D. Nico
lae (33), M. Zamfir (33), lovânescu (32), Toma (32), Cîrsțea (31), 
Bârbulescu (30), Radu II (29), Chivescu (26), Dobrin (22), Moiceanu 

I(20), Cristian I (17), Speriata (17), latan (16), Radu |l| (11), Turca 
(7), Moisescu (2), lonașcu (1).

• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 29 (14 jucători) ; cele mai multe : Cîrstea 6. I* A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate fiind transformate de 

Radu |l.

• A fost sancționată cu 7 penalty-uri : 4 transformate, 3 ratate.
• Media notelor echipei : 6,73 (6,94 acasâ — 6,52 in deplasare).

19 Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Cristian I 7,70 ;
2. Dobrin 7,59 ; 3. Stancu 7,03 ; 4. Radu l| 6,86 ; 5. lovânescu 6,84.I 

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

încă două sosiri, pe „potou", 
cum au fost acestea ale ulti
melor două ediții de campio
nat — nerecomandabile nici a- 
matorilor de senzații tari — și 
F. C. Argeș riscă să-și îmbol
năvească suporterii. Deși parcă 
acest recent „finiș" — ar con
simți, credem, fidelii simpati- 
zanți ai echipei — a compen
sat, în mare măsură, emoțiile 
investite, atit prin remarcabi
lul nivel tehnic al ultimului 
„act", meciul cu Dinamo, cît. 
mai ales, prin ciștigarca titlu
lui suprem de formația favo
rită. Al doilea titlu de cam
pioană din istoria clubului...

...Un succes meritat al fot
baliștilor lui Halagian și Oțet, 
instalați pe o bună parte a 
traseului la conducerea pluto
nului Diviziei A, o victorie 
care comportă, firește, o pa
letă mai largă de argumente. 
Dintre ele, două ni se par 
a fi. realmente, explicații de 
fond și anume : un remarca
bil potențial tehnico-tactic al 
multora dintre componenții for
mației, Dobrin, în primul rînd. 
Radu II. lovânescu, Doru Ni
colae, M. Zamfir, Stancu, 
Cirstea ; gradul de omogeni
tate a ansamblului piteștean, 
echipă care, comparativ cu ce
lelalte divizionare A, a folo
sit, pe parcursul întrecerii, cel 
mai mic număr de jucători : 
doar 19 față de 2S, cifra (ma
ximă) trecută, elocvent în •ceea 
ce ne propunem să demon

iBAL
cane {«u 

dov .it 
ins cu
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2. DINAMO
• Puncte realizate ; 41 (29 acasă 4- 12 în deplasare) - procentaj : 

60,3.
9 Golgeterii echipei : D. Georgescu 13, Augustin 9, Custov 5, Țevi, 

DFfiu, Țălnar șl Dragnea — cîte 4, I. Moldovan 3, Cheran și Sătmâ- 
reanu — cîte 2, Marcu (Olimpia) — autogol.
• Jucători folosiți : 20 — Vrînceanu (33 de meciuri), Cheran (32), 

Augustin (32), Dinu (31), Dragnea (31), Țălnar (30), I. Marin (30), 
Custov (29), Ghlță (28), D. Georgescu (27), Țevi (22), Lucuță (21), 
Sâtmăreanu (20), Eftimescu (18), |. Moldovan (18), Anuței (12), Ștefan 
(6), Mușat (5), D. Florian (3), Chlvu (1).
• Jucători eliminați : Augustin (etapa a 18-a).
• Cartonașe galbene : 27 (11 jucători) ; cele mai multe : Dinu și 

Augustin — cîte 6.
• A beneficiat de două lovituri de la 11 m : una transformată (D. 

Georgescu), una ratata (Custov).
• A fost sancționată cu un singur penalty, transformat.
• Media notelor echipei : 6,47 (6,51 acasă — 6,43 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Dinu 7,22 ; 2.

Cheran 6,91 ; 3. Eftimescu 6,88 ; 4. Sâtmăreanu 6,78 ; 5. Ghiță 6,57.

Dinu, creierul echipei și 
factorul ei dinamizator, in
tr-o acțiune (de atac) intru 

totul caracteristică. 
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DINAMO ȘI-A DEPĂȘIT REALA CONDIȚIE VALORICĂ
• Pretențiile, orgoliile și tradiția nu joacă. Joacă fotbaliștii actuali, cu posibilitățile lor!
• In perspectiva partidelor din Cupa U. E. F. A., Dinamo trebuie să se consolideze

și să se pregătească cu toată răspunderea

DE

tehnic 
de pen
am înat, 

ată care 
»r.

străm, în dreptul lui F. C. Bi
hor, ultima clasată.

Este, oare, aceasta o ordine 
exactă a argumentelor prin
cipale care au stat la baza 
cuceririi titlului de campioană 
a țării ? Așa am fi fost ten
tați să apreciem, judecind, 
strict, prin prisma notelor pri
mite, etapă de etapă, de fie
care component al lui F. C. 
Argeș ; note care îi permit 
formației piteștene să ocupe 
poziții fruntașe în trei clasa
mente parțiale : locurile I, în 
cel general (medie 6,73) și în 
acela al jocurilor susținute a- 
casă (6,94), locul II (medie 
6,52, după F. C. Baia Mare — 
cu 6,56) în clasamentul parti
delor disputate în deplasare. 
Tentație mare, să recunoaștem, 
date fiind unele certe valori 
individuale la F. C. Argeș, că
reia însă, oricît de seducătoare, 
i-am rezistat, situînd pe ace
lași plan particularul cu gene
ralul, JUCĂTORUL cu E- 
CHIPA. într-atît de greu a 
cîntărit în balanță la F. C. 
Argeș, și în actuala ediție a 
campionatului Diviziei A. forța 
ei colectivă. O forță clădită, 
în timp, cărămidă cu cără
midă. Privind doar cifrele din 
alăturata casetă și încă ar fi 
grăitor : nu mai puțin de opt 
jucători au totalizat cel puțin 
30 de partide (din 34 posibile), 
alcătuind, permanent, acel așa- 
zis SCHELET DE ECHIPĂ ’ e- 
lement de stabilitate în joc, 

DEȘI NU A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL,

rezultanta cea mai fidelă rea
lității. După un tur de cam
pionat destul de slab (18 puncte 
— locul 5), Dinamo a evoluat 
bine si foarte bine în retur 
(23 puncte — locul 2), ajun- 
gind în conjunctura favorabilă 
de a le putea „sufla" titlul 
piteștenilor la „fotografia" fi
nișului. Conjunctura favorabilă 
a fost ratată. în afara „soartei" 
potrivnice în ultimul meci, 
mai pot oare. însă, invoca di- 
namoviștii altceva ? De Pildă, 
nedreptățirea forței lor de joc, 
a valorii echipei, urcate doar 
Pe locul 2 al clasamentului ?

Punînd față în față loturile 
F. C. Argeș, Dinamo, Steaua, 
Universitatea Craiova, este u- 
șor de stabilit că atit compa
rația om cu om, cît și cea 
a diferitelor compartimente îi 
plasează pe dinamoviști pe ul
timul loc în acest „careu" frun

Fază din una dintre partidele care au decis titlul în ultima parte 
a campionatului : F. C. Arpeș — Steaua 1—0. Radu II reia cu 

capul spre poarta stelistă, peste Anghelini și Sameș.
Foto : Ion MIHĂICĂ

conferind constanță valorică 
ansamblului, oferind fiecăruia 
posibilități de exprimare ple
nară, în relații multiple. Mai 
la concret spus, este și me
ritul fundașilor de a fi prote
jat bine poarta apărată de Cris
tian și Speriatu ; mijlocașilor 
le datorează cei din apărarea 
imediată protecția liniei lor. Și 
așa mai departe, și în situația 
inversă, momentul atacului, 
juoat și el pe principiul „blo
cului funcțional", cu consecințe 
faste atit pentru Dobrin, un di
rijor de excepție, cît și pentru 
vîrful central Radu II. Ulti
mul, un golgeter autoritar al 
campionatului, care și-a ono
rat titlul cu două goluri în
scrise in meciul decisiv, de 
marc incârcătură emoțională, 
acela cu Dinamo.

Cele două puncte forte ale 
lui F. C. Argeș, individul, dar 
și echipa, au constituit, dealt
fel, și argumentele celor care, 
In iarna trecută, au alcătuit 
reprezentativa olimpică pe 
osatură piteșteană. „Au greșit 

selecționerii", ar opina unii, 
sprijinindu-se pe pilonii sub
țiri ai rezultatelor cunoscute. 
Au greșit jucătorii, sau mai e- 
xact spus conducerea tehnică 
a olimpicilor, ne, permitem să 
apreciem, impunînd echipei — 
la Miskolc — o tactică nepo
trivită chiar și unei formații 
adeptă, în deplasare, a contra
atacului. Apărarea disperată pe 
care au jucat-o acolo opt din
tre fotbaliștii Iui F. C. Argeș 
n-ar semăna cu nimic, ba — 
de ce să n-admitem ? — a fri
zat antifotbalul. într-un meci, 
vom uita aceasta cu greu, în 
care jucătorii noștri începeau 
partida de la 2—0. Florin Ha
lagian, unul dintre responsabi
lii tehnici, regretă, desigur, e- 
roarea comisă, aceea de a le 
croi, în pripă, fotbaliștilor Iui 
o haină strimtă, de modă ve
che. Cît de mult a greșit i-o 
spune, firește, evoluția de an
samblu a Iui F.C. Argeș în 
partidele disputate In campio
nat...

Gheorghe NICOLAESCU

Dinamo s-a depășit, după opi
nia noastră, munca antrenori
lor Nunweiller și Dima fiind 
demnă de toată considerația.

Sigur,, la un club mare, cum 
este Dinamo. ratarea campio
natului și a cupei reprezintă — 
din oficiu — un mare insucces. 
Este un raționament Ia care 
nu subscriem, pentru că ar în
semna să facem abstracție do 
mijloacele reale ale dinamoviș
tilor.

La Dinamo n-au jucat nici 
pretențiile din totdeauna, nici 
orgoliile, nici tradiția (!), au 
jucat fotbaliștii de azi ai clu
bului cu posibilitățile lor bine 
știute, ei depășind echipe evi
dent mai puternice ca a lor.

Se putea realiza totuși mai 
mult ?

Fără îndoială, da.
Dar n-ar fi fost nici o mi

nune, dimpotrivă, dacă Dinamo. 
cu echipa sa de azi, s-ar fi 
clasat mai jos.

Cert este un lucru : în pers
pectiva jocurilor foarte grele 
din Cupa U.E.F.A., Dinamo tre
buie să se pregătească foarte 
serios, mai bine ca oricînd.

Pentru că în eupele euro
pene nu mai există scuze 1 
Există 'RĂSPUNDERE !

Marius POPESCU

DE LA F.R.F.
Federația Româna de Fotbal, 

ca urmare a sesizărilor primi
te, reanalizînd recenta hotărîre 
adoptată privind modificarea 
procedurii dc retrogradare și 
promovare din Diviziile A și 
B, a decis să rămînă în vigoa
re actualul mod de retrograda
re și promovare, precum și 
menținerea actualului sistem 
al campionatului divizionar de 
juniori.

Conducerea Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport a fost de acord cu mă
surile luate.

ÎNCEPE BARAJUL 
PENTRU EMVIZIA C 
• Programul jocurilor de duminică

Ieri dimineață, la sediul F.R.F.,’ 
in prezența delegați lor campioa- • 
nelor județene de fotbal, s-au | 
stabilit localitățile unde se vor, 
disputa partidele tur ale baraju- 1 
lui pentru promovarea în Di vi- ' 
zia C. Iată programul complet al I 
acestor meciuri (primele echipe 
sint organizatoare), care urmea
ză să se dispute duminică, 8 iu
lie, cu începere dc la ora 17 :

Abia s-a stins jarul „finalei 
campionatului", Dinamo — 
F. C. Argeș, jarul care a trans
format în scrum frumoasele 
speranțe ale dinamoviștilor de 
a deveni campioni chiar în ul
tima etapă, la scorul minim 
do 1—0...

„Atit de aproape de titlu, și 
totuși să ratezi victoria !“ — 
judecă, sever, marea majoritate 
a suporterilor echipei.

„Dinamo nu a avut — va
loric vorbind — echipă de lo
cul I ! Locul doi reprezintă un 
rezultat bun, dacă nu chiar 
foarte bun, raportîndu-1 la 
forța reală a formației" — con
sideră „analiștii", cei care cîn- 
tăresc atit atu-urile cît si rea
lele lipsuri ale „ll“-lui dina- 
movist.

Din cele două teze, conținînd 
fiecare un adevăr, se poate 
compune, după opinia noastră,

taș. în pofida unui asemenea 
handicap real, foarte important, 
dinamoviștii au luptat pentru 
titlu și au fost la un pas de 
a-1 cuceri grație unei omoge
nități superioare și unei com
bativități adeseori exemplare. 
Echipa cu 6—7 titulari în na
ționala de acum cîțiva ani a 
trăit în acest campionat Pe e- 
forturile maximale ale unui nu
cleu de jucători (Cheran — 
Dinu — Ghiță — Augustin — 
Țălnar) care nu prea... sperie 
pe nimeni cu numele lor, dar 
care — animați de un Dinu 
mai bătăios ca oricînd, anga
jat pînă la sacrificiu în multe 
meciuri — au realizat cam in 
fiecare partidă DOUĂ NORME, 
pentru ei și pentru coechipie
rii lor nenumiți aici, fluctuant! 
și uneori chiar absenți „cu 
duhul" în destule partide. Față 
de acest efectiv valoric redus,

Gloria Ineu (jud. Arad) — Ex
plorări Deva (jud. Hunedoara);' 
Vitrometan Mediaș (Sibiu) — j 
Gloria Berevoiești (Argeș); Rapid ' 
Panciu (Vrancea) — Textila Eu- 1 
huși (Bacău) ; Alumina Oradea 
(Bihor) — Textila Timișoara (Ti-; 
miș) ; Faianța Sighișoara (Mu
reș) — Vișinul Șieu Măglieruș1 
(Bistrița) ; Electro Botoșani (Bo~! 
toșani) — Celuloza Pt. Neamț I 
(Neamț) ; Petrolul Tîrgovișt© 
(Dîmbovița) — Textila Ptejmer 
(Brașov) ; Recolta Săhăteni (Bu-' 
zău) — Recolta T. Vladimirescu 
(Galați) ; Petrolul Ticleni (Gorj) I
— C.P.L. Caransebeș (Caraș Se-1 
verin) ; Simared Baia Mare (Ma- j 
ramureș) — C.F.Iî. Turda (Cluj);, 
Minerul Medgidia (Constanța) — 
Danubiana București ; Dunărea' 
Calafat (Dolj) — Oltul Km. Vil- , 
cea (Vilcea) ; Mureșul Toplița ’ 
(Harghita?) — Unirea Șiret (Su
ceava) ; Viitorul Chirnogi (ilfov) j
— Victoria Florești (Prahova) ; 
Electrodul Slatina (Olt) — Texti
la Roșiori (Teleorman).

Alături de C.P.L. Sebeș (Alba),’. 
Ș.N. Brăila (Brăila), O.J.T. Cax- • 
păți Covasna (Covasna), Rapid1 
Fetești (ialomița), Unirea Dr. Tr. 
Severin (Mehedinți), Metalul Ca- ■ 
rei (Satu Mare), Victoria ELCOND ’ 
Zalău (Sălaj) și Progresul Isaccea 
(Tulcea) — echipe calificate di
rect — a obținut dreptul de a 
activa în Divizia C și campioana 
județului Iași, A.S.A., calificată ; 
in dauna campioanei județului : 
Vaslui, deoarece comisia centrală' 
de competiții și disciplină a ’ 
F.R.F. a anulat, pentru nereguli I 
grave, campionatul acestui județ., j 

Partidele retur ale barajului ' 
sîmt programate duminică, 15 iu
lie de la ora 17.

• ȘTIRI •
A TURNEUL SELECȚIONATEI 

R.P. CHINEZE. Așa cum am mai 
anunțat reprezentativa de fotbal 
a R.P. Chineze va efectua în a 
doua jumătate a lunii iulie, un 
turneu de patru jocuri în țara 
noastră. Aceste meciuri au fost 
programate să se desfășoare în 
zilele de 18, 21, 25 și 29 iulie.
• TURNEUL ECHIPEI KUZ

BASS DIN U.R.S.S. Echipa sovie-' 
tică Kuzbass, care activează în liga 
I a campionatului unional de fot
bal, a fost invitată de proaspăta 
divizionară A ,,U“ Cluj-Napoca 
să facă un turneu în țara noas
tră. Cele trei partide pe care la 
vor susține jucătorii sovietici vor 
avea loc în zilele de 22, 25 și 
2S iulie. ,

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ i
AUTOTURISME ȘI MARI i| 

CÎȘTIGURI IN BANI . 
LA LOTO

Pentru tot mai numeroșii 
iubitori de Loto, fiecare tra
gere obișnuită constituie un 
nou prilej de mari și fru
moase satisfacții. Dintre cele 
mai recente succese le mențio
năm pe cele înregistrate la 
categoria I a tragerii din 22 
iunie, și anume : un AUTOTU
RISM „Dacia 1300“ obținut de 
Mihai Codreanu din comuna 
Clit, jud. Suceava, pe un bilet 
achitat 100% și șase cîștiguri 
a cîte 17 500 Ici fiecare reali
zate de alți participanți pe bi
lete achitate 25%. Tragerea de 
vineri 6 iulie vă oferă și dv. 
posibilitatea unor succese ase
mănătoare. Așadar, rețineți : 
astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea bile
telor. NUMAI CINE JOACA 
POATE CÎȘTIGA !

★
Tragerea Pronoexpres de as

tăzi. 4 iulie 1979. se televizează 
In direct, începînd de la ora 17.
CTȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 1 IULIE 
1979 1

Categoria 1 (13 rezultate) :
8 variante 25 % a 8.338 lei ; 
cat. 2 (12 rezultate) : 34,50 va
riante a 2.320 lei ; cat. 3 ’ (11 
rezultate) 471,50 variante a 
255 lei.



Pentru meciul cu selecționata Suediei

A FOST FORMATĂ ECHIPA 
DE „CUPA DAVIS'A ROMÂNIEI

A fost formată echipa de te
nis a României pentru meciul 
pe care-1 va susține, în ca
drul semifinalei zonei euro
pene (grupa B), împotriva 
echipei Suediei, la. 13—15 iu
lie, la București Biroul Fede-

——— 1— 1

joi. în reuniunea de miercuri. 
Daniel Radu va întîlni pe iugo
slavul Ismail Musicî, Tar Ionel 
Panaite va încrucișa mănușile 
cu un alt boxer iugoslav, Sami 
Buzoli. Gh. Oțelea (pană), ca 
și V. Gîrgavu (mijlocie mică), 
vor avea tot adversari din Iugo
slavia. Oțelea va fi opus lui B. 
Ristici, de mai multe ori meda
liat în marile competiții inter
naționale. iar Gîrgavu îl va în
tîlni pe Skaro Damiel. Mijlo
ciul S. Tirîlă va boxa cu Di- 
nriter Lubenov (Bulgaria), iar 
semigreul G. Donici cu Kazi
mir Hristov (Bulgaria).

Turcul Yenel Turmuz s-a do
vedit marți un adversar tenace 
și curajos pentru Simion Cu- 
țov (categoria ușoară). în pri
ma repriză, multiplul campion 
european a evoluat prudent, 
punctînd deseori cu directe de 
stînga. în rundul doi, Turmuz 
a pornit mai hotărît la ofensi-

— 1116 p), ceea ce l-a urcat 
pe locul 6 în clasamentul ge
neral. Cel mai important salt 
l-a realizat, însă, I. Vass (Un
garia), acum pe poziția a V-a, 
după ce a fost în plutonul se

cund.
Deci, în proba de înot, cla

samentul individual : 1. T.
Kuf (Cehoslovacia) 3 :17,6 
(1292 p), 2. C. Răducanu (Ro
mânia A) 3 : 28,2 (1208 p), 3. 
E. Pop (România j. I) 3 :36,4 
(1144 p), 4. Z. Kubek (Cehoslo
vacia) 3 :38,5 (1128 p). 5. D. 
Spîrlea (România A) 3 :39,3 
(1120 p), C. Massulo (Italia)
3 :39,6 (1116 p) ; echipe — 1. 
Cehoslovacia 3488 p. 2. Româ
nia A 3408 p, 3. România (j. D 
3292 p.

După patru probe (călărie, 
scrimă, tir, înot) situația in cla
samentele generale este urmă
toarea : individual — 1. D. 
Spîrlea 4182 p, 2. T. Halasz 
4066 p, 3. V. Apetrei 4045 p, 
4. Șt. Cozma 4042 p, 5. I. Vass 
4031 p. 6. C. Massulo 4007 p | 
echipe — 1. România A 12211 p, 
2. România (j. I) 11 798 p. 3. 
Ungaria 11780 p, 4. România 
(j. ID 11358 p, 5. Polonia 11009 
p, 6. Italia 10870 p, 7. Ceho
slovacia 10852 p, 8. Bulgaria 
10870 p.

Astăzi, de Ia ora 11,30, are 
loc ultima probă, crosul, pe un 
traseu amenajat in pădurea Că- 
lugăreni.

teborg 2—2 (2—1) ; Chenois Ge
neva — Slavia Sofia 2—2 (1—0) ; 
Bohemians Praga — F.C. Zdrich 
2—2 (1—1) ; Aarhus (Danemar
ca) — Plrin Blagoevgrad 2—0 
(0—0).

MOTO a Cea de-a 9-a probă a 
campionatului mondial de moto
cros la clasa 250 cmc s-a dls- 

putat în localitatea finlandeză 
Hyvinkaa șl a fost cîștigată de 
englezul Nell Hudson („Maico"). 
In clasamentul general continuă 
să conducă Hakan Carlqvlst cu 
208 p., urmat de Nell Hudson 
(Anglia) — 154 p. șl Vladimir 
Kavinov (U.R.S S.) — 114 p.

NATAȚIE a Rezultate înregis
trate în ultima zl a concursului 
internațional de înot de la Bra-

AII, START ÎN BALCANIADA DE TENIS
Azi se dă startul, la Ankara, 

în cea de a 20-a ediție, jubilia
ră, a Balcaniadei de tenis, la 
care participă formațiile mas
culine și feminine ale Bulga
riei, Greciei, Iugoslaviei, Ro
mâniei șl Turciei. Compe
tiția se încheie duminică 
8 iulie. Deținătoarele tro
feelor și titlurilor balca-

Turneul de tenis de la Wimbledon

CUPLUL RUZICI-TIRIAC, DOUĂ VICTORII
LONDRA, 3 (Agerpres). — 

In primul tur al probei de du
blu mixt din cadrul turneului 
internațional de tenis de la 
Wimbledon, perechea română 
Virginia Ruzici — Ion Tiriac a 
învins cu 7—5, 6—i cuplul 
Whytcross (Australia) — Ap
pleton (Anglia). Alte rezultate 
înregistrate în probele de du
blu : masculin (turul III) : 
Gottfried, Ramirez — Dibley, 
Drewitt 6—3, 6—1, 6—4 ; Sadri. 
Wilkinson — Davidson, New
combe 7—6, 7—5, 6—3 ; Case, 
Masters — Kodes, Smid 6—4, 
4—6, 7—5, 7—6'; Alexander,
Dent — John și David Lloyd 
6—4, 6—7, 6—2, 6—4 ; feminin 
(turul III) : Stove, Turnbull 
— Antonopolis, Evert 6—2, 
6—2 ; King, Navratilova — 
Desfor, Hallquist 6—3, 6—4 ;
mixt (turul I) : Marsikova, 
Fancutt — Giscafre, Koch 4—6,

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

p (47+47+ 49 + 47) a cedat Pa
sul, cele 912 p acumulate fi- 
indu-i insuficiente pentru a ră- 
mîne în față, nerezistînd și de 
astă-dată, asaltului lui D. Spîr- 
lea și al juniorului V. Apetrei. 
Cum apreciam și după scrimă, 
D. Spîrlea păstra șanse pentru 
a reface handicapul care-1 des
părțea de primul loc. Ceea ce 
s-a și întîmplat, el reușind 196 
p (50+49+48+49), care i-au a- 
dus, conform regulamentului, 
1 044 p. Foarte bună a fost, în 
continuare, comportarea junio
rului V. Apetrei care, cu 195 p 
(48+48+50+49) pe țintă și 1 022 
în clasament, a urcat la egali
tate cu D. Spîrlea (3 062 p) pe 
poziția cea mai de sus. No
tăm, de asemenea, constanta cu 
care a tras T. Halasz, el acu- 
mulînd 196 p (50+48+49+49), 
ceea ce i-a permis să, urce, la 
sfîrșitul probei de tir, de pe 
locul 6 pe 4.

Așadar, această probă a adus 
schimbări notabile doar în ceea 
ce privește ordinea primilor

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE MOTOCROS DIN UNGARIA

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). — 
La Kiskunlachaza (Ungaria) s-a 
desfășurat un concurs interna
țional de motocros, la care au 
participat 23 de sportivi din opt 
țări.

La clasa 250 cmc, pe primul loc 
s-a situat Laszlo Kuni (Ungaria), 
urmat de sportivul român Er
nest Mullner și G. Nemet (Unga
ria).

întrecerea de la clasa 500 cmc 
s-a încheiat cu victoria lui Ovcl- 
nikov (U.R.S.S.), secundat de 
Kuhneke (R D. Germană).

.îTURUL CICLIST AL FRANȚEI-
Etapa a 6-a a fost cîștigată de 

belgianul Jose Jacobs

PARIS, 3 (Agerpres), — Dis
putată pe traseul Angers — St. 
Brieuc (238,500 km) etapa a 6-a 
a turului ciclist al Franței a 
revenit belgianului Jose Jacobs 
în 6h24;15. Pe locul doi, la o 
secundă, a sosit francezul Ber
nard Hinault, care păstrează în 
continuare tricoul galben. 

rației române de tenis a rati
ficat următoarea .formație : 
Ilie Năslase, Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu și Marian Mîrza. 
Căpitan nejucător va fi antre
norul emerit Gheorghe Viziru.

nice sînt (în 1978) echipa fe
minină a României și echipa 
masculină a Bulgariei. în ca
pitala turcă, formațiile noastre 
pentru primele întîlniri sînt 
alcătuite din : Florența Mihai, 
Lucia Romanov și Maria Ro
manov, Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu și Marian Mîrza.

6—3. 6—3 ; Nagelson, Warwick
— Morrison, Russell 3—6, 6—4, 
9—7 ; Goolagong, Newcombe — 
Cuypers, Yuill 6—2, 6—2.

în turul doi al probei de du
blu mixt din cadrul turneului 
de tenis de la Wimbledon, pe
rechea română Virginia Ruzici
— Ion Tiriac a eliminat cu 6—2, 
6—3 cuplul Julia Lloyd — Robin 
Drysdale (Anglia).

La simplu bărbați în sfertu
rile de finală, Borg l-a învins 
cu 6—2. 6—1, 6—3 pe Tom 
Okker într-o partidă care a du
rat numai 67 de minute. Ame
ricanul Roscoe Tanner l-a în
trecut cu 6—1, 6—4, 6—7, 6—2 
pe compatriotul său Tim Gul- 
likson, Connors pe Scanlon cu 
6—3. 4—6, 7—6, 6—4 iar Dupră 
pe Panatta cu 3—6, 6—4, 6—-7, 
6-4, 6—3.

clasați, fără a influența ierar
hia echipelor. Dealtfel. înotul, 
programat după-amiază, avea 
să producă la rîndul său, noi 
modificări. Deci, la tir : 1. G. 
Vass (Ungaria) 199 p (1110 p), 
2. C. Massulo (Italia) 197 p 
(1 044 p). 3—5. D. Spîrlea
(România A). T. Halasz (Româ
nia j. I), I. Oze (Ungaria) 196 p 
(1 044 p).

Cum era de așteptat, înotul, 
desfășurat la bazinul „23 Au
gust", în prezența unui numeros 
public, a adus în fruntea cla
samentului pe sportivul nostru
D. Spîrlea care, deși nu a cîș- 
tigat proba, s-a numărat, totuși, 
printre fruntași, acumulind su
ficiente puncte pentru a trece 
detașat pe locul I. Principalul 
său adversar, juniorul V. Ape
trei, nu a avut în acestă probă 
un punct forte, astfel că el 
se află acum pe locul trei, pe 
poziția secundă trecînd T. Ha
lasz, care a urcat pînă aici a- 
proape pe... neobservate. îno
tul a fost cîștigat de T. Kuf 
(Cehoslovacia) cu 3117,6 (1292 
p), o comportare bună avlnd, 
de asemenea, C. Răducanu și
E. Pop cu 3:28,2 (1208 p) și, 
respectiv, 3:36,4 (1144 p), cla
sați pe următoarele două 
locuri. Să menționăm șl com
portarea italianului C. Massu
lo care, după ce a ocupat po
ziția secundă la tir, s-a clasat 
între primii și la înot (3 :39,6

CICLISM a Etapa a 10-a a Turu
lui Iugoslaviei s-a desfășurat pe 
traseul Rijeka — Nova Gorița 
(130 km) șl a fost ctștlgată la 
sprint de rutierul sovietic Boris 
Isalev, cu timpul de 3h 14:47. In 
clasamentul general Individual 
situația se menține neschimbată : 
continuă să conducă Guseinov 
(U.R.S.S.), urmat de coechipierii 
săi Zaharov — la 32 sec, șl Mo
rozov — la 40 sec.

FOTBAL a La Lisabona, In 
meci rejucare pentru finala „Cu
pei Portugaliei" echipa Boavista a 
învins cu 1—0 (1—0) formația lo
cală Sporting. Unicul gol a fost 
marcat în minutul 41 de Jullo. 
In primul joc, cele două echipe 
terminaseră la egalitate : 1—1
(după prelungiri). Astfel, ta Cupa 
cupelor va participa Boavlsta, ta 
C.C.E. F.C. Porto, iar ta Cupa 
U.E.F.A. Sporting șl Benfica Li
sabona. a Rezultate înregistrate 
ta competiția internațională tater- 
cluburi „Cupa de vară" : Bg. K. 
Odense (Danemarca) I.F.K. GOt-

MARGARETA MUREȘAN A ClȘTIGAT
TURNEUL DE SAH DE LA BUDAPESTA

•>

BUDAPESTA, 3 (Agerpres). 
Turneul internațional feminin 
de șah „Memorialul Laszlo 
Foldy" de la Budapesta s-a în
cheiat cu un remarcabil succes 
al maestrei românce Margareta 
Mureșan situată pe locul întîi 
în clasamentul final cu 9,5 
puncte din 12 posibile. Pe locul 
doi, cu același punctaj, dar cu 
un coeficient Sonnebom infe
rior. s-a clasat Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.). urmată la rîndul său 
de Elisabeta Polihroniade (Româ
nia) 7,5 puncte, Porubski (Un
garia), Bengtsson (Suedia) 7 
puncte, Markovici (Iugoslavia), 
Vreeken (Olanda). Armas (Cu
ba), Csoncich (Ungaria) 6 punc
te, Krizhanne. Kash (Ungaria) 
4 puncte. Finta (Ungaria) 3 
puncte. Radtikowska (Polonia) 
2,5 puncte. în ultima rundă 3 

BALCANIADA DE BOX DE LA TULCEA
(Urmare din pag. 1)

TELEX • TELEX • TELEX

Margareta Mureșan, jucînd cu 
piesele negre, a învins-o pe o- 
landeza Vreeken, in timp ce 
Elisabeta Polihroniade a cîști- 
gat partida cu maestra Kash 
din Ungaria. Specialiștii pre- 
zenți la turneu au subliniat 
forța de joc demonstrată de 
Margareta Mureșan. care a ter
minat concursul neînvinsă.

★
VARȘOVIA, 3 (Agerpres). — 

Turneul internațional de șah de 
la Jelenia Gora (Polonia) s-a 
încheiat cu victoria maestrului 
polonez Marek Hawelko, care 
a totalizat 9 P din 12 posibile, 
urmat de Twardon (Polonia) — 
8‘/î p și Dragaievici (Iugosla
via) — 8 p. P. Ștefanov (Româ
nia) s-a clasat pe locul șase, 
cu 6 p.

vă, încercînd să realizeze o 
mare surpriză. Pugilistul român 
l-a temperat însă de fiecare 
dată cu puternice contre de 
dreapta și croșee de stînga, 
cîștigînd clar repriza. în ulti
mul rund, sportivul român a 
făcut o adevărată demonstrație 
de scrimă pugilistică, stînga sa 
directă funcționînd ca un pis
ton, și a terminat învingător, 
primind vii aplauze din partea 
spectatorilor tulceni.

In primul meci oficial, la ca
tegoria semiușoară, Kazimir Sto- 
ianov (Bulgaria) a primit deci
zia de învingător în partida cu 
Sipahi Tunkay (Turcia) după 
un meci în care boxerul turc a 
dominat mai mult disputa. La 
categoria semimijlocie Atanasos 
Iliad is (Grecia) b.ab.3 Constan
tin Traianov (Bulgaria).

Au început Jocurile sportive panamericane

PRIMELE MEDALII DE AUR 
LA JUDO SI TIR

SAN JUAN, 3 (Agerpres). — 
La San Juan (Porto Rico) au 
început întrecerile celei de-a 
8-a ediții a „Jocurilor sportive 
panamericane", competiție de 
amploare la care participă peste 
4 000 concurenti din 34 de 
țări.

In concursul de înot, mul
tipla recordmană mondială 
Tracy Caulkins (S.U.A.) a sta
bilit un nou pecord al Jocu
rilor în proba feminină de 200 
m mixt : 2:16,11. Compatriotul 
său Steve Lundquist a termi
nat învingător în proba de 100 
m bras cu 1:03,82.

Prima medalie de aur din 
cadrul competiției de judo a 
fost cucerită de sportivul cu
banez Jose Ibanez, clasat pe 
primul loc la categoria grea. 
La categoria ușoară, victoria a 
revenit brazilianului Carlos 
Pacheco.

în concursul de tir, țintașul

FINALE ÎN CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TENIS DE MASĂ ALE S.U.A.

NEW YORK, 3 (Agerpres). Pro
ba individuală masculină din ca
drul campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale S.U.A., des
fășurate la Uniondale, a revenit 
lucitorului cehoslovac Milan Or- 

tlslava : Masculin 200 m liber — 
Macek (Cehoslovacia) 1:55,33 ; 100 
m delfin — Rolko (Cehoslovacia) 
56,40 ; Feminin : 400 m liber — 
Kornelia Weigel (R.D. Germană) 
4:25,28 ; 100 m bras — Irena 
Fleisnerova (Cehoslovacia) 1:14,71.

RUGBY a Reprezentativa Fran
ței a obținut a patra victorie ta 

cadrul turneului pe care-1 Între
prinde In Noua Zeelandă, clștl- 
glnd cu scorul de 31—13 (18—9) 
meciul susținut la Napler ta com
pania unei selecționate locale. 
Din formația franceză s-au re
marcat Averous, Codomlou șl 
Caussad.

ȘAH • In semifinalele „Cupei 
campionilor europeni" echipa 
Burevestnik Moscova a învins In

JUNIORI ROMÂNI
IÂ TURNEUL DE LUPTE

DE IA LEIPZIG
Tradiționalul concurs de lup

te dotat cu trofeul „Werner 
Seelenbinder", rezervat spor
tivilor seniori, se va ține în 
zilele de 6—8 iulie, la Leipzig. 
La start sînt anunțați luptători 
din 14 țări. Federația noastră 
de specialitate trimite la acest 
turneu lotul de juniori (greco- 
romane) care se pregătește in 
vederea campionatelor mondia
le din localitatea suedeză Ha- 
paranda (20—23 iulie).

PE PISTELE
DE ATLETISM

TRADIȚIONALUL meci Inter
național de decatlon dintre e- 
chipele U.R.S.S. și R.D. Germa
ne s-a desfășurat în acest an 1a 
Donețk și s-a încheiat cu scorul 
general de 47 462—46 585 puncte în 
favoarea atleților sovietici. La 
individual, cel mal bun rezultat 
a fost obținut de Rainer Pottel 
(R.D. Germană), cu 8060 p, urmat 
de Iuri Kuzenko (U.R.S.S.) —
8050 p.

ÎN ULTIMA ZI a concursului 
^internațional de la Philadelphia, 
atletul irlandez Eamonn Coghlan 
a terminat învingător în cursa de 
o milă, cu timpul de 3:52,», în- 
trecîndu-1 pe americanul Steve 
Scott, clasat pe locul doi, cu 
3 S3,4. în proba de 110 m gar
duri, . recordmanul mondial Re- 
naldo Nehemiah (S.U.A.) a fost 
cronometrat In 13,30 ; Alte rezul
tate : 300 m — Gilkes (Guyana) 
20,44 ; 400 m — Smith 45,77 ; 400 
m garduri — Graybehl 50,6S ; 
prăjină — Estep 5,33 m.

argentinian Walter Bauza s-a 
situat pe locul întîi in proba 
de pistol liber, cu 555 p. Pe 
echipe, în aceeași probă, a cîș
tigat formația Canadei — 
2138 p.

Primele meciuri din turneul 
de fotbal : Brazilia — Guate
mala 2—0 (1—0), Argentina — 
Bermude 2—0 (1—0), S.U.A. — 
Republica Dominicană 6—0 
(4-0).

Rezultate înregistrate în alte 
discipline sportive : baschet 
(masculin) : Brazilia — Panama 
117—101. S.U.A. — Insulele Vir
gine 136—88. Porto Rico — Re
publica Dominicană 134—91 | 
Argentina — Canada 82—81 ; 
baschet (feminin) : S.U.A. — 
Porto Rico 124—69 ; Canada — 
Bolivia 94—47 ; volei (mascu
lin) : Cuba — S.U.A. 3—0 (13, 
10, 14) ; volei (feminin) : Cuba 
— Mexic 3—1 (—14, 9. 8, 2) | 
baseball : Bahamas — Colum
bia 12—1.

lovskl, care l-a întrecut In finală 
cu 3—2 pe compatriotul său 
Josef Dvoracek. In finala probei 
feminine Kayo Kawahigashi (Ja
ponia) a dispus cu 3—0 de Le K1 
Won (Coreea de sud).

deplasare, cu scorul de S'/i—5*/s 
p. formația vest-germană Solin
gen. In turul II al meciului, Ba- 
lașov a cîștigat la Hecht.

TENIS a Intre 13 și 15 iulie se 
va desfășura la Eastbourne me
ciul dintre echipele Angliei șl 
Spaniei, contînd pentru semifi
nalele „Cupei Davis" (grupa A a 
zonei europene). Federația en
gleză . de specialitate a anunțat că 
pentru această Intllnire a selec
ționat pe frații David șl John 
Lloyd, Marii Cox și Buster 
Mottram,

YACHTING a Campionatul 
mondial la clasa „Olandezul zbu
rător" s-a încheiat la Kiel (R.F. 
Germania) cu victoria sportivilor 
francezi Marc Bouet și Thierry 
Poirey. Pe locurile următoare 
s-au clasat echipajele Abascal— 
Noguer (Spania) șl Erik șl 
Sjoerd Vollebregt (Olanda). Ul
tima regată a fost cîștigată de 
Abascal șl Noguer.


