
PLENARA COMUNA
Ă COMITETULUI CENTRAI 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

AL DEZVOLTĂRII
Șl SOCIALE A

dimineața, sub,Miercuri . .
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, au 
început lucrările plenarei co
mune a Comitetului 
Partidului Comunist 
Consiliului Suprem 
tării Economice și 
României.

La plenară participă, ca in
vitați, primii secretari ai comi
tetelor județene de partid, con
ducători 
trale de 
de șefi 
Central, _ 
centrale, care nu sînt membri 
ai C.C. al P.C.R.

Plenara a adoptat, in unani
mitate, următoarea ordine de 
zi :

marginea documentelor

Central al 
Român si 

al Dczvol-
Sociale a

ai unor instituții cen- 
stat și obștești, adjuncți 
de secție la Comitetul 
redactori șefi ai presei

1. Proiectul de Directive ale 
Congresului al XII-lea al Parti
dului Comunist Român cu pri
vire la planul cincinal 1981— 
1985 și liniile directoare ale 
dezvoltării economico-sociale a 
României pînă în 1990 ;

2. Proiectul Programului de 
cercetare științifică, dezvoltare 
tehnologică și introducere a 
progresului tehnic pînă în 1990 
și orientările principale pină in 
anul 2000 ;

3. Proiectul Programului de 
cercetare și dezvoltare în do
meniul energiei pină în 1990 
și orientările principale pină în 
anul 2000 ;

fl. Cu privire Ia convocarea 
celui de-al Xll-lca Congres al 
Partidului Comunist Român.

Pe 
supuse dezbaterii plenarei, Ia 
primele trei puncte ale ordinei 
de zi au luat cuvintul tovarășii 
Petre Preoteasa, prim-secretar 
al Comitetului județean ~ 
al P.C.R., Nicolae Vereș, 
secretar al Comitetului 
țean Mureș al P.C.R., 
Enache, prim-secretar al Co
mitetului județean Neamț al 
P.C.R., Nicolae Bușui,

Doi] 
prim- 
jude- 
Petru

prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., 
Alexandrina Găinușe, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Bacău al P.C.R., loan Foriș, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Satu Mare al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Iosif Szasz, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al 
Ion Stoian, prim-secretar al 
Comitetului județean Constan
ța al P.C.R., Constantin Savu, 
director general al Combinatu
lui siderurgic Reșița, Ion A- 
vram. ministrul industriei con
strucțiilor de mașini. Alexa 
Haralambie, prim-secretar al 
Comitetului județean Botoșani 
al P.C.R., Ștefan Mocuța, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului județean Cluj al I’.C.R„ 
Ion Anton, rector al Institutu
lui Politehnic Timișoara, Pan- 
telimon Găvănescu, prim-se
cretar al Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comu
nist. Letiția Ionaș, prim-secre
tar al Comitetului județean Să
laj al P.C.R.

Lucrările plenarei continuă.

P.C.R.,
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DE LA BRIGĂZILE DE MUNCĂ PATRIOTICĂ ALE CĂII FERATE 
SALVA-VIȘEU, LA MINUNATELE REALIZĂRI SPORTIVE DE AZI

a sportului, înglobîndu-le în 
cadrul îndeletnicirilor tradițio
nale. Tocmai mutațiile surve
nite în atitudinea bistrițenilor 
față de această activitate ca
racterizează mai bine decît 
orice dezvoltarea mișcării spor
tive a județului. De aceea, în 
cazul acestei zone ni s-a Dă-

rut semnificativ să subliniem 
tocmai aceste mutații în atitu
dinea oamenilor față de sport 
ele fiind indisolubil legate, în 
fond, de realizările și pe alte 
planuri ale bistrițenilor în cele 
trei decenii și jumătate de la 
Eliberare.

Bistrița Năsăud este așezat

Mare. Poziția geografică

îmbrățișat de lanțul nordic 
al Carpaților Orientali, jude
țul \ 
pe cursul superior al Someșu
lui Mare. Poziția geografică 
și-a pus amprenta asupra dez
voltării sale economice, asupra 
vieții sociale. De la constitui
rea județului și pină în pre
zent s-a dezvoltat în ritm ra
pid industria, a sporit produc
ția agricolă, a crescut nivelul 
de trai material și cultural.

în cadrul preocupărilor pri
vind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport, orga
nizarea timpului liber, în do
rința firească de a-și apropia 
profilul preocupărilor de cele 
din mediul urban, locuitorii sa
telor asimilează în prezent și 
formele moderne de practicare

In localitățile bistrițene, crosurile reunesc la start din ce in ce 
mai mulți tineri dornici de a petrece o parte din timpul liber 

in compania sportului.

LINIA SALVA-VIȘEU A DAT AVÎNT SPORTULUI BISTRIȚEAN

Campionatele internaționale de pentatlon modern

ECHIPA ROMÂNIEI Șl DUMITRU SPIRLEA
ÎNVINGĂTORI in ediția A -a

Pădurea Călugăreni a fost 
gazda ultimei probe, crosul, a 
celei de a 23-a ediții a Cam
pionatelor internaționale de 
pentatlon modern ale Româ-

la o diferență confortabilă. Să 
notăm, de asemenea, și com
portarea componenților forma
ției de juniori I — T. Halăsz, 
V. Nemețeanu, O. Wermescher,

scăderile de la înot 
ales, cros, privîndu-1, 
din urmă, de un loc mai 
Dar, să revenim la ul- 
probă a competiției.

Și. 
în

Se pregătește să ia startul Iuliu Galovici (România A), care, în 
cele din urmă, va realiza cel mai bun timp in proba de cros.

Foto : Ion MIHĂICA

numai 
mai 
cele 
bun. 
tima

Ploaia, ivită... peste noapte 
și care a continuat și în pri
ma parte a dimineții, a făcut 
ca traseul amenajat în pădu
rea Călugăreni să devină deo
sebit de greu, solicitînd din 
plin pe sportivii prezenți la 
start. Cu toate acestea, ei s-au 
străduit să acopere cei 4 km 
intr-un timp cit mai bun, lu
cru pe care 
concurenți, 
1 000 p în 
ticipa, în

De la „producțiunile de gim- 
nastică", 
și primele 
nastică și 
consemnate 
colului. Ia 
cipanți la competiția națională 
„Daciada" și la cele 262 de a- 
sociații și cluburi, mișcarea 
sportivă din Bistrița-Năsăud a 
parcurs un drum rodnic. Pri
mul moment de răscruce l-a 
constituit „momentul Salva- 
Vișeu". Făcînd dovada unui 
înalt spirit de patriotism, ti
neri din toată țara au pus u- 
mărul la realizarea liniei fe
rate Salva-Vișeu. Cu acest pri
lej, demonstrațiile și întîlnirile 
sportive au cunoscut un avînt 
fără precedent la Bistrița. Nă
săud, Telciu, Vișeu, la punctele 
de lucru au avut loc numeroase 
competiții, ele fiind, după măr
turisirile celor de atunci, „a- 
devărale școli de educație pen
tru sportul bistrițean". A fost

„incursiunile turistice" 
asociații „de gim- 

reuniuni culturale", 
pe la începutul se- 

cei 85 000 de parti-

o primă „linie liberă" pentru 
activitatea sportivă, o primă 
barieră ridicată din fața celor 
care, neobișnuiți încă cu așa 
ceva, priveau sportul cu mult 
scepticism. Măsurile organiza
torice din 1957 au creat, apoi, 
posibilitatea ca în fiecare uni
tate, școală, sat să se înfiin
țeze noi asociații, concomitent 
cu amenajarea mai multor baze 
sportive. Este perioada „Cupei 
U.T.C.", a „Cupei agriculturii", 
este perioada cînd numeroși ti
neri se remarcă în sportul de 
masă (Radu Negulescu, Crista 
Macsay, Titus Deac. Horațiu 
Moldovan, Florica Costin, Mar
gareta Hane etc.) pentru a 
urca treptele performanței. A- 
cesta a fost un nou și im
portant moment Pe valea su
perioară a Someșului, a Șieu- 
lui, a Ilvelor obiceiurile erau 
cu strictețe conservate iar par
ticiparea. spre exemplu, a fe
telor la acțiunile sportive o 
necunoscută.

UN DECENIU CARE A PRODUS O SCHIMBARE DE 180°

niei, încheiate, atît în între
cerea pe echipe, cit și în cea 
individuală, cu victoria culori
lor românești. D. Spîrlea — si
tuat pe primul loc — și co
legii săi I. Galovici, Șt. Cozma 
și C. Răducanu impunîndu-se

E. Pop — care au reușit o 
frumoasă performanță, situîn- 
du-se pe locul secund. Subli
niem, totodată, și evoluția ju
niorului II V. Apetrei care s-a 
menținut în permanență prin
tre fruntașii concursului și

CITIȚI ÎN PAG. A 4-a

• Pugiliștij români învingători in gala semifinală
a Balcaniadei de box de la Tulcea

• Caiaciști și canoiști din 11 țări la startul Regatei
Snagov

• Ultimele rezultate de la Wimbledon

l-au reușit doar 6 
ei obținînd peste 
clasament. Se an- 
această 

luptă strînsă între 
noștri și cei italieni 
bire P. Cristofori).
cunoscuți pentru calitățile de

probă, o 
echipierii 

(cu deose- 
ultimii re

(Continuare in pag. 2-3)

Tabloul statistic alăturat este 
elocvent. De la constituirea ju
dețului și pînă în prezent, în 
viața sportivă locală, s-a pro
dus o cotitură de 180". Unul 
dintre cele mai importante o- 
biective, acela al participării 
maselor, a întregului tineret la 
activitatea sportivă a fost ma
terializat, în principal, prin or
ganizarea unui număr crescînd 
de acțiuni, acestea atingînd 
punctul de vîrf odată cu de-

clanșarea marii competiții na
ționale „Daciada". Peste 300 de 
acțiuni anul trecut și 85 009 
de participanțl la prima ediție 
reprezintă cifre nebănuite în 
urmă cu 10 ani. Cupele pe ra
muri de producție, concursurile 
de popularizare, crosurile, în
trecerile școlare, concursurile

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)

PAUL COPU ÎNTRECE ELITA MONDIALA
LA 3000 m OBSTACOLE I

Atleții români participant 
concursul internațional de 
Stockholm, desfășurat, marți 
seara, au avut o evoluție meri
torie. Astfel, Paul Copu a obți
nut un remarcabil succes in 
proba de 3 000 m obstacole pe 
care a cîști gat-o în 8:23,41. Pe 
locurile următoare, la mare 
luptă, s-au clasat Henry Marsh 
(S.U.A.).........  '
(R.F.G.) 
(S.U.A.) 
mondial, 
a terminat cursa pe locul 7 
în 8:45,64 ! Timpul lui Copu 
este cel mai bun al său din 
actualul sezon și unul dintre 
cele mai bune din lume 1

la 
la

8:23,51, Michael Karst 
8:31,07, Thomas Hunt 
8:31,52, Recordmanul 
kenyanul Henry Rono

Cursa de 400 mg s-a încheiat 
cu victoria, așteptată, a record
manului lumii, campionul olim
pic Edwin Moses (S.U.A.), cro
nometrat în 49,51 s. Campio
nul nostru Horia Toboc a fost 
al 4-lea cu 50,77 s. Cu rezul
tate excelente s-a încheiat și 
cursa de 5 000 m, decisă abia 
la finiș. A cîștigat sovieticul 
Valeri Abramov cu 
El a fost urmat de 
Wessinghage (R.F.G.) 
și Suleiman Nyambui (Kenya) 
13:20,20. Fondistul român 
Floroiu a fost al 5-lea 
13:21,73, al treilea rezultat 
cariera sa sportivă.

13:19,18. 
Thomas 
13:19,87



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

Popas brâilean la o tabărâ de vaci

de inițiere, duminicile cul
tural-sportive etc. au des
chis tot mai mult apeti
tul pentru sport. Constatîn- 
du-se că oamenii satelor simt 
nevoia să se adune, să discute, 
să povestească, să vizioneze 
diferite spectacole cultural-spor
tive. să cînte, să joace, într-un 
cuvînt să petreacă în comun 
o parte din timpul liber, 
s-a stimulat această preferință 
făcîndu-se loc unor inițiative 
— „Festivalul duminicilor cul
tural-sportive", „Cupa satelor" 
ș.a. — care au adus o con
tribuție eficientă la penetrația 
sportului în toate localitățile 
județului. Să adăugăm că, la 
schimbările de mentalitate, o 
influență majoră a avut și dez
voltarea continuă a bazei" ma
teriale. Numai cuvinte bune se 
pot spune, spre exemplu, des
pre Sala sporturilor din Bis
trița, sălile de la Șc. gen. 3 
Bistrița. Lie. Prundu Birgăului 
și Casa de eonii Beclean. aces
tora adăugîndu-li-sc, desigur, 
numeroase baze sportive simple.

DE LA „PRODUCȚIUNILE DE 
GIMNASTICĂ" LA CELE 

20 DE DISCIPLINE
Lărgirea acțiunilor de selec

ție— numai în ultima vreme 
au fost testați peste 20 000 de 
copii —, îmbunătățirea conți
nutului procesului de pregătire, 
sporirea' Sportului medicinei și 
a asistenței tehnico-științifice 
etc, — iată ceea ce a permis 
realizarea unor succese nota
bile. S-a ajuns. în prezent, ca 
numărul disciplinelor sportive 
practicate să cuprindă o largă

Bi 7 SPORTUL-PRIMUL OASPETE DRAGAI
Asociații și cluburi sportive
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați
— maestru al sportului
— clasă internațională
— categoria I
— categoria a n-a
Profesori de educație fizică
Antrenori și instructori
Baze sportive
Sportivi iu loturi naționale
Titluri de campioni naționali
Participant la competiția națională „Daciada"
— ediția I
— ediția a H-a (etapa de iarnă)

1944 1979

8 262
85 5 844

2
— 4
— 28
— 205

4 157
16 603
30 140
— 18
— 6
_ 85 000
— 28 130

gamă. între cele 20 de spor
turi aflîndu-se halterele, fot
balul, handbalul, oină, atletis
mul, schiul etc. Revenind la 
succesele pe planul performan
tei, să subliniem că cea mai 
importantă contribuție o dau 
Gloria Bistrița și C.S.Ș. Bis
trița Năsăud, sportivii de aici 
pregătindu-se cu asiduitate. 
Deosebite sînt rezultatele hal
terofililor, în special ale lui 
Eugen Chivu si Grigore Moru- 
zan (ambii bistrițeni, deși din 
acest semestru se află sub cu
lorile clubului A.S.A. Tg. Mu
reș, ei satisfăcîndu-și stagiul 
militar), primul fiind medaliat 
cu argint la recentul campio
nat mondial și european. Lor 
li se adaugă frații Pavel și 
Teodor Nedelea, maestrul spor
tului Ahmed Murtezan. De a- 
semenea. de notat si rezultatele 
înregistrate de fotbaliștii de la 
Gloria (locul 2 în Divizia B). 
de gimnastul Dan Odorhean

• TURNEUL FINAL AL 
CAMPIONATULUI de fotbal al 
liceelor din rețeaua Ministe
rului industriei metalurgice, 
desfășurat nu demult la Aiud, 
a dat cîștig de cauză tinerilor 
fotbaliști de la Liceul indus
trial nr. 2 Călărași (prof. 
Gheorghe Hortolomei). Locul 
2 a fost ocupat de liceenii me- 
talurgiști hunedoreni, iar al 
treilea de slătineni (jocurile 
preliminarii s-au disputat în 5 
serii, cu un total de 23 de 
formații). Echipelor clasate 
pe primele 3 locuri li s-au în- 
mînat cupe și diplome, iar 
celor mai buni jucători di
verse premii. S-au evidențiat 
în acest turneu final hunedo- 
reanul Romulus Gabor (cel 
mai tehnic jucător) și brăi- 
leanul Ionel Frîngu (portar 
cu deosebite calități). La reu
șita turneului au contribuit 
conducerea Liceului indus
trial nr. 1 — Aiud și asociâ- 
ția sportivă „Metalul4* din 
localitate A IN ZONA DE 
AGREMENT a orașului Urzi- 
ceni, cu sprijinul Consiliului 
popular orășenesc, a fost a- 
menajată o bază sportivă 
simplă, care cuprinde : un
teren de handbal, două de 
tenis și unul de volei — toate 
acoperite cu bitum. Tot aici 
sînt în curs de amenajare și 
alte mini-terenuri pe care oa
menii muncii, tineretul orașu
lui vor putea practica bas
chetul șl popicele. La toate a- 
c est ea s-au prestat un mare 
număr de ore de muncă pa
triotică A A ȘASEA PROMO
ȚIA DE ABSOLVENȚI ai Fa
cultății de educație fizică (de 
la Institutul de învățămînt 
superior din Pitești) a În
cheiat inedit anul universi
tar. Mulțl dintre cei 32 de 
proaspeți profesori și-au în
tregit lucrarea teoretică cu 
valoroase și originale aparate 
pentru deprinderea, corectarea 
șl sporirea îndemînării în 
jocurile de volei, handbal și 
baschet, aparate care vor fi 
de un real sprijin în munca 
de viitor a tinerilor specia
liști. Din mulțimea autorilor 
spicuim numele absolvenților 
Anton Fangli, Aura Alinescu, 
Aurel Gugiu, Constantin Ru.su, 
Cătălin Ciolan și al sfătuito
rilor lor, lectorii universitari 
V. Ciucurel, Gh. Simion, 
Tătaru Ionescu, R.

mescu șl asistenții M. Nico- 
lescu și N. Ciufarin. • 
PA LUCRATOARELOR 
INDUSTRIA UȘOARA" 
județeană) — competiție, 
fășurată sub genericul 
cladei", pe stadionul Electrica 
din Oradea, a cunoscut un 
real succes. La această ac
țiune organizată de Comisia 
de sport șl turism a Consiliu
lui județean al sindicatelor 
Bihor au participat cele mai 
bune 160 de concurente, ca
lificate după faza de masă. 
Cîștigătoare : la handbal — 
echipa Olimpia (25—8 cu Fa
vorit), la volei — echipa 
„Industria ușoară" (2—0 cu 
„Plastica"), ia individual po
pice — Elisabeta Jurcă (fa
brica de încălțăminte „Solida
ritatea"), la săritura in lun
gime — Stela Bărăny, arun
carea greutății — Domnița 
Budăi (ambele de la „Indus
tria ușoară"), la 800 m plat — 
Florica Oimoș (Olimpia).
• FESTIVALUL SPORTULUI 
MUNCITORESC FEMININ A- 
RADEAN (ediția a m-a), In 
organizarea Consiliului jude
țean al sindicatelor șl a Con
siliului județean pentru edu
cație fizică și sport, s-a des
fășurat la sfirjitul săptămlnii 
trecute Intr-o atmosferă săr
bătorească. Peste 800 de par
ticipante s-au Întrecut In 6 
ramuri de sport, multe din
tre ele demonstrînd că activi
tatea sportivă de masă pro
duce destule talente. Iată clș- 
tigătoarele : Elena Coman 
(100 m plat), Elisabeta Hoff
mann (săritură în lungime), 
ambele de la Combinatul 
chimic, Elena Crețu (arunca
rea greutății), de la întreprin
derea „Arădeanea", Elena A- 
vram (cros, categ. 19 ani), de 
la industria locală, Maria Co
man (cros, categ. peste 19 
ani), de Ia Combinatul chi
mic, Varvara Drăgan (popice), 
de la U.T.A., Marioara Mihu 
și Maria Ungureanu (orienta
re turistică) de la ,~_1___1
roșu", Rodlca Micu (tenis de 
cîmp), de Ia U.T.A. La volei 
a cîștigat formația U.T.A.. iar 
la handbal echipa Combina
tului chimic.

„cu-
DIN 
(faza 
dcs- 
„Da-

„Tricoul

(Corespondențe de la : C. 
Năsturescu, M. Tabarcea, P. 
Mateoiu, I. Ghișa și I. Pe- 
trovan).

(campion al unităților cu pro
fil), luptătorul Florea Groza 
(campion școlar), luptătorii 
Mircea Tofan și Viorel Bruj 
(locul 2 și, respectiv, 3 în cam
pionatul național), C.S.Ș. Șco
lar (locul 2 la junioare în cam
pionatul republican de cros) etc.

CU GÎNDUL LA VIITOR
Așadar, schimbarea de con

cepție, de atitudine, față de ne
cesitatea practicării exercițiilor 
fizice și sportului, față de a- 
portul acestora la formarea 
multilaterală a omului, consti
tuie trăsătura caracteristică a 
evoluției ascendente a sportului 
pe meleagurile Bistriței și Nă- 
săudului. Factorii responsabili 
în acest domeniu nu neglijează 
insă nici viitorul. Președintele 
C.J.E.F.S., tovarășul Vasile Ilo- 
van, ne spunea : „Plecînd de 
Ia reușitele în domeniul spor
tului de masă și de perfor
manță, vom continua să extin
dem și să intensificăm acele 
acțiuni care au contribuit evi
dent Ia lărgirea audienței pen
tru sport. Cupa sportului să
tesc, duminicile cultural-spor
tive, Festivalul sportului femi
nin, întrecerile sportive ale sa
tului, Zilele schiului pentru ti
neret, Cupa centrelor de schi 
— avem 21 asemenea centre 
—, Trofeul parcursul speranțe
lor, Cupa pionierilor, reprezintă 
tot atilea reușite, pe care vom 
încerca să le ridicăm Ia 
cote de interes, pentru că 
au generat, la rindul lor, 
plan local, noi inițiative, 
privința sportului de perfor
manță, vom urmări consolida
rea actualelor unități, institui
rea unui sistem permanent de 
selecție în școli, dezvoltarea 
bazei materialo și o folosire 
intensivă și judicioasă a celei 
existente. In felul acesta vom 
ancora și mai mult sportul în 
viața oamenilor".

noi 
ele 
pe 
In

J)
Din șosea nu-ți poți da 

seamă că în păduricea de pe 
malul lacului se află o tabără 
de vacanță. Ajungind însă în 
dreptul drumeagului care se 
afundă printre copaci, zărești 
o intrare, : deasupra căreia poți 
citi „Tabăra de elevi Lacul 
Sărat — Brăila".

De îndată ce treci pragul 
acestei porți, intri parcă în 
lumea „Albei ca zăpada". Nu
mai că nu vei întilni liniștea 
din cunoscutul basm, ci o ani
mație deosebită. Cei aproape 
600 de elevi mișună printre că
suțele de lemn, pe alei, vin 
sau se duc spre plaja de pe 
malul lacului aflat în geana 
pădurii, într-o pajiște se fac 
repetiții la dansuri. In alta —• 
concurs de recitări și cor.

Directorul taberei, prof. Ion 
Broscățcanu, nu prididește să 
ne prezinte activitatea pe care 
o desfășoară oaspeții taberei.

— Și... sportul 1 Ce loc ocupă 
sportul în activitatea lor 1

— Locul firesc intr-o tabără 
unde aerul, apa și soarele iși 
dau mina pentru a oferi con
diții de recreare tinerilor. Dar, 
cred eu, vorbele sînt de prisos.

Am pornit pe una din alei. 
La capătul acesteia. într-o 
poieniță, zarvă mare ! La cele 
20 de mese din beton se des
fășurau ..preliminariile" con
cursului de tenis de masă al 
taberei. Favoriți : Felix Dia- 
conu, de la o școală din Go
vora și brașoveanul Ovidiu 
Picleanu.

— Avem copii din județele 
Alba. Suceava, Vilcea, Brașov 
și Brăila, ne-a spus directorul 
taberei. întrebați-i de cînd și 
pină cînd joacă...

— De cînd ? ne-a răspuns 
Ionel Șoldeanu. Păi, de cum 
se luminează și pină nu se 
mai vede mingea...

Directorul arată spre un loc 
pe care se va face un teren 
de tenis, apoi ne îndeamnă să 
vedem activitatea șahistă de la 
club și de la mesele răspîn- 
dite pe aleile din jur. Pină 
acolo însă, trecem printr-o „pă
dure" de leagăne și de insta
lații de gimnastică în aer li
ber. Animație și veselie ! 
club — zeci de .șahiști.

— Iar pe aici ajungem 
înainte ca directorul să 

mine ce vroia să spună, 
tr-un luminiș am auzit o 
plozie de bucurie. Pe un teren 
de handbal se disputa o semi
finală între vilceni si suceveni.' 
Nu departe, pe un teren de

PREA MULT TEATRU, PREA PUJIN SPORT
Nu cu mult timp în urmă 

moderna Sală a sporturilor 
din Vaslui găzduia disputa fi
nală a unei competiții foarte 
atractive : concursul republi
can de handbal pentru juni
oare mici.

Timp de trei zile, în 
cursul cărora am urmărit » 
de meciuri, nu lipsite de vir
tuți tehnice și abundente în 
momente de... sus— ■ . .
pense, n-am notat 
pe carnetul nostru I »4W5 r 
nici o abatere dis- 
clpllnară, n-am • 
fost martorii nici unui gest 
nesportiv. Totul era frumos, 
competiția purtînd amprenta 
entuziasmului competitoarelor.

Numai că... Ne-a fost dat 
să vedem un lucru regreta
bil, repetat aproape în fiecare 
rundă a întrecerii. Actori 7 
Chiar unii dintre proles orii - 
antrenori, dec! dintre cel ce 
aveau, ca educatori, o dublă 
calitate. In timpul jocului e- 
chipelor lor, acești antrenori 
se comportau ca niște spec
tatori certați cu disciplina, 
voclterînd, admonestîndu-șl pe 
un ton nepotrivit șl — nu de 
puține ori — cu cuvinte grele 
elevele, protestînd la deciziile 
arbitrilor pe care de multe 
ori îi apostrofau, cerîndu-le 
socoteală. Tată cum Înțelegeau 
el să facă educație unor vii-

se cîștigă și cu numai 3

I

La 8 iulie, UN NOU PRILEJ DE FRU 
MOAȘE SATISFACȚII : TRAGEREA EXCEP 
JIONALĂ PRONOEXPRES. Se atribuie, în 
număr nelimitat : • autoturisme „Dacia 
1300“ •
15.000 lei 
slovacă —

cîștîguri în bani de 50.000, 
etc. • excursii în R.S. Ceho- 
R.P. Ungară sau în U.R.S.S.

tehnică avantajoasă : • 8Formulă
extrageri in 2 faze • se extrag 44 de 
numere • se cîștigă și cu numai 3 
numere din 5 sau 6 extrageri I BILETELE 
EXTRAGERILE !DE 15 LEI PARTICIPĂ LA TOATE

ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor: S1MBĂTĂ 7 iulie.I

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

I

La
Ia... 
ter- 
din-
ex-

toare sportive fruntașe 1 Ca 
Bă nu mal vorbim de faptul 
că. dincolo de astfel de aba
teri disciplinare, unii dintre • 
ei se manifestau teatral. în
soțind evoluția echipei lor 
printr-o gestică hilară, implo- 
rtnd... tavanul sălii în mo
mentele grele ale formației.

Attt de șocantă a fost ati
tudinea Iul Gh. Sbora (Cra- 

■ iova), Nicolae Dră-
gănoiu (Vaslui), 
Lucian Rîșniță (Con
stanța) sau Nicolae 
Marian ‘

Incit un vechi 
ale handbalului, , prof. 
Dumitru Popescu-Colibasi, ne 
spunea : „Cei care strigă, re
clamă și apostrofează tot tim
pul pe jucătoare sînt tocmai 
cei care muncesc mal puțin 
la antrenamente. Dacă atunci 
lucrezi bine, la meci stal li
niștit..." CJt adevăr există în 
această afirmație ne-am con
vins la sfirșitul întrecerii. Cei 
mal liniștiți antrenori au fost 
doi tehnicieni din Dej. știți 
cine a cîștigat competiția 7 
Tocmai modesta, bine pregă
tita șl ambițioasa echipă a 
Clubului sportiv școlar din 
Dej I Quod erat demonstran
dum...

(Făgăraș), 
dascăl în

Călin ANTONESCU

minifotbal se disputa semifi
nala dintre cei din Suceava — 
căpitan de echipă Florin Boga 
— și cei din Alba care, sub 

unui pistruiat nu 
1.20 m — Bazin 

Abrud — atacau

conducerea 
mai mare de
Rodcan, din 
dezlănțuit.

...în drum
tabăra de vacanță, profesorul 
era mereu oprit de elevi. I se 
cerea să aprobe schimbări de

spre ieșirea din

meciuri, d 
materiale
- Știți 

Ar fi fos 
o tabără 
s-ar desfî 
live. Dar, 
fel de tal 
realitate, 
sportul e 
drag al oi

'„Mare meci" de handbal, în care îyi disput 
din judeful Vilcea și colegii lor din
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CAMPIONATE • COI
SĂRITORII DE LA TRAMBULINĂ IȘI D

DE CAMPIONI Al ȚAl
an a campio- 

de sărituri in 
interes deose- 
lîngă faptul 

că ’ Iși vor disputa titlurile, par- 
ticlpanțll au șl prilejul testării 
pregătirilor pe care le efectu
ează in vederea celui mal im
portant concurs internațional al
anului, Cupa Europei (10—12 au
gust, la Sibiu). întrecerile națio
nale se anunță atractive mal
ales la fete, unde numărul can
didatelor la locurile fruntașe ale 
clasamentelor este evident mai 
mare declt la băieți. Astfel, ală
turi de deținătoarele titlurilor, 
Georgiana Săcăleanu (trambulină 
3 m), Elena Cîrstică (platformă) 
și Magdalena Toth (trambulină 
1 m), printre protagoniste se mai 
află Felicia Cirstea, Ruxandra 
Hociotă, Izabela Bercaru, Floren
tina Mirșică și chiar foarte tlne-

Ediția din acest 
natelor naționale 
apă prezintă un 
bit, deoarece, pe

rele Luiza 
Timar.

La băieți, 
rea lui Al< 
pion la plai 
(indisponibil 
cauza unor 
care V asile 
,,3 m" și 
Kaiss și Di 
pentru prin 
mentele car 
desfășoară i 
dul tineretu 
program : A 
și de la 
trambulină 1 
ora 10 (pre 
ora 16 (lint 
(seniori) șl 
SlMBATA, c 
narii) și d< 
trambulină : 
platformă (s

CUPA ORAȘELOR- LA CK»
In localitatea Bod, la 14 kilo

metri de municipiul Brașov, au 
avut loc Întreceri cicliste In pre
mieră. Este vorba de etapele a 
Xin-a șl a XlV-a ale „Cupei ora
șelor “, competiție rezervată celor 
mal buni juniori din țară. Dis
putele s-au desfășurat pe un timp 
favorabil, însă mediile orare În
registrate au fost cu mult sub 
cerințele ciclismului internațional. 
Dealtfel, pe * *
cursa junorilor 
cîștigată de T. 
București), nu 
in considerare 
samentului general, 
vtagătorul (cu timpul de 2h41:30) 
a realizat o medie orară de abia 

37,566 km.

acest considerent, 
mari (101 km), 

Radu (Voința 
a mai fost luată 
Ia alcătuirea cla- 

întrucît în-

MEMORIALUL 
„MIHAIL SADOVEANU" 

LA ȘAH
In prima rundă a turneului 

memorial ,,Mihail Sadoveanu", 
care se desfășoară la Sala spor
turilor din lași, au fost consem
nate următoarele rezultate: Ha- 
usner (Cehoslovacia) — Bușu 
(România) 0—1; Foișor — Domin- 
te 1—0; Roos (Franța) — Szme- 
tan (Argentina) 1—0; Honfy (Un
garia) — Voiculescu (România) 
lr-0. Partida Urzică — Skrobek 
(Polonia) s-a întrerupt.

Biletele pentru meciul de 
tenis România — Suedia, din 
cadrul Cupel Davis, se pun 
în vînzare începînd de luni 
9 iulie la casele obișnuite de 
la sediul C.N.E.F.S. (str. 
Vasile Conta 16), Stadionul 
Republicii șl stadionul Pro
gresul.

CONTINUA VINZAREA LOCURILOR 
PENTRU ODIHNĂ Șl CURĂ BALNEARĂ

Agențiile și filialele Oficiilor județene de turism precum 
și cele ale ITHR București continuă valorificarea locurilor în 
stațiunile de pe litoralul Mării Negre.

De precizat că, în ceea ce privește luna iulie cazarea 
este asigurată în peste 20.000 locuri omologate în case par
ticulare care vă așteaptă. Masa se servește în unitățile de 
alimentație publică ale turismului.

Pentru luna august se pot obține locuri în unitățile hote
liere ale Ministerului Turismului cit și în spațiile omologate 
la cetățeni.
• S-au pus, de asemenea, în vinzare locurile lunii sep

tembrie — perioadă favorabilă concediilor de odihnă și pen
tru o cură balneară eficace pe litoralul Mării Negre.. Pentru 
această lună se aplică reduceri de prețuri la cazare și masă.
• Pentru cei ce-și petrec concediul pe litoral, gazdele 

oferă excursii la Vama (R. P. Bulgaria).

lată clștigi 
(60 km — ț 
șoara) : C. 
lh44:26 — m 
etapa a XT 
Schneider (J 
die orară 35, 
— contratim; 
1. Brăila Ui.
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buni alergă 
nu au fost 
că la capăti 
satisfacția d 
toria campio 
lovici, care 
în 13:36,0, i 
punctaj ce ] 
pe locul 3. 
primele loci 
asemenea, O 
Spîrlea, erou 
(1 027 
(1 015 
du-gi, 
Cum 
etalat 
Massulo (13:1 
nind pe loci 
fori, cu tos 
eroare de I 
totuși, cu : 
pe poziția a 
riții probei i 
și cehoslovai 
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Apetrei nu 
necesară un 
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tua în clasar 
4 probe, p
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JOCUL ÎN DEPLASARE, 0 ECUAȚIE - NEREZOLVATĂ 
MAI MULTE NECUNOSCUTECU TOT

Există, printre mijloacele de 
obiectivizare a jocului din 
Sfera performanței, un element 
de analiză și apreciere cu aju
torul căruia sc poate estima, 
la diferite intervale de timp, 
nivelul calitativ al fotbalului 
competițional. Este vorba de 
raportul dintre REALIZĂRILE 
OBȚINUTE PE TEREN PRO
PRIU ȘI CELE DIN DEPLA
SARE, acela care ne oferă, 
întotdeauna, prețioase indicii 
privind capacitatea reală de 
exprimare a unei echipe în 
contextul general al unei între
ceri de durată. Simplificînd 
într-un fel lucrurile, fără însă 
a modifica cu nimic esența 
lor, ceea ce interesează, înde
osebi, în procesul acesta de 
evaluare a fotbalului nostru pe 
plan competițional intern este 
aspectul comportării în depla
sare, acesta reprezentînd, în 
fond, un criteriu determinant 
în stabilirea conturului valoric 
al echipelor divizionare A.

Mai înainte însă de a vedea 
care a fost evoluția formațiilor 
din primul eșalon în afara te
renului propriu, pe parcursul

II • CAMPIONATE
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r lupta 

clasa
re se 
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41,200 km, 2. Ploiești lhl4:45, 3.
București lhl5:35 (în formația 
Bucureștiului au figurat 3 spor
tivi din lotul reprezentativ de 
juniori !), 4. Constanța lhl5:47
(au fost doar 3 concurenți în 
formație).

Clasament general după XIV e- 
tape. Juniori mici, individual :
1. I. Schneider (Arad) 14h57:00,
2. T. Weissmann (Timișoara)
14h58:00, 3. A. Nagy (Cluj-Na-
poca) 141158:22 ; echipe : 1. Bucu
rești 46h47:44, 2. Voința București 
46h48:42, 3. ............   “
niori mari 
Mărginean u 
FI. Sîrbu 
19h42:13, 3. 
194142:48 ;
62ih56:50, ‘
Voința , _
București 031126:59.

Ploiești 4Gh53:52. Ju- 
— individual : 1. M. 

(Brăila) 19h42:03, 2.
(Voința Ploiești) 

G. Grădi-naru (Arad) 
echipe : 1. Brăila
Ploiești 63h07:03, 

București 63hl7:52,
2. 3.

4.

DE ASTĂZI, LA LUGOJ, 
ETAPA A DOUA 

LA CĂLĂRIE
baza hipică din Lugoj vor

Rajnca, laureatul arbitrilor:

II ADMIR PE JUCĂTORII IIOSIRI
J

mici
Sighl- 

cureștl) 
SO km; 
i : I.
— me
ri mari 
W km : 
5 orară

Pe
Începe, astăzi, întrecerile etapei 
a doua a campionatului național 
de călărie (dresaj și obstacole). 
Da competiție participă sportivi 
de la Steaua, Dinamo, C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Craiova, Bucovina 
Rădăuți, Agricola Lugoj, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Ialomița. Jegălia, 
Timiș Izvin, Petrolul Ploiești și 
Olimpia București.

RATIONALE DE PENTATLON MODERN

ptările 
numai 
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X4:06,0 
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14-a.
cros : 
ilovici

(România A) 1117 p (13:36,0),
2. C. Massulo (Italia) 1069
(13:52,0), 3. Z. Kubck (Ceho
slovacia) 1 030 (14:05,0), 4. O. 
Wermescher (România j. I)
1 027 (14:06,0), 5. D. Spîrlea
(România A) 1015 (14:10,0), 6. 
P. Cristofori (Italia) 1003 
(14:14,0) 1 echipe — 1. Italia 
3 072 p, 2. România A 3 069 p,
3. România (j. I) 2 841 p, 4. 
Polonia 2 781 p, 5. Cehoslovacia
2 751 p, 6. Bulgaria 2 634 p, 
7. Ungaria 2 631 p, 8. Româ
nia (j. II) 2 319 p.

CLASAMENTUL GENERAL : 
individual — 1. D. Spîrlea
(România A) 5197 p, 2. C. 
Massulo (Italia) 5 076 p, 3. I. 
Galovici (România A) 5 036,
4. Șt. Cozma (România A) 4 979 
p, 5. I. Vass (Ungaria) 4 947 p, 
6. P. Cristofori 4 945 p J echipe 
— 1. România A 15 212 p. 2. 
România (j. I) 14 459 p, 3. Un
garia 14 303 p. 4. Italia 13 942 
p, 5. Polonia 13 625 p, 6. Ceho
slovacia 13 603 p, 7. România 
(j. II) 13 367 p, 8. Bulgaria 
11 839 p.

campionatului recent încheiat, 
va trebui să facem citeva nece
sare precizări și o succintă 
incursiune statistică, prin son
daj. în istoria competițională a 
ultimilor zece ani, folosind da
tele obținute pe această cale 
ca elemente de referință în a- 
precierca situației la timpul 
prezent. Așa, bunăoară, un prim 
punct de reper ar fi acela că 
la nivelul fotbalului internațio
nal cîștigurile obținute pe. an
samblul meciurilor în depla
sare înseamnă, de regulă, pro
centual, cam 30—34 la sută din 
totalul punctelor puse în joc. 
La prima vedere, un plafon 
greu realizabil, de care — în
tr-un timp — nu am fost, to
tuși. prea departe, în ediția de 
campionat 1969—70 cînd echi
pele în deplasare au smuls 
gazdelor 114 puncte din 480, a- 
cestea însemnînd aproximativ 
24 la sută, și cînd au înscris 
202 goluri (30 la sută din nu
mărul total). Se vorbea atunci 
de un mit care se clatină, mi
tul avantajului decisiv al tere
nului propriu. Se mai spunea, 
de asemenea, că Jocul în de
plasare a început să fie o ecua
ție cu tot mai puține necunos
cute. Afirmații reale, susținute 
și de frumoasele performanțe 
obținute de fotbalul nostru în 
anul participării sale la cam
pionatele mondiale din Mexic.

De dorit ar fi fost ca. în con
tinuare, să crească cota reali
zărilor sau cel puțin să ne 
menținem la nivelul atins în 
1970. Din păcate, la sfîrșitul 
campionatului 1973—74 situația 
era în evidentă scădere': 20,6 
la sută procentul punctelor ob
ținute în deplasare și 25,6 la 
sută acela al golurilor înscrise 
de oaspeți. De aici „ștacheta" 
a continuat să coboare treptat, 
ajungind ca cifrele reprezen
tînd cîștigul de puncte al echi
pelor în deplasare să atingă în 
ultima ediție de campionat un 
procent doar de 18 la sută — 
APROAPE DE JUMĂTATEA 
BAREMULUI PE PLAN IN
TERNAȚIONAL ! — în timp 
ce sub raportul eficacității go
lurile oaspeților au scăzut la 
23,7 la sută !

Situația acestora, pe ansam
blul campionatului nostru, s-a 
reflectat, fidel, și în evoluțiile 
echipelor reprezentative și a 
celor de club în întîlnirile in
ternaționale oficiale din toam
na lui 1978 și din primăvara 
acestui an. Practic, slăbiciunile 
manifestate în meciurile . din 
deplasare au făcut ca echipele 
noastre să fie eliminate, de la 
început, din competițiile de 
club europene și să nu reu
șească să aducă — din 5 me
ciuri importante ale echipelor 
naționale de seniori, ' olimpică 
și tineret, susținute la Valen
cia, Seghedin, Miskolc, Gazian- 
tep (Turcia) și Limassol — 
DECÎT UN SINGUR PUNCT, 
DIN. CIPRU! Adică, numai 10 
la sută realizări, cu mult și 
sub producția in deplasare a 
campionatului nostru.

Concluzia logică este, așadar, 
aceea că, de la o vreme, și 
mai cu seamă în ultimii 3—4

ani, jocul în deplasare a de
venit, din nou. în fotbalul nos
tru o ecuație cu multe necu
noscute. Un fel de a i 
„necunoscute" pentru că, 
fond, acestea se confundă 
ÎNSEȘI MULTELE INSUFI
CIENȚE, sub toate aspectele, 
DIN PREGĂTIREA JUCĂTO
RILOR NOȘTRI. Și aceste in
suficiențe sînt destul de 
știute. Ele apar mereu i 
sînt reamintite dc zeci 
in diferite ocazii, la 
tuiri, analize, dări de 
în schimb, SE FACE 
PUȚIN PENTRU ELIMINAREA 
LOR ! Mai ales a acelora pri
vind organizarea jocului în a- 
tac și apărare. Aici sărăcia 
mijloacelor tactice. stereotipia 
și conservatorismul fac ca prin
cipala preocupare a multora să 
o constituie simpla asigurare a 
existenței în prima divizie și 
nu lupta pentru mai mult, 
pentru mai bine.. De aici și 
pînă la acceptarea tutelei ha
zardului și antijocului, pînă la 
negarea spectacolului, nu-i de
cît un pas. Un pas înapoi, însă, 
care ne depărtează, an de an, 
de adevăratul sens al perfor
manței. Și aceasta In ciuda 
faptului că avem destui fotba
liști buni, că avem tehnicieni 
buni, că, pe alocuri, la unele 
echipe, cum au fost, de pildă, 
F. C. Argeș, Dinamo, Steaua, 
F. C. Baia Mare, Sportul stu
dențesc, C. S. Tîrgoviște. a e- 
xistat 
tenția 
critate

Vor 
spună, 
citatea . 
și maniera de arbitraj este de 
vină. Este într-adevăr și a- 
ceasta o cauză, pe care nu o 
vom ocoli. Dar să nu facem 
din ea o „plapumă" care să 
vrea să acopere multe alte 
lipsuri ce ies la iveală, atît 
de supărător, în confruntările 
noastre pe plan internațional.

spune 
în 
cu

bine 
în joc, 
de ori 
consfă- 
seamă.
PREA

acest campionat in- 
a se ieși din 
anonimat.
desigur, unii

în
de
și
fi, 
referindu-se la 
jocului in deplasare, că

medio-

care sa 
inefica-

Mihai 1ONESCU

— Tovarășe Rainea, 
cîștigat pentru a 4-a 
titlul dc cel mai bun ; 
al anului. A 
sau mai ușor 
trecute ?

— Mult mai 
care an va fi 
tru că niciodată nu poți mulțumi ■ • - - - -
vinși 
urmă 
chiar 
nu s-a aflat în zi bună și a 
ratat cu nemiluita. Devin tot 
mai rare în fotbalul nostru 
situațiile cînd un conducător 
de club apare după meci Ia 
cabina noastră să ne spună 
o vorbă bună. Vin numai cu 
reproșuri. Uneori și cînd 
cîștigă...

—- Cite meciuri a(i condus 
în campionatul, trecut ?

— 20 în ,,A“ și 12 în Di
vizia B. Cele mai multe din
tre ele au fost meciuri-cheie, 
derby-uri ale etapelor res
pective. Iată cîleva : Univer
sitatea Craiova — Steaua 
(0—0), Steaua — F.C. Argeș 
(1—2), Universitatea Craiova
— Dinamo (2—0), F.C. Argeș
— Steaua (1—0), Jiul — Po
litehnica Iași (1—1), Chimia 
Rm. Vîlcea — U.T.A. (3—2). 
De trei ori 8 și de ti ci ori 
9 au fost notele primite din 
partea cronicarilor la aceste 
meciuri. Dealtfel, în campio
natul 1978—1979 n-am primit 
nici o notă mai mică de 8...

— Care este părerea arbi
trului nr. 1 al anului despre 
campionatul nostru nr. 1 ?

— Cîteva dintre meciurile 
pe care le-am condus s-au 
ridicat la un nivel acceptabil 
(Universitatea Craiova — Di
namo, Steaua — F.C. Argeș),' 
dar indiscutabil, majoritatea 
au fost de factură modestă, 
deoarece jucătorii noștri nu 
se angajează decît într-o 
mică măsură la efortul ce
rut. Cei mai mu Iți joacă un 
meci pe lună, lâ capacitate 
maximă, sau 30 de minute 
dintr-un meci. Unii nu au 
posibilități, alții, deși au, 
trag chiulul... Mie îmi plac, 
de exemplu. Dinu, Dumitru, 
Dobrin, Iovănescu, Ștefănes- 
cu, Romilă, dar numai cînd 
se angajează fără menaja
mente. Atunci. în acele par
tide, îi admir.

— Pot contribui arbitrajele 
la ridicarea nivelului fotba
lului nostru ?

fost mai 
decît în

, a(i 
i oară 
arbitru 

greu 
edițiile

cu fie-

Em. F.

• ȘTIRI •
• AȘA CUM AM MAI ANUN

ȚAT, MECIURILE DE BARAJ 
pentru • • • • ■ ■
se vor 
cepere 
jocul 
pioana 
metan 
țului Sibiu) va avea loc în loca
litatea Berevoiești, pe stadionul 
Gloria.
• SELECȚII LA PROGRESUL- 

VULCAN. Centrul de copii și ju
niori al clubului Progresul-Vul- 
can organizează selecții pentru 
copii născuți între anii 1964 șl 
1970. Selecțiile vor avea loc, zil
nic, Intre orele 8 și 11, pe te
renurile din str. Dr. Staicovicl.

DE
Divizia C (partidele tur) 
disputa duminică, cu în

de la ora 17. Precizăm că 
Gloria Berevoiești (cam- 

județului Argeș) — Vitro- 
Mediaș (campioana jude-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI CIȘTIGURI 
LA LOZ IN PLIC

greu. Și
mal greu. Pen-

pe toată lumea. Pe în- 
nu ai cum, și pină la 
tot ți se găsește o vină, 
dacă echipa respectivă

— Fără îndoială 
primul rind prin 
ne. In al doilea 
manieră, 
clară a 
intenție 
Ion. Noi 
mult la ¥u.o1vh<x.ui JVVU1U1, 
la desfășurarea lui rapidă de

că pot. 
corectitudi- 
rînd, prin 
distingerea 

de lipsa de 
pentru ba-

prin 
intenției 
în lupta 
putem să contribuim 
cursivitatea jccului,

la o poartă la alta, așa cum 
îl practică echipe de renume, 
ca Liverpool, Juventus, F.C. 
Koln, formații pe care le-am 
arbitrat în acest an.

— Partide pentru care ar
bitrul român Nicolae Rainca 
a fost nu o dată felicitat...

—- Am primit un singur 
3-J-, la meciul Austria — Por
tugalia (1—2). în rest numai 
4, calificativ maxim, în nota
rea. făcută de forurile inter
naționale, deși meciurile n-au 
fost ușoare (italia — Olan
da, Manchester City — stan
dard Liege, F.C. Koln — Not
tingham Forest, Liverpool — 
Anderlecht, Juventus — Glas
gow Rangers). Numai că ju
cătorii acestor echipe nu 
ml-au pus mari probleme. 
Ei nu așteaptă sprijin de la 
arbitru și, în general, nu 
protestează. Ei luptă pînă Ia 
ultima picătură de energie, 
cu modestie ș corectitudine, 
chiar dacă scorul este 5—0 
sau 0—5. Această optică față 
ele fotbal îi desparte de ma
joritatea jucătorilor noștri, 
Am avut posibilitatea să mă 
conving pe viu de acest ma
re adevăr.

Laurențiu DUMITRESCU

RADIOGRAFII IN ALB Șl NEGRU

UL, 
imi

de 
jăi» 
. se 
ului

16, 
de 

-13 
ipâ-

Zilele trecute am publicat 
această rubrică numele celor 
mai recenți cîștigători de auto
turisme la LOZ IN PUC. lată 
acum și cîțiva cîștigători de Im
portante sume in numerar la a- 
celași . ' ‘ ‘
Tinea V. 
com. Stolnici, jud. Argeș), 
robăf -------- r______
rești, jud. Vaslui). PoienarT Pe- 
trea (satul Braniște, eoni. Fun- 
<Ju Moldovei, jud. Suceava) — 
ctte 20.000 lei flecare ; Ionaș 
Petru (corn. Tărcata, jud. Bihor), 
Predescu ștefanei (Slatina, jud. 
Olt), Lupeanu Constantin (Cra-

13

popular sistem de joc : 
Eugen (satul Filfani, 
• : ■ „ do-

Dumitru (corn. Dragomi-

iova), Maghercă Eugen Mihai 
(Iași) — cîte 10.000 lei fiecare. 
Foarte frecvente sînt cîștigurile 
de 5.000, 2.000, 1.000 Ici etc. Nu
mărul lozurilor dc 5.000 lei, de 
exemplu, s-a ridicat la peste 50 
numai în a dcua jumătate a 
lunii iunie ! ORIUNDE VA 
AFLAȚI — în mediul urban sau 
rural — LOZUL ÎN PLIC VA 
POATE OFERI ORICÎND SUR
PRIZE DINTRE CEUE MAI 
PLĂCUTE!

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 
4 IULIE 1979
Extragerea I : M 3 < M S2 !
Extragerea a Il-a : 9 35 7 5 41 43

Fond total de cîștiguri : 1.260.797 
3d, din care : 500.000 lei report la 
categoria I.

MAREA SPERANȚA. f.C. CONSTANȚA, ALIMENTATĂ 
PREA PUȚINE IZVOARE

poate ușor observa că, excep- 
tînd revirimentul ecnlpei Cimen
tul din Medgidia proaspăt pro* 
movată în Divizia B, restul for
mațiilor au * — _ .
CRITATE, 
greu în 
(Portul, Chimpex, Electrica, toa
te din orașul Constanța) și Ma
rina Mangalia. Ca să nu mai 
spunem că (revenind la speran
țele F.C. Constanței, echipă care 
are posturi descoperite) de jos, 
de la baza piramidei fotbalului 
din județ, nu se prea ridică ni
meni. „în Divizia C nu sc vede 
nimic la orizont, nici un talent 
nu-ți sare în ochi** (Emanoil Ila- 
șoti — cel Care, antrenjnd echipa 
Unirea Eforie Nord, cunoaște pe 
de rost toate cele opt partici
pante în Divizia C) ; „în cam
pionatul județean, aceleași slabe 
speranțe...** (Dumitru David, me
todist cu probleme de fotbal la 
C.J.E.F.S.). Două aprecieri com
petente care, la rîndul lor, aduc 
în discuție o altă problemă deo
sebit de importantă — aceea a 
calității selecției și, apoi, a in
struirii jucătorilor, a producției 
nesatisfăcătoare a propriilor e- 
chipe de juniori. Primul aspect 
îl putem întregi și cu observația 
că Ia divizionarele C, mai cu 
seamă, se simte nevoia unei in
fuzii de fotbaliști tineri, de per
spectivă. Parcurgînd lista jucă
torilor rulați in campionatul Di
viziei C, vom găsi prea mulți 
fotbaliști cuprinși între 26 si 34 
de ani, ceea ce demonstrează 
goana echipelor după rezultate 
imediate. Fenomenul barează 
calea de pătrundere a celor mai 
tineri în fotbalul constănțean Și 
ca să fim mai explicit!, 
amintim că zilele ‘ 
echipei litoralului 
cînd sub culorile 
s-au găsit reuniți 
Zamfir, Kallo, Tănase. etc. — 
jucători - propulsați din eșaloane 
inferioare.

Dt
După ce „copiii litoralului" pă

răseau Divizia A, necăjindu-i pe 
vajnicii lor suporteri, un grup 
de localnici ne-a trimis la re
dacție o scrisoare în care, prin
tre altele, se exprima încrede
rea că fotbalul constănțean va 
avea tăria de a reveni eurînd în 
primul eșalon al țării. Curb se 
știe, însă, „echipa-fanion" a 
județului Constanța n-a putut 
să revină pe prima scenă a fot
balului. Pornind de aici, să fa
cem un scurt „inventar" al 
problemelor existente în fotba
lul constănțean și să vedem ce 
reprezintă el, în general, ce iz
voare pot alimenta speranțele 
localnicilor.
• Secții de fotbal de nivel 

republican : 11 (3 de B, 8 de C); 
nivel județean : 82 • Jucători 
legitimați : 220 (nivel republican) 
și 2800 (nivel județean) • Spor
tivi clasificați : 41 (categoria I
și a Il-a) : • Copii și juniori 
cuprinși în activități de selecție: 
3 200 ; • Cadre de specialitate : 
5 antrenori cu normă întreagă 
(unul de categoria I și 4 de ca
tegoria a Il-a), 10 (categoria a 
IlI-a) plătiți cu ora, 3 norme de 
profesori de educație " 
specializarea fotbal (la 
Eforie Nord) și 94 de 
• Echipe cuprinse în 
3 în Divizia B, 8 în 
mâții de juniori republicani, 18 
în campionatul județean, 32 în 
campionatul județean al junio
rilor, 63 în campionatul 
(4 serii) a Stadioane 
între 10 000 și 30 000 
2 („1 Mai" Constanța 
șui Medgidia) ; între 
locuri : 3 (Portul,
I.M.U.M.) ; stadioane sub 5 000 
locuri: 7 ; terenuri de fotbal 
împrejmuite, fără tribune : 23 ; 
terenuri de antrenament cu zgu
ră : 4.

Acesta este potențialul fotba
lului constănțean. Mare ? Mic ? 
Greu de precizat, raportînd la 
densitatea populației tinere, aptă 
de a practica sportul cu balonul 
rotund, de a se dedica perfor
manței. Greu, mai ales pentru 
un județ ai cărui tineri își ma
nifestă vocația șl pentru alte 
discipline sportive, cum ar fi 
rugby-ul, luptele, boxul, atletis
mul etc. în astfel de împreju
rări, cu o asemenea concurență, 
fotbalul poate sau nu poate să 
atragă elementele 
nevoie ? Plecînd 
statistice de mai sus 
afirma că, din punct 
calitativ, situația nu 
trandafirie. Acela care 
cît de cît fenomenul 
al județului Constanța la nive
lul celor două eșaloane (B sl C)

inotat IN MEDIO- 
unele luptînd din 
zona retrogradării

fizică cu 
Liceul din 
Instructori 
competiții: 
C, 3 for-

zonal 
și terenuri: 
de locuri : 
și țn ora- 
5000—10 000 
Cimentul,

să ne 
frumoase ale 

au fost cele 
..alb-albastru" 
Tuîan. Ologu,

Relerindu-ne la activitatea nu
cleului de mare performanță, 
respectiv la clubul de fotbal, 
trebuie să consemnăm faptul po
zitiv că în privința schimbului 
de mîine „producția" se reali
zează totuși. Nu întîmplător ju
niorii țantrenor C. Mareș) s-au 
calificat în turneul fina! ; nu în- 
tîmplător după talentațil Dorei 
Zamfir, Tararache și Drogeanu 
vin Roșculeț, Dumilrașcu și 
Ghercic — elemente de frumoasă 
perspectivă ; nu întîmplător în 
actuala formație F.C. Constanța 
predomină elementul localnic. 
Dar, în ciuda acestor promovări 
și a bunelor condiții, de pregăti
re, echipa de pe litoral nu a 
avut forța de a face mult do
ritul pas înainte. In Divizia B 
F.C. Constanța a avut două fețe: 
„acasă — fotbal in viteză, spec
taculos ; afară — „fotbal de 
domnișoare", penetrabilitate în 
apărare („Am primit mai multe 
goluri deejt în Divizia A" — 
Peniu) și ineficacitate în atac 
(„Am marcat doar 4 goluri in 
deplasare si am adus doar 2 
puncte..." — Turcu). Evident, în 
tentativa nereușită de promovare 
s-au găsit și cauze obiective. 
„Echipa este foarte tinără ți pe 
cale de consolidare din punct de 
vedere fizic ; nu s-a adaptat 
destul de rapid la regimul jocu
rilor de Divizia B, nu are încă 
un coordonator cu personalita
te...". (C. Tiivescu).

Apreciem că actualul Iot are 
un fond bun și factorii responsa
bili trebuie să facă totul pentru 
a ajuta din plin fotbalul cons- 
tănțean, într-un moment favora
bil Iul — cînd publicul a revenit 
în număr mare pe stadion. Acest 
ajutor trebuie să vină însă de 
jos, de la nucleul inferior, spre 
vîrful performanței. pentru ca 
întreaga muncă să se facă. în 
beneficiul general al fotbalului.

Stelian TRANDAFiRESCU

AUREI RADULESCU I
de 
de

care are 
la cifrele 
se poate 

de vedere 
e deloc 

urmărește 
fotbalistic

Clubul de fotbal Sportul 
studențesc anunță cu durere 
că, în urma unui tragic acci
dent, a încetat din viață, in 
tiua de 4 iulie, sportivul Aurel 
Rădulescu, jucător al 
club și component al 
reprezentativ.

acestui 
lotului

Prin dispariția lui prema
tură, fotbalul românesc pierde 
pe unul dintre cei mai talen— 
tați jucători din tînăra genera
ție. Colegii de echipă, condu
cerea clubului și F.R. Fotbal, 
alături de iubitorii fotbalului, Si 
vor păstra o caldă și neșlearsă 
amintire.



Balcaniada de box

TOP PUGILIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
ÎN PRIMA GALA SEMIFINALA

TULCEA, 4 (prin telefon). 
Miercuri seara s-a desfășurat 
prima semifinală a Balcaniadei 
de box. Un public numeros și 
entuziast a răsplătit cu vii a- 
plauze bunele 
giliștilor.

Proaspătul 
ropean 
Daniel 
versar 
Musici. 
țin de 
lansat 
lovituri. încheind una dintre ele 
cu un puternic croșeu de stin
gă la ficat cu care și-a învins 
adversarul prin k.o.

La „cocoș", Ionel Panaite 
și-a făcut un debut promițător 
în echipa națională. învin- 
gîndu-1 pe iugoslavul Sami Bu
zoli, participant la campionate
le mondiale. După o repriză în 
care a atacat cu un-doi-uri, ra- 
tînd multe dintre încercările

prestații ale pu-

vicecampion eu- 
categoria muscă, 
l-a avut ca ad- 
iugoslavul Ismail

la 
Radu, 

pe 
Românul, după mai pu- 
un minut de studiu, a 
cîtevar serii scurte de

sale, în repriza secundă Panaite 
a încheiat o asemenea tentativă 
cu un croșeu de stingă la figu
ră, cu care l-a expediat la 
podea Pe Buzoli. Din acest mo
ment, românul a dominat cu 
autoritate și. cu repetate lovi
turi directe, face ca iugoslavul 
să fie numărat din nou. în vă
dită dificultate. Buzoli a fost 
abandonat de arbitru în repriza 
secundă. La „pană", piteșteanul 
Gheorghe Oțelea a obținut un 
succes de prestigiu în fața vi- 
cecampionului mondial Bra- 
tislav Ristici (Iugoslavia). Inti
midat la început de faima omu
lui din fata sa. românul a 
atacat mai rar; dar reușitele 
sale l-au stimulat și cu repe
tate lovituri directe îl domină 
pe Ristici. în repriza secundă 
Oțelea a fost mult mai încreză
tor în forțele sale, iar Ristici 
acuză multe dintre loviturile 
expediate de român. Revenirea

Vineri și simbătă o nouă ediție a prestigioasei competiții

din ultima repriză a iugoslavu
lui s-a dovedit tardivă, astfel 
că Oțelea a fost declarat învin
gător la puncte cu o decizie de 
4—1.

După ce a fost numărat în 
prima repriză, Vasile Gîrgavu 
(mijlocie mică) a boxat mult 
mai bine în rundurile 2 și 3, 
cînd l-a supus pe iugoslavul 
Amik Skaro unui adevărat to
rent de lovituri, căruia acesta 
nu i-a putut face față, astfel 
că românul a obținut victoria 
cu 4—1. Meci extrem de greu 
pentru mijlociul Sandu Tirîlă. 
El s-a detașat în ultimele trei 
minute și a obținut verdictul 
cu 3—2 
Libenov. La semigrea, 
Donici a cîștigat prin 
în repriza secundă în 
K. Hristov (Bulgaria). 
REZULTATE : muscă : 
kov (Bulgaria) b.p. Y. Yrmaz 
(Turcia) ; cocoș : G. Angin 
(Turcia) b.p. S. Filipov (Bulga
ria) ; pană : I. Stoimenov (Bul
garia) b.p. A. Hasetci (Turcia).

Mihai TRANCA

în fața bulgarului P. 
Georgică 
abandqp 
fața lui 

ALTE 
P. Les-

JURUL CICLIST AL FRANȚEI1'

Federația suedeză de tenis confirmă:

BORG VA JUCA
Federația suedeză de specia

litate a definitivat componența 
echipei care, între 13 și 15 iu
lie, la București, va 
meciul de tenis cu 
României din cadrul semifina
lelor zonei europene (grupa B) 
a Cupei Davis. Condusă de 
capi tanul-ne jucător John-An
ders Sjogren, echipa Suediei

susține 
formația

LA BUCUREȘTI!
are în frunte pe cunoscutul 
campion Bjorn Borg, alături 
de cafe au fost selecționați : 
un specialist al jocurilor 
dublu — Ove Benglson și 
tineri extrem de talentați 
Per Hjertquist și Ștefan 
monsson, ocupanții locurilor 2 
și 4 în clasamentul mondial al 
juniorilor pe 1978,

de 
doi

Si-

Turneul de tenis de la Wimbledon

AZI, SEMIFINALELE LA SIMPLU BARBAȚI

Vineri și simbătă lacul Sna
gov va găzdui tradiționala re
gată internațională de caiac- 
canoe, competiție de prestigiu, 
unul din cele mal importante 
concursuri din calendarul fede
rației internaționale.

iapionatelor mondiale de 
Duisburg (16—18 august).

Parteneri de întrecere le 
fi caiaciști și canoiști din 10 
țări : Australia. Austria, Bul
garia, Republica Democrată 
Germană. Republica Federală

vor

Etapa a 7-a a revenit 
olandezului Leon Van Vliet

Paris, 4 (Agerpres). — Turul 
Franței a continuat miercuri ou 
desfășurarea etapei a 7-a: Saint 
Hilaire — Du Harcouet — Deau
ville (158,200 km). Primul a trecut - - . . .
Leon Van Vliet, 
4h 05:51. in clasamentul 
lider continuă să fie 
Bernard Hinault, 
sec. de olandezul Joop Zoetemelk

linia de sosire olandezul 
cronometrat în 

general 
francezul 

urmat la 24

SC cunosc finalistele
LONDRA. 4 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis 
de la Wimbledon a programat 
partidele din sferturile de fi
nală ale probei de dublu băr
bați. în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate: Fleming, 
McEnroe — Case, Masters 6—3, 
6—2, 6—3 ; Gottfried, Ramirez 
—. Kronk, Letcher 6—4, 
6—4 ; Sadri. Wilkinson — 
xander, Dent 4—6, 6—2, 
6—2; Hewitt, McMillan — 
michael. Teacher 6—3, 
6—7, 3—6, 6-4.

Rezultate din turul 2 al _ 
bel de dublu mixt : Newcombe, 
Goolagong — Gergaghty, An- 
tonopolis 6—1, 6—3; Marks, 
Tomanova — Anand Amritraj, 
Durr 6—3, 6—2 ; McMillan. 
Stove — McManus, Carillo
5— 2. 6—0 ; John Lloyd, Casals 
— J. Smith, Chaloner 6—4, 
3—6. 9—7.

Miercuri, în semifinalele de 
simplu feminin au fost înregis
trate rezultatele : Martina Na
vratilova — Tracy Austin 7—5,
6— 1 ! Chris Evert-Lloyd — E- 
vonne Goolagong 6—3, 6—2.

Evert și Navratilova
Joi, în semifinalele de sim

plu masculin, se dispută jocu
rile : Borg — Connors (o ade
vărată finală) și Tanner — 
Dupre.

A INCEPBT
6—4, 
Ale- 
6-4, 
Car-
6—4,

pre

CREIbRUL ELECTRONIC AL OLIMPIADEI
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KAZANKINA LA START I

g

g

declarațiile 
ediției a

Sna- 
dina- 
etape 
cam-

i

de 800 
și 1500
fiind
dublă
olimpică la

Vasile Dîba, Ivan 
Ion Bîrlădeanu, Li-

Agafia Orlov și Nastasia Nichitov alcătuiesc de mai mulți ani 
cea mai bună pereche de caiac-dublu a ierarhiei interne. 

Foto : Dragoș NEAGU

multiplul campion 
caiacistul Rodiger

Una din protago
nistele întrecerilor 
atletice ale Olim
piadei de la Mont
real, cunoscuta a- 
lergătoare sovietică 
Tatiana Kazankina. 
va figura probabil 
și pe afișul ediției 
viitoare, cea de la 
Moscova. Ea și-a 
făcut de curînd re-

foruri 
țară, 

habita- 
hlpotecario

pe 
pul 
tim 
ținătoarea 
rilor mondiale 
probele
(1:54,9) 
(3:56,0), 
dată și 
pioană
aceste probe.

A fost pus la punct siste
mul electronic al serviciului 
de presă, care va sta la dis
poziția ziariștilor șl comen
tatorilor de radlo-televizlune, 
în timpul desfășurării J.O. de 
la Moscova. Lucrarea este 
dirijată de academicianul 
Viktor Glușkov, directorul 
Institutului de cibernetică din 
Kiev. „Creierul electronic” al 
Olimpiadei ’30 va permite să

intrarea In compe
tițiile oficiale, după 
un an de absență, 
perioadă In care a 
devenit mamă. La 
primul el start In 
acest sezon. Intr-un 
concurs atletic des
fășurat la Lenin
grad, Kazankina a 
fost cronometrată

1000 m eu tta- 
de 2:49,0. Amln- 
că ea este de- 

recordu-
In 
m
m 

toto- 
cam-

se obțină, In interval de 10- 
15 secunde, toate rezultatele 
întrecerilor desfășurate pe ba
zele olimpice, precum și date 
biografice despre oricare din
tre participant!. Centre elec
tronice vor fi instalate la 
principalele baze sportive din 
Moscova, precum șl la Tallin, 
unde vor avea loc regatele de 
yachting.

PATINATORI LA LAKE PLACID
Una din cele mal interesante competiții preollmpice, progra

mate pe bazele sportive de la Lake Placid, sediul viitoarei 
Olimpiade de iarnă, se va desfășura Intre 20 și 23 septembrie 

1979. Este vorba de concursul internațional de patinaj artistic, 
dotat cu trofeul „Flaming Leaves". întrecerile patinatorilor vor 
fi. găzduite de noul patinoar olimpic, fiind un excelent prilej 
de acomodare pentru viitorii candidați la medalii; Participarea 
la concurs se anunță deosebit de selectă. Recent a fost confir
mată oficial și prezența patinatorilor sovietici. Aceștia vor avea 
în frunte pe campionul mondial Vladimir Kovalev, ca șl pere
chea de dansatori Natalia Unlciuk—Ghenadi Karponosov, laureată 
la ultima ediție a C.M. Este așteptată cu deosebit interes șl re
intrarea cuplului Irina Rodnina—Aleksandr Zaițev, ............. ' "
titlului la ultima „Olimpiadă albă".

CANDIDATURA LATINO-AMERICANA

Pentru caiaciștii și canoiștii 
noștri fruntași, ediția din a- 
cest an a regatei Snagov mar
chează încheierea primei ju
mătăți a sezonului competițio- 
nal preolimpic. După ce au 
concurat la Moscova și Amster
dam. la Belgrad, Tata și 
Nottingham, la Bratislava sau 
Brandenburg, ei vor evolua în 
cadrul familiar al lacului 
gov, în ultima verificare 
intea începerii unei noi 
de pregătire în vederea

Sala sporturilor din Cluj- 
Napoca a găzduit întrecerile 
tntîlnârii internaționale amicale 
de tenis de masă dintre echipa 
locală C.S.M. și o reprezenta
tivă a R. D. Germane. Spor
tivii români au cîștigat cu 5—1, 
prin victoriile realizate de 
Zsolt Bohm, Simion Crișan 
(cîte 2) și Șerban Doboși (1). 
Punctul oaspeților a fost rea
lizat de StockeI. la Doboși.

Germania, Japonia, Olanda, 
Polonia, Ungaria și U.R.S.S. 
(o selecționată a R.S.S. Ucrai
nene). Este o companie va
loroasă, cuprinzînd nume pres
tigioase, din care se remarcă 
în primul rînd delegația R. D. 
Germane, care va prezenta la 
Snagov cea mai puternică gar
nitură, în frunte cu campionul 
olimpic si 
mondial. 
Helm.

Așadar, 
Patzaichin, 
pat Varabiev, Gheorghe și To
ma Simionov, Maria Ștefan. A- 
gafia Orlov și Nastasia Nichi
tov, ceilalți aspiranți la un loc 
în flotila caiacului și canoei 
pentru campionatele mondiale 
se află în fața unui examen 
dificil. Sperăm să-l treacă și de 
această dată cu succes, așa cum 
ne-au obișnuit, onorînd și re- 
numele prestigioasei competiții.

★
De vineri pînă duminică, la 

Berlin, se desfășoară tradițio
nala întrecere de caiac-canoe 
concursul „Prietenia" rezervat 
juniorilor din țările socialiste. 
Lotul nostru care participă la 
această competiție are în frunte 
pe caiaciștii Elisabeta Băbeanu 
și Ion Luca.

Cu prilejul unei conferințe 
de presă care a avut loc re
cent la Rio de Janeiro, maio
rul Sylvio de Magalhaes Pa- 
dilha, președintele Comitetu
lui național olimpic din Bra
zilia, a anunțat că țara sa va 
candida la organizarea ediției 
din 1988 a Jocurilor Olimpice 
de vară. După Moscova, se
diul ediției 1980, urmează ca 
viitoarea gazdă a Olimpiadei, 
cea din 1984, să fie orașul a- 
merican Los Angeles. Ar ur
ma, deci, ca peste al ți patru 
ani, întrecerea supremă să 
coboare în continentul sud-a- 
merican. pentru prima oară 
în istoria sa. Maiorul Padilha

a precizat — în 
sale — că sediul
XXIV-a ar urma să fie orașul 
Sao Paulo, fără să excludă 
și posibilitatea ca Jocurile să 
fie împărțite între Sao Paulo 
și Rio de Janeiro. Partea ma
joră a investițiilor necesare 
pentru punerea pe picioare a 
Olimpiadei braziliene ar putea 
fi furnizată de două 
bancare din această 
„Banca nacional de 
cion“ și „Banca 
nacional“. Acestea sînt direct 
interesate în special pentru 
construirea complexului de 
clădiri cu care va fi dotat 
Satul olimpic.

BALCANIADA DE TENIS
La Ankara au început meciu

rile celei de a 20-a ediții a 
Balcaniade! de tenis, la care 
participă echipele feminine și 
masculine ale Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României și 
Turciei. Miercuri, in prima zi 
de întreceri, s-au întîlnit for
mațiile feminine a'e Greciei si 
Turciei. După partida Kanelo- 
poulos (G) — Sobutay (T) 6—1, 
7—5 și amînaiea celei de a 
doua partide de simpiu, echi
pa Greciei conduce cu 1—0.

Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit celelalte rezul
tate ale zilei.

Jocurile sportive panamericane

UN RECORD MONDIAL 
LA NATAȚIE

SI UNUL EGALAT LA TIR
SAN JUAN, 4 (Agerpres). — 

Pe diferitele baze sportive din 
San Juan (Porto Rico) au con
tinuat întrecerile celei de â 
8-a ediții a Jocurilor sportive 
panamericane.

în piscina „Escambron". îno- 
tătoarea americană Cynthia 
Woodheâd, în vîrstă de 15 ani, 
a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m liber, 
cu timpul de 1:58,43 (vechiul 
record îi aparținea cu 1:58,53).

Proba feminină de 100 m 
spate a fost cîștigată de Linda 
Jezek (S.U.A.), cu timpul de 
1:03,33, iar la 100 m bras vic
toria a revenit compatrioatei 
sale Tanti Paumier, cronome
trată in 1:12,20.

Proba masculină de sărituri 
de la trambulină (3 m) s-a în
cheiat cu succesul lui Greg 
Louganis (S.U.A.) — 627,84 p, 
urmat de coechipierul său Phil 
Boggs — 592,80 p și mexi
canul Carlos Giron — 580,35 p.

în competiția de tir, ameri
canul Lones Wigger — cîștigă- 
tor — a egalat recordul mon
dial în proba de pistol viteză, 
cu 599 
toare 
Adelso 
dianul _____  _____ __

în turneul masculin de bas
chet a fost înregistrată o mare 
surpriză : selecționata Insulelor 
Virgine a învins cu 98—92 
(după prelungiri) formația Bra
ziliei. cotată printre favorite.

Rezultate înregistrate în tur
neul feminin de volei : Cuba 
— Republica Dominicană 3—0 
(5, 9, 7) ; Canada — Porto 
Rico 3—0 (12. 9, 7).

p, pe locurile urmă- 
clasîndu-se cubanezul 
Pena — 594 p și cana- 
Alfons Mayer — 592 p.

CAMPIONATELE BALCANICE 
DE VOLEI JUNIORI

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Proba de 20 km 

marș desfășurată la Nystad (Fin
landa) a revenit finlandezului 
Reima Salonen, cu lh24:42,9 (nou 
record național), urmat de 
lonezul Bogdan Bulakowskl 
lh24:50. In cursa de 10 
marș a terminat învingător 
Boguslaw Duda (Polonia), in 
41:44.8.

BASCHET a In prima zi a 
■competiției pentru juniori de la 
Dimltrovgrad (Bulgaria): U.R.S.S. 
— R. F. Germania 67—57, Iugo
slavia — România 116—52 (65—25), 
Bulgaria — Ungaria 92—71.

po-

km

CICLISM A înaintea ultimei e- 
tape, în Turul Iugoslaviei pe pri
mul loc în clasamentul general 
individual r '
vietic Serghei Morozov, 
de fostul “ ’ '
(U.R.S.S.)
(U.R.S.S.) — la 2,25.

FOTBAL e In meci amical, la 
Tel Aviv, echipa locală Maccabi 
a întrecut cu 4—2 (1—0) formația 
Rapid Viena. • în prima zi a tur
neului pentru echipe de tineret 
de la Sofia, selecționata orașului 
Praga a învins cu 2—0 (2—0) e- 
chipa locală Levski Spartak. Iar

a trecut rutierul so- 
urmat 

lider Said Guseinov 
- la 1,31 și Zaharov

Moscova a In
ii—0) echipa

formația orașului 
trecut cu 2—0 
Ț.S.K.A. Sofia.

GIMNASTICA 
masculin de la 
slovacia) a fost 
tan Kelemen (Ungaria), care 
totalizat 54,35 p.

NATAȚIE a In turneul de 
polo de la Atena, selecționata 
Ungariei a învins cu 6—3 forma
ția R.F. Germania. Alte rezulta
te : s.u.A — Australia 3—2 ; 
Grecia — Suedia 7—6. a Des
fășurat la Milano, meciul de înot 
dintre echipele de juniori și ju-

a Concursul 
Trnava (Ceho- 

cîștigat de ZoI- 
a

nioare ale Italiei și R.D. Ger
mane s-a încheiat cu 205—139 
puncte în favoarea oaspeților. 
Rezultate tehnice : 100 m liber 
fete — Metschuk (R.D. Germană) 
57,44 ; 400 m liber fete 
(R.D. Germană) 
liber băieți — 
1:56,45.

VOLEI a în 
neului masculin 
s-au înregistrat 
zultate : Cehoslovacia 
Franța 3—1 ; Cuba — 
mană 3—0 ; Ungaria 
slovacia (B) 3—0.

Ralatz
— 4:13,40 ; 200 m 
Silvestri (Italia)

prima zi a tur
tle la Bratislava 
următoarele re- 

(A) -
R.D. Ger- 
- Ceho-

BELGRAD, 4 (Agerpres). — 
în localitatea iugoslavă Borovo 
au început întrecerile campio
natelor balcanice de volei pen
tru juniori și junioare, la care 
participă selecționatele Bulga
riei, Greciei, României, Turciei 
și Iugoslaviei.

Primele partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Iugoslavia — Grecia 
(băieți) 3—0 (15—8. 15-6,
15—8) ; Iugoslavia — Turcia 
(fete) 3—0 (15—10, 15—5,15—6); 
Bulgaria — Turcia (băieți) 3—1 
(15—10, 13—15. 15—7, 15—6). E- 
chipele României nu au fost 
programate în prima zi.
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