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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

PROLETAJW DIN TOATE ȚARH.E, UNIȚI-VA I

Janos Fazekas,
Gheorghe Oprea, 

Pană, Ion Pățan. 
Popescu, Gheorghe

Vineri dimineața au fost re
luate in plen lucrările sesiunii 
a IX-a a celei de-a Vil-a le
gislaturi a Marii Adunări Na
ționale.

Ora 10,00. In aplauzele depu- 
taților Șl invitaților sosesc în 
rotonda Marii Adunări Naționale 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului în lojile ofi
ciale au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, 
Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 
Drăgănescu, 
Ion Ioniță, Petre Lupu,_ Paul 
Niculescu, 
Gheorghe 
Dumitru 
Rădulescu, Leonte Răutn, Vir
gil Trofin, Iosif Uglar, Ștefan 
Voitec.

In sală se aflad. de aseme
nea, membri supleanți ai Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai Consi
liului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Nicolae 
Giosan, președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Pe ordinea de zi a ședinței 
s-au aflat înscrise următoarele 
puncte :

1. — Depunerea jurămintului 
de credință și devotament față 
de Republica 
nia de către 
Consiliului de

2. Proiectul 
modificarea 
Legii nr. 8/1972 cu privire la 
dezvoltarea 
planificată a

3. Proiectul 
modificarea 
Legii finanțelor nr. 9/1972 ;

4. Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii contractelor economice nr. 
71/1969 :

5. Raportul privind controlul 
exercitat de Consiliul de Stat 
în legătură cu aplicarea 
pectarea legilor:

6. Proiectele de legi 
aprobarea decretelor cu 
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

La propunerea Biroului Marii 
Adunări Naționale, inaltul for 
legislativ al țării a aprobat ca 
Raportul privind controlul exer
citat de Consiliul de Stat în 
legătură cu aplicarea și res
pectarea legilor, înscris la punc
tul 5 pe ordinea de zi, să fie 
prezentat în următoarea sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

Intrîndu-se în ordinea de zi, 
deputatul Ion Iliescu, în cali
tatea de membru al Consiliu
lui de Stat, a depus jurămîntul 
de credință și devotament față

Socialistă Româ- 
un membru al 
Stat ;
de lege pentru 

și completarea
economico-socială 
României ;
de lege pentru 
și completarea

și res-
pentru 
putere

Ivan Patzaichin, învingător la 
canoe simplu 1 000 m

Caiaciștii și canoiștii prezenți 
la Regata internațională Sna
gov au beneficiat vineri de o 
vreme splendidă pentru între
cere. La startul curselor au 
fost prezenți sportivi și sporti
ve din R.D. Germană, Uniunea 
Sovietică, Bulgaria, Polonia, 
Ungaria, R.F. Germania, Aus
tralia, Japonia, Austria, Olan
da și România.

A fost o zi plină, în care di
mineața s-au desfășurat seriile 
probelor^ de 1 000 m și 500 m, 
iar după-amiaza finalele curse
lor de 1 000 m. Am urmărit 7 
finale interesante, în care pro
tagoniști au fost reprezentanții 
României și R.D. Germane, cîș- 
tigători ai tuturor curselor. 
Sportivii din R.D. Germană au 
dominat probele de caiac, prin 
campionii mondiali Roswitha 
Eberl (K 1), Marion Rossi- 
ger — Martina Bischof (K 
2), Rudiger Helm (K 1) și 
echipajul de K 4, în timp 
ce reprezentanții noștri s-au 

articole 
Marea 

adoptat 
Legea

de Republica Socialistă România.
In continuare, tovarășul Ni

colae Constantin, viceprim- 
ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat 
deputatUor spre examinare Pro
iectul de lege pentru modi
ficarea Și completarea Legii nr. 
8/1972 cu privire la dezvoltarea 
economico-socială planificată a 
României.

După examinarea pe 
a proiectului de lege, 
Adunare Națională a 
apoi in. unanimitate 
pentru modificarea și comple
tarea Legii nr. 8/1972 cu pri
vire Ia dezvoltarea economico- 
socială planificată a României.

La următorul punct de pe or
dinea de zi, tovarășul Paul Ni- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul finanțelor, 
a supus examinării modificările 
șl completările la actuala lege 
a finanțelor, izvorite din Ho- 
tărirea 
1978 a 
vire Ia 
cerii șl 
financiare, hotărire care a fost 
amplu dezbătută în cadrul uni
tăților economice, al ministere
lor, de întregul nostru popor și 
a propus Marii Adunări Națio
nale adoptarea proiectului de 
lege.

Proiectul de lege a fost exa
minat apoi pe articole. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
in unanimitate Legea pentru 
modificarea și completarea 
gii finanțelor nr. 9/1972.

La următorul punct de 
ordinea de zi, tovarășul 
Pătan, viceprim-ministru al 
vernului, ministrul aprovizionă
rii tehnico-materiale și contro
lului gospodăririi fondurilor 
fixe, a prezentat pentru exami
nare și adoptare Proiectul de Le
ge pentru modificarea și comple
tarea Legii contractelor econo
mice nr. 71/1969, subliniind că 
acesta a fost întocmit pe baza 
Hotăriril Plenarei Comitetului 
Central din martie 1978. Pro
iectul a. fost pe larg dezbătut 
cu specialiști, organele centrale, 
întreprinderile •și ministerele.

După discuția pe articole. 
Marea Adunare Națională a a- 
doptat în unanimitate Legea 
pentru modificarea și comple
tarea 
mice

La 
dinea 
Națională a adoptat in unani
mitate legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Ordinea de zl fiind epuizată, 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Na
ționale, a declarai inchise lu
crările Sesiunii a IX-a a celei 
de a Vil-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Plenarei din martie 
C.C. al P.C.R. cu pri- 
perfecțlonarea condu- 
planificării cconomico-

Legii contractelor ccoao- 
nr. 71/1969.
ultimul punct de pe or- 

de zi Marea Adunare

Regata internațională Snagov la caiac-canoe

SPORTIVII DIN ROMÂNIA SI R.D. GERMANĂ, 
PROTAGONIȘTII PRIMEI ZILE

impus în cele două probe de 
canoe — Ivan Patzaichin la 
simplu, Gheorghe și Toma Si
mionov la dublu, precum și la 
caiac dublu 1 000 m, unde cu- 
plpl Ionel Milașcu — Nicolae 
Simionenco a obținut un sur
prinzător și spectaculos succes, 
după o cursă „tactică" bună, 
în care au depășit echipaje 
mai bine cotate. Aceasta a fost 
dealtfel cea mai interesantă fi
nală a reuniunii, alături de 
care am mai remarca pe cele 
de C 1 — 1 000 m, unde Pat-

Gheorghe și Toma Simionov, cea mai bună pereche de canoiști
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VECHI DE MULTE DECENII, SPORTUL DIN „ȚARA BIRSEI CC

A ATINS MATURITATEA DUPĂ ELIBERARE!

In preajma Bastionului Țesă
torilor, în clădirea vechii „so
cietăți de patinaj" din 1880, se 
află instalat, din 1964, Muzeul 
sportului brașovean, primul de 
acest fel din țara noastră. 
Printre cele cîteva mii de ex
ponate sînt si multe dovezi 
despre începuturile activității 
sportive pe aceste meleaguri : 
mărturii din 1847 despre prac
ticarea gimnasticii, din 1880 
despre întîia societate turistică 
din țară și, din același an, 
despre „Societatea de patinaj 
de sub Tîmpa", din 1892. do
cumente de la primele între
ceri de „mersuri pe schiuri" 
pe Clăbucetul Predealului etc. 
Documentelor vechi li s-au a- 
dăugat, firește, cele noi, din 
atît de rodnica activitate spor
tivă care poate fi întîlnită pe 
aceste minunate locuri ale 
„Țării Bîrsei și a Făgărașului".
FRUMUSEȚEA UNOR PERFOR
MANȚE SPORTIVE BRAȘOVENE

Pe harta sportivă a Româ
niei, Brașovul s-a înscris de 
multă vreme cu fapte și date 
deosebite, corespunzătoare în
făptuirilor realizate în toate ce
lelalte domenii ale vieții ma
teriale și spirituale, ca și co- 

zaichin a trebuit să se între
buințeze serios pentru a-1 de
păși pe colegul de club Lipat 
Varabiev, și C 2 — 1 000 m, în 
care cuplul Patzaichin — Ca- 
pusta a trebuit să recunoască 
superioritatea fraților Simio
nov.

Astăzi, de la ora 9 au loc fi
nalele probelor de 500 m și 
cursele de fond.

Rezultate tehnice : K 1 : Ru
diger Helm (R. D. Germană) 
3:45,9, Ion Bîrlădeanu 3:47,6, 
Alexandru Giura 3:48,9 ; C 1 :
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telor reliefului brașovean, adică 
la înălțime ! în acest sens. în
tre multele izbînzi ale sporti
vilor de aici, cîteva sînt. de 
fiecare dată, prilej de mîndrie, 
unele prin valoarea însăși a 
unicității lor... Astfel. este 
vorba de premiera celei mai 

Cu gindul la zăpadă, biatloniștii se antrenează pe uscat ! Iată-i 
la tragere pe poligonul din Rișnov...

dificile ascensiuni montane din 
țara noastră, celebra „Fisură 
albastră" din masivul Bucegi- 
lor, ascensiune de gradul 6 B, 
realizată, în anul 1956, de spor
tivii brașoveni Alexandru FIo- 
ricioiu și Norbert Hiemesch. A- 
celașl Floricioiu și Adrian Tă- 
nase au reușit, în 1972. să ex- 
caladeze cei 7 495 m ai „Vîr- 
fului comunismului" din Pamir, 
aceasta fiind cea mai înaltă as
censiune a unor alpiniști ro
mâni. Din 1977, recordul abso
lut de înălțime al României, 
la planorism este de 11 500 m, 
datorită sportivului 
Rosch, de la Aeroclubul 
vean. In același context 
scriu și recordul nostru 
rituri cu schiurile. cel de 
realizat de Gheorghe Gerea pe

Erwin 
brașo- 
se in
ia să-
94 m,

Ivan Patzaichin 4:07,9, Lipat 
Varabiev 4:08,6, Simion Come- 
enco 4:11,3 ; K 1 500 m : Ros- 
witha Eberl (R.D.G.) 2:00;4,

Paul IOVAN 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

„Cap de aliș" In calendarul sportiv al litoralului

sîmbătă și 
sporturilor

CONSTANȚA, 6 (prin tele
fon). Calendarul sportiv al lito
ralului și-a înscris, în această 
săptămînă, drept „cap de afiș" 
întrecerile din cadrul celei de 
a XVII-a ediții a Turneului 
internațional de lupte al Româ
niei, programat 
duminică în Sala 
din Constanța.

Oaspeții, sportivi 
Iugoslavia, Irak, Polonia, 
negai, Ungaria și Uniunea So
vietică, n-au pierdut, desigur, 
prilejul să admire, chiar de la 
sosire, frumusețile modernului 
port maritim al României, dar, 
au avut, totodată, grija să-și 
încheie cu conștiinciozitate pre-

din Fran{a, 
Se-,

Simbâtâ 7 iulie 1979

” »

trambulina de la Borșa, în 
1977 ; cel de viteză, la coborîre, 
înregistrat iarna trecută de 
Dan Cristea pe cei 2 800 m al 
„Pîrtiei Lupului" din Poiana 
Brașovului și care trece acum 
de 100 km pe oră ! adevăratul 
record de titluri de campioană 

națională cucerite de Ilona 
Miklos, 32 de titluri la schi 
și 6 titluri la atletism etc.

Premierelor sportive de ieri 
li s-au adăugat și li se adaugă

Romeo VILARA

(Continuare In pag. 2-3)

MIINE, START
IN 99 CUPA PRIETENIA"
EA PENTATLON MODERN

mai tineri pentatloniști

binemeritat 
mondial in

competiție, 
de speciali- 
pe V. Ape-

Cei
din Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia, Ungaria, U.R.SJS. șl 
România vor începe, mîine, in 
Capitală, tradiționalele între
ceri dotate cu „Cupa Priete
nia", un nou prilej de a vedea 
la lucru speranțele pentatlonu
lui modern din cîteva țări care 
și-au cîștigat un 
prestigiu pe plan 
acest sport.

Pentru această 
federația noastră 
tate a selecțipnat .
trei, L. Georgescu, M. Sandu, 
G. Atanasiu ș-a., echipa ur- 
mînd, însă, să fie alcătuită abia 
după ședința tehnică progra
mată astăzi.

Conform regulamentului, În
trecerile vor debuta cu proba 
de călărie (duminică și luni, 
de la ora 9,30) pe stadionul 
Olimpia.

gătirile, prin antrenamente 
care ne-au convins că, toți, nu
tresc ambiția unei cit mai bune 
comportări în fața cunoscuțiloc 
campioni români, a căror evo
luție este așteptată aici cu 
mare interes. La rîndul lor, 
luptătorii noștri, în frunte cu 
medaliații olimpici, mondiali și 
europeni, sînt hotăriți să-și o- 
noreze, prin meciuri de nivel 
tehnic superior și. firește, prin 
cit 
de 
de

mai multe victorii, „cartea 
vizită" care-i recomandă, 
ani de zile, îndeosebi pe

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SĂRBĂTOARE
(Urmare din vag. 1)

încă, mereu altele noi. Știați, 
de pildă, că în județul Brașov, 
la Fundata, funcționează cen
trul de schi Ia cea mai mare 
altitudine (1 400 m) din țara 
noastră ? Sau că la Șirnea, la 
20 km de Bran, a fost ame
najat primul sat turistic ro
mânesc 7 Mai mult chiar, la 
Șirnea a fost amenajată și pri
ma noastră pîrtie rurală de 
schi, iluminată electric...

SPORTURILE DE IARNA 
LA ELE ACASA...

Datorită prezenței, plină de 
măreție, a nu mai puțin de 6 
masive de munți. Brașovul con
stituie o permanentă atracție 
turistică pentru nenumărați oa
meni iubitori de natură și de 
sport, din tară si de peste ho
tare. în afară de aceasta. în 
județ există aproape o treime 
din totalul cabanelor, de creastă, 
de altitudine medie sau la ni
velul de jos, din întreaga tară, 
3 stațiuni „iarnă-vară“ de re
nume internațional (Poiana 
Brașov, Predealul și Sîmbăta), 
precum și circa 60 la sută 
din mijloacele de transport Pe 
cablu pentru deservirea par
cului național de pîrtii. Cu o 
asemenea bază materială, este 
de înțeles saltul de-a dreptul 
impresionant pe care l-a în
registrat turismul în această 
parte a țării și._ deopotrivă, 
sporturile de iarnă.

Coborîrea și alergarea pe 
schiuri, patinajul și alte acti
vități sportive de iarnă au în 
județul Brașov, așa cum am 
arătat, o veche tradiție, cadrul 
de desfășurare propice, tehni
cienii de care are nevoie, do
rința locuitorilor, mici șl mari, 
de a le practica. în această 
privință,. amănuntul că aproape 
30 la sută din populația jude
țului știe să schieze este, de
sigur, foarte semnificativ !

în nici un alt județ al țării 
sporturile de iarnă nu se află 
mai la ele acasă decit la Bra
șov. De la o activitate destul 
de modestă în trecut, în cei 
35 de ani care au trecut de 
la Eliberare au fost consem
nate pe toate planurile creșteri 
importante, inclusiv în aria 
performanței. Dintre brașoveni, 
Mihai Bîră a fost campion 
mondial universitar la slalom 
special. în 1951, Magdalena Ma- 
rotineanu-Bîră a cîștigat ta 
1956. la „Universiada" de iarnă 
de la Zakopane, 3 medalii de 
argint, la slalomul special, la 
uriaș si la combinată, Gheorghe 
Gîrniță a fost al doilea la C.M. 
de biatlon din 1974. de la 
Minsk, în proba de 20 km șl 
al patrulea 
ghe Cercel 
medalia de 
biatlon — 
Iar Vilmos 
al V-lea, tot la biatlon. în în
trecerea olimpică de la Inns
bruck, în 1964. Acestor succese 
le adăugăm și recenta medalie 
de / argint cîștigată de echipajul 
de bob 2 persoane (Paul Neaga 
și Gheorghe Peptea) la „euro
penele" de tineret de la Cer- 
vinia.

Sint, desigur, succese nota
bile, dar în privința marii per
formanțe la sporturile de iarnă 
este încă 
mult loc 
adevărat 
sporul de 
că pe plan național schiorii 
brașoveni domjnă cu autoritate 
majoritatea competițiilor (anul 
trecut, de pildă, la Prima e- 
diție a „Daciadei" de iarnă, 
Brașovul s-a clasat pe primul 
loc, cucerind 67 de titluri de 
campioni !). dar mai trebuie

la 10 km, Gheor- 
a fost distins cu 
bronz la C.M. de 

tineret — in 1967,
Gyorgy s-a clasat

mult, chiar foarte 
de mai bine. Este 
că. față de trecut, 
calitate este mare ;

După campionatele internaționale de pentalloi
«•- 1

Asociații și cluburi sportive
(In prezent, există aproape 100 de 
cană șl 57 de echipe In campionate

secții de valoare republi- 
divizionare)

• Sportivi
— legitimați , cea. 1500
(In prezent, se află In activitate 3350 
republicană)

clasificați
— maeștri emeriți
— maeștri ai sportului
— clasă internațională
— categoria I
— In loturile naționale
— In lotul olimpic

• Cadre
— profesori de ed. fizică
— antrenori
— instructori sportivi
— mediei sportivi
— arbitri

• Campioni
— naționali

53
36
VI

123

16730 
de

cea 500

sportivi de valoare

3
31
52 

:W5 
212
23

SPORTUL CELOR CINCI SPORTURI" !
0 PREGĂTIRE
Desfășurate sub semnul a- 

propiatelor campionate mon
diale, „internaționalele" de pen
tatlon modern ale României . 
au constituit un ultim si im
portant test înaintea marii 
competiții, ele relielînd o serie 
de aspecte pozitive, dar, în a- 
celași timp. au pus în evidență

EGALĂ LA FIECARE
buie acționat, în perioada ur
mătoare, pentru o prezență la 
C.M. pe măsura așteptărilor.

Pentru a analiza mai la o- 
biect comportarea sportivilor 
noștri, susceptibili de a alcătui 
echipa pentru C.M. de la Buda
pesta. să notăm, mai intîi, 
punctele acumulate de ei în

și direcțiile în care mai țre- fiecare probă :
Totalcălărie scrimă tir înot cros

D. Spîrlea 1018 1000 1044 1120 1015 5197
I. Galovici 1010 195 >34 1080 1117 5036
Șt. Cozma 1070 1W0 912 1.060 937 4979
C. Răducanu 1006 825 068 1208 922 4909

Exceptînd scrima, unde fie- ceste carențe, pentru că pune-

— mondiali
— europeni
— olimpici (total medalii)

• Participant; la competiția
— ediția I

— ediția a H-â

1

națională

peste 20*0 
(in 35 de ani)

4
7
3

„Daciada“
— iama 80G20
— vana 206920 (dintre care 76 000 fete)

— iama 116600

întreprinse eforturi însemnate 
pînă la a ridica valoarea per
formanței de astăzi și a celei 
de mîine la nivelul altor dis
cipline sportive, de vară, să 
zicem, a luptelor !
70 CLASAȚI IN FINALELE UNOR 
MARI COMPETIȚII INTERNA

ȚIONALE
în ultimele decenii, luptăto

rii brașoveni s-au numărat 
printre fruntașii lumii în a- 
ceastă disciplină. Dumitru 
Pîrvulescu, pe atunci la Stea
gul roșu, a cucerit în 1960, la 
Roma, titlul olimpic la greco- 
romane, cat. 52 kg. un altul, 
Valeriu Bularca, și el de la 
„Steagu", a fost campion mon
dial în 1961, la Yokohama și 
al doilea la J.O. de la Tokio 
din ’64 și, în sfîrșit, Stelică 
Morcov, de la Dinamo, a fost 
medaliat cu bronz, la „libere", 
la Olimpiada montrealeză. De
altfel. județul Brașov a avut, 
cu diverse prilejuri, peste 70 
de sportivi clasați în finalele 
unor mari competiții interna
ționale. între aceștia, popicarul 
Iosif Tismănaru, de Ia Rulmen
tul Brașov, a fost dublu cam
pion mondial de popice în 1978, 
iar handbalistele Maria Con- 
stantinescu și Mora Windt- 
Martini au făcut parte din e- 
chipa României campioană 
mondială în „11", in 1956. Vo
leibaliștii Gheorghe Ferariu, 
Nicolae Bărbuță și Iuliu Szăcs 
au contribuit la cucerirea de 
către echipa națională a titlu
lui de campioană continentală, 
în 1963, a altor locuri frun
tașe în clasamentele unor mari 
competiții. Tenismanul Traian 
Marcu a fost, anul trecut, cam
pion european, chiar aici, pe 
terenurile clubului său „Dina
mo". ocupînd primul loc la 
dublu mixt Împreună cu Virgi
nia Ruzici, iar trăgătorii Lau- 
rențiu Ilovici la Eskilstuna în 
Suedia, în 1972 și Eva Olah la 
Paris în 1976. au fost campioni 
ai Europei la pușcă 60 f cul- 
cat-juniori și, respectiv, la 
pușcă cu aer comprimat. în 
sfîrșit. trebuie amintit șl re
gretatul Ion Zangor, schior și 
bober fruntaș care, în 1971, la 
Innsbruck, în 
Venii Panțuru, 
șeneanu cîștiga

Alte succese 
gistrate la Jocurile Mondiale 
Universitare, la alte competiții 
de anvergură în diferite ra
muri sportive. Tineretul din ju-

deț îmbrățișează cu pasiune 
numeroase sporturi dar. dintre 
acestea, prioritare sint 10 : atle
tismul, biatlonul, baschetul, 
handbalul, judo, luptele libere, 
schiul, scrima, tirul și voleiul. 
Antrenori reputați (între care 
4 antrenori emeriți) desfășoară 
o muncă rodnică, susținută, pa- 

'sionantă, 
concrete 
aproape 
tivă. La 
sului de
ție însemnată își aduc și cele 
10 cabinete metodice care func
ționează în cadrul cluburilor 
sportive. O bază materială în
destulătoare 
mulțime 
tot felul 
de înot, 
popicării 
de tir, terenuri de 
pîrtii de schi etc.) 
la dispoziția tineretului __
nic de a face sport. Acțiunile 
speciale de selecție și, mai 
mult decit toate, întrecerile din 
cadrul ' marii competiții națio
nale „Daciada" evidențiază ne
numărate talente care îngroașă 
permanent rîndurile sportivilor 
fruntași ai județului, ai țării, 

: în sporturile de iarnă, cu pre
cădere, dar și în celelalte dis
cipline. în Brașov, la Făgăraș, 
Predeal. Codlea, Rupea, Săcele 
!A există, intr-adevăr, tineri 
apți pentru marea performan
ță, există cluburi cu secții pu
ternice și , antrenori pricepuți, 
există o atmosferă intr-adevăr 
sportivă, pilduitoare și stimu
latoare, există sprijinul generos 
al organelor județene și locale 

- de partid și de stat, pentru 
proliferarea — la un nivel su
perior — a activității de edu
cație fizică si sport. Și, apropo 
de aceasta, mai este ceva în 
județul Brașov : activitatea
sportivă înseamnă și ea un 
foarte bun prilej de înțelegere, 
de Prietenie, de bună conlu
crare 
români, 
de 
de 
și face sport împreună !

care concurent adună punctele 
direct de la adversari, în cele
lalte sportivul se bazează nu
mai pe propriile forțe și cu
noștințe. Dacă la călărie admi
tem o eroare (o bară doborîtă 
sau o penalizare minimă la 
timp) — deși este, fără îndo
ială, de dorit ca nici aceasta 
să nu existe — așa cum a fost 
în cazul 
canu, nu 
greșelile 
incorecte 
obstacolelor fie ca urmare 
tratării cu ușurință a 
părți a parcursului, considerîn- 
du-se prea devreme... fără 
penalizare, ca în cazul celor
lalți doi. Evident, în perioada 
următoare se pot elimina a-

lui Cozma sau Rădu- 
putem fi de acord cu 
datorate fie poziției 
în șa la abordarea 

a 
ultimei

tele pierdute aici sint ccl mai 
adesea greu de recuperat.

Proba care poate aduce o 
frumoasă .,zestre", in detrimen
tul adversarilor, este desigur 
scrima. Probă maraton, care 
se desfășoară pe parcursul a 
8—10 ore, ea solicită o pregă
tire psihică și o rezistență fi
zică foarte bună. în general, 
reprezentanții noștri au dove
dit că au o bună pregătire teh
nică, dar nu încă la fel, și pe 
cea psihică și tactică, ceea ce 
a dus la destule asalturi rata
te, mai ales în partea a doua 
a zilei. Nu au făcut excepție 
nici Spîrlca, și nici Cozma, 
să nu mai vorbim de 
și Răducanu. Dacă la 
tem aprecia ca bună

ca
Galovici 
tir pu- 
evoluția

bob cu praho- 
Pascu și Foc- 
titlui european, 
au fost înre-

„ZIUA VOLEIULUI BUCUREȘTEAN44, 
O COMPETIȚIE DE MARE ATRACTIVITATE

Stadionul Tineretului găzduiește astăzi, Incepînd de la 
ora 16, o competiție inedită și de mare atractivitate, „Ziua 
voleiului bucureștean", căruia organizatorii ii doresc o fru
moasă tradiție. întrecerile — Înscrise sub generosul Însemn 
al Daciadei — sint deschise tuturor practicanților acestui 
sport din Capitală, de la copii pînă la voleibaliștii noștri 
de frunte.

UNDE MERGEM?
SIMBĂTA

ATLETISM. Stadionul Re
publicii, de la ora 9 și de la 
ora 17 : campionatele repu
blicane la probe combinate 
(decatlon seniori șl juniori, 
pentatlon junioare)

CAIAC-CANOE. Lacul Sna- 
gov, de la ora 9 : „Regata 
internațională Snagov44.

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, ora 8,30 : C.F.R. 
Brașov — Politehnica Cluj- 
Napoca (baraj pentru Divizia 
A)

SĂRITURI IN APA. Ștran
dul tineretului, de la ora 10 
șl de la ora 16, campionatele 
naționale de seniori.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Re

publicii, de la ora 9 : cam
pionatele republicane de de
catlon (seniori și juniori).

PENTATLON MODERN.
Stadionul Olimpia, de la ora 
9,30 : „Cupa Prietenia* (proba 
de călărie).

ale cărei rezultate 
se văd limpede în 

fiecare ramură spor- 
îmbunătățirea proce- 
pregătire o contribu-

(Brașovul are o 
de baze sportive, de 
— stadioane, bazine 
patinoare 
moderne,

- artificiale, 
poligoane 

tenis, săli, 
stă astăzi 

dor-

a populației locale, — 
germani, maghiari si 

alte naționalități — care 
veacuri trăiește, muncește

REGATA INTERNAȚIONALĂ SNAGOV
(Urmare din pag. 1) .

Maria Ștefan 2:03,4, Adriana 
Tarasov 2:03,8 ; K 2 : România 
(Ionel Milașcu — Nicolae Si- 
mionenco) 3:23,4, R. D. Germa
nă (Hari Nolte ■— Roland Grap- 
ner) 3:23,6, România (Anghel 
Coman — Marian Dineu) 3:24,0; 
C 2 : România (Gheorghe Si- 
mionov — Toma Simionov) 
3:36,1, România (Ivan Patzai- 
chin — Petre Capusta) 3:37,1, 
România (Gheorghe Simiocen- 
co — Mihai Marcov) 3:39,4 ;

K 2 500 m F : R.D, Germană 
(Marion Rossiger — Martina 
Bischof) 1:44,1, România (Aga- 
fia Orlov — Nastasia Nichitov) 
1:46,5, România (Ileana Balog
— Tecla Borcănca) 1:48,9 ; K 4: 
R. D. Germană (Bernd Olbricht
— Bernd Duvigneau — Rudi
ger Helm — Harald Marg) 
3:03,0, România (Mihai Zafiu
— Vasile Diba — Ion Geantă
— Alexandru Giura) 3:04,5, 
România (Nicușor Eșeanu — 
Larion Serghei — Beniamin 
Borbandi — Policarp Malihin) 
3:05,0.

ci

de ansambli 
că nu au n 
nuare, Râd1 
49) și Cozii 
și că. de la 
existat desti 
piu; Galovi 
In ceea ce 
cesta rămîn 
tență a lui 
trebuie să i 
proape și c 
gistrați nerc 
nia noastră, 
ruia. CrOsu: 
ilor meteori 
oferi măsur. 
bilităților, d; 
datorită ac' 
portarea lu. 
ținut să ai’a 
că poate m< 
rioada de e 
depășit-o, și 
asupra pregi 
precum și f; 
terminat cu 
Spirlea și 1 
du-se, totuși

Așadar, ții 
luția la aces 
putem spera 
bună a pei 
la campiona 
zultatele de 
disponibilități 
să se întrevs 
tumen' fav 
că, in timpu 
mas, sc va 
tate sporită 
minusurilor <

Citeva cuv 
nerii noștri 
ponenți ai ec 
care, începîni 
afla și la 
lor din „Cup 
îndoială în ] 
tuat V. Apel 
pînă înaintea 
III. depășind 
concurenți ci 
ță. La celei; 
dează M. Sa 
L. Georgescu 
ție a fost mu 
mai mare pa

Emanui

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMF
26 DE ETAPE IN PROGRAMUL DIVIZIEI A LA RUGBY
• Astăzi vom cunoaște a 14-a participantă la competiție

O hotărâre judicioasă a forului 
diriguitor al rugbyului nostru a 
făcut să sc revină la campiona
tul primei divizii pe sistemul u- 
nei scrii unice, de 14 echipe. Al
cătuirea calendarului competitio
ns 1 nu a fost însă o treabă toc
mai ușoară, de vreme ce numă
rul etapelor a sporit la 26, cu 
6 mai mult decit In vechea for
mulă. Sezonul internațional de 
toamnă a trebuit și el avut în 
vedere la stabilirea programului, 
care a fost definitivat, la 5, 12,

LA C.N. DE SĂRITURI,
LA PLATFORMĂ (F)

în clasament a fost stabilită 
de-abia după ultimele salturi, 
cele mal grele, ale uăror coefi
ciente de dificultate au desem
nat ocupantele primelor locuri, 
cîștigate în grup compact de re
prezentantele clubului sportiv 
Progresul (antrenori, Melania 
Treistaru și Pantelimon Decusea- 
ră). Titlul a revenit, ca si anul 
trecut, Elenei Cîrstică, ceva mai 
constantă decît partenerele sale 
de întrecere, dar multe aplauze 
a primit și Victorița Mîrșică, a- 
flată în evident progres. 

La băieți, în disputa la 
bulina de 3 m, Alexandru 
a cucerit al doilea 
cel de la

16, 19, 22, 26 august, 14, 17, 21, 24, 
28, 31 octombrie, 4 noiembrie ur- 
mînd să se dispute partidele 
turului Diviziei A.
• MECIUL DE BARAJ DE 

ASTAZI, care va opune echipele 
Politehnica CIuj-Napoca și C.F.R. 
Brașov, va desemna cea de-a 
14-a divizionară A. Reamintim că 
echipa Vulcan București a ob
ținut promovarea, indiferent de 
rezultatul partidei de azi, care 
are loc La Stadionul Parcul copi
lului (ora 8,30).

DISPUTĂ CAPTIVANTA

SIBIENII

Etapa a dou; 
republican de 
care se desfășc 
că din Lugoj, 
disputarea tntj 
drul categoriei

La startul pr 
tat 55 de conc 
dintre el dovei 
gătire. La Inel 
tuturor sportivi 
rențl terminase 
bază fără pent 
disputa a fost 
prezentanții C.i

DANIDe-a dreptul captivantă a fost 
disputa, la platformă, a senioa
relor participante la campionatele 
naționale de sărituri, găzduite 
de bazinul de la Ștrandul tine
retului din Capitală. La preli
minarii, de pildă, primele șase 
erau departajate de numai două 
puncte (I), iar după-amiază, elnd 
au avut loc finalele, ordinea

In cadrul t 
Capitală, Danie 
a sărit 2,20 m

ȘI ACUM, DERBY-UL!
Mîine dimineață se va des

fășura, pe hipodromul din Plo
iești, cea mai importantă probă 
a anului, Derby-ul de trap. Cum 
părerile privind șansele concu- 
renților sint împărțite, am găsit 
de cuviință să stăm de vorbă cu 
cîțiva driveri. Iată-le consemnate 
pronosticurile : Gh. Soleau : 
„Dacă Popa nu se va grăbi pe 
prima parte a cursei și nu va 
mai repeta greșeala din Premiul 
de încercare, Jurat nu poate 
pierde. Pentru locurile 2, 3 : Iz
mir, Gascon*4. N. Gheorghe ; „Cu 
primă șansă se prezintă Izmir și 
Jurat. Va cîștiga calul cu con
ducerea mai bună. Un outsider, 
Gascon44. FI. Pașcă : „Fără dis
cuție, Jurat. Popa nu va mai 
repeta greșeala din Premiul de 
încercare44. G. Tănase : „Un Der
by foarte strâns, majoritatea con
curențelor fiind de valori egale. 
După lucrul făcut, Izmir se pre
zintă cu primă șansă. Da sosire 
vor mai fi Gascon și Abil, dar... 
să nu surprindă dacă pe toți îi 
va pune de acord Hogar“. I. R. 
Nicolae: „Izmir și Jurat. Nu sînt 
afară din cursă Gascon și Șa
man ta44. V. Gheorghe : „Câștigă
torul trebuie ales între Izmir și 
Abil, deoarece mie nu-mi place 
acțiunea lui Jurat44. I. Oană : 
„Jurat, Gascon, fiindcă am im
presia că Izmir nu ține distanța. 
Pentru locurile următoare, graj
dul Tănase44. D. Popa : „în urmă 
cu ani am pierdut cu Xahtipa și 
Zorit două Derby-uri ca și cîș- 
tlgate. De data aceasta Jurat îmi 
va aduce marea satisfacție44. A. 
Brailovschi : „Cursa va fi între 
Izmir și Jurat, ambii- deținînd o 
formă de ziile mari44. M. Ștefă-

HIPISM
nescu : „Un Derby foarte deschis. 
Gu un plus de șansă se prezintă 
Izmir, dar calul meu, Gascon, 
nu va lipsi de pe „podium44. 
Mihai Manea ; „Gascon, dacă va 
repeta valoarea din Premiul cai
lor de 4 ani, și Samanta care-1 
are în sulky pe Tr. Marinescu, un 
specialist al acestei probe*. Re
zultatele reuniunii din 5 iulie ; 
Cursa 1 : 1. Vesela (I. Bănică) 
rec. 1:40,3, 2. Rodion, 3. Var eg. 
Simplu 2,50, ordinea 5, ordinea 
triplă 47. Cursa a 2-a : 1. Zmerit 
(G. Popescu) rec. 1:36,8, 2. Salo
narda, 3. Gurița. Simplu 4, or
dinea 9, event 21, ordinea triplă 
307. Cursa a 3-a : 1. Ozoraș (I. G. 
Nicolae) rec. 1:30,1, 2. Haiducel, 
3. Turica. Simplu 3, ordinea 29, 
event 25, ordinea triplă
Cursa a 4-a : 1. Iberica (M. Du
mitru) rec. 1:32,4, 2. Vame?. Sim
plu 10, ordinea 106, event 57. 
Cursa a 5-a: 1. Heits (Al. Nacu) 
rec. 1:27,0, 2. Diva, 3. Honorica. 
Simplu 2, ordinea 5, event 48, 
ordinea triplă 206, Cursa a C-a : 
1. Turica (I. Oană) rec. 1:29,3, 2. 
Haiducel. Simplu 6, ordinea 
event 25, triplu cîștigător 
Cursa a 7-a : 1. ' ’ *
Nicolae) rec. 1:32,7, 
Săbădău. Simplu 4, ordinea 
event 
Cursa

1050.

6, 
1501. 

Jalonat (Ir.
2. Fricos, 3.

36, 
759.ordinea triplă

... ... _ : 1. Fanon (M. Du
mitru) rec. 1 :M,1 2. Siliciu. Sim
plu 3, ordinea S5, event 51, triplu 
cîștigător închis.

Gh. ALEXANDRESCU

tram- 
ltagiu 
(dupătitlu

„1“ m), manifestând 
reale aptitudini și pentru aceas
tă probă, pe care a abordat-o re
lativ de puțină vreme.

Clasamente. Platformă (f) : 1. 
ELENA CÎRSTICA 
București) 489,93 p, 
Mîrșică (Progresul) 4 
Georgiana Săcăleanu 
463,23 p, 4. Luiza 
(Progresul) 462,98 p, 
Bercaru (C.S.Ș. Triumf) 438,99 p, 
6. Carmen Bădescu (Progresul) 
433,59 p ; trambulină 3 m (m) : 
1. AL. BAGIU (Crișul Oradea)
763,09 p. 2. M. Kaiss (C.S.Ș. Si
biu) 663,28 p, 3. 
sul) 662,23 p, 
(C.S.Ș. Triumf)

Azi, de la ora 
și de la ora 16 
săriturile de la 
șl

(Progresul 
2. Victorita 
489,82 p, 3. 

(Progresul) 
Nicol aescu 

, 5. Izabela

Pe stadionul 
șov s-a desfă 
Xl-a ediție a 
petiții atletice 
Tractor' '(•. 
200 de 
localii.. 
timpului 
de concurs a 
proaste. CIteva 
bați : 100 m : 
10,6 ; 200 m : 
ROMÂNIA

20—1< 
LA HANDB/

PLOIEȘTI, C 
tr-un meci ar 
nerr după-amis 
ria, echipa de 
a României a 
victorie In faț 
milare a Bulg. 
Ciubotaru (10), 
(cîte 3), Stane 
Rusu, respect 
Gheorghicva (î 
vlova, Ilieva, 
A condus bin< 
Imre Papp —• 
Ungaria.

Meciul revan: 
neațâ, în acee 
rele 11. (Ion 
resp.).

Ai 
ncurei 

Din 
nepi

C. Pop (Progre-
4. Cr. Iliescu
538,77 p.
10 (preliminarii) 
(finale), au loc 
trambulină (f) 

platformă Tm).
Dumitru STÂNCULESCU

TURNEELE DE ȘAH DE LA IAȘI Șl S
Turneul international de șah 

„Memorialul Mihail Sadoveanu" 
a continuat la Iași cu runda a 
3-a tn care Roos l-a Învins pe 
Skrobek, Hausner a ciștlgat la 
Foișor, Iar partidele Pușcașu — 
Dominte șl Urzică — Bușu s-au 
terminat remiză. Celelalte par
tide s-au Întrerupt.

In clasament ::: 
(Franța), cu 2’/2 p, 
Urzică și Bușu — cite 
(Ungaria) — l'A (1) 
(Cehoslovacia) — l’/a

*
La Satu Mare 

de-a 3-a ediție a

Roos 
de

conduce 
urmat 
2 p, Honfy 

și Hausner
P-

început ceaa
tradiționalului

turneu internai 
meș“, la care 
din ea tragerii 
jucători : S. C 
(Ungaria), Si I. 
bo, 5. Fr. L 
(Iugoslavia), 7 
Bukal (Iugosla 
(Franța), 10. 
12. Banas ( 
prima rundă : 
pe Rajna, Iliji 
Szabo pe Pr< 
Lengyel — Bl 
Ungureanu au 
cea dintre cio 
a minat.
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O veche zicală populară 
'zice că cine-ji face Iarna car 

și vara sanie este un adevărat 
gospodar. In ultima vreme, se 
pare că și Federația română 
de schi-blatlon procedează la 
fel, ta dorința de a Îmbună
tăți rezultatele schiorilor șl 
btatlonlștilor noștri, care nu 
stat, deocamdată, pe măsura 
așteptărilor. între altele, forul 
de specialitate a hotărit și, se 
pare că bine a făcut, ca ac
tualul sezon competițional și 
de pregătire a schiorilor și 
blatloniștllor să fie cit mal 
mult prelungit, cu antrena
mente și concursuri pe ză
padă, care au avut loc chiar 
și la sfîrșitul lunii iunie. Bia- 
tloniștil au efectuat, ta ulti
ma perioadă, un stagiu de 
pregătire la Piatra Arsă, unde
au disputat trei competiții cu 
caracter de verificare. In- 
eepînd de la 1 iulie, lotul na
țional de biatlon, Împreună

Accente

evo- 
nale", 
tzență 
noștri 
. re- 
tt și 
lăsat 

id ar- 
per*’-' 

ră- 
iriozi- 
narea
re ti- 
com- 

miori, 
e vor 
eceri- 
Fără 

■a si- 
fost 

locul 
perat, 
erien- 
:andi- 
nasiu, 
!V01U- 
e cea 
■sului.
NU

cu cel mal buni specialiști ai 
genului din Iugoslavia, efec
tuează antrenamente comune. 

Sezonul schiorilor fondlști a 
fost, de asemenea, prelungit, 
prin deplasarea competițiilor 
secțiilor din țară la Slin a de 
Vale, unde au avut concursuri 
In toată luna aprilie. Lotul 
național de juniori și-a conti
nuat pregătirile șl in luna 
mal la Piatra Arsă, unde 
stratul de zăpadă s-a menți
nut destul de multă vreme.

Schiorii alpini, juniori și 
seniori, s-au aflat in luna 
mai in Uniunea Sovietică, 
particlpînd la mai multe con
cursuri F.I.S., la Terskol șl 
Kirovsk, iar in iunie, schiorii 
fruntași și-au continuat pre
gătirile pe zăpadă la BHea 
Lac.

Din acest an federația a 
hotărit înființarea unul lot na
țional de schiori alplnl-copii, 
care în perioada vacanțelor au 
fost supuși unui amplu pro
gram de pregătire pe zăpadă. 
Chiar în aceste zile tinerii 
schiori se află la Bușteni, 
unde sub conducerea antreno
rilor Ion Bogdan șl Marin 
Focșeneanu se antrenează pe 
Valea Albă.

Desigur, toate aceste efor
turi și strădanii trebuie să dea 
roade. Ar fi 
că sporturile 
serios datoare

cazul, mai ales 
de iarnă sînt 
î

Paul IOVAN

TE • COMPETIȚIIa
republicane de călărie
IINAT PROBA DE CATEGORIE 
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au găsit soluțiile optime pentru a._ . ..... bun, In
unei evo- 
aeest fel, 
șl Marius 
clasat pe

I
inregistra șl un timp 
condițiile, desigur, ale 
iuții fără greșeală. In 
Gruia Dear cu Glorios 
Burtea cu Corint s-au 
primele Jocuri, el fiind departa
jați la cronometru (45,1 s față 
de 47 s). Pe locui al treilea s-a 
situat Gioconda Plnzaru (C.SJ4. 
Iași) cu Razbec, care a termi
nat, de asemenea, fără greșeală, 
dar cu un timp inferior (46,2). 
întrecerile continuă.

G. IGNEA — coresp.

I
I

I
I

I în 
eaua)

Bra- 
de a 
com- 
Cupa 
peste 
iMlIte 
torit! 
ilțiile 
il de 
băr- 

eaua) 
așov) 
LRIA

22,9 ; 400 m : Isdc (Steaua)
48,8 ; 800 m : Mănăstireanu
(CluJ-Napoca) 1:52,1; 5 000 m :
Motorca (Timișoara) 14:32,6 ; 
110 mg : Teașcă (C-ța) 14,3 ; 
lungime : Lina (Steaua) 7,22 m ; 
Înălțime : Albu 
m ; FEMEI : 1
(Steaua) 11,9 ;
(Roman) 53,3 ; 
dovan (Cj—Nap.) . . 
țime : Grigore (Brașov) 1,70 m ; 
greutate : Boroș (Dinamo) 15,97 
m ; suliță : Gârbea (C-ța) 54,90 
m. Trofeele au fost cîștigate 
de M. lordache 60,46 m la 
ciocan si Argentina Menls 62,58 
m la disc. (C. GRUIA, coresp.).

i (Steaua) 
100 m :

400 m :
400 mg : 

61,7 ;

2,10 
Ciolan 
Tărtță

Mol- 
inăl-

I
I
I
I
I

HRE) 
. In- 
t vi- 
/icto- 
îioare 
riftată 
d sl- 
x>are: 
Rădoi 
in și

(7), 
, Pa- 
ikova. 
irbitri

din

Organizatorii au modificat 
data punerii in vînzare a bi
letelor de intrare pentru me
ciul de tenis România — 
Suedia, din cadrul „Cupei Da
vis" : 10 iulie (la stadioanele 
Republicii șl Progresul, și Ia 
sediul C.N.E.F.S. din str. V. 
Conta nr. 16).
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I
I

dimi-
La o-
, co

„So- 
i or- 
ătorii 
aajna 

«vza- 
iidnik 
, 8. 
mann 
iescu, 

In 
nvins 
r și 
tidel e

Iar 
s s-a

. C. Baia Mare, cu acest 
5. la egalitate de puncte 
Universitatea Craiova (lo- 
4), cu cele 17 victorii (și 

toate pe teren propriu, așa 
cum se întîmplă deseori cu e- 
chipele nou promovate), a rea
lizat o frumoasă performanță 
în acest campionat. Ea ar fi 
Putut șă confirme, dealtfel, 
pronosticul antrenorului său, 
făcut la începutul ediției — 
„vrem să ne clasăm pe un 
loc care să ne permită o re
prezentare europeană" — dacă

17 10 1 6 18—16 21
„Raportul cifric" al băimăre- 

nilor în retur este mai puțin 
spectaculos :

17 7 3 7 24—22 17
Cu alte cuvinte, un minus 

de patru puncte, dar dacă ți
nem seama de faptul că F. C. 
Baia Mare a avut un joc mai 
puțin acasă, în retur, lucrurile 
se echilibrează. Echilibrul ar fi 
fost, dealtfel, perfect dacă nu 
ar fi intervenit „întîmplarea cu 
U.T.A." si alte cîteva rezultate 
contradictorii.

5. F. C. Baia Mare
• Puncte realizate : 38 (28 acasă + 10 în deplasare) v procentaj :

• Golgeterii echipei : Roznai 11, Terheș ți Koller - cite 7. Mureșan 
5. Dragomirescu 3, Sabău 2, Deac, Popa, Sepi, Condruc, P. Radu, 
Palan — cite 1, Varodl (A.S.A.) — autogol.
• Jucători folosiți : 20 — Terheș (34 de meciuri), Koller (34), Ariciu 

(33), Borz (33), Condruc (32), Sabău (32), Roznai (32), Mureșan (30), 
Moldovan (30), Sepi (30), Dragomirescu (30), P. Radu (29), Deac (29), 
Bălan (16), Diaconu (5), Moldovan (4), Frank (3), Popa (3), Hoffmeis- 
te' (2), Gadja (1).
• Jucători eliminați : nici unul.
• Cartonașe galbene : 22 (9 jucători) : cele mai multe : Sabău 6.
• A beneficiat de 6 lovituri de la 11 m : 5 transformate (Koller 5), 

un* ratată (Roznai).
• A fost sancționată cu 3 penalty-urî : unul transformat, două rotate.
• Media notelor echipei : 6,63
• Primii cinci jucători ai echipei

7,28 ; 2. Koller 6,90 ; 3. Sabău

(6,70 acasă — 6,56 în deplasare), 
pe baza mediei notelor : 1. Condruc 
6,75 ; 4—5. Ariciu și Mureșan 6,73.

nu ar fi fost faimosul autogol 
al lui Borz și alte cîteva ine
galități, uneori stranii. Intr-a
devăr, este cel puțin ciudat 
ca o echipă care „înoată" în 
fața arădenilor, la Baia Mare, 
să realizeze peste numai trei 
săptămîni acel zdrobitor 5—0 
cu Olimpia Satu Mare, • cu și 
mai zdrobitorul raport de șu
turi la poartă : 30—0 !

Dar să revenim la cifre și 
la tot ceea ce sugerează ele.

F. C. Baia Mare a încheiat 
turul cu o linie de clasament 
spectaculoasă :

La încheierea turului, rubrica 
noastră, prezentînd bilanțul e- 
chipei lui Condruc, observa că 
fotbaliștii băimăreni au de sus
ținut în retur cîteva examene 
care să convingă masa iubito
rilor fotbalului, sensibilă la fru-

miine Începe barajul
PENTRU DIVIZIA C

(ci mal buni arbitri
delegați la conducerea

Jocurilor
Miine după-amiază (ora 17), 

pe 15 stadioane din țară, se vor 
desfășura meclurile-tur ale bara
jului pentru promovarea in Di
vizia C. Acordînd importanța cu
venită acestui eveniment, forul 
de specialitate a delegat la cen
tru pe unii dintre cei mal buni 
arbitri

lată 
Ineu 
Ștreng 
voieștl 
Coloși 
ciu —

divizionari A.
programul, zilei : Gloria 
— Explorări Deva (O. 
— Oradea), Gloria Bere- 
— Vltrometan Mediaș (Fr. 
— București), Rapid Pan- 
Textila Buhuși (N. Rainea

— Blrlad), Alumina Oradea — 
Textila Timișoara (C. Szllaghl — 
Baia Mare), Faianța Sighișoara — 
Vișinul Șieu Măgheruș (Gh. Re- 
tezan — București), Electro Bo
toșani — Celuloza Piatra Neamț 
(A. Ghlgea — Bacău), Petrolul 
Tîrgovlște — Textila Prejmer 
(R. Stînean — București), Recol
ta Săhăteni — Recolta T. Vla- 
dimlrescu (C. Dinulescu — Bucu
rești), Petrolul Țicleni — C.P.L. 
Caransebeș (V. Ciocîlteu — Cra
iova), Simared Baia Mare — 
C.F.R. Turda (O. Anderco — 
Satu Mare), Minerul Medgidia — 
Danubiana București (M. Moraru
— Ploiești), Dunărea Calafat — 
Oltul Rm. Vilcea (I. Chllibar — 
Pitești), Mureșul Toplița — Uni
rea Șiret (C. Ghlță — Brașov), 
Viitorul Chirnogi — Victoria Flo- 
rești (Fi. Cenea — Caracal), 
Electrodul Slatina — Textila Ro
șiori (N. Georgescu — Bucu
rești) .

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Cine joacă astăzi, miine poate 

cițtiga I
■ Particlpînd la tragerea ex

cepțională Pronoexpres de miine, 
8 iulie, aveți multiple posibilități 
de a obține : AUTOTURISME
„Dacia 1300", CÎȘTIGURI IN NU
MERAR de 50.000, 15.000 lei etc., 
precum și EXCURSII ATRAC
TIVE PESTE HOTARE (în R.S. 
Cehoslovacă — R.P. Ungară sau 
în U.R.S.S.). Reamintim că bi
letele de 15 lei varianta au drept 
de cîștig la toate -cele opt extra
geri. (Tragerea va avea loc 
miine, la ora 16,30, in sala Clu
bului Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 ; pa
noul cu numerele cîștigătoare va 
fi televizat in cursul serii).
• Astăzi este ULTIMA ZI pen

tru depunerea buletinelor la al

nr.

Eftimescu, căzut la pămint, privește neputincios balonul care a 
poposit in fundul plasei. A fost prima victorie — repurtată, aca- 

proaspetei, pe atunci, divizionare 
Foto : Dragoș NEAGU

ld, in dauna lui Dinamo — a 
A echipa F. C. Baia Mare.

moșul joc colectiv desfășurat 
în prima parte a campiona
tului. Aceste observații se re
fereau la dificultatea de a juca 
mereu „înlănțuiri perfecte", ab
sența omului sau oamenilor de 
gol și, mai ales, necesitatea de 
a face față tensiunii deosebite 
impuse jucătorilor în cadrul 
formulei băimărene, pîndită de 
primejdia „ușilor mult prea des
chise", în apărare, pentru lici
tarea maximă a atacului.

Returul nu a adus clarifică
rile necesare. Pledează pentru 
această idee meciurile de la 
București, cu Dinamo și Steaua, 
care au amînat. în cel mai bun 
caz, afirmarea plenară a ideii 
de joc băimărene pe care nu
meroși cronicari au îmbrățișat-o 
împotriva scepticismului uneori 
subiectiv al colegilor antrenori.

La încheierea acestui cam
pionat, F. C. Baia Mare ră
mâne revelația ediției 1978/79, 
dar numeroșii ei suporteri au 
o senzație de neîmplinire. A- 
ceastă senzație reală pornește 
de la un raționament foarte 
simplu, provenit dintr-o alter-

nativă precisă : chiar dacă e- 
chipa din Baia Mare n-ar fi 
acuzată de o atitudine de non- 
combat în meciul cu U.T.A. 
(deși suporterii ei cei mai fa
natici refuză altă variantă), jo
cul modest al băimărenilor în 
acest meci și incapacitatea de 
a depăși o echipă în stare de 
letargie este un punct negativ 
la fel de grav pentru cei care 
și-au făcut din „morișca toam
nei" un obiectiv de urmărit.

Cronicarii își păstrează în
crederea în resursele acestei e- 
chipe, în jocul ei gîndit, care 
irită mai mult pentru faptul 
că majoritatea echipelor din 
campionatul nostru nu au nici 
un gînd închegat. Dar. pentru 
ca F. C. Baia Mare să fie în 
continuare o speranță și o idee, 
ea trebuie să strîngă rîndurile, 
să refuze cu insistență reintra
rea în „atmosfera terestră" și 
deseori sălcie a mukora din 
jocurile campionatului nostru 
și să-si păstreze, în primul 
rînd, puritatea dinții.

loan CHIRILA

0 ECHIPA OMOGENA, CU PREDILECȚIE SPRE JOCUL MODERN
Fără îndoială, echipa „alb- 

negrilor" contează printre cele 
mai bune formații ale Diviziei 
A. Pledează în acest sens, mai 
lntîi, valoarea individuală a 
componenților lotului (fotba
liști cu un apreciabil bagaj de

>
compensație" cu frumoasele 
sale realizări în deplasare...) 
echipa n-ar fi pierdut pre
țioase puncte în Capitală, chiar 
în jocuri In care pornea favo
rită, locul său final în clasa
mentul ediției a 61-a a Divi-

Golgeterul echipei Sportul studențesc in acest an competițional, 
Iorgulescu, intr-o impetuoasă pătrundere in careul advers.

Foto : V. BAGEAC

nu beneficiază, practic, de așa- 
numitul avantaj al terenului 
propriu pentru că... nu are un 
teren al său, pe care să se 
antreneze șj să joace. Se 
pregătește pe micul stadion 
Politehnica, de la „Regie", și 

susține meciurile pe Repu
blicii, pe Steaua sau (cazul 
celui recent, cu C.S. Tîrgo- 
viște) pe Autobuzul.

Acesta este, desigur, un 
handicap real, dar pe care stu
denții reușesc să-l depășească 
în fiecare ediție a campiona
tului, grație tinereții și ela
nului, jocului lor colectiv. Și, 
poate, tocmai acest aspect con
stituie o explicație pentru bu
nele evoluții ale echipei 
partidele în deplasare : 
știe ce 
„acasă" ! 
idee, ne permitem să atragem 
atenția cititorilor noștri asupra 
unor cifre din caseta tehnică 
alăturată: media notelor echi
pei este mai mare în întîi- 
nirile în deplasare (6,44) decît 
în cele susținute în București 
(6,40) !

Să 
tură . ___ ___________
jocul său specific de pase

în 
ea nu 

înseamnă să joace 
Rămînînd la această

doilea concurs Pronosport axat 
pe meciurile tradiționalei compe
tiții „Cupa de vară", câștigurile 
omologate la concursul prece
dent lasă să se întrevadă succese 
și mai consistente la concursul 
de miine. Agențiile Loto—Prono
sport vă așpteată pentru a vă În
cerca și dv. șansele. MAI MULTE 
VARIANTE JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 6 IULIE 1579

85 28 43 61

FOND TOTAL DE
776.836 lei, din care 
part la categoria 1.

CIȘTIGURI :
96.573 lei re-

cunoștințe tehnico-tactice,
mulți dintre ei adesea chemați 
la diverse reprezentative națio
nale) ; apoi, largile disponibili
tăți ale acestei formații de a 
aplica variate sisteme de joc ; 
în fine, capacitatea de efort 
ridicată, rod al unei bune 
pregătiri realizate de antreno
rii Mircea Rădfilescu si Viorel 
Kraus. în asemenea condiții, 
în campionatul recent încheiat, 
Sportul studențesc a jucat un 
rol important, bucurindu-se de 
aprecierea de echipă „care 
poate bate pe oricine și ori
unde", apreciere pornită mai 
ales de la rezultatele bune pe 
care le-a obținut în deplasare.

Și intr-adevăr, într-un cam
pionat ca al 
valorificarea 
nului este o 
nezdruncinat, 
cucerite de 
reșteni în deplasare recomandă 
team-ul bucureștean ca o echi
pă fără complexe, dăruită jo
cului, refractară tacticilor de 
apărare, de anti-joc". Motiv 
pentru care apariția Sportului 
studențesc pe orice teren din 
țară este primită cu plăcere de 
spectatori, care știu că vor ur
mări o echipă corecte, care-și 
apără din răsputeri șansa, rea
lizează un fotbal-asociație re
marcabil. de multe ori presă
rat cu acte de virtuozitate teh
nică individuală. Aceste atri
bute ale jocului său i-au asi
gurat Sportului studențesc un 
frumos loc 6 in campionatul 
1978—79 și dacă (parcă „în

ziei A putea fi și mai bun. 
Referindu-ne la evoluția 

sezoane, trebuie să 
mai ales comportarea —___
în retur, față de prima jumă
tate a competiției. Astfel, de 
la 17 puncte și locul 10 în cla-

pe 
reținem 
echipei

6. Sportul

nostru. In care 
avantajului tere- 
lege aproape de 
cele 8 puncte 
studenții bucu-

mai subliniem, în legă- 
cu Sportul studențesc, 

.___ . _L_ __ ’-21- ______ J la
mijlocul terenului (uneori prea 
Îndelungat combinativ, în dau
na unei finalizări mai accele
rate), varietatea de metode de 
construcție a atacului (cu o 
pondere mai mare decît la alte 
echipe a intervenției fundașilor 
laterali), tendința de „univer
salizare" a jucătorilor, traduc-

studențesc
• Puncte realizate : 35 (27 acasă -ț- 8 In deplasare) — procentaj : 

51,4.
• Golgeterii echipei: Iorgulescu 8, + Rădulescu 7, Chlhala 5, M. 

Sandu 4, Stroe, Munteanu I, Grosu șl Tănâsescu — cite 3, O. lonescu 
2, M. Marian, Munteanu II șl Cazan — cite 1, Simion (Gloria Buzău) 
— autogol.
• Jucătorii folosiți : 22 — B. Grigore (34 de meciuri), Cazan (33), 

Stroe (33), Iorgulescu (32), O. lonescu (32), Chihaia (31), -j- Rădulescu 
(30), Moraru (30), Tănâsescu (29), Coțol (24), M. Sandu (23), Grosu 
(20), Șerbănicâ (19), Manea (15), M. Marian (13), Munteanu I (12), 
Munteanu l| (9), Lazăr (5), Predeanu (5), Ciugarin (4), Bogatu (1), 
Ene (1) .
• Jucători eliminați : Câțol (etapa o 21-a).
• Cartonașe galbene: 29 (12 Jucători); cele mai multe: Iorgulescu 8.
• A beneficiat de o singură lovitură de la 11 m, transformată de 

Chihaia.
• A fost sancționată cu 4 penalty-url : 2 transformate, 2 ratate.
• Media notelor echipei : 6,42 (6,40 acasă - 6,44 in deplasare).
• Primii 5 jucători, pe bazo mediei notelor: 1. -j- Rădulescu 7,00: 2. 

Cazon 6,85 ; 3. B. Grigore 6,82 ; 4. Moraru 6,73 ; 5. O. lonescu 6,35.

samentul turului, studenții au 
realizat, în primăvară, 18 punc
te și au urcat cu 4 locuri mai 
sus d-ecît in toamnă I Aceasta 
se explică mai ales printr-o 
creștere a acumulărilor. în 
București (16 puncte în primă
vară, față de numai 11 în tur), 
dar trebuie să revenim asupra 
unei idei care a figurat și în 
analiza primei părți a campio
natului, publicată de noi în de
cembrie : Sportul studențesc

tibilă mai ales printr-o evi
dentă „contopire". în teren, a 
sarcinilor liniilor mediane . și 
de atac, omogenitatea valorică 
a lotului.

In fine, pentru a avea o i- 
magine mai complete a Spor
tului studențesc în acest an 
competițional, să subliniem 
performanța sa din „Cupa 
României", calificarea în fi
nală.

Radu URZICEANU



In „Cupa Galca", Ia Brașov

TUNISIA-TURCIA 1-1,
DUPĂ PRIMA ZI

BRAȘOV, 6 (prin telefon). — 
Vremea capricioasă a pertur
bat desfășurarea primei zile de 
întreceri din cadrul zonei F a 
competiției internaționale de 
tenis pentru echipe de tineret. 
După 2 jocuri de simplu 
ale partidei preliminare Tuni
sia — Turcia, concursul nu a 
mai putut fi continuat din cau
za ploii, astfel că meciul de 
dublu se va disputa sîmbătă 
dimineața, de la ora 10. în pri
mul joc, conducted cu autori
tate, Abdelmajid Marouki (Tu
nisia) a tranșat în 50 de mi
nute partida, învingîrid pe Hu- 
sein Karasu cu 6—1, 6—2. în 
cel de al doilea joc, a fost rîn- 
dul lui Demir Necvet (Turcia) 
să-și întreacă rapid adversarul, 
pe Jilvani Bouhafa cu 6—2, 
6—4. Astfel, după prima zi, Tu
nisia și Turcia se află la ega
litate (1—1), abia jocurile de 
simplu de sîmbătă (de la ora 
14) : Bouhafa — Karasu și Ma
rouki — Necvet urmînd să de
cidă cine va fi (duminică și 
luni) adversara echipei Româ
niei.

Carol GRUIA, coresp.

AZI, LA TULCEA, FINALELE 
BALCANIADEI DE DOX

PROGRAMUL FINALELOR

Corespondență din Stockholm

BORG VINE LA BUCUREȘTI ÎNCADRAT

DE DOI JUNIORI Șl UN VETERAN!
Semimuscă :
Muscă :
Cocoș :
Pană :
Semiușoară :
Ușoară :
Semimijlocie t
Mijlocie mică
Mijlocie :
Semigrea :
Grea :

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

Ion Boboc 
Daniel Radu 
Ionel Panaite 
Gheorghe Oțelea 
Florian Livadaru 
Simion Cuțov 
Ion Vladimir 
Vasile Gîrgavu 
Sandu Tîrilă 
Georgică Donici 
Ion Cernat

— Hristo Bonev (Bulgaria)
— Petar Leskov (Bulgaria)
— Bulent Angin (Turcia)
— Iordan Stoianov (Bulgaria)
— Hristos Iacobidis (Grecia)
— Dino Kutici (Iugoslavia)
— Athanasos Iliadis (Grecia)
— Nedelko Grozev (Bulgaria)
— Veselin Zizici (Iugoslavia)
— Slobodan Kacear (Iugoslavia)
— Bojidar Kvetici (Iugoslavia)

Este probabil un dublu Borg - Bengtson

TULCEA, 6 (prin telefon). în 
cocheta esală a sporturilor din 
localitate iubitorii pugilatului 
din frumosul port dunărean 
vor avea prilejul să urmărească, 
sîmbătă seara de la ora 18,30, 
finalele actualei ediții a Bal
caniadei de box.

In 
celor 
zențl 
care 
Tulcea. Trebuie notat însă că, 
pentru prima oară in istoria 
tradiționalei competiții o țară

reușește să califice in finală 
Întreaga echipă aliniată la start. 
Spre satisfacția noastră și a 
entuziastului public tulcean, a- 
ceasta este reprezentativa Româ
niei, ai cărei componenți s-au 
dovedit pînă acum foarte bine 
pregătiți.

E greu să mai spui ceva inedit 
despre liderul echipei de Cupa 
Davis a Suediei. Toată lumea 
știe că Bjorn Borg a clștigat de
3 ori la rînd Wimbledonul șl de
4 ori Roland-Garros-ul. —
mal puțin se știe că 
făcut debutul în Cupa 
foarte timpuriu, la vîrsta 
mal 15 ani 1 Acum, la 23 
el deține un original 
mondial : a obținut 
28 de partide de simplu 
tn cadrul meciurilor 
suedeze tn Cupa Davls.

Probabil că Borg va 
București jl 
alături de veteranul 
Ove Bengtson care 
de 34 de ani 
acum 27 de prezente In echipa 
țării sale la Cupa Davls. Bengt-

Poate 
el și-a

Davls 
de nu
de ani, 
record 

victoria în 
la rînd, 
echipei

juca la 
meciul de dublu, 

formației, 
la virata 

a cumulat pînă

lupta pentru cucerirea 
11 centuri vor fi pre- 
pugiliști din toate tarile 
au aliniat competitori Ia NOU RECORD MONDIAL LA 800 m

• După doi ani, recordul lui Alberto Juantorena a fost

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE

de 
se

TURNEELE TINERELOR 
BASCHETBALISTE 

în prima zi a competiției 
baschet pentru junioare care
desfășoară în localitatea bulgară 
Haskovo, selecționata României 
a învins cu 68—65 (34—29) forma
ția Iugoslaviei. Intr-un alt joc, 
reprezentativa Ungariei a între
cut cu 82s—55 (41—32) echipa Po
loniei.

★
In ultima zi a competiției de 

baschet — echipe de junioare 
II de la Salgotarjăn (Ungaria) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Franța
109—76 (51—38) ; Ungaria — Ro
mânia 68—57 (40—29). Turneul a
fost cîștlgat de selecționata 
U.R.S.S., urmată de formațiile 
Franței, Ungariei șl României.
8 JUDOKA LA CAMPIONATELE 

INTERNAȚIONALE 
ALE IUGOSLAVIEI

Ieri, au plecat la Pola pentru 
a participa la campionatele In
ternaționale de judo ale Iugosla
viei, următorii sportivi români: 
Nicolae Vlad (semiușoară), Mihai 
Pascal șl Lazăr Loghin (ușoară), 
Mircea, Frățlcă șl Cornel Roman 
(semimijlocie), Iosif Pali (mijlo
cie), Pavel Drăgol (semigrea) și 
Dorel Rădescu (grea).

BALCANIADA DE VOLEI (j)
Rezultate Înregistrate In cadrul 

campionatelor balcanice de volei 
pentru echipe de juniori, com
petiție ce se desfășoară In loca
litatea Iugoslavă Borovo : Bulga
ria — România (băieți) 3—0

(8, 11, 11) ; Turcia — Grecia
(băieți) 3—1 (7, ă, —17, 8); iu
goslavia — Bulgaria (fete) : 3—2 
(10, —16, —15, 13, 5).

START IN TURNEUL FEMININ 
DE HANDBAL DE LA VARNA
In prima zi a turneului inter

național feminin de handbal de 
Ia Vama, selecționata României 
a întrecut cu 14—7 (7—1) forma
ția R.D. Germane. Alte rezulta
te : Ungaria — Franța 18—15 
(11—7) ; Cehoslovacia — S.U.A. 
18—8 (8—3).

OSLO,

întrecut de englezul Sebastian Coe

son a fost campion al Suediei 
în anii 1968, 1969 și 1971. Servi
ciul puternic și voleurile sînt 
specialitățile sale.

Echipa e completată — spre 
surprinderea multora, care se 
așteptau la Kjell Johansson sau 
alt senior consacrat — cu doi 
debutanți, doi băieți de 19 ani 
care au în comun faptul că sînt 
la primul lor an de seniorat și 
că sînt 
lecționați 
Davis a 
vărat că 
gător al 
tru juniori Orange Bowl 
„făcut mîna44 în echipă. întrucît, 
în cursul iernii. a jucat în se
lecționata țării în meciurile 
pentru Cupa Saab. In palmare
sul său figurează, toamna trecu
tă, o victorie asupra americanu
lui Harold Solomon. Celălalt tî- 
năr este Stefan Simonsson care 
anul acesta a ajuns în sfertu
rile de finală ale turneului de la 
Bruxelles, unde a obținut o vic
torie asupra lui Jan Kodes.

Aceasta este echipa cu care 
Suedia abordează meciul de 
Cupa Davls cu România. la 
București.

pentru prima oară se- 
pentru echipa de “

Suediei. Este însă 
Per Hjertqvist — 
celebrului turneu

Cupa 
ade- 
cîștl- 
pen- 
șl-a

(Agerpres) In ca- 
ln-

. 6 . - -
drul tradiționalului concurs 
ternațlonal ce se desfășoară In 
flecare an pe stadionul „Blslet* 
din Oslo, atletul englez Sebasti
an Coe a stabilit un nou record 
mondial In proba de 8J0 m, cu 
excelentul timp de 1:42,33. Ve
chiul record era de 1:43,4 și a- 
parținea, din anul 1977, campio
nului olimpic Alberto Juantore
na (Cuba).

în vlrstă de 21 de ani. Sebas
tian Coe (Înălțime 1,77 m ; greu
tate 54 kg) s-a Impus tn atenția 
specialiștilor anul trecut la cam
pionatele europene de la Praga,

bronz,de 
semifinala

SUNE SYLVEN
Agenția sportivă T.T.-Stockholm

PRIMELE FINALE
— 24,8 ;
- 1:15,4,

100 m — 
tntrectn- 
clasațl : 

1:45,75 șl 
- 1:46,28. 
masculin :

LA WIMBLEDON

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
Campioni la înot, gimnastică, scrimă și judo

.JURUL CICLIST AL FRANȚEI“
OLANDEZUL 

JOOP ZOETEMELK 
ESTE NOUL LIDER

PARIS, 6 (Agerpres). Cea de-a 
9-a etapă a Turului Franței dis
putată vineri pe distanța Amiens 
— Roubaix (201,200 km) a fost 
cîștigată de belgianul Ludo Del- 
croix, cronometrat cu timpul de 
4h49:03. Pe locurile următoare 
s-au clasat Dietrich Thurau (R.F. 
Germania) și Michel Pollentier. 
(Belgia).

în urma acestei etape, lider al 
clasamentului a devenit cunos
cutul rutier olandez Joop Zoe- 
temelk, care este urmat la 2’08 
de francezul Bernard Hinault și 
la 4’48 de suedezul Nilsson.

SAN JUAN, S (Agerpres) — In 
concursul de natațle din cadrul 
Jocurilor sportive panamericane 
de Ia San Juan (Porto Rlco), 
inotătoarea americană Tracy 
Caulkins » cucerit a treia me
dalie de aur, ciștiglnd proba de 
400 m mixt cu timpul de 4:46,05 
(nou record al Jocurilor). Șl In 
celelalte finale victoria a revenit 
sportivilor americani. 200 m 
spate bărbați : — Peter Rocca 
2:00,98 ; 400 m liber bărbați — 
Brian Good el 3:53,01; 200 m bras 
bărbați — Steve Lundquist 
2:21,97 ; 100 m delfin femei — 
JIU Sterkel 1:00,53.

In concursul feminin de gim
nastică, pe primul loc s-a situat 
canadiana Monica Geerman — 
76,30 p, urmată de Jennine Creek 
(S.U.A.) — 75,15 p și Elfi Sche- 
Iegel (Canada) — 75,10 p. In cla
samentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de Canada — 376,45 
p, urmată de Cuba — 368,25 
Mexic — 360,50 p.

Au tncdbut șl întrecerile 
petiției de scrimă. Proba

p ?i

com- 
indi- 

viduală masculină de floretă a 
fost cîștigată de cubanezul He- 
riberto Gonzales, 
argint și 
tinianulul 
respectiv, 
Nonna.

medaliile da
bronz revenind argen- 

Fernando Lupiz și, 
americanului John

CEA DE A XVII-a EDIȚIE A TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE LUPTE AL ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

cei de la greco-romane, pe toa
te meridianele lumii. Printre 
aceștia, Constantin Alexandru, 
Stefan Rusu și, bineînțeles, 
studentul constănțean Ion Drai- 
ca, pe care numeroș.i suporteri 
îl salută familiar și îi solicită 
de pe-acum... autografe.

După cum am mai anunțat, 
la întrecerile acestui turneu au 
fost înscriși cei mai valoroși 
sportivi români, printre puți
nele absențe numărîndu-se cele 
ale lui Aure] Neagu (cat. 57 
kg.) și Gigei Anghel (cat. 62 
kg.) — la libere — accidentați, 
cu cîteva zile în urmă, la an
trenamente. Vor concura, deci, 
aproape toți componenții lotu
rilor naționale care se pregă
tesc pentru campionatele mon
diale de la San Diego, pre
cum și o serie de luptători ti
neri, de perspectivă, din dife
rite cluburi și asociații din

țară. Aceasta va face ca la 
multe categorii de greutate să 
ia startul cîte 4—5 concurențl 
români, prilej de trecere în re
vistă a celor mai valoroși prac
ticant! ai acestei discipline și, 
în același timp, de dispute echi
librate, care nu exclud chiar 
eventualele surprize.

Pînă atunci, în așteptarea 
gongului inaugural, să spunem 
că la această ediție a turneu
lui internațional de lupte 
României vor participa (la 
bele stiluri) aproximativ 
de sportivi. Ei vor intra 
concurs sîmbătă, cînd sînt 
gramate — în două reuniuni — 
primele 3 tururi și vor încheia 
competiția duminică, odată cu 
disputarea întrecerilor semi
finale și finale. Și, tot îna
intea startului, să apreciem 
pregătirile intense făcute de 
federația de specialitate și or
ganele sportive locale pentru 
a asigura acestui turneu con
diții optime de desfășurare.

al 
am- 

130 
în 

pro-

In turneul de judo, la catego
ria „open", a terminat Învin
gător brazilianul Oswaldo

clnd a cucerit medalia 
cu 1:44,8. Recent, în 
„Cupei Europei" de la Malmd, 
Coe cîștlgase proba de 300 m In 
1:46,63. In cursa record, el a 
obținut următorii timpi interme
diari : 290 m 
50,6 ; 600 m
du-1 net pe următorii 
Evans White (S.U.A.) 
Gary Cook (Anglia) -

Alte rezultate :
1 500 m : Nyambul (Tanzania) 
3:38,68 ; suliță : Schreiber 
Germania) 86,78 m ; 3000 i 
Coghlan (Irlanda) 7:39,08 ; 
țlme : Bellschmldt (R.D. 
nă) 2,27 m ; 200 m : 
(S.U.A.) 21,19 ; 400 m : 
(Sudan) 46,13 ; disc : 
(R.D. Germană) 66,36 m ; femi
nin : 3000 m : Grete Waltz (Nor
vegia) 8:37,04 ; 100 m : Caria
Eberdlng (R.D. Germană) 11,81.

(R.F,, 
m plat : 
; tnăl- 
Germa- 
Sanford 
Hassan 

Schmidt

Prima finală a turneului de 
tenis de la Wimbledon a pro
gramat ieri întîlnirea de sim
plu femei dintre Martina Na
vratilova și Chris Evert-Lloyd. 
Pentru a doua oară consecutiv 
Martina Navratilova cucerește 
acest trofeu, dispunînd de data 
aceasta de adversara sa cu 
S—4, 6—4, după un meci care 
a durat doar 60 de minute.

A urmat finala de dublu băr
bați, cîștigată de întăra pere
che americană John McEnroe — 
Peter Fleming, care a întrecut 
autoritar cuplul experimentat 
Brian Gottfried — Raul Rami
rez cu 4—6, 6—4. 6—2, 6—2.

LA STARTUL CUPEI CUPELOR" MULTE ECHIPE VALOROASE
Cine va fi adversara echipei Steaua ?

In „Cupa cupelor" cel puțin 
jumătate dintre cele peste 34 de 
echipe Înscrise în actuala edi
ție a competiției sînt formații 
foarte valoroase, care prezintă 
mal multe argumente In bătălia 
pentru Invidiatul trofeu. Pe Ungă 
acestea figurează șl unele for
mații cu nume mai puțin răsu
nătoare, dar care au reușit ca 
In competiția națională să facă 
k.o. (așa cum este peste tot spe
cificul cupelor) formații superi
oare. în acest context, misiunea 
echipei bucureștene 
va fi deloc ușoară, 
mele meciuri.

In rîndurile care 
prezenta, pe scurt,

Steaua 
chiar în

nu 
pri-

vomurmează 
. . . ... . cîteva dintre
cîștlgătoarele de cupă naționale, 
echipe valoroase, participante 
în noua ediție (1979—80), care ar 
putea deveni adversare ale re
prezentantei țării noastre în a- 
ceastă prestigioasă întrecere.

Spania prezintă două echipe: 
C.F. Barcelona — cîștlgătoarea 
ultimei ediții a „Cupei cupelor* 
— șl pe C.F. Valencia — învin
gătoare în finala Cupei Spaniei 
(2—0 cu Real Madrid) I Atît for
mația catalană (locul 6 în cam
pionatul Spaniei), cu Asensl, cu 
Mlgueli și cu austriacul Krankl, 
cît și Valencia (locul 7) — cu 
celebrul Kempes — sînt garnituri 
de mare calibru. Arsenal Londra 
(locul 6 în clasamentul primei 
Ligi engleze) a învins cu 3—2 
pe Manchester United In finala 
Cupei Angliei, în timp ce Ju
ventus Torino (locul 3 în cam
pionatul Italiei) — cu blnecu- 
noscuțil Causlo, Tardelll, Bettega 
șl Pruzzo sînt de asemenea 
„team‘‘-uri care vizează trofeul.

Valoroase sînt și alte partici
pante ca : Fortuna Dusseldorf 
(locul 7 în campionatul vest-ger- 
man), cu frații Thomas și Kurt 
Allofs, Zimmermann și Seel ; 
F.C. Magdeburg, cu internațio
nalul Streich în centrul liniei de 
atac (golgeterul campionatului 
R.D.G. cu 23 de goluri marcate), 
Glasgow Rangers, Dinamo Mos
cova, Twente Enschede.

Bine cotate sînt și reprezentan
tele Franței — F.C. Nantes (lo
cul 2 în campionat), Belgiei — 
Beerschot (învingătoare în finala 
Cupei cu 1—0 în fața lui F.C. 
Bruges), Ungariei — Raba Eto
Gydr (locul 6 în campionat, în
vingătoare în finala cupei cu
1—0 în fața lui Ferencvăros, la 
Budapesta !), Suediei '
Gotteborg, Elveției 
Boys Berna (care a _______
două meciuri în finală cu cam
pioana țării, Servette 1______ ,
primul joc țerminîndu-se la ega
litate, iar al doilea fiind cîștigat 
cu 1—0 de Y. B- Berna), Iugo
slavei — F.C. Rijeka, Cehoslova-

I.F.K. 
Young 

susținut

Geneva,

ciei — Lokomotiv Kosice, 
niei — Arka Gdynia ș.a. O 
rîozitate s-a petrecut în 
Austriei : S.W. Innsbruck, 
retrogradat din prima ligă 
vins pe Admira-Wacker, 
siderată una dintre cele 
bune echipe ale campionatului. 
Pe lista participantelor figurează 
și alte formații capabile de sur
prize : Panionios (Grecia), Fe
nerbahce (Istanbul), Boavista 
(Portugalia) etc. în fine, mai 
accesibile par a fi echipele 
Vlaznia (Albania), „1903“ Copen
haga, Watterford (Irlanda), Rei- 
pas Lahti (Finlanda), Cliftonville 
(IrL Nord), I.A. Akranes (islan
da), Aris Bonnevoie (Luxem
burg), Sliema Wanderers (Malta). 
Lillestrom (Norvegia) etc. Dar, 
cum „Cupa“ este socotită com
petiția k.o., nu se poate ști nici
odată de unde sare... cîștlgăto^- 
rea.

Pe adversara 
țării noastre din 
(programat la 19 septembrie 
3 octombrie) o vom cunoaște la 
10 iulie, după tragerile la sorți 
de la Zurich.

Ion OCHSENFELD

Polo- 
cu- 

flnala 
care a 
a in- 
con- 
mal

reprezentantel 
primul tur 

si

TELEX • TELEX • TELEX

ȘTIRI, REZULTATE
a între 7 și 9 august pe sta

dionul „Heysel44 din Bruxelles se 
va desfășura un turneu interna
țional la care și-au anunțat par
ticiparea formațiile Real Madrid, 
F.C. Koln, Racing White Moleen- 
bek și S.C. Anderlecht. în pri
ma zi Real Madrid va întîlni pe 
S.C. Anderlecht, iar R.W. Mo- 
leenbek pe F.C. Koln, echipele 
învingătoare urmînd să-și dispute 
finala la 9 august.

a La Montevideo, în meci con
tînd pentru semifinalele „Cupei 
Libertadores44 echipa argentiniană 
Boc a Juniors a terminat la ega
litate : 0—0 cu formația locală 
Penarol.

ATLETISM A Desfășurată 1a 
Boston (Massachusetts), cea de-a 
doua întîlnire internațională a- 
micală dintre echipele de juniori 
și junioare ale S.U.A. șl U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul general de 
188—178 p., în favoarea gazdelor, 
în primul meci, disputat la 
Bakersfield (California), tinerii 
atlețl sovietici au cîștigat cu sco
rul de 201—190 p. * A fost de
finitivat lotul ce va. reprezenta 
Asia la „Cupa Mondială44, compe
tiție ce se va desfășura între 24 
și 26 august la Montreal. Din lot 
fac parte, printre alții, japonezii 
Takanezawa, Koshikawa și
Honda, indianul Sîngh, tailan- 
dezul Jaseuraparp și irakianul 
Kahdum.

MOTO a „Marele Premiu44 al 
Angliei la motocros — clasa 500 
cmc, probă contînd pentru cam
pionatul mondial, s-a desfășurat 
la Farleigh Castle șl a fost cîș
tigat de sportivul englez Graham 
Noyce („Honda44). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat americanul 
Brad Lackey („Kawasaki44) și bel
gianul Roger de Coster („Su
zuki44) .

NATAȚIE * Turneul interna
țional de polo pe apă de la 
Atena s-a încheiat cu victoria e-

chipel Ungariei — 9 p, urmată în 
clasament de formațiile R.F. "Ger
mania — 8 p, S.U.A. — 6 p. 
Australia — 4 p, Grecia — 3 p., 
ș Suedia — 0 p. In ultima zi a 
competiției au fost înregistrate 
următoarele rezultate : R.F. Ger
mania — S.U.A. 6—2 ; Ungaria — 
Suedia 8—1 ; Grecia — Australia 
1—1.

TENIS < Intre 13 și 15 iulie, pe 
arena pariziană „Roland Garros4*, 
se va disputa meciul de tenis 
dintre echipele Franței șl Ceho
slovaciei, con tind pentru semifi
nalele „Cupei Davis44 — grupa B 
a zonei europene. înving ătoar ea 

.acestei întîlniri urmează să dis
pute finala zonei B cu cîștigă- 
toarea meciului dintre formațiile 
României și Suediei. Din selec
ționata Franței fac parte urmă
torii jucători : Patrice Dominguez, 
Gilles Moretton, Yannick Noah șl 
Dominique Bedel.

VOLEI • în primul meci al 
turneului pe care-1 întreprinde •• 
în Europa, selecționata masculină 
a Japoniei a jucat la Poznan cu 
reprezentativa Poloniei. Voleiba
liștii polonezi au terminat învin
gători cu scorul de 3—1 (14, —11,' 
12, 12).


