
ortul „Daciada“ stimulează inițiativele

0 ZI DE VOLEI, ÎNTR-O ZI DE VACANJĂ
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA Șl SPORT

Regata internațională Snagov la caiac-canoe
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e Sute de jucători într-o competiție fără 

limite de vîrstă ® Reușita impune... repetarea

AU DOMINAT
La Snagov s-au încheiat 

sîmbătă la prînz întrecerile 
tradiționalei competiții interna
ționale de caiac-canoe „Regata 
Snagov", la care au participat 
caiaciști și canoiști din 12 țări 
(Australia, Austria, Bulgaria, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Federală Germania,

ÎNTRECERILE
lele curselor de 1 000 m. Briza 
nu a afectat însă și ierarhiile, 
clasamentele finalelor de vi
teză respectînd, mai ales în 
cursele la startul cărora erau 
prezente nume de rezonanță în 
lumea caiacului și canoei, cal
culele hîrtiei.

La caiac simplu Dîba i-a în-

In formă ascendentă, Vasile Dîba a ciștigat cu autoritate cursa de 
caiac simplu 500 m.

s-a revanșat cu o întîrziere 
de... doi ani în fața lui Lipat 
Varabiev. în 1977, la Panceare- 
vo. Varabiev cîștiga titlul mon
dial înaintea lui Eicke. Acum 
ordinea a fost inversă, iar di
ferența de numai o zecime de 
secundă...

La caiac dublu campionii lu
mii Helm — Olbricht (RD.G.) 
au cîștigat, fără probleme, 
înaintea compatrioților Duvig- 
neau-Marg. Ionel Milașcu și 
Nicolae Simionenco au avut din 
nou cea mai bună comportare 
dintre echipajele noastre (locul 
3). Foarte strînsă a fost lupta 
la caiac 4, unde renumitul e- 
chipaj al R. D. Germane s-a 
impus foarte greu în fața celor 
două echipaje românești con
duse de Dragulschi și Zafiu. 
Poate că, cu forțele unite, spor
tivii noștri ar fi putut schimba 
ordinea..»

Marion Rossiger, Martina 
Bischof, Roswiiha Eberl și Bir- 
gitt Fischer ne-au oferit ima
ginea unui caiac de 4 perfect,

Vladimir MORARU
Paul IOVAN

(Continuare tn pag. 2—3)

Foto Vasile BAGEAC

Pe două terenuri alăturate se întrec juniorii. La fete, va începe 
un alt meci din „micul maraton" al voleiului bucureștean...

Foto : Ion MIHAlCA

Ideea părea mai degrabă a- 
venturoasă — cum să aduni a- 
cum, în plină vacanță și în pli
nă vară fierbinte, destule echi
pe la o „Zi a voleiului bucu- 
reștean", întrecere pretențioasă 
prin titulatură și anga jantă 
prin înscrierea ei sub egida 
„Daciadei", mai ales atunci 
cînd nu se fac invitații specia
le, mobilizarea însemnînd sim
ple anunțuri la ziar ? Dar 
sîmbătă, la „Tineretului" — un
de apăruseră, ca din senin, alte 
șase terenuri în preajma celor 
de-acum clasice — s-au strîns 
34 de echipe, sute de voleiba
liști de toate categoriile, vîrste- 
le și ocupațiile. Comisia muni
cipală de specialitate (avînd — 
se înțelege — concursul federa-.

ției) a cheipat arbitri dintre cel 
mai buni, răspunzînd și „inter
naționali" ca I. Niculescu, M. 
Nicolau, I. Covaci, A. Dinicu. 
R. Farmuș, Gh. Ionescu.

...Stă să plouă, dar cui să-i 
fie gindul la norii care se tot 
adună, amenințători ? Cu ochii 
în... opt (numărul de partide 
jucate — pe sistemul două se
turi din trei — concomitent) o 
descoperim Pe maestra emerită 
a sportului. Eugenia Rebac, în 
rol de antrenoare, a mugurilor 
voleiului giuleștean. Echipa sa 
și a Danei Marin, o fetiță de 
12 ani, ce pare talentată, are 
un meci greu, cu sextetul Școlii

__________ Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. 2-3)

TURNEUL INTERNATIONAL DE LUPTE DE LA CONSTANTA
Japonia, Olanda,
S.U.A., Ungaria, U.R.S.S. 
România).

Ultima 
programat 
viteză pe 
probele de 
Condițiile de 
mai fost la fel de bune ca în 
prima zi, pentru probele de vi
teză a bătut tot timpul un vînt 
din față, careta împiedicat ob
ținerea unor timpi comparabili 
cu cei realizați vineri în fina-

Polonia, 
și

zi a concursului 
finalele curselor 
distanța de 500 m 

fond (10 000 m). 
întrecere n-au

de 
Și

PUGILISTII NOȘTRI
“ t

Cuțov aSimion
Sala sporturi- 
plină pînă la 
finalele cam- 

de box,

Sîmbătă seara, 
lor din Tulcea, 
refuz, a găzduit 
pionatelor balcanice 
competiție care a reunit pugi- 
liști din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia și România.

CAMP1ON1I BALCANICI 
pe 1979

Semimuscă :
Ion Boboc (România)

Muscă :
Daniel Radu (România) 

Cocoș :
Ionel Panaite (România) 

Pană :
Gheorghe Oțelea (Româ
nia)

Semiușoară :
Florian Livadaru (Româ
nia)

Ușoară :
Simion Cuțov (România)

Semimijlocie :
Atanasios Iliadis (Grecia)

Mijlocie Mică :
Nedelko Grozev (Bul
garia)

Mijlocie :
Veselin Zizici (Iugosla
via)

Semigrea :
Slobodan Kacear (Iugo
slavia)

Grea :
Ion Cernat (România)

După cum este cunoscut, pen
tru prima oară în istoria aces
tor întreceri, toți reprezentanții 
țării noastre au depășit cu bine 
fazele preliminare, calificîn- 
du-se în finale. Un public nu
meros, entuziast și obiectiv, i-a 
susținut permanent pe pugiliș-

drept de apei pe Bîr- 
Hempel și Graupner

vins fără 
lădeanu, 
(ultimii doi din R. D. Germa
nă). confirmînd revenirea trep
tată la cel mai înalt nivel. în
trecut; mai clar decît la „națio
nale" șl la campionatul Pe e- 
chipe, Bîrlădeanu se poate to
tuși lăuda că a sosit înaintea 
unor adversari care pot candi
da oricînd la podiumul unor 
campionate mondiale !

La canoe simplu valorosul 
Ulrich Eicke (R. F. Germania)

A PRILEJUIT 0 UTILĂ VERIFICARE ÎNAINTEA C.M.
CONSTANTA, 8 (prin tele

fon). Sîmbătă și duminică, un 
public entuziast și destul de 
numeros, dacă ne gîndim la a- 
tracția deosebită pe care o e- 
xercită în aceste zile plajele 
însorite ale litoralului, a urmă
rit din tribunele Sălii sporturi
lor întrecerile celei de-a 17-a 
ediții a turneului internațional 
de lupte al României.

3 saltele’ de concurs

AU CUCERIT 7 TITLURI BALCANICE
realizat cea mai aplaudată victorie

cele șapie 
sportivilor 

al

tii români, salutînd 
victorii finale ale 
noștri. Iată un scurt film 
celor 11 partide de sîmbătă.

Primul care a urcat in ring 
a fost semimusca Ion Boboc. 
El l-a întîlnit pe bulgarul Hris- 
to Bonev, boxer înalt, cu gardă 
inversă' și foarte bătăios. După 
o primă repriză echilibrată, în 
care I. Boboc s-a străduit să 
se apropie de adversar cu serii

lovituri, în rundulde
a avut cîteva tentative 

, punîndu-1 în dificultate 
numărat) pe Bonev. Din 

moment, reprezentantul

scurte 
doi el 
reușite, 
(a fost 
acest 1 
nostru s-a îndreptat cu pași si
guri spre victorie. Vicecampio- 
nul european Daniel Radu a

MihaFTRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

Pe cele 
au evoluat 142 de sportivi din 
Franța, Irak, Polonia, România 
(cu mai mulți concurenți la 
fiecare categorie de greutate; 
'dar numai cel mai bine clasat 
putînd urca pe podium). Sene
gal, Ungaria si Uniunea Sovie
tică. Spre satisfacția tuturor, 
reprezentanții țării noastre au 
încheiat competiția cu un bi
lanț net favorabil, 
de 16 ori pe locul 
la greco-romane și 
libere), bilanț care 
așteptăm cu și mai 
ranțe evoluțiile - lor 
tele campionate mondiale, 
precizăm însă că spre deosebire 
de alte ediții, actualul turneu 
a cunoscut o participare 
redusă a 
hotare, în 
s-au aflat 
nele Uniunii Sovietice. Unga
riei si Poloniei — adversari re
dutabili, binecunoscut! în arena 
internațională.

în aceste condiții s-a reali
zat în bună măsură verificarea 
sportivilor noștri fruntași într-o 
competiție care (mai ales ulti
ma reuniune) s-a desfășurat la

clasîndu-se 
I (de 8 ori 
de 8 ori la 
ne face să 
multe spe- 
la apropia- 

Să

oaspeților de 
rîndul cărora 

- mai ales în

mai 
peste 
însâ 

echi-

un nivel tehnic destul de bun. 
A fost, credem, de mare utili
tate faptul că acest turneu a 
avut loc într-o zonă cu climă 
marină, oarecum asemănătoare 
cu cea de la San Diego, ora$ 
situat pe țărmul Pacificului, 
care va fi gazda campionatelor 
mondiale din luna august în 
plus, trebuie subliniate posibi
litățile pe care le-au avut spe
cialiștii federației și antrenorii 
din cluburi si asociații de a ur
mări în întreceri un mare nu
măr de luptători tineri cu per
spective de progres și afirmare.

Insistăm, în locul unei cro
nici obișnuite, asupra acestor 
aspecte cu caracter general 
pentru că, este lesne de înțe
les, nu pot fi cohnentate cele 
peste 200 de meciuri desfășu
rate sîmbătă si duminică. Ne 
îndeamnă la aceasta și faptul 
că. deși prezenți în finale la 
majoritatea categoriilor, 
sportivii noștri, conform 
lamentului competiției, numai

dintre 
regu-

Dan GARLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Recorduri republicane în pentatlonul junioarelor

ELENA AFLORII Șl AMALIA BĂDOAIA
PERFORMERELE COMPETIȚIEI

Clujeanul Dan 
Goia s-a străduit 
să realizeze punc
tajul care să-i a- 
ducă titlul de cam
pion republican la 
decatlon, dar a ra
tat pentru citeva 
secunde la 1 500 l

Seria campionatelor naționale 
individuale din acest an a fost 
inaugurată, la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, cu desfășurarea 
probelor combinate, progra
mate pe Stadionul Republicii. 
Sarea și piperul întrecerilor 
le-au oferit juniorii. în mod 
special fetele. Le pentatlon, de 
pildă, au încheiat concursul 22 
de atlete dintre care 9 au rea
lizat punctaje de peste 3000 
puncte. Campioană a junioare
lor. pe acest an, este Elena 
Aflorii (Șc. g-ralâ 7 din Deva). 
Eleva antrenorului Mihai Ni- 
culescu a totalizat 3941 p, per
formanță care reprezintă un 
nou record republican pentru 
junioarele de cat. I. în cele 
6 probe ea a înregistrat rezul-

țațele : 100 mg — 14,21 s, greu
tate — 9,78 m. înălțime — 1,58 
m, lungime — 6,14 m, 800 m — 
2:21,0. A doua clasată, Amalia 
Bădoaia (Lie. filologie-istorie 
C-lung) cu 3679 p a realizat un 
nou record al junioarelor de 
cat. a H-a (14,66 s — 8,14 m — 
1,58 m — 5,63 m — 2:19,2). A 
IlI-a. tot o elevă a. liceului 
din Cîmpulung, Marîa Vlăs- 
ceanu cu 3660 p (14,46 s — 
10,04 m — 1.61 m — 5,71 m — 
2:39,7). Pe locurile următoarei 
4. Ioana Grigore (Șc. g-rală 25 
Brașov) 3542 p. 5. Gabriel* 
Cotet (CSȘ Focșani) 3532 p.

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)



OLIMPICE DE POLO
BRAȘOV, 8 (prin telefon). 

Primul meci preliminar în ca
drul competiției internaționale 
de tenis pentrii echipe de tine
ret — „Cupa Galca" (zona F) 
s-a încheiat sîmbătă, după o 
dîrză dispută, cu scorul de 3—2 
In favoarea talentatei formații 
a Tunisiei care a- întrecut mai 
puțin experimentata echipă a 
Turciei. Punctul decisiv a fost 
obținut, în ultima partidă, de 
către cel mai bun jucător tuni
sian Abdelmajid Marrouki în 
dauna lui Demir Nekvet 6—3, 
6—2. Alte rezultate : Marrouki, 
Bouhafa — Nekvet, Karasu 
5—7, 6—1,
Bouhafa — 
1—6.

Astfel, în 
duminică, după-amiază, în me
ciul său de debut, echipa Româ
niei a întîlnit selecționata Tuni
siei. Pe terenul central al clu
bului Dinamo, jucătorii noștri 
și-au demonstrat buna pregă
tire tehnică și tactică ajungînd 
să conducă cu 3—0, după pri
ma zi. Andrei Dîrzu a învins 
cu 6—1, 6—4 pe campionul de 
seniori al Tunisiei, Marrouki, 
fără a străluci, dar jucînd 
cu siguranță (în ciuda u- 
nei -leziuni la tendonul lui 
Achile). Intrucît, Florin Se- 
gărccanu a sosit cu întîr-

Nekvet,
4—6; 6—2, 6—0,
Karasu 7—5, 3—6,

semifinala zonei,

ziere la Brașov, antrenorul 
Dumitru Viziru l-a folosit pe 
Liviu Mancaș pentru al doilea 
meci de simplu. Acesta a fost 
la înălțimea sarcinii, dispunind 
fără dificultate de Riani cu 6—1, 
6—2.

— Proba de dublu a stat la dis
poziția formației române care 
a cîștigat fără a pierde vreun 
set : Mancaș, Segărceanu — 
Marrouki, Bouhafa 6—3, 6—3, 
6—2.

In partida paralelă, Austria 
a obținut o (foarte ușoară vic
torie în fața formației Ciprului, 
conducted, de pe acum, cu 3—0, 
datorită superiorității nete a 
componenților ei. Neexperimen
tați, tinerii tenismani ciprioți, 
îndrumați de antrenorul englez 
Gordon Ramsden, au cedat fără 
drept de apel. Rezultate : 
Bernhard Pils — Alkis Papami- 
chael 6—1, 6—0, Helmar Sticg- 
ler — Nicolas Gcorgallidcs 6—0, 
6—0, Pils, Oberparleiler — 
Georgallides, Loizides 6—0, 
6—2, 6—3.

Luni
partide de simplu dar, de pe 
acum. ...... ~
Austriei sînt calificate pentru 
finala zonei. Meciul lor va avea 
loc marți și miercuri.

Victor BĂNC1ULESCU

se desfășoară ultimele

echipele României si

Părerile antrenorului Paul Niculescu
după turneul de la Bogliasco

Comportarea foarte bună a 
primei noastre reprezentative 
de polo la recentul turneu in
ternațional de la Bogliasco 
(Italia), competiție pe care a 
încheiat-o, neînvinsă, pe locul 
secund, a suscitat un viu inte
res în rîndul iubitorilor acestui 
sport, faipt care ne-a determi
nat să solicităm cîteva amă
nunte antrenorului Paul Nicu
lescu.

„în prima zi, jocul cu Spa
nia : după trei reprize egale 
(3—3), în.'ultima am ajuns să 
cîștigăm cu 6—3. Apoi, cel cu 
Olanda, oarecum dramatic: ad
versarii au fost gratulați de 
arbitri cu 3 penalty-uri (unul 
apărat de Spînu) și 4 situații 
de „om în plus". Cu toate a- 
cestea, am ajuns, în ultimele 
5 minute, de la 2—5 la 6—6, 
toate punctele echipei române 
fiind realizate din acțiune ! 
A urmat meciul cu Italia, 
campioana lumii, care n-a reu
șit să ne învingă nici de data 
aceasta : 
secunde, 
rel Rus 
avut în _
dar a ratat. Și, ta sfîrșit, jocui

cînd mai erau 30 de 
la scorul de 3—3, Vio- 
(la „om în plus") a 
mină golul victoriei.

cu Ungaria. Am condus în re
priza a 3-a cu 5—2 (!) și scorul 
finaD de 5—4 nu reflectă sufi
cient o superioritate categori
că. In fine, in ultima partidă, 
cu Australia, am rămas din 
minutul doi fără V. Rus. eli
minat. Dacă mai adaug că la 
Bogliasco ne-au lipsit și alți 
3 jucători de bază, D. Popes
cu, Ci. Rusu și Nastasiu, se în
țelege că victoria (6—4) au 
obținut-o de fapt tinerii din 
echipă. Dintre aceștia, vreau 
să-i remarc in mod special pe 
A. Munteanu și S. Popescu, 
ultimul (debutant). evoluînd de 
parcă ar fi avut o îndelungată 
experiență internațională.

împreună cu colegul meu 
Iuliu Capșa am decis. după 
„Cupa mondială", să împrospă
tăm „7“-le reprezentativ și, ca 
atare, toți tinerii care au făcut 
deplasarea (Fejer. Gordan, 
Garofeanu, Costrăș, Ș. Popes
cu) au jucat efectiv. Așa vom 
proceda și la următorul test 
„Cupa Tungsram", programat 
între 10 și 12 iulie, la Eger. 
Vom întîlni practic aceleași e- 
chipe, exceptînd-o pe cea a 
Spaniei. înlocuită de Iugosla
via. Munteanu și Ș. Popescu 
nu vor, lipsi, iar de data
ceasta îl vom Încerca și pe 
Horia Niță, una din marile re
velații ale ultimului campio
nat. Toți ceilalți tineri vor 
juca între 13 și 15 iulie, la 
Bratislava, în „Cupa Dunării", 
într-o selecționată secundă ' a 
lotului olimpic.

Cine a urmărit pregătirile 
noastre în ultima vreme își 
poate da seama cu ușurință 
că toți jucătorii din lotul olim
pic tratează acum pregătirea 
lor cu maximă seriozitate. Ni
meni nu-și mai poate permite 
momente de relaxare, pentru 
că în mod evident, pentru cele 
11 locuri ale echipei candi
dează astăzi cam 20 de jucă
tori. Și vă asigur că de fiecare 
dată vor juca cei mai buni, cei 

' mai în formă, indiferent de 
renumele lor. Acesta este după 
părerea • mea un prim cîștig al 
echipei noastre olimpice".

IULIE, O LUNA PLINA PENTRU /
Europei — B 
21—22 la Ka 
„Cupei Euro 
(bărbați) ; 
republican a 
școlare (juni 
reș, Reșița, 
govlște, Brăi: 
republican j 
zonă) ; 21—2: 
tachiada U.I 
preolimplce ; 
(Bulgaria), 
(juniori).

Deci, se Ir 
activitate pe 
în abordarea 
competiții, ir 
valorică sau 
este deschisă

a-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE LUPTE DE LA CONSTANȚA
7 ’

(Urmare din pag, 1)

cei mai buni s-au putut clasa 
Intre primii 3, excepting cîteva 
categorii la libere, unde numă
rul participanților străini a fost 
minim.

Oricum, să apreciem faptul 
că, în general, componenții lo
tului pentru campionatele "mon
diale au dovedit o bună formă 
sportivă. Sînt încurajatoare și 
unele rezultate obținute la lup
te libere, disciplină ’aflată in
tr-un susținut efort pentru rea
firmarea internațională, un e- 
fort care se cerc însă continuat 
cu perseverență. Dar asupra 
altor concluzii privind compor
tarea luptătorilor noștri frun
tași vom reveni intr-un 
mentariu ulterior.

Iată primii trei clasați 
ordinea categoriilor.

GRECO-ROMANE — 48 
1. C. Alexandru (România) 
F. Sereș (Ungaria) ; 3. W.
cinski (Polonia) ; 52 kg : 1. N. 

'Gingă (România) ; 2. W. Mal- 
dakowski (Polonia) ; 3.

co

in

kg : 
; 2. 
Ku-

J.P.

Chambellan (Franța) ; 57 kg : 
1. N. Mareș (România) ; 2. P. 
Michalik (Polonia) ; 3. M. Mer- 
cader (Franța) ; 62 kg : 1. Șt. 
Negrișan (România) ; 2. R.
Swierat (Polonia) ; 3. J.P. Mer- 
cader (Franța) ; 68 kg : 1. Și. 
Rusu (România) ; 2. L. Reczi 
(Ungaria) ; 3. L. Lacaze (Fran
ța) ; 74 kg: 1. V. Mukarticev 
(U.R.S.S.) ; 2. A. Supron (Po
lonia) ; 3. Gh. Minea (Româ
nia) ; 82 kg : 1. I. Draiea (Ro
mânia) ; 2.
(U.R.S.S.) ; 3. A. Csapo (Unga
ria) ; 90 kg : 1. P. Dicu (Româ
nia) ; 2. Fr. Court (Franța) ; 
3. J. Fodor (Ungaria) ; 100 kg :
1. J. Khoromanski (Polonia) ;
2. A. Bodo (Ungaria) ; 3. V. 
Andrei (România) ; +100 kg : 
1. R. Codrcanu (România) ; 2. 
E. Artiunin (U.R.S.S.) ; 3. M. 
Galinski (Polonia).

LIBERE — 48 kg : 1. M. Gyu- 
lay (Ungaria) ; 2. V. Vișan
(România) ; 3. A. Coiuna (Ro
mânia) ; 52 kg : 1. P. Ccarnăiț 
(România) ; 2. L. Szabo (Un
garia) ; 3. C. Măndilă (Roma-

A. Saninov

nia) ; 57 kg : 1 P. Brindușan
(România) ; 2. A, Lobrutto
(Franța) ; 3. M. Ndiaye (Sene
gal) ; 62 kg : 1. A. Șuieu (Ro
mânia) ; 2. J. Orban (Ungaria); 
3. F. Mustafa (Irak) ; b8 kg :
1. L. Sandor (România) ; 2. A. 
Nicolas (Franța) ; 3. M. Moha
mad (Irak) ; 74 kg : 1. M. Fc-

1. D. Bocănea- 
K. Ibrahim 
T. Sercgcly 
Naghy (Un

garia) ; 3. A. Diop (Senegal) ; 
90 kg : 1. I. Ivanov (România);
2. Chr. Andanson (Franța) ; 3. 
C. Copil (România) ;
V. Pușcașu (România) 
Robotka (Ungaria) ; 
(Senegal) ; +100
Janko (România) ; 
ho (Senegal) ; 3.
(România).

uiciu n
her (Ungaria) ; 2. 
lă (România) ;
(Irak) ; 82 kg : 
(România) ; 2.

3.
1. 

L.

, . ; 3.
100 kg :

; 2. I.
3. A. Sara 

kg : 1. A.
2. M. Sar-
E. Fanaite
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generale 111, în care joacă și 
Maria Cotîrlan, mai mică cu 
un an decît Dana, „fostă atle
tă". Va învinge formația din 
urmă, antrenată de D. Tănăses- 
•u, și acum, și în partida ur
mătoare. Pe "terenul de alături, 
junioarele Clubului sportiv șco
lar 1 (conduse de pe margine 
de Daniela Balog) adună vic
torie după victorie. Aurel Do- 
bincă, cel care a gîndit primul 
o asemenea „Zi“, ne îndeamnă 
Bă vedem o echipă mică, Poli- 
color, unde voleibalistul cu nu
mărul 14 are, aflăm, mai bine 
de 40 de ani de... sport și 62 (!) 
de viață, arătînd cu vreo două 
decenii mai tînăr. Operatorul 
chimist de ieri, pensionarul de 
azi Ion Cioroiu, este decanul 
de vîrstă al jucătorilor, dar nu 
singurul trecut de prima tine
rețe, formația sa A.T.M. II, fi
ind sextetul cel mai matur. 
Privirea ni se întoarce spre te
renurile unde se întrec junio
rii. Faze lungi, mingi Ia limită

„scoase", mai mult și mai mult 
impresionînd elevii lui R. Șoacă 
și ai Clubului sportiv școlar 
nr. 2...

înserarea găsește tot pline 
terenurile. Printre învingătoare 
se află Electra și Electromag
netica (la seniori, pe categorii 
valorice), C.P.B. — la senioare. 
Cîștigătorii au fost, cu siguran
ță, mai numeroși — cîteva sute 
de adevărați iubitori de volei 
care au avut unde și cum să 
se întreacă. Si nu e deloc pu
țin !

Ca întotdeauna, o reușită 
presupune o continuare... Ziua 
voleiului bucureștean nu poate 
rămîne o acțiune singulară, ea 
trebuie repetată In timp și în 
alte sporturi, acolo unde sînt 
posibile, firește, amenajările 
simple și imediate. Cît mai 
multă lume pe terenurile de 
întrecere — iată unul din în
demnurile „Daciadei". Comisia 
bucureșteană de volei a aflat 
o cale sigură de a urma un 
asemenea îndemn. Cine ii ur
mează exemplul 7

întîlnit un partener deosebit de 
rezistent și bine pregătit, Petar 
Laskov (Bulgaria), pe care l-a 
depășit datorită plusului său 
de viteză Și cunoștințelor teh- 
nico-tactice. Mai * înalt decît 
Radu, pugilistul bulgar l-a în- 
tîmpinat deseori cu lovituri di
recte, multe dintre ele puter
nice, pe care reprezentantul 
nostru a trebuit să se concen
treze la maximum pentru a le 
putea evita. Tînărul gălățean 
Ionel Panaite și-a făcut un 
debut promițător în echipa na- 

.țională, învingîndu-1 clar
puncte, la categoria cocoș, 
turcul Bulent Angin.

Cea de a patra victorie 
sportivilor români a fost reali
zată de un alt nou component 
al echipei reprezentative, piteș- 
teanul Gheorghe Oțelea După 
două runduri extrem de dispu
tate și echilibrate, Oțelea a 
reușit să se desprindă în câști
gător în ultimele trei minute

REGATA

la 
pe

a

PENTATLONUL
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6. Eva Palffy (Lie. A. Ștacai 
Cj-Naip.) 3447 n.

întrecerea juniorilor la de
catlon (18 concurenți au termi
nat concursul) a prilejuit o 
frumoasă victorie constănțea- 
nului Petre Văduva (C.S.Ș. —
antrenor C-tin Boroianiu) care 
a realizat 6523 p (100 m — 
11,60 s, lungime — 6,76 m, 
greutate — 10,93 m, înălțime —
l, 92 m. 400 m — 52,89 s. 110 
mg — 15,94 s, disc — 29,48 m, 
prăjină — 3,70 m. suliță 40,25
m, 1500 m — 4:21,1). Celelalte
poziții fruntașe ale clasamen
tului au fost ocupate de : 2.
Aurel Aștileanu (CASU Cj- 
Nap.) 6259 p, 3. Mihai Durbac 
(CSȘ Ploiești) 6156 n, 4. Mihai 
Breaz (Lie. A. Sincai Cj-Nap.)

JUNIOARELOR
6042 p. 5. Eugen Simon (Ș.c. 
g-rală 7 Deva) 5994 p, 6. Horia 
Giurgiuman (Lie. A. Șincai Cj- 
Nap.) 5766 p.

Concursul de decatlon al se
niorilor. cu 5 înscriși, s-a În
cheiat în 3 concurenți (!). cîș- 
tigătonul Dan Goia (CASU 
Cluj-Napoca) realizînd 7126 p, 
cu 74 p sub baremul cerut. El 
a înregistrat rezultatele : 11,51 s
— 6,84 m — 12,36 m — 1,98 m
— 51,69 s — 16,30 s — 36,70 m
— 4,10 m — 56,48 m — 4:32,9. 
Pină la a opta probă lider al 
clasamentului a fost studentul 
brașovean Constantin Halichias 
(CSU) care a terminat con
cursul pe locul secund (7080 p) 
dar a cîștigat titlul de cam
pion republican la tineret. Al 
treilea, veteranul poliatlonist 
Mihai Nicolau (Steaua) cu 
6813 p.

Iulie este luna de virf a acti
vității competițlonale la atletism, 
o lună foarte bogată In tot felul 
de concursuri interne și Interna
tionale. In această lună nu exis
tă săptămînă în care să nu fie 
programată cel puțin o competi
ție însemnată.

Iată calendarul principalelor 
concursuri ale lunii iulie : 11—13 
la București, Canfplonatele repu
blicane individuale (seniori) ; 
14—15 la Iași, Concursul republi
can al unităților sportive școlare 
(juniori m) ; 15 la București,
Campionatul .republican de M km 
marș (seniori) ; 18—19 la Poiana 
Brașov, meci internațional Româ
nia — R. D. Germană (juniori) ; 
21 la Antony, finala B a „Cupei
C.F.R. BRAȘOV SE MENȚINE IN DIVIZ
C.F.R. Brașov va fi, pe mal 

departe, în Divizia A la rugby ! 
Ea a învins, sîmbătă dimineață, 
Politehnica Cluj-Napoca cu 12—10 
(0—3), rezultat care a condus la 
următorul clasament al barajului 
în 3: 1. Vulcan 6 p, 2. C.F.R. 
4 p, 3. Politehnica 2 p. S-a ade
verit, astfel, că primele două 
formații au fost cele mai bune 
dintre aspirantele la eșalonul su
perior al rugbyului nostru.

Ultimul meci - al „maratonu- 
lui“ pentru Divizia A a avut un 
cadru optim de desfășurare, dis- 
putîndu-se pe frumosul gazon al 
terenului central de la Parcul 
copilului și fiind condus de un 
arbitru F.I.R.A., Theodor Witting. 
Partida nu a însemnat însă, din 
păcate, șl un spectacol de bună 
calitate. S-a jucat nervos — au 
abundat gesturile din afara spor
tului, cîte un component al fie
cărei echipe fiind eliminat —, cu 
gîndul la rezultat șl mai puțin 
la... rugby. Primii au punctat 
universitarii, după o lovitură in
directă (BALINT, mim 15), bra
șovenii egalînd abia după pauză, 
grație preciziei trasformerului 
LAZURCA (l.p., mln. 43). După 
ce Balint a greșit de puțin ținta, 
din drop, minutul 49 a consem
nat o situație mai rară : HARA- 
LAMBIE (ce mare lucru e să ai 
asemenea „bătrîni“ în echipă 1) a 
reușit un drop, fază în care un 
alt brașovean este lovit, arbitrul 
acordînd lovitură de pedeapsă de

SĂRITORII ORÂDENI, CAMPIONI LA
Din nou dispute de mare inte

res în întrecerile feminine din 
cadrul campionatelor naționale 
de sărituri în apă. De astă dată 
țelul concurentelor a fost cu
cerirea titlului la trambulina de 
3 m, la care candidau, cu șanse 
apropiate, șase sportive. Dimi
neață, șansele au surîs (datorită 
unei evoluții răsplătite cu apla
uze) micuței Cristina Timar (13 
ani), dar după amiază, în cursul 
....................... ........... ‘ fostei 

s-a...

la locul de l 
de la centru, 
format și, i> 
C.F.R. a ajv 
nemalavînd 
la joc, au ’ 
(solist, tot 

hala) BALIN' 
(min. 61), da 
făcut diferen 
In final, Pol 
ultimele clip 
realizat de 
(G. RAEȚC1I

GH. AT/ 
DIN „C

Abia tnche 
cadrul camp 
nale ale Roi 
pentatlonul 
atenția iubit» 
ji ilflcil spo 
debutat disp 
dlțlonalel o 
„Cupa Prieti 
clpă tineri s 
Cehoslovacia, 
U.R.S.S. șl R

Conform r 
probă a con 
gramată pe 
din Capitală 
a-a dovedit 1 
Mt de osplta 
intrat doar ț 
al fiecărei r

finalelor, eleva (și fiica) 
performere Elena Timar 
speriat parcă de ceea ce putea 
face, a ratat cîteva sărituri și 
a coborît de pe locul 1 pe locul 
4 care, totuși, constituie pentru

AU CUCERIT 7 TITLURI BALCANICE
Florian Livadaru (semiușoa- 

ră) a avut o sarcină ușoa
ră în fața grecului Hristos Ia- 
cobidis, pe care l-a pus k.o. în 
prima repriză, după ce i-a pla
sat numeroase lovituri dure la 
corp și cap.

Simion Cuțov a realizat un 
meci entuziasmant în compania 
iugoslavului Dino Cutiei, ad
versar extraordinar de rezis
tent și combativ, care impresio
nase și prin forța loviturilor 
sale (a cîștigat prin k.o. meciul 
cu Ianis — Grecia). Evoluînd 
ca în zilele sale bune, campio
nul român a plasat numeroase 
lovituri directe de întîmpinare 
adversarului său, care a atacat 
susținut de la primul pînă la 
ultimul sunet de gong. Numă
rat de două ori în rundul doi, 
cînd a recepționat două serii 
de lovituri puternice, Și sim- 
țindu-se depășit,. Cutiei a ata
cat și mai susținut în ultimele 
trei minute de luptă, încercînd 
să refacă terenul pierdut. Dar, 
cu - resursele-i bine cunoscute, 
Cuțov și-a menținut avantajul,

primind decizia cea, mai aplau
dată din seara finalelor.

începînd cu categoria semi- 
mijlocie au urmat cele patru 
înfrîngeri consecutive ale repre
zentanților noștri, una dintre 
ele, cea a lui Sandu Tîrîlă, 
fiind incorectă, determinată de 
modul părtinitor în care a ar
bitrat bulgarul Ivan Nikolov. 
Accidentat la mină (luxația 
pumnului) Ion Vladimir a 
abandonat în prima repriză a 
partidei cu grecul Atanasios 
Iliadis. Vasilc Gîrgavu a evo
luat slab în fața bulgarului Ne- 
delko Grozev, dovedind o in
suficientă pregătire fizică. S. 
Tîrîlă a pierdut, In condițiile 
amintite, întîlnirea cu iugosla
vul Veselin Zizici, iar Georgi- 
că Donici, sportiv cu o tehnică 
deficitară, a fost întrecut la 
puncte de iugoslavul Slobodan 
Kacear.

Ultima victorie românească a 
fost realizată de greul Ion Ccr- 
nat, care l-a depășit clar la 
puncte pe Bozidar Cvetici (Iu
goslavia).

ea un rezull 
mă, titlul d 
decis de dl 
lena Toth ș 
Toth a cond 
salturilor, da 
(dublu salt 
grupat), gr« 
văzut depăși 
mele două s 
dus-o pe 1 
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prestații ma: 
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dealtfel, și 
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Georgiana S; 
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fără îndoială imbatabil la a- 
ceastă oră.

în sfîrșit, la canoe dublu, 
Ivan Patzaichin și Petre Capus- 
ta au întrecut clar perechea 
fraților Simionov, învingătoare 
in ajun la 1 000 m. „împărțirea" 
probelor pentru C.M. pare so
luția cea mai logică !

La fond reprezentanții noștri 
au cîștigat toate probele, fără 
a avea, să recunoaștem, adver
sari de reală valoare, mai ales 
la canoe, unde, atit la simplu 
cît și la dublu au ocupat Pri
mele trei locuri. Neobosit, Pat
zaichin a obținut a treia victo
rie — întrecîndu-1 pe tenacele 
Varabiev — dovedind nu numai 
valoare, pe care i-o știm cu to
ții, ci și calități morale deose
bite. A terminat cursa cu pal
ma jupuită de pagae, fără să-1 
treacă prin cap să abandoneze, 
deși poate că mulți ar fi fă
cut-o.

SNAGOV
Aplauzele adresate lui Pat

zaichin au încheiat această -e- 
diție a „Regatei Snagov", mai 
bogată numeric ta participări 
străine decît altădată, dar — 
cu o singură (mare) excepție, 
echipa „standard" de caiac a 
R. D. Germane — destul de 
subțire în privința calității.

Rezultate tehnice : PROBE DE 
500 m : K 1 : Vasile Dîba 1:48,5, 
I. BîiHădeanu 1:50,1, P. Hempel 
(R. D. Germană) 1:51,2 ; C 1 : 
Ulrich Eicke (R. F. Germania) 
2:00,6, L. Varabiev 2:00,7, Gh. 
Titu 2:02,1 ; K 2 : R. D. Germană 
(Bernd Olbricht — Rudiger Helm) 
1:40,0, R. D. Germană (B. Duvlg- 
neau — H. Marg) 1:40,1, România 
(I. Milașcu — N. Simioceneo) 
1:40,3 ; C 2-: România (Ivan Pat
zaichin — Petre Capusta) 1:54,5, 
România (Gh. Simionov — T. 
Simionov) 1:59,7, România (Feo
dor Gurel — P. Cozlov) 1:57,o ; 
K 4 : R. D. Germană (Harald 
Marg — Bernd Duvigneau — Ro
land Graupner — Bernd Olbricht) 
1 :S1,4, România (I. Dragulschi — 
L. Serghei — I. Labanov — N, 
Eșeanu) 1:31,4, România (M. Za- 
iiu — V. Dîba — I. Geantă —

LA CAIAC-CANOE
Al. Giura) 1:31,9 ; K 4 F : R. D. 
Germană (Marion Rossiger — 
Martina Bischof — Roswitha 
Eberl — Birgitt Fischer) 1:39,3, 
România (Agafia Orlov — Nasta- 
zia Niehl to v — Maria Nicolae — 
Adriana Tarasov) 1:43,0, Româ
nia (Maria Ștefan — Nastasia 
Buri — Stela Moldoveanu — Floa
rea Pctrușel) 1:44,1 ; PROBE DE 
FOND (10 000 m) K 1 : Grigore 
Constantinov 43:29,6, H. Serowik 
(Polonia) 43:40,0, A. Michalski 
(Polonia) 43:44,2 ; K 2 : România 
(Cuprian Macarencu — Nicolae 
ț'icu) 37:00,0, România (I. Sidor
— V. Ignat) 37:02,0, Polonia (E. 
Bukowski — W. Marcinkowski) 
37:06,5 ; K 4 : România (Zahar 
Susoi — Gavrilă Pamacai — An- 
dreian Ștefan — Vasile Simio- 
cenco) 33:44,1, Polonia (Z. Gry- 
gierski — M. Zielinski — A. 
Wisniewski — K. Krzyzanski) 
33:45,6, R. F. Germania (U. Brand
— H. Hubbertz —- O. Meier — 
M. Maehler) 33:46,8 ; C 1 : Ivan 
Patzaichin 44:33,0, L. Varabiev 
44:35,3, Gt Denisov 44:52,4 ; C 2 : 
România (Gherasim Munteanu — 
Gheorghe Titu) 41:02,1, România. 
(M. Marcov — Gh. Simiocenco) 
41:10,2., România (C. Avram — I. 
Erofei) 41:18,7.

A IN
LUGOJ, 8 
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CIOCÂLTEA, LIDER 
LA SATU MARE

Cu un start excelent (care 
reamintit jocul energic din tine
rețea sa șahistă) marele maestru 
Victor Ciocâltea este lider în 
turneul internațional de șah „So
meș", care se desfășoară la 
Satu Mare. - El a cîștigat partida 
amînată din prima rundă cu 
Banas, apoi l-a învins pe Rajna 
(cu albele) și pe I. Fischer (cu 
negrele), ocupînd primul loc, cu 
3 puncte din 3 posibile. Frunta
șul clasamentului este secondat 
de timișoreanul Ilijin cu 2*/2 P 
(remiză cu I. Szabo, în runda a 
2-a, victorie la Lengyel, în run
da a 3-a). Cîte 2 p au acumulat 
I. Szabo, Sidnik și Biriescu, iar 
cîte l*/2 p Bukal și Ungureanu.

★
La Iași în cadrul tradiționalu

lui „Memorial Sadoveanu", con
duc Urzică și Hausner cu cîte 
3 p, urmați de Honfi 2'/, p (1), 
Boos 2‘/, P, Bușu 2 p (2), Foișor 
2 p (1). In runda a 4-a Foișor 
l-a Învins pe Urzică, iar în run
da a 5-a Urzică l-a întrecut pe 
Boos. Alte rezultate : Voiculescu 
— Dominte 1—0, Pușcășu — 
Hausner Foișor — Bușu,
Honfi — Skrobek, Marcovicl — 
Szmetan, Bușu — Marovici între
rupte.
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urmînd să se prezinte la start 
astăzi. Așa cum remarcau toți 
specialiștii, calitatea probei a 
fost mult îmbunătățită și de pu
nerea la dispoziția concurenților, 
de către federația noastră de 
specialitate, a unui material ca
balin capabil de a executa In 
bune condițiuni parcursul. Așa se 
face că cei 12 pen talion iști care au 
intrat pe parcurs nu au avut di
ficultăți din această pricină, ero
rile consemnate fiind numai ur
marea unor greșeli In abordarea 
obstacolelor sau datorită unor 
deficiențe de tehnică. #

Ca și în urmă ciu o săptămînă, 
La campionatele' internaționale, 
reprezentantul nostru Gheorghe 
Atanasiu a avut o comportare 
foarte bună. El s-a dovedit sigur 
pe conducerea calului, a adoptat 
soluțiile cele mai bune pentru a 
se încadra în timpul acordat, 
astfel că a terminat fără gre
șeală, fiind cronometrat în 1:48,3. 
— 1 100 p. El a fost bine secon
dat de colegul său de echipă, 
Valentin Apetrci care a mers 
chiar mal bine decît la interna
ționale, fiind mult mai atent în 
abordarea obstacolelor, dar in
tr-un ritm ceva mai lent. Din 
această cauză a și avui o minimă 
penalizare la timp (2:03,6) ceea 
ce i-a adus 1098 p și, deocamdată, 
locul secund, după Atanasiu.

Dintre ceilalți concurenți, o 
bună evoluție au avut sovieticul 
P. Ermuhin (2:04,8 — 1090 p), ce
hoslovacul J. Klement (2:11,7 —
1076 p), care au fost penalizați 
doar pentru depășirea timpului, 
lor adăugîndu-li-se și polonezii 
M. Rosinski și I. Dziamski, bul
garul B. Baticov și 
M. Tomașek, toți cu

Evident, abia după 
celorlalte două serii 
stabili clasamentul probei de că
lărie, care se încheie, cum spu
neam, astăzi (întrecerile Încep 
de la ora 9,30) pe stadionul Olim
pia.

Emanuel FÂNTÂNEANU
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ROMÂNIA - BULGARIA 

15-18 LA HANDBAL 
(junioare)

ESCU

I
PLOIEȘTI, S (prin telefon).__________ . _ . A 

doua partidă internațională ami
cală dintre selecționatele de ju
nioare ale Bomâniei șl Bulgariei, 
desfășurată duiminică dimineața, 
In sala Victoria din localitate, a 
revenit handbalistelor bulgare e>u 
scorul de 18—15 (9—7). oaspetele 
au jucat mult mal bine decît în 
(meciul de vineri, în timp ce spor
tivele românce au ratat nepermis 
de mult. Au marcat : Ciubotarii 
t, Oncu 3, Jucan 3, Stanciu, Ta
rile, Busu (România), respectiv 
Ivanova 7, Konțova 3, Garanova 
3, Vasileva 2, Markova 2, Pușka- 
reva. Au arbitrat I. Papp și L. 
Kiss (Ungaria). (I. TANASESCU 
— coresp.) 

I
I
I
I
I
IIL M. SIMION ÎNVINGĂTOR 

ATEGORIA MIJLOCIE 
)R REPUBLICANE DE CĂLĂRIE
). Cam- 
□ntinuat, 
cu pro- 

La star t 
ncurenți. 

puncte 
ca, de 

icurenți- 
3araj să 
bele dis- 
jul pro- 
nometru, 
tivi, din- 
im-ovistul 
oncurînd 
3anchet),

bunăa avut o comportare foarte 
ocupînd locurile 1 și 3, fără pe
nalizare. De asemenea, .colegul 
său de echipă, Mihai Aluneanu 
cu Paring a reușit, în baraj, să 
termine fără greșeală, dar cu 
un. timp inferior lui M. Simion 
cu Prejmer, clasîndu-se pe locul 
secund.

în afară 
disputat o 
semiușoară 
pe primul loc clasîndu-se I. Cio- 
banu (Timiș Izvin) cu Arlechin, 
întrecerile continuă. (G. IGNEA 
— coresp.)

I
I
I

de concurs, s-a mai 
probă de categorie 

(40 de concurenți), I
I

OSPORT INFORMEAZĂ
LA TUA- 
A PRO-
LIE 1979 
7 16 40 ; 
4 5 44 8
37 12 15

IV : 35 7 
a V-a :

i a Vl-a: 
a VII-a: 

a VIII-a:

Si-
1

Ruîmen-
X 
c.

2
2

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
9G5.965 lei
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 IULIE 1979

I. Gaz metan — Steagul roșu 1
II. Nitramonia — Șoimii 

biu
III. Dinamo

tul
IV. Cimentul 

Constanța
V. Portul —

Slatina

Medgidia — F.

Pescărușul

Retrospectivă Divizia A 1978/1979

C. S. TÎRGOVISTE A TERMINAT 
CAMPIONATUL LA 6 MAI!«•o

• Un debut bun a plasat echipa - 29 de etape - 
în plutonul fruntaș • Oboseală sau... vacanță, iată

alternativa de după parlida cu Olimpia
Ene — debutant ; Alexandru 

și Pitaru — debutanți ; FI. Gri
gore, Ștefânescu, Sava, Mari
nescu — debutanți în Divizia 
A. C. S. Tirgoviște a fost in 
campionat o echipă debutantă, 
cu 90 la sută din componenții 
lotului în postură de novici pe 
prima scenă a .fotbalului nos

7. C. S. Tirgoviște
• Puncte realizate : 35 (29 acasâ +

51,4.
0 Golgeterii echipei : Marinescu 12,

Tâtaru 4, Alexandru și Pitaru — cite 2,
Ene, Miu și Kallo — cite 1.

0 Jucători folosiți : 20 - FI. Grigore
Marinescu (33), Ene (32), Kallo (32),
Gheorghe (28), Tâtaru (27), Enache (24), _____ T_______  v.,4,
Dumitrescu (15), Sava (13), Isaia (13), Miu (11), Greaca (10), Bărbu- 
lescu (9), Stancu (6), Niculescu (6).

0 Jucători eliminați : nici unul.
0 Cartonașe galbene : 44 (13 jucători) ;

Gheorghe 10.
0 A beneficiat de o singură lovitură de la 

Alexandru.
0 A fost sancționată cu 4 penalty-uri, ___
0 Media notelor echipei : 6,70 (6,93 acasă — 6,47 în deplasare).
0 Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Coman 7,94 ; 2. Ene 

7,09 ; 3. Kallo 7,03 ; 4. FI. Grigore----- ' ~

tru. Doar Coman și Tâtaru au 
făcut excepție, ei fiind distri- 
buiti de antrenorul Nicolae 
Proca în posturile cheie ale 
ansamblului și lată pe noua 
venită în „înalta societate" ju- 
cînd tăios, cu o tenacitate 
ieșită din comun, echipa îm- 
prumutînd acest... stil de la cel 
care a creat-o, antrenorul el. 
Și, infirmînd multe pronosticuri. 
C.S.-ul a rămas în „A“. A ve
nit apoi campionatul 1978/79. A 
venit cu 1—0 la Buzău, în 
prima etapă j cu 1—0 acasă, in 
partida cu Politehnica Timi
șoara j cu 3—3 la Rm. Vîlcea, 
în etapa a treia. A venit cu 
un start de +3 în clasamentul 
adevărului... adevăr care a dat:
1. un excelent moral jucăto
rilor ; 2. o mare siguranță e- 
chipei ; 3. sprijin larg din par
tea unui public generos, care 
a populat pînă Ia refuz sta-

250 DE JUNIORI LA PREGĂTIRE 
IN TREI TABERE DE VARĂ...

Inccpînd de astăzi, lotul de 
juniori U.E.F.A. ’80 se va afla 
într-o scurtă tabără la Costi- 
nești. După o săptămînă, Bolba, 
Dima, Bejcnaru, Rednic, Ilie, 
Alexa și ceilalți componenți .ai 
lotului vor pleca la Bistrița. 
Aici, ei se vor pregăti pînă 
la sfîrșitul lunii, cînd selec
ționata va trebui să capete con
tur, deoarece în prima decadă 
a lunii august ea se va ali
nia la startul ediției din acest 
an a „Turneului Prietenia", 
care va avea loc în Polonia.

După un scurt stagiu la mare 
(16—23 iulie), lotul lărgit al 
juniorilor de perspectivă se va 
îndrepta spre orașul Brad. în 
această localitate — după patru 
zile de selecții — vor rămîne 
să se pregătească 30 de jucă-

REZULTATELE JOCURILOR-TUR
PENTRU PROMOVAREA ÎN

ALE BARAJULUI 
DIVIZIA C

pentru promovarea 
Iată rezultatele în-

(jud. Arad) — Ex- 
(Hunedoara) 2—0 

Berevoiești (Argeș) 
Mediaș (Sibiu) 4—0

Ieri, echipele campioane jude
țene au disputat primele jocuri 
ale barajului 
în Divizia C. 
registrate ;

Gloria In eu 
plorări Deva 
(0—0), Gloria 
— Vitrometan . .
(3—0), Rapid Panciu (Vrancea) — 
Textila Buhuși (Bacău) 1—6 1—3),
Alumina Oradea (Bihor) — Tex
tila Timișoara (Timiș) 5—0 (3—0), 
Faianța Sighișoara (Mureș) — 
Vișinul Șieu Măgheruș (Bistrița) 
4—0 (2—0), Electro Botoșani (Bo
toșani) — Celuloza Piatra Neamț

VT. Delta — Șoimii Cernavodă X
VII. Unirea Focșani — Petro

lul 1
VIII. Carpați Sinaia — Dinamo

Focșani X
IX. Viitorul Vaslui — Ceahlăul 1
X. Letea Bacău — Constructo

rul Vaslui
XI. I.C.I.M. — Carpați Mîrșa 2 
xn. înfrățirea — Someșul Satu

Mare I
xni. CUPROM — Victoria Că

rei X
FOND TOTAL DE CÎȘUGURI : 

258.287 LEI. 

dionul și care s-a ambiționat 
să nu cedeze trofeul sportivi
tății. Acești factori au contri
buit ca echipa tîrgovișteană să 
reușească să mențină un tem- 
pou uniform, să nu coboare mai 
jos de locul 7 în clasamentul 
general, ea definindu-se în a- 
ceastă perioadă de timp prin :

6 în deplasare) - procentaj :

FI. Grigore și Sava — cite 6, 
Ștefânescu, Gheorghe, Furnică,

(33 de meciuri), Furnică (33), 
Alexandru (32), Pitaru (31), 
, Coman (21), Ștefânescu (19),

cele mai multe :

11 m, transformata de

toate transformate.

7,00 ; 5. Enache 6,74.

1, SIGURANȚA ÎN APĂRARE, 
compartiment în care a exce
lat Coman, iar Gheorghe — 
Ene — Enache — Alexandru 
au alcătuit un cvartet omogen 
de fundași aprigi, primul din
tre fundași, Gheorghe, făcind 
chiar exces de zel, dispuși să 
se bată pentru fiecare balon î
2. MOBILITATEA TRIO-ului 
DE MIJLOCAȘI în care trava
liul depus de Kallo și Furnică 
a fost „dirijat" de clarviziunea 
lui Tâtaru ; 3. DECIZIA ATA
CULUI care l-a lansat 
pidul EL Grigore spre 
reprezentativă. Aceasta a fost 
echipa de pe terenul —

marcate și 
în deplasare, forța 
treptat spre finalul 7 

lamen-

pe ra- 
echipa

echipa de
(30 goluri
7 primite).
ei a scăzut
campionatului, eșuînd
tabil în acel 0—5 de la Baia 
Mare !

propnu 
numai

tori. Printre ei se vor afla 
Girjoabă, Scrtov, L. Popescu, 
Verdeș, Cherecheș, Radu. La 2 
august, selecționata U.E.F.A. 
’81 se va alinia la startul tur
neului internațional de Ia Arad. 
Toate pregătirile vizează o bună 
participare la Turneul Balcanic, 
găzduit de Hunedoara între 26 
august și 1 septembrie.

O a treia tabără — pentru 
juniori U.E.F.A. ’83 — se va 
organiza la Simeria în perioada 
1—31 august.

în total vor participa la a- 
ceste. tabere peste 250 de ju
cători, de 
vor ocupa 
moc, Gh.
N. Opriș, 
colac, V. Bcchcanu, Gh. Cristo- 
lovcanu, AI. Lazăr. ,

pregătirea cărora se 
antrenori ca R. Cos- 
Cosma, V. Băluțiu, 
FI. Știrbei. M. Ni-

2—3 (0—1), Petrolu.1 Tîr- 
(Dîmbovița) — Textila 
(Brașov) 0—0, Recolta 
(Buzău) — Recolta T.

5—2 (3—2), 
» — C.P.L.

(Neamț) 
goviște 
Prejmer 
Săhăteni
Vladimirescu (Galați) I 
Petrolul Țicleni (Gorj) 
Caransebeș (Caraș Severin) 1—1 
(0—0), Simared Baia Mare (Ma
ramureș) — C.F.R. Turda (Cluj) 
1—0 (1—0), Minerul Med
gidia (Constanța) — Danubiana 
București 2—3 (2—1), Dunărea
Calafat (Dolj) — Oltul Rm. Vîl- 
cea (Vîlcea) 3—0 (2—0), Mureșul 
Toplița (Harghita) — Unirea Și
ret (Suceava) 1—0 (0—0), Viitorul 
Chirnogi (Ilfov) — Victoria Flo- 
rești (Prahova) 3—1 (3—1), Elec
trodul Slatina (Olt) — Textila 
Roșiori (Teleorman) 3—1 (3—1).

Duminică 15 iulie vor avea Ioc 
jocurile retur, pe terenurile echi
pelor care în prima etapă au 
evoluat în deplasare.

DUPĂ CUM S-A MAI ANUNȚAT, 
astăzi la ora 9, la sediul F.R.F., va 
avea loc o ședință de lucru, la 
care vor participa președinții și 
antrenorii de la cluburile (asocia
țiile) sportive divizionare A și 
B. Cu acest prilej se vor pune 
în discuție unele probleme cu
rente ale activității fotbalistice.

Portarul tîrgoviștean Bărbulcscu, rezerva Iul Coman, este foarte 
aproape de a para un penalty, dar mingea șutată de Iordănescu 
va intra, totuși, in plasă. Fază din meciul Steaua — C.S. Tirgo
viște (scor 3—1), disputat, la București, in prima parte a campio

natului recent încheiat.

0—5 cu F. C. Baia Mare a 
fost înregistrat în ultima etapă. 
Dar, oricit ar părea de neve
rosimil, C. S. Tirgoviște nu la 
24 iunie a jucat ultimul ei 
meci din ediția 1978/79. ci mult 
mai devreme, la G mai. Cc s-a 
întimplat, de fapt, atunci 7 în, 
acea frumoasă duminică de în-' 
ceput de mai. C. S. Tirgoviște 
a cîștigat cu 3—1 partida cu 
Olimpia Satu Mare și, cîști- 
gînd-o, a acumulat 33 de puncte. 
Acumulînd 33 de puncte, echipa 
obținea siguranța rămînerii în 
„A". Izbinda, în loc să-i am
biționeze pe jucători, să-i facă 
să evolueze fără nici un fel 
de trac, a avut darul să des
chidă toate supapele Presiunii 
de pînă atunci și să facă din 
mecanismul turat la viteza a 
patra, unul mișeîndu-se cu în
cetinitorul.

„Am obosit" — afirma, la . 
sfîrșitul campionatului, funda
șul Ene (al doilea în clasa
mentul notelor).

„Echipa a intrat prea repede 
în vacanță" — subliniau la rîn- 
dul lor, Nicolae Proca și me
dicul Gheorghe Untea. Sigur că 
o parte din adevăr se ascunde 
in afirmația jucătorului, „ll“-Ie

UN INEDIT CLASAMENT AL ARBITRILOR 
LA JOCURILE ÎN DEPLASARE

Cum ar arăta astăzi, la sfîr
șitul ediției de campionat 
1978—79, o ierarhizare a arbi
trilor întocmită după criteriul 
PUNCTELOR OBȚINUTE DE 
ECHIPE ÎN DEPLASARE 7 
Dînd glas cifrelor, acestea 
ne oferă următoarea situa
ție : 1—2. S. DRAGULICI
(12 jocuri) și C. DINULESCU 
(17 jocuri), ambii cu cîte 9 
puncte; 3. N. Rainea (20) 7 p; 
4—8. Cr. Teodorescu (6), T. Ba- 
lanovici (10), V. Talar (11), Fr. 
Coloși (13) și C. Bărbulescu
(15) toți cu cîte 6 p ; 9—10.
M. Moraru (8) și O. Anderco
(16) cu cîte 5 p ; 11—14. M. Bu- 
zea (6), Gh. Ispas (6), O. Ștreng 
(8). I. Rus (11) cu 4 p ; 15—16. 
R. Șerban (3), și C. Ghiță (20) 
cu 3 p ; 17—25. FI. Cenea (4), 
V. Roșu (4), N. Georgescu (4), 
T, Andrei (5), N, Dinescu (5). 
Gh. Jucan (6), D. Dragomir 
(6), N. Petriceanu (9), Gh. Re- 
tezan (13) cu 2 p ; 26—31. Gh. 
Racz (4), V. Ciocîlteu (6), I. 
Chilibar (6), R. Stîncan (9), V. 
Topan (9) și I. Igna (10). cu 
cîte un punct. în sfîrșit, pe ul
timele 7 locuri, fără nici un 
punct : I. Cîmpeanu (1). Max 
Popescu (1), Al. Ghigca (3), C. 
Szilaghi (4), N. Raab (4), M. 
Fediuc (5) și C. Jurja (6).

Fără îndoială, pe marginea 
unei astfel de evidențe cifrice 
se pot face .multe comentarii 
și de o mare diversitate. în ce 
ne privește, am vrea să scoa
tem în evidență doar un ele
ment deosebit de semnificativ: 
prezența. în partea superioară 
a clasamentului a unui valoros 
grup de arbitri ale căror nume 
se înscriu și printre cei mai 
bine cotați, după media notelor 
obținute la meciurile din cam
pionatul recent încheiat. Este 
vorba de Nicolae Rainea, ar
bitrul nr. 1 al anului competi- 
tional 1978—79, Constantin Di- 
nulescu, Fr. Coloși, C. Bărbu
lescu, Otto Anderco și M. Mo
raru și chiar S. Drăgulici — in 
ciuda unei aspre sancțiuni pri
mite, pentru o decizie neregu
lamentară, provocată de o 
semnalizare eronată de la tu
șă — din categoria consacrați- 
lor ; Cristian Teodorescu, Teo
dor Balanovici și Vasile Tatar, 
trei autentice speranțe pe care 
le așteptăm să confirme în vi
itorul apropiat.

Sigur că ar fi greșit ca, fo- 
losindu-ne exclusiv de datele 
oferite de clasamentul arbitri
lor, în raport cu punctele „a- 

tîrgoviștean acumulînd o obo
seală firească după marșul e- 
nergic prin care a acoperit un 
campionat de B (cel al promo
vării) și două de „A", toate 
trei grele, istovitoare. Conside
răm. totuși, că echipa PUTEA 
să joace la fel de bine și în 
ultimele cinci etape, pe par
cursul cărora n-a obținut decît 
două puncte, chinuite, în par- 

„tida cu Jiul, pe teren propriu.
Antrenorul, medicul, conducă
torii clubului (care au făcut 
mari eforturi pentru a crea 
condiții excelente de pregătire 
tuturor jucătorilor) susțin — 
cu argumente — ideea existen
ței unor REZERVE DE FORȚE 
dar care n-au mai fost utili
zate de o parte din jucători în 
etapele din finalul campiona
tului ; final opus acelui debut 
de bun augur, care a făcut din 
C. S. Tirgoviște, multe etape 
la rînd. o candidată la Cupa 
U.E.F.A. Intrînd în... vacanță 
la 6 mai, C.S.-ul a ratat o 
mare șansă 'de a-și înscrie în 
palmares un frumos succes în 
Divizia A. Ratare Ia care va 
trebui să se gindească de pe 
acum antrenorul echipei.

Laurențiu DUMITRESCU

duse" din deplasare, să facem 
aprecieri care să fixeze di
verse nume pe o anumită 
scară a valorilor. Pentru că, 
lucru cert, un arbitru nu poate 
fi judecat în evoluțiile sale 
doar din unghiul reușitei echi
pelor oaspete sau a atitudinii 
manifestate față de acestea. 
Dar nici nu putem trece cu 
vederea faptul că între modes
tele realizări din jocurile sus
ținute în deplasare de echipele 
noastre divizionare A în ulti
mii ani competiționali și mo
dul inegal de a împărți drep
tatea în teren este, de multe 
ori, UN RAPORT DE DIREC
TA CAUZALITATE. Spunind 
acest lucru, ne gîndim la fap
tul că unii arbitri divizionari 
privesc uneori cu lupa sau 
caută cu luminarea greșe
lile jucătorilor oaspeți — la 
nevoie le și inventează — în 
vreme ce infracțiunile foarte 
evidente ale localnicilor le tra
tează cu blinda... miopie. Așa 
se face că în campionatul 
1978/79, din cele 67 de penal
ty-uri dictate — desigur și în 
condițiile în care echipele în 
deplasare joacă mai tare ; se 
apără cu orice mijloace — 
gazdele au beneficiat £e 
54 (80 la sută), iar oas
peții numai de 13 ! Aceasta 
ca să ne referim doar la exem
plul pe care ni-1 oferă cifra lo
viturilor de pedeapsă. Și, să 
reținem, o astfel de situație 
s-a întimplat în Divizia A. Ca 
să nu mai vorbim ce este la 
Divizia B sau la Divizia C...

De fapt, ideca clasamentului 
arbitrilor în funcție de punc
tele obținute de echipe în de
plasare a plecat tocmai de la 
o anumită atitudine de su
biectivism a unora dintre 
ei, care, în diferite împre
jurări, s-au transformat din 
apărători ai spiritului de e- 
chitate sportivă în sprijinitori 
ai formațiilor gazdă, sau, cum 
se mai spune, in „găzdari". Ani 
intenționat ca și pe această 
cale să atragem atenția că, în 
interesul unui real progres al 
fotbalului nostru, este absolută 
nevoie și de aportul de calitate 
al arbitrilor divizionari. Aport 
care- să se exprime, în primul 
rînd, prin competență și im
parțialitate, acestea reprezen- 
tînd, în fond, obligațiile ma
jore ale unui veritabil „cavaler 
al fluierului".

Mihai IONESCU
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IN TURNEUL BALCANIC DE 
TENIS : ROMÂNIA - GRECIA 

(F) 3-0

La Ankara au continuat me
ciurile turneului balcanic de te
nis. Echipa feminină a Româ
niei a învins cu 3—0 selecțio
nata Greciei. Iată rezultatele a- 
cestei partide : Florența Mihai
— Panagopoulos 6—2. 1—6.
6—2 ; Lucia Romanov — Kane- 
lopoulos 6—2. 6—2 ; Lucia si 
Maria Romanov — Kanelopou- 
los. Panagopoulos 6—3. 6—3.
Rezultate din meciul masculin 
Grecia — România : Hărădău
— Kalogheronoulos 3—6. 6—1, 
6—2. 6—1 ; Kalevelonis — T. 
Marcu 6—2, 7—6. 6—0. Proba de 
dublu a revenit jucătorilor 
greci, cu 6—3. 6—4, 6—4.

băieți : 1. Bulgaria 8 p (11.4),
2. Iugoslavia 8 p (11:5),'3. Româ
nia 8 p (9:6), 4. Turcia 5 p, 5. 
Grecia 4 p.

La fete, în
— România 
După ce au 
ușor, primul 
voleibaliste au cedat surprinzător 
inițiativa, nereușind să-și mai re
vină. Clasament final feminin : 
1 IUGOSLAVIA p, 2. Bulgaria 
4 p, 3. România 3 p, 4. Turcia 
3 p.

In ansamblu, comportarea e- 
chipelor noastre de juniori mari 
la această ediție a campionate
lor balcanice a fost modestă.

4.

ultima zl, Iugoslavia 
3—1 (—6, 2, 9, 12).
cîștigat, destul de 
set, tinerele noastre

4.

IRINEL PĂNULESCU CISTIGĂ 
PROBA DE 100 M LIBER.

LA "
100 

BELGRAD

CUPA DAVIS" iNj»
Această a 68-a ediție a Cu

pei Davis rdaduce. prin echi
librul participantelor — cel 
puțin pe planul tenisului eu
ropean — tensiunea obișnuită 
a fazelor înaintate. Sfirșitul a- 
cestei săptămîni va cunoaște, 
în patru orașe de pe continent,

FAZA SEMIFINALELOR CONTINENTALE
întîlnirile pline de neprevăzut 
— dar și de farmec sportiv — 
ale semifinalelor europene. In
tră în joc, în această fază, fa
voritele tablourilor, semifinalis- 
tele de anul trecut Anglia, 
Ungaria, Cehoslovacia și Sue
dia. Astfel, meciurile progra-

ECHIPA SUEDIEI, CU BORG, A SOSIT EA BUCUREȘTI

PRIMA REPREZENTATIVĂ 
DE VOLEI PLEACĂ MiINE 

LA TURNEUL DE LA BERLIN

Prima reprezentativă mascu
lină de volei ă României va fi 
prezentă la un nou test : tur
neu] internațional de la Berlin, 
la care vor participa cîteva 
dintre cele mai valoroase echi
pe. Voleibaliștii români pleacă . 
mîine spre Berlin. Turneul se 
va încheia pe 16 iulie.

în cadrul 
național de 
loc în bazinul „Tasmajdan" 
Belgrad, proba feminină de 100 
m liber a fost cîștigată de 
sportiva româncă Irinel Pănu- 
lescu, cu timpul de 1:01,07. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Separovici (Iugoslavia) — 
1:02,49 și Carmen Alexe (Româ
nia) — 1:03,11.

concursului inter- 
natație, care are 

din

BASCHETBALISTII JUNIORI 
DIN NOU INVINȘI 

LA DIMITROVGRAD

mului indică, in grupa A: An
glia — Spania și Ungaria — 
Italia, iar în grupa B : Ceho
slovacia — Franța și România 
— Suedia.

Ultimul este firește meciul 
care ne interesează cel mai 
mult. Pentru echipa României 
aceasta e'ste cea de a 71-a pre- 

a 
cu e- 
eveni- 
acestei 
primul 

din

BALCANIADA DE VOLEI 
JUNIORI : AMBELE NOASTRE 
ECHIPE - MEDALII DE BRONZ

La Borovo, în Iugoslavia, lingă 
orașul Vukovar, s-au încheiat 
Campionatele balcanice de volei 
pentru echipe de juniori mari 
(pînă la 20 de ani). In ultimele 
partide susținute, echipele repre
zentative ale României au Intîlnit 
pe cele ale țării gazdă.

La băieți, voleibaliștii români 
au cîștigat cu 3—2 (—15, —5, 8, 
12, 6), după ce fuseseră conduși 
de cei iugoslavi cu 2—0 la seturi. 
In urma acestui rezultat, echipa 
României s-a clasat pe locul trei, 
dar la egalitate de puncte ou 
formațiile de pe primele două 
locuri. Iată clasamentul final la

La Dimitrovgrad (Bulgaria) 
au continuat meciurile turneu
lui internațional de baschet 
pentru juniori. Rezultate : Un
garia — România 83—55 (39— 
27). U.R.S.S. — Cehoslovacia 
98—81 (60—33). Bulgaria —
Iugoslavia 68—77 (28—46).

DAN BĂRBULESCU 
LA C.M. DE ȘAH 
PENTRU JUNIORI

în localitatea franceză Bel
fort va începe campionatul 
mondial de șah pentru juniori 
(vîrsta sub 17 ani), la care vor 
participa jucători reprezentînd 
40 de țâri. La acest turneu va 
evolua și juniorul român Dan 
Bărbulescu.

PREGĂTIRI PENTRU J.O. DE LA MOSCOVA
IN TARILE africii

LAGOS. 8 (Agerpres) — In- 
tr-un interviu acordat ziariști
lor sportivi din Lagos, 
ședințele Consiliului 
al sportului african, 
Ordia., a declarat că 
rea pentru Jocurile 
de Ia Moscova se 
cu intensitate în 
continentului 
odată, la 
Leone) a avut loc un curs pen-

pre- 
suiperior 

Abraham 
„pregăti- 
Olimpice 

desfășoară 
_ _  toate

african".
Freetown

țările 
Tot- 

(Sierra

tru sportivii fruntași africani, în 
cadrul acțiunii solidarității o- 
limpice, iar în Maroc și Benin- 
s-au desfășurat seminarii pen
tru antrenorii de judo și hand
bal. In Nigeria, selecția olim
pică se va face cu prilejul 
celui de-al 4-lea Festival na
țional al sportului nigerian la 
care vor lua parte invitați 
sportivi din 19 țări.

STADIONUL OLIMPIC DE LA MONTREAL
VA FI GATA IN... 1981!

(Agerpres). 
din Montreal,

Tenismanii suedezi la primul antrenament. De la stingă la dreapta 
John Sjogren, căpitanul nejucător. Per Hjertqvist, Ove Bengtsson 

și Ștefan Simonsson.

sîmbătâ seara, echipa de 
a Suediei, care va întîlni 
13 și 15 iulie echipa

De 
tenis 
între 
României, în cadrul semifinalei 
zonei europene (grupa B) a 
„Cupei Davis" se află in Ca
pitală. Au făcut deplasarea Per 
Hjertqvist, Ștefan 
și Ove Bengtsson

Simonsson 
însoțiți de

căpitanul nejucător John Sjog
ren. Davis-cupmenii suedezi au 
luat ieri dimineață un prim 
contact cu arena Progresul, de- 
clarindu-se satisfăcuți de cali
tatea terenului. In cursul serii 
a sosit în București și învin
gătorul Wimbledon-ului, Bjorn 
Borg.

zență în ordinea de jocuri 
Cupei Davis. întîlnirea 
chipa Suediei este un 
ment inedit în cadrul 
competiții : iată, deci, 
meci România — Suedia i 
lunga istorie a Cupei Davis.

Dimpotrivă, este foarte de
parte de premieră virtuala in- 
tîlnire a corifeilor celor două 
formații. Ilie Năstase și Bjbrn 
Borg s-au înfruntat de nenu
mărate ori pe terenurile de 
tenis ale lumii, în, competiții 
oficiale și în tot atît de nu
meroase partide de demonstra
ție, în așa fel îneît e destul 
de greu, azi. să restabilești 
scorul exact al meciurilor Năs
tase — Borg. (în 1977. el ajun-' 
sese la 13—12 pentru jucătorul 
român). Suedezul are ascen
dentul victoriei finale la Wim
bledon asupra jucătorului ro
mân, dar și acesta nu e lipsit 
de performanțe care să-l facă 
redutabil împotriva oricărui 
adversar. Oricum, Ilie Năstase 
continuă, prin partidele de la 
București, cursa de urmărire 
spre fruntea clasamentului 
mondial al jucătorilor cu cele 
mai multe prezențe în ochipMe 
de Cupa Davis. Cu jocurJe 
împotriva Suediei, popularul 
nostru tenisman va ajunge 
un total de invidiat de 123 
meciuri pentru „Salatiera

> argint", care-l va aduce pe 
cui 2 după 
italianului 
(vib.).

la 
de 
de 
lo- 
alecele 164 meciuri 

Nicola Pietrangeli.
7

MONTREAL. 8
Stadionul olimpic
care a găzduit J.O. de vâră din 
1976, va fi terminat abia în 
1981. deci la cinci ani după

Jocurilor, cînd se 
să se monteze aco- 

nu a putut fi con- 
respectiv. 

firmă din 
colaborare 
finisa fru-

.-JURUL CICLIST AL FRANȚEI"
Hinault cîțtigă etapa a 11-a, 

dar Zoetemelk se menține lider

PARIS (Agerpres). — Etapa 
a 10-a a Turului ciclist al 
Franței : Roubaix — Bruxelles 
(122,200 km) a revenit olande
zului Joss Maas, tn 2h44c42 
(medie orară 44,517 km). După 
această etapă, în clasamentul 
general : 1. Zoetemelk (Olan
da), 2, Hinault (Franța) la 2:08, 
3. Nilsson (Suedia) la 4:48, 
Sutter (Elveția) la 4:49. Die- 
dickx (Belgia) la 5:23. Au a- 
bandonat doi dintre favoriții 
cursei — Italianul Baronchelli 
și belgianul Raas.

terminarea 
proiectează 
perișul ce _ ,
fecționat la timpul 
De data aceasta, o 
R.F. Germania, în 
cu una franceză vor 
moșul stadion proiectat de ar
hitectul francez G. Taillibert.

După ultimele calcule, con
strucțiile olimpice ale J.O. 
de la Montreal, care au inclus 
lucrări de infrastructură, șo
sele, pasaje subterane, linii de 
metrou etc. au costat 1.33 mi
liarde dolari, dintre care 614 
milioane au revenit construc
ției stadionului.

BORG, PTNTRU A PA1RA
LONDRA, 8 (Agerpres). Edi

ția 1979 a turneului masculin 
de la Wimbledon s-a încheiat 
cu victoria scontată a favoritu
lui principal, suedezul Bjbrn 
Borg, care l-a învins în finală, 
cu- 6—7, 6—1, 3—6, 6—3, 6—4, 
pe americanul Roscoe Tanner, 
dar la capătul unei partide 
foarte echilibrate. Posedînd un 
serviciu extrem 
Tanner a dat o replică foarte 
bună adversarului său, avînd 
de multe ori inițiativa și chiar 
șansa de victorie, dar Borg, cu 
un calm imperturbabil, s-a 
concentrat, ca de obicei, asupra 
jocului^ a măcinat rezistenta 
adversarului prin retururile de 
rever cu ambele mîini și pa- 
singshooturile de dreapta, im- 
parabile.

Comentînd finala, corespon
dentul agenției «France Preșse» 
notează, printre altele : „Pen
tru a patra oară consecutiv 
Bjbrn Borg (23 ani) a cîștigat 
proba masculină de simplu, du
pă ce mai fusese învingător, în 
1976. 1977 și 1978. Borg devine 
astfel primul jucător care a 
cîștigat turneul de patru ori la 
rind (înaintea primului război 
mondial, mai mulți jucători au 
obținut 4, 5 sau chiar 6 suc
cese consecutive, însă pe vre
mea aceea deținătorul titlului 
se califica direct în finală). 
Pentru a realiza performanta . 
sa, Borg a fost nevoit 
cei patru ani, să cîștige 
partide, ultima victorie 
obținută mult mai greu 
se prevedea (meciul a 
două ore și 49 minute), intrucît 
Tanner, jucător cu o mare for
ță și cu un serviciu de «tunar», 
l-a pus de multe ori în dificul
tate pe vikingul blond, acesta 
smulgînd victoria în ultimul

de puternic.

ca. in
28 de 
fiind 
decît 
durat

NISA CANDIDEAZĂ LA ORGANIZAREA JOCURILOR SPORTIVE
MEDITERANEENE 1987

*

Duminică a fost programată 
etapa a 11-a, la Bruxelles, în 
Belgia. Desfășurată contracro- 
nometru individual, pe o dis
tanță de 33,400 km. această eta
pă a fost cîștigată de france
zul Bernard Hinault, cu timpul 
de 43:01,90, urmat de Knut 
Knudsen (Norvegia) — 43:09,72 
și Gerrie Knetemann (Olanda) 
— 43:27,49.

în clasamentul general indi
vidual se menține lider olan
dezul Joop Zoetemelk, urmat 
la 1;32 de Hinault și Ia 7:10 de 
suedezul Nilsson.

(IAR,4 CONSECUTIV, VICTORIOS LA WIMBLEDON!
joc al setului al cincilea, in a- 
plauzele celor 15 000 de specta
tori. Victorios anul acesta, de 
asemenea pentru a patra oară.

3J0RN BORG

iar la sfirșitul anului — inter
naționalele Australiei, singu
rele două mari turnee care 
lipsesc din palmaresul său".

Iată rezultatele ultimelor fi
nale :

Dublu femei : 
tilova — Stove, 
6—3, 6—2.

Dublu mixt:
itt — Stove, MacMillan 7—5,

King, Navra- 
Tumbull 5—7,

Stevens, He-

campionatele internaționale 
Franței, de la Roland Ga-

in 
ale 
rros, Borg a incheiat o nouă 
etapă spre •‘marele șlem». Dar 
pentru a realiza această nouă 
ispravă care-l va face inegala
bil in istoria tenisului. Borg va 
trebui să cîștige in luna sep
tembrie campionatele S.U.A.,

Juniori : R. Krishnan (India) 
Siegler (S.U.A.) 6—1, 6—2.

Junioare : Mary Lou Piatek 
(S.U.A.) — Alicia Moulton
(S.U.A.) 6—1, 6—3.

★
MUNCHEN, 8 (Agerpres). In 

zilele de 25 și 26 septembrie, la 
Essen va avea loc tradiționala 
competiție internațională de te
nis la care vor participa ca invi
tați 4 jucători. Forul vest-german 
de specialitate a anunțat că anul 
acesta a invitat pe suedezul 
Bjom Borg, românul Ilie Năstase, 
americanul Harold Solomon 
australianul John Alexander.

X
• A încetat din viață, 

timp ce asista la turneul de 
Wimbledon, una dintre vetera
nele tenisului american, Elisa
beth Ryan, în vîrstă de 88 de 
ani. învingătoare de 12 ori în 
proba de dublu femei și de 7 
ori la dublu mixt în perioada 
1914—1934.

La jocurile sportive panamericane

și

în 
Ia

NOI RECORDURI MONDIALE LA NATAȚIE

PARIS, 8 (Agerpres). — Con
siliul municipal al orașului 
Nisa a decis să depună candi
datura pentru organizarea 
Jocurilor sportive meditera
neene din anul 1987.

După cum se știe. în acest 
an competiția se va desfășura 
în luna septembrie 
iar în anul 1983 va fi găzduită, 
probabil, de orașul 
Casablanca.

la Split,

marocan

SAN JUAN (Agerpres). In 
proba de 200 m mixt, înotăto
rul american Jesse Vassallo a 
stabilit un nou record al iumii, 
cu timpul de 2:03,29. Vechiul 
record era 2:03,65. Alte rezul
tate din concursul de natație : 
400 m liber (f) — Cynthia 
Wcodhead (S.U.A.) 4:10,56 ;
200 m spate (f) — Linda Jezek 
(S.U.A.) 2:16,07; 200 m bras (f) — 
Anne Gagnon (Canada) 2:35,75. 
Mary. Meagher (S.U.A.) a sta
bilit un nou record mondial la 
200 m fluture, cu 2:09,77.

în competiția de scrimă, pro
ba de sabie a fost cîștigată de

Manuel Ortiz (Cuba). Cursa de 
urmărire individuală a revenit 
ciclistului canadian Claude 
Langlois, care, în finală, l-a 
întrecut pe chilianul Fernando 
Vera.

Primele medalii de aur 
atletism au fost cîștigate 
brazilianul Oliveira 
la lungime și 
Janice Merrill 
8:53,6.

Rezultate din 
chet masculin : 
nama 88—86 ; Brazilia 
85—84.

la 
de 

8,18 m 
de americanca 
la 3000 m cu

turneul de bas-
S.U.A. — Pa-

Cuba

ATLETISM a în cadrul con
cursului de la Paris, sportiva bul
gară Petrova a cîștigat proba de 
800 m în 1:56,2. Alte rezultate, 
feminin : 100 m — Popova (Bul
garia) 11,4 ; înălțime — Simeon! 
(Italia) 1,90 m ; masculin : 400
mg — Moses (S.U.A.) 48,58 ; pră
jină — Beliot (Franța) 5,50 m ; 
lungime — Usul (Japonia) 8,10 m; 
triplu salt — Lamitie (Franța) 
16,51 m.

CICLISM a Prima etapă a 
turului ciclist al Poloniei, varșo
via — Wloclawek (154 km>, a 
fost cîștigată de Italianul Glovanl 
Bino, în - h 40:05. Eider al cla
samentului este polonezul Mi

chalak, oare în etapa „prolog" a 
înregistrat cel mai bun rezultat. 
II urmează 1a 5 sec. Bino.

GIMNASTICĂ a Campionatul 
mondial de gimnastică ritmică 
modernă, desfășurat la Londra, a

(10—7), in compania unei selec
ționate locale. In prima întîlnire 
a turneului, 1a Tokio : R.F.G. — 
Japonia 22—17.

RUGBY a Conțin uîndu-și tur
neul în Noua Zeelandă, selecțio

• TELEX • TELEX ♦ TELEX •
revenit sportivei sovietice Irina 
Deriughina, urmată de compatri
oatele sale Elena Tomas și Irina 
GabașvilL

HANDBAL a Echipa masculină 
a R. F. Germania, campioană a 
lumii, și-a continuat turneul tn 
Japonia, jucînd la Nagoya : 15—15

nata Franței a intîlnit, la Christ
church, reprezentativa țării. Gaz
dele au obținut o victorie catego
rică : 23—9 (10—3). Meciul re
vanșă, la Auckland.

TENIS a La Bruxelles, a luat 
sfîrșit C.C.E. Victoria a revenit 
echipei Slavia Praga, care In fi

nală a învins cu 8—1 formația 
L.T.O. Nisa. Locul trei a fost o- 
cupat de echipa vest-germanâ 
T.C. Amberg. Peste cîteva zile, 
echipa Slavia Praga va întîlni în 
finala „Cupei intercontinentale" 
echipa T.C. Buenos Aires.

VOLEI a Turneul reprezentati
vei masculine a Japoniei a con
tinuat in Polonia. La Poznan tn 
al doilea meci, în fața echipei 
naționale a Poloniei oaspeții au 
cîștigat cu 3—0 (11, 3, 4). iar la 
Varșovia (al treilea joc) gazdele 
și-au adludecat victoria cu 3—2 
(12—15, 15—6, 14—16, 15—5. 16—14). 
Prima partidă din cadrul turneu
lui revenise tot gazdelor (3—1).


