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Cîștigătorul Wimbledonului salută pe iubitorii
tenisului din țara noastră

JUDEȚUL BRAILA AVEA DOAR 3 SPORTIVI
LOTURILE NAȚIONALE. AZI ARE 83!

Bazinul olimpic — una din prețioasele dotări ale natatiei brăilene

— Tovarășe Ion Diacomatu, 
sînteți președintele C.J.E.F.S. 
Sînteți brăilean get-beget. Iată 
de ce vă propunem să ne în
toarcem cu 4 decenii în urmă 
și să ne vorbiți de 
sportul copilăriei 
tră. Ce era pe 
Brăila ?

— Ar fî destul 
privim cifrele din tabelul 
cesta. pe care vreți să-l publi
cați. Dacă stau și mă gîndese. 
activitatea celor 10 asociații 
sportive se rezuma Ia fotbal 
sau box. Se mal juca puțin te
nis, de către cei mai pricop
siți, la Tenis Club. Venise la 
modă ciclismul, sportul 
mare animator, nea 
Mormocea. La Brăila ____
unul din puținele velodromuri 
din țară. „Zestrea sportivă" 
mai cuprindea un teren de fot
bal, unul de volei, o suliță de 
gimnastică și o arenă de box.

orașul și 
dumneavoas- 

atunci la
de simpla să 

a-

anul 
Virgil 
exista

Și, cu aceasta, am cam epui
zat lista dotărilor pentru 
dacă părăseam Brăila, in 
diul rural sportul nu avea 
nimic. In rest, orașul-port 
cela prin comerț și mai 
prin numărul mare de 
ciumi. Probabil că, raportate la 
numărul de locuitori, Brăila 
definea un record în această 
privință.

DE LA BRĂILA
LA MELBOURNE

că, 
mc- 
mai 
ex- 
ales 
cir-

trializării și dezvoltării agri
culturii socialiste. De la un an 
la altul, prefaceri la tot pasul.

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2-3)

Cînd cîștigătorul 
recentului turneu 
de la Wimbledon 
se află la Bucu
rești, venit după 
numai 24 de ore 
de la ultimele 
schimburi de mingi 
de pe celebra are
nă londoneză, este 
o grabă care se 

■ cere explicată.
Bjorn Borg a in
tuit că cititorii 
doresc o lămurire, 
oferind-o luni 
pă-amiază la 
17, la sfirșitul 
trenam entul ui 
la Progresul, 
tricoul îi mai era 
ud din cauza ploii : 
„Aveam nevoie de 
o zi de odihnă 
după acest Wim
bledon, cel mai 
dificil pentru mine 
din cele patru pe 
care 
gat, 
îngăduit-o. 
accidentarea 
gului meu 
forța echipei noastre a scăzut 
puțin. De aceea am venit la 
București cît am putut de re
pede. Acomodarea cu terenul 
de joc nu este o treabă simplă 
cum pare, și cum o consideră 
multi jucători".

— Pentru că v-ați referit la

Ie-am pîști- 
dar nu mi-am 

Prin 
cole- 

Kjell

Campionul

Johansson,

PREGĂTIRILE TENISMANILOR NOȘTRI

suedez la antrenamentul de ieri 
Foto : V. BAGEAC

Wimbledon, prin ce anume a 
fost dificil acest turneu ?

...Saltul peste ani. Punct 
plecare, August 1944. Odată 
întreaga țară, Brăila se anga
jează ferm pe drumul indus-

de 
cu

Cuplul Ivan Patzaichin — Petre Capusta unul dintre cele mai 
redutabile ce au concurat la „Regata Snagov" Foto : Ion MIHĂICĂ

ÎNAINTEA CAMPIONATELOR MONDIALE
„Regata Snagov" la caiac-ca- 

noe, la care au fost prezenți 
sportivi și sportive din 11 țări, 
a constituit unul din importan
tele teste pentru reprezentanții 
țării noastre în vederea apro
piatelor campionate mondiale ce 
vor avea loc în luna august 
la Duisburg (R. F. Germania). 
Competiția s-a bucurat de pre
zența unor sportivi valoroși, pe 
primul plan situîndu-se canoiș- 
tii și caiaciștii români, precum 
și caiaciștii și caiacistele din 
R. D. Germană. Dealtfel, re
prezentanții acestor două țări 
au cîștigat majoritatea probelor 
înscrise în program, începînd cu 
cele de viteză (500 m) și ter- 
minînd cu cele de fond (10.000 
m). Nume ca cele ale lui Ivan 
Patzaichin, Vasile Diba. Lipăi 
Varabiev, Gheorghe și Toma 
Simionov, Ion Bîrlădeanu, pre
cum și ale reprezentanților R. D.

Germane, Rudiger Helm, Berndt 
Olbricht, Harald Marg, Marion 
Rossiger, Martina Bischof, Ros- 
witha Eberl, Birgitt Fischer nu 
mal au nevoie de prezentare. 
Prezența lor pe listele de con
cura din orice întrecere consti
tuie o garanție a marilor per
formanțe, a disputelor de ridi
cată valoare.

Dintre cele 18 curse finale 
ale „Regatei internaționale Sna- 
gov“, 10 au revenit sportivilor 
noștri, în timp ce 7 au fost cîș- 
tigate de caiaciștii din R. D. 
Germană și una de canoistul 
Ulrich Eicke (R. F. Germania). 
De reținut, totuși, că reprezen
tanții R.D.G. au realizat succe
se în cursele de caiac (fete 
și băieți), care figurează în pro-

Paul IOVAN 
Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 4-a)

Ilie Năstase a sosit la București ieri după amiază, venind de la Paris, iar ceilalți componenți ai lotului reprezentativ S-au înapoiat și ei la scurt interval, de la Ankara, unde au participat la Balcaniadă : Dumitru Hărădău și Traian Marcu. De la aeroport, ei s-a dus direct la terenurile de antrenament de la Progresul unde s-au antrenat în cursul serii, sub conducerea căpitanului nejucător Gh. Viziru.Intre două schimburi de mingi, preocupat de reluarea antrenamentului, Ilie Năstase ne-a declarat: „Am satisfacția să 
primesc pentru prima oară pe teren propriu pe vechiul meu 
adversar și prieten Borg. Sper că vom oferi publicului o luptă 
sportivă cum își dorește".

„Salut cu căldură pe 
iubitorii tenisului și pe 
cititorii ziarului Sportul" 

Bjorn BORG

— Mai întii, pentru că din 
turul al doilea a trebuit să de
pun mari eforturi pentru a tre-

(Continuare in pag. a 4-a)

Mâine, in Capitală

CAMPIONATELE NAȚIONALE
• Capul de afiș — cursa feminină pe 1500 m, cu un 
trio de nivel mondial la

Mărășescu și
start : Ileana Silai, Natalia 
Maricica Puică

DE ATLETISM

Dintre multele 
care figurează în 
anual de întreceri ale atleților, 
dintotdeauna cea așteptată cu 
cel mai mare interes — de
opotrivă de atleți și de antre
nori, dar și de iubitorii atle
tismului — este campionatul 
național, aflat anul acesta 
a 63-a ediție la seniori și 
a 51-a la senioare.

Campionatele anului 1979 
vor desfășura în Capitală, 
Stadionul Republicii, echipat 
toate cele trebuincioase 
competiții de anvergură. Ele se 
vor disputa miercuri, joi și vi
neri, avînd programate dimi
neața întreceri de calificări. 
De fapt, începînd de mîine se 
var desfășura. în paralel, mai 
multe... campionate, deoarece

competiții 
calendarul

la 
la
se 
pe 
cu 

unei

MIHAELA LOGHIN

la fiecare probă se vor decer
na, în afara titlului de cam
pion de seniori, și cele de cam
pion la tineret (fetele născute 
în anii 1959—60, băieții născuți 
în 1958—59) și de campion pe 
echipe de probă (o echipă este 
formată din minimum 5 atleți 
care punctează).

Disputele din acest an, care 
sperăm să fie atractive, spec
taculoase și de bună calitate 
(dealtfel, fără calitate nici nu 
se decern titlurile!), oferă cî- 
teva probe interesante înainte 
de toate prin valoarea compe
titorilor. Sînt unele, destul de 
multe chiar, în care campionii 
pot fi ușor de prevăzut : la 400 
m plat și 
stănțeanul 
5 000 m și 
constănțean, Ilie Floroiu, la su
liță — clujeanca Eva 
Raduly, la greutate —’ 
zentanta C.A.U.-ului — 
Ia Loghin, sînt cîțiva 
atleții considerați ca mari fa- 
voriți, dar sînt și alte probe, 
cel puțin la fel de multe. în 
care titlul și-1 dispută mai 
mulți atleți cu șanse — oare
cum — egale. Capul de’ afiș al 
campionatelor ’79 va fi. după 
părerea noastră, cursa femini
nă de 1 500 m, la startul căreia 
vor fi prezente cîteva dintre 
fruntașele mondiale ale acestei 
alergări (Ileana Silai — 3:58,6, 
Natalia Mărășescu — 4:01,7, 
Maricica Puică — 4:03,3 și Fița 
Lovin — 4:05,4) care au posi
bilitatea să înregistreze acum 
rezultate și mai bune decît a- 
cestea. Pentru orice eventuali
tate amintim că recordul mon
dial este cel de 3:56.0 al Tatia- 
nei Kazankina din 1976 !...

la garduri — con-
Horia Toboc, la 

la 10 000 m — alt
Zorg5 

repre- 
Mihae- 
dintre ILIE FLOROIU

Dispute tari vor mai fi și la 
alte probe ; să zicem, la în- 
tîmplare, la înălțime intre ste- 
liștii Adrian Proleasa — 2,23
m și Daniel Albu — 2,20^m,^la 
triplu : ' ” '
Adrian 
drosian 
toți cu 
etc.

Și să

salt între Carol Corbu, 
Ghioroaie, Bedros Be- 

i și chiar Mircea Mihail, 
rezultate de peste 16 m

Și să nu uităm nici o clipă 
că aceste campionate au me
nirea să stabilească nu numai 
ierarhiile interne, ci și echi
pele României care, nu peste 
multă vreme, vor participa la 
„Cupa Europei — Bruno Zauli" 
și la jubileul Balcaniadelor 
atletice de la Atena.



,,Cupa Prietenia" la pentatlon modern

SPORTIVII ROMÂNI PE PRIMELE LOCURI
DUPĂ PROBA DE CĂLĂRIE

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CA
VASILE TEODOR (DINAMO) ÎNVINGĂTOR ÎN 

COMPETIȚIA CICLISTĂ „CUPA METALUL"

întrecerile din cadrul „Cupei 
Prietenia" la pentatlon modern 
au continuat, ieri, la stadionul 
Olimpia din Capitală, cu proba 
de călărie. în concurs intrind 
ultimele două serii de sportivi. 
Și de această dată am asistat 
la evoluții bune, cu o singură 
excepție toți pentatloniștii acu- 
mulind peste 1 000 de puncte. Ei 
au dovedit 
tehnice și 
ajutați în 
materialul 
Parcursul, fără a avea un grad 
sporit de dificultate, a solici
tat. totuși. Pe cei 24 de tineri 
participanți la competiție, aflați 
marea majoritate, la începutul 
carierei lor în acest dificil sport.

Spre satisfacția 
spectator, și în 
ca si 
noștri 
bună.
gescu 
sigur . _ 
o săptămînă la campionatele 
internaționale, a executat Par
cursul fără greșeală și intr-un 
timp bun. care îl situează, deo
camdată. pe locul 
asemenea. Mihail 
1 026 p) a apărut 
bine, cu atît mai 
la ..internaționale"

frumoase cunoștințe 
tactice, dar au fost 
mare măsură și de 
cabalin de calitate.

publicului 
ziua a doua, 

duminică, reprezentanții 
au avut o comportare 
în special Liviu Geor- 
care. mai atent si mai 
pe el decît în urmă cu

secund.
Sandu 

schimbat 
mult cu 

el a fost ne
voit să abandoneze. Acum, cu 
mai mult aplomb și încredere 
în posibilitățile sale, a executat 
un parcurs „curat", chiar dacă 
a comis si unele erori, care i-au 
scăzut punctajul, dar a lăsat să

se întrevadă că poate, deci, 
.mult mai mult.

Dintre ceilalți concurenți s-au 
remarcat cu deosebire G. Diveri 
(Ungaria) și S. Kopec (Polo
nia), care au fost cronometrați 
cu un timp ce le-ar fi permis 
să se afle printre fruntași dacă 
fiecare nu ar fi fost penalizat 
oentru doborîrea unui obstacol.

Așadar, după încheierea pro
bei de călărie am avut satis
facția să consemnăm compor
tarea foarte bună a reprezenta
tivei României care, cu 3 292 p, 
s-a situat pe locul întîi, în timp 
ce Gh. Alanasiu, L. Georgescu 

Apetrei se află pe pri-

mele trei poziții ale clasamen- 
; tului individual, primii doi de

partajați doar de timp.
CLASAMENT : individual —

1. Gh. Atanasiu 1100 p (1:48,3),
2. L. Georgescu 1100 p (1:57,5),
3. V. Apetrei 1 092 p. 4. P. Er- 
mohin (U.R.S.S.) 1 090 p, 5. J. 
Element (Cehoslovacia) 1076 p; 
echipe — 1. România 3 292 p, 
2. Cehoslovacia 3 214 p, 3. Po
lonia 3 210 p, 4. Bulgaria 
p. 5. U.R.S.S. 3 094 p, 6. 
găria 3 082 p.

Astăzi, de la ora 9, Ia 
Floreasca are Ioc proba 
scrimă

Emanuel FÂNTÂNEANU

3194 
Un-

sala 
de

Gheorghe Atanasiu a executat foarte bine parcursul, acumulind 
maximum de puncte in proba de călărie Foto : V. BAGEAC

PLOIEȘTI (prin telefon). La 
puțin timp după desfășurarea 
campionatelor naționale de ci
clism fond rezervate seniorilor, 
județul Prahova a fdtet din nou 
gazda întrecerilor celor mai buni 
rutieri din tară. De data aceas
ta, organizatorul disputelor — 
clubul sportiv Metalul Plopeni.

„Cupa Metalul" (a 10-a ediție) 
a reunit la start 45 de sportivi 
din 7 cluburi și asociații spor
tive. In cele trei etape ale com
petiției s-au parcurs, In total, 
292 km, cu o medie orară gene
rală de 40 km, etapele fiind cîș- 
tigate după cum urmează: etapa 
I: Plopeni — Cheia și retur, 124 
km — V. Teodor (Dlnamo I) 
3 h 13:12 (2. C. Ologu, 3. M. Mo- 
canu ambii de la Metalul Plo
peni); etapa a II-a: Plopeni — 
Sinaia și retur 115 km — Mircea 
Romașcanu (Dinamo I) 2 h 52:30, 
(2. A. Bobelcă — Metalul Plo
peni, 3. T. Drăgan — lot R.S.R.); 
etapa a IH-a — circuit în «nașul 
Ploiești. 30 ture, 40 km — N. 
Savu (Dinamo I) 1 h 13:00, (2.

V. Teodor, 3. A. Bobelcă). 
SAMENT GENERAL: 1.
Teodor 7 h 18:22, 2. C. _
(Metalul Plopeni) la 1:07 min..

Antal (CIBO Brașov) 1a 2:15 
4. A. Bobelcă la 3:58 min., 
Căruțașu (Metalul Plopeni)

CLASAMENT GENE- 
Dinamo I

A. 
min., 
5. C. 
la 4 
RAL 
22 h 
1:11 
min.

CLA- 
vasiie 
Ologu 
-I., 3.

mln.
PE ECHIPE: 1.
02:57, 2. Metalul Plopeni la 

mln., 3. Dinamo II la 7:183.

I. TANASESCU — coresp.

In „Cu 
desfășura 
zul țațele: 
rești — 
2—1. 2—2, 
greșul O
4— 1, 2—5) 
Ind. linii
5— 0, 3—1, 
Napoca - 
4—10 (1—1 
reșul Tg. 
11—10 (2-

TURNEELE INTERNAȚIONALE D 
SATU MARE Șl IA<

singură partidă 
în runda a 4-a

a fost de- 
a turneului 

„Someș", 
Satu Mare: 
cu negrele

O 
cisă 
internațional de șah 
care se desfășoară la 
Ungureanu a cîștigat _______
la Preismann. Partidele Banas — 
Bukal, Ilijin — - Sidnik și Ciocâl- 
tea — Szabo au fost remize, iar 
cele dintre Biriescu — Lengyel 
și Rajna — Fischer s-au între
rupt.

în întrecerile republicane de călărie 
DINAMO A CÎȘTIGAT PROBA PE ECHIPE

Campionatul republican de ob
stacole, care se desfășoară pe 
baza hipică din Lugoj, a con
tinuat cu disputarea probei pe 
echipe, la care au luat parte 
formații de la 8 cluburi șl aso
ciații. După cele două manșe, 
călăreții dinamoviștl — Mariana 
Moisei eu Vals, M. Simion cu 
visător, V. Demian cu June, M. 
Aluneanu cu Volpone — s-au si
tuat pe primul loc, ei avînd o 
comportare foarte bună șl ter- 
mlnind fără penalizare. Pentru 
poziția secundă lupta a fost deo
sebit de echilibrată, fiecare din
tre cele trei candidate acumulind 
cite 4 p. Pentru departajare s-a 
apelat la cronometru. Deci: 1. 
Dlnamo 0 p, 2. C.S.M. Craiova 
4 p (230,2 s), 3. C.S.M, Sibiu 4 p

(239,1 S), 4. C.S.M. Iași 4 p (252,7 
s). De asemenea, a mal avut loc 
și o probă „de șase bare", cîști- 
gată de M. Aluneanu cu Paring 
0 p, urmat, la egalitate (4 p), de 
C. Stanco (Agricola Lugoj) cu 
Răsunet, Mariana Moisei cu Be- 
ladona, C. Grigore (Steaua) cu 
Juvăț, și M. Simion cu Baical. 
In continuare se dispută etapa a 
doua a campionatului de juniori 
șl fete. (G. IGNEA — coresp.).

Profil

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

Brăila de azi te întîmpină în 
alte haine; cu impunătoarele 
obiective industriale, cu noile 
cartiere de locuințe, cu dotă
rile social-culturale în Care, ca 
parte integrantă, se află și 
baza sportivă, care nu poate 
suferi, nici ea, comparații cu 
ee a fost. Pentru Brăila, azi 
înseamnă mult în privința clu
burilor și asociațiilor sportive, 
în integrarea județului în ac
tivitatea sportivă internă si in
ternațională, la box, atletism, 
caiac-canoe, lupte, înot. Pa
radoxal, dar aici — în orașul 
în preajma căruia Dunărea își 
poartă apele — înotul, de pil
dă, nu prea avea adeziune la 
tineri. Nici nu exista o bază 
adecvată și totul se rezuma la 
cursele de mare fond ,,pe pista 
bătrînului fluviu". Azi, însă, 
la Școala generală nr. 30 se pun 
bazele primului club sportiv 
școlar de înot din județ, care 
dispune de un complex sportiv 
excepțional : bazinul 
bazinul acoperit, bazinul 
sărituri (intrate în 
competițiilor balcanice). 
Brăila a început să 
primele roade 
republicane ale

olimpic, 
de 

circuitul 
Și 

culeagă 
în competițiile 

copiilor. Ino-

o

C

1944 1979
Asociații și cluburi spOFtive 10 227
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați

120 7 900

- maeștri emeriți 1
- maeștri ai sportului 2
- de clasa internaționala — 22
- categoria 1 — 99
- categoria a fl-a — 349
Profesori de educație fizica 8 141
Antrenori 7 44
Sportivi in loturile naționale 3 83
Sportivi în loturile olimpice ■i 6
Participanți la „Daciada** ed. I 137 459
Participanți la „Daciada** ed. II (etapa de iarna) 45 105
Titluri de campioni naționali - 260
Titluri europene, mondiale
Bază materială (terenuri de sport, săli)

4
14 287

mai bune condiții de pregătire, 
Să mai amintim apoi sălile de 
sport din județ, mici dar atît 
de utile, de la Făurei, Ianca, 
Măxineni, Movila Miresei, baza 
sportivă de agrement Blasova.

55 000, 12 000. CE SPUN 
ACESTE CIFRE?

r
aI APĂRUT

Nr. 6/1919^

In clasa 
continuă : 
estru Viei 
urmat de 
Ungur earn 
care cu 21.

In runrj. 
ternațional 
iul Sadov 
mentalul, 
a clșt igat 
Dominte 
Partidele I 
lescu — S 
cu avantaj 
rllor piesei

In clasa 
deținut de 
mat de Bv 
(1), Pușcaș 
Roos șl H<

In tumei 
conduce ju 
cu 4 p.

PRINTRE MARILE PERFORMERE
pslhologle 
cu soțul 
recordman 
Practică at 
1968, avînd: 
profesorul 
care a des 
drumat-o 
manței. Ev< 
sale : 1969 
50,10 m, 197 
— 54,34 m, 
1974 — 58,51 
m, 1976 — 5S 
m, 1978 — 
64,56 m (de 

Eva Zorg 
atletă fodt 
care realize 
tlvităte de 
o recomar 
tate de ma 
acesta, mai 
ea a preste 
mare volum 
ci si o pre 
care i-au 
la un nive 
unde, evide 
tot mal d 
zicem — 66 
chiar mai i 
privință ave 
rezultatele 
din ultimele 
m (l) Bucu: 
București 3, 
Ostrava 6.6; 
da 13.6 ; 62,î 
17.6 : 60,52 n 
trica 23.6 ; 
30.6.

In întrece 
naționale, d 
re Eva 
are mari er 
rirea titlului 
cu ce

Vna dintre atletele noastre 
cu îndreptățite aspirații la un 
loc fruntaș tn finala aruncă
rii suliței la J.O. ’80 este 
clujeanca Eva Zbrgfi-Raduly, 
a cărei evoluție, tn acest an, 
se înscrie la cote superioare, 
tn acest sezon, de pildă, Eva 
a îmbunătățit recordul 
realizînd 64,56 m, cu 90 
mai mult decît recordul 
anterior, din octombrie ___
(Pitești). Rezultatul este prin
tre cele mal bune din lume 
din actualul sezon competi- 
țional și o recomandă pe 
autoarea lui pentru viitoarele 
concursuri, între care șl O- 
limpiada de la Moscova l

La această oră bilanțul 
mondial din 1979 este urmă
torul: I. Ruth Fuchs (R.D.G.) 
69,52 m, 2. Ute Hommola 
(R.D.G.) 66,44 m (a fost în
vinsă de 2 ori de Eva, la Bra-

tdrii, 
cm 

ei 
1978

Ca în întreaga țară, pe me
leagurile brăilene marea com
petiție națională „Daciada" a 
creat o emulație fără precedent 
și in activitatea sportivă de 
masă. La Brăila și Făurei. la 
Ianca ș’i Viziru, la Cireșu 
Tufești, în comune în 
altădată sportul însemna, 
cel mai fericit caz, doar 
meci de fotbal, activitățile 
sportive, mai multe Și mai di
versificate, au atras anul tre
cut în campionatele pe aso
ciații și în cupele pe ramuri 
profesionale aproape 55 000 de 
participanți. In etapa de masă 
a „Daciadei" s-au întrecut 
120 000 de tineri, muncitori, ță
rani (locul II la atletism la 
„Cupa UNCAP"), elevi din șco
lile generale și licee, de la 
grupurile școlare profesionale 
Progresul, Chimia, Construcții 
care, dealtfel, sînt și cele cu 
rezultatele mai bune. „Avem 
creat cadrul corespunzător pen
tru o activitate sportivă care 
să se apropie de cerințele ac
tuale, ne spunea în concluzie 
tovarășul Ion Diacomatu. Ne 
străduim să realizăm plusul 
de calitate, să ridicăm această 
activitate la parametrii întregii 
vieți social-economice. In 1944, 
Brăila avea doar trei sportivi 
în loturile naționale, iar azi 
numărul lor a crescut Ia 83. 
Avind la dispoziție o bază ma
terială bună, antrenori și pro
fesori de educație fizică cu ca
lificare superioară, Un activ 
obștesc harnic, entuziast, spor
tul brăilean s-a înscris în a- 
cești- ani cu vigoare, cum spu
neam, in circuitul activității 
noastre, pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor pe care 
partidul Ie-a pus în fața miș
cării sportive. Vrem ca dru
mul început de Mircea Dobres
cu și ceilalți campioni crescuți 
aici, pe malurile Dunării» să 
fie continuat de al ți și alți 
sportivi de nădejde, spre glo
ria sportului românesc".

•clasament al 
ciațiilor cele 
pe raza județului, cum ar ară
ta ordinea?
, — Aș spune: 1. Clubul Spor

tiv Brăila, 2. Școala generală 
30 care, din septembrie, va de
veni Club sportiv de înot, iar 
la asociații : 1. Constructorul, 
2. Chimia, 3. Asociația din Vi- 
ziru (comună cu o bază spor
tivă cum puține sînt în mediul 
rural), 4. Spartacus-T.C.I. Dar 
n-aș vrea să nemulțumim pe 
altele, pentru că fiecare aso
ciație are lucruri frumoase, 
îmbucurător e faptul că tot 
mai multe dintre ele au astăzi 
o bună bază materială, reali
zată prin autodotare, prin 
muncă patriotică".

' tul, halterele, luptele 
să calce pe urmele 
cu rezultatele căruia 
se mîndresc, pe bună 
De numele unor sportivi ai a- 
cestor locuri se leagă succesele 
de la Olimpiade, de la campio
nate europene de seniori și ti
neret. Nume de rezonanță cu 
circuit mondial. Să amintim 
doar cîteva dintre ele și gîndu- 
rile cititorului vor zbura spre 
mari competiții, spre mari iz- 
binzi românești : Mircea Do- 
brescu — vicecampion olimpic 
la Melbourne, Eustațiu Măr
gărit, Șerbu Neacșu, frații Cu- 
țov, Ion Covaci, Vasile Anto- 
niu, Paul Dobrescu. Costică 
Dafinoiu. Indiferent de culo
rile, clubului sub care au con
curat, Box Club Brăila. Steaua 
sau Dinamo, toți aceștia sînt 
produsele sportului brăilean. 
Familiei acestor performeri 
luptele l-au adăugat pe vice- 
campionul mondial Vasile Ior- 
ga, voleiul pe Marcel Kusescu, 
ciclismul pe Ion Vasile, caia- 
cul-canoea pe Andrei Igorov 
și, de curînd, pe Coman An
gliei, atletismul pe Letiția 
Bardaș-Bendiu, Silvia Băltăges- 
cu, Gina Panait și Doru Oprea 
— ultimii doi campioni mondiali 
școlari. Aceștia sînt doar cîțiva 
dintre sportivii Brăilei, al căror 
număr a ajuns azi la aproape 
8 000 care sînt legitimați și ac
tivează în peste 200 din cluburi 
și asociații.

— Apropo, tovarășe Diaco- 
matu, dacă ar fi să faceți un

încearcă 
boxului, 

localnicii 
dreptate.

cluburilor și aso- 
mai meritoase de

perfc

tislava și la Sofia), 3. Teresa 
Sanderson (M. Britanie) 64,82 
m, 4. Eva zărgO-Raduly 
64,56 m etc.

Eva Zorgă-Raduly s-a năs
cut la 23 octombrie 1954, la 
Cluj-Napoca, unde a absol
vit și cursurile Facultății de

Fotog 
Spaso

P.S.
Peter _ .
pe Eva în 
de la Sofia, 

despărțit

„EDUCAȚIE IAL
| FIZICĂ Șl SPORI" |

nnisiEi

Din sumarul acestui Intere
sant număr recomandăm :

• „Idei și tendințe genera-I 
te de Jocurile Olimpice mo- • 
J-------- contribuția mișcării

I
Iderne : contribuția mișcării

sportive românești la demo-1 
cratizarea activității olimpice I el In tf'nnc'fnrmnron nnoctoîn *

„AVEREA" SPORTULUI 
VĂZUTĂ DE APROAPE JURAT A CONFIRMAT AȘ

și la transformarea acesteia 
intr-un instrument de cola
borare pașnică între popoa
re", de conf. univ. dr. A. 
Nicu ;

Ia „Predarea atletismului în 
lecțiile de educație fizică șco
lară (XI)", de conf. univ. T. 
Ardelean ;
• „Actualități-noutățl 

volei (VIII). Aspecte din 
todica tacticii colective", 
eoni. univ. Șt. stroie ;

Ie „Aspecte psihologice 
formei sportive", de i ’ 
Maria Șerban ;

I

I

I
I

In 
me

de I
ale

psiholog I

• ..Recomandări privind ln-

It eg rar ea exercițiilor fizice în . 
regimul de viață rațională". I 
de asist, univ. I. Bratu.

FOARTE IMPORTANT DE
REȚINUT ! în numărul 6/1979 I 
al revistei „Educație fizică și I 
sport“ sînt publicate „Temele | 
de socialism științific pentru 
examenele de definitivare în 
învățăminte

Procurațl-vă de urgență nr. 
6/1979 al revistei „Educație _ 
fizică și sport4* care s-a pus I 
în vînzare la centrele de di- I 
fuzare a presei din Capitală ■ 

j^și din țară.

I
I
I

I

AȚI JUCAT LA PRONOEXPRES?
Astăzi este ULTIMA ZI de 

participare la tragerea obișnuită 
Pronoexpres de mîine 11 iulie. 
Marile cîștigurl In autoturisme și 
bani — prezente în număr mare 
la aceste trageri — vă așteaptă 
șl pe dv., bineînțeles cu con
diția de a juca. Cîștlgurile sub
stanțiale înregistrate la tragerea 
precedentă (publicate In această 
rubrică) constituie o invitație 
convingătoare de a participa la 
tragerea de mîine, care benefi
ciază și de un frumos report la 
categoria I. Reamintim că cele 
mal mari șanse de succes le au

Pentru că am ajuns din nou 
la acest capitol, al dotărilor, 
să mai amintim cîteva din rea
lizările sportive, pe care le-am 
vizitat din nou, acum 1 cîteva 
zile, împreună cu președintele 
C.J.E.F.S.: stadionul de fotbal, 
cu peste 20 000 de locuri, sta
dionul de atletism (da, la 
Brăila, atletismul are un sta
dion al său), sala polivalentă, 
cu peste 2 000 de locuri, o altă 
sală de sport cu 1000 
locuri, cele trei complexe 
terenuri de tenis, 
sportiv al clubului 
sala de box, care oferă

de 
de 

complexul 
Progresul, 

cele

IDTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
biletele completate cu variante 
combinate sau cu combinații 
„cap de pod“, achitate 100% sau 
25%, pe care se pot realiza 
de cîștiguri la mai multe 
goril.

suite 
cate-

★
Pentru amatorii de Loto 

început vînzarea biletelor . 
tru prima tragere de acest fel 
din luna iulie; atractivele trageri 
bilunare Loto 2 furnizează eu re
gularitate mari cîștiguri în AU
TOTURISME șl BANL

2: a
pen-

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 4 IULIE 1379. 
Categoria 1 : 2 variante 25% Au
toturism Dacia 1300 ; cat. 2 î 3 
variante 25% a 26.220 lei ; cat.
3 : 9,50 variante a 8.280 lei ; cat.
4 : 140 a 562 lei ; cat. 5 : 149,50 
a 526 lei ; cat. 
cat. 7: 142,25 
2.719,75 
goria 1 : 
mele Dacia 
ria 1 jucate 
fost obținute
București și 
din Tulceaț

... a 26.220 lei
9,50 variante a 8.280 lei

cat. 5 :
5.758 a 40 lei; 

200 lei ; cat. 8: 
Report cățe
lei. Autoturis-

6: 
a *

a 40 lei.
438.659

1300 de la catego- 
pe variante 25% au 
de BADOI ILIE din 
MARIN GHEORGHE

Disputarea celei de-a 56-a ediții 
a derbyului de trap a făcut ca 
duminică hipodromul din Ploiești 
să fie din nou neîncăpăior (oare 
pînă cînd ?), un public numeros 
ținînd să asiste la acest impor
tant eveniment hipic. Principala 
probă a zilei, Derbyul, a revenit, 
după o 
gată în 
sarulut 
condus 
stat tot .. . 
desprins cu autoritate în 
mentul cînd driverul său a ple
cat la atac, cîștigînd, In final, 
cu hățurile jos. Timpul realizat 
— 1:26,6 — este inferior celor în
registrate în ultimele 5 ediții, 
dar el putea fi superior dacă 
ceilalți concurenți l-ar ti „În
tins" mai mult. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Izmir, Hogar 
și Samanta. Primul (victima unui 
start nu tocmai Inspirat) a tre
buit să cedeze (deși I. R. Nlico- 
lae a ..scos" cravașa) în fața 
unul adversar înzestrat cu reale 
aptitudini de fondist; Hogar nu 
s-a simțit nici el prea bine pe 
distanța probei (dealtfel, a și ga
lopat cînd G. Tănase l-a solici
tat) iar Samanta, „arma secre
tă" a lui Tr. Marinescu, n-a co
respuns așteptărilor, fugind des
tul de modest. Sub așteptări a 
evoluat Gascon, „beneficiar" și 
el al startului dat. Rezultate teh
nice: Cursa 1: 1. Podoaba (G. 
Grigore) rec. 1:30,2, 2. Polux, 3.

alergare mai puțin bo- 
faze spectaculoase, armă- 
Jurat, care, inteligent 

de D. Popa — acesta a 
timpul pe locul 2 — s-a 

mo-

Catren, 
ordinea trip:
1. Bărdița (
2. Coridei. S 
event 197. C 
țag (i. stol 
Hebron, 3. 
ordinea 42, e 
plă 801. Cur 
(G. Tănase) 
llan. Simplu 
21. Cursa a 
Popa) rec. 
Hogar. Simp) 
11, ordinea 
6-a: 1. Hem 
1:31,8, 2. Hal' 
dlnea 65, et 
gător 128. Ci 
nar (V. Ghe 
Sadic, 3. Sti 
nea 15, even 
155. Cursa a 
(I. Oană), re
3. Lazăr. Si: 
event 15, trip 
dinea triplă : 
Iluminata “ 
2. Heder, 
event 52. 
dlcat la 
s-a închis. ( 
Retrageri: Se

CI. 
Sin 
Pai 
sun

Gh.
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OBLIGAȚII ÎN PLUS PENTRU S.C. BACĂU
ÎN VIITOAREA ÎNTRECERE

I
pole s-au 
Iată re- 

d Bucu- 
7-6 (1—1,

io — Pro- 
[5—0, 3—3,
-Napoca — 
13—2 (2—0, 
nica Cluj- 
Bucureștl 

0—3); Mu
sul Oradea 
2—2).

I
I
I La sfîrșitul sezonului

I
LA

4 runde, 
tarele ma- 
cu 37a p, 
și Szabo, 

idnik, fie-

I 
I
I

M^ului. în- 
„Memoria- 
rul clasa- 

Hausner, 
ircovici la 

Szmetan. 
și Voicu- 
întrerupt 

onducăto-

I
I
I

loc este
4 P, ur- 

Irzică 3 p 
tolculcscu, 
? ol
. 4 runde, 
3 Blănaru

I
I

I

de 
toamnă, pe care, după cum se 
știe. Sport Club l-a încheiat pe 
locul 7 în clasament, Traian 
Ioncscu, experimentatul antre
nor al tinerei echipe băcăuane, 
spunea, plecînd de Ia ideea că 
aceasta cîștigase o treaptă pe 
scara valorică a campionatului: 
„jucătorii mei au muncit mult. 
Dar pentru a face adevărată 
performanță este nevoie ca 
munca să fie continuă, nu nu
mai un sezon, ci ani de-a rîn- 
dul".

în iarna aceasta, pe timpul 
pregătirii pentru retur desfășu
rată Ia Slănicul Moldovei, unde 
Sport Club a lucrat bine, unde 
toți componenții lotului, antre
nat de Tr. Ionescu și N. Vă
tafu, au muncit conștiincios, 
cîțiva dintre aceștia, întrebați 
cum văd formația lor in fi
nalul anului competițional, au 
răspuns, fără să manifeste un 
optimism exagerat : „Pe locul 6 
sau chiar 5“. în retur, Sport 
Club a fost o singură dată pe 
locul 5 (etapa a 23-a), de două 
ori pe locul 6 (etapele a 26-a și 
a 27-a), iar la sfîrșitul cam
pionatului a terminat pe locul 
8. Echipa n-a urcat, așadar, 
așa cum a sperat, nici 
nu s-a menținut măcar, d a 
COBORÎT cu o treaptă în ie
rarhia competiționaiă. Simplu] 

S. C. Bacău

JMII pro-

ruiește 
Si el 
suliță, 

anul 
tor pe 
, cel 
a In- 
ierfor- 
tatelor 
970 — 

1972
4 m,

59,50 
- 60,24 
79 *-

Vamanu (etapa a 24-a) și Botez (etapa

40 (15 jucători); cele mai multe: Șoșu 9. 
singură lovitură de la 11 m, transfor-

cu 2 penalty-uri, transformate.
6,41 în deplasare).

I
1
I
I
I

8

!e o 
cioasă, 
s4 ac- 
tea ce 
rezul- 
Anul 

ricind, 
I un 
mente, 
illtate, 
tjungă 

de 
duce 

— să 
poate 

ceastă 
’, iată, 
lor ei 
: «2,16 
,88 (2)

(1)
Dres- 

curești 
i Bys- 

Sofia

I
I
I 
I
I
I
I

ratelor 
nătoa- 
y nu 
cuce- 

î. Dar
I
I

• Puncte realizate: 34 (29 acasă + 5 in deplasare) 
centaj: 50,0.
• Golgeterii echipei : Vamanu 8, Antohl, -Șoșu și Chltaru — 

cîte 5, Cărpuci 4, Botez 3, Pană, Mihu, Catargiu, Panaite ji 
Verigeanu — cîte 1, Sameș (Steaua) și Toma (Gloria Buzău) — 
autogoluri.
• Jucători folosiți: 22 — Vamanu (32 de meciuri), Antohl (32), 

Catargiu (31), Șoșu (31), Lunca (30), Chltaru (30), Cărpuci (29),
1. Solomon (28), C. Solomon (28), Botez (27), Andrieș (20), 
Mindrilâ (19), Panaite (18), Ursache (16), Elisei (16), Mihu (15), 
Pană (13), Verigeaniu "" 
Mangeac (1).
• Jucători eliminați:

a 25-a).
• Cartonașe galbene:
• A beneficiat de o 

mată de Chltaru.
• A fost sancționată _ r _
• Media notelor echipei: 6,46 (6,51 acasă
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor: 1. Catargiu 7,07;

2. Vamanu 6,84; 3. Lunca ‘ "3. 6,60;

se 
a-

fapt că ea nu a reușit să 
impună niai mult, că a mai 
minat, cu cel puțin un an, mo
mentul unei afirmări la care 
aspiră cu justificate pretenții, 
a creat o anumită stare de in
satisfacție pe care nu numai e- 
chipa, ci și toți din jurul ei o 
resimt. Și este firesc să fie 
așa, atîta timp cit Sport Club 
reprezintă, prin tinerețea, ta
lentul și proveniența autohtonă 
a jucătorilor săi, un simbol al 
sportului băcăuan, o unitate de 
bază a fotbalului nostru.

De ce nu a realizat Sport 
Club mai mult ? încercînd a 
explica o astfel de situație, va 
trebui să ne oprim, in princi
pal, atenția asupra a două ele
mente foarte importante care 
țin de esența jocului : forța 
apărării și eficacitatea ațacu-

\RA

• ȘTIRI •ltd de 
fișează 
oncurs

2 cm 
cordul

I
1

RILE I

■clnea 28, 
sa a 2-a: 
■ec. 1:32,1, 
rdinea 24, 
: 1. Har- 

1:27,6, 2. 
mplu l, 
■dinea tri- 
1. Bavarl 
, 2. Oti-

14, event 
irat (D. 
Ismlr, 3. 
i 9, event 

Cursa a 
oise) rec. 
Jiu 3, or- 
plu cîști-

1. Sole
le,4, 2.
6, ordl- 

ea triplă 
rungărița 

Femina, 
dinea 45, 
r 275, or- 
a 9-a: 1. 
se. 1:29,7, 
Unea 243, 
: s-a rl- 
1 lei și 
ovizoiiu).

I
I
I
I

1ESCU

orele 8 si 11, pe 
str. Dr. Staico-

DE DISCIPLI-

I
I
I
I
I

Botoșani 
Neamț 

2—3 cum 
rezultat

Și 
este 
a a- 
din-

Apărarea băcăuană, bine grupată, rezolvă o situație critică
Iui. Comparativ cu prima ju
mătate a campionatului, cind 
defensiva băcăuană, cu 16 go
luri primite, se număra prin
tre cele mai greu penetrabile 
din competiție, în retur ea a . 
devenit destul de nesigură (22 
goluri) datorită tratării, une
ori, cu superficialitate a sarci
nilor specifice apărării, mai 
ales în deplasare. în ceea ce

4. Cărpuci 6,37; 5. Șoșu 6,33.

privește atacul, el s-a situat, 
ea productivitate, cu mult sub 
cota ultimelor sezoane (23 go
luri în toamna lui 1977. 24 în 
primăvara lui 1978, 22 in toam
na lui 1978 și numai 15 în pri
măvara lui 1979 !).

Ce a determinat 6 asemenea 
modificare pe planul relației 
atac-apărare, care, de fapt, 
exprimă atît fluctuațiile de

CÎND PATRU SE CEARTĂ, PIERDE FOTBALUL
Există pe harta țării cîteva o- 

rașe mari, cu tradiție în fotbal, 
dar care, de la O vreme, au dis
părut în anonimatul eșaloanelor 
inferioare Din cînd în cînd, la 
intervale destul de mari de timp, 
unele dintre ele manifestă vagi 
tendințe de mobilizare a tuturor 
resurselor de care dispun pen
tru a reveni în prim-planul aten
ției generale. Brașovul este un 
astfel de oraș... Brașovul care, 
prin Steagul roșu, s-a aflat, ani 
la rînd reprezentat în Divizia 
A, jucînd și roluri principale în 
campionat, evoluînd de multe 
ori și în competiții internaționale 
intercluburi. Dar, nu cu mult 
timp în urmă, pe parcursul unei 
foarte scurte perioade, Brașovul 
a pierdut:

1. o întreagă echipă (Albu, 
Ptxrcaru, Anghelini, M. Olteanu, 
Mateescu, Șerbănoiu, Ghergheli, 
Anghel, Florescu ș.a.);

2. un antrenor, Nicolae Proca.
Au fost pierderi grele cauzate 

de DEZINTERESUL organelor lo
cale sportive, de conduceri de 
club opace care n-au știut cum 
să-și păstreze valorile. Doar cu 
Gydrfi și Pescaru nu s-a putut, 
împinge din nou căruța fotba
lului brașovean pe panta care 
urcă spre Divizia A. Anul aces
ta, Steagul roșu a mai încercat 
o dată să bată la porțile primu
lui eșalon, dar nu i s-a deschis, 
rămînînd, în compensație, cu o 
singură satisfacție, aceea a pre
zenței sale în semifinalele „Cupei 
României4*. Această RATARE 
ne-a îndemnat să facem „o ana
liză44 a fotbalului județului Bra
șov, să-i sondăm posibilitățile, să 
evidențiem cauzele mereu amî- 
natei lui reapariții în primul e- 
șalon. Așadar...

BRAȘOVUL DISPUNE ÎN PRE
ZENT DE:
• 3 725 jucători legitimați. Ra

portat la densitatea populației ju
dețului (peste 500 000 de locui
tori), numărul este departe de 
a corespunde ! îngrijorător ră- 
mîne faptul că, deocamdată, nu 
se face nimic pentru ca acest 
număr al jucătorilor legitimați 
să crească.
• 4 divizionare B, 8 echipe în 

„C“. în țară doar județul Hu
nedoara mai dispune de atîtea 
echipe în eșaloanele 2 și 3. Dar 

randament, cit și evoluția, 
ansamblu, a echipei în 
sub nivelul potențialului 
real ? Din capul locului, 
cludem, ca decisive, cauze care 
ar putea ține de procesul de 
instruire sau pe cele de natură 
organizatorică. Aceasta cunos- 
cînd, pe de o parte, eforturile 
făcute de conducerea clubului 
(prof. C. Costineseu) pentru a- 
sigurarea unui cadru corespun
zător pregătirii și participării 
în competiție a jucătorilor, pe 
de altă parte, apreciind capa
citatea profesională a antreno
rului Tr. Ioncscu, bine secon
dat de N. Vătafu, precum și 
munca celor doi tehnicieni în 
slujba performanței. Judecind 
astfel lucrurile, considerăm că 
echipa este, pînă la urmă, a- 
ceea care a greșit ; jucătorii 
băcăuani înșiși, satisfăcut!, la 
un moment dat, pe parcursul 
competiției, cu mai puțin decît 
ar ii lost capabili să realizeze, 
atitudine manifestată mai preg
nant către finalul întrecerii, Ia 
adăpostul unei poziții în cla
sament scutită de emoții. Se 
poate vorbi, deci, de instalarea 
unei stări de automulțumire. 
Ceea ce pentru o formație ti 
nară, căreia i-am putea accep
ta cel mult o insuficientă ma
turitate, pare ceva de neînțe
les. Ceva ce jucătorii de 
Sport Club au datoria să 
firme in viitorul < 
muncind continuu și 
cu mai 
cit mai 
mului.

m 
retur, 

său 
ex-

Ia 
in- 

campionat, 
. i privind 

multă încredere în sus, 
aproape de zona podiu-

Mihai IONESCU

în timp ce Hunedoara a avut 
în sezonul trecut două repre
zentante în ,,A“, Brașovul înoată 
cu divizionarele sale (exc-eptîn- 
d-o pe Steagul roșu) în medio
critate, în divizia secundă și ter
ță Nitramonia, Tractorul, I.C.I.M., 
ca și toate „C“-urile se mulțu
mesc cu o existență liniștită în 
zonele de mijloc ale clasamente
lor. „Nesupărînd pe nimeni, să 
nu fie supărate de nimeni44 —« 
acesta este, parcă, dictonul lor 
și, pînă acum, ,.pasiențele44 le-au 
Ieșit așa cum au vrut.

RADIOGRAFII ÎN ALB-NEGRU
• 0 piramidă cu bază dar fără... vlrf • întrebare pentru oracolul 

din Delphi • „Brașovia* 1 2* — clubul cu speranțele...

• ÎN CADRUL PREGĂTIRI
LOR PENTRU NOUL CAM
PIONAT, noua promovată în 
prima divizie Viitorul Scorni- 
cești susține, în cursul aces
tei săptămîni, următoarele me
ciuri amicale : mîine, miercuri, 
cu F.C. Constanța, la Constanța 
(orele 18,30). joi la Medgidia, 
cu Cimentul (ora 18) și sîmbă- 
tă, la Slatina, cu Universitatea 
Craiova (ora 17).

• CENTRUL DE COPII ȘI 
JUNIORI AL CLUBULUI PRO
GRESUL-VULCAN, club care 
și-a făcut o frumoasă preocu
pare din creșterea tinerelor e- 
lemente. organizează selecții 
pentru copiii născuți între anii 
1964 și 1970. Selecțiile vor avea 
loc zilnic între 
terenurile din 
viei.

« COMISIA__ _________
NA A F.R.F. l-a suspendat pe
2 etape pe jucătorul Negrilă 
(Universitatea ’.Craiova), care, 
în ultima etapă a campionatu
lui. in meciul cu Chimia Rm. 
Vîlcea și-d lovit un adversar. 
Sancțiunea este valabilă, fireș
te, pentru întrecerea viitoare 
a Diviziei A.
• BARAJUL PENTRU DIVI
ZIA C. Rezultatul meciului-tur 
din cadrul barajului pentru pro
movare în Divizia C dintre e- 
chipele Electro 
Celuloza Piatra 
3—2 (0—1) și nu 
părut ieri acest 
tr-o eroare de transmisie, 

• 5 echipe în campionatul re
publican de juniori, 18 în cel ju
dețean de seniori, paralel cu 18 
formații de juniori; campionat 
•județean II, organizat pe trei zo
ne (Brașov = 38 echipe, Rupea = 
12 echipe Făgăraș = 16 echipe); 
campionat de juniori II cu 12 
echipe; campionat județean de 
copii cu 14 echipe și cîteva cam
pionate de casă, avînd o fru
moasă tradiție (Uzinele Tracto
rul, Steagul roșu, Metrom). Așa 
se prezintă BAZA fotbalului bra
șovean. O bază destul de largă 
pe care se POATE construi, to
tuși, un edificiu. Dacă ar exista 
preocupare, pricepere și colabo
rare.
• 4 stadioane mari: „Munici

pal44, „Tineretului44, „Tractorul44, 
„Metrom44 Cu excepția Capitalei, 
nici un alt oraș din țară nu se 
poate lăuda cu atîtea arene mari 
O PROBLEMA importantă o con
stituie însă modul cum sînt în
treținute și exploatate aceste sta
dioane. Cînd s-a dat în folosin
ță „Municipalul44 (în 1969) a fost 
prilej de mîndrie pentru brașo
veni. L-a luat în custodie clu
bul Steagul roșu, a cărui echi
pă a jucat pe el pînă în 1972

Ieri, la F. R. Fotbal

ȘEDINȚĂ DE MD CU PREȘEDINȚII 
ȘI ANTRENORII DIVIZIONARELOR A SI B 
® Din nou despre stabilitatea antrenorilor • Federația 
reactualizează importanța tehnicii de joc I • Fotbaliștii 
care nu absolvă „normele tehnice" nu vor evolua în se
zonul de toamnă I • O confirmare : viitorul campionat 

al Diviziei A va începe la 12 august
Așa cum fusese stabilit, ieri, 

la sediul Federației române 
de fotbal, a avut loc o nouă 
ședință de lucru cu președinții 
și antrenorii cluburilor și aso
ciațiilor cu echipe divizionare 
A și B. Din partea federației 
au fost prezenți N. Irimie — 
prim-vicepreședinte al F.R.F., 
Șt. Covaci — vicepreședinte cu 
probleme tehnice. I. Balaș — 
vicepreședinte și D. Lăzărescu 
— secretar al federației.

Mai întîi, Nicolae Irimie a fă
cut unele precizări legate de 
problemele principale care stau 
în fața forului de resort, amin
tind lucruri care trebuie rezol
vate cit mai curînd posibil, în 
foiosul muncii de instruire, al 
participării la un alt nivel, su
perior, atît în competițiile in
terne cit și cele internaționale. 
S-a amintit și cu acest prilej 
de necesitatea stabilității an
trenorilor la echipele divizio
nare, de respectarea contrac
telor dintre tehnicieni șl clu
buri. S-a confirmat apoi că di
vizionarele A vor lua startul 
în noua ediție de campionat 
(1979—80) la 12 august, sezonul 
de toamnă incluzînd și două 
etape din retur, așa îneît fi
nala „Cupei României", care 
încheie sezonul fotbalistic, să 
se dispute la 1 iunie 1980.

în continuare, Ștefan Covaci 
a făcut o expunere privind 
orientarea actuală în metodica 
și instruirea formațiilor din 
cele două eșaloane ale fotbalu
lui nostru, subliniind impor
tanța pe care antrenorii vor 
trebui să o acorde factorului 
tehnic în procesul de instruire 
(ca factor specific și principal 
al jocului), pornind de la cali
tățile native ale fotbaliștilor 
noștri. E imperios necesar să 
se îmbunătățească tehnica in
dividuală și colectivă de joc, 
fără însă a fi neglijați, firește, 
ceilalți factori — fizic, psihic 
și tactic. Deși despre tehnica 
jucătorului de fotbal se vor
bește de atîta vreme (poate fi 
fotbal bun fără tehnică bună?), 
federația reactualizează aceas
tă latură primordială a proce
sului de instruire-antrenament. 
Dealtfel, testele pe care jucă
torii de Divizia A ți B le vor 
da Ia începutul lunii viitoare 
nu sînt altceva decîi niște

doar două meciuri, cu U.T.A. și 
C.F.R. Cluj-Napoca. Pînă în »74, 
stadionul a fost închiriat școlii 
sportive Brașovia, care a inves
tit în el, pentru întreținerea in
stalațiilor și gazonului, peste 
400 000 lei. Din 1974, stadionul a 
trecut la C.S.U. Brașov care, de 
atunci și pînă în prezent, n-a 
cheltuit NICI MACAR UN LEU 
pentru întreținerea Iul. Consecin
țele ? Conducte sparte, instalații 
sanitare distruse, gradcne putre
zite, gazon deteriorat etc. 20 de 
milioane de lei se duc așadar pe 

apa Timișului 1 Și cîte alte orașe 
nu și-ar dori un „Municipal44 ca 
cel de sub Tîmpa. Dar nu cum 
arată el acum, ci așa cum se 
prezenta la inaugurare, cu zece 
ani în urmă...
• 249 de speranțe la „Brașo

via44 ; la Clubul sportiv școlar care 
Înflorește continuu alături de 
marele stadion care se ofilește 
pe zi ce trece. Contrastul este 
izbitor. Tocmai pentru că unita
tea școlară are un om — ION 
VULCANEANU — care, de dimi
neață pînă seara, depune toate 
eforturile pentru ca această pe
pinieră a fotbalului brașovean să 
dea roadele necesare. Deși nu 
ființează de mult, ea are deja 
reprezentanți în toate echipele 
divizionare din oraș. Gherghe 
— la Steagul roșu, Sfrljan și 
Moarcăș — la Tractorul, Lie și 
Frunză — la I.C.I.M., Stoica — 
la Metrom. Iar printre cei 249 
de tineri jucători aflați acum în 
pregătire se găsesc destul care 
au talentul cerut pentru a păși 
pe urmele lui Gydrfi, Pescaru, 
Cadar, Adamache, pentru a amin
ti numai cîțiva din ultima gene
rație de „A44 a orașului de sub 
Tîmpa. Liviu Codreanu, loan 

NORME TEHNICE OBLIGA
TORII jucătorii care nu le 
vor absolvi neprimind drept de 
joc pînă la următoarea testare, 
în februarie sau martie 1980 
(cu excepția jucătorilor care, 
din motive medicale, nu se pot 
prezenta în luna august). Di
vizionarele A vor da testele în 
ziua de 2 august, după cum 
urmează : la BUCUREȘTI : 
Steaua, Dinamo și Sportul stu
dențesc ; la PITEȘTI : F.C. Ar
geș, Chimia Rm. Vîlcea și Vi
itorul Scornicești (dimineața) ; 
C.S. Tîrgoviște, Univ. Craiova 
și Jiul (după-amiază) ; Ia BA- 
CAU : S.C. Bacău, Gloria Bu
zău, Politehnica Iași și F.C.M. 
Galați ; la CLUJ-NAPOCA : 
Universitatea. A.S.A. Tg. Mu
reș și F.C. Baia Mare (dimi
neața), Olimpia Satu Mare și 
„Poli" Timișoara (după-amia
ză). împărțite tot pe zone geo
grafice. divizionarele B vor da 
aceste teste — în ziua de 7 au
gust — la Suceava, Brăila. 
Brașov, București, Ploiești, 
Arad și Bistrița.

★

Din discuțiile purtate, ieri, 
la F. R. Fotbal, cu conducerile 
cluburilor divizionare A, care 
și-au înaintat opțiunile, se re
marcă tendința spre stabilita
tea antrenorilor, o doleanță mai 
veche a forului de specialitate, 
dar care abia acum va deveni, 
se pare, o realitate.

în consecință, marea majori
tate a echipelor primului eșa
lon vor avea. în viitorul sezon 
competițional, aceiași antrenori 
principali, după cum urmează: 
Gh. Constantin (Steaua). M. Ră- 
dulescu (Sportul studențesc), 
V. Stănescu (Univ. Craiova), 
Tr. Ionescu (S. C. Bacău). V. 
Mateianu (F. C. Baia Mare), 
T. Bone (A-S.A. Tg. Mureș), 
Gh. Staicu (Olimpia Satu Mare), 
N. Oaidă (Jiul). L. Antohi (Po
litehnica Iași). M. Pigulea (Chi
mia Rm. Vîlcea), D. Anescu 
(Viitorul Scornicești), Th. Pop 
(„U" Cluj-Napoca).

în cursul zilei de astăzi, iși 
vor clarifica opțiunile și cele
lalte divizionare A, F. C. Ar
geș, Dinamo. C. S. Tîrgoviște, 
Politehnica Timișoara, Gloria 
Buzău si F.C.M. Galați.

BRAȘOVEAN...
Ciobanu, Ștefan Bălan, Aure! 
Man, Constantin Badea sînt cîțiva 
dintre .. urmași.

Fotbalul județului Brașov, are 
deci condițiile necesare pentru a 
sparge plafonul mediocrității și 
a promova. Nu reușește, încă, 
deoarece are și... PATRU CLU
BURI IN CONFLICT: Steagul
roșu, Nitramonia Făgăraș, 
I.C.I.M., Tractorul. Iată cum 
GÎNDESC conducătorii, lor:

— „Brașovul ar putea avea 
ușor echipă în „A44 dacă și-ar 
uni forțele de care dispune" — 
afirmă loan Borbel, președintele 
clubului steagul roșu;

— „Brașovul n-are valori pen
tru „A“. Din toate echipele din 
județ nu se poate face una de 
»,A“ — este de părere lng. Aurel 
Bădițoiu, președintele secției de 
fotbal de la I.C.I.M.

— „Brașovul are forțele sale 
fotbalistice dispersate, dar are și 
mulți antrenori cărora le convine 
acest lucru, deoarece fug de răs
punderea promovării în „A“ — 
sublinia Petre Dumitrescu, vice
președintele clubului Tractorul.

Replica Nitramoniei în cadrul 
acestui dialog ? Atunci cînd i s-a 
solicitat un jucător — Ion Gheor- 
ghe — asociația din Făgăraș a 
acceptat să-i dea drumul să joa
ce la Steaua, deși fusese soli
citat mai întîi de Steagul roșu...

Cînd va avea Brașovul echipă 
în „A4 ?
-— La această întrebare nu 

poate răspunde nici... oracolul 
de la Delphi — sublinia Vasile 
Lăzăruț, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. în schimb, la între
barea de ce nu are, poate răs
punde oricine : pentru că există o 
opoziție din partea fiecărei aso
ciații atunci cînd se pune pro
blema unificării, într-o singură 
echipă, a tuturor valorilor exis
tente...

Iubitorii sportului, în general, 
și ai fotbalului, în special, din 
Brașov așteaptă, totuși, ca cineva, 
SA PUNA PICIORUL IN PRAG...

Este concluzia care se impune. 
Pentru că aceiași iubitori de 
sport ȘTIU că doar la fotbal și 
la... volei-fete Brașovul nu are 
echipe în Divizia A ! ? ! Deși 
CONDIȚIILE NECESARE EXIS
TA.

Laurențiu DUMITRESCU



Zona F a „Cupei Calea" la tenis 

AzTlÂBRAȘOV, ROMANIA-AUSTRIA IN TENTATIVA 
PENTRU CALIFICAREA IN GRUPA SEMIFINALĂ

BRAȘOV, 9 (prin telefon). 
Potrivit regulamentului, „Cupa 
Galea" urmează intr-un fel 
programul „Cupei Davis“, cu 
deosebirea că meciurile sînt 
concentrate in două zile în loc 
de trei : primele două sim- 
pluri și dublul in prima zi, 
ultimele două simpluri înțr-a 
doua zi. Astfel, deși decise încă 
din ajun, partidele România — 
Tunisia și Austria — Cipru (în 
care primele formații condu
ceau cu 3—0) au trebuit conti
nuate șl luni după-amiază Pe 
terenul central al clubului Di-

ALTE REZULTATE
IN CUPA GALEA
în mai multe orașe europene 

se desfășoară întîlnirile din 
cadrul competiției internațio
nale de tenis (tineret) pentru 
„Cupa Galea".

Rezultate tehnice : la Lisa
bona : Noua Zeelandă — Irlan
da 3—0 ; Canada — Portugalia 
2—0 ; la Saarbriicken : R. F. 
Germania — Maroc 3—0 ; la 
Gyor : Ungaria — Republica 
Arabă Egipt 1—0 ; la Spa : Bel
gia — Finlanda 3—0 ; Elveția 
— Japonia 2—1. întîlnirile 
continuă.

BJORK BORG Șl ILIE NĂSTASE 
S-AU ANTRENAT IERI PE „PROGRESUL

(Urmare din pag. I)

ce de Amritraj. Faptul că în 
India se joacă tenis numai pe 
gazon explică evoluția foarte 
bună a lui Vijay. Cu toate a- 
ceslea, replica lui m-a surprins 
puțin...

— Dar a lui Roscoe Tanner ?
— Vă spun un lucru care o 

să vi se pară curios : deși m-a 
condus cu 2—1, replica lui Ta
nner m-a derutat in mai mică 
măsură, și aceasta pentru sim
plul motiv că mă așteptam la 
o astfel de rezistență. Nu spun 
că am depășit ușor momentele 
de dificultate, dar datorită u- 
nei concentrări extreme am 
reușit să refac handicapul și 
să ciștig. Wimbledon-ul a tre
cut însă și acum mă gindesc 
la alt... Wimbledon, cel care va 
incepe vineri pe arena bucu- 
reșteană.

Atunci cînd joci cu Năs- 
tase, tenisul devine un specta
col sportiv in adevăratul în
țeles al cuvintului. Nu este 
nici o exagerare. Cînd joci

REGATA SNAGOV", UN TEST IMPORTANT
(Urmare din pag. 1) 

namo din localitate. Uzînd de 
clauza de regulament care per
mite. după obținerea deciziei, 
schimbarea jucătorului de sim
plu, antrenorul Dumitru Viziru 
l-a introdus în echipa română 
pe Florin Segărceanu în locul 
lui Andrei Dîrzu (accidentat), 
pentru a-i permite tînărului di- 
namovist reacomodarea cu te
renurile cu zgură după jocu
rile Pe iarbă de la Wimbledon. 
Segărceanu a evoluat cu mult 
aplomb și, servind bine și cu 
lovituri puternice, l-a întrecut 
net pe tunisianul Riani cu 6—1, 
6—2. De asemenea. Liviu Man- 
caș, jucînd atent și cu auto
ritate în fața campionului tu
nisian Marrouki, a rotunjit sco
rul final al întîlnirii la 5—0 
prin victoria sa individuală cu 
6—2, 6—3. Paralel, echipa Aus
triei a obținut același scor final 
de 5—0 în fața echipei Ciprului 
în urma rezultatelor individuale: 
Pils — Georgallides 9—7, 2—6, 
6—1 și Stiegler — Papamichael 
6—2, 6—2.

Marți și miercuri se joacă 
aici finala România — Austria 
care va decide cîștigătoarea zo
nei F a „Cupei Galea", aceasta 
urmînd să se califice pentru 
zona semifinală de la Marian- 
ske Lazne.

Victor BĂNCIULESCU

împotriva lui Ilie Năstase, pe 
care îl consider ca făcind incă 
parte dintre cei mai buni jucă
tori din lume, și cind acest 
meci are loc în deplasare, am 
toate motivele să spun că va 
fi o întîlnire foarte grea.

— Ce program aveți pentru 
perioada următoare 7

— Turnee, multe turnee, dar 
gîndul îmi va fi permanent la 
campionatele internaționale ale 
S.U.A. Nu-mi dă pace gîndul 
că nu am reușit încă să ciștig 
open-ul american. Iar dacă 
anul acesta îl voi ciștiga, am 
făcut încă un pas spre „marele 
șlem", pentru ultima lună a a- 
nului rămînîndu-mi campiona
tele internaționale ale Austra
liei...

La sfîrșitul discuției Bjorn 
Borg și-a exprimat satisfacția 
de a evolua într-o întîlnire o- 
ficială la București, în fața u- 
nor spectatori pe care ii simte 
apropiați, și cărora le transmite 
prin intermediul ziarului nos
tru salutări călduroase.

Ion GAVRILESCU

treaptă a podiumului de pre
miere. Lipat Varabiev s-a cla
sat în toate cursele de canoe 
simplu pe locul secund. Desi
gur, timpul ce i-a rămas pînă 
la „mondiale" îl va folosi din 
plin, Varabiev avînd reale po
sibilități pentru cucerirea me
daliei de aur la 500 m.

Canoea de dublu are în frații 
Gheorghe si Toma Simionov li
derii de necontestat în cursa pe 
1000 de metri. Ei au cîștigat 
clar această probă la „Regata 
Snagov", în timp ce la 500 m 
au fost întrecuți de un alt cu
plu românesc, Ivan Patzaichin
— Petre Capusta, rămînind ca 
verificările următoare să stabi
lească titularii pentru C.M. So
luția cea mai bună ni se pare 
titularizarea fiecărei perechi în 
proba cîștigată la „Regata Sna
gov".

Caiacele de 4 au tras in 
echipaje alcătuite pe cluburi și 
au fost depășite de sportivii din 
R. D. Germană, dar la 500 m 
echipele României au fost în 
imediata apropiere, sosirea fă- 
cîndu-se „la fotografie". Așa 
cum am mai spus și cu alte 
prilejuri, alcătuirea unui echi
paj combinat din sportivi de la 
Dinamo și Steaua ar da sanse 
mai mari sportivilor români, a- 
vînd în vedere că echipajul 
R. D. Germane este campion 
mondial...

La caiac fete se contează în 
continuare Pe Maria Ștefan la 
simplu, pe dublul Agafia Orlov
— Nastasia Nichitov, iar la K 4 
pe echipajul clubului Steaua, 
Orlov — Nichitov — Maria Ni- 
colae — Adriana Tarasov. Și 
aici optăm pentru combinarea

SPORTIVI
ECHIPA FEMININĂ DE TENIS 
- CAMPIOANĂ BALCANICĂ

Echipa feminină de tenis a 
României a cîștigat campionatul 
balcanic de la Ankara. Ea a 
fost urmată în clasament de e- 
chipele Bulgariei. Greciei, Iu
goslaviei și Turciei. La mascu
lin, titlul a revenit echipei Iu
goslaviei, care a întrecut cu 
2—1 formația României, clasată 
Pe locul secund. Au urmat în 
clasament reprezentativele Bul
gariei. Turciei și Greciei.

IRINEL PĂNULESCU 
SI EDITH KUGLIS, 

NOI SUCCESE LA BELGRAD

Tînăra înotătoare româncă 
Irinel Pănulescu a repurtat un 
nou succes, în concursul de la 
Belgrad. în ziua a doua a com
petiției, Irinel Pănulescu s-a 
clasat pe primul loc în proba 
de 400 m mixt cu timpul de 
5:06,7. O frumoasă victorie a 
obținut și Edith Kugliș (Româ
nia), învingătoare în proba de 
100 m spate (junioare) cu 
timpul de 2:31,55.

TINERII GIMNAST! 
ÎNVINGĂTORI’ 

IN R. F. GERMANIA
Evoluînd în compania selec

ționatei B a R. F. Germania, 
echipa secundă de gimnastică 
masculină a României a repur
tat sîmbătă, la Vohringen, un 
frumos succes, terminînd în
vingătoare cu 267,00, față de 
cele 265,85 p ale gazdelor. Suc
cesul tinerilor gimnaști români 
a fost decis la inele, probă în 
care echipa noastră a realizat 
44,15 p în timp ce gazdele au 
acumulat 62,65. La individual 
compus primul s-a clasat Jur
gen Geiger cu 54,85 p, pe lo
cul 2 situîndu-se gimnastul 
nostru Mircea Apolzan, cu 
54,05 (8,85 la sol, 9,05 la cal cu 
minere, 9,00 la inele, 9,05 la 
sărituri, 9,10 la paralele, 9,00 
la bară fixă).

.JURUL CICLIST AL FRANȚEI”
ETAPA A 12-A, CÎȘTIGATĂ DE 
FRANCEZUL SEZNEC • ZOE- 
TEMELK 1ȘI MENȚINE INTACT 
AVANSUL Șl TRICOUL GALBEN

PARIS, 9 (Agerpres). — Dispu
tată pe traseul Rochefort — Metz 
C193 km) cea de-a 12-a etapă a 
„Turului ciclist al Franței" a fost 
cîștigată de rutierul francez 
Christian Seznec in 4 h 42:40 
(medie orară 40,967 km), in clasa
mentul general continuă să con
ducă olandezul Joop zoetemelk 
— 43 h 56:21, urmat de Hinault 
(Franța) la 1:32, Kuiper (Olanda) 
la 5:09, Nilsson (Suedia) la 7:16, 
Sutter (Elveția) la 7:37, Dlerickx 
(Belgia) la 8:43, Maas (Olanda) 
la 10:33, Verllnden (Belgia) — la 
10:44, Bernaudeau (Franța) — la 
12:56, Seznec (Franța) — la 
13:13.

unor echipaje cit mai bune, mai 
eficiente, deoarece, așa cum 
s-a văzut și la recentul concurs 
de la Snagov, caiacistele din 
R. D. Germană sînt cele mai 
bune din lume, dar reprezen
tantele noastre se află în ime
diata apropiere și, prin alcătui
rea judicioasă a echipelor, a- 
cestea ar putea să realizeze re
zultate superioare.

„Regata Snagov" a constituit 
unul dintre ultimele teste im
portante. A fost un test destul 
de edificator, dar responsabilii 
loturilor de caiac-canoe au o- 
bligația ca la campionatele 
mondiale de la Duisburg să pre
zinte sportivii și sportivele în 
cea mai bună formă, să alcă
tuiască echipajele în mod judi
cios, pentru menținerea presti
giului de care se bucură caiacul 
și canoea noastră în lume.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • In concursul de 

la Sienna: 100 m — Hart (S.U.A.) 
10,33; prăjină — Buclasskl 5,20 
m; greutate — Santis (Italia) 
19,03 m. • Proba de o milă (f) de 
la Gateshead (Anglia) a fost 
cîștigată de norvegiana Grete 
Waltz cu timpul de 4:27,0. • La 
Osetersund (Suedia), sportiva 
engleză Carol- Tycon a corectat 
cea mal bună performanță mon
dială pe 3 km marș, realizînd 
13:11,2.

BASCHET O La Tel Aviv în 
meci amical (m): S.U.A. — Isra
el 108—79 (54—41).

CICLISM 0 Cea de-a doua e- 
tapă a Turului Poloniei, dispu
tată contraeronometru individual, 
la Wloclawek, a revenit polo
nezului Jan Jankiewicz înregis-

ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
COMPETITIA DE HANDBAL (F) 

DE LA VARNA

Turneul feminin de handbal 
de la Varna a programat noi 
Intîlniri, încheiate cu următoa
rele rezultate tehnice : Bulgaria 
— România 12—11 (3—6); Ceho
slovacia — Polonia 16—12 (8—3)1 
R. D. Germană — S.U.A. 23—14 
(10—6).

TURNEE DE BASCHET

• Lotul de baschet feminin al 
României a plecat în R. P. 
Chineză pentru a. susține, în 
perioada 10—18 iulie, citeva 
intîlniri prietenești în compa
nia reprezentativei țării gazdă. 
Au făcut deplasarea: Șlefania 
Giurea, Elena Filip, Doina Pră- 
zaru-Mate, Maria Roșianu, Li
liana Rădulescu, Mariana An- 
dreescu, Maia Cuțov, Rodica 
Goian, Gheorghița Bolovan, A- 
lexandra Hegheduș, Diana Ba
laș, Maria Csikos.

• In cadrul turneului pentru 
junioare de la Haskovo (Bul
garia) : Ungaria — România 
75—46 (28—19) ; Bulgaria — Iu
goslavia 70—65 (41—33). Pe pri
mul loc s-a clasat Ungaria cu 
7 p, urmată de Bulgaria — 7 p, 
Polonia — 6 p, România — 5 
p etc.

„CUPA U.E.F.A." I
COMPETIȚIA CU CEA MAI IARCĂ DESCHIDERE
• Astăzi, la Ziirich, 
in viitoarea ediție

In șirul de prezentări ale cu
pelor europene la fotbal am a- 
juns la ultima, Cupa U.E.F.A», 
competiție de mare amploare, 
care reunește la fiecare ediție 
nu mai puțin de 64 de formații 
de pe continent.

Cu ani în urmă, fostul selec
ționer Helmut Schdn (R.F.G.) 
spunea că „întrecerea celor 64 
de echipe înscrise în „Cupa 
U.E.F.A.* este chiar mai difi
cilă decît Cupa campionilor eu
ropeni sau Cupa cupelor î« Se 
pare că Schon avea în parte drep
tate în ceea ce spunea, și lată de 
ce : toate participantele în Cupa
U. E.F.A. sînt reprezentante de 
frunte ale țărilor respective, e- 
chipe clasate in plutonul frun
taș al campionatelor naționale, 
iar unele sînt foarte cunoscute 
pe plan internațional, am putea 
spune chiar că au un „abona
ment* în cupele europene.

Cîteva exemple sînt conclu
dente. Unele țări cu un fotbal 
avansat trimit in luptă 5, 4 sau
3 reprezentante, toate binecunos
cute în arena europeană. R. F. 
Germania aliniază anul acesta la 
start 5 echipe de valori sensibil 
egale: r.orussia Mdnchengladbach,
V. f.B. Stuttgart, F. C. Kaisers
lautern, Bayern Munchen și Ein
tracht Frankfurt.

Anglia si Italia prezintă cîte
4 formații, una mai bună decît 
cealaltă : W. B. Albion, Ever
ton, Leeds United și Ipswich 
Town, respectiv Perugia, Inter- 
nazionale, Torino și Napoli ; 
Spania, Cehoslovacia și R. D. 
Germană cîte 3 : Gijon, Atle
tico Madrid și Real Sociedad ; 
Banik Ostrava, Zbrojovka Brno 
șl Bohemians Praga ; Dynamo 
Dresda, F. C. Carl Zeiss Jena
șl Lokomotive Leipzig. f

Urmează un grup mare de 
țări cu cîte două echipe, prin
tre care și România, care va fi 
reprezentată în ediția actuală de 
Dinamo București și Universita
tea Craiova. Firește, misiunea 
echipelor noastre este extrem de 
dificilă, dacă avem în vsdere 
componența de elită a listei ad
versarelor lor posibile. Pe bună 
dreptate se afirmă că în Cupa 
U.E.F.A. este foarte greu să al 
un „culoar* în care să întîlnestl 
formații de mina a doua... Zia
rul „Sport* Ziirich a publicat 
un clasament din care fac parte 
cele mai bune echipe din ulti
mii 5 ani prezente în cupele 
europene. Iată această Ierarhie : 
pe primul loc se află o parti
cipantă la „Cupa U.E.F.A.*, 
Borussia Monchengladbach cu 81 
p, P.S.V. Eindhoven 57 p, S. C.

trat pe 29 km cu timpul de 
37:41,53. în clasamentul general, 
se menține lider polonezul Mi
chalak.

FOTBAL • Meci amical, la 
Split: Hajduk — Nancy 3—1
(1—1). • Turneul pentru echipe 
de școlari (un adevărat campionat 
mondial), s-a încheiat la Ciudad 
Real (Spania) cu victoria Fran
ței, care în finală a învins cu 
3—2 (1—0) selecționata Italiei.
Pentru locul 3: Spania — R. P. 
Chineză 2—1.

VOLEI ® La Leinefelde 
(R.D.G.), în apropiere de Erfurt, 
în meci feminin : R.D. Germană — 
Japonia 3—2 (—9, —13, 11, 5, 14). 
® Echipa masculină a Japoniei 
a dispus, la Szczecin, de Polo
nia, cu 3—1.

INTERNATIONALE
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• La Dimitrovo (Bulgaria),' 
au continuat meciurile turneu* 
lui pentru juniori. Rezultate 1 
Bulgaria — Cehoslovacia 86—70 
(39—32) ! U.R.S.S. — Iugoslavia 
83—74 (34—34) ; R. F. Germa
nia — România 97—71 (51—28).'
13-15 IULIE LA ATENA : CAM

PIONATELE BALCANICE
DE CICLISM

între 13—15 iulie se vor des
fășura în Grecia, la Atena, 
campionatele balcanice de ci
clism fond, pentru juniori și 
seniori, la care vor narticipa și 
reprezentanții țării noastre,' 
atît în proba de contratimp pe 
echipe, cit și în proba de bloc 
(100 km contratimp pe echipe
— seniori, 70 km contratimp 
pe echipe — juniori și 150 km 
bloc — seniori și 120 km bloc
— juniori). Iată lotul sporti
vilor noștri pentru aceste com
petiții (antrenori M. Niculescu, 
la juniori, și Nicolae Voicu,' la 
seniori) : Gabriel Florea, Ni
colae Tone, Georgian Marines
cu, Teodor Stoian, Costică Pa- 
raschiv, Gheorghe Vasiliu — 
juniori, Valentin Ilie, Teodor 
Drăgan, Nicolae Savu, Cornel 
Nicolae, Ionel Gancea, Valentin 
Marin, Traian Sîrbu, Mircea 
Romașcanu și Vasile Teodor — 
seniori.

tragerea la sorți 
a cupelor europene
Anderlecht 56 p și Juyenius 51 p.

Dar în lunga listă a celor 64 mai 
figurează și alte echipe cu frumoa
se cărți de vizită. Este suficient 
să amintim doar de Steaua Roșie 
Belgrad, finalista ultimei ediții. 
Malmd F. F., finalistă in acest 
an în C.C.E., Dinamo Zagreb, 
Feyenoord Rotterdam, P.S.V. 
Eindhoven, Benfica și Sporting 
Lisabona, St. Etienne, A. S. Mo
naco, VVidzew Lodz, Stal Mie- 
lec, Dundee United, F. C. Aber
deen, Ferencvaros Budapesta, 
Diosgyor, Dinamo Kiev. Șahilor 
Donețk, Wiener Sportklub, Ra
pid Viena etc. etc.

Se cuvine să reamintim că în- 
cepînd de anul viitor (ediția 
1989—81) Cupa U.E.F.A. se va. des
fășura după un nou sistem de 
repartizare a echipelor pe țări, 
pe baza comportării echipelor 
participante în această competi
ție în ultimii 5 ani. Astfel, R. F. 
Germania, care a întrunit un 
procentaj de peste 50 la sută, va 
fi reprezentată de 4 echipe, An
glia de 3 etc. Tara noastră va 
fi prezentă în continuare cu 
două echipe, ca și Italia, 
U.R.S.S., Ungaria, Polonia, Iu
goslavia, Suedia, Scotia ș.a.

în fine, reamintim cititorilor că 
astăzi, la Ziirich, are loc trage
rea la sorți a partidelor din pri
mul tur, în toate cele trei com
petiții continentale. Vom afla 
deci care vor fi adversarele re
prezentantelor noastre F. C. Ar
geș Pitești (în C.C.E.), Steaua 
(Cupa cupelor), Dinamo Bucu
rești și Universitatea Craiova 
(Cupa U.E.F.A.).

Ion OCHSENFELD

JOCURILE SPORTIVE 
PANAMERICANE
• Porto Rico - Brazilia 
119-107, la baschet I

SAN JUAN, 9 (Agerpres). — 
Proba masculină de 100 m plat 
a Dost cîștigată de cubanezul 
Silvio Leonard in 10,13. La arun
carea suliței, Duncan Atwood 
(S.UA.) a realizat 84,16 m, cuce
rind medalia de aur. Alte rezul
tate: 400 mg: James Walker 
(S.U.A.) 40,66; 3 000 m obstacole: 
Henry Marsh (S.U.A.) 8:43,6. In
proba feminină de săritură în 
lungime, victoria a revenit spor
tivei Kathy McMillian (S.U.A.)' 
cu 6,46 m, iar la aruncarea dis
cului a cîștigat Carmen Romero 
(Cuba) cu 60,58 m. Rezultate în
registrate în alte competiții: polo 
pe apă. Porto Rico — Brazilia 
7—5; S.U.A. — Mexic 7—5; ca
notaj academic : schif simplu — 
Ricardo Ibarra (Argentina) 
6:39,52; dublu — Canada 6:03,56; 
2 fără cîrmaci — Canada: 6:32,33; 
8+1 — S.tr.A.: 5:24,39; bas
chet (m), S.U.A. — Canada 97—76; 
Porto Rico — Brasilia 119—107 (!!); 
volei (m): Canada — Brazilia
3—0 (!); Cuba — Venezuela 3—0;
S.U.A. — Porto Rico 3—1.

Un remarcabil succes a • repur-' 
tat în competiția de înot spor
tiva americană Cynthia Wood
head, care a cucerit a cincea me
dalie de aur. Duminică ea a cîș
tigat șl proba de 100 m liber 
(56,22) Bob Placak (S.U.A.) a 
terminat învingător în cursa 
de 100 m fluture (55,54), iar Da
vid McCagg (S.U.A.) s-a clasat 
pe primul loc la 100 m liber 
(50,67).
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gramul olimpic de la Moscova, 
în timp ce sportivii noștri au 
realizat 5 dintre succese în 
cursele de fond, probe ce sînt 
prevăzute în programul cam
pionatelor mondiale din R. F. 
Germania. Dealtfel, caiaciștii 
din R. D. Germană au deplasat 
la Snagov tot ce au mai bun 
la această oră în caiac, și tre
buie să nu uităm că ei au 
cîștigat la C.M. de anul trecut 
7 titluri de campioni mondiali.

Cu „Regata Snagov" s-a în
cheiat, deci, nu numai prima 
jumătate a sezonului competi- 
tional, ci si un ciclu de pregă
tire, urmînd ca pînă la primul 
start al întrecerilor de la Duis
burg să se stabilească echipa
jele care vor fi înscrise în fie
care probă a campionatelor 
mondiale.

Ce a arătat „Regata Snagov" 
în privința sportivilor noștri ?

Vasile Dîba este în clară re
venire de formă. El a cîștigat 
cursa de 500 m și. dacă va 
continua pregătirea cu a- 
ceeaȘi intensitate, poate 
spera, făcîndu-ne și pe noi 
să sperăm, în obținerea ce
lui de-al 3-lea titlu consecutiv. 
Ion Bîrlădeanu a realizat un 
salt evident, devenind principa
lul candidat la titularizare pen
tru proba de 1 000 m. Ivan Pat- 
zaichin a rămas același mare 
canoist, redovedind valoarea 
care i-a permis performanțe de 
răsunet în arena mondială. El 
se pregătește cu conștiinciozi
tatea ce-1 caracterizează și la 
C.M. va fi unul dintre princi
palii candidați la cea mai înaltă

S.UA

