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România —Suedia in ,,Cupa Davis"

HIE NĂSTASE LA AL 121-lea MECI
SUB CULORILE ECHIPEI NAȚIONALE
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De astăzi, pe Stadionul Republicii

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM,
UN SPECTACOL SPORTIV ATRACTIV Șl —SPERĂM —DE CALITATE

treceri prof. Emil Jecu, secreta
rul responsabil al F. R. Atletism, 
ne-a declarat : „Campionatele 
țării constituie cel mai impor
tant examen anual al atletis
mului nostru. Este de așteptat, 
de aceea, ca fiecare atlet par
ticipant să se străduiască să 
dea totul ca să realizeze rezul
tatele cele mai bune din acest 
sezon. Există, în această pri
vință asigurate toate condițiile. 
In plus, atleții 
mai multe luni de 
după o suită de 
de verificare. Este, 
mentul ca acest important exa
men să fie onorat cu cifre 
bune, cu noi recorduri!". • 
Acordarea titlurilor de cam
pioni naționali va fi condițio
nată, și în acest an, de reali
zarea, în cadrul competiției, 
a unor performanțe care se 
încadrează la capitolul „spor
tiv de valoare internațională" 
al regulamentului de 
care. Este vorba de 
toarele performanțe : 
100 m — 10,4, 200 m

marș — 1.30:30,0 ; femei : 100 
m — 11,7, 200 m — 24,1, 400 
m — 55,2, 800 m — 2:06,5, 1 500 
m — 4:24,0, 3 000 m — 9:40,0, 
100 mg — 13,8, 400 mg — 61,0, 
lungime — 6,20 m, înălțime — 
1,75 m, greutate — 16,00 m, disc 
— 54,00 m, suliță — 54,00. Am

vin după 
pregătire, 

concursuri 
deci, mo-

Primul nostru tenisman, in 
neață

timpul antrenamentului de ieri .
Foto: Ion MIHAlCA

dimi-

Adriana Stancu, revelația anu
lui la 400 mg

De astăzi și pînă vineri 
(cu un „PS“ duminică 
neața — cursa de 20 km 
în Capitală se vor 
concursurile pentru 
campionilor națio
nali de atletism la 
20 de probe mas
culine 
probe 
în cadrul întrece
rilor finale ale 
competiției repu
blicane a seniori
lor. La disputele 
pe care, ca și în 
ultimii 11 ani, le 
este gazdă Stadio
nul Republicii din 
Capitală, 
pă, in 
fruntașii 
mului nostru 
rora li se adaugă 
și unii dintre ju
niorii cei mai ta- 
lentați • în legă
tură cu aceste în-

seara 
dimi- 
marș) 

desfășura
desemnarea

clasifi- 
urmă- 

bărbați : 
_  21 2 

400 m — 47,1, 800 m — 1 :48,7’, 
1 500 m — 3:43,0, 5 000 m —
— 13:58,0. 10 000 m — 29:15,0, 
3 000 m obst — 8:43,0, 110 mg
— 14,2, 400 mg — 51,5, lungi
me — 7,65 m, triplu — 16,00 m. 
înălțime — 2,10 m, prăjină — 
4,90 m, greutate — 18,00 m, 
disc — 57,00 m, suliță — 77,00 
m, ciocan — 66,00 m. 20 km

Claudiu Sușelescu va fugi du
pă mai multi „iepuri", titlurile 

la 100 m, 200 m, recordul...

Parcul Progresul, în 
neața de ieri... Obișnuitul 
dru premergător al meciurilor 
pentru „Cupa Davis". De data 
aceasta, cu miză neobișnuită. 
Așteptăm semnalul de începere 
al unei veritabile premiere, cea 
dintîi întîlnire dintre tenisma- 
nii României și cei ai Suediei, 
în suprema întrecere a echipe
lor. Și totodată, primul meci 
Năstase — Borg în fața tri
bunelor bucureștene. Despre 
acestea, am stat de vorbă cu 
Ilie Năstase la antrenamentul 
său cotidian.

— Ce pot să vă mai spun ? 
De la ultima noastră convor-

dimi- bire, nu s-au schimbat prea 
multe. Doar că Borg a mai cîș- 
tigat un Wimbledon... Impre
sionant, dar nu surprinzător. 
Eu m-am ținut de cuvînt, 
m-am odihnit. Timp de două 
săptămîni încheiate, n-am pus 
mina pe rachetă. Doar puțină 
gimnastică și alergare. Mizez 
mult pe efectul acestei pauze, 
care mi-a și dat o poftă de 
joc deosebită. Sînt ca un aler
gător, gata să țișnească din 
bloc-starturi...

ca-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

TREI ZILE DE TENIS LA SUPERLATIV 
ÎN SEMIFINALELE ZONEI EUROPENE
0 Mline, tragerea la sorti a partidelor de simplu și fixarea

orelor de începere • Vineri - ziua startului

și la 15 
feminine,

particl- 
corpore, 
atletis- 

că-

vrea să credem că doar foarte 
puține tricouri de campioni 
vor fi trecute acum de F.R.A. 
la capitolul... economie ! ®
De-a lungul anilor, cele mai 
multe titluri de campioni na
ționali le-au cucerit bucureștea-

(Continuare in pag. 2-3)

Cornelia Popa, favorită principală 
la înălțime

PARTICIPAREA SPORTIVILOR ROMANI
LA UNIVERSIADA ’79 DIN MEXIC

zile de tensiu- 
jurul terenului 

parcul 
Progre- 
— Sue- 

semifinalelor 
europene.

Din nou, trei 
ne sportivă în 
central de tenis din 
clubului bucureștean 
sul : meciul România 
dia, în cadrul 
grupei B a zonei 
Aceasta este cea de a 71-a pre
zență a echipei române în pres
tigioasa competiție de tenis 
dotată cu „Cupa Davis".

Potrivit tradiției, joi la prînz 
se va proceda la tragerea la 
sorți care determină ordinea 
exactă a meciurilor de simplu.

singura partidă ferm progra
mată fiind cea de dublu, de 
slmbătă. Deci, pentru seria 
jocurilor de simplu, ceremonia 
sorților va fi condusă de arbi
trul principal neutru al întîl- 
nirii. desemnat de federația in
ternațională în persoana fran
cezului Jacques Dorfmann.

Cum se prezintă cele două 
echipe ? Formația suedeză are

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

După turneul internațional de la Constanța

LA „ORECO-ROMANE", CELE 8 VICTORII 
UN STIMULENT PENTRU „MONDIALE

La sediul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Ro
mânia a avut loc marți o con
ferință de presă în legătură cu 
participarea sportivilor români 
la Universiada ’79, competiție 
ce va avea loc, între 2 și 13 
septembrie, la Ciudad de Me
xico. La o singură disciplină, 
fotbalul, întrecerile vor începe 
la 25 august cu jocuri de cali
ficare.

Studenții sportivi din Româ
nia vor participa la 8 discipli
ne, din cele 10 înscrise in pro
gramul Jocurilor Mondiale Uni
versitare — atletism, gimnastică, 
înot, polo pe apă, tenis, scrimă, 
fotbal și baschet (fete). Din lot 
fac parte atletele Natalia Mă- 
rășescu, Fița Lovin, Eva Zorgo- 
Raduly, Doina Anton, atleții 
Paul Copu, Dan Betini și Ho- 
ria Toboc, gimnastele Teodora 
Ungureanu, Anca Grigoraș, 
Gabriela Trușcă, Marilena
Neacșu, Cristina Itu, gimnaștii 
Ion Checicheș, Nicolae Opres- 
cu, Sorin Cepoi, scrimerii Pe
tru Kuki și loan Popa, înotă
toarele Carmen Bunaciu și

Mariana 
fotbaliștii 
Boloni, 
alții.

Paraschiv, precum și 
Bucu, Munteanu, 

Cămătaru, Cernescu și

Comentînd cu deosebită satis
facție succesul categoric (16 
locuri I) al sportivilor noștri la 
cea de a 17-a ediție a turneului 
internațional desfășurat la Con
stanța, subliniam, totodată, în 
cronica competiției, faptul că 
aceste întreceri — un adevărat 
„maraton" de peste 200 de me
ciuri — au prilejuit o utilă 
verificare a luptătorilor fruntași 
înaintea apropiatelor campio
nate mondiale, programate în 
luna august la San Diego.

Astăzi, ne propunem să dez
voltăm tema amintită, înfăți- 
șînd cititorilor cîteva concluzii 
desprinse din analiza celor mai

importante partide, precum și 
din discuțiile purtate cu antre
norii care răspund de pregăti
rea lotului reprezentativ de 
greco-romane.

Pentru început, o apreciere 
de ansamblu : marea majori
tate a titularilor și-au recon
firmat valoarea ridicată, mani
festând o formă sportivă care 
ne-a convins, încă o dată, că în 
această disciplină se muncește 
temeinic și cu multă pasiune 
pentru consolidarea continuă a 
pozițiilor cucerite în ierarhia 
internațională. Și acum, unele 
opinii privind evoluția sportivi
lor consacrați (componenți ai

ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Cupa campionilor europeni: F. C. ARGEȘ PITEȘTI-A. E. K. ATENA
Cupa cupelor: YOUNG BOYS BERNA STEAUA BUCUREȘTI
cupa u.e.e.a.: DINAMO BUCUREȘTI - ALEKI LARNACA [Cipru]

WIENER S. K. [Austria] UNIVERSITATEA CRAIOVA

Citiți in pag. 2-3 o scurtă prezentare a adversarelor echipelor românești 
și primele declarații ale antrenorilor noștri, după tragerea la sorți care a 
avut loc la Ziirich. In pagina a 4-a — programul complet al primului tur.

lotului pentru „mondiale"), dar 
și a unor tineri care, după pă
rerea noastră, au dovedit reale 
posibilități de progres și afir
mare.

Ion Draica, învingător merituos 
la cat. 82 kg

Constantin Alexandru (48 kg) 
s-a impus net, dominîndu-și 
clar adversarii, printre care 
s-au aflat F. Seres (Ungaria), 
W. Kucinski (Polonia) și talen
tatul C. Scuturici, a cărui evo
luție a reținut, dealtfel, aten
ția antrenorilor. La categoria 
52 kg, un alt mare performer, 
Nicu Gingă, a cucerit primul 
loc, dar fără să etaleze, decît 
parțial, bogatele sale cunoștințe 
tehnico-tactice, aceasta întrucît, 
avînd de susținut examene șco
lare, a scăzut, temporar, vo
lumul de pregătire. Mai puțin 
explicabilă a fost, însă, com-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 2-3)



IA CHEMĂRILE „BACIABfl", fEMHLE PMHOfflCf
AU RĂSPUNS CU ENTUZIASM

Cimpina, frumosul oraș așezat 
la intrarea în Valea Prahovei, a 
găzduit, timp de două zile, o 
importantă acțiune în cadrul 
„Daciadei": Festivalul sportiv fe
minin prahovean. O reușită ma
nifestare s.portivă, organizată 
pentru a treia oară în județul 
Prahova, îh cadrul căreia tinere 
fete (începînd de la 14 ani) sau 
femei (unele de 40 de ani, cu 
copii) s-au întrecut pe mai mul
te baze ale orașului (StaSionul 
Tineretului, bazinul acoperit „E- 
lectromotor", terenuri bituminl- 
zate ale școlilor și liceelor) la 
nu mai puțin de 8 discipline: 
atletism, handbal, volei, popice, 
natație, tenis de masă și de cîmp, 
șah. Participantele, aproape 300, 
erau, așa cum ne-a spus tova
rășul Teodor Constantinescu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Prahova: „..finaliste ale acestei 
competiții organizate în acest an 
la nivelul asociațiilor sportive din 
mediul urban și rural al județu
lui, manifestare inițiată în cadrul 
„Daciadei", în vederea atragerii 
gpre sport a elementului femi
nin “. Așa se explică, dealtfel, 
faptul că am aflat aici echipe 
formate din muncitoare ale unor 
întreprinderi (1 Mai, Doroban
țul. ambele din Ploiești, Orizon
tul din Vălenii de Munte, Mina 
Filipeștii de Pădure, Filatura de 
lină pieptănată din Mizil), să
tence (Măneclu, Telega) sau e- 
leve (Liceul 2 Cîmpina, Liceul 
din Urlați).

Prahovencele angrenate în în
trecerile acestei competiții s-au 
dovedit iubitoare convinse ale 
«portului, bine pregătite, oferind 
celor care le-au urmărit dispute 
neașteptat de dîrze, de bun ni
vel tehnic. De pildă, finala de 
la handbal, între echipele Meta
lul Filipeștii de Pădure (formată 
din muncitoare ale întreprinderii 
miniere, antrenor ing. Gh. Bican) 
și Dorobanțul Ploiești (formată 
din textiliste, antrenor prof. An
ton Mircea) — cîștigat ă de plo- 
leștence, a fost o întîlnire spor
tivă de toată frumusețea, jucă
toarele oferind adesea multe din 
„subtilitățiie“ acestui joc. La fel 
de apreciate au fost întrecerile 
de volei, cele de atletism, natație 
sau tenis de cîmp. cine au fost 
sportivele prezente la acest reu
șit festival al sportului de masă

„PREZENT"!
prahovean 1 încercăm să vă pre
zentăm cîteva: echipa de handbal 
din Filipeștii de Pădure, de pil
dă, avea in componența ei mun
citoare de înaltă calificare, strun
gari, sudori ca Aurica Zăgan, 
Marla Cervlnschl, Georgeta Bra- 
șoveanu, Florentina Ciucă, fiice 
de miner ; Vait Neagu, Maria 
Dinu, Ana Ctorgovan, textiliste 
la Filatura de lină pieptănată din 
mi zii; Maria Stănescu șl Nedelia 
Floarea — muncitoare la secția 
aparataj pneumatic a întreprin
derii 1 Mai din Ploiești șl, tot 
din aceeași întreprindere, opera
toarele oficiului de calcul: Ana 
Popescu (mamă a două fetițe) șl 
Georgeta Petre (mamă a doi bă
ieți) — voleibaliste; gemenele 
Aurelia și Violeta Prună, de 19 
ani, muncitoare ia două baze de 
aprovizionare din Ploiești, tenis- 
mane.

N-ar fi drept să nu amintim 
că la reușita acestei manifestări 
sportive feminine și-au adus con
tribuția... mulțl bărbați, entu
ziaști. In afara inginerului din 
Filipeștii de Pădure amintit mai 
sus, care se ocupă de echipă de 
10 ani, trebuie să-i menționăm pe 
Gh. Stolan (Ploiești), V. Constan
tinescu (Cimpina), M. Piroșca 
(Mizil), pe profesorul de geo
grafie ion Gorun din Vălenii de 
Munte, care antrenează o echipă 
de handbal, pe loan Rusu și 
Alexandru Răducu, ambii trecuțl 
de 60 de ani, nelipsiți ca orga
nizatori șl arbitri la toate cele 
trei ediții ale festivalului la po
pice șl volei.

Dar lată șl numele învingătoa
relor de la Cîmpina: 10*0 m plat 
— Carmen Călugăru; 400 m — 
Viorica Cărnuță; 800 m — Viorica 
Benga; lungime — Mihaela Pon
ta, toate din Ploiești; greutate — 
Tatiana Ghlță (Mizil); tenis de 
masă — Cristina Nlca (Vălenii 
de Munte); șah — Rodica Tu- 
dose (Ploiești); popice — Con
stanța Lupu (Ploiești); tenis de 
dmp — Aurelia Prună (Ploiești): 
natație — Dorina Duduială (Plo
iești) ; volei — 1. 1.1c. Ind. 2 Cim
pina, z. Viitorul Măneclu, 3. Ști
ința Uriațl; handbal — 1. Doro
banțul Ploiești, 1. Metalul FU1- 
peștli de Pădure, 3. Știința Vă
leni.

Modesto FERRAR1NI

Desfășurată pe parcursul a 
șase ore, proba de scrimă din 
cadrul „Cupei Prietenia" la 
pentatlon modern a solicitat din 
plin pe tinerii concurenți. Din
tre ei s-au detașat sportivii 
sovietici, foarte siguri și buni 
tehnicieni, ceea ce a făcut ca, 
la sfîrșitul disputelor, ei să 
treacă pe primele locuri în 
clasamentele alcătuite după 
două probe (călărie și scrimă), 
A. Haplanov depășindu-1 pe 
reprezentantul nostru Gh. Ata- 
nasiu, iar echipa U.R.S.S. tre- 
cînd cu mai mult de 100 p 
avans în fruntea ierarhiei.

în condițiile unei dispute 
strînse pentru puncte, repre
zentanții noștri nu au mulțu
mit decît Pe jumătate. Doar 
Gh. Atanasiu și V. Apetrei au 
evoluat mai aproape de posi
bilități. înregistrînd cîte 15 v 
și, respectiv, 14 v. Ceilalți doi, 
foarte timorați, nu s-au putut 
concentra suficient. cucerind 
doar cîte 9 v (L. Georgescu) și 
7 v (M. Sandu), ceea ce a 
grevat și asupra rezultatelor 
generale ale echipei. Formația 
noastră a obținut un prețios 
succes (9—7) în fața U.R.S.S., 
a depășit Ungaria cu 11—5, a 
făcut egal (8—8) cu Polonia, 
dar a pierdut categoric întîl- 
nirile cu Cehoslovacia (6—10) 
și Bulgaria (5—11), în fața că-

rora sportivii sovietici s-au 
impus detașat cu 15—3 și, res
pectiv, 15—1 !

Dintre ceilalți concurenți 
ne-au plăcut M. Tomașek (Ce
hoslovacia), P. Ermohin, I. 
Stascunis (U.R.S.S.), M. Ro- 
sinski (Polonia) și A. Mizser 
(Ungaria), care 
cel mai mare 
torii. Dar, iată 
lor clasați în 
individual —
1 048 p (17 v), 2—4. Gh. Ata
nasiu. M. Tomașek, M. Rosin- 
ski 952 p (15 v) ! echipe — 1. 
U.R.S.S. 2 856 p î 2—3. Româ
nia și Polonia 2 520 p, 4. Un
garia 2 424 p, 5. Cehoslovacia
2 376 p, 6. Bulgaria

După două probe 
tele 
ție : 
nov 
2 052 
M. Rosinski 2 022 p, 5. 
trei 1 996 p, 6. P. 
1 994 p ; echipe — 1. 
5 950 p, 2. România 
3. Polonia 5 670 p, • 
slovacia 5 590 p, 5. 
5 498 p. 6. Bulgaria 5 498 p.

Astăzi, de la ora 9, la po
ligonul Tunari, se dispută proba 
de tir, iar de la ora 18, la 
bazinul „23 August", proba de 
înot-

Emanuel FANTANEANU

au acumulat și 
număr de vic- 

i ordinea primi- 
această probă : 

1. A. Haplanov

2 232 p. 
clasamen- 
configura- 
A. Hapla- 

Gh. Atanasiu 
p, 3—4. M. Tomașek și . _ v Ape_ 

Ermohin 
U.R.S.S. 
5 812 p,

4. Ceho- 
Ungaria

au următoarea 
individual — 1.
2 088 p, 2.

NOUA DIVIZIONARĂ A LA RUGBY, VULCAN BUCUREȘTI,

! BOXERII ROMÂNIA
CĂ SE AFLĂ PE

Totuși, succesul nu trebuie sd 1

LA„GRECO-ROMANE" CELE8 VICTORII- 
UN STIMULENT PENTRU „MONDIALE" Echipa Vulcan, surprinsă de fotoreporterul Ion MIHAicA la cîteva 

momente după ce devenise... divizionară A (de la stingă spre dreap
ta rîndul de sus) : antrenorii Gh. Bărbălău și Al. Carnabel, C. 
Konig, P. Penciulescu, M. Frățilă, C. Ristea, D. Paraschiv, C. Gheor- 
ghiosu, S. Hodoleanu, M. Miheț, A. Viciu; rîndul de jos: R. Gagiu, 
C. Buga, V. Popa, M. Mihai, R. Săndoi, A. Dinu, M. Silvestru,

V. Ionescu. Lipsesc din fotografie D. Prisecaru și N. Stoica

(Urmare din pag. 1)
portarea lui Mihai Boțilă (57 
kg), clasat abia pe locul III, 
învingătorul întrecerilor fiind 
tenacele luptător slătinean Ni- 
colae Mareș. în absența lui Ion 
Păun (indisponibil), principalul 
favorit al categoriei 62 kg se 
anunța Ștefan Negrișan. El a 
confirmat integral așteptările 
dovedind o ascensiune care i-ar 
putea aduce chiar titularizarea. 
Să remarcăm, de asemenea, 
buna evoluție și puterea de 
luptă a lui George Dumitriu. La 
categoria 68 kg a strălucit, din 
nou. multiplul campion Ștefan 
Kusu, care, în fiecare din me
ciurile susținute, ne-a impre
sionat prin talentul, forța și 
excepționala sa pregătire. Neaș
teptat de slab a concurat 
Gheorghe Ciobotaru (74 kg), 
depășit de Gheorghe Minea, 
care candidează cu șanse tot 
mai mari la un loc în echipa 
reprezentativă. Ion Draica (82 
kg) — același luptător înzestrat 
cu calități deosebite și cu o 
stăpînire perfectă a procedeelor 
tehnico-tactice. Deși învingător, 
Petre Dicu (90 kg) a avut 
Prestații sub posibilități, necon

cludente. Să notăm, în schimb, 
progresele vizibile înregistrate 
de tînărul Ion Răduțescu. Va- 
sile Andrei și Ivan Savin (100 
kg) s-au comportat inegal, sub 
așteptările antrenorilor, care, 
dealtfel, nu ne-au ascuns în
grijorarea pentru acoperirea va
lorică necorespunzătoare la a- 
ceastă categorie. „Greii" Roman 
Codreanu (locul I) și Victor 
Dolipschi (locul IV) — în nota 
obișnuită, la nivelul posibilită
ților de care dispun.

Așadar, 8 victorii din 10 po
sibile (nu s-a cîștigat la cat. 
74 kg și cat. 100 kg), dar și 
cîteva motive de insatisfacție 
și, desigur, concluzii importante 
pentru conducerea tehnică a lo
tului de greco-romane, decisă, 
din cite ne-am dat seama, să 
intensifice pregătirile și, mai 
ales, să sporească răspunderea 
fiecărui sportiv la antrenamente 
și în competiții. Sîntem con
vinși . că. așa cum s-a întîm- 
plat întotdeauna, bucuria suc
cesului realizat Ia turneul de 
Ia Constanta va fi doar un sti
mulent Pentru alte victorii, mai 
importante, pe care le dorim 
împlinite la „mondialele" de la 
San Diego.

Dacă nu ar fl fost acel meci 
de pomină cu C.F.R. Brașov, 
s-ar fi putut afirma absolut în
temeiat că Vulcan București a 
făcut „figura anului". Dintre ar
gumentele în sprijinul unei ase
menea idei: este singura divi
zionară B care „prinde" eșalonul 
fruntaș; în întreg sezonul nu a 
cunoscut decît o înfrîngere; me
dia de vârstă a celor ce reușesc 
performanța revenirii — după 3 
ani — în ,,A“ nu depășește 23 
de ani ! Vulcan — pendinte de 
marea întreprindere bucureșteană 
cu același nume — reprezintă o 
echipă pur muncitorească, „pu
ternic sprijinită de factorii res
ponsabili, printre care președin
tele asociației, ing. Vlad Bădu- 
leseu, directorul G.S.M.C., pre
ședintele secției de rugby, tag. 
Constantin Obreja și mulți alții". 
Contînutod prezentarea colectivu
lui metalurgist, antrenorul Gheor
ghe Bărbălău — aflat la cîrma 
formației alături de rutinatul 
tehnician Alexandru Carnabel — 
remarca prestația ■ unor jucători 
precum Buga, Konig, Gagiu, 
Frățilă, Dinu, Prisecaru, Popa". 
Promitem să nu ne reîntoarcem 
de unde am plecat, adică in di
vizia B, să avem o comportare 
onorabilă. Pentru împlinirea a-

cestui deziderat va trebui însă 
rezolvată problema terenului. Am 
muncit atît de mult Ia amenaja
rea acestuia, dar nu vom putea 
juca pe el, nefiind gazonat !“

Săptămina trecută, Sala spor
turilor din Tulcea a găzduit e- 
diția 1979 a campionatelor bal
canice de box ale seniorilor, 
competiție care a reunit pugi- 
liști din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, Turcia și România. 
Chiar dacă nu toate delegațiile 
au prezentat echipe complete 
(Grecia — 4 sportivi. Turcia — 
8), întrecerile balcanice de 
au constituit un concurs 
portant, primul de acest 
desfășurat în noua sală a 
nicipiului de la porțile Deltei. 
In acest 
însemnat și un examen greu 
pentru organizatori, pe care, 
spre lauda lor, au reușit să-1 
treacă foarte bine.

După cum este cunoscut, 
competiția s-a încheiat cu un 
frumos succes al pugiliștilor ro
mâni, care, după ce s-au ca
lificat cu întreaga echipă în 
finale, au cucerit un număr de 
7 titluri balcanice. Performanța 
sportivilor Pregătiți de antreno
rii Ion Popa și Teodor Nicu- 
Iescu este lăudabilă, ea venind 
să confirme părerea că boxul 
românesc se află din nou pe 
un drum ascendent, început tn 
acest an Ia campionatele europe
ne de Ia Koln. Chiar dacă din for
mațiile Bulgariei și Iugoslaviei 
au lipsit o parte dintre cei me- 
daliați ai marilor competiții in
ternaționale : Gheorghicv (se- 
mimuscă), Pehlivanov (cocoș), 
Andreikovski (pană), din Bul
garia, Mirkovici (semimijlocie), 
Perunovici (mijlocie mică), T. 
Kacear (semigrea), din Iugo
slavia, dar nu mai puțin ade
vărat este faptul că aceștia au 
avut înlocuitori puternici, care 
i-au solicitat intens pe reprezen
tanții noștri. Pugiliștii oaspeți au 
fost adversari redutabili, bine 
pregătiți fizic și extrem de am
bițioși și combativi. In aceste 
condiții. întrecerile balcanice au 
constituit un test destul de e- 
xigent pentru boxerii români, 
în cele ce urmează vom încerca 
o apreciere individuală. în or
dinea categoriilor, asupra evo
luției celor 11 reprezentanți ai 
noștri.

Ion Boboc (semimuscă) s-a 
dovedit din nou tenace, com
bativ și bine pregătit fizic, 
atuuri care l-au ajutat să cîș- 
tige titlul de campion. Din pă
cate, el a primit din nou a-

sens.

Microinterviu cu Nicolae Nedef

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM
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HANDBALIȘTILOR NOȘTRI LE ESTE NECESARĂ 
0 ÎMBUNĂTĂȚIRE TEMEINICĂ A PREGĂTIRII

CAMP

(Urmare din pag. 1) 
nul Dinu Cristea. In probele 
individuale el a fost campion 
de 10 ori la 5000 m, de 16 ori 
la 10 000 m și de 3 ori la ma
raton ! La o singură probă, 
cele mai multe titluri le-a cîș
tigat brașoveanca Ana Sălă- 
gean. Intre anii 1954 — 13,07 m 
și 1970 — 15,88 m ea a obți
nut de 17 ori titlul la arun
carea greutății. Iolanda Balaș- 
Sotcr a fost de 16 ori consecu
tiv campioană la înălțime 
(1951 — 1,48 m și 1966 — 1,84 
m) • O probă care se anunță 
foarte interesantă este și cea 
de 3 000 m obstacole, principalii 
favoriți fiind constănțeanul 
Paul Copu și craioveanul Dan 
Betini. în ultimele zile Copu a 
înregistrat două frumoase suc
cese internaționale cîștigînd 
cursele de la Malm 6 (semifi
nala Cupei Europei) și Stock
holm (concurs cu participarea 
recordmanului lumii, Rono, 
clasat al 7-lea !) • Adriana
Stancu (Farul) este principală 
favorită în cursa de 400 mg. 
Dacă va ciștiga. acesta ar fi

primul său titlu de campioană 
individuală. Sîntem convinși 
însă că replica bucureștencei 
Doina Bădescu (campioană la 
precedentele 3 ediții ale com
petiției) va fi foarte puternică. 
La această probă recordul 
(57,23 s Bădescu — 1978) este 
în mare pericol • Un alt — 
posibil — record îl așteptăm 
la înălțime. Steliștii Adrian 
Proteasa (2,22 m) și Daniel 
Albu (2,20 m) au posibilități 
să realizeze mai mult decît 
2,22 m ! • Unul din clourile 
întrecerilor va fi și cursa fe
minină pe 800 m cu Fița Lo
vin, Ileana Silai și Elena Tă- 
rîță în „rolurile" principale. 
In mod firesc rezultatele ar 
trebui să se situeze în preaj
ma recordului : 1:57,39 realizat 
la „naționalele" din 1977 de 
Ileana Silai • CI aud iu Sușe- 
lescu țintește nu numai titlul 
la „sută" ci și recordul de 
10,41 s din 1973 al lui Gheor
ghe Dulgheru • La concursul 
de primăvară al seniorilor, la 
începutul lunii iunie, constăn- 
țenii au cucerit 7 locuri I, ca 
și atleții de la Steaua. Cîte vor

obține acum la „naționale" ? 
• O frumoasă rivalitate spor
tivă este cea de la aruncarea 
discului dintre Argentina Me
nis, din 1971, fără întrerupere, 
campioană națională, și Flo
rența Țacu. La Cupa Europei, 
Ia Sofia, Florența a realizat cu 
63,60 m al doilea rezultat ro
mânesc din istoria probei și 
primul din acest sezon • Re
amintim că la aceste întreceri 
se decern titluri de campioni 
la seniori, tineret și pe echipe 
de probe • PROGRAMUL DE 
AZI : de Ia ora 9 calificări la 
400 mg F, triplu, 100 m B și F, 
400 m B și greutate B ; de Ia 
ora 18 : 100 mF — semifinală, 
Înălțime B — calificări, lungi
me F — calificări ; ora 18,15: 
100 m B — semifinală ; ora 
18,30 -------- --- ----------
GREUTATE 
ora 18,40 : ' 
C.T. ; ora ' 
serii ; ora 
FINALA ;
— FINALA ; ora 19,25 : 3000 m 
F — FINALA ; ora 19,40 : 400 
m B — FINALA ; ora 19,45 : 
10 000 m — FINALA.

400 MG F — FINALA, 
I B — FINALĂ ; 
1 500 m B SERII 

18,55 : 800 m F — 
19,10 : 100 m F — 
ora 19,20 : 100 m B

— Așadar, tovarășe Nicolae 
Nedef, cum aprcciați evolu
ția naționalei române de 
handbal la recent încheiata 
competiție dotată cu „Trofeul 
Iugoslavia" ?

— Utilitatea jocurilor disputate 
poate fl privită su.b trei aspecte. 
In primul rînd, era interesant 
de văzut cum se va comporta 
echipa noastră fără Penu, Stockl, 
Birtalan, Mironiuc, M. Voinea 
și N. Voinea, înlocuiți de cîțiva 
tineri (Buligan, Vasilache, Istode, 
Flangea ș.a.) cu certe perspective, 
dar fără experiență. Apoi, ne 
interesa o primă confruntare 
preolimplcă cu cele trei adversa
re din grupa noastră de la Mos
cova, echipele R.D. Germane, 
U.R.S.S. șl Poloniei. In sfîrșit, 
toată lumea a fost curioasă să 
urmărească o primă experimen
tare a jocului cu durată limita
tă — 45 de secunde — pentru 
efectuarea unui atac.

— Din păcate, formația 
noastră a pierdut toate cele 
trei meciuri cu echipele a- 
mintite mai sus.

— Este adevărat, dar rezulta
tele nu sînt concludente decît în 
parte, în condițiile acestor me
ciuri experimentale. Totuși, tre
buie să recunosc că handbaliștii 
din R.D. Germană si U.R.S.S. 
sînt foarte bine pregătiți la a- 
ce>as<tă oră, în timp ce noi mai 
avem foarte mult de lucrat.

— Ce au arătat noii promo
vați în „7“-le reprezentativ ?

— Am cîștigat un portar — 
Al. Buligan (19 ani) — de mare 
viitor, care la acest turneu a 
apărat foarte bine. V. Stingă 
s-a impus cu autoritate și cred 
că va deveni titular. Vasilache, 
Flangea, Istode nu ne-au convins 
încă. Ei mai vădesc slăbiciuni 
în pregătirea individuală șl, ce 
este mai grav, nu sînt conștienți 
de ele. Aceste neajunsuri vor 
putea fl eliminate 
tr-o muncă 
la

— Baza trebuie s-o constituie 
pregătirea la cluburi. Numai 
acolo, lucrtnd zi de zi cu toată 
responsabilitatea, tinerii handba- 
Uștl se pot fortifica îmbunătă- 
țtndu-și tehnica Individuală, de- 
sâvlrșindu-șl pregătirea fizică 
multilaterală. In momentul cînd 
ce vor prezenta la lot, el vor 
trebui să dovedească capacitatea 
necesară răspunderii cu prompti
tudine la toate solicitările noas
tre care, vă asigur, vor fi la 
nivelul celor mal exigente pre
tenții.

— In fine, ce 
de regula celor 
de 1

— Experimentul 
prea convingător. ___
mal dinamic, dar e cert că a- 
vantajează acele echipe cu hand- 
baliști foarte înalțl (peste 2 m). 
în plus, regulile de aplicare nu 
stat prea clare și ele creează a- 
desea confuzie la masa oficiali
lor. Personal nu cred în reali
zarea acestei propuneri.

— Pe cînd următorul test 
al tricolorilor 7

— La sfîrșitul acestei luni, la 
turneul internațional de la Kiev.
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nu a fost 
Jocul pare
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LOTO - PRONOSPORT INF
AUTOTURISMELE - 

PREZENȚA PERMANENTA 
LA TRAGERILE LOTO

Dacă pe listele marilor succese 
sînt prezente permanent, la toa
te sistemele de joc Loto-Prono- 
sport, numeroase cîștiguri in 
autoturisme, tragerile obișnuite 
LOTO sînt deosebit de produc
tive în acest sens. Astfel, numai 
In cursul lunii 
cîștlgate OPT 
„DACIA 13OT“ ! 
deține tragerea 
care s-au înregistrat trei aseme-

iunie au fost
AUTOTURISME 
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cord in ma 
țlonat ilustre 
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bilitâțl de c 
acest popular

Tragerea d 
oferă și dv. 
succese asen 
P1ND CU M. 
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A VA NUM.
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adevărat, 
adversari 
care i-au

ară) este 
■ezentanții 
trei par- 

; mai slă- 
iai intim - 
tiții — a-

tenție antrenori !). Simion Cu- 
țov a progresat evident, dove- 
dindu-și din nou clasa interna
țională. In afara talentului și 
a bogatului său bagaj de cu
noștințe tehnice, S. Cuțov . a 
arătat și o deosebită capacitate 
de efort.

Ion Vladimir (semimijlocie), 
accidentat, nu ne-a oferit posi
bilitatea să desprindem conclu
zii despre pregătirea sa. în 
schimb. Vasile Gîrgavu (mijlo
cie mică) — boxer cu excelente 
calități — i-a pus din nou în 
încurcătură pe tehnicieni. Fără 
o pregătire fizică adecvată, el 
a cedat vizibil în fața unui ad
versar modest, dar ambițios și 
cu o capacitate de efort supe
rioară.

Sandu Tîrîlă (mijlocie) a ră
mas același sportiv tenace și 
curajos, dar vîrsta începe să-și 
spună cuvîntul... El nu mai ma
nifestă aceeași eficacitate în lo
vituri, iar rezistența a început 
să-i scadă.

Georgică Donici (semigrea) a 
luptat la fel de curajos ca și 
în trecut, dar, din păcate, ba
gajul său de cunoștințe tehnice 
n-a cunoscut o îmbogățire 
care să-i dea dreptul să aspire 
la performanțe.

Ion Cernat (grea), un tînăr 
care a realizat însemnate pro
grese în ultima vreme, a avut 
evoluții contradictorii. Foarte 
bine cu bulgarul Gh. Stoimenov 
și modest în disputa cu iugo
slavul B. Cvetici, lăsîndu-ne să 
observăm că lipsa sa de ex
periență îl împiedică să aibă 
cea mai bună orientare în me
ciuri cu adversari diferiți.

Mihai TRANCA
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„CĂRȚILE DE VIZITĂ" ALE ADVERSARELOR NOASTRE ÎN PRIMUL TUR
• Primele declarații ale antrenorilor români • Pentru Intlia oară ne vizitează Young Boys Berna și Aleki Larnaca • A E K. Atena șî 
Wiener Sport Klub slnt cunoștințe mai vechi: A.E.K. din 1977 (a Jucat cu A.S.A.) iar W.S.K. din 1959 (a Jucat cu Petrolul Ploiești)

A. E. K. Atena
A.E.K. Atena, una dintre cele mai cunoscute echipe din 

Grecia, are un palmares impresionant : de 7 ori campioană 
a țării, de 6 ori victorioasă în Cupa Greciei. Cîștigătoare a 
campionatului, A.E.K. s-a calificat anul acesta și în finala 
Cupei, dar a pierdut în fața lui Panionios Atena cu 3—1. 
Cu doi ani în urmă, A.E.K. a eliminat pe A.S.A. Tg. Mureș 
(0—1 și 3—0) din Cupa U.E.F.A., fiind întrecută apoi de 
Standard Liege (2—2 și 1—4). Anul trecut, participînd — ca 
și anul acesta — tot în C.C.E., a eliminat pe F. C. Porto, 
campioana Portugaliei (6—1 și 0—2), cedînd în turul al doi
lea în fața cîștigătoarei ediției, Nottingham Forest (1—2 și 
1—5). Din echipă se remarcă prezența internaționalilor greci 
Christidis, Inzoglou, Nikolau, Ravousis, Ardizoglou și Mavros 
(anul acesta golgeterul campionatului Greciei cu 31 de go
luri, pe locul al treilea în clasamentul celor mai buni șu- 
teuri europeni) și a iugoslavului Bajevici.

Young Boys Berna ------------
Prezență meteorică în cupele europene. Young Boys Ber

na cîștigă dreptul de participare în Cupa cupelor după o 
dublă confruntare cu Servette Geneva (1—1 și 1—0), care 
i-a adus Cupa Elveției. Deși în campionatul recent încheiat 
se găsește abia pe locul al șaselea, vitrina clubului elvețian 
arborează nu mai puțin de 10 titluri de campioană, fiind 
totodată de șase ori cîștigătoare a Cupei. Din garnitura 
standard cu care Young Boys a atacat campionatul (Eichen- 
berg — Brechbul, Hagler, Rebamach, Schmidlin — Oder- 
matt, Husner, Conz — Zwachlen, Huitei, Castella), se re
marcă prezența binecunoscutului internațional Karl Oder- 
matt, alături de care evoluează Brechbuhl și Zwachlen, 
proaspeți selecționați pentru partida cu R. D. Germană din 
preliminariile Campionatului Europei.

ATE • COMPETIȚII9

:altea și bușu, lideri
>E ȘAH DE LA IAȘI Șl SATU MARE
1 runda a 
a In acest 
•tru Victor 
lider auto- 
tradițional 

iră la Satu 

ale rundei, 
Szabo iar 
artlda Sin- 
«t remiză, 
nda a 5-a, 
>e Lengyel

ft CIOCAL- 
de Biriescu

I

S’/a P, Ilijin 3 p (1), Sindik 3 p, 
Ungureanu 2*/3 p (1), Szabo 2% p.

★
„Memorialul Mihail Sadoveanu" 

de la Iași a programat partidele 
întrerupte. Bușu a cîștigat la 
Marcovici șl a remizat cu Foișor, 
rezultat înregistrat și în întîlni- 
rea Honfi — Skrobek.

După ( runde în clasament 
conduce maestrul reșijean COR
NEL BUȘU ou 4>/2 p, urmat de 
Hausner 4 p. Urzică 3 p (1), 
Honfi 3 p, Pușcașu 2*/j p (2), 
Foișor, Voiculescu șl Roos 2'/3 p 
d).
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L REPUBLICAN DE AEROMODELE 
(ZBOR CAPTIV)
at, la Ora- 
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dele, cate- 
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Sta, însă, 
toils repre- 
lihor, Bra- 
3Uj, Hune- 
șWț în to
ii 11 *so- 
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timp tru
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meroși spectatori din rândurile 
copiilor.

REZULTATE TEHNICE, indivi
dual: viteză — Alexandru Csomo 
(Plastica Oradea) MO km/oră; a- 
erobație — Gheorghe Csomo 
(Plastica Oradea) 5905 p; curse — 
Petro Horvat, Gheorghe Horvat 
(Explorări Deva) 0 min. 26 sec.; 
lupte aeriene — Constantin Apă- 
văloaie (Aripile Brașov). Pe e- 
chipe: seniori — Plastica Ora
dea, urmată de Aripile Brașov și 
Grlvița Roșie București. Tineret 
— Clubul de modelism București, 
urmat de C.F.R. Cluj-Napoca și 
Gloria Dej (la aceiași număr de 
puncte). Juniori — Gloria Dej, 
urmată de C. M. București și 
Plastica Oradea (la egalitate de 
puncte). (V.T.).

TULCEA-WYSLOKA DEBYCA 6-4 
UPTE GRECO-ROMANE

emațională 
jc-o-romane, 
, echipa 
itate a în
să Wysloka 
ponența sa 
1 Kazim ier

Lipien) cu scorul de 6—4. Cei 
mai buni oameni al învingători
lor: Alexandru Șerban (48 kg), 
Gheorghe Pascu (57 kg), Ion Ră- 
dulescu (90 kg) șl Dumitru Ma
nea (100 kg).P. COMȘA — coresp.

RD CIȘTIGATORI ! Nu uitați: 
astăzi și mîine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor.EAZĂ

la catego- 
te 25%, de 
lana (Baia 
. Niculina 
e (Pitești). 
tul un re
in țin men- 
ji, destul 
as ele posi- 
ferite de 
le joc.
13 iulie vă 
* a realiza 

PARTICI-
E BILL 
ȘANSE DE 
VTRE MA-

★
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

11 iulie 1979, se televizează în 
direct începînd de la ora 17,05.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 8 IULIE 1979

Categoria 1 : (12 rezultate) 9 
variante 25% a 7.203 lei ;

Categoria 2 : (11 rezultate) 28
variante a 2.778 lei ;

Categoria 3 : (10 rezultate)
391,75 variante a 298 lei t
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I
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. . . TOT CU 0 ECHIPĂ DIN
GRECIA. SPERĂM S-O

ELIMINĂM Șl PE ACEASTA"
FLORIN HALAGIAN (F.C. 

Argeș) : „Pentru al doilea 
an consecutiv, față în față 
in primul tur, cu o echipă 
grecească. Pe de o parte, 
aș putea să spun că este 
bine, tntrucit cunoaștem ca

racteristicile jocului practi
cat de viitorii noștri adver
sari. Pe de altă parte, insă, 
și aceștia, la rîndul lor, cu- 
noseîndu-ne bine, își vor 
lua niște măsuri, in conse
cință. In ceea ce privește 
programarea primului joc, 
la Pitești, n-aș putea spune 
dacă aceasta reprezintă un 
avantaj. Anul trecut a fost 
la fel și ne-arn calificat. 
Sperăm să fie și anul aces
ta, eliminind și pe A.E.K. 
printr-o pregătire conștiin
cioasă, de calitate".

Aleki Larnaca
O prezență inedită în competițiile celor mai bune echipe 

europene de fotbal o constituie formația cipriotă Aleki Lar- 
naka, anul acesta aliniindu-se pentru prima dată la startul 
Cupei U.E.F.A. datorită faptului că s-a clasat pe locul al trei
lea în campionat (Omonia Nicosia, campioana, va juca în 
C.C.E., iar Apoel Nicosia, aflată pe locul al doilea, in Cupa 
cupelor). Cei mai cunoscuți jucători ai viitoarei adversare a 
lui Dinamo sînt internaționalii Dimitrakis Panaiotu (atacant 
central) și Violaris (fundaș stingă). Aleki s-a remarcat în ulti
mii ani prin practicarea unui fotbal de calitate, fapt demon
strat atît prin locurile tot mai bune ocupate în clasament, cit 
și prin cele trei prezențe în finala Cupei Ciprului. Meciul cu 
Dinamo se va disputa pe „Larnaca Stadium" (teren de joc cu 
gazon), în tribunele căruia pot lua loc 10 000 de spectatori.

„AUGUSTIN Șl CEILALȚI
VOR EVITA EGALUL

CHIAR Șl IN DEPLASARE"
ANGELO NICULESCU (Di

namo București) : „Fără s-o 
fi văzut «la lucru», in ulti
mii ani, pe adversara noas
tră din Cupa U.E.F.A. sînt, 
totuși, în măsură să apre
ciez că intre Dinamo si Lar
naca din Cipru există o 
reală diferență valorică in

favoarea echipei mele. O 
diferență care, atit eu cit 
și jucătorii, sîntem convinși 
că se va materializa in te
ren in ambele manșe. Pen
tru a evita vreo surpriză, 
avizați fiind și de egalul 
înregistrat, nu de mult, la 
Limassol, intre reprezenta
tivele României și Ciprului, 
noi, antrenorii și jucătorii, 
in frunte cu... Augustin, ti
tular în partida de la Li
massol, ii asigurăm, de pe 
acum, pe suporterii noștri 
că vom acorda pregătirilor 
întreaga atenție".

„0 FORMĂ MAXIMĂ IN ZIUA 
MECIURILOR CU YOUNG BOYS"

GHEORGHE CONSTAN
TIN (Steaua) : „Sigur că 
Young Boys Berna nu este 
Fortuna Diisseldorf sau Real 
Madrid, dar să nu uităm că 
o echipă de fotbal din Elve
ția, țară care a fost prezentă 
de multe ori la turneele finale

ale C.M., nu poate fi con
siderată un adversar de 
mina a doua. Sîntem hotăriți 
să nu mai fim puși in ne
plăcuta situație de a părăsi 
competiția după primele 
două jocuri, așa cum s-a 
întîmplat anul trecut, cu 
A. S. Monaco. Ne vom pre
găti cu toată atenția, pen
tru a atinge o formă maxi
mă în ziua meciurilor cu 
Young Boys Berna".

Wiener Sport Klub---------------
Wiener S.K., alături de Rapid, Austria, Admira și Vienna, 

este unul dintre cele mai vechi cluburi din Austria. El a fost 
înființat la sfirșitul secolului trecut ! Anul acesta, în campio
natul încheiat recent, W.S.K. a ocupat locul II cu 41 p avînd 
golaverajul 71—65. Noul antrenor al formației este Willi Kein- 
radt, care-1 urmează pe Erich Hof. Din păcate cel mai bun 
atacant, uruguayanul Martinez, s-a transferat la Linz, așa îneît 
suporterii vor regreta aportul „timarului" care a marcat 19 
goluri în campionat. In schimb, Wiener S.K. are numeroși 
jucători rutinați ca Starek (fost la Bayern Miinchen) și Hof 
(fost la S.V. Hamburg) și o serie de tineri, printre care inter
naționalii Braunweder, Miillner și Drabits. Meciul cu Universi
tatea Craiova, de la Viena, se va juca în cuplaj cu jocul dintre 
Rapid și Diosgyor, pe micul dar cochetul „West-Stadion".

„FAPTUL CĂ FOTBALUL 
AUSTRIAC ESTE IN PROGRES 
NE VA STIMULA Șl MAI MULT"

VALENTIN STANESCU 
(Univ. Craiova) : „Sorții
ne-au adus ca adversară 
una din echipele bine co
tate. Wiener S.K. Fotbalul 
austriac este in progres, 
ne-a confirmat-o și ultimul 
C.M.

Pină la data primului

joc pe care îl vom disputa 
la 19 septembrie, la Viena, 
sperăm să fim bine pregă
tiți ca să obținem un rezul
tat favorabil, care să ne asi
gure calificarea în turul II. 
Va conta foarte mult, fi
rește, dacă echipa noastră 
va fi, la acea dată, în com
ponență completă. Cu toții 
dorim ca, in această toam
nă, orașul Craiova să fie... 
vizitat și de alte echipe de 
peste hotare care se ali
niază la startul Cupei 
U.E.F.A.".

Retrospectivă Divizia A 1918/î'J (4 A S A TG MUREȘ, APĂRAREA-PRINCIPAIUI AUTOACUZATOR...
Un simpatizant al formației 

din Tg. Mureș făcea următoarea 
remarcă la sfîrșitul meciului 
A.S.A.—S.C. Bacău, din ultima 
etapă : „Bine că s-a terminat. 
Am avut mari emoții, nu cum 
au fost cele din anii trecuți, 
cind echipa se bătea pentru pri
mele 3 locuri și ne făcea plă
cere să avem astfel de emoții. 
Am scăpat, dar apărarea noas
tră a fost cea mai slabă din 
campionat".

siv a fost punctul nevralgic al 
echipei, el s-a clătinat deseori, 
și nu numai în deplasare, unde 
a avut de suportat o presiune 
mai mare, ci și acasă (din 17 
meciuri, doar în 3 echipa n-a 
primit goluri, iar în etapa a 
18-a a și pierdut în fața Spor
tului studențesc), manifestînd 
carențe în special la marcaj și 
la dublaj. Să nu mai vorbim 
de desele intervenții superficia
le ale ultimului apărător, post

------------9. A. S. A. Tg. Mureș --------------
• Puncte realizate: 33 (29 acasă + 3 în deplasare) — procen

taj: 47,0.
• Golgeteril echipei: Fanici 13, Biro I 10, Hajnal 9, Fazekaș 

4, Boionl și Bozeșan — cite 3, Varodi 2, Onuțam, Both n, 
Pîslaru șl Gall — cîte 1, Ștefănescu (Univ. Craiova) — autogol
• Jucători folosiți: 20 — Biro I (34 de meciuri), Boionl (32), 

Hajnal (31), Unchiaș (30), Gali (30), Fanlcl (30), Bozeșan (28), 
Isplr (27), Both n (27), Fazekaș (26), Pîslaru (25), Varodi (21), 
Vunvulea (20), Onuțâh (19), Kortesl (16), Biro n (9), Solyom 
(6), Karda (5), Matefi (3), Slpoș (2).
• Jucători eliminați: nici unul.
• Cartonașe galbene: 16 (10 jucători); cele mal multe: Onu- 

țan 3.
• A beneficiat de o singură lovitură de la 11 m, transformată 

de Onuțan.
• A fost sancționată cu 6 penalty-uri: 4 transformate, 2 ra

tate.
• Media notelor echipei: 6,30 (6,55 acasă — 6,05 în declasare).
• Primii s Jucători, pe baza mediei notelor: 1. Boionl 7,00; 

2. Isplr 6,59; 3. Hajnal 6,32; 4—5. Biro I șl Bozeșan 6,50.

„Apărarea noastră a fost cea 
mai slabă din campionat" iată 
un adevăr de necontestat, care 
explică, în bună măsură, com
portarea mai mult decît nesatis
făcătoare a echipei A.S.A. Tg. 
Mures în ultima ediție de cam
pionat 1 Vom Pleca deci de la 
această primă constatare : 59
de goluri primite, mai mult 
decît F.C. Argeș și Dinamo sau 
Steaua și Universitatea Craiova 
la un loc. formații cu care mu
reșenii își disputau, în urmă cu 
cîțiva ani, pozițiile podiumului. 
Este un „record" care generea
ză unele întrebări de fond. Să 
încercăm să găsim cîteva răs
punsuri. Compartimentul defen-

pe care nici Vunvulea, nici So
lyom, nici debutantul Biro II 
n-au dat satisfacție, rotirea lor 
în poartă fiind un argument e- 
dificator. „Centralii" Ispir si 
Unchiaș au pierdut din mobili
tate si promptitudine, iar lipsa 
lui Onuțan (suspendat) s-a 
simțit si ea, tînărul Karda ne- 
fiind încă o soluție pentru pos
tul de fundaș, in plus, sarci
nile au fost îngreunate. în 
loc să fie ușurate, de ceilalți 
coechipieri, ne referim la ata- 
canti. dar mai ales la mijlo
cași. care în multe situații au 
evoluat unilateral, uitînd să ia 
parte si la faza a doua a jo
cului — apărarea. Presingul ce-

Pislaru, unul dintre mijlocașii A.S.A.-ei Tg. Mureș, ii barează lui 
Iorgulescu, printr-o intervenție în extremis, drumul spre poarta 
apărată de Vunvulea F°t° : v- BAGEAC
lor din prima linie a fost ca și 

inexistent, el căpătînd, de cele 
mai multe ori, forma unor „dia
loguri nevinovate" cu adversa
rul direct, undeva în preajma 
centrului terenului, în timp ce 
colegii din defensivă se luptau 
în propriul careu, unde erau 
masați. Din păcate, cei din li
nia I nu s-au achitat nici mă
car de principala lor sarcină. 
Unde sînt forța și eficiența 
contraatacului mureșean, care 
in anii trecuți aducea multe 
puncte (chiar și victorii) de a- 
fară 7 In ultimul campionat, e- 
chipa a venit acasă cu numai 3 
puncte (nici o victorie). care 
constituie un alt „record" al 
formației din Tg. Mureș, o pra
dă ușoară pentru adversari pe 
terenuri străine.

Se pare că „axul" Ispir—B5- 
(Bni—Hajnal a început să se 
uzeze. Ce au făcut însă cei
lalți ? A încercat ceva debutan
tul Biro I, dar a intrat și el

pe făgașul adîncit al mediocri
tății. „Vîrful" Fanici nu-și gă
sește locul, fiind în multe si
tuații în contratimp cu inten
țiile coechipierilor, Fazekaș a 
devenit surprinzător de timid 
(a și fost indisponibil în ulti
mele etape, suportînd o opera
ție de menise), Both II a aler
gat mult, dar cu reușite mo
deste, iar Pîslaru mai mult a 
stat pe banca rezervelor. ...Cre
dem că semnalul de alarmă din 
finalul campionatului a fost bi
nevenit, el trezind, poate în 
ultima clipă, ambițiile celor din 
tabăra mureșeană.

Avînd in memorie amintirile 
neplăcute — si au fost destu
le — din ediția încheiată, an
trenorul Tiberiu Bone și elevii 
săi trebuie să găsească cele mai 
eficiente soluții de revenire la 
un randament pozitiv, cel care 
să dea din nou emoții plăcute 
suporterilor din Tg. Mureș.

Adrian VASILESCU



în cadrul sparfacliladcl popoarelor din D. R. s. s.

2500 Dt SPORTIVI DE PESTE HOTARE EA 
REPETIȚIA OLIMPICĂ DE IA MOSCOVA 
- La start vor fi prezenți și sportivi fruntași din țara noastră

Finalele Spartachiadei popoarelor din U.R.S.S. au în acest 
an un caracter internațional, prilejuind, o veritabila, repetiție, ge
nerală a Jocurilor Olimpice de anul viitor. Pe lingă sportivii so
vietici, 2 500 de sportivi și antrenori de peste hotare vor avea 
posibilitatea să ia contact cu construcțiile și instalațiile sportive din 
Moscova, aceleași pe care se vor disputa întîlnirile. Olimpiadei 

’80 să se aclimatizeze cu ambianța marilor concursuri internațio
nale, să-și îmbunătățească pregătirea preolimpică. Unele con
cursuri internaționale au început dar cele mai importante vor 
avea loc în perioada 20 iulie — 5 august care corespunde interva
lului olimpic de anul viitor.

MOSCOVA, 10 (Agerpres). — 
•într-un interviu acordat cores
pondentului agenției ,,TASS“, 
președintele juriului de arbitri 
al Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., Anatoli Kolesov, • a 
declarat că la întrecerile ce 
vor avea loc în luna iulie și 
începutul lunii august vor par
ticipa, în afara celor mai buni 
sportivi sovietici, circa 2 500 
de sportivi de peste hotare, re- 
prczentînd 87 de țări. De ase
menea, vor veni ia Moscova 
150 de arbitri internaționali, 
precum și membri ai Comite
tului Internațional Olimpic, 
președinți ai comitetelor olim
pice naționale și ai federațiilor 
sportive internaționale.

★
La finalele Spartachiadei po

poarelor din U.R.S.S., marea

SPORTIVI ROMÂNI

competiție polisportivă care 
îmbracă anul acesta și un ca
racter internațional, constituind 
o repetiție în vederea Olim
piadei de vară de anul viitor 
de la Moscova, organizatorii 
au invitat să participe și spor
tivi fruntași din România, la 
atletism, box, caiac-canoe, ca
notaj academic. gimnastică, 
judo, înot, lupte, polo pe apă, 
scrimă, pentatlon modern și tir.

Delegația sportivilor români 
la Spartachiada din U.R.S.S. va 
fi alcătuită din peste 70 de 
persoane, incluzînd numeroși 
sportivi de valoare din țara 
noastră, între care atleții Ilie 
Floroiu și Paul Copu, canoiștii 
Toma și Gheorghe Simionov, 
țintașii Marin Stan și Ilie Co- 
dreanu, boxerii Simion Cuțov 
și Ion Boboc, înotătoarele Car
men Bunaciu și Irinel Pănu- 
lescu.

PROGRAMUL COMPLET AL PRIMULUI TUR
IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

Iată programul complet al primului tur în 
competițiile europene intercluburi la fotbal, care 
se va desfășura la 19 septembrie (manșa I) și la 
3 octombrie (manșa a Il-a).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Pină la 12 septembrie se va desfășura me
ciul preliminar (tur-retur) dintre Dundalk (Ir
landa) și Linfield Belfast (Irlanda de Nord).

în turul I vor avea loc jocurile: F. C. Li
verpool — Dinamo Tbilisi, F. C. ARGEȘ PI
TEȘTI — A.E.K. ATENA, Levski Spartak So
fia — Real Madrid, Valur Reykjavik — S. V. 
Hamburg, Servette Geneva — S. K. Beveren 
(Belgia), Vejle B. K. (Danemarca) — F. C. 
Austria Viena, Nottingham Forest — Oesters 
Văxjo (Suedia), F. C. Porto — A. C. Milan, 
Red Boys Differdingen (Luxemburg) — Omonia 
Nicosia, Hajduk Split — Trabzonspor (Turcia), 
învingătoarea dintre Dundalk șl Linfield cu 
Hibernians la Valetta (Malta). Racing Stras
bourg — Start Kristiansand (Norvegia), Parti
zani Tirana — Celtic Glasgow, J. K. Helsinki — 
Ajax Amsterdam, Ujpesti Dozsa Budapesta — 
Dukla Praga, Dynamo Berlin — Ruch Chorzow.

CUPA CUPELOR
în meciuri preliminare (pină la 12 septembrie), 

se vor întîlni Glasgow Rangers cu Lillestrom 
(Norvegia) și B. K. 1903 Copenhaga cu Apoel 
Nicosia.

Programul primului tur : învingătoarea din 
meciul preliminar Glasgow Rangers — Lillestrdom 
cu Fortuna Diisseldorf, Dinamo Moscova — 
Vlaznia Shkodra (Albania), Juventus Torino — 
Raba Eto Gyor, Twente Enschede (Olanda) — 
Panionios (Grecia), Akranes (Islanda) — C. F. 
Barcelona, Arka Gdynia — Beroe Stara Zagora, 
Cliftonville (Irlanda de Nord) — F. C. Nantes,

Wrexham United (Tara Galilor) — F. C. Mag
deburg, YOUNG BOYS BERNA — STEAUA 
BUCUREȘTI, Aris Bonnevoie (Luxemburg) — 
Reipas Lahti (Finlanda), S. W. Innsbruck — 
Lokomotiv Kosice, Beerschot Anvers — N. K. 
Rijeka. învingătoarea dintre B. K. 1903 Copen
haga și Apoel Nicosia cu C. F. Valencia, Boa
vista Porto — Sliema Wanderers (Malta). Arse
nal Londra — Fenerbahce Istanbul, I.F.K. Gotte- 
borg — Waterford (Irlanda).

CUPA U.E.F.A.
Progress Niederkorn (Luxemburg) — Grass

hoppers Zurich, Gijon — P.S.V. Eindhoven, 
Sporting Lisabona — Bohemians Dublin, Zbro- 
jovka Brno — Esbjerg (Danemarca). Bohemians 
Praga — Bayern Munchen, Steaua Roșie Bel
grad — Galatasaray Istanbul, Rapid Viena — 
Diosgyor, Real Sociedad San Sebastian — In- 
ternazionale Milano, Dynamo Dresda — Atletico 
Madrid, F. C. la Valeta (Malta) — Leeds United, 
Perugia — Dinamo Zagreb, Benfica Lisabona — 
ARIS Salonic, F. C. Kaiserslautern — F. C. 
Zurich. Widzew Lodz — St. Etienne, Skeid 
Oslo — Ipswich Town, F. C. Keflavik (Islanda) — 
Kalmar (Suedia), Borussia Monchengladbach — 
Viking Stavanger (Norvegia), Dundee United 
(Scoția) — S. C. Anderlecht, Aarhus (Dane
marca) — Stal Mielec (Polonia). F. C. Carl Zeiss 
Jena — West Bromwich Albion, Kuopio Pallou- 
seura (Finlanda) — Malmo F. F„ Aberdeen — 
Eintracht Frankfurt Pe Main, F. C. Everton — 
Feyenoord Rotterdam, Glenavon Belfast — Stan- 
dar Liege, Lokomotiv Sofia — Ferencvâros 
Budapesta, S.S.C, Napoli — Olympiakos Pireu, 
Șahtior Donețk — A. S. Monaco, DINAMO 
BUCUREȘTI — ALEKI LARNACA (Cipru), Di
namo Kiev — Ț.S.K.A. Sofia, Orduspor (Tur
da) — Banik Ostrava, WIENER SPORT KLUB 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA, A. C. Torino — 
V.f.B. Stuttgart.

PESTE HOTARE
NĂSTASE INVITAT 

LA FRANKFURT PE MAIN

Intre 30 noiembrie și 2 decem
brie, se vor desfășura întrece
rile de tenis pe teren acoperit 
pentru „Cupa orașului Frankfurt 
pe Main”, la care au fost invl- 
tați, printre alții, Năstase, cîștl- 
gătorul trofeului de anul trecut, 
Borg, Connors, McEnroe, Geru- 
laltis, Panatta, Pinner etc.

CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE SCRIMĂ DE LA MOSCOVA

MOSCOVA, 10 (Agerpres). —Fi
nala probei masculine de flore
tă din cadrul concursului de 
scrimă al Spartachiadei Popoare
lor din U.R.S.S. a fost cîștigată 
de Vladimir Smirnov (U.R.S.S.) 
cu 5 v, urmat de Vasili Stanko- 
vici (U.R.S.S.) — 3 v, Aleksandr 
Romankov (U.R.S.S.) — 3 v. Flo- 
retistul român Petru Kukl, in
trat în calificările directe ale 
primilor 16, a pierdut la Jelez- 
nov șl Romankov, claslndu-se, în 
final, pe locul 15

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI - 
LA TURNEUL 

DIN R. D. GERMANĂ

Voleibaliștii lotului reprezenta
tiv au plecat ieri în R. D. Ger
mană pentru a lua parte la tur
neul internațional ce se va des
fășura, de astăzi pînă duminică, 
la Berlin și Brandenburg. An
trenorii N. Sotlr și FI. Balaiș 
au deplasat lotul: Oros, Pop, Tu- 
tovan, GIrleanu, Macavel, Htada, 
Sterea, Chifu, Păușescu, vrîncuț, 
Stoian șl Mîțu. Echipa României 
va întîlni, în ordine, formațiile 
Poloniei, R. D. Germane, Ceho
slovaciei, Cubei B și Ungariei.

COSMINA POPESCU
CIȘTIGA TURNEUL DE TENIS 

DE LA TORINO

In circuitul italian de turnee 
deschise tinerilor tenismani, la 
Torino, Cosmina Popescu a reu
șit să clștige proba de simplu 
feminin, învlngînd în semifinale 
pe suedeza Olsson cu 6—4, 6—1 
șl în finală pe Calabria (Italia) 
cu 3—6, 6—3, 7—5. In semifina
lele probei de dublu mixt, pere
chea română Cosmina Popescu — 
Cristian Ștefănescu a fost în
vinsă de italienii Calabria — Ca- 
plneri cu 3—6, 3—6. în sferturile 
de finală ale probei de simplu 
masculin, Cr. ștefănescu a fost 
întrecut de Moscino (Italia) cu 
6—4. 6—6, 3—6.

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI CIȘTIGA După prima zl, Ia Brașov, In „Cupa Galca"
ROMANIA - AUSTRIA 2-1

JOCURILE SPORTIVE
PANAMERICANE

SAN JUAN, 10 (Agerpres). — 
în centrul atenției concursu

lui de atletism s-a situat pro
ba masculină de 800 m plat. 
Victoria a revenit americanului 
James Robinson, cu 1:46,3, ur
mat de dublul campion olim
pic, cubanezul Alberto Juanto- 
rena — 1:46,4. Locul trei a fost 
ocupat de Alberto Conceico 
(Brazilia) — 1:46,8. Atletul
brazilian Joao Carlos de Oli
veira s-a clasat pe primul loc 
la triplu salt, cu 17,27 m.

Pe terenurile 
Tenis-Clubului din 
Ankara s-au în
cheiat partidele 
celei de a 20-a e- 
diții, jubiliare, a 
Balcaniadei de te
nis, cîștigată anul 
acesta de echipa 
feminină a Româ
niei (formată din 
Florența Mihai și 
surorile Lucia și 
Maria Romanov) 
si de cea mascu
lină a Iugoslaviei.

Echipa feminină, 
condusă de antre
norul Aurel Se
gărceanu, a termi
nat competiția ce- 
dînd doar un sin
gur set în cursul 
celor patru me
ciuri pe care le-a 
cîștigat detașat (cu 
3-0) în ’
mațiilor 
sate); 
Grecia, 
și Turcia.

Din păcate, formația noas
tră masculină (alcătuită din 
Dumitru Hărădău, Traian Marcu 
și Marian Mirza) a obținut u- 
nele performanțe contradictorii, 
care au situat-o pe locul se
cund în competiție, după Iu
goslavia și înaintea echipelor 
Bulgariei, Turciei și Greciei (în 
ordinea clasamentului). Cîteva 
erori în transmisiile agențiilor 
străine impun repetarea rezul
tatelor formației noastre : Iugo
slavia — România 2—1 (s-a 
cîștigat numai în partida de 
dublu). România — Grecia 2—1 
(Hărădău întrece în 3 seturi 
pe Kalogeropoulos, dar Marcu 
a pierdut 
România — 
nou, dublul 
România — 
astă dată. Hărădău fiind învins 
de Ghenov).

fața for- 
(astfel cla- 

Bulgaria, 
Iugoslavia

Echipa României, campioană balcanică la 
Ankara : Lucia Romanov, 
antrenorul

Florența Mihal,
Aurel Segărceanu și Maria Ro

manov

BRAȘOV, 10 (Prin telefon). 
— Finala zonei F a „Cupei 
Galea“ va fi mult mai dîrz dis
putată decît ne-am imaginat 
Iată, după primele 3 jocuri, e- 
chipa română a luat un fragil 
avantaj de 2—1 în fața foarte 
talentatei formații a Austriei. 
Tinerii noștri tenismani au în- 
tîmpinat în echipa oaspete o o- 
poziție nescontat de puternică. 
Astfel, vienezul de 18 ani Bern- 
hard Fils, semifinalist al cam
pionatelor naționale de seniori 
ale Austriei și situat pe un loc 
fruntaș in clasamentul mondial 
(în curs) al juniorilor, care-1 
cunoștea din 3 partide anteri
oare pe tenismanul român, și-a 
impus repede jocul plin de mo
bilitate șl l-a silit pe Florin 
Segărceann să cedeze cu 4—6, 
0—a. Jucătorul român a părut 
lipsit de concentrare, iar în se
tul 2 a renunțat prea repede la 
luptă. în meciul anterior, An
drei Dîrzu, după un început 
mal slab, la avans și treptat — 
după primul long-set (9—7) — 
se impune prin servicii și fru
moase lovituri în lungul liniei, 
în fața lui Helmar Stiegler, 
adjudeeîndu-și și al doilea set,

(7—5). nu fără a se întrebuin
ța și a face față cu calm pro
testelor nejustificate ale antre
norului austriecilor. Jan KukaL 
Ambiționați, parcă, Dîrzu și 
Segărceanu și-au valorificat ex
periența în partida de dublu, 
dispunând net de Fils — Ober- 
parieiter cu 6—2. 6—3, 6—4. Ast
fel, abia miercuri, în ultimele 
două simpluri, urmează să se 
desemneze echipa calificată 
pentru zona semifinală de la 
Marianske Lazne. Oricum, locul 
3 în grupa de Ia Brașov a re
venit echipei Tunisiei, iar pen
tru locurile 4—5 : Cipru — 
Turcia 3—0.

Ion GAVRILESCU

TREI ZILE DE TENIS
(Urmare din pag. I)

ROMANIA-SUEDIA IN „CUPA DAVIS“
(Urmare din pao. 1)

lâ Kalovelonis), 
Turcia 2—1 (din 
s-a pierdut) și 

Bulgaria 2—1 (de

.JURUL CICLIST AL FRANȚEI-
• PIERRE-RAYMOND VILLE- 
MIANE (FRANȚA), VICTORIOS 

IN ETAPA A 13-A

— Și n-a fost tenis de Ioc în 
acest program de odihnă 7

— Ba da. în ultima săplămî- 
nă mi-am făcut reintrarea în 
fața fileului. Bineînțeles, neofi
cială. Am avut prilejul să joc 
cu Manuel Santana, vechiul 
meu coleg de întreceri, în cî
teva partide demonstrative pe 
Coasta de Azur. Jocuri ușoare, 
fără angajament fizic deosebit. 
A fost și aceasta o bună în
călzire pentru mine, care m-a 
pus „în mină".

— Și acum, la reintrarea ofi
cială 7...

— Va fi greu, o știu prea 
bine. Orice meci de „Cupa Da
vis" e greu. Dar cu o echipă 
care a și cîștigat-o, acum trei 
ani, cu atît mai greu. în a- 
ceastă situație e mai bine jă 
speri, decît să promiți... 
sper și doresc din 
să fac un rezultat 
contra campionului 
mul Wimbledon !

Speranță pe care o 
tășesc toți iubitorii de 
din țara noastră. Iar

nirea ei ar da o notă cu ade
vărat sărbătorească acelui nou 
jubileu pe care-1 pregătește 
Ilie Năstase, aflat in pragul 
celei de a 121-a partide jucate 
în competiție. Ceea ce îl va 
aduce pe locul al doilea în cla
samentul marilor campioni care 
s-au întrecut sub seînteierile 
faimoasei „Salatiere de argint", 
simbol al clasei înalte și al 
prestigiului în tenis. Un clasa
ment care, pină vineri, începe 
cu aceste nume celebre: Fie- 
trangeli (164 partide, 120 cîști- 
gate, 73 la sută), Brichant (121
— 71 — 59), Năstase (120 —94
— 79), Santana (119 — 91 — 76).

Eu 
tot sufletul 
bun. Chiar 
do la uiți

împăr- 
sport 

împli-

L* tatltairea de tenis, din 
cadrul „Cupei Davis”, dintre 
echipele României șl Suediei, 
care va avea loc in zilele de 
13—14—15 iulie a-e_ pe arena 
Progresul din Capitală, stat 
valabile următoarele legitima
ții eliberate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport : roșii ta piele, de 
serviciu șl verzi de ziariști 
(pentru masa presei stat ne
cesare și tichete).

un lider incontestabil, unul 
dintre cei mai mari tenismani 
ai tuturor timpurilor, laureat 
succesiv al marilor turnee 
mondiale, pe Bjorn Borg. Ac
cidentarea lui Johansson a im
pus selecționarea, alături de 
Borg, a celor mai talentați ti
neri jucători suedezi, Fer 
Hjertqvist și Ștefan Simonsson. 
Veteranul echipei, Ove Bengt
son (34 ani) se rezervă pentru 
proba de dublu; trebuie, de
altfel. să amintim că, în 1975, 
dublul Borg — Bengtson a de
cis, pentru Suedia, cîștigarea 
„Cupei Davis", tnvingînd cu
plul cehoslovac Kodes — Zed- 
nik cu 6—4, 6—4, 6—4.

Echipa României mizează din 
nou pe jucătorul ei de excepție, — — ■ - -
tor
pa 
lui 
flat .. _ _____
Năstase pe marele jucător 
ultimului deceniu. Formația 
completată cu obișnuiții 
membri din ultimele 
Dumitru Hărădău și 
Marcu. Rezultatele lor contra
dictorii la Balcaniadă ar trebui 
însă să le sporească acum am
biția ! De asemenea, a fost no
minalizat al patrulea jucător 
al echipei, tânărul Florin Se
gărceanu.

Oricum, în jurul 
România — Suedia 
atmosferă de Wimbledon, dacă 
n-ar fi decît cererea enormă 
de bilete pentru cele 6 000 de 
locuri (acum neîndestulătoare) 
ale arenei Progresul.

pe Ilie Năstase, eroul alî- 
succese precedente în „Cu- 
Davis". însuși antrenorul 
Borg, Lennart Bergelin, 
la București, salută

a- 
în 
al 
e 

ei 
evoluții, 

Traian

meciului 
domnește

PARIS, 10 (Agerpres). — Cea 
de-a 13-a etapă a turului ciclist 
al Franței, desfășurată pe traseul 
Metz — Ballon d’Alsace (202 km) 
a revenit rutierului francez 
Pierre-Raymond Viiiemlane ta 
4 h 56:23 (medie orară 40,393 km). 
Pe locurile următoare s-au cla
sat italianul Battaglin și belgia
nul Pevenage în același timp cu 
învingătorul. în clasamentul ge
neral nu au survenit modificări 
importante, tricoul galben contl- 
nuind să fie purtat de olandezul 
Zoetemelk.

ATLETISM • La Mannheim, 
Gtlnther Lohre a stabilit un nou 
record al R. F. Germania la pră
jină: 5,52 m. • La Tullamore 
(Irlanda), meciul triunghiular 
dintre echipele masculine ale 
Scoției, Irlandei șl Danemarcei a 
fost cîștigat de Scoția. Cei mal 
bun rezultat a fost obținut de 
John Treacy, care a parcurs 
5 000 m în 13:52.4.

TENIS • La Bruxelles, s-a 
disputat finala „Cupei intercon
tinentale” dintre echipele Slavia 
Praga șl T. C. Buenos Aires. Ju-

TELEX • TELEX
cătorll argentinieni au obținut 
victoria cu 6—3. vilas l-a Între
cut cu 6—4, 6—1 pe Smld. Pe
rechea cehoslovacă Slozil, vesely 
a învins cu 0—6, 7—5, 6—2 pe 
Vilas, Duerrero. • Alte rezulta
te pentru „Cupa Gaiea”. Saar- 
brUcken: R.F. Germania — Ma
roc 5—0: Norvegia — Pakistan 
5—0; Salonic: Grecia — Dane
marca 1—4; Israel — Polonia 5—0;

Spa (Belgia): Elveția — Japonia
4— 1; Belgia — Finlanda 4—1; Li
sabona: Portugalia — Canada 
0—5; Noua Zeelandă — Irlanda
5— 0.

VOLEI O La Erfurt s-a dispu
tat a doua întilnire feminină din
tre echipele R. D. Germane și 
Japoniei Oaspetele au învins cu 
3—0 (1. 7. 14). în prima partidă 
gazdele ciștlgaseră cu 3—2. * La 
Szczecin, echipa masculină se
cundă a Poloniei a obținut vic
toria cu 3—1 In fața primei re
prezentative a Japoniei


