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Presa de ieri a dat publicității proiectul de Directive ale 
Congresului Partidului Comunist Român cu privire la dezvol
tarea economico-socială a României în cincinalul 1981-1985 

și orientările de perspectivă pînă în 1990, document de o excepțio
nală valoare, care prefigurează intr-un mod sugestiv, amplu și mul
tilateral, viitorul strălucit al patriei noastre, in drumul său impetuos 
spre comunism.

După cum se știe, proiectul de Directive, ca și celelalte docu
mente ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării înaltului Forum al 
comuniștilor români, au fost adoptate într-o deplină unanimitate și 
unitate de către recenta Plenară comună a C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României. Ele 
au fost elaborate și fundamentate cu contribuția esențială și sub 
îndrumarea permanentă a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, pur- 
tînd amprenta gîndirii materialiste, revoluționare, profund novatoare 
a secretarului general al partidului, președintele României socia
liste.

Așa cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la plenara comună, „aceste documente urmează să fie 
dezbătute in partid, in rîndurile întregului nostru popor, in confe
rințele județene și apoi supuse aprobării Congresului al Xll-lea". 
in această vastă discuție publică își găsesc o elocventă ilustrare 
profundul democratism care caracterizează viața partidului și a 
societății noastre, practica promovată consecvent de către condu
cerea partidului, de către secretarul său general, aceea de a se 
consulta sistematic cu comuniștii, cu masele largi de oameni ai 
muncii, cu întregul popor în toate problemele ce privesc dezvol
tarea economico-socială a țării, viața și munca poporului. Astfel, 
prin incorporarea propunerilor și sugestiilor ce vor fi făcute în ca
drul acestei largi dezbateri, documentele ce figurează pe ordinea 
de zi a viitorului Congres vor purta pecetea fermă și girul întregu
lui partid, al întregului popor, întruchipînd — deopotrivă - înțelep

ciunea colectivă și voința unanimă a națiunii noastre.
Proiectul de Directive face — în prima sa parte - o grăitoare 

trecere în revistă a marilor succese obținute în perioada 1976—1980, 
,,cincinalul revoluției tehnico-științifice", care permit, așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „trecerea la o nouă calitate pe baza 
acumulărilor cantitative din toate domeniile de activitate".

Sub înțeleaptă conducere a partidului, a secretarului său ge
neral, poporul nostru a reușit, printr-un superb efort patriotic, să 
realizeze și să depășească Programul elaborat de Congresul al 
Xl-lea, obținînd ritmuri anuale de creștere record - peste 10% în 
ceea ce privește venitul național, 11,3% în producția globală in
dustrială, peste 9% în productivitatea muncii. Potrivit estimărilor, 
în cadrul acestui cincinal vor fi obținute cel puțin 100 miliarde lei 
producție industrială suplimentară. In această perioadă au fost 
elaborate și introduse in fabricație peste 1100 tipuri de mașini, 
utilaje și instalații, peste 850 noi materiale și bunuri de consum, 
au fost create aproape 1 200 000 locuri de muncă, iar retribuția 
medie nominală netă va crește de la 2 011 lei în 1978 la 2 238 lei 
in 1980.

Pe suportul solid al acestor succese, proiectul de Directive își 
propune realizări de o și mai mare cutezanță în dezvoltarea eco
nomico-socială a țării pe perioada 1981-1985 și, în perspectivă, 
pînă în anul 1990.

Astfel, în 1990, cînd populația țării va ajunge la 25 milioane lo
cuitori, din care 12 milioane populație ocupată, producția de oțel 
va atinge 25-27 milioane tone, iar cea de cereale 30 milioane 
tone. Producția industrială va fi de 2,3 ori mai mare decit in 1980, 
retribuția reală cu 37-39% mai mare decit în 1980, iar venitul na
țional — de 3000-3500 dolari pe locuitor.

Așa cum se arată în programul de Directive, există toate con
dițiile materiale și umane pentru a se asigura transpunerea cu 
succes în viață a obiectivelor și orientărilor prevăzute pentru planul 
cincinal 1981-1985 șl, în perspectivă, pînă în anul 1990. Alături de 
clasa noastră muncitoare, de țărănimea, de intelectualitatea, de 
toți oamenii muncii, sportivii patriei se angajează solemn să-și 
consacre întreaga putere creatoare și întregul elan pentru înfăp
tuirea tuturor acestor mărețe obiective.

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIfl-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXV - Nr. 9218 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 13 iulie 1979

în semifinalele grupei li a zonei europene din „Cupa Davis“

ROMÂNIA-SUEDIA, UN MECI AȘTEPTAT CU MARE INTERES, 
CARE ANUNȚĂ UN SPECTACOL DE ÎNALTĂ CALITATE
• „Cap de afiș'1 excepțional: Năstase— Borg, in ziua a 3-a!• Decla
rațiile căpitanilor de echipă • Formațiile probabile pentru

Arbitrul principal neutru Jacques Dorfmann (Franța) conduce 
operația de tragere la sorti

Ceremonie scurtă, și cu atît 
mai plină de tensiune, cu oca
zia tragerii la sorți a meciu
rilor de simplu pentru întâl
nirea de tenis România — Sue
dia din cadrul „Cupei Davis“.

Iată, mai jos, programul exact, 
hotărît de sorți, pentru semi
finala de la București a grupei 
B din zona europeană, care 
opune echipele României ■ și 
Suediei.

partida de dublu
După cum se vede, sorții au 

decis o gradare a jocurilor, în 
așa fel incît spectatorii (și tele
spectatorii — întrucît meciurile 
vor fi transmise în direct) vor 
avea, aproape în apoteoză, du
minică după-amiază, o partidă 
de zile mari, pe care și-o poa
te dori publicul de tenis din 
orice colț al lumii : meciul 
Năstase — Borg, a căror va
loare e inutil s-o mai subli
niem. Deși palmaresele lor 
personale în „Cupa Davis" sînt 
foarte deosebite cantitativ 
(Năstase — 120 meciuri, din 
care 94 cîștigate, iar Borg — 
doar 35, din care 3 pierdute), 
întilnirea acestor doi mari 
campioni ai „courts“-urilor de 
pe glob trebuie să ofere — in
dependent de rezultatul final 
— un spectacol cu totul excep
țional.

La încheierea ceremoniei, în 
cadrul unei conferințe de pre-

Victor BANCIULESCU

{Continuare in pag. a 1-a)
Salonul „Hora", de la etajul 
21 al hotelului Intercontinental 
din București, a cunoscut a- 
fluența tradițională la marile 
evenimente. Reprezentanți ai 
presei scrise și audio-vizuale, 
din țară și de peste hotare 
(printre care 18 ziariști sue
dezi), au creat un cadru deose
bit ceremoniei.

în prezența căpitanilor neju- 
cători ai celor două formații, 
Gheorghe Viziru și John-An- 
ders Sjogren, arbitrul principal 
neutru Jacques Dorfmann 
(Franța) a condus cu compe
tență fazele succesive ale ope
rației. Extragerea numelor din 
urne a fost încredințată junioa
rei românce Cosmina Popescu.

_______________ PROGRAMUL MECIURILOR ----------------------
VINERI, de la ora 13 :

llie Năstase - Ștefan Simonsson
Dumitru Hărădău — Bjorn Borg

SiMBĂTÂ, de la ora 14,45: prezentarea echipelor și meciul 
de dublu (probabil între cuplurile llie Năstase — Traian Mar- 
cu și Bjorn Borg — Ove Bengtson)
DUMINICA, de la ora 13 :

llie Năstase - Bjorn Borg
Dumitru Hărădău — Ștefan Simonsson

Campionatele republicane de atletism

ZIUA A DOUA A FOST CU TOTUL ALTCEVA
OMAGIUL SPORTIVILOR S4R&.TCjAR£ • Eva Zorgo-Radulij - nou record national la sulița:

IERI, UN SINGUR SPORTIV DE VALOARE: ION MOINA.
65,90 m • Rezultate remarcabile la mai multe probe

AZI, 20000 DE TINERI CLUJENI PE COORDONATELE PERFORMANȚEI
în sfîrșit, o zi de concurs 

atletic fără ploaie, fără timp 
nefavorabil, ba dimpotrivă cu 
o vreme splendidă. In aseme
nea condiții, să tot concurezi 1 
Să lupți pentru victorie în 
campionatul țării, pentru obți
nerea unor performanțe cit 
mai bune ! Spre deosebire de 
prima zl a campionatelor na
ționale ale seniorilor, cea de a 
doua a fost realmente reușită, 
oferind spectatorilor din tribu- 
nele Stadionului Republicii un 
spectacol sportiv de calitate.

Vedeta zilei a fost, indiscuta
bil, clujeanca Eva Zorgo-I’adu- 
ly, 'ieri într-o vervă deosebită 
la aruncarea suliței. După ce

a obținut la primele încercări 
60,34 m, 61,92 m, 62,12 m, de
pășit, la a cincea aruncare a 
marcat 65,90 m. Nou record na
țional, cu 1,34 m mai mult de
cit precedentul său record, din

Cu pasiunea sa ardentă pen
tru sport, dr. Ion Arnăul, an- 

. trenor emerit, unul dintre men
torii studențimii clujene către 
mișcare și exercițiu fizic, evo
că acum, în cel de-al 35-lea an 
al libertății noastre, fapte și 
împliniri din anii de după lu
minosul și însuflețit.rrul act al 
Eliberării. El ține să remarce 
faptul că marile izbinzi ale 
sportului universitar clujean, 
ca și ale sportului românesc în 
ansamblu ar fi fost dc necon- 
ccput fără o societate nouă, ca
re să deseiidă porți largi tine
retului spre cultură, spre cu
noaștere, spre împliniri în via
ță și sport, cum este societatea 
noastră socialistă. Prin grija 
partidului și statului, sportul,

Disciplină mult îndrăgită și pe meleagurile clujene, fotbalul as
piră acum, prin divizionara A Universitatea, la o poziție de 
frunte in sportul românesc. In imagine, o secvență de la meciul 
„U“ Cluj-Napoca — Sao Bento (Brazilia) desfășurat in orașul 

de la poalele Feleacului...
căruia i s-au creat condiții ma
teriale excelente, a devenit un 
bun al maselor, aliatul de nă
dejde al întregului nostru ti
neret. Acest adevăr îl demon
strează, cel mai recent, „DA- 
CIADA", marea noastră com
petiție sportivă națională, în 
care tineretul clujean a ocupat 
o poziție de frunte — locul 5 
la prima ediție pe țară —, stu
denții aducindu-și, alături de 
tineretul din întreprinderi, din 
instituții și de la sate, un aport 
corespunzător la acest bilanț 
meritoriu.

Disciplină de referință in ori
ce mișcare sportivă națională, 
atletismul și-a legat numele, în 
anii de după Eliberare, in pri
mul rînd, de acela al prof, 
univ. Ion Moina. Atlet de ex
cepție, modelat la școala dr. 
Arnăut, acesta a ajuns printre 
cei mai buni sprinteri de pe 
continent. în anul J. O. de la 
Londra (1948), el era creditat 
cu un uluitor, pe atunci, 10,4 pe

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3) DOINA ANTON

EVA ZORGO-RADULY
urmă cu cîteva săptămîni. 
65,90 m reprezintă o perfor
manță excepțională, cu o re
zonanță deosebită pe plan mon
dial. (în ultima încercare Eva 
a obținut 62,28). La aceeași 
probă, un rezultat remarcabil 
a înregistrat și studenta con- 
stănțeană Corina Gîrbea care,

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3)



VACANTA DE VARĂ STUDENȚEASCĂ -1979
• Mii de tineri in tabere de odihnă pe litoral sau la munte • Excursii și drumeții In cele mai pitorești 
colțuri ale patriei • Turism aplicativ In Piatra Craiului. Baraolt și Bodoc • Porți larg deschise

„universitarilor1' la casele de cultură studențești

Pe stadionul „Voința** din Capitală

O INIȚIATIVA CARE MERITA
EC)

DIN PUN SA FIE URMATA
JJ CUPA f

O nouă sesiune de examene 
s-a încheiat, începe vacanța 
studențească de vară, etapă bi
nevenită de odihnă, de destin
dere, pentru zeci de mii de ti
neri, care alternează — firesc
— cu perioada practicii în pro
ducție. Ce perspective li se 
oferă studenților noștri, pe plan 
sportiv, în această „mare re
creație" a vacanței ? Unele a- 
mănunte ne-au fost oierite de 
către tovarășul prof. Constan
tin Nicolac, responsabilul co
misiei sport, turism și de pre
gătire ă tineretului pentru a- 
părarea patriei din cadrul Uni
unii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România

Respectîndu-se tradiția, un 
capitol bogat al activităților 
sportive din vacanta de vară îl 
vor constitui taberele de odih
nă și agrement. In serii de 
cîte 12 zile, tineri reprezentînd 
toate centrele universitare ale 
țării vor face popas pe litoral 
(Costinești — 6 000, Eforie Sud
— 2 000, Constanța — 300), Ia 
munte (Sinaia — 700, Bușteni 
•— 600, Predeal — 1 200, Brașov
— 700, Sibiu — 500) sau în 
alte zone de o neasemuită fru
musețe (Gcoagiu-băi — 1 000, 
Baia Mare — 500. Balvanyos, 
județul Covasna — 600 ele.). în 
toate aceste localități sau sta
țiuni, organizatorii s-au îngri-

jit din vreme pentru a asigura 
participanților mijloacele nece
sare practicării sportului, după 
aptitudini sau preferințe, ini
țiind totodată diferite con
cursuri sau competiții. Din pro
gramul taberelor de pe Litoral 
nu vor lipsi, de pildă, între
cerile de volei, handbal, fotbal, 
concursurile de înot și de am
barcațiuni (universale), după 
cum în cele din zonele monta
ne, prioritate vor avea șahul, 
tenisul de masă, concursurile de 
orientare turistică.

Pentru că ne-am referit Ia 
turism, trebuie să semnalăm 
faptul că mai bine de 2 000 de 
studenți din întreaga țară vor 
fi prezenți Ia excursii și dru
meții programate în cele mai 
frumoase colțuri ale patriei, eu 
caracter de agrement, dar și de 
cunoaștere și, oricum, cu posi
bilități de practicare ad-hoc a 
sportului. Cele din Deltă vor 
avea în vedere, neapărat, în
treceri de înot și de pescuit 
staționar.

Și tot Ia capitolul activități 
turistice de masă sînt de amin
tit două mari acțiuni cu accen
tuat caracter aplicativ, ambele 
avînd același obiectiv : reface
rea și reamenajarea unor tra
see turistice. Prima se adre
sează studenților din centrul 
universitar Brașov, care vor lua

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ATLETISM
(Urmare din pag. I)

PROGRAMUL DE AZI
De la ora 9: serii și cali

ficări; de ia ora 17,30: 110 mg 
B — semifinală, PRĂJINĂ — 
FINALA, ÎNĂLȚIME f — FI
NALA, SULIȚA B — FINA
LA, ora 17,45 : 200 m F — se
mifinală, ora 18: 1500 mF — 
SERII C.T. ora 18,15 : 800 m 
B — FINALA, ora 18,30: 110 
mg B — FINALA, LUNGIME 
B — FINALA, ora 18,40: 5000 
m — seria I, DISC F — FI
NALA, ora 19 : 200 m F — 
FINALA, ora 19,10: 4X100 m 
B — SERII C.T., ora 19,20: 
5000 m — seria a n-a, ora 
19,40 : 4X100 mF — SERII 
C.T., ora 19,50 : 4X400 m B — 
SERII C.T., ora 20,05: 4X400 
mF— SERII C.T.

parte la lucrările din masivul 
Piatra Craiului, cea de a doua 
vizează pe reprezentanții cen
trului universitar Iași, ptezenți 
Ia o acțiune similară in masi
vii muntoși din județul Covas- 
na, Baraolt și Bodoc, și o par
te din munții Harghitei și Ne- 
mira.

Se înțelege că tinerii din in
stitute și facultăți vor fi în 
același timp oaspeții caselor de 
cultură studențești, gata pre
gătite să răspundă la toate so
licitările, organizînd în continu
are întreceri în cadrul marii 
competiții sportive naționale 
„Daciada", atît de îndrăgite de 
întregul nostru tineret. Ne aș
teptăm, de aceea, ca acum, în 
vacanța studențească de vară, 
fluenta tineretului 
sport să se ridice 
perioare.

încheiem 
vancronică 
studențești 
pentru tineretul studios care 
practică performanța la nive
lul unor cluburi sportive uni
versitare (Cluj-Napoca, Bucu
rești, Bacău, Craiova. Bra-ov. 
Timișoara ș.a.) vor fi organiza
te tabere speciale — cu aproa
pe 1 000 de participanți — pen
tru odihnă, pentru refacere, dar' 
și ca o modalitate de continu
are a pregătirii în vederea a- 
propiatelor competiții oficmle. 
cu precădere din sezonul din 
toamnă. în același timp, o par
te dintre studenții sportivi vor 
fi chemați să ia parte lâ Uni
versiada din Mexic, competiție 
internațională de anvergură în 
care— cum se știe — tinerelul 
sportiv de la noi a avut la toa
te edițiile precedente comcor- 
tări meritorii. Nu ne 
la fel se va întimpla 
ta aceasta.

Tuturor studenților 
vacanță plăcută !

studios spre 
la cote su-

succintă a-această
a vacantei sportive 
de vară precizînd că

îndoim că 
și de dâ-

noștri, o

ca
de 

Io-

cu 57,60 m, și-a înregistrat 
recordul carierii.

O altă probă cu o desfășura
re deosebită a fost săritura în 
lungime femei. Băimăreanca 
Sanda Vlad a fost revelația în
trecerii, demonstrînd o constan
ță pe care doar la Viorica Vis- 
copoleanu am mai văzut-o. 
Sanda a avut următoarea serie 
de sărituri : 6,55 m, 6,55 m, 
8,56 m, depășit, 6,50 m, 6,46 m 1 
Aceste rezultate nu i-au fost 
Insă suficiente pentru a învin
ge, titlul de campioană revenin- 
du-i, pe merit, piteștencei 
Doina Anton, pentru prima 
oară campioană a țării, cu un 
rezultat bun : 6,60 m. Și la tri
plu s-a dat o luptă acerbă pen
tru victorie, vechiul nostru 
„cangur" Carol Corbu intrînd 
in posesia titlului, după multe 
emoții, la ultima încercare 
(16,37 m).

Ileana Silai a rezolvat mult 
mai simplu decit ne-am aștep
tat disputa sa cu celelalte ad
versare de la 800 m, pe care 
le-a întrecut de o manieră 
tegorică. Dintre campionii 
ieri reținem și pe stelistul 
sif Nagy, cîștigător pentru
12-a oară al titlului national la 
aruncarea discului. Din păca
te, la această probă, în urma 
sa nu se întrevăd înlocuitori 
valoroși ! Cursa de 3000 m ob
stacole a prilejuit cîteva per
formanțe bune, iar victoria 
constănțeanului Paul Copu a 
fost fără dubii. Subliniem, de 
asemenea, succesele repurtate 
de Sușelescu la 200 m, Toboc 
la 400 mg, Bîndar la ciocan, 
Maria Samungi la 400 m, in
tr-o finală dirză, Mihaela Du
mitrescu la 100 mg și Mihaela 
Loghin la greutate.
Rezultate înregistrate în ziua a 

doua : BĂRBAȚI : 200 m : 1.
Claudiu Șușelescu (Dinamo) 21,24
— campion republican, 2. v. Du
mitrescu (Farul C-ța) 21,41, 3. FI. 
Bălțat (Steaua) 21,52, 4. G. Tudor 
(C.A.U.) 21,55, 5. I. Sandu (C.S.Ș. 
Unirea lași) 21,58 — campion de 
tineret, 6. Ad. Darvaș (CASU 
Cluj-Napoca) 21,80 m ; 400 mg : 
1. Horia Toboc (Farul C-ța) 51,04
— campion republican, 2. I. Ko- 
rodi (steaua) 52,09, 3. D. Melinte 
(ASU Suceava) 52,55, 4. Gh. A- 
vram (Farul C-ța) 53,10, 5. C-tin 
Irimescu (Dinamo) 53,22 — cam
pion de tineret, 6. M. Popa (S.C. 
Bacău) 53,26 ; 3 000 m obstacole : 
1. Paul Copu (Știința C-ța) 8:29,1
— campion republican, 2. Dan
Betinl (CSM Craiova) 8:30,9, 3.
Nic. Volcu (Metalul) 8:32,8, 4. Gh. 
Neamțu (Prahova PI.) 8:33,2, 5. 
St. Negoescu (CSM Craiova) 
8:35,2, 6. I. Crăciun (Dinamo) 
8:46,6 ; înălțime : 1. Adrian Pro- 
teasa (Steaua) 2,14 — campion 
republican și de tineret, 2. D. 
Albu (Steaua) 2,14 m, 3. M. On- 
ciu (Steaua) 2,10 m, 4. Al. Papi 
(CSU Brașov) 2,05 m, 5. V. Da- 
zarciuc (CSM Craiova) 2,05 m, 8. 
Bug. Popescu (Lie. 2 Buc.) 2,05 m; 
triplu : 1. Carol Corbu (Steaua) 
16,37 m — campion republican, 2. 
B. Bedrosian (Dinamo) 16,35 m,
3. Ad. Ghioroaie (Steaua) 16,30 m,
4. M. Mihail (Steaua) 15,77 m — 
campion de tineret, 6. L. Boban 
(Dinamo) 15,71 m, 6. H. Trușcu- 
Jescu (Dinamo) 15,58 m ; disc : 
1. Iosif Nagy (Steaua) 60,60 m — 
Campion republican, 2, I. zamfl-

Gh.

rache (Dinamo) 59,09 m, 3. N. 
Pop (ASU oradea) 47,62 m, 4. 
I. Alexandru (Dinamo) 46,60 m, 
5. St. Korpoș (CSS Mediaș) 48,50 
m — campion de tineret, 6. D. 
Grasu (Dinamo) 46,22 m ; ciocan:
1. Nicolae Bîndar (Dinamo) 70,66 m,
2. T. Stan (Dinamo) 67,86 m, 3. 
p. Lengyel (CAU) 64,48 m, 4. Fl. 
Păun (CA Roman) 59,22 m, 5. Ad. 
Meheș (CSS Oradea) 56,56 m, 6. 
M. lord ache (Voința Mediaș) 
56,48.

FEMEI : 400 m : 1. Maria sa
mungi (Farul C-ța) 52,60 — cam
pioană republicană, 2. Ibolya Ko- 
rodl (Steaua) 53,23, 3. Niculina
Lazarciuc (ASU Oradea) 53,26, 4. 
Elena Tărîță (CA Roman) 53,48, 
5. Lăcrămioara Diaconiuc (ASU 
Suceava) 53,54, 6. Ana Marcu
(Lie. N. Bfflcescu Craiova) 54,33
— campioană de tineret ; 800 m ;
Ileana Silai (Metalul) 1:58,8 —
campioană republicană, 2. Fița 
Lovin (CSU Galați) 2:00,5, 3. Tu- 
dorița Nedelea (Metalul) 2:02.0, 
4. Elena Tărîță (CA Roman) 
2:04,3, 5. Doina Beșliu (ASU Su
ceava) 2:04,7, 8, Margareta Ghlle 
(CS Zalău) 2:07,7 ; 100 mg : 1.
Mihaela Dumitrescu (Rapid) 13,66
— campioană republicană, 2. Ște
fana Kuicsar (CASU Cluj-Napoca) 
14,14, 3. Elena Aflorii (Șc, g-rală 
7 Deva) M,20 — campioană de 
tineret, 4. Maria Vlăsceanu (LCEA 
C-lung) 14,20, 5. Eleonora Cră
ciun (CAU) 14,36, 6. Corina Ti- 
frea (CAU) 14,81 ; lungime : 1.
Doina Anton (CSM Pitești) 6,60 
m — campioană republicană, 2. 
Sanda Vlad (C.S.M. B. Mare) 
6,56 m, 3. Gabriela lonescu (CAU) 
6,33 m, 4. Alina Popescu (Steaua) 
6,14 m, 5. Marieta Ilcu (Șc. g-rală 
7 Deva) 6,07 m — campioană de 
tineret, 6. Anișoara Cușmir (CSS 
Brăila) 5,99 m ; greutate : 1. Mi
haela Loghin (CAU) 18,34 m — 
campioană republicană, 2, Mioara 
Boroș (Dinamo) 16,79 m, 3, Su- 
zana Herman (Steaua) 16,66 m, 
4. Florența Tăcu (Farul. C-ța) 
16,39 m, 5. Elena Anghel (ASU Pi
tești) 16,31 m, 6. Mariana lonescu 
(CSM Craiova) 15,73 m; suliță:
l. Eva Zorgo-Raduly (CASU Cluj- 
Napoca) 66,90 m — campioană 
republicană, nou record, 2. Co
rina Gîrbea (Știința C-ța) 57,60 m,
— campioană de tineret, 3. Ioana 
Pecec (Dinamo) 55,48 m, 4. Ro
dica Jianu (ASU Suceava) 53,40
m, 5. Cristina Dobrinoiu (Musce
lul C-lung) 50,60 m, 6. Mihaela 
Stăneseu (Muscelul C-lung) 43,08 
m. 3 000 m (cursă desfășurată 
miercuri) : 1. Natalia Mărășescu 
(CSM Craiova) 9:31,5 — campi
oană republicană, 2. Maria Radu 
(Univ. Craiova) 9:39,5, 3. El. Floa
rea (Viitorul Vaslui) 9:40,3, 4. A- 
driana Mustață (Dinamo) 9:40,3
— record de junfoanv 5. Viorica
Neagu (CA Roman) 9:41,2, 6.
Scana Demeter (Rapid Oradea) 
1:42,1.

O frumoasă inițiativă a Clubu
lui sportiv „Voința" din Capitală: 
organizarea, sub genericul „Da- 
cladei", a unei zile a sportului 
pentru handicapațil fizic din co
operația meșteșugărească, pe 
frumoasa bază sportivă din Flo- 
reasca. O zi de mișcare și des
tindere. de Întreceri in cadrul 
unor discipline larg accesibile, 
ea atletismul, popicele, tenisul 
de masă și voleiul.

Ambianța stadionului este 
totdeauna și pentru toate vîrstele 
plăcută și reconfortantă. Cînd 
este vorba, insă, de oameni si
liți de anumite afecțiuni să ia 
contact mai rar ce terenurile de 
joc, prilejul este emoționant. 
Așa a fost 51 ziua sportului ' 
la Voința.

Zeci de tineri și vîrstnici 
răspuns „prezent" chemării 
Întrecere. Și i-am văzut pe .... 
lețil și fetele de la cooperativele 
„Munca" și „Cartonajul", ..Drum 
Nou" și „Arta încălțămintei", 
„Metalocasnica" și alte unități 
alergînd, trăgînd eu entuziasm la 
bile, în popicărie. încercînd să 
strunească mica minge de celu

în

de

au 
la 

bă-

ioid sau schimbînd baloane 
reușite pe.te plasa de volei. Din 
lunga listă a celor care ne-au 
impresionat CU voința de a-și 
depăși infirmitățile, de a, le su
plini printr-o agerime aparte, 
i-am notat pe: Maria Antonie șl 
Alexandru Zaharia, Rodica Păcu
rarii și Gheorghe Neagoe, Ște
fan Miliai și Maria Condurache, 
Ion Paliu. Dar enumerarea ar 
trebui, vă asigurăm, mult lun
gită.

N-am întrebat pe. nimeni dintre 
cei prezenți dacă s-a simțit bine, 
dacă-1 place mișcarea în aer li
ber, pentru că am citit pe chi
purile tuturor aceeași mare 
bucurie de a face sport, bucuria 
de a fi și- ei prezenți in marea 
competiție națională „Daciada".

Primind diplomele de partici
pare, mulți dintre concurenți 
și-au exprimat dorința de a mai 
veni la asemenea acțiuni, Iar 
conducerea clubului a promis, 
prin președintele său, Puiu An
gliei. că le va îndeplini această 
dorință. O asemenea frumoasă 
inițiativă merită din plin să fie 
continuată și urmată.

Dumitru MORARU-SLIVNA
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TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR NAȚIONAL
• Oaie preliminare Ia Arena Progresul ® semifinalele și finali 

Sporturilor $i Culfurii • Pcsit 200 d€ spefivi ii
Iubitorii sportului cu mănuși 

au toate motivele să se bucure: 
de săptămîna viitoare — tirrip de 
10 zile — ei vor putea urmări la 
lucru pe cei mal buni boxeri ai 
țării, care-și vor " 
București, titlurile 
naționali de seniori

Turneul final se 
după cum am aflat 
ția de specialitate, 
torul program: intre 18 și 24 iu
lie, galele preliminare, ce vor 
avea loc la Arena Progresul, pe 
terenul central fiind montat un 
ring in jurul căruia peste 6.000 
de spectatori 
întrecerile, 
fiecare 
15,00 
Odată 
riilor, 
ta la :

se des- 
zilele <le 
și finala 
Eșalona- 
de înde-

disput-a, la 
campioni 

anul 1979 
desfășura, 
la fed era-

de 
pe 
va 
de
după urmă-

vor putea urmări 
Galele, cîte două în 
vor începe la orele 

— respectiv — 18,30.
terminarea prelimina-

■ zl, 
Șl 
cu

locul disputelor se va mu- 
Palatul Sporturilor și Cul-

t-urii, acolo urmind să 
fășoare semifinalele in 
25 și 26 iulie (ora 13,30) 
ia 28 iulie (ora 13,30). 
rea pe o perioadă all:
iungaJA este motivată de numă
rul mare de participant! — peste 
200 — din întreaga țară. Au 
dreptul de a evolua la turneul 
final ciștigătorii fazelor de zo
nă, cărora li se adaugă maeștrii 
emeriți și maeștri ai sportului, 
boxerii de clasă internațională și 
cel de categoria I.

Cu acest prilej se va face o u- 
tilă acomodare a membrilor lo
tului național cu una din cerin
țele viitorului turneu olimpic și 
anume aceea că boxerii vor sus
ține cite 4—5 partide piuă la fa
zele superioare ale întrecerii.

In așteptarea gongului inaugu
rai, boxerii tuturor secțiilor se

pregătesc cu 
într-o evoluț: 
cadrul aceste 
telor național

GALA IN
U

în organize 
a C.J.E.F.S., 
ria" din Bu 
zilele trecute 
națională am 
participarea 
Box Club V 
selecționată i 
soeiațiile 
țară. ~ 
3.000 
pute 
8—3 
S-au 
ROȘU, T. Mii 
pectiv R. M’

„V< 
Gala, i 
de spec 
interesa 
pentru 
evidenț

OMAGIUL SPORTIVILOR LA MAREA SÂRBA'
(Urmare din pag. 1)

100 de metri, performanță cu 
care, în capitala Angliei, ar fi 
fost pe podium... Odată cu 
Moina sau după el s-au afir
mat în performanță mulți alți 
studenți clujeni : Taus, Chitul, 
M. Dumitrescu, Negruțiu, Măg- 
daș, Sudrigean. Palade-Ursu, G. 
Georgescu, Cojocaru, M. Pop, 
Crețu, Porumb etc. Iar dintre 
atlete, printre altele, Ileana 
Birlca, Ema Konrad-Jenci, A- 
lexandra Taifas-Sicoe, Ilona 
Micloș, Marilis Cuțui-Râcășan, 
Nina Pasciuc-Țiclete și Olimpia 
Cîmpeanu. Atîtea glorii spor
tive, într-un singur centru uni
versitar, care au purtat faima 
Clujului și a țării în zeci de 
concursuri internaționale !

în același timp, în acești ani 
de puternic avînt ai orînduirii 
noastre, studenții clujeni spe
cializați în „jocuri sportive" au 
ajuns și ei la un apreciat grad 
de măiestrie, reușind, cu echi
pele universitare, să talonezc, 
nu o dată, formații fruntașe 
ale campionatelor naționale, în 
volei și baschet. în rugby, în 
handbal, în fotbal. Voleiul, 
sport necunoscut pînă în anul 
1946 în orașul de sub Feleac, 
a marcat o dezvoltare impetu
oasă datorită mai ales unor en
tuziaști, în frunte cu Valică 
Moraru, primul antrenor al vo
leibaliștilor universitari clujeni, 
și nucleul tinerilor mediciniști 
Malide, Fulger (viitor antrenor 
de faimă), Tolan, Maca vei, O- 
neste. Stoica ș.a. S-a creat ast
fel, un climat propice pentru 
apariția unor reputați jucători 
ca Adamovici, Agârbiceanu, 
Cherebețiu, Corbcanu, titulari 
în echipa României, campioa
nă mondială universitară (1957), 
precum și a altor jucători de 
valoare (Ferariu și Bărbuță), 
în voleiul feminin aveau să se 
remarce Doina Ivănescu-Cor- 
beanu. Ana Mocanu, Rodica 
Zoicaș-Marcu, Dana Golimaș 
etc. Condițiile minunate create 
de partid și de stat au deter
minat apariția, în constelația 
sportivilor clujeni, a unui Horia 
Demian, unul dintre cei mai 
reputați pivoți din baschetul 
românesc, apoi a fratelui aces
tuia, Radu Demian. un excelent 
jucător de rugby, fost titular 
de bază al naționalei. în hand
bal întîlnim, la fel, cîțiva „șefi 
de orchestră" — pe Tudosie și 
pe Rodica Floroianu-Vidu. Este 
demnă de relevat totodată va
loarea remarcabilă a multor 
fotbaliști studenți care au atins,

la ediția 1969/70 a Diviziei A, 
un moment de virf, un meri
tuos loc 3. „Aveam pe atunci 
o echipă de aur — ține să sub
linieze Remus Cîmpeanu, vice
președintele clubului 
Universitatea — din 
fâfut parte, printre 
Moldovan, Georgescu, 
Mateianu, Petru Emil.
pescu, Marcu, Gane. Nicoară și 
Moguț".

Dar, vorbind despre perfor
merii de astăzi, din întreprin
deri și instituții să amintim 
îndeosebi de cei care au activat 
sau au fOst lansați dintr-o se
rie de....................
C.F.R., 
dat la 
mente 
sportului românesc de perfor
manță. De pildă, atleta Ileana 
Silai. Formată la C.S.M., ea a 
fost medaliată cu argint la J.O. 
de la Ciudad de Mexico. Acum, 
la Metalul București, ea ră- 
mîne net în prim-planul per
formanței : campioană euro
peană la 800 m.

Un alt exemplu floretista Ol
ga Orban-Szabo (în prezent an- 
trenoare la Steaua), medaliată 
de asemenea cu argint la J.O. 
de la Melbourne și campioană 
mondială (1962).* Convingătoare 
apar și exemplele boxerilor Io
sif Mihalic (participant la J.O. 
de la Roma și Tokio), Alexan
dru Turei, multipli campioni 
naționali, mai recent ale lui 
Ion Budușan, Ion Boboc sau 
Valentin Silaghi, nominalizat 
în lotul pentru J.O. din 1980. 
Nume cu sonoritate in perfor
manță au fost și acelea ale 
halterofililor Ștefan și Alexan
dru Kiss, Ștefan Tasnadi, foști 
campioni ai tării, urmați pe 
această coordonată de mai ti
nerii Ion Buta și Tiberiu Kis- 
calo. Iese în relief, de aseme
nea, performanța echipei 
nis de masă a C.S.M., de 
consecutiv cîștigătoare a 
pei campionilor eurpeni", 
rei titulari au cucerit 14 
de campioni europeni (de se
niori și juniori), comportarea 
constant bună a formației de 
polo pe apă de la Voința (anul 
acesta locul 3 în Divizia A) și 
a echipelor de popice — băieți 
și fete — de la același club 
etc. Marea noastră competiție 
națională „Daciada", în care se 
afirmă noi și noi elemente din 
rîndul tinerilor muncitori și ai 
studențimii clujene, ne demon
strează la ce dimensiuni extra
ordinare ■ poate ajunge sportul 
românesc.

sportiv 
care au 
alții, H. 
Ivansuc, 

Oct. Ro

cluburi (C.S.M., Voința, 
Clujeana etc.), care au 
iveală o serie de cle- 
de suprafață în aria

de te- 
5 ori 
.,Cu- 

ai că- 
titluri

• Asociații ți cluburi sportive
• Sportivi legitimați
• Sportivi clasificați

— maeștri emeriți
— maeștri ai sportului

• Profesori de educație fizică
• Antrenori
• Baza materială (terenuri, sâii)
• Titluri mondiale
• Titluri europene
• Titluri balcanice
• Titluri de campioni naționali

O Sportivi nominalizați loturile olimpice 
• Sportivi in loturile naționale

9 Participant Io „Dacîcdâ"

Realitățile atestă că ștafeta 
performanțelor inalte transmisă 
de Ion Moina, de întreaga ple
iadă a „universitarilor" clujeni 
— formați, crescuți și educați 
de partid în anii de după Eli
berare — este în prezent în 
mîini bune. Din uriașa masă a 
studenților 
universitar, 
dedică o parte 
liber activității 
formanță. Trei 
asigură drumul 
C.A.S.U. (Clubul atletic școlar 
și universitar), Universitatea și 
Politehnica. Parcul sportiv 
„Babeș-Bolyai", extins continuu, 
Sala sporturilor, bazinul acope
rit, Sala Armatei etc. asigură 
continuitatea procesului de an
trenament la cele mai înalte ce
rințe. Actualii reprezentanți ai 
sportului universitar clujean, 
care au preluat ștafeta perfor
manței, în frunte cu Eva Zor- 
go-Raduly și Carol Raduly, su- 
lițași de o recunoscută valoare 
internațională, Nicolac Ivan 
(10,3 pe 100 m), Dezideriu Ut- 
vari (judo), Petru Dan și Li viu 
Jurcă (handbal), Doina Mathe- 
PrăzarU, Gherghița Bolovan și 
Mădica Citibăncan ■ (baschet) — 
iată pe cei care aspiră, în pre
zent și în perspectivă, la can
didatura olimpică. Obiectivul 
fiecărui student urmează ca- 

: lea exprimată atît de lapidar 
în deviza olimpică : oitius, al- 
tius, fdrtius. Noile tradiții Spor
tive ale acestui vechi centru 
universitar implică nu 
evocarea unor reușite; ci și o 
muncă responsabilă, angaja
tă, pentru dobindirea, altora, și 
mai strălucite.

din acest centru 
foarte muiți își 

din timpul lor 
sportive de per- 
unități sportive 
spre „înălțimi":

numai
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probă s-au clasat tot cei șase 
sportivi amintiți.

Din păcate, ca și la scrimă, 
tir și înot, componenții echipei 
României au avut o evoluție 
ștearsă, ei întreeîndu-i doar pe 
tinerii pentatloniști polonezi. 
Exceptîndu-1 pe M. Sandu care, 
cu 10:29,6 a acumulat 1004 p 
(locul 10), ceilalți au contribuit 
foarte puțin la zestrea de 
puncte a echpiei : L Georges
cu 10:55,3 — 900 p (locul 18), 
Gh. Atanasiu 11:13,6 — 828 p 
(locul 21) și V. Apetrei 11:19,3 
— 804 p (locul 22). Deci, doar 
2732 p și locul 5 în clasamentul 
pe echipe. Să adăugăm că evo
luția de la cros a dus, în 
cazul lui V. Apetrei, la o pier
dere de 8 locuri, de la poziția 
a 6-a după patru probe, la a 
14-a în final.

Așadar, o comportare nesa
tisfăcătoare, atît prin locul ocu
pat, cit mai ales prin rezulta
tele celor patru la fiecare pro
bă, comportare care trebuie 
analizată cu atenție, deoarece 
acum, la vîrsta junioratului, se 
pregătesc performerii de va
loare de miine.

I
I
I
I
I
I
I
I

ind 
în 

la

CLASAMENTUL GENERAL: 
individual — 1. A. Haplanov 
(U.R.S.S.) 5218 p, 2. P. Er- 
mohin (U.R.S.S.) 5182 p, 3. A. 
s. .zser (Ungaria) 5064 p ...14. 
V. Apetrei 4756 p, 
tanasiu 4612 p, .. 
gescu 4260 p, 24. 
4204 p ; echipe : 
15 224 p, 2. Ungaria’ 14 990 p, 
3. Cehoslovacia 14 594 p, 4. 
Bulgaria 14 456 p, 5. Polonia 
14 086 p, 6. România 13 628 p.

Emanuel FANTANEANU

.18. Gh. A- 
.23. L. Gcor-

M. Sandu
1. U.R.S.S.

0 NOUA ETAPA
In campionatul republican

DE MOTOCECLISM-VITEZA
Duminică, la Tg. Mureș, șe 

desfășoară cea de a treia cla
pă a campionatului republican 
de motociclism — viteză pe șo
sea. După două etape, în cla
samente conduc : Ileana Boata 
(C.M. Buc.) la 50 cmc fete ; 
Mihai Motoi (C.M. Buc,) — 50 
cmc începători; Laszlo Ferenczi 
(Voința Oradea) — 50 cmc a- 
vansați ; Victor Atila (Voința 
Oradea) și Petre Pascotă (Pro
gresul Timișoara) — 125 cmc ; 
Victor Arpad (Voința Oradea) 
și Ionel Pascotă (Progresul Ti
mișoara) — 175 cmc ; loan Lă- 
zărescu (Energia Cîmpina) — 
250 cmc ; Victor Arpad (Voința 
Oradea) și Petre Lucacs (St. 
Roșu) — 500 cmc ; Venczel 
Deac — Nicolae Ciobotea (Vo
ința Sibiu) — ataș.
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Divizia A 1976/79

„REGĂSITĂ"
Cind, între etapele 7 și 14, 

echipa favorită, Politehnica Ti
mișoara, deținea deloc invidia
ta „lanternă roșie", chiar și su
porterii săi cei mai devotați, 
stupefiați de incredibila succe
siune a eșecurilor pe teren pro
priu (cu S. C. Bacău. Gloria 
Buzău și Olimpia Sa tu Mare), 
începuseră să se îndoiască că 
vor mai avea prilejul să „su
fere" în prima Divizie, in edi
ția următoare. Jucătorii se chi
nuiau în teren (parcă dispăru
se orice legătură intre ei), an
trenorii (Angelo Niculescu și 
Constantin Rădtilcscu) <e fră- 
mîntau pe bancă (lăsînd să se 
întrevadă că nu mai alcătuiau 
un_ tandem, ci două individua
lități ireconciliabile), iar con
ducerea secției de fotbal a clu
bului nu mai știa ce soluții or
ganizatorice se impun, in timp 
ce publicul timișorean se divi
zase : unii huleau jucătorii, al
ții oereau „capul" antrenorului 
principal. Și nu puțini erau cei 
care căutau un țap ispășitor în 
afara orașului (arbitri, adver
sari, federație).

Iată, însă, că sfîrșitul turu
lui găsește pe „Poli" Timișoa
ra „săltată" puțin (locul 16, 
13 puncte), iar „campania 
primăvară", pornită odată 
începerea returului. înfățișa 
echipă decisă să recupereze
ce se mai putea 1 — din tere-

cu 
de 
cu

o

TIBZIU, flSTA-PRIMAVABA

Secvență din ultimul meci al Politehnicii Timișoara 
la București, in compania echipei Sportul studențesc : 

va deposeda de balon pe O. Ionescu.
echipei pe toate planurile, și nu 
in ultimul rînd cel psihic...

Ce a surprins Cel mai mult 
in comportarea generală nesa
tisfăcătoare a formației studen
țești din Timișoara a fost ran
damentul ei neașteptat dc slab 
în atac, foarte departe de ca
pacitatea combinativă scală a 
lotului timișorean, probată in 
ediția precedentă și uneori 
(mult prea rar) în cea recent 
încheiată. Și nu este vorba aci

11. Politehnica Timișoara
• Puncte realizate: 31 (24 acasă f 7 in deplasare); procen

taj: 45,6.
• Golgeterii echipei: Dembrovschi 13. Anghel 8, Cotec 5, 

luga, Păltinijan și Petrescu — cite 2, Volaru, Roșea și Nadu 
— cite 1.
• Jucători folosiți: 20: Dembrovschi (34 de meciuri), An

ghel (32), Mehedințu (32), Vișan (31), Păltinișan (31), Dama 
(31), Nadu (28), Petrescu (27), Cotee (26), Roșea (25), Șerbă
noiu (23), Floareș (22), Catena (18), luga (17), Bathori I (17), 
Lața (15), Volaru (10), Nucă (7), Giuchici (4), Mușat (3).
• Jucători eliminați: nici unul.
• Cartonașe galbene: 21 (12 jucători); cele mai multe: Barna, 

Vișan și Păitinlșan — cite 3.
• A beneficiat de 4 lovituri de la 11 m, toate transformate de 

Dembrovschi.
• A fost sancționată cu 4 penalty-uri, toate transformate. ■
• Media notelor echipei: 6,23 (6,27 acasă — 6,19 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor: 1. Bathori I 

6,82; 2. Dembrovschi 6,68; 3. Păltinișan 6,64; 4. Mehedințu 6,56; 
5. Vișan 6,35.

nul pierdut. Și dacă în prima 
parte a campionatului studen
ții timișoreni au cedat pe te
ren propriu 7 puncte, în retur 
acestea au fost doar 3 (cele 
din meciul cu Dinamo în con
dițiile unui arbitraj eronat). 
Iar în meciurile susținute la 
Bacău și Buzău s-au revanșat 
pentru eșecurile din tur (egal 
în primul, victorie în al doi
lea). Fapte ce au adus echipa, 
la jumătatea returului, chiar la 
cumpăna clasamentului, pe o 
poziție oarecum liniștitoare. 
Ceea ce demonstra, totuși, că 
adevăratele cauze ale surprin
zătoarei căderi anterioare se 
găseau în propria „ogradă" și 
nu în afara ei, în pregătii'ea

doar de numărul de goluri în
scrise (35), cu care „Poli" Ti
mișoara se situează pe penulti
mul loc în clasamentul eficaci
tății (două dintre retrogradate, 
Corvinul și U.T.A., au înscris 
cite 45 de goluri...), ci și de 
riposta foarte slabă pe care au 
dat-o fotbaliștii timișoreni în 
meciurile din deplasare. Am 
fost martori la unele evoluții 
ale lor cînd cifrele șuturilor pe 
spațiul porții adverse se învîr- 
teau în jurul lui zero (de e- 
xemplu, la Rm. Vîlcea). Dar 
i-am văzut și acasă — de pil
dă, în meciul cu A.S.A. Tg. 
Mureș — cînd linia mediană 
(Șerbănoiu, Dembrovschi, Co- 
tec) nu numai că era motorul

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
TURNEU INTERNAȚIONAL DE BASCHET 

CU PARTICIPAREA ECHIPELOR 
R. P. CHINEZE SI R. D. GERMANE

disputat, 
Nadu il

din ataccare-i propulsa pe cei
(Angliei, Nadu, Petrescu), dar 
se și intercala oportun în ac
țiunile ofensive, pînă la finali
zare, stîrnind și orgoliul de șu- 
teur al fudașului central Pălti- 
nișan. Și atunci, pe bună drep
tate, te puteai întreba : care 
este adevărata „Poli" ? Perso
nal, opinăm că, in pofida unor 
accidentări din tur (Lața, Nucă) 
și a lipsei unui virf de atac 
specializat (varianta reprofilă
rii lui Anghel n-a rezolvat 
problema), echipa Iui Dem
brovschi (conducător de joc și 
golgeter, cu 13 goluri, necăjit 
însă că n-a realizat în ediția 
încheiată golul 100 în Divizia 
A. oprindu-se la 99...) are po
sibilități dc exprimare ofensi
vă mult mai mari și mai va
riate. Fotbalul lipsit dc vivaci
tate și elasticitate, practicat în 
multe din jocurile acestui cam
pionat, este CONSECINȚA U- 
NEI LIPSE DE ANGAJARE și 
nicidecum a unui precar bagaj 
lehnico-tactic.

CÎND A VRUT, Politehnica 
Timișoara a evoluat ca o ade
vărată divizionară A. De aci 
trebuie să se pornească, cre
dem noi, în abordarea ediției 
ce bate la ușă.

Paul SLĂVESCU

PftOGfiAMIII SI ARBITRII
JOCURILOR RLT1IR

Alf BARAJULUI DE
PROMOVARE 1*1 DIVIZIA C

După cum se știe, duminică, 
de la ora 17, se vor desfășura 
jocurile-retur ale barajului de 
promovare în Divizia C. Ia-«.a 
programul și arbitrii celor 15 în
tâlniri: Explorări Deva — Gloria 
Ineu (se dispută în comuna Ve- 
țel): V. Topan (Cluj-Napoca); 
Vitrometan Mediaș — Gloria Be
re voi ești: L Rus (Tg. Mureș); 
Textila Buhuși — Rapid Panciu: 
C. Teodorescu (Buzău); Textila 
Timișoara — Alumina Oradea: 
Fr. Kafka (Reșița); Vișinul Sieu 
Măgheruș — Faianța Sighișoara: 
Gh. Ionescu (Brașov); Celuloza 
P. Neamț — Electro Botoșani: M. 
Fediuc (Suceava); Textila Prej- 
mer — Petrolul Tîrgoviște: M. 
Buzea (București); Recolta T. 
Vladimirescu — Recolta Săhăteni: 
Gh. Ispas (Constanța); C.P.L. 
Caransebeș — Petrolul Țicleni: 
Gh. Jucan (Mediaș); C.F.R. Tur
da — Simared Baia Mare: I. 
Igna (Arad); Danubiana Bucu
rești — Minerul Medgidia: N.
Rain ea (Bîrlad); Oltul Rm. Vîl
cea — Dunărea Calafat: C. Băr- 
bulescu (București); Unirea Și
ret — Mureșul Topllța: V. lanul 
(lași); Victoria Florești — Viito
rul Chimogi (se dispută la 
Băicoi): Al. Ghigea (Bacău);
Textila Roșiori — Electrodul Sla
tina: C. Jurja (București).

• ȘTIRI •
REPREZENTATIVA R. P. CHI

NEZE SOSEȘTE MIINE 1N CA
PITALA. Așa cum am mai anun
țat, la invitația F. R. Fotbal, re
prezentativa R. P. Chineze între
prinde un turneu de trei jocuri 
în țara noastră.

ROMANIA — TURCIA IN PRE
LIMINARIILE U.E.F.A. DE JU
NIORI. ieri a avut loc, la «ttrich, 
tragerea la sorți pentru alcătui
rea grupelor preliminare ale Tur
neului final — U.E.F.A. ’80. Se
lecționata noastră de juniori face 
parte din grupa a 15-a alături 
de echipa Turciei.

a GLORIA BISTRIȚA — 
RZSEZSOWIA (POLONIA) 4-0 
(1—0). Au marcat : Dănilă (2), 
Georgescu și Nicolae. A fost 
primul meci dc verificare al di
vizionarei „B“ Gloria Bistrița, 
susținut în compania unei co
lege de eșalon din Polonia.

în cadrul turneului pe care îl 
efectuează în țara noastră, for
mația poloneză va mai disputa 
următoarele întâlniri : duminică, 
cu F.C. Bihor și marți, cu Inr 
frățirea Oradea. (I. TOMA — eo- 
resp.)

■ La sfîrșitul săptămînii viitoare 
se va desfășura în. Capitală, în 
sala Olimpia, un turneu interna
țional de baschet masculin la 
care vor lua parte reprezentati
vele R. P. Chineze, R. D. Ger
mane, România-tineret și Româ
nia-juniori. Pentru selecționatele 
oaspete și pentru echipa de ti
neret a țării noastre, turneul — 
dotat cu „Cupa orașului Bucu
rești" — constituie un ultim test 
înaintea participării La „Cupa

Mării Negre" (Constanța, 
iulie).

Jocurile „Cupei orașului 
rești“ vor avea loc după 
torul program: vineri, de 
16,45: “ ............... “
(j), H. 
mană; 
R. P. 
R. D.

25—29

Bucu- 
urmă- 
la ora 

— România 
R. D. Ger-

17:
(j), 
(t);
D.

România (t) 
P. Chineză - 
sîmbătă, de la ora 
Chineză — România 

Germană — România 
duminică, de la ora 10: 
Germană — România (j), 
nia (t) — r. p. Chineză.

Antrenorul echipei, Mircea 
Cimpeanu, ne-a declarat la îna
poiere : „Lotul nostru a avut o 
comportare bună, intr-un turneu 
de durată pe care-1 consider util, 
în primul rînd, pentru că a spo
rit experiența competiționaîă * 
jucătorilor. Toată echipa s-a 
străduit pentru o prestație ono
rabilă, iar merite deosebite au 
Andrei Molnar, Petre Grădiștea- 
nu și Silviu Rotaru.. O surpriză 
plăcută, juniorii Constantin Ion 

Valentin Pogonaru".Și

R.
Româ-

LA
BASCHETBALIȘTII DE LA I.C.E.D. - 11 VICTORII 
DIN 12 MECIURI, IN R.D.G. Șl CEHOSLOVACIA

Echipa I.C.E.D., una din frun
tașele baschetului nostru mascu
lin (locul 3 în campionatul na
țional), a participat, recent, la 
trei turnee internaționale desfă
șurate în R.D. Germană și Ceho
slovacia, obținînd 11 victorii în 
cele 12 meciuri susținute, cuce
rind de două ori locul I și cla- 
sîndu-se o dată pe locul secund, 
la egalitate de puncte cu cîștigă- 
toarea competiției. Dar,- iată re
zultatele : în R.D. Germană, Ia 
Bernau : I.C.E.D. (locul I înfr-un 
turneu fulger disputat intr-o 
singură zi, meciurile durînd 
două reprize a cîte 7 minute) : 
41—17 cu Notov Ebeiswalde 
Berlin,. 47—12 cu E.A.Wk Berlin, 
31—26 cu Empor 110 Berlin, 
31—14 cu Klm Bernau ; tot la 
Bernau (locul I în turneu cu 
jocuri de durată normală) : 
70—59 cu A.D.W. Berlin (campi
oana R.D.G.), 78—64 cu Spojnia 
Stargard (Po-lonia), 92—26 (!) cu 
o selecționată cehoslovacă de 
juniori, 80—44 cu Kim Bernau, 
76—40 cu selecționata de iuniori 
a R.D.G. ; in Cehoslovacia, Ia

Previdza (locul 2, la egalitate 
B-C. Previdza) : 86—82 cu ’ 
Previdza (locul 4 în campionatul 
Cehoslovaciei), 79—81 cu R.H. 
Pardubice (locul 5 în campionat) 
și 83'—64 cu B.C. Previdza II.

cu 
B.C.

SĂRITORI ROMÂNI 
„INTERNAȚIONALELE" 

BULGARIEI

Cu ajutorul datelor statisti
ce, vom încerca să readucem 
în actualitate unele aspecte 
desprinse din desfășurarea ul
timei ediții de campionat a 
Diviziei A.
• In cele 34 de etape ale 

ediției cu nr. 61 s-au ffiarcat 
757 de goluri (373 în tur, 384 
în retur): 575 gazdele, 182 
oaspeții. Media golurilor pe 
etapă a fost de 22,26, iar cea 
pe partidă de 2,47. Cea mai 
„productivă" etapă a fost a 
34-a, cu 38 de goluri, la polul 
opus situindu-se runda a 
22-a, cu numai 14 goluri.
• Cu cele 757 de goluri în

scrise în ultimul campionat, 
totalul lor,: de-a lungul celor 
61 de ediții, a ajuns la 23 217 
goluri. Ultimele goluri „ja
lon" : Romllă 11 — 23 060, Roș
ea — 22 000, Augustin 21 000, 
Nistor — 20 000.
• Din cele 306 meciuri, 

223 au revenit gazdelor, 53 
s-au încheiat la egalitate, iar 
în 30 victoria a fost de par
tea oaspeților. De remarcat 
că oaspeții au obținut cele 
mai multe puncte în etapa a 
2-a: 7 (trei victorii și un 
egal). Gazdele s-au revanșat 
in rundele a 17-a și a 20-a, 
cînd au cucerit toate cele 18 
puncte.
• Golurile cu numere 

jalon ale ediției a 61-a
de 
au

Cițlva dintre cei mal buni să
ritori de la trambulină — Alexan
dru Bagiu, Magdalena Toth, Vic
toria Mîrșică șl Felicia Cirstea 
— au plecat la Sofia pentru a 
participa, sîmbătă și duminică, 
la campionatele internaționale ale 
Bulgariei.

CĂLĂREȚII JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT ÎNVINGĂTORII 
IN ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI

Pe baza hipică din Lugoj s-au 
disputat întrecerile din cadrul 
etapei a doua a campionatului 
republican de dresaj și obsta
cole rezervat juniorilor și fete
lor,' la care au luat parte tineri 
călăreți de La 14 asociații și 
cluburi.

Iată rezultatele înregistrate: 
dresaj — 1. Gh. Păsărin (C.S.M. 
Craiova) cu Naum 543 p, 2. Gh. 
Gureanu (C.S.M. Sibiu) cu Cerbu 
525 p, 3. S. Buliga (Agricola Lu
goj) cu Pardon 522 p; obstacole 
— juniori 17 ani: 1. Șt. Raba (O- 
llmpia) cu Mangal o p (32,5 s), 
2. A. Biro (A.S.A. Cluj-Napoca)

Fl. Stoi- 
0 p (36,3 
Fleischer 

cu vampir 0. p 
O. Fabich (C.S.M.

cu Neva 0 p (33,8 s), 3. 
ca (Steaua) cu Carmina 
s): juniori 18 ani: P.
(C.S.M. Sibiu) 
(32.2 S), 2—3.
Sibiu) cu, Sindard și T. Pancă 
(Steaua) cu Coniac 0 p (33,9 s); 
echipe: 1. C.S.M. Sibiu 0 p (76.2 
s), 2. Steaua 0 p (33,2 s), 3.
C.S.M. Iași 4 p; fete — 1. Maria
na Moisei (Dinamo) cu Vals 0 p 
(26,5 s), 2. Viorica
(A.S.A. Cluj-Napoca) 
s), 3. Mariana Moisei
0 p (29,3 s).

G. IGNEA

Rosenzweig
• P (27,8 

cu Volpone

— cores p.

fost înscrise de Cura (nr. 1), 
C. Georgescu (nr. 100), I. Mu- 
reșan (nr. 200), L. Ciobanu 
(nr. 300), M. Răducanu (nr. , 
400), Năstase (nr.
rean (nr.
(nr. 700).
• S-au 

luri: N.

600) și
500), Flo-

Augustui

marcat
Răducanu

Bihor

17 autogo- 
pentru 

F. C. Bihor (etapa a 2-a), 
Cassai pentru Corvinul (etapa 
a 3-a). Varodi (pentru F. C. 
Baia Mare (etapa a 7-a), 
Vigu pentru Politehnica lași 
(etapa a 9-a), Saxneș pentru 
S. C., Bacău (etapa a 12-a), 
Simion pentru Sportul studen
țesc (etapa a 13-a), Ștefănes
cu pentru Olimpia (etapa a 
15-a), Anton pentru U.T.A. 
(etapa a 17-a), Toma (Gloria) 
pentru S. C. Bacău (etapa a
26- a), Furnică pentru Chimia 
(etapa 
pentru 
Marcu
namo 
pentru .
Agiu (pentru Chimia (etapa a
27- a), Lunca pentru F. C. Bi
hor (etapa a 28-a), Borz pen
tru U.T.A. (etapa a 30-a) și 
Dobre pentru F. C. Bihor (e- 
tapa a 34-a). Deci, marile 
beneficiare au fost F. C. Bi
hor și U.T.A., cu cîte trei 
„cadouri" din partea adversa
rilor. Dar ce folos...

a 20-a), Ștefănescu 
A.S.A. (etapa a 21-a), 
(Olimpia) pentru Di- 

(etapa a 25-a), Cîrstea 
U.T.A. (etapa a 26-a),

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI MARI CiSTIGURI LA

LOZ# 

IN PLIC

CiȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 IULIE 1979

Categoria 1 : 1
(autoturism Dacia 1 300) 
4,75 a 16.262 lei 
a 3.815 lei ; 
lei ; cat. 5 : 
282.50 a 273 
a 100 lei.

Report la ____
Autoturismul „Dacia 1 300“ de 

la categoria 1, realizat pe un 
bilet jucat 25%, a revenit parti
cipantului NICOLAE PARASCHIV 
din București.

cat. 3 
cat. 4 : 36,50
159 a 486 lei ; 
lei ; cat. X :

variantă 25% 
cat. 2 : 

: 20,25
a 2.116 
cat. 6: 
1.653,75

categoria 1: 155.318 Iei.

Lunga caravană a autoturisme
lor obținute la Loz în plic creș
te neîncetat. La interval de nu
mai .zece zile de la publicarea, 
in această rubrică, a numelor 
cîtorva recenți cîștlgători de au-: 
toturisme, vă . facem cunoștință 
cu. alți participanți cărora Lozul 
in plic le-a furnizat aceeași fru
moasă satisfacție: Trăistaru Ion 
(corn. ■
jud. Vîlcea), -------- -
(Miercurea Ciuc), Tudor Gh. IWi- 
hai (Constanța) — AUTOTURISM 
ME „Dacia 1360" și Ghenea Au
rică (corn. Văcărești, jud. Dîm
bovița) — AUTOTURISM ..Tra
bant 601". jucînd la LOZ ÎN 
PLIC, puteți obține șl dv. suc-, 
cese asemănătoare. MAI MULTTS 
LOZURI — MAI MULTE SANSE 
DE A VA NUMĂRĂ PRINTRE 
MARII CÎȘTIGĂTORI !

★
Tragerea Loto de astăzi, îfl 

lie 1979, se televizează în «Ljrect, . 
începînd de la ora 13,25.

Băbeni, satul Români, 
Sandu Gheorghe



TINERII NOȘTRI TEN1SMANI BALCANIC DE CICLISM POLONIA (m) -3-1 >•

VOR TREBUI SĂ JOACE MULT MAI BINE I
Tinerii tenismani români, par- 

ticipanți la „Cupa Galea“. com
petiție care se vrea — și este 
— o „Cupa Davis a cadeților“, 
și-au încheiat evoluția în zona 
F de la Brașov, obținind drep
tul de a juca în grupa semi
finală de Ia Marianske Lazne. 
Se știe, în compania reprezen
tativei Austriei, echipa Româ
niei — care era considerată fa
vorită — și-a onorat reputația, 
dar nu fără a da emoții iubi
torilor tenisului și nu inainte 
de a depăși momente dificile. 
Acceptăm ideea că rezultatul 
unei confruntări sportive este 
cu atît mai de aplaudat, cu 
cît el se obține la capătul unei 
întîlniri cu un adversar va
loros. Totuși, se poate aprecia 
că. de această dată, tenismanii 
noștri trebuiau să tranșeze 
in favoarea lor mult mai net 
și mult mai repede rezultatul 
meciului cu echipa Austriei. 
De ce ? Mai întîi pentru că 
ei (atît Florin Segărceanu, cît și 
Andrei Dîrzu) au o experiență 
competițională internațională 
mai îndelungată, au trecut prin 
focul unor întreceri mult mai 
dure (să amintim doar faptul 

i că ei au evoluat și în „Cupa 
‘ Davis“). Apoi, pentru că re

prezentanții noștri au la activ 
mai multe prezențe în semi- 
'finalele competiției decît ad-

versarii lor austrieci. Diferen
ța minimă de un punct (Româ
nia — Austria 3—2) apare ca 
rezultat al faptului că nu s-a 
făcut (sau s-a efectuat nemul
țumitor) o pregătire specială în 
vederea competiției. Echipa s-a 
reunit cu efectivul complet abia 
la... Brașov, ceea ce atit fede
rația, cît și antrenorul echipei, 
Dumitru Viziru, nu ar fi tre
buit să accepte. în plus — fapt 
care denotă oarecare lipsă de 
interes în studierea jocului 
adversarului — atunci cînd e- 
chipa Austriei evolua în com
pania Ciprului, tenismanii ro
mâni erau de găsit oriunde, 
numai în tribune nu, acolo un
de ar fi trebuit să studieze și 
să analizeze fiecare lovitură a 
talentaților lor adversari, Hel
mer Stiegler și Berhard Pils.

în sfîrșit, lipsa unui adevărat 
climat de echipă (dovedit, prin
tre altele, și prin aceea că în 
timp ce Segărceanu juca 
miercuri cu Stiegler, coechipi
erii săi nici nu se aflau în 
tribune, pentru a-1 susține mo
ral), ca și renunțarea — pe 
parcursul unui meci — la lup
tă reprezintă alte aspecte care 
se cer analizate, dacă dorim ca 
rezultatele în „Cupa Ga1ea“ să 
fie pe măsura condițiilor asi
gurate tenismanilor noștri.

Ion GAVRILESCU

• 80 de rutieri luptă pentru 3 titluri* Obiective
majore pentru fiecare echipă

LA VOLEI

t I

ATENA, 12 (prin telefon). La 
Atena nu numai fusul orar 
este asemănător celui de la 
București, ci și vremea : in
certă, cu cerul acoperit și ploi 
intermitente, cu temperatură 
mai scăzută decît sint obișnuiți 
localnicii pentru luna iulie, cu 
vînt de tării diferite. Este, 
dacă vreți, un mic avantaj 
pentru rutierii noștri care vor 
participa vineri — alături de 
cicliști din Bulgaria, Iugosla
via, Turcia, și, firește, Grecia 
— la întrecerile celei de * a 
XH-a ediții a Campionatelor 
Balcanice. Sînt aici 80 de ru
tieri seniori și juniori care aș
teaptă cu nerăbdare și încre
dere cele 3 zile de concurs.

Mîine (n.r. astăzi) sînt pro
gramate probele de contratimp 
pe echipe. La ora 8,30, pe șo
seaua Varkiza — Cap Sounion, 
vor lua startul formațiile 
juniori. Ele vor parcurge 
două ori, dus-întors. un traseu 
de 17,5 km, însumînd în final 
70 km. Două ore mai tîrziu vor 
intra în concurs, pe aceeași 
șosea — mărginită într-o parte 
de mare iar în cealaltă de o 
perdea de măslini — și Senio
rii. Echipele lor vor lua star- 
tui din 5 în 5 minute și vor 
parcurge, în total, 100 km, adi
că atît cît măsoară proba la 
campionatul mondial și la 
Jocurile Olimpice.

de 
de

ROMANIA-SUEDIA, UN MECI AȘTEPTAT CU MARE INTERES
(Urmare din pag. 1)

să, căpitanii celor două 
mâții au răspuns la întrebările 
ziariștilor. Iată declarațiile mai 

, importante ale celor doi 
nori :

,■ . John-Anders Sjogren : 
un meci strins. Mi-ar 
mai mult timp de gîndire pen
tru a evalua șansele noastre.

. L-am preferat pentru jocul de 
! simplu pe foarte tinărul Ștefan 
1 Simonsson, pentru că el joacă 

bine pe zgură, suprafață, pe 
care a disputat sezonul acesta 

! 45 de partide. Nu risc un pro- 
, hostie, dar pot spune că for- 
■ fele celor două echipe sint sen

sibil apropiate".
Gheorghe Viziru : „Tragerea 

la sorți mă satisface. Probabil 
că duminică va fi ziua decisi
vi a întregului meci, cind se 
întilnesc primii jucători între 
ea iar „secunzii" vor lupta 
pentru ultimul punct. Sint în
crezător in capacitatea de mo
bilizare a jucătorilor noștri și 
aștept ca ei să evolueze la 
nivelul maxim al posibilități
lor lor. Sper intr-o victorie a 
echipei române !“

Potrivit declarațiilor de mai 
i sus, se confirmă opinia că vom

antre-

„Va fi 
trebui

Cuplul român Ilic Năstase — Traian Marcu, la 
merit de dublu. Foto :
asista la o întâlnire foarte dis
putată, cu incertitudinea rezul
tatului pînă în ultima zi. Pu
blicul nostru, răsfățat astfel cu 
un program de înaltă calitate, 
are la rîndul său obligația să 
contribuie la reușita spectaco
lului, supunîndu-se regulilor

ultimul antrena-Ion «-- ■ 
ale

MIHĂICĂ 
jocului (debinecunoscute 

tenis.
Deci, astăzi, 

mult mai devreme pentru 
ce vor să aibă un Joc prefe
rat!), întîlnire în tribunele din 
jurul terenului central „Pro
gresul" !

la ora 13 (Și 
cei

La întilntrea de tenis, din 
cadrul „Cupei Davis", dintre 
echipele României și Suediei, 
care va avea loc în zilele de 
13—14—15 Iulie a.c., pe arena 
Progresul din Capitală, sint 
valabile următoarele legitima
ții eliberate de Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport: roșii în piele, 
serviciu și verzi de 
(acreditați '

de 
ziariști 

la masa presei).
★

spectatorilor se va 
str. dr. Staicovici, 

' 7 ore
maximum înaintea începerii 
jocului.

Intrarea
face prin 
porțile 1 șl 2, cu două

FRANȚA - CEHOSLOVACIA, LA PARIS
mul este următorul : azi, V. 
Noah (F) — I. Lendl (C) și G.

Moretton (F) — T. Smid (C) ; 
sîmbătă, meciul de dublu (în 
care Cehoslovacia va fi repre
zentată de I. Kodes și T. 
Smid) ; duminică, G. Moretton 
— I. Lcndl și Y. Noah — T. 
Smid.

Arbitrul întîlnirii este Henri 
de Conninck (Belgia).

In cealaltă semifinală a gru
pei B (zona europeană), echi
pele Cehoslovaciei și Franței 
se întilnesc Ia Paris, incepînd 
de azi. Formația cehosi ivacă 
este calificată direct în aceas
tă fază, în timp ce gazdele au 
la activ o victorie cu 3—2 asu
pra Elveției.

Conform tragerii la sorți, e- 
fectuată ieri la prînz, progra-

• O SAPTAMINA sub semnul reîntîlnirlî, 
pe zgura de la Progresul, a doi glganți ai 
tenisului mondial: Ilie Năstase și Bjorn 
Borg. Pentru prima oară, cele două „ra
chete super" conduc în confruntare direc
tă echipele României și Suediei, pe dru
mul spre „Cupa Davis". Să notăm că in 
ultima întîlnire pe terenul unuia dintre 
cel doi ași, Năstase a învins în deplasare, 
la Stockholm, în finala masters-ulul, în 
trei seturi scurte. • CAD ÎNTR-UNA RE
CORDURILE ATLETICE. Cea mai surprin
zătoare ■ performanță este opera englezu
lui Sebastian Coe, care a spulberat recor
dul Iul Juantorena la 800 m (1:43,4), rea- 
lizînd la Oslo neașteptatul timp de 1 :42,33. 
Granița Iul 1:40 este amenințată! ® FORTU
NA A FOST MAI DARNICA. De cînd n-au 
mal respirat ușurate echipele noastre de 
fotbal participante la cupele europene, după 
tragerea la sorți a jocurilor din primul 
tur ? De data aceasta Fortuna șl-a întors 
către ele fața... zlmbltoare. Le-a oferit tu
turor celor 4 (F. C. Argeș, Steaua, Dina
mo și Universitatea Craiova) șansa de a 
trece in corpora In turul al doilea. Nu 
le rămtne dectt să o valorifice. Succes! • RI
VERA. „GOLDEN BOY“-ul FOTBALULUI 
ITALIAN, a părăsit scena ca jucător pen
tru a reapare, la același Milan, In postura 
de vicepreședinte al clubului. De remarcat 
că Rivera a jucat 20 de ani în prima divl-

zle. A debutat la 2 iunie 1959 în .meciul 
Alessandria — Inter, Jucînd de atunci 527 
de partide în „A“ (501 la Milan) și înscri
ind 128 de goluri. In „squadra azzurra" 
el a evoluat de 60 de ori și a .înscris 14 
goluri, după ce Jucase o dată în echipa 
B a Italiei și de 9 ori în cea de juniori. 
In palmaresul său figurează trei titluri de 
campion cu Milan (ultimul, în campionatul 
de adio), 4 victorii în „Cupa Italiei", 2 
în „Cupa campionilor europeni", 2 în „Cu
pa cupelor" și una în „Cupa intercontinen
tală". Bogat palmares!® APROPO TOT DE 
FOTBAL, într-un dicționar sui-generis ti
părit recent în Italia („Diz’onario di cal- 
cio, follle e amenitâ") se poate citi o lun
gă definiție a arbitrului, din care reținem: 
„un personaj despotic dotat cu un fluier, 
căruia 1 se încredințează puterea de a con
duce meciurile de fotbal condiționînd re
zultatul de ordine primite „de sus" sau

Sîmbătă, la ora 9,30, deci 
după o sumară odihnă, juniorii 
se vor prezenta la startul pro
bei de fond, 72 km, pe șoseaua 
Markopoulo — Cap Sounion, 
după-amiaza fiind rezervată 
Conferinței balcanice a ciclis
mului, 
ora 9, 
csastă 
o rută 
șosea, 
rată cu urcușuri nu 
grele, dar dificile prin numărul 
lor mare, ei vor lupta pentru 
titlul de campion la fond.

Concurența este, și de aceas
tă dată, foarte strînsă. Toate 
echipele au în față un obiectiv 
major. în timp ce cicliștii ro
mâni și bulgari, de exemplu, 
vor să-i determine pe selec
ționeri să le acorde credit pen
tru participarea la campionatul 
mondial (programat anul aces
ta în Olanda) și, firește, pen
tru Jocurile Olimpice, ceilalți 
își depun candidatura, în pri
mul rînd, pentru Jocurile Me
diteraneene.

Cine va dobîndi învestitura 
la contra-timp ? Greu de spus! 
în afara celor două favorite 
tradiționale, România și Bulga
ria, se află acum și 
Greciei, ai cărei cicliști 
obișnuiți cu traseele pe 
s-au antrenat intens.
un lucru este cert și anume că 
echipa noastră de seniori va 
fi alcătuită din cei 4 dinamo- 
viști, campioni ai României în 
acest an : Teodor Vasile. Mir
cea Romașcanu, Marin Valen
tin și Nicolae Savu.

Hristache NAUM

In fine, duminică, la 
seniorii vor încheia a- 

edîție a Balcaniadei. Pe 
de 135 km — pe aceeași 
ca și juniorii — presă- 

prea

Echipa de volei a țării noas
tre a debutat cu o prețioasă 
victorie în turneul internațio
nal masculin din R. D. Ger
mană. Reprezentativa noastră 
a învins, la Berlin, noua echi
pă a Poloniei cu 3—1 (16, 6, 
—6, 17). Meciul £-a caracterizat 
printr-o dispută foarte echili
brată în primul și ultimul set. 
Au jucat echipele : ROMÂNIA: 
— Oros, Macavei, Pop, Hînda, 
Tutovan, Stoian (Sterea. Pău- 
șescu, Gîrleanu, Mîțu) ; POLO
NIA : Klos, Nalazek, Drzyzga, 
Malinowski, Kustra, Adamowicz 
(Listopad, Andrzejewski). De 
remarcat că această echipă, în
tinerită, a Poloniei, are vîrsta 
medie de 21,5 ani, toți jucătorii 
depășind 1,95 m 1 Celelalte re
zultate : Cuba B — R.D. Ger
mană 3—2 (!), Ungaria — Ce
hoslovacia B 3—1,

AlTf PREZENȚE ROMÂNEȘTI
PESTE HOTARE

echipa 
sint 
care 

Oricum,

TURUL CICLIST AL FRANȚEI"
BERNARD HINAULT, DIN NOU, 
IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

PARIS, 12 (Agerpres). — Dis
putată contracronometru indivi
dual între stațiunile alpine Evian 
șl Morzlne Avorlaz, etapa a 15-a a 
„Turului Franței" a revenit rutie
rului francez Bernard Hinault, 
înregistrat pe distanța de 55,500 
" ..................... ..... “.21 orară

locul doi, la 
olandezul Joop 

locul trei, 
de portu- 
dasamen- 
loc a tre- 
urmat de

km în 1 h 33:35 (medie 
34,748 km). Pe ------- '
2:37 s-a clasat ___
Zoetemelk, în timp ce 
la 3:25, a fost ocupat 
ghezul Agostinho. In 
tul general, pe primul 
cut din nou Hinault, . . __ 
Zoetemelk la 1:48, Kuiper (Olan
da) la 11:47, Sutter (Elveția) la 
13:00, Nilsson (Suedia) — la 14:10.

• LA MOSCOVA, au început În
trecerile de caiac-canoe din ca
drul Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. Participă alături de cel 
mal buni sportivi sovietici, xon- 
curențl din 14 țări, între ca,* s? 
România. In seriile probei"- 4 
canoe dublu 500 m, cel mai biai 
timp a fost realizat de echipajul 
României, alcătuit din frații roma 
șl Gheorghe Simionov. Pe locul 
2 in seria cîștigată de canoiștil 
români s-au clasat canoiștil olim
pici de la Montreal, Serghei Pe
trenko șl Aleksandr Vinogradov 
(U.R.S.S.).

® TURNEUL 
Eger (Ungaria) 
cu următoarele , 
slavia — Olanda 9—3 (5—0, 1—1, 
1—1, 2—1) șl Australia — Italia 
8—7 (4—1, 1—2, 1—3, 2—1). tn cel 
mai important meci al rundei, Un
garia — România 11—9 (3—1, 3—2, 
3—3, 2—3). Au marcat : Somossy 
4, Kiss 2. Csapo, Wiesner, Geren- 
das, Horkai, Kuncz (Ungaria), I. 
Slăvei 4, Schervan 2, Răducanu 
2, Rus (România).
• INTRE 13 ȘI 15 IULIE. la 

Lodz (Polonia) se va desfășura 
un turneu internațional de lupte 
libere, cu caracter de pregătire 
șl verificare pentru C.M. 
luna august. La turneu va 
parte și echipa României.
• LA BELFORT (Franța) 

află In plină desfășurare 
plonatul mondial de șah ; . 
juniori (sportivi sub 17 ani). După 
4 runde, în fruntea clasamentu
lui se află J. Elvest (U.R.S.S.) cu 
4 p. în runda a 4-a, jucătorul 
român Dan Bărbulescu a pier
dut in fața argentinianului Mar
celo Tempone. La campionat 
participă 40 de tineri șahiști.

DE POLO de la 
a continuat ieri 

partide : rugo

din 
lua

se 
cam

pen tru

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
SAN JUAN, 

în orașul 
Rico) au 
Jocurile 
cane. Din 
tatori au _________ _____
întrecerile concursului de atle
tism. Proba masculină de 200 m 
plat a fost cîștigată de cunos
cutul sprinter cubanez Silvio 
Leonard, cronometrat cu tim
pul de 20,37. Pe locurile urmă
toare s-au situat James Cilkes 
(Guyana) 20,46 și Don Cole
man (S.U.A.) 20,56.

Alte rezultate înregistrate : 
110 m garduri : R. Nehemiah 
(S.U.A.) 13,20 ; 200 m plat (fe

mei) Evelyn Ashford tS.U.A.) 
22,24 ; 5 000 m : Matt Cenfro- 
witz (S.U.A.) 14:01 ; disc : Mac 
Wilkins (S.U.A.) 63,30 m ; înăl
țime : Franklin Jacobs (S.U.A.) 
2,20 m.

12 (Agerpres).
San Juan (Porto 

continuat întrecerile 
sportive panameci- 
nou, numeroși spec- 
urmărit cu interes

Rezultatele înregistrate in 
alte competiții : baschet : Bra
zilia — Cuba 85—77 ; Canada
— Argentina 93—78 ; volei : 
S.U.A. — Canada 3—0 ; Mexic
— Republica Dominicană 3—1. 
în turneul de scrimă, proba de 
spadă a fost cîștigată de Mario 
de Brelaz (Argentina).

TELEX* TELEX

de un complex joc al sentimentelor: prie
tenie, Interes, supușenie etc.". ® UN TEST 
NEREUȘIT: Federația austriacă de fotbal 
consideră, că ideea reducerii numărului de 
echipe în . prima divizie nu dă roade. Așa 
că pentru sezonul viitor nu vor mal fi, 
probabil, doar 10 echipe (care susțineau 
patru tururi de campionat), ci se stu
diază un proiect de mărire a numărului 
lor șl de revenire la sistemul tur-retur, 
• PE SCHIURI DIN VÎRFUL LENIN. Un 
grup de sportivi din Taskent 
performanță unică în ' ' '
șl a schiului alpin. La 
au coborît pe schiuri 
m) din Pamir pînă la 
tuată la altitudinea de 
de 3 000 m ! • CHRIS 
Iul american medaliat 
de la Munchen — atunci faimos șl 
greutatea sa: 190,5 kg — a încetat 
viață Ia numai 29 de ani, tn urma 
boli de ficat. • DE UNDE SARE GHINI
ONUL. tn marele premiu al orașului Ri
jeka la motoclclism, campionul britanic 
Barry Sheene a fost scos din cursă în 
urma unul accident rarisim: roata motoci
cletei care-1 preceda a smuls din șosea o 
piatră șl a prolectat-o in genunchiul lui 
Sheene. Curat ghinion !

Aurelian BREBEANU

a realizat o 
alpinismului 
15 grade, el 
Denin (7134 
de bază, si-

Istoria
minus
Vîrful 
tabăra
4 200 m. O coborlre 
TAYLOR, halterofi- 
cu bronz la J.o. 

prin 
din 

unei

ATLETISM ® în concu’ ml de 
la Dublin, proba de 800 .. plat
a fost cîștigată de englezul Ovett 
cu 1:48,17, Alte rezultate: 400 m 
garduri — Carrybell (S.U.A.) 
49,86 ; 5 000 m — ■ Coghlan (Irlan
da) 13:30,41 ® La Helsinki, în 
dubla întîlnire dintre echipele 
Finlandei șl Franței, proba mas
culină de 400 m plat a revenit 
francezului Dlen cu 3:38,10, iar 
la 10 000 m primul a trecut li
nia de sosire finlandezul Naanl- 
ka cu 28:33,40, urmat de compa
triotul său viren, cu 28:39,50.

BOX ® La Rimlni, campionul 
european la categoria grea, ita
lianul Lorenzo Zanon, a termi
nat la egalitate (după 12 repri
ze) cu compatriotul său Alfio 
Righetti. Conform regulamentu
lui, Zenon își păstrează titlul.

SCRIMA • Turneul de scrimă 
din cadrul Spartachiadei popoa
relor din U.R.S.S. a continuat cu 
proba de sabie. Primul loc a re
venit sportivului sovietic Vladi
mir Nazlimov cu 5 v, urmat de 
Viktor Krovopuskov (U.R.S.S.) — 
4 V

TENIS ® în grupele semifinale 
ale „Cupei Galea" s-au calificat 
(in afară de echipele României) 
reprezentativele R. F. Germania, 
Danemarcei, Canadei șl Belgiei.
• în turneul de la Forest Hills; 
Alexander — V. Amritraj 6—2, 
6—2: Mayer — Fleming 6—2, 7—6; 
Peccl — McEnroe 3—6, 7—5, 7—61
• în turneul de la Newport 

' (S.U.A.): Tim Gullikson — Di-
bley 6—4; 6—4; Masters — Tom 
Gullikson 6—7, 6—4, 7—6; Smith 
— Maze 7—6, 6—4; Lutz — Dre- 
wett 6—4, 6—1.

VOLEI O Selecționata feminină 
a Japoniei șl-a început turneul 
in Cehoslovacia învingtnd repre
zentativa țării cu 3—0.


