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Revelația campionatelor republicane de atletism

UN SUCCES Șl 0 PROMISIUNE...
Nu știm de ce, dar atunci 

cînd e vorba depre construc
tori ne revin, obsedant, în me
morie, cuvintele din bătrîni : 
omul, pentru a fi om, să să
dească un pom, să sape o fîn- 
tînă și să ridice o casă. Poate 
din simplul motiv că munca 
celor care fac case — pentru

din comuna Horia, din Școala 
profesională de construcții din 
Alba Iulia, unde maistrul Lau- 
rențiu Popescu, își învață elevii 
meserie, spunîndu-le, totodată, 
că „viața e mai ușoară pentru 
cei care-și apără sănătatea prin 
sport". In urma reprezentantei 
județului Alba trec linia de so-

ALERGĂTOARELE NOASTRE LA 1500 m
FOT ASPIRA LA RECORDUL MONDIAL

Raportate la alte ediții din 
cele 63 de pînă acum, rezulta
tele recentelor campionate na
ționale de atletism pot fi a- 
preciatc. în ansamblul lor, ca 
mulțumitoare. Mulți dintre at- 
lcții noștri fruntași au evoluat, 
pe Stadionul Republicii, la un 
nivel valoric destul de bun, iar 
mulți tineri s-au prezentat, 
de asemenea, bine'. Momentele 
de vîrf ale competiției pot fi 
considerate, fără discuție, cele 
două noi recorduri naționale 
înregistrate Ia 1500 m și la a- 
runcarca suliței, de către cra- 
ioveanca Natalia Mărășescu și, 
respectiv, clujeanca Eva Ziirgo- 
Raduly.

fi alergat 
3:58,6, ceea 
mai reușit 
fondistă 
obține,

de două ori sub 
ce, pînă acum, n-a 
nici o altă semi- 

din lume, iar Puică 
grație perseverenței

sale, o performanță 
meritorie.

Este 
graficul
3 recorduri

cu totul

interesant de urmărit 
curselor la ultimele 

naționale la 1500 m:

manual

MĂRĂȘESCU — 79 SILAI — 79 MĂRĂȘESCU — 78
400 m 66,0 C2,0 63,0
803 m 2:10,0(64,0) 2:07,0 (65,0) 2:08,0 (65,0)

1200 m 3:12,0 (62,0) 3:12,0 (65,0) 3:12,0 (C4.0)
1500 m 3:58,2 3:58,6 3:58.8 3

ultimii 300 m 46,2 46,6 47,9
Recordul mondial al Tați anei dea, acum, vineri, la Bucu-

fost cel mai 
cu celelalte

Balonul șutat de Moldovan se va opri in plasă... (Fazi din finala 
la fotbal din cadrul „Cupei constructorului")

Foto: Ion MIHĂICĂKazankina, înregistrat 
spre deosebire de aceste per
formanțe cronometrate electric, 
a avut următorul grafic de 
cursă : 400 m — 62,0, 800 m — 
2:05,5 (63,5), 1200 m — 3:09,5 
(64,0), ultimii 300 m fiind par
curși în 46,5.

După cum bine se poate ve-

rești, primul tur a 
slab în comparație
2 curse. Cu 2 secunde mai bun 
— ceea ce n-ar fi fost imposi
bil ! — rezultă că timpul total

Romeo VILARA

(Continuare in pag. 2-3)

C. STAN (Steaua) Șl ECHIPA P.T.T
CAMPIONI LA 20 km MARȘ

Maricica Puică și-a îmbunătățit 
cu peste 3 secunde recordul 

personal la 1 500 m
Cum am arătat în crjnica 

zilei a treia a întrecerilor, 
cursa feminină de 1500 m poa
te fi considerată, pe drept cu- 
vint, unicat în istoria mondială 
a acestei probe, rezultatele 
sale fiind, într-adevăr, de re
ferință pentru statisticienii at
letismului. Natalia Mărășescu 
cu un finiș mai bun s-a impus 
în fața puternicelor ei parte
nere, Ileana Silai și Maricica 
Puică. Silai se află, în mai pu
țin de o lună, în situația de a

Pe o vreme răcoroasă, ideală 
pentru concurs, s-a desfășurat 
ieri, pe circuitul bucureștean 
din str. maior Coravu, cam
pionatul republican pe 20 km 
marș, care i-a reunit la start 
pe toți specialiștii probei. Ime
diat după plecare Cornel Pa- 
tușinschi s-a instalat în frunte 
și forțind puternic s-a detașat 
rapid de urmăritorii săi, avînd, 
la un moment dat, un avans 
de peste 200 m. Tempoul impus 
de Patușinschi este deosebit de 
ridicat („ca pentru un record 
mondial", cum spunea cineva) 
și avea să-l coste multe minute 
pe mărșăluitorul de la Olimpia! 
A trecut apoi în frunte Con
stantin Staicu care și el s-a 
detașat de restul concurenților, 
dar cu fiecare tur (cursa a avut 
8 ture de 2,5 km) avansul său 
s-a micșorat, el fiind, în cele 
din urmă, ajuns și 
de Constantin Stan (antrenor 
D-tru Paraschivescu) 
făcut o bună cursă tactică.

Pe echipe victoria a revenit 
formației P.T.T. (antrenor Leo
nida Caraiosifoglu).

Rezultate : 1. Constantin Stan 
(Steaua) 1.27:03,8 — campion

republican, 2. C. Staicu (P.T.T.) 
1.27:10,8, 3. L. Pescaru (C.S.M. 
Pitești) 1.28:20,8, 4. Șt. Ioniță 
(A.S.U. Suceava) 1.29:10,6, 5. C. 
Patușinschi (Olimpia) 1.30:12,3, 
6. Gh. ' “ --------
1.31:07,1, 
1.31:31,8.
pia) 1.33:24,0, 9. M. Ganea (O- 
limpia) 1.33:45,6 — campion de 
tineret, 10. C. Enache (P.T.T.) 
1.34:24,7, etc. Clasament pe c- 
chipe : 1. P.T.T. 4.32:42,6
campioană republicană. 
Steaua 4.35:41,3, 3.
4.37:21,9. (r. vil.).

Jugănaru (P.T.T.)
7. I. Găsitu (Steaua)
8. N. Maxim (Olim-

2.
Olimpia

oameni, pentru industrie, pen
tru tot ce e nevoie — e atît 
de aproape de vorbele înțe
lepciunii populare. Constructo
rii stau pe șantiere, dacă a 
cazul, zi-lumină. De aceea, a- 
cum, cînd scriem despre ei ca 
sportivi, nu putem declt să-i 
admirăm o dată mai mult, 
25 000 de prezențe la faza ini
țială a „Cupei constructorului" 
reprezentînd nu numai o cifră 
de participare care onorează 
marea competiție națională 
„Daciada" dar și un grăitor ar
gument pentru nevoia de miș
care a omului. Desfășurată la 
început pe plan local. între
cerea prin sport a făuritorilor 
de case a devenit, din acest 
an, de nivel republican. Iar 
începutul a însemnat o reu
șită și o promisiune pentru vi
itor...

Sîmbătâ după-amiază, la „O- 
limpia", finala de cros. Adriana 
Neag aleargă dezinvolt cei 1 500 
de metri, cîștigă șl... se miră 
că s-a terminat așa de repede 
cursa. Are 17 ani și jumătate 
dar este deja lucrător calificat 
(zugrav). I-a plăcut, de cînd 
se știe, să alerge ; de acasă.

sire Maria Agrigoroaici, din 
Botoșani și Ana Tofan, din 
Vrancea. Băieții se întrec pe 
o distanță dublă (3 000 metri). 
Cel mai bun se arată a fi 
loan Kusu, de fel din satul 
Turda, și acum parchetar la 
T.J.C.M. Alba. La 18 ani și 
jumătate, Rusu spune că pen
tru el munca și sportul în
seamnă adevărate posibilități de 
exprimare. Dublul succes al 
constructorilor din Alba con
firmă vigoarea cunoscută a ro
mânilor din această parte a 
țării... Al doilea s-a clasat Du
mitru Hagiu, botoșenean ca șl 
ocupanta locului II la fete, iar 
al treilea Nicolae Nistor, de 
la T.I.M. Brașov.

Duminică dimineață, tot pe 
„Olimpia". Fotbal! După „uver
tura". pentru locurile 3—4 (con
structorii din Maramureș i-au 
întrecut Pe cei din Botoșani cu 

finala nu a fost mal 
unele partide din 

divizionare, re- 
j udețelor Alba și

2-1), 
prejos decît 
campionatele 
prezent, anții

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. 2-3)

întrecut

care a

rrCUPA DAVIS" DEVINE TOT MAI DIFICILĂ
PENTRU TENISUL NOSTRU

ECHIPA HOMANIEI CALIFICATA PENTRU
TURNEUL FINAL Al „CUPEI ANNIE SOISBAULT"

Au început întrecerile com
petiției de tenis pentru jucă
toare pînă la 21 de ani — „Cu
pa Armie Soisbault".

în cadrul grupei zonale B de 
la Wroclaw (Polonia), echipa 
României a obținut calificarea 
pentru faza finală a competi
ției, clasîndu-se pe primul loc. 
Tenismanele noastre au între
cut pe cele ale Poloniei cu 
2—1 (Maria Romanov — Mar- 
zena Sieracka 6—4, 7—5 ; Lu
cia Romanov — Dorota Dzie- 
konska 6—2. 6—1 ; L, 
manov — Kuczynska,

și M. Ro-
Sieracka

Elveției cu 3—04—6, 2—6) și
(Maria Romanov — Christiane 
Jolissaint 6—4, 6—3 ; Lucia
Romanov — Isabelle Williger 
6—4, 6—2 ; L. și M. Romanov
— Jolissaint, Williger 6—2, 
6—3).

Alte rezultate : Alicante :
Spania — Franța 2—1 ; URSS
— Ungaria 3—0 ; R.F. Germa
nia — Spania 1—1 ; 
Vary : Cehoslovacia 
slavia 3—0 ; Italia 
1—1 ; C ~ '
nemarca 
Belgia

Karlovy-
— Iugo-
- Anglia 

Spa : Olanda — Da-
3—0 ; Australia — 

3—0.

TEN1SMANI ROMÂNI LA STARTUL ZONEI SEMIFINALE »

DE LA MARIANSKE LAZNE, A „CUPEI GALEA"
40 de reprezentati-Dintre cele 

ve de țări care au luat startul 
în ediția din acest an a „Cupei. 
Galea", echipa țării noastre s-a 
calificat, după cum se știe (lu
cind în grupa F, șl învlngînd cu 
3—2 formația Austriei în compe
tiția disputată săptămîna trecută 
la Brașov) pentru zona semifi
nală.

Conform tragerii la sorți aceas
tă fază este programată la Ma- 
rianske Lazne (Cehoslovacia), 
între 16—19 iulie, tenlsmanil ro
mâni avînd de susținut o Intîl- 
nire deosebit de dificilă In com-

pania sportivilor din țara gazdă. 
Formația învingătoare din aceas
tă partidă va avea ca adversară, 
în finala zonei, pe cîștigătoarea 
din meciul Brazilia — Australia. 
Finala „Cupei Galea“ se va dis
puta între 24—29 iulie la Vlchy 
(Franța).

In vederea zonei semifinale de 
la Marianske Lazne au făcut de
plasarea, sub conducerea antre
norului Dumitru Viziru, 
toril tenlsmanl: Andrei 
Florin Segărceanu, Livlu 
și Laurențiu Bucur.

urmă-
Dîrzu, 

Mancaș

Echipa campionului mondial 
de azi a învins echipa campio
nului de ieri-alaltăieri al lumii. 
E in firea lucrurilor. Repre
zentativa Suediei, cu o medie 
de virstă de 25 de ani, a în
trecut cu 3—2 formația Româ
niei (media 29), calificîndu-se 
astfel pentru finala grupei B 
a zonei europene, în care va 
întîlni altă învingătoare in de
plasare, echipa Cehoslovaciei, 
victorioasă la Paris.

Ca de obicei, în „Cupa Davis", 
cînd formațiile nu sint prea so
lide, liderii hotărăsc soarta par
tidei. Așa 
trei zile la 
București, 
traordinară 
și calculul 
proprii lui _ 
valat — pentru prima oară atit 
de net — asupra virtuozității 
(de astă dată subminată de o 
cronică oboseală fizică și o a- 
cută labilitate psihică) recunos
cută la Ilie Năstase. In aceste 
condiții — adăugind străda
niile firești ale secunzilor Ște
fan Simonsson și Ove Bengtson, 
pe de o parte și Dumitru Hă- 
rădău și Traian Marcu, pe de 
altă parte — rezultatul final al 
întîlnirii a fost normal.

De la această ediție este clar 
că marea competiție „Cupa 
Davis" devine tot mai dificilă 
pentru tenisul 'nostru. Din cei 
doi „mari" ai tenisului româ
nesc, Ion Tiriac și Ilie Năstase, 
care au ținut sus, ani și ani, 
steagul participării noastre in 
„Cupa Davis" la un nivel de 
semifinale și 1 finale, a rămas 
Ilie Năstase, care rezistă acum 
cu greu ritmului impus de com
petiție. Pe de altă parte în ul
timii ani nu s-a reușit să se 
formeze, la noi, 2—3 jucători și 
un cuplu aproape de nivelul in
ternational ridicat pretins de a-

a fost și in aceste 
arena Progresul din 
unde siguranța ex- 
in mînuirea mingii 
rece al situațiilor, 

Bjorn Borg, au gre

Scorul semifinalei grupei B a zonei europene
România — Suedia

După Wimbledon, Bjorn Borg a arătat și 
la București calitățile lui de mare campion
ceastă prestigioasă întrecere 
sportivă.

NĂSTASE, T. MARCU - 
BORG, O. BENGTSON 

5-7, 4-6, 3-6

I.
B.

Punctul mult dorit, cel de la 
dublu, care ax fi dat o altă 
turnură întregii întîlniri, n-a 
putut fi cucerit de echipa 
noastră. Deși primele schimburi 
de mingi ale partidei de sîm- 
bătă lăsau impresia că pere
chea Ilie Năstase — Traian 
Marcu nu este inferioară celei 
a oaspeților, formată din Biorn 
Borg șl Ove Bengtson. Să spu
nem că jocul a început cu un 
break pe serviciul lui Borg și 
jucătorii noștri au ajuns la

2-3

3—1, situație repe
tată apoi și în ce
lelalte două seturi. 
De 
însă, 
refăcut 
în al 
(3-3), 
nionlst
Ca în finiș, de trei 
ori consecutiv, e- 
chilibrul să fie rupt 
mereu in favoarea 
adversarilor.

Mai multe ele
mente au contri
buit la conturarea 
acestui rezultat. In 
primul rînd. jocul 
mai consistent al 
perechii scandina
ve. Chiar dacă 
Borg n-a impre
sionat în mod deo- 

înaltul Bengtson s-a

fiecare dată« 
suedezii au 

egalitatea 
6-lea ghem 
parcă ghi- 
pentru noi.

sebit, iar 
dovedit uneori nesigur și vulne
rabil, acțiunile lor au fost mal 
bine coordonate, luările de po
ziții pe teren mai exacte, ran
damentul general mai constant 
La noi, Marcu a arătat aceeași 
inconsecventă de totdeauna 
(mingi splendide, alternate cu 
serii de greșeli), iar Năstase, 
excelent la început, a obosit 
rapid, lăsîndu-se pradă nervo
zității și descurajării. Ceea ce 
s-a reflectat fidel în acel „des- 
crescendo“ consemnat pe tabe
la de scor.

Victor BANC1ULESCU
Radu VOIA

(Continuare în pag. 2-3)



TEODOR VASILE A RATAT O VICTORIE
LA CARE AVEA DREPTUL!

ATENA 15 (prin telefon). 
Simbătă și duminică s-au des
fășurat în împrejurimile capi
talei elene ultimele probe, cele 
de fond, juniori si seniori, ale 
celei de a 12-a ediții a campio
natului balcanic de ciclism. 
Performanțele înregistrate de 
reprezentanții noștri sînt — 
din cauze diferite — sla
be. Juniorii, pentru că au o 
valoare slabă și o pregătire 
precară, iar seniorii pentru că 
mulți dintre ei n-au nici mă
car un asa-zis nivel balcanic, 
în timp ce cei într-adevăr va
loroși au fost urmăriți de ne
șansă.

Simbătă, pe circuitul de 24 
km de la Markopoulo, pe care 
concurenții l-au acoperit de 
trei ori. s-a disputat proba ju
niorilor A fost un traseu greu, 
cu multe urcușuri, întrecerea 
devenind si mai dificilă din 
cauza caniculei (peste 40 de gra
de). Tinerii noștri alergători n-au 
făcut față disputei cu rutierii 
din Bulgaria, Iugoslavia, Gre
cia. o mărturie evidentă fiind 
și faptul că în acțiunea decisi
vă ei n-au avut nici un repre
zentant. Clasament : 1. Cerin 
Primoz (Iug.) a parcurs 72 km 
în lh 54 :44 — campion bal
canic ; 2. Kiriakos Orfanidis 
(Grecia) ; 3. Svetoszar Grigorov 
(Iug.) — același timp 13. 
Teodor Stoean lh 57 : 26 ; 17. 
Costică Paraschiv : 19 Georgian 
Marinescu ; 22. Gheorghe Va- 
siliu ; 23. Gabriel Florea. 
colae Tone a abandonat.

Duminică pe traseul Marko
poulo — Varkiza. — Cap Sou- 
nion — Markopoulo. 132 km, 
și-au disputat întiietatea în ca
drul probei de fond 29 de se
niori. Urmărit de neșansă Teo-

Ni-

dor 
care 
l-ar 
sele _____ _ ___
făcut în această grea întrecere. 
Dealtfel, socotim că el și Mir
cea Romașcanu au avut o foarte 
bună comportare, dintre colegii 
lor de echipă doar Valentin 
îlie și Valentin Marin fiind 
prin apropiere. După ce a par
ticipat. alături de M. Romașca
nu și încă vreo 10 alți rutieri 
la evadarea dintre kilometrii 
50 și 83. după ce a fost prezent 
în acțiunea pe munte, ce putea 
deveni decisivă, tot cu M. Ro
mașcanu (intr-un grup de 5 
alergători). între kilometrii 90 
și 102. după ce a fost prezent 
— evident cu prima șansă — 
la sprintul final, victoria nu i-a 
revenit totuși multiplului nostru 
campion. O suită de ghinioane 
i-au barat drumul spre victo
rie A spart la km. 88 și a 
reprins - plutonul deși acesta 
forța ; a căzut la km. 102, ră- 
nindu-se dar a revenit cu pro- 
priile-i puteri și cu ajutorul 
colegial al lui Marin Valentin : 
cînd se pregătea pentru sprin
tul final, cu 1 000 m înainte 
de sosire, i s-a rupt o spiță 
și i-a intrat în schimbător I 
Așa a privit ca spectator ulti
mul act al cursei. Clasament : 
1. Ilias Kelesidis (Grecia) a 
parcurs 132 km în 3h 16 :58 — 
campion balcanic ; 2. Drago
Frelih (Iug.) ; 3. Mirko Rakus 
(Iug.) : 4. Pandelis Manikaros 
(Grecia) ; pe locurile 5—28. în 
același timp cu învingătorul, 
s-au clasat printre alții Valen
tin Ilie, M. Romașcanu. Valen
tin Marin și Teodor Vasile.

BOXERII DE LA STEAUA
V»

DORESC SĂ DEPĂȘEASCĂ
ETAPA A lll-a A CA,

DE MOTOCIC

Vasile a scăpat o victorie 
putea să-i revină și care 
fi răsplătit pentru inten- 
eforturi pe care le-a

Hristache NAUM

„CUPA DAVIS“ DEVINE
TOT MAI DIFICILA

(Urmare din pag. I)

Judecat ca simplu spectacol, 
a fost un meci frumos. Dar 
care nu ne-a încălzit inimile...

I. NASTASE - B. BORG
3-6, 0-6, 0-6

în schimb, mult așteptata 
partidă-derby dintre fostul si 
actualul campion mondial al 
tenisului ne-a oferit doar pu
ține momente de spectaculozi
tate. Am văzut cum acționează, 
la diferite viteze, „mașina de 
mingi" care este Bjbrn Borg și 
unele sclipiri ale artei lui Ilie 
Năstase. Antiteza celor două 

pe alocuri, in- 
într-atît, 

din

Antiteza celor 
stiluri a fost, 
teresantă. 
pentru a face 
un meci mare.

De fapt, partida 
singur set. Ceva 
chiar. 7 ghemuri de confrun
tare reală, cînd l-am văzut pe 
Năstase acționînd foarte decis, 
cu mingi lungi și 
urmate de veniri la 
cercînd prin aceasta 
din ritmul obișnuit 
Numărătoarea punctelor înce
puse cu un break al oaspe
telui, dar la 2—3 jucătorul nos
tru este la un . _ _ I.
(15—40 și apoi avantaj, contra 
serviciului), pe 
Si curînd după 
acel moment de răscruce, mai 
redutabil pentru Năstase decît 
orice adversar. La următorul 
tur de servicii al lui Borg, cînd 
suedezul conducea cu 4—3, pri
mul schimb de mingi se încheie 
cu un aut al acestuia. Nevali
dat de arbitru... După oprire 
și discuții pe teren, se acordă 
repetarea serviciului. Pentru 
Năstase, acest singur punct de 
care a fost frustrat, a însem
nat Pierderea completă a con
centrării (ca de atîtea alte 
ori !...). El a acționat fără con
vingere. s-a considerat parcă 
Iremediabil învins. Abia tre
cuse o oră de la prima minge 
a meciului si conturile erau în
cheiate.

Nu însă, 
acest meci.

a durat un 
mai puțin

puternice, 
fileu. în- 

să-1 scoată 
pe Borg.

pas de egalare
care o ratează, 
aceasta survine

D. HĂRĂDĂU - S. SIMONSSON
6-3, 6-4, 6-3

Dacă n-ar fi intervenit ploa
ia. în violentă răpăială, ar fi 
putut fi un meci agreabil, ba 
chiar un spectacol care să mai 
remonteze publicul. A fost o 
partidă curată, uneori cu vir
tuți de luptă, oferite fie de e- 
forturile defensive ale lui Hă- 
rădău, fie de atacurile intem-

REALIZĂRILE DE LA EDIȚIA TRECUTĂ
Ora primului gong din ac

tuala ediție a campionatelor 
naționale de box pentru se
niori se apropie și pentru pu- 
giliștii de la Steaua, care s-au 
numărat, de fiecare dată, 
printre protagoniștii acestor în
treceri. în dorința de a afla 
amănunte despre preocupările 
sportivilor militari pentru ac
tuala ediție a campionatelor 
i-am căutat Pe boxerii lui Ion 
Chiriac Ia sala din Calea Plev- 
nei. Aici însă, liniște deplină. 
Sîntem îndrumați spre oaza de 
verdeață de vizavi, la fosta 
bază hipică unde. într-adevăr, 
găsim o grupă de boxeri ste- 
listi. Aceasta, formată din Da
niel Radu (revenit de la lotul 
național) Haralambie Sultan, 
Nicolae Brînzei ș.a. execută un 
program în aer liber sub în
drumarea „secundului" Alee 
Năstac. care conduce pregăti
rile împreună cu antrenorul e- 
merit Ion Chiriac. Se aleargă 
pe aleile umbroasd, se fac e- 
xerciții de gimnastică, se bo- 
xează cu „umbra". După cum 
am aflat de la antrenori, pugi- 
liștii stelîști lucrează în aer 
liber, dar și în sală, căutînd să 
se obișnuiască cu programul 
campionatelor (meciurile preli
minare vor avea loc Ia Arena 
Progresul, urmînd ca ultimele 
faze, semifinalele și finala, să 
se dispute în Palatul Sportu
rilor și Culturii).

Grupa lui Gheorghe Fial își 
începe antrenamentul cotidian 
tot în aer liber. Răspund pre
zent Ia apel frații Dumitru și 
Alexandru Șchiopu, Gheorghe 
Govici, Ilie Captari și Vasile 
Gîrgavu (revenit și el de la 
lot). Se muncește intens, cu 
spor. Comenzile antrenorului 
sînt respectate întocmai. Ne 
exprimăm nedumerirea asupra 
numărului mic de boxeri a- 
flați în pregătire, dar sîntem lă
muriți pe loc ... La lotul na
țional își continuă antrenamen
tele, sub supravegherea lui 
Șerbu Neacșu, Vasile Ciobanu, 
Florian Livadaru. Carol Hajnal 
și cei 
Mihai 
Preda), 
probabil, viitorul 
categoriei.

I-am întrebat pe antrenorii 
de Ia Steaua ce-și propun pen
tru actuala ediție a campiona
telor naționale de seniori. Ezi- 
tînd în a face pronosticuri,, an
trenorul emerit Ion Chiriac 
ne-a spus : „Dorim să practi
căm. ca întotdeauna, un box 
tehnic, curat, care să placă 
numeroșilor simpatizant! ai 
clubului nostru. In ceea ce 
privește rezultatele, în. inten
ția noastră stă să depășim rea
lizările din ediția trecută, adi- - 3

TG. MUREȘ. 15 (prin telefon). 
Un public numeros (peste 15 000 
de spectatori) s-a înșiruit de-a 
lungul traseului din cartierul Ady 
pentru a asista la întrecerile ce
lor aproape 100 de concurențl, 
participanțl la etapa a IlI-a a 
campionatului republican 
ciclist de viteză 
primii clasați 
începători, 50 
Boa ta (C. M.

moto- 
pe șosea. Iată 

la diferitele curse: 
cmc — fete Iliana 
București), băieți

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1)

Livadaru. Carol Hajnal 
trei grei (Ion Cernat, 

Grigoraș și Gheorghe 
dintre care se va alege, 

campion al

că să cucerim mai mult de 
titluri".

Paul IOVAN

„CUPA CONSTRUCTORULUI"
(Urmare din pag. I)
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Al doilea record — și 
cord ! — a fost opera 
Zorgo-Raduly la aruncarea su
liței. Performanța de 65,90 m 
se înscrie printre cele mai

bune d 
din iști 
probe, 
și al 
al Evei 
corduri

pestive ale tînărului suedez. 
Timp de un set — și apoi pî
nă la întrerupere (6—3, 2—0) — 
jucătorul nostru a uzat de 
răbdare și a pistonat bachan- 
dul (cu două mîini), destul de 
nesigur al lui Simonsson, ob- 
ținînd patru breakuri hotărî- 
toare pentru avansul luat. A- 
poi, după reluare — în tribu
ne doar cu adevărații iubitori 
de tenis — Hărădău confirmă 
dispoziția sa excelentă de joc 
și, în ciuda faptului că este 
ajuns din urmă la 5—4, înche
ie victorios și al doilea set cu 
6—4. Al treilea set (și ultimul) 
vede un Simonss.on îndîrjit, 
ambiționat, care reușește pen
tru prima oară în acest meci 
să aibă conducerea (cu 2—1 și 
3—2), dar este mereu egalat șl 
pînă la urmă întrecut de ju
cătorul român care își permi - 
te acum chiar și atacuri la fi
leu, încheind în forță o parti
dă, pentru el, de prestigiu : 
6—3. Astfel, meciul România— 
Suedia se termină cu scorul 
final de 2—3.

e- 
ta- 
în- 
din 
are

Constanța constituind două 
chipe din care n-au lipsit 
lentele. în prima repriză, 
scrie Moldovan (parchetarul 
brigada lui Mihai Cojocarii
tehnică bună și simțul jocului), 
un gol frumos, 
descurcă printre 
din Constanța.
„leagă" mai bine, dar Șimo ra
tează, îl imită Morar. Pînă la 
pauză nu se mai marchează. 
Și în partea a doua a meciu
lui constructorii din Alba se 
dovedesc mai lucizi, Fekete pă
trunde impetuos și nu poate 
fi oprit decît Prin fault. Re
plica adversarilor — muncitori 
de pe platforma Năvodari, con
duși de Pe margine de teh
nicianul Gh. Fieraru — se face 
simțită prin acțiunea personală 
a lui Breha, care intră însă în 
unghi dificil și șutează puțin 
pe lingă poartă. Punctează tot 
cei din Alba, la o fază bine... 
construită (autorul golului — 
Morar). Constănțenii aleargă 
după golul de onoare, dar Por
tarul Doda nu poate fi bătut 1 
echipa pregătită de contabilul 
Iosif Luca cîștigînd pe merit 
(2—0). Cei mai fericiți sînt Ni-

după ce se
3 apărători 

Formația sa

colae Tipțer, președintele Co
mitetului sindicatului de la
1. J.C.M.. și vicepreședintele 
Mircea Borcan (căpitanul fot
baliștilor) : se întorc, doar, a- 
casă, în 
succes !

Nu am 
cumva că 
iubesc decît atletismul și fot
balul. Au fost desemnați — la 
Complexul sportiv „Construc
ția" — laureați și la volei 
băieți (1. Arad, 2. Bacău, 3. 
Olt, 4. Cluj), handbal băieți 
(Bihor — Prahova 13—9, în fi
nală). popice fete (1. Elena 
Angelescu, din Prahova, 2. Ma
ria Tăuteanu și 3. Mariana Mo
rarii — ambele bucureștence) 
și băieți (1. Dragomir Stănilă,
2. Marin Stoian — reprezen
tanți ai Capitalei. 3. Constantin 
Petroianu, din Vrancea).

încă de la prima ediție, 
„Cupa constructorului" 
ganizată de Comitetul uniunii 
sindicatelor din industria con
strucțiilor, cu sprijinul U.G.S.R. 
și al C.N.E.F.S. — și-a făcut 
un nume frumos printre com
petițiile înscrise sub egida „Da- 
ciadei" !

Alba, cu un triplu

vrea să se înțeleagă 
ei. constructorii, nu

or-

g in 
£5 
s
§ a.

60,98 m Ioana Pecec
61.14 m Eva Zorgo-Raduly
62,40 m Zorgo
63.66 m Zorgo
64.56 m Zorgo
65,90 m Zorgo

65.90 m a fost al 31-lea record
al țării noastre la suliță fete, 
primul — 26,78 m Stela Bock — 
fiind înregistrat în 1926. Deci 
în 53 de ani recordul român 
a crescut cu 39,12 m ! Această 
creștere, sîntem siguri, se va 
mări, cit de curînd, Eva 
Zorgo-Raduly (fosta atletă a 
profesoarei Florica Davidovici- 
Gorgoi) fiind încă departe de 
a-și fi spus ultimul cuvint...

★
Dintre cele 3 recorduri do 

junioare înregistrate cu prile
jul „naționalelor" de seniori 
(3000 m — Adriana Mustață 

9:40,3; 4X400 m fete— Olimpia 
Craiova 3:44,1), cel de la 200 m 
al craiovencei Nicoleta Lia 
23,78 la 200 m (în serie) fiind 
de o mare valoare, Nicoleta Lia, 
elevă a antrenorului Ștefan 
Popescu, este un talent cu to
tul deosebit (născută 1963, înăl
țime 174 cm) de la care se 
pot aștepta, în viitor, per
formanțe remarcabile. Nicoleta

are o î 
alergare 
incioasă 
arăta c 
fruntașe 
școală, 
cescu,

Corin: 
suliță), 
(1,83 m 
(6,56 m 
ban (15 
Focșene 
me), 
(53,22 la 
delea 
sînt pri 
gistrat : 
valorice

La ca 
au fost 
altele pi 
destule 
spun m: 
parte di 
în atleti 
dial...

• Pentru turiști, startul spre cea de a 
XXIl-a ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară a fost dat încă din luna mal, clnd 
au început înscrierile la excursiile or
ganizate pentru marea competiție.

itinerare 
găzdui 
Lenln-

o efestrafe turistica 
cenaitat

• Pe Ungă atractivele programe tu
ristice oferite de cele 40 de 
care duc spre orașele ce vor 
Întrecerile sportive (Moscova,
grad, Kiev, Minsk și Tallin), organiza
torii au depus eforturi pentru crearea 
unor condiții excelente de transport, 
cazare, servicii suplimentare și viziona
rea întrecerilor, iotul în ideea ca ediția 
de anul viitor a Jocurilor Olimpice de 
vară să se bucure de un succes deplin. rnoscova1980l

Este bine să știți :

participarea la mani-• Se asigură 1—2 bilete zilnic pentru ,____ ,___  _ _ _
festările sportive, costul lor fiind inclus in prețul excursiei.

• In prețul excursiei nu este cuprinsă și contravaloarea ba
nilor de buzunar șl a taxelor de viză de pașaport.

• Se pot vizita și alte 
sânte.

• înscrierile se lac și 
toate agențiile ........ ... '
șl la Agenția 

București, str.

localitățl cu obiective turistice inte-

lnformații suplimentare se obțin la 
Oficiilor județene de turism, precumși filialele ......

de excursii cu turiștii români în străinătate din 
Episcopiei nr. 8, telefon 14.21.99 sau 1«.44.31.

TITULARIZAREA CANOTOARELOR, DIN CE IN
• 38 de candidate'pentru cele 6 schifuri
România la C.M. de la Bled • Simulatorul 
creștere a potențialului componentelor lotului olimpic • Sanda 
Toma

ce vor reprezenta 
de vâslit indică o

- fără adversară la simplu • 12 ramere nu pot încape 
intr-o barcă de 4 I...

Pancearevo — ' Moscova 
— Griinau — Suagov. 
oarecum obișnuit pen- 

românce.
atîtea 

pentru

Tata — 
— Praga 
Un traseu 
tru canotoarele românce. Șase 
regate si tot atîtea „piste de 
încercare" pentru schifistele 
noastre, în dorința lor de a se 
fortifica pentru „mondialele4* din 
acest an. Șl cele mai multe din
tre aceste teste au fost încunu
nate de succes ; aproape că nu 
a existat concurs fără ca una, 
două și chiar mai multe din băr
cile fetelor noastre să nu obțină 
victoria. Schiful de 4-ț-l rame, 
de pildă, mereu într-o altă al
cătuire, a ieșit învingător la 
Pancearevo, Tata, Praga și Sna- 
gov, Sanda Toma a cîștigat la 
simplu, la Griinau (unde a în
vins-o pe Marian Ambruș din 
Ungaria, cotată, în acest mo
ment cea mai bună din lume, 
în absența Christinei Scheiblich). 
iar barca de 2 f.c. s-a impus 
atît la Praga, cît și la Snagov.

„Regatele sînt una — campio
natele mondiale, cu totul altce
va" — ne spunea prof. Victor 
Mociani. antrenorul coordonator 
al lotului olimpic. El pare mul
țumit, dar nu deosebit de îneîntat 
pentru că știe prea bine că spor- 

. tivele noastre șl-au confruntat 
pînă în prezent forțele doar cu 
o parte din prezumtivele lor ad
versare, dar nu au luat încă un 
contact direct cu canotoarele din

S.U.A., Canada (marile revelații 
ale anului trecut), cu cele din 
Olanda? șl R.F. Germania. In 
plus, se știe că în Uniunea So
vietică, R.D. Germană șl Bul
garia se confecționează bărci cu 
totul speciale pentru apropiatele 
C.M., fapt care înlătură apriori 
un optimism exagerat — vizavi 
de competiția supremă — în ta
băra olimpicelor noastre.

Așa se si explică atmosfera de 
lucru intens. Absolut toate cele 
38 de fete, pe care le pregătesc 
în prezent antrenorii Steltan Pe
trov, Ion Boicu, Maria Drăghici 
șl Gheorghe Gheorghiu știu 
foarte bine ce dificile vor fi în
trecerile de la Bled, motiv pen
tru care se antrenează zilnic cu 
o rîvnă demnă de toată admira
ția. „Realmente — ne explică 
V. Mociani — zilnic pe apele 
Snagovului asist la o bătălie în
verșunată '
mondiale, 
de vîsiit, 
pe rinei, 
mult i 
trecuti.
Răcită 
marcat 
pînă în august vor mai urca cu 
siguranță. Dealtfel, acest aparat 
<le testare ne este extrem de 
folositor și pe baza lui reușim 
să alcătuim cele mai in formă 
cupluri, sau ambarcațiuni do *

pentru un „bilei" Ia 
Datele simulatorului 
pe Ia care au trecut, 

toate candidatele sînt 
superioare celor din anii 

Față de 1977, Toma sau 
— Oprea, de pildă, au 
un spor de 30 wați, iar

CE I
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pic 
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C.M.".
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„CAMPIOANA11 INCONSTANȚEI, SUB COTA
PREGĂTIRILE ECHIPELOR

DIVIZIONARE DE FOTBAL
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c — ISfvan 
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nța Oradea). 
5 — Iuliu și 
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POSIBILITĂȚILOR Șl ASPIRAȚIILOR

TISM 
zankina în- I 
1 trecerea 
le noastre, I 
jelerat !.... |
ul mondial 
are au în- | 
e cursa de I

lolsk 28.6.76 | 
rești 13.7.79 
rești 13.7.79 I 
■ești 17 6.79 I
Praga 3.9.78
Praga 3.9.78 | 
lolsk 28.6.76 | 
rești 13.7.79 
dam 14.7.76 I

Octavian Neagoe, vicepreșe
dinte al clubului ieșean, măr
turisea : „Comportarea echipei 
este sub posibilități. Deși a be
neficiat de toate condițiile de 
pregătire și joc. deși compo- 
nenții lotului nu au avut pro
bleme nerezolvate, Politehnica 
lași încheie campionatul sub 
cota aspirațiilor și a posibilită
ților sale". Acest punct de ve
dere l-a susținut și tovarășul 
Ion Șorcaru, prim-vicepreșe- 
dinte al C.J.E.F.S. Iași, pe care 
l-am găsit întotdeauna aproa
pe de echipă, de problemele 
ei. Și. totuși. Politehnica Iași, 
cu o singură excepție (ediția 
1976—77), se tot joacă de vreo 
5 ani cu nervii și cu inimile 
suporterilor săi, care la un 
moment dat se temeau să mai 
vină la stadion pentru a nu mai 
asista la o nouă „dramă", 
„drame" de acest gen au 
și în acest ultim 
Politehnica Iași 
multe puncte pe ... 
teren, din totalul i 
21 de puncte pierdute, 
jungind, din nou, la un pas de 
retrogradare, 
două egaluri. 
dențesc și F. 
dut acasă cu 
făcut egal cu . . .
a luat 2 puncte de la Bacău,

Și fost 
campionat, 
a risipit 

propriul 
celor

a-
A început cu 

la Sportul stu- 
C. Bihor, a pier- 
F. C. Argeș și a 
,,Poli“ Timișoara,

f
12. Politehnica lași

tn deplasare) — procen-• Puncte realizate : 31 (22 acasă + 9 
taj 45,6.
• Golgeterii echipei : Costea 10, D

Cernescu 3, Dănilă, Florean, Simionaș 
Micloș, Romllă III,........................
(Steaua) — autogol.
• Jucători folosiți : 22 Romilă II (33) de meciuri, Simionaș. 

(32), Anton (30), Florean (30), D. Ionescu (30), Mureșan (29), 
Cernescu (28), Costea (27), Dănilă (27), C. Ionescu (23). 
Bucu (21), Mihalcea (20), Micloș (17), Naște (14), Soflan (13), 
Banu (13), Nemțeanu (12), Romilă m (12), Ciobanu (6), Ursu (6), 
Nepotu (6). Ciocîrlan (3).
• Jucători eliminați: Costea (etapa a 10-a), C. Ionescu (etapa 

a 20-a).
• Cartonașe galbene : 33 (14 jucători) ; cele mal multe : An

ton 5.
• A beneficiat de o singură lovitură de La 11 m, ratată de 

Simionaș.
• A fost sancționată cu 4 penaltyurl : 3 transformate, unul 

ratat.
• Media notelor echipei : 6,36 (6,48 acasă — 6,24 In deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1* Romllă II 7,18 ; 

2. Simionaș 7,03 ; 3. Bucu 6,52 ; 4. Anton 6,40 ; 5. C. Ionescu 6,33.

Ionescu 6, Romilă n 5, 
, șl C. Ionescu — cîte 2, 

Nemțeanu și Mihalcea — cîte 1, Vigu

dezbătute tn ziarul nostru. S-a 
spus că echipa ieșană nu se 
descurcă in fața apărărilor 
aglomerate, cu formațiile care 
vin la Iași să se apere ; con
traatacurile acestora pun pro
bleme apărării, compartimen
tul cu valoare mai scăzută, care 
pe teren propriu nu mai are 
sprijinul liniei de mijlocași, 
preocupată, acasă, prea mult de 
faza de atac, de construcție.

tieaiei noreior ; u twjiuua aa „io ,
4. Anton 6,40 ; 5. C. Ionescu 6,33.

id a cincea 
ă a acestei 

timp este 
d național 
i dintre re-
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una dintre I 
âțătură pe ■ 
licolae Băl- _I

Aspect din timpul meciului Politehnica Iași—Universitatea Craiova:
---- _ j balonul care-i amenință poarta 

Foto: V. BAGEAC
Naște urmărește cu îngrijorare
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miorița Ne- | 
00 m) ș.a. 
re au înre- 1 
nate sporuri I 
telor lor ! •
republicane . 

liate bune, I 
dar au fost I 

fre care nu 
are sint de- I 

obișnuite | 
ian și mon- 
________ I 

ICILĂ I 

sul preolim- I 
ude, din pă- | 
înscrie decît 
lu și dublu * 
î. Apoi vom I 
; contăm la |

a pierdut 2 puncte cu Gloria 
Buzău, a învins La Bala Mare, 
și uite așa „jocul inconstan
ței" (mai ales în retur) a a- 
dus-o de la locul 4, în tur, la 
locul 12 în finalul campiona
tului. Politehnica Iași a cîș- 
tigat 9 puncte în deplasare, dar 
a pierdut 12 acasă, ceea ce l-a 
făcut pe un suporter să spună 
după jocul cu Sportul studen
țesc : „Ca șă nu mai _ avem 
atitea emoții. ar fi bine ca 
echipa noastră să-și dispute 
meciurile de acasă... Ia Paș
cani, Tg. Frumos sau la Podul 
Iloaiei, pentru că joacă mai 
bine în deplasare". Motivele a- 
cestei inconstante au mai fost

Ar fi o parte din argumente. 
Dar valoarea unei echipe este 
exprimată și de constanța sa 
în joc. Poate că din cauza re
zultatelor contradictorii au ur
mat și desele mișcări de ju
cători. E adevărat. Politehnica 
a și fost afectată de accidentă
rile în lanț (Anton, Mureșan, 
Ciocîrlan, Ursu, Costea, Dăni- 
lă), a trebuit să mai suporte 
și suspendările lui C. Ionescu 
și Costea, dar. ca să spunem 
adevărul adevărat, randamentul 
unor jucători nu a fost Ia ni
velul așteptărilor și al posibili
tăților. Am începe chiar cu 
componeniții de bază, cu Romilă 
II. Simionaș, Mureșan, Anton,

apoi cu mal tinerii componenți 
Florean și Cernescu. Cînd for
ma sportivă a acestora a fost 
în scădere, potențialul echipei a 
ajuns la cote îngrijorătoare. 
Nu puțini spun că Politehnica 
Iași ane un lot bun. Chiar ju
cătorii au o asemenea părere. 
Dar, în ultimele 5 ediții, a- 
ceastă formație a avut o com
portare modestă, O singură dată 
(ediția 1976—77) a ocupat locul 
8 (cu 33 p). în rest, mereu în 
„subsol", uneori salvată cu 
?reu de retrogradare, la potou.

n ediția 1974—75 : locul 13 (33 
p) ; 1975—76 : locul 13 (31 p); 
1977—78 : locul 15 (32 p) ; 1978— 
79 : locul 12 (31 p). Cît va mai 
merge așa, fotbaliști ai Poli
tehnicii Iași ? Doar cu nu
mele. cu pretențiile, nu mult 
timp... Deci, ceva trebuie 
schimbat. Nu antrenorii. Ci 
mentalitatea jucătorilor. viața 
extrasportivă a unora dintre ei. 
Poate mai trebuie îmbunătă
țită și pregătirea moral-volitivă, 
adică dăruirea, ambiția, care au 
ieșit în evidență doar după e- 
șecurile de acasă, la Bacău, 
Baia Mare Satu Mare, Petro
șani, adică atunci cînd jucă
torilor le ajunsese „cuțitul la 
os". Să nu uităm de un alt 
record al Politehnicii Iași : în 
retur, în primele 4 jocuri sus
ținute pe teren propriu, nu 
obținuse decît 4 egaluri. Osci
lantă. cu toane, cu comportări 
între „una caldă" și „una re
ce". Politehnica Iași a în
cheiat această uliimă ediție de 
campionat din nou pe un loc 
modest, rămînind datoare față 
de suporterii săi. față de iu
bitorii fotbalului de la noi.

Constantin ALEXE

IN VACANȚA COMPETITIONALĂ* ■>
ca la 23 iulie să plece intr-un 
turneu în Iugoslavia. La 2 au
gust va reveni la Bacău unde 
își va continua suita jocurilor 
de verificare.

A.S.A. TG. MUREȘ se află 
la Sovata, unde va rămine pînă 
la 20 iulie. In continuare, an
trenorul T. Bone a perfectat 
bogat program de întilniri 
micale.

OLIMPIA SATU MARE 
pregătește în localitate pină __
19 iulie. La 18 iulie, va sus
ține un „amical cu echipa Ji- 
lina, din Cehoslovacia. între
20 și 30 iulie, lotul sătmăreni
lor va urma un stagiu de pre
gătire la Poiana Brașov

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
se află de ieri la Poiana Mă
rului, lîngă Oțelul Roșu. Va 
reveni la 27 iulie la Timișoara, 
unde are contractate jocuri a- 
micale.

POLITEHNICA IAȘI se pre
gătește la Tg. Neamț pînă la 
23 iulie. în perioada 5—10 au
gust, are în proiect un 
în Spania.

GLORIA BUZĂU s-a depla
sat în stațiunea Nehoiul. 
propierea Buzăului.
multe meciuri — în programul 
ei — din 24 iulie cînd revine 
în localitate.

JIUL rămîne la Poalele Pa- 
rîngului pentru întreaga peri
oadă pregătitoare. A perfectat, 
deocamdată, trei „amicale", cu 
Aurul Brad, Chimia Rm. Vil
cea si Corvinul Hunedoara

CHIMIA RM. VILCEA este 
la Horezu pentru două 
săptămîni de antrenamente a- 
sidue. Și vîlcenii au perfectat, 
din 29 iulie, numeroase jocuri 
de verificare.

VIITORUL SCORNICEȘTI 
are un bogat program de jocuri 
de verificare: cu Strungul A- 
rad, F.C.M. Reșița, Cimentul 
Medgidia și cu două echipe de 
peste hotare.

F.C.M. GALAȚI rămîne în
treaga perioadă pregătitoare pe 
malul Dunării, timp în care va 
efectua numeroase antrenamen
te și va susține cîteva jocuri 
amicale.

„U“ CLUJ-NAPOCA și-a în
ceput pregătirile în localitate. 
Are în program multe meciuri 
amicale. Iată cîteva dintre ad
versare : Jilina (Cehoslovacia), 
A.S.A. Tg. Mureș, Kuzbass Ke- 
marovo (U.R.S.S.), Olimpia S. 
Mare, Aurul Brad. La 24 iulie, 
studenții vor participa la un 
turneu 
mai fi 
reștene 
greșul.

Marea majoritate a luturilor 
divizionare A s-au reunii la în
ceputul săptămînii trecute. Pri
mele două zile au fost rezervate, 
ca de obicei, controlului medical, 
tn continuare, s-a trecui Ia e- 
fectuarea primelor antrena
mente în vederea noului se
zon compctițional care va în
cepe la 12 august. Oferim, in 
grupajul de mai jos. date pri
vind locul unde se vor desfă
șura pregătirile, proiectele de 
turnee peste hotare, programul 
jocurilor de verificare.

F.C. ARGEȘ se află de joi 
la Sinaia, unde va rămîne pînă 
la 25................... '
(26—31 
cîteva 
Pitești, 
tenționează să întreprindă un 
turneu de două meciuri (în pe
rioada 31 iulie — 6 august) pes
te hotare.

DINAMO s-a antrenat pînă 
astăzi în Capitală. în conti
nuare, responsabilul tehnic al 
echipei, Angelo Niculescu. de
plasează întreg lotul la Sinaia 
(16—28 iulie). Ultima perioadă 
este afectată jocurilor de omo
genizare cu adversari încă ne
desemnați. La 1 august va c- 
volua la Atena. în compania 
campioanei A.E.K.

STEAUA se deplasează pen
tru o săptămînă la Piatra 
Neamț (19—25 iulie), după ca
re va pleca 
Cehoslovacia 
revenirea în 
Cupei are în 
jocuri amicale cu echipe 
Diviziile A și B.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
se află la Breaza, unde va ră
mîne pînă la 26 iulie.

F.C. BAIA MARE a și în
ceput suita întîlnirilor amicale 
cu adversari interni și de peste 
hotare. în perioada 18—24 iulie, 
băimărenii efectuează un tur
neu în Uniunea Sovietică.

SPORTUL STUDENȚESC își 
desfășoară programul de* ins
truire în București. De la 18 
iulie, „alb-negrii“ pleacă la 
Cîmpulung Muscel, unde se vor 
pregăti pînă la sfîrșitul lunii.

C.S. TÎRGOVIȘTE și-a în
ceput mai devreme pregătirile, 
la 6 iulie, avînd 
neul pe care îl 
Chineză, unde 
ieri. Revenirea 
25 iulie. De la 27 iulie pînă la 
5 august, C. S. Tîrgoviște își va 
continua antrenamentele la 
Breaza.

S.C. BACĂU are în proiect 
multe meciuri amicale, urmînd

iulie. Apoi, o perioadă 
iulie) care va cuprinde 
jocuri de verilicare la 
după care campionii in-

într-un turneu în 
(25—30 iulie). La 
țară, deținătoarea 
proiect o suită de 

de

în vedere tur- 
face în R. P. 
a și plecat 
în țară : la

REZULTATELE MECIURILOR-RETUR DIN BARAJUL

un 
a-

se 
la

turneu

din a- 
Meciuri,

în Capitală la care vor 
prezente echipele bucu- 
Dinamo, Rapid și Fro-

PENTRU DIVIZIA C

La startul unui nou sezon compctifional

Ieri, echipele campioane ju
dețene au susținut jocurile re
tur ale barajului pentru pro
movarea în Divizia C. Iată re
zultatele înregistrate :

Explorări Deva (jud. Hune
doara) — Gloria Ineu (Arad) 
7-0 (0—0), Textila Buhuși (Ba
cău) — Rapid Panciu (Vran-

cea) 2—1 (0—1), Textila Timi
șoara (Timiș) — Alumina O- 
radea (Bihor) 1—0 (0—0). Vi
șinul Șieu Măgheruș (Bistri
ța) — Faianța Sighișoara <Mu- 
teș) 0—1 (0—0), Textila Prej- 
sner (Brașov) — Petrolul Tîr- 
goviște (Dîmbovița) 1—1 (1—0). 
Recolta Tudor Vladîmircscu (Ga-

MECIURI AMICALE • TURNEE
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. VASILIU

A DIVIZIONARELOR A SI B9
urmărite îndeaproape de an
trenori. LA ACESTE JOCURI 
VA TREBUI SA SE PUNA 
ACCENTUL PE MARCAJ, DE- 
MARCAJ, REZOLVAREA FA
ZEI DE JOC, JOC DUBLU 
(atacant-a părător), TRASUL 
LA POARTA CU PICIORUL 
ȘI CAPUL.

Sarcinile de joc vor avea la 
bază urmărirea, cu perseve
rență, a atitudinii față de joc 
a fotbalistului și în special a 
atenției și seriozității lui. 
Jocurile cu temă trebuie să 
fie considerate adevărate mij
loace de pregătire și nu de 
relaxare, așa cum au fost con
siderate pînă în prezent. An
trenamentele de pregătire fi
zică vor trebui să fie întoc
mite cu mare atenție, iar 
efortul să apară în evidență 
cît mai exact măsurabil. Re
facerea după antrenamente 
este necesar să se facă pe o 
durată de 45—60 minute, în 
așa fel îneît ea să fie o 
parte integrantă a . antrena
mentului.

Antrenorii au libertatea de 
a constata și controla gradul 
de pregătire prin teste fizice 
și psihico-tehnice la alegere. 
ESENȚIAL RAMÎNE FAPTUL 
CA URMĂRIREA ACUMULĂ
RILOR SAU PIERDERILOR SA 
FIE CIT MAI RIGUROS FĂ
CUTĂ.

S-a constatat în repetate rîn- 
duri că tehnica jucătorilor 
noștri este deficitară.

Pornind de la această 
litate, Colegiul central ai 
trenorUor apreciază că___
necesar să se reconsidere pon
derea tehnico-tactică in proce
sul de antrenament, atît la 
seniori, cît, mai ales la co
pii și juniori. In ceea ce pri
vește Diviziile A și B, antre
norii vor trebui să insiste asu
pra factorului tehnlco-tactic, 
în așa fel îneît acesta să con
stituie principala sarcină de 
antrenament.

In privința conținutului ci
clurilor săptăminale, cu cele 
două variante (duminică — 
duminică și duminică— 
miercuri—duminică), Colegiul 
central Insista asupra urmă
toarelor : 1. diminețile vor tre
bui să fie rezervate antrena
mentelor individualizate, iar 
după-amiezele antrenamentelor 
colective, complexe. In cadrul 
Individualizării este necesar să 
se exerseze în condiții de re
petare (pentru însușirea și 
perfecționarea temeinică a de
prinderilor) și de mișcare per
manentă 
executate 
care) ; 2. 
tactic al 
lective trebuie să fie rezolvat, 
indeosebi, prin jocuri cu temă,

După controlul medical de săp- 
tămîna trecută, echipele divizio
nare A și B au început pregăti
rile pentru sezonul competițlonal 
1979—1980. Unele dintre aceste for
mații (mal., grăbite) au și sus
ținut primele jocuri amicale. Iată 
ctteva dintre relatările corespon
denților noștri:

rea- 
an- 
este

(exercițiile să fie 
tot timpul din mlș- 
conținutul tehnico- 

antrenamentelor co-

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
LA BAIA MARE. Primele me
ciuri au avut loc vineri. Forma
ția sovietică Spartak Ivano- 
Frankov a dispus cu 6—0 (4—0) 
de divizionara C Minerul Baia 
Sprie. în al doilea joc, cunoscu
ta formație poloneză Ruch 
Chorzow a învins pe F. C. Baia 
Mare cu 3—1 (1—1). Din echipa
locală au lipsit Ariciu, Mureșan 
și Sabău. Autorii golurilor: Grzy- 
bowski, Benigher (2), respectiv 
Koller (din penalty).

C. S. TÎRGOVIȘTE — F.C.M. 
BRAȘOV 2—0 (2—0). Divizionara
A a cîștigat prin golurile mar
cate de Pitaru și Marinescu. De 
remarcat — prima apariție pu
blică a brașovenilor (antrenor: 
Nicolae Proca) sub noua denu
mire a clubului orășenesc de fot
bal, F.C.M. (in loc de Steagul 
roșu). După această partidă, dis
putată sîmbătă, tîrgoviștenil au 
plecat, duminică, în R. P. Chi
neză, unde vor efectua un tur
neu de cîteva jocuri. (M. AVANU).

VIITORUL SCORNICEȘTI — U- 
NIVERSITATEA CRAIOVA 3—3 
(1—1). Golurile au fost înscrise 
de Voiculeț, Șoarece și P. Manea 
(acesta din 11 m), pentru noua 
divizionară A, respectiv Beldea- 
nu (din penal#), Bălăci și Iri- 
mescu, pentru craioveni. Meciul 
a avut loc la Slatina, în prezența 
a 10 000 de spectatori. (I. OPREA)

lăți) — Recolta Săhăteni (Bu
zău) 2—1 (0—1), C.P.L. Carai» 
sebeș (Caraș Severin) — Petro» 
Iul Țicleni (Gorj) 4—0 (2—0), 
C.F.R. Turda (Cluj) — Simared 
Baia Mare (Maramureș) 2—1 
(0—0), Danubiana București — 
Minerul Medgidia (Constanța) 
2—1 (2—0), Oltul Rm. Vilcea 
— Dunărea Calafat (Dolj) 
1—0 (1—0), Unirea Șiret (Su
ceava) — Mureșul Toplița 
(Harghita) 1—3 (0—2), Victoria 
Florești (Prahova) — Viitorul 
Chirnogi (Ilfov) 1—0 (0—0).
Textila Roșiori (Teleorman) — 
Electrodul Slatina (Olt) 
(0-0).

1 -o

Echipele subliniate vor 
va în viitorul sezon în 
zia C, împreună cu C.P.L. Se
beș (Alba), Ș.N. Brăila, O.J.T. 
Carpați Covasna. Rapid Fetești 
(Ialomița), Unirea Dr. Tr. Se
verin, Metalul ~ 
ELCOND Zalău (Sălaj), 
greșul 
ficate
Iași 
dauna 
Vaslui, 
— din 
F.R.F.
comise

acti- 
Divi-

Cărei, Victoria 
J Pro- 

Isaccea (Tulceâ) — cali- 
fără baraj, și A.S.A. 

(Iași) — promovată în 
campioanei județului 

exclusă — cum se știe 
competiție de către 

pentru grave nereguli 
în campionatul încheiat.

Duminică, o Selecționată a ju
dețului Maramureș a întîlnit pe 
Spartak Ivano-Frankov, victoria 
revenind fotbaliștilor români cu 

scorul de 1—0 (0—0), prin golul 
marcat de Moldovan. In partida 
vedetă, s-au întîlnit, din nou, 
F. C. Bala Mare și Ruch Chorzow. 
Meciul s-a terminat la egalitate 
1—1 (0—0). Au marcat Grzibowski 
pentru oaspeți șl Roznai pentru 
băimăreni. Joc viu disputat în 
care băimărenii au ratat 6 ocazii. 
Polonezii s-au comportat exce
lent în apărare, operînd contra
atacuri periculoase. Turneul con
tinuă marți- (V- SASARANU).

F. C. BIHOR — RZSEZSOWIA 
(POLONIA) 2—1 (1—1). Autorii
golurilor Florescu =sl Naom, res
pectiv Szekeien. (P. LORINCZ).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRA

SE LA TRAGEREA LO
TO 2 DIN 15 IULIE 1979

I : 40 59
a Il-a :
a III-a :

75
32
71

DE

Extragerea
68.

Extragerea
4 31 23.

Extragerea
11 38 37.

FOND TOTAL 
CÎȘTIGURI : 522.047 lei, 
din care 15.037 lei 
port la categoria 1.

re-

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 IULIE

I. Portul — F. C. Constanța
II. Petrolul — Poiana

III. Rulmentul — Chimia Tr. M. 
IV Gaz metan — Nitramonia
V. Steagul roșu — I.C.I.M.

VI. Letea — Cimentul Bicaz
VII. Ceahlăul — Energia

VIII. Constr. Vaslui
IX. Carpați Sinaia — Olimpia Rm. S. 1

1
X 

__  _______ 2
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI 314.236 LEI.

2
2
2
2
1
1

ANULAT
Vilt. Vaslui 2

X. Dinamo Focșani — Unirea Foc. 
XI. Pescărușul — Șoimii Cernavoda 

XII. Bihoreana — CUPHOM Baia M. 
XIII. Someșul — Victoria Cărei



PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
VOLEIBALIȘTII, NEÎNVINȘI 

IN TURNEUL' DE LA BERLIN, 
TERMINA PE LOCUL 1

în turneul masculin de vo
lei de la Berlin, echipa Româ
niei a întrecut cu 3—2 (15—6, 
8—15. 14—16, 15—8. 15—4) selec
ționata secundă a Cubei. In 
alte meciuri, Polonia B a în
vins cu 3—1 (13, 3,—11. 12) for
mația Ungariei, iar R.D.G. cu 
Cehoslovacia (B) 3—2 (—11,
—14, 16, 8. 17) Selecționata
României a întrecut cu 3—1 
pe Cehoslovacia (B).

în ultimul 
români, jucînd _ __ __  _
dispus de echipa Ungariei cu 
3—0 (10. 8. 8) în ■ - -
minute. Astfel.
noastre termină neînvinsă tur
neul, clasîndu-se pe primul loc, 
fiind urmată de voleibaliștii 
cubanezi.

joc. voleibaliștii 
excelent, au

numai 49 de
echipa țării

VIRGINIA RUZICI IN FINALĂ 
LA ANTIBES

turneului feminin 
de la Antibes se va 

între jucătoarea ro-
Finala 

de tenis 
disputa ___  ________  _
mâncă Virginia Ruzici și ame
ricanca Billie Jean King. în 
semifinale, Ruzici a învins-o cu 
5—7. 7—6, 6—2 pe Francoise- 
Durr (Franța), iar King a e- 
liminat-o cu 6—3, 6—2 pe iugo
slava Mima Jausovec.
BASCHETBALIȘTll - ÎNVINGĂ

TORI LA MISKOLC
Turneul internațional mas

culin de baschet de la Mis
kolc, pentru „Cupa Univer
sității", s-a încheiat cu victo
ria selecționatei României care, 
prestînd un joc excelent, a în
vins în ultimul meci cu 82—78 
(52—40) reprezentativa Unga-

Turnee internafionale de șah

hausner, Învingător la iași
Ciocaltea se menține lider la Satu Mare

de juniori
Primii 

de

• Cea de a V-a ediție a tra
diționalului turneu internațional 
de șah „Memorialul Mihail Sa- 
doveanu" s-a încheiat duminică, 
la Iași, cu victoria meritată a tî- 
nărulul maestru cehoslovac 
IVAN HAUSNER care totalizea
ză 8 puncte din 11 posibile. In 
ultima rundă, Hausner a remizat 
cu Skrobek. Principalul său 
contracandidat Ia primul loc, 
maestrul reșlțean Cornel Bușu 
(care a fost lider de-a lungul a 
mai multe runde) a pierdut par
tida cu Honfi, situîndu-se pe lo
cul 2 cu 7'/3 p. Locul 3 revine 
campionului nostru 
Ovidiu Foișor cu 7 p. 
clasați au realizat o normă 
„maestru F.I.D.E.".

în continuare s-au clasat, 
egalitate, Pușcașu șl Urzică 
cîte 6 p (primul ratînd 
bune ocazii care l-ar fi putut 
plasa mal sus). Urmează : Voi- 
culescu șl Honfi cu 5'/2 p. Mar- 
covici 5 P, Skrobek și Roos 
4*/a P> Dominte 3*/j p, Szmctan 
3 p.
• Se apropie de sfîrșlt șl tur

neul international de șah „So
meș", care se desfășoară la Satu

Ia 
CU 

riteva

IN DISCUȚIE, LA BRUXELLES, TRANSMISIILE LA RADIO Șl T.V
ALE MARILOR COMPETIȚII SPORTIVE

(Agerpres). In

__ care a dezbătut 
legate de transmisia 

manifestații

BRUXELLES ...
capitala Belgiei a avut loc reu
niunea Uniunii europene de ra- 
dloteleviziune 
probleme 1____
marilor manifestații sportive. 
Vicepreședintele acestei organiza
ții, Jerry Monsel, a declarat că 
a fost perfectat un acord cu 
organizatorii J.O. de la Moscova, 
singura problemă în suspensie 
fiind aceea a acreditărilor, U.E.R.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • Proba de 3 000 m 

obstacole din cadrul concursului 
de la Londra a revenit kenyanu- 
lul Hillary Tuwel în 8:23,75. Alta 
rezultate: 400 m garduri — Mo
ses (S.U.A.) 48,58; ciocan — Far
mer (Australia) 70.16 m; greutate 
— Capes (Anglia) 19,30; 800 m — 
Scott (S.U.A.) 1:47,30 ; 200 m — 
Edwards (S.U.A.) 20,77; 100 m — 
Edwards 10,35; suliță — Osborne 
(Anglia) 81,68 m ; lungime — 
Desruelles (Belgia) 7,95 m, 10 000 
m — Treacy (Irlanda) 28:12.1.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Poloniei (135 km) a reve
nit polonezului Szurkowski in 
3h 10:01. Lider al clasamentului 
general se menține Charuckl (Po
lonia).

FOTBAL • Rezultate din com
petiția .Cupa de vară": F. C. 
Zurich — Odense (Danemarca) 

riei. în penultimul joc baschet- 
baliștii noștri au dispus de e- 
chipa R.D.G. cu 93—80 (48—37). 
Clasament final : 1. România 
—6 p, 2. _ Ungaria —5 p, 3. 
Cehoslovacia B —4 p. 4. R. D. 
Germană —3 p. Trofeul pentru 
cel mai eficace jucător a 
acordat baschetbalistului 
mân Dan Niculescu.

fost 
ro-

...BASCHETBALISTELE
LA BEIJING

Selecționata feminină__  , de 
baschet a României și-a conti
nuat turneul în R. P. Chineză, 
întîlnind la Beijing reprezen
tativa orașului. Baschetbaliste
le românce au obținut victoria 
cu scorul de 73—62 (42—34).
Jocul a fost urmărit de aproa
pe 8 000 de spectatori.

C.M. DE JUNIORI LA ȘAH

După 6 runde, în campio
natul mondial de șah pentru 
juniori, ce se desfășoară la 
Belfort (Franța), pe primul loc 
în clasament se află Elvest 
(U.R.S.S.) cu 5‘A p. Șahistul 
român Dan Bărbulescu se află 
pe locul 5—8 cu 4 p, la egali
tate cu Benjamin (S.U.A.), 
Liao (Republica Dominicană) și 
Tamas Utasi (Ungaria).

Șl 
PE

CANOIȘTII TOMA 
GHEORGHE SIMIONOV, 
LOCUL II LA MOSCOVA

pistele de apă ale ca-Pe pistele de apă ale, ca
nalului olimpic de la Krilats- 
koe (în apropiere de Moscova) 
s-au desfășurat primele finale 
la caiac-canoe, în cadrul Spar- 
tachiadei popoarelor din 
U.R.S.S., la care participă — 
după cum se știe — și invitați 
de peste hotare. în proba de

Mare. După 9 runde lider se 
menține marele maestru VICTOR 
CIOCALTEA, care totalizează 
7 p. El a remizat în runda a 8-a 
cu Bukal, iar în runda a 9-a l-a 
învins pe Prelsmann. Fruntașul 
clasamentului este secondat de 
tînărul maestru iugoslav Sindik, 
autor a trei victorii consecutive, 
la Rajna, Fischer șl Szabo, care 
i-au permis să acumuleze 6'A p. 
Urmează în clasament : Ungu- 
reanu șl Biriescu 6 p, Bukal 5 p, 
Ilijin 4*/j p, Banas 4 p (1), Sza
bo 4 p, Fischer 3’/» p, Rajna șl 
Prelsmann 2’/j p, Lengyel 
l'/i (1).

JUCA rOTBAHȘTI STRĂINI
trebui să părăsească Spania, ca 
urmare a hotărîrii federației de 
specialitate prin care un club 
poate utiliza în sezonul viitor 
doar doi jucători străini. Exis
tă în momentul de față echipe 
spaniole care folosesc pînă la 
5—6 jucători veniți de peste ho
tare, astfel că, încă din luna 
iulie, luna transferurilor, vor 
fi reziliate contractele a circa 
30 de jucători.

Hotărirea federației spaniole 
de fotbal mai precizează că, 
pînă în anul 1982, toți jucătorii 
străini vor fi excluși din echi
pele de prima divizie a cam
pionatului spaniol. Se va face 
o singură excepție, în cazul ar
gentinianului Mario Kempes 
care a semnat tn 1978 un con
tract pe 4 ani cu echipa Va
lencia.

MADRID (Agerpres). Potrivit 
știrilor transmise de agențiile 
de presă, numeroși fotbaliști 
transferați de peste hotare vor

cerind mal mult de 1 000 de 
locuri cite au fost acordate ini
țial. Au fost organizate contracte 
cu organizatorii J.O. de la Lake 
Placid, se negociază cu Fede
rația spaniolă de fotbal transmi
terea turneului final din 1982 șl 
există, de asemenea, perspectiva 
transmiterii la televiziune a tur
neului final al campionatului eu
ropean de fotbal, ce se va des
fășura tn iunie 1980.

4—3; Chenois (Elveția) — A.S.K. 
Linz (Austria) 3—0; Blagoevgrad 
— Austria Salzburg 2—1; Esbjerg 
(Danemarca) — Vienna 2—0; Ein
tracht Braunschweig — F.C. 
Gall (Elveția) 3—2; Bremen 
Rapid Vlena 2—1.

St.

ln-NATAȚIE • La 
ceput turneul de 
„Trofeul celor 6 
dia — Austria 7—4; Franța — El
veția 7—2.

Bruges, a 
polo pentru 

națiuni": Sue-

SCRIMA • Proba de spadă 
cadrul întrecerilor de scrimă 
Spartachladei popoarelor __
U.R.S.S. a fost cîștigată de Leo
nid Dunaev cu 5 v, urmat de 
Aleksandr Abușahmetov — 3 v.

din 
ale 
din

RUGBY • Echipa Franței și-a 
continuat turneul în Noua Ze- 
elandâ, susținînd o nouă întîl- 
nlre în compania reprezentative! 

canoe dublu 500 m. pe primul 
loc s-a clasat echipajul sovie
tic al campionilor olimpici 
Serghei Petrenko și Aleksandr 
Vinogradov, cu . timpul de 
1:45,2. Pe locul doi, canoiș- 
tii români, frații Toma și 
Gheorghe Simionov — 1:46,0, 
urmați de formațiile R.S.F.S. 
Ruse — 1:46,30, Poloniei — 
1:46,50, Uzbekistanului — 1:47,60.

START PROMIȚĂTOR 
IN „CUPA DUNĂRII" 

LA POLO

La Novaki (în apropiere 
de Bratislava) are loc compe
tiția internațională de polo pe 
apă pentru „Cupa Dunării". E- 
chipa secundă a României a 
cîștigat primele trei partide 
disputate, învingînd cu 4—3 e- 
chipa Poloniei, cu 11—3 selec
ționata Bulgariei și cu 5—3 se
lecționata de tineret a Ceho
slovaciei. în partida următoa
re jucătorii români au întîlnit 
echipa reprezentativă a Ceho
slovaciei. Gazdele au terminat 
învingătoare cu scorul de 9—4.

în „Cupa Davîs“

CEHOSLOVACIEI Șl ITALIEI - CALIFICATE MARELE PREMIU
Echipa de tenis a Ceho

slovaciei conduce cu 3—0 în 
fața echipei Franței în semifi
nalele grupei B a zonei euro
pene din „Cupa Davis" care 
se dispută la arena Roland 
Garros din Paris. Rezultate : 
Smid — Moretton 4—6, 4—6, 
6—3, 6—3, 8—6 ) Kodes. Smid —

PREGĂTIRI PENTRU
C. M. DE FOTBAL

DIN COLUMBIA
(Agerpres). DupăBOGOTA

cum s-a anunțat, turneul final al 
campionatului mondial de fot
bal din 1986 se va desfășura tn 
Coliimbia. Organizatorii au esti
mat costul instalațiilor sportive, 
lncluzînd șl sistemele de comu
nicații moderne sau construcțiile 
hoteliere, la circa 4 milioane de 
pesos. Președintele comitetului de 
organizare, Rodrigo Loreda, a 
informat totodată presa despre 
pregătirile ce se fac încă de pe 
acum în diferite orașe columbie
ne ce vor găzdui acest eveniment 
sportiv.

țării. De data aceasta, rugbyștil 
francezi au jucat remarcabil, ob- 
ținlnd victoria cu 24—19 (10—7).
In primul joc, la Christchurch, 
gazdele cîștigaseră cu *23—9.

de la Am- 
runde, tn 
se află

ȘAH • In turneul 
sterdam, după două 
fruntea clasamentului 
Gyula Sax (Ungaria) cu 2 p, ur
mat de Smejkal (Cehoslovacia). 
Hort (Cehoslovacia) șl Ree (O- 
landa) cu cite l1/» p.

TENIS • In turneul de la Fo
rest

6—4.

Hills: Mayer — Ramirez 6—1,
6—4; Peccl — V. Amrltraj 
6—4, 6—3; Dlbbs — Peccl 
6—0; Solomon — Fibak 6—2, 
• La New Port: Smith — 

Pfister 6—1, 6—4; Teacher — Tim 
Gullkson 6—2, 7—6. • La Gstaad: 
Pinner — El Shaffel 6—4,
6— 4; McNamara — Clerc
7— 6, 6—2.

5—7,
3—6,

JOCURILE SPORTIVE PANAMERICANE
• Campionii la box • Brazilia învingătoare la fotbal, S.U.A. la baschet

SAN JUAN, 15 (Agerpres). 
— S-a încheiat turneul de box 
din cadrul Jocurilor sportive 
panamericane de la San Juan 
(Porto Rico), în ordinea celor 
11 categorii titlurile revenind 
următorilor pugiliști : Ramirez 
(Cuba) ; Mercado (Porto Ri-* 
co) ; Beard (S.U.A.) , Taylor 
(S.U.A.) ; Horta (Cuba) ; Ste
eples (S.U.A.) ; Aldama (Cu
ba) ; Molino (Porto Rico) ; Go
mez (Cuba) ; Tucker (S.U.A.); 
Stevenson (Cuba).

în ultima zi a concursului 
de atletism, proba de maraton 
a revenit cubanezului Rada- 
mes Gonzales (22 ani), crono
metrat pe 42,195 km în 2h24:09. 
Alte rezultate : 1500 m băr
bați — Paige (S.U.A.) 3:10.5 ; 
prăjină — Simpson (Canada) 
5,15 m ; 4X100 m masculin — 
S.U.A. — 38,85 ; 4X400 m fe
minin ; S.U.A. — 3:19,4 ; suliță 
fete — Colon (Cuba) 63,30 m. 
în finala turneului de fotbal, 
Brazilia a învins Cuba cu 3—0 
(1—0), în timp ce pentru me-

ECHIPELE ANGLIEI,

Noah, Moretton 7—3, 6—4. 5—7, 
6-2.

în semifinalele grupei A, Ia 
Eastbourne, echipa Angliei a 
luat avantaj decisiv : 3—0 asu
pra formației Spaniei. De no
tat că Llyod a dispus cu 7—5, 
3—6, 6—2 de M. Orantes.

în meciul de la Roma din
tre selecționatele Italiei și Un
gariei, înaintea ultimei partide 
scorul este de 3—1 în favoarea 
gazdelor. La dublu, Taroczi și 
Szoke au întrecut cu 6—3, 3—6, 
6—0, 8—6 perechea Panatta — 
Bertolucci. Corado Barazzutti 
l-a întrecut pe Peter Szoke cu 
6—4, 6—1, 6—1.

r

stop-cadru KEES KIST,
DE PE BANCA REZERVELOR,

GHEATA DE AUR“!

Kist la înălțime...
Odată cu încheierea cam

pionatelor naționale de fot
bal se cunosc și laureațli 
golgeterilor europeni. Anul 
acesta se vor acorda „4 ghe
te" deoarece, pe locul al doi
lea s-au clasat la egalitate 
doi fotbaliști șl anume Fekete 
(Ujpesti Dozsa) și Mavros 
(A.E.K. Atena) cu cîte 31 de 
puncte marcate, șl, deci, am
bii vor fi premiațl cu „ghe
tele de argint".

Gheata de aur a revenit o- 
landezului Kees Kist (A.Z. 67 
Alkmaar) cu 34 g, iar cea de 
bronz Iui Krankl (C. F. Bar
celona) — 29 g.

Din păcate, pe lunga listă 
a celor mal buni „oameni de 
gol" de pe continent, repre
zentantul țării noastre Radu 
~ (F. C. Argeș) figurează (cu 

g) doar pe locul 19, dar 
sperăm, că noul sezon ne 
aduce din nou satisfacțiile 
care Dudu Georgescu nl

n
22 
să 
va 
pe 
le-a dat in două rlnduri.

Cine este purtătorul actua
lei „ghete de aur“ I Olande
zul Kees Kist, poate mal pu
țin cunoscut declt cel care-I 
urmează în clasament, inter
naționalii Fekete șl Mavros. 
Dar, după cucerirea prețiosu
lui trofeu, Kist a devenit în 
rîndul „microbiștilor" olan
dezi un fotbalist foarte popu-

dalia de 
dispus cu
RiR». In
S.U.A —

bronz Argentina a
2—0 (1—0) de Costa 
finală, la baschet : 
Porto Kico 113—94,

,,TURUL CICLIST
AL FRANȚEI"

Portughezul Agostinho 
învingător In etapa a 17-a

FARIS, 15 (Agerpres). — Tu
rui ciclist al Franței a conti
nuat duminică cu desfășurarea 
etapei a 17-a : Les Menuires — 
l’Alpe d’Huez (169 km). Această 
etapă de munte, a scos din 
nou în evidență calitățile de 
..cățărător" ale portughezului 
Joaquim Agostinho, învingător 
cu timpul de 6h 14:52. în cla
samentul general individual, se 
menține lider francezul Bernard 
Hinault, urmat la 2:45 de olan
dezul Joop Zoetemelk și la 
19:22 de Kuiper (Olanda)

AUTOMOBILISTIC
AL ANGLIEI

LONDRA. 15 (Agerpres). — 
Marele premiu automobilistic 
al Angliei pentru campionatul 
mondial de formula I, disputat 
pe circuitul de la Silverstone, 
a revenit pilotului elvețian 
Clay Regazzoni („Williams") cu 
o medie orară-record de 223.370 
km, pe 68 de tururi de cir
cuit, însumînd 320,892 km, aco- 
periți în timpul de 1 h 26:11.17. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat în ordine francezii Rene 
Arnoux („Renault”) și Jean- 
Pierre Jarier („Tyrrell").

iar. Anul trecut el fusese se-' 
lecționat tn lotul lărgit ai O- 
landel pentru „El Mundial", 
dar în cele din urmă antre
norul Ernst Happel l-a lăsat 
acasă, preferindu-1 pe con- 
saerații Geels, Van der Kuyien 
șl frații Willy șl Benă Van 
der Keerkof. Nu mică l-a fost 
supărarea iul Kist în momen
tul etnd a aflat că nu a fost 
nominalizat pe lista celor 22, 
care urmau să plece tn Ar
gentina. „Lasă că le arăt eu 
lor..." spunea atunci Kist 1 Si 
le-a arătat mai apoi că este 
un excelent om de gol i Din 
cele 87 de puncte marcate de 
formația sa A.Z. 67 Alkmaar. 
Kist a înscris 34. După C.M., 
au urmat meciurile din pre
liminariile. campionatului euro
pean. Noul antrenor al selec
ționatei din „Țara lalelelor", 
Jan Zwartkruis a continuat 
să-l țină Pe Kist pe banca re
zervelor. El a cedat însă nu
mai la insistențele presei, 
care căutau să-1 convingă pe 
selecționerul unic de utilita
tea lui Kist în reprezentativă, 
scriind: „După ce i-am pier
dut pe cel doi Johani (Kruyff 
și Neeskens — n.n.), iar Ge
els joacă la Anderlecht, In 
Belgia, și aducerea acestuia 
Ia ultimele partide din C.E. 
creează dificultăți, trebuie să-1 
folosim pe „tunarul" de la 
Alkmaar"... Astfel, Kist este 
scos din umbră șl aliniat în 
meciurile din C.E. cu R. D. 
Germană (in care a marcat 
șl un gol) și cu Polonia, apoi 
șl în revanșa cu Argentina, 
organizată cu prilejul jubile
ului F.I.F.A.

„Dreptatea a triumfat" — 
scriau apoi pe bună dreptate 
ziarefle olandeze, Kees Kist, 
in virstă de 26 de ani, nu este 
totuși un jucător de mare 
virtuozitate, dar lipsa unet 
tehnici desăvârșite este com
pensată prin alte calități: 
are „simțul porții", pătrunde
rile lui viguroase creează pa
nică în defensiva adversă; 
are o detentă remarcabilă, lo
viturile sale cu capul sînt 
precise, ca șl șuturile expe
diate puternic cu ambele pi
cioare.

Ascensiunea echipei A.Z. 67 
Alkmaar pe locul IV In cam
pionatul olandez, este, de 
bună seamă, șl consecința e- 
ficacitățli „virfului" său Kees 
Kist...

Ion OCHSENFELD


