
UN VERITABIL FESTIVAL
AL ATLETISAAULUI ȘCOLAR

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA I

DEVA, 17 (prin telefon). în 
plină vacanță, elevilor din lo
calitate, mari iubitori ai spor
tului, li s-a oferit un veritabil 
festival al atletismului școlar, 
o întrecere care a reunit pe 
stadionul „Cetate" aproape 800 
de tineri și tinere : finaliștii pe 
țară ai pentatlonului atletic 
școlar — acum la a Xî-a edi
ție —, componenții probelor de 
ștafete pentru elevi — întrece
re aflată și ea la a III-a edi
ție — precum și participanții 
la concursul de selecție rezer
vat tinerilor din mediul rural. 
Timpul excelent și ambiția 
concurenților au favorizat reu
șita acestor acțiuni sportive de 
masă inițiate de C.C. al U.T.C. 
și organizate aici cu concursul 
gazdelor. Comitetul județean 
U.T.C. si C.J.E.F.S. Hunedoara 
și desfășurate sub generosul 
însemn al „Daciadei".

Evident, concursul care s-a 
aflat în centrul atenției gene
rale a fost cel de pentatlon. 

- Am fost martorii unei dispute 
extrem de strînse, și la fete și 
la băieți, primul loc pe podium 
decizîndu-se abia după ultima 
probă, 400, și. respectiv, 800 de 
metri. Fetele și-au desemnat 

. ^ pîștigătoarea în persoana elevei 
Maricta Ilcu, din Deva, care a 
totalizat 3964 p (12,3 pe 100 m ! 
8,26 m la greutate ; 1,55 m la 
înălțime ; 5,57 m la lungime și 
61,9 s la 400 m). Ea s-a impus 
în fața următoarelor atlete — 
eleve, clasate după cum urmea
ză : 2. Mirela Condurache (Iași) 
3914 p, 3. Rodi ca Asavei (Arad) 
3824 p. 4. Fevronia Stan (Dolj), 
3748 p, 5. Carmen Cordoveanu 
(Mehedinți) 3438 p. 6. Ana Datu 
(Mureș) 3346 p. în concursul e- 
levilor. locul I a revenit atle
tului Emilian Savu de la Lie. 
„Ady-Șincai" din Cluj-Napoca, 
cu 3370 p (11,1 pe 100 m ; 10,38 
m la greutate ; 1,91 m la înălți-

me ; 6,36 m la lungime ; 2:07,2 
la 800 m). Cîștigătorul a fost 
urmat de Gh. Gentimir (Hu
nedoara) cu 3187 p, Nicolae 
Veșca (Buzău) 3120 p, A. Palcu 
(Arad) 2926 p. Vasile Miron 
(București) 2913 p și C. Robu 
(Mehedinți) 2826 p.

în concursul de ștafete, vic
toriile au fost împărțite între 
elevii din municipiul București 
și județul Iași. Notabil este 
faptul că și alte județe s-au 
străduit să-și aibă sportivi 
printre fruntași (Hunedoara, 
Dolj, Cluj). Rezultate : fete 
(400 + 300 + 200 + 100) 1. 
Iași 2:19,5 ; 2. Cluj, 3. Hune
doara : 4 X 200 : 1. Iași 1:45,2. 
2. Hunedoara, 3. Cluj ; băieți 
(800 + 400 + 200 + 100) | 1. 
București 3:22,0 ; 2. Iași ; 3.
Dolj ; 400 + 300 + 200 + 100 :
I. București 1:51,8; 2. Iași; 3. 
Cluj.

în concursul de selecție pen
tru tinerii din mediul rural 
(acțiune organizată în premie
ră) reprezentanții județelor 
Dîmbovița și Hunedoara au a- 
cumulat cele mai multe locuri 
întîi (cite trei), restul ocupîn- 
du-le sportivii din județele 
Sibiu și Prahova. Iată cîștigă- 
torii : categoria 14—16 ani, 100 
m : Violeta Mareș (Hunedoara) 
13,3 și Ion Pricopie (Dîmbovița)
II. 9 ; lungime : Violeta Mareș 
5,20 m si Nicolae Aurel (Pra
hova) 6 m ; categoria 17—19 
ani, — 100 m : Maria Stanca 
(Dîmbovița) 12,9 si Gabriel 
Savu (Dîmbovița) 11,9 ; lungi
me : Daniela Stanciu 
4,82 m și Iulian Niță 
doara) 6,58 m.

Cîștigătorilor, precum 
curenților aflați pe podium 
s-au decernat cupe, diplome și 
echipament sportiv, oferite de 
C.C. al U.T.C., C.N.E.F.S. și or
ganele locale.
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De astăzi, timp de 10 zile, in Capitală

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX, 0 PASIONANTĂ9

ÎNTRECERE A SPORTULUI CU MĂNUȘI DIN TARA NOASTRĂ
• Pc lisjclc de concurs -2H de pugiliști • In programul
galelor inaugurale, Întreceri preliminarii pe arena
Progresul, azi, de ia orele 13 $1 15,30 • semifinalele $1

linala - la Palatul sporturilor $1 Culturii (orele 18)

Dragomir Hie (Dinamo) luptă 
pentru păstrarea titlului...

ieri, reprezentat de numai ci{iva fotbaliști și boieri

DOLJUL SPORTIV ARE AZI PERFORMERI
VALOARE ÎN TOATE DISCIPLINELE

*R<0M'A'N'l’A*j

Azi, la ora 15, pe arena cen
trală de la Progresul va ră
suna primul gong al turneului 
final din cadrul campionatelor 
naționale de box pentru seniori 
pe anul 1979, eveniment spor
tiv de larg interes și, firește, 
deosebit de important în ampla 
acțiune de creștere substanțială 
a performanțelor pugiliștilor 
noștri fruntași. După cum sîn- 
tem informați, pe listele de 
concurs sînt înscriși 277 de 
participanți. Prezența masivă 
a celor mai buni boxeri din 
tară i-a determinat Pe orga
nizatori să eșaloneze turneul 
pe o perioadă de 10 zile, 
identică, dealtfel, cu cea a 
turneului olimpic, de anul vi
itor, de la Jocurile Olimpice.

De marți, toți combatanții 
se află în Capitală. Azi va a- 
vea loc vizita medicală, pri
mul cintar oficial și tragerea 
la sorți. După aceste „formali
tăți" nelipsite la orice turneu 
de box, se vor alcătui progra
mele de desfășurare a reuniu
nilor : de la 18 la 24 iulie vor 
avea loc zilnic cite două gale, 
prima la ora 15, cea de a 
doua la ora 18,30. Odată cu 
terminarea fazelor preliminare, 
teatrul ostilităților pentru semi
finale (25 și 26 iulie), precum 
și Pentru finala din 
va muta in Palatul 
și Culturii.

Dintre campionii 
cute. Alexandru Turei, Gheor- 
ghe Govici. Teodor Dinu, Titi 
Cercel, Dragomir Die, Simion 
Cuțov, Ion Budușan, Nicolae 
Chioveanu, Valentin Silaghi, 
Georgieă Donici și Ion Cernat 
(în ordinea celor 11 categorii), 
doar dinamoviștii Titi Cercel 
(pană) șl Simion Cuțov (ușoa
ră) nu-și apără titlurile, deoa
rece primul este accidentat, iar 
al doilea participă la un mare 
turneu internațional. Deci, 9

dintre campioni vor lupta pen
tru păstrarea centurilor cuceri
te anul trecut

Printre protagoniștii întrece
rilor ce vor debuta în această 
după-amiază se vor afla : AL 
Turei, R. Cozma, N. Crăciun. 
D. Schiopu, V. Ciobanu, A. 
Săli (semimuscă), G. Govici, D. 
Radu, A. Sirca, Niță Robu, N, 
Șeitan (muscă), T. Dinu, F. 
Ibraim, I. Căprărescu, D. Ci pe
re (cocoș), Gh. Oțelea, I. Lun- 
gu, N. Stoenescu, Al. Dobăeș, 
P. Dragu (pană), D. Ilie, FL 
Livadaru, N. Brinzei, FI. Stan, 
I. Sandor, P. Căpriceanu (semi- 
ușoară). C. Hajnal, L- Sandu, 
N. Costin, (ușoară), I. Budușan,

...Daniel Radu (Steaua) luptă 
pentru cucerirea iui j

28 iulie, se 
Sporturilor

ediției tre-

Gh. Costache, L Vladimir, Gh. 
Simion, V. Cicu, C. Ghindăoanu 
(semimijlocie), N. Chioveanu, 
V. Gîrgavu, V. Didea. I. Mi
ron, C. Hoduț (mijlocie mică), 
V. Silaghi, P. Istraie, S. Tirilă. 
M. Imre, M. Culineac (mijlo
cie). G. Donici, L Gyărffi, D. 
Văleanu, I. Joița, Al. Mircea, 
C. Chiracu, I. Captari (semi
grea). L Cemat, D. Mi cu, D. 
Căpățînă, T. Pîrjol, M. “ ‘ 
raș, G. Axente (grea).

După cum se vede, la 
categorie sînt înscriși 
redutabili, mulți dintre ei lau- 
reați al unor mari competiții 

. internaționale, care vor putea 
furniza intîlniri spectaculoase.

Paul IOVAN

Grigo-

fiecare 
boxeri

1 înainte de anul 1944, Craio
va sportivă era cunoscută 
doar grație echipei de fotbal, 
care activa în prima divizie, 
și unor boxeri talentați, ca 
Marin Gașpar, Anton Oșca 
etc., ce-și cîștigau existența 
practicînd sportul cu mănuși. 
Despre baza sportivă din a- 
cea vreme sînt foarte puține 
lucruri de spus. Ea se rezu
ma la tun teren die fotbal 
fără pistă de alergări, împrej
muit cu un gard de seîndiuiri. 
Intr-o mică încăpere din in
cinta terenului de fotbal era 
amenajată așa-zisa sală de 
box, al cărei inventar se com
punea din două perechi de 
mănuși (mereu cîrpite) și un 
sac cu nisip. Galele de box ee 
organizau în arenele diferitelor 
circuri, pasagere prin locali
tate, ori în sălile cinematogra
felor „Rio", „Scala". „Miner
va".

Astăzi, Craiova se mînidrește 
cu un. stadion central, excelent 
amenajat, cu o modernă Sală 
a sparturilor, cu numeroase 
alte săli de antrenament șl te
renuri pentru diferitele disci
pline, cu bazine de înot. Cele 
peste 300 de echipe de fotbal 
care activează în campionatul 
județean școlar (majoritatea 
provenite din comune) dispun 
de terenuri proprii de pregă
tire șl ooncunuri. Dar. despre

La Craiova, ca în toate așezările doljene, crosurile angrenează 
săptăminal un număr tot mai mare de tineri și tinere

barza sportivă a județului — 
intr-o evidentă înflorire în ul
timii ani — ar fi încă foarte 
multe de spus. Ne-am propus, 
însă, ca în rîndurile de față 
să ne ocupăm îndeosebi de 
performanțele obținute de 
sportivii craioveni, de modul 
in care activiștii sportivi din 
județ și-au îndeplinit obiecti
vele stabilite de. Programul de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Atletismul se situează Ia loc . 
de frunte în județul Dolj. Mo
dul cum sînt Îndeplinite sar
cinile privind dezvoltarea aces
tei discipline de către activiștii 
sportivi craioveni poate con
stitui o pildă pentru toate ju
dețele țării. Numele Natalie! 
Mărășescu (campioană euro
peană de sală și recordmană 
mondială) nu mai are nevoie 
de prezentare. Tot In lotul o- 
limpic este inclus și alergăto
rul de obstacole Dan Betini. 
Dar numărul atleților craioveni 
campioni ai țârii și record
mani este mult mai mare. 
Cristina Mitu, Ana Marcu. Ni- 
coleta Lia, Cristina Cojocaru. 

Mura Ghițuicscu, Mihai Biră,

Vergica Ghiță, Mirel Dragu, 
sportivi tineri, de real talent, 
sînt crescuți de harnici și pri- 
cepulțî antrenori ca Nicolae 
Mărășescu, Fane Cioacă, Virgil 
Popescu, Ștefan Popescu, Mihai 
Nistor, Ionel Ghiță.

Echipa pregătită de acești 
tehnicieni a promovat în gru
pa A a „Cupei României", 
unde activează cu rezultate 
buue. In anul 1978, atleții dol- 
jeni au cucerit un număr de 
16 titluri de campioni națio
nali, doborîrud și 13 recorduri. 
Pină în acest moment (cam
pionatele nu s-au desfășurat), 
în anul 1979 sportivii din Dolj 
au corectat încă 11 recorduri 
ale țării. iar la campionatele 
naționale șoolare atleții olteni 
s-au clasat, la Pitești. pe pri
mul loc la 7 probe. După cum 
se vede, rezultate cu totul re
marcabile. Dar, atletismul nu 
este o excepție în județul Dolj.

In boxul românesc, Craiova 
continuă să rămînă un princi
pal centru de depistare și in
struire a unor tineri talentați, 
selecționați în loturile repre-

Mihoi TRANCÂ

(Continuare in pag. 2-3)

Inițiative în vederea sporirii bazei de masă,
a capacității de selecție

La toamnă, clubul Dinamo 
Brașov împlinește 30 de ani de 
existență. Dintre cele 7 secții 
principale de astăzi, trei — și 
nu dintre cele mai puțin im
portante — sînt condiționate 
de relieful geografic al Țării 
Bîrsei : alpinism, schi și biat- 
lon. Pe lingă acestea, funcțio
nează alte trei, consacrate u- 
nor ramuri olimpice : handbal, 
judo și lupte libere, precum 
și una de largă popularitate — 
tenisul. Simpla lectură a aces
tui registru 
dă imediat 
clubului în 
manță.

De pe terenuri și din săli, 
de pe plrtiile montane au por
nit spre loturile naționale și, 
uneori, olimpice o seamă de 
sportivi dinamoviști. Iată cî- 
teva mențiuni din palmaresul 
clubului : de trei ani consecu
tiv — echipă vicecampioană 
națională la judo, cu un ma-

de preocupări ne 
imaginea ancorării 
sportul de perfor-

estru al longevității, Constan
tin Știrbu, de 5 ori campion al 
țării la cat semigrea sau la 
open ; locul 2 pe 
campionatul național 
libere ; o supremație 
tată în biatlon ; și, 
numeroși campioni 
probele, alpine sau nordice, 
de schi. Este însă aceasta des
tul ?

Șeful 
Voinea, 
a fost 
analize ____ _
in sportul de performanță nu 
e destul să cumulezi reușite 
pe plan național, ci că impor
tant devine SA MAJOREZI 
PERMANENT CONTRIBUȚIA 
LA FONDUL DE AUR AL 
MIȘCĂRII SPORTIVE NAȚIO
NALE, cu alte cuvinte să •-

Victor BANCIULESCU

echipe in 
de lupte 
necontes- 
in sfîrșit, 

la toate

clubului, prof. Aurel 
ne-a mărturisit că nu 

nevoie de prea multe 
pentru a descoperi că

(Continuare in pag. 2-3)



Campionatul cu numărul 63 - tot mal aproape...

RUGBYSTII-LA ORA PREGĂTIRILOR
Vacanța rugbystică 1979 a in

trat în amintire. 5 august e... ca 
mîine și campionatul cu numărul 
63 va începe să-și deruleze sec
vențele. Este, acum, ora acumu
lărilor. Un sondaj fulger printre 
laureatele ultimei ediții a între
cerii le-a aflat pe Steaua și R.C. 
Grivița Roșie efectuînd obișnui
tul (scurt) stagiu montan de pre
parative, iar pe dinamoviști — 
pe Litoral. Pregătirile sînt, de 
fapt, subiectul „la zi“ al tutu
ror celor 14 divizionare A. Dar 
în rest, ce-ar mal fi de actuali
tate în rugbyul nostru ?

FACEȚI LOC... CUPLAJELOR I

Reamintim o doleanță veche de 
cînd,., .rugbyul: CUPLAJELE.
Cluburile se arată refractare la 
o asemenea idee, numeroși an
trenori nici nu vor să audă de 
așa ceva. Iar federația susține 
că nu poate impune programarea 
meciurilor unor echipe pe tere
nul altora. Știm că... gazonul bun 
cu cheltuială se ține, dar nu se 
poate accepta la nesfîrșit un ase
menea mod de a ,.înțelege" lu
crurile. Mai multă fermitate din 
partea F.R.F. se impune, pentru 
a termina o dată cu goana du
minicală de Ia un stadion Ia 
altul, Ia care sînt supuși spec
tatorii (și specialiștii !), pentru 
a avea din nou tribune pline. 
Chiar așa : pentru cine se joacă? 
Publicul este și el unul dintre 
elementele spectacolului sportiv 
— ar trebui să se știe aceasta o 
•dată pentru totdeauna! Ne nlace 
să credem că diligentele făcute 
de comisia de competiții vor fi, 
în fine, rodnice.

CONDUCEREA TEHNICĂ 
A CAMPIOANEI - IN FORMULĂ 

NOUĂ
Cea mai bună echipă a țării, 

Steaua, își propune un obiectiv 
intrat, pentru ea, în... obișnuință: 
un nou titlu ! Printre măsurile 
luate în acest sens de clubul mi
litar se numără șl realcătuirea 
colectivului tehnic. Astfel, antre
norul emerit Petre Cosmănescu 
va coordona activitatea rugbystică 
de la Steaua. Sub „bagheta" aces
tuia va lucra un inedit cuplu de 
antrenori Adrian Mateescu — 
Radu Durbac (și cînd te gindeștl 
că cei doi maeștri emeriți ai 
sportului erau parcă mal ieri ti
tulari ai naționalei...). Să le do
rim multe clipe de satisfacții și 
în noua postură, cu precizarea 
că Durbac va intra în teren pe 
mai departe, cînd va fi nevoie !

DIN NOU O NOTĂ MARE 
PENTRU ENCIU STOICA

Dintre „tricolori", lui En- 
clu Stoica 1 s-au părut, mai 
mult ca altora, foarte puține 
zilele vacanței. Dar cit <Je 
frumoase, ele venind după un 
moment însemnat în viața tena
celui Jucător de linia a treia — 
susținerea cu succes (mal exact 
eu nota 9) a examenului de stat. 
Proaspătul licențiat al Institutu
lui de mine din Petroșani, nu
mărul 1 al „ovalului" românesc 
In ultimii 2 ani, va apăra In se
zonul viitor (după toate proba
bilitățile) culorile marelui club 
bucureștoan Dinamo. Dorința ca 
intimă: să continue „colecționa
rea" notelor mari și in turneul 
de toamnă, din Tara Galilor, 
pentru a confirma excelentele 
aprecieri de care s-a bucurat în

DOLJUL SPORTIV ARE AZI PERFORMERI DE VALOARE
(Urmare din pag. I)

«entative. Fără să mai amkitim 
de boxeri mal vechi, fa mo- 
nwntul de față șase pugiliștl 
craioveni se află incluși în lo
turile naționale: Florian Țîr- 
eomnicu și Marian Tută (cam
pioni balcanici de tineret în 
■cest an), Ion Joița (campion 
european de juniori în anul 
1078), Paul Căpriceanu, Gheor
ghe Bacriș ți Marcel Sîrba 
■fnt cei mai destoinici dintre 
elevii antrenorilor Ilie Dondoi, 
-Vasile Fîntînă, Mihai Goanță 
Slon Hăn. Echipa CIS. Școlar 

limpia Craiova a cucerit în 
•cest an, pentru a patra oară, 
titlul de campioană națională 
a unităților cu profil sportiv.

Cele două secții de lupte li
bere din Craiova, CJS.M. și 
C4S.Ș. Olimpia (antrenori Al. 
Motorca, I. Avram și, respec
tiv. T. Gabor), dispun de spor
tivi capabili să alcătuiască 3 
echipe (una în Divizia A și 
două în cea de juniori și șco
lari). Dorin Chiciociuc a fost 
campion de juniori anul trecut, 
Iar Traian Marinescu, compo
nent al echipei naționale de 
■juniori, a ocupat locul secund 
la Balcaniada din acest an. în 
clasamentul pe cluburi, alcă
tuit in urma campionatelor re
publicane de juniori, secția 
C.S.M. (președinte E. Siefănes- 
cu) s-a clasat pe locul 2, de
pășind muLte unități puter
nice, cu o veche tradiție în a- 
ceastă disciplină, Iar județul, 
in același clasament, se află pe 
locul 3.

Și la lupte greco-romane 
sportivii craioveni activează în 
prima divizie. Secția de la 
Electroputere (antrenor I. Ma

precedenta evoluție românească 
pe terenurile britanice...

VA MAI ANTRENA 
ION TEODORESCU ?

Rapid are un nou antrenor în 
persoana lui Hristache Preda. 
Ne bucură reîntîlnirea cu acest 
exinternațional, dar sin tem datori 
să precizăm că fostul responsa
bil al echipei feroviare, ing. Ion 
Teodorescu, părăsește Giuleșttul 
cu regretul de a nu fi fost înțeles 
și sprijinit suficient de conduce
rea clubului, iar despărțirea sa 
de Ciocianu, Fodac, Mengher, 
Costache, Șișiu și ceilalți jucă
tori — pe care reușise să-i educe 
în spiritul adevăratului rugby — 
se produce tocmai lntr-o perioadă 
cînd fusese propus la cîrrna unui 
lot reprezentativ. însăși această 
recunoaștere a unor calități in
discutabile ne face să sperăm că 
Ion Teodorescu nu va pleca de
finitiv de lîngă spațiul dintre 
buturi !

Rubrica redactată de 
Geo RAEȚCHI

NOUTĂȚI IMPORTANTE ÎN DESFĂȘURAREA 
COMPETIȚIILOR INTERNE DE BASCHET

Recent a fost definitivat ca
lendarul competițiilor interne 
de baschet ale sezonului 1979- 
1980, care cuprinde cîteva 
noutăți importante, cu previ
zibile urmări favorabile. Ne 
referim, de pildă, la reluarea 
„Cupei României", competiție 
la care vor participa toate e- 
chipele masculine și feminine 
din Divizia A și Divizia de ti
neret. Formațiile vor fi îm
părțite pe criterii geografice, 
întrecerile urmînd să se dispu
te sub formă de turnee. O 
altă noutate, transformarea 
Diviziei B în Divizie de tine
ret, la care fiecare formație va 
prezenta 8 jucători născuți Ia 
1 ianuarie 1956 (și mai tineri) 
și numai 2 mai în vîrstă. în 
sfîrșit. Campionatul național 
feminin — Divizia A — se va 
desfășura sub formă de turnee, 
două dintre acestea avînd 
drept gazde orașe... debutante: 
Sf. Gheorghc și Alexandria. 
Prin disputarea Diviziei A in 
formula turneelor, se va per
mite o mai judicioasă pregă
tire a lotului reprezentativ fe
minin, care va lua parte, la 
Vama, In luna mai a anului 
1980, la turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Moscova.
• Iată o trecere în revistă 

a datelor celor mai importante 
competiții naționale :

— DIVIZIA A — MASCU
LIN : turul : 13 octombrie — 
23 decembrie 1979 ; returul : 2 
februarie — 13 aprilie 1980 ; 
turneul final : 25—27 aprilie.

— DIVIZIA A — FEMININ : 
turul — turneul I : 18—21 oc
tombrie la Sf. Gheorghe ;

rinescu) a dat echipei națio
nale numeroși sportivi de nă
dejde, între care și unul dintre 
cel mal mari performeri 
români, Gheorghe Berccanu.

Cele două secții de scrimă, 
Electroputere (antrenor Paul 
Ghinju) șl C.S.Ș. Olimpia (an
trenori D. Popescu și M. Ale
ea) contribuie și ele la crește
rea prestigiului sportului 
românesc fa arena internațio
nală. Prima activează în Divi
zia A. în rîndul enmponenților 
echipei se află spadasinul 
Ionel Bărbosu, campion balca
nic. Cea de a doua, deși fiin
țează numai de trei ani, a fost 
In amil 1977 campioană de ju
niori la spadă. Liviu Lupu 
este componentul echipei na
ționale care a cucerit titlul 
balcanic anul trecut.

Cele două echipe de volei 
(m+f) ale Universității Craio
va activează în Divizia A. Din
tre jucătorii craioveni. Ion 
Stoian și Cristian Popescu 
fac parte din Jotui național,

— ediția I : 202 500 
ediția * n-a (pînă în prezent) : 209 100.

1944 1979
• Asociații șl cluburi sportive 21 450
• Sportivi legitimați 180 14244
• Profesori de educație fizică 23 278
• Antrenori 8 S5
• Sportivi In ioturile naționale 4 109
• Sportivi clasificați — 1299
• Titluri de campioni naționali 4 261
• Titluri europene, mondiale C

• Participant! la competiția națională „DA CIAD A"

PROFIL

Sint unii sportivi care, fără 
să facă ceva deosebit, apar to
tuși în prim-planul actualității, 
în timp ce alții, mult mai me
rituoși, trec aproape neobser
vați. Din a doua categorie face 
parte și alergătorul constănțean 
Paul Copu, student la educație 
fizică în cadrul Institutului pe-

turneul II : 9—11 noiembrie la 
Oradea ! turneul III : 22—
25 noiembrie la Cluj-Napo- 
ca ; returul — turneul I : 6—9 
decembrie la Brașov ; turneul
II : 21—23 decembrie la Ale
xandria ; turneul III : 10—13 
ianuarie 1980 la București ; 
turneul final : 25—27 ianuarie 
la Brașov.

— DIVIZIA DE TINERET — 
MASCULIN : turul I — 23 sep
tembrie — 19 noiembrie ; tu
rul II: 13 ianuarie — 9 martie; 
turul III : 28 martie — 18 mai 
(sub formă de turnee) ; FEMI
NIN : turul I : 23 septembrie 
— 4 noiembrie ; turul II : 13 
ianuarie — 24 februarie ; turul
III : 27 martie — 20 aprilie
(sub formă de turnee).

— CUPA ROMÂNIEI — 
MASCULIN : etapa I (turnee 
în 4 grupe) : 21—23 decembrie ; 
etapa a II-a : 9 mai — 8 iunie 
(3 turnee) ; turneul final : 
20—22 iunie ; FEMININ : eta
pa I : 21—23 decembrie ; etapa 
a II-a : 7 martie — 6 aprilie ; 
turneul final : 18—20 aprilie.

® Toate competițiile vor fi 
precedate de susținerea norme
lor și probelor de control, o- 
bligatorii și eliminatorii.

® Transferările pentru viito
rul sezon vor fi efectuate în 
perioada stabilită de Biroul 
F.R. Baschet : 25 august — 10 
septembrie.
• Definitivarea programului 

de disputare a Diviziei școlare 
și de juniori va fi făcută după 
desfășurarea campionatului de 
calificare pentru această com
petiție. înscrierile pentru califi-, 
cari se mai primesc, la sediul 
federației, pînă la 22 iulie.

iar Maria Mititelu și Constanța 
Tomeci s-aiu impus și ele tn 
fața selecționerilor. La aceeași 
disciplină, patra echipe parti
cipă la Divizia școlară. Dintre 
acestea, formația Liceului N. 
Titulescu este campioană na
țională de juniori II în anul
1978. Liceul energetic (băieți) 
a cucerit titlul de campioană 
la juniori I și s-a clasat pe lo
cul 4 la fete. In activitatea de 
instruire a tinerilor voleibaliști 
se. disting antrenorii Ion Com- 
bei, Viorel Dobre și Mircea 
Dumitrescu.

Una dintre cele mal noi dis
cipline sportive practicate la 
Craiova (la nivel de perfor
manță) este gimnastica. Elevii 
antrenorului Marcel Mărășescu 
(C.S.Ș. Olimpia) i-au adus pri
mele satisfacții : două titluri 
de. campioni naționali la juni
ori IV. Luis Funar a primit 
nota 10 (!) Ia cal cu minere, 
iar Marian Rizan a cîștigat 
concursul la paralele. Pași în
semnați pe drumul performan-

CELE 3 „MOMENTE" Alt CARIEREI 
SPORTIVE A IUI PAUL COPU

Ci

xwwww
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dagogic din Constanța, un om 
modest și sîrguincios. S-a năs
cut în 7 august 1953, în 'comu
na Mera din județul Vrancea. 
A început să practice atletis
mul, cu cîțiva ani în urmă, la 
C.S.Ș. Focșani, de unde a a- 
juns la Metalul București. Ca 
junior, el a obținut o seamă 
de performanțe promițătoare, 
care au atras atenția asupra 
posibilităților acestui tînăr a- 
lergător de semifond.

Din 1975, Paul Copu s-a de
dicat alergării de 3 000 m ob
stacole, obținînd — încă din a- 
nul de debut — o performanță 
remarcabilă : 8:31,4. Ulterior, 
cele mai bune rezultate anuale 
ale lui au fost : 8:26,4 în 1976, 
8:28,8 in 1977, 8:20,4 în 1978 și, 
pînă. acum, 8:23,4 .în 1979.

în august 1977. Paul a luat 
parte la întrecerile Universia
dei de la Sofia, unde a avut 
o comportare deosebită, clasin- 
du-se al doilea, cu 8:28,8, după 
vest-germanul Michael Karst 
(8:25,9), dar înaintea america
nului Addison (8:29,4) și a po
lonezului Malinowski (8:38,8), 
medaliat cu argint, cu un an 
înainte, la Olimpiada de la 
Montreal. A fost momentul în 
care specialiștii și-au dat cel 
mai bine seama de posibilită
țile acestui atlet. Al doilea 
moment important al carierei 
sale sportive l-a prilejuit fi
nala probei la campionatele eu
ropene din 1978, de la Praga, 
la care Copu se număra, de 
acum, printre favoriți. Un in
cident stupid, pe prima parte 
a cursei (un concurent s-a îm
piedicat la un obstacol, atră- 
gînd în busculadă și pe atleții

CLUBUL DINAMO BRAȘC
(Urmare din vag. I)

feri țării acei campioni și re
cordmani care pot să-i spo
rească prestigiul în lume. Ase
menea țintă ambițioasă — atît 
de necesară pentru un club 
sportiv . de performanță — 
poate fi atinsă, în primul 
rînd, cu condiția asigurării u- 
nci largi baze de masă. Toc
mai în acest domeniu, credem 
că unitatea sportivă brașovea- 
nă începe să-și descopere vo
cația. Iată numai două exem
ple. Pentru a-și crea o vastă 
arie de selecție, cu sprijinul 
tehnicienilor clubului și al in
structorilor locali, au fost în
ființate centre de inițiere și 
perfecționare pentru lupte — 
Ia Rîșnov și Vama Buzăului, 
pentru judo — la Hărman, 
pentru schi alpin — tocmai la 
Arieșenii de Alba, pentru schi 
fond — în corn. Poiana Măru
lui și pentru sărituri cu schiu- 

ței a făcut și secția de fete 
de fa C.S.M. (antrenoare Ma
riana Savu). Două fetițe. Sabi
na Dincă și Liliana Roman, se 
vor transfera la Deva, fiind 
selecționate de soții Martha 
și Bella Karoly.

Fotbalul la Craiova nu în
seamnă numai echipa Univer
sitatea. în această formație au 
fost promovați 12 juniori 
crescuți în județul Dolj. între 
ei, Bălăci, Boldici, Negrilă, 
Donose, Țiclcanu, Geolgău, 
Ciohanu. în această zonă a ță
rii se desfășoară un campionat 
județean școlar la care parti
cipă peste 300 de echipe. For
mația C.S.Ș. Craiova (antrenor 
Dumitru Zamfir) este campi
oană școlară. Cei de la „U“ 
(antrenor Silviu Stănescu) s-au 
clasat pe primul loc în Divizia 
națională de juniori, „schimbul 
de mîine" al primei divizionare 
craiovene fiind astfel asigurat.

Dar nu numai sportul de 
performanță stă în atenția ac
tiviștilor sportivi din județul 
Dolj. La cea de-a doua ediție 
■ „Daciadei" au participat pînă 
acum 209.100 de tineri. Să mai 
amintim că. anul trecut, jude
țul Dolj a primit Cupa C.C. al 
U.T.C. pentru cel mai mare 
număr de . copii depistați și 
selecționați în secțiile pe ra
muri de sport : 146. Acțiunea 
continuă cu succes și în pre
sent.

★
Am enumerat doar o parte 

din realizările sportive ale ju
dețului Dolj. Ele sint însă 
mult mai numeroase și vorbesc 
de la sine despre rodnica acti
vitate a organelor sportive lo
cale, despre talentul și hărni
cia tineretului din această zonă 
a țării, ca și despre sprijinul 
acordat sportului de către or
ganele de partid și de stat ju
dețene. 

noștri Copu și Vasile Bichea) 
a dus la fragmentarea plutonu
lui și la crearea nenormală. a 
unui avans — pînă la urmă, 
decisiv ! — pentru micul grup 
din frunte. Copu a făcut, în 
continuare, eforturi deosebite, 
dar — din păcate — inutile. A 
terminat cursa pe locul 5, cu 
un timp bun, 8:20,4, dar în mod 
normal, locul lui ar fi fost pe 
podiumul premiaților !

Al 3-lea moment a avut loc 
mai zilele trecute, pe pista sta
dionului olimpic din Stockholm, 
Luînd startul într-o companie 
foarte valoroasă (printre con- 
curenți s-a aflat însuși record
manul lumii, Henry Rono !), 
Paul Copu a făcut o cursă ex
celentă și a cîștigat întrecerea, 
cu timpul de 8:23,4. în acest 
an, exceptînd o cursă (din ia
nuarie, la Auckland, în Noua 
Zeelandă, cînd a fost al doi
lea), Paul Copu — antrenat de 
Constantin Craiu — a terminat 
numai pe primul loc. în 5 
curse internaționale (8:31,6 la 
Christchurch, 8:30,5 Ia Bucu
rești, 8:30,6 la Banska Bys
trica, 8:33,8 la Malmo, 8:23,4 la 
Stockholm). Recent, el a cîș
tigat titlul de campion na
țional cu 8:29,1, al doilea, la 
obstacole, din cariera sa, de- 
monstrind o ClaTă superiori
tate.

Zilele următoare. Copu va fi 
prezent la concursul preolim- 
pic de la Moscova, unde va a- 
vea de înfruntat, iarăși, mulți 
adversari puternici. Cum II 
cunoaștem, Paul se va strădui 
să aibă o comportare foarte 
bună !

Romeo VILARA
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rile — la Comandau (Covasna) 
și Borșa (Maramureș).

Astfel, nu mai e de mirare 
că, la 16 ani, elevul Mihai 
Cioc, de la Lie. industrial auto, 
membru al clubului, devine 
vicecampion european de ju
niori și reușește, cu prilejul 
„naționalelor" de judo să fie 
un adversar redutabil pentru 
seniori. Sau să afli că fiul de 
ciobani Constantin Gotcă, po
sesorul unei forțe deosebite, 
devine vicecampion balcanic 
de judo la cat. mijlocie. Cu 
nu mai puțină mindrie e privit 
aici faptul că .din clubul bra
șovean 4 sportivi au participat 
Ia campionatele europene de 
lupte libere de anul acesta 
(Stelică Morcov, Emilian Cris
tian, Dumitru Ignat și Andrei 
Janko) sau că dinamovistul 
Vasile Stănescu a obținut me
dalia de bronz la „europenele" 
de juniori de anul trecut.

Cel de al doilea exemplu Ia 
care ne vom referi este inten- 
tla — foarte aproape de reali
zare — a clubului Dinamo 
Brașov de a crea, în anul de 
învățămint 1979—80, un club 
sportiv școlar Dinamo, tocmai 
pentru a asigura, printr-o am
plă activitate de masă în rîn- 
durile elevilor, ale foarte ti
nerilor sportivi, o pepinieră 
proprie. Este sigur că, nu peste 
multă vreme, pe temeiul unor 
astfel de inițiative, unitatea 
va putea înmulți cifric (dar și 
valoric) contribuția sa Ia for
marea loturilor olimpice. Pen
tru moment, clubul de sub 
Tîmpa oferă lotului de judo 
pe Daniel Radu (cat. semi
grea), pe vicecampionul națio
nal Simîon Topliceanu (care a 
pierdut în finala cat ușoară la
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LOTO - PRONOSPORT IN
JUCAȚI LA

LOTO
• ULTIMELE DOUA ZILE LA 

LOTO. Astăzi șl milne, agențiile 
Loto-Pronosport stau la dispozi
ția amatorilor de Loto pentru 
tragerea de vineri 20 Iulie. Dacă 
marile succese din luna prece
dentă au fost dominate de cele 
opt autoturisme „Dacia 1300", 
luna in curs a debutat cu un 
ciștig asemănător : la categoria 
I a tragerii din 6 Iulie, partici
pantul Nlcolae Paraschiv din 
București a obținut un AUTOTU
RISM „Dacia 1300“ pe un bHet 
completat eu o variantă combi
nată achitată 25%. Este încă un 
succes care confirmă avantajele 
sistemului Loto in general, pre
cum șl pe cel al biletelor fractio
nate, completate cu variante com
binate sau combinații „cap de 
pod" Jucate tn cotă de 25%. Par- 
tlclplnd la tragerea de vineri 2#

Iulie, aveți 
a vă num! 
dgătorl. N 
POATE CIS

• TRAGE 
pbonoexp: 
televizează 
la ora 16,45 
vor fl înm 
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sport.

ClȘTIGURI 
PRONOSPC

Categoria 
variante- 2! 
Categoria a 
18,50 varian 
tegoria a 3- 
310,00 variai

Cîști gurile 
categoria 1, 
obținute de 
XANDRU C 
Băileștl judi
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Retrospectivă

*KTRU VICTOR CIOCÂLTEA 
GÂTOR LA SATU MARE

I
Divizia A 1978/79

‘adiționa-
1 de șah 
izează la 
cu vlcto- 

maestru 
cam.pion 
CIOCAL- 
Ciocâltea 

tn ultima 
[-a învins 
cu mare 
Biriescu. 
turneului 
din 11 

cor exce- 
ze nici o

Principalii contracandidat! la 
primul loc, maestrul internatio
nal Ungureanu, și maestrul iugo
slav Sindik n-au reușit să-1 a- 
jungă pe lider. Primul a cîștigat 
la Fischer și a remizat cu Szabo, 
cel de-ai doilea a Încheiat la 
egalitate ultimele salș două par
tide cu Lengyel și Banas.

In continuare clasamentul se 
prezintă astfel : 2—3. Ungureanu. 
Sindik 7*/2 p, 4. Biriescu 7 p, 
5. Bukal 6V2 p, 6. Banas *5*/, p, 
7—8. Szabo, Ilijin 5 p, 9—10. 
Rajna, Preismanh 4 p, 11. Fischer 
3’/a p, 12. Lengyel 2 p.

I
I
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I
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I COMPETIȚIONAL LA VOLEI - 
r INTERES PENTRU TINERET I

JIUL, ÎN PIERDERE DE VITEZĂ 
PE GAZONUL DE SUB PARÎNG

'ORII DE
Pentru 

1 se im- 
com- 

^manentă 
născut in 
cum și a 
minimum 

; necesară 
unei ju- 
sau maj 

ouă jucă- 
Imum 1,76

DE TI- 
reglemen- 
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.incri. Nu- 
iiipă poate 
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rare, po 
x>t Ii tre- 
*, de ase- 
mentă . 
u talie de 
:hlpele fe- 
|oc sporti- 
mai tinere, 
i-se folosi 
iscute ina- 
e pe foaia 
recute de-

cit cel mult două. Se cere, de 
asemenea, prezența in teren a 
unei sportive cu talie de mini
mum 1,76 m, inclusiv. _

« IN CAMPIONATUL JUNIO
RILOR, La masculin, au drept de 
participare sportivii născuți In 
1901 șl mai tineri, cu prezența 
permanentă în teren a unul spor
tiv cu talie minimă de 1,90 m 
sau a unuia de minimum 1,85 m, 
dacă este născut in 1963 sau .mai 
tlnăr. La feminin au drept de 
joc sportivele născute în 1961 și 
mai tinere, cu prezența perma
nentă in teren a unei sportive cu 
talie minimă de 1,76 m sau a 
uneia Înaltă de cel puțin 1,74 m. 
dacă este născută In 1963 sau 
mai tinără.

O PERIOADA DE TRANSFE
RĂRI a fost stabilită Intre 25 
iulie și 15 august.
• LA TtRGU JIU, echipa de 

juniori a României a tntilnit for
mația similară a Poloniei. In 
toate cele patru meciuri victoria 
a revenit sportivilor noștri, cu 
același scor : 3—0.

• LA RM. VILCEA vor avea 
loc, pe 21 și 22 iulie, partidele 
dintre reprezentativele de ju
nioare ale României și Poloniei.
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CAMPIONATELE 
DE VELODROM 

ALE MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI

• CAMPIONATELE DE CI
CLISM ale Municipiului Bucu
rești, pentru probele de velo
drom, s-au încheiat duminică cu 
desfășurarea curselor cu adițiune 
de puncte, pentru toate catego
riile de sportivi. Am asistat la 
dispute Interesante, deosebit de 
strinse, în care cîștlgătoril n-au 
putut fi cunoscuțl decit după ul
timele învîrtituri de pedale.

Iată cîștigătorli : SENIORI,
1 000 m cu start de pe Ioc — Gh. 
Lăutaru (Dinamo) 1 ;12,7 ; 4 000 m 
urmărire pe echipe — steaua I 
(A. Telegdy, P. Dolofan, I. Cojo- 
oaru, Or. lonescu) 4:54,3 ; adi
țiune de puncte, 75 ture — p. 
Dolofan (Steaua) 58 p și 1 ture 
avans ; viteză — Mihal Ștefan 
(Steaua) 11,9 ; urmărire indivi
duală 4 ooo m — P. Dolofan 
(Steaua) 5:15,3. JUNIORI MARI, 
4 000 m urmărire pe echipe — 
C.S.Ș.l (I. chiran, A. Tudor, N. 
Popa, s. Barbu) 5:07,0; 1000 m cu 
start de pe loc — I. Gachl (Di
namo) 1:15,3 ; adițiune de puncte, 
51 ture — Adrian Tudor (C.S.Ș.l) 
35 p ; urmărire individuală 4 000 m 
— A. Tudor (C.S.Ș.l) 5:29,8. JU
NIORI MICI, urmărire pe echipe
2 000 m — Voința București (Cr. 
Neagoe, O. Celea, M. loniță, N. 
Plugaru) 2:35,7 ; adițiune de 
puncte, 30 ture — C. Neagoe 
(Steaua) 31 p.
• ASTAZI, LA ORA 10,30 se 

va da startul, de la borna km. 
20 de pe Șoseaua București — Pi
tești (Pădurea Rîioasa), în prima 
etapă a unei interesante compe
tiții cicliste rezervate juniorilor. 
Este vorba de „Criteriul speran
țelor'', cursă în patru etape, or
ganizată de clubul „Voința", sub 
genericul „Daciadel", In cinstea 
Zilei de 23 August. Iată progra
mul complet al acestei dispute : 
astăzi, ora 10,30, etapa — I : con
tratimp Individual, 20 km ; astăzi 
ora 17,00, etapa a Il-a cursă pe 
circuit, pe Bulevardul Macaralei ; 
19 iulie, etapa a Hl-a (ora 9.30), 
cursă de fond pe Șoseaua Olte
niței, 100 km, start km. 13 ; 20 
iulie etapa a rv-a (ora 9,30), 
cursă de fond pe Șoseaua Ale
xandriei, 120 km, start km. 7. 
Vor concura juniori mari ți mici.
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Jiul Petroșani a făcut parte 
din categoria celor cîteva e- 
chipe care s-au prezentat la 
startul ultimei etape dîrdîind 
de frică, 
numai 29 
A scăpat 
extremis, 
țiile de rigoare, deși pe teren 
propriu, singura condiție obli
gatorie : dobîndirea punctaju
lui maxim în ultima etapă. 
Cota optimismului nici nu pu
tea fi mai mare, în conjunc
tura unei 
(Steaua) și 
care, încâlcind 
șchiopătat de-a 
natului, tocmai 
de sub Paring.

La retrospectivă, lucrurile 
par clare. Jiul a fost o echipă 
cu randament subțire In depla
sare (doar două puncte, din a- 
celași scor de 1—1, realizat la 
Sportul studențesc și A.S.A. 
Tg. Mureș ; 46 de goluri primi
te (!) doar 8 marcate), cu po
ticneli surprinzătoare și acasă. 
Pierzînd 5 
propriu 
Mare, 1—1 
F.C. Bihor 
nica Iași), 
nie de goluri în partidele de 
afară, Jiul și-a șubrezit pozi
ția In clasament, ajungînd pe 
linia de sosire cu un bilanț ci
fric foarte slab : un punct 
peste „norma" retrogradării, 
antepenultima la golaveraj 
(—13), antepenultima in rubri
ca de pasiv (51 de goluri pri
mite). Reiese că peste eficaci
tatea mediocră a atacului s-a 
suprapus o capacitate scăzută 
a apărătorilor, în ciuda para
doxului oferit de Ierarhia no
telor care plasează în frunte 
doi reprezentanți ai ei (Ciupi
tu și Ca vai). Să punem puțin 
degetul pe rană și să Încercăm 
să descoperim cauzele care au 
subminat această echipă, com
pusă din individualități a că
ror „sumă" dă un total teore
tic mai consistent decit cel 
realizat în mod practic.

Să ne întoarcem Ia cronicile 
meciurilor cu pricina (aminti
te), care au conferit modesta 
medie engleză de —3.

în compania lui F.C. Baia 
Mare, Jiul n-a putut emite 
pretenții, fiind surprinsă de 
vigoarea și meșteșugul unei e- 
chipe originale care tocmai 
dezvăluia, la primul el meci

cu bagajul sărac a 
de puncte acumulate, 

de retrogradare in 
îndeplinind, cu emo-

opoziții de marcă 
în condițiile în 
tradiția, Jiul a 
lungul campio- 
pe gazonul ei

puncte pe teren 
(0—1 cu F.C. Baia 
cu Dinamo, 0—0 cu 
și 1—1 cu Politeh- 
incasînd o sumede-

OBIȘNUITA 
ASTAZI se 
tocepînd de 

:eastă ocazie 
premiile ct- 
reeențl ctș- 
Loto-Prono-

ICURSULUI 
I 15 IULIE

rezultate) 2 
3? 283 lei I 

.2 rezultate) 
96 lei ; Ca- 

rezultate) 
6 lei.
83 lei de la 
25% au fost 
•antul ALE- 
HEVICI din 
j.

CONCURSURI DE DIRT-TRACK
o Pe pista de zgură a stadionu

lui Voința din Sibiu s-a desfășu
rat un concurs internațional mo- 
toclclist de dirt-track la care au 
luat parte echipele României ți 
Ungariei. Victoria a revenit oas
peților cu 43 puncte Ia 35 puncte. 
Clasament individual : 1. F. Far- 
caș (U) 12 p, 2. i. Bobilneanu 
8 p, 3—4. M. Dobre, I. Russ (U) 
7 p, 5—7. N. Rîureanu, Gh. Sora. 
T. Zomburi (U) 6 p, 8. I. Szabo 
(U) 5 p. (Hie IONESCU — co- 
resp.).
• Marți s-a desfășurat la Arad 

un concurs internațional de dirt- 
track între selecționatele clubu
rilor din România șl Ungaria. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
47—30 p.
• Aflăm trista veste a încetă

rii din viață a motociclistului 
Dumitru Vasilescu, maestru al 
sportului, multiplu campion al 
țării in curse de viteză pe circuit, 
de regularitate și rezistență. D. 
Vasilescu, născut la 15 septem
brie 1939, era alergător al cercu
lui moto IIRUC București.

în deplasare, armele cu care 
— o vreme — a făcut apoi 
furori la primul sezon In Di
vizia A. Cifrele casetei tehnice 
stau mărturie : șuturi la poar
tă 13—13 (pe spațiul
5—7). După meciul cu 
se scria negru pe alb

porții 
Dinamo 
că „do-

votament maxim și o încrede
re reciprocă între toate „com
partimentele" clubului ar re
lansa — sînteni convinși — e- 
chipa Văii Jiului, ar scoatc-o 

acu bine din eclipsa in care 
intrat in sezonul trecut.

Echipa din Valea Jiului a

14 JIUL PETROȘANI
31 (29 acasă + 2 In deplasare) — procen-• Puncte realizate :

taj : 45,6.
• Golgeteril echipei 5 Sălăjan, Dumitrache și Bucureseu — 

cite 6, Mulțescu 5, lancu 4, Cassai 3, Guran, Bădin șl Stoichiță 
— cite 2, Stoica șl Rusu — cite 1.
• Jucători folosiți s 23 — Clupltu (34 de meciuri), P. Grigo-re 

(33), stoica (32), Stoichiță (32), Bădin (31), Sălăjan (30), Bucu
rescu (29), Caval (28), Rusu (26), Mulțescu (25), Cassai (24), 
Dumitrache (23), Guran (19), lancu (35), Molse (10), P. Nicolae 
(8), Torna (7), Boloș (6), Pintea (5), Adam (4), Topor (2), Pocșan 
(2), Covaci (1).
• Jucători eliminați : Bădin (etapa a 21-a), Sălăjan (etapa a 

28-a).
• Cartonașe galbene : 32 (14 jucători) ; cele mal multe : Bă

din 9.
• A beneficiat de 3 lovituri de la 11 m : una transformată 

(Dumitrache), două ratate (Sălăjan șl Dumitrache).
• A fost sancționată cu 3 penalty-uri, toate transformate.
• Media notelor echipei : 6,17 (6,68 acasă — 5,66 în deplasare).
• Primii 5 Jucători, pe baza mediei notelor : 1. Ciupitu 6,97 ;

2. caval 6,81 ; ‘ -- -■ ------ --- ------------------ - - - ■-----
6,30.

3. Mulțescu 6,68 ; 4. Stoichiță 6,45 ; 5. P. Grlgore

fost uneori 
același timp, 

întîlnirea 
cu F. C. Bihor se nota : „a 
fost un meci din acela în care, 
exasperat, spectatorului îi vine 
să intre pe teren, pentru a 
împinge el mingea în poartă". 
Iar partida cu Politehnica Iași 
este sintetizată astfel : „Deși 
gazdele au dominat... ele tre
buie să fie mulțumite cu acest 
egal".

în general, deci este vorba 
de dezordine și pripeală în 
atac, de absența moralului (de
monstrate și de ratarea a două 
lovituri de la 11 m, tocmai în 
meciurile eșuate, cu F.C. Baia 
Mare și F.C. Bihor), de plezi- 
rism în defensivă, căci nu ne 
este greu să ne închipuim că, 
pe fondul unor atacuri oarbe, 
contraatacurile oaspeților au 
mers ușor, uneori concretizîn- 
du-se. La toate acestea am a- 
dăuga o stare de saturație a 
celor mai rutinați componenți 
al echipei, seisme la toate ni
velele (rocada antrenorilor, ur
mată de destituirea „secundu
lui" Gh. Ene, debarasarea de 
Dumitrache și P. Nicolae), o 
oarecare rigiditate pedagogică 
a tenacelui antrenor N. Oaidă, 
care a trebuit să suporte 
„fronda" grupului de elită din 
efectivul în subordine.

O infuzie de jucători de de-

minarca Jiului a 
categorică, dar, în 
și haotică". Despre 

se

coborît mult 
nat, dar stă 
revină ce a 
cuți 
redutabilă pe orice teren 
spre satisfacția numeroșilor 
pasionaților ei suporteri.

în acest campio- 
în puterile ei să 
fost în anii tre- 

o formație puternică,

• AZI. PE STADIONUL DIN 
SLATINA, se va desfășura in- 
tilnirea amicală internațională 
dintre proaspăta divizionară A 
Viitorul Scornicești și repre
zentativa R. P. Chineze, care 
își inaugurează cu acest prilej 
turneul în țara noastră.

• UN NOU ANTRENOR LA 
F.C. ȘOIMII SIBIU. Divizionara 
B echipa F.C. Șoimii Sibiu și-a 
început pregătirile în vederea 
noului sezon competițional, a- 
vînd la conducerea tehnică un 
nou antrenor, pe Titus Ozon 
care îl înlocuiește pe Ștefan 
Coidum. Sibienii vor întilni azi, 
intr-un joc amical, formația 
Industria slrmei C. Turzii. în
tîlnirea este programată pe sta
dionul Voința, de la ora 17.
• TESTELE TEORETICE SI 

FIZICE ALE ARBITRILOR 
BUCUREȘTENI, din loturile 
B și C, sînt programate în ziua 
de 21 iulie (ora 17) pe Stadio
nul Republicii.
• TOT AZI, ÎN CAPITALĂ, 

este programată întîlnirea ami
cală dintre divizionara B Me
canică Fină și formația de Di
vizia C Electronica. întîlnirea 
se dispută, de la ora 16, pe 
terenul Mecanică Fină, din car
tierul Pantelimon.
• TRACTORUL MIERCUREA 

CIUC — A.S.A. TG. MUREȘ 
0—2 (0—0). Oaspeții au obținut 
victoria prin golurile marcate 
de Biro I (min. 51) și Muntea- 
nu (min. 53). A.S.A. a 
formația : Biro II — 
Unchiaș, Ispir, Gali — Pislaru, 
Biro I. Bozeșan, — Malefi, Fu
niei, Munteanu. Au mai jucat 
Vunvulea, Kortesi, Sipoș Both 
II și Varodi. (V. ~ 
resp.).

• STEAUA SE 
TE LA BRAȘOV. 
„Cupei" se află. 
Brașov unde va urma o scurtă 
perioadă de instruire. La 24 
iulie, fotbaliștii bucureșteni re
vin în Capitală, după care vor 
pleca intr-un turneu în Ceho
slovacia.

folosit
Karda,

Pașcanu, co-
PREGĂTEȘ-
Cîștigătoarea 
de ieri, la

Ion CUPEN

1 ' I

Fază din meciul Sportul studențesc — Jiul. Ciupitu ți Bădin îl 
supraveghează pe Iorgulescu (in alb), foarte amenințător in 

fața porții
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• Reușita Clubului sportiv școlar băcăuan - o certitudine și un 
exemplu • Selecție la Spria • Simbioza Clubul școlar - Sport 

club merită perfecționări

Are fotbalul băcăuan Încă 
zone slabe ale activității iul — 
ne veți întreba 7 Are, vă putem 
răspunde, după ce — In afara 
celor ce știam de ani șl ani — 
ne-am redocumentat cîteva zile 
In miezul vieții Iul. Are fotba
lul băcăuan perspectiva <te a 
fortifica aceste sectoare ale e- 
xlstenței sale, privită in secțiu
ne verticală 7 Are — vă răspun
dem Iarăși, bazați pe ceea ce 
am văzut, pe fapte, pe realități. 
Și care ar fi principalul argu
ment (puteți continua Interviul 
dumneavoastră imaginar) al vii
torului frumos al județului Ba
cău? Soluția este conținută chiar 
de întrebare 7 principalul argu
ment îl reprezintă faptul că la 
Bacău VIITORUL este privit eu 
grijă șl maximă atenție. Șl nu 
de ieri, de alaltăieri, d de o 
lungă perioadă de timp.

Iată motivul pentru care in 
rindurlle dedicate băcăuanilor și 
fotbalului lor o să fie mal mult 
vorba de viitorul privit prin 
realizările prezentului. Fără să 
omită destulele deficiențe incom
pletul „inel" competițional (ju
dețul are opt echipe de C, după 
care vine o „ruptură" ptnă la 
divizionara „A", B.C. Bacău), 
penuria bazelor specifice fotba
lului, ineficienta organizării 
muncii tehnicienilor din Județ, 
etc. — introspecția noastră In 
activitatea acestei zone a țării, 
care a cunoscut mari victorii in 
toate domeniile muncii, va po
posi asupra activității copiilor și 
Juniorilor in cadrul Clubului 
sportiv școlar „Vasile Alecsan- 
dri“. REUȘITELE ACESTEI U- 
NITAȚI, CEA MAI VECHE DE 
ACEST GEN DIN TARA NOAS
TRĂ, A ȘI DETERMINAT — 
DEALTFEL — PORNIREA U- 
NOR ACȚIUNI ASEMANATOA- 
RE IN MAI MULTE ORAȘE ALE 
TARII.

Care stnt argumentele-fapte 
ale Clubului sportiv școlar bă
căuan (director : prof. D. Varo- 
din), care își unește, de ani și 
ani, viața cu cea mai puternică 
unitate de performanță a jude
țului, S.C. Bacău 1 Peste 50 de 
jucători furnizați competițiilor 
de frunte (Diviziile A — B — C), 
zeci si zeci de juniori (cu fru
moase calități) care așteaptă, ne
răbdători, să le calce Pe urme, 
zeci și zeci de copil care joacă 
fotbal cu o ambiție nemaipome
nită, cu gîndul de a ajunge, 
mîine, un Vamanu sau un Șosu. 
Dovada cea mai netă, incontes
tabilă, o alcătuiește grupul de la 
S.C. Bacău : Panalte, Lunca,
frații Solomon, Șoșu, Vamanu, 
Botez, Agachi șl — cel mai 
proaspăt promovat — Fișic. Tre
buie să vă spunem că atunci 
cînd vorbim despre Clubul spor
tiv școlar cu specialitate fotbal 
zicem, intr-un fel, șl S.C. Ba
cău. Cele două unități se con
topesc, cum mal subliniam, la 
un moment dat. Vecine ca „loc 
de producție" (citiți terenuri), 
ele lucrează pentru fotbalul bă
căuan, pentru cel românesc. In 
fapt — credem noi — munca 
uneia nu poate fi despărțită de 
a celeilalte. Tocmai de aceea, 
unele ambiții personale șl mo
deste, unele manifestări de or
goliu ieftin nu fac decit să lo
vească in conlucrarea dintre 
cele două. „Important este, ne 
spunea antrenorul Traian Iones- 
cu, ca fotbalul să ctștige de pe 
urma colaborării S.C. Bacău — 
Clubul sportiv școlar. Fără să 
se nedreptățească munca gi me
ritele profesorilor, ale antrenori
lor dlntr-o parte sau alta. Prin
cipalul este climatul de muncă, 
de colaborare, de stimă șl înțe
legere".

Subscriem total la opinia apre
ciatului tehnician și subliniem că

circuitul care a făcut ca forma
țiile județului să domine in ul
timii ani competițiile de juniori 
a fost asigurat tocmai de aceas
tă bună funcționare a „bandei de 
perfecționare" Intre Clubul spor
tiv școlar șl S.C. Bacău. Mai 
direct spus, cele mai bune ele
mente ale clubului trec Ia ni
velele superioare sub culorile 
iul S.C. Dindu-se aprecierile cu
venite celor care au șlefuit ta
lentele ca și celor care au ple
cat cu ele spre primele perfor
manțe, se vor înlătura astfel, 
cauzele unor antagonisme pe 
care le-am simțit In orele pe
trecute la Bacău.

Unitatea școlară care a des
chis calea cea mal directă și 
eficace spre o pregătire superi
oară a tinerelor elemente a 
avut la începuturile ei un exce
lent pedagog — prof. C. Anghc- 
laclie. Spre regretul tuturor, el 
nu mai colaborează astăzi cu 
Clubul sportiv școlar. Păcat. 
Grupul de astăzi al antrenorilor 
continuă bunul start, Îmbunătă
țind — pe parcursul anilor — 
unul dintre mijloacele determi
nante ale reușitei muncii lor : 
selecția. Flecare dintre profeso- 
rli-antrenorl are repartizate școli 
din oraș si — mai important de
cit asta — comune ale județului 
unde efectuează, cu regularitate, 
meciuri de selecție. El au o evi
dentă foarte strictă a școlarilor 
din sate Îndepărtate și se pot 
bucura că această modalitate de 
lucru le-a adus satisfacții in anii 
din urmă. Am fost și noi Ia o 
asemenea selecție. în satul Spria, 
de pe malul Zeletinului. După 
orele de școală, elevii inimosu
lui profesor Laurențiu Tufă au 
„încins" un meci (pe un gazon 
natural, pe Care l-ar invidia și 
unele divizionare B) pe „viață 
șl pe moarte". Patru dintre puștii 
ce Jucau cit puteau ei de bine 
li depășeau pe colegii lor prin 
dribling, prin viteză și chiar șl 
prin suturi de mare precizie : 
Costd Năstac, Valentin Brașo- 
veanu, Petru Andrieș, Costel

• JUCĂTORI LEGITI
MAȚI : 4522 (dintre care 
2340 juniori)
• COMPETIȚII : Cam

pionatul județean seniori
— 14 echipe, campionatul 
județean juniori — 25 e- 
chipe, campionate muni
cipale (orășenești) — 120 
echipe, campionatul școlar
— 1843 echipe.
• ECHIPE DE PERFOR

MANTA : S. C. Bacău 
(Div. A). Letea Bacău, 
Partizanul Bacău. Aripile 
Bacău, Minerul Comă- 
nești. Petrolul Molnești. 
Energia Gh. Gheorghiu- 
Dei. Oituz Tg. Ocna, 
C.S.M. BorzeșU (Div. C).

e STADIOANE : 11. Te
renuri simple. împrejmui
te : 76. Terenuri în curs 
de omologare : 80.

Pascu. La terminarea jocului,' 
profesorul D. Varodin i-a chemat 
șl i-a întrebat : „Ați vrea să 
Jucați la Clubul școlar de Ia 
Bacău ?“ „Cum să nu !“ a răs
puns cel mai infipt dintre ei.' 
Năstac. „Atunci să veniti la tria
lul de duminică", a sunat hotărî-’ 
rea directorului clubului școlar 
băcăuan. Cei patru, veseli nevoie 
mare, au promis că vor veni, că 
părinții lor o să le dea voie, că 
„dacă o să vorbească și tovară
șul profesor Tufă, sigur o să-l 
lase să meargă la Bacău...**

Aici se termină mica poveste 
cu „selecționații din Spria". A- 
cum, să lăsăm viața să vorbeas
că. Poate că. Intr-o zi, alt Năs
tac, nu cel care a învins de 
sute de ori în ring, va păși — 
Intr-o echipă divizionară băcă
uană — pe un stadion dintre 
cele mal mari ale țării...

Eftimie IONESCU



CARMEN BUNACIU-LA STARTUL
CONCURSULUI PREOLIMPIC DE ÎNOT

• Irinel Pânulescu și Mariana Paraschiv vor concura, de aseme
nea, la Moscova • La Reșița vor fi alcătuite echipele pentru 
„Cupa Europei" • Campionatele naționale — la București intre 
16 și 19 august 9 Balcaniadele vor avea loc la Sofia (juniorii) 

și Istanbul (seniorii)

PREZENȚE ROMÂNEȘTI PESTE HOTARE
Exceptînd cîteva prezențe cu 

totul izolate la 2—3 concursuri 
internaționale de o valoare 
mai scăzută, înotătorii noștri 
fruntași nu au avut nici un 
fel de activitate competiționa- 
lă în acest sezon, concentrîn- 
du-se asupra pregătirii pentru 
principalele obiective ale anu
lui, „Cupa Europei" (11—12 
august) și Campionatele balca
nice (23—26 august).

Carmen Bunaciu, înotătoarea 
nr. 1 a țării, nu a mai luat 
un start oficial din luna apri
lie. In schimb, ea s-a antrenat 
zilnic pentru a-și atinge obiec
tivele de performanță în ca
drul concursului preolimpic de 
la Moscova și la Universiada 
din Mexic. Multipla noastră 
campioană (alături de Pănu- 
lescu și Paraschiv) va fi pre
zentă în viitoarea piscină olim
pică din capitala Uniunii So
vietice între 25 și 31 iulie.

Aproximativ în aceleași zile 
(27—29 iulie), la Reșița, sînt 
programate întrecerile campio
natelor naționale de juniori și, 
concomitent, concursul de se
lecție al seniorilor, după care, 
în mod practic, vom ști pe 
cine contăm în competițiile 
din august. Care vor fi a- 
cestea ?

Primii la start vor fi juniorii; 
anul acesta, Balcaniada lor 
(înot și sărituri) se va desfă
șura între 2 și 5 august la 
Sofia. O săptămînă mai tîrziu, 
cele două reprezentative ale 
țării vor evolua în grupa B a 
„Cupei Europei'1, fetele la 
Palma de Mallorca, iar băieții 
la Utrecht.

între 16 și 19 august, la 
București (probabil la bazinul 

„23 August", dacă apa va fi 
încălzită), sînt programate 
campionatele naționale ale se
niorilor. Vor lipsi doar tinerii 
înotători selecționați pentru a 
ne reprezenta la „Cupa Priete
nia" (16—19 august). în Bul
garia. în sfîrșit. șirul concursu
rilor internaționale va fi în
cheiat de tradiționala Balca
niadă a seniorilor, programată 
între 23 și 26 august, la Is
tanbul, unde selecționata noas
tră feminină va încerca să-și 
păstreze titlul de campioană,

PROGRAMUL COMPIONATELOR MONDIALE 
DE GIMNASTICA.

PARIS. 17 (Agerpres). — De 
la secretariatul Federației in
ternaționale de gimnastică se 
anunță că anul acesta campio
natele mondiale de gimnastică 
se vor desfășura în S.U.A., în 
localitatea Fort Worth (în a- 
propiere de Dallas), între 2 și 
9 decembrie, după următorul 
program :

Duminică 2 decembrie : fes
tivitatea de deschidere ; luni 3: 
concursul masculin pe echipe, 
exerciții impuse ; marți 4 : con
cursul feminin pe echipe, exer
ciții impuse ; miercuri 5 : con
cursul masculin pe echipe, e- 

pe care-1 deține de mai mulți 
ani. Și aceasta, în ciuda faptu
lui că va fi lipsită, mai mult 
ca sigur, de aportul lui Car
men Bunaciu, aflată, în aceeași 
perioadă, printre partici
pantele la Universiadă.

în perspectivă, deci, un se
zon competițional mai scurt ca 
de obicei, dar destul de dificil, 
în care cei mai buni înotători 
ai țării vor trebui să materia
lizeze în performanțe valoroa
se și noi recorduri toată truda 
lor din ultimele 10 luni. (a. v.).

xerciții liber alese ; joi 6 : con
cursul feminin pe echipe, exer
ciții liber alese ; vineri 7 : con
cursul general pentru titlul la 
individual compus, masculin ; 
sîmbătă 8 : concursul general 
pentru titlul la individual com
pus, feminin : duminică 9 : fi
nalele pe aparate, masculin și 
feminin.

ÎN PLINĂ VARĂ, HOCHEIȘTil SOVIETICI 
ȘI-AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

A IANKO Șl V. PUȘCAȘU- 
INVINGĂTORI IN TURNEUL 

DE LUPTE DE LA LODZ
La Lodz s-a desfășurat un 

important turneu de lupte li
bere la care au participat, în 
afară de sportivii țării gazdă, 
concurenți din Algeria, Ceho
slovacia, România. R. F. G., 
S.U.A. si Turcia. O comportare 
deosebit de frumoasă au. avu
t-o reprezentanții țării noastre 
Andrei Ianko (categoria +100 
kg) și Vasile Pușcaș (cat. 100 
kg), învingători merituoși ai a- 
cestei competiții. S-au mai cla
sat pe locurile trei : Lajo» 
Șandor (cat. 68 kg) și Ion Iva
nov (cat. 90 kg).

TURNEELE ZONALE 
ALE „CUPEI GALEA"

La Marianske Lazne (Ceho
slovacia). în cadrul zonei se
mifinale a competiției de tenii 
pentru tineret dotată cu „Cupa 
Galea", a început meciul dintre 
echipele Cehoslovaciei și Româ
niei. în prima partidă, ceho
slovacul Miroslav Lacek condu
ce cu 6—3, 1—0 în fața lui Flo
rin Segărceanu. Meciul s-a în
trerupt din cauza ploii. în cea 
de-a doua întîlnire, echipa 
Austriei conduce cu 1—0 în fa
ța Braziliei.

Alte rezultate înregistrate în 
grupele zonale ale aceleiași 
competiții : Montecatini : Ita
lia — Iugoslavia 3—0 | Chile — 
Suedia 1—1 I Arcachon | Fran
ța — Belgia 3—0 | Argentina — 
U.R.S.S. 3—0.

BASCHETBALIȘTI1 NOȘTRI
LA SZOLNOK

în prima zi a turneului in
ternațional masculin de baschet 
de La Szolnok, selecționata 
României a învins cu 82—73 
(40—38) reprezentativa secundă 
a Cehoslovaciei. Cel mai eficace 
jucător al echipei române a 
fost Niculescu. care a marcat — 
30 punctb. în alt meci, echipa 
Ungariei a dispus cu scorul de 
91—81 (50—41) de R.D.G.

IN C.M. DE ȘAH (JUNIORI)
După desfășurarea a opt 

runde, în campionatul mondial 
de șah pentru juniori (pină la 
17 ani), care se desfășoară ia 
Belfort. în Franța, conduce 
Grisfeld (Israel) cu 6l/i puncte, 
urmat de Elvest (U.R.S.S.) 6 p 
și Tempone (Argentina) 5*/j P 
(1). Șahistul român Dan Bârbu- 
lescu împarte locurile 6—8 cu 
englezul Short Și americanul 
Benjamin, fiecare cu cite 5 p.

POLOIȘTII EVOLUEAZĂ 
LA MOSCOVA

în primul meci din cadrul 
turneului de polo pe apă al 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S.. selecționatele Româ
niei și R.S.S. Ucrainene au ter
minat la egalitate: 4—4 (1—L 
0—0, 2—2, 1—1). într-o altă
partidă, reprezentativa Spaniei 
a întrecut cu scorul de 7—5 
(2—2, 2—1. 2—2, 1—0) formația 
R.S.S. Bieloruse. Selecționata 
română joacă în grupa B, îm
preună cu echipele Spaniei, 
R.S.S. Ucrainene, R.S.S. Bielo- * 
ruse, R.S.F.S. Ruse și R.S.S. 
Gruzine. în cealaltă grupă e- 
voluează Iugoslavia, Australia, 
selecționata orașului Moscova, 
R.S.S. Uzbekă, R.S.S. Kazahă și 
R.S.S. Azerbaidjană.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Sfop-cadru _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SEBASTIAN COE, SPRINimUL SEMIFONDUllfl...
Recordul lui Juantorena, depășit cu peste o secundă!

...Cînd apele păreau că 
s-au liniștit, cînd mulți spe
cialiști începeau să caute de 
pe acum un răspuns la în
trebarea : „Care a fost re
cordul atletic al anului T‘, 
gindindu-se, probabil, că au 
încă destul timp ca să a- 
leagă între Nehemiah și 
Marita Koch, englezul Se
bastian Coe izbutește 1:42,3 
la 800 m, performanță pe cît 
de spectaculoasă pe-atît de 
neașteptată.

...Neașteptată, pentru că 
1:43,97. realizat în septem
brie 1978, cel mai bun rezul
tat anterior al alergătorului 
britanic — născut la 29 sep
tembrie 1956 la Londra, 1,76 
m înălțime, 58 kg, locul trei 
la campionatele europene de 
anul trecut, la Praga — era 
mai slab cu aproape două 
secunde decît actualul re
cord mondial, și pentru că 
fostul recordman se numeș
te... Alberto Juantorena. 
Neașteptată și pentru dife
rența extrem de mare, o se
cundă și o zecime, smulsă 
vechiului record al distanței, 
diferență demnă de un Har- 
big sau Snell...

...Spectaculoasă, pentru că 
noua performanță-Umită re
deschide perspectiva fabu
loasei granițe de un minut 
și patruzeci de secunde, ce 
părea intangibilă chiar a- 
tunci cînd pe pistă se afla 
un Juantorena în formă ma
ximă. Iată, recordul se află 
acum mai aproape de 1:40,0 
decît de 1:45,0; iar 1:45,0 
rămîne o floare rară chiar 
pentru atletismul anului
1979.

Cine este noul record
man ?

în retrospectiva sezonului 
trecut îl consideram pe Coe 
cel mai bun specialist mon
dial la 800 m al momentu
lui, în ciuda faptului că fu
sese întrecut — datorită u- 
nei erori tactice, surprinză
toare pentru un semifondist 
britanic — de Olaf Bayer 
(R. D. Germană) și de Steve 
Ovett, compatriotul său. S-a 
făcut remarcat în martie

EVOLUȚIA RECORDULUI 
1:49,9 
1:49,7 
1:491,8

s 1:4», 4 
1:46,6 
1:45,7 
1 :44,S
1:43,7 
1:43,5 
1:43,4 
1:42,3

Thomas Hampson (Anglia 
Glenn Cunningham (S.U.A.) 
Elroy Robinson (S.U.A.) 
Sydney Wooderson (Anglia) 
Rudolf Harbig (GermanjSJ 
Roger Moens (Belgia)
Peter Snell (Noua Zeelandă) 
Marcello Fiasconaro (Italia) 
Alberto Juantorena (Cuba) 
Alberto Juantorena (Cuba) 
Sebastian Coe (Anglia)

1977, cînd la numai 21 de 
ani a cîștigat titlul european 
de sală la 800 m, la San 
Sebastian. A fost, ca și 
Juantorena, alergător de 400 
m, dar în afara aceleiași 
concepții ofensive de alerga
re. între cei doi nu există 
alte apropieri. Prototipul de 
forță (Snell, Fiasconaro, van 
Damme, Juantorena) lasă 
din nou loc tipului felin, 
cu alergare relaxată, în a- 
parență fără efort (ameri
canul Wohlhuter a fost un 
astfel de model).

Cu o medie de 51,15 pe 
fiecare din cele două ture 
de stadion, — sau, dacă 
vreți 12,78 pe fiecare sută de 
metri —■, alergarea de 800 
m se desparte și mai mult 
de semifond, făcînd un ma
re pas, decisiv, spre cursele 
de viteză. Si poate că nu 
peste multă vreme viitorii 
recordmani al jumătății de 
milă vor proveni din foști 
specialiști la... 200 m

Vladimir MORARU
MONDIAL LA 800 M

1933 
1938 
1937 
193» 
19S9 
1995 
1962 
1973
1978 
1977
1979

După o pauză de aproape două 
luni, echipele de hochei din 
U.R.S.S, jl-au început pregătirile 
in vederea noului sezon. Cam
pionatul unional va începe la 1» 
septembrie șl se va încheia amil 
viitor la 30 aprilie. In prima di
vizie vor participa 12 echipe, cane 
vor susține 4 tururi.

înaintea noului sezon s-au pro
dus unele modificări In compo
nența formațiilor șl a conducerii 
tehnice a cluburilor de hochei. 
Astfel, campioana țării Ț.S.K.A.

INDIA VA ORGANIZA 
JOCURILE SPORTIVE
ASIATICE DIN 1982

Noua ediție a Jocurilor spor
tive ale Asiei se va desfășura în 
im, în orașul indian Delhi. Ofi
cialitățile din india au făcut de 
pe acum un. apel la toate orga
nizațiile, cluburile șl asociațiile 
sportive din întreaga Indie pen
tru a sprijini din punct de vedere 
material și propagandistic reușita 
deplină a acestei mari manifes
tații sportive de pe continentul 
asiatic.

1N SEMN DE PROTEST 
FATA DE HOTĂRIREA E.I.T.A.

BERLINUL OCCIDENTAL, 
17 (Agerpres). 15 țări, intre 
care Mexic, România, R. P. 
Mongolă, U.R.S.S., Maroc, Fin
landa, Irlanda, Iugoslavia, Po
lonia, India, au refuzat să par
ticipe la campionatele mondiale 
de tir cu arcul din Berlinul oc
cidental. în semn de protest 
față de hotărîrea Federației in
ternaționale de tir cu arcul 
(FITA) de a menține în rîn- 
durile sale federațiile din Re
publica Sud-Africană șl Rhode
sia, țări unde se practică po
litica de apartheid șl discrimi
narea rasială în sport

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
AUTO a în Raliul Noii Zeelan- 

de, după două etape, tn fruntea 
clasamentului se află pilotul fin
landez Hannu Mlkkola (pe „Ford 
Escort") cu un avans de 3 min. 
față de compatriotul său Azi 
Vatanen („Ford Escort").

CICLISM • Cursa dotată cu 
trofeul „Șoseaua de aur“ s-a În
cheiat la Bergamo cu victoria ru
tierului italian Francesco Moser. 
Pe locul doi, 1* 18 sec. s-a si
tuat Giuseppe Saronnl. Ultima 
etapă, disputat» la Bergamo con- 
tra-cronometru individual, a re
venit lui Moser — 32 km tn 
39:19.

MOTO a La Pardubice, tn ca
drul preliminariilor C.M. de mo- 
toclclism-vltez», echipele U.R.S.S. 
șl Ungariei au obținut calificarea 
pentru finala zonei europene, 
care va avea loc la 29 iulie In 
Polonia, alături de alergători din

Moscova lșl va Întări echipa cu 
doi jucători de valoare : Starikov 
(de la Cdlabtnsk) șl Ghimaev 
(Ufa)). în schimb, Spartak Mos
cova pierde doi hochelștl de va
loare, pe Sadrin șl Uapkln, care 
s-au retras din activitatea com
petițional». Această formație are 
acum un nou antrenor : pe Bo
ris Kulaghin cu ani in urmă, 
selecționer al echipei reprezenta
tive a U.R.S.S. In ultima vreme, 
Kulaghin a activat .ca antrenor 
al selecționatei Danemarcei. Șl 
Dinamo Moscova ane un nou an

trenor, pe fostul International 
Vitali Davidov, care-1 urmează 
pe Iuralnov, acum directorul 
școlii sportive a duhului Dinamo 
șl antrenor al reprezentativei se
cunde a U.R.S.S.

VIITOAREA adversar» * echi
pei Steaua în Cupa cupelor. 
Young Boys Berna, particip» In 
prezent In Cupa Alpilor. Recent, 
fotbaliștii elvețieni au dispus cu
2—1 de formația francez» Bordeaux 
prin golurile marcate de KUttel 
(2), respectiv VukovicL Formația 
(cu multe rezerve), aliniat» de 
învingători : Slegenthaler —
Schmidlin, Ltithl, Weber, LQdi — 
zahnd, Brodând, zwygart, Mititel, 
Erlachner. Din echipă au lipsit 
Eichenberger, Brechbllhl. Oonz, 
Hussner, zwahlen șl Feuz. în al 
doilea joc au învins, cu scorul 
de 2—0 (1—0) formația francez» 
F. C. Metz. Antrenorul echipei 
este vest-germanul Konletzka, fost 
jucător la Dortmund. Alte rezul
tate înregistrate tn cadrul acele
iași competiții: Lausanne — Bor
deaux 0—4; A.S. Monaco—Servette 
Geneva 5—1 : Neuehatel — Olym- 
plque Lyon 0—2.

NOUL antrenor al primei re
prezentative a Ungariei este Ka- 
roly Lakal (59 de ani). Urmtnd 
iul Lajos Barotl șl Ferenc Ko- 
văcs, Lakat este cel de al 38-lea 
selecționer al reprezentativei un
gare.

ADVERSARA echipei F.C. Ar
geș In C.C.E„ A.E.K. Atena are 
un nou antrenor : pe austriacul 
Hermann Stessl (3» de ani), fos
tul „coach" al formației F.C. 
Austria, prezent» șl ea in actuala 
ediție a Cupei campionilor euro

Cehoslovacia și Polonia. • Com
petiția IntemațlonalA d« la Le 
Castellet, clasa 750 cmc, a reve
nit Iul Johnny Cecotto (Vene
zuela), pe „Yamaha", care a rea
lizat In cea de a doua manșă e 
vltez» orar» de 140,811 km.

NATAȚIB • Turneul de polo 
pentru juniori dotat eu „Trofeul 
celor 8 națiuni" «-a Încheiat in 
orașul belgian Bruges. Clasamen
tul final : 1. Franța 1» p ; 2.
Suedia » p ; 3. Belgia 8 p ; 4. 
Austria 4 p ; I. Danemarca 2 p ; 
8. Elveția 8 p.

TENIS • Proba de dublu mas
culin din cadru! turneului de la 

- Forest HUls a fost cîștigat» de 
perechea american» Peter Fle
ming — McEnroe : 8—7, 7—8, 8—3 
In finală, cu frații Gene Ji Sandy 
Mayer ■ Un nou turneu a În
ceput la Stuttgart Rezultate : 
Franulovlci — Ycaza 8—1, 8—3 ;

TURUL CICLIST AL FRANȚEI
Hinault, in continuare lider
Caravana Turului ciclist al 

Franței, părăsind Alpil cu efec
tivele reduse, șl cu o accentuai» 
oboseală ce se resimte hi mediile 
orare, a străbătut traseul etapei a 
19-a (Alpe d'Huez — St. Priest — 
166 km), etapă ce a revenit la 
sprint rutierului vest-german 
Dietrich Thmnau, In 4h48:40 (me
die orară 33,672 km).

In clasamentul general nu a 
survenit nici o modificare. Con
duce Hinault (Franța), urmat de 
Zoetemelk (Olanda), la 1:58, Kui
per (Olanda), la 21:23, Agostinho 
(Portugalia) — la 21:58.

peni. Stessl li Înlocuiește pe 
Ferenc Puskaș.

A FOST reprogramat medul 
dintre Scoția și Belgia din ca
drul C.E., care urma să alb» loc 
in februarie la Glasgow (amînat 
atunci din cauza terenului Im
practicabil), Noua dată : 19 de
cembrie a.c.

IN CAMPIONATUL U.R.S.S, 
Dinamo Tbilisi, juclnd pe teren 
propriu, a învins cu 2—0 for
mația Zenit Leningrad. In frun
tea clasamentului se află Dinamo 
Tbilisi cu 23 p, urmată de Șah- 
tior Donețk cu 27 p.
, ARGENTINIANUL Carlos Bian
chi, care a jucat timp de 4 ani 
tn echipa parizian» St. Germain, 
va evolua In sezonul următor 
la Racing Strasbourg. Bianchi a 
fost de mal multe ori golgeter al 
campionatului 1’r.anțeL

DUPĂ RETRAGEREA din ac
tivitatea competițional». interna
ționalul vest-german Bertl Vogts 
(Borussia Mdnchengladbach) a 
fost numit In colegiul antrenori
lor federali șl se va ocupa — 
probabil — de echipele de ju
niori șl de tineret. i

„CUPA DE VARA" : Zbrojovka 
Brno — Slavia Sofia 5—1; Spar
tak Tmava — Kalmar (Suedia) 
1—0 ; Malmoe — Slavia praga
3—1 ; Antwerp (Belgia) — Gras
shoppers Zurich 1—3.

TURNEUL final U.E.F.A. pen
tru juniori va avea loc In 1939 
In B.D. Germană (14—25 mai).

FelgI — velasco 6—», 7—5 ; Zirn-1 
glbl — Damianf 8—3, S—2 ; Tay- 
gan — Sanders 8—4, 8—1. • La 
Baastad, tn campionatele Scandi
navici : Johansson — VasseUn 
8—L 6—1 ; Jarrett — Metier 6—3.
4—O, 8—1 ; Mlartln — Svensson 
8—1, 8—L

VOLEI a Contlnulndu-șl tur
neul tn Europa, selecționata fe
minin» a Japoniei a tntilnlt la 
Szeged, reprezentativa Ungariei. 
Voleibalistele nipone au termina* 
Învingătoare cu 3—0 (11, 4. 5).

YACHTING • Pe lacul Charzy- 
kow (nord-vestul Poloniei) s-au 
desfășurat C.E. pentru juniori,' 
clasa „420*. Victoria a revenit 
sportivilor polonezi Wieslaw Oe- 
sowsld șl Grzegorz Grau. Pe lo-r 
curile următoare s^au clasat e- 
chlpajele R. D. Germane și An
gliei.


