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Un rezultat de prestigiu al polonezului A. Lasld : 567 p la 
’ ' j „MaroM

• I
pistol liber • Ion Toman conduce în proba de skeet a 

premiu Carpați*

Campionatele individuale de box ale seniorilor

DUPĂ DISPUTE APRIGE Șl SPECTACULOASE 
AU FOST DESEMNAȚI 12 SEMIFINALIȘTI

• Azi, la arena Progresul, de la orele 15 și 18,30, ultimele două gale în care 
se vor stabili medaliații • Mîine, de la ora 18,00, la 

turii, prima gală a semifinalelor
giliști cunoscuți, Marcel Sîrba 
(Electroputere) și Nedelea Mo
canu (Metalul Buc.), de la care 
se aștepta o confruntare inte
resantă, atractivă. Dacă aștep
tările n-au fost integral confir
mate, aceasta s-a datorat sti
lului de luptă obstructionist 
practicat de bucureștean. Sîrba 
s-a impus mai ușor decît ne 
așteptam. în schimb, la ace
eași categorie (mijlocie mică) 
Cornel Hoduț (Rapid) și Ion 
Mocanu (Metalul Bocșa) au o- 
ferit celor prezenți un meci 
pasionant, în care fazele de 
box autentic au abundat, cel 
doi făcînd o adevărată risipă 
de energie pentru a-și apropria 
victoria. în final, ea a surîs

Palatul Sporturilor și Cui

Campionatele individuale de 
box ale seniorilor au continuat 
ieri, la arena Progresul din Ca
pitală. cu încă două reuniuni, 
în care s-au stabilit participan- 
ții la etapele superioare ale 
competiției. In cea de a doua 
gală a zilei fiind desemnați 
chiar semifinaliștii la alte ca
tegorii de greutate. Competito
rii calificați în această fază au 
depus eforturi susținute pentru 
a obține victoria, realizînd par
tide de un bun nivel tehnic și 
spectacular, care, în ciuda ploii 
abundente, i-au oprit aproape 
de ring pe cei prezenți la pri
ma reuniune a zilei.

Meciul inaugural al galei de 
la prînz a adus în ring doi pu-

rapidistului, care a impus ad
versarului său tactica avanta
joasă pentru el, pe care I.

IN PROGRAMUL DE AZI

La Campionatele mondiale de lupte greco-romane (juniori)

GHEORGHE MINEA A CUCERIT
MEDALIA DE BRONZ

ORA 15 : semimijlocie : 
I. Budușan (Met. Buc.) — 
M. Mlcloș — ■ 
Costache 
Ciobotaru 
mijlocie : 
Galați) — 
Al. Crlșan 
Napoca) - 
(Steaua) ;
(B.C. Galați) — N. Grlgore 
(Farul), I. Boancă (Lito
ral)—M. Grigoraș (Steaua).

ORA 13,30 : pană : M. 
Iuselm (Farul) — M. Ploeș- 
teanu (Met. Buc.), FI. 
Zamfir (Voința Buc.) — 
T. Tudor (Prahova); mij
locie mică: C. Hoduț (Ra
pid) — M. Ouatu (S. C. 
Bacău), V. Girgavu (Stea
ua) — V. Butnaru (Cea- 

~ Chl- 
- D.

(Muscelul). G. 
(Dunărea Galați) 
Culineac (URBIS

(Crlșul), Gh. 
(Rapid) — M. 
(C.F.R. Tim) ; 

S. Tîrîlă (B.C. 
L. Pop (Crlșul), 
(Tehnofrig Cluj- 

— Gh. Butnaru 
grea : D. Mlcu

Prima zi a Campionatelor 
internaționale de tir ale Româ
niei și „Marelui premiu Car- 
pați" la talere seniori a adus 
celor cîteva sute de specta
tori prezenți la poligonul bucu
reștean Tunari cîteva satis
facții. Vremea plăcută pentru 
concurs, binevenită după cani
culele precedentelor două zile, 
precum și luminozitatea con
stantă au favorizat dorința de 
afirmare a trăgătorilor oas
peți și gazdelor lor, țintașii 
români, astfel că unele probe 
(pistolul liber și primele manșe 
de trap, în special) s-au înche
iat cu rezultate ridicate, de 
nivel european. în plus, am 
avut plăcerea să consemnăm 
și o victorie românească, im
portantă, in proba de pușcă li
beră 60 f c., titlul revenind lui 
Romulus Nicolescu, trăgător în 
vîrstă de 24 de ani. Autorul 
acestui succes notabil este 
component al lotului olimpic 
român, el fiind legitimat la 
clubul bucureștean Steaua, 
unde-1 are ca antrenor pe 
Valentin Enea. Pînă la 19 ani. 
a activat la clubul Petrolul,

UurtMsub îndrumarea lui 
Cristescu.

Clasarea pe primul _ ___,
R. Nîcolescu în ierarhia clasi
cei probe de pușcă liberă a 
scos în evidență faptul că fr
eest sportiv talentat și seriog 
în pregătire știe să se mobili
zeze în momentele de concura, 
cu condiția ca antrenamentele 
sale să fie corect dirijate și 
bine dozate. „Am realizai 
exact ceea ce mi-am propus 
conform planului de pregătire 
— ne-a declarat proaspătul 
campion internațional al Româ
niei, puțin după terminarea 
definitivă a întrecerii. Din 
păcate, nu sint foarte mulțumit 
de rezultai, pentru că reușesc 
596 puncte pentru a 4-a oară 
in viața mea fără să pot trece 
peste această graniță dificilă. 
Sper, insă, ca la Lvov, la Cam
pionatele europene, să scap de . 
această „obsesie", lăsînd-o... în 
urmă !"

Ioc a lut

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 1-a)

Alți pairu luptători români s-au clasat pe locuri fruntașe

HAPARANDA, 23 (prin tele
fon). Campionatele mondiale 
die lupte greoo-nomane ale ju
niorilor au programat ’’«ni —
ultima zi a competiției — par
tidele decisive pentru întîieta- 
te. Un frumos succes a obținut 
juniorul român Gheorghe Mi- 
nea, care a cucerit medalia de 
bronz la categoria 74 kg. Alți 
patru tineri luptători din echipa 
țării noastre s-au clasat pe 
locuri fruntașe : Gheorghe Pa
duraru (cat. 62 kg) și Ion Hanu 
(+100 kg) — pe locul 4. Ion 
Stignei (100 kg) — locul 5 și 
Gheorghiță Glonț (82 kg) — lo
cul 6. Iată, dealtfel, cîteva a- 
mănumte despre evoluțiile spor
tivilor .noștri în gala de luni. 
Gh. Minea. duipă ce l-a învins 
categoric, prin descalificare

(min. 5), pe finlandezul T. Leh- 
to și-a cîștigat dreptul de a 
concura în turneul final. In ca
drul acestuia, Minea l-a intîl- 
nit. mai intîi pe bulgarul S. 
Stoianov. Deși avea un avan
taj de două puncte (4—2). ju
niorul român n-a mai insistat 
să acumuleze noi puncte, preo- 
cupîndiu-se, îndeosebi, să-și păs
treze avantajul. în cele din ur
mă, însă, arbitrii i-aiu descali
ficat pe ambii conourenți. 
cel de-al doilea meci, ou 
vietioul V. Arsenjen, a 
dictată, de asemenea, o decizie 
de dublă descalificare. Luptă
torul sovietic și cel bulgar, a- 
vînd mai puține puncte de pe
nalizare decît Minea, urmai 
să-și dispute locuirile 1—2,
sportivului nostru revenindu-i 
medalia de bronz. I. Hanu, e- 
xecutînd neatent un tur de cap 
în duelul său ou L. Toth (Un
garia), a fost contnat și n-a mai 
putut evita tușul. Tot datorită 
neatenției a pierdut un meci 
foarte important și Ilie Matei 
(90 kg). întîlnindu-1 pe luptă
torul țării gazdă, suedezul K. 
Gullden, Matei, cu toate că a- 
vea un avantaj clar de puncte 
tehnice, a fost surprins într-un 
autotuș ! în sfirșit, Gh. Padu
raru l-a învins prin descalifi
care (min. 5) pe E. Metin (Tur
cia), dar a pierdut tot prin des
calificare (min. 6) în fața 
vieticufliui M. Prokudin.

★
La închiderea ediției partidele 

finale erau în curs de desfă
șurare.

Mocanu a 
accepte, 
carp la corp, C. Hoduț s-a do-

Mihai TRANCĂ 
Paul IOVAN

comis eroarea să o 
In seriile de luptă

. , V. 1_______
hlăul); semigrea: c. 
rac-u (B. C. Galați) 
Văleanu ~
Donicl
— M. 
Buc.).

Romulus Nîcolescu, campion internațional al României, ediția 
1979, la proba de pușcă liberă 60 fc(Continuare In pag. a 4-a)

în.
60- 
fost In lalomifa, acolo unde Yintul rostogolea ciulinii Bflrâganului

SE ÎNALTĂ AZI MARI OBIECTIVE INDUSTRIALE,
ÎNFLORESC GRĂDINI ȘI TERENURI DE SPORT

ATLETELE NOASTRE, PENTRU A PATRA OARĂ

Băieții, clasați pe locul doi, au trecut pe lingă un mare succes I

Ținuturile Ialomiței 
parte de sud a cîmpiel Bără
ganului, ................   '
curbură 
nubiu o 
Hîrșova 
facerile ___ ______
României socialiste. întinderile 
de bărăgan — în imaginea bu
nicilor și a părinților noștri

îmbrățișată de marea 
pe care bătrînul Da- 
face de la Călărași la 
— cunosc și ele pre- 
înnoitoare ale înfloririi

cîmpie dogorită de soare, cu 
drumuri grele de praf, cu cî- 
teva conace boierești și sate 
asaltate de maidanele sărăciei, 
peste care vîntul rostogolea 
ciulinii ca pe niște duhuri rele
— șe înfățișează, azi, celui 
care le străbate ,ca o imagine 
simbol a vremurilor pe care 
le trăim. Panglica de asfalt a 
șoselei taie lanurile aurii și în 
văzduh plutește, parcă, aromă 
de pîine proaspătă. Trecem pe 
lingă „păduri" de porumb, pes
te care se ridică snopii de ar
gint ai ploii artificiale propul
sate din aspersoare, cîmpurile 
de floarea soarelui par o imen
să risipă de talgere de foc. și, 
iată, în față se profilează ca
pitala 2 
imens șantier dominat de ma
carale turn.
lîngă fiecare localitate vedem
— alături de clădirile școlilor, 
sau acolo unde mai ieri erau 
maidane — cochete baze spor
tive, mici și mari stadioane, 
săli de sport pe care este stă- 
pînă lumea copiilor, ni se pare

județului, Slobozia,
Iar faptul că pe

t

un lucru firesc. Aceasta pen
tru că grija pentru sănătatea 
poporului, pentru formarea u- 
nor generații de oameni vi- 
guroși și luminați se înscrie 
în preocupările partidului nos
tru la fel ca și pentru meca
nizarea agriculturii sau înăl
țarea marilor . obiective indus
triale și sociale.

FAPTE CARE UMEZESC 
PRIVIRILE UNUI VETERAN

Vizităm cite va baze sportive 
din Slobozia, trecem prin 
parcuri, urcăm în tribunele 
stadionului, conduși de un ve
teran al sportului ialomițean, 
septuagenarul 
nar Octavian 
om robust 
poartă în 
veche și nouă a 
sportive de aici. își 
genele și vede, parcă, în urmă, 
urbiile Călărașilor și Sloboziei, 
ale Feteștilor și. ale altor tîr-

Viorel TONCEANU

profesor pensio- 
Domnișoru, un 
și sprinten, care 
memorie istoria 

activităților 
apropie

(Continuare în pag. 2-3)

Pentru a patra oară consecu
tiv, reprezentativa feminină a 
României s-a calificat în ul
timul act al competiției atle
tice continentale „Cupa Euro
pei — Bruno Zauli", ceea ce 
este, desigur, o frumoasă per
formanță. După Edinburgh — 
1973, Nisa — 1975 și Helsinki 
—■ 1977, fetele noastre vor fi 
prezente acum, la Torino, la 
cea de a VIII-a finală a aces
tei importante competiții. La 
4 și 5 august, pe Stadio Comu
nale, vor fi prezente urmă
toarele echipe reprezentative : 
R. D. Germană, Uniunea So
vietică, Polonia, R. F, Germa

nia, Marea Britanie, Bulgaria, 
România și Italia, aceasta din 
urmă în calitate de țară orga
nizatoare. Exceptînd Italia, fi
nala de la Torino reunește, de 
fapt, aceleași echipe care s-au 
aflat în întrecere și în urmă 
cu doi ani, la Helsinki, atunci 
cînd victoria a revenit repre
zentativei R. D. Germane.

Anul acesta, drumul spre fi
nală al echipei noastre a fost 
mai dificil decît la precedentele 
ediții, deoarece — clasîndu-se

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3) Crosurile se numără și in județul Ialomița printre cele mai populare competiții sportive de masă



In turneele din R. P. Chineză și din Ungaria

REPREZENTATIVELE DE BASCHET ALE ROMÂNIEI
AU AVUT PRESTAȚII REMARCABILE

declarații ale antrenorilor Tr. Constantinescu și H. Torsugian
Reprezentativele de baschet aJe 

României au participat, recent, 
la cîteva acțiuni internaționale, în 
cursul cărora echipa olimpică 
feminină a avut o comportare 
meritorie (cîștigînd trei din cele 
cinci partide susținute în turneul 
întreprins în R.P. Chineză), iar 
lotul masculin a evoluat exce
lent, cucerind locul I (fără nici o 
Infrîngere) în turneele desfășu
rate în Ungaria, la Miskolc și la 
Szolnok. La înapoiere, conducă
torii tehnici ai celor două selec
ționate ne-au furnizat interesante 
amănunte :

TRAIAN CONSTANTINESCU — 
antrenor principal al lotului olim
pic feminin : ,,Excepting primele 
două meciuri, cînd au avut de 
suportat influența decalajului de 
fus orar, baschetbalistele noastre 
au avut prestații bune. Față de 
turneele precedente, echipa ro
mână a manifestat un plus de 
combativitate. Revenirea (în for
mație și în... formă) Marianei 
Andreeșcu s-a făcut simțită din 
plin, ea evoluînd de la zi la 
11 mai bine ; Glieorghița Bolovan 
a fost o revelație, ea remarcin- 
du-se îndeosebi prin aportul 
adus sub panouri ; Maria Ko- 
șianu, utilă, constantă la o va
loare ridicată, alcătuind, alături 
de Elena Filip, Diana Băiaș, Ște- 
fiuiia Borș și Maia Cuțov, nu
cleul de bază al lotului. Din pă
cate, sportive pe care le consi
deram, pînă nu de mult, elemente 
de nădejde ale echipei, au jucat 
sub valoarea lor, nu și-au adus 
■aportul pe care-1 așteptam. Mă 
refer la Doina Prăzaru-Mate, Li
liana Rădulescu și la ' Rodica 
Goian. De acord cu colegul meu. 
■antrenorul coordonator George 
Chiraleu, vom proceda la promo
varea și folosirea cu încredere a 
unor baschetbaliste tinere, dornice 
să se antreneze cu seriozitate și 
cu convingere,,pentru a progresa. 
Mă refer, printre altele, la Ka- 
talin Szabo, Magdalena Pali și la 
Francisca Funkenhauser, aflate a- 
cum în Italia, la campionatul eu
ropean de junioare. în perspec
tiva viitoarelor obiective — Uni
versiada și turneul de calificare 
pentru Jocurile Olimpice — su
bliniez necesitatea continuității

în pregătire a tuturor jucătoare
lor, fără absențe care — moti
vate sau nemotivate — impie
tează asupra aducerii întregului 
lot într-o formă sportivă cel pu
țin satisfăcătoare, la momentul 
oportun. Cîteva cuvinte despre 
sportivele țării gazdă. In cele 
cinci întîLniri, am constatat că ele 
se află în evident progres, desi
gur în mare măsură — și dato
rită participării la numeroase 
turnee internaționale, organizate 
în țară și peste hotare. Echipele 
feminine din R.P. Chineză în
cearcă să compenseze absența 
jucătoarelor foarte înalte prin 
dezvoltarea excelentelor calități 
fizice pe care Ie au, prin spori
rea îndemânării în mînuirea 
mingii, prin precizie în aruncările 
la coș de la distanță și de la 
semidistanță".

HAIGAZUN TURSUGIAN — 
antrenor al reprezentativei mas
culine : „Echipa română își da
torează succesele jocului colectiv 
practicat, bunei pregătiri fizice, 
dăruirii cu care a luptat în fie-, 
care meci. Cel mai bun baschet
balist al ambelor turnee a fost 
Dan Niculescu, dealtfel coșgeter 
și la Miskolc, și la Szolnok. Bine 
a evoluat și Costel Cemat, mai 
ales dacă ținem seama că înain
tea turneelor el a fost nevoit să 
Întrerupă pregătirea o perioadă de 
timp ; deosebit de utili s-au do
vedit a fi Luchian Ivascenco. 
Roman Opșîtaru, Cristian Flutu
ra?, Gheorghe Dumitru și ion 
Viorel, ultimul constituind o plă
cută surpriză. Cu totul remarca
bile — procentajele la aruncările 
la coș din acțiune, cifrate între 56 
și 62°/0. In continuarea activității 
vom lua parte la „Cupa Mării 
Negre" (n.r. : se dispută de 
miercuri pînă duminică, în Sala 
sporturilor din Constanța), pen
tru care lotul va fi completat cu 
Vasile Popa, Gheorghe Oczelak, 
Dan Georgescu, Mihai Caraion. 
Virgil Căpușan, Petre Brăniștea- 
nu, Ion Uglai și Gabriel David, 
absenți de la turneele din Un
garia. „Cupa Mării Negre" consti
tuie cel mai important test îna
intea Balcaniadei din acest an".

Dumitru STÂNCULESCU

Exponatele cu tematică sportivă atrag, in holul Ateneului Ro
mân, oameni de toate virstele... Foto : N. DRAGOȘ

Filatelie și sport la Ateneul Român

EXPOZIȚIA „OLIMPIADA ’80“ - 
UN AUTENTIC LABIRINT AL FRUMOSULUI

(Urmare din vag. I)

pe locul 3 la semifinala de la 
Sofia —, a fost nevoită să-și 
cîștige calificarea prin parti
ciparea la finala B a competi
ției, la Antony, lingă Paris. 
Deși favorită a întrecerii de 
sîmbătă, din Franța, echipa 
română a avut de făcut față 
unui concurs greu, în care 
atletele din Ungaria, prin jo
cul rezultatelor la cele 15 pro
be, emiteau și ele justificate 
pretenții la primul loc. „A fost 
• întrecere dîrză, ne spune 
antrenoarea federală Evelina 
Ghimpu-Caraman, absolvită cu 
succes, datorită marii puteri 
de luptă a celor mai multe 
dintre atletele noastre care 
•-au bătut pentru o clasare eît 
mai bună. In această privință, 
Maricica Puică a fost exemplul 
cel mai bun. Zilele următoare 
vor fi folosite, sperăm, cu ma
ximum de eficientă, astfel 
la Torino atletele 
*e poată comporta 
și să ocupe un Ioc 
samenlul final al _________
In ceea ee o privește pe Eva 
Zorgo-Raduly — indiscutabil, 
prima performeră a concursu
lui de la Antony — ea a de
monstrat din nou marea-i cla
să. Rezultatul de 65,86 m l-a 
obținut din ultima încercare, 
dar cred că, dacă vîntul n-ar 
fi suflat, la suliță, din lateral 
ci din față, acum am fi discu
tat despre un nou record na
țional. Ceea ce vom face însă, 
sînt sigură, cit de curînd!" ■

ca
noastre să 

și mai bine 
bun în cla- 
competiției.

Ca și la trecuta ediție a „Cu
pei Europei", reprezentativa 
noastră masculină a luat parte 
la finala B, și tot ca și atunci 
s-a clasat pe un loc fruntaș, 
în 1977, la Goteborg, echipa 
română a fost a treia, cu 94 p 
(1. Franța 115 p, 2. Suedia 108 
p.... 4. Cehoslovacia 92 p, 5. 
Elveția 88 p, 6. Iugoslavia 87 p, 
7. Ungaria 78 p, 8. Bulgaria 
57 p), iar acum, la Karlovat. 
a fost pe locul doi, la capătul 
uneia dintre cele mai dispu
tate întreceri din istoria com
petiției. Locul iutii (și califi
carea In finala A) a fost ocu
pat, în mod cu totul neaștep 
tat, de echipa iugoslavă, care 
a totalizat 105,5 p. Este intere
sant de arătat că, la semifinala 
de la Geneva, formația Iugo
slaviei s-a clasat abia pe lo
cul 5 (cu 90 p)l La Karlovat 
însă, „plavii" au concurat foar
te bine la fiecare probă, asi- 
gurîndu-și un avans — decisiv 
— de 11 puncte după 
zi de 
timp 
60 p, 
aflau
tului, __ ___  _
doua fiind remarcabilă, desigur 
(53,5 p), dar tardivă.

Fără exagerare, se poate 
spune că acum, la Karlovaț, o 
echipă română mai omogenă 
(au cîntărit prea greu multele 
locuri 6—7 pe care s-au clasat 
unii dintre atleții noștri !) ar 
fi avut acum ciștig de cauză. 
Așa Insă, ne rămîne doar sa
tisfacția, meritorie, ce-i drept, 
a locului secund...

Holul Ateneului Român 
constituit, în aceste zile, 
tr-un autentic labirint al 
moșului. Expunînd pe 465 
de panou, 105 participanți 
32 de județe și-au adus 
noadele pasiunii de colecționar, 
circumscrise unui atractiv ge
neric, „Olimpiada ’80", expo
ziție care „se vrea nu doar o 
manifestare filatelică, ci și o 
luare de poziție în favoarea 
păcii în lume, pentru ca spi
ritul olimpic să triumfe", cum 
scrie în Catalog prof. Silviu 
Grigoraș, președintele Filialei 
București a A.F.R. — organi
zatoare împreună cu C.N.E.F.S. 
și Comitetul Olimpic Român.

Expoziția, deschisă — pînă 
vineri — în inima Capitalei nu 
se limitează, așa cum ar su
gera titulatura, la activitatea 
olimpică. Laolaltă cu expona
tele „Jocurile Olimpice de iar
nă și vară în viziunea țărilor 
organizatoare" (pentru care 
Mircea Mureșanu, din CUuj- 
Napoca, a primit medalie de 
vermeil și Cupa C.N.E.F.S.) se 
află, astfel, un splendid „Cîn- 
tec pentru cai", în imagini a- 
lese cu rafinament de focșă- 
neanca Ecaterina Pănescu (par
ticipantă în afara concursului). 
Sau „Sportul hipic dc-a lungul

S-a 
!n- 

fru-

aid

anilor" (medalie vermeil și 
Cupa C.O.R. pentru Traian 
Popescu, din București) alături 
de „Sportivi români purtători 
ai flăcării olimpice" (tînărul 
Gheorghe Doru, din Capitală, 
fiind răsplătit cu medalie ver
meil la tineret și Cupa F.R. 
Scrimă). O altă filatelistă, plo- 
ieșteanca Mihaela Stănescu, 
este — de duminică — dețină
toarea cupei oferite de ziarul 
nostru pentru colecția 
conducerea " 
sportul în 
participanți, 
național (la .
Mihail Negreanu, „care nu s-a 
prezentat singur, ci împreună 
cu copiii săi, Eugen și Viorel", 
cum ne atenționa Titus Florin 
Predescu, coordonatorul gene
ral al expoziției.

Ii lăsăm — și-i invităm ! — 
pe vizitatori să descopere și 
alte lucruri frumoase la Ate
neu, spre a se convinge că 
vorbele președintelui juriului, 
Gheorghe Mihalaehe, directorul 
Poștei bucurcștene — „Expo
natele au reușit să reflecte con
vingător dezvoltarea sportului 
în țara noastră" — au deplină 
acoperire.

„Sub
P.C.R. se dezvoltă 

R.S.R.".
un fost 
tenis de masă)

Printre 
campion

Geo RAEȚCHI

HI PIS M
Capul de afiș ta reuniunea de 

duminică l-a constituit disputa
rea premiului de consolare, a- 
lergare la startul căreia trebuiau 
șă se alinieze (cu excepția Iui 
Jurat) toți cei care cu două săp
tămâni în urmă își disputaseră 
Derbyul. Spre surprinderea ge
nerală, organizatorii au prezen
tat această probă într-o formulă 
cu totul „inedită". Au înscris în 
altă cursă pe Abil și Samanta 
(doi dintre derbyști, privîndu-i 
în acest lei de posibilitatea de 
a-și adjudeca alergarea respec
tivă), trimițând in schimb lastart 
Patru cai care, în afară de vîrstă, 
nu aveau nimic comun cu con- 
curenții din Derby ? ! ? Se pune 
întrebarea: dacă unul dintre aceș
tia ar fi câștigat, mai putea fi vor
ba oare de ,,Premiul de consolare", 
deoarece nici unul dintre ei nu 
fugise în Derby ? Revenind la 
cursă, trebuie să arătăm că a- 
ceasta n-a avut istoric, Valoarea 
(avantajată net de felul defectuos 
în care a fost întocmit handica-

• CAMPIONS
ÎNTRECERILE REPUBLICANE C 

UN VALOROS TEST PENTRU K 
AERONAUTICE

Sîmbătă s-au încheiat, la Plo
iești, în aeroclubul „Gheorghe 
Bănciulescu" întrecerile campio
natelor republicane de parașu
tism. Ultima probă a constat din 
salturi în grup de la 1000 m, cu 
deschiderea întârziată a parașutei 
și aterizare la punct fix, probă în 
care tehnica individuală este co
relată cu o orientare rapidă și 
precisă în faza finală a saltului. 
Demn de notat este faptul că, în 
general, componenții loturilor na
ționale s-au comportat și în a- 
cest caz bine, iar noile parașute, 
„Para-Plan" RL 10, dreptunghiu
lare, adevărate aeronave pilota- 
bile, au oferit un spectacol ine
dit. ,,Para-Plan"-urile au schim
bat fundamental înfățișarea pa
rașutismului. ,,Republicanele"’ din 
acest an, urmărite cu deosebită a- 
tenție de către specialiști, fiind 
ultima mare competiție înaintea 
Jocurilor balcanice de aviație, 
programate la sfîrșitul lui august, 
dau speranțe că tradiția 
succese de prestigiu în 
sport va fi continuată.

După cum ne spunea 
colonel Gheorghe iancu, maestru

emerit 
coman 
riașutis 
român 
fa Hai 
înainte 
națio n. 
tunel .

n

unor 
acest

it.

A do 
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CAMPIONATUL DE D1RT-TRA(
Duminică s-a desfășurat, pe 

.pista stadionului Rapid din Ariad, 
etapa a 4-a a campionatului re
publican de dirt-tracic pe pe
rechi. Clasamentul : 1. M. Dobre 
— Gh. Sora (Metalul Buc.) 26 p, 
2. I. Bobîlneanu — N. Răureanu 
(I.P.A. Sibiu) 24 p, 3. I. Pavel — 
Al. Pîs (Voința Sibiu) 24 p, 4. I. 
Botezatu (C.S.M. Brăila) — C. 
Voiculescu (Metalul Buc.) 19 p. 
Azi, de da ora 15,30 va avea loc, 
pe aceeași pistă, etapa a 5-a a . 
campionatului individual. (N. 
STREJAN — coresp.).

A ABSENȚE SURPRINZĂTOA
RE... Tinerii motocrosiști aparți- 
nînd asociației sportive Muscelul 
Cîmpulung-Muscel ne obișnuiseră 
cu frumoase rezultate, în diver
sele concursuri republicane. Dor
nici de afirmare, Cornel Vlad, 
Irimia Tase și ceilalți participanți 
La clasele de tineret și juniori 
s-au numărat printre protagoniști 
și în actuala ediție a campiona
tului național. La etapa desfășu
rată pe traseul de la Moreni, însă, 
reprezentanții asociației mențio
nate au absentat de la start. 
Explicația acestei surprinzătoare 
neprezentări ne-a furnizat-o chiar 
tânărul antrenor al secției musee- 
lene de moto, Tudorei isac, care 
venise pe cont propriu să vadă 
cursa de la Moreni : „De mai 
mult timp, întîmpinăm greutăți 
în ceea ce privește asigurarea 
condițiilor de transport la con-

cursuri 
ne-a n 
mașină 
să abs 
va ini 
de la ' 
natului

Se p 
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IN IALOMIȚA, ACOLO UNDE VlNTUL ROSTOGOLEA CIULINII BĂRĂGANULUI
(Urmare din pag, 1)

prima 
concurs. Sîmbătă, !n 

ce iugoslavii realizaseră 
atleții noștri, cu 44 p, se 
pe locul 5 al clasamen- 
revenirea lor din ziua a

gușoare cu cîrciumi sordide și 
negustori îngrășați peste mă
sură. „în jurul anilor ’30 ve
nise în Călărași primul profe
sor dc educație fizică, Ghiță 
Teodorescu, care aducea cu el 
un suflu nou. încerca introdu
cerea gimnasticii suedeze, or
ganizarea de grupări sportive 
pentru practicarea fotbalului, 
oinei, atletismului. Așa au a- 
părut Venus, Tricolor, Albina, 
Luceafărul. Am dat și jucători 
de fotbal mari : Sandu Ncgres- 
cu, Michi Mihăilescu, Matei A- 
postol. Asta la Călărași. Ce să 
vorbim de alte localități ? Doar 
în vacanță organizam cu ele
vii meciuri de fotbal și oină, 
mergînd prin tîrgușoare pe 
jos, desculți, cerșind cumpă
rarea cîtorva bilete de către 
negustori, ca să avem cu ce 
ne plăti masa după meci. Cînd 
privesc astăzi zestrea sportu
lui ialomițean, marile specta
cole sportive, mi se umezesc 
ochii. Oare știm noi să pre
țuim cum se cuvine ceea ce 
partidul comunist și statul 
nostru au făcut pentru noi 1“ 
Privirile umezite de emoție ale 
septuagenarului profesor sînt, 
fără îndoială, dovezi de pre-

țuire și recunoștință 
că, iată, în județul 
sînt astăzi amenajate nu mai 
puțin de 189 de baze pentru 
sportul de masă și de perfor
manță, întregul tineret, mii și 
mii de oameni ai muncii sînt 
chemați să-și petreacă timpul 
liber în mod plăcut și folositor 
praeticînd exercițiile fizice și, 
mai mult, pe lingă condițiile 
materiale asigurate, un mare 
detașament de cadre de spe
cialitate le stau la dispoziție. 
De la un singur profesor în 

......................   ‘ ‘ la 3 in- 
din ia
de an- 

sportivi 
un salt

pentru 
Ialomița

„PREMIUL DE CONSOLARE- ÎNIR-0
pul respectiv) și-a dominat eu 
autoritate adversarii. Din restul 
primilor sosiți, am reținut pe Selenar (un trei ani cu mari 
perspective), Huria (unde a fost 
însă pînă acum 7) și Ojanca, ultima, cu Bogdan Manea in aulky, 
Bdjudectadu-și spectaculos proba rezervată conducătorilor amatori. 
Deși n-a ciștigat duminică, Ba- vari a înregistrat in bitul 2 al 
Premiului Mamaia un timp — lai,8 — (și ataitem convinși că 
nu se va opri aici) ce-1 arată ca 
fiind, incontestabil’, campionul 
turfului. Felicitări pentru antre
norul său Gică T&nase. Rezultate 
tehnice : Cursa 1:1. Tenebros 
(S. Onache) rec. 1:44,1, ». Bafia. 
Simplu 52, ordinea *8. Cursa a 
2-a : 1. Catren (N. Gheorghe) rec. 131,9, 2. Diagrama, 3. Hebion. 
Slmiplu 8, ordinea 23, ordinea 
triplă 106. Cursa a 2-a : 1. Oșan- 
ca (B. Manea) rec. 1:29,2,2. Tur
ban. Simplu 8, ordinea 72, event 55, 
triplu cîștigător închis. Cursa a 4-a : 1. Huria (S. Onache) rec.

„fomiĂ inedită** i
1:26,7, 2. Diatom, 3. Rivala. Sim
plu 8, ordinea 24, event 156, or
dinea triplă 844. Cursa a 5-a : 1. 
Selenar (V. Gheorghe) rec. 1:26,2, 
2. Hotărel. Simplu 1,80, ordinea 
11, event 20. Cursa a 6-a : 1. Va
loarea (G. Popescu) rec. 1:27,7,2. 
Palicar, 3. Gashon. Simplu 8, 
ordinea 33, event 8, ordinea tri
plă 474. Cursa a 7-a : 1. Huria 
(S. Onache) rec. 1:25,6, 2. Ostil. 
Simplu 5, ordinea închisă; event 
18, triplu cîștigător 86. Cursa a 
8-a : 1. Frîu (D. Toduță) rec. 
1:29,3, 2. Sadic, 3. Stilat. Simplu 
5, ordinea 37, event 59, ordinea 
triplă 563. Cursa a 9-a : 1. Ru- 
bidiu (D. Toduță) rec. 1:29,6, 2. 
~_ Filistin. Simplu 3, or
dinea 11, event 21. Cursa a 10-a :
1. Bastia (S. Onache) rec. 1:30,2,
2. Halogena. Simplu 2,50, ordinea 
M, event 14. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 59.052 lei șl s-a 
Închis. (Rezultat provizoriu).

1930, la 175 în 1979, de 
structori (cum reiese 
belul alăturat), la 1021 
trenori și instructori 
constituie, intr-adevăr, 
impresionant.

DATORIA NOASTRĂ : 
SĂ VENIM IN ÎNTÎMPINAREA 

DORINȚELOR OAMENILOR
Nivelul condițiilor create du

pă 1944 pentru ca sportul să 
fie cu adevărat un bun al ma
selor este reflectat grăitor de 
participarea tineretului, a u- 
nui tot mai mare număr de 
oameni ai muncii la practicarea 
exercițiilor fizice. Vizitînd ju
dețul am văzut, de pildă. la 
Amara, într-o singură zi, pes
te 500 de copii în întreceri de 
înot, de tenis de masă, pescuit, 
participînd la o suită de com
petiții desfășurate pe splendi
dele terenuri de aici. Și ce era 
Amara înainte ? „Un lac nă
pădit dc stufăriș și țînțari, 
fără nici un teren de sport", 
după cum ne spunea un local
nic. Este un exemplu. Dar nu
mărul de participant la 
țiuni tradiționale este și ac-
- ------------ ---- mai
grăitor. Numai în anul care a 
trecut la cupele pe ramuri de 
producție (Mecanizatorului, 
Recoltei, Textilistelor, Chimis
tului), au concurat peste 14 000 
de tineri și oameni ai mun
cii. La Crosul fetelor din me-

diul rural au luat startul peste 
5000 de tinere, iar la acțiunea 
sugestiv intitulată „Voinicii 
Bărăganului" la trîntă s-au In- 
tîlnit peste 1500 dc flăcăi cu 
mușchi și voință călite la școa
la muncii pe cîmpurile Ialomi- 
ței. O mare masă de tineri 
au efectuat turul județului pe 
biciclete. Dacă adăugăm la a- 
cestea amplele acțiuni sportive 
organizate pentru copii, înce- 
pînd de la preșcolari, vom a- 
vea o imagine a fenomenului 
sportiv ialomițean din acești 
ani.

„Cel mai <Ie scamă eveniment 
din istoria mișcării sportive 
falomițene, dc fapt a sportu
lui românesc, l-a constituit orga
nizarea competiției naționale 
,,Daciada" — ne spu
nea tovarășul Gheorghe
Nica, prim-vicepreședinte al
C.J.E.F.S. „Daciada" a pro
dus un marc reviriment in 
toate disciplinele sportive, dar 
mai ales a deschis posibilități 
fără precedent de participare 
a maselor la procesul de edu
cație fizică, sub un luminos și 
mobilizator generic. în spriji
nul acestor afirmații stau în
seși cifrele înregistrate la pri
ma ediție, ca și la etapa de 
iarnă a ediției a doua a „Da- 
ciadei" : 127 000 și, respectiv,
73 800. Oamenii de pe aceste 
meleaguri iubesc, deci, sportul. 
Datoria noastră, a factorilor 
cu atribuții în acest domeniu, 
este dc a veni în întîmpinarea 
dorinței lor, cu acțiuni 
resante, larg accesibile, 
să împletească tradițiile 
noile cerințe ale sportului".

PASUL URMĂTOR : DE LA 
ACTIVITATEA DE MASĂ 

LA PERFORMANȚĂ
Ținînd seama de nivelul de 

la care s-a plecat, în județul 
Ialomița, se poate vorbi mai

inte- 
eare 

cu

Rural, 3.

Gh. ALEXANDRESCU

• ASTĂZI — ULTIMA ZI LA 
PRONOEXPRES. CîștigurUe ta 
AUTOTURISME și IMPORTANTE 
SUME IN NUMERAR stat pre
zente cu regularitate la tragerile 
obișnuite Pronoexpres. Printre 
cel mal recențl partlclpanțl care 
și-au înscris numele pe lista ma
rilor succese se numără și_ Mi- 
hall Drăniceanu din Craiova, cu 
un AUTOTURISM „Dacia 1200" 
obținut la categoria I a tragerii

din 11 Iulie 1979, pe un bilet com
pletat cu mai multe variante 
achitate 25% ; la categoria a II-a 
a aceleiași trageri, alți cinci par
ticipant! au realizat cite un cîș- 
iig de peste 14.000 Iei fiecare, de 
asemenea pe bilete achitate in 
cotă de 25%. Avantajele partici
pării la Pronoexpres stat Ilustra
te șl mai elocvent de cîșt’gurile 
omologate la tragerea din 13 iu
lie (publicate ta această rubrică),

• Pi
• Al
• B;
• ST
• TI
• Pi

ed

puțin d 
tive ră 
schimb, 
pentru 
cte cert 
condiții 
tora. Ii 
notat f 
pilda, i 
pat loci 
pionatui 
14—17 î 
a pron 
lupte, C 
locul 
prin 
A.S. 
cerit 
republic 
sportiva 
biu Căi 
titlului 
cană 
rina 
tului 
vine 
și exem 
nua. De 
formare, 
tre spot 
(atletisrr 
și handl 
depende 
(atletisrr

Cu pr 
continua

<1< 
SP'
Tr
lo

la 
Gî 
ol 
Și

LOTO PRI
de la ct 
un repoi 
gerea d< 
Participii 
aveți și 
m&ra pi 
NUMAI 
ClȘTIGA
• TRAI



OMPETIȚII •
mente asidue pentru finisare-a 
pregătirilor.

Iată și rezultatele în proba de 
grup, primele trei clasate : lotul 
național I (Samuel Ancuța, ior- 
dache Basalîc, Ilie Neagu, Marin 
N-eagu) ; lotul național II; repre
zentativa parașutismului militar.
(V. T.)
• Tot la Ploiești au început în

trecerile campionatelor republi
cane de zbor cu motor. Participă 
cei mai buni piloți acrobați și de 
raliuri din țară.

O COMPETIȚIE A TINERILOR 
RUTIERI

MICE
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(TR. I.)

tăioși., ripostînd prompt tuturor 
atacurilor întreprinse de colegii 
lor mai mari.

în ce-i privește pe juniorii mici, 
remarcăm frumoasa evoluție a tî- 
nărului Eugen Nica de la C.S.Ș. 1 
București. Acesta, în etapa a 
doua, desfășurată pe parcursul a 
40 km, s-a desprins de pluton 
după numai 10 km de rulaj, par
curg înd restul de 30 km într-o 
oursă contracronometru de toată 
frumusețea. E. Nica a trecut li
nia de sosire cu un avans de a- 
proape un minut față de urmă
torii clasați. Iată clasamentele : 
etapa i: București — Alexandria, 
juniori mari -f- seniori, »o km, 1. 
V. Marin (Dinamo) 2h 18:44, 2. C. 
Cîrjă (Dinamo) 2h 18 : 45, 3. FI. 
Chițu (Steaua) — același timp ; 
juniori mici, 20 km : 1. O. Mi- 
tran (Voința) 32 : 30, 2. A. Stroie 
(Dinamo) 33:43, 3. A. Rizea (Di
namo) — același timp ; etapa a 
n-a : București — Oltenița, 
juniori mari -f- seniori, 80 km :
1. I. Vintilă (Steaua) 2h 10:15, 2. 
D. Bonciu (Dinamo), 3. G. Fior ea 
(Olimpia) — același timp. în cla
samentul general pe primul loc 
s-a situat V. Marin, cu 41128'50 
urmat de I. Vintilă 4h 29:00 și

. Chițu (Steaua) — același timp. 
Juniorii mici au parcurs în etapa 
a n-a 40 km : i. E. Nica lh 09:32,
2. Fl. Popesou (C.S.S. 1) îh 10:42,
3. O. Tudorache (C.S.S. 1) — 
același timp. La juniorii mici nu 
s-a alcătuit clasament general.

RENȚI LA ETAPA DE KARTING 
DE LA ROMAN
)man au 
le celei 
ului re- 
toile de 
85 de 
ezentdnd 
lajorita- 
îia de

1. Mi- 
Tricolor 
s (Uni
ți P-, 3. 
j-tehnica 
Juniori : 
U. Bra

șov) 20 p, 2. E. Șerban (Automo
bilul I.T.A. Galați) 16 p, 3. Fii. 
Cristescu (I.T.A. Prahova) 13 p ; 
50 cmc seniori : 1. Constantin 
Mmciu (Pescărușul Constanta) ; 
125 cmc seniori: Lucian Ștefan 
(Hidrotehnica Constanța) ; 175
cmc seniori — Lucian Ștefan 
(Hidrotehnica Constanta; turneul 
speranțelor: 1. Petre ' Lăpușan 
(Motorul I.R.A. Cluj-Napoca).

Pe echipe : 1. Hidrotehnica 
Constanța, 2. Unirea Tricolor 
București, 3. Motor I.R.A. Cluj-Na
poca. (Mihal CHIRIAC — coresp.)

LOM/ȚA
1944 1979
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60 6 32-2

ului
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1— M
— 164e fizi-că 2 175ctorl 2 1 021

4
laționale 3 >1naționali -— 4
etițla națională „Daciada"

127 000
de iarnă) 73 800

e spor- ceasta parte a țării, tovarășul
tă, în Ion Stiueă, secretar cu pro-
intense bleme organizatorice al Comi-

ientelo£j totului județean Ialomița al
crearea P.C.R., președintele C.J.E.F.S.
a acea- ne spunea : „Prin ridicarea u-
este de nor mari obiective industriale,
fisă, de Ia Călărași și Slobozia, Fetești
a -ocu- și în alte localități, județul
a. cam- nostru va deveni un județ in-
juniori dustrial agrar. Acest lucru va

e sabie însenina un mare pas pe dru-
B ; la mul dezvoltării economice și
ocupat sociale, va determina profunde

juniori, mutații în structura populației.
Chiru ; în aceste condiții, ne preocu-
a cu- pă în mod deosebit și dezvol-

lionatul tarea activității sportive, ca o
îodele ; activitate de interes național.
(Danu- Vom îmbunătăți posibilitățile

soare a de cuprindere tot mai largă a
epubli- maselor la practicarea exerci
ții Co- țiului fizic, se va dezvolta ac-
i a lo- tivitatea sportivă în întreprin-
r>, pro- deri, prin extinderea secțiilor
alomița de lupte, atletism, scrimă, box,

conți- jocuri sportive, pasul următor
menea, constituindu-1 trecerea de la
e cen- activitatea de masă la dezvol-
Grivița tarea sportului de performan-
_ (volei ță, de la cantitate Ia calitate,
a), to- ca un proces obiectiv și nece-
Amara sar. Avem toate condițiile —

„Daciada“ ne deschide largi 
Lrea în perspective — pentru a ne in

to a- deplini aceste obiective.

MEA7A LOTO de ASTAZI, 24 Iulie 1979,
" se desfășoară facepînd de Ia ora

17 în sala Clubului Finanțe-Bănci 
ita ți din București, str. Doamnei nr.
tru tra- 2 ; panoul cu numerele cîștigă-
e 1979. toare va li televizat in cursul
S-agere, serii.
eă nu- • ciștigurile tragerii
lgători. PRONOEXPBES DIN 18 IULIE 1979. 
POATE Cat. 1 : 3 variante 25% — auto-

, turisme „Dacia 1300“; cat. 2: 12 
3NALA variante 25% a 3.715 lei; cat. 3:

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Noul
bate

Ce

sezon
la ușâ.

fac
divizionarele Â?

STEAUA : FOARTE PUTIN 
DESPRE CE A FOST.

TOTUL PENTRU CE VA FI
în vederea pregătirii viitorului 

campionat, Steaua s-a reunit la 
București la 17 iulie. Conduce
rea tehnică, tot tandemul vechilor 
coechipieri de la C.C.A., Gh. 
Constantin și V. Zavoda. în a- 
ceeași zi s-a plecat la Brașov. 
Astăzi, cu partida de la Cîmpina, 
se încheie prima parte a pregă
tirilor, „perioada Brașov". Pen
tru. săptămînile următoare pro
gramul prevede acțiunile urmă-

manentă legătură a jocului, 
zînd ușor balonul, trebuie 
facă mari eforturi spre a 
în posesia mingii. Și iată 
unde vine doar aparenta că ^-.^,.4^: .. .. ____ x ,:_

pier- 
să 

intra 
de 

----  __r_ — jucă
torii noștri n-au pregătire fizică. 
De aceea afirm că niciodată nu 
trebuie să înceteze această învă
țare a jocului, în fond șlefuirea 
neîntreruptă a ideii directoare 
din modul de a acționa al unei 
formații. Este ceea ce ne stră-

5.

fj

->

•c

Jucătorii de la Steaua pornesc spre un nou antrenament
Foto : Dragoș NEAGU

toare : niiine, deținătoarea Cupei 
pleacă in Cehoslovacia la turneul 
organizat, în orașul Banska Bis- 
trica, de clubul local Duklia, u- 
nul dintre cele mai puternice din 
campionatul primei categorii. La 
30 iulie, Steaua va reveni în țară. 
Este posibil să se dispute șl alte 
meciuri internaționale pînă la 
startul sezonului oficial. Situația 
lotului : in pregătiri se află ur
mătorii jucători: N. Răducanu, 
Iordache (portari), Anghelini, 
Nițu, Sameș, Fl. Marin, Agiu, 
Vigu, I. Gheorghe, Dumitru, Stoi
ca, Iordănescu, Zahiu, Aelenei, 
șt. Popa (reîntors de la Metalul), — -------- ----------- . Io_

(ju- 
I.

din 
sînt 
bun

M. Răducanu, Năstase, A. 
nes cu, C. Zamfir, p. Nica 
cător venit de la Metalul). 
Marin s-a reîntors la clubul 
Pantelimon. Deci noutățile 
șt. Popa (care a făcut un ___
stagiu de rodare în ,,B“ și își re
găsește acum clubul care l-a for
mat) și Nica, un atacant cu 
multe calități, provenind de la 
Metalul București. Vigu a reluat 
cu conștiinciozitatea și ambiția 
care îl caracterizează antrena
mentele și se simte foarte bine. 
Sînt toate șansele să-1 revedem, 
deci, pe gazon. In ziua cînd i-am 
vizitat, la Brașov, bucureștenii a- 
veau o singură indisponibilitate : 
Dumitru, care suferea de gripă. 
Dar el era supus unui tratament 
medical energic, așa că se spera 
în rapida lui însănătoșire.

In față, „Cupa cupelor". Cum o 
pregătesc Dumitru, Iordănescu și 
colegii lor? „Invățînd mereu, re- 
invățînd, dacă vreți, neîncetat tot 
ce trebuie să știm și “
tn fotbalul modern", 
parțin antrenorului 
Gheorghe Constantin, 
încetat nemulțumit", 
mîntatsă realizeze mai mult și 
mai bine cu echipa lui. Și Con
stantin continuă ideea : „Se afir
mă că formațiile noastre sînt 
lipsite de pregătire fizică. în rea
litate ele își cheltuiesc energia 
in mare parte pentru a, compen
sa sau acoperi carențele de orga
nizare generală a jocului. O e- 
chipă de ridicat nivel internațio
nal efectuează sute și sute de 
pase într-un meci, expresia func
ționării mecanismului ei și — ast
fel — cea care obosește este... 
mingea. Multe dintre echipele 
noastre, nerealizînd această per-

să aplicăm 
Cuvintele a- 

prîncipal, 
acest „ne- 

mereu fră-

noi să realizăm în aceste 
pregătire". Iată, deci, un 
crez al unui recunoscut 
al tehnicii și gîndirii în

duim și 
zile de 
veritabil 
maestru 
joc. Rămîne mereu impresionant 
la el zbuciumul, de a-i vedea pe cît 
mal rnulți dintre elevi atingîndun 
grad înalt de valoare tehnico- 
tactică.

Să trecem mai departe. Din 
observațiile cifrice asupra trecu
tului campionat (și nu numai al 
acestuia) reiese clar că Steaua 
are cel mai ridicat procentaj de

ratări, un mic sondaj a încercat 
să facă oarecare lumină asupra 
acestei situații care — altfel re
zolvată — ar fi dus la mult mai 
frumoase performanțe interne ?i 
internaționale. „De ce credeți că 
ratați așa de mult ?“ i-am între
bat pe cîțiva dintre jucători. Iată 
telegrafice răspunsuri : „Pentru 
că, realizîndu-se foarte multe 
situații de gol, nu ne mai con
centrăm în momentul finalizării" 
(Nițu). „Cred că ne grăbim, eu, 
unul asta simt, în clipa șutului" 
(M. Răducanu). „Avem și oare- ' 
care teamă de a nu rata" (Stoica). 
Motivarea cea mai completă vine 
tot de Ia antrenorul Gh. Constan
tin : „Două sînt, după opinia mea, 
cauzele marilor ratări. Prima — 
esențialănu se alege cel mai in
dicat procedeu tehnic față de pla
samentul propriu, al adversarilor, 
a direcției și vitezei balonului. A 
doua, jucătorii noștri au ajuns să 
aibă frica greșelilor. Mulți specta
tori au reacții puternice Ia erorile 
din finalizare. De aici intervine și 
ezitarea de a încerca soluții extre
me dar fructuoase, iar, ‘ alteori, 
prudența, amin area efectuării șu
tului și, de cele mai multe ori, 
trecerea momentului favorabil, 
apare și ea din aceleași cauze".

N-am auzit, în orele petrecute 
cu fotbaliștii de la Steaua, ni
mic despre performanța lor, ab
solută din cupă (al 13-lea trofeu). 
Nu s-au evocat victorii și reușite. 
„Ne gîndim mereu cum sa facem 
să înscriem o performanță ca 
lumea în dreptul numelui echipei 
noastre în actuala ediție a Cupei 
cupelor. Știm că singura cale este 
o pregătire superioară, un joc de 
clasă cu adevărat internațională", 
ne spunea căpitanul echipei, ior
dănescu. Să sperăm că prin at
mosfera de lucru, de serioasă au
toanaliză a defecțiunilor, se plă
mădește un sezon internațional și 
intern de .................
valoric al 
cunoscute 
de la noi.

victorii, de real salt 
uneia dintre cele mai 

și mai populare echipe

Eftimie 1ONESCU

• DUDU GEORGESCU a fost od- 
țnis la I.E.F.S. (cursul fără frecvență)« 
în urma examenului de admitere re
cent susținut.
• NOUL PREȘEDINTE AL > LUI 

F.C.M. BRAȘOV, arbitrul internațional 
C. Ghiță, va primi duminica — îr» 
cadrul cursului de arbitri de la Si
biu - ecusonul F.I.F.A., recent acordat 
de forul mondial. C. Ghiță ne măr
turisea că ar dori să continue, în 
paralel cu activitatea de la F.C.M. 
Brașov, și pe aceea de arbitrai.
• DUMITRACHE VA ACTIVA (PRO

BABIL) LA CORVINUL HUNEDOARA. 
In prezent, fostul internațional își 
trece ultimele examene la Institutul 
de subingineri din Petroșani. Clubul 
din Petroșani nu ar avea nimic de 
obiectat în privința transferării lui la 
Hunedoara.
• NOUL PREȘEDINTE AL LUI 

C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN ESTE 
TOT UN ARBITRU : SEVER DRAGU- 
L|C|. Acesta ne-a informat câ re
nunță la activitatea de arbitraj, ur- 
mînd a se dedica muncii din cadrul 
clubului.
• MULȚESCU SE ANTRENEAZĂ Șl 

JOACA „AMICALELE* LA DINAMO. 
Șituația transferării lui este condițio
nată de discuțiile ce se poartă între 
Jiul șl Dinamo, privind modalitatea 
de trecere a jucătorului la clubul 
bucureștean.
• RADU NUNWEILLER REINTRA LA 

CORVINUL. După o lungă perioadă 
de inactivitate, Radu Nunweiller și-a 
reluat pregătirile și urmează să rein
tre în echipa sa de club, prilej cu 
care cunoscutul internațional va de
buta... în Divizia B I Antrenorii Cor- 
vinului sînt, în continuare, M. Lucescu 
și R. Vlad.
• ILIE OANA, LA F.C. CONSTANȚA. 

Divizionara B. F. C. Constanța îl are 
la conducerea tehnică pe Ilie Oană, 
cu care va încerca să revină îi» 
Divizia A
• C.S. TIRGOVIȘTE, care - se 

află într-un turneu în R.P. Chineza, 
îl are ca antrenor principal pe 
Paul Popescu, cel care a activat 
Ia Metalul București.
• DINAMO ALEXANDRIA a Afost 

transferată la Zimnicea. Așadar, ata
șul aflat în plină reconstrucție are o 
echipă de Divizia C, care va fi an
trenată de Lică Nunweiller.
• BOCA S-A REÎNTORS LA CLUJ-

NAPOCA, După ce a stat aproape 2, 
ani pe tușă, declarînd că '
învețe la Petroșani și să 
tricoul Jiului, acum — cînd, 
mult timp, împlinea 2 ani 
n-a jucat și putea fi nou __
— Boca a plecat la Cluj-Napoca I

Retrospectivă Divizia A 1978/79

F. C BIHOR
...Doar în cazul lui F.C. Bihor 

„numărătoarea bobocilor" a res
pectat anotimpul toamnei. Pentru 
că, de fapt, atunci și-au semnat 
orădenii decizia de retrogradare. 
Acele șapte puncte pierdute pe 
teren propriu au relevat, în ulti
mă analiză, incapacitatea unui a- 
tac puțin productiv (17 goluri 
marcate în tur, do:i o medie de 
un gol "pe meci!), carențele unei 
apărări care s-a debusolat în 
momentele cînd se impuneau calm, 
luciditate și decizie (27 de goluri 
primite în toamnă). Degringolada 
,,roș-albaștrilor“, începută încă 
din startul competiției, a avut 
puncte de incidență în Înseși slă
biciunile fotbalului orădean, re
flectat, între altele, și în insta
bilitatea conducerii tehnice. în- 
fcr-un timp relativ foarte scurt, 
ștafeta antrenoratului a plecat de 
la virgil Blujdea, a ajuns la Ion 
Reinhardt și, apoi, la actualul an
trenor, Emeric Jenei ; o situație 
inadmisibilă, cu implicații pe 
toate planurile deteriorînd clima
tul de muncă, instalînd neîncre
derea în sînul echipei de care, 
fatal, avea să se lovească noul 
antrenor. Au mai venit și acci
dentările în lanț ale unor titulari 
(Kun II, Georgescu, GherghelV 
Kiss, Vidac, Fildan), care au de
terminat, și ele, Întinerirea masi
vă prin promovarea elementelor 
autohtone talentate — lipsite însă

SAU 0 REGĂSIRE...
------------- 18. F. C. BIHOR

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a NE VIZITEAZĂ TARA RE

PREZENTATIVELE ALGERIEI ȘI 
TUNISIEI. în prima parte a lunii 
august, vor evolua în țara noas
tră selecționatele Algeriei și Tu
nisiei. Fotbaliștii algerieni vor 
juca, la 5 și 8 august, în com
pania echipelor F.C. Argeș și, 
respectiv, Steaua, în timp ce ju
cătorii tunisicni vor servi replica 
— la aceleași date — formațiilor 
Dinamo și Universitatea Craiova.
• AZI, MECI AMICAL LA 

CÎMPINA. Un interesant meci 
amical se va desfășura astăzi pe 
stadionul din Cîmpina, echipa lo
cală Poiana întîlnind pe Steaua 
București. Partida va începe la 
ora 16,30.
• „CUPA POIANA". Asociația 

Poiana organizează, sîmbătă și 
duminică, la Cîmpina un turneu 
de fotbal dotat cu „Cupa Poia-

I>ată programul de sîmbătă, 
ora 15,30 : F.C. Brăila — Poiana 
Cîmpina ; ora 17,30 : Dinamo 
București — Gloria Buzău.

na*.

32,90 a 1.394 lei. cat. 4: 64,50 a 
691 lei; cat. 5: 198,00 a 225 lei; 
cat. 6 : 7.670,25 a 40 lei; cat. 7: 
239,50 a 200 lei; cat. 8 : 4.250,50 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
276.411 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ de la categoria 1, jucate 
25%, au fost obținute de: EVA 
BOTA din Arad, MARIA BOCSA- 
NEZI din Cluj-Napoca și TRA
IAN CRISTACHE din. loc. Coptu
ra, județul Prahova.

• TESTAREA FIZICA ȘI TEO
RETICA A ARBITRILOR DIN 
LOTUL A ȘI DE PERSPECTIVA. 
Mîlne începe Ia Sibiu testarea 
fizică și teoretică a arbitrilor din 
lotul A șl de perspectivă. La 
această acțiune au fost invitați 
și unii arbitri din lotul B. Arbi
trii nenommalizațl vor susține 
testele pe plan județean.
• ASTAZI, LA HUNEDOARA, 

MECI jubiliar. Jucătorii care 
au îmbrăcat tricoul echipei na
ționale la C.M. din Mexic-1970 
vor evolua astăzi, la Hunedoara, 
în compania echipei locale Corvi- 
nul.
• MECIURI AMICALE : U.T.A.

— U.M. Timișoara 4—0 (3—0) ;
Strungul Arad — Constructorul 
Arad 1—1 (1—0) ; Mecanică Fină 
București — Electronica București 
1—0 (0—0) ; Industria sirmei C. 
Turzii — Metalurgistul Cugir 1—0 
(1—0) ; C.S.M. Drobeta Tr. Seve
rin — Dinamo Slatina 0—1 (0—1); 
Olimpia Km. Sărat — Unirea 
Focșani 2—2 (0—2).
• SELECȚIE LA ELECTRONI

CA ... Asociația sportivă Electro
nica organizează o selecție pen
tru elevi, astăzi Ji miine, între 
orele 9—11 și 15—17, pe stadionul 
său, din strada Cazmalei, Mijloa
ce de locomoție : troleibuzul 85 
și autobuzele 43 și 106. Se pot 
prezenta elevi' născuțl între anii 
1962—1965.
• „.ȘI LA AUTOMECANICA— 

pe terenul acesteia, din Bercenl, 
în perioada 24—31 iulie, zilnic, în
tre orele 8—11 și 16—19.

vrea să 
îmbrace 

nu peste 
de cînd 
Iegitîmot

TÎRZIE
• Puncte realizate : 28 (25 acasă -f- 3 în deplasare) - procentaj : 

41,2.
• Golgeterii echipei : Ghergheli 11, Georgescu 6, Kun II și Florescu

— cîte 5, Lupau și Kiss — cîte 2, Bigan, M. Marian, Mureșan șt David 
cîte 1, N. Răducanu
— autogoluri.
• Jucători folosiți :

(32), Ghergheli (30), ___  _________ ... ...
(24), Z. Naghi (23), Albu (21). Fildan (20), Vidac (18), David (17), 
Mureșan (16), Florescu (16), Kun II (11), Molnar (10), Horvath (9). 
Negrea (7), Pataki (6), Petrovici (5), Dumitrescu (4), Pușcaș (3), Pato 
(2), Cabai (1), Fodor (1).
• Jucători eliminați : Albu (etapa a 27-a).
d Cartonașe galbene: 28 (16 jucători) ; cele mai multe : Ghergheli'5.
• A beneficiat de 7 lovituri de la 11 m : 3 transformate (Florescu 2. 

Kun II), 4 ratate (Ghergheli 2, Florescu 2).
• A fost sancționată cu 6 penoltyuri: 4 transformate, 2 ratate.
• Media notelor echipei: 6,28 (6,41 acasă - 6,15 în deplasare).
• Primii 5 jucători, pe baza mediei notelor : 1. Vidac 6,94 ; 2. David 

6,76 ; 3. Bigan 6,72 ; 4. Naom 6,50 ; 5. Kiss 6,48.

(Steaua), Lunca (S.C. Bacâu) și Dobre (Gloria)

26 - Naom (34 de meciuri), Lupau (33), Bigars 
Kiss (30), Georgescu (29), Zare (28), M. Marian

de experiență corn petiționară. 
Astfel, labilitatea psihică a e- 
chipei s-a amplificat, în - ciuda 
unei munci de conținut. Rezul
tatele, evident, nu puteau să a- 
pară peste noapte. Abia în retur, 
ca urmare a unei atente pregătiri 
in perioada de iarnă, datorită 
priceperii pedagogice a conducerii 
tehnice („Emeric Jenei, prin 
munca și seriozitatea sa, a reușit 
să pătrundă în sufletele noastre, 
a știut să sudeze moralicește 
toate generațiile lotului, adueîn- 
du-ne acea liniște necesară..." — 
s-punea V. Bigan). F.C. Bihor 
s-a regăsit pe sine, evoluînd a- 
proape de potențialul real. A cre
zut pînă în final în șansele de 
evitare a retrogradării, meritând 
o notă maximă și la capitolul 
sportivitate. Așa a fost posibil ca 
formația F.C. Bihor, în plin pro
ces de consolidare, să realizeze 
un plus de 6 puncte peste rea
lizările din toamnă, jumătate din 
ele fiind' aduse din deplasare !

Intr-adevăr, elevii antrenorului 
Emeric Jenei, cu acest bilanț al 
primăverii, au plecat cu fruntea 
sus din prima divizie, dai’ și 
conștienți de slăbiciunile lor — 
mai ales pe planul eficacității. 
Din acest punct de vedere, F.C. 
J3ihor a fost o campioană a ra-

; 5. Kiss 6.48.

tărilor. Georgescți, Florescu și 
Ghergheli au irosit în acest sezon 
numeroase ocazii de gol, unele 
mari cît roata carului. Cit pri
vește pe Lupău, jucătorul care 
promite de ani și ani, în 33 de 
jocuri n-a marcat decît 2 go
luri (!?), iar Naom (omul din li
nia a doua) nici unul! Antrenorul 
lor știe bine de ce au fost posi
bile toate acestea și nu în mod 
gratuit afirmă că „echipa este 
decisă să muncească înzecit pen
tru perfecționarea tehnicii de 
joc și de tras Ia poartă".

Premise pentru greul drum de 
revenire în prima divizie există : 
grefa reușită cu jucătorii tineri 
(Zare, Kiss, David, Mureșa», 
Horvath), ambiția generațiilor 
mai vechi, ajutorul neprecupețit 
al organelor locale, al conducerii 
clubului, atașamentul suporterilor. 
Și ar mai fi două lucruri, con
diții ale viitoarei reușite : 1. F.C. 
Bihor să fie tot atît de harnică 
și disciplinată ca în partea a 
doua a campionatului nu de mult 
încheiat : 2. să știe să se adapteze 
rapid la regimul jocurilor de Di
vizia B, unde adversarii, de re
gulă, se mobilizează la maximum 
în fața fostelor divizionare A.

Stelian TRANDAFIRESCU

Fază tipică pentru erorile de apărare ale echipei orădene,^ sur
prinsă in meciul cu Steaua (C. Zamfir, ușor mascat de Iordanes- 
cu, va înscrie al treilea gol). Portarul Vidac a greșit, dar unde-s 
fundașii centrali Bigan și David ? Foto : Vasile BAGEAC



PREZENȚE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
„CUPA ANNIE SO1SBAULT" 

LA TENIS
Competiția internațională fe

minină de tenis pentru tineret 
dotată cu „Cupa Annie Sois- 
bault“ s-a încheiat în localita
tea franceză Le Touquet, cu 
victoria echipei Angliei, învin
gătoare în finală cu 2—1, în 
partida cu selecționata Ceho
slovaciei. Rezultate tehnice : 
Durie — Mandlikova 6—4, 6—0; 
Budarova — Jevans 7—5, 9—7, 
Proba de dublu a revenit ju
cătoarelor engleze cu 6—4, 
12—10.

Pentru locul trei, echipa Elve
ției a întrecut cu 2—1 pe cea 
a României. Lucia Romanov a 
învins-o cu 3—6, 6—0, 6—3 pe 
Petra Delhees. Au urmat în 
clasament. echipele Olandei, 
U.R.S.S., R. F. Germania și 
Australiei.

★
în prima zi a „mini-turneu- 

lui“ internațional de tenis cu

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

Trăgătorul italian Massimo 
Birindelli a constituit o plă
cută surpriză. El a dominat în
trecerea în primele 4 decade, 
dar. cu numai 98 p, în ulti
mele 10 fociiri, a pierdut la 
baraj lupta cu reprezentantul 
nostru. în fine, pe locul 3, o 
revenire rn,ult așteptată, aceea 
a tînărului Mircea Ilca, aflat, 
de aproximativ doi ani, într-o 
prea prelungită eclipsă de for
mă. Să menționăm că printre 
învinșii celor trei clasați pe 
podium se numără A. Jakes, 
autorul unui excelent „600 din 
600 posibile" la internaționalele 
Cehoslovaciei, desfășurate, în 
primăvară, la Plsen...

„Rezultatul zilei" a aparți
nut, însă, unui oaspete. în în
trecerea de pistol liber, polo
nezul Albert Laski s-a ridicat 
pînă la 567 p, cifră competi
tivă în orice mare concurs in
ternațional. Nici rezultatul ce
lui de al doilea clasat, ceho
slovacul Hynek Ilromada. me
dic din Praga, nu s-a îndepăr
tat prea mult : 565 p. Cei doi 
țintași i-au dominat clar pe 
ceilalți 31 de parteneri de în
trecere, următorii 4 clasați (în
tre care doi români) „căzînd" 

CAMPIONATELE DE BOX
f (Urmare din pag. I)

vedit superior, cîștigînd clar la 
puncte.

O decizie neconformă cu rea
litatea s-a înregistrat în dis
puta dintre Floricel Ungureanu 
(Muscelul) și Vasile Butnaru 
(Ceahlăul P. Neamț). După 
două reprize în care muscelea- 
nul a fost superior, faptul că 
în ultima el a fost dominat i-a 
influențat pe arbitrii Gh. Mi-

REZULTATE TEHNICE

GALA I : mijlocie mică :
M. Sîrba (Electroputere) b. p.
N. Mocanu (Met. Buc.), M. 
Șurubaru (U. M. Timișoara) 
b. p. M. Popa (Rapid), V. 
Butnaru (Ceahlăul) b. p. FI. 
Ungureanu (Muscelul), V. 
Girgavu » (Steaua) c. neprez. 
N. Marin (Semănătoarea 
Buc.), C. Hoduț (Rapid) b. p.
1. Mocanu (Met. Bocșa), M. 
Ouatu (S. C. Bacău) b. p V. 
Cicu (Dinamo), V. Burde 
(A.S.A. Cluj-Napoca) b. ab.
2. M. Miclăuș (Voința Cluj- 
Napoca), N. Chioveanu (Li
toral) b. p. N. Vișan (Met. 
Buc.) ; semigrea : C. Chiracu 
(B. C. Galați) b. p. M. Marcu 
(Voința Tulcea), D. Văleanu 
(Muscelul) b.ab. 2 Al. Toth 
(Voința Satu Mare). D. Gon- 
tarlu (Farul) b. p. N. Voicu 
(Semănătoarea Buc.), I. Joița 
(Electroputere) b. ab. 2 I. Cîr- 
lan (B. C. Galați), G. Deniei 
(Dunărea Galați) b. ab. 1 Șt. 
Bîrleanu (Sticla Turda), M. 
Culineac (U.R.B.I.S.) b p. Al. 
Mircea (B.C. Brăila). M. Pas
cal (Met. Buc.) b. ab. 3 I. 
Leanca (Nlcolina). I. Gyorfi

hai, C. Gherasim și D. Ban- 
ciu să-1 declare învingător pe 
Butnaru. O surpriză plăcută a 
fost evoluția băcăuanului Mari- 
nîcă Ouatu, care l-a învins la 
puncte pe dinamovistul Vasile 
Cicu, după o confruntare di
namică, spectaculoasă, în care

invitații de la San Benedetto 
del Tronto, au fost înregistrate 
următoarele rezultate : John
McEnroe — Peter Fleming 
7—5, 6—3 ; Corrado Barazzutti 
— Ilie Năstase 6—3, 6—3.

HALTEROFILI LA PHENIAN
Un grup de tineri halterofili 

români va participa la „Tur
neul Prietenia", programat la 
Phenian (R.P.D. Coreeană) în
tre 27 și 31 iulie. în vederea 
acestor întreceri au făcut de
plasarea frații Teodor și Pavel 
Nedelea (Ia cat. cocoș și, res
pectiv, pană), M. Liviu (cat. 
semigrea) și V. Prunăreanu 
(cat. grea-ușoară) Lotul este 
condus de antrenorul Lisias 
Ionescu.
„PREMIUL ZIARULUI TRIBUNA 

LUDU" LA MARATON
Competiția internațională de 

maraton pentru „Premiul zia
rului Tribuna Ludu“, desfășu
rată la Varșovia, s-a încheiat 

la 11 puncte de ei... Deși cifra 
nu este pe deplin satisfăcătoare 
(554 p), să remarcăm, totuși, 
evoluția promițătoare a lui Ilie 
Petru, la primul său concurs 
important.

Iată și configurația primelor 
locuri din probele „Marelui 
premiu Carpați", după consu
marea a 75 de talere : skeet :
1. I. Toman (România) 74 t,
2. T. Gasztole (Ungaria) 72 t,
3. B. Marinescu (România) 721; 
trap : 1. J. Machan (Cehoslova
cia) 75 (!) t, 2—3. J. Hojny (Ce
hoslovacia) și Șt. Popovici 
(România), cîte 73 t.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, 60 Ic: 1. Romulus Nlco- 
lescu (România) 596 p, 2. Massimo 
Birindelli (Italia) 596 p, 3. Mircea 
Ilca (România) 595 p, 4. Peter 
Goreski (R.D.G.) 595 p, 5. Adolf 
Jakes (Cehoslovacia) 595 p, 6. 
Dumitra Matei (România) 595 p, 
7. Trevor Perrey (Australia) 595 
p, 8. A. Guriev (U.R.S.S.) 594 p,
9. Ion Mârglneanu (Steaua) 594 
p, 10. Carmen Calalb (I.E.F.S.) 
594 p ; pistol liber : 1. Albert 
Laski (Polonia) 567 p, 2. Hynek 
Hromada (Cehoslovacia) 565 p, 
3. Marinică Trușcă (România) 554 
p, 4. Petar Bajifi (Iugoslavia) 554 
P, 5. Mathias Hoflltz (R.D.G.) 
554 p, 6 Hie Petru (România) 
554 p, 1. Vladimir Georgiev (Iu
goslavia) 549 p, 8. Rolf Graf (Sue
dia) 548 p.

Cicu a lăsat să se vadă că nu 
mai dispune de aceleași calități 
care l-au ajutat să se impună 
cu cîțiva ani în urmă.

Nicolae Vișan (Metalul Buc.) 
i-a opus o dîrză rezistență cam
pionului categoriei, Nicolae 

Chioveanu (Litoral Mangalia). 
După două reprize echilibrate, 
cu schimburi frumoase de lo
vituri, în ultimele trei minute 
de luptă, campionul s-a impus 
categoric, onorîndu-și astfel ti
tlul pe care-1 deține.

(Dinamo) b. p. C.' I'lorea (Ra
pid).

GALA n : muscă : D. Radu 
(Steaua) b.p. Șt. Uliniuc (Ni
cotină), Gh. Govici (Steaua) 
b.p. P. Morsa (Voința Cj.-Na
poca) , M. Vișan (Met. Bocșa) 
b.p. C. Tițoi (I.P.A. Sibiu), 
Gh. Brumă (Rapid) b.p. N. 
Nicolae (Dacia Pitești); cocoș: 
I. Căprărescu (Farul) b.p. I, 
Donose (Constr. slobozia), T. 
Dinu (Dinamo) b.p. Șt. Dlncă 
(Met. Buc.), Gh. Negolță 
(B. C. Brăila) b.p. V. Stancu 
(Rapid), N. Robu (B.C. Bră
ila) b.p. F. Ibralm (Farul); 
semi ușoară: H. Sultan (Stea
ua) b.p. T. Mărcuț (Met. Sa- 
lonta), FI. Stan (Dinamo) b.p. 
Fl. Barna (Motorul Arad), V. 
Ioana (Muscelul) b.ab.2 N. 
Brinzei (Steaua). Fi. Llvadaru 
(Steaua) b.ab.2 N. Toth (C.S.M. 
Reșița); ușoară: L. Sandu 
(Prahova) b.p. Gh. Iancu (Ra
pid), D, Ilie (Dinamo) b.p. 
p. Neagu (Oțelul Tirgovlște), 
I. Corneanu (Farul) b.p. T. 
Roșu (Voința Cj.-Napoca), C. 
Hajnal (Steaua) b.ab.2 C. Gîr- 
leanu (Unirea Focșani).

întrecerile „semigreilor" au 
început cu o partidă care se 
anunța neinteresantă, gălățea- 
nul Costică Chiracu fiind con
siderat net favorit în fața tî
nărului tulcean, în vîrstă de 
19 ani, Marcel Marcu. Acesta 
din urmă s-a dovedit, însă, un 

cu victoria atletului polonez 
Jozef Stefanowski, care a par
curs clasica distanță de 42,195 
km, în 2hl6:07. Atletul român 
Gheorghe Motorca a ocupat lo
cul trei, cu rezultatul de 
2hl6:36. Un alt atlet român, 
Moise Hatos, s-a clasat pe lo
cul 7, cu 2hl9:32.

FESTIVALUL ȘAHIST 
DE LA NALENCHOWE

în turneul masculin al Fes
tivalului șahist de la Nalen- 
chowe (Polonia) după 7 runde, 
în clasament conduce Espig 
(R. D. Germană) cu 4,5 puncte, 
urmat de Mihai Ghindă (Ro
mânia) — 4 puncte. în runda 
a 7-a Ghindă a remizat cu 
Vogt (R.D.G.).

în turneul feminin, pe primul 
loc se află Csonkies (Ungaria) 
cu 5,5 puncte, urmată de 
Jackson (Anglia) — 4,5 puncte 
și Baumstark (România) — 
4 puncte.

DUPĂ VICTORIA RUGBYȘTILOR 
FRANCEZI IN NOUA ZEELANDĂ

După victoria echipei de 
rugby a Franței asupra selec
ționatei Noii Zeelande (24—19), 
la Auckland, antrenorul gazde
lor, Russ Thomas, a declarat : 
„Nu avem motive să ne plîn- 
gem. A cîștigat echipa cea mai 
bună. Francezii au marcat cî
teva eseuri superbe șl trebuie 
să ne scoatem pălăria în fața 
lor, pentru că în acest meci am 
învățat cîte ceva de Ia ei". La 
rîndul său, căpitanul echipei 
„AU Blacks", Graham Mourrie, 
a spus; „Eram foarte bine pre
gătiți pentru acest al doilea 
meci-test, dar ritmul impus de 
francezi ne-a asfixiat, 
„flerul" lor este uimitor, 
cezii își datorează în 
parte succesul intuiției și 
lui plin de fantezie al pache
tului de înaintași".

iar 
Fran- 
mare 
jocu-

REZULTATE EXCELENTE LA ATLETISM
ROMA, 23 (Agerpres). în con

cursul atletic de la Rietl (Ita
lia), brazilianul Joao de Olivera 
a cîștigat proba de lungime, 
cu 8,36 m (nou record al Bra
ziliei), iar James Robinson 

Unul dintre puținele momente in care* Ion Mocanu (stingă) a 
aplicat tactica potrivită in partida cu bătăiosul Cornel Hoduț, in- 
cercind să-l țină la distanță Foto : Ion MIHÂICă

boxer curajos, cu apreciabile 
calități fizice și cunoștințe teh
nice. In aceste condiții, Chira
cu a cîștigat mult mai greu 
decît se aștepta. Craioveanul 
Ion Joița și-a dovedit din nou 
forța de lovire cu care l-a scos 
din luptă, în repriza secundă, 
pe gălățeanul Ion Cîrlan.

Multiplul campion Ion Gyor- 
ffi (Dinamo) și-a valorificat 
din nou vastele sale cunoștin
țe tehnice, în fața bătăiosului 
rapidist Constantin Florea. 
Deși superioritatea dinamovis- 
tului a fost evidentă, a sur
prins faptul că judecătorul AI. 
Mughiuruș l-a consemnat pe 
buletinul său de punctaj învin
gător pe... Florea.
în reuniunea de seaiă, s-au 

disputat întilnirile din cadrul 
sferturilor de finale la catego
riile muscă, cocoș, semiușoară 
și ușoară, prilej cu care au 
fost desemnați semifinaliștii a- 
cestor categorii. La „muscă", 
Daniel Radu (Steaua) s-a ară
tat din nou într-o deosebită 
dispoziție de luptă, învingîndu-1

Sub semnul unui interes major

CONTINUĂ ÎNTRECERILE SPARTACHIAOEI
POPOARELOR DIN U.R.S.S.

MOSCOVA, 23 (prin telefon), 
în mijlocul unui interes deose
bit continuă întrecerile din ca
drul ediției a Vil-a a Sparta- 
chiadei popoarelor din U.R.S.S., 
la care participă și o setie de 
reputați sportivi din mai multe 
țări ale lumii, printre care și 
din România.

Referindu-ne la evoluția re
prezentanților noștri, vom re
marca comportarea bună a 
atletului Paul Copu, care în 
preliminariile probei de 3 000 m 
obstacole s-a impus net și a 
cîștigat în 8 :40,2 cursa în care 
a luat startul. Miercuri el va 
participa la finala acestei pro
be. în turneul de box, „semi- 
musca" Ion Boboc a cîștigat 
prin neprezentarea lui Pușlcar 
(Nepal), iar la categ. ușoară, 
după un meci foarte echilibrat, 
Sifnion Cuțov a fost întrecut la

> • ATLETISM. Cîteva rezultate remarcabile: 100 m — Silvio
Leonard (Cuba) 10,30, Houston McTear (S.U.A.) 10,39, Osvaldo 

Ș Lara (Cuba) 10,41; triplu: Ghenadi Valiukevicl (U.R.S.S.) 17,a
g m, Jaak Oulmle (U.R.S.S.) 16.84 m, Anatoli PișkuUn (U.R.S.S.)

16,76 m, Pavel Lobanov (U.R.S.S.) 16,56 m și Viktor Sanoev 
g (U.R.S.S.) 16,48 m; suliță femei: Saida Gunba (U.R.S.S.) 63,08 n%
g Marja Colon (Cuba) 62,30 m, Ute Hommola (R.D.G.) 60,00 m.
J; • CICLISM. Cursa contratimp pe echipe — 100 km a revenit 
g formației R.S.F.S. Ruse cu 2.03:25,18. Echipa Italiei, singura for- 
g mație străină participantă, a terminat pe locul 14, cu timpul 
g de 2.11:11,96 !
g • FOTBAL. Meciuri preliminarii la Kiev și Minsk. Selecțlo- 
g nata R.S.S. Ucrainene, incluzlnd pe cel mai buni jucători de 
g la Dinamo Kiev, a dispus la limită, 2—1, de formația R.S.S. 
g Uzbece. In alte meciuri: R.S.F.S. Rusă — Tadjikistan 1—0, Bie- 
g lorusia — Armenia 3—0, Leningrad — R.S.S. Letonă 7—2.
g • ȘAH. După ultimul tur, al cincilea, înainte de reluarea 
g partidelor întrerupte, R.S.S. Ucraineană conduce cu 23,5 p (3),
g urmată de Moscova 23 p (4) și R.S.F.S. Rusă 23 p (3). Cel
g mai bun rezultat la prima masă l-a obținut Spasski (R.S.F.S.R.)
g cu 5 p din 9 partide, incluzînd șl meciurile preliminarii. Karpov
g a realizat 4,5 p din 7 partide. Campioana mondială Mala Clu-
g burdanidze (R.S.S. Gruzină) a obținut 8 p din 9 posibile (7 vic
ii torll și 2 remize !).

CAMPIONII AFRICII LA BOX
(Agerpres). CeaTRIPOLI, 

de-a VH-a ediție a campionate
lor de box ale Africii s-au des
fășurat la Benghazi (Libia). In 
ordinea celor 11 categorii, titlu
rile au revenit următorilor pu-

(S.U.A.) s-a clasat pe primul 
loc la 800 m cu 1:45,8. La înăl
țime, polonezul Wszola a ctș- 
tigat, cu 2,27 m, iar kenyanul 
Henry Bono a cîștigat proba de 
5000 m cu 13:19,7.

detașat pe Fănică Uliniuc (Ni
cotină). întrecerile „cocoșilor" 
i-au adus în ring pe doi mai 
vechi rivali, Faredin Ibraim 
(Farul) și Niță Robu (B. C. 
Brăila). După trei reprize echi
librate, în care brăilear.ul a a- 
vut mai mult timp inițiativa, 
N. Robu a primit verdictul cu 
3—2. La fel de echilibrată a 
fost și partida dintre Gh. Ne- 
goiță (B. C. Brăila) și tînărul 
rapidist V. Stancu, arbitrii de- 
semnîndu-1 cîștigător pe Ne- 
goiță.

în disputele „semiușorilor", 
meciul cel mai așteptat s-a 
încheiat înainte de limită. Flo
rian Livadaru (Steaua) l-a în
vins prin abandon în repriza 
secundă pe reșițeanul Nicolae 
Toth, de data aceasta mai pu
țin decis decît în alte partide. 
Dinamovistul Dragomir Ilie 
(ușoară) s-a prezentat într-o 
formă superioară față de evo
luțiile anterioare, depășindu-1 
clar pe Dumitru Neagu (Oțe
lul Tîrgovișțe), datorită tehni
cii sale superioare.

puncte, cu o decizie de 3—2, 
de sovieticul Aleksandr Kon
dakov. în competiția de polo, 
într-o partidă pentru stabilirea 
clasamentului final, locurile 
7—8, echipa României a între
cut cu 5—4 (1—2, 0—1, 1—0,
3—1) formația R. S. S. Uzbece, 
în sfîrșit, în turneul de lupte 
greco-romane, la categoria 82 
kg., Ion Enache a ocupat locul 
9, iar la +100, Victor Dolip- 
schi s-a clasat al 8-lea.

Marți, vor avea loc. printre 
altele, semifinalele competiției 
de canotaj, programul de „li
bere" la gimnastică băieți șl 
primele tururi ale turneului de 
lupte libere.

Iată și amănunte din alte 
probe atletice și din alte dis
cipline sportive cuprinse în 
programul zilei de luni :

giliști: Makaya (Gabon); Odanga 
(Kenya); Mensah (Ghana); Fln- 
do (Kenya); Famel (Algeria); 
Athumanl (Kenya); El Mechri 
(Libia); Abdul (Kenya); Allotey 
(Ghana); Abouchekioua (Libia). 
La categoria grea, Luc (Gabon) 
l-a învins prin k.o., în prima re
priză, pe Solomon Ataga (Ni
geria).

învingătorii in aceste campio
nate vor alcătui echipa Africii 
care va participa, în octombrie. 
Ia Cupa intercontinentală, care va 
fi găzduită de arena Madison 
Square Garden, din New York.

• TELEX •
AUTO • Italianul Vittorio 

Brambilla își va face reintrarea 
pe circuitele curselor de formula 
1 cu prilejul „Marelui Premiu al 
R.F. Germania", care se va dis
puta Ia 29 Iulie. Brambilla rea
pare în competiții după 16 luni 
de absență, în urma gravului ac
cident survenit la Monza, accident 
în care și-a pierdut viața pilotul 
suedez Ronnie Patersson.

BOX a Eusebio Padraza din 
Panama șl-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
pană (versiunea WBA), învingînd 
prin k.o. tehnic în repriza a 12-a 
pe mexicanul Ruben Olivares, în 
meciul disputat la Houston. • 
La New Jersey a decedat, în 
vîrstă de 69 de ani, fostul boxer 
american de categoria grea, Tony 
Galento, o vedetă a anilor ’30. 
Intr-unui din cele 114 meciuri ale 
carierei sale, Tony Galento a a- 
tacat, la 28 Iunie 1939, fără suc
ces, titlul mondial deținut de Joe 
Louis. Galento a pierdut, prin 
k.o. In repriza a patra, la capă
tul unei partide pasionante. în 
care Joe Louis a fost numărat, în 
repriza a doua.

CICLISM • Turul Rhenaniel. 
rezervat amatorilor, a continuat 
cu etapa a 3-a. Primul a trecut 
linia de sosire olandezul Theo 
de Rooy. In clasamentul general 
individual conduce norvegianul 
Toursteln Wllmann.

ȘAH • După 8 runde, în tur
neul de la Amsterdam conduc Hort, 
Andersson ți Sax, cu cite 51/: p. 
In runda a 8-a, Andersson a cîș
tigat la Ree, Sax la Donner, Iar 
Hort a remizat la Smejkal.

TENIS • Multiplul campion al 
Wimbledonulul, Bjorn Borg, con
tinuă seria succeselor. In finala 
turneului de la Baastad, BjSrn 
Borg l-a învins cu 6—1, 7—5 pe 
Taroczy (Ungaria). • Turneul de 
tenis de la Washington a fost 
cîștigat de Guillermo Vilas, care, 
în finală, l-a învins cu 7—6, 6—6 
(abandon) pe Victor Peccl (Pa
raguay). Accidentat la un picior, 
în setul secund, Peccl a fost 
obligat să abandoneze. • Cehoslo
vacul Thomas Smid a cîștigat 
turneul de la Stuttgart. In finală, 
Smid l-a întrecut cu 6—4, 6—0, 
6—2 pe vest-germanul Uli Pinner.

VOLEI. • Echipa feminină a 
Japoniei, campioană olimpică, 
și-a încheiat turneul întreprins în 
Ungaria. în ultima partidă, dis
putată la Budapesta, voleibalistele 
nipone au învins cu 3—0 (3, 8, 14) 
reprezentativa țării gazdă.


