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SPORTIVII SĂTENI TRĂIN0 
MAREA BUCURIE A ÎNTRECERII...

• Reprezentanții județului Suceava, ciștigătorii trofeului
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CAMPIONATELE INTERNATIONALE-0 NOUA CONFIRMARE
A LUPTĂTORILOR NOȘTRI ÎNAINTEA 10VALORICĂ

de-a XVIII-a ediție a 
campionatelor internaționale 
de lupte ale României s-a în
cheiat duminică în sala de 
atletism de la complexul spor
tiv „23 August" din Capitală 
cu un frumos succes al sporti
vilor noștri. După cum se cu
noaște, reprezentanții țării 
noastre au terminat îrivingăto- _> . .. .. . . la 

li-
ri la 11 categorii (șapte 

i greco-romane și patru la 
| bere).

Trecînd peste performanța a- 
-mintită, în cele ce urmează 
vom face unele scurte referiri 
la comportarea principalilor 
noștri pretendenți la titulari-

zarea în echipele olimpice, a- 
cum, cu numai o lună și ju
mătate înaintea întrecerilor de 
la Moscova.

Trebuie să spunem de la în
ceput că la startul campiona
telor internaționale ale Româ
niei au fost prezenți numeroși 
luptători valoroși, medaliați al 
marilor concursuri internațio
nale, oare au fost adversari 
dificili pentru sportivii romanț 
în aceste condiții, concursul de 
la București a constituit pentru

Aurel Neagu, unul dintre cei mai valoroși sportivi de la stilul 
libere, l-a fixat pe ungurul L. Koos la parter și încearcă obți
nerea „tușului" Foto : Ion MIHAlCA

ei un test destul de sever și, 
deci, edificator asupra nivelu
lui actual de pregătire a „o- 
limpicilor" noștri. Chiar diacă 
nu la toate categoriile partici
parea sportivilor de peste ho
tare a fost Ia fel de valoroasă, 
cei mai mulți dintre reprezen
tanții noștri au intîlnit parte
neri de ooncurs puternici (unii 
dintre ei chiar români), care 
i-au solicitat destul de mult.

Judecind prin prisma valorii 
adversarilor și a dificultăților 
partidelor susținute, trebuie să 
spunem că majoritatea frunta
șilor luptelor noastre s-au pre
zentat într-o formă corespun
zătoare etapei actuale. In a- 
ceastă categorie trebuie in
cluși Mihai Boțilă (57 kg), Ion 
Păun (62 kg), Ștefan Rusu 
(68 kg), Petre Dicu (90 kg), 
Vasile Andrei (100 kg), la gre
co-romane și Aurel Neagu (57 
kg), Vasile Pușcașu (100 kg), 
Andrei Ianko (+100 kg), la li
bere. Gheorghe Rașovan (48 kg

Mihai TRANCA 
Costin CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)

Concurentele de la 800 m au luat startul in finala probei
Foto : Dumitru CONSTANTINESCU

orășel ca Titu, 
aflat în rîndul 

provincie și

Pentru un 
pînă mai ieri 
tîrgușoarelor de . 
păstrînd încă multe dintre tră
săturile așezărilor rurale, ală
turi de semnele recente ale ur
banizării, găzduirea unei mani
festații sportive de nivel na
țional — „Finalele 
III-a a Concursului 
sătesc de atletism", 
„Cupa U.N.C.A.P." - 
nat, fără îndoială, 
ment deosebit...

Un eveniment pentru care 
gazdele s-au pregătit pînă în 
detaliu, transformînd întrecerea 
finală a tinerilor atleți ai sate
lor într-o autentică sărbătoa
re, demnă de renumele marii 
competiții naționale „Daciada", 
sub genericul căreia s-a desfă
șurat. „Particip pentru prima

Campionatele internaționale
și „Cupa țârilor latine" Ia pentatlon modern

ediției a 
național 

dotat cu 
- a însem- 
un evenir

oară în finalele unei competiții 
de nivel național — ne spunea, 
după victoriile
sprint și săritura în lungime, 
tînărul merceolog * "
niue, de la C.A.P.
gomirnei, din județul Suceava 
— și sînt impresionat, deopo
trivă, de nivelul ridicat al con
cursurilor și de ospitalitatea în
datoritoare a gazdelor noastre. 
Va fi, desigur, una dintre cele 
mai frumoase amintiri pe care 
ml Ie-a oferit participarea la 
competițiile de masă". Cu ase
menea gînduri au plecat de la 
Titu poate 
concurenți 
învinși în 
prinse în

Aurelian BREBEANU

detașate la

loan Pațare- 
Mitocul Dra-

toți cei peste 300 de 
— învingători sau 
probele atletice cu- 

program — instrue-

(Continuare In pag 2-3»

ANGLIA — ROMÂNIA ÎN „CUPA DAVIS', 
MECI AȘTEPTAT CU INTERES EA BRISTOL 
• Iile Năstase este de părere eă partida de dublu

va ii iiolăritoarc pentru soarta intilnirii
BRISTOL, 

Cu trei zile 
dintre echipele „
României, din cadrul competi
ției supreme 
Davis", 
2750 de 
renului 
„Bristol 
Squash 
în întregime. Presa și televi
ziunea locală acordă spații 
largi așteptatului eveniment 
sportiv de la sfîrșitul acestei 
săptămîni, figura centrală a 
echipierilor români fiind, cum 
este firesc dealtfel. Ilie Năsta
se. La rubrica sportivă a coti
dianului local „Daily Express" 
a apărut un amplu interviu al 
lui Năstase care, printre alte-

9 (prin telefon), 
înaintea întîlnirii 

Angliei și

de tenis „Cupa 
biletele pentru cele 
locuri din tribunele te- 

central al clubului 
Lawn Tennis and 

Center" au fost vîndute

le, afirmă că meciul este echi
librat și că soarta acestuia va 
fi decisă de întilnirea de 
dublu. Aceeași opinie este ex
primată și de ziarul „Evening 
Post" din Bristol, ca și de co
mentatorul rubricii de sport a 
rețelei de televiziune.

Secretarul responsabil al Fe
derației române de tenis. Ale
xandru Lăzărescu, solicitat de 
noi să ofere cititorilor cîteva 
detalii asupra modului cum se 
desfășoară pregătirile, ne spu
nea : „Vremea este favorabilă 
și atît Ilie Năstase, cît și Flo
rin Segărceanu se antrenează 
cu multă răbdare și minuțiozi
tate. Fenomenul de adaptare la

(Continuare în pag. a 4-a)

CÎTEVA PRIME REFLECȚII LA 
TERMINAREA CAMPIONATULUI DE RUGBY
• 0 formulă competițională deficientă ® Steaua la al 12-lea titlu!

Cel de al 63-lea campionat 
de rugby a intrat de dumini
că în... amintire. A fost un 
campionat obișnuit din acelea 
care nu se disting nici prin 
valoare, nici prin regularitate, 
nici prin meciuri răsunătoare. 
Toți, învingători sau învinși, 
dînd a înțelege încă cu multe 
etape înainte de finiș că lucru
rile sînt deja rînduite. Multe 
formații au dat dovadă de 
plictis, de o oboseală acumu
lată Intr-o întrecere peste pu
terile majorității care nu se 
„bate" și nu rezistă unui ritm 
de genul trei meciuri în opt 
zile (duminică — miercuri — 
duminică). Cum altfel am pu
tea interpreta asemenea rezul
tate 45—3 (Dinamo — „Poli" 
Iași), 49—3 (Știința Baia Mare 
— C.F.R. Brașov), 60—3 și

56—3 (Steaua — Rapid), 40—0 
(R.C. Grivița Roșie — „Poli" 
Iași), 45—6 (Universitatea Ti
mișoara — Vulcan), 42—6 (Ști
ința Petroșani — C.F.R. Bra
șov), 42—6 (Steaua — „U“ Ti
mișoara), 43—6 (R.C. Sportul
studențesc — Rapid), 74—0 (Di
namo — Vulcan), scor iden
tic și în partida între Steaua 
și Vulcan, 54—0 (Farul — 
C.F.R. Brașov) și un scor ase
mănător în partida Dinamo — 
Rulmentul Bîrlad. ca să nu 
mai vorbim de acel record 
(nedorit) 104—3 !!! (Steaua — 
C.F.R. Brașov). Și lista scoru- 
rilor-fluviu ar putea continua. 
Noi ne vom opri aici, conside- 
rînd că exemplele date sînt 
suficiente, determinîndu-ne a 
fi cel puțin circumspecți a- 
tunci cînd apreciem calitatea

PROBA DE CĂLĂRIE
S-A DECIS 

ÎN PRIMA ZI A ÎNTRECERII
Cu mult interes au fost ur

mărite și evoluțiile pentatlo- 
niștilor care au figurat în ur
mătoarele două serii ale probei 
de călărie, întreceri care, se 
desfășoară în cadrul „Cupei ță
rilor latine" și campionatelor 
internaționale ale României _ și 
care au fost, de asemenea, găz
duite de ospitalierul stadion 
Olimpia din Capitală. Evident, 
dorința concurenților a fost de 
a-i depăși pe principalii reali
zatori ai primei zile, desigur, 
condiție obligatorie fiind nu 
numai acumularea unui punctaj 
maxim, cît, mai ales, a unui 
timp superior. Sorții au de
cis, însă, ca principalii candi
dați să nu dispună întotdeauna 
de caii cei mai buni, astfel că 
au fost înregistrate numeroase 
greșeli. Credem, de asemenea.

de

Italianul Pierpaulo 
Cristofori in timpul 
evoluției în proba 

călărie 
Foto : 

BAGEAC

caldui-a 
de mult

influențat 
evoluțiile con- 

se explică,
destul 
curenților. Așa 
poate, că în a doua zi a probei 
de călărie nu s-au înregistrat, 
în cele din urmă, punctaje 
maxime, cei trei lideri de du
minică — P. Cristofori (Italia), 
V. Klineearov, H. Dimitrov 
(Bulgaria) — neputind fi, ast
fel, depășiți. Cea mai bună

Situată pe poziția a doua a clasamentului, DINAMO 
jocul său elaborat — înseamnă o promisiune certă pentru viitorul 
campionat. (Fază dintr-o partidă : Dinamo — Grivița Roșie) 

Foto : Dragoș NEAGU

nat recent încheiată. în ase
menea condiții competiția a 
suferit și părțile mai nimic de

Dimitrie CALLIMACHI

și utilitatea unei întreceri care 
duce la asemenea finalități. 
Divizia națională A presupune 
o întrecere între EGALI, cei 
puțin teoretic. Ceea ce nu s-a 
întîmplat în ediția de campio- (Continuare In pag. 2-3)

comportare în această a doua 
parte a probei de călărie a 
avut-o polonezul V. Dzamski 
cu Vals, care a fost penalizat 
doar pentru o singură bară 
doborîtă, ceea ce î-a adus 1070 
p. (1:48,4), rezultat care nu a 
putut fi depășit de nici un alt 
concurent. în apropierea sa 
s-a situat componentul primei 
noastre echipe, Cezar Răduca- 
nu, tot cu Vals, care își dato
rează penalizarea, mai întîi, ne
atenției la abordarea celui din
ții obstacol al parcursului, pen
tru depășirea timpului acordat 
de regulament, pentru care a 
mai • primit încă 10 p penali
zare. Așadar, un total de 1 060 
p (2:04,8), ceea ce-1 situează pe

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare In oao a 4-a)

MECI INTERNATIONAL 
OE GIMNASTICĂ, LA ONEȘTI

. Echipa de gimnastică a Li
ceului din Onești a susținut 
o întîlnire internațională în 
compania formației similare a 
lui S.C. Chemie Halle, din 
R.D. r 
mance 
succes, 
atît pe 
vidual 
Aurelia 
dividual și bîrnăj, Maria_ Fe- 
renț (paralele 
Barbălată au 
le întrecerii.
coresp.)

Chemie
Germană. Sportivele ro- 

au realizat un frumos 
terminînd învingătoare 
echipe, cit și Ia indi- 

compus și pe aparate. 
Pînzaru (prima la in-

și sol) și Mirela 
fost performere- 
(Gh. Grunzu —
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BUCURIA DE A JUCA OINĂ

AURELIAN GEORGESCU - gimnastică
O Echipa reprezentativă are șanse la 
o medalie • Dan Grecu se poate si
tua în fruntea „ineliștilor" • Speran
țe pentru calificarea în mai multe fi

nale pe aparate

Aurelian Georgescu, noul campion absolut de gim
nastica al țării, s-a născut la 7 noiembrie 1958, 
la București. începe să practice gimnastica de 
la virsta de 10 ani, cu antrenorul Vasile Chiorea- 
nu, la Școala sportivă nr. 2 București. Din 1975 
face parte din echipa Liceului nr. 35 (antrenor 
Gabriel Molea), iar din 1978 - la Steaua, lucrtnd 
atît cu Vasile Coșariu cit și cu Gheorghe Condo- 
viei. Din „fișa de performanțe" a tinârului gim
nast, menționăm ocuparea locului I la Campio
natele internaționale ale României din 1978 (sol) 
și ’79 (sărituri), cucerirea titlului de campion na
țional de juniori în 1977, medalii de bronz la sol 
și sărituri la Campionatele balcanice din 1976, de 
la Salonic. Anul acesta, Aurelian Georgescu și-a 
inscris în palmares un frumos buchet de succese, 
care atestă convingător creșterea vizibila a valorii 
sale competiționale: locul I la sol și sărituri la 
Campionatele internaționale ale României, 3 locuri 
I (individual compus, sol și sărituri) la campio
natele naționale ale maeștrilor. Din 1976 face parte 
constant din echipa reprezentativa a țârii noastre.

7,Ar fi poate normal 
să vorbesc întîl des
pre șansele mele Je vi
itoarea olimpiadă, dar 
mult mai firesc este să 
evaluez posibilitățile
pe care le are echipa 
noastră reprezentati
vă. Dispunem, la ora 
actuală, de un colectiv 

o 
su- 
de

bine închegat, cu 
puternică sudură 
Cetească, animat 
dorința de a obține o 

la 
de 
că 

com- 
Dan 
în- 
cu

performanță mare 
Jocurile Olimpice 
la Moscova. Cred 
vasta experiență 
petitională a lui 
Grecu se îmbină 
tr-un mod fericit
dorința de afirmare si 
de impunere în arena 
internațională a gim- 
naștilor din noua ge
nerație, mal tînăiă, în 
care mă includ, desi
gur șl pe mine. Deci. 
Aurelian Georgescu, 
Kurt Szilier, Sorin Ce
pei și desigur și cei
lalți component! aâ e- 
chipei noastre națio
nale au dreptul să as
pire la locuri frunta
șe, chiar pe podium, la 
Olimpiada de la Mos
cova. Neîndoios, căpi
tanul echipei noastre. 
Dan Grecu, va ataca, 
cu mari posibilități de 
victorie, titlul olimpic 
la inele, care ar cons
titui o frumoasă 
plată pentru un
nast de talentul și am
biția lui Dan Grecu. în 
conjunctura actuală, e- 

o 
se

ar fi cel mal mare si 
cel mai frumos re
zultat «al acestei repre
zentative din care fac 
și eu parte. Stă în pu
terea noastră să obți
nem această 
mantă și din 
tuturor ni se 
pentru etapa 
re, o 
tală a întregii 
tăți tehnice și 
astfel incit să ne pre
gătim temeinic, să nu 
neglijăm nici cel mai 
mic detafliu si să ne 
prez entăm la Pal at u 1 
sporturilor de la Luj- 
niki în cea mai bună 
formă sportivă. De la 
primul pînă la cel de-al 
6-lea concurent echipa 
tpebule să evolueze la 
Moscova la nivelul ma
xim al posibilităților 
sale, nu avem voie să 
ratăm 
pentru 
fel ne 
deplini 
pus.

Personal, socotesc că 
am șanse să dau un 
ajutor consistent echi
pei noastre în 
nerea medaliei 
ne-o dorim cu 
prestațiile din 
întrecerilor pe 
să mă ajute în 
tiva de calificare 
finalele de la sol

obti- 
perfor- 
partea 

cere, 
următoa- 

mobilizare to- 
capaci- 

fizice

nici o execuție, 
că numai 

vom putea 
obiectivul

ast-
ln- 

pro-

&
&

2

2

răs-
Rim-

chlpa noiastră are 
mare șansă de a 
situa pe locul IU, dare

2

obți- 
pe care 
toții, iar 

cadrul 
echipe 
tenta- 

în 
si

sărituri, probe pe care 
le îndrăgesc de la de
butul meu în gimnas
tică. Ar fi o mare 
bucurie pentru mine 
ca evoluția de la Mos
cova să se încheie și 
cu o. .. medalie indi
vid uală“.

f g

IINAltll CElfl DE A III-A EDIȚII A „CUPEI M.C.A.P.“ EA ATlfTISM
(Urmare din pag. 1)

tori, antrenori și alți activiști 
care au însoțit reprezentanții 
aatelor. Pentru că alături de 
satisfacția obținerii medaliilor 
și a frumoaselor cupe și pre
mii oferite de U.N.C.A.P.. C.C. 
al U.T.C., federația de atletism, 
precum și de către organele 
locale, s-a aflat bucuria tineri
lor săteni de a se fi Intilnlt 
intr-o atmosferă sărbătorească, 
in care întrecerile de pe sta
dion au fost completate sîmbă- 
tă seara de frumoase manifes
tări spontane ale cîntecului și 
jocului popular. Bucuria celor 
distinși pentru rezultatele rea
lizate, dar și a celorlalți, ex
primată în modul cel mai eloc
vent de mecanizatorul Nicolae 
Marin, din satul Lilieci, comu
na Hemeiuș (Bacău), premiat 
nu pentru rezultatul obținut la 
aruncarea greutăți, ci pentru

dragostea pe care o arată spor
tului la 43 de ani. Un om care 
— ne mărturisea — a pus mult 
suflet la înfiriparea unei acti
vități sportive notabile în satul 
său, unde consătenii săi practi
că multe discipline (lupte, atle
tism, tenis, fotbal etc.), un om 
care ar vrea să vadă la Heme
iuș primul club sportiv sătesc 
din județul Bacău...

Concursurile de pe frumosul 
stadion din Titu au relevat 
totodată și fondul bogat de ta
lente sportive pe care le deți
ne satul românesc, tineri vigu- 
roși care, călăuziți cu grijă 
spre secțiile de performanță, 
pot să se afirme în multe dis
cipline. Primii clasați în pro
bele atletice :

FETE, lungime : 1. Violeta
Mareș (Huneodara), 2. Rodica 
Convei (Timiș), 3. Marla Purec 
(Gorj) ; greutate : Boblța Muscă 
(Brăila), 2. Mafta Juravle (Su
ceava), 3. Maria Bucur (Dîmbo
vița) ; 100 m plat : 1. Elena Pău-

CÎTEVA PRIME REFLECȚII LA 
TERMINAREA CAMPIONATULUI DE RUGBY

na (Teleorman). 2. Doina Marian 
(Satu Mare), 3. Mioara Ungu- 
reanu (Vîlcea); «00 m : 1. Sabi
na Perețeanu (Olt), 2. Rozlca 
Petre (Dolj), 3. Maria Gullcluc 
(Suceava). BARB ATI, lungime : 
1. L Pațareniuc (Suceava), 2. Gh. 
ParpaJă (Dolj). 3. M. Dumitru 
(Teleorman) ; 100 m : 1. I.
Pațareniuc, 2. M. Dumitru, 
3. Ad. Sohan (Constanța) ; 
greutate : 1. C. Pușcași (Boto
șani), 2. M. Fleraru (Teleorman), 
3. I. nuțlu (Satu Mare); 1500 m : 
1. C. Văduva (Vîlcea) ; 2. Gh. 
Bun ea (Hunedoara), 3. St. Sto- 
chlță (Olt).

Și, bineînțeles, cîștigătorii 
trofeului pus in joc, „Cupa 
U.N.C.A.P.“, reprezentanții ju
dețului Suceava, care au tota
lizat 24 p în întrecerea pe 
echipe. Pe locul al doilea și 
cîștigătoarea „Cupei U.T.C." — 
echipa județului Teleorman (23 
p), iar pe locul 3 și cîștigătoa- 
re a „Cupei F.R.A.“ — echipa 
județului Satu Mare (15 p).

Și încă o cupă binemeritată, 
cea atribuită de C.N.E.F.S. pri
marului orașului Titu. tovară
șul Ion Badea, ca apreciere 
deosebită a strădaniilor organi
zatorice...

(Urmare din nag 1)

Învățat. Și atunci întrebăm : 
DE UNDE PROGRES ?

Nu putem să nu dăm drep
tate celor care pledează pen
tru divizarea echipelor din „A" 
în două grupe valorice (după 
un asemenea sistem se dispu
tă campionatul și în Franța !), 
in care, să zicem, primele 
opt și-ar disputa titlul, iar ur
mătoarele opt dreptul la su
praviețuire ; cu un sistem de 
promovare — retrogradare în
tre cele două grupe. în acest 
fel competiția națională ar 
crește sub toate aspectele (va
loare, interes etc.). Este o 
idee născută din focul între
cerii care nouă ni se pare ju
dicioasă și pe care o supunem 
spre reflecție conducerii F.R-R.

Au fost, desigur, și lucruri 
bune in acest al 63-lea cam
pionat. De exemplu, comporta
rea echipei Steaua. înființată 
în 1948, formația de rugby a 
Clubului sportiv al armatei a 
bătut anul acesta (în sfera ba
lonului oval) un record abso
lut Cucerind cel de al 12-lea 
titlu, rugbyștii militari au de
venit recordmani în clasamen
tul campionilor, devansind alte 
două mai vechi cluburi de 
rugby, Tenis Club Român, cu 
11 cununi cucerite înainte de 
război, și R.C. Grivița Roșie, 
cu tot atîtea titluri obținute 
după război, mai precis din 
1943 cînd s-a reînființat cam
pionatul național. Așadar, pen
tru Steaua, un adevărat eveni
ment : a ajuns singură în vîrful 
piramidei ! Alte performanțe : 
obține al doilea succes con

secutiv și al treilea în ul
timii patru ani. Dacă am fi 
întrebați : este Steaua cea mai 
bună echipă din rugbyul nos
tru 7 Răspunsul nu ar putea 
fi decît afirmativ. La ora ac
tuală XV-le din Șos. Ghencea 
deține majoritatea atuurilor : 
lotul cel mai valoros, cel mai 
complet — în care promova
rea se face judicios, din mers 
— practică jocul cei mai di
rect, cel mai agresiv, perpen
dicular pe butul advers, ata- 
cind fără răgaz, fără menaja
mente. Așa se face că a în
scris cele mai MULTE puncte: 
932. Succesul l-a realizat rela
tiv ușor, echipa neînregistrînd 
de-a lungul a 26 de etape de
cît o singură contraperforman- 
ță, în fața lui Dinamo (12—15), 
și un semieșec, la Baia Mare 
(0—0), compensate din plin 
printr-o fantastică suită de 24 
de victorii. adevărată „ma
șină de rugby“ — excelent di
rijată de un harnic colectiv de 
tehnicieni în frunte cu col. Pe
tre Cosmănescu și pînă mal 
ieri, doi i căpitani ai echi
pei Adrian Mateescu și Radu 
Durbac —, cu o deosebită for
ță de joc și constanță, inexis
tente la celelalte echipe româ
nești ale momentului. Dina
mo, Farul, Grivița Roșie, pen
tru a nu cita decît pe urmă
toarele clasate, nu l-au putut 
ține pasul. Cu atit mai sur
prinzătoare în acest context 
recenta înfrîngere de la Biar
ritz (27—9) din fața Armatei 
franceze; vrem să credem 
doar un pas greșit !?

Despre celelalte competitoare 
într-un număr viitor.

PENTRU UN MUZEU 
AL SPORTULUI 

PRAHOVEAN
Azi, Ia ora II, la sediul 

C.J.E.F.S. Prahova, foști 
sportivi, activiști, antre
nori, iubitori ai sportului 

se tnttlnesc pentru a pune 
bazele unui viitor muzeu 
ai sportului prahovean. 
Cei ce posedă trofee și 
documente sportive stat 
invitați să susțină frumoa
sa acțiune.

HI P I S M
Toate victoriile înregistrate în 

reuniunea desfășurată duminică 
dimineața au fost frumoase, dar 
cele obținute de Bavari șl Oscior 
au entuziasmat pur șl simplu a- 
sistența. Primul (excelent condus 
de antrenorul său) a avut o ac
țiune de-a dreptul impresionantă 
(„bucata" făcută de partea opu
să a fost, aproximativ, pe picior 
de 1:18) și, deși a trebuit să 
remonteze un handicap de 130 m. 
el și-a învins fără drept de apel 
adversarii. Timpul Înregistrat 
(1:22,8), raportat la distanta pro
bei (2220 m), ca șl maniera In 
care a terminat cursa (G. Tă- 
nase a lăsat „mtoa jos" la 40 m 
de sosire), nl-1 arată pe Bavari 
capabil de valori șl mai bune. 
Da fel de spectaculoasă și gus
tată de public a fost și victoria 
realizată de Oscior în premiul 
Buzău. Condus cu multă exac
titate de A. Brailovschi (exce
lent Iși pregătește minții acest 
talentat profesionist), el s-a des
prins cu dezinvoltură în finalul 
probei, trecind linia sosirii fără

Gazonul stadionului „Rulmentul** 
din Alexandria s-a transformat In 
două terenuri de oină, care au 
fost sîmbătă gazde ospitaliere ale 
echipelor calificate în faza de 
zonă a campionatului republican 
de juniori. Și-au disputat întâie
tatea, cu ardoarea specifică vîrs- 
tei lor, băieți pînă La 18 ani, care 
și-au pus în gind să devină iscu
siți minuitori ai bastonului și 
minusculei mingi.

Am urmărit multe competiții de 
amploare rezervate tinerilor oi- 
niș-ti, dar rareori ne-a fost dat 
să vedem asemenea ansambluri 
bine armonizate ca acelea ale 
formațiilor Energia Rîmnioel (jud. 
Buzău), Tineretul Crîngu (jud. 
Teleorman), înainte Modelu (jud. 
Ialomița), Avintul Curcani (jud. 
Ilfov) și Dacia Pitești. Fiind de 
forțe sensibil egale, cele cinci 
echipe, între care a existat un e- 
chilibru aproape perfect (s-au în
registrat și scoruri de... fotbal: 
Avîntul — Tineretul 0—0, Dacia — 
Avîntul 4—4), au furnizat meciuri 
presărate cu pase derutante și 
apărări ermetice pe ambele cu
loare, numeroase „prinderi la 
mijloc**, multe ,,bătăi“ ale mingii 
peste linia de trei sferturi a te
renului, ceea ce a arătat, încă o 
dată, că sportul nostru național 
este foarte frumos atunci cind se 
întâlnesc formații temeinic pre
gătite. Cornel Baban, lulică Jde-

ru (Tineretul}, Sorin Corcodeî, 
Gheorghe Ene, Vasile Stoian (E- 
n-ergia), Dumitru Zică, Vasile Mi
cuț (înainte), Nicolae Bădilă, Con
stantin Sandu (Avîntul), Gheor
ghe Nuță, Constantin Vîșan (Da
cia) — ca să amintim numai 
cîțiva dintre oiniștii care-ți făceau 
mai mare plăcere să-1 privești — 
au fost principalii realizatori ai 
echipelor respective. Cine l-a în
vățat pe acești băieți să joace 
atit de bir.e ? învățătorul pensio
nar Andrei Ursu (Crîngu), profe
sorul de istorie ion Enache (Rîm- 
nicel), profesorul de educație fi
zică Alexandru Vasilache (Modc- 
lu), frații Marin și ionică Gruia - 
nu, profesori de educație fizică 
la școala generală din Curcani, și 
instructorul Dumitru Dumitrescu, 
învățător în comuna Tițeștl, a- 
flată la cîțiva kilometri de Pi
tești, oameni cu dragoste stator
nică pentru sportul nostru națio
nal.

Troian IOANIȚESCU
Clasamentele primelor douâ zo

ne: Alexandria — 1. Tineretul
Crîngu 11 p, 2. Energia Rîmnioel 
10 p, 3. înainte Modelu 8 p; Va
slui — 1. Șiretul Suroaia (jud. 
Vnancea) 12 p. 2. C.P.L. Bacău 
10 p, 3. Avintul Vorona (jud. Bo
toșani) 9 p. Primele douț, echi
pe s-au calificat în finala pe țară.

E

CAMPIONATE • COMPETIȚII
„CUPA F.R.M." - UN ATRACTIV SPECTACOL 

DE MOTOCICLISM
Mii de bucureșteni au populat 

duminică traseul ales în zona 
platformei industriale Pipera — 
Toboc din Capitală pentru a 
asista la cea de-a 4-a etapă a 
„Cupei F.B.M.* la viteză.

Cei mai mulți partidipanți s-au 
aliniat la clasa rezervată începă
torilor, fete și băieți posesori ai 
motoretelor ,,Mobra“. Aceștia au 
furnizat întreceri viu disputate, 
mulți anunțîndu-se ca viitori per
formeri ai sportului cu motor. 
Dintre confruntările alergătorilor 
avansați, cursa de la clasa 500 
cmc a fost cel mai mult aprecia
tă de spectatori. Cunoscutul bo- 
ber Dragoș Panaitescu (în același 
timp și un valoros motociclist), 
s-a angrenat într-un pasionant 
duel cu tînărul mecanic auto din 
Cîmpina, Nicolae Bondoc. Cu un 
pdus de superioritate în tehnica 
luării turnantelor, Dragoș Panai
tescu a cucerit cununa de lauri.

S-a mai remarcat cuplul din 
Zărnești, Petre Popescu — Aurel 
Popa, care a cîștigat detașat cursa 
celor mai puternice motociclete.

De asemenea, se cuvine să sub
liniem evoluția tinerilor viteziști 
de la Energia Cîmpina (antrenor 
— Petre Comănescu) și a celor 
de la Clubul sportiv tehnico-apli- 
cativ din București (antrenor — 
Gheorghe Zdrinca), care înregis
trează un evident progres de la 
un concurs la altul.

Iată învingătorii: Emilia Dinu 
(TUMAG Buc.), Viorel Balaș 
(Progresul Timișoara) la 50 cmc 
începători, Iliana Mona Boată 
(C.S.T.A. Buc.) și Gh. Baclu 
(C.S.M. Reșița) la 50 cmc avan
sați, Kalman Birtalan (I.R.A. Tg. 
Mureș) la 175 cmc, Cornel Bo- 
boiescu (Oțelul Galați) la 125 cmc, 
Atila Victor (Voința Oradea) la 
250 cmc, Dragoș Panaitescu 
(C.S.T.A. Buc.) ia 500 cmc, Petre 
Popescu — Aurei Popa (Torpedo 
Zărr sști) la ataș. Primul loc pe 
echipe a revenit viteziștilor de la 
C.S.T.A, București, ou 69 p.

I. TRAIAN
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La finalele republicane 
de lupte ale echipelor 
de juniori și școlare 
C.S.Ș. 2 CONSTANȚA 

(la greco-romane) 
Șl C.S.Ș. STEAUA (la 
libere), CAMPIOANE

La Timișoara au avut loc fi
nalele campionatelor republicane 
ale echipelor de juniori și școla
re la lupte greco-romane șl libe
re. Un frumos succes la greco- 
romane au obținut echipele Clu
bului sportiv școlar nr. 2 din 
Constanța, pregătite de harnicul 
antrenor Constantin Ofițerescu, 
care a cucerit atît titlul de cam
pioană a țării la juniori cit șl în 
competiția școlară. Foarte aproa
pe de campioane au fost și echi
pele Clubului sportiv școlar din 
Rădăuți, pregătite de antrenorul 
Virgil Gherasim, situate pe lo
cul 2 atît la juniori cît și la 
școlari. Dunărea Galați (antrenor 
Dumitru Marin) s-a clasat pe lo
cul 3 la confruntările formațiilor 
de juniori, iar C.S.S. Olimpa 
Craiova (antrenor Nicolae Ne- 
bunu, a ocupat locul 3 la finala 
campionatului școlar.

La lupte libere, titlul de cam
pioană la juniori a fost cucerit 
de echipa Clubului sportiv școlar 
Steaua, performanță obținută și 
la finala campionatului școlar. 
Felicitări celor doi antren ori 
Gheorghe Urian șl Luea Rădoi 
care au pregătit echipele steliste. 
Pe locul doi la ambele finale 
s-au clasat formațiile constănțe- 
ne de la C.S.S. 2 (antrenori Ion 
Ludu și Feuzi Gelal). Locul 3 la 
juniori a revenit echipei C.S.M. 
Craiova (antrenor Nicolae A- 
vram), iar la școlari formației 
C.S.S. Oradea (antrenor Constan
tin Gheorghe).

Flacăra roșie București, mizlnd pe Jonioar

„VALOAREA NU AȘTEz'.'
Vă mai aduceți aminte de as

censiunea fulminantă a echipei 
Constructorul București (deveni
tă apoi Olimpia) pînă în prima 
scenă voleibalistică a țării, de 
junioarele de atunci și viitoarele 
internaționale Victoria Caranda- 
Banciu, Paula Cazangiu, Carmen 
Puiu, Doina Stoian, formate de 
profesorul Sandy Chiriță la Școa
la sportivă 1 și transferate jn 
corpore, după ciștigarea a două 
titluri de campioane naționale de 
junioare. Ia sus-amintita echipă ? 
Același pasionat și iscusit căută
tor și șlefuitor de talente — care 
a parcurs el însuși, cu bune re
zultate, toate treptele profesiei, 
de la aceea de dascăl al juni
oarelor începătoare pînă la lotul 
reprezentativ de senioare — ne 
reține din nou atenția : acum trei 
ani a revenit la C.S.ș. 1 și apoi 
la C.S.Ș. liceul Dimitrie Cante- 
mlr, pentru a se dedica ridicării 
unei noi generații de voleibaliste, 
în paralel, antrena pe diviziona
ra B bucureșteană Flacăra roșie. 
Luna trecută, cu junioarele de 
la „Dimitrie Cantemir", a cuce
rit titlul național, iar acum cî- 
teva zile, cu Flacăra roșie, în 
rîndul căreia, pe baza dublei le
gitimări, activau majoritatea ju
nioarelor sale, precum și alte cî- 
teva provenite de la C.S.Ș. 2 
(prof. Doina Bălăiță), după * ce 
cîștigase detașat (fără înfrînge- 
ne) seria a Il-a a diviziei se
cunde, a izbutit la baraj califi
carea în „A“. Și de data aceasta 
S. Chiriță a obținut cîștig de 
cauză mteînd pe tineret, credin
cios zicalei : „valoarea nu aș
teaptă numărul - anilor î«

BAVARI Șl OSCIOR-AUTORII UNOR VICTORII IMPRESIONANTE
a fi solicitat. Valoarea marcată 
— 1:26,6 — îl situează (deocam
dată) pe Oscior in fruntea „trei 
anilor**. Păcat că aceste două re
marcabile performanțe nu au fost 
văzute și de tov. I. Apahideanu, 
directorul instituției, care în a- 
cest an n-a fost prezent decît 
o singură dată pe hipodrom, 
deși apariția sa mai frecventă 
pe cîmpul de curse ar fi nece
sară atît pentru stimularea obți
nerii unor asemenea rezultate 
deosebite, cît și pentru îmbună
tățirea — sub toate aspectele — 
a activității ce se desfășoară 
aici. Rezultate tehnice : Cursa 
1 : 1. Răpită (I.R. Nicolae) rec. 
1:34,7, 2. Virtuos. Simplu 7, or
dinea 25. Cur^a a 2-a : 1. Hublou 
(Al. Nacu) rec. 1:30,9, 2. Zmerit, 
3. Rodion. Simplu 1,70, ordinea 72, 
event 12, ordinea triplă 357. 
Cursa a 3-a: 1. Heder (M. Ște- 
fănescu) rec. 1:29.0, 2. Herda. 
Simplu 1,70, ordinea 9, event 4, 
triplu cîștigător 221. Cursa a 4-a : 
1. Oscior (A. Brailovschi) rec. 
1:26,6, 2. Organist. Simplu 8, or
dinea 41, event 16. Cursa a 5-a :

1. Bavari (G. Tănase) rec. 1
2. Rafon, 3. Cornel. Simplu 1 K
ordinea 14, event 29. cri_r-a
triplă 1660. Cursa a 6-> : L I 
feet (G. Tănase) rec. 1 1 1
Coridei. Simplu 5. ordinea H
event 11, triplu cîștigitcr M 
Cursa a 7-a : 1. Rodrxr CV
Gheorghe) rec. 1:27A 1. Feoc 
raș, 3. Lazăr. Simplu 4 ordine 
24, event 26, ordinea tripli CL 
Cursa a 8-a : 1. Retuș (Gv. Sul 
can) rec. 1:28.7, 1. Varțaț, ’
Bărdița. Simplu 4„ ordinea 
event 10, ordinea tripli m trip 
cîștigător 361. Cursa a 3-a : 
Tutac (Tr. Marinescu) ree. IdE
2, Gurița, 3. Soroceî. SlBpkB 
ordinea 35, event cidBi
triplă 934. Cursa a lt-a : 1_ K 
guța (I.R. Nicolae) ree. lJtX 
Ispravnic. Simplu 2, ordinea 1 
event 40. Pariul aastilae »-<a 1 
dicat la suma de 34 lei si 
fost cîștigat, 50 la iad. de 
tichete cu 5 cotr.binaru a 345 1 
fiecare. Retrageri : ErtăreL

Gh. ALEXANDRESCU
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urneul de la Toulon

A CEDAT TOCMAI N-A MAI PRINS

riA ÎN APĂRARE,
E, INCONSTANȚA - 
ECHIPEI DE TINERET
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bilanț. După cum vedeți, tarele 
de La turneu sînt — de fapt — 
tarele din campionatul nostru, 
care nu pot dispărea peste 
noapte. Opinia mea este că din
colo de insatisfacțiile turneului 
rămîne faptul că, pe un tras eu- 
maraton, am avut posibilitatea 
de comparație cu patru stiluri 
de fotbal competitive în arena 
mondială. — Vorbeați de incon
stanța unora dintre jucători. Cum 
apreciați comportarea fiecăruia 
dintre ei? • Boldici, C. Solomon. 
Terheș, Geolgău și Badea au 
evoluat bine pe tot parcursul 
turneului, Fl. Pop, Ciobanu, Vlad, 
Ral ea — una „caldă una rece*, 
Bozeșan — satisfăcător. Suciu și 
Mureșan — bine, dar numai in 
partida cu formația U.R.S.S. în 
astfel de împrejurări, jocul în 
ansamblu nu a avut consistență, 
Calitate. — Ce repere există pen
tru pregătirea debutului din pre
liminariile C.E. rezervat echipelor 
de tineret din toamna acestui an? 
Q Turneul de la Toulon ne-a 
confirmat că există un nucleu de 
bază, dar că trebuie să muncim 
înzecit pentru valorificarea posi
bilităților existente, avînd drept 
repere ceea ce se pretinde pe 
plan mondial, văzut de jucătorii 
noștri Ia omologii lor. Asta, 
în cep In d de jos, de la cluburi, 
unde — se știe — jucătorii au 
cel mai mult timp la dispoziție 
pentru antrenamente si jocuri. 
Avem de acoperit și unele pos
turi deficitare pentru dare tre
buie să căutăm un fundaș stin
gă, un mijlocaș coordonator și 
un atacant. Cum se vede, pen
tru fiecare compartiment mal a- 
vem probleme de rezolvat.

După opinia noastră, însăși 
CONDIȚIA ECHIPEI DE TINE
RET este o problemă care tre
buie rezolvată. Exprimăm acest 
punct de vedere nu numai ghi- 
dtndu-ne după rezultatele — ME
DIOCRE — de la Toulon...

Stelian TRANDAFIRESCU

ovează In Divizia A la volei fete

NUMĂRUL ANILOR!"

portantul pas făcut de tinerele voleiba- 
in „A“ : Niculina Stănică, Mariana Ol- 
of. S. Chiriță, Lucica Ettz, Daniela 

C. Toader (secretarul asociației spor- 
.ucreția Zarfescu, Constanța Popa, Cor- 
lumitrescu (lipsește din fotografie Elena 

Foto : Janos KONCZ — Tg. Mureș 
toarele de 16—19 ani I Promovarea 
echipei Flacăra roșie în prima 
divizie, în aceste condiții, repre
zintă o nouă lecție dată de pref. 
Ș. Chiriță, din care pot învăța 
șl alțl antrenori, obișnulțl să cau
te, la „periferia" marilor cluburi, 
sportive (sau sportivi) cu expe
riență dar fără nici o perspec
tivă.

Nu ne rămine decît să urăm 
tinerei echipe Flacăra roșie, pen
tru prima oară în eșalonul de 
frunte al' voleiului feminin, o e- 
xistență plină de satisfacții, o 
afirmare deplină a tinerelor sale 
talente...

A.B.
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PORT INFORMEAZĂ
LUI • Reamintim iubitorilor de pro
tic nostlcuri sportive că astăzi este

ultima zi de depunere a buleti
nelor pentru concursul Pronosport 

>ld 1 cu meciuri din Campionatul euro-
sv. 1 pean de fotbal ce se vor desfă
ta i șura in Italia în perioada 11—18
ic. 1 iunie 1980.

» AȚ| JUCAT NUMERELEu J PREFERATE ?
1 Agențiile Loto-Pronosport vă mal 
1 stau doar astăzi la dispoziție pen- 

X tru a vă procura bilete cu nu-
1 merele preferate la tragerea Pro-
2 noexpres de mîrne, 11 iunie 1980.

X Este o tragere obișnuită, însă,
URI: după cum este bine știut, aceste 

trageri furnizează de obicei par-

IN SITUAIIILE-LIMITA,
PUBLIC MINUNAT! 

ECHIPĂ * ANTRENORI +
PE TEREN PROPRIU CONDUCERE DE CLUB

16- C.S. TiRGOViȘTE 34 12 1 15 48-53 31 CORIGENTI!
j de 

către fostul 
echipa din 
In ediția 
avansat de 
dintre cei

• „Ținută în priză timp 
două campionate de 
antrenor N. Proca, 
Tirgoviște a pornit 
1979/1980 cu un grad 
uzură", ziceau mulțl 
care cunoșteau Îndeaproape evo
luția acesteia In timp, adăugind 
în sprijinul afirmației șl faptul 

că de 4 ani se folosea aceeași osatură a echipei. 
• Opinii gratuit pesimiste I In fond, după e- 
tapa a 12-a. C.S. Tîrgoviște se afla pe un ono
rant loc 4, la un singur punct de lider, dintre 
rezultatele notabile obținute pînă atunci amin
tind doar două : 1—1 cu echipa ce avea să 
ciștlge în final campionatul, Universitatea Cra
iova (jucătorii din Bănie egalînd dintr-un of
said flagrant) șl 3—0 cu echipa campioană, F.C. 
Argeș. • „Fatidica" etapă nr. 13 a însemnat. 
Insă. Începutul degringoladei. După insuccesul 
la limită (1—2) Înregistrat la Tg. Mureș, A 
URMAT O SUITA DE INCA CINCI 1NFRÎN- 
GERI, din care două pe teren propriu, soldată 
CU UN GOLAVERAJ DE 2—19 și o cădere abi
sală în clasament : locul 16, doar înaintea 
Olimpiei S. Mare și Gloriei Buzău. 
Adică ordinea finală din clasamentul 
actualei ediții, care a decis retrogra
darea 1 0 Meciul cel mal încriminat 
de factorii responsabili al echipei, ca 
șl de publicul spectator " 
cel cu Olimpia, ta 
dia compartimentului 
conducătorul de Joc, 
tai cu 4, iar atacantul 
5. 
C.S.

tlrgovlștean, 
care 

defensiv 
Tătara, 

. .. . __ nr. 1, FI. Grigore, cu
ta timp ce cronicarul nostru sublinia că 

_.J. TIRGOVIȘTE A EVOLUAT PENIBIL sub 
raportul disciplinei tactice sl al respectului fată 
de public. Dincolo. Insă, de caracterul mal mult 
sau mal puțin subiectiv al acestor notații, ră- 
mînea faptul obiectiv că în „clasamentul ade
vărului" C.S. Tîrgoviște trecea de la plus la 
minus. 0 Odată eu noul sezon, antrenorului 
Paul Popescu l-a urmat Ștefan Coidum, iar 
Coman șl Tătara - IN TRECUTUL CAMPIO
NAT PIESE DE REZISTENTA IN ECHIPA CLA
SATA PE LOCUL 7 — au fost scoși din lot. 
ca urmare a unor repetate abateri, făcute sau 
nu publice la timpul respectiv, dar care au 
contribuit la procesul de eroziune morală a e- 
chlpel ca factor agravant ta contextul unui 
proces de împuținare a forțelor. 0 Zbaterea 
pentru a scăpa de retrogradare — practic de 
a adăuga cel puțin 16 puncte la oele 16 ago
nisite la încheierea sezonului de iarnă — n-a 
adus echipa din Tirgoviște la limanul dorit. 
Pentru că n-a avut acel minim necesar de lu
ciditate, concentrare șl forță ta sltuatli-llmită 
manifestate In special ta partidele disputate pe 
teren propriu ta acest retur, cu Jiul șl Sportul 
studențesc, cind au cedat două puncte deosebit 
de prețioase, am spune chiar decisive. Asa Incit 
„surprizele pozitive" (victoria ta deplasare cu 
Dinamo șl scorul neașteptat, 4—4). cu Steaua) 
n-au făcut, ta cele din urmă, decît să dea gla- 
xură unui fruct amar ca șl chinina, cele 15 puncte 
agonisite în primăvară nescutind echipa C.S. 
Tirgoviște de retrogradare.

11. OLIMPIA SATU MIRE 34 11 8 15 35-58 30 18. GLORIA BUZĂU 34 4 7 23 22-61 15
• A prins doi ani la 

rînd, în 1978 șl 1979. trenul 
Diviziei A în ultima eta
pă. Anul acesta însă l-a 
scăpat, simbolic, am spu
ne, chiar din prima eta
pă... învinsă cu 0—6 la 
Scorniceștl, a luat în pri
mire locul 18 în clasament

deținut de 11 ori în tur, reu- 
urmă, în ciuda marilor efor-

pe care l-a 
șlnd pînă la 
turi făcute, să urce doar o singură treaptă 
In Ierarhia divizionară : locul 17 = divizia 
secundă.

0 In istoria echipei, veche de aproape 
șase decenii, aceasta este cea de 
retrogradare din Divizia A. Prima 
in 1938, a doua in 1976.
• Interesant de remarcat că după _ . 

din actualul campionat, Olimpia nu avea 
nici un punct și marcase doar un singur

a treia 
a lost

5 etape

amiiMwm

Paul SLĂVESCU

gol în 450 de minute de joc ! Primul punct 
l-a cîștigat în etapa a 6-a, la Tg. Mureș, 
iar prima victorie a obținut-o, pe teren 

propriu, Cu Sportul studențesc (1—ff), de- 
abia in etapa a 11-a (!)
• Totalul punctelor pierdute aeasâ (12) a 

hotărit, de fapt, soarta echipei. Cu cele 8 
puncte recuperate de „afară" nu s-a putut 
face, pfaă la urmă, nimic.
• în ultima etapă de campionat. In me

ciul cu ^Politehnica Iași, a ieșit în evidență, 
mal mult decît în orice alte împrejurări, 
principala carență care a contribuit în mare 
măsură la cobortrea echipei în acest an 
competițional, sub nivelul comportărilor sale 
anterioare : insuficienta omogenitate mo
rală, exprimată de cele mai multe ori prln- 
tr-un scăzut spirit de combativitate și mai 
ales prin neconjugarea eforturilor tuturor 
în momentele psihologice ale competiției 

Să amintim, printre altele, că la Începutul 
actualului sezon, Olimpia a realizat doar 
un singur punct din două meciuri conse
cutive pe teren propriu.
• In mod indiscutabil, returul campio

natului a marcat, m ansamblu, cu cele 18 
puncte la activ față de 12 ale turului, un 
salt de calitate In viața echipei. A fost 
urmarea firească a unei exigențe sporite 
față de pregătire și disciplină. Dacă acest 
lucru se petrecea ceva mal devreme In 
toamnă, este aproape cert că Olimpia ar fi 
putut rămtne în prima divizie.
• Considerăm că posibilitățile reale ale 

echipei sătmărene sînt mal mari decît re
zultatele obținute și că trista experiență a 
încă unei retrogradări o poete, totuși, 
juta să-și găsească un " 
stabil. Poate chiar din 
campionatului național.

_ ,____ a-
făgaș divizionar A 
viitoarea ediție a 

Noi i-o dorim.
Mihai IONESCU

0 Așadar, stadionul din 
Cring nu va mal primi 
cel puțin pentru un an 
echipe de Divizia A ! Dar 
cu toate că Gloria a re
trogradat, Buzăul a avut 
de partea sa un mare 
cîștig prin participarea e- 
chipei, doi ani consecutiv,

în primul campionat al țării. Mai întîi, 
așa cum am mai scris șl altă dată, orașul s-a 
dovedit un bun prieten al fotbalului, soco
tind cel puțin după cel aproape 200 000 de 
spectatori care au luat drumul stadionului 
răsărit odată cu promovarea echipei în Di
vizia A. Apoi, la cei peste 100 de copii și 
juniori care deprind fotbalul In condiții 
destul de bune, mal bune ca în anii tre- 
cuți, la centrul de specialitate al clubului. 
Șl ne mal gîndlm la atenția acordată echi
pei de organele locale, atenție NERAS- 
FLATITA INSA DE FOTBALIȘTI PRIN 

COMPORTĂRI FRUMOASE ! 0 Să 
mal adăugăm de asemenea șl faptul 
că Gloria a dat reprezentativei un 
jucător de valoare, care și-a confir
mat clasa de-a lungul mal multor 
partide. Este vorba de AL. NICOLAE 
de 4 ori selecționat sub culorile

primei reprezentative. Și tot de aid. de la 
Gloria, a ajuns în ,.ll“-le național și Stan. 
0 Acestea ar fi singurele elemente pozitive 
ale prezenței Gloriei, timp de doi ani. in 
Divizia A. Un bilanț slab. De ce ? Pentru 
că au precumpănit lipsurile, greșelile — 
chiar de conducere a soarfei clubului (echi
pei) — pentru că între A DORI să. fad 
ceva cu competență ȘI REALIZĂRILE obți
nute. la Gloria nu se poate pune semnul 
egalității. Poate că inexistența tradiției, a 
lipsei de experiență în conducerea unui 
club de fotbal au cintărit, credem noi, 
foarte mult în neredresarea echipei, deși 
la un moment dat existau unele speranțe. 
0 Această lipsă de experiență, de pildă, 
i-a împiedicat pe conducătorii clubului să 
ia măsuri pentru angalarea unui antrenor 
Imediat după terminarea campionatului 
1978—79, deși era limpede că Ion lonescu 
nu va mai rămîne, cu repercusiuni mal 
mult decît grele asupra pregătirii lotului. 
0 A venit, apoi, pentru un timp foarte 
scurt, antrenorul Valeriu Neagu, dar șl el 
a fost repede înlocuit prin Virgil Blujdea. 
Trei tehnicieni în 34 de etape, flecare cu 
Ideile Iul, era firesc să nu ajute clubului 
buzoian. Dealtfel. în '
cerit doar 5 puncte 
„forței" echipei — față de 10 In prima ju- 
mătale a întrecerii. 0 Scoaterea din lot a 
unor jucători cu experiență (Negoescu, 
Stan. Gh. Radu) și înlocuirea lor cu o serie 

de fotbaliști tineri (Răchițeanu, Baj(ea, 
Stanclu, Șerban, Stoica etc.) nu a dat roa
dele scontate. DIMPOTRIVĂ : Iair rotirea 
continuă a celor 26 de fotbaliști din lot na 

a constituit nici măcar o pregătire a aces
tora pentru... campionatul următor.

retur. Gloria a cu- 
— oglindă fidelă a

Mircea TUDORAN

REZULTATELE ETAPEI A 28-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Ceahlăul Piatra Neamț — Ci
mentul Bicaz 3—0 (2—0), Șiretul 
Bucecea — Danubiana Roman 
5—0 (1—0), Zimbrul Suceava —
Metalul Rădăuți 6—1 (3—0), Fo
resta Fălticeni — Celuloza Pia
tra Neamț 4—0 (2—0). A.S.A.
Cîm pulling Moldovenesc — Ce
tatea Tg. Neamț 4—1 (3—6), Dor
na Vatra Dorn ei — Cristalul Do- 
rohoi 1—0 (0—0), Metalul Boto
șani — I.M. Piatra Neamț 1—1 
(1—0), Laminorul Roman — A- 
vîntul T.C.M.M. Frasin 5—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVin-a: 1.
CEAHLĂUL P. NEAMȚ 43 p 
(60—19), 2. Foresta Fălticeni 36 p 
(49—18), 3. Avlntul Frasin 35 p 
(52—25)... pe ultimele: 15. I.M.P. 

Neamț 22 p (35—57), 16. Danu
biana Roman 16 p (28—65).

SERIA A D-a
Textila Buhuși — C.S.M. Bor- 

zești 4—0 (2—0), C.F.R. Pașcani
— Rulmentul Bîrlad 3—1 (2—0),
Constructorul Iași — Letea Ba
cău 0—1 (0—1), Hușana Huși — 
Petrolul Moinești 2—0 (1—0), Re- 
lonul Săvinești-Roznov — A.S.A. 
Iași 1—0 (0—0), Partizanul Ba
cău — Constructorul Vaslui 2—0 
(1—0), Minerul Comănești — Ni
cotină Iași 2—0 (2—0), DEMAR
Mărășești — Luceafărul Adj ud 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 45 p (64—12), 2. Mi
nerul Comănești 36 p (48—20), 3. 
Letea Bacău 32 p (45—32), 4.
Partizanul Bacău 32 p (44—32)... 
pe ultimele : 15. Hușana Huși 
21 p (29—52), 16. A.S.A. Iași 18 p 
(23—57).

SERIA A IH-a
Caraimanul Bușteni — C.S.U. 

Galați 3—0 (1—0), Prahova Plo
iești — Carpați Sinaia 6—1 (1—1),

ticipanților mari și numeroase sa
tisfacții. Nu pierdeți prilejul de 
a vă număra și dv. printre ma
rii cîștigători la tragerea Prono- 
expres de mîine 1

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES

DIN 4 IUNIE 1980
Categoria 2: 2 variante 25% a 

39.290 lei; categoria 3: 15 variante 
a 5.239 lei; categoria 4: 80 a 982 
lei; categoria 5 : 258,50 a 304 lei; 
categoria 6: 7.365,50 a 40 lei; ca
tegoria 7: 180,50 a 200 lei; catego
ria 8: 3.432,25 a 40 lei.

Report categoria 1: 272.685 lei.
Cîștigurile de categoria 2 ju

cate pe variante 25% au fost ob
ținute de: DALA ANTON din 
Baia Mare și LANTOȘ TODORA 
din Tîrgu Mureș.

Olimpia Rm. Sărat — Dinamo 
C.P.L. Focșani 1—1 (0—0), Fo
resta Gugești — Victoria Tecuci
2— 0 (1—0), Chimia Buzău — An
cora Galați 6—1 (3—0), Carpați
Nehoiu — Petrolul Berea 3—1 
(2—0), Oțelul Galați — Chimia 
Brazi 2—0 (2—0), Petrolul Băicoi
— F.N.C. Săhăteni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALAȚI 40 p (67—24). 2. Prahova 
Ploiești 35 p (52—33), 3. Dinamo 
Focșani 32 p (47—38)... pe ulti
mele : 15. Chimia Buzău 22 p
(48—65), 16. F.N.C. Săhăteni 22 p 
(26—70).

SERIA A IV-a
Electrica Constanța — I.M.U. 

Medgidia 0—1 (0—1), Voința Con
stanța — Progresul Is-accea 4—0 
(2—0), Amonil Slobozia — Chim- 
pex Constanța 2—0 (1—0), Dacia 
Unirea Brăila — Pescărușul Tul- 
cea 2—2 (1—1), Marina Mangalia
— Chimia Brăila 2—0 (2—0), Gra
nitul Babadag — Unirea Eforie
3— 4 (1—1). Victoria Tăndărei —
Rapid Fetești 2—0 (0—0), Șoimii 
Cernavodă — S.N. Brăila 2—2 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. LM.U. 
MEDGIDIA 42 p (59—20), 2. A- 
monil Slobozia 39 p (65—29), 3. 
Șoimii Cernavodă 32 p (47—34)... 
pe ultimele : 13. Unirea Eforie 
24 p (39—49), 14. Progresul Isac- 
cea 24 p (43—58), 15. Dacia Uni
rea Brăila 24 p (27—46), 16. Gra
nitul Babadag 14 p (23—63).

SERIA A V-a
FEROM Urziceni — Sirena 

București 1—1 (0—0), Dunărea
Călărași — Flacăra roșie Bucu
rești 1—1 (0—0), Electronica
București — T.M. București 0—2 
(0—1), Abatorul București — Vii
torul Chimogi 1—1 (0—0),
I.C.S.I.M. București — Automa
tica București 1—1 (0—0), Tehno- 
metal București — S.N. Oltenița 
1—0 (1—0), Danubiana București
— Automecanica București 1—2
(1—1), Vîscoza București — Lu
ceafărul București 1—0 (0—0),
Voința București nu a jucat.

Pe primele locuri ; 1. SIRENA 
42 p (49—17), 2. Automatica 40 p 
(60—25), 3. Dunărea Călărași 36 p 
(43—25)... pe ultimele : 15. Au-
to mecanica 23 p (34—40), 16. Vîs
coza 12 p (23—74).

SERIA A Vl-a
Sportul muncitoresc Caracal — 

ROVA Roșiori 3—1 (0—0), Con
structorul Pitești — Recolta Stoi- 
cănești 2—1 (1—0), Progresul
Corabia — I.O.B. Bals 5—2 (3—0), 
Cimentul Fieni — I.P.C. Slatina 
1—0 (1—0), Dinamo Alexandria — 
Petrolul Tîrgoviște 6—2 (3—1),
Petrolul Bolintin — Dacia Pitești
4— 0 (2—0), Electronistul Curtea

de Argeș — Progresul Pucioasa
2— 1 (1—1), Petrolul Videle — 
Metalul Mija 0—0.

Pe primele locuri ; 1. ROVA 
Roșiori 41 p (54—20), 2. Metalul 
Mija 35 p (53—36), 3. Sp. m. Ca
racal 31 p (52—32), 4. Progresul 
Pucioasa 31 p (40—22)... pe ul
timele : 13. Dinamo Alexandria
23 p (35—42), 14. Petrolul Bo
lintin 23 p (33—46), 15. Petrolul
Tîrgoviște 23 p (30—61), 16.
Constructorul Pitești 19 p (31—54).

SERIA A vn-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Minerul Lupend 3—1 (1—1), Lotru 
Brezei — Minerul Motru 4—1 
(2—1), Electroputere Craiova — 
Metalul Rovinari 4—0 (0—0). Me
talurgistul Sadu — Dierna Or
șova 2—0 (1—0), C.F.R. Craiova
— Unirea Drobeta Tr. Severin 
1—1 (0—1), Progresul Băilești — 
Dunărea Calafat 3—1 (1—0), Chi
mistul Rm. Vîlcea — Construc
torul Craiova 1—0 (0—0), Gloria 
Strehaia — Viitorul Drăgășani
3— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 39 p (56—31), 2. 
Electroputere Craiova 38 p (55—30), 
3. Minerul Motru 35 p (68—31)... 
pe ultimele : 14. Gloria Strehaia 
23 p (33—52), 15. Chimistul Rm. 
Vîlcea 23 p (21—42), 16. Metalul 
Rovinari 22 p (24—38).

SERIA A VIH-a
Gloria Reșița — C.F.R. Timi

șoara 5—2 (0—2), Minerul Ghelar
— Știința Petroșani 5—1 (2—1),
Vulturii textila Lugoj — C.P.L. 
Caransebeș 2—1 (2—0). Metalul 
Oțelv Roșu — Minerul Deva 
5—0 (2—0), Explorări Deva — 
Minerul Vulcan 2—0 (1—0). Elec
tromotor Timișoara — Minerul 
Oravița 3—0 (1—0), Laminorul
Nădrag — Victoria Călan 4—0 
(2—0), Metalul Bocșa — C.F.R. 
Slmeria 5—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
TIMIȘOARA 43 p (56—19), 2. Mi
nerul Deva 36 p (64—30), 3. Vul
turii Lugoj 32 p (43—35)... pe ul
timele : 15. Explorări Deva 24 p 
(32—45), 16. Știința Petroșani 13 p 
(37—71).

SERIA A IX-a
Victoria Eicon d Zalău — Bi

horeana Marghita 3—1 (1—1). Re
colta Salonta — Construcții E- 
lectrometal Cluj-Napoca 4—1 (2—1), 
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
Unirea Tomnatic 2—0 (2—0), U- 
nirea Dej — Armătura Zalău 
1—1 (0—1), C.F.R. Arad — Mine
rul Șuncuius 5—1 (1—1). Victoria 
Ineu — Voința Oradea 5—0 (0—0), 
Tricolorul Beiuș — Rapid Arad 
1—2 (1—1), Unirea Oradea — U- 
nirea Sînnlcolau 0—0.

Pe primele locuri : 1. RAPID 
ARAD 40 p (52—26), 2. Bihoreana

Marghita 38 p (59—26), 3. Armă
tura Zalău 38 p (44—22)... pe 
ultimele : 15. Minerul Șuncuiuș
19 p (26—56), 16. Unirea Oradea 
18 p (26—43).

SERIA A X-a ’
Simared Baia Mare — C.I.L.' 

Sighet 1—1 (0—1), Minerul Băluț
— Victoria Cărei 2—1 (1—0), Sil
vicultorul Maieru — Foresta Bis
trița 3-0 (1—0). Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Bradul Vișeu 3—0 (0—0), 
Metalul Cărei — Hebe Sîngeorz 
Băl 2—0 (2—0). Minerul Bălța —. 
Minerul Baia Sprie 3—1 (2—1),’ 
Oașul Negrești — CUPROM Baia 
Mare 4—1 (1—1). Minerul Rodna
— Minerul Uba Seini 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. SI
GHET 41 p (87—28), 2. Victoria
Cărei 38 p (62—28). 3. Minerul 
Bala Sprie 29 p (64—49), 4. Mi
nerul Ilba 29 p (45—37)... pe 
ultimele : 15. Minerul Băiuț 24 o 
(36—43), 16. Hebe Sîngeorz 23 p 
(33—64).

SERIA A Xl-a
Metalul Ai ud — Construcții Si

biu 4—0 (0—0), Vitrometan Me
diaș — Metalul Copșa Mică 4—1 
(3—1), Faianța Sighișoara — C.P.L. 
Sebeș 2—1 (1—1), Sticla Arieșul
Turda — Oțelul Reghin 3—0 (0—0). 
I.P.A. Sibiu — IMIX Agnita 1—0 
(0—0), Mureșul Luduș — Metalul 
Sighișoara 2—1 fl—0), Avîr.tul Re
ghin — Automecanica Mediaș 
3—1 (1—0). C.I.L. Blaj - Sticla
Tîrnăvend 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 42 p (83—20), 2. Sti
cla Arieșul Turda 35 p (58—30),
3. Metalul Sighișoara 32 p (49—27),
4. IMIX Agnita 32 p (38—32)... 
pe ultimele : 15. Sticla Tîrnăvenl 
23 p (33—45). 16. Faianța Sighi
șoara 8 p (18—78).

SERIA A XII-a
C.S.U. Brașov — Oltul SL 

Gheorghe 2—0 (0—0). Precizia Să- 
cele — Carpați Brașov 2—1 (1—1), 
Torpedo Zămești — Măgura Co- 
dlea 1—0 (0—0). Carpați Covasna
— Chimia Or. Victoria 3—1 (2—0).
Metrom Brașov — Minerul Baraolt 
3—0 (2—0), Mureșul Toplița —
Metalul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0),
Progresul Odorhei — Tractorul 
Miercurea Ciuc 1—1 (1—0), Mi
nerul Bălan — Utilajul Făgăraș 
3_0 _ utilajul fiind exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL
SF. GHEORGHE 40 p (50—20), 2. 
Progresul Odorhei 34 p (50—17), 
3. Mureșul Toplița 33 p (43—31)... 
pe ultimele : 14. Tractorul M.
Ciuc 22 p (22—30). 15. Carpați
Covasna 20 p (20—56).

Rezultatele ne-au fosts trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



Voleibaliștii, la ultimele verificări înaintea J.O., cu două obiective:

CUNOAȘTEREA PRINCIPALILOR ADVERSARI 
Șl PRIMII PAȘI SPRE EORMA SPORTIVĂ

Pină la turneul final olim
pic, voleibaliștii noștri vor sus
ține două teste importante : 
turneul de verificare din Bel
gia și Turneul internațional al 
României. Prima competiție în
cepe chiar astăzi, reunind a- 
lături de reprezentativa ro
mână echipe de recunoscu
tă valoare pe plan inter
național, ca U.R.S.S., R.P. Chi
neză, Cuba, Iugoslavia, Ceho
slovacia ș.a. înaintea plecă
rii, ne-a vizitat antreno
rul emerit Nicolae Sotir, 
care ne-a oferit cîteva detalii

CAMPIONATELE 
EUROPENE DE TALERE 

(SKEET)
în cadrul campionatelor eu

ropene de talere, desfășurate 
recent la Zaragoza (Spania), la 
proba de skeet, cîștigată de 
cehoslovacul J. Panacck (43 de 
ani!), trăgătorii români au o- 
cupat următoarele locuri : I. 
Toman — locul 20, cu 191 t, A. 
Ciorba — locul 55, cu 184 t, 
D. Buduru — locul 74, cu 175 t, 
După ce, în prima zi de con
curs, I. Toman acumulase 
punctajul record de 75/75 t, el 
a început ziua a doua cu o 
manșă mediocră (22 t), care a- 
testă slaba rezistență psihologi
că la condițiile specifice ale 
unui concurs de anvergură. 
Nici în continuare, Toman n-a 
putut reveni la o evoluție ridi
cată, executînd numai serii de 
23 și 24 t.

în legătură cu pregătirea olim
picilor noștri și cu turneul din 
Belgia.

„Am efectuat cu echipa, îna
inte de acest prim turneu de 
verificare în vederea participă
rii la J.O., o etapă de pregă
tire in care accentul s-a pus pe 
creșterea forței și rezistenței 
jucătorilor. A fost, deci, o eta
pă de acumulări și, prin urma
re, nu putem vorbi de o formă 
sportivă ridicată. Cele două 
turnee din această lună se con
stituie ca trepte importante pe 
făgașul formei pe care sperăm 
să o ducem, în momentul O- 
limpiadel, la cota cea mai înal
tă. In Belgia vom întîlni 
echipe care ne interesează în 
mod special, intre acestea a- 
flindu-se cele ale U.R.S.S. și 
Cubei cu care nu ne-am mă
surat de mult timp și pe care 
vrem totodată să le studiem. 
Desigur, ne interesează și re
zultatele, dar în mai mare mă
sură — avînd in vedere și sta
diul incipient de formă in care 
se află echipa — ne preocupă 
cunoașterea adversarilor prin
cipali de Ia Moscova...

In momentul de față s-a 
conturat sextetul de bază, în 
care se mențin jucătorii care, 
in principal, ne-au adus califi
carea, în ianuarie, pentru J.O. : 
Oros, Dumănoiu, Pop, Stoian, 
Enescu, Girleanu — precum și 
primele rezerve, cele operati
ve : Chifu, Sterea, Macavei, în 
timp ce Căla-Chițiga, Manoie și 
Mina sînt rezervele de per
spectivă. Din Iotul B nu cre
dem că vom putea reține vreun 
jucător care să ne fie de folos. 
Nu prea au dovedit aceasta la 
Balcaniadă"...

Pregătiri pentru JO Moscova 198Q <
OLIMPIADA ’80 SE INAUGUREAZĂ 

PESTE 40 DE ZILE 
CONFERINȚA DE PRESĂ DE LA AMBASADA UNIUNI) SOVIETICE 

DIN BUCUREȘTI

Luni a avut loc la Ambasa
da Uniunii Sovietice din Bucu
rești o conferință de presă 
consacrată celei de-a XXII-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
la Moscova.

Au participat Lia Manoliu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, vicepreședinte al Co
mitetului olimpic român, acti
viști sportivi, ziariști de la 
presa centrală. Agerpres și Ra- 
dioteleviziune, precum și cores
pondenți străini acreditați la 
București.

A luat parte V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii So
vietice la București.

Cu acest prilej, V. S. Gusak, 
consilier al Ambasadei, a vor
bit despre pregătirile pe care

* 
le face Comitetul de organizare 
a Olimpiadei — 80, la Moscova 
și în celelalte patru orașe-gaz- 
dă ale întrecerilor olimpice — 
Leningrad, Kiev, Minsk și 
Tallin, în vederea desfășurării 
în cele mai bune condițiuni a 
Jocurilor Olimpice de vară.
’ A fost prezentată o gală de 
filme documentare înfâțișînd 
construcțiile și dotările tehni
ce ale bazelor sportive olim
pice.

(Agerpres)

S-A ÎNCHEIAT „
SOFIA, 9 (Agerpres). — La 

Sofia s-a încheiat competiția 
internațională de scrimă „Tur
neul țărilor socialiste", cu în
trecerile pe echipe la floretă 
feminină și spadă. Proba femi
nină de floretă a revenit se
lecționatei U.R.S.S., urmată de 
formațiile României, Cubei, Po
loniei, R.D. Germane și Bul
gariei. Cîteva rezultate tehni-

COMPONENTA GRUPELOB 
TURNEULUI OLIMPIC 

DE BASCHET
MCNCHEN, 9 (Agerpres). — 

Federația internațională de 
baschet a definitivat compo
nența grupelor turneului olim
pic de la Moscova. Echipele 
participante au fost repartizate 
în 3 grupe preliminare, după 
cum urmează : seria A: 
U.R.S.S., Brazilia, Cehoslovacia, 
India ; seria B : Iugoslavia, 
Porto Rico, Spania, Senegal ; 
seria C : Italia, Mexic, Cuba, 
Suedia și Australia.

în competiția feminină vor 
evolua selecționatele U.R.S.S., 
Bulgariei, Italiei, Ungariei, Cu
bei și Iugoslaviei.

IUBWB1 TĂRIIOS SOCIALIȘTI * U SCBIMĂ

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE LA MANCHESTER

Turneul internațional de te
nis de la Manchester a fost 
cîștigat de jucătorul american 
Roscoe Tanner. învingător cu 
6—3, 6—4 în finala disputată în 
compania coechipierului său 
Stan Smith. în finala probei de 
simplu femei, Anne Hobbs 
(Anglia) a întrecut-o cu 4—6, 
6—4, 9—7 pe compatrioata sa 
Sue Barker.

ce : U.R.S.S. — Cijba 9—6 ; 
U.R.S.S. — Polonia 9—5; Româ
nia — Cuba 9—4 ; România — 
Polonia 9—2 ; U.R.S.S — Româ
nia 9—5 ; Cuba — Polonia 9—5. 
Proba de spadă a fost cîștigată 
de formația Poloniei, urmată 
de cele ale U.R.S.S., R.D. Ger
mane, Cehoslovaciei, Cubei, 
României (echipa secundă) și 
Bulgariei.

ct / m es ridlah e?
Mîine începe turneul final al C. E.

CARE DINTRE CELE „8“ VA CUCERI TITLUL?

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE LUPTE
(Urmare din vag. 1)

— libere), deși a terminat con
cursul pe primul loc, n-a în- 
tîlnit adversari valoroși, capa
citatea sa de luptă nefiind 
astfel serios verificată. Dintre 
obișnuiții titulari ai echipei de 
greco-romane au lipsit (din 
diferite motive) de la acest 
concurs Constantin Alexandru 
(48 kg), Gheorghe Ciobotaru 
(74 kg) și Ion Draica (82 kg).

La categoria 82 kg s-a cla
sat pe primul loc Ion Enache, 
sportiv care se dovedește, în 
continuare, un luptător tena
ce. capabil de victorii pe plan 
internațional. Juniorul Marian 
Ștefan (48 kg), cel care a în
cercat să suplinească absența 
lui C. Alexandru, este un tî- 
năr deosebit de talentat, cu

frumoase perspective, dar încă 
destul de firav pentru con
fruntări de un asemenea nivel.

Cea mai plăcută surpriză a 
concursului de la București 
ne-a oferit-o tînărul Gheorghe 
Minea (74 kg), care s-a dove
dit în evidentă ascensiune va
lorică și într-o bună formă de 
concurs. Luptînd într-o compa
nie valoroasă (pe foaia de con
curs a categoriei sale figurau 
sportivi clasați de mai multe 
ori pe locuri fruntașe in com
petiții de nivel european sau 
mondial), el nu s-a lăsat inti
midat de faima adversarilor 
săi, s-a comportat ca un spor
tiv cu experiență, demonstrînd 
calități care îl pot ajuta să 
urce încă mult pe scara valo
rii internaționale. Firește, este 
nevoie ca talentul său să fie 
împletit cu multă muncă și

PROBA DE CĂLĂRIE S-A DECIS ÎN PRIMA ZI
(Urmare din vag. 1)

poziția secundă între cei 22 de 
călăreți care au luat startul 
luni, fără a se afla însă cu 
acest punctaj în locurile superi
oare ale clasamentului. O bună 
prezență a avut și mexicanul 
George Ruoco cu Norbert, care 
doborînd, totuși, un obstacol și 
pierzînd și destul de mult timp 
pe traseu, a trebuit să se mul- 
țumeasacă cu numai 1 044 p 
(2:07,7).

Să vedem, în continuare, 
care au fost prezențele celor
lalți concurenți români aflați 
în dispută în această zi. Iuliu 
Galovici (România 1) cu Vie- 
nez a înregistrat un rezultat 
sub posibilitățile sale, 790 p, 
datorită unor greșeli în lanț. 
El a doborît două bare, stopat 
de trei ori (o dată dărîmînd 
obstacolul), fapt pentru care 
n-a adus la zestrea echipei un 
punctaj substanțial. Otto Wer- 
mescher și Vasile Nemețeanu 
(România 2), ambii cu Vlăstar,

n-au reușit prea multe, mai 
ales cel de-al doilea care a 
fost cel mai slab dintre spor
tivii noștri.

CLASAMENT : individual — 1. 
P. Cristotorl (Italia) 1100 p (1:53,1), 
2. V. Klincearov (Bulgaria) 1100 p 
(1:54,2), 3. R. Dimitrov (Bulga
ria) 1100 p (1:59,1), 4. V. Arturo 
(Mexic) 1092 p, 5. D. Massala 
(Italia) 1090 p, 6. D. Spîrlea (Ro
mânia 1) 1086 p... 9. Șt. Cosma 
(România 2) 1070 p, 10. C. Ră- 
ducanu (România 1) 1060 p... 13. 
L. Georgescu (România 3) 1044 p,
14. D. Coca (România j.) 1040 p,
15. T. Halasz ((România 2) 1030
p... 19. M. Sandu (România J.) 
1029... 22. T. Smeu (România 3) 
972 p... 27 M. Bîriă (România 3) 
950 p... 33. Al. Grozescu (Româ
nia 3) 894 p, 34. O. Wermescher 
(România 2) 890 p... 37. I. Galo
vici (România 1) 790 p... 39. V. 
Nemețeanu (România 2) 381 p...
41. E. Pop (România 1) Op; 
echipe : 1. italia 3190 p, 2. Bul
garia 3 088 p, 3. Mexic II 3 074 
p... 6. România II 2 990 p, 7. Ro
mânia HI 2 966 p. 8. România I 
2 936 p... 10. România J. 2 064 p.

Astăzi, de la ora 8,15, la sala 
Floreasca, are loc proba de 
scrimă.

seriozitate. Numai astfel acest 
talentat tînăr își poate valori
fica plenar calitățile de care 
dispune. Oricum, concursul de 
ia București constituie pentru 
Gheorghe Minea momentul a- 
firmării sale ca sportiv de per
formanță, motiv pentru care 
apreciem că și-a cîștigat drep
tul de a face parte din echipa 
olimpică.

Neconcludentă a fost com
portarea sportivilor Nicu Gin- 
gă (52 kg) și Roman Codreanu 
(+ 100 kg). Primul, deși a do
vedit suficiente resurse fizice 
pentru întreaga durată a tim
pului de luptă, nu mai mani
festă spontaneitate in execu
tarea procedeelor tehnice de 
atac, este mult mai rezervat 
în luptă decît ne obișnuise. 
Or, în asemenea condiții 
este greu să se mai poată im
pune în fața unor adversari 
puternici, așa cum a reușit de 
atîtea ori pină acum. R. Co
dreanu a concurat fără poftă 
de luptă, lipsit de inițiativă și 
a efectuat nepermis de puține 
acțiuni ofensive clare.

Referindu-ne la oomportarea 
luptătorilor de la libere, tre
buie șă spunem că, în afara 
celor patru cîștigători ai con
cursului, au fost puțini spor
tivi care s-au prezentat la ni
velul unei mari competiții in
ternaționale : Nicolae Petcu 
(74 kg), Aurel Panaite (90 kg). 
Acest turneu, în care au fost 
prezenți mulți luptători va
loroși din U.R.S.S., Mongolia, 
Polonia, R.F. Germania, Cuba, 
a evidențiat faptul că la „libe
re" există încă multe categorii 
deficitare : 52 kg, 62 kg, 68 
kg, 82 kg.

Sperăm ca minusurile con
statate cu acest prilej să fie 
eliminate în timpul care a mai 
rămas pină la data începerii 
turneului olimpic.

Se împlinesc 20 de ani de cînd 
a fost organizată pentru prima 
oară competiția tnter-țări la fot
bal numită „Cupa Henri Dela
unay" (idupă numele inițiatorului, 
francezul H. Delaunay, fost secre
tar al federației de specialitate din 
Franța și al U.E.F.A.) devenită 
apoi campiorjatul european. După 
cum se știe, întrecerea se orga
nizează din patru în patru ani, 
ta intervalul dintre două campio
nate mondiale, iar actuala ediție 
este programată tatre 11 șl 22 fu
nie ta Italia.

PROGRAMUL TURNEULUI
FINAL

11 IUNIE gr. I: Cehoslova
cia — RJ?. Germania la Ro
ma; Grecia — Olanda, la Nea- 
pole.

12 IUNIE gr. H; Spania — 
Italia, la Milano; Belgia — 
Anglia, la Torino.

14 IUNIE gr. 1: Cehoslova
cia — Grecia, la Roma; R.F.G. 
— Olanda, la Neapole.

15 IUNIE gr. H: Spania — 
Belgia, la Milano; Italia — 
Anglia, la Torino.

17 IUNIE gr. I; Cehoslova
cia — Olanda, la Milano; 
R.F.G. — Grecia, ta Torino.

13 IUNIE gr. n: Spania — 
Anglia, ta Neapole; Italia — 
Belgia, ta Roma.

21 IUNIE: Meciul pentru lo
cul 3 ta Neapole.

22 IUNIE; Finala, ta Roma.
Primele clasate ta cele două 

grupe se califică în finală, iar 
oele de pe locul secund ta 
grupe se întîlnesc pentru lo
cul 3. Orele de începere; pri
mele meciuri ale zilei la 18,45, 
celelalte la 21,80 (ora Bucu- 
reștiului)

Prima ediție a finalei a fost 
organizată la Paris, în I960. A fost 
o finală dramatică între repre
zentativele U.R.S.S. șl Iugoslaviei, 
cîștigată după prelungiri (2—1) de 
fotbaliștii sovietici, care au mar
cat golul victoriei în min. 118 prim 
Viktor Ponedelnik (Jn prezent, 
redactor de fotbal la ziarul „So- 
vletskl sport" din Moscova). 
Madrid, 1964 — a doua ediție a 
finalei cupei. S-au întîlnlt echi
pele Spaniei șl U.R.S.S., victoria 
revenind gazdelor cu 2—1, prin 
punctul decisiv marcat de Mar
celino în min. 84. în 1968, Cupa 
Europei primește denumirea de 
campionat european. Finala de la 
Roma, dintre Italia și Iugoslavia, 
s-a încheiat ta egalitate; 1—1 (au
torii golurilor: Gealei pentru oas
peți, șl, respectiv, Domemghtal,

cane a egalat în min. 82). Finala 
s-a rejucat și Italia a cîștigat fă
ră dificultate cu 2—9, rezultat 
consemnat și in prima repriză 
(golurile fiind înscrise de Riva șl 
Anastasii. Patru ani mai tîrziu, 
la Bruxelles,, în întrecerea pentru 
titlu, față ta față echipele R.F. 
Germania șd U.R.S.S. (3—o, Gerd 
Miiller de două ori și Wimmer 
stat marcatorii meciului). In 1976, 
la zagreb, o finală de mare dra
matism, între Cehoslovacia st 
R.F. Germania. După 90 de minu
te scorul era egal: 2—2 (-pentru 
vest-germanl a egalat Holzenbein 
ta ultimele secunde). Apoi pre
lungirile, dar tabela de marcaj a 
rămas neschimbată. S-au execu
tat loviturile de la 11 m șl Ceho
slovacia a cîștigat' cu 5—3 i

Dacă pină Ia această ediție în 
turneul final au participat doar 
patru echipe, acum în italia par
ticipă toate câștigătoarele de gru
pe preliminare (7), plus țara or
ganizatoare. De aceea, cele 8 for
mații au fost Împărțite în două 
serii pentru desemnarea cîștigă- 
taarei. (Din programul alăturat 
reiese și alcătuirea celor două 
grupe). Se poate lesne observa 
că tn afara echipei Greciei toate 
celelalte competitoare au un pal
mares remarcabil. Cehoslovacia 
este deținătoarea titlului șl păs
trează cei mai mulți jucători care 
au evoluat și în finala de Ia Za
greb (Ondrus, Jurkemik, Nehoda, 
Masny, Gdgh șl Panenka), R.F. 
Germania, cu o echipă complet 
nouă față de cea prezentată ta 
finala de acum patru ani, confir
mă o valoare certă. Olanda — fi
nalista ultimei ediții a C.M. — vrea 
desigur să se impună șl de data 
aceasta, Anglia cu o formație ta 
mare formă, recenta cîștlgătoane 
a campionatului ir.terbri lanic. 
Italia a cărei forță crește grație 
terenului propriu, Spania califi-' 
cată din grupa în care au făcut 
parte selecționatele Iugoslaviei, 
României și Ciprului și, în fine. 
Belgia care dorește confirmarea 
aprecierii din jocurile din grupă.

ion OCHSENFELD

TURNEUL DE LA GUANGZHOU
BEIJING, 9 (Agerpres). — In 

meciul inaugural al turneului in
ternațional de fotbal de la 
Guangzhou, echipa română de 
fotbal Sport Club Bacău a termi
nat la egalitate 0—0 cu selecțio
nata R. P. Chineze. La turneu 
mai participă formații din Japo
nia, Hong Kong, R. F. Germania, 
Mexic și echipa provinciei Guang
dong.
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ANGLIA - ROMÂNIA ÎN „CUPA DAVIS"
(Urmare din vag l)

jocul pe iarbă este vizibil la 
Segărceanu, și sperăm ca în 
zilele care au mai rămas pină 
la ora oficială a startului (n.r. 
vineri ora 13.30 ora locală, 15,30 
la București) el să capete și 
mai multă siguranță".

De luni au sosit la Bristol 
și componenții echipei Angliei. 
Buster Mottram. jucătorul nr. 
1 al formației britanice, este, 
de asemenea, de părere că vi-

neri, sîmbătă și duminică va fi 
un meci strîns, și că ruperea 
echilibrului se poate produce 
numai în partida de dublu. 
Alături de Mottram, antrenorul 
Mark Cox și conducătorul teh
nic al echipei, Paul Hutchins, 
i-au mai desemnat pe John 
Feaver și pe frații John și 
David Lloyd.

Tragerea la sorți va avea loc 
joi la ora 12 (ora locală) la se
diul clubului de tenis din 
Bristol.

ATLETISM o Sebastian Coe, 
cunoscutul atlet englez, a reali
zat cea mai bună performanță 
mondială a sezonului la 800 m — 
1:44,7. Recordul mondial ti apar
ține cu 1:42,4. • Da Austin
(Texas), Jeff Woodard a egalat 
recordul S.U.A. la înălțime cu 
2,32 m • La Bratislava, etiopia
nul Mirus Yifter a cîștigat pro
ba de 5090 m în 13 '16.4. cea mal 
bună performanță a anului (r.m. 
aparține kenyanului H. Bono — 
13:03,4). Alte rezultate (m): 200 m
— Leonard (Cuba) M,75; prăjină
— Țarev (Bulgaria) 5.40 m„; triplu- 
salt — Herrera (Cuba) 16,88 m; 
(f) 800 m — Steneva (Bulgaria) 
2;00,3; disc — Romero (Cuba) 
64,62 m.

FOTBAL • Brazilia — Mexic 
2—0 (0—0), la Rio de Janeiro, 
prin golurile Iul Ze Sergio (mln.

47) șl Serginho (min. 68). For
mația învingătoare: Râul — Ne- 
linho. Amarai, Edlnho, Pedrinho, 
Batista, Cerezzo, Socrates, Isidoro, 
Serginho, Ze Sergio • Finala Cu
pei Franței: A.S. Monaco — Or
leans (divizia B) 3—1 (1—1) •
Campionatul Austriei s-a Înche
iat cu victoria echipei F.C. Aus
tria (90 p din 36 meciuri); pe 
locurile următoare- Linz și 
L.A.S.K., cu Cite 43 p.

NATAȚIE • Campionatele de 
taot ale U.R.S.S. s-au încheiat cu 
rezultate de valoare. Vladimir 
Salnikov a cîștigat proba de 406 
m liber în 3:53.13; cursa de 100 
m spate a revenit Iul Kuznețov 
cu 57,17 (record al U.R.S.S.). Un 
alt record l-a mal realizat Irina 
Aksenova la 490 m liber (4:14,17) 
• Alexandru Bagiu (România) — 
804,09 p — s-a clasat pe locul 3

to concursul Internațional de să
rituri în apâ de la trambulină 
disputat la Bmo. Victoria a re
venit cubanezului Rolando Puis — 
916,49 p — urmat de Thomas 
Krcma (Cehoslovacia) — 806,36 p. 
Mariana Marc (România) a ocu
pat locul 10 cu 484.67 p în pro
ba feminină, cîștigată de Pia 
Greiner (R.D.G.) cu 595,38 p.

TENIS • In urma rezultatelor 
de la „Rolan d Gar ros în clasa
mentul general masculin al Ma
relui premiu F.I.L.T. conduc te- 
nlsmanii americani McEnroe și 
Connors cu cîte 954 p, urmați de 
Solomon (S.U.A.) — 952 p, Borg 
(Suedia) — 875 p, Lendl (Ceho
slovacia) — 813 p și Vilas (Ar
gentina) — 767 p.

VOLEI • Selecționata feminină 
a Cubei a învins la Kyoto repre
zentativa niponă cu 3—2 (6—15,
12—15, 15—12, 15—12. 16—14).
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