
„Topul Sportul*' la săritura în lungime

DEZILTATELT, ÎN CONCORDANTĂ 
CU CONDIȚIILE EXCELENTE 

CREATE ELEVILOR...
Liceul

„C. Dobrogeanu-Gherea**
Ploiești

Curtea uriașă, asfaltată in
tegral, a liceului „C. Dobro- 
geanu-Gherea", din municipiul 
Ploiești, îndeamnă, prin ame
najările multiple realizate aici, 
la o activitate sportivă bogată. 
Lingă terenuri pentru „jocuri", 
sectoare de sărituri, porticuri 
metalice pentru gimnastică și 
exerciții de forță, o pistă de 
alergări (116 metri) și, intr-un 
fel, ca un corolar al acestui 
inventar sportiv, o sală de 
gimnastică (30x15 m). Rezu- 
mînd : condiții excelente pen
tru desfășurarea lecțiilor de e- 
ducație fizică, a concursurilor 
și competițiilor pe care asocia
ția sportivă a liceului le orga
nizează cu regularitate sub 
însemnele „Daciadei", cu a

S-au incheiat Campionatele internaționale
-ar

și „Cupa țărilor latine" la pentatlon modern

proape toți cei 1000 de elevi 
(twwtvaI dasete IX—XII).

Pe acest fond deosebii de 
Încurajator a avu* Joc șl „To
pul Sportul" Ia săritura în lun
gime, acțiune sportivă de ma
să care a angrenat colectivul 
clasei a IX-a E (mecanică fi
nă), băieți și fete, condus de 
profesoara de educație fizică 
Lucia Teodoreseu, care este și 
îndrumătoarea activității orga
nizațiilor U.T.C.

Rezultatele î în generai, sa
tisfăcătoare pentru o clasă 
fără veleități in performanță. 
Exceptînd orele de educație 
fizică și cele de colectiv spor
tiv, reprezentanții clasei a 
IX-a E sint angajați in pu
ține întreceri peste „hotarele" 
liceului, cu excepția unor elevi 
(Costea, Diaconescu, Drăguț, 
Chiva, Odobescu) care, mani
festând predilecție pentru bas
chet, sint tot mai mult solici
tați în reprezentativa asociației 
sportive.

Tiberiu STAMA
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Pe stadionul Vasil Levski, cu gîndul la... J. 0. 

ASTĂZI, IA SOFIA, ÎNCEPE BALCANIADA Dl ATLETISM
SORA, 12 (prin telefon). A- 

propierea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova face din cea de-a 
39-a ediție a Jocurilor Balcani
ce de atletism, care se vor des
fășura pe stadionul Vasil Levsfci 
de vineri după-amiază pini 
duminică, un important concurs 
preolimpic. Acesta este senti
mentul pe care l-am încercat 
urmărind aici antrenamentele 
atleților și atletelor din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia care așteaptă cu 
nerăbdare startul în speranța 
obținerii unor performanțe cit 
mal valoroase. La Sofia vremea 
este frumoasă și atleții, ca și 

organizatorii, speră să rămină 
așa pină duminică seara...

Joi, dimineața și după-amia- 
za, au avut loc ultimele antre
namente. Atleții noștri, debu- 
tanți in lot și consacrați, au 
lucrat cu rivnă. Dacă actuala 
ediție a Balcaniadei reprezintă 
pentru mulți dintre cei pe care 
ii considerăm speranțe ale atle
tismului nostru prilejul debu
tului in echipa națională de 
seniori, mărturisim că pe noi 
ne interesează în primul rînd 
evoluțiile „olimpicilor" noștri — 
Eva Zorgo-Raduly, Adrian Pro- 
teasa, Horia Toboc, Vasile Bi- 
chea, Niculina Vasile, Cornelia 
Popa, Argentina Menis, compo
nentele echipei de ștafetă 4X400 
m. Cîteva din probele în care 
ei vor lua startul se anunță 
deosebit de interesante, pentru 
că aduc în întrecere și alți 
atleți valoroși. La suliță Eva 
Zorgo-Raduly le va avea ca 
adversare pe aruncătoarele bul
gare Ivanka Vaneeva și Antoa- 

neta Todorova. la disc Argen
tina Menii le va reintîlni pe 
Maria Vergova și Svetlan* 
Bojkova, la înălțime Niculina 
Vasile și Cornelia Popa vor da 
replica fostei recordmane mon
diale Iordanka Blagoeva, la 
înălțime bărbați Adrian Pro- 
teasa (care ne-a promis un nou 
record) va fi stimulat de iugo
slavul Daniel Temin (2,23 m în 
acest an), la 400 mg Rok Ko- 
pitar (Iugoslavia) și Horia To
boc sint creditați cu 49,11 și 
49,64, ceea ce înseamnă a 3-a 
și a 5-a performanță mondială 
a sezonului...

Vineri după-amiază aruncă
torii de ciocan își vor disputa 
primul titlu al actualei ediții. 
Va urma apoi festivitatea de 
deschidere, după care vom cu
noaște pe ceilalți laureați ai 
primei zile, la 100 m (băieți și 
fete), 800 m (băieți și fete)* 
10 000 m, înălțime băieți și a- 
runcarea discului fete.

Romeo VILARA

D. SPÎRLEA ECHIPA ROMÂNIEI S-AU IMPUS DETAȘAT Dc azi, la Bristol, in semifinalele europene
Odată cu desfășurarea probei 

de cros, pe tradiționalul traseu 
din apropierea comunei Călu- 
găreni, au luat sfîrșit Întreceri
le din cadrul Campionatelor in
ternaționale ale României și 
„Cupa țărilor latine" la pentat
lon modern. Competiția s-a în
cheiat, conform așteptărilor, cu 
succesul reprezentanților noștri 
atît la individual — prin Du- 

îuliu Galovici a avut o com
portare bună in proba de cros, 
situindu-se pe locul secund, 

după italianul P. Cristofori 
Foto : Dragoș NEAGU

mitru Spîrlea, cit și la echipe. 
Sportivii români au avut o e- 
voluție constant bună începînd 
cu a doua probă, ceea ce l-a 
făcut să se impună, în cele din 

urmă, ia fața celorlalți parti- 
cipanți din Italia, Mexic, Bul
garia, Polonia, Spania și Un
garia. Desigur, succesul este 
meritoriu, dar, privit prin pris
ma apropiatelor J.O. se impu
ne ca rezultatele înregistrate 
să fie ridicate la cote valorice 
mai înalte, pentru aceasta com- 
ponenții lotului nostru avînd 
suficiente disponibilități.

Să revenim la ultima probă, 
crosul, care, cum spuneam, a 
avut loc ieri dimineață pe un 
traseu special amenajat în a- 
propierea comunei Călugăreni. 
El a măsurat 4 000 m, solici- 
tîndu-i pe concurenți datorită 
nu numai dificultății propriu- 
zise a terenului, ci și prin_ por
țiunile mai dificile create in 
urma ploilor căzute în aceste

Începînd 
de duminică,

la lași
Duminică se dă startul in 

cea de-a 18-a ediție a Turneu
lui internațional feminin de vo- 
lel al României, competiție la 
care și-au anunțat prezența, 
alături de reprezentativa țării 
noastre, alte 8 formații cu cărți 
de vizită impresionante : Cuba. 
U.R.S.S„ R. P. Chineză, R. D. 
Germană, Peru, Cehoslovacia, 
Bulgaria și Polonia. Cîteva in
formații privind această valo
roasă întrecere voleibalirtică :

• Echipa R.P. Chineze, cu 

zile. Oricum, cei 45 de concu
renți prezenți la start au aler
gat cu multă ambiție, dorind 
să înregistreze un timp cit mai 
bun. Se anticipa, mai ales pen
tru ierarhia individuală, o dis
pută strînsă între pențatloniștii 
români, italieni și francezi. 
Calculele făcute înaintea star
tului nu au fost dezmințite, 
disputa pentru locurile fruntașe 
dîndu-se, intr-adevăr, între 
componenții formațiilor Româ
niei, Italiei și Franței, dar în 
lupta pentru o poziție superi
oară la echipe au intervenit 
Polonia și România II. Cunos
cut pe plan internațional pen-

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. Î-S)

TURNEUL INTERNATIONAL FEMININ 
DE VOLEI AL ROMÂNIEI

un kd masiv întinerit, a sosit 
prima la Iași, unde a și sus
ținut cîteva jocuri de antrena
ment cu reprezentativa țării 
noastre.

• Miine dimineață sint aș
teptate sâ sosească și celelalte 
participante, campioana lumii. 
Cuba, venind din Japonia, unde 
a tntilnit și a învins zilele tre
cute reprezentativa acestei țări, 
deținătoare a titlului olimpic. 
Cubanezele au avut un sezon 
bogat in succese...

ANGLIA - ROMÂNIA ÎN „CUPA DAVIS“
• MECIUL LIDERILOR IN PRIMA ZI : NASTASE - MOTTRAM • 
FLORIN SEGĂRCEANU - INDISPONIBIL • DIRZU, LA SIMPLU j 

HÂRĂDĂU SAU DIRZU, LA DUBLU
BRISTOL, 12 (prin telefon), 

în saloanele de recepție ale 
clubului „Bristol Lawn Tennis 
and Squash Center" s-a desfă
șurat, joi la prînz, tradiționala 
festivitate a tragerii la sorți a 
jocurilor pentru meciul Anglia 
— România din cadrul semifi
nalei zonei B europene a „Cu
pei Davis". Au asistat Vio 
Popie, lordul primar al orașu
lui Bristol, Alexandru Lăzăres- 
cu, secretarul responsabil al 
Federației române de tenis, că-

• Participantele la Turneul 
României sint împărțite in două 
grupe inegale ca număr, fapt 
pentru care în fiecare zi o 
echipă (din grupa a doua) va 
susține două meciuri, unul di
mineață și altul seara (aceasta 
in cazul în care nu se va în
registra vreo absență de ultim 
moment). Iată grupele : Româ
nia. U.R.S.S., Polonia, Peru (gr. 
I) ; Cuba, R.P, Chineză, Ceho-

(Contlnuare tn pag. a 4-a) 

pitanii nejucători ai celor două 
formații, Gheorghe Viziru șl 
Paul Hutchins.

Din .cauza îmbolnăvirii subita 
o jucătorului nostru nr. 2 Floria 
Segărceanu, care devine astfel 
indisponibil, conducerea echipei 
române a hotărit să-1 desemne
ze ca titular pe Andrei Dîrzu 
care, în cursul antrenamente
lor de aici, a manifestat o ra
pidă acomodare cu jocul pa 
iarbă. Se speră intr-o evoluție 
bună a tânărului nostru repre
zentant.

Operația tragerii la sorți a 
dat următoarea ordine a jocu
rilor :

VINERI (de la ora locală 
13,30) :
Andrei Dîrzu - John Feaver 
llie Năstase - Buster Mottram

SI M BATA
Partida de dublu (formațiile 

urmind a fi anunțate înainte 
de joc).

DUMINICA
Andrei Dirzu — Buster Mottram 
llie Năstase - John Feaver

Pentru partida de dublu, M 
pare că englezii vor prefera 
cuplul fraților John și David 
Lloyd, iar delegația română 
are de ales un partener pentru 
Năstase între Dîrzu și Dumitru 
Hărădău.

Ion GAVRILESCU

|Sportul
LOTUL OLIMPIC
Zi fără ploaie, în Capitală. 

Lucru mai rar, în ultima vre
me și prilej pentru înotătoa
rele și poloiștii din lotul olim
pic să mai respire ușurați. E 
drept, activitatea lor se des
fășoară aproape total în me
diul acvatic și ei sint obișnuiți 
cu stropii de apă. Dar parcă 
e mai bine cînd soarele arde 
puternic pe cer...

Locul de antrenament în a- 
eeastă săptămînă — bazinul 
Dinamo. De remarcat Înțele
gerea clubului din Ștefan cel 
Mare, care sprijină și pe a- 
ceastă cale, activitatea olimpi
cilor. Dealtfel, înotătoarele 
aparțin chiar clubului Dina
mo, iar majoritatea dintre po- 
loiști reprezintă aceleași culori.

„.Carmen Bunaciu și coechi

DE NATAȚIE
a CARMEN BUNACIU FACE TOTUL PENTRU 

A ClȘTlGA PRIMA MEDALIE DE iNOT LA J.O. 
• ATMOSFERA DE LUCRU BUNA Șl AMBIȚII 

RENĂSCUTE, IN TABĂRA POLOIȘTILOR

pierele sale înoată de aproape 
o oră. Pe margine, antrenoarea 
Cristina Șoptereanu notează 
fără întrerupere, compară da
tele obținute și orientează pe 
loc ritmul elevelor sale. O a- 
jută în permanență Aurel Ur- 
muzescu, „cercetătorul științi
fic" «1 grupului, care nu pridi

dește cu întrebările: „Ce au 
mai făcut sportivele din R.D. 
Germană, U.R.S.S. (nr. în a- 
ceste zile au loc campionatele 
unionale), olandezele, austra- 
liencele". Are propriile sale 
tabele cu actualele ierarhii 
mondiale și încearcă să antici
peze.

Mariana Paraschiv șl Irinel Pănulescu se antrenează împreună 
gindindu-se la recordul probei de 400 m mixt. Foto ; I. MIHAICA

Mai important este însă ce 
tac fetele noastre. Și Cristina 
— n-o spune — dar pare li
niștită. Cu cîteva zile în ur
ma, Bunaciu a „mers" toarta 
bine la un control oficial. Cer

cetăm în carnetul zilnic al an- 
trenoarei timpii la repetările

Adrian VASILIU

(Continuare te pag. 8-3)



Ziua voleiului bucureștean"

ELEVII AU ZBURDAT ÎN SOARE, 
PROFESORII AU REȚINUT NOI TALENTE

Ni se pare semnificativă o- 
pinia prof. Ștefania Teodorescu, 
metodist pentru educație fizică 
la cercul pedagogic al Secto
rului 6 din Capitală, referitoare 
la ceea ce a fost duminică di
mineața pe Stadionul tineretu
lui : „Este splendid, o idee mi
nunată, ceva care nu se uită 
ușor și, în plus, oferă posibili
tatea unei largi selecții pentru 
secțiile de performanță !“. Era 
opinia unei specialiste prezen
te la „Ziua voleiului bucureș
tean", ediția a Il-a. Organizat 
sub egida „Daciadei", a- 
cest adevărat festival vo- 
leibalistic a demonstrat, o 
dată în plus, că aseme

nea acțiuni, la originea și reu- 
fita cărora se află pasiunea, 
•dună în jurul terenurilor de 
sport sute și sute de tineri. Așa 
a fost și pe Stadionul tinere
tului. Peste 100 de echipe, 
băieți și fete, intr-un furnicar 
multicolor, entuziast — așa cum 
le stă bine copiilor — s-au în
trecut timp de peste 5 ore pe 
cele 12 terenuri — originale și... 
improvizate, dar la fel de co
chete —, au făcut ca voleiul să 
câștige, în mod sigur, mulți 
adepti printre școlari.

Pe categorii de virstă — mi- 
nivolei. clasele V. VI, VII, Vin, 
licee, precum și finala Campio
natului municipal rezervat șco
lilor generale — câștigătoare pe 
•ectoare, băieți și fete, „Ziua 
voleiului bucureștean", în or
ganizarea Comisiei municipale 
de specialitate, cu sprijinul ce
lorlalți factori cu atribuții, sub 
conducerea inimosului prof. 
Aurel Dobincă, s-a constituit

In vizită la...
(Urmare din pag. 1)

zilei anterioare. Sînt mult mai 
buni decît tot ce a realizat 
Carmen vreodată în antrena
ment. Privim cu respect la a- 
ceastă mare sportivă. Același 
lucru îl fac și poloiștii care 
au început, pe culoarele alătu
rate, „porția" zilnică de înot. 
Unii dintre ei mai cricnesc. 
Probabil că le este greu să 
Iacă ceea ce le cere Anatol 
Grințescu. Nu s-au străduit su
ficient, la timpul cuvenit, și 
probabil că acum le este ane
voios. Dar pentru Carmen este 
oare ușor ?...

Campioana noastră este fă
cută parcă din alt aluat. A 
tavățat să nu se plîngă la an
trenament, știind că numai în 
felul acesta Se poate gîndi 
realmente la podiumul olim
pic. Și-a sacrificat din timpul 
liber pentru a realiza CEVA. 
Și sîntem convinși că va rea
liza.

Au început s-o imite și 
coechipierele sale, Irinel Pănu- 
lescu și Mariana Paraschiv, 
intrate serios în „priză". Riva
litatea lor sportivă le ambi
ționează mult în antrenament 
și amîndouă se gîndesc serios 
la finala olimpică de 400 m 
mixt. Surpriza a venit însă 
din. partea lui Mihai Manda- 
che, înotătorul nr. 1 al țării, 
și el tot spatist. „Vreau ca la 
Bratislava (16—17 iunie) să 
realizez noi recorduri, 59,0 la 
100 m și 2:07,0 la 200 m, și în 
felul acesta să obțin „pașapor
tul olimpic". Să așteptăm...

Micul grup al înotătoarelor 
este înconjurat cu toată aten
ția. Medicul Eeaterina Flora, 
nelipsită de la antrenamente, 
profită de un răgaz între repe
tări și face o serie de teste, 
pentru a sonda capacitatea de 
efort a . sportivelor. „De săptă
mâna viitoare — ne spune 

într-un remarcabil succes, 
într-o sărbătoare.

Ambianță deosebită, partici
pare peste așteptările cele mal 
optimiste, arbitraje la cel mai 
înalt nivel (printre cei peste 40 
de voluntari, N. Mateescu și L 
Niculescu — internaționali, Gh. 
Ionescu, P. Zoe, VL Kislin, M. 
Ioanovici — divizionari A), 
totul a dat o notă aparte.

Remarcări ? Greu de făcut ! 
Poate un plus pentru prof. 
Dan Tănăsescu, Șc. gen. 111, 
care a „pierdut" numai una 
dintre cele șase finale la care 
a luat parte cu elevii și ele
vele sale (deci, șase echipe 
participante !), sau prof. Ion

Șoacă, Lie. ind, C.FJL. sau 
prof. Agnes Hoffman (fostă 
gimnastă), Șc. gen. 95 — două 
finale ciștigate, sau prof. Cor
nelia Porumb, Șc. gen. 57 (sta
tornică primei pasiuni sporti
ve, voleiul), sau prof. Georgeta 
Marinescu, Șc. gen. 155. sau 
prof Sandy Chiriță, Lie. JJ. 
Cantemir", sau.harnicii amer-a- 
j a tori de tereiuri, sau — ta 
sfîrșit, dar nu ta cele din urmă 
— fiecare dintre cei peste 
800 (! !) de elevi și eleve care 
au zburdat o dimineață Întrea
gă in soare, sub ochii atenți 
ai numeroșilor profesori și an
trenori dornici să-și completeze 
cu elemente valoroase și de 
perspectivă efectivele echipelor 
pe oare le pregătesc pentru 
marea performanță. Și „Ziua 
voleiului bucureștean" le-a o- 
ferit din plin o minunată oca
zie...

Mihail VESA

LOTUL OLIMPIC DE NATAȚIE

în continuare 
început »ă 
trei, in timp 
patru acum:

am revenit la 
urmărit rezulta- 
an. Nu vreau să 

pe nimeni, dar 
Ro-

Cristina Șoptereanu — vom 
înota in bazin acoperit, ca la 
Olimpiadă. Vom repeta pînă la 
o sutime de secundă graficele de 
cursă alcătuite pentru Mosco
va. Nu vreau ca la sfîrșitul 
concursului olimpic să-mi re
proșez ceva..."

I-am urmărit 
pe poloiști. Au 
exerseze pase ta 
ce portarii (stat . 
Spînu, Slăvei, Simion și Po
pescu) își pregătesc porțile.

— Anatol Grințescu, ai pre
luat pregătirea echipei in ur
mă cu 10 zile, într-o situație 
deloc roză...

— De fapt 
cîrma ei. Am 
tele din acest 
învinovățesc 
parcă nicicînd naționala 
mâniei nu mi s-a părut atît 
de fragilă. Voi Încerca să fac 
tot ce este posibil. In primul 
rind să mi-i apropii pe băieți 
și apoi să-i unesc, să-i ambi
ționez, ca in urmă cu patru 
ani, la Montreal, cînd au plîns 
ore în șir pentru medalia scă
pată printre degete. Mare lu
cru nu am ce să-i învăț în zi
lele care au rămas. Dacă stăm 
să ne gindim bine, împreună 
ei totalizează peste 2000 (!) de 
selecționări în reprezentativă. 
Deci sînt jucători cu suficiente 
cunoștințe și cu bogată expe
riență internațională...

— Credeți că se poate repe
ta măcar performanța din 1976?

— Ceea ce cred eu, sau al
tul, este mai puțin important. 
Ne-am angajat într-o treabă, 
deloc ușoară, și nu mai putem 
da înapoi. Avem datoria să re
prezentăm cu cinste sportul ro
mânesc, să confirmăm din nou 
clasa polo-ului românesc. De 
aceea, nici nu concep să nu 
ajungem în turneul final unde, 
ca și acum patru ani, orice 
rezultat este posibil. Atunci 
ani pierdut un singur meci, in

Pe teme olimpice

OBSTACOLUL „IMPUSELOR77 TREBUIE 
ELIMINAT DIN DRUMUL

SPRE AFIRMARE
Partlcipînd la campionatele In

ternaționale de sărituri ale Ce
hoslovaciei, competiție tradițio
nală. care reunește săritori frun
tași din numeroase țări (de astă 
dată au luat parte sportivi din 
13 țări: Austria, Bulgaria, Cana
da, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Olanda, 
Polonia, România, Scoția, Unga
ria și U.R.S.S.), Alexandru Ba
ffin a avut o evoluție bună, da- 
sîndu-se pe locul 3 la trambuli
nă (804,09 p; pe locul 1: Ruiz 
Rolando — Cuba cu 916,49 p, pe 
locul 2: Tomas Krcma — Ce
hoslovacia cu 806,07 p) și pe lo
cul 4 la platformă (691,13 p; pe 
locul 1: Serghei Nikiforov — 
UJI.S.S. cu 772,32 p). Ceilalți re
prezentanți a țării noastre la 
concursul disputat în modemul 
bazin din Bmo (inaugurat în lu
na decembrie a anului trecut) 
au avut prestații satisfăcătoare 
(Felicia Cîrstea — locul 5 la 
trambulină cu 572,5) p; a cîștigat 
Heidemarie Grecka — Cehoslova
cia cu 652,92 p), sub așteptări 
(Buxandra Hociotâ — locul 7 la 
trambulină cu 564,50 p) și mo
deste (Dan Opreau — locul 12 la 
trambulină cu 587£7 p, locul 14 
la platformă cu 526.67 p; Maria
na Marc — locul 8 la platformă 
cu 487,67 p; a cișrigat Pia Grei
ner — R.D.G. cu 595,38 p).

Făcînd parte din ansamblul de 
pregătiri și teste în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice, 
campionatele internaționale de 
sărituri ale Cehoslovaciei bu 
constituit șl pentru reprezentanții 
României o verificare utilă, un 
prilej de a cunoaște nivelul va
loric actual și, mai cu seamă, ce

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIO 
ULTIMA VERIFICARE A LOTULUI NOSTRU OLIMPIC

DE LUPTE GRECO-ROMANE
SiznbStă si duminică, la Varșo

via, va avea loc un mare turneu 
kitoraațkvial de lupte greco-ro
mane. .Jfemorialul Wladimir 
Pytlasinki". Această competiție 
coosttraie ultima verificare a 
taptătornor noștri înaintea Jocu- 
rDoc Olimpice de la Moscova. 
La numai o săptămână de la 
parixâparoa la Campionatale In
ternationale ale României, anii 
dtatoe sportivii lotului olimpic al 
țării noastre concurează si la 
conîrtntâriie din capitala Polc-

FINALELE DE LUPTE 
GRECO-ROMANE 

ALE COPIILOR
începînd de azi și pînă dumi

nică. la Focșani se desfășoară 
finalele concursului republican 
de lupte greco-romane al copi
ilor mari (13—14 ani) și mici 
(11—12 ani).

La Moscova 
menajamente, 
le, pentru a

fața Ungariei, campioana olim
pică, și am ajuns, prin jocul 
rezultatelor, pe locul patru...

Ii privim și pe jucători. Fie
care ar vrea să spună ceva, 
dar parcă le este jenă. Rezul
tatele din acest an, dar mai 
ales infringe r ea in fața selec
ționatei cubaneze, la București, 
ti fac să stea tacă cu capul 
plecat. Nu mai face nimeni 
pronosticuri. Totuși, Olimpia
da bate la ușă. Dinu Popescu, 
căpitanul echipei, îndrăznește: 
„Ne-am adunat din nou, cu 
toții, și cei buni și cei sanc
ționați. Cred că fiecare a în
țeles ce a greșit. Și dacă așa 
stau treburile, e bine. De un 
singur lucru vreau să-i asigur 
Pe cei care ne urmăresc acti
vitatea și ne sprijină tot tim
pul, deși — o știm cu toții — 
în ultima vreme au început să 
șe îndoiască de forțele ndastre.

vom lupta fără 
cu toate echlpe- 

ciștiga !*.

„TOPUL SPORTUL" LA SĂRITURA iN LUNGIME
(Urmare din pag. Ti

Și totuși, subliniem, rezulta
tele spun ceva, dovedesc că 
atletismul n-a lipsit din proce
sul de instruire a clasei Ele
vii și-au însușit temeinic de
prinderile de mișcare, știu să 
alerge, să sară, o fac cu des
tulă dezinvoltură. In cazul fe
telor, explicația rezidă atît în 
munca profesoarei Teodorescu, 
cadru didactic deosebit de exi
gent, cît și în efortul celor ca
re le-au pregătit in anii pre- 
cedenți. Mențiuni (mai ales) 
pentru profesorii de speciali
tate din școlile generale nr. 24, 
30 și 3 din Ploiești, de unde 
provin o parte dintre eleve, 
în frunte cu ocupanta locului

AL SĂRITORILOR
trebuie făcut pentru ca cel care 
vor concura la Moscova să obți
nă forma sportivă optimă la mo
mentul cuvenit. In acest sens, 
am solicitat opinia antrenorului 
coordonator al loturilor repre
zentative, ion Ilieș, care a făcut 
o succintă caracterizare a com
portării săritorilor români:

— După numai doi ani de pre
gătire la trambulină, Alexandru 
Bagiu a abordat cu succes aceas
tă probă. In general, și la tram
bulină, și la platformă. Bagiu a 
concurat mai bine decît In pri
măvară, la „internaționalele* ță
rii noastre, izbutind să se con
centreze, în special la dificilele 
sărituri libere. Felicia Cîrstea s-a 
arătat mai ambițioasă, manifes- 
tind un plus de încredere în po
sibilitățile sale; ea poate, insă, 
mai mult: are eleganță, sărituri 
cu coeficient ridicat, dar trebuie 
să fie mai convingătoare în exe
cuția salturilor. Ruxandra Ho
ciotă a decepționat, ea nemanl- 
festind siguranța care o caracte
riza. Ea, ca și ceilalți săritori 
români, trebuie să înțeleagă că 
nu sînt permise perioade de re
laxare într-o etapă de pregătire 
atît de apropiată Jocurilor Olim
pice. In ceea ce-1 privește pe 
Mariana Marc și Dan Oprea, a- 
ceștia nu au încă experiența 
concursurilor de amploare; el 
vor trebui să se antreneze mai 
asiduu pentru corectarea unor 
greșeli de tehnică, în perspectiva 
Universiadei din anul 1981.

— Ca și la alte concursuri in
ternaționale, la Bmo săritorii ro
mâni «u fost handicapați, de 
punctajul slab și chiar foarte 
slab obținut la săriturile impu- 

nlel : Marian Ștefan (cat. M kg), 
Mihai Boțită (57 kg). Ion Păun 
(62 kg), Gheorghe Minea (74 kg), 
Ian Dralca șl Ion Enache (82 kg). 
Petre Dlcu (90 kg) st Victor Do- 
Ilpschl (+100 kg). Luptătorii ro
mâni sînt însoțiți de antrenorul 
emerit Ion Corneanu, de tânărul 
său colaborator Simion Popescu 
St de dr. Nicolae Ploieșteanu.de dr. Nicolae Ploieșteanu, 

TURNEE DE LUPTE 
ALE JUNIORILOR

La Piatra Neamț șl la Tg. Jiu 
se vor desfășura, slmbăită șl du
minică, două turnee Internațio
nale de lupte ale juniorilor (13— 
20 ani). Loturile reprezentative 
de lupte greco-romane din Bul
garia. R.D. Germană, iugoslavia, 
Iran, Polonia, Ungaria și Româ
nia se vor Întrece la Piatra 
Neamț. Loturile de lupte libere 
din aceleași țări (mai puțin cel 
din Iran) vor concura la Tg. Jiu. 
Atit la competiția de la Piatra 
Neamț cît șl la aceea de la Tg. 
Jiu, antrenorii loturilor reprezen
tative ale țării noastre au În
scris pe foile de concurs pe toți 
juniorii români aflațl în vederile 
lor pentru a fi selecționați la 
Campionatele europene care vor 
avea loc in Turcia.

PE TERENURILE DE TENIS
• în organizarea clubului „Du

nărea" din Galați a avut loc un 
concurs rezervat juniorilor șl ju
nioarelor, ' - ... .
sportivi 
Brașov, 1 
gătorii 
ani : C. ’ 
Covrig 
U—14 ani 
V. Căclulescu (Brașovla) 
7—5 ; fete, 15—18 ani : ‘ 
Dumltrlu (Dada Gaiați) — Ml- 
haela Răduca (Brașovla) 6—2.
6—3 ; 11—14 ani : Mihaela Răduca 
— Aurora Nicolae (Dunărea) S—5, 
6—5. (T. SIRIOPOL — coresp.).
• Tineri jucători aparținlnd 

Tenis-Clubului București atu par
ticipat la un turneu internațional 
la Budapesta, obținînd un suc
ces net, fiind prezențl în toate 
finalele. La tineret: Emil Hnat — 
Ioan F. Darie 8—4, 6—1; la ju
niori mari: E. Hnat — Râzvan 
Constantinescu 8—3, t—1; la ju
niori mid: Dorel Pop — Zoltan 
Erdelyl (Ungaria) 5—0, 8—a.

la care au participat 
din Constanța, Brăila, 

Tulcea și Galați, dști- 
finalelor. Băieți, ÎS—18 
Țigănuș (Dunărea) — R. 
(Dunărea) 6—1, 6—0 ; 

A. Iacob (Dunărea) — 
“ 6—3,

Mihaela

I la „top*, Luminița Pasca. 
Pentru băieți, observația că în 
totalitate ei aparțin liceului, 
care a funcționat și eu clase 
din ciclul II elementar. Și o 
altă subliniere, comună fete
lor și băieților : rezultatele cdle 
mai bune au fost obținute, în
tr-o proporție netă, tacă din 
prima săritură. O bună „în
călzire" a facilitat intrarea ta 
concurs a clasei în condiții op
time.

Clasamentul primilor 10 are 
următoarea înfățișare :

FETE : L Luminița Pasca 
4,10 m; 2. Cristina Drăgan 3,88 
m; 3. Elena Vasilescu 3,86 m; 
4. Carmen Dabija 3,82 m ; 5. 
Daniela Drăghici 3,75 m; 6. 
Carmen Piperea 3,70 m: 7—

Sporirea detentei (obiectiv per
manent la antrenamente) i-a 
facilitat lui Al. Bagiu clasarea 
pe locuri fruntașe la „interna

ționalele" Cehoslovaciei 
Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

se, din care cauză au fost puși 
în situația de a încerca să recu
pereze prin executarea fără gre
șeală a „liberelor4*, ceea ce în 
general este foarte greu. Cum 
vedeți rezolvarea acestei proble
me care frînează posibilitățile de 
clasare pe locurile fruntașe la 
marile competiții internaționale? 

— Intr-adevăr, deficiența este 
mai veche; ne vom strădui să 
eliminăm acest handicap, real, 
prin sute de repetări care să de
termine realizarea salturilor Im
puse la cel mai înalt nivel, sub 
aspectul ținutei, eleganței, ampli- 
tudinei, aspectului artistic etc.

Dumitru STANCULESCU

„In situB 
EU, ANW

Pnn dcMj 
sportiv

spirit de B| 
față de 
pre: .urc z^B 
ajută să i^B 
drumul s^B 

De cele n^H 
tivii acorc^B 
pectul pe Hi 
însă, uncoM 
aceas tă cx^B 
dumeriri...M

Ni le-au ■ 
rugby ști cl 
lumea IB 
doi jucătcH 
divizionara ■ 
ța Petro șajB 
și Tudose, H 
pid, din uH 
pionatului. B 
Intr-o stB 
care au dl 
în inieriorB 
Valea JiulB 
la un mol 
antrenorul B 
(Titi) ioneB 
normal ? iB 
treacă, dis<B 
jucătorii deB 
cedat, însă,B 
s- a îndrept] 
cerîndu-i... ■

Și mai gil 
$irea“ î^J rl 
curs d» o 1 
comis greși 
tr-un... căi 
Antrenorul il 
mal atent, 1 
c4d, să reni 
blazare cu I 
fiind nevoii 
șl pe el. R| 
a fost increl 
ctt ! Să veci 
vei înlocui li 
pauză : oSâl 
Totul rostit J 
mare, în atd 
tori, al arta 
tarilor.

Cui să-1 fiJ

’finala CAMPIONATULUI REPUB! 

DE PARAȘUTISM
La Pitești, pe cîmpul de zbor 

al aeroclubului „Henri Coandă-, 
s-au încheiat întrecerile campio
natului republican de parașutism. 
Competiția, la care au luat parte 
75 de sportivi — formații de cite 
4 băieți și 2 fete —, selecționate 
ta Întrecerile pe aerocluburi, a 
fost deosebit de disputată. Aceas
ta din mai multe motive. In pri
mul rind ea a constituit un test 
șl un criteriu de selecție a lo
turilor reprezentative, care urmea
ză să participe la citeva Intllnlri 
internaționale foarte grele : con
cursul internațional de parașutism 
al R. D. Germane, cu participa
rea reprezentativelor unor țări so
cialiste da Leipzig, începind de 
azi) ; un concurs internațional or
ganizat de Federația aeronautică 
română și Campionatele mondiale 
de parașutism, care vor avea loc 
la mijlocul lunii august, la Ka- 
zanlîk (Bulgaria). în al doilea 
rind, dîrzenia disputelor de la 
Pitești a fost alimentată viguros 
de participarea unul mare număr 
de sportivi tineri dornici de afir
mare, promovați în finală prin 
unele îmbunătățiri aduse regula
mentului. Și, In sfirșit. folosirea 
noilor tipuri de parașute, de for
mă dreptunghiulară, a început să 
dea roade tot mal bune In pro
bele de aterizare la punct fix. 
Toate acestea sînt urmarea unul 
„program de măsuri pentru revl- 
talizarea parașutismului nostru de 
performanță" — cum spunea co
mandantul detașamentului de pa
rașutism sportiv, maestrul emerit 
al sportului Gheorghe lancu. Pro
gramul Întrecerilor a cuprins pro
bele clasice : salturi individuale 
de la 1000 m cu aterizare la punct 
fix, salturi de la 2000 m cu execu
tarea unui program acrobatic pe 
timpul căderii libere și salturi in 
grup cu aterizare la punct fix. 
Dacă la probele de precizia ate
rizării rezultatele au confirmat 
așteptările, evidențiind forma bună 
a unor sportivi ca Hie Neagu (5 
lansări pe zero șl una la 0.02 cm), 
Val erica durea, a tinerilor Ion 
Sacară și Rodica Pațac, în proba 
de acrobație performanțele sînt 
tacă nesatisfăcătoare, ca urmare 
a unei pregătiri fizice sub nivelul 
cerințelor (îndeosebi la fete). Re
zultate tehnice : îooo m. punct 
fix (b),I. Neagu (Buc) —0.02cm; 
V. Mihandu (Sibiu) — 0,13 ; Ion 
Sacară (Iași) 0,50 : (fi Valerica 
durea — 1,66 ; Rodica Pațac 3,68 ;

Aurelia Tudoricâl 
Buc.) ; 2000 mi
L Neagu 29,79 i 
(Iași) — 33,13 ; ■ 
34,88 ; (fi Florical 
11a Tudorică 42,161 
43,SO (toate din 1 
mentul general, pl 
iUe Neagu și 1 
riupâ proba de (1 
cârtite loturile rol 
tru Leipzig : I. NI 
V. Mihanciu, V. • 
L Bucurescu — 4 
leanu și VaJerica 
Uță, Maria lord! 
Tod falcă. Georgcti 
ca Preda — antre 
Maconu.

Viorel
C.S.S. CRA 

CAM!
Desfășurate, tirl 

pe terenul Voinl 
turneze finale al 
republicane de 
de handbal au j 
tractive, echilibra 
evidență buna ■ 
șl tehnico-tacticăl 
Titlurile de carrl 
cucerite de forma 
Iova (antrenor d 
fete (pe locurile! 
C.S.Ș. 2 BucureJ 
biu. 4. C.S.Ș. Bal 
8. C.S.Ș. Vaslui,! 
?i C.S.Ș. 1 Consl 
M. Făgărășanu) 1 
locurile următoarl 
Itorul Cluj-Napocl 
tra Neamț, 4. I

CÂMP]
• Sîmbătă șl ol 

dionul Municipal | 
se vor desfăsjMHl

£
na tele școlare. 
tiției se vor alinsB 
mai buni atleți-ș*| 
nenți ai lotului rJ 
niori care nu mai! 
rece concursul c<| 
Lej de selecție pel 
internaționale dini 
juniorilor noștri I 
tenia la Havana, I 
nice la Salonic etl
• în cadrul coi! 

naționale desfăș j 
trecută in iugosw

10. Gabriela Gheorghe, Ioana 
Badea, Manuela Macoveanu, 
Manuela Sanda 3,70 m. Media 
generală : 3,39 m.

BĂIEȚI : 1. Valentin Diaco- 
nescu 4,80 m; 2. Iulian Costea 
4,62 m; 3. Cristian Dumitres
cu 4,57 m; 4. Mihai Drăguț 
4,55 m; 5. Adrian Chiva 4,46 
m; 6. Cristian Guțu 4,40 m ; 
7. Radu Odobescu 4,38 m; 8. 
Sorin Prahoveanu 4,35 m ; 9. 
Radu Baltanea 4,20 m (prima 
încercare), 10. Silvian Iolanes- 
cu 4,20 m (II).Media generală: 
4,43 m.

Directoarea liceului, prof. 
Viorela Dumitrescu, de stră
daniile căreia sînt legate — 
cum au ținut să sublinieze toți 
profesorii — multe din reali-

zările colectivul 
cadre didacticei 
materială, afla 
extindere) cons] 
țațele „topului" 
zitatea și disciu 
tate și, în acel.j 
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de a practica I 
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exprimat, 
gerea că 
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înțelegem — j 
Va stimula pe i 
pentru a acord
— în cadrul act 
rate sub genei
— o atenție spr 
importanței și 
acestei ramuri

și d 
de as 
rezuli 
în a 
clases



CARE SE IMPUN MĂSURI EDUCATIVE,
MĂ GĂSESC ADESEA SINGUR..? I a CAMPIONI, DAR

9
OAMENI!

liotlunea de 
I numai dis- 
Ine’—" Însuti, 
Isau respect 
Li si o mare 
■ cel care te 
kperitățlle în 
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măiestrie, 
l e ori, spor- 
bnorilor res- 
fcerită. Apar, 
lbateri de la 

trezind ne-

doi 
i în 
lui,
la

Antrenorului, pentru că urma 
să ia o hotărâre cu totul mo
tivată, sau jucătorului Tudose, 
pentru felul cum se comporta 
în întrecerea sportivă? O ie
șire inacceptabilă, de neînțe
les față de un tehnician cu 
o frumoasă carte de vizită ca 
sportiv și antrenor.

Este de neînțeles, totodată, 
o asemenea relație sportiv — 
antrenor, care pune sub sem
nul întrebării calitatea muncii 
de educație în acest colectiv. 
Să mal

I
I
I

Din problemele campionatului

MULTI VENIȚI, PUTINI ALEȘI

Un minut 
de ETICA
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facem sublinierea, a- 
nume că la știința 
Petroșani se formea
ză și se modelează 
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„In secție. ni
meni nu mă sprl- 

cînd vreu să ian • 
măsură disciplinară — ne
spunea după meci antrenorul 
emerit D. Ionescu. La un an
trenament, de pildă, jucătorul 
Bucan, pe care l-am solicitat 
să mal repete unele procedee 
tehnice, mi-a răspuns revol
tat : „Dar mai ' "'
dom’le, în pace !...• 
Bucan, cu care am 
să-l titularizez In echipă șl 
care mi-a cerut nu o dată 
să-l ajut să-și rezolve... repe
tatele acte de indisciplină să- 
vîrșite în facultate ! Condu
cerea secției (n.n. Ine. Tiberiu 
Suclu) a Închis ochii la toate 
abaterile jucătorilor. Șl. la 
fel procedează conducerea a- 
soclației sportive. Este Întot
deauna concesivă față de ieși
rile jucătorilor, tn situațiile 
în care se Impun măsuri e- 
ducative, eu, antrenorul, mă 
găsesc adesea singur..."

Trist mod de a înțelege 
sensul muncii de educație to 
secția de rugby a Științei Pe
troșani. Această stare de lu
cruri oferă una din explica
țiile domportărM Inegale to 
Campionat a acestei echipe !

Jin*

lasă-mă. 
Tocmai 
muncit

!, în fomdî Tiberiu STAMA

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

13,87 (toate din 
I acrobație (b) 
Lc ; S. Ancuța 
k. Marin (Buc.)
Uță 37,78, Aure- 

I VaJerica durea 
Buc.). In clasa- 
f primele locuri ; 
Valerica durea, 
frup au fost al- 
prezentative pen- 
leagu, S. Ancuța, 
bima, M. Neagu, 
fctreyr Gh. Vă- 

Florina
■ eseu, Aurelia
■ Dima, Marioa- 
Bioare Ecaterina

I
I
I
I
I
I

Hie Neagu, una din speranțele 
noastre pentru „mondialele* 

parașutism

I
ITONCLANU
IlOVA (fj și C.S.Ș. 1 CONSTANȚA (m), 
IOANE LA HANDBAL - JUNIORI

c.s.ș.

de
I

Orșova, 5. C.S.Ș. „Dobrogeanu- 
Gherea“ Ploiești, 6. C.S.Ș. Dina
mo Brașov).

Rezultate din ultimele două zi
le: FEMININ: C.s.ș. Craiova: 
11—10 CU C.S.Ș. 2, 14—13 CU C.S.Ș. 
Sibiu;......... ........ .............................
C.S.Ș. 
slui; 
C.S.Ș. 
C.S.S.

r.p de cinci zile, 
ka din Oaptșlă, 
Re eampion^eloi 
Fanlori și școlare 
bferit dispute a- 
pe și au scos în 
[pregătire fizică 
| a unor echipe. 
Lpioane au fost 
kțiile C.S.Ș. Cra- 
hh. Sbora) la 
L următoare: 2. 
Iti, 3. C.S.Ș. Și- 
matul Timișoara, 
[ 6. C.S.Ș. Dej) 
Itanța (antrenor 
I la băieți (pe 
le: 2. C.S.Ș. Vi
la, 3. C.S.Ș. Pia- 
I C.S.Ș. Marina
IONATELE ȘCOLARE DE ATLETISM

C.S.S. Banatul: 25—16 cu 
Dej, 26—15 cu C.S.S. Va- 
C.S.Ș. Sibiu: 16—15 CU 
Vaslui; C.S.S. 2: 23—6 cu 
Dej; MASCULIN: C.S.S.

Constanța: 15—15 cu C.S.Ș. Pia
tra Neamț, 6—6 cu C.S.Ș. Viito-

Dinamo: 22—22 cu
17—25 cu C.S.Ș.

CdS.Ș. ^Dobro- 
16—23 CU C.S.Ș 
cu C.S.Ș. Marina.

nil; C.s.ș.
C.S.Ș. Marina, 
Piatra Neamț; 
geanu-Gherea: 
Viitorul, 21—22 
(N. DRAGANOIU-coresp.).

^■..:..c-.:că, pe sta- 
■■d—. Cluj-Napoca

ile finale 
>rt_ e competiții re- 

campio- 
La start'll compe

ls asSra celor 
lari, sl compo- 
tiblivan de Ju- 

stot eltvi, deoa- 
tltuie un prl- 

utru competițiile 
această vară ale 

ursul Prie- 
Jocurile Balca- 
).
'arsurilor înter- 
te săptămîna 

via, la zagreb

ui de elevi șl 
(inclusiv baza 

:ă în continuă 
deră că rezul- 
reflectă serio- 

lina clasei tes- 
și timp, dorîn- 

face mișcare, 
exercițiul fizic, 
ție după orele 
e atelier. S-a 
menea, convin- 
atele vor fi șî 
ii viitori, cînd 
se va omoge
ni s-a dat să 

.Topul Sportul" 
elevii liceului 
a atletismului 
iunilor desfășu- 
icul „Daciadei" 
rită, pe măsura 

accesibilității 
sportive.

I
I
I
I
I
I

și Maribor, săritorul în înălțime 
Sorin Matei a realizat de două 
ori 2,15 m (cu care a ocupat locul 
IV șl VHD, iar colegul său Con
stantin Militaru a obținut șl el, 
Ba Maribor, 2,15 m (locul XT). 
Reamintim că la 3 000 m obstacole 
Nicolae Voicu a fost al doilea 
(8:32,8), după kenianul Mungala 
C8 : 31,8).

I

La un campionat de valoare 
mediocră (ca al nostru) și care 
emană echipe 
necompetitive in 
țională. tendința de testare a noi 
jucători apare firească. Descin
derea lor pe scena Diviziei A ni 
se pare, tocmai de aceea, un fe
nomen obiectiv, și nu aspectul 
cantitativ a- promovării (care 
mărturisește doar o stare de a- 
lertă) poate vorbi de oportunita
tea, de reușita unei atari opera
ții. „Botezul* primei divizii, pe 
Ungă aspectul său pur spectacu
lar, salutat din resorturi senti
mentale, nu se certifică dec it 
prin calitatea materialului uman 
creditat. Focul campionatului 
criteriul cel mai autentic al pri
ceperii antrenorilor care au făcui 
selecția și al valorii noilor ve- 
niți pe prima scenă, călește tirî 
greș talentele reale și caractere
le forte, separind sămința de ne
ghină. Cei .care rămin cu tricoul 
pe ei. meci de med, în regim 
de tit-.ilari, formează plutonul de 
elită al promova ții or, al acelora 
care lși atrag pe lingă atributul 
de ^noi“ și pe aceia de „ade- 
virați44. Ceilalți, cu dteva minu
te, în cel mai bun caz cu un 
med, două la activ, uitați ime
diat după promovare, nu fac de- 
dt să îngroașe niște indicatori 
statistici, răminînd cu satisfacția 
personală de a demonstra nepo
ților că au trecut și ei. dndva. 
prin Divizia A.

Stabilind, deci, că stat două 
feluri de promovări, cele solide, 
reale și cele cu caracter efemer, 
putem merge cu subdiviziunea to 
continuare, făcînd deosebirea de 
nuanță, dintre promovările unor 
eon sacra ți ai ,,B“-uhii (rămași, 
nemeritat, sub ochii tuturor, ln- 
tr-un strat competițional inferior) 
și aducerea la rampă a unor ju
niori. de multe ori din pepinieră 
proprie, rodul cel mai frumos șl 
cel mai de nădejde al unui club 
de fotbal.

înainte de a exemplifica puțin, 
să stabilim că (exceptând echi
pele promovate in bloc din divi
zia secundă) celelalte 15 formații 
au lansat In campionatul 1979— 
•0. 67 DE NUME NOI în arena 
primei divizii. Un procent im
presionant, dacă raportăm la nu
mărul de 165 de fotbaliști care 
pot fi rulați instantaneu în te

am 
sub 

de

(reprezentative)
arena intema-

Promovarea nu înseamnă, auto
mat (am sugerat mai sus), o Îm
bogățire a fondului de jucători. 
StAn eseu, Andree uți, lord ache,
Pițurcă, Muntean, Mihuț. Gingu, 
Varga și alții activau cu bune 
rezultate și înainte. Ei au fost 
doar valorificați superior, fă cin- 
du-se, dacă vreți, și un act de 
justiție. Saltul de la punctul „O“, 
din anonimatul eșalonului de 
juniori, iată evenimentul în fața 
căruia nu ne cenzurăm entuzias
mul! Aici e vorba de o apariție 
de jos în sus, pe un traseu organic, 
cel mai nealterat, in care prin 
rădăcinile, netăiate, curge seva 
fidelității față de culorile clubu
lui și a adaptării subînțelese la 
un mediu in care te-aj plămădit. 
Lista este mai zgîrcită. to cazul 
de față- Cuprinde recolta integra
lă a lui F.C. Argeș (Nițu, Tran- 
da firescu. Stancu II) și a Uni- 
versiății Craiova (Gârleșteanu). 
avînd alături pe Biro n (A.SJU), 
Suciu și Fl. Pop G.U- Cluj-Na- 
poca). Cu toții au marele merit 
(și marea șansă) de a fl făcut 
marele pas scutiți de interima
tul „C*-ulul sau ..B“-ului. unde 
drumul de întoarcere s-ar putea 
împotmoli Le rămîne și 
obligație de a se ține (prin efor
turi și conștiinciozitate) tine, în 
scările Diviziei A.

Ion CUPEN

Dialog de sezon

I
I

ren, mărturisind, așa cum 
spus, febrilitatea tatonării, 
presiunea unor nemulțumiri 
sine, justificate. Cei mai puțini 
tentați de experimente au fost 
craiovenii (o singură promova
re, Gârleșteanu), mulțumiți de
sigur, de randamentul numeroși
lor tineri 
în echipă, 
valoros și 
La polul 
Timișoara 
competiția 
și Gloria
apetit pentru renovări 
pus pe seama viziunii noilor an
trenori, investiți pe parcurs. Alt
minteri, /estul echipelor s-au 
oprit la proporția de 3—4 jucă
tori, la limita de jos situîndu-se 
(paradoxal) o retrogradată, Olim
pia Satu Mare (2). al cărei con
servatorism ar putea fi tradus 
prin penuria de valori fotbalis
tice în propriul județ șl în pro
priul centru de copii și juniori.

Care ar fi cîștigurile autentice 
ale campionatului care s-a în
cheiat? Filtrînd cu ajutorul ci
frei, care arată repetarea apari
țiilor în teren și al impresiei 
personale — desigur subiectivă — 
asupra posibilităților etalate, ar 
rezulta următoarea listă: Andre- 
cuți (Steaua). Gârleșteanu (Unlv. 
Craiova), Stănescu, Iordache, 
Mărginean (Dinamo). Ral ea, Ni
țu (F.C. Argeș), Gingu, Cilean 
(Chimia Hm. Vllcea), Muntean 
(A.S.A.), Varga. Bedo (Jiul). 
Șoiman (S.C. Bacău), Sonda, T. 
Nicolae, Manea (,,Poli“), la care 
se adaugă, evident, grupul ma
siv al celor promovați odată cu 
echipele lor (F.C.M. Galați, F.C. 
Olt, ,.U** Cluj-Napoca), care au 
trecut, tn general, examenul pri
mei divizii, din moment ce s-au 
menținut în ea.

nu de mult introduși 
ei avînd un schimb 

pe banca... rezervelor, 
opus, Jiul (9), „Poli" 
(8), triumfătoare în 
k.o„ Cupa României 

Buzău (7), al căror 
■ ’ trebuie

Cu cîtva timp în urmă, la 
Pitești, pe stadionul din Tri- 
vale, s-au întîlnit două echi
pe campioane: F.C. Argeș — 
1972 cu F.C. Argeș — 1979.
Trecutul fotbalului argeșean 
cu prezentul lui. Peste șapte 
mii de' spectatori au înfrun
tat o ploaie „mocănească-, 
îndărătnică, dar au fost răs
plătiți pentru statornicia lor. 
Cei de ieri și cei de astăzi 
le-au oferit un spectacol fot
balistic de
Și ca să 
mult, să 

Dobrin a 
parcă o și 
șită demonstrație dc 
virtuozitate decît 
tn acel meci, 
greu de uitat dintre „mexi
cani4* și lotul A. F.C. Argeș, 
organizatoarea acestei partide 

- a generațiilor, a oferit cupe 
celor ce U aduceau primul 
titlu — în 1972 — iar spec
tatorii le-au adresat multe 
și călduroase aplauze la ter
minarea partidei. Dar nu — 
în special — despre jocul F.C. 
Arzeș 1972 — F.C. Argeș 1579 
vrerr să ne ocupăm. Ci de alt
ceva. De altceva ce ni s-a 
părut ca semnificație. peste 
frumusețea meciului aceia, 
cu zed de faze-spectacot

Vrem să ne referim. în a 
eesze rînduri, la OAMEXn- 
CAMPIONI ai generației 1972- 
Privindu-i. aîtoiațt to fața 
tribunei, după Intfinire. cons
tatăm. cu o mare bucurie, că 
toți au reușit și într-o mult 
mai importantă competiție, 
aceea a REALIZ Ann PE 
PLAN SOCIAL. Toți sint oa
meni Intre oament respectați, 
cn frumoase împliniri profe
sionale, Să facem o mică tre-

o . rară frumusețe, 
nu spunem mai 

remarcăm doar că 
realizat 

mai reu-

cere în revistă, la capitolul 
realizări sociale, alb-vlolețl- 
lor, ediția 1972: Stan: antre
nor la Dacia Pitești; Nicu- 
lescu, antrenor la Voința 
București; Ciolan, profesor 
de educație fizică în județul 
Argeș; Pigulea antrenor prin
cipal la divizionara A Chimia 
Rm. Vîlcea; C. Olteanu, lu

crător la ARCOM București; 
Vlad, antrenor la CorvinuJ 
Hunedoara; Barbu, președin
tele lui F.C. Argeș; Prepur- 
gel, activist în cadrul clubu
lui piteștean; M. Popescu, 

antrenor principal 
la divizionara B 
Muscelul ; Radu I, 
antrenor la Musce
lul : Frățilă, an

trenor la Dinamo București;
Jercan, antrenor secund la 
divizionara ,.B“ C.S. Tîrgo
viște; Ștefănescu, inginer în 
cadrul Trustului de construc
ții Pitești; Roșu, antrenor ls 
TehnometaJ București. Marea 
majoritate a celor de mai 
sus sint profesori de educație 
fizică, absolvenți ai institutu
lui de specialitate' din Pitești.
într-o emoționantă luare de 

cuvin t, Remus Vlad, căpita
nul formației 1972. spunea : 
»Nu putem uita ..............
frumoasele noastre 
sportive în perioada cînd am 
purtat tricourile clubului pi
teștean. Dar marea noastră 
victorie, realizată prin îndem
nul și ajutorul tuturor celoi 
care s-au ocupat de noi la 
F.C. Argeș, rămîne reali area 
pe plan social. Ne pare bine 
că nu i-am dezamăgit pe cel 
ce au crezut in noi".

Campioni, dar șl oameni de 
nădejde!

Eftimie IONESCU

niciodată 
succese

PETRE GAVRILA ȘTIRI ȘTIRI...

Șl ADEVARATUL TEST AL ANTRENORULUI
— în febra ,,turnirul ui" pentru 

promovare Progresul Vulcan — 
Rapid — Petrolul, a trecut neob
servată „performanța" Rulmentu
lui Alexandria, care a ,,remizat" 
cu liderul, la București, și a în
vins pe celelalte două preten
dente. Cum de nu v-ați înscris 
to lupta pentru ,,A“ tovarășe 
antrenor Petre Gavrilă ?

— Am avut și eu iluzia Divi
ziei A, de ce să n-o spun ! Vi
sul s-a năruit însă la Sibiu, cînd 
am pierdut în minutul 90. De
altfel, am pierdut patru meciuri 
în ultimele minute, reflectînd, 
dacă vreți, „Istoria** naționalei, 
ceea ce înseamnă cM în fotbalul 
nostru, jos sau sus, problema 
psihologică reprezintă o... mare 
problemă.

— Oricum, un tînăr antrenor 
ca dumneata, de 39 de ani, a 
realizat ceva : promovarea după 
un an a Voinței București din 
„C“ în „B“, unde a stat 4 ani, 
fiind chiar mai multe etape lider, 
„secundariatuP* în „A“, la C.S. 
Tîrgoviște, în perioada ei bună, 
clasarea Rulmentului pe locul 4 
în campionatul trecut; prezența 
lui Voicilă în loturile A și uni
versitare... Care este explicația 
acesotr reușite ?

— Munca e singura explicație ! 
Prin muncă eu înțeleg antrena
mentele complexe, dar si pregă
tirea teoretică la zi. Studiez tot 
ce apare în materie de fotbal, în 
publicații și în volume. în fot
balul de astăzi, dacă pierzi o 
lună, să zicem, contactul cu noul, 
se simte. Meseria de antrenor e 
o profesie în care trebuie să asi
milezi mereu, să testezi propriii 
jucători — psihologic, fizic, teh
nic propriile posibilități, să
studiezi adversarii etc. Am înțe
les acest lucru la copii, unde am 
dat adevăratul test al meseriei 
de antrenor.

— Și unde al dat acest test, și 
ctod. Petoe Gavrilă ?

— E o ^bveste tristă și fericită, 
aici ! Jucasem un an în echipa 
..șepcilor roșii", făcind cuplu cu 
Grăjdeanu în Divizia A. după a- 
ceea au urmat trei ani In prima 
scenă la Stiinta Craiova, cu Ma
rin Marcel si Mincă în linia de
fensivă. Aveam 26 de ani. cînd 
la un amical, cu o echipă din 
campionatul orășenesc, am făcut 
• fractură de femur, și adio fot-

bal ! Termintnd prea repede ca 
jucător, mi-am zis să nu mă rup 
de fotbal. Dar nu eram sigur că 
voi deveni antrenor. Așa incit 
am început antrenamentul la 
copiii Voinței București, hotărit 
să aflu dacă sînt făcut sau nu 
pentru meseria asta.

— Ai categoria I, ai performan
țe, fiind convocat și antrenor al 
selecționatei seriei a Il-a a Di
viziei B, la cele trai acțiuni. Spre 
de tinzi acum ?

— Să prind o echipă de Divi
zia A ! După experiența acumu
lată ca secund al excelentului 
antrenor N. Proca, cred că aș 
putea merge pe picioarele mele 
pe prima scenă. Dacă nu voi 
reuși să „pătrund" acum, atunci 
nu-mi rămîne decît să încerc în 
campionatul care vine să trag cu 
dinții cu o echipă de .,BM să 
ajung acolo sus. Dacă nu aș 
avea această ambiție, nu m-aș 
mai numi antrenor I

Mircea M. IONESCU

• GAZ METAN MEDIAȘ 
— COR VINUL HUNEDOARA’ 
1—1 (1—1). S-au încheiat, la 
Mediaș, festivitățile organizate' 
cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la înființarea clubului i 
Gaz metan. După meciul din
tre Automecanica și Sparta 
(5—1) a urmat premierea an
trenorilor care au activat, de-a 
lungul anilor, la această echi
pă, printre ei numărindu-se 
Șt. Dobay, M. Luca, A. Mol
nar, AI. Coroș și Petrică Ra
dulescu. S-a disputat, apoi,' 
meciul dintre Gaz metan și 
Corvinul Hunedoara. Partida 
s-a încheiat la egalitate, 1—1 
(1—1), prin golurile marcate 
de Țiglariu și Dumițrache. (M. 
TACĂL, coresp.)
• MECI INTERNAȚIONAL DE 

JUNIORI: Chimia Găeștl — Koz- 
ponti sportiskola Budapesta 4—1 
(2—0). Joc frumos, cîștigat de 
gazde prin golurile înscrise de 
Gh. Grlgore (2) șl I. Marian (2). ‘ 
Pentru oaspeți a marcat Kovacs.

•I

FOTBU PENTRU tlfVI
Liceul industrial Electroapa- 

rataj, str. Hambarului nr. 1, 
sectorul 2, organizează selecții 
pentru secția de fotbal, dintre 
elevii născuți în anii 1965— 
1966 și 1963—1964 pentru cla
sele a IX-a și a Xl-a. Cei ad
miși în grupele de fotbal vor 
fi școlarizați în cadrul liceu
lui nostru.

Testarea candidat 11 or va a- 
vea loc între 20—26 iunie 1980 
pentru clasa a IX-a și 2—7 iu
lie 1980 pentru clasa a Xl-a.

înscrierile se fac pînă în

ziua 
clasa 
Iulie 
fiind 
arte : fișă tip de înscriere : 
adeverință medicală tip pen
tru elevi ; analizele hepatice 
șl cardiovasculare : ■ electro
cardiograma ; copie certificai 
de naștere.

Elevii din provincie vor 
primi cazare în căminul scolii.

Relații suplimentare la se
cretariatul liceului, la telefo» 
87.33.35.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1)

tru valoarea sa, Italianul P. 
CriStofori a alergat bine, reu
șind să se impună în fața 
principalilor săi adversari. El a 
fost cronometrat cu 12:55,2 
(1 240 p), timp care l-a situat 
pe primul loc, ceea ce i-a per
mis, totodată, să revină pe po
ziția a 
neral, 
noștri, 
portat 
13:02,0 ...
locul secund în această probă. 
Dealtfel, trebuie remarcat fap
tul că toți cei patru componenți 
ai echipei România I s-au aflat 
între primii 10 clasați, omoge
nitate care s-a reflectat și în 
clasamentul probei: locul 5 — 
E. Pop a realizat 13:23,2 (1156 
p), locul 7 — D. Spîrlea 13:33,3 
(1 126 p) — devenit, astfel, lider 
autoritar, locul 10 — C. Rădu- 
canti 13:43,2 (1 096 p), — ceea 
ce l-a urcat, din nou, pe po-

treia în clasamentul ge- 
Dintre reprezentanții 

cel mai bine s-a com-
I. Galovici, care, cu 

(1219 p) s-a situat pe

ziția secundă. Dintre ceilalți 
pentatloniști, de remarcat evo
luția lui F. Boube (Franța), D. 
Massala (Italia) și D. Kondrat 
(Polonia), prezenți și ei printre 
cei mai bine situați în întrece
rea de cros. De menționat, de 
asemenea, omogenitatea echipe
lor Poloniei și România II, 
formații care s-au aflat printre 
animatoarele cursei, ocupînd, la 
egalitate, pozițiile 3—4 in cla
samentul probei. Așadar, un 
succes meritat al echipei Româ
nia I, succes care trebuie, însă, 
întregit de realizarea 
formanțe mai bune 
probă în parte.

unor per
la fiecare

PROBEI : 
Cristofori

CLASAMENTUL 
individual — 1. P.
1240 p, 2. I. Galovici 1219 p, 
3. F. Boube 1 186 p (13:13,6), 4.
D. Massala 1179 p (13:18,8), 5.
E. Pop 1156 p, 6. D. Kondrat 
1147 p (13:26,7), 7. D. Spîrlea 
1 126 p ... 9. Șt. Cosma (Româ
nia II) 1108 p (13:39,4), 10. C. 
Răducanu 1 096 p ; echipe —

1. România I 3 501 p, 2. Italia 
3 479 p, 3—4. România II și Po
lonia 3 234 p, 5. Ungaria 3 169 p, 
6. Franța 3123 p, 7. Mexic I 
3 090 p. 8. Mexic 
România III 2 697 
ria 2 637 p, 
2 439 p.

CLASAMENT 
individual : 1. D. 
p,.2. C. Răducanu 
Cristofori 5 242 p 
Iov ici 5 087 p, 11.
5 035 p, 12. T. Halasz (România 
II) 5 033 p ; echipe — 1. Româ
nia I 15 854 p. 2. Italia 15 525 p,
3. Ungaria 15 252 p, 4. România 
n 14 638. 5. Polonia 14 479 p, 6. 
Bulgaria 14 174 p, 7. Franța 
14 073 p, 8. România III 13 429 
p, 9. Mexic I 12 662 p, 10. Spa
nia 12 390 p. 11. Mexic II 11 444 
p, 12. România j. 11 231 p.

în\.„Cupa tarilor latine" 
RomBiia, 2. Italia, 3. Franța,
4. Mexic, 5. Spania — echipele 
avînd același punctaj dîn cla
samentul general al campiona
telor internaționale.

11.

II 2 934 p, 9. 
p, 10. Bulga- 
România j.
GENERAL: 

Spîrlea 5 482 
5 285 p, 3. P. 
_ 10. I. Ga-

ȘL Cosma

: 1.

de 19 iunie 1980 pentru 
a IX-a șl, respectiv. 1 

1980 pentru clasa a Xl-a, 
necesare următoarele

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT... 

în mediul urban și rural, marile 
dștiguri răsplătesc cu regulari
tate perseverența a tot mai nu
meroși participant! la LOZ IN 
PLIC. Iată cîțiva dintre cei mai 
recențl beneficiari ai acestui sis
tem de joc simplu, operativ și 
avantajos : Cheiariu Cătălin
(Com. Ripiceni, jud. Botoșani), 
Cojocaru Basarab (București) și 
Palistan Mircea (com. Palanca, 
jud. Bacău) — AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ ; Dumbravă Simion

Dumitru (Galați), Tivauar vâslit 
(Slghetu Marmațlel), Pirjol Mari- 
(București). David Ion (Brăila 
șl Opriș Ioan (Ttmavenh — Cit 
10.000 Id. „Secretul" marile 
succese. este PERSEVERENȚA 
oare vă poate aduce și dv.’ satir 
faicțil dintre cele mai frumoase
• TRAGEREA obișnuit. 

LOTO de astăzi, 13 iunie 1980, s 
televizează in direct, începînd c 
la ora 18,25.

(oom.

LOZ 
PLIC

. . si
(Sighișoara)

(ooan. Fiser, jud. Brașov) 
Munteanu Gheorghe ‘
— AUTOTURISME „Skoda 120 L“; 
Popa Ion (corn. Stoenești, jud. 
Argeș), Dipper Reinhardt (Lugoj) 
și Leu Nicolae (Craiova) — CITE
20.000 lei ■, Cazacu Gheorghe (sa
tul Aniniișs com. Cras na, 
Gorj), Giurcă Eugenia 
Adîncarta, jud. Suceava), 
Kodica (Piatra Neamț),'

jud. 
(com. 
Cirnu 

Dudău

LOTO
• CÎȘTIGURILE TRAGERU L,1 

TO DIN 6 IUNIE 1980. Cat. ‘ 
variante 25% (autoturisme Dac 
1300) ; cat. 2:7a 12.765 lei; c 
3: 11,75 a 7.605 lei; cat. 4« 41 
2.179 lei; cat 5: 124,25 a 719 li 
cat. 6 : 281,25 a 318 lei; cat. 
1.534,75 a 100 lei. Report 1a ca 
goria 1: 78.117 lei Autoturism 
„Dacia 1300“ de la categoria 
realizate pe bilete jucate 25%, 
revenit participanților: SIL\
PALCAU din Moinești, ICX 
FLORE din Cluj-Napoca și GEC 
GETA NECȘULTU din Călir 
nești, județul V’1^

1:

La complexul sportiv Tiu< 
retului din Capitală contini 
Înscrierile pentru cursurile < 
inițiere la înot ștrandul pi 
blic este deschis zilnic, in af. 
ră de luni, între orele 9 și 1 
Relații la telefon 17.39.85.

z



ASTĂZI, START ÎN CEA Dt A13-A EDIJIE 
A CAMPIONATELOR BALCANICE DE CICLISM

Pregătiri pentru J.O. Moscova 1980 JL

KRANJ, 12 (prin telefon). 
După o călătorie de 25 de ore 
cu trenul, în care au parcurs 
aproape 1 500 km, cicliștii noștri 
participanți la cea de-a 13-a 
ediție a Campionatelor Balca
nice.au ajuns la Kranj miercuri 
Ia miezul nopții. Oboseala dru
mului a fost însă alungată de 
odihnă, dar și de ospitalitatea 
gazdelor, de vremea bună care 
ne-a întîmpinat aici și de fru
musețea acestei stațiuni monta
ne situate la 28 km de granița 
cu Austria și la aproximativ 60 
de cea cu Italia. La Kranj so
siseră de-acum cicliștii turci și 
bulgari, iar iugoslavii, firesc, se 
aflau de cîteva eăptămîni aid 
pentru a-și pregăti evoluția la 
Balcaniadă. Doar alergătorii 
greci mai sînt așteptați să so
sească în cursul serii cu a- 
vionul.

Atmosfera este propice per
formanței, cicliștii susținind vi
neri, sîmbătă și duminică ulti
mul test înaintea Jocurilor O- 
limpice de la Moscova. în mod 
firesc, interesează în primul 
rînd (paradoxal, deși ciclismul 
este sport individual) proba pe 
echipe, care se va desfășura 
mîine (n.r. astăzi) începind de 
la ora 9 (11 ora României) pe 
un traseu de 33 km, cu un 
urcuș lung de aproape 12 km 
în partea a doua. Seniorii îl 
vor acoperi de 3 ori, însumînd 
100 km, iar juniorii de 2 ori 
(66,6 km).

Principalii candidați la po
diumul acestei a 13-a ediții sînt 
cei , tradiționali : Bulgaria,
România, Iugoslavia. Dar nu 
este exclus ca formația Turciei, 
pregătită de bulgarul Nencio 
Hristov, sau cea a Greciei, me
reu mai ambițioasă, să producă 
surprize.

Cicliștii noștri au efectuat joi 
dimineața un lung antrenament 
pe traseul cursei. La sfîrșitul 
Iui antrenorul Nicolae Voicu 
ne-a comunicat componența re
prezentativei de seniori : Mir
cea Romașcanu, Valentin Marin, 
Gheorghe Lăutaru și Cornel Ni- 
eolae. Mihai Simion, antrenorul 
juniorilor, s-a fixat asupra ur
mătorului cvartet: Marian Măr
ginean, Ilie Radu, Gabriel Ho
rea și Nicolae Aldulea.

IBRMBL INTERNATIONAL
nniNIN DE VOLEI

(Vrmare din nag. I) 
slovacia, R.D. Germană și Bul
garia (gr. a II-a).

• Deși a confirmat partici
parea, echipa Peru nu și-a a- 
nunțat încă sosirea, ridicind 
unele semne de întrebare. In 
schimb, există o solicitare de 
ultim moment : echipa Ungari
ei...

e Interesul fată de tradițio
nalul nostru turneu internațio
nal se manifestă și în rîndul 
organismelor F.I.V.B. și Con
federației europene. După cum 
am fost anunțați, la Iași vor 
sosi Oliver Bruyr (Belgia), se
cretarul Confederației europene 
de volei și al Comisiei de ar
bitri al F.I.V.B.. Andre Henry 
(Franța), președintele Comisiei 
de arbitri a C.E.V.B., Ștefan 
Wolke (Belgia). membru în 
Consiliul de administrație al 
C.E.V.B.

e Sînt desemnați să oficieze 
la turneul de la Iași următorii 
arbitri : T. Todorov (Bulgaria), 
X. Szalay (Ungaria). I. Same
dov (U.R.S.S.), M. Nicolau. R. 
Farmuș, Gh. Ferariu, M. Ma
rian, E. Ududec (România).

Sîmbătă va avea loc cursa 
de fond a juniorilor, 100 km 
(20 de ture pe un circuit de 5 
km), iar duminică seniorii își 
vor disputa titlul balcanic in
dividual, pe același traseu, pe 
care îl vot acoperi de 30 de 
ori, însumînd 150 km. Traseul 
cursei individuale este deose
bit de dificil, el avînd înainte 
de încheierea turului un urcuș 
lung, cu o înclinare de 10’/., 
care, în partea a doua a cursei 
își va spune, desigur, cuvîntul, 
lăsîndu-1 în fruntea întrecerii 
doar pe grimpeuri.

Testul pe care îl oferă cea 
de-a 13-a ediție a Balcaniadei 
este important pentru cicliștii 
noștri, el urmînd să ne ateste 
dacă valoarea echipei se află la 
nivelul exigențelor olimpice. 
Chiar dacă timpul realizat nu 
ne va spune prea mult din 
cauza sinuozității traseului, e- 
dificatoare va fi. diferența în 
plus sau în minus față de echi
pa Bulgariei care reprezintă 
un etalon mediu și cu care ne 
confruntăm de ani de zile. De 
asemenea, întrecerea individua
lă — cite 10 alergători repre- 
zentînd fiecare țară — poate să 
ne dea măsura pregătirii și 
ambiției rutierilor noștri în a- 
cest sezon olimpic.

Hristache NAUM

SERIILE PRELIMINARE ALE 
C.E. DE BASCHET PENTRU 

SENIOARE Șl TINERET
In cadrul lucrărilor Fede

rației internaționale de bas
chet. desfășurate ja Bad Kre- 
utznach (R. F. GerrrtaTrla), an 
fost stabilite seriile prelimi
nare ale campionatelor europene 
feminine, care vor avea Joc anul 
acesta pentru echipe de senioare 
(19—23 septembrie, in Iugoslavia) 
și de tineret (6—14 august, in 
Ungaria). lată componența seri
ilor: SENIOARE, SERIA A: Po
lonia, Ungaria. Italia. Anglia; 
SERIA B: Franța, România,
Olanda, Finlanda; SERIA C: Ce
hoslovacia, Bulgaria, Spania, 
Belgia (in grupele semifinale vor 
lua parte formațiile clasate pe 
primele două locuri în seriile 
preliminare, precum și echipele 
U.R.S.S. șl Iugoslaviei); TINE
RET, SERIA A: U.R.S.S., Roma
nia, Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Spania, Polonia: seria B: Ita
lia. Bulgaria, Ungaria, Franța. 
R-F. Germania, Suedia (primele 
trei echipe din flecare serie vor 
alcătui grupa valorică 1—6, ce
lelalte grupa 7—12).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM » La Stockholm, 

suedeza Anne Louise Skoglund a 
stabilit un nou record mondial de 
junioare 1st WO mg cu 56,77.

BOX • Cassius Clay își va 
face reintrarea la 11 august la 
Rio de Janeiro in fața columbia
nului Bernardo Mercado. Tn caz 
de victorie, Clay îl va tntflm ja 
8 septembrie La Las Vegas pe 
Larry Holmes, actualul campion 
al lumii (versiunea W.B.C.). • La 
Kochi, campionul mondial la ca
tegoria muscă, japonezul Yoko 
Gushiken șl-a apărat titlul Intre- 
cîndu-1 prin, k.o. in repriza a 8-a 
pe chilianul Martin Vargas.

CICLISM • Turul Elveției a Iss- 
ceput cu o etapă prolog la Rhein
felden pe o distanță de 3,5 km 
contratimp individual. A clștlgat 
belgianul Willems cu 4 :01,71, ur
mat de olandezul Knetemann 
4 : 02,78.

FOTBAL • Cupa Luxemburgului 
a revenit echipei Spora, cane a 
întrecut în finală cu 3—2 după 
prelungiri formația Progress Nie- 
dercorn. • In etapa a 33-a a 
campionatului Ungariei, Videoton 
a învins pe Honved cu 1—0. In 
clasament : Honved 48 p. Video
ton 43 p, Dozsa 43.

BREVIAR
CARMEN BUNACIU CONCU

REAZĂ LA BRATISLAVA
La Bratislava încep dumini

că întrecerile unui concurs in
ternațional de înot, la care 
și-au anunțat participarea $1 
înotătorii din România. Vor 
face deplasarea Carmen Buna- 
ciu, Irinel Pănulescu și Maria
na Paraschiv- (în afara probe
lor de mixt, ambele vor concu
ra $1 în curse de craul și 
delfin), Horațiu NeagTăa, Horta 
Lucaciu, Mihai Mandaehe șl 
Ștefan Mita.

F1ȚA LOVIN 1:57,8 LA 800 M
In prima zi a concursului da 

atletism de la Moscova, Fița Lo
vin s-a clasat pe locul dot to- 
tr-una din seriile probei de *>• 
m cu un timp bun, 1:57,8, după 
campioana olimpică Tatiana Ka- 
zankina (1:57,7). Intr-o altă bo- 
rie Nadejda olizarenko a înre
gistrat 1:56,7. La aruncarea dis
cului prima s-a clasat sovietica 
Tatiana Lesovaia cu 66,80, urma
tă de Florența Țacu 63,80 m. Alte 
rezultate: masculin: prăjină — 
K. Volkov 5,69 (record al URSS); 
5*00 m — Fedotkin 13:21,3; 100 
mg; cervanenko 13,59; 3 000 m. ob. 
— OFzarenko 8:26,5; 100 m (O 
Ludmila Kondratieva 11,24.

VOLEIBALIȘTII NOȘTRI 
LA TURNEUL DIN BELGIA

In cadrul turneului Internațio
nal de volei masculin din Belgia, 
echipa României a lntanit ta 
orașul Eterbeek formația R.F. 
Germania. Voleibaliștii români 
au clștlgat cu 3—6 (15—4, 15—7. 
15—6).

★
în prima zi a turneului mas

culin de voiri de la Berlin, echi
pa secundă a României a Între
cut selecționata similară a Cubei 
cu 3—2. Alte rezultate: R.D. Ger
mană — Danemarca 3—6, Ungaria 
— U.JLS.S. (B) 3—0.

CANOTOARELE PREZENTE 
LA LUCHINA

Astăzi și mîine, la Lucerna, 
slnt programate întrecerile ce
lei mai importante regate in- 
ternațiociale a canotajului dina
intea J.O. de la Moscova. In 
program — toate cursele clasi
ce masculine și feminine. Țara 
noastră va fi prezentă in con
curs cu toate cele 6 ambarca
țiuni feminijie. Nu vor lipsi de 
la start Sanda Toma, actuala 
campioană a lumii in proba de 
simplu. Elena Oprea și Flori- 
ca Dospinescu La 2 f.c., Olga 
Homeghi și Valeria Roșea la 
dublu visle.

HALTERE • La Moscova, Vik
tor Nan; ev a stabilit un nou re
cord mondial la cat. 100 kg, la 
stilul smuls, cu 182,500 kg. Ve
chiul record îi aparținea cu 
132 kg.

HOCHEI PE IARBA • In tur
neul internațional de la Moscova • 
U.R.S.S. — Suedia 4—0, R. D. Ger
mană — Iugoslavia 7—0, Franța — 
Mexic 6—0.

POLO • în ziua a doua a tur
neului de la Genova, U.R.S.S. a 
întrecut Italia cu 11—8 O—l, 5—2, 
1—2, 3—3), iar Ungaria a Învins 
Olanda cu 6—5 (1—1, 3—2, 1—1,
1—1).

TENIS • La Baastad in semi
finala zonei europene a Cupei 
Davis (grupa A) Suedia conduce 
cu 2—1 în fața R. F. Germania. 
La dublu, perechea vest-germană 
Gehring, Probst a întrecut cu 7—5, 
6—3, 6—2 pe Simonsson, Hjertqulst, 
• Primele meciuri in turneul fe
minin de la Chichester (Anglia) ; 
Stove — Hanlka 7—6, 6—4, Bar
ker — Holladay 7—5, 6—4, Durie — 
Morse 3—6, 6—4, 7—5, Evert — 
Casablanca 6—4, 6—3, Jollissaint — 
Casals 6—3, 6—2, Desfor — Wade 
6—3. 7—6, Goolagong — Fox 6—3, 
6-1.

„Trofeul Spania" la handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI CONTINUĂ
SERIA VICTORIILOR:

VALLADOLID, 12 (prin tele
fon). Reprezentativa de handbal 
a României și-a continuat seria 
victoriilor în prestigiosul tur
neu internațional din localitate, 
prin succesul obținut in fața 
echipei Elveției cu scorul de 
20—17 (11—10). Meciul — des
fășurat pe fondul unei ușoare 
oboseli acumulate în intilnirile 
anterioare și al replicii hotărîte 
a elvețienilor, dornici să ștear
gă impresia neplăcută din par
tida cu Iugoslavia — a avut 
un debut nefavorabil handba- 
liștilor noștri, care s-au văzut 
conduși după 7 minute cu 
5—0 ! încet, încet băieții și-au 
revenit și Folker a înscris două 
goluri consecutiv. Apoi, în min. 
17, adversarii noștri mai aveau 
un singur gol avans : 6—5, iar 
în min. 23 s-a produs egala- 
rea : 7—7. în continuare scorul 
alternează, iar la pauză hand- 
baliștii români au un gol a- 
vantaj : 11—10.

La reluare, meciul a avut o

SERGHEI PlJIANOV, TRĂGĂTORUL CU BRAȚ CA DE PIATRĂ
Pretențioasa probă de pistol 

liber a îngreuiat în ultimii ani 
viața amatorilor de statistici : M 
mai toate marile Competiții «de 
lumii, surprizele din fruntea ie
rarhiilor șl rezultatele foarte 
înalte ale învingătorilor s-au 
ținut lanț. Un cvasinecunoscut, 
elvețianul Maurice Minder deve
nea, in 1978, campionul lumii cu 
577 p, nou record mondial, iar 
un total necunoscut, finlandezul 
Paavo Palokangas dtiga. cu a-
ceeașl cifră, „europenele" de la
Lvov, din 197». Și tot la Lvov,
proba juniorilor a înregistrat —
șt ea I — o surpriză de pro
porții. Nu prin faptul că învin
gătorul nu ar fi intrat în calcu
lele celor care-i anticipau suc
cesul. ci prin nivelul absolut im
previzibil al cifrei sale : 575 p. 
Așa a pătruns Serghei Pîjianov 
— prin poarta principală — in 
rîndul marilor performeri ri 
hunii la pistol liber. La numai 1» 
ad. acest excepțional trăgător a 
răsturnat teoriile „maturității" In 
tir, acreditate chiar de cel doi 
corecordmanl mondiali. Minder și 
Palokangas, ambii trecuți binișor 
de 30 de ani...

La numai 7 sezoane de practi
care a tirului (a început la 13 
ani), Serghei Pijlanov are în pal
mares 3 titluri de campion euro
pean de juniori : două la pistol 
liber șl unul la pistol 10 m. Dar 
nu atît victoriile slnt Importante, 
rit cifrele realizate; -Să amintim 
doar că acel 575 p de la Lvov 
l-a urcat pe Pijlanov pe locul 4 
in clasamentul celor mal buni 10 
specialiști ai lumii din toate tim
purile, devenind. concomitent, 
sportivul sovietic cu cea mai ri
dicată performanță realizată la 
CE. C.M. șl J.O. ! Iată acest 
top :•)

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNATIONALE
TURNEUL FEMININ DE HAND
BAL DE LA NEUBRANDENBURG

In cadrul turneului Internațio
nal feminin de handbal de la 
Neubrandenburg (R.D. Germană), 
echipa României a întîlnlt selec
ționata Poloniei, in fața căreia 
a cîstlgat cu 16—13 (7—6). Alte 
rezultate: R.D. Germană — Bul
garia 19—7 (9—6); iugoslavia — 
Franța 31—9 (15—4).

20-17 CU ELVEȚIA
desfășurare liniștită, dar avan
tajul a fost permanent de par
tea echipei României, care a 
avut cei mai buni oameni in 
Birtalan — redevenit golgeterul 
de altădată (a înscris în acest 
meci 9 goluri dintre care 2 din 
7 m), Folker, care pare să-și fi 
lăsat timiditatea la vestiar, și 
același M. Voinea, eficient la 
fiecare meci. O contribuția 
bună la victorie și-au mai adu» 
Durău, Vasilca, Vasilache și 
Boroș. Nu a jucat tînărul M. 
Dumitru, accidentat în meciul 
cu Spania și care va absenta, 
probabil, și în partida decisivă, 
de sîmbătă, cu Iugoslavia, cînd 
se va hotărî cîștigătoarea tur
neului. Scot final, România — 
Elveția 20—17. Au marcat : Bir
talan 9, M. Voinea 6 și Folker 
5, respectiv Scheear și Maak 
cîte 4, Weber 3, Huber 2, Zul- 
lik, Brand, Muller și Affolter 
rite 1. Au arbitrat bine Kollaza 
și Costas (Spania).

1. M. MINDER (ELVEȚIA) 577 p (1978)
2. P. Palokangas (Fin.) 577 p (1979)
3. H. Volmar (R.D.G.) 576 p (1979)
4. S. Pîjianov (U.R.S.S.) 575 p (1979)
5. U. Potteck (R.D.G.) 573 p (1976)
6. G. Kossîh (U.R.S.S.) 572 p 11969)
7. O. Gunnarsson (Sued.) 571 p (1977) 
6. R. Skanaker (Suedia) 570 p (1979)
9. K. Windisch (R.D.G.) 569 p (1977)

10. A. MelentlOv (U.R.S.S.) 569 p (1979)

•) Clasament alcătuit numai pe 
baea rezultatelor la C.E., C.M. și J.O.

Cea mai rapidă afirmare cu
noscută vreodată în pistolul liber 
mondial se bazează pe un talent 
nativ excepțional . Iată, relatat» 
de antrenorul său Vladimir Kar- 
pușkin, povestea primei prezent» 
a lui Pîjianov pe un stand da 
tir. „I-am pus un pistol tn mini. 
L-am rugat să tragă intr-o ținti 
fără să-i dau nici o indicație, 
M-am retras in spatele lui. A 
tras citeva focuri fără să coboa
re brațul, cu rezultate extraor
dinare. L-am Întrebat dacă nu-i 
tremură mina după acest efort 
prelungit. Mi-a răspuns că nu. 
M-am uitat mai atent : avea u> 
braț ca de piatră".

In 1900, Serghei Pijlanov s-a 
pregătit cu multă atenție la an
trenamente, lăsînd concursurile- 
test spre sfîrșitul primăverii. Ori
entarea a fost, în cazul său. 
bună. La prima apariție într-ua 
concurs important, cel din Iun» 
mal. de la Suhl, veritabilă re
petiție preoiimpică. Pîjianov a 
cîștigaț clar, eu 570 p, îiwingîn- 
du-1 și pe cam pion til olimpie 
en-titre, Uve Potteck, șl pe unii 
dintre contracandidațil la titula
rizare în echipa sovietică, printre 
care S. Sumatohin și V. DaușviB.

Radu T1MOFTE [

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA PLOVDIV

Cu două runde înainte de bw 
cheierea turneului feminin de șah 
de la Plovdiv, pe primul loc ai 
clasamentului se ailâ Margareta 
Teodorescu, cu 7 p, urmată da 
Zaițeva (U.R.S.S.) — 6,5 p CI) și 
Slkova (Bulgaria) — 5,5 p.

• SPADASINII ROMANI CONFIRMA. 
După oe au dobindit în primăvară „Cupa 
Europei", spadasinii noștri s-au impus la 
sfîrșitul săptămlnll trecute din nou intr-o 
companie selectă, la tradiționalul „patrula
ter" Franța—Italia—România—Ungaria, des
fășurat la Tourcoing, termlnînd neinvirșl. 
deși echipa gazdă a avut ca lider pe cam
pionul mondial Philippe Rlboud, unul din 
cel mai autorizați candidați la medaliile 
apropiatelor întreceri olimpice. Și prin a- 
ceastă prismă, performanța spadasinilor ro
mâni este promițătoare. • TREVOR FRAN
CIS, ATACANTUL NR. 1 DE LA NOTTING- 
gham FOREST, a privit finala C.C.E. de la 
Madrid din tribună, fiind accidentat. După 
cit se pare, însă, el șl-a valorificat timpul 
petrecut în Spania, intrînd tn tratative cu 
F. c. Barcelona. Pentru că si in fotbalul 
profesionist se aplică integrai dictonul : 
„Time is money !“ • TALONTNDU-L ÎN
DEAPROAPE MULTE ETAPE pe fostul pur
tător al tricoului roz, italianul Panizza, fran
cezul Bernard Hinault (26 ani) a tranșat tn 
favoarea sa prima manșă a rivalității cu 
italienii Saronnl șl Moser, chiar pe terenul 
lor, cîștlgînd într-o manieră convingătoare 
(peste 5 minute avans) „H Giro". Șl chiar 
dacă Saronnl a ctștlgat 7 etape din cele 
22, iar Panizza a fost nevoit să declare că 
ultima sa ambiție este doar să poarte cit 
mal multe etape tricoul liderului, Bernard 

Hinault a alergat cu gindul de a repurta, tn 
sfirșlt, o victorie franceză In Turul Italiei, 
ultima fiind înregistrată de Jacques Anque- 
lil„ In 1964, și de a-și dovedi apoi din nou 
supremația In apropiatul Tur al Franței. 
• SUB NOUA CONDUCERE A ANTRENO
RULUI TELE SANTANA echipa de fotbal a 
Braziliei dispută o suită de partide de ve
rificare in această lună, pe teren propriu, cu

Mexicul, Bolivia, U.R.S.S. șl Polonia. Obiec
tiv : „M un dial 1882“ din Spania. Din vechea 
gardă au rămas tn Iotul brazilian Nelinho, 
Amarai, Edinho, Zico, iar din noul val au 
fost selecționați fundașii Luisinho șl Ron- 
dinelll, mijlocașii Falcao șl Socrates, atacan- 
ții Serginho, Ze Sergio șl Renato. Șl dacă 
adăugăm șl faptul că Brazilia a clștigat șl 
recentul turneu de tineret de la Toulon, re
zultă că foștii campioni mondiali se gîn- 
desc cu multă seriozitate la o nouă ascen
siune. • ODATA cu noul record mon

dial LA SĂRITURĂ CU PRĂJINĂ AL LUI 
THIERRY VIGNERON (5,75 m), atletismul 
francez speră să reediteze succesul olimpic 
al lui Fernand Gonder, învingător acum. .. 
74 de ani, la J.O. de la Atena, șl fost re
cordman mondial cu performanța de... 
8,74 m. Adică, pentru 2 metri, o medalie 
de aur. Un schimb — să recunoaștem — 
echitabil. • CHRIS EVERT, ÎNVINGĂTOA
RE LA „INTERNAȚIONALELE" ITALIEI ȘI 
FRANȚEI, șl-a anunțat — cam tardiv — 
participarea la turneul de la Wimbledon. De 
ce ? „Pentru că acum mă simt in plenitu
dinea forțelor". Simplu, nu î Mal ales că. 
să nu uităm, Chris Evert este acum Mrs, 
Lloyd. .. • BJORN BORG • „încerc să joe 
un tenis serios. Joe bine, dar cred că pot 
juca și mai bine. Este o chestiune de cir
cumstanță și de adversar". Să recunoaștem 
că între vorbele și faptele cunoscutului ju
cător de tenis este o deplină concordanță. 
Și aceasta este dovada supremă a seriozită
ții. • NU NUMAI CA JOHN MCENROE n-a 
putut accede în fazele finale ale turneului 
de la Roland Garros, fiind eliminat de aus
tralianul Paul McNamee (25 ani), dar a și 
fost amendat după acest meci, nefast pen
tru el, cu 1 250 dolari (250 pentru propu
neri Incorecte, 500 pentru insulte aduse ar
bitrului șl 500 pentru refuzul de a se pre
zenta la conferința de presă). Cam multe..'.

Paul SLAVESCU

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE FOTBAL

ROMA, 12 (Agerpres). — 
Ieri, la Torino, în turneul fi
nal al campionatului european 
de fotbal, echipele Belgiei și 
Angliei au terminat Ia egali
tate 1—1 (1—1). Scorul a fost 
deschis de englezi in minutul 
26 prin Ray Wilkins, iar bel
gienii au egalat 3 minute mal 
tîrziu datorită golului marcat 
de Jan Ceulemans.

Al doilea meci Spania — 
Italia s-a terminat tot la ega
litate, 0—0.

Azi este zi de pauză, sîm
bătă fiind programate jocurile 
Cehoslovacia — Grecia la 
Roma si R. F- Germania — 
Olanda la Neapole (ambele 
din grupa I).

f adminiMtaHc i eoe 70139 »ucurt|tt, u> ». Come 16. or M.I.K. t, tel. »ntrolă 11.50.59 tecțte coreap. 115109) Interurboc 4371 tolei 10 350 <omsp lipanii I. P. „Informația"
r»nin, itrâinoiafo > abonamente prin IlEXIM • departamentul eiport Imporl presă. P.O. Boi 136-138, tetei H 224, Bucutețll, ala. 13 Oecembrie or. 1. â. Ia ___ __ 1034»

Balcanice.au

