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După semifinalele europene ale „Cupei Davis"

după ore în 
furtună, s-a 
greu pentru 
tenis a țării 
că în „Cupa

UN 3-2 CARE 
DE AFIRMARE
BRISTOL, 17 (prin telefon), 

în amurgul zilei de luni, pe te
renurile de la „Bristol Lawn 
Tennis and Squash Center", 
pentru o ultimă clipă doar lu
minate de soare, 
șir de ploaie și 
încheiat un meci 
reprezentativa de 
noastre. Se spune 
Davis" nici un med nu este 
ușor, dar acesta de acum, sus
ținut în compania redutabilei 
echipe a Angliei, a avut un 

. grad de. dificultate mult sporit, 
~~ din cel puțin două motive.

Primul privește desigur sarci
nile speciale ale unul joc tn 
deplasare, pe un teren neobiș
nuit pentru tenismanii noștri, 
care au trebuit să facă față 
cerințelor impuse de gazon. Al 

* doilea, cu totul neprevăzut, a 
fost îmbolnăvirea celui de al 
doilea titular al echipei, cam
pionul nostru Florin Segărcea- 
nu. devenit Indisponibil chiar 
în ajunul startului. Faptul că 
aceste două obstacole au fost

Turneul final al Diviziei A la popice

REZULTATELE SURPRIZA CONTINUA
MANGALIA-NORD, 17 (prin te

lefon). După ce In prima reuni
une a turneului final al Diviziei 
A la popice echipa masculină 
Gloria București învinsese Pe ac
tuala campioană a tării. Aurul 
Bata Mare, surprizele s-au ținut 
lanț. în cea de a doua reuniune, 
sextetul feminin Hidromecanica 
Brașov a obținut o nesperată, 
dar meritată, victorie tn fața pu
ternicei formații Gloria Bucu
rești (In care joacă două com
ponente ale echipei campioane 
mondiale) la capătul unui joc de 
bună factură tehnică. Scor : 
2 441 — 2 371 in favoarea brașo- 
vencelor, care au fost performe
rele primei etape. Principalele 
realizatoare ale acestei partide 
au fost Maria Czompok — 433 p d. 
Alexandrina Hîrdoiu — 423 de la 

< Învingătoare, respectiv Margareta 
Cătlneanu — 419.

In confruntările masculine ale 
ultimei reuniuni din prima etapă 
Electromureș Tg. Mureș a depă-

Sportul

LOTUL OLIMPIC DE SCRIMĂ
• Un „relache" competițional, in care pregătirile tind 
spre apogeu ® Mihai Țiu speră la a treia finală olim
pică, iar Sorin Roca la titularizare • Floretistele, can
didate la medalii, pun probleme... selecționerilor • Sa- 
brerul loan Pop : „Muncim pentru ca la Moscova să fim 

pe podium ca și la Montreal 1“
Pentru scrimerii din lotul 

reprezentativ, recentul turneu 
al țărilor socialiste de la So
fia a constituit ultima verifi
care publică, în condiții da 
concurs, înaintea startului 
pe planșele olimpice de la 
Moscova. Dealtfel, sezonul in
ternațional de scrimă s-a în
cheiat, conform tradiției, la în
ceputul lunii iunie. Așadar, un 
„relache" de circumstanță, în 
care pregătirile tind spre 
apogeu, cu ochii mereu ațintiți 
spre curba formei sportive 
care trebuie să urce, să urce, 
pînă la atingerea piscului ma
rii performanțe, care înseamnă 
medalia olimpică. Adică 7 Un 
scrimer poate fi strălucitor în 
citeva procedee. Dar, el va fi 
incapabil să păstreze ritmul a- 
salturilor succesive dintr-o 
mare competiție dacă nu este 
fizic pregătit pentru acest 
efort. Iar dacă eludează cei
lalți factori al antrenamentu
lui. candidatul la perfor
mantă riscă o cădere, sursa 
principală a rezultatelor os
cilante. Așa cum am mai con
semnat și în activitatea scri- 
merilor noștri fruntași în tre
cut
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trecute cu deplin succes de e- 
chipa română majorează și mai 
mult valoarea performanței ob
ținute : 3—2, rezultat final șl 
calificarea pentru finala grupei 
europene B, in care von in- 
tilni, acasă, formația Cehoslo
vaciei.

Și dacă dorim explicații mai 
ample pentru aprecierea aces- 

„tui rezultat, ele pot C concre
tizate în următoarele :
• O bună pregătire a echi

pei, asigurată de tehnicienii 
noștri, căpitanul nejucător 
Gheorghe Viziru și antrenorul 
federal Alexe Bardan. care au 
lucrat, zi de zi, cu toți jucăto
rii, facîndu-i apți pentru difi
cila încercare- Dealtfel, capaci
tatea de adaptare a jucătorilor 
români a putut C evidențiată 
și in precedentele două etape 
ale competiției, cind am între
cut în condiții de joc în sală 
alți adversari redutabili, tenis- 
manii Iugoslaviei și Austriei.
• Un spirit de luptă superi

or al echipierilor români, fapt

șit lejer pe Rulmentul Brxșov 
5 188 — 3 098, remarcindu-se.

cu 
. ______________  in

special, tînărul jucător mureșan 
Die Hosu care o doborit din 200 
lovituri mixte 932 de popice. în 
celălalt meci, o surpriză pe ctt 
de neașteptată, pe atît de re
gretabilă : Voința București a 
ciștlgat prin neprezentarea adver
sarei (5 000 — 0), Voința Tg.
Mureș, deoarece unii dintre com
ponența acestei echipe au uitat 
să vină la sală ! O crasă indis
ciplină șl lipsă de respect față 
de competiție I

Iată configurația clasamentului 
după prima etapă — feminin : 1. 
Electromureș Tg. Mureș 4 p 
(2 363 p d), 2. Voința Tg. Mureș 

2 P :............................. ’'
Brașov 2 
București 
Ploiești 1

3. Hidromecanica 
(2 441), 4. Voința 
p (2 399) 5. Voința
(2 275), 6. Gloria

Traian IOANIȚESCU

(2 411),
* P 

2
P
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Vizitlnd lotul olimpic de 
scrimă, aflat într-un scurt 
stagiu de pregătire, am căutat 
în primul rind să nu deran
jăm prin întrebările noas
tre laboratorul intim al pre
gătirilor, în care singurii 
„intruși" erau copiii de la Fa
rul care, încheindu-și lecția pe 
planșele sălii, asistau la antre
namentul floretiștilor.

Primul interpelat după an
trenament, floretistul Sorin 
Roca, rugat să-mi răspun
dă prompt, doar printr-o afir
mație sau negație, dacă va 
reuși să devină titular în e- 
chipa României pentru J.O. 
Luat prin surprindere, a 
avut un moment de ezitare 
pentru ca apoi, îndemnat de 
coechipierul său Tudor Pe- 
truș („hai flăcău, că doar îți 
cunoști valoarea !“) să se pro
nunțe ferm : „Da !“. Puștiul 
mal știa și cit muncise în acest 
sezon.

începutul îl făcusem șl 
chiar pe un teren încă nese
dimentat, selecția nefiind de
finitivată la nivelul tuturor 
armelor. Dealtfel, după cum 
ne-a spus și secretarul federa
ției de scrimă, Dionisie Tep-

Miercuri 18 iunie 1980

remarcat și de presa britanică 
de specialitate. In special, ti- 
nâruliii Andrei Dirzu i-M fost 
adresate cuvinte de laudă, pen
tru modul remarcabil in care 
a evoluat in partida eu Fearer, 
in fața căruia a cucerit, la 
mare luptă, un punct deosebit 
de prețios, pe care s-a funda
mentat însăși calificarea noas
tră.

• Aportul excepțional al pri
mului nostra jucător, maestrul 
emerit al sportului Ilie Nâstase.

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag. a t-a) 

C. S. ARAD, UNITATEA CARE l-A DAT ARIPI EMILIEI EBERLE
După numai șapte ani de 

existență, Clubul sportiv Arad 
poate fi considerat o unitate 
matură, cu o bună experiență, 
apreciată pentru rezultatele 
frumoase obținute pe plan na
țional șl internațional. înfiin
țat in anul 1973, dintr-o nece
sitate care viza înviorarea ac
tivității in citeva discipline 
sportive aflate, in acea perioa
dă, la Arad, într-o nedorită 
stare de somnolență, noul 
club sportiv a reușit iritr-un 
timp relativ scurt să schimbe 
in mod substanțial aspectul 
lucrurilor, pentru o bună parte 
din disciplinele de care șe o- 
cupă. Ne referim la gimnasti
că. la tenis de masă și, in par
te. la lupte.

Nu toată ]unjea știe că va
loroasa noastră gimnastă. Emi
lia Eberle (componentă a lotu
lui olimpic și lucrind în pre
zent la Deva) este un produs 
al secției de profil pendinte 
de clubul arădean. La diverse 
concursuri, interne și interna
ționale, Emilia poartă și as
tăzi, cu mindrie, culorile clu-

Pas-fandare, cu privirile floretistelor îndreptate spre... medaliile 
olimpice Foto : Ion MIHĂICA

șan, țelul urmărit cu precă
dere la turneul de la Sofia a 
fost verificarea unor candidați 
la titularizare, pentru ca pe 
planșele din noua sală mosco
vită de scrimă Ț.S.K.A. să 
concureze cei mai buni scri- 
meri ai „momentului olimpic" 
(un moment care, in paranteză 
fie zis, constituie un concurs 
de multe ore tn șir. de mare 
tensiune nervoasă). Cursa pen
tru titularizare este strînsă, In
tre valori sensibil egale, ceea 
ce nu este de fel un factor ne
gativ, chiar și ținînd cont nu
mai de un singur fapt, cel al 
punerii în temă pentru între
cerea olimpică unde echilibrul

IAȘI, 17 (prin telefon). In 
Sala sporturilor din localitate, 
in fața a circa 2 500 de specta
tori, s-au desfășurat meciurile 
din cadrul grupelor celei de a 
XVIII-a ediții a Turneului in
ternațional feminin de volei el 
României- Firește, nu au lipsit 
surprizele, datorate atît evolu
ției contradictorii a unor echi
pe, cit și înregistrării unor re
zultate in contrast cu raportul 
valoric dintre combatante.

Astfel, în programul dimine
ții, formația Poloniei a reușit 
să întreacă, contrar așteptări
lor, pe cea a Ungariei, In pa
tru 'seturi. Polonezele au valo
rificat calitățile lor atletice su
perioare. acționînd bine la fi
leu, prin atacuri în forță, per
cutante, prin blocaje greu de 
străpuns. Deși mai experimen
tate și cu un bagaj tehnic mai 
bogat, voleibalistele ungare 
n-au găsit soluții pentru depă
șirea adversarelor lor înalte.

In celălalt meci al dimineții, 
echipa R. D. Germane, una 
dintre aspirantele la podiumul 
olimpic, 
zentativa 
numai în cel de-al treilea set 
a reușit să echilibreze, oare
cum, jocul.

a surclasat repre- 
Cehoslovaciei, care

în obiectiv : eficiența cluburilor sportive

bului care a lansat-o. Dealtfel, 
datorită ei, in vitrina cu tro
fee a clubului au fost adăugate 
anul trecut nu mai puțin de 
10 noi medalii cucerite de E- 
milia la C.E., la C.M. și la Cu
pa mondială de gimnastică.

Am vizitat secția de gimnas
tică a clubului intr-o după- 
amiază. Sala in care se pre
gătesc fetele este o adevărată 
bijuterie, dotată cu aparatură 
și instalații de cea mai bună 
calitate. La impresia plăcută 
produsă de decor s-a adăugat 
încîntarea pe care am simțit-o 
urmărind antrenamentul micu
țelor amintite. Exercițiile de 
încălzire, ca și antrenamentul 
propriu-zis, Ia aparate, au loc 
fără ca vreunul dintre antre
nori (și erau trei la număr) 
să intervină măcar cu un cu- 
vînt. Fiecare tată știe precis 
ce are de făcut și își execută 
programul cu multă conștiincio
zitate. în asemenea condiții, 
ne-am dat seama că apariția 
Emiliei la Clubul sportiv Arad 
nu a fost o întimplare, cum 
nu este o întimplare apariția 

va fi pregnant la o cotă înaltă. 
Mihai Țiu, floretistul prezent 
pînă acum în două finale o- 
limpice individuale (Mexic 
’68 și Miinchen ’72), își susține 
candidatura cu entuziasmul și 
dăruirea neumbrite de trecerea 
anilor, iar Viorica Turcan nu 
ne ascunde convingerea sa că 
va debuta acum la J.O.. tn e- 
chipa floretistelor. acreditată 
cu șanse reale la o medalie, 
chiar dacă la această armă este 
cel mai greu de ales din cele 
șase componente ale lotului.

Paul SLAVESCU

(Continuare in pap. 2-3)

Surprinzătoare a fost și com
portarea reprezentativei noas
tre (în primul meci al după- 
amiezii) cu puternica garnitură 
sovietică- Dar și a acesteia din 
urmă, în comparație cu evolu
țiile anterioare. In vreme ce 
sextetul nostru a intrat in te
ren cu evidentă teamă de ad
versar, evoluînd în general ne
clar. r.eordonat, cu multe nea
tenții la preluarea din. servi
ciu, voleibalistele sovietice au 
demonstrat, din capul locului, 
o dispoziție deosebită de joc, 
acționînd legat, realizînd lejer 
faze combinative eficiente, prac- 
ticind un joc în mare vite
ză. Un singur moment de con
centrare deplină din partea ju
cătoarelor noastre poate fi si
tuat la Începutul setului al doi
lea, dnd au jucat lucid, egal 
în toate compartimentele, ceea 
ce a avut și o consecință fi
rească pe tabela de marcaj—

După ce au pierdut setul des 
debut la o diferență surprinză
tor de mare, voleibalistele ro
mânce au intrat in teren hotă-

Aurelian BREBEANV

(Continuare In oag a t-a) 

altei steluțe ce a prins să 
sclipească sub cupola sălii pe 
care o vizitam. Ne referim la 
Adina Fărcuț, anul trecut cîș- 
tigătoare a patru titluri de 
campioană națională, ca și a 
Cupei României, ia categoria L 
Adina Fărcuț, la cei 14 ani al 
săi, are categoria I de clasi
ficare, dar efectuează exerciții 
cu elemente tipice pentru ca
tegoria maestre, iar ca o do
vadă a talentului său notăm

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pap 2-3)

mușin FisuvAujRi
CULTURAL-SPORTIVE

PIONIfRILOR Șl [ILVILOR
A început vacanța. Duminică 

se va sărbători „Ziua Pionie
rului". Pentru a întîmpina 
cum se cuvine aceste impor
tante momente din viața co
piilor noștri, în întreaga țară, 
șoimii patriei și pionierii, e- 
levii, sub îndrumarea profeso
rilor de educație fizică, orga
nizează frumoase festivaluri 
cultural-sportive, pe care le 
dedică unei aniversări pline de 
semnificații, împlinirea a 2050 
de ani de la crearea primului 
stat dac centralizat și inde
pendent. Iată, in rîndurile 
care urmează, citeva relatări 
din Suceava, Fălticeni și St. 
Gheorghe.

SUCEAVA. Pe stadionul 
Arini din Suceava, în fața a 
8 000 de spectatori, sîmbătă a 
avut loc un amplu spectacol 
cultural-sportiv dedicat ani
versării a 2050 de ani de la 
crearea primului stat dac cen
tralizat și independent, la care 
și-au dat concursul peste 5 000 
de tineri din asociațiile sporti
ve din școlile, liceele, între
prinderile și instituțiile din 
localitate, de la Liceul militar 
„Ștefan cel Mare", din Cîm- 
pulung Moldovenesc și din lo
calitățile rurale, cum sînt Ci- 
prian PorumbescU, Bosana, 
Coșvana, Dumbrăveni. Moara 
și Șteia. Au reținut atenția 
momentele prezentate de an
samblurile reunite de gim
nastică ale liceelor „Ștefan cel 
Mare", „Emil Bodnaraș" și Li
ceul sanitar, intitulat „Florile 
patriei", apoi cele cu genericul 
„Grație și armonie, sport și 
sănătate", susținute de ansam
blurile de gimnastică de la li
ceele nr. 2. 3. economic și drept 
administrativ.

FĂLTICENI. Pe stadionul 
Foresta, in prezenta a 5 000 de 
spectatori, au avut loc mani
festări asemănătoare. Dintre

(Continuare in pag. 2—3)



de volei de la Bruxelles

HOGII PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI
Vestea că voleibaliștii noștri 

au ciștigat turneul din Belgia 
— la care au luat parte echipe 
puternice, ca cele ale U.R.S.S., 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, Cu
bei etc. — a avut un puternic 
ecou aici, la Iași, în rindul teh
nicienilor invitați de federația 
noastră să vadă turneul in
ternațional preolimpic al echi
pelor feminine, care este „Tur
neul României". Dar nu numai 
în rindul tehnicienilor, ci și al 
publicului iubitor de volei.

Odată cu sosirea aici a se
cretarului responsabil al F.R.V., 
Marin Petrescu, și a doi oas
peți belgieni : Stephan Volcke, 
președintele F-B.V, membru în 
Consiliul de administrație al 
Confederației europene de vo
lei, și Olivier Bruyr, secretar 
al C.E.V.B., am aflat intere
sante amănunte.

— La acest turneu, ne-a spus 
S. Volcke, am alcătuit două 
grupe de cite patru echipe, în 
care insă nu s-a jucat fiecare 
cu fiecare, ci doar două me
ciuri, apoi s-a alcătuit un cla
sament pe bază de puncte. In 
continuare și-au disputat locu
rile 1—2 formațiile care au a- 
eumulat cele mai multe puncte 
și așa mai departe. Am proce
dat astfel pentru a scurta pe
rioada efectivă de desfășurare 
* competițiilor.

— Ce impresie v-a făcut e- 
chipa României ?

— Excelentă. La Hcrentals, 
românii au susținut un meci 
cum rar s-a văzut în compania 
reprezentativei U.R.S-S., o a- 
dev&raiă demonstrație cu largi 
ecouri în rindul tehnicienilor și 
publicului. S-a văzut, intr-a
devăr, un volei de înalt nivel, 
in care voleibaliștii români au 
apărut ca o echipă echilibrată, 
bine sudată, entuziastă, practi- 
eind cu calm și cu dorință de 
victorie un joc combinativ,

spectaculos. Echipa are forță de 
atac și un formidabil blocaj, 
iar intervențiile inteligente 
ale antrenorului Sotir au con
dus, în finalurile de set, la bi
nemeritata victorie a români
lor : 16—14, 17—15, 16—14.

— Ce jucători v-au plăcut 
mai mult din echipa României?

— Sînt tentat să rostesc cîte- 
va nume, care mi-au devenit 
familiare, nume de jucători 
mai vîrslnici : Oros, Dumăno- 
iu. Pop, Gârleanu... Dar nu, cel 
mai mult mi-a plăcut ECHI
PA, in care se îmbină frumos 
experiența cu

— Ce sextet 
ticii ?

— Sextetul

tinerețea.
au aliniat sovie-

lor prim, cu 
Savin, Moliboga, Zaițev, Loor, 
Ermilov, Selivanov, plus rezer
ve ca Pancenko, Kuznețov și 
ceilalți. De fapt, antrenorul V. 
Platonov a trebuit să ruleze 
tot lotul.

— Ce șanse acordați voleiba
liștilor români la J.O. ?

— Echipa are mari posibili
tăți. Este tehnică, aplică sche. 
me tactice eficiente și bine în
sușite, are moral ridicat. Ce 
consider eu că ar mai trebui ? 
Un plus la capitolul fizic, al 
rezistenței de concurs, pentru 
a o credita ca finalistă la J.O. 
Spun acestea, gindindu-mă la 
meciul final cu Iugoslavia, in 
care românii, care învinseseră 
ușor_ cu 3—0 reprezentativa 

s-au părut cam o-
cu

R.F.G-, mi 
bosiți.

încheiem 
cu felicitări 
mâniei, dar ____ _____
tele vor fi condițiile de joc ln- 
tr-o competiție oficială — Jocu
rile Olimpice —•, că trebuie 
în continuare muncă serioasă, 
de răspundere, atît pentru vo
leibaliști cit și pentru condu
cătorii echipei.

Aurelian BREBEANU

acest comentariu 
pentru echipa Ro
șă nu uităm că al-

0 NOUA INIȚIATIVA A 4ĂLĂȚENIL0R
Din păcate, după prima eta

pă disputată recent, am consta
tat o adevărată penurie de 
candidați pentru categoriile su
perioare de 
dovedește o 
antrenorilor 
te selecția.

Oricum, inițiativa 
acestui campionat ___
trebuie apreciată ca fiind va
loroasă. împreună cu mai ve
chea „Joia începătorului", ea 
va constitui un mijloc eficace 
pentru depistarea și 
carea elementelor cu 
chemare pentru box.

S - ■
O valoroasă inițiativă a fo

rurilor sportive gălățene me
nită să conducă la o activizare 
a boxului în rindul tineretului 
a fost pusă în aplicare zilele 
trecute. Este 
ganizarea unui 
nicipal, care 
sistem turneu, 
greutate și de vîrstă — juniori 
și tineret. Competiția cuprinde 
opt etape și reunește 73 de 
participanți din cadrul tuturor 
secțiilor gălățene de box care 
vor încerca să-și etaleze cu
noștințele și, în același timp, 
să lupte pentru ocuparea unul 
loc In reprezentativa județului 
care va participa la „Cupa 
F. R. Box".

vorba de or- 
campionat mu
se desfășoară 

pe categorii de

greutate, ceea ce 
slabă preocupare a 
în ceea ce priveș-

organizării 
municipal

valorifi- 
calități și

T. SIRIOPOL coresp.

CAMPIONATULUI DE RUGBY (II)
• Dinamo, aproape cit campioana I ® Farul încearcă 
revenirea, in timp ce Grivița Roșie iși depășește con
diția ® Studenții iubesc rugbyul, dar asta nu-i destul I

Spuneam intr-un articol pre
cedent, că' STEAUA a fost cea 
mai bună echipă a recent Înche
iatei 
63-a 
nesc. 
locul 
toni _ ______ .,
spune că nu a fost nici ea de
parte, valoric, de teamul 
pdon. O echipă serioasă, 
condusă (Ion Țuțuianu). 
mult, am putea spune că — une
ori — văzindu-i pe „alb-roșil- 
cum se comportă aveam senzația 
că asistăm la evoluția... viitoarei 
campioane, intr-atît jocul lor 
purta amprenta acurateții și spec
taculosului. Și, totuși, dinamoviștii 
au clacat de trei ori (cu Steaua 
0—8 ; cu Grivița Roșie 9—12 și 
cu Farul 9—13), ceea ce indică o 
anume inconstanță. Dinamo n-a 
mai gustat dan „cupa campioni
lor" cam de multișor (1969 !). 
S-ar cuveni, la lotul cu totul ex
cepțional pe care-1 are astăzi la 
dispoziție (mai bun chiar decît 
al Stelei !), ca Dinamo să atace 
titlul cu mult mai multă vigoare 
si îndrăzneală. Iată echipa stan
dard folosită : Petre — Aldea, 
Nica, Constantin, Chiricetncu — 
Marghescu, Paras chiv — Stoica, 
Borș, Zafiescu II — Dărăban, Ca- 
ragea — Țurlea, Caraiman, 
G-heorghe ; prime rezerve fiind 
asemenea rugbyștl valoroși pre
cum Baciu, Iordan, Roman, Ro- 
vența, Marin ș.a. (jucătorii sub- 
liniați fac sau au făcut parte 
din echipa României). Așteptăm 
ca Dmnamo să-și depășească, in 
fine, condiția de „veșnic plasat" 
în care s-a complăcut in ultimul 
deceniu.

edlții de campionat — a 
din istoria rugbyului româ-
Dar DINAMO 7 Situată pe 
n, cu 72 de puncte (23 vlc- 
și 3 înfrîngeri), se poate

cam
bine
Mai

FARUL (campioana anilor 15. 
*76 șl *78)  nu a reușit mal mult 
decît poziția a treia, lnregistrtnd 
5 înfringeri față de 20 de suc
cese. A manifestat, așadar, un 
regres față de perioada „de aur", 
deși grămada l-a recuperat pe 
căpitanul echipei naționale și 
fostul lider Bl înaintării, Gheorghe 
Dumitru, un rugbyst strălucitor 
pe Arms Park. Dar, in ansamblu, 
înaintașii, doar cu FI. Constan
tin, Grigore și Mușat în formă 
constantă (Cu Doniță, Podaru, 
Băcioiu mai mult absenți) — altă 
dată punctul forte al echipei — 
s-au prezentat mai slab, pierzînd 
in contactele cu grămezile cele 
mai puternice. In schimb, lucru 
cu totul îmbucurător, găsim pe 
gazonul din Constanța- mereu 
jucători buni în linia de trelsfer- 
turi : desigur, mai toții Bucos 
și Motrescu (deși sub valoarea 
anilor trecuți), dar mai ales cî- 
țiva din noul val, cum ar fl 
acest talentat Lungu (acum își 
satisface stagiul militar), apoi 
ttoărul Văraaru, cu un joc toarte 
corect, foarte subtil, Nicușor 
Dinu, „demiul” echipei, din nou 
Cornel Vasile, revenit de pe. me
leaguri maramureșene tunde*  nu 
i-a prea priit, apoi Bogheanu șl, 
ta special, Holbau, reprofilat pe 
postul de fundaș, pe care dă un 
bun randament, Mihai Naca (do- 
vedindu-și ta repetate rinduri 
competența), cu ajutorul lui 
Gheorghe Dragomirescu, Traian 
Doieiu $1 al celorlalți jefuitori 
de talente, socotim că pot rea
duce ta campionatul viitor tea-

IN OBIECTIV: EFICIENȚA CLUBURILOR SPORTIVE

mul constănțean în prim pianul 
rugbyului nostru.

R. C. GRIVIȚA ROȘIE a 
zat aproape cit Farul : 18 
rii, tot 5 înfrângeri, dar 
multe egalități : 3 față de 
una a dobrogenilor. Am 
și-o vom repeta : echipa lui Vio
rel Moraru șl Radu Demian a 
făcut 
depăși 
multe 
zențe 
râlor : 
Marin, Pena, între înaintași ; Rl- 
doi, Podărescu, Țuică, între ata- 
canți, alături de oansacrații C. 
Dinu, Scarlat, Pasache, Vlad, 
Stroe (parcă mai activ ca In 
trecut), Simion, Bidirel, Bârgău- 
naș, Fălcușan și Al. Marin (ulti
mul, un exemplu de impetuozi
tate !). Dacă va persevera 
același drum, echipa Griviței 
șii va surprinde nu o dată 
cei care-și vor permite a-i 
socoti șansele.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
a pornit tocă din... perioada 
transferărilor fulminant, cu „șah 
la titlu l“. Dar, pe parcurs, ben
zina entuziasmului — se vede 
a ars și, ta final, echipa băimă- 
rearjă a avut o clasare sub aș
teptări (jconsiderind că acel 0—0 
cu Steaua (!) îi marea adevă- 
ratele-i veleități). Mulți jucători 
bură (D. Florea, Moț, Demian, 
Al. Atanasiu, Ștefiuc, Cantea, 
Varga, Pujină, Ttmyancev, Ba- 
ltaț, Urdea, Curea, FI. Popovlci, 
V. Ion — toți adevărate valori — 
nu fac Întotdeauna șl forțamente 
cit o ECHIPĂ 1 De asta, credem, 
s-a convins și antrenorul Mitică 
Antonescu, mereu plin de bune 
intenții, care ta viitor ar trebui 
să-și concentreze energia și efor
turile exclusiv spre o muncă de 
adîncime ta Baia Mare șl ' 
prejurimi, pentru a exclude 
prizele neplăcute care s-au 
lanț.

Celelalte reprezentante ale 
der.ților pe prima scenă, ta ordi
nea clasării lor, ȘTIINȚA PE
TROȘANI, UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA, POLITEHNICA IAȘI 
și R. C. SPORTUL STUDENȚESC 
au avut comportări oscilatorii, 
cînd bine, cînd rău (!) și asta 
deoarece nu s-a reușit întronarea 
ta sinul acestor formații a unei 
stricte discipline, fără de care 
nu poate fi abordată marea per
formanță sportivă. De " 
un fapt Îmbucurător, 
se menține ta multe 
versitare printre 
studenților.

C.S.M. SIBIU (bare 
cia, în fine, de ur: teren exce
lent) în creștere, conduce grupa 
formațiilor cu comportare medie. 
I se alătură RULMENTUL BER- 
LAD (care in ciuda vicisitudini
lor continuă !) și RAPIDUL (Cită 
energie și elan dovedește acest 
admirabil ,.15" I),

VULCAN (un bun final de 
campionat) șl C.F.R. BRAȘOV (nu 
a justificat nici un moment pre
zența în Divizia A) au retrogra
dat, locurile filndu-le luate de 
GLORIA P.T.T. ARAD (cu atit 
mai interesant, cu cit alături de 
Cornel MItan se va afla Dumitru- 
Titl lonescu t) șl CONSTRUCTO
RUL CONSTANȚA (cu Gheorghe 
Oelea la timonă) al căror prtm 
contact cu elita rugbyului nos
tru H salutăm.

Dimitrie CALLIMACHl

reali- 
victo- 

mai 
doar 
spus

susținute eforturi de 
condiția. Și de cele 
ori a reușit, cîteva 
excelente din rindul 
Voicu, Iordache, P.

a-și 
miad 
pre- 
tine- 

R.

pe Ro
pe 

ne-

lm- 
sur- 

ținut
stu-

reținut, ca 
că rugbyul 
centre uni- 
preferințele

DIN NOU STEAUA - DINAM
• Turneul final al „Cupei Ro

mâniei" la băieți se va desfășura 
la sfîrșitul acestei șăptămini, in 
sala Floreasca, după următorul 
program : vineri, de la ora 17 : 
Dinamo București — „U“ Cluj- 
Napoca, Steaua — Farul Constan
ța ; sîmbătă, de la ora 17 : Di
namo — Farul, Steaua — „U“ : 
duminică, de la ora 9,36 : „U"
— Farul, STEAUA — DINAMO.
• Participare record La ediția 

a 19-a a competiției feminine 
dotată cu „Cupa Mării Negre", 
care va avea loc in Sala sportu
rilor diin Constanța, între 27 și 
31 august. Au confirmat Înscrie
rea (ipină acum) reprezentativele 
Bulgariei, Cehoslovaciei, R. P. 
Chineze, Finlandei, R. D, Ger
mane, Italiei și Poloniei ; îm
preună cu selecționata României, 
se totalizează un număr de opt 
echipe. La băieți (care vor sus
ține întrecerile „Cupei Mării Ne
gre" intre 13 șl 17 august) se 
contează pe participarea selecțio
natelor Bulgariei, R. P. Chineze, 
Finlandei, Poloniei șl României.
• Lotul lărgit de tinere (juni

oare n) din care va fi alcătuită 
selecționata națională pentru 
campionatul european din Unga
ria (6—14 august), este format 
din : Manuela Gheorghiu (C.S.Ș. 
Galați), Magdalena Pal, camelia

TURNEUL FINAL AL
(Urmare din pag. f)

București 0 p (2 371) ; .masculin:
1. Gloria București 3 p (5 231 p.d ),- . * p

P 
P
P 
P

doua a turneului final 
cu totilnirea dintre e-

Bucu- 
Brașov,

(Urmare din pag. 1)

faptul că Adina a reușit să 
execute la bîmă o combinație 
în premieră mondială : roată 
întoarsă, salt înapoi cu șurub 
de 360 de grade.

Secretul tuturor acestor suc
cese ? Muncă intensă din par
tea întregului colectiv de an
trenori, în frunte cu Geza 
Weinhert, antrenor coordona
tor, ca șl preocuparea condu
cerii clubului și în mod spe
cial a antrenorilor, pentru de
pistarea tinerelor talente, prin 
repetate acțiuni de selecție In 
rîndurile a mii și mii de fe
tițe.

O situație nu mult diferită 
de cea de la gimnastică am 
întîlnit la secția de tenis de 
masă. Și aici se lucrează cu 
aceeași seriozitate și abnega
ție. în după-amiaza vizitei 
noastre, la sala de antrena
ment (cu 6 mese, și cu pers-

ANUNȚ
CENTRUL DE CERCE

TĂRI PENTRU EDUCA
ȚIE FIZICA Șl SPORT 
și CENTRUL DE PER
FECȚIONARE A CA
DRELOR DIN C.N.E.F-S. 
organizează luni, 23 iu
nie 1980, la ora 13, in 
sala din Bd. Muncii 
37—39, o dezbatere cu 
tema : „MODELĂRI A- 
NALOG1CE ÎN SPORT". 
Referatele de bază vor fi 
susținute de dr. V. Du
mitrescu și prof. Dumi
tra Negoiță.

pectlva de a se mări și mai 
mult spațiul de joc), toate me
sele erau ocupate, iar pe fe
țele fetelor se vedeau broboa
ne de transpirație. Era ora 17. 
Antrenorul Emil Prokopecz ur
mărea procesul de pregătire și 
din cînd în cînd se uita la 
ceas. Am aflat că la ora 19, 
fetele, aflate în acel moment 
la mesele de joc, urmau să 
se deplaseze cu trenul, la 
București, unde a doua zi a- 
veau de susținut o partidă ofi
cială in cadrul campionatului. 
Deci, din sala de joc, direct la 
gară. „Altfel nu se poate — 
ne spunea antrenorul Proko
pecz. Orice pauză ar fi însem
nat de fapt să intrerupem 48 
de ore pregătirea. Or, acest 
lucru nu ni-1 puteam permite". 
Non-stop se muncește, deci, și 
la secția de tenis de masă și 
în aceasta găsim explicația ce
lor șase titluri de campioane 
naționale cucerite, anul toecut, 
de sportivele clubului: Eva 
Ferencz, Liana Mihuț — du
blu senioare ; Eva Ferencz — 
simplu, dublu, dublu mixt ju
nioare ; echipa de junioare 
(Ferencz, Kadar și Sava) și e- 
chipa divizionară A (Mihuț, 
Ferencz și Leszai, cîștigătoarc 
pentru a șasea oară consecutiv 
a titlului de campioană 
echipe.

O eficiență a activității 
mai slabă am constatat la 
ția de lupte a acestui ___
Față de condițiile de lucru pe 
care le au aici luptătorii, un 
singur campion național, In
persoana lui Roman Codreanu 
(vicecampion european la cat. 
+ 100 kg) este mult prea pu

țin. Echipele divizionară A și 
de juniori n-au reușit nici a- 
nul trecut să se califice pentru

pe

ceva 
scc- 

club.

un re- 
sportiv 
p_rintre 

la cam- 
copii. 

. da sea
ma, rezultatele nesatisfăcă
toare de la această secție își 
au izvorul în participarea ne
regulată a luptătorilor ia an
trenamente, ca și în actele de 
indisciplină ale multor spor
tivi, tolerate de antrenori (ab
sențe repetate, întîrzieri de la 
program, antrenamente for
male etc.). într-o situație pre
cară, chiar mai gravă decît a 
acelora de la lupte, se află 
sportivii din secția de atletism. 
Cînd am vizitat terenurile de 
atletism ale clubului, dintre 
sportivii care trebuiau să fie 
prezenți la antrenament era 
de față o singură fată 17 Ab
senta pînă și... antrenorul Ion 
Schenker. Această situație ne 
scutește de orice alte comen
tarii. Ce ar trebui să se facă 
pentru a se ameliora situația 
existentă la secțiile de lupte 
și atletism ale clubului, reiese, 
firesc, din exemplul gimnasti
cii și ,^1 tenisului de masă. 
Președintele clubului, Ștefan 
Ziegler, eu sprijinul Consiliu
lui județean pentru educație 
fizică și sport Arad, este ho- 
tărît să aducă ia același numi
tor activitatea tuturor secți
ilor, să facă ca și luptele, și 
atletismul să se bucure de 
aceleași rezultate bune ca și 
gimnastica, și tenisul de masă. 
Acest lucru este perfect reali
zabil întrucît și antrenorii ce
lor două secții, deocamdată co
dașe, sînt hotărîți să-și schim
be radical metodele de muncă, 
ca și atitudinea față de spor
tivii din secții.

turneele finale și nici 
prezentant al clubului 
arădean nu s-a clasat 
primii șase competitori 
pietistele naționale de 
Din cite ne-am putut 

rezultatele

Solovăstru, 
(C.S.Ș. Bra 
ter țCgflto; 
București), 
nlța Mârin: 
rești), Gy< 
Satu Mare) 
briela 
tainița 
Corina 
poca), 
Deva), 
greșul 
(C.S.Ș.
Roșu și G.
• O sele 

va lua par 
la un tur: 
va avea Io 
gotarjan. I 
fac parte, 
Chepețan, D 
Timișoara), 
(C.S.Ș. Ploi 
(C.Ș.B.), 
(C.S.Ș. De 
(C.S.Ș. Dej) 
Diaconescu-
• Asoc 

București z 
lină (antrei 
național Co 
revenit în I 
Intre 26 și 
reasca, un

Kiss 
Star
POT 

Den 
Gab 

Buci
Dej

DIVIZIEI A
gerea^dețr 
te, Electros 
fața Glorie 
gat jucăto 

'_ 2 433 — 2 1
Margareta 
Petrescu (■
(419) și, r< 
(402). 

întrecerii

3
2
3
2
0

2. Electromureș Tg. Mureș 
(5 188), * ------ --
(5 181), 
(5 098), 
(5 000), 
(0).

Etapa a
a Incepuit ______ _ _
chipele feminine Voința 

reștl șl Hidromecanica 
ale căror jucătoare au furnizat 
un meci echilibrat și de o va
loare tehnică ridicată și cu cî- 
teva rezultate individuale remar
cabile. Voința a clștlgat cu 
2 520 — 2 459. Cele mai eficace 
concurente au fost Elena Andre- 
escu — 453, Elisabeta Badea 437, 
Elena Pană 423 — de la " ' 
respectiv Aurelia Vulpe 
șl Emilia Sinpetru — 419.

Vrtnd să se reabiliteze 
publicului, popicarii de _ . _
ința Tg. Mureș au reușit să se 
impună in jocul cu Rulmentul 
Brașov ciștlgind cu 5 083 — S 0Z5, 
datorită unui plus de omogeni
tate, spre deosebire de brașoveni 
care s-au bazat mai mult pe a- 
portul cunoscutului popicar Iosif 
Tismănar, șl in această partidă 
cel mai bun om de pe arenă — 
936 p d. O altă surpriză a celei 
de a doua etape a fost lnfrin-

3.
4.
I. 
a.

Aurul Baia Mare 
Rulmentul Brașov 
Voința București 
Voință Tg. Mureș

„SOM
>

Vointa,
— 424

in lata 
la Vo-

La Satu 
oea de a 
toternaționz 
Printre cei 
țări s-au i 
ternaționaii 
sului fiind 
situează în 
scara FID1 
lupte Inter 
vel tehnic 
le-au toipă 
nla) și S. 
cu 9 pune 
coeficient 
superior. J 
deplinit o 
ternațiotnal, 
fiind a 2-s 
se atribuie 
succes al 
șorean. In 
bă se prez 
cevski (Ir

OLGA NEMEȘ Șl COSTEL BÂDOI^CA 
DE MASA (JUNIORI T

In Sata sporturilor dm Tg. Mu
reș s-au desfășurat ir.treoerite 
finale ale campionatului republi
can individual de tenis de masă 
al juniorilor mid. Au participat 
circa 300 de concurențî. După 
cum era de așteptat, in concursul 
Cetelor s-a impus și de această 
dată Olga Nemeș, care a eîști-' 
gat două titluri, tatonată Îndea
proape de Beatrice Pop. de ta 
Gloria Buzău, în timp ce la bă
ieți pe primul plan ai întrecerii 
au fost juniorii de la Craiova și 
Buzău. Iată clasamentul primilor 

probă •
Nemeș

Buzău. Iată clasamentul 
trei clasați in flecare 
simplu fete — 1. Olga

LOTUL OLIMPIC DE SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

Spadasinii, care au avut în 
acest sezon un excelent come
back, vor, evident, 
dească 
foc de 
serios, 
aspira

loan
lor medaliati cu bronz la J.O. 
’76, mai păstra încă pe chip 
urmele febrei rebele care l-a 
scos din mină la Sofia. „Recu
perez acum cu altă febră, po
zitivă, cea a pregătirii asidue, 
pentru ca și «la Moscova să

. , ____ . să dovc-
că n-a fost un simplu 
paie, șl că luindu-se în 
muncind disciplinat, pot 
la mari rezultate.
Pop, căpitanul sabreri-

fim pe podium", îmi spune el, 
cu un zîmbet reținut, așa cum 
i-e felul. Pregătire care
se bucura în acele zile schim
bătoare de un decor inedit:
nisipul plajei, aerul ozonat al 
mării, o terasă 
ad-hoc în planșă 

" un număr-record
tori, mai mulți 
concurs in sală, 
cîntați de acești mușchetari se
rioși și muncitori.

Munca și seriozitatea ca
racterizează, dealtfel, aceas
tă perioadă de încheiere a pre
gătirilor lotului olimpic de 
6crimâ.

transformată 
și asistată de 

de specta- 
ca la orice 
uimiți și în-

(Construct 
nori Lauri 
xandru ’ 
republican 
(C.S.Ș. 2
trice Pop 
dith Borb 
piu băieți 
versitatea 
Cil Bălan) 
2. Vasile 
Craiova), 
structorul 
Ftnop (C. 
lese) ; du 
mes. Bea 
Emil Bări 
pubUcane, 
rina Panj 
(C.S.Ș. Bis 
novici (Me 
Kinga Loh 
frâțirea T( 
ieți : 1. C 
rla Buzău, 
doiu), Fer 
auj-Napoc 
dea) — e 
Gheorghe 
trița), Adr 
Buzău), S- 
sile Fjitrea 
șl Cristian 
Una), Fior 
București) 
trice Pop, 
ria Buzău) 
Ferdinand 
Nemeș, V( 
Borbely, .

Concurse 
tor (10—11 
Kings Lol 
reș, antrei 
ttv Florin 
Craiova, ; 
Au luat )

Delta Dunării
Au început excursiile 

in cea mai spectaculoa
să zonă turistică a țării!

Patru zile de naviga
ție pe apele bătrinului 
fluviu care se pregătește 
să intîlncască marea.
• un imperiu al li

niștii,
• locul in care geneza 

se petrece sub ochii 
noștri,

• 300 de specii de pă
sări,
• imensitatea spațiiloi 

acoperite de stuf
VA AȘTEAPVA

Mendeleev nr. 14, Bd. N. Băl-

THR
WWțEfl

C

Filialele I.T.H.R. din str.
eescu nr. 35, Cal. Griviței nr. 138 și Bd. 1848 nr. 4, au pro
gram zilnic între orele 8—20.

La ti 
Stat L 
a ob(in 
cova, î 
cia 130 
excurs! 
două n 
ticipă 1 
lei, 
cele <Ia 
de exd 
rianta 
gerii si 
Dacă, i 
excursii 
câți și 
tor ava



• COMPETIȚII I Din problemele

ASCHET
<ia Lambrino 
Marilena Froi- 

baschet 
a rană, Lumi- 
ilimpia Bticu- 
salogh (C.S.ș. 
mărie Kirr, G.i- 

Mcdilaș), Lu- 
S.Ș. Timișoara). 
(,,U“ Cluj-Na- 
ărășanu (C.S.Ș. 
tefănescu (Pix>- 
Manuela Todea 
îtrenori : Gh.
se.

de junioare 
e 3 și 5 iuJie, 
«•national care 
tagaria, la Săl
ii țării noastre 

altele, Valeria 
Stamin (C.S.Ș. 

npia Biasutti 
■larilena Frolter 

Făgărășanu 
anuela Todea 
mori : Bogdana

M. Fleșeriu.
sortiră Urbis 
echipă mascu- 

e fostul inter- 
Călugăreanu) a 
A, va organiza 

ie. In sala Fto- 
internațional.

5PICE
meatului la fe- 
Tg. Mureș tn 
reștl. Au cîștl- 
lln Capitală cu 
-au evlds»ț>at 
anu (437), Ana 
lorica Neguțoi i 
, Doina Baciu

;■

FINALELE 
CAMPIONATULUI 

NATIONAL DE OINĂ 
- JUNIORI

La sfârșitul sâptâminil trecute 
s-au desfășurat — la Bis
trița, Arad și Craiova — ulti
mele „zone" ale Campionatului 
național de juniori pentru desem
narea finalistelor. Peste 30 de 
echipe, formate in special din 
școlari, și-au disputat cu ardoare 
dreptul de a participa la Axa
tele campionatelor naționale ce 
vor avea loc In zilele de 27—29 
Iunie a.c.

In Întrecerea tinerilor jucători 
de oină de la Bistrița, cel mai 
bine s-au prezentat elevii instruc
torului sportiv Puiu Istrate de la 
C.F.R. Sibiu, urmați de școlarii 
din echipa ,,Venus- Negrilești 
(jud. Bistrița-Năsăud,) ; la Arad, 
echipa „Cinescoape- fi din Bucu
rești. pregătită de instructorul 
Fine] Alexe, s-a clasat pe pri
mul loc, avind bucuria de a par
ticipa alături de elevii de la Șc. 
gen. 17 — Cluj-Napoca, la finale. 
In sfirșit, la Craiova,, cel mai 
bine s-au situat la Încheierea în
trecerilor juniorii din echipa 
„Voința- Tătărani (jud. Dîmbo
vița), antrenați de Învățătorul 
pensionar Gheorghe Pană ; Îm
preună cu aceștia la finale vor 
participa și elevii din BouruU 
fijud. Dolj). Dacă te echipele e- 
vidențiate mai sus adăugăm și 
formațiile „Cringu- dud. Teleor
man), „Rimnieelul- (jud. Buzău), 
„Suraia" (jud. Vrancea) si I-F.L. 
Bacău, echipe calificate anterior, 
avem lista completă a celor 10 
finaliste ale campionatului na
țional de oină juniori, ediția 1530. 
(M. V.).

I
I ARBITRAJELE

campionatului

IARAȘI SUB TRANSFOCATOR

- UN FRUMOS SUCCES AL ȘAHULUI 
SATMAREAN

s-a desfășurat 
tie a turneului 

șah „Someș-, 
ncurențt din 8 
: 7 maeștri in-

Elo a concur- 
uncte ceea ce-1 
da a 5-a pe 
capătul unei 

și de bun nl- 
: două locuri

Bijln (Româ- 
'ici (Iugoslavia) 
nul avind un 
born — Berger 
ucători au În
de maestru ln-
i Illjto aceasta 
5, umiind să i

Un frumos
ii Jucător tlmi- 
uare clasamen
te! : 3—4. R. Ni- 
I), St. Klruler-

Ml TENIS

mann (R.F.G.) 5 p, 5-4. J. Ba
nas (Cehoslovacia), F. Trois (Bra
zilia) 7% p, 7—5. L Fischer po- 
măntba), N. Kelecevid (Iugosla
via), M. Ungur eon u (România) 
7 p, 10—12. I. Biriescu (România),
D. Boos (Franța), L Sikora (Ce
hoslovacia) t'h p, 13. T. Horvath 
(Ungaria) 6 p, 14. T. Stanciu 
(România) 5 p, 15. I. Szabo (Ro
mânia) 4'k p. 1. Fischer și N. 
Kelecevid au Îndeplinit o normă 
de maestru FIDE. Turneul s-a
bucurat de condiții organizatorice 
excelente asigurate de comisia 
județeană de șah (președinte W. Mill ier).
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PROGRAMUL SI ARBITRII 
EIAPEI DE ASTĂZI

h DIVIZIEI B

Mureș, antre- 
eorghiu și Ale- 
— campioană 

iarina Panțuru 
ști), 3—4 Bea- 
Buzău) și Ju- 

S. Arad) ; sim- 
tel Bădoi (Uni- 

antrenor ’'Ir
ion republican, 

(Universitatea 
in Toma (Cor.- 
reș) ți Andras 
orhelu Secu- 
: 1. Olga Ne- 
op (antrenor 

campioane re- 
h Borbcly, Ma- 
. Agneta Kor.cz 
Rodica Urba- 
tul Cugir) și 
lela Balint (In
și ; dublu bă- 
Dorcescu (Glo- 
or — Emil Bă-

REUȘITE FESTIVALURI 
CULTURAL-SPORTIVE 

(Urmare lin t>ag. 1)

I
I

"erenczi (C.S.M. 
nor Mihai Ble- 

republicani, 2. 
ir (C.S.Ș. Bis- 
dinescu (Gloria 
d Bă doi, Va- 
S.U..W; Craiova) 
I (C.S.Ș. Sla
ton (C.S.ș. 1mixt . 1. Bea- 
Dorcescu (GIo- 

arina Panțuru, 
1, 3—4. Olga 
«rea și Judith 
FiilOp.
Llcan al copli- 
fost cîștdgat do 
ițirea Tg. Mu-

Lohr), respcc- 
i (Universitatea 

Virgil Bălan). 
de concurenți. 

I’Ș coresp.

frumoasele momente cultural- 
sportive am consemnat pe cel 
intitulat „Soare pentru toți 
copiii”, prezentat de șoimii 
patriei și elevii școlilor gene
rale. De asemenea, ansam
blurile de gimnastică ale 
elevilor au prezentat reușitul 
tablou intitulat „Pace copiilor 
lumii", după care au urmat 
programele realizate de elevii 
liceelor „Nicu Gane”, indus
trial 1 și agro-industrial.

I. MÎNDRESCU — coresp.

SF. GHEORGHE. Pe «ta- 
dionul Oltul, elevii din toate 
școlile orașului au oferit miilor 
de spectatori o frumoasă dupâ- 
amiază cultural-sportivă, orga
nizată sub egida „Daciadei", 
Programul sportiv a cuprins 
exerciții de gimnastică și 
jocuri, în timp ce pe gazon, ta 
ritmurile melodiilor interpre
tate de fanfara întreprinderii 
Textila — Oltul, tinerii spor
tivi au înscris cu trupurile lor 
inițialele „P.C.R.", „R.S.R.-! și 
„U.T.C.", au format emblema 
„Daciacjei" etc. în frumoasa ac
țiune s-au evidențiat elevii de 
la Șc. gen. nr. 2, Liceul de 
matematică-fizică. Liceul de 
filologie-istorie, Șc. gen. nr. 7 
și Liceul Industrial Oltul.

GH. BRIOTĂ — coresp.

juă trageri Loto 
știguri suplimentare
Loto din 20 și 27 iunie 1980 Administrația de 

nosport oferă participanțiior posibilitatea de 
sii la apropiatele Jocuri Olimpice de la Mos- 

de cîștigurile obișnuite în autoturisme „Da- 
nportante sume de bani. Pentru atribuirea 
va efectua cite o extragere suplimentară de 

din 90 : la aceste extrageri suplimentare par- 
jiletele completate cu variante simple de 15 
N*  la sută, care au drept de cîștiguri și Ia 
ageri obișnuite. Condiția de a obține o astfel 
ste ca, printre cele trei numere jucate, va- 
vă să le cuprindă și pe cele două ale extra- 
tarc, indiferent de ordinea ieșirii din urnă I 
irite ..motive, ciștigâtorul nu poate efectua 
sta poate fi transmisă altei persoane. Ineer- 
isa de a vă număra printre ciștigătorii aces- 
5 trageri !

I
I
I
I
I
I
I
I
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9 A venit și rîndul arbi
trajului în cadrul analizelor 
noastre ! A fost un an compe- 
tițional mai bun sau mai 
slab pentru cavalerii fluieru
lui 1 • în campionatul cu nr. 61, 
media notelor acordate de că
tre cronicarii ziarului nostru 
a fost 7,83. • în ultima edi
ție, nr. 62, s-a înregistrat me
dia 8,18 ! (Să notăm plusul de 
calitate al arbitrajelor din pri
măvară, ' ' 
tatiilor _ __ _____
8,08 !). • De unde a venit a- 
cest salt de 35 de sutimi ? • 
în primul rînd, considerăm că 
„partea gazdelor" n-a mai fost 
chiar atit de vizibil... „partea 
leului". Argumentul suprem 
ta această direcție îl repre
zintă punctele OBȚINUTE ÎN 
DEPLASARE în următoarea 
ordine : s-au dobindit 13 punc
te (din 14 meciuri) cu L Igna ; 
10 (din 16 jocuri) cu O. An- 
derco ; 8 (din 9) cu Gh. Rete- 
zan ; 8 (din 16) cu N. Rainea ; 
7 (din 11) cu V. Tătar; 7 (din 
12) cu V. Topan ; 6 (din 10) cu 
FI, Cenea ; 5 (din 7) cu G. 
Dragomir. • Figurează, apta, 
printre cauzele plusului de ca
litate și apariția „grupului dc- 
butanțîlor", pentru care (cel 
puțin deocamdată)... regula
mentul este același și acasă și 
in deplasare, grup care a 
compensat lipsa de experiență 
cu un frumos echilibru moral.
• Și pentru că tot am amin
tit de debutanții ultimului 
campionat să-i numim in ordi
ne alfabetică : M. Adam (4 
meciuri conduse la centru, 
media 7^5) ; A. Deîeanu 
(4,-8,75) ț A. Forwlrth (3,-7,M) ; 
V. lanul (5;8,00) ; M. Ivăn- 
eeseu (2;6,00) ; Al, Mustițea 
(4;8^0) ; D. Ologeanu (3;7,50) ; 
R. Petrescu (4 A25) î L Pop 
(6;8,33) ; M. Salomir (7 ,-7,85).
• Să mai menționăm că, din
tre debutanți, unul singur a 
obținut nota 10 (M. Salomir la 
partida Gloria Buzău — F. C. 
Baia Mare 2—3), iar unul a ră
mas corigent (M, Ivăncescu, 
nota 4 la partida Sportul stu
dențesc — Olimpia 3—1). • 
între aceste extreme însă o 
comportare de ansamblu bună, 
care a justificat investiția de 
încredere făcută ta cei care 
pînă mai ieri li întâlneam pe 
gazon ca jucători. • In pri
vința notelor primite, să con
semnăm : de 6 ori nota 10; 
de 133 de ori nota 9; de 
107 cri nota 8 ; de 38 de ori 
nota 7 ; de 16 ori nota 8; de 
5 ori nota 5. o dată nota 4. 
Stat mulțumiți oare cei 38 
de arbitri care aa oficiat 
la centru de aceste cali
ficative ale gazetarilor î Nu 
știm răspunsul exact, dar 
cu siguranță lotul A are re-

intrucît media pres-
din toamnă fusese

surse superioare. • „Record
manii" ultimei ediții se nu
mesc : O. ANDERCO și N. 
RAINEA — cu 16 meciuri con
duse ; C. Dinulescu — 15 ; L 
Igna și S. Drăgulici — 14 ; T. 
Balanovici, C. Bărbulescu, C. 
Ghiță, R. Stîncan și V. Topan 
— 12 ; V. Tătar -j, 11 ; FL Ce
nea și I. Rus — 10. • Pe 
baza notelor primite, am alcă
tuit un clasament al pri
milor 10 arbitri, care au con
dus cel puțin 
centru : 1. O. 
media 9,00 ; 2.
8,58 ; 3. N. Rainea 8,50 
Dinulescu 8,46 ț 
guliei și I. Igna 8,28 ; 
Ghiță 8,25 — ~
L Rus 8,20 
7,91. ‘ _
ment 
terpretabiL Să relevăm to
tuși constanța Iui O. An
derco, cel care a avut numai 
arbitraje bune și foarte bune 
ta ultimul campionat ; să mai 
reținem că „laureatul" (desem
nat de federație), apreciatul 
arbitru internațional N. RAI
NEA, ocupă in 
gazetarilor locul 
exigenței sporite 
rik>r față de

10 partide la 
ANDERCO — 
C. Bărbulescu 

; 4. C. 
5—6. S. Dră- 

. . 7. C.
8—9. FL Cenea și 

; 10. T. Balanovici 
• Desigur, orice clasa- 

este discutabil și in- 
Să “

constanța

clasamentul
3, datorită 

crocica- 
U>ume“ 

ca cel care a arbitrat la „El 
Mundial”, dar și datorită arbi
trajelor interne sub cele 
prestate pe plan internațional ; 
surprinde, poate, prezența lui 
FL Cenea in primii 10, înain
tea unor „cavaleri cu firmă”, 
ceea ce îl obligă in sezonul vi
itor pe arbitrul caracalean. • 
Campionii „penaltyuritor” : C. 
Teodorescu, V. Topan și V. Tă
tar — dtc 5 lovituri de pe 
deapsă acordate (primul toa
te ta favoarea gazdelor, ceilalți 
au acordat rite unul pentru 
oaspeți) ; R. Stîncan, C. Bâr- 
bulescu, O, Anderco, T. Bala
novici — 4 penaltyuri acordate 
(toate pentru gazde !) ; C. 
Jurja și F. Coloși — 4 (din
tre care unul pentru oaspeți) și 
Gh. Jucan — 4 (două 
oaspeți î). • „Liderii"
cordarea cartonașelor 
M. Buzea, FI. Cenea, F. 
M. Moraru, N. Rainea 
3 eliminări. • Un campionat 
în general bun din punctul de 
vedere al arbitrajelor, superior 
valoric ediției precedente. A 
crescut curajul, regulamen
tul a fost aplicat mai uniform, 
n-au mai existat discrepanțe 
stridente între „centrali" și 
„tușieri".

Și, totuși, s-au Înregistrat 
ACELEAȘI VECHI CARENȚE. 
• Adică : ofsaidul, respectarea 
distanței Ia loviturile libere, a- 
pliearea aceleiași sancțiuni se
vere de către toți arbitrii pen
tru iregularitățile în speță, 
Indiferent de numele jucă-

un

pentru 
în a- 
roșii ;

Coloși, 
— cite

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI ȘTIRI
Cocstanța), Muneșan (F. C. Bi
ber) , Rocaru (Delta Tulcea). 
Avâdanei (C.S.M. Suceava) ; tna- 
tasați : P. Nica (Metalul Bucu
rești), Tiglartu (Gaz metan M-- 
dtaș), Moga (Gtoria B»trița), 
Predeanu (Autobuzul). Vesa (In
dustria sirtnei C. TurzS), Geor
gescu V. C. Bihor).

I
I
I
I
I

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CREȘTE CARAVANA 
AUTOTURISMELOR I

Tradiția marilor ctșUguri 
atractivul sistem de joc 
este confirmată __ ___________ ,
răsplătind din plin perseverența 
pl inspirația a tot mal muițl par- 
ttetpenți. Dacă la ultima tragere 
din luna precedentă au fost atri
buite, între altele, PATRU AU
TOTURISME „Dacia 1W, luna 
ta curs a debutat, de asemenea, 
vineri « iunie, cu un buchet de 
mari cîștkguri, In frunte cu TREI 
AUTOTURISME „Dada 1W. ob
ținute la categoria !. pe bfiete 
achitate sută la sută, de Georgeta 
Necșulin (CălnnănegH), Ioan 
Flore (Cluj-Napoca) șl Silviu Pal- 
---- (Moineștl). Așadar, M două

___ 1 succesive — ȘAPTE AU
TOTURISME, fără a mal men- 

și numeroasele eiștlguri 
consistente în bani 1 Fără tndo- 
tetl, este un rueees grăMor In 
privința avantajelor acestui ristem

I
eâm (J 
trageri 
TOTOT 
țtona

I

ta

LOTO 
cu regularitate.

de joc șl. totodată, o invitație de 
a vâ încerca și dv. șansele la 
tragerea de vineri 20 Iunie a.c. 
Nu uitați, insă, că ASTAZI ȘI 
artnvF stot ultimele zile 
pentru procurarea biletelor 1

★
TRAGEREA PRONOEXPRES de 

astăzi, 18 iunie 1380. se televi
zează tn direct începlr.d de la 
osia 18,15.
CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 15 IUNIE 

1980
Categoria 1 : (13

39,75 variante a 2.278 
Categoria 2 : (12

1.030,25 variante a 205 lei. 
întrucît la categoria 3 va

loarea unitară a fost sub pla
fonul minim de 40 lei. fondul 
acestei categorii a fost atri
buit, conform regulamentului, 
celorlalte două categorii.

rezultate) 
lei ;

rezultate)

torului și al echipei din care 
face parte. Pentru că, dacă așa 
s-ar fi procedat pină acum, e- 
liminarea justă din finala 
cupei n-ar mai fi apărut ca 
o excepție, ci ca regula care 
trebuie respectată, oriunde și 
orieînd. • Și ar mai fi o pro
blemă : delegările. Dincolo de 
progresul înregistrat și în 
această direcție, nu putem să 
nu subliniem : prea multe 
schimbări de brigăzi la inter
vențiile diferitelor cluburi, 
prea multe „cazuri ciudate", 
cînd un Rainea, Anderco sau 
Dinulescu figurează la tușă sau 
la un meci de „B“, intr-o e- 
tapă în care un derby este ar
bitrat de un neexperimentat. • 
în încheiere, „topul" celor mai 
slabe și celor mai bune arbi
traje din ediția nr. 62 a cam
pionatului. Cele mai slabe ar
bitraje : C. S. Tîrgoviște — 
Universitatea Craiova (I. Igna — 
nota 5) ; C. S. Tîrgoviște — 
F. C. Baia Mare (F. Coloși 5), 
Chimia Rm. Vilcea — Steaua 
(V. Tătar 5), Dinamo — Glo
ria Buzău (M. Salomir 5), 
F. C. Olt — Jiul (R. Stîncan 
5), Sportul studențesc — Olim
pia (M. Ivâncescu 4).

Cele ' ' -- -
Steaua 
va (O.
goviște ___ ,
derco 10). F. C. Baia Mare — 
Dinamo (L Igna 10), Poli Ti
mișoara — F. C. Argeș (N. 
Rainea 10), „U“ Cluj-Napoca
— Chimia (C. Teodorescu 10)- — - - - - - Bata

mai bune arbitraje :
— Universitatea Craio- 
Anderco 10), C. S. Tir-
— S. C. Bacău (O. An-

și Gloria Buzău — F. C. 
Mare (M. Salomir 10).

Să urăm campionatului 
tor să înregistreze cît 
multe arbitraje de nota 10 !

Mircea M. IONESCU 
Adrian VASILESCU

vii- 
mai

SERIA I ; Viitorul Vaslui — 
Tractorul Brașov : F. Coloși 
(București), Er.ergia Gh. Ghcor- 
ghiu-Dej — Nitramonia Făgăraș • 
C. Dinulescu (București), c. S.’ 
Botoșani — F. C. Brăila : I. Lă- 
zâruiu (București). I.C.I.M. Bra
șov — Viitorul Gheorgheni • C. 
Bărbulescu (București), Minerul 
Gura Humorului — Delta Tuleea: 
Gh. Mihăilescu (București), Pro
gresul Brăila — F.C. Constanța • 
A. Voinea (București). Muscelul 
Cimpulung — Cimentul Medgidia: 
Gh. Jucan (Mediaș), C.S.M. Su
ceava — F.C.M. Brașov : F. Ke- 
restes (Tg. Mureș), Portul Con
stanța — Unirea Focșani : c. Bi- 
zlnichi (București). '

SERIA A n-a • Rapid Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu : C. 
Ghiță (Brașov) — stadjor.ul ..23 
August" ; Poiana Cimpilna — E- 
nergia Slatina : I. Crișan (Cluj- 
Napoca), Rulmentul Alexandria
— Metalul București : H. Nicolau 
(Brașov). Autobuzul București — 
Șoimii Sibiu ; C. Tănase (Cim
pulung). F.C1VI. Giurgiu — Petro
lul Ploiești : S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin), Chimia Tr. 
Măgurele — Progresul Vulcan 
București : V. lanul (Iași), Meca
nică fină București — Flacăra 
Moreni : A. Forwirtli (Timișoara), 
Chimica Tlmăveni — Gaz metan 
Mediaș ; T. Vas (Oradea). Car- 
pați Mirșa — Luceafărul Bucu
rești : T. Andrei (Sibiu).

SERIA A m-a : Unirea 
lulia — U.M. Timisoara : M.
rea (Bucuroși). F. C. Bihor Ora
dea — F.C.M. Reșița ‘ V. Naum- 
cef (Iași), Minerul Ca'vnic — Ind. 
sîrmei C. Turzii : Gh. Ketezan 
(București), Someșul Satu Mare
— Strungul Arad : Cr. Teodorescu 
(Tîrgoviște). Minerul Anina — 
Dacia Orăștie : M. Moraru (Plo
iești), U.T. Arad — Aurul Brad : 
M. Cruțescu (București), Mine
rul Moldova Nouă — C.F.R. Cluj- 
Napoca : FI. Cenea (Caracal). 
Gtoria Bistrița — înfrățirea 
dea : R. Stîncan (București), 
talurgistul Cugir — Corvinul 
nedoara : N. Din eseu (Rm. 
cea).

Toate partidele încep la
Î7J5.

Alba BU-

Ora- 
Me-
Hu-
Vîl-

ora

PORNIND DE LA EXEMPLUL
DAT DE ZAVODA I

Se zice, și pe bună-dreptate, 
că fotbalul produce spectacol 
ridictad cota emoțională a tri
bunelor, transmițînd publicului 
satisfacții, Dar ce înseamnă a 
fi „actor" (jucător, în cazul 
nostru) adevărat ? 1. să ai ati
tudine responsabilă în pregă
tire. 2. să respecți un i 
de viață impus de marea 
formanță — condiții fără 
care talentul nu se poate 
plini real.

Pentru a înțelege însă 
bine ceea ce vrem să demon
străm, să facem puțină analo
gie cu „actori" în adevăratul 
înțeles al cuvîntului. Un ba
lerin sau o balerină, concomi
tent cu enorma muncă depusă 
pentru atingerea unui înalt 
profesionalism, își impune un 
program rațional de alimenta
ție și odihnă — in directă re
lație cu drumul spre perfec
țiune în arta dansului ; un 
viitor mare cântăreț își educă 
și protejează cu maximă aten
ție coardele vocale ; violonis
tul și pianistul îți menajează 
ca lumina ochilor miinile. 
Lucrurile stau tot așa și ta 
fotbal, unde fără ..sănătatea 
picioarelor" jucătorul nu poate 
nici măcar alerga pe gazon. 
Ați văzut probabil, nu demult, 
la televiziune, filmul „Joacă 
Dobrin*.  Cit de fascinant a 
fost acel dans amețitor al Pi
cioarelor fotbalistului din Tri- 
vale, care făcea parcă vrăjito
rii cu balonul rotund.

Dar. de fapt, unde vrem să 
ajungem cu demonstrația de 
fata? La un SUBIECT-PRO- 
BLEMA foarte păgubitor 
tru fotbalul nostru. El 
fes: releva: cu franchețe 
recenta consfătuire de 
ea antrenorii diviziilor A____
de un fost fotbalist de marcă 
din „echipa de aur” a ve
chiului C.C..A. — Francisc Za- 
voda, antrenor ]a A.S.A. Tg. 
Mureș. „Una din marile pro
bleme, care a contribuit la re
zultatele extrem de nesatis
făcătoare ale echipei mele, a 
fost aceea că din cauza dese
lor accidentări musculare (în
tinderi sau ruperi de fibre) 
m-am găsit in imposibilitatea, 
uneori, de a putea avea la dis
poziție unsprezece
(Dacă ne amintim bine, aproa
pe că n-a existat formație di
vizionară care, înaintea fiecă
rei etape de campionat, să nu 
fi anunțat altfel de indisponi
bilități). Apoi, cineva din pre
zidiu l-a interpelat pe Fr. Za- 
voda : „Dar în timpul cît
dumneata ai jucat fotbal, cite 
întinderi musculare ai avut 7“ 
„NICI UNA", a răspuns cel 
întrebat. Auditoriul lui Za-
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jucători.

vodă I — in bănci fiind 
coechipieri sau adversari, 
cărunțiți în fotbal — nu 
nevoie de prea multe . . 
cații. Pentru simplul motiv că 
„tunarul" de ieri a fost model 
de pregătire și de viață ordo
nată, așa cum au fost mulți 
jucători de valoare, la timpul 
lor. Fiindcă, la drept -vorbind, 
toate necazurile indisponibili
tăților în materie de întinderi și 
ruperi musculare — în majo
ritatea lor — vin de la su
biecți. Medicul Florin Brătilă, 
care are unele soluții originale 
în scurtarea timpului de inac
tivitate al accidentați lor. con
firmă că „insuficienta încălzire
— înaintea intrării p- teren 
—, nerespectarea acelui antre
nament invizibil (viața extra- 
sportivă, după antrenamente și 
jocuri), neefectuarea traseului 
obligatoriu de refacere după 
efortul depus pe gazon duc la 
slăbirea tonusului muscular. 
Slăbire care apare in urma 
scăderii capacității de reglaj 
a sistemului nervos central și 
in special a scoarței cerebrale, 
ca urmare a unei oboseli re
cente sau — și mai frecvent — 
a unei oboseli reziduale. Dar 
traumatismele musculare mai 
apar și la jucătorii care se sus
trag de la efort în timpul an
trenamentelor. Orice organism 
sănătos care parcurge un pro
gram echilibrat de pregătire 
din toate punctele de vedere
— aici incluzind și mijloacele 
de refacere, parte compo
nentă a antrenamentului — va 
fi apt să facă față oricărui e- 
fort rațional, fără ca ci să fie 
marcat de întinderi sau ruperi 
musculare". Din motive cunos
cute, F.C. Baia Mare reprezin
tă — dacă vreți — exemplul 
cel mai tipic, în această pri
vință. ea neavind în campio
nat accidentări de genul celor 
discutate azi, 
bene !
Viorel 
nescu 
pa cu 

Am
incursiune în domeniul 
dentărilor musculare pentru că 
nu o dată la nivelul echipelor 
de club sau la reprezentative 
s-eu semnalat destule dificul
tăți, în sensul că antrenorii 
respectivi nu au avut la dis
poziție — în momentele cheie
— pe cei mai buni jucători ai 
lor. Evident, rezolvările nu pot 
fi date decît de „actorii gazo
nului" (în primul rind), ea și 
de corpul medical și al tehni
cienilor — direct interesați in 
munca de prevenire și de edu
carea efortului fotbaliștilor.

Stelian TRANDAFIRESCU

foști 
în- 

avea 
expli-

deși — nota
— echipa pregătită de 
Mateianu și Traian Ivă- 
poate fi cotată ca echi- 
cel mai mare travaliu, 
făcut această scurtă 

acci-



FITA LOVIN ÎNTRE PRIMELE ALERGĂTOARE 
DE 800 m DIN TOATE TIMPURILE

Pregătiri pentru JQ Moscova 198o i
___________________•_______________ _____ _______

Iată cum arată cele mai 
bune 10 performanțe mondiale 
din toate timpurile in proba 
feminină de 800 m după cursa 
de la Moscova, în care aler- 
gătoarea sovietică Nadejda O- 
lizarenko a stabilit un nou 
record al lumii : 1:54,85 Na
dejda Olizarenko (U.R.S.S.) — 
1980 ; 1:54,94 Tatiana Kazankina 
(U.R.S.S.) — 1976 ; 1:55,42 Ni- 
kolina Stereva (Bulgaria} — 
1976 ; 1:55,74 Elfi Zinn (R. D. 
Germană) — 1976 ; 1:55,80 Ta
tiana Providohina (U.R.S.S.)
— 1978 ; 1:56,1 Valentina Ghe-
rasimova (U.R.S.S.) — 1976 ;
1:56,2 Totka Petrova (Bulgaria)
— 1979 ; 1:56,44 Svetlana Stâr- 
kina (U.R.S.S.) — 1976 ; 1:56,57 
Zina Rigel (U.R.S.S.) — 1978 ; 
1:56,67 FIȚA LOVIN (ROMA
NIA) — 1980.

CONCURSURI... REZULTATE
La Stockholm, tanzanianul Su

leiman Nyambui a ciștigat proba 
de 5 000 m cu 13:26,53. înaintea 
elvețianului Marcus Ryffel — 
13:27,55, iar Grete Waitz a aler
gat 3 000 m în 8:48,02. Alte re
zultate : 400 mg (b) : Gullstrand 
(Suedia) 50.62 : 100 m (f) ; Linda 
Haglund (Suedia) 11,54.

ir
ta Bremen, Anke Weigt a să

rit 6,77 m la lungime, la 7 cm de 
recordul vest-german vechi de un 
deceniu al Iui Heide Rosendahl.

DUPĂ SEMIFINALELE EUROPENE ALE „CUPEI DAVIS"
(Urmare din vag- 1)

Nu numai prin prestația sa e- 
fectivă pe teren — unde a asi
gurat două puncte echipei —, 
ci și prin modul în care și-a 
mobilizat coechipierii, ridicind 
moralul întregului colectiv. 
Este suficient să spunem că în 
timpul partidei lui Dîrzu cu 
Feaver, în pauza dintre setul 
trei și patru, el i-a explicat tî- 
năruiui său partener cum tre-

DIN PRESA STRĂINĂ
DAILY MAIL: „Năstase a 

fost la Bristol, în partida cu 
Mottram, la fel de strălucitor 
ca în zilele sale de glorie. Fă- 
cînd pe teren adevărate magii 
cu mingea, el a obținut o fas
cinantă victorie..."

DAILY TELEGRAPH : „E-
chipa Angliei a avut un start 
nesigur în meciul cu România, 
ceea ce permite acesteia să re
editeze victoria sa de la Wim
bledon, de acum mai bine de 
un deceniu, in partida-cheie, 
Mottram n-a putut oferi nici o 
replică tenisului genial practi
cat de Năstase. Acesta de
monstrează din nou că este cel 
mai dotat jucător din tenisul 
modem".

DAILY EXPRESS : „Andrei 
Dîrzu a fost eroul meciului, 
prin neașteptata sa victorie a- 
supra lui Feaver, in prima zi. 
O victorie a voinței, iar pen
tru noi o amară deziluzie..."

buie să abordeze finalul meciu
lui, felul în care poate să-l în
treacă pe puternicul adversar. 
Ceea ce s-a și întîmplat, pînă 
la urmă. Năstase rămine un 
tenisman strălucitor, capabil să 
entuziasmeze tribunele, chiar 
cele potrivnice lui la început, 
dar este și un excelent om de 
echipă, un jucător cu mare su
flet.

Iată, așadar, treptele de ba
ză pe care s-a clădit o frumoa
să victorie a tenisului nostru- 
în același timp, reeditarea ace
lui 3—2 obținut acum 11 ard, 
tot pe teren britanic, cînd e- 
chipa României întrecea pe cea 
a Angliei, pentru a accede la 
prima sa mare finală. Din echi
pa noastră de atunci mai joacă 
numai Ilie Năstase, dar tinerii

CICLISM • Turul R. D. Ger
mane a debutai cu o etapă-pro- 
log (contracronometru pe echipe) 
la Erfurt, ctștigată de echipa 
R. D. Germane. 9 km ta 10-15. 
Pe locul secund a sosit formația 
Cehoslovaciei, 10:26. • Cea de-a 
32-a ediție a tradiționalei curse 
„Midi Libre" s-a încheiat cu vic
toria francezului Jean-R<5n6 Ber- 
naudeau. urmat de Joaquim 
Agostinho (Portugalia) la 12 sec. 
și Van de Velde (Olanda) la 35 
sec. Ultima etapă a revenit fran
cezului Gauthier, 172 km ta 5h 
12:34. • Etapa a 6-a a Turului 
Elveției a fost cîștlgată de bel
gianul Oskar Dierickx. care a 
parcurs 223 km (Basel — Spiez) 
ta 5h 43:46. Lider se menține bel-

După cum se vede, trei curse 
au marcat puternic evoluția 
probei : finala olimpică de la 
Montreal, finala „europenelor" 
din 1978 de la Praga și recen
ta cursă de la Moscova, în care 
nu mai puțin de șapte atlete 
au reușit performanțe sub 
1:58,0 ! în clasamentul actua
lului sezon recordmana Româ
niei ocupă locul doi, după 
proaspăta recordmană a lumii.

WILLIE BANKS-17,36 m
LA TRIPLUSALT

în cadrul campionatelor de 
atletism ale S.U.A. care se 
desfășoară la Walnut (Califor
nia), atletul de culoare Willie 
Banks a ciștigat proba de tri- 
plusalt cu 17,36 m, cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului. Alte rezultate : mascu
lin : lungime : Larry Myricks 
8,26 m, 400 m : Willie Smith 
45,36, 200 m : Lamonte King 
20,08 (cel mal bun rezultat 
mondial al anului), 800 m : Ar
nie Robinson 1:46,2, prăjină : 
Hintnaus 5,55 m ; feminin : 100 
m: Alice Brown 11,21, 1500 m: 
Francie Larrieu 4:12,72 ; înăl
țime : Coleen Rienstra 1,93 m, 
lungime : Jody Anderson 6,65 
m.

săi coechipieri de azi, Florin 
Segărceanu și Andrei Dîrzu. 
par a fi foarte hotărîțl să-l 
urmeze cu dăruire și voință, 
în greul urcuș al performanței.

Echipa noastră se întoarce 
la București, în cursul zilei de 
miercuri (n r. azi). Rămine în 
Anglia Ilie Năstase, care fi
gurează printre protagoniștii 
apropiatului turneu de la 
Wimbledon. Pentru toți, însă, 
un punct comun în obiectiv: 
începerea pregătirilor pentru 
etapa viitoare a „Cupei Davis", 
finala zonală. Pînă la care a 
rămas mai puțin de o lună.

TURNEUL INTERNATIONAL
(Urmare din pag. 1)

rite să refacă handicapul. Pri
mele puncte realizate, cu oare
care ușurință, le-au dat aripi, 
jocul sextetului avînd dealtfel 
o frumoasă zvîcnire spre jocul 
combinativ rapid, asigurat de 
o bună concentrare la preluare. 
Dar această ,,scînteiere“ s-a 
stins repede, pentru că forțarea 
notei de către adversare a de
reglat mecanismul care se înfi
ripase. Fetele noastre au reușit 
totuși să cîștige în finalul setu
lui, readucînd egalitatea pe ta
bela de marcaj.

Se vedea însă clar că balastul 
psihic, tensiunea, cit și neîncre
derea în posibilitatea unui 
succes frînau serios elanul echi
pei noastre. în setul al treilea 
n-au reușit preluările, atacul 
n-a găsit breșe în apărarea 
adversă, Iar moralul de con
curs a scăzut și mai mult.' în 
ultimul set, echipa noastră a 
aruncat in luptă toate resurse
le și, pe fondul unei stări de 
oboseală evidentă și la adver
sare, a reușit să mențină echi
librat jocul in prima sa jumă
tate- Apoi, spre final, cînd în
deosebi lrina Petculeț și Iulia- 
na Enescu au avut o serie de 
intervenții bune la fileu, au re
cuperat un handicap de patru 
puncte, împingind setul in pre
lungiri. Efortul acesta n-a fost 
însă finalizat...

TELEX • TELEX
gianul Daniel Willems, urmat de 
Joop Zoetemelk (Olanda) la 47 
sec. șl Dietrich Thurau (R.F.G.) 
La 1:36.

ȘAH • După 12 runde, ta tur
neul de la Zemun (Iugoslavia) 
conduce marele maestru iugoslav 
Vellminovlci cu 8,3 p (1), urmat 
de Farago (Ungaria) 8 p etc. In 
runda a 12-a Farago a ciștigat 
la Karasicl. iar partidele Ivkov 
— Marttaovici șl Pytel — Ciricl 
s-au încheiat remiză. 6 A 6-a 
partidă a meciului dintre Marta 
Littaskaia (U.R.S.S.) și Tatiana 
Lemaclko (Bulgaria) care se des
fășoară la Odesa, ta cadrul tur-

CAIACIȘTII Șl CÂNOIȘTII NOȘTRI

ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIA
Caiaclștii și canoiștii noștri au 

ciștigat 9 din cele 11 probe 
ale regatei internaționale desfă
șurate la Castel Gandolfo, lingă 
Roma, iată învingătorii : K1 — 
500 m ; Vasile Dîba 1:51,0. CI — 
500 m : Dobre Nenciu 2:01,6, 
K1F; Maria Ștefan 2:04,3, C2
— 500 m : Ivan Patzaichin — Pe
tre Capusta 1:51,0, K 2 F : Agafia 
Buhaev — Elisabeta Băbeanu 
1:50,03, Ci — 1 000 m : Patzal- 
chin 4:18,03, K 2 — 1 000 m : A- 
lexandru Giura — Nicolae Ticu 
3:28.08, C 2 — 1000 m : Gheor- 
ghe și Toma Simionov 3:59,03, 
Kt — 1 000 m : Dîba — Zafiu
— Geantă — Ticu 3:08,09. La K 1
— 1 000 m a ciștigat italianul O- 
reste Perri 3:44,09, urmat de Ion 
Geantă 3:50,00, iar la K 2 — 500 
m Giura și Zafiu au sosit pe lo
cul doi cu 1:37,00, în același timp 
cu Învingătorii, Merll-Mastran- 
drea (Italia).

Săritura cu prăjina iți caută noi limite

THIERRY VIGNERON, LIDERUL GENERAȚIEI 
CARE VA ATINGE 6 METRI?

După ce americanii au domi
nat primul deceniu al prăjinii 
elastice, trei școli europene s-au 
afirmat ta ultimii ani, contes
tând supremația săritorilor de 
peste Ocean, mai tatii prin con
sistență ta. valori de prima mină, 
iar mai recent și în privința re
cordului mondial : cea poloneză 
(Slusarskl, Buciarski, Kozakie- 
wiez, Kllmczuk), cea sovietică 
(Volkov, Trofimenko, Prohorenko, 
Krupskl, Poliakov etc.) șl cea 
franceză (Abaxta, Houvion, Bel- 
lot, Vlgneron).

Thierry Vlgneron, cel mal ttaăr 
dintre cel „patru mușchetari", 
este primul francez care îșl în
scrie numele pe tabelul record
manilor lumii ta această probă 
șl, totodată, cel mal ttaăr record
man al „erei sintetice" (dacă nu

DE VOLEI AL ROMÂNIEI
Echipa României : Doina Să*  

voiu. Mariana Ionescu (Gabrie
la Coman, Ileana Dobroschi), 
lrina retculeț (Crina Georges-

* aamln,,,'O|>0 I «te 20139 București, «ti ». Conte 16, ol f.I.I.B. 1, tel. rentrate 11.50.59 «ecțlo coreip. II 91 09 f interurbar «33 I tel» 18 350 ramsp. îlporul l. f. „Informația* 
romru ■troinoiate t abonamente prta ILEXIM « departamentul export Impor! pretA. P.O. Box 134-137. telex II 224, BucurefU, «tx. tj Decembrie nx. 3. R. 1. 10369

REZULTATE TEHNICE ;
R.D.G. — Cehoslovacia 3—9 (8, 

4, 13)
Polonia — Ungaria 3—1 (11, 9, 

-11, 12)
U.R.S.S. — România 3—1 (8,

—13, 4, 16)
R.D.G. — Bulgaria 3—1 (11, —3, 

13, 16)
R. D. Chineză — Cuba (tin.) 3—0 

(«, 7, 6).
Clasamente

** Seria I

1. U.R.S.S. 3 3 0 9:1 1
2. România 3 2 1 7:3 5
3. Polonia 3 1 2 3;7 4
4. Ungaria 3 0 3 1:9 3

Seria a Ii-a.
1. R.D.G. 4 4 0 12: 7 3
2. Bulgaria 4 3 1 10: 3 7
3. R.P. Chineză 4 2 2 6; 6 S
4. Cehoslovacia 4 13 3:11 5
5. Cuba (tin) 4 0 4 2:12 4

. Echipele clasate pe locurile 1 șl 
2 ta cete două grupe vor juca In 
turneul final pentru locurile 1—4, 
iar ocupantele pozițiilor 3 și 4 
vor evolua ta turneul pentru lo
curile 5—8.

PROGRAMUL DE AZI
ora ii; Polonia — Cehoslovacia; 

ora 16 : România — R.D.G. (med 
televizați. Ungaria — R.P. Chi
neză, UJt.S.S. — Bulgaria.

cu), Victoria Georgescu (Cori
na Crivăț), Victoria Banciu, 
Iuliana Enescu.

neului candidatelor la titlul mon
dial feminin, s-a întrerupt după 
41 de mutări. Litinskaia conduce 
cu 3,5—1,5 p.

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Eastbourne 
(Anglia), Virginia Ruzlci a ta- 
trecut-o cu 6—7, 6—3, 6—1 pe 
Mary Carillo (S.U.A.). Alte rezul
tate : Nagelsen — Tomanova 7—5,
6—3, Stove — Klyomu’-a 6—7, 
6—1, 6—2, Mandlikova — Greeves 
6—4. 6—2, wade — Bohm 6—3, 
6—2, Austin — Jollissatat 6—3,
6— 4, Casals — Gerulaitis 7—5,
7— 5, Turnbull — Harrington 6—1, 
6—3.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Madrid a fost ciștigat de Ra- 
diotehrdk Riga, care a întrecut 
ta finală cu 3—2 pe Real Madrid.

CARMEN BUNACIU: 2:15,55 LA 200 m SPATE- 

A 3-a PERFORMANTĂ EUROPEANĂ A SEZONULUI
în concursul internațional de 

înot de la Bratislava, Carmen 
Bunaciu a ciștigat detașat pro
ba de 200 m spate în 2:15,55, a 
doua performantă din ca
riera sa, aflată la 1,03 secunde 
de recordul național stabilit a- 
nul trecut, la Moscova. în ur
ma sa s-au clasat Ricaud 
(Franța) cu 2:21,31 și Czovek 
(Ungaria) cu 2:23,12. Rezulta
tul lui Bunaciu reprezintă a 
3-a performanță europeană a 
sezonului, după Treiber 
(2:13,14) și Polit (2:15,24), am
bele din R. D. Germană. Proba 
de 200 m mixt a fost cîștlgată 
de Meinecke (R.D.G.) în 
2:21,01, urmată de Pănulescu 
2:24,31 și Paraschiv 2:24,36. 
Alte rezultate : Hille (R.D.G.) 

cumva din toate timpurile). Are 
numai 20 de ani, s-a făcut remar
cat anul trecut, cind a Îmbună
tățit de trei ori recordul mondial 
de juniori, ductadu-I de la 5,43 m 
(Mike Tully) la 5,61 m. Cu un 
an Înainte sărise „doar" 5,30 m, 
dar, să nu uităm, avea 18 ani... 
Și, totuși, ta ciuda faptului că 
alături de sovieticul Konstantin 
Volkov domina autoritar tinăra 
generație, o generație fără com
plexe. care anunța bulversarea 
întregii ierarhii, la C.E. de ju
niori de la Bydgozcz, din vara 
anului trecut, Thierry nu se cla
sează declt al treilea, după alți 
doi sovietici, Poliakov și Krupskl t 

Sezonul olimpic începe specta
culos, chiar cu indoor-iil. La 12 
ianuarie, Vlgneron sare 5,62 m 
ta primul său concurs ca senior, 
cu 4 cm peste recordul continen
tal al lui Kozakfewicz. La 10 fe
bruarie, Volkov reușește 5,64 m, 
cu un centimetru mai mult de- 
ctt recordul mondial al america
nului Dan Ripley, ta aer liber, 
tot Vigr-eron dă tonul : 5,67 m la 
I mai, din nou cu un centime
tru peste recordul european al 
Iui Kozakiewjcz. La 12 mal, ta 
Milano, polonezul îșl ia revanșa ; 
5,72 m, aductad din nou ta Eu
ropa recordul mondial după maț 
multi ani de „proprietate ameri
cană". In sfirșit, la 2 iunie, pe 
stadionul Colombes din. Paris, 
Vigneron sare 5,75 m, aproplln- 
du-se la numai un sfert de me
tri de incredibila limită a celor 
6 metrii !

Va fi atinsă această perfor
manță chiar de generația de azi, 
atît de dotată și atlt de grăbită!
S-ar putea, dacă ne gtadim ta 
precipitarea evenimentelor (recor
durilor) din ultima perioadă, 
dacă acest ritm va continua. 
Deocamdată, Thierry Vigneron a 
spart gheața șl conduce plutonul 
Înaintea decernării medaliilor o- 
limpice diin vară, un pluton 
dens, din care poate răsări ta 
flecare zi un nou recordman, 
pentru că proba traversează o 
perioadă de mare salt, ca pe 
vremea primilor ani al fiber- 
glassului...

Vladimir MORARU

Fotija! menicHan e?
in campionatul european

REPREZENTATIVELE CEHOSLOVACIEI Șl OLANDEI 
AU TERMINAT LA EGALITATE 1-1 (1-0)

în ultima etapă din cadrul 
grupelor, la Milano s-au întîl- 
nit, ta seria I. echipele Cehoslo
vaciei si Olandei. Partida s-a 
încheiat la egalitate 1—1 (1—0).
Jocul a fost de un nivel tehnic 
modest. Reprezentativa Ceho
slovaciei a deschis scorul prin 
Nehoda, ta mta. 17, la capătul

CAMPIONATE • CUPE • TURNEE
Campionatul Poloniei a fost 

ciștigat la actuala ediție de for
mația Szombierki Bytom, cu 39 
de puncte din 30 de meciuri 
disputate, urmată de echipele 
Widzew Lodz, Legia Varșovia șl 
Slask Wroclaw — cu cite 36 de 
puncte. Rezultate înregistrate In 
ultima etapă : Legia Varșovia — 
Szombierki Bytom 2—0 : Slask
Wroclaw — Arka Gdynia 3—2 ; 
Gornlk Zabrze — odra Opole 
0—0 ; Zawisza Bydgoszcz — 
Widzew Lodz 0—3 ; Ruch Chor- 

zow — Stal Mtelec 4—0 ; L.K.S. 
Lodz — G.K.S. Katowice 2—1. 

4:18,58 — 400 m liber ; Poirot 
(Franța) 1:12,27 (rec.) — 100 
m bras ; Hille 64,11 — 100 ni 
fluture ; Meinecke 2:03,09 — 
200 m liber. în proba mascu
lină de 100 m spate, Mihai 
Mandache a sosit pe locul 4 în 
59,78 sec. nou record național 
(v. rec. 60,66).

BREVIAR
DESFĂȘURAT LA COMPLE

XUL OLIMPIC T.S.K.A. din Mos
cova, campionatul unional mas
culin de floretă a fost ciștigat 
de Sabir Ruziev, care l-a învins 
ta baraj pe Vladimir Smirnov 
— ambii scrimeri totallzînd în 
turneul final cîte 4 victorii. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Fomenko — 3 victorii și Roman- 
kov — 2 vlctoriL

TURNUL DE TELEVIZIUNE de 
314 m înălțime din Tallin a trans
mis în eter primele sale semnale. 
El este considerat în capitala 
R.S.S. Estone drept cel mai popu
lar obiectiv olimpic. După cum 
se știe, la Tallin vor avea loc 
întrecerile concursului olimpic de 
yachting.

NICARAGUA VA PARTICIPA 
la apropiatele J.O. de la Mosco
va la turneul de box cu Onotrn 
Ramirez, Ernesto Altera șl la în
trecerile de atletism : Csiomaro 
Larios (în probele de 200 m șl 
400 m plat) și Leonel Teller (400 
m garduri).

ÎN CEL MAI TINAR parc din 
Moscova, cel de pe teritoriul sa
tului olimpic, au fost plantați 
300 de brazi argintii, plopi, pla
tani, precum șl trandafiri, liliac 
șl alte flori. în preajma blocuri
lor în care vor locui sportivii 
participant! la Jocurile Olimpice 
au fost puse vase decorative cu 
flori, iar în holuri — Acuși, pal
mieri șl alte plante sudice.

CELE 22 DE PROGRAME ale 
J.O. (21 de discipline sportive și 
un program comun), care vor 
cuprinde orele de desfășurare a 
Întrecerilor, componența federa
ției internaționale șl a celei so
vietice la sportul respectiv, vor 
apărea tatr-un tiraj de 1.5 mili
oane de exemplare.

MINERALUL STRĂVEZIU, des
coperit pentru prima oară de geo
logii sovietici în munții peninsu
lei Kala din nordul Uniunii So
vietice, a primit numele de „O- 
llmplt" în cinstea Jocurilor Olim
pice de vară de la Moscova.

IN CADRUL expoziției de artă 
aplicată de la Riga au fost alese 
lucrări ale artizanilor letoni care 
vor fi transmise ca suveniruri La 
Moscova, unde vor putea ti achi
ziționate de partlcipanțll șl oas
peții Olimpiadei. Numeroase po
doabe stat confecționate din 
chihlimbar, materie primă tra
dițională folosită de artizanii *-  
cestei republici.

TURNEUL DE VOLEI 
DE LA BERLIN

In turneul internațional de vo
lei de la Berlin, echipa secundă 
a României a Întrecut formațiile 
Dubei (B) cu 3—2, U.R.S.S. (B) 
cu 3—1, R. D. Germane cu 3—2. 
Danemarcei cu 3—1 șl a pierdut 
ta fața primei reprezentative a 
Ungariei cu 2—3, clasîr.du-se pe 
locui doi după echipa ungară șt 
taadintea selecționatelor din R.D. 
Germană, Cuba, U.R.S.S. șl Da
nemarca.

■x

unul contraatac. Repriza se
cundă a aparținut în totalitate 
formației Olandei, care a reușit 
să egaleze prin Kist (mln. 59). O- 
landezii au asaltat ta continuare 
poarta aipărată de Netolicka. dar 
nu au obținut golul victoriei, ne 
care ar fl meritat-o fată de 
aspectul general al totîtairil.

Rezultate înregistrate în turne
ul final al campionatului elve
țian de fotbal, la care participă 
șase echipe : Grasshoppers Zu
rich — F. C. Basel 3—1 : Sion — 
Servette Geneva 3—1 ; Lucerna 
— F. C. Zurich 0—2.

în clasament conduce echipa 
Servette Geneva, cu 28 puncte, 
urmată de formațiile Grasshoppers 
Zurich — 26 puncte șl F. C. 
Basel — 25 puncte.
• ta turneul internațional de la 

Caracas, echipa Real Madrid a 
învins cu scorul de 2—1 (1—1)
formația Benfica Lisabona.


