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FETELE Șl BĂIEȚII GIMNASTICII ROMÂNEȘTI
AU PLECAT LA MOSCOVA

olimpic!

LOTURILE
OLIMPICE

hotăriți să lupte pentru aurul

Copiii minunați ai gimnasti
cii noastre sînt gata să scrie o 
nouă poveste cu care să ne vră
jească nopțile de iulie. între 
ei. „uriașul" Bela Karoly, în 
mină cu bagheta fermecată 
care le arată drumul spre cas
telul cu medalii bătute în aur 
și cununi olimpice de lauri...

Dimineața de sîmbătă a fost 
pentru fetițele noastre de aur 
aidoma uneia dintre zilele obiș
nuite de muncă. S-au trezit la 
ora 6, iar două ore mai tîrziu 
se aflau în sala de antrena
ment. Martha Karoly o urmărea 
pe Nadia Comăneci în repetări
le fără sfîrșit la bîrnă 
betul înflorit în colțul 
după fiecare aterizare 
trăda mulțumirea. Mai 
ga, Bela corecta de zor săritu
rile Emiliei Eberle, găsindu-ide 
fiecare dată un cusur pe care 
noi, spectatori ocazionali, nu-1 
ghiceam pentru că nu aflasem 
încă perfecțiunea. Dumitrița 
Turner, Marilena Vlădărău și 

’ Celelalte lucrau pentru mobili
tate, trezindu-ne nu numai ad
mirația, ci și mirarea. Flexibi
litatea de cauciuc a acestor 
păpuși era de vină...

— Ai emoții Nadia ?
— Nu. Am înconjurat

și zîm- 
buzelor 

perfectă 
în stîn-

de

în finalele zonale ale „Cupei Davis

ECHIPA CEHOSLOVACIEI S-A DETAȘAT
y

IN FATA REPREZENTATIVEI ȚĂRII NOASTRE
Finala europeană a „Cupei 

Davis" — grupa B — nu a adus 
tenismanilor noștri succesul do
rit. Cu o echipă descompletată, 
avînd în față adversari deose
bit de puternici, uneori și 
pradă unei nejustificate descu
rajări, reprezentanții României 
cedează echipierilor Cehoslova
ciei la scor net : 1—4. Amără
ciunea înfrîngerii — suferite, 
repetăm, în condiții aparte — 
nu poate deforma imaginea 
unei participări onorabile la ac
tuala ediție, în cadrul căreia 
echipa tării noastre a figurat

FL. SEGĂRCEANU,

Sîmbătâ după-amiază, înaintea 
meciului de dublu, pe terenul 
central din parcul Progresul a 
avut loc obișnuita festivitate 
prezentare a echipelor. In

de 
lipsa 

lui Iile Năstase, formația Româ
niei a fost completată cu Eduard 
Pană, el alăturindu-se lui Florin 
Segăreoanu, Dumitru Hărădău și 
Andrei Dîrzu, în timp ce în re
prezentativa Cehoslovaciei s-au 
aliniat Ivan Lendl, Pavel Slozil, 
Tan Kodes șl Stanislav Blrner. 
Ambele, asistate de arbitrul neu
tru al întîlnirl, Carlo Martini 
(Italia).

In această confruntare, pere
chea cehoslovacă pornea favorită, 
nu numai datorită faptului că 
Jan Kodes — deținătorul unul ti
tlu la Wimbledon — este un

I

cîteva ori pămîntul, așa încît o 
călătorie pînă Ia Moscova mi se 
pare acum ceva obișnuit.

— Nu, nu ne refeream la 
zborul de două ore de la prînz, 
ci la întrecerea olimpică, care, 
nouă cel puțin, ni se pare grea, 
extrem de grea.

— Nici la Skien n-a fost ■ 
ușor, iar la Strasbourg, la Fra
ga, la Copenhaga și Dallas, ca 
să nu mai vorbesc de Montreal, 
a fost foarte, foarte greu. St 
totuși. _

— Cu ce gîndurl pleci spre 
capitala olimpică 7

— Am să vă spun înainte de 
a mă urca în avion. Asta ca să 
nu aveți posibilitatea de a mă 
mai întreba și altceva...

Antrenamentul s-a încheiat șl 
fetele au liber vreo 30 de mi
nute pentru a se echipa de că
lătorie. Antrenorul Bela Karoly _
ne privește zîmbitor. Știe ce 
vrem. S-a obișnuit cu condiția 
de antrenor-vedetă și-1 privește 
cu îngăduință avatarurile.

— Plecăm azi la Moscova cu 
gîndul, cu dorința și cu hotărî- 
rea de a adăuga noi „piese- de 
valoare tezaurului gimnasticii 
românești. în ciuda celor cîteva 
accidentări, fetele sînt la aceas
tă oră în virf de formă sportl- 

printre protagonistele fazelor 
superioare. Și, mai ales, n-ar 
trebui să frîneze elanurile vii
toare, pentru obținerea unor 
performanțe cît mai ridicate. 
Așadar, să recunoaștem avansul 
luat actualmente de partenerii 
noștri direcți la întreceri, jucă
torii cehoslovaci, cărora Ie revine 
cinstea de a aborda semifinalele 
competiției, urmînd să înfrunte 
pe campioana zonei americane. 
Argentina. Celelalte două com
petitoare rămase în 
Italia (învingătoare în 
nală A, cu

D. HARADAU - J.
3-6, 2-6, 4-6

foarte bun
Ivan Lendl ,_____
primii 10 tenismani din lume la 
ora actuală, ci șl pentru că Florin 
Segărceanu șl Dumitru Hărădău 
(Andrei Dîrzu, suferind de ten- 
dinită, nu a putut juca) s-au a- 
flat pentru prima oară alături 
intr-un meci de asemenea miză. 
El și-au adjudecat, in total, 9 
ghemuri, dar n-au reușit să ctș- 
tlge măcar un set. astfel că oas
peții au încheiat rapid conturbe 
în favoarea lor. Afllndu-se de 13 
ori ia serviciu, Segărceanu sl

Suedia) și
KODES,

luptă sînt 
finala zo- 
Australia.
1. LENDL

Jucător de 
se numără

dublu, iar 
printre

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2—3)
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Fete: Nad.a 
MÂNECI, 
tlEBLE, 
RUHN, 
TURNER, 
DUNCA 
VLĂDAKĂU, 
ua GRIGORAȘ. An
trenori: Martha KA
ROLY șl Bela KA- 
IlOLY.

Băieți: Dan GRE- 
CU, Aurelian GEOR
GESCU, Kurt SZI- 
LIER, Sorin CE- 
POL Nicolae O- 
PRESCU, Romulus 
BUCUROIU, 
BRANEA. 
nori: George 
DOVICI șl 
COȘARIU.

co-
Emilia E- 

Melita 
Dumitrița 

Rodica 
Marilena 

Cristi-

Radu 
Antre- 

CON- 
Vasile

lupta cu brio pentru

aducă și
efortul 

peste 90 
îșl așea-

vă și pot
menținerea — și chiar amplifi
carea — supremației olimpice. 
Sigur, o întrecere de asemenea 
anvergură poate să ' ~ '
surprize...

Calm, fără a trăda 
unui antrenament de 
de minute. Dan Grecu 
ză, în rînduială perfectă, echi
pamentul în sacoșă.

— Așadar, Dane, încă o O- 
limpiadă. Cu ce sentimente o 
întîmpini ?

— După mai bine de 5 000 de 
ore de muncă — acesta este 
drumul parcurs între Montreal

Hristoche NAUM 
Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Simbătă a început in Capitală

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE FOTBAL

A. Ionescu (simbătă un virf bătăios ca și Cămătaru) s-a înălțat 
peste trei adversari și a reluat puternic, cu capul, spre poarta 
lui Bahra. Foto : V. BAGEAC

lată, in 
celor două

LOTUL REPREZENTATIV - F. C MAGDEBURG l-O(l-O)
Deși a avut în F.C. Magde

burg un adversar (firește) su
perior valoric echipelor Musce
lul Cîmpulung și F.C.M. Bra
șov, întîlnite în cursul săptă- 
mînii, lotul reprezentativ, fără 
să strălucească, a făcut — to
tuși — cel mai bun joc al său 
din seria celor trei. într-adevăr 
beneficiind și de condiții mai 
bune de joc (timp răcoros, ga
zon excelent), selecționabilii au 
marcat un plus atît pe planul 
prospețimii fizice cit și pe ace
la, la fel de important, al or
ganizării, al dispunerii liniilor 
în teren, al conlucrării dintre 
ele; în pofida faptului că prin 
accidentarea de ultimă oră a 
lui Marcel Răducanu (entorsă 
de gleznă), mijlocul echipei a-

In ultima partidă de verificare înaintea J. 0.

ROMANIA-UNGARIA 22-19
LA HANDBAL MASCULIN

Partener : selecționata 
a Ungariei, aceeași 

sportivii români mai 
miercuri în București

Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală a găzduit simbătă 
după-amiază ultima întîlnire de 
verificare a reprezentativei 
noastre olimpice masculine de 
handbal, 
olimpică 
cu care 
jucaseră 
(17—13) și joi la Ploiești (19 — 
18). De această dată, echipa 
României a evoluat fără Radu 
Voina, accidentat în partida an
terioară (entorsă, medicul Con
stantin Șerpe străduindu-se să-l 
facă apt de joc pînă la meciul 
cu Iugoslavia, programat în tur
neul olimpic la 26 iulie). Rolul 
de conducător de joc și l-a asu
mat Iosif Boroș, cel care și în 
turneul de la Valladolid („Tro
feul Spania") a evoluat pe acest 
post. Și de această dată meciul 
a fost cîștigat de echipa noas
tră : ROMANIA — UNGARIA 
22—19 (10—10).

Cei aproape 2 000 de spectatori 
au asistat la o întîlnire cu une
le momente agreabile, la o ve- 

,cursă de urmărire" a 
maghiari pentru

ritabilă 
handbaliștilor 
a-i ajunge pe sportivii noștri, 
adesea detașați : 7—4 (min. 17), 
9—6 (min. 23), 15—12 (min. 43), 
18—14 (min. 47), 21—17 (min.
57). Și dacă, uneori, oaspeții 
au reușit să egaleze situația sau 
să reducă din handicap (min. 
27 : 8—9, min. 30 : 10—10, min. 
37 : 11—12, min. 50 : 17—19, min. 
58 : 19—21), cauza a fost — în 
primul rînd — slăbirea atenției 
handbaliștilor români în faza

H. N-
(Continuare in pag. 2-3)

Depășindu-l pe Peter Kovacs și evitind blocajul lui Laszlo Szabo, 
Vasile Stingă șutează de la semicerc și înscrie încă un gol in con
tul reprezentativei României. Foto : Dragoș NEAGU

bordase meciul într-o formulă 
inedită, în locul stelistului evo- 
luînd Cîmpeanu II, sărbătorit 
simbătă — pentru cei 23 de ani 
împliniți — de întregul lot.

Sprijinit pe acești doi piloni 
— o poftă de joc, manifestă în 
ambele reprize, și o mișcare 
rațională, în cadrul căreia a 
apărut mai pregnant și preocu
parea pentru unele scheme —. 
jocul de ansamblu al compo- 
nenților lotului a cîștigat. întru- 
cîtva, în combativitate și cursi
vitate. Un cîștig demn de luat 
în seamă (în condițiile marca
jului strict aplicat cu sfințenie, 
chiar și într-un joc amical, de 
Seguin. Pommerenke, Streich și 
la fel de zeloșii lor coechipieri), 
convertit intr-o evidentă supe- 

defensivă. îndeosebi jucătorfi 
cu gabarit s-au mișcat greoi, 
n-au ieșit la timp în întîmpi- 
narea adversarului, au lăsat 
mari spații libere pe semicerc 
prin deplasări inoportune. în 
atac, echipa noastră a evitat, pe 
cît a fost posibil, contactul cu 
adversarul, pentru a elimina 
posibilitățile de accidentare. De 
aceea au fost prelungite mo
mentele de pasare la distanță 
și s-a optat pentru șutul din 
poziții libere.

Firește, echipa noastră și-* 
permis folosirea acestor mijloa
ce și pentru faptul că de ad
versar o desparte o clasă valo
rică, problema victoriei nept*- 
nîndu-se nici un moment. Stan- 
dingul său actual, cu care sa 
prezintă la startul turneului o- 
limpic (debutul este programat 
la 20 iulie, întîlnirea opunîn- 
du-le formația Kuweitului), este 
la înălțimea exigentelor și ho- 
tărîtoare în comportarea sa la 
această ediție a J.O.. în care îșl 
pun speranțele toți oamenii 
handbalului românesc, vor O 
calmul, luciditatea și puterea da 
concentrare a celor 14 sportivi 
care ne vor reprezenta : Nicolae 
Munteanu și Claudiu Ionescu — 
portari. Radu Voina (căpitanul 
echipei), Ștefan Birtalan, Cor
nel Durău, Adrian Cosma, Va
sile Stingă, Cezar Drăgăniță, 
Marian Dumitru, Iosif Boro*.

Simbătă, în plină perioadă de 
pregătire a viitorului sezon com- 
petițional (oficial) de toamnă, 
a început la București, pe sta
dionul „23 August", un turneu 
la care participă patru echipe : 
Lotul reprezentativ al țării noas
tre, F. C. Argeș, Dinamo Tbilisi

F. C. Magdeburg. In prima zi 
întrecerii, lotul reprezentativ 
Dinamo Tbilisi au întîlnit pe 

Magdeburg și, respectiv, 
Argeș. In ambele par- 

înregistrat același 
cu care a cîștigat 
reprezentativ al ță- 
cît și Dinamo Tbi- 

scor, 1—0, 
atît Lotul 
ril noastre, 
lisi.

continuare, cronicile 
partide : 

rîoritate teritorială și. în ulti
mă analiză — grație îndeosebi 
bătăiosului și. de astă dată, 
inspiratului Cămătaru — într-un 
număr de situații de gol net 
superior celui trecut în dreptul 
formației oaspete: cazul fazelor 
din min. 6 (cînd A. Ionescu a 
reluat, din apropiere, cu capul, 
la o centrare a Iui Tilihoi), 14 
(sprint al lui Cămătaru pe flancul 
drept). 24 (șut neconvingător, 
din poziție bună, al lui D. Ni
colae), 31 (Cîmpeanu II plasea
ză alături din mijlocul careului 
mare), 35 (reluare Cămătaru. 
cu capul, printr-o frumoasă de-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)



Sub genericul „Daciadei“ Carnet de rep

SPORTIVI DE PE TOATE
(Urmare din pag. 1)

MARILE ȘANTIERE ALE ȚARII
ÎNTR-0 COMPETIȚIE DEDICATĂ LOR

ii CUPA CONSTRUCTORULUI"
In fiecare an, oamenii șan

tierelor din întreaga tară își 
dispută întîietatea și într-o 
competiție sportivă de amploa
re: „Cupa constructorului". Star
tul în această îndrăgită întrece
re din cadrul „Daciadci" se dă 
odată cu primăvara, cînd 
schelele încep să urce și mai 
viguros spre înălțimi, cind ziua 
lasă loc — la sfîrșitul orelor de 
muncă — și pentru o miuță. 
Atunci, in lumea dintre maca
rale încep întrecerile pe tere
nurile de sport. La fotbal șe 
înscriu 160 de echipe, construc
tori din Zalău, Constanța, Pi
tești. Oradea etc: la volei se 
întrec 115 formații, „team“-uri 
redutabile de betoniști, zidari, 
fierari de pe marile platforme 
industriale de la Midia-Năvo- 
dari, Tulcea. Slatina, Borzești. 
Apoi, 45 de „șefi de echipe" Jși 
selecționează handbaliștii. 
cepe și turneul de tenis 
cîmp, cu 320 de jucători, 
spre sfîrșit crosul cu 
18 000 de competitori!

Finalele „Cupei constructoru
lui" din acest an au avut loc, 
sîmbătă și duminică, în Capita
lă. Au fost două zile de fru
moase întreceri, de jocuri dis
putate cu fervoare. La handbal 
au cîștigat băieții de la Trustul 
de construcții Argeș. I-am ur
mărit în meciul lor cu „șantie- 
riștii" de la T.C.L. Oradea. 
Două echipe puternice, bine 
pregătite, care au luptat — în 
chip sportiv — pînă la fluie
rul final. Handbaliștii de la Pi
tești aveau ca antrenor (volun
tar, se înțelege) pe ing. Sțclian 
Coman. Cei de la Bihor erau 
conduși de arh. Gheorghe Bo- 
jescu. • Ce ne puteți spune 
despre echipă, tovarășe Stelian 
Coman? • Formație fruntașă 
pe mai multe șantiere ale T.C. 
Argeș. • Ce ne puteți spune 
despre T.C. Argeș? • Trust 
fruntaș, anul trecut distins cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, în 
construcția de locuințe. • Ce 
ne puteți spune despre con
strucția de locuințe? • Ridi
căm, acum, cartierele Prundul, 
Găvan, Trivale, Războieni. Lu
crăm și la Curtea de Argeș, 
Cîmpulung, Topoloveni. • Deci, 
ce ne puteți spune despre echi
pă? • Formație disciplinată, 
ambițioasă, totuși... neomogenă. 
• Nu pare. • Nu-i cunoașteți... 
compoziția: Constantin Anghel 
(fierar betonist), Florea Preda 
(dulgher), Gheorghe Constantin

în
de 
iar 

aproape

(topometrist). Gheorghe Matei 
(zidar), Ion Paflea (mecanic de 
betonieră). Vasile Tudose (mo
zaicar), Stan Petre (instalator).

Așadar, la handbal au cîști- 
gat tinerii din Pitești. Pe cele
lalte locuri; 2. I.J.C.M. Vaslui 
(instructor voluntar — Mihai 
Florea. front de lucru — zona 
Gării, cartierul Ana Ipătescu, 
cu ultimul bloc turn ,,A 56“
aflat în finisare). Locul 3 a 
fost ocupat de constructorii din 
Bihor. (T.C.L. Oradea înalță, 
printre altele, zona de vest a 
orașului, cartierul Nufărul, iar 
la Băile Felix — hotelurile 
„1300“, Poienițe, spitalul de 700 
de locuri etc.). In sfîrșit, pe lo
cul patru — trebuia să ocupe 
cineva și acest loc! — s-au cla
sat handbaliștii de la Institutul 
de proiectări din Sibiu: 
geologi (Anton Melintie, 
Speck, Dominic Stemle) și 
ingineri (Daniel Petrescu, 
tried Hempert, Vaier Poclitaru, 
Gerd Stenzel și Roman Dopp).

în finala „Cupei constructo
rului" la cros au luat startul 
cite doi reprezentant! (o fată 
și un băiat) din fiecare județ. 
Cei mai buni atleți de pe șan
tiere: Elena Dragu (IAGSC 
Buc.) și Radu Boar (IJCM 
Arad). Ceilalți învingători: fot
bal — IJCM Botoșani; volei — 
IJCM Arad; tenis de 
ing. Ioan Pavel (șef 
IJCM Vrancea).

A fost o reușită a 
nostru de masă, o competiție în
chinată „Zilei constructorului", 
ce urmează a fi sărbătorită 
anul acesta odată cu primele 
tntreceri ale Jocurilor Olimpice 
de la Moscova.

Vasile TOFAN

Măricel Voinea, Nicolae Vasilca, 
Lucian Vasilache și Alexandru 
Folfcer. Aceasta este, în primul 
rînd, speranța celor trei antre
nori — Ioan Kunst Ghermănes- 
cu, Nicolae Nedef și Lascăr Pa
nă — care au pregătit team-ul 
nostru și care-1 vor conduce în 
marea întrecere de la Moscova.

Selecționata 
să de Mihaly 
în componentă 
Peter Kovacs, 
țină pasul cu prestigiosul 
adversar, 
jucat mai bine, mai rapid, mai 
derutant și mai eficient cînd nu 
l-a avut în teren pe liderul 
său... Chiar și așa. sînt însă 
puține atu-urile sale ofensive

Ungariei, condu- 
Faludi, avindu-1 
și pe „gigantul" 
s-a străduit să 

său 
Adevărul este că a

și defensive, cel mai bun din 
echipă fiind „veteranul" Bela 
Bartalos, omul care oprește de 
foarte multe 
în plasă.

In meciul 
scris :

Birtalan 5 
la 7 m), Vasilca 4, 
Folker 2, Boroș 2, Dumitru 2. 
Vasilache 2, Durau 1, Drăgăniță 
1 și Voinea 1 — pentru Româ
nia, Kontra 7, Kovacs 4, Lele 
2, Kenyeres 2, Fodor 2 și Pal 2 
— pentru Ungaria.

Au condus cu multe scăpări 
arbitrii bulgari Ivan Țvetkov și 
Iordan Todorov.

La încheierea preparativelor. 
urăm succes deplin echipei de 
handbal a României în tentati
va sa de a cuceri prima cunună 
olimpică.

ori mingea să intre
de sîmbătă au in
(4 din aruncări de 

Stingă 2,

în obiectiv

FINALELE ZONALE ALE „CUPEI DAVIS"
(Urmare din pag. I)

trei 
Ralf 
cinci 
Wie-

cîmp — 
lot I la

sportului

„DACA TOȚI PRIM^ 
SPORTUL CA LA

. Hărădău și-au valorificat doar 7 
din ghemurile în care puneau 
mingea în joc. De 6 ori ei au 
cedat break-url (fiecare cite trei), 
față de numai două ale cuplului 
cehoslovac („oferite" de Kodes). 
Intr-un ouvlnt, jucătorii noștri au 
comis foarte multe greșeli 
n-au acoperit cum se cuvine 
renul. Majoritatea punctelor 
activul perechii române s-au 
tarat mingilor trimise în out 
în fileu (destul de numeroase și 
ele) de Kodes șl Lendl. Ca notă 
generală, o partidă destul de a- 
nostă, cu rare momente de real 
spectacol (datorate mal 
oaspeților), specifice jocului 
dublu. Astfel, la capătul a 
minute, perechea cehoslovacă 
cîștigat cu 6—3, 

Scorul general 
urcat la 3—0 în 
lor, care șl-au 
calificarea.

6—2, 6—4. 
al întîlnirii

E. PANĂ P.

și 
te- 
dln 
da- 
sau

mult 
de 
85
a

a
favoarea oaspeți- 

asigurat astfel

SLOZIL 5-7, 0-6

Duminică după-amiază, prin a- 
eocdul celor dod. căpitani de echi
pă — Gh. Vizim și A. Bollard — 
în ultimele partide de simplu au 
fost initrod/UiȘi și jucătorii de re
zervă. Lui Pavel Slozjl l-a fost 
opus tlnărul Eduard Pană, care

FETELE Șl BĂIEȚII GIMNASTICII
(Urmare din pag. 1)

și Moscova 1 — vreau de la ea 
nu numai o medalie pentru 
mine, la inele, firește, ci și per
formanțe de seamă pentru în
treaga echipă.

Autobuzul duce 
„23 August" spre 
topeni nu numai 
gimnasticii românești, ci și spe
ranțele noastre că intre 20 și 25 
iulie ne vom emoționa din nou

de la centrul 
aeroportul O- 
reprezentanții

pentru acești oameni minunați 
și isprăvile lor legendare, pen
tru tricolorul care va urca spre 
Înălțimi inaccesibile altora, sus
ținut de talentul, sîrguința 
abnegația 
câți să 
demni.

înainte 
avionului, 
zimbește cuceritor 
ne :

— La Moscova va fi mai fru
mos ca la Montreal !

SI 
celor crescuți și edu- 
ne Ce ambasadori

de a urca pe scara 
Nadia ne privește, ne 

și ne spu-

eficiența secțiilor pe
Toamnă de toamnă, un simplu 

afiș la sala de scrimă

Cînd spui „scrima sătmăreană** 
gîndul te duce, imediat, fie la 
meșterul Alexandru Csipler — 
„ Șanyi baci» cum îi spun cu 
dragoste și respect toți cei care 
de-a lungul deceniilor au pășit 
eu sfială pe planșa sătmăneană 
ca începători, dar cu timpul 
și-au spus cu talent și hotărlre 
cuvîntul pe planșele lumii — fie 
la elevii lui, azi antrenorii sec- 

scrimă din 
productiv

la elevii 
țlilor de 
cel mai 
(ară.

Noi vă 
ceastă dată, pentru t 

două nume : Francisc 
și Paul Haukler. Primul, fără 
rezonanțe deosebite în memoria 
iubitorilor scrimei din afara Săt- 
marului. celălalt amintindu-1 pe 
un alt Haukler, Ștefan, fost mare 
fiore tist din ecliipa României, 
campioană mondială cu aproape 
doua decenii în urmă, acum an
trenorul coordonator al scrimei 
din Satu Mare. Ambele, însă, 
deschizînd un unghi amplu, Intre 
laturile căruia se desfășoară o 
temeinică activitate pentru de- 
{> is tar ea și lansarea tinerelor tă
cute. Francisc Wielland, econo

mist principal la Unlo Satu Mare, 
de peste trei decenii in această 
uzină-fanion a industriei muni
cipiului, este de peste două de
cenii președintele și animatorul 
comisiei județene de scrimă. Lar 
Paul Haukler, grafician de me
serie, nu slujește scrima cu flo
reta, ca fratele său Ștefan, ci 
cu uneltele desenului și picturii, 
popularizind-o in întreg orașul 
cu mari panouri și afișe atră
gătoare. Și datorită muncii și 
entuziasmului tuturor celor ce 
compun familia matură a scri
mei sătmărene, un simplu afiș 
pus la sala de scrimă la începu
tul fiecărui an școlar, adună, 
toamnă de toamnă, sute de copii 
la selecție. Pentru că această 
frumoasă și dificilă disciplină o- 
limpică are deja tradiție în Satu 
Mare, nu mai este de mult doar 
o idee generoasă, ci o realitate 
pilduitoare, prin sprijinul acordat 
de organele . localeț prin baza

■

Satu Mare, 
centru din

propuneml însă, de a- 
început, alte 

Wielland 
Primul,

materială existentă, 
tehnice, prin activul 
Împreună, au creat 
măreană de scrimă.

,Am Început cu . .
care nu a cerut înaintea perfor
manței condiții deosebite, intr-o 
sală veche, de 14/6 mefri, șl nici 
unul din noi nu se sfla să prindă 
o scindură, să bată un cui, clnd 
era nevoie. Căci nu vorbele con
tează, ci ce facem ; cu asta ră- 
mlnem 1“ — ne spune tovarășul 
Francisc Wielland. Și astăzi in 
Satu Mare există cea mai mo
dernă sală specializată de scri
mă din țară, două secții de per
formanță (Clubul sportiv muni
cipal și cel școlar), două secții 
experimentale (cu accent pe ini
țiere) , la întreprinderile ^3 Au
gust" și „Mondiala", șl, in pers
pectivă, un centru la Grupul 
școlar Unio, unde sînt 2 000 de 
elevi.

Iată de ce interlocutorii noștri 
din Satu Mare ne-au vorbit des
pre necesitatea unul club spe
cializat de scrimă in Satu Mare, 
care să cuprindă mai bine toată 
filiera, de la copil la sportivi 
do mare performanță, cu o bază 
materială adecvată, cei 10 an
trenori retribulțl, Împreună cu 
cel 6 voluntari constituind un 
.capital" de preț. „Noi creștem 
no numai sportivi, ci și oameni. 
Cel care au plecat de la noi, 
pentru studii, pentru perfor
manțe, s-au Întors in cele din 
urmă acasă, ca meseriași capa
bili și serioși. Pentru că el au 
deprins In anii uceniciei de la 
noi munca, punctualitatea, cin
stea. Scrima, ca sport prioritar, 
înseamnă la noi să dăm lotu
lui reprezentativ cît mai mulți 
trăgători de valoare internațio
nală, dar și societății oameni de 
nădejde", ne-a precizat pre
ședintele comiistel Județene. Cîteva 
exemple de actualitate care îi 
susțin afirmația. Doctorul Ște
fan Szentkiraly șl profesorii Su- 
zana șl ștefan Ardcicanu s-au 
întors acasă, contribuind direct 
la preluarea ștafetei performan
ței, în lotul olimpic al Româ
niei se află patru tinere talente 
crescute la Satu Mare — flore- 
tiștii Sorin Roca și Zsolt Husti, 
spadasinii, Rudolf Szabo și Ni-

ramuri de sport SCRIMA,
colac Bodoczl, iar gata de start 
slut foarte tinerii Gabriela Be- 
tuker (antrenor Șt. Haukler) și 
Atila Fllle (antrenoare Eva Len
gyel), care promit prin talentul 
lor, prin Investiția de muncă șl 
pasiune a profesorilor ' 
care le dorim transmise 
dldațllor la performanță.

prin cadrele 
obștesc, care, 
școala săt-

Șanyi baci,

„Promovăm sau nu 
văm î", aceasta-i

a început bine jocul, menținând 
scorul strîns pînâ la 5—5. Prin 
prime servicii puternice și veniri 
ia fileu oportune, el l-a pus de
seori în dificultate pe puternicul 
său adversar. Acesta a reușit, to
tuși, să iasă din momentele gre
le ale partidei șl după ce își 
adjudecă primul set în prelungiri, 
în cel de-al doilea (s-a jucat du
pă sistemul „cel mai bun din 3“> 
are cale netedă spre victorie. Ori
cum, chiar penitru acest singur 
long-set, comportarea Iul Pană 
a constituit o plăouță surpriză.

FL. SEGARCEANU - S. BIRNER 
6-2, 2-6, 8-6

a
La uin ridtoait nivel spocitacula? 

și tehniLc s-a situat ultima sec
vență a înitîlnirii. Elibenat parcă 
de tracul din primele zile, cu 
mai mult aplomb In Intervenții și 
dese execuții de roailă finețe. 
Florin Segărceanu a reușit să 
aducă echipei române punctul 
de onoare. El n-a părut nici un 
moment impresionat de „cartea 
de vizită** a adversarului său, 
Stanislav Birner, care venea după 
recente victorii lai jucători repu- 
taiți, ca Gorman și Jaiuffret. Tî- 
nărul nostru campion s-a făcut 
remaineait, în special, prin mult 
mai bune retururi, drive-uri per
cutante și frumoase deml-voleuri. 
Condus, printr-un break, cu 3—4 
în setul decisiv, el egalează ime
diat, da apoi să conducă și să 
aibă un prim meci-bal la 5—4. 
Din nou condus (cu 5—6), Segăr
ceanu egalează, după schimburi 
d« mingi superbe, ca în al 14-lea 
ghem, pe serviciul Iul Birner să 
facă în sfîrșit breakul victorios, 
La capătul a 2hl8 de Joc.

★
La Roma în finala grupei eu

ropene A echipa Italiei a în
trecut cu scorul de 4—1 formația 
Suediei Rezultate : Barazzutti — 
Johansson 6—3, 6—2, 6—2 ;
natta — Slmonsson 6—8, 
2—6, 6—4, 4—6 ; Panatta, 
lucei — S.
8—3, 7—5 ; 
5-6, 6—3.
razzutti —

Pa-
6—1, 

Berto- 
și H. Slmonsson 6—2,
Panatta — Johansson 
»—4, 1—6, 6—4 ;
Slmonsson 8—6,

Ba
lt—1.
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De curînd, dînd curs unei 
invitații, reporterul a poposit 
pe meleaguri mehedințene, în 
comuna Livezile, situată într-o 
pitorească zonă de deal, apro
ximativ la o jumătate de oră 
distanță de reședința județului 
— Drobeta Turnu Severin, 
încă de la intrare, am întîlnit 
mărturii ale vieții noi a coope
ratorilor. Școală nouă, dispen
sar nou, apă potabilă care curge 
prin conductă, unitate C.E.C., 
sifonărie, moară, brutărie, ma
gazin universal, cinematograf, 
termoficare, stradă principală 
asfaltată, autoturisme parti
culare (există aproximativ 150 
de mașini), iată atîtea și atîtea 
elemente care apropie pe cei 

de 
flori 
bel- 
do-

aproape 4000 de livezeni 
viața urbană. Și peste tot 
multicolore, verdeață din 
șug, curățenie exemplară, 
vezi că nu întîmplător această 
localitate a cucerit, pînă acum, 
4 premii I pe județ, locul III 
pe tară și „Ordinul Muncii" 
clasa a III-a pentru realizarea 
sarcinilor economice, gospodă
rire și înfrumusețare. O vorbă 
din bătrîni spune că OMUL 
sfințește locul ; ei bine, aid la 
Livezile OAMENII SFINȚESC 
CUM NU SE POATE MAI 
BINE LOCUL.

Primarul comunei, Rafael 
Ciorăscu — comunist de ac
țiune și omenie, întreprinzător, 
dinamic, născut pe aceste me
leaguri — ne explică de ce~ am 
fost invitat! acolo : „Sărbăto
rind 50 de ani de la înființa
rea primei echipe de fotbal să
tești, Unirea (iată un nume care 
exprimă fidel modul de acțiune 
al livezenilor), inaugurăm noul 
stadion comunal, printr-un 
meci în care rvem ca oaspete 
de onoare pe campioana țării 
la fotbal, Universitatea Craiova. 
Și am dori 
aioi, sportul 
ța noastră, 
il . practică, 
platidind și 
ticipanți. Și 
la sport, 
familie...".

să mai rețineți că, 
face parte din via- 
a țăranilor. Unii 
alții il privesc a- 
încurajînd pe păr
uite așa, sintem și 

ca într-o adevărată 
Și am mai aflat — 

apoi am și văzut, concret — că 
intr-adevăr sportul are 
Livezile prieteni adevărați. 
simte ca la el acasă. Un 
dion cu pistă de atletism, 
instalații anexă și tribună prin
cipală, terenuri de handbal, vo
lei, tenis de cîmp (pentru echi
pele din campionatul județean), 
o sală de gimnastică (bine do
tată), cu o pistă de popice, 
mese de ping-pong și șah. Re
țineți : pentru construirea

la 
se 

sta- 
cu

ITINERARUL SATU MARE - TIMIȘOARA - CONSTANȚA
mulțumindu-se cu faptul că la 
nivelul reprezentării divizionare, 
clubul Farul a practicat trans
ferul masiv și de rezonanță, flo- 
retistele Viorica Țurcan, Marcela 
Moldovan șl spadasinul Llvlu 
Angelcscu, componenți al lotu
lui reprezentativ, fiind trei e- 
xemple edificatoare. Și dacă pre
zența acestora, ca și a altora 
aduși din alte centre, ar fi În
semnat pivotul închegării unor 
echipe cu element® autohtone, 
tot ar fi fost bine. Dar procesul 
a început și s-a încheiat odată cu 
perfectarea transferurilor. Lată 
de ce acum, cînd unii dintre 
cel cu firmă' se pregătesc de 
plecare din Constanța, antreno
rii M. Echimcnco și Horia Gheor
ghe sînt obligați să reconsidere 
total optica, lndreptîndu-șl pri

virea spre propria, grădină. Care 
trebuie încă serios cultivată și 
îngrijită, cu răsaduri culese, însă, 
și de la Clubul sportiv școlar, 
unde eforturile tinerelor profe
soare Lucia Ene (fără experiența 
planșei, a sportivului de perfor
mantă. dar cu multă tragere de 
inimă) și Nidia Barbu (cu expe
riența floretistei divizionare, dar' 
și cu comodități... estivale) se 
cer conjugate cît mal grabnic. 

Constanța are patru echipe di
vizionare (cele de floretă femi
nină și spadă ale Farului aflin- 
du-se și acum, ca și în anii din 
urmă, în .lupta pentru podium) 
are oameni entuziaști (ca de 

pLlidă antrenorul voluntar Con
stantin Lepădațu, fost spadasin, 
care animă o întreagă secție 
„Albatros* Mamaia, în mijlocul 
colegilor săi de la O.N.T. Lito
ral, pe lingă multiplele sale o- 
bligații profesionale și obștești) 
și o bază de plecare (în co
cheta sală de scrimă Fainii am 
văzut mulțl copii pregătindu-se, 
iar președintele clubului Farul, 
Ion Olaru, a reafirmat dorința 
forurilor locale de a sprijini in
tens, pe mai departe, dezvoltarea 
acestei discipline olimpice). Pre
mise pozitive, deci, menite să 
consolideze în anii următori 
prestigiul Constanței ca unul din 
centrele viabile ale scrimei ro
mânești, nu numai reprezentant 
pe schema divizionară, -ci și pe 
harta pepinierelor.

»1
tn alte 

ceea ce 
o so-

lor, pe 
și can-

promo- 
intrebarea

Șl dacă la Satu Mare se vor
bea și de viitorul săbiei, sin
gura armă la care nu era re
prezentată în Divizia națională, 
la Timișoara totul se învîrte în 
jurul floretei masculine, căci alta 
nu mai e... Și, mai bine-zis, în 
jurul repromovărli echipei Poli
tehnica în Divizia A, pentru că 
numai așa, după cum ne spu
nea prof. Mircea Kiss, antreno
rul el, „alta va fi poziția scrimei

antrenori remunerați cu ora 
cu serviciul dimineața, 
domenii de activitate, 
practic nu s-a dovedit 
luțle viabilă.

Deocamdată, scrima timișo
reană este foarte departe de ce
rințele marii performanțe, 
fiind încă ancorată tn rada de
zideratelor, deși orașul de pe 
Bega, prin numeroasa sa popu
lație școlară și universitară o- 
feră un mediu propice selecției 
șl afirmării m această disciplină 
sportivă, să sperăm că promi
siunile tânărului profesor M. Kiss 
se vor materializa, cu sprijinul 

forurilor în drept, în viitorul a- 
proplat.

O f
ea

Cînd totul a început și s-a 
încheiat cu perfectarea trans

ferurilor
In județ".

Ce părere are In acest sens o 
persoană autorizată, secretarul 
C.J.E.F.S. Timiș, prof. Adrian 
Damșa 7 „Doar tradiția — din 
Timișoara au plecat doi scri- 
meri care au reprezentat floreta 
românească la Montreal ’67 clnd 
ecliipa a cîștlgat titlul mondial
— mal ține tn viață cele două sec
ții de scrimă, „Foii" și Clubul spor
tiv școlar. Iii jurul scrimei nu 
există suficientă agitație, Inerția 
o ancorează printre sporturile 
fără o largă audiență, inclusiv 
printre forurile locale. Secția de 
la clubul școlar nu s-a dezvoltat
— șl nici n-a fost sprijinită — 
ca pepinieră a secției divizionare 
de la Poll (prof. Braja, care se 
ocupă de scrimă, este de fapt 
dedicat pentatlonului), iar clu
bul Politehnica n-a rezolvat an
gajarea Încă a unui antrenor de 
scrimă. Cit despre federație, de 
mult n-am mai văzut pe cineva 
pe la noi".

Vicepreședintele clubului Poli
tehnica, Ion Ghidei, ne spune că 
a mai solicitat la I.E.F.S. repar
tizarea unui profesor cu specia
lizare scrimă, intenționlnd să 
lărgească baza de selecție, dar 
nu a primit nici un răspuns 
concret, rămînînd ca de proble

ma inițierii copiilor să se ocupe

Miliai Echimcnco, antrenor la 
Farul Constanța: „Am începui 
să selecționez mal intii... părinții 
copiilor, căci altfel risc să pierd 
micii candidați tocmai clnd în
cep să întrezăresc ceva in ei, ca 
viitori scrimeri". Șl trebuie să 
recunoaștem că dincolo de bu
tada antrenorului constănțean se 
află un mare adevăr, existind — 
și nu numai tn portul tomltan 
— reale dificultăți tn depistarea 
șl, mai ales, menținerea micilor 
scrimeri in procesul de pregă
tire. Pentru că scrima necesită 
o lungă (și adeseori ncspectacu- 
loasă) perioadă de învățare, tn 
sală, pentru că materialele nece
sare (în special măști și apara
tură) se procură greu șl se gă
sesc puține In secții (folosite 
de obicei de sportivii de perfor
manță), pentru că celor mici li 
se oferă — la nivel local — 
foarte puține prilejuri de con
curs, de etalare in public 
noștințelor șl progreselor 
mulate.

Este, desigur, un adevăr, 
la Constanța, nu singurul.

a cu- 
acu-

Dar, 
_____________ ____ „____ Căci, 

iaită, însuși antrenorul Echimenco 
— cel care cu ani tn urmă, la 
începutul activității sale, a for
mat și ridicat o întreagă echipă 
divizionară de floretiste — recu
noaște că o bună bucată de vre-

ăi.___ . .. „ Otto țcistender și. Imcuui iliesjBi, . a neglijat schimbul de
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(Urmare din pag. 1)

I
sport 

de 
la 

lei.
au

I
I

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

re 
ite 
de 
ive
.imativ 
>rezin- 
teriale 
ostala- 
și u-

I
eal al 
desco- 
a oa- 

u ceea 
î cum 
în cu- 

inau- 
,Noi, 
t să 

cei 
nu 
bi- 

și

lat 
că

I
I

I
I

tentă), 36 (Cămătaru. în postură 
de pivot, așează, cu capul, o 
minge excelentă pentru Boloni), 
41 (,.cap“ Sameș, pe spațiul 
porții, la o lovitură liberă), 45 
(„un-doi“ în careul advers Ște- 
fănescu — Boloni, cu restituire 
defectuoasă a ultimului), 49 
(reușit „un-doi“ A. Ionescu — 
D. Nicolae, încheiat cu un șut 
imprecis, de la 6—7 m,, al ste- 
listului), 51 (combinație A. lo- 
nescu — D. Nicolae — Dinu — 
Cămătaru, craioveanul obligîn- 
du-1 pe portarul Bahra să acor
de corner), 57 (Cămătaru ratea
ză, cu capul, de la circa 6 m), 
63 (acțiune rapidă, declanșată 
din ariergardă de... Cămătaru, 
stopată in extremis). 74 și 81 
(FI. Grigore, excelent lansat de 
Țicleanu și Mulțescu, greșește 
centrările), 83 (șut Țicleanu, 
din lateral dreapta, alături) și

83 (FI. Grigore plasează balonul 
spre colțul lung, dar... afară).

Cum se vede, o sumedenie de 
situații favorabile — cu partici
parea unor jucători aparținînd 
tuturor liniilor — din care se- 
lecționabilii puteau marca go
luri muncite, regulamentare. Nu 
ca acela înscris de Boloni, în 
min. 22, din penalty, acordat 
fără temei, după opinia noastră, 
de arbitrul C. Jurja, întrucît — 
la respectiva fază — Cămătaru 
forțase el intrarea în careu, co- 
mițind un fault în atac.

fin mod normal, la sfîrșitul 
unui asemenea joc, în afara 
părților pozitive, un carnet al 
responsabilului tehnic, între al
tele, ar mai trebui să cuprindă: 
centrări defectuoase (FI. Grigo- 
re, Tilîhoi), șuturi la poartă, 
reluări cu capul (Cămătaru, A. 
Ionescu, D. Nicolae, Munteanu 
II ș.a.) fără forță sau fără pre
cizie. Toate trecute în carnet și,

bineînțeles, corectate. Pentru 
că acesta este rostul jocurilor- 
test. pentru că nu peste mult 
timp vor începe și meciurile 
oficiale din preliminariile C.M.. 
cînd „jocul de-a ocaziile risi
pite" costă...

Au jucat formațiile:
Lotul reprezentativ: Iordache 

— Tilihoi, Sameș, Ștefănescu. 
Munteanu II — Dinu (min. 65 
Țicleanu), Cîmpeanu II (min. 
59 Mulțescu), Boloni — Cămăta
ru (min. 69 FI. Grigore), A. Io
nescu, D. Nicolae.

F.C. Magdeburg: Bahra — 
Raugust (min. 46 Siersleben), 
Mewes, Stahmann, Kramer — 
Wittke, Seguin (min. 70 Tho
mas), Pommerenke — Windel- 
band. Streich, Hoffman.

Mîine, tot pe stadionul 
August", se dispută jocurile: 
ora 18: F.C. Argeș — F.C. Mag
deburg; ora 19,50: Lotul repre
zentativ — Dinamo Tbilisi.

Divizionarele A Înainte de start

S.C. BACĂUÎȘI REAMINTEȘTE CU JUCAT,

..23
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Partida din „deschiderea" cu
plajului internațional de sîmbă- 
tă seara, de pe stadionul ,23 
August", ne-a prilejuit reîntâl
nirea cu o valoroasă reprezen
tantă a fotbalului sovietic — 
Dinamo Tbilisi, formație atleti
că, robustă, cu evidente preo
cupări pentru practicarea unui 
joc modern. Avantajați, în bu
nă măsură, de faptul că se gă
sesc in plină perioadă compe- 
tițională, jucătorii oaspeți au 
căutat să-și valorifice acest atu, 
în detrimentul elevilor antrenați 
de Fi. Halagian, aflați. după 
cum se știe, la jumătatea peri- 
oadei de instruire în vederea 
noului sezon competițional. Di
namo Tbilisi s-a mișcat ușor 
in teren, a acționat simplu în 
atac, cu derutante schimburi de 
locuri, s-a apărat grupat și 
dîrz, dar nu a găsit întotdeauna 
cele mai bune soluții la finali
zare. jucătorii săi dovedindu-se 
deficitari în privința preciziei 
șutului la poartă. F.C. Argeș a 
jucat, în general, bine, încer- 
cînd să . . ' ' ’
de pregătire cu un plus de am
biție, care nu s-a dovedit, to
tuși, suficient pentru obținerea 
măcar a unei remize.

Meciul, în ansamblu, a con
stituit un spectacol agreabil, o 
dispută deschisă și sportivă, cu 
eforturi de ambele părți pentru 
obținerea unei victorii de pal
mares. în prima repriză, echi
librată ca aspect, cei doi por
tari, Speriatu și Gabelia, au in
tervenit de cîteva ori în situații 
limită pentru echipele lor. reu
șind să împiedice deschiderea 
scorului. Cele mai clare ocazii 
de gol, din această parte a jo*
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Iovănescu, în bună poziție de finalizare, șutează din interiorul 
careului spre poartă, dar balonul va trece mult peste „transver- 

■ - - ~ Argeș — Dinamo Tbilisi 
Foto : V. BAGEAC

sală“. Faza din meciul F.

au aparținut lui Senghe- 
respectiv, Turcu, amîndoi 

din poziții excelente, 
pauză, pe fondul unei

c.

culiui, 
lia și, 
ratând 
După 
mai bune prestații a lui Dobrin, 
F.C. Argeș a avut posibilitatea 
să înscrie și, poate, chiar să-și 
aproprie victoria, dar Turcu, Io- 
vănescu sau Moiceanu (ultimul 
foarte aproape de gol, în min. 
75) n-au valorificat situații bu
ne de finalizare. în schimb, 
oaspeții, ceva mai insistenți in 
repriza secundă, au reușit să 
marcheze golul victoriei cu ze
ce minute Înaintea finalului 
partidei: Tavadze a șutat de la

Ce fac echipele retrogradate din Divizia A?

Cit entuziasm exista la Buzău 
în jurul echipei Gloria ! Și ce 
public minunat era. Formația 
era pe ultimul loc, dar oamenii 
veneau la stadion cu miile șl 
aplaudau chiar dacă echipa pier
dea. Veneau pentru fotbal, iu
beau fotbalul...
..JLm fost în această săptă- 

mînă la Buzău. Și am rămas 
dezamăgiți. Cită indiferență, “ 
cum, față de echipă. Mai ales 
din partea unor jucători, Pe toți» 
șocul retrogradării i-a făcut kx>„, 
deși situația era previzibilă de 
mai multă vreme. De neînțeles, 
au retrogradat echipe campioane 
— Petrolul, Rapid, U.T.A. —, 

dar nicăieri acest moment n-a 
fost așa de deprimant ca la Bu
zău. In iarnă ni se spunea că 
„dacă vom reuși să ne salvăm, 
bine ; dacă nu, vom încerca, îh 
anul următor, să revenim**. Dar, 
deocamdată, mai nimic din toate 
acestea.

Primele antrenamente au 
programate pentru 1 iulie. Din 
vechiul lot s-au prezentat doar 
3—4 jucători !?î De ce ? Pentru 
că Tulpan a plecat la Pitești, 
Ivana la Galați sau la Iași (nici 
nu se știe unde), Cristian II și 

Duloiu, la Suceava, Simion, la 
Sirena (ultimii doi împrumutați, 
In primăvară, la Chimia Buzău 
pentru un sezon), toți plecați fără 
dezlegare. Ghizdeanu a zăbovit 
la un pahar mai mult, a avut 
accident de mașină și a scăpat 
ca prin minune, doar cu o plagă 
la picior, dar încă nu poate face

a-

fost

POCA — OONSTR. 
CLUJ-N. 1—1 X ; IX. 
MEI C.T. — STTCSLA 
TURDA 2—2 X ; X. 
TlRNĂVENI — STICLA TIRNA- 
VENI 4—2 1 ; XI. AVÂNTUL RE
GHIN — GLORIA BISTRIȚA 
1—0 1 ; XH. OLTUL SF. GHEOR- 
GHE — MINERUL BĂLAN 3—0 1; 
XIH. VIITORUL GHEORGHENI 
— CARPAȚI COVASNA 2—0 1.

FOND DE CÂȘTIGURI 184.211 lei. 
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO 2“ DIN 13 IULIE 
1980. Extragerea I : 55 50 46 61 ; 
extragerea a Il-a: 7 67 42 14 ;
extragerea a m-a : 75 70 17 4.

ELECTR. 
IND. SIR- 

ARIEȘUL 
CHIMICA

NAUFRAGIU
antrenamente ; Mircea e bolnav, 
Răchițeanu și Stanciu sînt mili
tari, T&nase și Petrache — ab
senți nemotivat. Nicolae a ple
cat, cu dezlegare, la F. C Olt. 
Din vechiul lot, 7 jucători și-au 
părăsit echipa. Petrache, 7 
zent pe marginea terenului, 
antrenament. arogant, îl L- 
pe unii spectatori împotriva clu
bului și a organelor de sport. 
Conducerea Iui F. C. Gloria este 
neputincioasă în fața unor greu
tăți care o depășesc. Angajații 
clubului n-au primit 
pe două luni.. S-au organizat 
cîteva selecții pentru completa
rea lotului. Au fost aduși 7 ju
cători, de la Petrolul Berea, 
Carpiați Nehoiu Ode unde s-a pre
zentat doar unul), de la I.A.C. 
sau din comuna Bol du, dar pînă 
miercuri nu li s-au asigurat ca
zarea, iar după antrenament i-am 
văzut așteptînd o oră și jumă
tate pentru că nu aveau unde să 
ia masa. Vlad avea și el pro
bleme, Toma, la fel Antreno
rul V. Blujdea (cel care la Mo- 
reni, unde a lucrat 12 ani, la 
Bistrița și Brăila — a obținut 
rezultate bune) se află între cio
can șl nicovală. Din ce i s-a pro
mis la venire nu are, aproape nimic. 
Unde sînt entuziaștii iubitori al 
fotbalului, cei 35 de membri al 
consiliului sau cei 15 membri ai 
biroului clubului ? Marți, la ♦șe
dința biroului, din cei 15 mem

bri au fost prezenți 4, dintre care 
2 din personalul angajat, adică 
vicepreședintele clubului, Șt. 
Diaconu, și antrenorul V. Bluj
dea Au lipsit și cel care au 
votat scoaterea din lot a lui 
Stan, Radu, Negoescu (revenit ca 
jucător și antrenor secund), Pe- 
treanu și Simion. Și acum „oa
lele se sparg" în capul lui V. 
Blujdea. Lipsesc și jucătorii 
care au cerut, în scris, ca cei 
5 să nu mai fie reprimiți !?!

Organul SC.J.B.F.S. încearcă să 
ajute clubul, dar nu poate răz
bate în multitudinea de proble
me. Situația de la F. C Gloria 
Buzău e deplorabilă. Mal e o 
lună pînă La începerea campio
natului și ea poate fi. în bună 
măsură, redresată. Pentru a- 
ceasta însă, organele locale și 
județene, care răspund de acti
vitatea acestei formații, trebuie să

OH.

pre-
îl incita

retribuția

aproximativ 25 m, dintr-o lovi
tură liberă, direct la vinclu, fă- 
cînd inutilă intervenția lui Spe
riatu.

Întîlnirea a fost bine condusă 
de C. Bărbulescu, ajutat la tu
șe de C. Bizinichi și J. Grama. 
Au jucat formațiile: F.C. AR
GEȘ — Speriatu (min. 84. Nițu) 
— M. Zamfir. Stancu (min. 46 
Dumitrescu), Cîrstea, Ivan 
(min. 46, Chivescu) — Toma 
(min. 46 Iatan), Iovănescu, Băr
bulescu — Radu II (min. 65 
Moiceanu), Dobrin, Turou; DI
NAMO TBILISI: Gabelia — 
Kostava, Hizanisvili, Hinciasvili, 
Mudjiri — Darasclia. Cilaia, 
Minasviii — Djohadze (min. 78, 
Jvania), Tavadze, Senghelia 
(min. 46 Kakilasvili).

Mihai IONESCU

Bacău. Aici, pe terenurile 
sale, în condiții excelente, for
mația băcăuană pregătește noul 
campionat. Și o face cu multă 
sîrguință. Am asistat la două din 
antrenamentele sale și ne-am 
convins de acest lucru. Pînă la 
prînz, la peste 30 grade Celsius, 
s-a lucrat 90 de minute în ca
drul unui antrenament de mare 
intensitate. ® S.C. Bacău a ră
mas acasă pentru că a fost prea 
mult plecată... de lîngă casă. în 
perioada 2—24 iunie a luat par
te la un turneu f 
pra căruia vom 
aceea antrenorii . 
tină pe jucători 
aproape de club,
• Apropo de antrenori : Traian 
Ionescu și-a încheiat contractul 
de doi ani cu formația băcăua
nă și la conducerea tehnică a 
venit un alt antrenor emerit — 
Angelo Niculeseu, care va lucra 
tot cu Nicolae Vătafu (din 1958 
la această echipă — jucător, și 
din 1973 — antrenor), în timp 
ce Dumitru Chiriță, de la echi
pa de „speranțe", va lucra, în 
mod special, și cu grupa de 
portari • Lotul de jucători 
este, în general, același din 
campionatul precedent, adică : 
Ursache, Mangeac, Mîndrilă — 
portari ; Andricș, Catargiu, Lun
ca, Elisci, Solomon II, Panaite
— fundași ; Cărpuci, Soșu, Va- 
manu, L. Moldovan, Solomon I
— mijlocași ; Chitaru, Botez, 
Antohi, Șoiman, Pandîchi, Du- 
mitrașcu — înaintași. La aceștia 
se adaugă Pant, Borcea, Lucian, 
Viscrcanu, Fîșic, Movilă, Arie- 
nie și Iancu. Este vorba de ti
neri crescuți de clubul băcăuan, 
unii dintre ei trecînd la senio- 
rat în acest sezon. Din vechiul 
Iot a plecat Verigeanu, la 
Steaua, care a primit dezlegare 
pe timpul satisfacerii stagiului 
militar. Viscreanu și Fîșio au 
făcut parte din echipa de ju
niori U.E.F.A. și. împreună cu 
Movilă, se anunță ca autentice 
speranțe • De la primele an
trenamente a lipsit nemotivat 
Dumitrașcu • în ziua vizitei 
noastre Andries, Antohi și So
lomon II susțineau examenul 
de admitere la Institutul de E- 
ducatie Fizică (la proba de 1 500 
m, Solomon II a fost, chiar, 
încuraiat de către toti coleeii 
de echipă), în timp ce Catargiu, 
Soșu și Panaite au devenit 
proaspeți profesori de educație

în China (asu- 
reveni) și de 

au hotărît să-i 
în orașul lor, 

, de familii.

fizică « S-au reintegrat lotu
lui, cu drepturi depline, Panai
te și Mîndrilă care, jn primă
vară, n-au jucat datorită unei 
sticle de bere băută cînd nu 
trebuia ! Mîndrilă, însă, se află 
în convalescentă după hepatită.
• Ce își propune S.C. Bacău 
pentru noul campionat 7 Ne-au 
răspuns: C. Costineseu —pre
ședintele clubului: „Echipa tre
buia să aspire la mai mult. N-a 
uitat că a jucat, cindva, intr-o 
cupă europeană (n.n. „Cupa o- 
rașelor târguri", „Cupa U.E.F.A." 
de azi, cu rezultate foarte 
bune). Are condiții de pregăti
re. de odihnă și recuperare din
tre cele mai bune, dispune de 
un lot omogen și este normal 
să-i cerem să joace mai bine 

.și să obțină rezultate superioa
re". Angelo Niculeseu : „Echipa 
din Bacău a terminat campio
natul precedent pe locul 7. 
Vrem să privim clasamentul de 
Ia acest loc în sus, să joace 
bine și să obțină rezultate de 
care este capabilă. Ne antre
năm cu toată sîrguință pentru 
joc și să realizăm un fotbal 
modern, care să fie confirmat 
de rezultate. La Bacău am fost 
primit cu căldură, cu atenție 
de către organele locale și de 
către jucători și sper ca acești 
băieți, cu posibilități încă ne
valorificate, printr-o muncă se
rioasă, eficientă, să mă ajute 
să continui rezultatele bune 
realizate. S.C. Bacău poate evo
lua la nivelul cerut de fotbalul 
modern". T. Botez, unul din ju
cătorii de bază ai formației : 
„Apărarea să fie mai promptă, 
iar noi, înaintașii, să nu ne mai 
jucăm cu ocaziile. Nu uităm că 
în campionatul precedent, gol- 
geterul echipei a fost un mijlo
caș, Cărpuci. cu 9 goluri, mai 
eficace decît Antohi (8 goluri) 
și decît mine, cârc nu-mi vine 
să cred că am marcat doar 7 
goluri, adică un sfert din cîte 
înscriam în anul cînd echipa 
promova în Divizia A". Trei de
clarații care redau 
conducerii clubului, 
tehnice a echipei și 
torilor. aspirații care 
vor fi împlinite de 
mereu evidențiată pentru disci
plina sa, 
lucrat și 
creșterea 
tori.

aspirațiile 
conducerii 
ale jucă- 

credcm că 
o echipă

pentru modul cum a 
cum s-a preocupat de 
de noi și noi jucă-

Constantin ALEXE

CHIMIA KM. V1LCEA — DI
NAMO 3—3 (2—2). Pe un teren 
îmbibat cu apă, cele două dlvl- 
rionane „A" au dat sîmbătă un 
veritabil test al pregătirii fizice. 
Pentru gazde au marcat : A. 
Georgescu (min. 2), Preda Cmlm 9) 
șl Basno (min. S3 din penalty), 
golurile bucureștenilor aparținînd 
.ui Augustin (min. 16 șl 69) șl 
D. ~ .
ții folosite :
Hn (Jmin. 46 Roșea) — Depădatu, 
Basno, Iordan, Clncă — A. Geor
gescu, G. Stan (min. 46 Trifu), 
Stanca — Glngu (plin. 46 Ooca 
n), Preda. Ooca I (plin. 46 
Marian). DINAMO: Ștefan (min. 
46 Alexa} — Mânu, Mărginean 
(min. 46 Ghiță), Augustin, Stredie 
— I. Marin, Săndol (Plin. 46 
Dragnea), Custov — Țălnar (min. 
46 D. Zamfir}, D. Georgescu, 
Dordache (plin. 46 Vrtnceanu). 
(P. GIORNOIU — coresp).

S.C. BACAU — POLITEHNICA 
iași 1—2 (1—2). 5.000 de spectatori 
au urmărit, sîmbătă, un amical fă
ră prea multă spectaculozitate. 
Gazdele au deschis scorul prin 
Antohi (min. 10), dar Ieșenii au 
punctat de două ori, prin Cer- 
nescu (min. 13) și Foman (min. 
28). Cele două echipe au început- 
meciul cu următorii jucători : 
S.C. BACAU : Ursache — An
dries, C. Solomon, Lunca, E.lsel

Georgescu (min. 10). Forma- 
CilLMIA ; Constlan-

G.

La munte sau la mare, un 
succes la îndemîna tutu
ror !

CIȘTIGURI SUPLIMENTA
RE IN VALOARE de 1.700.000 
LEI acordate din fond spe
cial de A. S. Loto-Prono- 
sport !

ȘANSE SPORITE DE A 
OBȚINE :

© Autoturisme „Dacia 1300“ 
și „Trabant 601".
• 50 000, 10 000, 5 000 lei etc
NU PIERDEȚI PRILEJUL 

DE A VA NUMĂRA PRIN
TRE MARII CÂȘTIGĂTORI 
AI SEZONULUI I

Agențiile Loto-Pronosport și 
vînzătorii volanți vă stau zil
nic la dispoziție. MAI MULTE 
LOZURI JUCATE — MAI 
MULTE ȘANSE DE FRU
MOASE SATISFACȚII I

A.

MECIURI AMICALE
— Cărpuci, Vamanu, Șoșu — 
Chitaru (pain. 20 Șoiman), Botez, 
Antohi ; POLITEHNICA : Bucu — 
Oprea, Anton, Ursu, Butuiel — 
Romllă, Slniionaș, Foman — Dă- 
nilă, Cloacă Omin. 25 Oostea), 
Cemescu. După pauză ambele 
formații au folosit „speranțele". 
(L IANCU — coresp.).

SIRENA BUCUREȘTI — F. C. 
OLT 1—2 (0—0). Disputat sîmbătă, 
acest amical a plăcut prin M:r- 
zenia cu care proaspăta divizio
nară B a încercat să reziste mai 
experimentatului său adversar. 
Oaspeții au deschis scorul în min. 
55 prin Plțurcă, bucureștenii au 
egalat din penalty, prin Crlstache, 
în min. 87, pentru ea în ultimw 
minut de joc, divizionara A să 
puncteze prin lamandl. F.C. OII 
a folosit următoarea formație : 
Nedea (plin. 46 Angliei) — Cio- 
cloană, Stanciu, Martlnescu, 
Mlncu — Badea, P. Petre, Șoarece
— Prepeliță (niin. 46 Roșea), .la
mandl, Pițurcă. ~ 
coresp.),
• SIMBATA 

s-a desfășurat

București cu scorul de 3—1 (2—0). 
Au marcat : O. Ionescu (min. 10 
șl 30), M. Sandu (Imln. 65). res
pectiv M. Florentin (min. 80). In 
al doilea joc. divizionara B. 
Poiana Cîmpina a remizat, 1—1 
(1—0), cu campioana țării, Uni
versitatea Craiova. Golurile au 
fost marcate de Cozarec (min. 30) 
șl Irimescu (min. 80). Spectatorii 
au fost satlsfăcuți de calitatea 
partidelor. (C. V1KJOGHIE — 
coresp.).
• „CUPA POIANA CÎMPINA", 

competiție care se desfășoară a- 
nual, în perioada pregătitoare de 
vară, va reuni La startul ei ur
mătoarele patru formații : Poli
tehnica lași, F.C.M. Brașov, Pro
gresul București șl Poiana Cîm
pina. Meciurile vor avea loc. în 
cuplaj, în .zilele de sîmbătă 19 
iulie, după-amiaza, șl duminică, 
20 iulie, dimineața.

(O. GUȚU

DUPA-AMIAZA 
la Cîmpina, In 

fața a peste 3 OM de spectatori, 
un atractiv cuplaj fotbalistic. In 
primul joc, Sportul studențesc a 
Învins echipa Progresul Vulcan

LOZUL VACANTEI
U’nii\iunc \paialii limitată}

„CUPA MUNICIPIULUI BISTRIȚA"
,,Cupa Municipiului Bistrița" a 

revenit, în mod surprinzător, 
formației-gazdă care a întrecut în 
finală pe F.C. Baia Mare cu 
2—0 (1—0). Jocul a fost, în gene
ral, echilibrat. Gloria a avut însă 
mai multe situații favorabile de 
a înscrie, mal ales în repriza se
cundă cînd Berceanu (tin min. 61, 
64 și 65) a ratat din poziții 
foarte bune. Gazdele au deschis 
soorul prin Georgescu (Lmin. 8 — 
din penalty) și l-au majorat în 
min. 48, prin Co man. A arbitrat 
T. Crișan (Cluj-Napoca).

AUTOTURISME
.DACIA 1300-.IRABANI 601' 
LOZURI DE 50.000 IEI. 
IOOOOLEI.WJOOLD [IC.

Pentru locurile 3—4, Beszowia 
CPolonia) — A.S.A. Tg. Mureș 
7—« (după executarea de penal- 
tyurl). După 90 de minute, sco
rul fiind egal — 1—1 (0—9) —
prin golurile reușite de HajnaJ 
(.min. 54), respectiv DomarskJ 
(min. 62), s-a recurs la execu
tarea de lovituri de pedeapsă. 
RESZOWIA a transformat șase 
prin Naluga, Blelek, Lewandowski 
I, Daniko, Syekerin, Skovidcr și 
a ratat unul prin Pop. A.S.A. a 
Înscris de cinci ori prin ine, 
Vunvulea, Biro I, Pislaru. Un- 
cheaș șl a ratat două penaltyurl 
prin Gali șl Szabo. A arbitrat I. 
Ardelean (Bistrița).

P. VINTÎLĂ . ...
- ‘ -,.S. ?



VIRGINIA RUZICI
IN FINALA

DE LA GSTAAD
ȘTAFETA FLĂCĂRII OLIMPICE A AJUNS LA KIEV

•» /

' KIEV, 13 (Agerpres). Ștafeta
care poartă flacăra olimpică a

a
a

o-

celei de-a XXII-a ediții 
Jocurilor Olimpice de vară 
sosit la Kiev, primul oraș 
limpic din itinerarul său. Du
pă cum se știe, capitala 
R.S.S. Ucrainene va găzdui me
ciuri din cadrul turneului de 
fotbal.

Ceremonia primirii flăcării 
olimpice a avut loc în piața

centrală a orașului Kiev, unde 
campionul olimpic Iuri Ste- 
țcnko a aprins „focul olimpic" 
intr-o cupă instalată pe 
podium special amenajat, 
aceeași zi,

un
In 

aceeași zi, ștafeta și-a conti
nuat drumul spre Moscova. în 
ziua de 20 iulie flacăra olim
pică se va reîntoarce la Kiev, 
unde va rămîne aprinsă pe tot 
timpul desfășurării turneului 
de fotbal al Jocurilor Olimpice.

RECORD MONDIAL LA SULIȚA, TATIANA

ȘEDINJA COMISIEI DE PRESA A C. I. 0
COMISIA executivă a Comite

tului internațional olimpic, în
trunită la Mascova, a hotărît să 
propună spre dezbatere sesiunii 
C.I.O. includerea unor noi probe 
feminine în programul jocurilor. 
Se recomandă introducerea te
nisului de masă, proba ciclistă 
de fond, o probă individuală de 
gimnastică modernă (ritmică), 
cursele atletice de 3000 m plat 
și 400 m garduri.

De asemenea, pentru viitoarele 
Jocuri Olimpice de iarnă s-a p*rx>-

pus includerea unei curse de 
fond de 20 km. Toate aceste re
comandări au ca 
sportului feminin 
cărli olimpice.

scop întărirea 
in cadrul miș-

★
loc ședința Co- 

C om i totului În
cadrai 

for, 
și-a

internațional
de tenis de la Gstaad

BIRIULINA 70, m.
MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 

Cu prilejul unui concurs desfășu
rat la Podlosk, atleta sovietică 
Tatiana Biriulina a stabilit un 
nou record mondial la aruncarea 
suliței, cu performanța de 70,08 
m, devenind astfel prima femeie 
din lume care depășește granița 
celor 70 m în această probă. Ve
chiul record era de 69.96 m și

aparținea sportivei Ruth Fuchs 
(R.D. Germană). Alte rezultate. 
Masculin: greutate — Barașnikov 
21,48 m; ciocan — Litvinov 81,08 
m. Feminin: disc — Faina Mel- 

greutate — Nina 
m.
★

(Agerpres). — Du- 
Potsdam, cadrul

» 111 , UllA-tlll —
Feminin: disc 

nik 68,32 m; 
Abasidze 21,37

concursului atletic al lotului R.D. 
Germane, ștaieta feminină de 
4X100 m (Romy Muller, Barbel 
Wockel. Ingrid Auerswald, Mar- 

Goehr-01 s n er) a stabDtt 
nou record mondial, cu tira
de 41,35. Vechiul record era

Ia Moscova a avut 
misiei de presă a 
ternațional olimpic, în 
căreia președintele acestui 
Juan Antonio Samaranch, 
exprimat speranța că ziariștii a- 
credltațl la actuala ediție a Jocu
rilor Olimpice de vtară vor co
labora în relatarea promptă și 
exactă a întrecerilor olimpice.

în cuvîntiil său, Monique 
Berlioux, directoarea C.I.O., a 
menționat că Comitetul de orga
nizare a Jocurilor Olimpice 
1st Moscova a îndeplinit toate 
comandările CJ.O.

de 
re-

BERLIN, 13 
minică,

BREVIAR
SELECȚIONATA olimpică

Finala turneului 
feminin _ ___ ________
(Elveția) se dispută între Virgi
nia Ruzici șl vest-germana Sylvia 
Hanika. Din cauza ploii, meciul a 
fost întrerupt, in primul set, la 
scorul de 4—3 în favoarea Ju
cătoarei românce. în semifinale, 
Ruzici a învins-o cu 6—7, 6—2, 
6—4 pe elvețiană Petra Delhees, 
tn timp ce Hanika a eliminat-o 
cu 6—2, 6—2 pe compatrioata sa 
Heldi Eisterlehner.

Finala masculină se va dispu
ta între elvețianul Heinz Gunt- 
hardt și australianul Kim War
wick. în semifinale, Warwick l-a 
Învins cu 4—6, 6—1. 7—5 pe Ba- 
lasz Taroczy (Ungaria), iar 
Gunthardt a dispus cu 6—2, 
6—3 de Marco Hocevar (Brazilia). 
Acesta din urmă îl eliminase în 
turul 2 pe Pecci (Paraguay) cu 
6—3, 6—4.

în primul tur al probei de du
blu masculin. Victor Pecci (Para
guay) și Ion Țiriae (iRomânia) au 
învins cu 3—6, 6—4, 7—5 pe Ho
cevar (Brazilia) șl Benavides (Bo
livia) .

întrecerile lupte, care se
vor desfășura în' complexul clu
bului sportiv Ț.S.K.A. — pe un 
spațiu de 126X84 m, cu o arenă 
centrală și tribune avînd o ca
pacitate de 8 000 de spectatori, 
se înscriu printre „capetele de 
afiș" ale apropiatelor Jocuri O- 
limpice de la Moscova. Reuniu
nile sînt așteptate cu interes 
deosebit nu numai datorită va
lorii ridicate a competitorilor ci 
și forței remarcabile a echipe
lor reprezentative ale țării gazdă 
— deținătoare a 12 din cele 20 
de titluri decernate la ediția 
trecută de la Montreal (la am
bele stiluri). Dar, astăzi docu
mentarul nostru se referă la lup
tele greco-romane...

Pentru început, cîteva repere 
generale. • Se poate vorbi, la 
această oră, de un pluton de 
elită, .format din formațiile U- 
niunii Sovietice (7 titluri olim
pice la Montreal !), României, 
Bulgariei, 
O a 2___ _____
după părerea noastră, 
Iugoslaviei, Suediei, 
R. D. Germane Pot, 
niza surprize * — la unele cate
gorii de greutate — sportivi din 
Franța, Cehoslovacia. Italia și, 
așa cum s-a întîmplat la C.E. 
de la Prievidza, Belgia. • în in
tervalul olimpic 1976—1980 au a- 
părut și au... dispărut o serie 
de mari campioni. Lucru firesc 
dacă reamintim că în această 

disciplină s-au disputat, în acest 
răstimp, 3 
(Gotteborg 
Mexico — 
1979) șl 4 
(Bursa — 1977, Oslo — 1978, Bucu
rești — 1979, Prievidza — 1980), 
un calendar competițional care a 
determinat multe modificări în 
echipele aliniate la Montreal. De 
aici și dificultatea de a trece la 
o evaluare a șanselor, la diferite 
categorii de greutate fiind încă 
posibile .................... J “

oră...

Montreal !),
Ungariei și Poloniei, 

doua grupă ar cuprinde, 
’ " echipele 

Finlandei, 
însă, fur-

campionate mondiale
— 1977, Ciudad de
1978, San Diego — 
campionate europene 

1977, Oslo “
1979, “ ’

titularizări de ultimă 
• Ou toate acestea, este 

aproape sigur că unii dintre 
campionii olimpici de la Mont
real se vor afla șl la startul
apropiatelor întreceri : A. Șuma- 
kov (48 kg), V. 
(trecut de la cat. 57
kg), N. Balboșin (100 kg), 
Kolcinski (-f-100 kg).

O încercare, destul 
cântă, de a anticipa lupta _ 
tru podium la cele 10 categorii 
de greutate ne îndeamnă să fa
cem următoarele pronosticuri :

48 kg Candidați principali : * 
Șumakov (U.R.S.S.) 
nul olimpic £n 
dru (România) 
ultimei ediții a 
pacz : '
de valoare 
garia), F 
dersson

52 kg 
pare să ... 
el va trebui să facă față unor 
adversari experimentați, cum 
sîntM. Mladenov (Bulgaria), Nicu 
Gingă (România), A. Jelinek 
(Cehoslovacia) și, probabil, L. 
Racz (Ungaria).

Konstantinov
la cat. 62

A.

de... ris- 
pen-

A. 
campio- 
Alexan- 
surpriza 

_____ _ R. Kier- 
(Polonla). Alți concurenți 

T. Andonov (Bul- 
Sereș (Ungaria), K. An- 
(Suedia).
V. Blaghidze (U.R.S.S.) 
aibă prima șansă, dar

titre, C.

ATLETISM • Cu prilejul con
cursului internațional de La Lou
vain (Belgia), sprinterul Jamaican 
Don Quarrie a cîștigat proba de 
100 m f - -- -- -
Nyambui 
proba de 
3:37,6. •
Stuttgart, 
proba de w______ _
Alte rezultate : masculin : ____
— Glance (S.U.A.) 10,24 ; 80 0 m —• 
Wulbeck (R.F. Germania) 1:48,1; 
disc — Wilkins (S.U.A.) 68,42 m: 
feminin : înălțime — Meyfarth
(R.F. Germania) 1,87 m : 800 m — 
Klinger (R.F. Germania) 
suliță — Schmidt 
60,08 m.

BOX • La Differdange (Luxem
burg), campionul european la 
categoria semigrea, belgianul 
Rudi Koopmans, l-a învins la 
puncte după 12 reprize pe luxem
burghezul Fred Serres,

în 10,43. Tanzanlanul 
a terminat învingător în 

; 1 500 m cu timpul de 
► în concursul de la 

Edwin Moses a cîștigat 
; 400 m garduri în 48,62. 

100 m

2:01.9;
(S.U.A.)

Trei dintre luptătorii români candidați la medaliile olimpice : 
Ștefan Rusu, Ion Draica și Constantin Alexandru

a
Cehoslovaciei a susținut un ultim 
meci de verificare înaintea ple
cării la Moscova, jucând cu for
mația poloneză Zaglebie Sosno- 
wiec, pe care a învins-o cu sco
rul de 3—0 (3—0).
• Intr-un meci amical desfă

șurat la Moscova, selecționata o- 
limplcă a U.R.S.S. a învins cu 
2—0 (0—0) formația Danemarcei.
Golurile au fost marcate de Ce
renkov (min. 58) și Gazaev 
(min. 76).

IN CADRUL turneului interna
țional masculin de baschet de la 
Lublin (Polonia), ^selecționata 
Poloniei a întrecut cu scorul de 
120—116 (50—56) echipa
Coșgeterul partidei a fost 
nezul Mlynarski, autorul a 
puncte.

BELGIA va participa la 
platele Jocuri Olimpice de 
de la Moscova cu un lot de 62 
de sportivi, oe vor lua startul în 
11 discipline : .... ...
tir, tir cu arcul, judo, ] 
caiac-canoe, scrimă, ciclism 
natație.

La lucrările sesiunii C.I.O. vor 
participa 20 de delegați din Bel
gia, membri ai Comitetului olim
pic național și ai diverselor fede
rații internaționale.

ÎN VEDEREA turneului olimpic 
de polo pe apă, federația unio
nală a selecționat, printre alții, 
următorii jucători : Saronov,
Barkalov, Akimov, Katenko, Ka
banov, Ivanov etc. Antrenorul e- 

chipei este Boris Popov. Echipa 
U.R.S.S. face parte din grupa B, 
alături de selecționatele Italiei, 
Greciei, Olandei, Australiei și 
Bulgariei. în primul Joc. pololștii 
sovietici vor întîlni la 20 iulie 
echipa Italiei.

GRUPELE SEMIFINALE
IN „CUPA GALEA“

Oubei. 
polo- 

l 31 de

apro- 
vară

atletism, haltere, 
lupte, 

i Și

4

kg. Categorie cu multe in- 
V. Konstantinov 

s-a Impus autoritar la 
dar ocupanțll locurilor 
Ljunbăck — Suedia șl, 
J. Mevis — Belgia)

57 _
certitudini. 
(U.R.S.S.) 
Prievidza, 
2 și 3 (B. 
mai ales, -------- -------
nu au motive să fie prea siguri 
că îșl vor păstra pozițiile, la 
care, acum, emit pretenții, prin
tre alții, G. Donev (Bulgaria), 
P. Michallk (Polonia). A. Calta- 
biano (italia) și — sperăm — 
M. Boțilă (România).

62 kg. Protagoniști — N. Da- 
vidLan (U.R.S S.), R. Swierad 
(Polonia), E Păun (România), I. 
Frgici (Iugoslavia) — trecut și el 
de la cat 57 kg la cat. 62 kg, 
I. Toth (Ungaria) și S. Migia- 
kis (Grecia) — luptătorul atîtor 
surprize I

68 kg. Ștefan Rusu (România) 
este considerat favoritul nr. i al 

categoriei. El va avea, însă, de 
susținut partide dificile, printre 
posibilii adversari numărîndu-se: 
A. Kravcenko (U.R.S.S.), T. Si
pila (Finlanda), I. Atanasov 
(Bulgaria), A. Supron (Polonia), 
L Skiold (Suedia), poate și L 
Lacaze (Franța).

74 kg. N. Nedev (Bulgaria), ln 
evident progres W. Mîkrtlcev 
(U.R.S.S.), luptător cu forță șl 
experiență, M. Huhtala (Fin
landa), de o remarcabilă con
stanță valorică, A. Nadasi (Un
garia) — iată un grup de luptă
tori fruntași în care avem con
vingerea că va intra și tînărul 
(20 de ani) Gheorghe Minea 
(România), debutant în echipa 

reprezentativă la marile competi
ții ale acestui sport.

82 kg. Una din cele mai „tari" 
categorii. Este, poate, suficient 
să amintim că pentru medaliile 
olimpice vor concura : G. Kor- 
ban (U.R.S.S.), L. Andersson 
(Suedia), P. Pavlov (Bulgaria), 

I. Draica (România), J. Dolgo- 
wicz (Polonia), D. Kiihn (R. D.

N.

Germană)... Dacă acestora nu M 
se va adăuga și M. Petkovici 
(Iugoslavia), campionul olimpic de 
La Montreal !

90 kg. Ordinea de la C.E. de 
la Prievidza s-ar putea repeta : 
I. Kanighin (U.RS.S.). F. An
dersson (Suedia) — performanța 
acestuia depinde, însă, de... viața 
sa sportivă — S. Nikolov (Bul
garia). Un cuvin t important U 
mai pot avea P. Dicu (Româ
nia), K. Manni (Finlanda), J. 
Fodor (Ungaria).

100 kg. Duel așteptat cu mare 
interes între N. Balboșin 
(U.R.S.S.) și G. Raikov (Unga

ria) pentru medalia de aur.
Sînt, însă, și alți... pretendențl : 
Vasile Andrei (România), care 
poate și trebuie să încerce reedi
tarea performanței sale 
Prievidza (locul 2), R. 
(Polonia) sau J. Farkaș 
garia).

-1-100 kg. A. Kolcinski (U R.S.S.), 
N. Dinev (Bulgaria), Prvoslav 
Uicl (Iugoslavia), Roman Co- 
dreanu, M. Galinski (Polonia), 
J Farkaș (Ungaria) — o posi
bilă ierarhie olimpică, dar la a- 
ceastă categorie întotdeauna este 
mai bine să... așteptăm rezulta
tele.

Așadar, un turneu olimpic de 
mare valoare, cu numeroși cam
pioni și laureațl, dar șl cu ti
neri afirmați în ultima vreme, 
în rîndurile lor, luptătorii ro
mâni care — după opinia noas
tră, întemeiată pe rezultatele 
obținute la principalele compe
tiții desfășurate de la ediția tre
cută a J.O. pînă în prezent — 
au teoretic, șansa de a se clasa pe 
locuri fruntașe la toate catego
riile de greutate, de a cuceri, la 
Moscova, un număr sporit de 
medalii față de cel cuprins ln 
„bilanțul Montreal 1976". Ceea ce 
le dorim din toată inima !

Dan GARLEȘTEANU

de la 
Bieria 

(Un-

MILJANICI A RULAT

ȘAH • în runda a 12-a a tur
neului de la Amsterdam, Karpov 
a remizat cu Dolmatov. Alte 
rezultate : Hort — Wiel 1—0 ; 
Timman — Larsen 1—0 ; Ribll — 
Sosonko remiză. înaintea ulti
mei runde, continuă să conducă

TELEX • TELEX
Anatoli Karpov, cu 9 p urmat de 
Timman (Olanda) — 8'/2 P, Hori 
(Cehoslovacia) și Sosonko (O- 
landa) — cîte 7 p. în penultima 
rundă, Karpov l-a învins pe 
Ribll, Timman pe Wiel, Sosonko 
a cîștigat la Larsen, iar Dolma
tov a remizat cu Hort.

TENIS • Rezultatele înregistrate 
în competiția internațional ă fe- 
minimă pe echipe pentru 
„Cupa Annie Soisbault" : Karlovy 
Vary : Ungaria — Irlanda 3—0. 
în continuare, echipa Ungariei va

juca cu cea a Elveției iar Ceho
slovacia va întîlni Belgia ; Bour
nemouth (Anglia): Spania — Bul
garia 2—1. în semifinală, Spania 
va întîlni R.F. Germania.

TENIS DE MASA • La Lille 
se desfășoară campionatele inter
naționale ale Franței pentru Ju
niori. lată rezultatele în sfertu
rile de finală pe echipe : mascu
lin : Ungaria 
Spania — “
— Suedia 
gia 3—0 ; 
Franța IT
— Suedia
— Olanda

Luxemburg 3—0; 
Franța n 3—1 ; Olanda 
IU 3—0 ; Suedia — Bd- 
feminin : Ungaria — 
3—0 ; R.F. Germania n 
3—0 ; R.F. Germania I 

3—2 ; Franța — Canada
3—0.

VOLEI • La Budapesta au 
continuat întrecerile turneului In
ternațional pentru Junioare. Re
zultate tehnice : Ungaria — Iugo
slavia 3—0 ; Ungaria B — 
Olanda 3—1.

Qa urmare a meciurilor preli
minarii din cadrul „Cupei Ga
lea* La tenis (echipe de tineret) 
se cunosc grupele semifinale ale 
acestei competiții, care progra
mează noi meciuri între 13 șl 
17 iulie. Iată componența acestor 
grupe : Aviles (Spania) : israel. 
Cehoslovacia, Belgia, Spania ; 
Montecatinl (Italia) : Austria,
Ungaria, Argentina, Anglia, ita
lia : Maribor (Iugoslavia) :
U.R.S.S., R.F. Germania, Austra
lia, Iugoslavia ; Royan (Franța) i 
Canada, Olanda, Chile, România, 
Franța. în primul meci, echipa 
României va întîlni selecționata 
Franței. Tn caz de victorie, tinerii 
tenlsmanl români vor întLnl e-* 
chipta Chile.

TURUL FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — Dispu

tată pe traseul Montpellier — 
Martigues (160 km), etapa a 15-a 
a Turului ciclist al Franței a re
venit rutierului francez Bernard 
Vallet, în 3h 
40,384 km).

Etapa a 16-a 
— 206,600 km) -
belgianul Joseph de ’ Schoenmae- 
ker, cu timpul de 6h 25:31. Lider 
al clasamentului general se men
ține olandezul Joop Zoetemelk.

57:43 (medie orară

(Trets — Pra Loup 
a fost cîștigată de

DE JUCĂTORI
PENTRU ECHIPA DE FOTBAL A IUGOSLAVIEI

în fotbalul iugoslav se simte 
un reviriment de cînd la cîrma 
reprezentativei a venit din nou 
ca selecționer Miljan Miljanici. 
De la 1 aprilie 1979 și pînă Ja 30 
iunie 1980 — perioadă de experi
mentări șl căutări în vederea 
formării unei echipe solide, care 
să înceapă lupta în preliminariile 
pentru C.M. din Spania ’82 — au 
fost aduse o serie de clarificări 
care au dat rezultate bune. Ast
fel, în această perioadă reprezen
tativa iugoslavă de fotbal a sus
ținut 10 meciuri internaționale și 
a obținut tot atîtea victorii, ceea 
ce i-a permis să ocupe locul I în 
Europa. conform clasamentului 
alcătuit de ziarul „L’Equipe". La 
aceasta se adaugă rezultatele fru
moase ale lotului olimpic califi
cat pentru J. O. de la Moscova.

Cu toate acestea, în nld unul 
din cele zece meciuri ale echi
pei naționale sau ale celei olim
pice, Miljanici nu a folosit ace
eași echipă ! El a rulat peste 
40 de jucători, deși nu ducea 
lipsă de „senatori de drept", vechi 
și cunoscuți internaționali ca 
Stoianovici, Buljan, Za jet, Mu- 
zinici, Peruzovici, Primoraț, Vu- 
jovlcl, Zoran șl Zlatko Vujovici, 
Sușici, Surjak, Petrovici, Slișko- 
vici etc

Recent, 
grad, pe 
care este 
bări cînd 
bune în meciuri oficiale sau ami
cale.

— Scopul nostru, spunea Milja
nici, a fost să inventariem, ca 
să zic așa, întreg potențialul fot
balistic care ne stă la dispoziție 
și din care să formăm echipa 
pentru preliminariile campionatu
lui mondial. Iar „calificările" pen
tru fiecare post în echipă con
tinuă. Abia la 3 august vom cu
noaște pe cel 22 de jucători cu 
care vom începe la 10 septembrie

lupta pentru calificarea in grupa 
noastră.

— La această oră aveți contu
rată o echipă ?

— Și da și nu. Am convocat 
Ia pregătirile finale ce vor avea 
loc la Palici, tncepînd cux 1 
iunie, 46 de jucători. Dintre aceș?. 
tia 17 sînt candidați siguri pentru 
Olimpiada de la Moscova. Prin
tre ei, Pantelici, frații Vujovici, 
Primoraț, lovin, Matijevici, Hîr- 
stici, Tukrov, Klinciarski, Pașici, 
Gudelj etc. Lor li se vor adăuga 
încă cîțiva jucători pînă la 8 iu
lie, dată cind vom comunica lista 
definitivă. La pregătirile amintite 
vor fi prezenți și jucătorii care 
nu pot juca la J.O., dar sînt can
didați pentru echipa națională 
ca Pctrovici, Sușici, Stojanovicl 
etc. La pregătirea de Ia Palici 
vor participa și candidați} pentru 
echipa națională, ca Ianiani, SIlș- 
kovici, Saraglici. Jivkovici, Varga, 
Pudar etc.

— Contați 
activează în 
nătate ?

— Contez

și pe Jucătorii care 
cluburile.................din străi-

dintre el, 
străinătate

l-am întrebat, la Bel- 
selecționerul iugoslav 

motivul acestor schim- 
echipa obține rezultate 

• -jciaie sau ami-

pe cîțiva 
deși la cluburile din 
avem aproape o echipă națională 
întreagă. Dar pe lista noastră sînt 
trecuți doar portarul Avramovid 
și jucătorii Iovanovici, Bulgan șl 
Bajevici. Precizez că la pregăti
rile de Ia Palici vor participa șl 
jucătorii care în momentul de 
față satisfac stagiul militar. Prin
tre ei, Surjak, Jelikici. za jeț, 

Peruzovici, Muslin. în total. 46 de 
jucători din rîndul cărora, după 
testul decisiv '* 
3 august vom 
lor 22 jucători 
de /calificări, 
vom putea da 
coastă lungă perioadă 
montări ....................
bine.

din luna iulie. Ia 
comunica lista ce- 
pentru 
Numai
seama

și căutări

primul meci 
atunci ne 

dacă in a- 
de experl- 

am lucrai

Gheorghe GLISICI

MECIURI INTERNAȚIONALE
• Peste 45 000 de spectatori 

au urmărit meciul amical dintre 
reprezentativele Columbiei șl Po
loniei. Fotbaliștii polonezi au ter
minat învingători cu scorul de 
4—1 (4—0).
• în localitatea St. Paul (Insu

la Reunion), în prezența a 6 000 
de spectatori, s-a disputat al doi
lea meci amical dintre echipa 
Steaua șl formația franceză R.C. 
Lens. întîlnlrea s-a încheiat cu

scorul de 3—0 (1—0) în favoarea 
fotbaliștilor francezi. Primul 
meci, disputat cu o săptămînă 
în urmă, se terminase la egali
tate: 1—1.
• Rezultate înregistrate în 

meciurile disputate in „Cupa 
de vară": Plastika Nitra — 
Esbjerg (Danemarca) 2—0 (2—0): 
Inter Bratislava — B.K. Halmstad 
(Suedia) 0—3 (0—1); Sparta Pra- 
ga — S.T. Gali 1—4) (0—0).
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