
Bilanț In cea de a lll-a ediție a ..Topului Sportul", desfășurat

sub egida „DACIADEI"

ELEVII DIN SATU MARE, 
CÎȘTIGĂTORI PE TOATĂ LINIA

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-V* 1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
începută în toamnă, cea de 

a treia ediție a „Topului Spor
tul" la săritura în lungime a 
ajuns la finiș. O primă consta
tare se impune : de la an la 
an, această întrecere, inițiată 
de ziarul nostru sub egida 
competiției naționale „Dacla- 
da“, s-a bucurat de o popu
laritate crescîndă, numărul 
participanților fiind din ce în 
ce mai mare. De asemenea, 
rezultatele consemnate au fost, 
în general, mai bune decît la 
edițiile precedente, ceea ce 
dovedește că elevii și elevele 
care au luat parte la con
cursuri s-au pregătit cu aten
ție pentru a realiza perfor
manțe cit mai bune.

în acest an, în prlm-planul 
competiției s-au situat elevii 
din Satu Mare și Craiova, în
tre școlile din cele două orașe 
dîndu-se lupta pentru primul 
loc. Cîștigătorii au fost cunos- 
cuți abia la „închiderea edi
ției", deoarece, perseverenți, 
școlarii de la Liceul indus
trial nr. 6 din Satu Mare au 
revenit în final (după ce și în 
toamnă au avut o comportare

Astăzi, pe stadionul „23 August", de la ora 18

ALTE DOUĂ INTERESANTE PARTIDE ÎN TURNEUL INTERNATIONAL 
-»

© în meci vedetă, într-o adevăiată finală : LOTUL REPREZENTATIV — DINAMO 
TULIȘI ® F.C. ARGEȘ — F.C. MAGDEBURG, un joc între două fo ste campioane

Cu toată opoziția adversarului său direct, fundașul Kostava, ex
trema piteșteană Turcu va șuta la poarta apărată de Gabelia. 
Fază din meciul F.C. Argeș — Dinamo Tbilisi Foto : V. BAGEAC

După cum se știe, sîmbătă 
după-amiază, pe stadionul „23 

‘ ..August" din Capitală, au avut 
loc primele partide din cadrul 
turneului internațional de fot
bal. Aproximativ 10 000 de spec
tatori au urmărit jocuri destul 
de interesante și. coincidență, 
ambele încheiate cu victorii la 
limită (scor identic : 1—0).

Astă-seară, dc la ora 18, a- 
celași stadion găzduiește alte 
două partide care — parcă ar 
fi fost programate — pun față 
în față învinsele și învingă
toarele între ele. De la ora 18 
are loc intilnirea F.C. ARGEȘ 
— F.C. MAGDEBURG, un meci 
al ambițiilor, în care cele două 
foste campioane ale României 
și, respectiv, R.D. Germane vor

La capătul cursei în actuala ediție a „Cupei Davis“

înainte chiar de a aborda 
concluziile meciului de tenis 
România — Cehoslovacia, în
cheiat cu rezultatul de 1—4, să 
menționăm faptul că reprezen
tativa română — după un bun 
sezon competițional — se cla
sează în ierarhia actualei ediții 
a „Cupei Davis" printre pri
mele 8 echipe din lume. Mat 
mult, printre primele 4 de 
pe continentul european (zo
nă în care evoluează numă
rul cel mai mare de echi
pe valoroase). După vic
torii asupra formațiilor Iugo
slaviei, Austriei și Angliei, te- 
nismanii noștri au părăsit com
petiția, fiind învinși doar de 
campionii de tenis indoor ai 
Europei. Acest bilanț putea fi 
considerat satisfăcător, dacă da
tele sale ar fi fost întregite cu 

meritorie), reușind să treacă 
în frunte în toate clasamen
tele. Este pentru prima oară 
cind o școală reușește să-și 
adjudece toate cele 4 trofee 
puse în joc. Mai mult, la fete, 
partlcipînd cu două clase (a 
IX-a A și B), sătmărencele 
au ocupat locurile 1—2, prin 
Sorina Haidu și Gabriela Ko
vacs — un succes pentru care 
și profesorii Virgil Ghiețic și 
Zsolt Felmeri merită felicitări. 
Aflat pînă în ultimul moment 
în frunte, bucureșteanul I, Ma
rinescu (Lie. ind. 19) s-a vă
zut și el depășit de sătmărea- 
nul R. Kuibuș. Se poate spu
ne, deci, că și sub aspectul 
disputei pentru întîietate a- 
ceastă ediție a „Topului Spor
tul" a stat sub semnul reuși
tei. De asemenea, de mențio
nat poziția secundă ocupată 
de elevii de la Lie. ind. 19 din 
Capitală, dar și faptul că 
Bucureștiul a avut o reprezen
tare săracă la această ediție.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3) 

face totul să plece din Bucu
rești măcar cu o victorie. Nu 
de alta, dar în cele două echipe 
se află internaționalii recunos-

Azi, de la ora 16, pe stadionul Giulești

TURNEUL INTERNATIONAL DE BOX (juniori)
Azi se dă startul in turneul 

internațional de box rezervat 
reprezentativelor de juniori ale 
capitalelor unor țări socialiste. 
Pe ringul instalat în „potcoava" 
stadionului Giulești (în caz de 
ploaie, galele au loc în sală) 
vor evolua formațiile orașelor 
Budapesta, Moscova, Sofia. Var- 

un mai consistent efort de edi
ficare a noii noastre echipe na
ționale.

Cele trei zile de joc cu for
mația Cehoslovaciei nu ne-au 
stîrnit pesimismul. Sîntem con- 
știenți de conjunctura nefavo
rabilă în care s-a prezentat’ 
echipa română : absența lide
rului formației Ilie Năstase, ac
cidentarea lui Andrei Dîrzu 
(performerul semifinalei de la 
Bristol) și starea de convales
cență abia încheiată a campio
nului țării, Florin Segărceanu. 
In același timp, să recunoaș
tem însă că tocmai în aceste 
condiții meciul cu echipa Ceho
slovaciei ne-a dat prilejul să 
sesizăm mai pregnant dificultă
țile alcătuirii unui lot național, 
cu valoare efectivă. Publicul 
bucureștean — bun cunoscător
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15 ani de la Congresul al IX-lea al P.C R.

NUMEROASE CENTRE DIN ȚARĂ Șl AU FĂURIT 
0 PUTERNICĂ TRADIȚIE SPORTIVĂ

Fenomen social puternic an
corat în viața tineretului nos
tru, educația fizică și sportul 
au cunoscut in cei 15 ani care 
au trecut de la Congresul al 
IX-lea al partidului un avint 
fără precedent. Prin grija pă
rintească a conducerii de partid 
și de stat, personal a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pre
ședintele țării, educației fizice 
și sportului, incluse intr-o lege 
care le reglementează dezvolta-

cuți ca Dobrin, M. Zamfir, Io- 
vănescu, Radu II sau Seguin, 
Pommerenke, Streich și Hoff
man.

De Ia ora 19,50 are loc „fi
nala" în care LOTUL REPRE
ZENTATIV al României va a- 
vea ca partener pe DINAMO 
TBILISI. Se vor afla, deci, față 
în față învingătoarele de sîm
bătă. Rămași datori în privința 
finalizării, „tricolorii" vor în
cerca acum să realizeze ceea ce 
n-au putut piteștenii, adică să 
înscrie cel puțin un gol în 
poarta lui Gabelia.

Pentru cele două meciuri, 
F.C. Argeș și Lotul reprezenta
tiv vor intra în teren cu for
mațiile cu care au început par
tidele de sîmbătă, adică : F.C. 
ARGEȘ : Speriatu — M. Zam
fir, Stancu, Cîrstea, Ivan — 
Toma, Iovănescu. Bărbulescu — 
Radu II, Dobrin, Turcu; LOTUL 
REPREZENTATIV : Iordache — 
Tilihoi, Sameș, Ștefănescu, 
Muntcanu — Dinu, Cîmpeanu 
II, Boloni — Cămătaru, A. Io- 
nescu, Doru Nicolae.

șovia și două echipe ale mu
nicipiului București.

Prima reuniune eliminatorie 
este programată de la ora 16 
(nu 18. așa cum fusese anun
țat). Cea de-a doua gală va a- 
vea loc tot azi, de la ora 18,30, 
iar miercuri se vor disputa par
tidele din cadrul semifinalelor.

NON-STOP!
al jocului — a înțeles diferența 
calitativă dintre cele două com
petitoare, dar s-ar fi așteptat 
la o replică mai viguroasă, mai 
hotărîtă, din partea tenismani- 
lor noștri.

De exemplu, Dumitru Hără- 
dău — un jucător altădată re
cunoscut pentru tenacitatea sa 
— ne-a apărut acum lipsit de 
vlagă, resemnat parcă în fața 
lui Ivan Lendl, nereușind să 
treacă peste condiția sa de ti
tular ad-hoc. Nici Florin Se
gărceanu — chiar cu forțele 
diminuate de recenta boală — 
nu s-a bătut sufibient în meciul 
cu Pavel Slozil (jucătorul nr. 2

Victor BĂNCIULESCU
Radu VOIA 

(Continuare in pag. 2-3)

rea, li s-au creat un statut și, 
fapt cu profunde semnificații, 
au fost declarate activități de 
interes național, destinate să 
contribuie la educația comunis
tă a maselor, a tineretului în
deosebi, la întărirea sănătății și 
la creșterea potențialului de 
muncă ; jar într-o etapă supe
rioară, prin activitatea de per
formanță, la reprezentarea ono
rantă a culorilor patriei în în
trecerile internaționale. In spri
jinul adeziunii Ia sport, favori- 
zînd-o continuu, se află un sis
tem competițional temeinic con
ceput (care are în prezent ca 
principal element de referință 
marea întrecere sportivă na
țională „Daciada", -lansată din 
inițiativa tovarășului NICOLAE. 
CEAUȘESCU), precum și mereu 
mai multe amenajări și cons
trucții menite să propulseze ac
tivitatea din acest domeniu.

Nu maj. surprinde pe nimeni 
că, în aceste condiții, alături de 
unele centre cu vocație și cu

REPREZENTATIVA OLIMPICĂ 
DE POLO A ROMÂNIEI A PLECAT 

LA MOSCOVA
Ieri la amiază a plecat la 

Moscova, pentru a participa la 
Jocurile Olimpice, reprezentati
va de polo a României. Lotul 
este alcătuit din Doru Spinu, 
Florin Slavei, Dorin Costrăș, 
Adrian Nastasiu, Dinu Popescu,

Adnotări la campionatele dc ciclism pe șosea

DINAMOVIȘTII DOMINA AUTORITAR, 
DAR CEILALȚI RUTIERI CE FAC?

Campionatele naționale de 
ciclism pe șosea s-au încheiat 
vineri cu succesul categoric al 
rutierilor dinamoviști. Alergă
torii clubului din șos. Ștefan 
cel Mare, pregătiți și conduși 
în întreceri de antrenorul e- 
merit Nicolae Voicu, au obți
nut toate cele 4 titluri — con
tratimp pe echipe, 100 km ; 
contratimp individual (Val. 
Marin) ; semifond (Val. Ma
rin) ; fond (Gh. Lăutaru) —, 
plasîndu-și reprezentanții și 
pe celelalte trepte ale podiumu
lui (excepție fac doar locul 
III la contratimp pe echipe 
ocupat de formația Olimpia, 
și locul III la contratimp in
dividual — pe care s-a cla
sat brașoveanul Andrei Antal 
Sigur, la nivelul și la preten
țiile de astăzi ale sportului 
românesc, o situație statistică 
— chiar excelentă — nu mai (Continuare in pag. 2-3)

Victor Bănescu (Olimpia), conducînd plutonul în finala campiona
tului național de semifond Foto : Ion MIHĂICA

tradiție în sport apar mereu al
tele, care le concurează in di
mensiuni și valoare și nu rare
ori le și depășesc.

...Cine, cunoscînd mai demult 
orașul BAIA MARE, îl vizitea
ză din nou, acum, va trăi un 
sentiment de îneîntare. Intre 
așezarea de altă dată și cea de 
azi distanța este incomensura
bilă. Străzilor înguste și case
lor modeste ca înfățișare din 
trecutul nu prea îndepărtat 
le-au luat locul bulevarde largi 
flancate de șiruri de blocuri și 
de construcții edilitar-sociale de 
un mare rafinament arhitectu
ral ; între acestea, multe edificii 
destinate exercițiului fizic : o 
sală a sporturilor, un bazin o- 
limpic acoperit, un poligon de 
tir,- un stadion de rugby (in 
curs de finisare}. Construcții 
mai vechi (stadionul municipal,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Liviu Răducanu, Viorel Ras, 
Claudia Rusu, Adrian Schervan. 
Ilie Slavei și Vasile Ungureanu. 
Antrenor : Anatol Grințescu.

Turneul olimpic de polo se va 
desfășura între 20 și 29 iulie.

poate fi satisfăcătoare. Locu- 
rile ocupate în clasamente se 
cer a fi susținute de perfor
manțe competitive pe plan 
internațional. In acest sen», 
proba de contratimp pe echi
pe — desfășurată în condiții 
meteorologice improprii — a 
scos în evidență progresul real 
al dinamoviștilor, îmbucurător 
în mod deosebit și pentru fap
tul că Dinamo dă reprezenta
tivei naționale întregul cvartet 
Ascendența marcată la Balca
niada de la Kranj a fost con
firmată și — subliniem încă a 
dată — rezervele de progres 
sînt încă foarte mari. Dinama 
— și prin -aceasta echipa na
țională — are acum în echipă

Hristache NAUM
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(Urmare din pito. 1)

sala de gimnastică a C.S.M. 
etc.) se înnoiesc, se moderni
zează. Paralel, în școli, spații 
tot mai cuprinzătoare pentru 
educația fizică a copiilor și ti
neretului, multe microcomplexe. 
Totul poartă amprenta noului, 
justificat de o activitate spor
tivă de masă și de performan
ță mereu mai bogată, în volei 
și handbal, în fotbal și tir, în 
lupte și judo, în atletism și 
gimnastică. Nu se exagerează 
cînd se afirmă că Baia Mare 
a ajuns una din citadelele spor
tului românesc!

...TULCEA, pînă mai deunăzi 
arhaicul oraș de la porțile Del
tei, este și el de nerecunoscut 
și pe plan sportiv. Complexul 
„Ciuperca" stă mărturie. O ba
ză nautică modernă, înconjura
tă de multiple amenajări spor
tive în aer liber, o sală a spor
turilor polivalentă, iar în veci
nătate, la Bididia, un complex 
de baze sportive pentru copii și 
tineret. O zestre sportivă bo
gată pentru tineretul tulcean, 
angajat și el, tot mai convin
gător, într-o activitate rodnică, 
diversă, lîngă caiac și canoe, 
specifice locurilor, practicîn- 
du-se acum, cu rezultate tot 
mai bune, lupte și judo, bas
chet, volei.

...Pînă mai deunăzi un oraș 
cu o pondere redusă în sfera 
sportului, DEVA a devenit as
tăzi principalul lăcaș al gim
nasticii feminine românești. O 
sală ultra-modernă (care poate 
concura tot ce există pe plan 
mondial) se află la dispoziția 
tinerelor care au îmbrățișat 
sportul grației și al îndemînă- 
rii — iar în vecinătate un fru
mos stadion —, se identifică cu 
laboratorul de muncă al micilor 
noastre sportive mari, care 
ne-au și oferit, în ultimul de
ceniu, multe satisfacții de pro
porții.

....Orașul MIERCUREA CIUC 
și-a concretizat și mai net, în 
anii din urmă, vocația pentru 
hochei, prin construirea unui

splendid palat de gheață, locul 
de pregătire și de concurs al 
copiilor și tinerilor — tot mai 
mulți — care au îndrăgit spor
tul cu patinele.

...Pe întinsul lac de acumu
lare de pe Olt, dintre Călimă- 
nești-Căciulata și Goranu, din 
vecinătatea orașului RÎMNICU 
VlLCEA, plutesc azi zeci de 
caiace și canoe, dezvăluind noi
le veleități ale tinerilor de pe 
aceste frumoase meleaguri. Pa
ralel, în marele edificiu al spor
tului din cartierul Traian, care 
va fi inaugurat curînd, și pe 
multiplele amenajări din școli
le vîlcene, tineri amatori de vo
lei, baschet și handbal, de gim
nastică, lupte și judo se pregă
tesc să facă noi și noi pași 
spre afirmare. Vîlcea sportivă 
se dezvoltă chiar sub ochii noș
tri.

...Deocamdată doar cu tendin
țe de afirmare în performanță, 
MEDGIDIA, modemul oraș do
brogean, anunță, ia rîndu-i, prin 
tot ce s-a înălțat aici pe planul 
culturii sportive, un asemenea 
eveniment. Un stadion pluriva
lent, un bazin acoperit și o 
sală a sparturilor In curs de 
finisare, toate de anvergură, re
prezintă pentru inimoșii tineri 
din localitate captivante invi
tații la exercițiu fizic, cu o fi
nalitate valorică în măsură să 
depășească hotarele așezării și 
ale județului Constanța.

Suflul înnoitor al amenajări
lor și construcțiilor sportive a 
cuprins, în ultimii 15 ani, mul
te alte orașe tinere sub aspec
tul vocației sportive (Alba Iu- 
lia și Bacău, Sf. Gheorghe și 
Pitești, Satu Mare și Focșani, 
Tg. Jiu și Piatra Neamț, muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dcj și 
Zalău, Bistrița-Năsăud și Vas
lui etc.), ca o mărturie convin
gătoare a sprijinului trainic 
pe care conducerea de partid 
și de stat, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu personal, o acordă 
generațiilor în formare, pentru 
a crește sănătoase și pline de 
vigoare și a îmbina într-un flux 
cit mai firesc munca și sportul.

Sub genericul „DACIADEI" >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ <\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

LA CAPATUL
(Urmare din pag. 1)

al cehoslovacilor), cu care ar fi 
trebuit să facă un meci foarte 
strîns, dacă judecăm după pri
mul set (5—7) reușit de rezer
va improvizată Eduard Pană 
fața aceluiași adversar.

însăși trecerea în revistă 
acestor nume ne dă prilejul 
constatăm limitele unui lot me
reu în căutare de consolidări. 
Din păcate, numărul candidați- 
lor la titularizare în echipa na
țională este îngrijorător de scă
zut. Rezervele de cadre nu pot 
fi întemeiate doar pe eforturi 
izolate, ci — așa cum am mai 
subliniat în repetate rînduri — 
pe un program riguros de pre
gătire, pentru un ciclu intreg 
și nu doar pe etape. Numai 
astfel — cu mijloacele necesare, 
firește — se poate face față 
ritmului impus de tenisul inter
național al zilelor noastre.

în

a 
să

FINALA „CUPEI CONSTRUCTORILOR
DEMASINI“LAATLETISM,HANDBALȘIVOLEI

Timp de două zile. Brăila a 
găzduit finalele competiției do
tate cu „Cupa constructorilor de 
mașini", întrecere inițiată sub 
genericul „Daciadei" — de către 
Uniunea pe ramură din cadrul 
M.I.C.M. și Consiliul județean 
al sindicatelor — la atletism, 
handbal și volei.

In concursul de atletism, des
fășurat pe Stadionul atletic din 
Brăila, cu 220 de participanți 
(din totalul de 350 cîți au fost 
la aceste finale) s-au remarcat 
instalatorul sanitar Costel Ră- 
voiu (întreprinderea de dispozi
tive și scule Focșani), care a 
sărit la lungime 6,76 m, recti
ficatorul Cornel Morar (I.M. 
Cugir), cu 4:07 la 1500 m, și lă-

cătușul Dana Simionescu (I.M. 
Cugir), cu 2:29,5 la 800 m. Alte 
rezultate : Ionel Nicolae (IUG 
Progresul Brăila) 13,67 m la 
greutate ; Paraschiva Vizureanu 
(IUG Progresul) — 
lungime și 
Timișoara) 
tate.

Turneele 
la care au . 
au adus pe primele 4 
clasamentelor pe : 1. 
greșul Brăila, 2. IMU 
3. Balanța Sibiu,

___ ’_) — 5,12 m la 
Virginia Purcar (I.M. 
— 10,24 m la greu-

de volei și handbal, 
participat 12 echipe, 

locuri ale 
IUG Pro- 
Medgidia, 

________ _ ____ , 4. Unirea 
Cluj-Napoca — la volei ; 1. In
dependența Sibiu, 2. Dacia Pi
tești, 3. Electrocontact Botoșani. 
4. Șantierele navale Brăila — 
la handbal. (I. COSTIN, coresp.)

Întrecerile călăreților juniori
Pe baza hipică din Lugoj s-au 

desfășurat întrecerile pri
mei etape a campionatului re
publican de călărie (dresaj și 
obstacole), rezervat juniorilor și 
fetelor. Evoluțiile tinerilor spor
tivi au fost urmărite de un nu
meros public. Iată rezultatele 
înregistrate : OBSTACOLE — 
juniori 16 ani (26 concurenți, 11 
în baraj) : 1. FI. Cherătoiu
(C.S.M. Sibiu) cu Șeitan 0 p 
(29,1 s), 2. T. Răducanu (Steaua) 
cu Bucium 0 p (30,6), 3. H.
Marchiș (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Techir 0 p (31,1), 4. E. Flei
scher (C.S.M. Sibiu) cn Căpri
oara 0 p (31,4), 5. Rosana Pitei 
(Petrolul) cu Mezin 0 p (33,1), 
6. H. Marchiș cu Cocor 0 p 
(37,9) ; juniori 18 ani (41 concu
renți, 10 în baraj) : 1. FI. Stoi
ca (Steaua) cu Nehoiu 0 p 
(34,6 s), 2. O. Fabich (C.S.M. 
Sibiu) cu Căprioara 0 p (36,6), 
3. El. Stoica cu Pascal 0 p 
(38,4), 4. I. Cojocaru (C.S.M. 
Iași) cu Lăcătuș 3 p, 5. O. Fa
bich cu Stindard 4 p (34,1), 6. 
T. Pancă (Steaua) cu Norbert 
4 p (36,0) ; echipe (9 formații) 
— 1. Steaua 0 p, 2. C.S.M. Si
biu 4 p (150,7 s), 3. Petrolul 
4 p (165,6) ; fete (22 concurente, 
7 în baraj) : 1. Mariana Moisei 
(Dinamo) cu Baical 0 p (45,4 s),

2. Monica Ringheanu (Steaua) 
cu Coniac 0 p (46,0), 3. Gioconda 
Pînzaru (C.S.M. Iași) cu Lăcă
tuș 0 p (47,3), 4. Ioana Scrioș- 
teanu (Dinamo) cu Vals 0 p 
(47,7), 5. Ruxandra Bădulescu 
(Steaua) cu Pascal 4 p (47,0), 6. 
Viorica Rozenzweig (A.S.A. 
Cluj-Napoca) cu Nova 4 p 
(48,0) ; DRESAJ — 1. T. Pancă 
cu Lan 548 p, 2. E. Fleischer 
cu Carban 536 p, 3. Silvana 
Todea (Olimpia) cu Icarus 534 
p, 4. FI. Stoica cu Pascal 532 p.
5. T. Pancă cu Juvăț 529 p, 
Silvana Todea cu Bufon 511 
(Gavril IGNEA — coresp.).

6. 
P-

I
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CURSEI ÎN „CUPA DAVIS“
Cîteva detalii tehnice se im

pun de asemenea. Era de pre
supus că jucătorii noștri vor su
porta mai bine căldura toridă, 
în care a început meciul; dim
potrivă, rezistența lor fizică s-a 
dovedit inferioară, ceea ce în
dreptățește constatarea că la 
acest capitol sînt deficitari. 
Apoi, în arsenalul tenismanilor 
noștri lipsesc unele execuții de 
bază, dar mai ales se observă 
absența perfecționării cu stă
ruință a loviturilor asimilate 
(chiar și la Segărceanu, la care 
progresul ar putea fi mai ra
pid).

Impresia cea mai neplăcută a 
produs-o absența acelei dispo
nibilități de luptă care caracte
rizează îndeobște pe sportivii 
români. Componenților echipei 
noastre le-a lipsit de astă-dată 
tocmai esența unei selecționate: 
coeziunea sufletească. De aici 
decurg, inevitabil, lipsa de cu-

raj în teren, o oarecare blazare, 
nesusținerea partenerului de joc 
(la dublu). Omogenitatea echi
pei, unitatea de năzuințe se re
alizează în cadrul lotului cu 
țintă precisă (obiectiv imediat) 
și indiferent de circumstanțele 
accidentale. O echipă puternică 
se sprijină pe un moral ferm.

Sîntem convinși că tenisul 
nostru dispune de resursele ne
cesare pentru împlinirea tutu
ror dezideratelor menționate. La 
toamnă începe o nouă ediție a 
„Cupei Davis". Chiar dacă echi
pa noastră — beneficiind de 
performanța de anul acesta — 
va intra în joc abia în fazele 
superioare, pregătirile ar tre
bui începute cu mult înainte, 
profitind de pauza care ni se 
oferă, 
prezențe 
mâni în 
susținută 
țite.

Tradiția remarcabilelor 
ale tenisftianilor ro- 
„Cupa Davis“ trebuie 
cu eforturi neprecupe-

ADNOTĂRI LA CAMPIONATELE DE CICLISM PE SOSEA
(Urmare din pag. 1) care s-au po- 

ciclismului ro

EMILIA EBERLE
® Vom lupta ca lingă „aurul" de Ic 

diale să-l adăugăm ți pe ce

Tn ciuda faptului că de
țin un palmares socotit, in 
general, valoros, Jocurile 
Olimpice reprezintă pentru 
mine un debut. Intr-adevăr, 
este pentru prima oară 
cînd voi concura la între
cerea supremă a sportului 
amator, situație care mă 
pune in fața unor obligații 
mari, de deosebită răspun
dere, de a obține ji în a- 
ceastă importantă întrecere 
o gimnasticii succese la fel 
de mari ca cele pe care 
le-am repurtat la campio
natele mondiale sau euro
pene. Știu, desigur, că nu 
va fi deloc ușor, dar îm
preună cu colegele mele, cu 
Nadia, Melita, Dumitrița, 
Rodica, Marilena sau Cris
tina, voi face totul pentru 
a concura la un nivel cit 
mai ridicat, pentru a repur
ta noi succese care să ono
reze cartea de vizită a gim
nasticii noastre, a 
sportive românești.

In perioada care 
de la ultima mare 
cere, campionatele 
le de la Fort Worth, ne-am 
pregătit in mod special in 
vederea apropiatei Olimpia
de, ne-am îmbunătățit e- 
xercițiile, am exersat ele-

mișcării

ii trecut 
intre- 

mondia-

trej alergători tineri (Cornel 
Nicolae, Gh. Lăutaru și Val. 
Marin), asigurindu-și astfel 
perspectiva.

Dealtfel, a fost evidentă pe 
parcursul acestor 
campionat 
val“

finale de 
tendința „noului 

de a se impune, de a ur
ca treptele ierarhiei. Constan
tin Căruțașu și Ionel Gancea 
s-au adăugat trio-ului amintit, 
astfel că Dinamo domină a- 
cum — cantitativ și calitativ — 
cu autoritate sportul cu pedale 
românesc. Situația de fapt 
poate, însă, să ducă la impas. 
Lipsiți de concurență, dinamo- 
viștii își dispută întrecerile in 
„regie" proprie, anulînd din 
start orice șansă adversarilor. 
Firește, aceasta este treaba 
lor. Dar, fără concurență, e- 
xistă pericolul diminuării per
formanțelor, coboririi standin- 
gului valoric. Antrenorul eme
rit Nicolae Voicu și elevii săi 
au, în aceste condiții, datoria 
de a suplini lipsa concurenței 
printr-o exemplară combativi
tate, prin liberalizarea curse
lor și, mai ales, prin elimina
rea tacticii de protejare a unor 
acțiuni. Mărirea mediilor orare 
și educarea alergătorilor in 
epirit combativ depind tocmai 
de măsurile pe care Ie va lua

acest club spre 
larizat valorile 
mânesc.

Revenind 
realizată de rutierii 
viști, vom nota că omul nr. 1 
la aceste finale a fost Valen
tin Marin. El a cucerit trei 
medalii de aur, impunîndu-se 
în toate datorită calităților 
sale de ruieur solitar. Din pă
cate, tocmai la cursa de fond, 
in care ne-ar fi putut dovedi 
că a progresat și la alte ca
pitole ale pregătirii, n-a mai 
contat printre fruntași.

în condițiile în care dtaa- 
movlștii au monopolizat locu
rile fruntașe ale campionate
lor — repetăm, ca urmare a 
valorii lotului lor — a fost 
foarte dificil pentru ceilalți 
alergători să se evidențieze. 
Cei care au reușit și-au aug
mentat, desigur, meritele. In 
cursa de jemifond au ieșit în 
evidență 
Plopeni) 
Bonciu 
Radu (Olimpia), la contratimp 
individual — Andrei Antal 
(CIBO Brașov) — locul 3, 
Victor Bănescu (Olimpia) și 
Constantin Ologu (Metalul Plo- 
peni), iar la fond — Costică 
Bonciu (Steaua) — locul 4, Ion 
Cernea (Olimpia) și Ion Vin- 
tilă (Steaua). Acești sportivi 
au reușit să străpungă mai

la performanța 
dinamo-

Cornel Popa (Metalul 
Costică 
Vasile

A

bine de jumătate din barajul 
dinamovist și să urc^ — nu 
fără mari dificultăți — spre 
fruntea ierarhiei. înțelegind 
greutatea ascensiunii unor 
lergători de la Olimpia sau 
Metalul Plopeni, de la Steaua 
sau CIBO' Brașov, nu putem 
— totuși — înțelege ușurința 
cu care marea majoritate din
tre ei abandonează ideea dis
putei. Poate că este mai ușor 
să rămii la adăpostul plutonu
lui pe motiv că „nu te poți 
lupta cu dinaiftoviștii" sau că 
„nu ai echipă care să te sus
țină", dar aceasta înseamnă 
implicit abandonarea ciclismu
lui, pentru că nici un club nu 
va investi în oameni 
recunosc neputința. !
te, nici federația de 
tate nu-i va lua în 
la alcătuirea loturilor 
nale pentru diferite 
ții. Evident, chiar în

a-

- locul 4, 
(Steaua) și

care-și 
Și, fireș- 
speciali- 
evidență 

• națio- 
competi- 

această 
conjunctură sau tocmai in ea, 
rntierii diferitelor cluburi din 
Capitală și din provincie 
datoria, obligația, de a 
totul pentru a se impune, 
primii care trebuie să impună 
această optică sînt antrenorii. 
Lamentîndu-se în fața lor nu-i 
vor hotărî, însă, pentru 
spirit combativ, pentru 
guință în pregătire și i 
de sacrificiu în competiții.

au 
face

Și

un 
sîr- 

spirit

mente 
cu cer 
de pun 
să le 
vel rid 
cursuri
Anul t 
pentru 
ne mo
de fru 
să fim 
pice l

UN STIMULENT PENTRU TINERII ATLETI
I (2,22 m. 2,23 m șl 2,24 m), 
fiind cu rezultatul de 2,24 m 
cel mai bun săritor — de 16 
ani 1 — din întreaga lume.
Nicoleta Lia (născută la 12 no
iembrie 1963) a realizat șl ea ci- 
teva noi recorduri pe 200 m 
(23,4) șl 400 m (53,4), poate mai 
puțin spectaculoase decît cele 
ale lui Sorin, dar, în orice 
caz, foarte valoroase pe plan 
IntenBitlonal ! Și recompensa, 
iată, n-a întîrziat....

Atletismul nostru mai dispu
ne, la această oră, șl de alte 
elemente

selecțio- 
de atle-

Atletismul este una dintre 
disciplinele la care maturita
tea sportivă se obține destul 
de greu și numai după trece
rea unui anumit număr de 
ani, marea performanță lăsîn- 
du-se greu cucerită. De aceea 
și vîrsta campionilor este, de 
regulă, mai mare decît la alte 
ramuri sportive. Există însă, 
dintre tinerii de talent care 
practică atletismul, destui cei 
care depășesc valoarea obiș
nuită a rezultatelor celor de-o 
vîrstă cu ei și se impun ca 
mari speranțe la o probă sau 
la alta. Doi dintre 
aceștia, cu merite 
indiscutabile pe pla
nul performanței 
juvenile, harnici și 
pasionați, au fost 
nați in lotul olimpic
tism al țării noastre pentru 
Jocurile de la Moscova Este 
o apreciere și o recompensă 
a muncii lor, a strădaniilor de
puse pentru perfecționare, un 
puternic stimulent și pentru 
alțl atlețl din aceeași genera
ție de a face, măcar, la fel !

Este vorba de săritorul în 
înălțime Sorin Matei, elev la 
Liceul nr. 2 de filologie-isto- 
rie din București (antrenor : 
Elisabeta Stănescu), născut la 
6 iulie 1963, și de sprintera 
Nicoleta Lia, elevă la Liceul 
de matematică-fizică „Nicolae 
Bălcescu“ din. Craiova (antre
nor : Ștefan Popescu). Primul 
a reușit anul acesta o "•uită 
remarcabilă de performanțe, 
între care 3 noi recorduri pen
tru juniorii de categoria II și

talentate printre ju
niori. Unii dintre a- 
ceștia vor partici
pa, luna viitoare, 
in zilele de 6 șl 7, 
la Jocurile Balca- 
la Salonic, alții 

vor evolua în puternicul „Con
curs Prietenia" (14—16 august), 
care se va desfășura, anul a- 
oestn, la Santiago de Cuba. 
Este vorba de ieșeanul Ga- 
vrilufă Martinescu la 800 m, 
clujeanul Aurel Aștileanu la 
decatlon, severineanul ion Bu- 
ligă la decatlon, bucureștenli 
Alina Grecu la 100 mg, Monica 
Matei la înălțime, Eugen Po
pescu la Înălțime. Llviu Giur- 
gian la 110 mg etc.

Romeo VILARA
• PROTEASA — WSZOLA 

se tnttlnesc astăzi, la Varșovia, 
In cadrul „Memorialului Ml- 
halowicz", la care vor mai lua 
parte, din țara noastră. Paul 
Copu — 3000 m obstacole. Ion 
Olteanu — 110 mg. Mihaela
Dumitrescu — 100 mg și Vali 
lonescu — lungime.

SOSIRI SPECTACULOASE

Intr-adevăr, duminică dimineața 
am avut posibilitatea să vizionăm 
(din păcate, nu de multe ori ni 
se oferă această satisfacție) cl- 
teva sosiri care, 
mul lor, prin 
re s-a luptat 
torie, au _ .
simplu asistența, Intr-una din 
ele, cea rezervată conducătorilor 
amatori, fiind necesară consulta
rea fotografiei (operație efectuată 
prima oară in acest an) pentru a 
putea fi stabilit câștigătorul. De 
foarte mult timp n-am mal văzut 
o asemenea sosire (nici chiar în- 
tr-o probă de profesioniști) in 
care patru cai să termine la dis
tanțe infime, fapt pentru care 
adresăm sincere felicitări lui uau- 
rențiu Tancu (cîștigătorul cursei), 
cit și Iul I. Nicolae, M. Octavian 
și M. Bogdan, toți patru con
tribuind la acest splendid specta
col. Victorii, de asemenea munci
te, au mai realizat Ispravnic (a 
plăcut mult lupta dintre V. Gheor
ghe șl M. Stănescu), Rustica și 
Solitara (ambele cîștigînd cu pre
țul ultimelor resurse), Rural (sti
lul în care acesta a terminat aler
garea îl înscrie printre principalii 
candidați la ciștigarea derbyului 
în acest an) și Siracuz, ultimul 
fiind condus cu mult tact de ta
lentatul Aurel Ștefănescu. tn în
cheiere vrem să arătăm că dacă 
I. Oană merită felicitări centra 
triplul succes realizat de xormația 
sa (Rustica, Recurs, Solitara) nv-i 
putem trece insă cu vedei ea ma
niera (cu totul ieșită din comun) 
în care a înțeles să o cravașeze 
pe Osica in finalul premiului Dra- 
gosLavele. Rezultate tehnice : 
Cursa 1 : 1. Hrubița (V. Gneor-

prin dinamls- 
maniera în ca- 

pentru vlc- 
entuziasmat pur șl

ghe). rec. 1:42,4, 2. Robota. Sim
plu 2, ordinea 7 ; Cursa a 2-a : 
1. Ispravnic (V. Gheorghe), rec. 
1:31,9, 2. Heder. Simplu 2,50. ordi
nea 9, event 6 Cursa a 3-a : 1. 
Siliciu (L. Tancu), rec. 1:31,5, 2. 
Fanon, 3. Versiunea. Simplu 13, 
ordinea închisă, event 34, ordinea 
triplă 1410, triplu cîștigător 299. 
Cursa a 4-a : 1. Rustica (N. Si- 
mion). rec. 1:23,4, 2 Neguța, 3. 
Dirijor Simplu 2.50. ordinea 5, 
event 78, ordinea triplă 156. Cursa 
a 5-a : 1. Juvenil (I.R. Nicolae), 
rec. 1:27,1, 2. Vigu. Simplu 5, or
dinea 15, event 26: Cursa a 6-a:
1. Recurs (I. Oană), rec. 1:27,4.
2. Horoscop. 3. Selenar. Simplu 4, 
ordinea 16. event ill, ordinea tri
plă 1613. Cursa a 7-a : 1. Solitara 
(N. Simion) rec 1:28.4, 2. BaStia. 
Simplu 11, ordinea 55, event 37, 
triplu cîștigător 566. Cursa a 8-a:
1. Rural (S. Onache), rec. 1:26,4,
2. Turban, 3. Simptom, Simplu 4, 
ordinea 16. event 111, ordinea tri
plă 234. Cursa a 9-a : 1 Siracuz 
(A. Ștefănescu) rec. 1:29,6. 2. Tu- 
fana, 3. Keops. Simplu H, ordi
nea 79. event 86. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 57.328 lei 
și s-a închis, (rezultat nrov’zoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

ANUNȚ
Consiliul Național pentru E- 

ducație Fiz că și Sport anga
jează prin concurs, cu respec
tarea prevederilor Legii nr. 
12/1971, antrenor de hochei la 
Centrul republican de pregă
tire a loturilor naționale.

Cererile de înscriere se pri
mesc pînă la data de 25 iulie 
1980. Informații suplimentare 
se pot obține de la Serviciul 
personal al C.N.E.F.S.

A

IN

Corni 
ției int 
toboggr 
cent, 1 
zolva 
zatorici 
vernal 
lucrări] 
prof. I 
președi 
latat d 
hotărît
• „1 

că una 
stituit- 
rului i 
mează 
compel 
mondi: 
24 iani 
pionati 
Igls, 2 
tul ei 
mai p 
soane) 
bruarii 
curs c 
lui) : ’ 
brio ; 
7-.K3 
1 iani 
despre 
care. ■ 
mai d 
pice, 
„Intcn 
mă, d 
rea , 
avea 
fiind 
25—30 
tui o 
derea 
tare, 
beri i 
titluri 
lea rî 
mondi 
rea o 
condil 
ample 
eime) 
artifii 
mărul

(

Ani 
numă 
conct 
de A 
frumi 
sens, 
a fo: 
care, 
Inspc 
tor d 
că), 
un n 
lare. 
dem, 
frunt

Evi 
petiți 
rie. < 
tatea 
nei i 
nivel 
la g



iații olimpici
.\\\\\\\\\\\\\\^^^^

7 /

N.

pora-

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

BAZÎNDU-SE, CA ȘI Pffl ACUM;

DOUA VICTORII ALE FOTBALIȘTILOR 
JUNIORI IN „TURNEUL PRIETENIA"VWKIVIll ■■■ ,, __

• 10 cu echipa Poloniei și 2-0 cu formația Cubei

ta Arad. Mama sa, gimnastă de 
-o spre acest sport, astfel că, de la 

practice gimnastica la Clubul spor- 
e, sub îndrumarea antrenorilor Pavel 
art. Din 1976 lucrează cu antrenorii 
> conducerea cărora și-a desăvîrșit în 
purtînd succese remarcabile, care 
rui mare sportiv. Astfel, în 1976 de- 
Icanică, an în care cucerește și pri- 
nă națională de senioare, fiind cea 
luI 1978 o propulsează și mai mult 
mi lie Eberle deven ind mo i întîi pri- 
e junioare a Europei, competiție în 
nedalii de aur (sărituri și paralele), 
anale se clasează de patru ori pe 
île mondiale de la Strasbourg este 
Kind trei medalii de bronz ;
te, realmente, un an de vîrf pentru 
campioană mondială la sol și me- 
?le, triplă medaliată cu argint (in
și bîmă) la campionatele europene 
medaliată (aur la paralele și bîrnă, 
) la „Cupa mondială" de la Tokio.

PE MUNCA, SERIOZITATE SI AMBIȚIE
auito Rm. Vîlcea, aotrenaibă de 
Dinescu, a dștigat competiția re- 
zorvaită școliilor din rețeaua 
M.T.Tc. ® Fostul antrenor secund 
Dumitru Ștefan a fosit mumit la 
fotrurba/ția de tineret-speranțe. • în 
lotul, destul de redus aii echipei, 
urmează a mai fi promovați cîți- 
va jucători talenitiați din cadrul 
pepinierei proprii. • Obiectiv 
pentru 1980—81 ? M. PiguJea : 
„Ne-am propus să venim în pri
mele opt locuri. Pare puțin cam 
îndrăzneț un astfel de proiect, 
dar sperăm să-l realizăm, făcînd 
uz de aceleași arme care ne-au 
ajutat să urcăm, jui de an, trep
tele performanței, adică : munca, 
seriozitatea, ambiția** • N. Dines- 
cu : „Am renunțat Ia activitatea 
de arbitru, dedicîndu-m& exclusiv 
aceleia de antrenor. în dorința de 
a-mi aduce contribuția, ca vîl- 
cean, la o cît mai deplină afirmare - - - -- - -
nostru 
echipa 
atenție 
pmtru 
etniile 
de 
sfftnșitul
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va ridica la 6 (Ober
ii. D. Germană, Konig- 

și Winterburg — K. F. Ger- 
Igls — Austria, Lake 

Placid ,— S.U.A. și Cortina 
d’Ampezzo — Italia). Acestora 
li se va adăuga, in 1982, pista 
de la Sarajevo, pe care se vor 
disputa în 1984 probele de bob 
și sanie 
Olimpice.
(care va avea 
1200 m și va fi situată la 15 
km de oraș) se 
de proiect". • 
pentru „Trofeul 
mai importantă 
ternațională care 
zează anual în țara noastră, pe 
pista din Sinaia ? ® „Am ob
ținut programarea întrecerilor 
pentru „Trofeul Carpați" în 
zilele de 14 și 15 februarie, a- 
dică la numai o săptămină du
pă disputarea campionatelor 
mondiale, ceea ce ne va faci
lita invitarea unora dintre cei 
mai valoroși boberi din lume".
• In afara celor expuse pină 
aț)>m și a alegerii dumneavoas
tră ca președinte al 
campionatelor mondiale 
Cortina d’Ampezzo, 
alte relatări. C „După 
rea juriilor competițiilor 
ciale ale viitorului sezon 
mai discutat propunerile 
tru modificarea regulamentului 
și statutului privind datele 
tehnice ale boburilor (în di
recția sporirii securității și re
zistenței și pentru diminuarea 
prețului de cifst), s-a stabilit 
ca a patra ediție a școlii de 
bob a F.I.B.T. (cu participarea 
exclusivă a sportivilor din țări 
în care nu sînt nsrtii de bob) 
să aibă loc la Iris, între 24 no
iembrie și 7 decembrie. în sfîr- 
sit, subliniez că. nrin afilierea 
federației din U.R.S.S., numărul 
feflern fiilor care fac parte din 
F.I.B.T. se ridică acum la 25".

D. St.

din cadrul Jocurilor 
Realizarea pîrtiei 

o lungime de

alia în stadiu 
Ce se prevede 
Carpați“, cea 
competiție in

se organi-

Juriului 
de la 

așteptăm 
alcge- 

ofi- 
s-au 
pen-
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liceu — pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice a tinerei ge
nerații. „Topul" a permis scoa
terea în evidență a unor lip
suri ce se mai manifestă în 
școlile generale, efectele fiind 
vizibile cînd elevii sînt puși 
în fața haremurilor pentru 
liceu. Numeroase cadre didac
tice au subliniat utilitatea 
„Topului", ca un mijloc efi
cient și stimulator de testare 
a muncii depuse în prima pe
rioadă școlară și de jalonare 
a activității viitoare. Că este 
așa, ne-am putut convinge 
cînd am constatat că în pla
nurile de activitate ale multor 
profesori a fost înscrisă și 
participarea la competiția 
noastră, tocmai din dorința de 
a dispune de o verificare o- 
bi-ectivă a strădaniilor depuse 
in orele de educație fizică.

I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
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• Pină în prezent, Chimia are 
trei săptămîni încheiate de pre
gătire. • S-a lucrat, în acest 
timip, cu un grad, sporit de di- 
ficuiitate, în ceea ce privoște du
rata și volumul instruirii, aceas
ta însemnând : trei antrenamente 
pe zi, organizate astfel : înviorare 
25—35 de minute, cu alergări 
mediii și lungi, crosuri, înot la 
baein ; pregătire fizică, dimineața, 
cu accent pe dezvoltarea rezisten
ței, mobilității și supleței ; pre
gătire tehnico-tactică, după-aimia- 
zai, la Rm. Vîlcea șl Brezod. 
• Lotul chjjniștiilor vâlceni cu
prinde pe : Constantin șl Roșea
— portari ; Lepăăatu, Basno, ior
dan, Cîrceag, Cin că — fundaiși ; 
G. Stan, Stanca, Cilean, M. Savu 
mijlocași î Glngu, Coca I, Coca II
— înaintași • După cum se poate 
observa, lipsesc, deocamdată, din 
vechiul efectiv : Teleșpan și Ca- 
rabageac, plecați la Tim.ișotara, 
ambii însă fără dezlegare. De a- 
sememea, lipsește Bădilă, care și-a 
exprimat dorința de a renunța la 
activitatea com.petdțtonală. • In 
schimb, la pregătirile echipei 
participă și cîțiva jucători nod, 
pentru care se duc, în prezent, 
tratative în vederea transferării 
lo<r. Este vorba de A. Georgescu 
(Aurul Brad). Preda (Dunărea 
Giurgiu), St. Marin (Celuloza Că
lărași) și Ni ca (Sp. muncitoresc 
Caracal). @ Conducerea tehnică 
esiție aisii^uinaită. în continuare, de 
Marcel Pigulea, cape are acuim 
un nou „secund**, pe Nicolae Di
nes cu, fost arbitru divizionar, 
orofesor de educație fizică, an
trenor categoria I, care s-a mai 
ocupat, în perioada 1966—70, de 
pregătirea echipei vîldene, Iar în 
1970—71 a activat la Lotru Brezoi.

Recent, echipa Gruipului școlar

* „Chimiei" in fotbalul 
divizionar". Pe plan local, 
sie bucură de o deosebită 
și de sprijinul necesar 
a-și puțoa îndeplini sar

de inetrruriire și obiectivul 
performantă propus. ® Da 

acestei săotămini este 
programată organizarea unei 
competiții „Cupa municipiului 
Hm. Vîlcea", cu participarea for
mațiilor Nijmi (Beirut). A.S.A. 
Tg. Mureș, Mcta’ul Plopenj șl, 
bineînțeles, Chimia. • Frumosul 
stadion din Zăvoi se pregătește și 
el, In aceste zile, pentru noul 
sezon. ® La Rm. Vîlcea, iubitorii 
fotbalului așteaptă să revadă din 
nou la lucru echipa favorită. Cu 
nerăbdare și cu foarte multe 
speranțe.

PHENIAN, 14 (prin telex). 
După cum se știe, în R.P.D. 
Coreeană se dispută „Turneul 
Prietenia", rezervat echipelor de 
juniori din țările socialiste. Re
prezentativa noastră a sosit la 
Phenian la începutul săptămînii 
trecute, după un zbor de 15 ore, 
cu două escale, la Karaci și 
Beijing. Cînd a coborît din a- 
vion a aflat că a fost reparti
zată în seria I (împreună cu 
R.P.D. Coreeană, Ungaria. Polo
nia și Cuba, care-și dispută 
meciurile la Phenian) și că, 
conform programului, va „sta" 
în prima etapă. întîmplare in
terpretată drept o șansă, intr-un 
moment cînd drumul anevoios 
și diferența de fus orar (6 ore) 
reclamau o adaptare prealabilă.

Intrată vineri în întrecere, e- 
chipa României a întîlnit-o pe 
cea a Poloniei. Făcînd presing, 
juniorii noștri au blocat ten
dința de joc elaborat a polone
zilor, instalindu-se ei la cîrma 
jocului. Spiritul ofensiv în care 
au abordat partida i-a dus de 
multe ori la finalizare, dar 
buna comportare a portarului 
advers, Vojniak, at limitat sco
rul la 1—0, realizat prin golul 
înscris de Radu (min. 35) după 
driblarea adversarului direct și 
șut din interiorul careului. Du
minică, tinerii fotbaliști români, 
au jucat în compania selecțio
natei Cubei, o formație atleti
că, pe care au învins-o cu 2—0. 
Au marcat Udrică (min. 17) și 
Neagu (min. 25). Al doilea gol 
a fost ovaționat, șutul fiind cu

efect, la „păianjen", din 16 m 
lateral. în min. 30, Radu a ex
pediat batonul în bară. în re
priza secundă, mai echilibrată, 
apărarea noastră (dirijată de 
Balint), solicitată, a făcut față 
situației.

în cele două partide, antre
norul Gh. Cosma a utilizat ur
mătorii jucători : Gîrjoabă — 
Pirvan (Vădana), Negoiță, Ba
lint, Curtean (Dornșa) — Iacob, 
Albu (Mustățea), Ciobanu (Dra- 
gomir) — Neagu, Radu, Udrică.

Iată celelalte rezultate din se
ria I : R.P.D. Coreeană I — 
Polonia 0—0, Ungaria — Cuba 
6—0 (2—0), R.P.D. Coreeană I
— Cuba 2—1 (1—1), R.P.D. Co
reeană I — Ungaria 1—0 (0—0).

In seria a Ii-a, care se joacă 
la Nampho (port la Marea Gal
benă, la 50 km de Phenian), 
unde arbitrează și brașoveanul 
Radu Popescu, s-au înregistrat 
următoarele scoruri : R.P.D. Co
reeană II — R.D. Germană 1—1 
(1—1), U.R.S.S. — Cehoslovacia 
0—0, Bulgaria — Cehoslovacia 
2—1 (2—1), R.P.D. Coreeană II
— Bulgaria 6—1 (1—1). R.P.D. 
Coreeană II — U.R.S.S. 
R.D. Germană — U.R.S.S. 
(0-1).

După cum se vede, echipa 
României, este, pină în actuala 
fază a competiției, singura for
mație cu punctaj maxim și fără 
gol primit. Formația noastră își 
încheie meciurile din serie ju- 
cind marți și miercuri.

Ion CUPEN

BARAJUL PENTRU PROMOVAREA ÎN DIVIZIA C

Mihaî 1ONESCU

Iată rezultatele toregistmaite in 
partideie-netur ale barajului pen
tru promovarea în Divizia C :

O Soția Oonia Mureș — Minerul 
Baia Borșa 2—0 (2—0)

Unirea

Ce fac echipele retrogradate din Divizia A ?

LA C.S. TIRGOVIȘTE, ANALIZĂ LUCIDĂ Șl DORINȚĂ
FERMĂ DE A REVENI IN PRIMUL EȘALON

I
I

Viinerea trecută, cîtnd am sosit 
tal Iturțgoviște, tocmai avea loc 
plenara clubului sportiv. Cu a- 
cest prilej, s-a- făcut analiza acti
vității trecute, ta toate ramurile 
de sport, s-a staibUit utn plan de 
măsuri și s-aiu făcut unele schim
bări in conducerea clubului. Ni
mic n-a fost predpitaiL Totul s-a 
lăcuit cu luciditate, analitic, obi
ectiv. Oamenii nu și-au pierdut 
capul, cum se spune, datorită re
trogradării. Stnt supărațl, firește, 
dar nimeni nu a disperat, lucru 
confirmat, dacă vreți, și de fap- 

i (destul de rar lnttlinit în fot
balul nostru) că antrenorul Ște
fan Coidum n-a fost schimbat de 
la conducerea tehnică. Nu s-a 
mai căutat un „acar Păun". Dacă 
Florin Grjgore sau Greaca, de 
pildă, ar fi transformat unul din 
peniaftyurile ratate, alta ar fi fost 
situația...

Dar ce a fost... a fost. C.S. Tir- 
goviște pornește din nou la drum, 
cu gindul mărturisit de a reveni 
cât mai repede In Divizia A. Are 
acum ta conducere, ca' președinte 
de onoare al clubului, pe tovară
șul Victor Bordea, primarul mu- 
niripitu’ud,. pe Gh. Predoiu pre
ședinte al secției de fotbal, tar 
pe profesorul Constantin Chiriță 
președinte angajat al clubului. 
C. Chiriță nu este altul decît 
fosta extremă a echipelor C.S. 
Tîrgoviște și Petrolul Plodești din 
perioada anilor ’60—*70, om tânăr, 
viguros, bura cunoscător al fot
balului. El a venit în această 
muncă cu următoaire’e gîndurl si 
intenții : „Să întronăm disciplină 
și seriozitate, să preluăm ce a 
rost bun în activitatea secției si 
să înlăturăm ce a fost rău. Tre
buie să realizăm relații trainice

între conducători, antrenori, ju
cători, pentru o muncă serioasă, 
responsabilă, în care nu își miai ou 
loc rabaturile. Pregătirile de pină 
acum ne dau garanția că pornim 
pe un drum bun**.

Antrenamentele au fost reluate 
la 1 iulie. S-au prezentat urmă
torii jucători : Mia, Voinea, Ni- 
culescu, Ene, Alexandru, Constan
tin, Pitaru, Fillpescu, Dumitrescu, 
Kallo, Gheorghe, Isaia, Greaca șd, 
împreună cu ei, ’
Dușmanu, Banu șri Popescu, 
pepiniera proprie. A revenit acasă 
Ecoiwmu, de la Corvinul Hune- 
doana, cane a absolvit Instituitul 
de subiingineri și și-a manifestat 
dorința să activeze la fosta lui 
echipă. La pregătirile lui C. S. 
Tîirgoviște l-am întîlnit și pe fun
dașul Gătej, absolvent al Facul
tății de educație fizică din Galați, 
dare duipă doi ani de in>activlitiafte 
(pentru că F.C. Constanța nu i-a 
dat dezlegare) poate fi nou legi
timat. Enache a fost împrumutat 
în netuirull campionatului trecut la 
Moneni și. probabil, .va reveni în 
tormaiție. în schimb, Sava este 
plecat să-și satisfacă stagiul mili
tar. La C.S. Tîrgoviște sînt două

juniorii Radu,
i, din

absente nemotivate. Este vorba 
de FI. Grigore (care — înainte de 
prezentarea la- lotul reprezentativ 
miri măcar n-a venit să stea de 
vorbă cu conducerea clubului și 
a echipei) șl de Marinescu, fostul 
căpitan de echipă, cel care dună 
ultimul meci de Divizia A de
clara că „vom face totul să re
venim In prima divizie". Dar, 
probabil, a uitat ce a spus. Clu
bul însă nu va da dezlegare ni
mănui, Așa ni s-a spus.

Beneficiind de cele mai bune 
condiții de pregătire și de recu
perare, C.S. Tîrigovișite a rămas 
acasă și se antrenează cu sirq 
pentru a-șl Îndeplini obiectivul 
propus, revenirea cit mai repede 
în primul eșalon. Jucătorii au da
toria să facă totul, răsp-unzînd 
condițiilor și grijii Cu care sînt 
înconjurați. Dealtfel, cînd ne a- 
flam ta club, adevăr ații iubitori 
al fotbalului veneau să-si retină 
locuirile, pe bază de abonament, 
în tribunele stadionului. Un ar
gument Că entuziaștii spectatori 
din Tirgoviște vor fi, în conti
nuare, lingă echipă.

Constantin ALEXE

® Petrolul Bascov 
Răcari 0—0

0 Textila Năsăuri — Olimpia 
Gherla 2—1 (după prelungiri)

® Avîntul Maica — Construc
torul Odobești 3—0 (1—0)

© Petrolul - - -
Constructorul

© Granitul 
Ploiești 3—1

@ Victoria ______
nirca Cristuru Secuiesc 4—0 (1—0)

© Minerul Paroșeni — Con
structorul Tg. Jiu 2—0 (1—0)

© C.F.R. Caransebeș — Textila 
Cisinăidiiie 2—0 (d.upă prelungiri)
• E:ectrozahărul Tg. Mureș —

Cimentul Hoghiz 2—0 (0—0)
Victoria Craiova “

Piatra Olt
Tepro

1—0 (2—0)
• Undo

Valea lui . ,
• Victoria Rm. Sărat — Metalul 

Mangalia 0—3 (0—2)
® C.P.L. P. Neamț 

s-ret o—i (0—0)
Șoimii Lipova — Textila Ti- 

^dșoara 2—1 (0—1).
Echipele subliniate cu li* eră mai 
îagră s-au calificat în Divizia C.

Roata de Jos —
Călărași 3—0 (2—0) 

București — I.C.I.M. 
(1-1)
I.R.A. Bacău u-

Rapid
2—0 (1—0)
Iași — Unirea Săveni

Satu Maire — Unirea
Mihai 1—2 (0—0)

Unirea

ȘTIRI, MECIURI 
AMICALE

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘT1GURILE TRAGERII 

„PRONOEXPRES1
LIE ]

IU-

a

MARE
ur-

Bu-
1.

Categoria 1 :
„Dacia 1300“

Cat. a 2-a :
12.334 lei ;
Cat. a
Cat. a
Cat. a
Cat. a
Cat. a
Cat. a

1 variantă

6 variante

25%

25%

3- a :
4- a :
5- a : 133 a 556

6- a: 5.880 a 40 lei
7- a : 148,50 a 200
8- a : 2.863,75 a 40

32,25 a 2.295
77,50 a 955

lei; 
lei ; 
lei ;
»
lei ; 
lei.

jud. Sibiu, care a obținut la ca
tegoria I, pe un bilet achitat in 
cotâ de 25%, un AUTOTURISM 
,Dacia 1300“ ; la aceeași tragere, 
cîștigurile de categoria a Il-a au 
avut o valoare unitară de circa 
19.000 lei. Particîpind la tragerea 
de mîine, 1G iulie 1380, puteți 
obține și dv. succese asemănă
toare ! Agențiile Loto-Pronosport 
vă mai stau doar astăzi la dis
poziție.

Așadar, pe podium au 
cat : echipe-masculin : 1. 
ind. 6 Satu Mare, 2. Lie. 
19 București, 3. „Frații 
zești" Craiova ; feminin :
Lie. ind. 6 Satu Mare (clasa 
a IX-a A), 2. Lie. ind. 6 Satu 
Mare (a IX-a B), 3. Lie. ind. 
5 Craiova ; individual-mascu- 
lin : 1. R. Kuibuș (Lie. ind. 6 
S. Mare). 2. I. Marinescu (Lie. 
ind. 19 București), 3. V. To.rz 
(Gr. șc. marină Orșova) ; fe
minin : 1. Sorina Haidu (Lie. 
ind. 6 S. Mare), 2. Gabriela 
Kovacs (Lie. ind. 6 S. Mare), 
3—4, Daniela Islam (Lie. ind. 
5 Craiova) și Smaranda Ma
rinescu (Lie. „Frații Buzești" 
Craiova).

Cea de a III-a ediție a „To
pului Sportul" s-a încheiat. La 
1 octombrie se va da startul 
în următoarea.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
161.176 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost cîștigat cte NICOLAE ȚI- 
ȚONEA din ~ "Cluj-Napoca.

BILETELE DE 
DE

AZI - SUCCESELE 
MÎINE...

După numeroasele cîștiguri în 
AUTOTURISME și MARI SUME 
DE BANI atribuite în cursul lunii 
precedente, tragerile obișnuite 
Pronoexpres continuă să confir
me at rac tivita tea și avantajele a- 
cestui sistem de joc, Astfel, pri
ma tragere a lunii în curs, des
fășurată la 2 iulie, a consemnat 
și primul mare cîștigător, respec
tiv Dumitrescu Ștefan din Agnita,

★
A început vînzarea 

tru tragerea specială 
Olimpic din 20 iulie 
oferă șanse sporite 
AUTOTURISME „Dacia 1300“, mari 
sume de bani și excursii atracti
ve peste hotare. JUCAȚI DIN 
VREME NUMERELE PREFE
RATE !

biletelor pen- 
Prono expres - 
a.c., care vă 
de a cîștiga

ij MUNE, cu începere dc lao- 
iele 18, o atractivă partidă ami
cală, DINAMO — F.C. OLT, pe 
stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare.
• „CUPA T1RNAVELOR", com

petiție rezervată copiilor și or
ganizată de Asoc. sportivă Au- 
Lomecanica Mediaș, în colaborare 
cu Inspectoratul școlar din loea- 
.itate, s-a încheiat, recent, cu 
victoria echipelor Universitatea 
Cluj-Napoca (la grupa mare, 
co-pii născu ți în 1965) și F. C. 
Argeș (la grupa mică, copii năs- 
cuții după 1 august 1368). S-au 
clasat, -----------------
Mediaș 
Mediaș, 
sportiv 
Șoimii 
Golgeterii competiției au 
C. Pustai (Șoimii Sibiu), 
pa mică ; Mateuță (Corvinul Hu
nedoara) și B. Martini (Autome- 
canica Mediaș) la grupa mare. 
Titlul de cel mai tehnic jucător 
a fost atribuit lui Muzsnai Szolt, 
de la Universitatea Cluj-Napoca.

9 TRACTORUL BRAȘOV — 
STAL MIELEC 0—2 (0—0). Au
mardat : Ilnatio (min. 57) și 
Wnuck (min. 75). Mîine, miercuri, 
echipa poloneză joacă, la Ora
dea, cu F.C. Bihor.
• F.C.M. BRAȘOV — UNIVER

SITATEA CLUJ-NAPOCA 0—0
Meciul s-a disputat pe stadion it 
Municipal din Brașov. în fațr 
a aproximativ 7 060 de spectatori 
(V. Secăreanu — cores p.).

șos.

in ordine : Automeeanica 
și Clubul sportiv 
la grupa mare ; 
școlar Mediaș și 
Sibiu, la grupa

școlar 
Clubul 
F. C. 
mică, 
fost : 

la gru-

La dispoziția turiștilor care doresc să-și petreacă 
vacanța pe Litoral, numeroase locuri de canipar 

Pentru a asigura populației posibilități cit mai variate i 
efectuare a concediului de odihnă pe Litoral, organizator 
de turism au amenajat în stațiunile Mamaia, Eforie Nor 
Eforie Sud, Neptun și Mangalia locuri de campare, creii'. 
toate condițiile petrecerii unei vacanțe agreabile.

In aceste locuri sînt condiții bune pentru amenajarea 
corturilor, turiștii avind la dispoziție instalații sanitare, apl 
curentă, dușuri etc. Cei interesați pot servi masa în res
taurante, autoserviri, bufete etc., aflate în apropiere.



56» BE SPOiliiU ill DHECAIIA UNIUNII SOVIETICE
MOSCOVA, 14 (Agerpres). —

Delegația sportivă a U.R.S.S. la 
cea de-a XXII-a ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară de la 
Moscova va cuprinde circa 560 
de concurenți, înscriși Ia toate 
disciplinele prevăzute în pro
gram.

Printre aceștia se află sportivi 
care au mai luat parte la cite

DESCHIDEREA
SESIUNII (. 1.0.
MOSCOVA, 14 (Agerpres). — 

Luni s-au deschis la Moscova 
lucrările celei de-a 83-a sesiuni 
a Comitetului International O- 
limpic. Pe agenda de lucru fi
gurează probleme legate de dez
voltarea mișcării olimpice pre
cum și alegerea viitorului pre
ședinte al C.I.O.

UN VALOROS LOT 
DE SPORTIVI BULGARI 

'Delegația Bulgariei la cea 
de-a XXII-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mosco
va va cuprinde circa 290 de 
sportivi, care vor participa la 
18 discipline, cel mai numeros 
lot fiind cel de canotaj acade
mic — 56 de concurenți.

Lotul atletic, alcătuit din 50 
de sportivi, va avea în frunte 
pe cunoscutele alergătoare Mi
kolina Stereva, Totka Petrova, 
Sofka Popova, precum și arun- 
cătoarea de disc Maria Vergova- 
Petkova, dar cele mai mari spe
ranțe ale suporterilor bulgari 
sînt încredințate echipelor de 
lupte și haltere ai căror com- 
ponenți au cucerit întotdeauna 
medalii olimpice.

Echipa masculină de gimnas
tică are în frunte pe campionul 
european Stoian Delcev.

Record mondial Ia di$c (I)
VERGOVA —71,80 m!

SOFIA, 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat la Sofia, cunos
cuta campioană a Bulgariei, Ma
ria Vergova-Petrova a stabilit 
un nou record al lumii în proba 
de aruncarea discului cu o per
formanță de 71,80 m. Vechiul 
record era de 71,50 m și aparți
nea atletei Eveline Jahl (R. D. 
Germană).

SARA SIMEONI A PROMIS 2,<^ j q. RIGERT (U. R. S. S.) NU POATE PIERDE TITLUL...

Atletismul italian iși pune mari 
speranțe pentru apropiatele 
Jocuad Olimpice de la Moscova în 
doi sportivi de supendasă — 
sprinterul Pietro Mennea și să- 
ritoarea în înălțime Sara Simeoni. 
Amândoi sînt recordmani aâ lumii, 
amândoi sînt creditați cu mari 
șanse la victorie, deși și un-ul si 
celălalt vor întîlni numeroși ad
versari de valoare.

Sama Simeoni este o cunoștință 
veche a iubitorilor de atletism 
din România. A concurat de-a 
lungul anilor de mai multe ori 
pe Stadionul Republicii din Bucu
rești. e drept, înainte de a ajun
ge în fruntea ierarhiei probed. A 
debutat în atletismul international 
cu 10 and în urmă, dlasîndu-se 
pe locul 5 la camoionatele euro
pene de juniori. Avea 17 ani a- 
tunci — s-a născut la 19 aprilie 
1953, are 1.76 m înălțime, este că
sătorită cu Ermlnio Azzaro, fost 
-o^n.rdmi'un al Italiei la săritura 
în înălțime, este studentă în edu
cație fizică la Rieti — si a pro
gresat constant în prima jumă- 

trei ediții ale J.O., cum sînt 
atletul Viktor Saneev, de trei 
oii campion olimpic la triplu- 
salt, sarimera Elena Belova, 
multiplă medaliată cu aur la O- 
limpiade, baschetbalistul Ser- 
ghei Belov, yachtmanul Valen
tin Mankin (41 ani), care este 
și cel mai virstnic component 
al lotului. Cea mai tînără con
curentă sovietică este Silva 
Emirzian (14 ani), participantă 
la sărituri în apă.

LUPTELE LIBERE ÎNAINTE DE „ORA MEDALIILOR"

Vasile Pușcașu (cat. 100 kg) unul dintre candidații români la 
o medalie olimpică, asistat de antrenorul Vasile Iorga

Ba numai două zile după de
cernarea ultimelor titluri și me
dalii celor mai valoroși luptători 
de greeo-romane, la complexul 
sportiv Ț.S.K.A. din Moscova vor 
înefepe întrecerile de ,,libere“, aș
teptate cu același interes deosebit 
de iubitorii acestei discipline cu o 
aitît de veche prezență în progra
mul Jocurilor Olimpice. Ce se 
poate anticipa în legătură cu a- 
cesrt adevărat „maraton" de cinci 
zile (27—31 iulie), care va însuma 
zeci și zoci de partide în cadrul 
celor 10 categorii de greutate ?

Retrospectiva campionatelor
mondiale și europene desfășurate 
după J.O. de la Montreal indică 
drept primă favorită echipa Uniunii 
Sovietice, clasată pe locul Iatîtla 
C.M. de la San Diego (cu 50 p), 
cit și la C.E. de la Pirievidza (cu 
54 p). Este, credem, suficient &ă 
reamimitbm că în această formație 
vor evolua, după toate probabi
litățile : S. Korneleaev sa>u A. Sa- 

tate a deceniului trecut, ajunghid, 
în 1974, pe treapta a treia a po
diumului de premiere al campio
natelor europene desfășurate la 
Roma, cu 1,89 m. Este adevărat, 
Rosemarie Ackermann domina 
proba în acea vreme eu o ase
menea autoritate incit puțini e- 
rau Cei care aveau ochi să vadă 
ce se întîmplă în spatele record
manei. Iar Sana, modestă și con
știincioasă, cu un flop pe care îl 
stăpânește din ce în ce mal bine, 
reduce mereu diferența față de 
Ackermann. In 1976, la Jocurile 
Olimpice de La Montreal, atleta 
din R.D. Germană cîștigă titlul, 
dar Simieoni este a doua (1,93 — 
— 1,91 m), destul de aproape. în 
anul următor, Ackermann atinge 

de vis“, 2 metri, dar 
ațjunge și ea la 1,95 m, 
decît oricare altă sairl- 
excepția recordmanei. Și 
1978, cu puțină vreme 

campionatelor europene 

de reușită. 
1979 o arată 

dincolo de 
bun rezultat

„ granița 
italianca 
mai sus 
toane cu 
iată, în 
înaintea
de la Prag a, se produce „rocada" 
în fruntea probei. Simeoni reu
șește 2,01 m, reeditează apoi re
zultatul la întrecerile continentale 
și cîștigă primul său mare con
curs. A încercat apoi la 2,03 m 
și nu a fost departe

Sezonul preolimplc 
la fel de constantă
1.95 m — cel mai 
1,98 m — și chiar dacă nu a mai 
atins 2 metri, iar proba a pro
gresat simțitor la niveil de an
samblu, Simeoni rămîne prima 
favorită olimpică. A reușit și în 
această primă jumătate a anului 
cîteva rezultate bune (1,98 m Si
1.96 m) și a declarat că va sări, 
la Moscova, — nici mai mult nici 
mai puțin! — 2,05 m... Chiar diacă 
cifra pare puțin exagerată, nimeni 
nu poarte afirma că ea este din
colo de posibilitățile recordmanei.

Vladimir MORARU

LASSE VIREN ÎNVINS ÎN
Orașul Bappeeiranfca a găzduit 

zilele trecute întrecerile campio
natelor de atletism ale Finlandei, 
ultim criteriu de verificare In 
vederea Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. în formă bună s-a 
prezentat cunoscutul fondist 
Martti Vainiio, învingător în două 
probe : 5000 m — 13:46,2 și 10 000 
m — 28:19,6. Cvadrupul campion 
olimpic în probele de fond, 
Lasse Viren, s-a clasat pe locul 3 
în cursa de 5000 m și a ocupat 
locul S în proba de 1500 m.

noian (cat. 48 kg), I. Sugaev (cat. 
52 kg), S. Beloglazov saiu G. Bag- 
dasarian (cat. 57 kg), V. Yumin 
sau M. Abîșev (cat. 62 kg), S. 
Absaidov (cat. 68 kg), I. Matte 
sau M. Magomedov (cat. 100 kg), 
S. Hasimikov (dat. +100 kg), pre
cum și aiți sportivi valoroși la 
categoriile nemenționate. Dealt
fel, să facem și precizarea că la 
Montreal luptătorii sovietici au 
cucerit 5 titluri olimpice și alte 
medalii de argint si bronz.

O replică puternică o pot da, la 
apropiatele întreceri olimpice, 
sportivii bulgari, clasați pe locul 
secund la „europenele" din acest 
atn, de la Prievidza (cu 49 pi). 
Dintre candidații la Iodurile frun
tașe să-i amintim pe : N. Selimov 
(cat. 52 kg), I. Tocev (cat. 57 kg), 
M. Dukov sau S. Sterev (cat. 62 
kg). I. Jankov (cat. 68 kg). I. 
Abilov (cat. 82 kg), S. Cervenkov 
(cat. KM kg), P. Ivanov (cat 
+ 100 kg). Pe un plan oarecum

se- 
la 

și la 
(100

în gak~ia marilor halterofili ai 
lumii a intrat șl celebrul sportiv 
sovietic David Rigert. Vă veți 
pune, desigur, întrebarea de ce 
tocmai el să intre în clasamentul 
celor mai buni ridicători de greu
tate din toate timpurile. Și iată 
răspunsul : Rigert deține toate 
recordurile lumii la 
două categorii : 
migrea (90 kg) 
total cu 400 kg 
grea-ușoară 
kg) cu 405 kg ! In 
afară de acestea, el 
are un palmares 
impresionant : de 5 
ori campion mon
dial, de 7 ori cam
pion al continentu
lui și campion o- 
limpic la Montreal. 
In lunga sa carieră. 
David Rigert a co
rectat la cele două 
categorii peste 80 de 
recorduri mondiale !
Lată, 
lături 
Alekseev 
Tommy 
(S.U.A.), 
V orobiov 
și tânărul 
sev (Bulgaria), spor
tivul David Rigert 
pe Don, component 

Trud, și-a găsit loc

așadar, că a- 
de Vasili 

(U.R.S.S.), 
Kono 

Ar cădi 
(U.R.S.S). 

Ianko Ru-

din Rostov 
al clubului 

____ , o___ ____  printre cel 
mai valoroși. halterofili ai lumii.
David Rigert este, alături de 

bulgarul Ianko Rus ev, un can
didat cert la medalia olimpică de 
aur. Dacă Rusev nu poate pierde 
medalia la categoria ușoară, tot 
așa nici Rigert nu o poate scăpa 
la categoria grea-ușoară (100 kg), 
introdusă pentru prima oară 
programul olimpic.

Cine este Rigert ? S-a născut 
13 martie 1947 și a început 
practice halterele La vîrsta de 14 
ani. A învățat meseria de electri
cian, după care, a devenit stu
dent la cursul fără frecvență al 
Institutului de cultură fizică si 
sport. Nu demult a terminat fa
cultatea și după terminarea actl-

în

Ja 
să

CAMPIONATELE FINLANDEI,..
în proba de 1 500 m victoria a 

revenit lui Boikkanen cu tim
pul de 3:40,5. Basse Viren a o- 
cupiat locul 8 cu 3:45,6. Alte re
zultate : 10 090 m — Vainio
28:19,6; suliță — Slnesaari 89,76 m; 
prăjină — Budas 5,50 m; 400 m — 
Mykrae 46,94 ; triplusalt — Pousî 
16,48 m.

Alți doi component! ai lotului 
olimpic, săritorul cu prăjina Anti! 
Kalliomiaki — 5,50 m și aruncă
torul de greutate Rejo Stanhlberg 
— 20,09 m au terminat învingători 
în probele respective.

de egalitate s-ar situa, după pă
rerea noastră, echipele R.D. Ger
mane și Poloniei. în prima for
mație se evidențiază prezența u- 
nor luptători consacrați, cum sînt: 
H. Reich (cat. 52 kg), B. Bobrich 
(căit. 57 kg), E. Probst (cat. 68 
kg), U. Neupert (dat. 90 kg), H. 
Biittner (cat. 100 kg) și R. Gehrke 
(cat. +100 kg). în cea de a doua: 
W. Olejnik (cat. 48 kg), W. 
Stecyk (cat. 52 kg). S. Chilinski 
(cat. 68 kg), A. Sandurski (cat. 
+100 kg) etc. în continuarea pre
zentării principalilor adversari ai 
sportivilor noștri notăm, de ase
menea, o serie de luptători bine 
cotați titularizați în lotul Unga
riei : L. Szabo (cat. 52 kg). Z. 
Szalontay (cat. 62 kg), I. Kovacs 
(cat. 82 kg).

Aflată în plină Campanie de rc- 
afirmare în arena internațională 
(marcată, dealtfel, de cîteva suc
cese noibabil-e realizate la campio
natele mondiale din 1979 și la 
cele europene din 1980), echipa de 
lupte libere a țării noastre s-a 
pregătit cu multă conștiinciozitate 
șl cu o puternică dorință de a 
sie număra printre protagonistele 
întrecerilor olimpice de la Mos
cova. Sîrutem tentați, prin prisma 
rezultatelor anterioare, să acor
dăm, cu prioritate, șansele l-a 
medalii unor luptători consacrați, 
cfum sînt : A. Neagu (cat. 57 kg), 
V. Pușcașu (cat. 100 kg) gau A. 
Ianko (cat. +100 kg). Dar, toți 
ceilalți componenți al lotului nos
tru reprezentativ au datoria să 
lupte cu toată puterea lor de dă
ruire pentru locurile fruntașe ale 
categoriilor respective. Ne gândim 
La Gh. Rașovan (cat. 48 kg). P. 
Ceamău (cat. 52 kg), A. Șut eu 
(cat. 62 kg), O. Dușa (cat 68 kg), 
M. Pîrcălabu (cat. 74 kg). V. Ți- 
ffănaș (cat. 82 kg). I. Ivanov (cart. 
100 kg) — unii dintre d sportivi 
ou mufltă experiență competlționa- 
l>ă, alții aflațl la începutul grele
lor examene sportive internațio- 
naâe. Ba „ora medaliilor", toți 
concurenițil pornesc, însă, de la 
egalitate.

Dan GÂRLEȘTEANU

vită ții sale corn petiționare se va 
dedica profesiunii de antrenor de 
haltere. Desigur, acest eveniment 
se va produce In viitorul nu prea 
îndepărtat avînd în vedere fap
tul că Rigert a împlinit 33 de 
ani. „Dar — cum spunea el — 
acest fapt va deveni actual nu
mai după J.O., unde doresc să 
cîștig medalia de aurM. Intr-ade
văr, Rigert este animat de o do
rință fierbinte să se afirme la 
Moscova, cu toate că este deca
nul de vîrstă al acestor valoroase 

întreceri de ha.terc. Cuvinte de 
Laudă la adresa sa are și presa 
de specialitate din U.R.S.S., din 
care se cuvine să reproducem 
cîteva fragmente : „Rigert este 
un mare campion. A trăit pentru 
acest sport, iubindu-1 cu mare 
pasiune și devotament. Șl-a rea
lizat visul de a fi celebru pen
tru că a fost un sportiv desăvâr
șit, un atlet complet. Cine vrea 
să-i urmeze exemplul, va trebui 
să muncească cît Rigert...*.

Ba acestea noi am mai putea 
adăuga că în sporturile comple
mentare el s-a dovedit un ade
vărat maestru : la cele 190 de 
kilograme pe care Le cântărește 
acum el sare de pe loc 3,40 m și 
aleargă 100 de metri în 11,3 se
cunde ! Orice comentariu este de 
prisos....

Ion OCHSENFELD

VIRGINIA RUZICI 
A CÎST1GAT 

TURNEUL DE TENIS
DE LA GSTAAD
ZURICH, 14 (Agerpres). — 

Proba de simplu femei din ca
drul turneului Internațional de 
tenis de la Gstaad (Elveția) s-a 
încheiat cu victoria jucătoarei 
românce Virginia Ruzici, care 
a învins-o în finală cu 6—4, 
6—3, pe Sylvia Hanika (R. F. 
Germania). Corespondenții a- 
gențiilor de presă apreciază jo
cul magistral al Virginiei Ru
zici, net superioară în ambele 
seturi, datorită stilului său di
namic, cu lovituri variate și 
intervenții decisive la fileu.

In finala probei masculine, 
elvețianul Hcinz Gunthardt l-a 
întrecut cu 4—6, 6—4, 7—6 pe 
australianul Kim Harnick.

COMPETIȚIILE DE TENIS 
PEMTHU TINERET

în semifinalele zonale ale „Cu
pei Ga.ea", la tenis (competiție 
rezervată echipelor de tineret), 
la Royan (Franța), Selecționata 
Canadei a învins cu 4—1 echipa 
României. Rezultate tehnice : 
Bonneau — Mancaș 6—3, 3—6,
6—4 ; Michibata — Bucur 3—6, 
6—1, 6—3 ; Michibata — Mancaș 
3—6, 3—6 ; Wos ten home — Bucur 
6—3, 6—2 ; Michibata, Bonneau — 
Mancaș, Bucur 2—6, 6—3, 6—4, 
3—6, 6—3. Echipa Canadei ur
mează să întâlnească formația 
Chile. Alte rezultate : Aviles
(Spania) : Brazilia — Israel 4—1. 
Tenismanii brazilieni urmează să 
întîlnească formația Cehoslovaciei; 
Montecatini (Italia) : Austria — 
Ungaria 5—0. Echipa austriacă va 
întîlnl în continuare echipa Ar
gentinei.

★
Rezultate înregistrate în compe

tiția internațională feminină de 
tenis (tineret) pentru „Cupa 
Annie Soisbault" : Biubliana : 
Italia — Polonia 2—1 ; Australia 
— Franța 2—1; Karlovy-Vary : 
Elveția — Cehoslovacia 2—0 ; 
Bournemouth (Anglia) : Anglia — 
R.F. Germania 3—0.

TURUL FRANȚEI
PARIS. 14 (Agerpres). — E- 

tapa a 17-a a Turului ciclist al 
Franței (Serre—Morzine — 242 
km) a revenit francezului Ma
riano Martinez în 7h 09:07.

Olandezul Joop Zoetemelk se 
menține lider în clasamentul 
general.

karpov Învingător In turneul
DE ȘAH DE LA AMSTERDAM

AMSTERDAM. 14 (Agerpres). 
Turneul internațional de șah de 
la Amsterdam a fost cîștigat de 
campionul mondial Anatoli Kar
pov (U.R.S.S.) cu 10 
urmat de olandezul Timman — 
9 puncte.

în ultima rundă. Karpov l-a 
învins pe danezul Larsen.

F-otbal
mericUeuae

COMPETIȚIE PENTRU TINERET
U.E.F.A. a inițiat o competiție 

internațională de fotbal rezervată 
și echipelor axCătuite din tineri 
fotbaliști pînă La 16 ani. La com
petiție și-au anunțat participarea 
27 de echipe. Selecționata Ro
mâniei a fost repartizată în gru
pa a 5-a alături de echipele 
U.R.S.S. și Ungariei

IN PRELIMINARIILE C.M.
în meci retur contând pentru 

preliminariile Campionatului mon
dial la Bagos echipa Nigeriei a 
învins cu 2—0, după prelungiri șl 
executarea loviturilor de la 11 m 
selecționata Tunisiei. Fotbaliștii 
nigerieni s-’au calificat în conti
nuare.

CAMPIONATE
Campionatul de fotbal al Mexi

cului a fost cîștigat la aceasta e- 
diție de*vechipa Cruz Azul. In 
ultimul meci. Cruz Azul a ter
minat La egalitate : 3—3 cu Nuevo 
Boon.

★
în campionatul Argentinei con

duce echipa River Plate cu 40 p, 
urmată de Tal Ieres din Cordoba 
cu 35 p. în etapa de duminică. 
River Plate a terminat la egali
tate : 0—0 cu Union. Boca Ju
niors a învins cu 2—0 pe Estu- 
diantes la Plata, iar Talleres 
Cordoba a făcut meci nul : 0—0 
cu Argentines Juniors.

★
După 15 etape, în campionatul 

Uruguayului pe primul loc în 
clasament se află Nacional cu 
25 p., urmată de Bella Vista și 
Wanderers cu cîte 17 p.


