
Maricica Puică a făcut o cursă 
curajoasă pe 3 000 m fl a realizat 
un timp promifător.
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La Poiana Brașov, in in trecerile săritorilor și aruncătorilor

BAN SIMION (7,93 m) $1 BEDROS BEDROSIAN (16,86 m)

CHEMARE LA ÎNTRECERE,
LA... SĂNĂTATE

Propaganda sportivă prin puterea

POIANA BRAȘOV, 21 (prin 
telefon). Chiar dacă n-a mai 
avut pigmentul unei perfor
mante — si a unei evoluții — 
ieșită din comun, asa cum 
ne-a oferit Vali Ionescu marți 
după-amiază. zi.ua a doua a în
trecerilor săritorilor și aruncă
torilor a fost totuși o reuniune 
interesantă, cu două probe —• 
lungimea si triplusaltul — de 
bun nivel. Săritura în lungi
me a băieților a fost cîștigată, 
oarecum surprinzător, de rapi- 
distul Dan Sim on, cu un nou 
record personal: 7,93 m. al tre
ilea rezultat românesc al sezo
nului si al 7-lea din toate tim
purile. urmat de Tudorcl Va- 
sile: 7,86 m. aproape de nive
lul său maxim. Sărituri bune

Campionatul național de pentatlon modern

EUGEN POP - CEL MAI BUN

PUNCTAJ AL ZILEI LA CĂLĂRIE
Chiar dacă ziua de ieri a 

fost călduroasă, Îs primele ore 
ale dimineții, cînd pentatloniș- 
tii au luat startul în proba de 
călărie, vremea era destul de 
prielnică pentru concurs, ast
fel că se poate aprecia că cei 
zece sportivi care au evoluat 
în primele două serii stabilite 
prin tragerea la sorți au be
neficiat de toate condițiile 
pentru a obține rezultate cît mai 
bune. Spunem ..toate condițiile" 
deoarece, de data aceasta, și 
caii puși la dispoziția concuren- 
ților au fost de valoare sensi
bil egală, astfel că penalizările 
survenite pe traseu au fost 
determinate, de data aceasta, 
nu de slăbiciuni ale cailor, ci, 
într-o măsură mult mai mare, 
de mici neatenții sau de gre
șeli în conducere ale sportivi
lor

Spre deosebire de campio
natele internaționale, desfășu
rate nu de mult tot la stadio
nul „Olimpia", de data aceasta 
traseul a fost amenajat nu pe 
terenul gazonat, ci pe o supra
față anexă, fără iarbă. Firește, 
litera regulamentului a fost 
respectată, în sensul că s-a a- 
lergat pe o distanță de 600 m, 
sportivii avînd de parcurs un 
itinerar cu 15 obstacole, din
tre care o „triplă" și o „du
blă". Punctajul maxim se a-

ECHIPELE ROMÂNIEI 
PENTRU BALCANIADA

PERFORMERII ZILEI A
a avut si Gheorghe Lina, dar... 
toate au fost depășite. Triplu
saltul ne-a arătat un Bedros 
Bedrosian capabil să depășeas
că curînd granița celor 17 me
tri si. noate. chiar recordul tă
rii (17.12 m Carol Corbu). In 
afară de săritura cîstigătoare 
(16,86 m. record oersonal). Be
dros a mai avut o Încercare de 
16,85 m departe de a constitui 
un model de perfecțiune teh
nică. Adrian Ghioroaie (16.65 
m) s-a arătat si el capabil de 
progres, iar Dan Simion si-a 
stabilit al doilea record in a- 
ceeasi dimineață cu 16,50 m, 
dovedind nu numai o rezisten
tă remarcabilă, ci si resurse 
încă neexploatate. Cu Tudorel 
Pirvu dincolo de 80 de metri.

cordă pentru realizarea unui 
timp de 1:43,0, fără nici un 
punct penalizare. Din păcate, 
nici unul dintre participanții la 
campionat nu a realizat ieri 
punctajul maxim, cel mai a- 
proape de atingerea acestui o- 
biectiv fiind Eugen Pop care, 
cu calul Sătuc, a efectuat par
cursul fără penalizări la ob
stacole, dar ritmul mai lent în 
care a „mers" a făcut ca el să 
fie penalizat cu 2 puncte (I) — 
deci, în total 1098 —, acesta 
fiind cel mai bun punctaj al 
primei zile. Cu multă abilitate 
și pricepere și-a condus calul 
(Năzdrăvan) și Tamâs Halâsz, 
care, spre final, avea un timp 
excelent și părea să se îndrep
te victorios spre linia de so
sire. Dar, neșansă, la obsta
colul 14 el doboară o bară, 
trebuind să suporte o penali
zare de 30 p 1 La debutul său 
sub culorile clubului Steaua 
tînărul Dragoș Pătrui a lăsat 
o frumoasă impresie prin ma
niera în care a stăpînit și con
dus calul și credem că el 
poate deveni curînd unul din
tre fruntașii acestei discipline 
Dumitru Spîrlea s-a „împotmo
lit" la obstacolul 12 (o derobare 
și o doborîre), iar Lucian Țin
tea, cu Ineluș. cu ceva mai 
multă atenție, putea termina 
fără greșeală.

Azi, tot de la ora 9, ultims 
serie a probei de călărie.

Constantin MACOVEI

DOIIA
cu C. Chiriae si D. Negoiță 
peste 77 m. aruncarea suliței 
ooate primi si ea notă de tre
cere. Sub așteptări: săritura in 
înălțime a fetelor și sub orice 
critică. în continuare, rezulta
tele aruncătorilor de greutate.

Rezultate : FEMEI : Înălțime : 
Nlculina Vasile (Dinamo) 1,84 m, 
Monica Matei (Steaua) 1.80 m. 
Anamaria Datu (Mureșul Tg. 
Mureș) 1,70 m, Octavia Nit (Șc. 
gen. 190 București) 1,70 m ; 
BĂRBAȚI: lungime : Dan Simion 
(Rapid) 7,98 m. Tudorel Vasile 
(Dinamo) 7,8« m, Gheorghe Lina 
(Steaua) 7.32 m ; (h.c. Ion Bulac 
(Rapid) 7,36 m) : triplusalt : Be
drosian (Dinamo) 16.86 m. Adrian 
Ghioroaie (Steaua) 16,65 m, Dan 
Simion 18.50 m, Mihai Bran (Di
namo) 15,85 m, Marian Nenclu 
(Steaua) 15,15 m : greutate : 
Gheorghe Crăclunescu (Steaua) 
16.07 m, Csaba Csakany (Univ. 
Cluj-Napooa) 15.31 m, Sorin Tiri-

Vlodimir MORARU
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CARMEN BUNACIU SE MENȚINE, 
CÎTEVA JUNIOARE TALENTATE,

ÎN REST ÎNOTUL BATE PASUL PE LOC
Nimic nou in ierarhia îno

tătorilor după întrecerile celei 
de a XlV-a Balcaniade des
fășurate zilele trecute la Bucu
rești. Echipa feminină a Româ
niei s-a clasat pentru a 9-a 
oară pe primul loc. realizînd 
de această dată un punctaj re
cord (193). Tot pentru a 9-a 
oară a cîștigat și formația 
masculină a Bulgariei. dife
rența netă față’ de celelalte 
adversare permițindu-i să se 
situeze pentru a 8-a oară și 
pe -poziția fruntașă în clasa
mentul general.

In ceea ce privește evoluția 
sportivilor români, se pot tra
ge numeroase concluzii. Dar 
parcă mai mult ca oricind nu 
de concluzii se simte nevoia a- 
cum. ci de o serie de MASURI 
EFICIENTE, care să aducă 
înotul românesc (în generat) 
alături de sporturile competi
tive pe plan internațional.

Continuă să înoate la o va
loare ridicată Carmen Bunaciu. 
Va fi dealtfel singura repre
zentantă a României la cel de 
al IV-lea campionat mondial 
de natație. programat peste 
cîteva zile la Guayaquil (Ecua
dor). Ea a cîștigat net cursele 
de 100 pi și 200 m spate, pe 
cea de 100 m fluture, a con
tribuit substanțial la succesul

cuvîntului scris
„Viața și mișcarea sînt inse

parabile**.  Aceste cuvinte le-am 
auzit rostite nu o dată (și) de 
profesori sau elevi ai Grupului 
școlar al întreprinderii de con
strucții navale și de prelucrări 
la cald din Drobeta Turnu-Se- 
verin. Și le-am văzut, scrise cu 
litere de-o șchioapă, Jn spa
țioasa curte a unității școlare 
din străvechiul municipiu de 
la Dunăre, unde sînt amena
jate terenuri de volei, tenis, 
baschet, handbal, sectoare pen
tru trecerea normelor SUVA, 
alte spații urmînd să intre, 
curînd, în circuitul competiții
lor interne, în apropierea sălii 
aflate, (la ora vizitei noastre), 
in curs de finisare

In fapt, întreg acest loc se 
constituie într-o propagandă 
vie pentru sport. Toate ziduri
le ce-1 înconjoară poartă pe 
ele desene și inscripții, che
mări — prin puterea cuvîntu
lui scris și a imaginii — la 
întrecere, la... sănătate. Cum 

ștafetei de 4X100 m mixt, dar 
rezultatele sale nu se mai a- 
flă. ca anul trecut, de Pildă, in 
virfurile top-urilor... Deși con
dițiile de antrenament alo 
multiplei campioane nu s-au 
deosebit de cele de anul tre
cut. Carmen nu a mai pro
gresat, lăsîndu-ne impresia u- 
nor lipsuri în pregătire, mai 
ales în ceea ce privește rezis
tența. Sîntem convinși că spor
tiva nr. 1 a înotului românesc 
nu poate fi învinuită că tehni
ca ei, întoarcerile nu au ajuns 
încă la perfecțiune, că graficele 
actuale de cursă nu sînt cele 
ideale. Rămînem la părerea că 
s-a greșit atunci cînd s-a atri
buit antrenoarei Cristina Șop- 
tereanu și conducerea pregă
tirii unui lot mai larg de îno
tători penrtu Balcaniadă ; nici 
aceștia nu au făcut mare lucru 
și nici Bunaciu — cel puțin 
pînă la ora cînd scriem aceste 
rînduri — nu mai pare cam
pioana entuziastă de anul tre
cut plîngînd de ciudă că a mai 
trecut o cursă si nu a izbutit 
un nou record. Rămîne de vă
zut dacă resursele incontesta
bile pe care le are această 
bravă sportivă, dacă voința ei 
vor fi suficiente pentru meda
lia mult visată (ar fi prima) 
la campionatele mondiale.

fi a imaginii
o astfel de propagandă vizuală 
nu întîlnești la tot pasul se 
naște, pe bună dreptate, o în
trebare : cine e autorul 7 Vreun 
artist plastic ? „Să vedeți, răs
punde ing. Nicolae Voiculescu. 
directorul Grupului, avem și 
noi un ... Michelangelo al nos
tru !“. Iar adjunctul său prof. 
Nicolae Costea, pune punctul 
pe i : „Așa a fost supranumit 
profesorul do educație fizică 
Ion Vlăduț cînd picta, cocoțat 
pe schele — asemenea cele
brului titan al Renașterii — 
laolaltă cu colegii săi Constan
tin Lepădat și Florea Andrei, 
ceea ce vedeți aici**.

Și, se înțelege, această opti
că asupra fenomenului sportiv, 
a rolului exercițiului fizic în 
formarea tinerei generații, nu 
putea să nu influențeze, în 
modul cel mai pozitiv, activi-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pap 2-3)

GABRIELA BAKA
I-am urmărit cu mare inte

res și pe tinerii înotători vi
zați să ne reprezinte anul a- 
cesta la campionatele europene 
de juniori. Total nepregătită 
(cu implicația organelor spor
tive din Baia Mare care au 
manifestat lipsă de fermitate), 
Anca Pătrășcoiu a fost de
parte de rezultatele sale op
time. cu care s-ar fi putut im
pune, luna viitoare, la Inns
bruck. Gh. Dimeca. noul ei 
antrenor, crede însă în minuni 
Pentru scurta perioadă care

Adrian VASILIU

(Continuare in pag 2-3)

DE TENIS
Au fost formate echipele 

României pentru Balcaniada 
de tenis care se va desfășura 
în zilele- de 4—8 august, la 
Timișoara. Din formația mas
culină pusă sub conducerea 
antrenorului federal Alexe Bar- 
dan, fac parte : Florin Segăr- 
ceanu, Andrei Dîrzu, Liviu 
Mancaș și Adrian Marcu. Din 
formația feminină, condusă de 
antrenorul Ștefan Georgescu, 
fac parte : Lucia Romanov, 
Florența Mihai, Daniela Moiso 
și Maria Romanov

La Timișoara pregătirile sînt 
în toi. Au fost reamenajate, 
pentru acest eveniment, cele 7 
terenuri ale asociației Electri
ca și cele două suplimentare 
ale asociației I.A.M De aseme
nea, pentru antrenamente, vor 
fi puse la dispoziție cele două 
terenuri ale asociației Dacia- 
Service.

CE STIL DE MUNCA
Ora 7, în marginea de 

răsărit a Bucureștiului, 
care începe să pulse

ze de viață. Dinspre pă
durea Pustnicul bate ră
coarea dimineții, înviorătoare. 
Postața de verdeață, multipli
cată. îmbie la mișcare. Pe o 
bancă, trei copilași nerăbdători 
au și venit la lecțiile de ini
țiere în fotbal, promovate de 
clubul „Metalul".

Ne-am imaginat că fiind vor
ba de un club sportiv muncito
resc, în plină vară lucrul în
cepe odată cu ora prospețimii 
fizice. La 8 și jumătate au a- 
părut primii (și puținii) lucră
tori ai unității. Noul președin
te al clubului. Ion Sava. și 
unii din subalternii săi se a- 
flau în concediu. Vicepreședin
tele Filip Flaviu ora pe teren. 
L-am găsit, mai tîrziu. pe ma
lul lacului Herăstrău unde

FOLOSEȘTE1
supraveghea desfășurarea con
cursului de canotaj „Cupa Me
talul” (deci o inițiativă a uni
tății). Aici am trecut în revis
tă. împreună, cîteva elemente 
caracteristice pentru stilul și 
metodele de muncă ale activu
lui clubului.

Concentrarea forțelor, căutarea noului, programarea riguroasă - 
iată trăsături necunoscute la unitatea din cartierul Pantelimon

încă de la vizita matinală la 
sediu] principal al unității, la 
complexul sportiv impresio
nant din cartierul Pantelimon, 
ne-am dat seama că. din păca
te. aici nu există muncă plani
ficată, condusă după orare pre
cise. după programe care nu 
sînt secrete de serviciu, ci in

CLUBUL BUCUREȘTEAN METALUL ?
formații de ordin public. Nici 
o secție, dintre cele activînd 
la baza Pantelimon. nu avea 
afișat la vedere vreun orar, 
ceea ce transformă munca teh
nicienilor în activitate cvasi- 
ocultă. Cînd nu ai la îndemină 
un program ferm, firește nici 

nu poți trage pe nimeni la 
răspundere pentru neîndeplini- 
rea luî. Nu dorim să facem un 
proces de intenție, dar ne ex
primăm mirarea că la un club 
important și mare ca acesta se 
poate lucra fără orar !?!

Imensa suprafață a comple
xului (cu cele 18 ha pe care 

unii tehnicieni ai clubului ar 
trebui să le parcurgă pe jos, 
in lung și-n lat. ca să le cu
noască 1) merită o clipă de 
zăbavă. O bază atit de vastă» 
cu atît de numeroase posibili
tăți de mișcare, o adevărată 
oază sportivă în marginea Ca
pitalei ar trebui s-o vedem 
zilnic — mai ales acum. în e- 
poca vacanței — tremătînd de 
vinzoleala copiilor din cartier 
(dacă nu și a celor veniți de 
prin vecini). In acest scop, 
însă, ar trebui să se investeas
că oarecare imaginație, să se 
concentreze interesele tuturor 
secțiilor. pentru valorificarea 
acelor împrejurări care — prin 
aducerea tineretului pe stadioa
ne — pot contribui chiar și

Victor BANCIULESCU
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geatericu! „DACÎAEEI44 Duminică dimineaia, la Cimpina I VEȘTI

CUPA DR. CAROL DAVILA",
LA EDIȚIA A 26-a, 0 REUȘITA

„CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS PROMITE 
UN SPECTACOL DE MARE

A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA
Cea mai veche competiție 

sportivă studențească de masă, 
„Cupa dr Carol Davila", ini

țiată in 1957 cu prilejul ani
versării centenarului învăță- 
mîntului medical și farmaceu
tic din Capitală, a ajuns acum 
la a 26-a ediție. Ea s-a des
fășurat prin tradiție în orga
nizarea I.M.F. București și sub 
însemnele .Dacia dei" reunind
în etapa de masă — pe facul
tăți — aproape 100 de echipe 
cuprinzînd circa 1200 de stu- 
denți și studente. Apoi. în eta
pa finală 25 de echipe (peste 
250 de participanți) și-au dis
putat tradiționalul trofeu.

La actuala ediție, „Cupa dr. 
Carol Davila" a revenit stu
denților Facultății de medici
nă generală (60 p). în clasa
ment. ei au fost urmați de 
cei de la Facultatea de pedia
trie (26 p) reprezentanții Fa
cultății de stomatologie (20 p) 
și viitorii farmaciști (9 p).

A fost o competiție sportivă 
de masă care s-a bucurat de 
cele mai frumoase 
organizare 
curenți și echipe cu o 
pregătire, care au făcut 
pentru a puncta cum se cuvine 
acest moment final al act:":, 
tății sportive din actualul an 
universitar.

excelentă
auspicii : 

con- 
bună 
totul

activi:

La Salonta, in organizarea sindicatelor
, . , ,

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA
Consiliul județean al sindi

catelor Bihor a organizat re
cent la Salonta. împreună cu 
asociația sportivă ..Metalul" 
din localitate, un reușit schimb 
de experiență privind activita
tea sportivă de masă și gim
nastica Ia locul de muncă. _Au 
participat președinți ai comite 
țelor sindicale și de asociații 
sportive, instructori voluntari, 
responsabili cu gimnastica la 
locul de muncă din 45 de aso
ciații precum și membri ai 
Comisiei județene de sport- 
turism a sindicatelor. Cu acest 
prilej au fost discutate stilul 
de muncă, metodele și mijloa 
cele folosite în asociații pentru 
atragerea oamenilor muncii în 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice turismului _ Si 
sportului de masă. în lumina

pe 
cu

„Cupa Prietenia", prestigioa
să competiție internațională de 
motocros, își va derula dumi
nică etapa IV-a pe traseul 
de *pe  Dealul Muscelului, si-' 
tuat la marginea orașului Cim
pina, amenajat după ultimele 
cerințe regulamentare. Și-au 
anunțat participarea cu pri
mele garnituri (la 250 cmc se
niori și 125 cmc. pînă la 21 de 
ani) Bulgaria,
R. D. Germană. Ungaria 
Uniunea Sovietică, 
în calitate 
toare. va fi

Cehoslovacia,
Si 

România, 
de țară organiza- 
prezență la start

cu cite două echipaje la fie
care clasă. Printre oaspeți se 
află alergători consacrați în 
arena mondială, promițînd un 
spectacol motociclist de mare 
atracție.

Antrenorii 
noastre, maestrul emerit 
sportului Gheorghe Ioniță 
maestrul sportului Ștefan 
țu au alcătuit. în urma 
multor testări următoarele lo
turi : 250 eme — E. Mulner, P. 
Titilencu, Al. Enceanu, Gh. 
Oproiu, D. Marianov, Z. FOIop; 
125 cmc — AI. nieș, FI. Pop,

reprezentativelor
al

mai

ATRACȚIEa
P. Schmidt. H. Pascu, L. To- 
moșvari, V. Marian, V. Poe
naru și G. Florea. Ca mecanici 
vor funcționa foștii motoci - 
eliști C. Goran, D. Pop, A. Fa- 
zekaș și D. Gheorghe.
• Trei tineri alergători de 

dirt-track, D. Stoica, S. Hala- 
gian și M. Șoaită, însoțiți de 
antrenorul C. Voiculescu, vor 
participa la a V-a etapă a 
„Cupei Prietenia", programată 
sîmbătă și duminică în ora
șele cehoslovace Habarovice și 
Ceacovice.

După campionatele de motocros

UN ÎNCEPUT bun, temei 
PENTRU VIITOARELE PERFORMANTE

COMPETIȚII CICLISTE 
LA IAȘI Șl IN CAPITALA 

începînd de mîine și pînă Joi 
29 iulie, municipiul Iași găzdu
iește în premieră una dintre cele 
mai importante competiții ale 
juniorilor mici : concursurile re
publicane de contratimp pe e- 
chipe (23 iulie), de semifond (25 
iulie), contratimp individual (27 
iulie) și fond (29 iulie), dispute 
la care participă cei mai buni 
tineri reprezentanți ai ciclismu
lui românesc din 11 mari centre 
ale tării. în orașul gazdă al a- 
cestor alergări, în care funcțio
nează de aproximativ doi ani un 
puternic centru ciclist, s-au fă
cut intense pregătiri, cursele ur- 
mînd să se desfășoare pe șosele 
dificile, cu urcușuri pronunțate, 
dar și’ de un deosebit pitoresc, 
ca de pildă soșeaua care leagă 
lașul de Bîmova. Concursul de 
semifond, programat duminică 
dimineața, se va desfășura pe 
un circuit, pe strada ștefan cel 
Mare, una din principalele artere 
ale bătrînului oraș moldovean.
• Sîmbătă, la velodromul din 

șos. Ștefan cel Mare din Capitală 
au loc alergări în cadrul „Cupei 
Voința".

documentelor Conferinței 
țară a mișcării sportive, 
accent pe sarcinile ce revin sin
dicatelor.

Materialul care a prefațat 
schimbul de experiență a evi
dențiat cu prioritate obiecti
vele -asociației sportive „Me 
talul" Salonta, care, sub con
ducerea comitetului de partid, 
cu sprijinul comtetuhii sindica
tului și al comitetului oameni
lor muncii, a obținut rezultate 
deosebite în activitatea spor
tivă de masă. Au fost prezen
tate în detaliu acțiunile orga
nizate la sfîrșit de săPtămînă, 
drumețiile și excursiile, parti
cipările la cupele pe ramură 
de producție, gimnastica la lo
cul de muncă, precum și ame
najările de baze sportive sim
ple, ca și intensa propagandă 
sportivă desfășurată în ate
liere și secții, unitățile de 
bază ale campionatului asocia
ției din cadrul „Daciadei".

Participanții au împărtășit, 
la rîndu-le din I propria expe
riență în organizarea activi
tăților sportive de masă, după 
care au urmărit întrecerile de
monstrative Prezentate de gaz
de la atletism, fotbal. volei, 
șah. tenis și tenis de masă.

Desfășmate de-a lungul a 5 
etape, campionatele naționale de 
motocros rezervate seniorilor, ti
neretului și juniorilor s-au În
cheiat duminică la Sf. Gheor
ghe. prilejuindu-ne spre deose
bire de anii trecuți, o serie de 
constatări îmbucurătoare.

La actuala ediție a competiției 
s-a produs o adevărată avalanșă 
de... talente, ea urmare a fap
tului că unii tehnicieni au acor
dat o atenție deosebită procesu-, 
lui de selecție și promovare a 
tinerilor motocicliști. In progra
mul campionatului au figurat 
două clase deschise juniorilor (59 
și 8C cmc), la startul acestora 
altaiindu-se un număr sporit de 
alergători Intre 10 și 1« ani. Dis- 
putfndu-și intiietatea cu ardoa
rea specifică virstei lor, acești 
mici alergători aci arătat că și-au 
pus in gînd să devină mari mo- 
tocrosiști, el progresînd văzind 
cu ochii de la un concurs la al
tul. Mureșanul Florian Pop (pre
gătit din toate punctele de ve
dere de tatăl său Bumitru Pop), 
cîmpmeanul Paul Schmidt (an
trenor — maestrul sportului Ștefan 
Chitu. mecanic — Constantin Go
ran), Csaba Tompa (Andrei Fa- 
zekaș — Eduard I.aub), Eugen 
Moașa (Traian Moașa — Petre 
Lucaci) se conturează ea adevă
rate modele de piloți, începînd 
cu poziția in șa și terminînd cu 
grija pentru întreținerea și pre
gătirea mașini)or pentru concurs. 
Un alt căutător de talente, an
trenorul și mecanicul . 
Milea «Un Ctmpulung-Muscel 
aliniat adesea cei mai 
juniori Ia start dintre care 
remarcat Gabriel Florea și 
rențiu Penu.

In condițiile unul traseu 
și alunecos din cauza ploii,

bați In bine ni s-au 
părut cei doi cam
pioni. Ernest Mulner 
la 250 «ne seniori 
(la al 0-lea titlu al 
său) și ‘
IUeș la 125 
neret, care, 
se află la 
Steaua au 
mai < 
apasă 
oelași 
primul 
Petrișor 
Zărnești), 
Clmpina), 
căra — __
Haralambie Pascu (Steaua), I.asz- 
lo Tomoșvari (I.R.A. Tg. Mureș) 
— iată doar clțiva dintre tinerii

Tlie GHIȘA -coresp.

Valerlcă 
a 

mul ți 
s-aiu 
Lau-

greu
-----  _— -------- , , cum 

a fost cel de la Sf. Gheorghe. 
unde s-a consumat ultima etapă 
a campionatului. am observat o 
oarecare îmbunătățire a bagaju
lui de cunoștințe tehnice șl tac
tice ale unor concurenți. Seh’m-

CARMEN BUNACIU SE MENȚINE
(Urmare din pap I)

i-a mai rămas... Tn schimb, ce
lelalte băimărence. Teodora 
Hauptricht și Noemi Lung, au 
progresat considerabil. Prima 
a izbutit să înoate 4:22,56 la 
400 m și 8:56,61 la 800 m liber 
corectînd recordurile naționale 
cu secunde Întregi. Cu toate 
acestea, atît Hauptricht, cit și 
Lung (în apropierea celor 5 
minute la 400 m mixt) mai au 
nevoie de cîteva secunde pen-

CHEMARE LA ÎNTRECERE, LA SANATATE
(Urmare din pap 1)

tatea sportivă din unitatea șco
lară severineana. Calendarul 
asociației este, de regulă, bo
gat și, aflăm riguros respec
tat, indiferent că e vorba de 
fotbal, baschet, handbal, tenis, 
șah, tenis de masă, schi, săniu
țe, cros. Profesorii de specia
litate au răspunderi pe ani de 
studii, prilej pentru depistarea 
talentelor, îndrumate apoi că
tre C.S.S. sau C.S.M din lo
calitate. Fiindcă tineri cu ap
titudini există. Se vorbește, ast
fel, despre Floarea Vieru, o 
fată cu calități fizice excepțio
nale pentru atletism sau ca
notaj, despre Dumitru Mărmă- 
neanu, un posibil semifomdist, 
despie handbaliștii și pugiliștii 
care învață aici, la Liceul in- 
d'isirial nr 1 sau la „profe
sional" (mai funcționează și 
școala de maiștri).

Ce i drept, cadrele didactice 
au și o nemulțumire, pe care o 
mărturisesc după clipe bune 
de ezitare „Oare nu am meri
ta, întreabă el sg ni se încre
dințeze grupe pentru perfor
manță in cadrul Grupului, a-

vi ud chiar aici... materia pri
mă? Un sprijin material, con
cretizat în perechi de pantofi 
de tenis și ceva-- mingi, din 
partea cluburilor respective ar 
fi suficient".

E locul să precizăm că gru
pele de box ale C.S.Ș. își des
fășoară pregătirea, de fapt, aici, 
dar — vezi doleanța de 
sus — cu alți specialiști, 
prea poate ca adevărul să 
pe undeva pe Ia mijloc, 
lucru e oricum sigur : pasiunea 
pentru sport a elevilor și a ca
drelor didactice de la impor
tantul Grup școlar severinean, 
începînd de la director și ter- 
minind cu ultimul elev, ne a- 
pare molipsitoare. Și exem
plară, de vreme ce oamenii nu 
se mulțumesc cu îndeplinirea, 
pur și simplu, a sarcinilor. Ni, 
s-a vorbit, spie pildă despre 
selecția profesională și prin 
prisma testării capacității de 
efort a elevilor și a bagajului 
de deprinderi motrice și calități 
fizice, în raport cu 
meserie.

Și părăsești curtea 
cu imaginea lui .. 
gelo pe schele și 
unui deziderat împlinit.

mai
Se 
fie 
Un

viitoarea

Grupului, 
Michelan- 
cu ideea

tru a se gîndi Ia podiumul „de 
premiere. Mai aproape de el 
ni se pare reșițeanca Gabriela 
Baka ; cu tehnica, sa bună, cu, 
vitalitatea-i, deosebită, ea poate 
înota 200 m fluture în mai pu
țin de 2:20.0. probă în care 
doar sportivele din R. D. Ger
mană ar putea-o concura.

în fine, alături de alți tineri 
care s-au remarcat (Eugen 
Nan, Eniko Palencsar), în e- 
chipa masculină au evoluat, 
mai ales, sportivi ușor blazați, 
fără dorința de a mai progre
sa. evident plafonați (I. Luca, 
Or. Drăgan, A. Szabo, L. Sza- 
kadati). Au ajuns în aceste 
zile ne blocstarturi pentru că... 
nu există alții. Și povestea se 
repetă de cîțiva ani. Unde sînt 
oare înotătorii din Galați, Bră
ila, Cluj-Napoca, Oradea, Ti
mișoara, Constanta ? Oare ze
cile de ANTRENORI REMU
NERAȚI în aceste centre (și 
în altele) nu pot crește, -fie
care, măcar 1—2 înotători pen
tru o competiție balcanică ? 
Federația de specialitate 
trebui să privească mult 
serios această problemă !
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mai
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Titneneu
Dan Llviu 
Vaslle Poenaru 
Automeeanica Moreni),

Cei mai tineri campioni de motocros : Paul 
Schmidt (15

in 
de

a- 
la 

tur.
(Torpedo 

(Poiana 
(Fla-

ani) la 80 cmc ți Csaba Tompa 
(13 ani) la 50 cmc
care, supuși In continuare unei 
atente pregătiri, sînt capabili de 
rezultate superioare. Tar mai 
îmbucurător este faptul că tn 
spatele sportivilor consacrați de 
la clasa 250 cmc seniori există, 
ca urmare a unor preocupări 
sporite, un rezervor de cadre de 
perspectivă.

Tr. IOANIȚESCU

După . „Cupa Mării Negre“ la baschi

TINEREȚEA JUCĂTOARELOR DETERMINA BUNELE PI
• Junioarele convocate ia lot au confirmat • omogenizarea echipe
Cea de a XXI-a ediție a 

turneului internațional de bas
chet feminin „Cupa Mării Ne
gre" s-a încheiat, zilele trecu
te, după cum se știe, cu suc
cesul meritat al echipei cam
pioană mondială, reprezentati
va S.U.A. Prezența la întrece
rile de la Constanța a unor 
selecționate excelent cotate în 
arena internațională, cum sînt 
cele ale Bulgariei (medalie de 
argint la J.O. de la Moscova), 
Poloniei (locul 2 la ultimele 
două ediții ale campionatelor 
europene) și Cehoslovaciei 
(medalie de bronz la C.E. de 
anul trecut), a ridicat nivelul 
valoric al competiției.

Cu atît mai meritorie apare 
evoluția echipei României care 
a reușit. într-o asemenea com
panie. să se situeze pe locul 
secund în clasamentul final, 
pierzînd o singură partidă. în 
fața campioanelor mondiale, 
dar reușind victorii de presti
giu Ia celelalte formații par
ticipante, după jocuri de bună 
valoaVb tehnico-tactică. _

Chiar și cei mai optimiști 
susținători ai baschetbalistelor 
erau, înaintea întrecerii, scep
tici în privința rezultatelor pe 
care le vor înregistra fetele 
noastre. Ei își bazau presupu
nerile pe absența 
unor sportive ca 
Pall, Elena Filip, 
Fotescu, Verginia 
nemarie Kirr ș.a. 
examene școlare), precum și pe 
tinerețea celor care au fost 
convocate la . lot. sportive va
loroase, dar lipsite de expe
riența necesară unor confrun
tări cu echipe de talia celor 
prezente la „Cupa Mării 
gre“. Antrenorii Nicolae Mar
tin și Gabriel Năstase au reu
șit. într-o perioadă destul de 
scurtă să omogenizeze o echipă 
care a avut prestații excelente 
la competiția de pe Litoral. 
Tn locul baschetbalistelor con-

sacrate, antrenorii au convocat 
la lot pe Csilla Hoszu, Corne
lia Hagiu, Rodica Pană, Mar
cela Bodea, precum și pe mai 
cunoscutele (dar încă junioa
re) Camelia Solovăstru și Ga
briela Kiss (sosite cu două zile 
înaintea startului), alături de 
experimentatele Mariana Bă- 
diniei, Ștefania Borș, Măndica 
Ciubăncan, Lucia Grecu. Eca- 
terina Stingă și Gheorghița Bo
lovan. Aceste sportive au lup
tat exemplar pentru culorile 
echipei naționale, s-au bătut 
de la egal cu campioanele lu
mii, de care au fost întrecute 
extrem de greu. în acest meci 
— considerat drept cel mai fru- 

fe.eie 
pe ele.

un

din lot a 
Magdalc.a 
Constanța 

Popa, An- 
(reținute de

Ne-

mos al turneului . - 
noastre s-au întrecut 
Apărarea a funcționat ca 
ceasornic, colaborarea și într
ajutorarea între coechipiere a 
tost exemplară, iar tracul (pe 
care-1 prevedeam) a fost ...lăsat 
la vestiare. în aceste condiții, 
spectatorii au urmărit meciul 
în picioare și au. aplaudat,, cu . 
un entuziasm greu de descris, 
reușitele ambelor formații. Csil- 
îa Hoszu, Marcela Rodea, Cor
nelia Hagiu, Mariana Bădînici, 
Stefania Borș, Camelia Solo- 
văstru, Gabriela Kiss și cele
lalte nu au fost cu nimic mai 
prejos de reputatele lor adver
sare, campioanele mondiale 
Trudy Lacey, Lalaunya Follard, 
Denise Curry, Mary Ostrowski 
(prezente anul trecut și în e- 
chipa S.U.A. participantă la 
„Universiadă"), Barbara Ken
nedy, Lynette Woodard, Cheryl 
Miller, Joice Walker. Jen;ce 
Lawrence, Cindy Noble, Kim 
Mulkey și Janet Harris, dintre 
care opt erau sportive de cu
loare, posesoare ale unei teh
nici excelente și ale unor ca
lități fizice ieșite din comun. 
Baschetbalistele noastre au 
confirmat potențialul lor ridi
cat și în celelalte meciuri, în 
care au învins reprezentative
le Bulgariei (cu Makaeeva,

Radkova, 
Poloniei ( 
morowska, 
pentru ce 
această e< 
Negre", a 
le noastri 
Specialiști: 
pun de 1 
care, preg 
fond de < 
sufletească 
deosebite, 
plat și la 
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acum, exi 
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un potenf
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NUMERELE PREFERATE I
Agențiile Loto-Pronosport cu

nosc în aceste zile o anima
ție deosebită numeroși Parti
cipant procurindu-și din timp 
bilete cu numerele lor prefe
rate pentru tragerea extraor
dinară Loto a verii. După cum 
s-a mai anunțat, se va utiliza 
aceeași formulă tehnică de la 
tragerile Revelionului și Măr
țișorului din acest an. la care 
s-au atribuit neste 200.000 de 
premii, inclusiv 48 de autotu-

risme ! în cadrul a 12 extra-- 
geri în patru faze totalizând 
120 de numere, particiPanților 
li se oferă posibilități multi
ple de a obține autoturisme 
..Dacia 1300“ mari cîștiguri in 
bani (sume variabile și fixe) 
și excursii peste hotare (în 
R. P. Bulgaria sau R. S. Ceho
slovacă). Biletele de 25 lei va
rianta au drept de cîștiguri 
la toate extragerile. Se poate 
juca pe variante simple. va
riante combinate șt combinații 
„cap de pod“, achitate sută la

sută sau în cotă de 25 la sută. 
Sîmbătă 21 iulie este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

Se reamintește că astăzi 
este ultima zi de vînzare a bi
letelor pentru tragerea obiș
nuită Loto de vineri 23 iulie 
1982.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA

PREȘ DIN 21
EXTRAGEREA

15 45 ;
EXTRAGEREA

16 5 4 3.
FOND TOTAL 

GURI : 789.858 LEI.

PRONOEX-
IUIJE 1982

I : 44 9 32 41

a Il-a : 40 29

DE CÎȘTI-

la operați 
a selecției 
vorbi de 
pentru sp 
acțiuni. I 
asta trebi 
perspectiv 
la sarcină 

încă o 
chiar la 
Se consta 
pină la i 
persie a 
feminin îi 
t> enament 
Herăstrău 
telimon a 
atlețli cli 
rent de 
se antren 
la compk 
tătorii, ci 
Pantelimc 
canotaj !). 
subsol p- 
în acest 
te realiza 
țelor um 
riale — < 
tru viaț 
ternice.

Clubul 
nivel ina 
tut olimi 
taj). Cu 
sînt cred 
și box. 
teoretică 
lă este. 
Secția d. 
a și dat, 
ranțe aut 
ani taler



PICE
susținut 
cu Lo

in trecu- 
: 4909— 
uitat În
de Iosif

„Cupei 
(ediția 
orașul 

ul lunii 
*or fi 
npioane

Mureș 
pînă a- 

conti- 
Electro-

?,ționată 
lcătuită

„A*  
ua la 
»r mâți ei

chiță (Metalul) 15,08 m, Viorel 
Savu (Metalul) 15,02 m ; suliță ; 
Tudorel Plrvu (Steaua) 30,22 m, 
Constantin Chiriae (Dinamo) 77,53 
m, Dumitru Negoiță (Steaua) 77,08 
m, Nicu Roată (IEFS) 75,03 m. 
Sorin Pesoaru (Politehnica Timi
șoara) 71,50 m.

★

într-un concurs slab, cenușiu 
și molatec (nu doar din cauza 
căldurii toride), ieri, pe stadio
nul „23 August" am avut o sin-

ORICINE JOA
CA POATE OB
ȚINE :

• autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
..Trabant 601“ •
cîștiguri în bani de 
50.000. 10.000. 5.000, 
1.000 lei etc.
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i Cu gînduF Ia meciurile de „baraj"
I cu Vaalerengen Oslo

I DINAMO SE GRĂBEȘTE SĂ AJUNGĂ LA
[BISTRIȚA, 21 (prin tele

fon). Tragerile la sorți din Cu
pele europene au schimbat se- 

Irios „porțile de lucru" pen
tru jucătorii echipei noastre 
campioane. Dinamo trebuie să 
se grăbească. Are de susți- 

Inut două jocuri. în turul pre
liminar al C.C.E.. cu Vaale- 
rengen Oslo, campioana Nor- 

Ivegiei, și trebuie să le dispute 
pină Ia 1 septembrie Dealtfel, 
campioana României s-a Și I stabilit la datele de disputa
re, 18 și 25 august.

Echipa Insă nu așteaptă. 
INe-am convins de geest lucru 

urmărind-o în cursul procesu
lui de pregătire de la Bistri- 

Ița. al cărui program ne-a ară
tat că Dinamo încearcă să facă 
de pe acum față unor so
licitări mari. Dealtfel, cam- 

Ipionatul și C.C.E. (cu acest 
neașteptat tur* * preliminar) se 
știa că vor constitui incer- 

Icări deloc ușoare. Duminică, 
Dinamo s-a deplasat 250 km, 
de la Bistrița la Alba Iulîa, 

Iunde a jucat cu echipa lo
cală Unirea, după care a fă
cut calea întoarsă ; luni, la 
Bistrița, au avut loc două an- 

Itrenamente: dimineața, mai 
bine de 90 de minute, eu ca
racter tehnico-tactic ; după a- I miaza, cam pe aceeași dura
tă — fizic. „O zi foarte tare 
de pregătiri", cum ne spunea 

IMulțescu. A treia zi. marți,
i-am găsit pe campioni în fa
ța tablei, dezbătînd viitoarele
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PRACTICA, CEI MAI
S-a anunțat, recent, orga

nizarea, la București, la 
sfîrșitul acestei luni, a unui 
concurs pentru promovarea 
în loturile de arbitri divi
zionari „A“ și ,B“. Și s-a 
precizat, cu acest prilej, că 
pentru ocuparea locurilor 
vacante în cele două loturi 
pot concura candidați care 
îndeplinesc condi
țiile prevăzute de 
regulament. Printre 
aceștia și cei care 
au urmat cursurile 
intensive din acest 
an. Adică și cei
care, în iarnă (pentru lo
tul „A") și în primăvară 
(pentru lotul „B") au fost 
supuși unei exigente testări 
fizice și teoretice și care 
ulterior, în campionat au 
dovedit că pot face față 
cerințelor competiției, chiar 
și în condițiile înăspririi 
întrecerii, trecînd examenul 
cel mai sever : PRACTICA. 
Și ne gîndim la o serie 
de arbitri tineri care au 
confirmat încrederea acor
dată în sezonul precedent, 
printre aceștia numărîndu- 
se: Fl Popescu (cu 9 me-

idei de joc, sarcinile fiecărui 
component al formației. Apoi, 
după prînz, din nou în auto
buz. cu deplasare de 102 km. 
pc valea Vișeului, pînă la Baia 
Borșa. unde a jucat cu divi
zionara „C“ Minerul, după care 
Dinamo s-a înapoiat, ssaca tîr- 
ziu, la Bistrița. Deci, peste 
700 km în patru zile, două 
jocuri, două antrenamente, 
completate cu o ședință teh
nică — adică un volum de 
lucru cu mari solicitări. Sco
rurile și marcatorii în me
ciurile respective interesează 
mai puțin, dar să le lea- 
mintim : 6—1 (4—0), la Alba
Iulia (marcatori Sertov 2, Țăl- 
nar 2, Dragnea și Orac) și 
2—1 (1—0), la Borșa (Sertov și 
Stănescu). Sinton abia la în
ceputul sezonului, dar trebuie 
să spunem că. la Borșa. s-a 
ratat prea mult (6—7 mari o- 
cazii), uneori cu poarta goală 
ceea ce nu ține de nivelul 
pregătirilor, de intensitate, ci 
de unele carențe de finalizare, 
de slabă concentrare etc.

Care sînt obiectivele actua
lei perioade de pregătire 7 Ni 
le-a spus Dumitra Nîcolac-Ni- 
cușor, antrenorul principal 
(care va fi ajutat de Cornel 
Dinu, antrenor secund și ju
cător, și de Marin Andrei, a- 
cesta din urmă în pregătirea 
portarilor) : „Pe Ungă multe 
alte obiective. Inerente reluă
rii activității, ne-am propus 
să ridicăm capacitatea de

SEVER... CONCURS!
ciuri de „A" arbitrate), M. 
Neșu (cu 8 meciuri și o 
partidă internațională inter- 
țări) V. Ciocan (6), M. Lu- 
doțan (5), M. Stoenescu (4), 
J. Grama (3), M. Iluștiuc

Seceleanu (cîte 
Diina și S. Nec- 

(cîte una). A- 
cestora li s-ar mai 
putea adăuga și alți 
cavaleri ai fluieru
lui cu experiență 
în cele două eșa
loane și ei obligați 
să se prezinte la

concurs cu toate că normal 
ar fi ca pentru ocuparea 
locurilor vacante din_ cele 
două loturi să se țină sea
ma de activitatea desfășura
tă anterior, de capacitatea 
probată în conducerea unor 
meciuri divizionare „A" și 
„B“, de experiența acumu
lată și de rezultatele obți
nute cu ocazia celor două 
cursuri intensive din acest 
an. Deși nu mai este mult 
pînă la anunțatul concurs 
de promovare, sperăm că 
nu este, " totuși prea tlrziu 
pentru a se lua în conside
rație argumentele noastre.

. . . . COTA INTER"
efort fizic printr-o pregătire 
specifică și îmbunătățirea pro
cedeelor tehnice, organizarea 
jocului în apărare si atac. 
Trebuie să-i facem pe jucători 
să înțeleagă că succesele din 
această vară nu sint suficien
te ca să se impună de ia sine ' 
și in noul sezon. Greul abia 
începe. Avem de apărat ceea 
ce am' cucerit, iar în C.C.E. 
dorim să completăm fru
moasele rezultate din meciu
rile cu Inter. Vaalerengen Oslo 
constituie un adversar necu
noscut și tratăm aparenta mi
siune ușoară cu toată serio
zitatea". Cum ni s-a declarat, 
și cum am văzui și noi. la 
Bistrița. Dinamo are condiții 
foarte bune de pregătire și 
refacere. Medicul echipei, dr. 
Mircea Cristea, spunea că față 
de anul trecut, (cînd pregăti
rea s-a făcut tot aici), starea 
de sănătate a jucătorilor este 
mai bună. capacitatea de 
efort la fel (Muițescu, Drag
nea, L. Moldovan, Stredie, 
Orac) sau foarte bună (Țălnar, 
Dinu, Mărginean). Probleme 
dificile : Augustin. încă nere
făcut după accidentul din se
zonul trecut, dar dr. Cristea 
speră ca mijlocașul dinamo- 
vist să fie apt pentru me
ciul de la 7 august din pri
ma etapă, cu F.C.M. Brașnv 
pe terenul acesteia. Să mai 
consemnăm un fapt : după ce 
ani la rind această echipă a- 
cuza lipsa unui portar de va
loare. acum acest post e aco
perit mai bine decit se bă
nuia. A venit și Toma,' de la 
Steaua, în schimbul Iui Lovaș. 
Mai e și Eftimcscu... Dealtfel 
oampartimentul defensiv al
campionilor s-a întărit conside
rabil și prin venirea lui
AL Nicolae, de la F.C. Olt, 
Dar iată pe ceilalți componOnți 
ai lotului:Vlad, Dinu, I. Ma
rin» Stănescu» Stredie, Gh. 
Dumitrescu» Mărginean, Mui
țescu, Augustin, I. Moldo
van, Dragnea, Iordache. Ser
tov, Țălnar, Orac, la care se 
adaugă cei patru tricolori. Mo
rarii, Custov, D. Georgescu și 
Văetuș, care vor reveni la 
echipă luni.

Cum se vede, la Dinamo nu 
sîn.t-probleme deosebite. Con
ducerea clubului se interesea
ză de echipă îndeaproape. I-«m 
înitîlnit, la Bistrița, și pe V. 
Anghel, vicepreședintele clu
bului, și pe P. Moga, care se 
ocupă de problemele organi
zatorice. Echipa are și un co
respunzător program de me
ciuri. în prezent, participă la 
un turneu la Bistrița, alături 
de „U“ CIuj-Napoca, Gloria 
Bistrița și Rzeszowia (locul II 
în divizia secundă a Poloniei) 
iar marți va Dleca în Bu’ga- 
ria. pentru două meciuri — 
miercuri, la Tîrnovo și sîm- 
bătă. la Ruse.

Constantin ALEXE

A început Dinamoviada de juniori
;--------------------------------------- ---------------------- jm,

MECIURI VIU DISPUTATE IN PRIMA ZI
Ieri a început în Capitală ediția a 12-a a Dinamoviadei interna

ționale de juniori. Festivitatea de deschidere s-a desfășurat pe 
stadionul Dinamo, unde, după defilarea echipelor participante, a 
avut loc și un atractiv program de demonstrații sportive asigurat 
de unii membri ai secțiilor de atletism, box. lupte, ciclism și 
judo ale clubului „Tinărul dinamovist". Iată amănunte de Ia 
partidele disputate in prima zi a competiției :

GRUPA A
DYNAMO (R.D. GERMANA) - 

GWARDIA (POLONIA) 0-0

Stadionul Voința a găzduit o 
partidă extrem de echilibrată, în 
care jucătorii celor două echipe 
au făcut mare risipă de energie, 
dar s-au întrecut în a irosi multe 
ocazii favorabile. Explicația aces
tui 0—0 ; bunele intervenții ale 
celor doi portari — Schultz (Dy
namo R.D. Germană) și Jacak 
(Gwardia Polonia) — dar mal a- 
les desele greșeli de tehnică, co
roborate cu lipsa de luciditate în 
faza finalizării.

A arbitrat bine Gh. Căprărescu 
(România).

D. MORARU-SLIVNA, coresp.

DINAMO (U.R.S.S.) - UJPESTI 
DOZSA (UNGARIA) 3-0 (1-0)
Terenul Automeeanîea a găzduit 

• partidă viu disputată. Juniorii 
sovietici, mei bine pregătiți fi
zic și cu un plus de vitalitate, 
a-u cîștigat meritat. în prima re
priză, Dinamo a marcat doar un 
gol,, în min. 27, prin Kuznețov. 
După pauză. Rodninok a mărit 
avantajul In mln. 5S. iar același 
Kuznețov, în min. 63, a înscris 
ultimul gol. A arbitrat bine I. 
Botio (Bulgaria).

Florin SANDU, coresp.

GRUPA B
DINAMO (ROMANIA) -LEVSKI 

SPARTAK (BULGARIA) 0-0
„Uvertura" competiției, găzdui

tă de terenul central al comple- 
xulul,Dinamo. a opus două echi
pe cu stiluri diferite de joc. For
mația noastră s-a axat pe un ex
cesiv joc combinatlv, dar influen
țat vizibil de unele stîngăcii la 
pase în timp ce tinerii fotbaliști 
bulgari — superiori din punct de 
vedere al gabaritului — au pre
ferat jocul simplu, pe poartă, 
mult mai periculos. Deși • au ma
nifestat o dominare'teritorială e- 
videntă, elevii antrenorului Lică 

Portarul G. Iliev respinge oportun mingea expediată din lovi» 
turq liberă de Frîncu. Fază din meciul Dinamo — Levski Spartak, 

Foto : Vasile BAGEAC

Nunweiller nu au găsit drumul 
cel mal scurt spre poartă, în- 
curcîndu-se deseori ca lntr-un 
adevărat labirint. In plus, preci
pitarea la finalizare și-a pus și ea 
amprenta, culm'nlnd și cu rata
rea unul penalty, in min. 45, prin 
Guda — șut peste bară ! Cea mai 
bună perioadă a jucătorilor noș
tri am înregistrat-o în finalul 
primei reprize, dar Stoiciu, Guda 
și Frfncu au ratat. De partea cea
laltă am notat ocaziile Irosite de 
Miladinov, Galabov si Asparuhov.

Arbitrul W. Henning (R.D Ger
mană) a condus toarte bine ur
mătoarele formații : DINAMO : 
Tudor — Nedelceanu (min. 52 
Hoffman), Frîncu, Ivan, Preda — 
Voicu, Ghlne (min. 55 Pană). Mi- 
rea — Stoiciu (min. 53 Ursu), 
Guda, Haralambie ; LEVSKI 
SPARTAK : G. Iliev — Petrov. M. 
Iliev, Diankov, Vukov — Arghi- 
rov. Markov, Natcev (min. 74 La- 
zarov) — Galabov (min. 63 Bi- 
karski), Asparuhov Miladinov.

Adrian VASfl FSCU

AMNOKAN (R.P.D. COREEANA) 
- RUDA HVEZDA (CEHO

SLOVACIA) 4-1 (1-0)
Frumos, acest meci disputat pe 

terenul F.R.B, In ciuda căldurii 
toride, ambele echipe au oferit o 
frumoasă partidă. Surprinzător, 
dar absolut meritat, victoria a re
venit, și încă la un scor catego
ric, fotbaliștilor de la Amnokan. 
Ei au jucat simplu. în viteză, cu 
multe schimbări de ritm, cîști- 
gînd meciul și simpatia publicu
lui. Golurile au fost realizate de 
Kim Cen Ho (min 14 și 77) Ri 
Cean Kan (min 50) Ri Hi Gin 
(min. 53), respectiv Nag (min. 
64). A arbitrat satisfăcător M. la- 
noș (România).

Aurei PĂPĂDIE, coresp.

Astăzi de la ora 17,30 au loc 
următoarele partide : Levski
Spartak — Ruda Hvezda (teren 
Dinamo II) ; Dinamo (U.R.S.S.) — 
Dynamo (R.D.G.) teren Autome- 
canica ; Dinamo București — Am
nokan (teren Voința) ; Gwardia — 
Ujpesti Dozsa (teren F.R.B.).

FOLOSEȘTE CLUBUL BUCURESTEAN METALUL?» 3
CONCURSUL ATLETIC PE GRUPE DE PROBE
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(cat. 60 g), Aurel Glonț (90 
kg), Gheorghe Vasile (68 kg) 
sau Constantin Țintea (74 kg), 
elevi ai antrenorilor Eugen 
Hupcă, Gheorghe Ilie și Lucian 
Buha. Secția de canotaj femi
nin a promovat în loturile na
ționale. cîteva sportive de pers
pectivă : Mariana Trașcă. Titie 
Țăran și Maria Popa (antrenor 
Stelian Petrov). In schimb, de 
ani de zile, secțiile de box și 
de atletism, deși încadrate cu 
antrenori cu bună calificare, 
nu reușesc să producă sportivi 
de valoare Nu ni se pare fi
resc ca întreg grupul de tehni
cieni ai secției de atletism să 
stea zilele acestea în deplasa
re (la Poiana Brașov și în alte 
părți) pentru doi-trei atleți de 
valoare medie, iar în Bucu
rești, la sediul clubului, să nu 
se ocupe nimeni de activitatea 
atletică, în plin sezon ! Avem 
tot respectul pentru antrenorul 
Silviu Dumitrescu, dar tocmai 
de aceea nu ne putem abține 
a-i aminti că de multă vreme 
este dator atletismului cu ele
mente de valoare ! Situația nu 
este mai roză nici în secția 
de box, unde cei nu mai puțin 
de 5 antrenori (printre care 
Constantin Anton și Dinu Eu
gen) n-au mai produs de lun
gă vreme vreun „nume", ceea 
ce înseamnă că este slab pros
pectat potențialul de talente 
al tineretului din zona indus
trială 23 August.

Nu în ultimul rînd să men
ționăm. la acest club, lipsa 
unui cabinet tehnic-metodic.

Cum să te aștepți la noutăți, 
la inovații, cînd tehnicienii nu 
sînt informați, Jiu se cultivă, 
nu fac schimburi de experien
ță, nu se documentează ? Pe 
ici. pe colo, și la clubul Meta
lul mai sălășluiește ideea că 
aici e trai ușor funcționăresc, 
cu program lejer, și nu voca
ție! Iată cîteva lucruri la care 
ar trebui să mediteze cei 11 
antrenori cu normă întreagă, 
precum și cei 10 cu plata cu 
ora. Și nu numai ei...

AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT Șl VlNZĂTORII VOLANȚI 
din Întreaga tară vă stau zilnic la dispoziție

MARI SANSE DE CÎȘTIG!

LOZUL VACANTEI
i emisiune specială limitată!

, (Urmare din pag. I) gură satisfacție reală : compor
tarea acestei alergătoare de ex
cepție care este Mar’cica Puică, 
într-o cursă practic fără ad
versare (după nici trei ture, 
partenerele ei de întrecere ră
măseseră în urmă cu peste 100 
tn I). luptîndu-se cu acele ne
îndurătoare ale cranometrului, 
în condițiile unei temperaturi 
ridicate, dar și al unui vînt. în 
rafale, destul de puternic, cam
pioana noastră a avut o evolu
ție din care cei mai mulți din
tre atleți au ce învățat Ei 
bine, în aceste condiții. Mari- 
cica Puică și-a onorat „cartea 
de vizită" și a obținut un re
zultat. totuși remarcabil : 8:46.0.

în celelalte probe, chiar cu 
bunăvoință n-am prea avea cș. 
remarca.

Cîteva dintre cifrele înregis
trate miercuri : BĂRBAȚI : 
10'000 m : D. Mihaly (CSM Baia 
Mare) 30:54,25. B. Părăuț 
(Metal. Cugir) 31:22 67 ; 4 X 100 
m : Univ. Cluj-Napoca 41,97,

■ —roswii» i »wi—boi

„CUPA DR PETRU GROZA" LA TENIS
Cea de a 25-a ediție a compe

tiției de tenis do.tată cu „Cupa 
dr. Petru Groza", disputată la O- 
radea, s-a bucurat de o partici
pare record : 345 juniori și copii 
din 41 cluburi și asociații Fina
lele pe categorii de vlrstă : 11—12 
ani : VCra Csipler (Sănătatea Sa- 
tu Mare) — Claudia Peța (Dinamo 
Buc.) 6—4, 6—0 ; Marian Bonilă 
(Progresul Buc.) — Adrian Leo
nida (Steaua) 8—3. 8-1 ; 13—14 
ani : Pușa Dobreanu (TCB) — 
Oana Htncu (Unirea Iași) 6—S. 

Univ. Brașov 43,25 ; 200 m : H. 
Toboc (Farul C-ța) 21,55. CI. 
Șușelescu-Hatcu (Constr. Arad) 
21,62 ; 800 m : P. Drăgoescu 
(Steaua) 1:48,64. A. Glăvan 
(CFR Cv.) 1:49.45 ; 5000 m : Ch. 
Zaharia (Oțelul Gl.) 14:10,30 N 
Dumitrașcu (Prahova PI.) 
14:11,28 ; 400 mg : D. Iacob 
(IEFS) 51.81, I. Bartoși (CS Mu
reșul Tg. M.) 55.08 ; 3000 m obst: 
C. Milaș (Steaua) 8:55,08 Al. 
Lupu (Otelul Gl.) 8:57.88 ; 
ciocan : Al. Meheș (Dinamo) 
70,14 m. T. Stan (Din.) 68.84 
m ; prăjină : N. Ligor (Steaua) 
4,80 m, Ad. Dioancă (Poli. Ti
miș.) 4,60 m; FEMEI: 200 m: 
Gabriela Ionescu (IEFS) 24.20. 
Doina Jinga (Ranid) 24,7 ; 800 
m : Aurica Mitrea (IEFS) 
2:07,44, Emilia Bancu (CA Ro
man) 2:12.52 ; 100 mg : Liliana 
Alexandru (CSU Gl.) 13.99 Si
mona Stănescu (U Cluj-Nanoca) 
15.04 ; 3000 m : Maricica Puică 
(Olimpia) 8:46.0 Elena Fidatof 
(Delta Tulcea) 9:37.18.

JUI ■■ «Ml BWlVWllUJn'0-2 -------------------

6—2 ; Adrian Popovici (TCB) — 
Leonard Balint (Dinamo Bv) e—4. 
6—5 ; 15—16 ani : Otilla Pop
(Progr. Buc.) — Diana Samungl 
(Din. Buc.) 5—7, 8—1, 6—1 ; Emil 
Dascălu (Din. Bv.) — Ion Dumi
tra? (Din. Buc.) 6—1, 7—6 ; 17—18 
ani : Valentina Cocan (Steaua) — 
Dana Cherebețiu (Poli. Buc.) 6—2, 
8—2 ; Manuel Nicolae (TCB) — 
Roland Klug (ICIM Bv.) 7—5, 
4—6, 7—8. Trofeul a revenit for
mației bucureștene T.C.B. (antre
nor Gheorghiță Chltan).

Ilie GHIȘA, coresp.



Campionatele mondiale de scrirnâ

ECHIPA DE SABIE A ROMÂNIEI S-A CALIFICAT 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

EOMA, 21 (prin telefon)-
Campionatele mondiale de 

scrimă au continuat astăzi cu 
întrecerea de sabie pe echipe. 
Reprezentativa României, afla
tă în grupa ,,D“, a înregistrat 
două victorii. în primul meci, 
ea a îrtîlnit formația Venezue- 
lei de care a dispus cu 9—1 
(Pop 3 v. Mustață, Chiculiță 
cîte 2 v, Marin 1 v, respectiv 
Sanchez 1 v.). Apoi, în celă
lalt meci, o nouă victorie, 9—4 
cu Bulgaria (Pop și M. Mus
tață cîte -3 v. Marin 2 v, Chi
culiță 1 v. respectiv Ciumakov 
2 v, V. Etropolski și TI. Etro- 
polski cîte 1 v), Sabrerii noș
tri s-au situat pe locul I în 
grupă, urmați de sportivii bul
gari (9—1 cu Venezuela).

Iată și situația din celelalte 
grupe :

„A“ : U.R.S.S. — Spania 9—0, 
U.R.S.S. — S.U.A. 9—3. S.U.A. — 
Spania 9—6. S-au calificat for
mațiile U.R.S.S. și S.U.A.

CAMPIIINATUL EUROPEAN DE TENIS DE MASĂ-ÎN ZIUA DE PAUZĂ
Omogenitatea, problemă de bază in

La Hollabrunn, locul de des
fășurare a campionatelor euro
pene de tenis de masă, pentru 
juniori și cădeți, a fost ieri 
zi de pauză. Am profitat de 
aceasta, invitînd-o pe antre- 
noarea federală Ella Constan- 
tinescu, prezentă la întreceri, 
să ne spună cîteva cuvinte 
despre evoluția sportivilor noș
tri. A început, firește, cu suc
cesul cadeților craioveni, care 
au cucerit titlul continental 
fără să fie învinși. Drumul 
spre titlu, foarte greu, a în
semnat : în grupă, 3—2 cu Sue-

ATLETISM 
FĂRĂ ARUNCĂRI ?

Sulițașii de elită al lumii 
obțin, în mod frecvent, a- 
runcări de peste 90 de me
tri, recordul mondial fiind 
astăzi de 9672 m (Ferenc 
Paragi, Ungaria, Tata 
23.4.1980), iar dintre arun
cătorii de ciocan tot mai 
mulți sînt cei care reali
zează performanțe în jur 
de 80 m, recordul fiind ob
ținut, zilele trecute, la Mos
cova. de Serghei Litvinov, 
cu 83,98 m. înseamnă, deci, 
că de pe acum aceste pro
be nu-și mai găsesc loc pe 
multe stadioane din lume, 
desfășurarea lor însemnînd 
un mare risc pentru orga
nizatori.

Scriind aceste rînduri, a- 
vem în vedere, pe de o 
parte regulamentul de... 
fotbal, care stabilește pen-

Notă

„B“ : Polonia — Anglia 9—1, 
Polonia — R.F.G. 9—5, R.F.G. — 
Anglia 9—7. S-au calificat echi
pele Poloniei și R.F.G.

„C" : Italia — Canada. 9—2, 
Italia — Japonia 9—0, Canada — 
Japonia 9—2. S-au calificat for
mațiile Italiei și Canadei.

„E" : Ungara — Franța 9—5. 
Ungaria — China 9—0, Fran
ța — China 9—1. S-au calificat 
echipele Ungariei și Franței.

_ A urmat un tur de eliminare 
directă care a angajat patru 
formații. în primul meci Ca
nada a intîlnit S.U.A. cu care 
a terminat la egalitate, 8—8. 
Canadienii au cîștigat la tușa- 
veraj. cu 60—51. în meciul al 
doilea Bulgaria a dispus de 
R.F.G. cu 9—6.

’ în competiție au rămas 8 
echipe, care își vor disputa joi 
sferturile de finală. Programul: 
România — Ungaria, Polonia — 
Canada, Franța — Italia și 
U.R.S.S. — Bulgaria.

dia, 3—0 cu Norvegia. Finlanda 
și Grecia ; 3—1 cu U.R.Ș.S. și 
cu Franța în grupa semifinală 
și 3—2 în finala cu Italia, în
tr-o nartidă deosebit de tăioa
să. Omogenitatea, iată princi
pala calitate a proaspeților 
campioni europeni. Ia care s-au 
adăugat puterea de luptă ?> 
tehnica dc joc bună.

In general — apreciază an- 
trenoarea federală — multe 
echipe despre care pină acum 
nu se vorbea s-au prezentat cu 
un nvel bun de pregăti
re și la cădeți și Ia ju
niori. Este cazul Olandei — la 
cadete și junioare, al Poloniei
— la junioare, ca și al Italiei
— la cădeți și al Angliei — la 
juniori. Primele 10 echipe in 
fiecare clasament sînt foarte a- 
propiate valoric (vezi exemplul 
Poloniei și României: cu vic
torie în grupă asupra Poloniei, 
junioarele noastre au venit pe 
locul 8, în timp ce polonezele 
au luat locul 4).

Juniorii și cadetele nu au 
dovedit omogenitate. S-a aș
teptat mai mult de la cadete, 
dar nici Carmen Găgeatu și 
nici Kinga Lohr nu au cores
puns, Olga Nemeș fiind lip
sită de aportul celei de a 
doua jucătoare, inclusiv la du
blu. Nemeș a pierdut un sin
gur meci, la Batorfi (Ungaria), 
a jucat bine, dar singură nu 
putea face mai mult... Inte
resant de reținut este faptul 
că celelalte fetițe au servicii 
mai variate, realizează mai 
bine efectul de topsin și joacă 
mai în forță decît ale noastre.

In ceea ce privește pe ju-

ȘAHIȘTI ROMANI
• ÎN TURNEUL interzonal 

feminin de la Bad Kissingen, 
Marina Pogorevici a trecut 
singură in fruntea clasamen
tului, cu 6 puncte, după ce a 
învins-o, în runda a 8-a pe 
poloneza Erenska și a remi
zat partida întreruptă anterior 
cu olandeza Belle Pe locul doi 
se află Klimova (Cehoslovacia), 
cu 5*/ 2 p (1), învingătoare asu
pra celei de-a treia clasate, 
Lemaciko (Bulgiria) — 5*/ 2 p.
• NUMAI DOUA PARTIDE 

s-au încheiat în runda a 7-a 
a interzonalului masculin de la 
Las Palmas : Karlsson — Pin
ter și Petrosian — Neto. Prin
tre întrerupte este și cea din
tre Mihai Șubă (cu albul) și 
șahistul maghiar Z. Ribii. în 
clasament: Tukmakov (U.R.S.S.) 
4 p (2). Ribii (Ungaria) 4 p

tru terenuri următoarele 
limite : 90—120 m lungime 
și 45—90 m lățime, iar pe 
de altă parte trebuie să ți
nem seama că performanțe
le atleților nu se vor o- 
pri la actualele valori ale 
recordurilor lumii... în
seamnă, deci, că aceste pro
be nu se vor mai desfă
șura pe stadioane ! 7 Chiar 
și discul este. într-o mare 
măsură, în aceeași situație...

Față de această situație, 
forurile competente ar pu
tea să studieze posibilitatea 
de a modifica regulamen
tul internațional al con
cursurilor de atletism, mai 
precis capitolul III, partea 
a 5-a, articolele 182 (arun
carea discului), art. 184 (a- 
runcarea ciocanului) și art. 
186 (aruncarea suliței) mă
rind greutatea obiectelor de 
aruncat : discul de la 2 kg 
la 2,5 kg (la femei, de la 
1 kg la 1,5 kg), ciocanul de 
la 7,260 kg minimul admis 
pentru omologarea unui re
cord) la 10 kg și sulița de 
la 800 gr la i000 gr în 
felul acesta distanta arun
cărilor s-ar micșora sensi
bil și ele ar putea încăpea, 
fără risc de accidente, pe 
orice stadion

Romeo VILARA

ATLETISM • A doua ediție a 
campionatelor panafricane va a- 
vea loc la Cairo între 25 august 
și 1 septembrie. Prima ediție a 
avui loc în 1978 la Dakar.

BOX 9 Puglllstul Hllario Za
pata (Panama) a recucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
semi-muscă învlngîndu-1 la 
puncte, după 15 reprize, pe japo
nezul Tadashi Tomori.

CICLISM • Campionatul mon
dial de juniori pe pistă, la Flo
rența, proba de 1000 m cu start 
de pe loc a fost eîștigată de 
Andreas Ganske (R.D.G.) cu 
1:07.555.

FOTBAL © tn cadrul grupei 
a 7-a a „intercupel". la Praga. 
Sparta si S.C Viena au termi-

La floretă fete, titlul de 
campioană mondială a revenit 
Itaiiei, care a învins în finală 
cu 9—1 echipa Ungariei.

■ Pentru medalia de bronz s-au 
întîlnit formațiile R.F.G. și U- 
niunii Sovietice. Prima forma
ție a cîștigat cu 9—6. Din lo
tul fioretistelor sovietice a lip
sit campioana lumii. Naila Gi- 
liazova. Pentru locurile 5—6, 
China — Polonia 9—4 ; iar pen
tru locurile 7—8, Franța — 
România 8—7.

în turul III al preliminariilor 
de spadă, Felix Nicolae a reu
șit să treacă mai departe, cu 
două victorii, tot atîtea ca și 
Mazzoni, campionul european al 
probei. în schimb, celălalt spa
dasin român prezent în acest 
tur. I. Popa a fost eliminat. 
Deși a avut două victorii ca și 
polonezul Swornowski, el a pă
răsit întrecerea avînd un tușa- 
veraj mai slab.

Paul SLAVESCU

proba pe echipe
nioare, se apreciază că echipa 
a fost omogenă. — ele au 
concurat bine, la nivelul lor 
și poate, că locul final, 8, e 
nepotrivit. Dacă nu se pier
dea cu 1—3 la Anglia, alta 
ar fi fost situația, este de 
părere antrenoarea emerită 
Ella Constantinescu. (M. C.)

CLASAMENTELE LA PRO
BA PE ECHIPE : cădeți — 1. 
ROMANIA, 2. Italia, 3—4 
U.R.S.S., Cehoslovacia ; cadete: 
1. U.R.S.S., 2. Cehoslovacia, 
3—4. Ungaria, Suedia ; juniori: 
1. Suedia, 2. Cehoslovacia, 3—4. 
U.R.S.S., Anglia ; junioare : 1. 
U.R.S.S., 2. Olanda, 3—4 An
glia, Polonia.

ÎN OCTOMBRIE SE REIAU MECIURILE 
PENTRU „CUPA DAVIS“

• In semifinale: Australia - s. 0. A. si Franța — 
N. Zcclandâ • In meci dc baraj: Meiic - România

Cupa Davis avansează spre 
fazele ei superioare. Au mat 
rămas pe tabloul de joc, după 
două tururi, patru echipe care 
urmează să-și dispute semifi
nalele acestui veritabil cam
pionat mondial de tenis pe e- 
chipe. Cele patru care conti
nuă cursa sînt formațiile 
S.U.A., Australiei, Noii Zeelan- 
de și Franței (surprinzătoare 
învingătoare cu 3—2 împotriva 
fostei deținătoare a trofeului, 
echipa Cehoslovaciei.

După încheierea turneelor de

PESTE HOTARE
(1), Smislov, Petrosian (ambii 
U.R.S.S.) și Șubă (România) — 
cîte 3*/ 2 p (1).

• CU UN FRUMOS SUC
CES a încheiat participarea sa 
la festivalul șahist de la Ham
burg, maestrul internațional 
român Mihai Ghindă. El a 
împărțit victoria in turneu cu 
I. Farago (Ungaria), ambii to- 
talizind 8 puncte din 11
• ROMÂNCA EUGENIA 

GHINDA continuă să conducă 
in turneul feminin de la Na- 
lenchoive (Polonia), cu 7 punc
te din 9 partide, în ultima în- 
vingînd-o .pe poloneza Kraw- 
czevicz. O urmează, în clasa
ment, alte două reprezentate 
ale gazdelor Wiese și Nagrods- 
ka, cu cîte 6 puncte. în tur
neul masculin, C. Ionescu este 
clasat al patrulea, cu 5 p (1).

TELEX J TELEX ? 1ELEX • TELEX • TELEX
nat la egalitate : 2—2 • Un re
prezentant al Consiliului superior 
al sportului din Africa a pro
testat pe lingă ambasada Marii 
Britanii la Luanda împotriva 
prezenței unor jucători englezi 
în selecționata internațională a- 
flatâ în turneu în Africa de Sud. 
Această prezență este în contra
dicție eu poziția oficială a Ma
rii Britanii, membră a F.I.F.A. 
care a exclus regimul de la Pre
toria.

ÎNOT ® Neclasîndu-se în fina
lă la 200 m liber, la concursul 
de selecție de la Mission Viejo, 
americana Cynthia Woodhead a

A 38-a aniversare a „Zilei Renașterii Poloniei"

SUCCES REMARCABIL
LA CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Poporul polonez prieten sărbătorește astăzi cea de a 38-a 
aniversare a Zilei Renașterii Poloniei. De-a lungul anilor 
care au trecut de la eliberarea țării de sub jugul fascist, 
oamenii muncii din Polonia, au dobîndit rezultate aprecia
bile in dezvoltarea economiei, științei, culturii, inclusiv in 
domeniul educației fizice și sportului. Jn ultimele decenii, 
sportivii polonezi au repurtat victorii însemnați în compe
tiții internaționale de amploare, la Jocurile Olimpice și la 
campionatele lumii, la campionatele europene, la alte între
ceri. Cel mai recent succes este cel al fotbaliștilor...

Intr-un campionat mon
dial ca acesta recent, din 
Spania, la care surprizele 
s-au inlănțuit din prima și 
pină în ultima zi, apariția in 
cele două finale a trei din
tre outsidere poate fi apre
ciată ea-insăși ca o mare 
surpriză. Este vorba de e- 
chipele Italiei — noua cam
pioană a lumii, de Polonia 
— medaliată cu bronz și 
de Franța — clasată a patra.

Polonia, de pildă, confir
mă puternica ascensiune a 
fotbalului său din ultimul 
deceniu, creșterea impresio
nantă pe plan calitativ a 
întregii activități competi- 
ționale. interne șl interna
ționale. în această privință, 
trebuie subliniat în mod 
special succesul fotbaliștilor 
„alb-roșii“ la ediția a X-a 
a Cupei Mondiale în 1974. 
clnd au întrecut (1—0) re
prezentativa Braziliei. în 
„finala mică" de la Miin- 
chen, pentru locurile 3—4, 
succes care a făcut să 
curgă multă cerneală tipo
grafică și a provocat co
mentarii aproape fără sfir- 
șit. Explicația acestui 
„bronz" trebuie căutată 
însă, in primul rînd. in 
creșterea valorică a cam
pionatului intern, pe toate 
verigile sale. în întărirea 
cluburilor, în mai buna 
pregătire tehnico-tactică etc.

La această oră. fotbalul 
polonez contează pe aproa-

„mare șiem“ de la Roland 
Garros și Wimbledon, calenda
rul estival al tenisului e acum 
ocupat cu competiția mondială 
feminină pe echipe (similară 
cu Cupa Davis) „Cupa Federa
ției", care se dispută, între 19 
și 26 iulie, la Santa Clara, 
(S.U.A.). Apoi, sfîrșitul lunii 
august și începutul lui septem
brie vor concentra atenția în 
jurul open-ului american de 
ia Flushing Meadow.

Octombrie este abia luna care 
va readuce în centrul intere
sului Cupa Davis. In zilele de 
t—3 octombrie se dispută po
menitele semifinale : Aus
tralia — S.U.A. la Perth și 
Franța — Noua Zeelandă, în
tr-o localitate franceză ce ur
mează a fi desemnată. Aceleași 
zile sînt rezervate și meciuri
lor de baraj pentru echipele 
învinse în primul tur și care 
mai speră să poată rămîne (în 
caz de victorie) in grupa de 
elită a celor mai bune 16 echi
pe din lume. Acesta este și 
cazul echipei de tenis a Româ
niei care va trebui, din nou, 
să treacă Oceanul pentru a-și 
apăra șdnsele în Cupa Davis, 
împotriva formației Mexicului, 
condusă de puternicul jucător 
Raul Ramirez în celelalte me
ciuri ale acestui tur de ba
raj : U.R.S.S. — India, Spa
nia — Marea Britanie și Ar
gentina — R.F. Germania. în
vingătoarele din aceste me
ciuri vor rămîne pe tablou] 
principal pentru ediția viitoare,

ratat posibilitatea de a partici
pa la C.M. de la Guayaquil In 
proba în care deține recordul 
lumii și este campioană mondia
lă în 1978 I

TENIS • Hilversum, între me
ciurile primului tur al acestui 
turneu din Olanda : Ilie Năsta- 
se — Deon Deon Joubert 6—1. 
2—6, 6—4, Potier — Kodes 6—3.
6— 3, Taroczy — Letcher 5—7,
7— 6. 4—1 (ab.), H. Guenthardt — 
M. Guenthardt 7—6, 6—1, Sund- 
strSm — Gehring 6—1, 2—6. 6—3. 
Teacher — J. Smith 7—5, 6—4 • 
Kltzbueh! : Ostoja — Fibak 6—4. 
7—6. Hocevar — I.lpton 6—3. 3—6. 

pe 235 000 de jucători legi
timați care activează. cu 
rezultate bune. în cadrul a 
11 343 de echipe, dintre care 
16 iau parte la întrecerile 
Diviziei „A“, contează pe 
aportul cîtorva mii de an
trenori și tehnicieni.

Sorții au decis ca în pre
liminariile Cupei • Mondiale 
’82 fotbaliștii polonezi să-i 
întilnească pe cei din R.D. 
Germană, candidați puter
nici la un loc in turnul fi. 
nai din Spania. Dar. in cele 
două partide, polonezii au 
avut cîștig de cauză cu 1—0 
acasă și 3—2 in deplasare, 
ceea ce constituie desigur 
o bună performanță. Aceas
ta avea să fie prima din 
șirul de bune performanțe 
pe care ,,alb-roșii“ le-au 
înregistrat la El Mundial și 
care au culminat cu califi
carea în „finala mică" și 
cucerirea medaliilor de 
bronz. Acum. în Spania, re
prezentativa Poloniei, a rea
lizat cîteva jocuri de exce
lentă factură, cu Peru și 
Belgia, cu Uniunea Sovieti
că și Franța, evidențiind o 
concepție modernă și o bu
nă pregătire pe toate pla
nurile. Locul 3 la El Mun
dial ’82 este recompensa, 
absolut meritată, a străda
niilor întreprinse și a tu
turor măsurilor luate pen-- 
tru a-î asigura strălucire și 
competitivitate activității 
fotbalistice poloneze.

TURUL TRÂNTEI
MORZINE, 21. Cea de a 17-a 

etapă a Turului Franței (Alpe 
d’Huez — Morzine. 251 km), ul
tima etapă din Alpi. a revenit 
olandezului Peter Winnen în 
7h34:20 (medie orară 33.147 km). 
Disputată pe caniculă această 
ultimă etapă de munte a Turu
lui a fost marcată de numeroa
se abandonuri, printre care cel 
al norvegianului Jostein Wil- 
mann. După un prim atac al 
spaniolului Marino Lejaretta, 
francezul Jean-Renă Bernau- 
deau a evadat din pluton, fiind 
urmat de Winnen. suedezul 
Sven Ake Nilsson și francezul 
Jacques Michaud, cărora li se 
adaugă mai tîrziu olandezii 
Hennie Kuiper și Johan van 
der Velde. în final. Bernau- 
deau, care a asigurat cea mai 
mare parte a travaliului n-a 
putut răspunde atacului lui 
Winnen, care sosește cu un a- 
vans de 30 de secunde la Mor
zine. Clasat al 6-lea, la 2:27,' 
în fruntea unui mic pluton, 
Bernard Hinault își păstrează 
tricoul galben, ieșind cu fața 
curată din etapele muntoase. în 
care nu a fost niciodată învin
gător ! Clasamentul etapei : 
Peter Winnen 7h34:20. Johan 
van der Velde la 32 sec.. Jean- 
Renă Bernaudeau la 1:24. Ro
bert Alban (Franța) la 1:51, 
Sven Ake Nillson la 1:53. Ber
nard Hinault la 2:27. CLASA
MENT GENERAL : Bernard 
Hinault 74h56:15 Joop Zoetc- 
melk (Olanda) la 5:27. Peter 
Winnen (Olanda) la 7:13. Johan 
van der Velde (Olanda) la 8:18, 
Beat Breu (Elveția) la 9:17, 
Phil Anderspn (Australia) la 

10:13.

6—3. Turul 2 : Trevor Allen 
(Australia) — Florin Segăreeanu 
6—3, 2—6, 6—4 ; Saviano (S.U.A.)
— Benavides (Bolivia) 6—3, 7—6 ;
Slozil (Cehoslovacia) — Glammal- 
va (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; Franulo-
vlci (Iugoslavia) — Beutel 
(R.F.G.) 6—3. 6—0.

• Santa Clara: „Cupa fe
derației" (echipe femei): R. P. 
Chineză. — Japonia 3—0, R.F.G.
— Portugalia 3—0, Australia — 
Coreea de Sud 3—0. Olanda — 
Danemarca 3—0, U.R.S.S. — Spa-

\nla 3—0. Peru — Argentina 2—1, 
Elveția — N. Zeelandă 2—1 •
Washington. turneu masculin : 
Brown (17 an!) — Teltscher 6—4, 
6—2, Tulasne — Gimenez 6—0. 
6—2. Ramirez — Freeman 3—6.
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