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Un excepțional succes românesc la C. M. de popice (proba de perechi)

I. BICE Șl I. TISMĂMAR, CAMPIONI MONDIALI
GH. SILVESTRU Șl V. DONOS AU CUCERIT

LJUBLJANA, 30 (prin telefon). 
Reprezentanții țârii noastre la 
întrecerile campionatelor mon
diale de popice ne-au adus 
miercuri seara o mare satisfac
ție. Dominind net proba mascu
lină de perechi, sportivii români 
au cucerit, prin IULIU BICE ți 
IOSIF TISMANAR, titlul de cam
pioni ai lumii la această probă, 
iar coechipierii lor GHEORGHE 
SILVESTRU ți VASIA DONOS 
s-au clasat pe locul secund al 
ierarhiei mondiale. Aceste ex
cepționale performanțe dove
desc o dată in plus inalta cla
să a țcolii românești de popice.

Popicarii noștri au demon
strat încă o dată admirabila lor 
capacitate de mobilizare . in 
momentele decisive, abordind
cea de a doua probă din pro
gramul actualelor C.M. — în
trecerile pe perechi — cu o 
mare forță de joc, cu un pu
ternic moral, ceea ce le-a a- 
tras admirația generală în am
bele reuniuni.

Marți. în prima zi. experi-

GHEORGHE SILVESTRU
montatul Gheorghe Silvestru si 
rr.ai tînărul lui coechipier, Vasia 
Donos, au constituit un cuplu 
omogen, actionînd cu precizie 
atit în manșele ..Pline", cît si 
la ..izolate". El au avut de în
fruntat asaltul actualului cam

Patru decenii de viață nouă, liberă, prosperă

„TRĂIESC BUCURIA ÎMPLINIRII

Fiul unei familii de țărani cu 
10 copii, lectorul universitar 
inginer dr. Gheorghe DRO- 
BOTĂ ne arată care a fost 

drumul vieții sale
— Tovarășe inginer Gheor

ghe Drobotă, in lumea rugbyu- 
lui sînteți cunoscut ca primul 
sportiv moldovean prezent in
tr-un XV reprezentativ, care 
a jucat In tradiționalele me
ciuri cu Franța.

— Iml amintesc cu plăcere, 
dar și cu emoție, de acest mo
ment petrecut în 1961, la Ba
yonne... De fapt, cum s-ar pu
tea uita un asemenea episod 
de viață, șl mai ales un meci 
în care, pentru prima oară, 
noi. românii, am realizat un 
egal. 5—5, In deplasare, cu re
prezentanții unei școli de fai
mă mondială ! Performanță

C. M. DE PENTATLON MODERN (j). LA BUCUREȘTI
Anul acesta, în perioada 30 septembrie — 4 octombrie, țara noastră 

va găzdui cea de-a 19-a ediție o campionatelor mondiale de penta* 
tlorr modern pentru juniori, întrecerile urmînd să se desfășoare pe 
Cinci baze sportive din București. Prima probă, călâria, va avea loc 
la stadionul Olimpia, scrimă - Io Sala ,,23 August", inot — Io bazinul 
„23 August", proba de tir — Io ..Tunari", iar cea de cros - in par
cul I.O.R. Vor fl organizate concursuri oe echipe (cite trei compo
nent!) și individuale.

IULIU BICE IOSIF TISMANAR
pion al lumii, ungurul Boia 
Csany si al valorosului său 
partener. Miklos Makkay. pe 
care au reușit să-i învingă la 
o diferență de 32 de p d. cu 
1915—1883, rezultatul cuplului 
nostru Silvestru (974) și Donos

VASIA DONOS
(941) constituind un nou re
cord mondial al probei.

Miercuri, cînd au intrat în 
concurs ceilalți principali fa
vorit!. apreciatii noștri popicari.

(Continuare In nap i 4-a) 

UNOR VISURI..."

Studenții anului IV ai Facultății de Horticultură din lași la 
una din lucrările practice, împreună cu lectorul universitar ing 

dr Gh. Drobotă...
care a fost repetată, doi ani 
mai tîrziu, tot pe pămint fran
cez la Toulouse 6—6. Satisfac
ția mea a fost fără margini

Flux continuu pe bazele marilor cluburi

MUGURII PERFORMANȚEI DIN „GRĂDINA" DINAMDVISTĂ
fk&eupare mereu, actuala-. 

SCHIMBUL IĂEMÎ/HE

DIN ZORI SI PINA-N PRA
GUL NOPȚII, la baza sporti
vi, bine știută, din șoseaua 
bucureșteană Stefan cel Mare 
e un adevărat furnicar ; eroi 
de azi sau de miine ai arene
lor, de multe' ori și de ieri. 
Aceștia din urmă, se infelege, 
in poseura de dascăli. E for
fota din jurul performantei, e 
munca indirjită /și uneori 
anonimă) fără de care spec
tacolul sportiv, recordul, vic
toria nu ar fi posibile SINT 
ZILELE de după cea mai fru
moasă primăvară din istoria 
fotbalului dinamovist. Toată 
lumea vorbește si zimbește 

pentru că și atunci, in 1963, 
cînd am ținut din nou în șah 
selecționata cocoșului galic, am 
făcut parte din echipa Româ
niei !

— Ați mai jucat și in alte 
meciuri cu rugbyștii francezi...

— Da, fie în națională, fie 
în echipa mea de club. Poli
tehnica Iași. Adversare ne-au 
fost fie Lourdes, pe care am 
întrecut-o cu 8—6. fie Beziers 
cu care am terminat la egali-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

„Cupa Steaua“ Ia atletism

PERFORMANȚE PROMIȚĂTOARE 
LA ÎNCEPUT DE SEZON

în șirul competițiilor atletice 
interne dintr-un an. cea do
tată cu .Cupa Steaua". Între
cere tradițională, 
ocupă un loc im
portant. iar ediția 
din acest an. poa
te mai mult decît 
altele, ar fi trebuit 
să se bucure de 
mal multă atenție 
din partea antre
norilor si a atle- 
tllor lor. Nu de 
alta, dar în acest 
sezon, anume în- 
tîrziat. oină acum- 
la sfîrsitul lunii 
mai. atletii noștri 
fruntași au avut 
puține ocazii să 
concureze si. im
plicit, să se rodeze 
pentru confruntă
rile de anvergură 
ce vor urma. Dar 
ca si în alte ase
menea ocazii doar 
putini dintre cei 
asteotati s-au a- 
flat la startul di
feritelor probe ale 
.Cupei Steaua".' 
preferind să stea 
in tribună. ca 
spectatori. deși, 
indiscutabil, o ve
rificare le-ar fi fost 
utilă cu o săptă- 
mină înaintea .internaționale
lor". Din fericire. Steaua dis- 
ounînd de un efectiv mare de 
atleti. multi de valoare, ală
turi de unii de la I.E.F.S., 
Rapid. Metalul. Dinamo. s-a 
străduit să salveze din anoni

pentru jocul-rege. 
Dar viata merge 
inainte. reușitele 
băieților antre
nați de Nicușor 
și Dinu insem- 
nind, pentru o-
ricine, un sti

mulent, numai atit : fieca
re tehnician, fiecare spor
tiv are planurile sale... PON-
DEREA „MLADIȚELOR- PER-

Pe terenurile de tenis, în autentica ..școală a campionilor"^. 
Foto : I. BĂNICĂ

FORMANȚEI in programul 
unei zile de pregătire pe ba
zele puternicului club Dinamo 
București este substanțiali. 
Ne-a spus-o, din capul 
locului, maestrul sportului 
Laurențiu Pop, secretarul Co
mitetului U.T.C.. fostul cam-

Echipele de rolei ale României - pe locurile 2 la Balcaniadă

REDRESAREA SĂ NU RĂMÎNĂ 
O VORBĂ GOALĂ!

Ieri s-au Înapoiat din Tur
cia, unde au participat la cea 
de a 17-a ediție a Campiona
telor balcanice de volei, echi
pele reprezentative ale Româ
niei. Am solicitat de la cei ce 
au însoțit echipele amănunte 
despre competiții. organizate 
la Gaziantep (feminin) și A- 
dana (masculin) despre rezul
tatele și comportarea sportivi
lor noștri. Secretara responsa
bilă a F.R. Volei, Mihaela 
Buîgariu, și antrenorul fede
ral V. Pavel ne-au informat 
că gazdele au asigurat o or
ganizare ireproșabilă, iar e- 
chipele României s-au bucurat 
de o deosebită simpatie în 
rîndul publicului. Participarea 
a fost însă incompletă : 3 e- 
chipe la feminin și 4 la mas
culin.

Ca de obicei. lupta pentru 

mat un concurs care, repetăm, 
se anunța ca foarte important, 
si care ne-a oferit, totuși, cîte-

Tinăra Elia Kovacs (in prim-plan) ciștigă 
cursa de 800 m in 1:59,9 .'Foto : D. NEAGU

va rezultate promițătoare pen
tru începutul de sezon.

Vedeta reuniunii de ieri, de 
oe Stadionul ..23 ' August". a 
fost ttnăra alergătoare Ella

(Continuare in pag 3-31

pion de tir fiindu-ne, cu ade
vărat, un ghid competent. A- 
veam ti ne convingem, lesne, 
de adevărul afirmației sale. 
CEA MAI SUGESTIVA legă
tură intre prezent și viitor — 
la sala de focuri. Antrenoarea 
Doina Ivănescu repeta servi
cii, preluări și așa mai de
parte cu un buchet de speran
țe, intre care Mirela Pavel, 
Otilia Senkovics. și Daniela

Coșoveanu. Alături. juniori 
ai baschetului. Maereanu, 
Vîrtopeanu. Domokoș, Smeu. 
Un viitor Dan Niculescu 1 Un

Gec RAEȚCHI

(Continuare în oao î-3)

cucerirea titlurilor de cam
pioane balcanice s-a dat — 
și la fete și la băieți — intre 
reprezentativele Bulgariei și 
României. în ambele întreceri 
victoria finală și titlurile au 
revenit reprezentativelor bul
gare. Iată rezultatele forma
țiilor noastre. La feminin : 
3—0 cu Turcia și 2—3 cu 
Bulgaria; clasament : 1. Bul
garia 4 p — campioană balca
nică. 2. România 3 p 3. Tur
cia 2 p. La masculin : 3—0 
cu Turcia. 3—2 cu Grecia și 
t—3 cu Bulgaria : clasament :
1. Bulgaria 6 p — campioană 
balcanică, 2. România 5 o 3- 
Turcia 4 p, 4. Grecia 3 p (în 
meciul pentru locul 3 gazdele

Aurelian BREBEANU

(Continuare in oaa 2-3)



V

PATRU DECENII DE VIATĂ NOUĂ, LIBERĂ, PROSPERĂ
(Urmare din pag I)

tate. 3—3, fie La Voulte, în 
fața căreia am făcut. _de_ ase
menea. î 
ca să 
unora 
gioase 
club...

— Foarte multă lume prețu
iește și contribuția pe care 
ați avut-o la consolidarea rug- 
byului ieșean, in calitate de 
jucător, apoi de antrenor și in 
prezent de mentor al Politeh
nicii. divizionară A..,.

— Trebuie să fac din capul 
locului o precizare : Ia „Poli" 
Iași am avut și am în preaj
mă o veritabilă echipă de su- 
fletiștl în frunte cu profesorul 
universitar inginer Eugen Po
pa. cel mai vechi președinte 
de secție de rugby din țară, 
inginerul Sandu Ville-Gorun. 
inginerul Mircea Hutanu, ju
ristul Gheorghe Prisecaru și 
profesorul Mihai Popa, foști 
jucători, ca și mine, la „Poli" 
și admirabili colaboratori la 
reușitele, la împlinirile rug- 
byului din orașul nostru,...

— Pentru inginerul Droboiă. 
rugbyul a însemnat o pasiune 
de peste trei deeenii. E ade
vărat ?

— Așa este ! Cunoștința cu 
am făcut-o în ia- 
prin intermediul 

Toma Ghidinici. 
continuat activita-

scor egal. 6—6. Sigur, 
amintesc doar numele 

dintre cele mai presti- 
echipe franceze de

balonul oval 
nuarie 1954 
inginerului 
Apoi mi-am

»
tea sportivă cu profesorul 
nuarie Jinga. iar ulterior 
antrenorii Gusty Fanella și 
lexandru Carnabel. Toți 
merite în formarea mea 
sportiv și ca om. Pentru 
dați-mi voie să fac remarca, 
acest sporț al bărbăției mi-a 
călit nu numai trupul, ci mi-a 
format și personalitatea, mi-a 
întărit ambiția de a ajunge 
cineva In viață, prin muncă, 
prin tenacitate.

— Obiectiv pe eare l-ați 
lizat !...

— Am fost un elev și 
student sîrguincios. O 
fără falsă modestie. Mi-a . 
cut cartea, așa cum mi-a plă
cut și rugbyul. Aceste _ două 
mari pasiuni mi-au călăuzit 
întreaga viață. Iar bucuria de 
a fi ajuns în națională și de 
a rămîne. ani de zile, titular 
în XV-le României a fost în
cununată de aceea de a deveni 
inginer. Inițial am lucrat în 
producție la I.A.S. _ Bucium, 
apoi am trecut în invățămint 
și cercetare. In prezent sint 
lector la Facultatea de Horti- 
cultură din Iași, doctor în a- 
gronomie din 1975 și autor a 
peste 50 de lucrări de specia
litate.

— Anii dv. de împliniri 
icid cu anii constrv 

noastre socialiste...
— Aparțin unei familii 

țărani săraci, cu 10 copii, 
alte condiții decît cele create 
de partidul nostru comunist.

Ia- 
cu 
A- 
au 
ca 

că.

rea-

un 
spun 
plă-

co

de 
In

de societatea socialistă, aș fi 
putut, oare, să străbat un ase
menea drum al împlinirilor ? 
Sigur că nu ! Am găsit, însă, 
porțile afirmării în profesie și 
in sport deschise tuturor ce
lor dornici să le treacă, fie
care potrivit vocației, muncii 
și aspirațiilor sale. Un drum 
al împlinirilor pe care l-au 
străbătut și ceilalți frați ai 
mei. spre satisfacția părinților 
și spre cinstea vetrei în care 
ne-am născut. Credeți-mă. tră
iesc bucuria împlinirii unor 
visuri...

— Ce își dorește Gheorghe 
Drobotă, jucătorul și . antre
norul de rugby de ieri ?

— Ca rugbyul românesc să 
iși continue ascensiunea spec
taculoasă in ierarhia mondială, 
ca XV-lea tării noastre să fie 
prezent cit de curînd în „Tur
neul celor... ~ 
a dovedit că merită cu priso
sință. Am în vedere și recen
tul succes in 
Iar echipa mea.
să repete performanța anilor 
1969—1974. cind se afla prin
tre fruntașele Diviziei ,A". In 
fine, ca alți și alți rugbyști 
moldoveni să promoveze. in 
lotul național pentni a face 
isprăvi și mai mari decît mi
ne ! lașul și Moldova au mulți 
tineri de nădejde. E nevoie 
doar să li se acorde mai mul
tă încredere, așa cum mi s-a 
acordat mie la vremea respec
tivă. și nu vor dezamăgi...

6 națiuni", cum

fața scoțienilor. 
„Poli" .Iași.

Turneul internațional de scrimă de la Va

UN BUN PRILEJ
Reccnt, în orașul bulgar 

Varna, s-a disputat tradițio
nalul „Turneu al țărilor so
cialiste", competiție interna
țională care aduce pe planșe 
performeri din reputate școli 
de scrimă, chiar dacă nu în
totdeauna se participă cu pri
mele garnituri la toate cele 
patru arme, așa cum s-a în- 
tîmplat și la recenta ediție.

Lotul nostru reprezentativ, 
aflat cu trei arme — floretă 
feminin, sabie și floretă mas
culin — în plină pregătire 
pentru marile competiții inter
naționale ale acestui sezon, a 
aliniat la Varna echipele re
prezentative, cu cei mai auto
rizați candidați la titulari
zare : floretistele Aurora Dan. 
Marcela Zsak, Elisabeta Guz- 
ganu, Rozalia Oros și Monica 
Veber, sabrerii Ioan Pop, Cor
nel Marin, Marin Mustață, Vil- 
moș Szabo și Alexandru Chi- 
culiță, floretistul Petru Kuki. 
Deci, un bun prilej de verifi
care. printr-un concurs de an
vergură, a stadiului actual de
pregătire, iar în cazul spadei, 
armă rămasă „corigentă* înalina lauidsa 
semestrul trecut, 
„reexaminare".

Care au fost 
Floreta feminină 
prezența a trei

o ocazie de

rezultatele ? 
a consemnat 

trăgătoare în

—ii' > ■ • ' ■ - ■ ■

In turneul de baraj* pentru Divizia „A” la rugby 
GLORIA BUCUREȘTI Șl MILCOVUL IUG FOCȘANI, 

ÎNVINGĂTOARE
In turneul de baraj pentru Di

vizia ,,A“ de rugby, lucrurile în
cep să se clarifice. Astfel, Glo
ria București, învingătoare ieri 
în etapa a IlI-a, cu 14—6 (10—6) 
asupra echipei C.F.R. Constanța, 
a mai făcut un pas spre califi
care. „XV“-Ie bucureștean, pre
gătit de Dorel Dumitrescu și 
Ștefan Popescu, s-a aflat mai 
mult la cîrma jocului, punînd în 
valoare atît rapiditatea șl forța 
de pătrundere a liniei de trei- 
sferturi, cit și omogenitatea gră
mezii, înscriind nu mai puțin de 
trei eseuri, prin Nuțâ, Pena si 
Ionică (primul transformat de 
Lazăr). Cei de la Gloria au mai 
ratat cel puțin două situații bu
ne de eseu cînd, în superioritate 
numerică, s-au aflat foarte a- 
proape de buturile adverse. De 
partea cealaltă, formația feroviară, 
care a avut cîteva momente ex
celente de joc, a înscris prin 
Dumitrii Florian două lovituri de 
pedeapsă și, cu un plus de lu
ciditate, ar fi putut realiza cel 
puțin trei eseuri, dar le-au... scă
pat din mină ! Constănțenii pierd, 
așadar, pentru a doua oară (după 
acel 9—16 cu Petrochimistul, du
minică) și își diminuează aspi
rațiile la calificare...

Gloria a folosit 15-le: Niculescu
— Ionică, Sabău, Romașcu, Min- 
cioi — Gh. Lazăr, Bujor — Ușa- 
tov. Ruțen. Nuță — Ene. David
— Ulisei. Pena, I. Lazăr.

A arbitrat foarte bine I. Davi- doiu.
Tn celălalt meci al etapei a 

IlI-a, Milcovul I.U.G. Focșani a

înregistrat a doua victorie în tur
neu, de data aceasta asupra e- 
chipei C.F.R. Brașov, cu 20—6 
(3—3), prin Mihăilâ (2 l.p.), Bir- 
lădeanu și Răcilă (cite un drop) 
și Dascălu (două eseuri). O vic
torie clară, așa cum o arată și 
scorul, rod al unei dominări au
toritare, îndeosebi după pauză. O 
victorie care netezește formației 
din Focșani (creată de prof. Ho- - 
ria Făgârășanu. preluată de prof. 
D. Ene’șl pregătită în prezent de 
lectorul C. Fugigi) drumul spre 
Divizia „A“, pe care, din păcate, 
nu-1 mai poate străbate, cu șan
se de reușită, formația din Bra
șov. Brașovenii au evoluat prea... 
cuminte, doar rareori evidențiind 
ambiții spre un echilibru pe ta
bela de marcaj. învinșii au punc
tat — cite o lovitură de pedeap
să — prin Frîncu și Hulpoi, fi
ind, însă, în situația de a mal 
concretiza în alte cîteva ocazii 
(chiar și un eseu !).

Milcovul I.U.G. Focșani a evo
luat cu formația: Răcilă — Das
călu, Capră, Ion Viorel, Botez — 
Birlădeanu, Mihăilă — Timofte, A- 
roșculesei, Petrilă — Neacșu, Mi- 
loaie — Săpunaru, Duță, Răileanu.

A condus un meci In spiritul 
fair-play-ului FI. Tudorache.

Duminică, de la ora 9,30. etapa 
a IV-a a turneului (loc de des
fășurare în continuare, Stadionul 
Tineretului), cu un meci decisiv 
pentru calificare, cel dintre Glo
ria București $1 Petrochimistul 
Pitești, în care bucureștenii au 
nevoie doar de un rezultat de e- 
e-’Titate... (t. st.)

(Steaua) a făcut un joc mai bun 
(mai ales in partida cu Teodora 
Tache). _SIMPLU MASCULIN. Finală: 
Andrei Dirzu (Dinamo Bucu
rești) — Adrian Marcu (Steaua) 4—ș, ș—3, «—2. In sferturi: Dirzu 
— Ursuleanu 6—1, 6—1. Enache — 
Nisiparu 6—4, 6—1, S. Popa —
Chlru 2—6, 6—4. 6—3. A. Marcu — 
Tr. Badiu 6—3, 6—1. In semifinale: 
Dirzu — Enache 6—2, 6—0, A. 
Marcu — S. Popa 6—4. 6—4.

SIMPLU FEMININ. Finală: Mo
nica Radu (Dinamo București) —

Teodora Tache (Dinamo Bucu
rești) 6—2, 6—7, 6—1. Sferturi: 
Trocan — Onel 6—0, 6—1, Tache
Buciu 6—1, 6—1, Radu — Raico- 
vici 6—3, 6—3, Sălăjan — Roman 
6—4, 7—6. Semifinale: Tache — 
Trocan 6—4, 4—6, 7—5, Radu — 
Sălăjan 6—2, 6—4.

Finale în probele de dublu, 
masculin: Antonescu. Ursuleanu 
— A. Marcu, S. Popa 1—6, 7—6. 
6—4; feminin: Radu, Tache — Să
lăjan, C. Popescu 7—S, 4—2-

lon GAVRILESCU

După campionatele municipale de velodrom 
UN EXAMEN TRECUT CU SUCCES

ANDREI DIRZU $1 MONICA RADU AU CISTIGAT 
„CUPA T.C.B." LA TENIS

In cadrul „Cupei F.R.C.* șl al 
campionateior municipale de ve
lodrom. oompetXU recent Înche
iate pe pista dip parcul Dinamo 
sportivii participant: au oferit de 
multe ori. in pofida ur.or oonditii 
grele, agreabile dispute, in care 
combativitatea a fost in prim- 
plan. Din rindul comportărilor 
notabile spicuim : C. Ciulei (Stea
ua) — IU in proba de 200 m 
start de pe loc : Gh. Kleinpeter 
(Dinamo) si O. Tudorache (Stea
ua) — pentru prestațiile avute 
si ardoarea cu care au concurat: 
V. Mitrache (Dinamo) — 4:67.6. 
in semifinalele probei de urmă
rire individuală : Gh. Lăutaru 
(Dinamo) — l:»S.l. la IMS m start 
de pe ioc si pentru performanta 
realizată in seriile curse: de
urmărire individuală (4 00» m) 
in care. în trecere la 2 809 m. a 
fost foarte anroape de doborîrea 
recordului : C. Popa (C.S.Ș. 1)
— 3:56.4. la urmărire individuală 
(3 606 m). M. Cleonic (Dinamo)
— 11.7 la NW m cu start de pe 
loc. ambii în întrecerea tumori
lor.

Se cuvin relevate eforturile 
deosebite deDuse de eet chemați 
sâ asigure buna desfășurare a 
concursurilor, preeian și faptul 
îmbucurător că tinerii cicliști.

bine pregătiți de antrenorii lor. 
au vădit preocupări tactice si 
și-au susținut șansele csi o ar
doare deosebită. Așteptăm un 
sezon De măsura acestui debut 
o rom ițător 1
• Loc tradițional al Întrece

rilor cicliste pe circuit, aleile din 
Parcul Herăstrău au găzduit du
minică — sub egida „Daciadei*. 
etapa de vară — prima Întrece
re a „Cupei Municipiului Bucu
rești-. Cei peste MO de alergă
tori. beneficiind și de vrane: 
foarte btmă. au oferit Întreceri 
frumoase, atractive. REZULTATE 
TEHNICE : tneepători (U km) — 
L D. Popescu (Steaua) 23:43. me
die orară 30 km. M p. L I. Bo
lea IC.S.S. D 4 P- 3. B Ghiner 
(C-S.$. 1) 6 p : juniori miei flS 
km) — L S. Chiosolu (C.S.S. n 
34:lă. m.o. 32.» S« p, 3. S. 
Stoica (STIROM) 11 p. 3. V. lo- 
nită (C S S. a 16 p : juniori 
mari (44 km) — 1. C. Tudorache 
tCS S. n. lh 15:1*. m. o B î 
46 p, 2. V. Vlăsceanu (STIROM) 
34 p. 3. V. Rusu (STIROM! 25 n- 
seniori (44 km) — 1. O. Tudo- 
raehe (Steaua) lh 13 30. m o. 3* 2. 
67 ». 2. N. Cristian (Steaua» 56 p 
3. O. Mitran (Steura) 46 p

Horoțiu SIMA

DE EDIFICARE PENTRU SEE
finala de 8, două dintre ele 
urcind pe podium (Zsak — 2. 
întrecută in finală de sovietica 
Ana Dmitrenko și Oros — 3. 
învingătoare în fața floretis- 
tei din R.D. Germană, Ger- 
stenberg). iar Dan s-a clasat 
pe locul 7. Celelalte două re
prezentante au figurat și ele 
in tabloul eliminărilor directe 
(Veber — loc 9. Guzganu — 
11). La echipe, formația noas
tră a fost întrecută în finală 
de reprezentativa sovietică 
(1—9), după ce a întrecut în 
prealabil Bulgaria II (9—3), 
Ungaria (9—5), R.D. Germană 
(9—3), Cuba (9—2). Sabrerii 
l-au avut doar pe Marin în 
finala individuală (loc 7), cîș- 
tigată de sovieticul Popov. In 
turul II au fost eliminați Chi- 
culiță și Szabo. în primul tur
— Mustață, iar Pop. abia re
venit după o lungă absență, 
a concurat doar în proba pe 
echipe, 
locul 3 
nia). cu 
ba. 9-8 
garia I. 
U.R.S.S. .
cursul cu N. Bodoczi în elimi
nările directe (loc 13), R. Szabo
— eliminat în turul 2. iar cei
lalți (I. Constantinescu, S. 
Saitoc și F. Nicolae) în pri
mul tur (proba individuală re- 
venindu-i sovieticului Krav- 
ciuc). La echipe — România, 
locul 2. cu victorii In fața 
Cubei (9—5), R. D. Germane

Echipa s-a clasat pe 
(învingătoare : Polo- 
rezultatele : 9—5 Cu- 
Bulgaria II, 8—7 Bul- 
5—9 cu Polonia și 

Spada a încheiat con-

(8—8, 63—49
(9-2), U.R.S.7 
zînd la Peloni 
tloretiștii P. B 
s-au califica 
(locurile 15 si 
ceilalți (L. Bt 
șl Z. Huszti) n 
Echipa — loeu 
gerl la
(2—9) și victo 
Bulgariei (9—2 
Irul grupei î 

Concluzia ? J 
antrenorul 1 
Mureșan, cărei 
Varna între» 
„Floreiistele s 
omogenitate, i 
in corpore în I 
recte. două aj 
podium. Este 1 
tivă pentru e» 
a echipei în I 
iărî ale viitori 
sabie, îmbucul 
lui Pop, căpil 
cesia inregista 
cu Cuba și BJ 
torii, inclusiv] 
pionului monm 
Floretistul Pd 
șai o premai 
mire, iar spJ 
nou că doar I 
putea obține I 
nnnrabil.^-Voil 
care se impl 
(ate". I

U.R.

De mii ne, la Ștrandul Ti

TURNEUL INTERNAȚIONAL * P
Incepind de mîine. la Ștran

dul Tineretului din Capitală 
are loc turneul internațional 
de Dolo-iuniori al tării noas
tre. Participă selecționatele 
Bulgariei. Poloniei. Româ
niei și Ungariei. în prima zi 
se dispută, de la orele 19. me
ciurile Ungaria — Polonia și 
România — Bulgaria. Simbă- 
tă. de la orele 17 : Ungaria — 
Bulgaria. România — Polonia, 
iar duminică (ora 10) Bul
garia — Polonia si România — 
Ungaria.

Tinerii noștri poloiști s-au 
pregătit cu ambiție pentru a- 
ceastă interesantă competiție, 
sub conducerea antrenorilor

AI. Bădiță sil 
lot. se află, 
nașe. G. Lisl 
cerof, NuțuJ 
Tufan, Blaga]

MUG
(Urmar

S-a Încheiat cel de al doilea 
turneu din programul ediției inau
gurale a „Cupei F.R. Tenis*. 
„Cupa Tenis Club București*, la 
startul căreia au fost prezenți 
aproape o sută de concurent! și 
concurente. Datorită bunei orga
nizări (secretar de competiție nie 
Turcu, arbitru principal Victor 
Hanganu) meciurile desfășurate 
de-a lungul celor trei zile au be
neficiat de terenuri excelent ame
najate. întrecerile, in mod spe
cial semifinalele și finalele, atit 
la masculin, cit și la feminin, 
s-au ridicat la un nivel superior 
competițiilor precedente. Este o 
dovadă că, pe măsura înaintării 
în sezonul în aer liber, precum 
și a apropierii competițiilor in
ternaționale, tinerii noștri jucă

tori iși îmbogățesc tot mal mult 
cunoștințele tehnice.

Pe primul loc la masculin s-a 
situat Andrei Dirzu. o revenire 
dorită și așteptată a tenlsmanu- 
lul diaamovist, Începută — cu 
cîteva săptămini în urmă — in 
• Circuitul iugoslav*. Stelistul A- 
drian Marcu se află, de aseme
nea. pe un drum ascendent, chiar 
dacă In finală a fost întrecut de 
Dirzu. Finală între două tinere 
șl talentate jucătoare dinamoviste 
bucurețtene In proba de simplu: 
Monica Radu șl Teodora Tache. 
Confirmînd seriozitatea și buna 
pregătire, ca și o indeminare care 
ne reamintește de o altă fostă 
dinamovistă — Florența Mihal. 
Monica Radu a cîtigat. Deși a ce
dat în semifinală, Ileana Trocan

„CUPA STEAUA" LA ATLETISM

CARMEN BUNACIU 
PE BLOC-START

Mîine și sîmbătă. la bazinul 
bucureștean .^3 August" are 
loc, un interesant concurs de 
înot, organizat de C.M.B.E.F.S. 
prin comisia de specialitate. La 
start — primul va fi dat la o- 
rele 18. în fiecare zi — se vor 
prezenta sportivi din Capi
tală de diferite categorii. în 
fruntea listei de înscrieri se 
află multipla noastră cam
pioană si recordmană Carmen 
Bunaciu. care va participa ast
fel la primul său concurs in 
aer liber in acest an.

viitor Vințp 
ști? Orice 
CICLIȘTII, 
gă noi, pe 
laboratoare 
ANTRENOR 
tineri fuda 
pe tatami, 
Lazăr. Celd 
dicatii", del 
tori campid 
sează ; del 
Uță, elev I

TEL pentrul 
gători — tel 
al lui Md 
Gheorghe îl 
ceea ce-i pi 
precum I 
Florentin I 
Mișca. sul 
Cristina I 
Neagu. „1 
racter cori 
mă primJ

(Urmare din nag 7)
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CITITI NUMĂRUL 5 (mai) 
AL REVISTEI ILUSTRATE 

FOTBAL

SPORT
*

ț

ț

• Prezentarea turneului final al C.E. din Franța (un reportaj despre 
echipa României, cărțile de vizită ale echipelor participante, date 
asupra jucătorilor, program complet)

© Dtnamo București, campioană șl cîștigâtoare a „Cupei Româ
niei", în comentarii și fotografii

PANORAMIC SPORTIV: Județul Galați
DE TREI ORI STOP-CADRU: Nicu Vlad (haltere), Daniele Silivaș (gim

nastică), Mihoi Cismas (lupte)
PREZENTĂRI DE ECHIPE CAMPIOANE: Dinamo București (polo) și 

Știința Baeâu (handbal • fete)
UN REPORTAJ de ta retragerea din activitatea corn petiț tonală a 

Nadiei Comă,neci
O VICTORIE de prestigiu a rugbyștilor români
JUDO-UL ROMANESC tn continuă afirmare
MAGAZIN SPORTIV (două pagini de fotografii de peste hotare) 
RUBRICILE: Vtațâ sportivă, Cutia cu scrisori, Caleidoscop fotbalistic. 

Pe meridianele sportului

4
4
4
4

Kovacs, de la Minerul Deva, 
campioană națională de iunioa- 
re tn 1982. anul acesta în al 
doilea an ca senioară, care a 
parcurs 800 m în mai puțin de 
2:00.0. bătîndu-și cu Dește 4 sec. 
recordul carierei. Recordmana 
lumii la săritura in lungime. A- 
nișoara Staneiu, la o zi după ce 
si-a trecut normele de forță la 
haltere, n-a mai avut vigoarea 
fizică trebuincioasă realizînd 
numai o singură încercare reu
șită. concurînd. de faDt. doar 
centru a onora concursul clu
bului. Dinamovistul Bedros 
Bedrosian a sărit constant 
Dește 16,60 m la ’riDlu. iar 
Horia Toboc si-a făcut o re
intrare promițătoare la 400 mg, 
adevărata sa probă. De subli
niat si noul record personal al 
tînărulul Albert Mehes. 72,52 
m la ciocan, ca si recordul na
tional de junioare la 100 mg 
al Danielei Bizbac.

Cîteva rezultate : BĂRBAȚI : 
100 m : I. Oltean (ȘtHnța C-ța) 
10,5, C. Hăpăianu (IEFS) 10,6 ;

1560 m : c. Roșu (Steaua) 3:44,2, 
R. Brăguță (IEFS) 3:44,2, Gh. 
Ghipu (Rapid) 3:43,3 ; 5000 m : 
N. Dumitrașcu (Prahova PI.) 
14:15,4, Gh. Neamțu (Prahova PI.) 
14:17,4 ; 4M mg : H. Toboc (Stea
ua) 50.8, D. Sipoteanu (Muscelul 
C-lung) 53,4 ; lungime : L. Budur 
(Steaua) 7,32 m, Ad. Ghloroale 
(Steaua) 7,2S m ; triplu : B. Be
drosian (Dinamo) 16,84 m, M. 
Ene (Steaua) 16,60 m. V. Dima 
(Steaua) 16.29 m ; înălțime : S. 
Statluc (Steaua) 2,10 m, E. Po
pescu (Steaua) 2,10 m ; prăjină : 
D. Gonea (Steaua) 4,80 m, R. Stă- 
nescu (Steaua) 4,80 m ; disc : I. 
Nagy (Steaua) 61,46 m. St. Turbă 
(Steaua) 56,56 m ; suliță : T. Pîr- 
vu (Steaua) 75,70 m, N. Roată 
(IEFS) 74,34 ; ciocan : Al. Meheș 
(Dinamo) 72,52 m (rec. persona)): 
FEMEI : 100 m : Lucia Militaru 
(Steaua) 11,4, Doina Volnea (Stea
ua) M,6 ; 800 m : Ella Kovacs 
(Minerul Deva) 1:59.9, Aurica Mi- 
trea (IEFS) 2:01,8 : 100 mg : Lili
ana Năstase (CSU Galați) 13,2, 
Daniela Bizbac (Viit.) 13,5 — re
cord junioare I : lungime : Ani- 
șoara Staneiu (Steaua) 6.72 m, 
Mirela Dulgheru (CSS Ploiești) 
6,02 m : disc : Florența Crăciu- 
nescu (Steaua) «2,76 m, Mariana 
Leinghea (CSM Craiova) «0,14 m ;

REDRESAREA SĂ NU RAMINA 0
(Urmare din pag. I)

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• Jucind la sistemefie LOTO. 

PRONOSPORT și PRONOEXPRES. 
nu trebuie *ă neglijați LOZUL 
IN PLIC. Cu eîțiva lei. puteți 
deveni posesorii unul autoturism 
..Dacia 1300* sau ai unui TRA
BANT. Totodată. prin lozurile 
In plic se atribuie si numeroase 
rtsticuri in bant

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 38 MAI
EXTRAGEREA I : 35 3« 44 

24 14 10
EXTRAGEREA a H-a : 37

36 22 10 7 13.
FOND TOTAL DE ClȘTI-

GURI : 866.531 lei.

și-au valorificat avantajul te
renului propriu).

După părerea noastră, re
zultatele realizate de repre
zentativele României la aceas
tă ediție a campionatelor bal
canice corespund potențialului 
real și nivelului de pregătire 
al celor două loturi — mo
deste. Desigur, la fete este e- 
videntă o scădere de presta
ție față de ediția trecută. în 
care echipa noastră 
titlul chiar pe terenul 
nalei rivale. Bulgaria, 
echipa de anul trecut 
cîteva jucătoare cu experiență. 
Cu mai multă concentrare în
să. echipa pregătită de N. Hu
mă și V. Moșescu ar fi putut 
cîștiga și pe... teren neutru 
în fața voleibalistelor bulgare, 
din rindul cărora nu mai fac 
parte, de asemenea. ..veteranele" 
Borisova. Stoeva 
Ies că publicul 
timpul favorabil, 
noastre, după ce 
duse cu 2—0 la seturi, au reu
șit „pe muchie de cuțit" să 
egaleze situația, iar în setul 
decisiv să refacă, în final un 
handicap 
14, de la 
stăpînirea 
finalizare 
mărire.

cîșțiga 
tradițio- 
Dar din 
au ieșit

etc. Mai a- 
i-a fost tot 

Jucătoarele 
au fost con-

de 5 p (egalînd la 
9—14). dar n-au avut 
de sine și forța de 
a lansărilor de ur-

Antre^ir 
spune că 
bun nivel 
Iar. fetele 
ceea ce el 
respeclină.l 
in cele dl 
de șansă. I 
au fost DJ 
Gcorgeta 1 
de bază ia 
Crina Răul 
parte de I 
preconizănj 
Popoviciu,! 
seri dc rcl 
prinzătoarl 
man — sil 
cut — Iol
— tot timl 
Au mai I 
Șusman -1
— și Ottl 
cel cu Ti

Cit privi 
nă. ea și-l 
cund. noii 
părerea rl 
victorie *1 
Dar este ■ 
șit să trei 
ciei. chial 
fiind că I 
băieții n<l 
ori invinl 
pe tereni® 
cretara fi 
sea că ..fl 
neral bfl
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ECTIONERl
La căderea cortinei in Divizia „A“

I
t.d.), Bulgariei 
(8-7),

la r-9). 
lukt și A. 
t în
. respectiv. 16), 
izan, G. Oancea 
«tind în turul II. 
I 6, după înfrîn- 
S.S. 81 R.D.G. 
rii la echipele 
), toate în ca- 
îreliminare.
Xe-o comunică 
federal Tănase 

a urmărit la 
!ga competiție : 
’-au detașat prin 
de calificîndu-se 
eliminările di- 
ungind chiar pe 
o premisă pozi- 
primarea deplină 
marile confrun- 
ilui apropiat. La 
ătoare revenirea 
anul echipei, a- 
ind in meciurile 
Igaria cite 3 vic- 
in fața carn

al V. Etropolski. 
ru Kuki a afi- 
iră automuițu- 
la a arătat din 
echipa 
n Ioc

IV/âa.
i, eu

pier- 
Doar 
File 

eliminări

ar mai 
cit de cit 

măsurile 
operativi-

oul SLĂVESCU

eretului

.0-9II0RI

. Georgescu, în 
ntre alții. Tă- 
Geantă, Gran- 

Fruth, Chețan, 
lalanov.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sugestia noastră 3 puncte pentru victorie

„JOCUL DE ATAC—ELEMENT PRINCIPAL 
AL SPECTACOLULUI FOTBALISTIC*'...

...este de părere B. C«sma, președintele Ini r. C Binar
Continuăm investigația noas

tră privind 
modificări a 
campionat in 
dării a trei 
victorie, al i 
punct pentru 
neacordării 
în cazul 21_______
ne-a răspuns Horia Cosma. 
președintele de onoare al 
lui F. C. Bihor. „Considerați 
utilă o asemenea modificare a 
sistemului de punctaj — a 
fost întrebarea noastră.

Cred eă plusarea 
ofensiv nu poate 

folosească fotbalului, 
sale evoluții. Fap- 
echipă primește trei 

indi- 
pe te-

utilitatea unei 
punctajului în 

i sensul aeer- 
punete pentru 

menținerii unui 
egalitate si al 

vreunui 
infringer ii 

Horia
de

punct
Astăzi

„Da. 
spiritului 
decit să 
viitoarei 
tul eă o 
puncte pentru victorie, 
ferent unde o obține, 
ren propriu sau in deplasare, 
va stimula 
rea pentru 
de atac a echipelor noastre și 
va treee pe planul al doilea 
mult 
me 
rind 
rea 
ea 
viata

mult preocupa- 
cresterea forței

sehe- 
urmă- 

obtine- 
eonsiderat 

Dar 
arătat

prea cultivatele 
tactiee defensive, 

adeseori doar 
acelui pune! __
maximă aspirație, 

fotbalistică a 
eă a te mulțumi cu puțin nu 
reprezintă drumul progresu
lui, al ascensiunii unei e- 
chipe. Iată de ce socotesc că 
acordarea unui punctaj mai 
mare decit cel actual pentru 
învingători, pentru cei care 
îsi propun în primul rînd vic
toria. nu poate decit să folo
sească fotbalului nostru. si-

tuat încă sub așteptări si ce
rințe Ia capitolul forță ofen
sivă".

I-am solicitat interlocutorului 
nostru punctul de vedere al 
unui conducător de club, deci 
al unuia care se află direct 
implicat în organizarea activi
tății 
ta 
tori 
tră.

„Nu mai e 
să accentuăm eă farmecul, 
atracția spectacolului fot; 
balistic il asigură in cea mai 
largă măsură jocul de 
golul. La Oradea, 
publicul nostru 
blic pretențios 
tor — iubește 
balul ofensiv, 
il apreciază, 
ani si ani. de 
noastră 
anii 
boi 
oină 
deni_
Echipa 
iește — 
pozitive ________ __  _____
lorilor — să joace mult pe a- 
lac. după cum toate echipele 
oaspete care s-au dovedit 
Duternice în ofensivă s-au 
bucurat la Oradea de aprecie
rile publicului, 
un argument, 
dar. in baza 
PENTRU ACORDAREA 
TREI PUNCTE 
RIE".

fotbalistice. 
relației 

fată de

__  In privin- 
meciuri-specta- 

propunerea noas-

nevoie, probabil, 
i eă 

spectacolului

atae. 
de pildă, 

un ou- 
ewaoscă- 

mult fot- 
«i 

aceea, de

si 
foarte _ 

il aplaudă 
De 

la predecesoarea 
in prima divizie, din 

dinaintea primului răz- 
mondial. C.A.O.-BI. si 
astăzi fotbaliștii oră- 

eullivat jocul ofens.v. 
noastră se sirădu- 
si în virtutea acestei 

preferințe a snecta-

au

Este si acesta 
deloc secun- 

căruia OPTEZ
A

VICTO-LA

DINAMO DOMINA „CLASAMENTUL CLASAMENTELOR-
• Recenta cițtigători ai campionatului fi „Cupei României'1

au cel mai mare punctaj acumulat de-a lungul edițiilor Diviziei „A"
Pe următoarele locuri ale podiumului

1.
2.
3.
4.
5.
(.
7.
8.
9.

10.

Dinamo Buc. 
Steaua Buc. Rapid Buc.
U.T. Arad 
„U* Cj.-Nap. 
Jiul Petroșani 
Univ. Craiova 
F.C. Argeș 
„Poli- Tim. 
Petrolul PL

11. SC (Din.) Bc.
12. F.C. C-ța

13. FCM (St.r.) Bv.
14. Polit. Iași
15. Sp. stud. Buc.
16. A.S.A. Tg. M.
17. Prog. V. Buc. 
'* F.C. Bihor

C.F.R. Tim. 
Corvinu) Hd. 
Juventus Buc. 
Venus Buc.
C.F.R. CJ.-N. 
Ripensia Tim. 
Chimia Rm.V. 
Prog. I.C. Or. 
C.SJd. Reșița 
R.A.T.A. Tg. M. (10 ed.) 
" --------- ( 7 ed.)

( 9 ed.) 
( 5 ed.) 
( « ed.) 
( I ed.) 
( 5 ed.) 
( 8 ed.) 
( 8 ed.) 
( « ed.) 
( 7 ed.)

ld.
19.
26.
21. 
tt.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38

C.S. T-vlște 
Unirea T. Buc. 
F.C. Olt 
Olimpia S.M.
A M.E.F.A. Ar. 
F.C. Bata M. 
Gloria Arad 
Dinamo Bv.
C.A.O. Oradea 
Crișana Or.

TRII PERFORMANȚEI
nii citati, vorbindu-ne 
pre formularele de 
psihologică, initiate nă ...
idee 
care 
îmbină cu dorința 
sire a munițiilor. 
MARE și la box. 
nează un centru 
olimpică. Aici 
tinerele talente 
Monea și Petre 
dau alfabetul 
nobilei arte, 
aceasta, să zicem. Ion Adrian 
Șuteu, un puști de 13 ani, a 
insistat la pernă fixă asupra 
„dreptei cu croșeu stingă", iar 
Stefan Dumitrescu, cu un an 
mai mare, a lucrat îndeosebi 
directele stinga-dreapta. LA 
PUȚINE CEASURI după fina
la juniorilor republicani — 
„nici acum nu pot să mă îm
pac cu gîndul că am pierdut !“, 
exclamă, in răstimp, Gh. Ti
mar —, speranțele fotbalului 
dinamovist sînt pe teren. O 
iau de la capăt. Sînt și alții 
mai mici, din grupele lui L.

in pag. 1)

Ui? Cine poate 
posibil. TREC 

viteză, pe lin- 
nul spre alte 

performantei, 
celor mai 

Gh. Nache, e 
ițind cu Silviu 
:i nimerite „in- 
•, pentru vii- 
asa cum vi- 

ildă. Mugurel 
-a Vl-a B la 
de Ig^S ir

i ghicit) 
arianei Feodot.

Teodoru sau 
antrenori, in 

e pe elevii lor. 
iiu Chițanu. 
eseu. Marian 

Daniela și 
Mihaela 

are ca- 
noi", afir- 

tehnicie-

cu clubul 
de dată 
caracterul

des- 
testare 

impreu- 
O 
in 
se

Olimpia, 
recentă. 
Științific 
de economi- 
FLUXUL E 

Aici funcțio- 
de pregătire 

se modelează 
proprii. Ion 

Mateescu pre- 
complet al 

In dimineața
in sus 
;tre- 
>E O- 

tră-

eu. 
ia

la 
ître

ne 
de

A GOALA!
Woșescu 

:est meci,
c și spectacu- 
re au dat tot 
i stare la ora 

devenind 
lă o chestiune 
mai constante 

Drăghici și 
intr-un sextet 
au mai intrat 
ncă lentă, de- 
m pe care-1 
pei — Mircla 
id remarcabile 
:u greșeli sur- 
peranța Ga
lul anului tre- 
;eanu-Cotoranii 
. pasă neagră, 
ilizate Monica 
mbele meciuri 
-nkovics — în

;hipa masculi- 
inut locul se- 
emite, după 
pretenții la 

■celei bulgare, 
ciat că a reu- 
formația Gre- 

limită. știut 
stă primăvară 

fost 'de trei 
leni (e drept, 
ra, dar...). Se

ne mărturi- 
jueat în gc- 
jucătorii nu

s-au aflat niciodată la unison, 
oscilațiile lor permanente intre 
foarte bine și slab determi- 
nind și mersul sinuos al sexte
tului. care a avut alcătuirea 
următoare : Mina, Căta-Chiti- 
ga, Girleanu, Stoian Săniuță, 
Macavei. Sorin Pop nu a pu
tut intra in sextet din prima 
zi, fiind indisponibil, dar a 
jucat titular (și foarte bine) 
in meciurile cu Grecia și Bul
garia. Au mai fost ’ ”2‘ 
Pascu — foarte bun în meciul 
cu bulgarii, Dascălu. Ionescu 
și Gheorghe".

Desigur. rezultatele echipe
lor noastre reprezentative de 
volei nu pot să ne mulțu
mească. cum dealtfel nu ne-au 
putut mulțumi nici rezultatele 
lor din turneele precedente 
(cele de la Paris și din Gre
cia, in care băieții n-au cu
les nici o victorie; cel de la 
Most. în care fetele au învins 
doar pe Bulgaria, reprezenta
tă de... Akademik Sofia). Le 
reamintim celor pe care ar 
trebui să-i neliniștească aceste 
rezultate, cu scopul de a atra
ge atenția că e greu drumul 
revenirii de la nivel balcanic 
la nivel mondial, drum pe care 
trebuie să și-l propună voleiul 
nostru. Și cel masculin, și cel 
feminin. Dar mai ales sâ facă 
ceva concret pentru abordarea 
lui. fiindcă timpul trece și 
primele obiective importante 
din anul viitor se apropie...

Nunweiller sau I. Varga. Sint 
mulfi, iar baza materială ar 
trebui mult sporită pentru 
un interes așa de ridicat... 
LUPTĂTORII JOACA. Șl 
EI, FOTBAL I După aler
gare și lucru specific, iată-l pe 
maestrul Dumitru Cuc, — pe 
iarba din ovalul velodromului, 
angrenat într-o miufă împreu
nă cu campionul mondial de 
juniori, Ilie Miuți. Petre Stroe, 
Constantin Zamfir și încă 
alfii. SITUAȚIA BAZELOR 
SPORTIVE PROPRII — iată 
și tema unui raid efectuat de 
conducători ai clubului (preșe
dintele N., Petricean, vice
președinții S. Ghițescu și I. 
Tănase), cu care ne încrucișăm 
pașii. TREC, IAR. CICLIȘTII. 
Sint elevii lui Fr. Gera, de la 
C.S.Ș. 1, între această unitate 
și Dinamo existind relații de 
bună colaborare. George Cris- 
tea. un băiat de 13 ani, nu-și 
poate dezlipi privirea de 
Mircea Romașcanu, intors 
el din alergare. Gindul 
zboară. desigur, departe... 
PE ȘASE TERENURI, 24 
de tineri tenismani. dimineața. 
Alții vor veni mai tîrziu. sau 
după-amiază. Nu mai pufin de 

19 copii de la 
calificat pentru 
al concursului 
SEARA, în sală 
liștii, aflati la 
rilor pentru 
de juniori. 
tura", 
mungi. 
și valuri trec.

la
9i 

lui

Dinamo s-au 
turneul final 

republican ! 
intră handba- 

ora retnșu- 
turneul final 

„Putem da lovi- 
afirmă Valentin Sa- 
La BAZIN, valuri vin 

Se înoată cu

folosiți

r Steaua fi Rapid
( s 3d.) 173 44 32 94 174* 310 120
( 8 ed.) 120 46 21 53 235- 291 113
( 4 ed.) 84 35 11 33 152- 150 81
( 4 ed.) iei 30 15 56 106- 204 75
( 3 ed.) 03 26 19 23 131- 132 71
( 4 ed.) 70 25 12 33 116- 146 62
( 3 ed.) 63 17 12 39 56- 107 46
< 2 ed.) 54 17 3 29 84- 147 42
( 2 ed.) 33 15 10 8 50- 41 40
< 2 ed.) 44 15 9 20 61- 01 39
( 2 ed.) 46 15 7 25 58- 96 37
( 2 ed.) 52 13 10 29 62- 104 36
( 2 ed.) 56 13 10 33 74- 147 36
( 1 ed.) 26 14 5 7 90- 44 33
( 2 ed.) 48 7 19 22 46- 86 33
( 1 ed.) 26 12 6 8 57- 40 30
( 1 ed.) 26 13 4 9 44- 29 30
( 3 ed.) 48 11 8 29 48- 110 30
( 1 ed.) 30 7 11 12 41- 50 25
( 2 ed.) 50 10 5 35 61- 171 25
( 1 ed.) 24 12 0 12 51- 43 24
( 1 ed.) 30 10 3 17 40- 60 23
( 1 ed.) 22 8 5 9 34- 52 21
( 1 ed.) 18 0 2 7 30- 30 20
( 1 ed.) 22 9 2 11 34- 41 •20
( 1 ed.) 22 4 9 10 28- 38 16
( 1 ed.) 14 6 3 5 33- 26 15
( 1 ed.) 24 5 5 14 19- 45 15
( 1 ed.) 13 6 2 10 24- 41 14
( I ed.) 26 5 4 17 50- 80 14
( 1 ed.) 18 4 3 11 26- 46 11
( 1 ed.) 26 5 1 20 2«- 97 11
( 1 ed.) 13 4 1 19 20- 50 9
( 1 ed.) 24 3 3 18 19- 57 9
( 1 ed.) 24 4 1 19 31- 90 9
( 1 ed.) 12 3 3 7 17- 27 8
( 2 ed.) 26 1 4 21 14- 93 6
( 2 ed.) 26 1 3 22 28- 55 5
( 1 ed.) 14 1 2 11 15- 53 4
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(M ed.) 706 260 165 231
(M ed.) 657 257 148 252
(22 ed.) 063 260 134 269lii ed.) 
(20 ed.) 
(20 ed.) 
(16 ed.) 
(16 ed.) 
(17 ed.) 
(11 ed.) 
(11 ed.) 
( 9 ed.) 
(12 ed.) 
( 9 ed.) 
( 9 ed.) 
( 9 ed.) 
( 7 ed.) 
(10 ed.) 
( 8 ed.)
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39. Dunărea Gl. 
49. Chinezul Tim.
41. Vlct. Cj.-Nap.
42. Mln. Lupeni 
— U.D. Reșița

România Cj.-N. 
Gloria Buzău 
F.C. Ploiești 
C.A. Clg. M. 
FC Carpați BM 
Gloria CFR Gl. 
Slderurg. Gl. 
Gaz met. Med. 
Carmen Buc. 
Ind. s. C.Turzil 
Ciocanul Buc. 
Ferrar Cj.-N. 
Tricolor PI. 
Derulata Cj.-N. 
F.C. Craiova 
Mica Brad 
Vagonul Arad 
C.A.M.T. Tim. 
Phânix B.M. 
Dinamo Cj.-N.
C. F.R. Sibiu 
Viitorul Buc. 
Locom. c-ța 
Vulturii T.Lug. 
Metalul 
A.C.F.R. 
Prahova
D. U.I.G.

72. Avlntul Reghin
73. “ - ------
74.
75.
76.
77.

1441-1263 
1308-1476 
1146-1346 
350- 673 
970- 882 
934-1011 
866- SOI 
808- 
764- 
748- 
779- 
692- 
652-

615 225 126 264
565 227
617 221
490 203
520 205
459
342
273
290
268
180
278
184
238
241
256
241
230
186
170
188
154
162
166
139
no
137

162 
114
104
104 
101
109
88

112
91
84
85
85
74
77
70
67
65
66
60
43
53
48

121 217
127 269
112 175
86 229

904
857
687
984
628
721

★

102 195 627- 697 426
76 152 401- 503 304
70 99 407- 392 278
66 120 412- 407 274
61 106 499- 482 263
35 36 502- 247 25377 113 309- 402 253
28 44 517- 274 252
46 101 276- 358 228
57 100 361- 411 225
50 121 357- 456 220
46 110 360- 418 216
51 105 240- 347 199
34 75 406- 415 188
32 68 223- 206 172
35 86 203- 288 169
M 81 275- 266 158
22 74 203- 255 154
31 65 300- 336 151
42 54 187- 208 11S
18 39 231- 175 124
25 64 231- 234 121

In continuarea retrospecti
velor legate de căderea corti
nei în Divizia „.2 , , 
tăzi o incursiune in 
campionatelor naționale, 
momentul * 
formula 
1932.

Această 
care o publicăm 
cuprinde, de fapt. întreaga is
torie a Diviziei ,,A“. După

,A“, pentru as- 
istoria 

__ din 
în care s-a aplicat 
sistem divizionar :

listă lungă — pe 
mai sus —

gindul de a fi cindva precum 
Carmen Bunaciu. Se pasează 
și șutează în „stil" Vlad Hagiu. 
MICII GIMNAȘTI SAU SCRI- 
MERI sînt pe planșe sau la 
aparate (Carmen Docan e 
floretistă in activitate, dar 
am văzut-o lucrind cu șapte 
fetite), canotorii brăzdează 
apele Herăstrăului, călăreții 
se pregătesc la Băneasa.

Si mai sint multi alfii des
pre care am fi putut scrie, 
pentru că aici, la Dinamo, spe
ranțe sint numeroase, avind 
o bogată ^activitate direcțio- 
nată de ~ 
colaborarea 
(C.S.Ș. 
nergia" 
direcții. 
Milea.
TE 1500 DE COPII ȘI JU
NIORI cuprinși in 22 de ra
muri înseamnă ceva, remar
cabil cu adevărat, după cum 
faptul că din medaliata o- 
limpici ai marelui club 22 
au trecut cindva pe la „Tină
rul dinamovist" demonstrează 
preocuparea pentru creșterea 
mugurilor performantei 
grădina proprie. Iar nu 
tini au rămas legați de 
namo, pentru totdeauna, 
ca Argentina Menis, 
nea, M. Ivanov, L. 
Ier, I. Varga, Emilia 
Samungi. Gh. Nache. 
tinescu, Gh. 2 , ______
Feodot, foste nume ale spor
tului românesc, acum modela
tori de talente. Pentru Dina
mo, pentru ROMÂNIA...

numeroase, 
activitate <_____

„Tinărul dinamovist**, 
cu alte unități 

1 și 2, „Triumf*, „E- 
ș.a.) fiind in ambele 

cum subliniază Ion 
șeful sectorului. PES-

Nica,

in

așa 
MoIon 

Nunweil- 
Lită. V.
N. Mar-' 
Mariana

HANDBAL. NESPUS DE FRUMOS „cînte- 
cul de lebădă" al marelui handbalist Ște
fan Birtalan. Duminică, la Tg. Jiu, în finala 
„Cupei primăverii* el a jucat ultimul meci 
în formația care l-a consacrat, Steaua. Și 
a jucat ca în vremea de glorie. A marcat 
12 goluri, amintindu-ne că a fost golgete- 
rul campionatului mondial din Danemarca. 
1978. a evoluat în apărare ca un tînăr, și-a 
stimulat colegii în atac, făcînd față ritmu
lui îndrăcit, s-a bucurat ca un copil pen
tru fiecare realizare a echipei și, în final, 
pentru victorie. Excepțional exemplu pen
tru tinerii Tudor Vasile, Ovidiu Marc, Vir
gil Niculae. Radu Marc și ceilalți intra ți 
de curînd în echipa Steaua ! ștefan Bir
talan a jucat 12 ani în echipa Steaua, în- 
cununîndu-și activitatea cu 11 titluri și o 
victorie (1977) în „Cupa campionilor euro
peni*, și-a adus contribuția la multe din
tre marile succese ale „tricolorilor*. Acum, 
la sfîrșit, un sincer „bravo, BTBI !* și 
«Deranta că, nu peste multă vreme, clu
bul Steaua îi va organiza festivitatea de 
retragere pe dare o merită.

RUGBY. FRUMOASA VICTORTE a tricoto- 
rilor în meciul cu Scoția a produs satisfac
ție în toată țara, chiar și în localități unde

43.
44.
43.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

F.C. Brăila 
R.G.M.T. Tim. 
Șoimii Sibiu 
Brașovla Bv.
Mureșul Tg.M.

*
cum se poate vedea, mirajul 
primei scene a fotbalului a 
atras nu mai puțin de 77 de 
echipe pe parcursul unei ju
mătăți de secol.

Este evident că echipele care 
au jucat după Eliberare întru
nesc un număr mai mare de 
participări, ceea ce face 
marile cluburi din trecut 
ocupe poziții mai modeste, ex- 
ceptînd formațiile cu tradiție 
neîntreruptă ca. de pildă, Ra
pid, „U“ Cluj-Napoca. Jiul 
Petroșani ș.a.

Și acum, cîteva marginalii 
la acest tablou care ni se pare 
demn de interes:

1 Pe „podium*
J flă trei 

necunoscute : 
ua și Rapid, 
ziție fermă și e greu de pre
supus că locurile lor fruntașe 
vor putea fi amenințate în a- 
nii următori.

O Poziția Universității 
" Craiova, una dintre frun

tașele ultimului deceniu, se 
explică prin faptul că a parti
cipat Ia numai 20 de ediții.

Q Să semnalăm, pe li- 
nia coeficienților va

loroși, echipe ca Venus 
București și Ripensia Timi
șoara, care. împreună cu Ra
pid. au dominat fotbalul ro
mânesc în primul deceniu de 
existență al diviziei. într-o 
situație asemănătoare se află 
și alte echipe de valoare — 
în trecut — cum au fost 
C.A.O., AMEFA ș.a.

ca 
să

i“ se a- 
echipe bine- 

Dinamo. Stea- 
Ele au o po-

Cercetind tabelul 
onoare al Diviziei 

remarcăm cu satisfacție _ 
zen(a unor localități mai mici 

de pildă. Lupeni. Scorni- 
Cîmpulung Moldove- 

Mediaș. Cimnia Tur-

ca. 
cești, 
nesc. ___
zii. Lugoi. Reghin. Echipele a- 
cestor localități au Ofe
rit publicului lor satisfacția 
de a fi gazda marilor vedele 
fotbalistice ale vremii.

C în linii mari, orașele 
fotbalului Diviziei „A“ 

ne invită 
gîndim la 
nei mai 
piramidei 
tru. Pe lista 
echipe figurează Orașe care ar 
putea constitui ceea ce în alte 
țări formează binomul „super- 
liga" și Divizia „A", adică elita 
celor 18 sau _chiar 16 echipe, 
urmată de 
cum este 
cu fotbal 
vizia „A" 
echipe, în 
a Diviziei

6
ar arăta 
alcătuită 
apar și

din nou să 
posibilitatea 

bune edificări 
fotbalului i 

celor 77

Divizia „A“. așa 
cazul în unele țări 
puternic unde Di- 
numără 20—22 
imediata 
de elită. (18).

Continuînd acest 
al ipotezelor*

o

de
apropiere

..joc 
cum

A“ 
care

iată 
„Divizie 
orașe 
„clasamentul 

clasamentelor" : Reșița, Con
stanța. Cluj-Napoca. Timișoara, 
Satu Mare. Arad, Brașov. Bră
ila. Sibiu.

Și-acum 
priile dv.

Buzău, ș.a. 
vă invităm Ia pro- 

comentarii
loan CHIRIlA 

Mircecr TUDORAN

AZI, FOTBAL Șl BOX IN ,,GIULEȘTI“
Stadionul Giulești va găzdui 

azi, incepînd de la ora 17, me
ciul amical de fotbal dintre e- 
chipele bucureștene Rapid 
Autobuzul.

în continuare. pe 
instalat în potcoava stadionu
lui se vor desfășura primele 
întreceri ale competiției de box 
dotate cu „Cupa 1 iunie*. VI-

nu se practică (încă) sportul eu balonul 
oval. Astfel. între telegramele și scrisorile 
de felicitare adresate F.R.R.. echipei națio
nale, s-a aflat una venind din partea side- 
rurgiștilor hunedoreni, oameni ai muncii 
care nu au în orașul lor o echipă de rugby. 
Poate în viitor... • O ACȚIUNE FOARTE 
INCISIVA (printre puținele, de altfel) a fost 
creată, în repriza a doua a derbyului Stea
ua — Farul, de Costică Florea, talentatul 
flanker al bucureștenilor — lansat în per
formanță la... Constanța. El a avansat iute, 
cu decizie, 30—35 metri, apropiindu-se a- 
menințător de butul advers. Nesusținut, 
însă, de coechipieri, el a trebuit să supor
te și un placaj necruțător, acțiunea înche- 
indu-se fără rezultat. Culmea e că adver
sarul care l-a placat atît de oportun (pentru 
Farul) pe Costică Florea se numește... 
Gheorghe Florea, fundașul constănțean, 

- fratele primului ! Frate-frate, dar în între
cere... • DISCUȚII între jucători și arbitri, 
se aud, din păcate, adesea. Mai rar între 
arbitri și... spectatori, ea duminică, de pil
dă, cînd „cavalerul fluierului* Paul Soare 
a simțit nevoia să dea o replică- spre ci
neva din tribună: „Nu-i așa cum crezi. Se 
vede că nu știi regulamentul !* Bine că nu-

Si
ringul

neri și sîmbătă. pe ; 
ring, cu începere de la 
17. vor avea loc alte 
gale in cadrul aceleiași 
tiții. Ia care și-au 
participarea pugiliști 
și seniori de la Steaua, 
namo. Rapid. Metalul, Voința, 
URB1S, Semănătoarea și alte 
secții de box din Capitală.

același 
i ora 

două 
compe- 
anuntat 
juniori 

Di-

a Întrerupt meciul spre a lămuri, mai pc 
larg problema !...

BASCHET. CU OCAZIA TURNEULUI fi
nal al Diviziei „B“ — tineret, la încăl
zire, jucătorul Gavrilă (Electrica Fieni) a 
apărut în Sala Olimpia din Capitală eu o 
barbă apreciabilă pe care o motiva cu o 
dermatoză, sau așa ceva. Foarte prompt, 
antrenorul federal G. Chiraleu i-a recoman
dat repaus total pînă la.... vindecare. Știți 
In cit timp s-a vindecat pacientul 7 In 
citeva minute, bărbierindu-se, așa că an
trenorul M. Aldea l-a putut folosi chiar în 
prima repriză. De o soartă asemănătoare 
s-au „bucurat* și alțl jucători care n-au 
putut intra pe terenul de joc decît după 
ce frizeria de peste drum de sală șl-a fă
cut... planul la tuns in ziua aceea numai 
eu... cllenți în treninguri. Și ce frumos ară
tau apoi acești băieți zdraveni, înalți, îm
bujorați de efortul depus sub cele două 
panouri !

SĂRITURI tN APA. IN PRIMA ZI a în
tâlnirii dintre echipele C.S.Ș. Triumf și 
T.S.C. Berlin, Cristina Timar, una dintre 
componentele de bază ale formației bucu- 
reștene a ajuns ia Ștrandul tineretului în 
ultimul moment, dînd emoții antrenorilor 
el. Explicația: Cristina Timar venea direct 
de la o sesiune de comunicări științifice, 
unde participase eu o lucrare inspirată din 
programul didactic at Liceului economic, 
a cărui elevă este (în elasa a Xlf-a). A 
dcua zi a aflat sl rezultatul: loeul 2, pre
miat. Felicitări, Cristina !

I



C. E. de box pentru tineret

FL. MANEA — ÎNVINGĂTOR. D. MĂERAN - ÎNVINS
TAMPERE. 30 (prin telefon), 

într-o atmosferă fierbinte, 
datorată nu numai • meciuri
lor interesante si viu dis
putate. ci si prea multor gre
șeli de arbitraj, în Sala spor
turilor continuă întrecerile 
din cadrul Campionatelor eu
ropene de box pentru tineret, 
în galele de marți, printre 
competitori s-au aflat si 
pugilistii români Florin Ma
nea (semimuscă) si Daniel 
Măeran (cocos). Manea a a-

FRANJA. CAMPIOANĂ 
EUROPEANĂ DE RUGBY 
România — locul doi
Duminică s-a încheiat cam

pionatul european de rugby,
care se diapută sub egida
S’.I.R.A. Ultima partidă a
avut loc în Polonia si a opus 
echipele Poloniei si U.R.S.S.
Rugbyștii sovietici au cîstigat 
cu 22—3. meciul fiind arbitrat 
de compatriotul nostru Th. 
Witting. în urma acestui ul
tim rezultat s-a definitivat 
clasamentul competiției.

Echipa Franței a cîstigat — 
neînvinsă — campionatul, for
mația României situîndu-se 
ne locul secund, la egalitate 
de puncte cu Italia si U.R.S.S., 
între cele -trei echipe alcătuin- 
du-se un clasament separat. 
1. FRANȚA 5 5 0 0 160- 47 15
2. România 5 3 0 2 77- 41 11 (+10)3. Italia 5 3 0 2 68- 60 11 (— S)4. UJt.S.S. 5 3 0 2 67- 70 11 (— 7)5. Polonia 5 1 0 4 13- 84 76. Maroc 5 0 0 5 25-108 5

In dubla întîlnire feminină România - Polonia

vut de înfruntat un adversar 
ambițios — P. Pali (Ungaria) 
— care i-a opus o rezistentă 
deosebită de-a lungul În
tregului meci. Partida lor 
a fost urmărită cu interes. 
Învingătorul fiind decis abia 
in ultimul rund. Boxerul 
român, mal proaspăt în fi
ned. a atacat cu directe si se
rii de crosee. marea majoritate 
a loviturilor sale fiind recep
ționate de Pall, a cărui re
plică a pierdut din vigoare 
si precizie. Pentru acest 
final mai bun. Manea a 
obținut o meritată decizie cu 
3—X Mai puțin convingătoare 
a fost evoluția lui Daniel 
Măeran (cocos), care s-a re
simțit fizic după meciul 
susținut cu o seară înainte. 
El a cedat în fata francezului 
E. Tormos, la puncte (1—4), 
după un meci în care Tormos 
a avut inițiativa în maiori- 
tatea timpului.

Miercuri, după convorbirea 
telefonică. alti doi boxeri 
români în ring : Ion Pal — 
H. Jensen (Danemarca) si 
Stefan Drișcu — V. 'Popdolev 
(Bulgaria).

TURUL CICLIST
Turul ciclist al Italiei a conti

nuat Ieri cu etapa a ie-a, din 
totalul de 22, cite prevede actua
lul „GIro“. S-a alergat pe dis
tanta dintre Rletl șl cita di Cas
tello (175 km). La capătul traseu
lui, ca In majoritatea etapelor de 
pină acum, victoria a revenit la 
sprintT de data aceasta italianu
lui Paolo Rosola. In general a

LUPTĂTORI ROMANI 
iN COMPETIȚII 
INTERNAȚIONALE
Ia* sfirșitul acestei săptă- 

mini, unii dintre luptătorii 
noștri fruntași participă la 
competiții internaționale peste 
hotare.
• La Ponypark din Slagha- 

ren (Olanda) se vor desfășura 
vineri, sîmbătă și duminică 
întrecerile Campionatelor eu
ropene de lupte libere pentru 
juniori (18—20 de ani). La a- 
ceastă ediție vor participa și 
trei sportivi români: Dumitru 
Drăghici (cat. 48 kg), Dorinei 
Birou (52 kg) și Gheorghe 
Mițu (82 kg). însoțiți de an
trenorul Petre Coman.
• La. Freiburg vor avea Ioc, 

în aceeași perioadă, campiona
tele internaționale de lupte 
greco-romane ale R.F. Germa
nia. Din țara noastră vor con
cura Nicolae Oniea (48 kg), 
Mihai Cișmaș (52 kg), Nicolae 
Zamfir (57 kg). Constantin 
Uță (62 kg). Ștefan Negrișan 
(68 kg), Ștefan Rusu (74 kg), 
Ion Draica (82 kg) și Ilie Ma
tei (90 kg). Antrenor — Ion 
Corneanu.

AL ITALIEI
fost o etapă liniștită, s-a pedalat 
mult in pluton datorită unei șo
sele largi (pe o distanță de 100 
km) pe patru culoare. Abia cu 
20 km șl apoi cu 4 km Înainte de 
rina], plutoanele s-au departajat.

învingătorul a parcurs distanța 
în 4hO6,H șl astfel Francesco Mo
ser continuă să rămină lider de
tașat In clasamentul general, cu 
un avans de aproape un minut 
față de Moreno Argentin.

Astăzi are loc etapa a 23-a : 
Citi dl CasteEo — Leriri (î«9 km).

PLANETA SPORTULUI
Secolului în care trăim i s-a 

spus. pe bună dreptate, si „secolul sportului". Fenome
nul sportiv a devenit o rea
litate importantă a vieții mo
deme. constituindu-se, deopo-’ 
trivă, într-o componentă de 
bază a educației tinerei gene
rata sU Intr-o măsură încă 
si mal evidentă, intr-un mare 
apeotacol al vieții contem
porane, capabil să atragă 
mulțimi da oameni cu care 
nu se pot lăuda alte mani
festări din sfera show-ulul. 
Inclusiv... concertele de mu
zică rock.

Sportul este astăzi un spec
tacol universal, extins la sca
ra Întregii planete, dar uni
versalizarea lui mal trebuie 
înțeleasă și in sensul diverai- 
fleărU paletei disciplinelor 
practicate in diferite colțuri 
ale lumii. Aoest fenomen este, 
cronologic, secundar primu
lui, dar ele se întrepătrund 
chiar astăzi, producînd sur
prize, revelații si apoi con
firmări.

Europa a fost leagănul 
sportului modern, datorită a- 
vansulu-1 de civilizație urma
tă de America de Nord 
(SUA în special), marele de
calaj fată de celelalte zone 
ale globului păstrlndu-se pt- 
nâ dincolo de jumătatea se
colului. Adevărata ..explozie 
mondială” se produce la în
ceputul anilor ’60, o dată cu 
afirmarea, tn atletism — 
sport nu numai de referință 
ci șl de avangardă — a aler
gătorilor din Africa neagră (Etiopia, Kenya, Tanzania), 
Bikila Abebe, Klpchoge Kei- 
no, apoi Ben Jipcho. Filbert 
Bayi, Henry Rono si urmașii 
lor. Aproape simultană a fost 
afirmarea gimnasticii mascu
line japoneze, apoi a voleiu
lui feminin in aceeași tară.

Aceste breșe izolate — da
torate initial calităților spe
cifice ale popoarelor respec
tive — au fost urmate. tn 
deceniul trecut de adevărate 

fenomene de masă, ofensiva 
sportului continuind orin adu
cerea in prim-plan a noi 
continente, a noi țări. Reve
lați* baschetului sud-aroerl- 
can. apoi a voleiului din a- 
ceeiașl parte a lumii, apari
ția. direct in elita mondială, 
a sportului din R. P. Chine
ză Intr-o serie de discipline 
(volei, gimnastică, sărituri 
ta apă. unele probe din atle
tism), mai recent afirmarea 
fotbalului din Asia șl Africa 
(vezi ultima ediție a turneu
lui final al campionatului 
mondial, cu doi ani In urmă 
ta Spania), oferă, astăzi, un 
cu totul alt tablou al spor
tului mondial față de — să 
spunem — cel de acum lă
zi de ani.

Modificări importante s-au 
petrecut șl ta sens invers, o 
serie de sporturi cîndva re
gionale — în general de sor
ginte asiatică —. precum iu- 
doul. badmintonul, hocheiul 
pe iarbă sau tirul cu arcul 
cîștlgînd, în ultimii ani te
ren important ta privința a- 
riel de practicare.

Geografia sportului nu mal 
are. azi. „pete albe”. Ne-o 
dovedește pînă si ciclismul, 
pînă mal ieri un teritoriu 
exclusiv de afirmare euro
peană. mai mult, strict oon- 
tinentală. Dar iată, de la An
tipozi, apare Phil Anderson 
un nume consacrat, de oeste 
Canalul Mtaecii ..plutonul ir
landez” condus de Sean Kelly 
(marea vedetă a începutului 
de sezon). Stephen Roche șl 
Stephen Miliar capătă o no
tă distinctă în caravană, a- 
mericanul Greg Lemond cîs- 
tigă titlul de campion mon
dial profesionist pe țosea. iar 
columbienil (Herrera Jime
nez. Corredor etc.) devin o 
tortă de temut chiar și ta 
Turul Franței. „Planeta spor
tului” este o realitate...

Vladimir MORARU

ȘAHISTELE NOASTRE ÎȘI MĂRESC AVANSUL!
Au continuat. la Eforie 

Nord, întrecerile din cadrul 
dublei întîlniri internaționale 
amicale, care opune repre
zentativele șahistelor senioare 
și junioare ale României și 
Poloniei.

A treia rundă a prilejuit 
partide dîrz disputate, trei 
dintre ele fiind decise după 
întrerupere, iar a patra rămî- 
nînd întreruptă a doua oară, 
cea dintre Viorica Ionescu șl 
Hanna Erenska. Pentru e- 
chipa noastră victorii au fost 
obținute în partidele Maîyna 
Mazyarska — Marina I’ogore- 
vici, Bozena Sikora — Elisa- 
beta Polihroniade-Rusu și 
Elzbieta Sosnowska — Lidia 
Jicman. învinse sînt Dana 
Nuțu la Grazyna Szmacinska 
și Gertrude Baumstark la Ewa 
Nagrocka. Nici o remiză !

Așadar, în runda a treia a 
meciului senioarelor. echipa 
țării noastre conduce cu 3—2, 
o partidă fiind întreruptă. 
Scorul general, Ia jumătatea 
întîlnirii : România — Polonia 
10—7 (1).

La cele două mese ale ju
nioarelor. jucătoarele românce 
continuă seria frumoaselor lor 
victorii. Smaranda Boicu a 
cîștlgat la Hanna Usowska, 
iar Gabriela Olărașu la Bogus-

CAMPIONATELE MONDIALE DE POPICE
(Urmare din pag 1)

Iuliu Bice și Iosif Tismănar, 
cei pe care îi cunoaștem prin 
marea lor putere de luptă 
și dăruire, demonstrate de 
atîtea ori în arena internațio
nală. au impresionat Dur și 
simplu pe spectatorii si spe
cialiștii orezenti în sala .Ti
voli" din Liubliana lansind 
bila cu precizie de... metronom: 
el nu au tras nici o bilă ta... 
gol. Stăpinind temeinic toate 
elementele de tehnică si tacti
că. au doborît recordul mon
dial stabilit cu o zi în urmă 
de colegii lor. realizînd un to
tal de 1946 d d (Bice — 978 și 
Tismănar — 968 o d). Cu a- 
ceastă exceDtională oerfor- 
mantă. Iuliu Bice si losif Tis
mănar si-au imboeătit oalma- 
resul cu încă o medalie de 
aur la campionatele lumii, 
dind — îmoreună cu Gheorghe 
Silvestru si Vasia Donos (care 
au cucerit ..argintul") — un 
frumos exemolu de abnegație 
centru culorile tării. O com
portare remarcabilă au mai 
avut-o. de asemenea. Nineta 
Badea — Ortav.q C’tn-îrîan. de

law* Autowicz. 2—0 In runda 
a trei* și 6—0 în scorul gene
ral. Deci, pină acum, un re
zultat la cotă maximă.

După cum se știe, tntilnirea 
se dispută in ..sistem Scheve- 
ningen", Pe distanța a 6 run
de. întrecerile iau sfirșit sim- 
bătă.

MECIURILE PENTRU

TITLURILE MONDIALE
LUCERNA, 30 (Agerpres). — 

De la secretariatul Federației in
ternaționale de șah (FIDE) s-a 
anunțat că finala campionatului 
mondial masculin dintre deținătorul titlului, Anatoli Karpov, șl 
șalanaerul său. Gări Kasparov, 
se va desfășura la Moscova, cu 
Începere de la 10 septembrie. 
Conform regulamentului, învin
gător v* C declarat jucătorul 
care va riști ga primui « parti
da. remizele nednd luate ta 
considerație. Arbitrul principal 
ai meciului va C marele maestru 
Iugoslav Svetozar GligorieL

Finala campionatului mondial 
feminin, in care se vor IntBnl 
actuala campioană. Maia Ci- 
burdanidze, șl Irina Levitina va 
tacepe ta ziua de 11 septembrie 
ta orașul Volgograd.

butante la C.M.. si Elena An- 
dreescu — Maria Todea. clasa
te pe locurile 4 si 5 in dis
putele celor 28 de tandemuri 
feminine, precum si cudIuI 
Ilie Hosu — Slelian Boarfa 
situat pe poziția a 8-a in în
trecerile celor 33 de oerechl.

CLASAMENTELE : masculin —
1. IULIU BICE — IOSIF TISMA- 
NAR 1946 n d. campioni mondiali,
2. Gheorghe Silvestru — Vasta
Donos 1915, 3. N. Dragas — V. 
Boliak (iugoslavia) 1911, 4. B.
Csany — M. Makkay (Ungaria) 
1883, ...8. Ilie Hosu — Stelian Boa
rfa 1832 ; feminin — 1. Stefika 
Crlstoff — Biserka Perman (Iugo
slavia) 920, campioane mondiale,
3. Liesbeth Kaiser — Beatte We
bel (R.F.G.) 918, 3. Glorgyne Ve- 
dacs — Istvanne Nemeth (Unga
ria) 906, 4. Nineta Badea — Octa
via Cloclrlan 870, 5. Elena Andre- 
escu — Marla Todea 865........11.
Margareta Cătlneanu — Ildlko 
Szasz 828.

Joi este zi de odihnă. Iar vi
neri va avea loc turneul final in
dividual. Printre cel 20 de jucă
tori și tot atîtea jucătoare în 
cursa pentru titlul suprem figu
rează și 8 sportivi români : Iuliu 
Bice, losif Tismănar. Ilie Hosu, 
Stelian Boariu, Gheorghe Silves
tru, Vasia Donos. Elena Andre- 
escu și Maria Todea.

ARBITRII LA J.O.
F.I.F.A. a dat publicității nu

mele arbitrilor care vor conduce 
meciurile turneului final al J.O. 
de la boi Angeles. Dintre cei 22 
arbitri selecționați fac parte 8 
„cavaleri ai fluierului" din Eu
ropa. printre care si Ion Igna 
(România).
IN CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE JUNIORI

S-au încheiat meciurile din 
grupele preliminarii ale C.E. 
de juniori, care au avut loc 
tn mai multe orașe din 
U.R.S.S. Iată ultimele rezultate 
din grupe. Gr. A : Irlanda — 
Portugalia 3—2 Scotia — Gre
ci* 1—L Gr. B : Polonia — 
Danemarca 1—0 : Bulgaria — 
Italia 1—8. Gr. C : Anglia — 
Luxemburg 2—0. U.R.S.S. — 
R. D. Germană 1—0. Gr. D : 
Ungaria — Elveția 1—0. Ceho
slovacia — Spania 1—1. Pen

Tumul IfLUBlilI G1RR0S
Paris. Alte rezultate din cadrul 

primului tur al ..internaționale
lor* de tenis ale Franței, la 
Roland Garros : Catherine Tan- 
vier — Lucia Romanov 6—2,
7— 5, Martina Navratilova — 
Nathalie Tauziat 6—1. 6—2. Mar
cella Masker — Katerina Skron- 
ska 6—2, 6—3, Petra Huber — 
Alycia Moulton 6—2. 6—3, Chris 
Evert-Lloyd — Hedl Eisterlehner
8— 0. 6—1. Hana Mandlikova — 
Yvona Brzakova 6—4. 6—0. Sim
plu masculin McEnroe — de 
la Pena 6—3, 6—1, 6—3, Bara- 
zzutti — Giamalva 6—0, 4—6, 
6—3, 8—0.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concurs la Ma

drid : femei : 100 m Teresa 
Rione (Spania) 11,48 — nou re
cord, 400 m : Aba Quiros (Cuba) 
52,18. 100 mg : Ginka Zagorceva 
(Bulgaria) 13,46, greutate : He
lena Fiblngerova (Cehoslovacia) 
20,79 m : bărbați : 800 m : Gon
zales (Spania) 1:47.14. 5 000 m: 
Garcia (Spania) 13:53.41 110 mg: 
Casanas (Cuba) 13.71 400 mg :
Karlov (URSS) 49,96. lungime : 
Cado (Cehoslovacia' - 7,70 m tri
plu : Hoffman (Polbnia) 16,86 m, 
înălțime : Mogcnburg (RFG) 2.30 
m, prăjină : Tarev (Bulgaria)
5,51 m, disc : Bugar (Cehoslova
cia) 66.86 m

CICLISM $ Astăzi se va da 
startul în al 36-!ea Ttir al Aus

tru semifinalele competiției 
»-au calificat Irlanda, Polonia. 
U.R.S.S. și Ungaria.

LOTUL IUGOSLAVIEI 
PENTRU C.E.

Antrenorul reprezentativei Iu
goslaviei, Todor Veselinovici, 
a anunțat lista celor 20 de 
jucători pentru turneul final 
al C.E. din Franța. Din lot 
fac parte : Simovici, Ivkovici 
(portari) ; Nenad Stojkovici, 
Radanovici, Balici, Cop. Miljus, 
Hadzibegici. Elsner. Zajec (fun
dași) î Gudelj, Bazdarevici, 
Susici, Katanec, Dragan Stoj- 
kovici, Deverici (mijlocași); 
Vujovici, Halilovici, Sestici și 
Djurovski (atacanți). In tur
neul final, echipa Iugoslaviei 
va evolua în grupa I. alături 
de formațiile Belgiei, Dane
marcei și Franței.

UN NOU TEST 
Al ECHIPEI FRANȚEI

Aflată in pregătire la An- 
dorna (ta Pirinei). reprezenta
tiva Franței a susținut un 
nou meci cu echipa locală 
F.C. Andorran, din liga se
cundă a campionatului spaniol. 
După ce ta primul ioc fran
cezii cîștigaseră cu 9—0. de

La închiderea ediției

I.C. LIURPOOL A Cl$T16AT „Cl'PA CAMPIONILOR EUROPENI"

Aseară, la Roma s-a desfă
șurat cea de a 29-a finală a 
„Capei campionilor europeni", 
în meciul decisiv, urmărit de 
aproape 100 000 de spectatori. 
»-au intilnit echipele A.S. Ro
ma și F.C. Liverpool.

După 90 de minute rezulta
tul a fost egal : 1—1 (1—1)

triei. pentru amatori. Iau parte 
73 de concurenți din 9 țări. Tra
seul măsoară 1180 km — 9 eta
pe • Turul Marii Britanii (eta
pa a H-a. Swindon — Great 
Malvern, 129 km) : 1. Tolison
(Elveția) 3.25:23. 2. Hilse (RFG). 
3. EMiott (M. Britanie) 4. Zino- 
niev (URSS) etc. același timp, 
în clasamentul general lider este 
englezul Malcolm Elliott cu 7.50:02. 
urmat la 13 s de Zinon.ev O 
Etapa a doua în compet’tia .Dau
phine Libere* (Beaurepaire — St. 
Etienne, 83 km) a revenit bel
gianului Van Brabant în 2.06:19. 
A fost urmat de australianul An
derson și francezul Barie.au în 
același timp. Conduce în clasa
mentul general olandezul Gerard 

data aceasta ei au învins cu 
5—1 (2—0), prin golurile lui 
Bravo (2). Amoros, Platini și 
Genghini respectiv Coto.

CAMPIONATE, ȘTIRI
SUEDIA (et. 6). Hammarby

— I.F.K. Goteborg 2—1, Kal
mar — A.I.K. 1—4. Norrkoping
— Brage 0—0. Malmo — Elfs- 
borg 2—0, Oergryte — Halm- 
stad 1—1. Gefle — Oester 2—1. 
Pe primele locuri : A.I.K. 11 
p, Malmo și Hammarby cite 
9 P.

BULGARIA (et. 28). Cîteva 
rezultate : T-S.K.A. — Bela- 
șița 6—0, Trakia — Levski 
Spartak 2—2, Etar — J.S.K. 
Spartak 1—2. Pe primele 
locuri Ț.S.K.A. 44 p. Levski 
Spartak 43 p. J.S.K. Spartak 
29 p. Pe ultimele : 15. Loko
motiv Plovdiv 23 p. 16. Has- 
kovo 17 p.
• Udinese s-a calificat in 

finala „Cupei transatlantic" de 
la East Rutheford (S.U.A.) în- 
vingînd cu 5—3 după loviturile 
de la 11 m, pe Fluminense. iar 
Cosmos New York a eliminat 
Pe C.F. Barcelona tot cu 5—3.
• Fostul international bra- 

zilan Didi va pregăti, proba
bil. echipa Boliviei.

prin golurile înscrise de Neal 
(min. 15) și Pruzzo (min. 43).

Au urmat prelungirile, dar 
rezultatul a rămas neschimbat. 
După loviturile de la 11 m sco
rul final a fost de 5—3 pentru 
F.C. Liverpool.

Amănunte în ziarul de mîine.

Vddscholten 4.43:21 urma» de 
Anderson 4.44:02.HANDBAL • tn finala campio
natului Franței echipa Jubulul 
universitar din Marsilia a cîsti
gat cu 22—17 în fata iui USM 
Gagny.

TIR CU ARCUL • Proba 
masculină din cadrul concursului 
internațional de la Moscova a 
revenit campionului finlandez 
Torni Poikolalnen. cu 2 570 p. 
secundat de Vladimir Eseev 
(URSS) — 2.562 p. La feminin, 
prima s-a clasat sportiva so
vietică Ludmila Arjanikova — 
2.589 p.

VOLEI • în turneul fem nin 
de la Riga. Japonia — SU A. 
3—1 (4 10. —14 13>
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