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ÎNCHEIEREA VIZITEI 1
PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUSESCU j 
ÎN TURCIA

' Ziua de vineri, ultima zi a 
vizitei oficiale în Turcia, a 
fost rezervată cunoașterii unor 
comori artistice ale Istanbulu- 
iui, precum și unor frumuseți 
naturale — Bosforul și Marea 
Marmara.

în cursul dimineții, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de Ihsan Sabri Caglayan- 
gil, ministrul afacerilor exter
ne al Turciei, de alte persona
lități turce au vizitat palatul 
Dolmabahce din Istanbul.

La încheierea vizitei pre- 
Ceaușescu și 

Ceaușescu au 
de aur a pa-

ședințele Nicolae 
tovarășa Elena 
semnat în cartea 
latului.

înalții oaspeți 
preună cu persoanele oficiale 
turce și române care îi înso
țesc s-au îmbarcat apoi la bor
dul iahtului „Ersan", plecînd 
spre Buyuk Ada (Insula Mare) 
din arhipelagul Prince din Ma
rea Marmara.

Reprezentanții autorităților 
locale adresează un tradițional 
și călduros ,,bun venit", invi
tând apoi pe oaspeți să viziteze 
Buyukada.

în continuare, la „Clubul 
Anadolu" (Clubul parlamentari
lor), ministrul afacerilor ex
terne al Turciei a oferit un de
jun în cinstea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

români, îm-

ale vizitei 
rodnice, a 
Ceaușescu 
Ceaușescu

Ultimele momente 
oficiale, deosebit de 
președintelui Nicolae 
și a tovarășei Elena 
în Republica Turcia.

Coloana oficială, în care se 
află înalții soli ai României, 
însoțiți de Ihsan Sabri Cagla- 
yangil, ministrul turc al aface
rilor externe, se îndreaptă spre 
poarta aeriană a Istanbulului 
— aeroportul Yesilkoy.

La trecerea automobilului 
prezidențial, aplauze și ovații 
dau expresie sentimentelor de 
caldă prietenie, stimă și admi
rație cu care poporul turc a în
conjurat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pe parcursul celor 
patru zile de ședere în ospita
liera Turcie. Sînt sentimentele 
nobile care stau la temelia so
lidă a prieteniei și colaborării 
fructuoase dintre poporul ro
mân și poporul turc.

b gardă militară, aliniată 
pe aeroport, prezintă onorul. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 
salută drapelele de stat ale

I

portulPPOLETAR! OIK TOATE jȚÂRILE, UNIȚ1-VX1

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

României și Turciei, purtate de 
doi ostași, și trece în revistă 
garda de onoare.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

și tovarășa Elena Ceaușescu, ce
lelalte persoane oficiale române 
care l-au însoțit pe șeful sta
tului român în vizita sa ofi
cială în Turcia, își iau rămas 
bun de la oficialitățile turce 
prezente pe aeroport, precum și 
de la membrii ambasadei și 
consulatului general ale Româ
niei în Turcia.

Ora 18,40 — ora locală. Aero
nava prezidențială decolează de 
pe aeroportul Yesilkoy din Is
tanbul, 
patrie.

îndreptîndu-se spre

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors, vineri 
după-amiază, în Capitală, din 
vizita oficială întreprinsă în 
Turcia, Ia invitația președinte
lui Republicii Turcia, ' Fahri 
S. Korutiirk, și a doamnei 
Emel Korutiirk.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni, unde 
erau arborate drapelele partidu
lui și statului, ce încadrau por
tretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La ora 18,45, Aeronava pre
zidențială a aterizat.

La coborîrea din avion, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați de tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Io- 
niță, Vasile Patilineț, Ion Ursu. 
Tovarășii din conducerea 
partid și de stat au venit 
preună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai 
al P.C.R., ai Consiliului 
Stat și ai guvernului,

de 
îm-

C.C. 
de 

condu
cători de instituții centrale și 
organizații obștești, personali
tăți ale vieții științifice și cul
turale, generali.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală au salutat, la ae
roport, cu deosebită însuflețire 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
care au răspuns cu căldură 
manifestărilor pline de simpa
tie ale bucureștenilor.

Tur de orizont olimpic

Incepînd cu acest număr și pînă la în
ceperea Jocurilor Olimpice, ziarul nos
tru va publica o serie de materiale prin 

care vom prezenta situația actuală în dife
ritele discipline olimpice, raportul actual de 
forțe din arena mondială, comentarii asupra 
șanselor și perspectivelor de obținere a locu
rilor fruntașe, așa cum rezultă din perfor
manțele cifrice de pînă acum sau din con
fruntările cele mai recente.
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Mîine, în semifinalele „Cupei României“ la fotbal

Mîine după-amiază se vor 
consuma semifinalele „Cupei 
României", ambele partide a- 
vînd punctele lor de atracție. 
De remarcat, înainte de toate, 
că în această fază a competiției 
ne întîlnim cu o echipă spe
cializată în cîștigarea trofeului 
(Steaua), cu una care, în ediția 
trecută, a fost la un pas de a 
realiza acest succes (Universi
tatea Craiova), cu alta (F.C. 
Bihor) deocamdată cu gîndul de 
a intra pentru prima oară în- 
tr-o finală și, in sfîrșit, cu re
velația actualei ediții (C.S.U. 
Galați), pornită pe drumul re
petării 
mâții 
ajunsă 
Cupei, 
bene !, 
namo și, respectiv, Steaua. Les
ne de descifrat ambițiile fiecă
rei protagoniste, dornice de a 
încheia sezonul oficial cu un 
răsunător succes.

isprăvilor unei alte for- 
gălătene, Constructorul, 
în finala din 1974 a 

după ce eliminase (nota 
tot la Ploiești) pe Di-
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PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
■ Tg. Mureș : STEAUA — F.C. BIHOR

Arbitri : O. Anderco (S. Mare) — T. Andrei și I. Banciu (ambii Sibiu)

■ Ploiești :
Arbitri : Gh.

Meciurile se

UNIVERSITATEA CRAIOVA — C.S.U. GALAȚI
Retezan — M. Buzea și C. Niculescu (toți București) 

televizează, alternativ, cu începere de la ora 17.
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In prim-plan 

rește, jocul de 
acolo unde proaspeții campioni 
forțează „eventul anului". An
samblul valoric prezentat de 
Steaua, la ora actuală, forța ei 
ofensivă probată în campionat 
o indică favorită. F.C. Bihor, 
mai exact spus conducerea ei 
tehnică, cunoaște bine acest 
lucru și starea de spirit îna
intea întîlnirii (antrenorul Ro
bert Cosmoc : „Vom aborda jo
cul cu maximă mobilizare")

se situează, fi
la Tg. Mureș,

„CUPA ZIARULUI SPORTUL
LA CICLISM

Ieri după amiază soarele a 
surîs prietenos participanților 
la prima reuniune ciclistă 
(dintr-o suită de trei) organi
zată pe velodromul Dinamo și 
dotată cu „Cupa ziarului Spor
tul". Am asistat la dispute 
strînse, spectaculoase, soldate 
cu unele rezultate de bună 
valoare. Era și de așteptat, 
întrucît printre invitați se nu
mără Lothar Thoms și Ema
nuel Raasch (R.D.G.), primul 
— deținător al unei perfor
manțe de 1:07,23 pe 1000 m 
cu start de pe loc, realizată 
în acest an la Tbilisi, iar cel 
de-al doilea —■ medaliat cu 
bronz, la viteză, în ediția de 
anul trecut a C.M. de ciclism, 
și, de asemenea, Plamen Tim- 
cev și Jeko Dimitrov (Bulga
ria), membri ai echipei de ur
mărire pe 4000 m a Bulgariei.

Ieri s-au disputat seriile la 
proba de urmărire individu
ală, calificîndu-se pentru se
mifinalele și finalele probei, 
programate azi după amiază, 
următorii 
Taudte (R.D.G.) 5:09,4, 
Cîrje 5:12.3 3. H.
(R.D.G.) 5:12,8 și 4. M. Ferfe- 
lea

concurenți :

Montreal '76
A

în acest fel, cititorii noștri vor avea posi
bilitatea de a-și forma o idee asupra princi
palilor concurenți la diverse ramuri sau 
probe, de a se familiariza cil numele și per
formanțele lor, înainte de a-i vedea la tele
vizor în transmisiunile de la J.O. ; dar turul 
nostru de orizont nu exclude — desigur — 
unele afirmări de ultimă oră, apariția surpri
zelor pe care — o știm prea bine — sportul 
internațional ni le-a oferit de atîtea ori.

® Punct de plecare in estimarea șanselor: clasamentele Federației 
internaționale de scrimă • Floreta feminină — o probă cu multe 
favorite, inclusiv reprezentantele României • In fiecare concurs

preoiimpic, un alt floretist învingător!

I

I
lasă se se întrevadă că orăde-' 
nii vor arunca în luptă totul 
pentru un rezultat favorabil;

La Ploiești, Universitatea 
Craiova are, la prima vedere, 
o sarcină ceva mai ușoară. .Stu
denții craioveni atacă optimiști 
„ultima turnantă" pentru a ob
ține înscrierea în „Cupa cupe- 
lor" (în cazul disputării finalei' 
cu Steaua sau a cîștigării tro-, 
feului), dar și echipa antrenată' 
de Ion Zaharia vizează „marea 
lovitură".

După încheierea fiecărei ediții a campionatelor mondiale, 
Federația internațională de scrimă alcătuiește uri clasa
ment al trăgătorilor, pentru cele patru arme : floretă femi
nin, floretă masculin, sabie și spadă.

Clasamentele obținute prin adițiune de puncte, pe baza 
calificării în fazele superioare ale marilor competiții, constituie, 
de fapt, un etalon al constanței, aducînd, astfel, și mai aproape 
de realitate, o ierarhie internațională intr-un sport unde aparițiile 
peste noapte sînt foarte rare. Subliniind, deci, caracterul obiectiv 
al clasamentelor stabilite de forul internațional al scrimei, vom 
porni de la cele alcătuite în iulie 1975, după ediția budapestană 
a C.M., pentru a vedea care a fost evoluția în probele individuale 
și pe echipe a protagoniștilor recunoscuți ai marilor întreceri in
ternaționale (printre care sînt și scrimeri români) în acest ultim 
interval preoiimpic. In acest număr — probele de floretă.

LOCUL DE PRIM-PLAN AL FLORETEI 
FEMININE ROMÂNEȘTI

Ne face plăcere să reamin
tim că actuala deținătoare a 
titlului de campioană mondia

lă este reprezentanta României,
Ecaterina Stahl. Cu cele 24 
de puncte obținute la Buda

pesta, pentru această perfor
manță, și cu cele obținute Ia 
Jeanty și Goppingen, ea este 
clasată, cu 33 p, pe locul 3 în 
ultima ierarhie mondială, în 
urma floretistelor sovietice 
O. Kniazeva (46 p) și V. Sido
rova (38 p), prezente în mai 
multe finale ale competițiilor 
de categoria A. De subliniat 
faptul că E. Stahl precede pe 
toate componentele echipei 
olimpice a Ungariei (I. Schwar
zenberger, I. Bobis, M. Maros, 
I. Rejto, M. Szolnoki), candi
date an de an la medalii în 
principalele confruntări inter
naționale. De altfel, acestea au 
debutat foarte puternic în 
acest sezon, cîștigînd net

Paul SLAVESCU

(Continuare in pag a 3-a)

5:13,4. în continuare, a 
avut loc proba de 1000 m cu 
start de pe loc cîștigată, con
form - așteptărilor,
Thoms,
(17,0 — la 200 m, 29,3 la 400 ni, 
42,3 la 600 m, 55,6 la 800 m). 
A fost urmat de Șt. Laibner 
1:10,9, O. Trittel (R.D.G.) 1:11,0, 
Șt. Petrov (R.P.B.) ------ -
Dolofan 1:12,7. în 
primei zile s-a
„cursa americană", o probă de 
mare spectacol, disputată pe 
50 de ture cu sprinturi la 5 
ture, în cuplu de cîte 2 concu
renți (au luat startul 8 cu
pluri), 
venit
(R.D.G.) 31 p, urmat de Di- 
mitrov-Timcev (R.P.B.)
Ferfelea-Dolofan 16 p.

Astăzi după-amiază întrece-

de L.
cronometrat cu 1:09,0

1:11,9, P. 
încheierea 
desfășurat

1. Ii.
2. C.

Wolf

Lothar Thoms 
bei de 1000 m

cîștigătorul pro- 
start de pe toci

re-Aici victoria a 
cuplului Taudte-Șchenk

cu probele de 
4000 m urmări
și cursa de eli-

30 p,

rile continuă 
viteză (serii), 
re individuală 
minare. Duminică, de la ora 
8, probele de 4000 m urmărire 
pe echipe, viteză și proba cu 
adițiune de puncte.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

VACANȚA PE LITORAL
mai
ro-

An de an se depun tot 
multe eforturi ca litoralul 
mânesc, cunoscut, de altfel. în 
lumea întreagă pentru confor
tul ce-1 oferă vizitatorilor, pen
tru frumusețea arhitectonică 
a edificiilor, pentru ambianța 
deosebită, să 
cunoască o dez
voltare pe mă
sura cerințelor 
turismului mo
dern. După cum 
se știe, în cin
cinalul trecut,
s-au realizat peste 20 000 de 
locuri de cazare, cele mai re
prezentative fiind complexele 
de la Cap Aurora, construcții
le hoteliere de la Venus. Ju
piter, Saturn, Mamaia, urmînd 
ca în perioada următoare să se
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construiască aproximativ 
de noi spații. în același 

Turismului,

RAID-ANCHETĂ DE SEZON

mai 
5.700 
timp, Ministerul 
prin întreprinderea de specia
litate, se preocupă de organi
zarea unui sejur cit mai plă
cut și prin mijloace specifice 

(excursii, spec
tacole etc.). în 
această direcție 
se înscrie și 
punerea la dis
poziția celor in
teresați a unor 
amenajări pen- 
diverselor spor-tru practicarea

turi.
Recent am 

raid-anchetă pe litoral pentru 
a vedea 
sportive 
turiștilor.

CiND GOSPODARII IȘI FAC

întreprins un

în ce măsură bazele 
satisfac solicitările

DATORIA...
Vizita noastră, prin cele 12 

stațiuni a scos în evidență 
faptul că acolo unde cei ce se 
ocupă de buna întreținere a 
terenurilor dovedesc spirit gos
podăresc și grijă față de so- 
licitanți se realizează lucruri 
deosebit de bune. La Mamaia, 
spre exemplu, bazele sportive 
de la „Pelican", „Boema" și 
„Neptun", deschise amatorilor 
de tenis, erau prin ele însele 
o Invitație la practicarea spor
tului, totul — în cele mai mici 
amănunte — fiind . pus la 
punct. Constatări asemănătoa
re și în stațiunile Olimp,

Neptun, Venus, precum și 
la Eforie Nord (baza „Apollo"), 
unde terenurile de tenis erau 
mult solicitate și bine gospo
dărite. De asemenea, nu poate 
fi trecută cu vederea nici 
existența a aproape 20 de 
piscine, a bowlingurilor, a te
renurilor de mini-golf. care 
sporesc atracția litoralului.

Desigur, la dispoziția turiș
tilor se află și alte mijloace

Emanuel FANTANEANU 
Cornel POPA

(Continuare în pag. a 2-a)



FIECARE COMPETIȚIE DE MASA,
UN MIJLOC DE EDUCARE A TINERETULUI

I

ominante între atîtea alte înflăcărate 
ecouri ale marelui forum al educației 
politice și al culturii socialiste, nume
roasele acțiuni practice desfășurate în 

aceste zile, cu entuziasm șl eficiență sporită, 
atestă faptul că — la fel ca în toate celelalte 
domenii de activitate — în mișcarea noastră 
sportivă s-a trecut cu fermitate și răspundere 
la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Do
cumentele Congresului, a prețioaselor indicații 
și orientări cuprinse în strălucita Expunere a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, ca și în 
cuvintul rostit de secretarul general al parti
dului nostru la încheierea lucrărilor.

Ne-am referit pe larg, în mai multe din 
numerele anterioare ale ziarului nostru, la 
deplina adeziune și puternica angajare a spor
tivilor fruntași, a tuturor celor care activează 
în domeniul activității de performanță, la 
hotărirea acestora de a se pregăti cu toată 
conștiinciozitatea, pasiunea și dăruirea pentru 
a obține, la viitoarele întreceri internaționale 
și în primul rînd la apropiatele Jocuri Olim
pice de la Montreal, cit mai multe succese de 
prestigiu, spre gloria 
socialiste. Documentele 
stituit, în același timp, 
lizator program pentru 
tății politico-ideologice și cultural educative în 
întreaga mișcare sportivă a patriei, care cu
prinde milioane de practicanți ai exercițiilor 
fizice și sportului de masă.

S-a înțeles mai bine, mai profund ca ori- 
cînd, faptul că munca reprezintă factorul 
determinant în formarea conștiinței socialiste, 
in educarea morală și politică a tinerelului 
sportiv, sarcină principală încredințată de 
partid tuturor factorilor cu atribuții în mișca
rea sportivă. însușirea teoretică a acestor 
înalte valori sociale pe care sportul este che
mat să le realizeze integral în ansamblul pro
cesului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, de formare a omului nou, 
este, desigur, de o mare însemnătate, dar 
adevărata și deplina măsură a unor asemenea 
convingeri și aspirații o dau faptele, rezul
tatele concrete ale muncii fiecăruia. Consem- 
năm, de aceea, cu multă satisfacție reușitele 
deosebite ale acțiunilor sportive de masă des
fășurate în ultimul timp, ca șl numeroasele

sportivă a României 
Congresului s-au con- 
îutr-un vast și mobi- 
imbunătățirea activi-

inițiative în activitatea educativă a tineretului 
din întreprinderi și instituții, din școli și fa
cultăți, de la sate.

Este, fără îndoială, de așteptat că acest 
impuls general să fie continuat cu tot entu
ziasmul, mai ales în perioada actuală, atît de 
bogată în prilejul de a se realiza o substan
țială dezvoltare a sportului de masă și, prin 
aceasta, de creștere a contribuției la educarea 
comunistă a tineretului.

Prin conlucrarea tot mai fructuoasă a fac
torilor cu atribuții trebuie să se asigure un 
succes deplin finalelor competiției republicane 
„Cupa tineretului", programate — la handbal, 
tenis, tir, orientare sportivă etc. — în săptă- 
mînile viitoare, ca. de altfel, și o serie de 
întreceri cu caracter central, organizate, pe 
plan departamental, la oină, lupte greco-ro- 
mane, fotbal ș.a. A început vacanța ! Activi
tățile sportive cu caracter educativ trebuia 
organizate exemplar în toate taberele de 
odihnă pentru preșcolari, pionieri, școlari, 
studenți, în taberele de pregătire sportivă și 
în cele cu caracter tehnico-aplicativ, respec- 
tindu-se cu toată exigența îndrumările și mă
surile stabilite pentru aceasta de forurile res
pective. Cu aceeași responsabilitate este ne
cesar să se acționeze și pentru obținerea unor 
rezultate superioare în acțiunile centrale : 
„înotul pentru toți", „Amicii drumeției", 
„Sport și sănătate", precum și în numeroasele 
întreceri polisportive organizate pe plan local, 
fiecare manifestare sportivă de masă fiind, 
înainte de toate, un mijloc important și efi
cient de educare a tineretului, de călire fizică 
și morală a acestuia.

în aceste frumoase zile de vară a început 
— și, firește, va trebui continuată — acțiunea 
de amenajare a bazelor sportive simple, rea
lizate în toate județele țării, prin munca 
entuziastă a iubitorilor de sport de toate 
vîrstele. .

Este încă o dovadă de înțelegere a contri
buției pe care toți prietenii sportului, practi
canți și spectatori trebuie s-o aducă la con
tinua dezvoltare și afirmare multilaterală a 
mișcării sportive din țara noastră.

Don GÂRLEȘTEANU

Cițiva copii din grupa profesoarei Doina Bălan invață primele 
noțiuni ale inotului Foto : S. BAKCSY j

COPII Șl TINERI,

BAZINELE VĂ
Complexul de pregătire olim

pică al C.N.E.F.S. (Ștrandul ti
neretului) a devenit locul tra
dițional de întîlnire, în fiecare 
vară, a miilor de copii și tineri 
care doresc să învețe înotul, 
sport atît de frumos și util. 
Prin grija întreprinderii eco
nomice pentru administrarea 
bazelor sportive și a Federației 
române de natație, în colabora
re cu Inspectoratul școlar al 
Sectorului I al Capitalei, luni 
s-au deschis „porțiltj" bazinelor 
pentru citeva zeci de serii de 
elevi bucureșteni, cei mai mulți 
din școlile Sectorului I. Inau
gurarea a fost făcută de grupa 
de 30 de băieți și fete de la 
școlile generale 15 si 19, condu
să de profesoara Doina Bălan. 
„Încă înainte de terminarea ul
timei ore de curs — ne spunea 
profesoara — am discutat cu 
elevii și părinții acestora, vor- 
bindu-le despre necesitatea

AȘTEAPTĂ !

Moderna sală de box satisface pe deplin cerințele unei bune pregătiri

Reportaj la Brăila

SALBA CONSTRUCȚIILOR SPORTIVE
Cu doar 5—6 ani în urmă, 

bazele sportive ale Brăilei nu 
erau de invidiat. Cele existen
te deveniseră neîndestulătoare 
pentru marea masă a tinerilor 
dornici să practice exercițiul 
fizic. în ultimul cincinal, însă, 
patrimoniul sportiv al orașu
lui s-a îmbogățit mult, contri
buind într-o măsură importantă 
la dezvoltarea sportului de ma
să, precum și la creșterea per
formanțelor realizate de talen.- 
tații sportivi din acest oraș du
nărean.

Ghid în cunoașterea reali
tății de azi a bazei materiale 
sportive brăilene ne-a fost tov. 
Ion Diacomatu, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S.

Am vizitat, pentru început, 
„Parcul Monument" al orașu
lui. Aici, într-o oază de ver
deață, au prins contur citeva 
construcții sportive cu care 
localnicii se fălesc pe bună 
dreptate.' Stadionul de fotbal 
are o capacitate de 25.000 de 
locuri, un gazon excelent și o 
pistă de dirt-track foarte bună. 
Alături, stadionul de atletism, 
foarte bine dotat, poate asi
gura condiții excelente de în
trecere pentru orice competiție 
de amploare. Tot parcul este 
împînzit cu terenuri de tenis 
(majoritatea bituminizate), iar 
în mijlocul lor se află minu
nata bază sportivă a pionieri
lor. Lîngă aceasta începe să 
prindă contururi un bazin o- 
limpic de 50 m, prevăzut cu 
toate instalațiile necesare și 
cu o tribună de 1000 de locuri.

Sportul

Tot acolo — un bazin mai mic 
(de 25 m), acoperit și cu unul 
dintre cele mai bune sisteme 
de filtrare a apei.

în construcție se află și Sala 
sporturilor, care va fi inaugu
rată în primăvara lui ’77. Fa
leza Dunării este „marcată" de 
baza sportivă a Șantierului na
val (terenuri de baschet, volei, 
handbal, tenis etc.) cu tribune 
pentru 1000 de spectatori și 
instalație de nocturnă. Nu de
parte, se găsește „Complexul 
sportiv" al I.S.CM.. unde acti
vitatea poate continua pînă 
seara tîrziu la lumina reflec
toarelor.

O altă mîndrie a localnicilor 
o constituie sala de antrena
ment a Box Clubului — una 
dintre cele mai moderne din 
Europa ! în vederea apropiatei 
Balcaniade de box pentru ti
neret, brăilenii lucrează la 
modernizarea „Arenei" din 
Grădina publică (3.000 de 
locuri).

Dar, ar mai fi multe de 
spus și despre amenajările de 
la stadionul Progresul, unde 
nu de mult s-a dat în fole- 
sință o sală de box și de 
lupte, despre baza sportivă 
Voința, înzestrată cu o sală 
de pregătire ș.a.

Ne-am mulțumit să amintim 
doar despre aceste realități, 
cărora le adăugăm declarația 
tov. Ion Diacomatu : „Vă rugăm 
să rețineți că nu ne mulțumim 
cu ceea ce s-a realizat. In 
curînd, sportivii brăileni vor 
beneficia de alte și alte baze 
sportive ce le vor sta la dis
poziție, dintre care cea mai im
portantă va fi patinoarul arti
ficial".

' Paul IOVAN
Grigore RiZU, coresp.

AGENDA INIȚIATIVELOR
• Peste 4 500 de 

tineri șj tinere din 
unitățile textile biho- 
rene au luat parte la 
întrecerile competiției 
polisportive dotate cu 
„Cupa textilistului". 
Programul a 
discipline de 
accesibilitate: 
tism, tenis de 
volei, handbal 
bal. în etapa 
pe județ, desfășurată 
la Salonta, s-au intîl- 
nit 360 de pârtiei-, 
panți. Pe primele trei 
locuri în clasamentul 
general s-au situat 
reprezentanții fabrici
lor de confecții din 
Oradea — 205 p, Mar- 
ghita — 186 p șl Sa
lonta — 161 p. (I. 
GHIȘA — coresp.).

• Pionierii constăn- 
țeni au prezentat, în 
nocturnă pe stadionul 
„1 Mai", un impre
sionant spectacol cul- 
tural-sportiv. El a 
cuprins mari ansam
bluri de gimnastică

cuprlns 
largă 
atle- 

masă, 
si fot- 
finală.

— care au evoluat in 
locurile de lumini 
ale reflectoareor — 
demonstrații de hand
bal, volei, baschet, 
jocuri distractive șl 
programe artistice. 
La această sărbătoare 
pionierească organiza
tă sub genericul „Să 
creștem odată cu ța
ra" și-au dat con
cursul peste 12 000 de 
purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor. (C. 
POPA) — coresp.).

• Printre obiective
le acțiunilor de mun
că patriotică ale ti
neretului școlar din 
Suceava s-a numărat 
șl amenajarea 
moderne baze sporti
ve la Grupul 
profesional si tehnic. 
Noua bază, la cVe 
au fost efectuate pes
te 21 000 de ore de 
muncă, cuprinde tere
nuri de handbal, bas
chet, volei, tenis de 
cîmp. Tot in munici
piul Suceava se află

unei

școlar

în curs de realizare 
două popicării ; una 
acoperită la A.S. Chi
mia, și una cu două 
piste la A.S.
(M. ANDRICI
resp.K

Voința.
— co-

puncte- 
atracție

unul din 
le de mare 
pentru tineretul spor
tiv ieșean îl consti
tuie turnul de oara- 
șutism din grădina 
Copou. Zilnic, zeci 
de tineri își încearcă 
curajul, se perfecțio
nează pentru a deve
ni parațutiști de ae
ronavă. De la des
chiderea sezonului es
tival, sub conducerea 
inimosului instructor 
Mihai Bursuc, au fost 
executate aproape 
100» de lansări. Joi 
s-a deschis aici o ta
bără de aviație, or
ganizată de — 
U.T.C. pentru 
de liceu, în 
programului de pre
gătire pentru apăra
rea patriei.

C.C. al 
elevii 

cadrul

practicării inotului de la o 
virstă cit mai fragedă. Am gă- 
pit înțelegerea cuvenită, atit din 
partea familiilor copiilor, cit și 
a administrației complexului". 
Aici trebuie să amintim de pre
ocuparea pentru ca din prima 
zi de activitate bazinele rezer
vate copiilor să se afle într-o 
desăvîrșită stare de curățenie 
și igienă, să existe o mai mare 
ritmicitate in schimbarea apei 
și, în sfîrșit, să se facă o deli
mitare (respectată cu strictețe) 
între cei care învață înotul și 
publicul care frecventează 
ștrandul. Directorul complexu
lui, tovarășul Carol Scheffler, 
ne spunea, în acest sens, că 
au fost luate absolut toate mă
surile pentru ca un număr cît 
mai mare de copii și tineri să 
învețe să înoate. Printre aceste 
măsuri amintim aceea a asigu
rării unui număr corespunzător 
de profesori de educație fizică, 
care urmează să fie folosiți ca 
instructori pentru întreaga pe
rioadă a vacanței.

„In ciclul de învățare care a 
început in ziua de 21 iunie — 
ne spunea coordonatorul acțiu
nii, profesorul Mircea Olaru — 
s-au înscris peste 300 de copii. 
Datorită condițiilor excelente 
ce ni s-au creat, avem posibili
tatea, mai mult ca în ceilalți 
ani, să ne ocupăm temeinic de 
instruirea copiilor, astfel ca ori
ce părinte, dar noi în primul 
rînd, să fim convinși că după 
expirarea celor două săptămânii 
cit ține un ciclu, copiii respec
tivi pot să înoate in orice apă". 
O inițiativă a profesorului Mir
cea Olaru, aplaudată 
și de părinții acestora, 
tul că, paralel cu 
înotului, cursanților Ie 
date noțiuni de salvare de la 
înec, de acordare a primului a- 
jutor în caz de înec, precum și 
— la grupele mai mari — no
țiuni de polo. Cițiva dintre 
copii se află deja în atenția an
trenorilor de polo. Și un ultim 
detaliu : în fiecare luni se pri
mesc înscrieri (telefon 17.39.25) 
pentru cicluri de cite două săp- 
tămîni (contra cost).

Ion GAVRILESCU

de copii 
este fap- 
învățarea 
sint pre-

VACANTĂ PE LITORAL
(Urmare din pag. I)

pentru petrecerea în mod util 
și plăcut a vacanței. Ne refe
rim la teleschiul de la Ma
maia, ale cărui reparații vor 
fi terminate cît de curînd, la 
bărci și hidrobiciclete care 
se află în atenția celor venifi 
la odihnă pe litoral. Baza nau
tică de la Mamaia pune la 
dispoziția celor interesați mij
loacele necesare pentru petre
cerea unor minunate clipe în 
compania... bărcilor cu vele. 
Și în acest caz am notat că 
există preocupare pentru sa
tisfacerea tuturor solicitărilor.

Așadar, multe constatări bu
ne și multe cuvinte de laudă 
la adresa bunilor gospodari.
NU JUCAȚI MINGEA PE NI

SIP ! DAR UNDE ?
în timpul vizitei, unul din

tre interlocutorii noștri ne ru
ga să facem și recomandarea 
de a nu se juca mingea pe 
plajă. Dorință firească, împăr
tășită, de altfel, de mulți ce
tățeni care vor să nu fie stîn- 
jeniți de „înfierbîntatele" par
tide de fotbal sau volei. Dar, 
tot atît de firească apare, în 
acest context, altă întrebare î 
cei care doresc să joace fot
bal, volei șau orice alt sport 
cu mingea, unde să se ducă ? 
în prezent. în afara terenuri
lor de tenis nu există alte 
spații unde să se poată juca 
volei, baschet, handbal sau

minifotbal. La Mamaia, tere
nul de volei de la „Pelican" a 
fost transformat tot în unul 
rezervat tenisului. La Eforie 
Sud, lîngă hotelul „Măgura" 
se află ceva ce ar aminti de 
existența a patru terenuri de 
volei, baschet și tenis, dar 
toate arată într-o stare deplo
rabilă. Iarba este atotstăpîni- 
toare peste zgură, panourile 
de baschet sînt rupte. Deci

și pentru că am amintit de 
starea terenurilor de lîngă ho
telul „Măgura", să spunem că 
și vestiarele terenului de tenis 
aflat lîngă hotelul „Busola" 
sînt total neîngrijite. Se pare 
că la Eforie Sud, edilii au 
uitat ce înseamnă buna gos
podărire.
COMPLEXUL DE LA COS- 
TINEȘTI ȘI OASPEȚII SĂI
Complexul de la Costinești 

nu mai are nevoie, credem, de 
prezentare, el fiind mult prea 
binecunoscut de miile de ti
neri care vin în fiecare vară 
să-și petreacă vacanța în mi
nunatul decor al litoralului. 
Și de această dată, aici se 
aflau peste 1 500 de tineri din

toate județele, precum si din 
U.R.S.S., Cehoslovacia și R. D. 
Germană, care se bucurau din 
plin de ospitalitatea amabile
lor gazde. La comandamentul 
taberei am încercat să aflăm 
ce loc are sportul în cadrul 
programului de activitate. 
„Dispunem de suficient mate
rial și echipament sportiv — 
ne spune metodista Violeta 
Scînteie — astfel că putem 
satisface 'aproape orice dorin
ță. Avem mese de tenis, șa- 
huri, mingi, tinerii amatori de 
sport fiind în număr mare", 
într-adevăr, pe terenurile de 
tenis, volei, baschet, handbal, 
bine întreținute, la mesele de 
tenis sau în fața tablelor de 
șah au loc permanente dispu
te, organizate ad-hoc sau în 
cadrul diverselor cupe. De a- 
semenea, prezența unor in
structori sportivi facilitează 
deprinderea „secretelor" diver
selor discipline, astfel că spor
tul capătă la sfîrșitul zilelor 
de vacanță noi adepți si prac
ticanți.

Așadar. complexul de la 
Costinești este pregătit să răs
pundă solicitărilor, cu condiția 
ca planurile de activitate în 
acest domeniu să fie materia
lizate în acțiuni atractive si 
instructive totodată.

Ș Cum e și firesc, dezvoltarea bazei materiale a turismului im- 
plică o creștere corespunzătoare din toate punctele de vedere, 
ținînd seama că an de an numărul turiștilor este tot mai mare, 

g că nivelul exigențelor sporește. In acest sens, este nevoie să 
gî se acorde o atenție deosebită și posibilităților de a practica 
gs sporturile preferate. Pentru aceasta sînt necesare mai multe te- 
gs renuri, pentru toate disciplinele, mai multă inițiativă și spirit 
ă: gospodăresc, deoarece în această direcție se mai manifestă încă 
§ neajunsuri. Cu atît mai mult, cu cit petrecerea vacanței în 
5 mod plăcut și util este o dorință unanimă a turiștilor.



Înaintea startului olimpic de la Montreal
LUPTĂTORII DE LA

In perioada dintre două o- 
limpiade luptătorii fruntași ai 
țării noastre au participat la 
numeroase competiții interna
ționale, întrecerile constituind 
importante etape în planul lor 
de pregătire și, în același timp, 
prilejuri de verificare a sta
diului de antrenament sau de 
selecție în vederea alcătuirii e- 
chipelor care vor participa la 
Jocurile Olimpice. Numeroasele 
turnee și campionatele europe
ne de lă Leningrad la care au 
participat în acest an sportivii 
de la libere i-a’ edificat pe 
tehnicienii noștri într-o buna 
măsură asupra potențialului de 

-luptă al sportivilor susceptibili 
să facă parte din echipa 'olim
pică a României. Așa, de pildă, 
cucerind titlul de campion 
continental, Ladislau Șimon 
și-a confirmat valoarea pe 
plan internațional. De asemenea, 
Petre Coman, Marin Pircălabu 
și Stelian Morcov, medaliați la 
C.E., și-au probat capacitatea 
de a face față cu succes unor 
întreceri de amploare.

Turneul internațional de la 
Constanța a evidențiat forma 
excelentă a tînărului Constan
tin Măndilă care, cîștigînd de
tașat concursul, s-a impus în 
fața selecționerilor la cat. 52 kg. 
In același timp. Gigei Angliei 
(57 kg) a dovedit și cl o evi
dentă

Doi 
bază 
lorga 
naite 
accidentări, n-au putut par
curge, programul de pregătire 
al celorlalți selecționați si. ca 
urmare, nu s-au comportat la

creștere valorică.
dintre componența de 

ai lotului olimpic, Vașile 
(82 kg) și Enaghe 
(100 kg), datorită

n-au

Pa- 
inor

HANDBALISTELE
MAI MULTA

Reprezentativa feminină de 
handbal a României a susținut 
la finele săptămânii trecute două 

’ ' în compania
a U.R.S.S., 

După

partide amicale 
puternicei echipe 
vicecampioană mondială, 
cum se știe, victoriile — la li
mită — au fost împărțite, prima 
dată ciștigind handbalistele so
vietice cu 17—16 (10—11), iar 
a doua oară succesul revenind 
echipei române, la același scor 
17—16 (8—9).

Aceste rezultate nu ne mul
țumesc, mai ales in condițiile 
cunoscute și anume că antreno
rul echipei U.R.S.S., Igor Tur- 
cin, nu a folosit in cele două 
meciuri citeva dintre jucătoare
le sale de bază. Este vorba des
pre Zinaida Turcina, Tatiana 
Makareț, Maria Bobrusi 
lingă acestea, in a doua 
dă, Natalia Șerstiuk și 
Șubina.

Formația României a 
numai uneori să se apropie de 
nivelul și potențialul sau recu
noscut. în prima partidă hand
balistele noastre au început jo
cul foarte 
cheia slab, 
în meciul 
ceput slab 
bine. Am subliniat această fluc
tuație pentru că ea este, după 
opinia noastră, o carență a echi
pei. Componentele lotului o- 
limpic nu reușesc să mențină 
gradul de concentrare la un ni
vel ridicat de-a lungul întregu
lui joc, momentele de relaxare 
oglindindu-se firesc pe tabela 
de marcaj.

Apoi, mai este un lucru demn 
de luat in seamă : fermitatea sis
temului defensiv. Este cunoscut 
faptul că la ora actuală toate 
echipele de prim rang din are
na internațională 
apărare deosebit 
dusă deseori la limită și chiar 
peste limitele permise de re
gulament. Angajamentul fizic 
este atit de mare, iar dirzenia 
apărătoarelor atit de accentuată 
și pentru faptul că maniera de 
arbitraj a devenit favorizantă 
jocului aspru, bărbătesc. For
mația U.R.S.S. a dovedit in 
jocurile susținute la București 
și Pitești că este adepta aces-

și, pe 
parti- 
Maria

reușii

bine, pentru a-l tra
in timp ce la Pitești, 
revanșă, ele au in
și au terminat foarte

practică o 
de severă,

nivelul maxim al posibilităților 
în concursurile la care au luat 
parte. De altfel, acesta a fost 
și motivul pentru care antre
norii au hotărît ca ei să par
ticipe săptămîna trecută si la 
turneul internațional de la 
Lodz,

Concursul din Polonia a con
stituit pentru cei doi luptători 
români un foarte bun prilej 
de confirmare a faptului că 
gradul lor de pregătire a atins 
nivelul pretins de o competiție 
de genul celei de la Montreal. 
Multiplul nostru medaliat, Va- 
sile lorga, a avut o comporta
re din cele mai bune. In cele 7 
meciuri susținute, el și-a de
pășit toți adversarii, în ritului 
cărora figura șl campionul eu
ropean și mondial en titre 
vest-germanul Adolf Seger, oe 
care l-a întrecut la puncte
(7—6), la capătul unui meci 
foarte disputat. Și Enache Pa- 
naite s-a prezentat bina la 
concursul amintit. El a obținut 
victorii în fața unor sportivi 
valoroși, fiind întrecut numai 
de H. Buttner (R.D.G.) —_ lost 
campion 
vicecampion 
ediție.

Așa stînd 
tivi de la 
„cursa" . _
participarea la Jocurile Olimpi
ce : Constantin Măndilă (52 kg), 
Gigei Anghel (57 kg). Petre 
Coman (62 kg). Marin Pircălabu 
(74 kg), Vasile lorga (82 kg), 
Stelian Morcov (90 kg), Enache 
Panaite (100 kg) și Ladislau 
Simon (+100 kg).

Mihai TRANCA

european în 1971 si 
mondial la ultima

lucrurile, 
libere se 

pregătirilor

8 spor- 
află în 
pentru

NOASTRE TREBUIE
COMBATIVITATE IN
tei concepții de joc, in timp ce 
reprezentativa României a reu
șit doar rareori, in defensivă, 
să pună probleme adversarelor. 
Doar Doina Furcoi și Maria 
Boși se apropie mai mult de 
jocul apărătorului modern dar, 
făcind notă discordantă de res
tul echipei, determină arbitrii 
să dicteze împotriva lor aver
tismente sau eliminări. Este 
deci necesar ca întreaga forma
ție să cîștige in combativitate. 
Ieșirile lipsite de vigoare la ad
versarul cu mingea nu dau nici 
un rezultat ci. dimpotrivă, faci
litează depășirile individuale, a- 
părute in număr foarte mare cu 
prilejul acestor ultime două 
jocuri. Pivoții adverși, deși sint

Simion Cuțov (in dreapta) iși desăvirșește „pistonul" de stingă, cu prilejul ultimei gale publice, de 
la București, a lotului olimpic de box Foto ; Ion MIHAlCĂ

SCHIFISTELE ROMÂNCE ÎȘI POT CONFIRMA
ASCENSIUNEA
Recent încheiata ediție a 

„Regatei Snagov" a pus punct 
testărilor internaționale pre- 
olimpice ale schifistelor român
ce care vor participa la J.O. 
de la Montreal. Ca și la mas
culin, vom trece în revistă re
zultatele obținute de canotoa
rele noastre la cele 5 mari 
competiții în care au evoluat 
în 1976 (regatele Mannheim, 
Pancearcvo, Moscova, Griinau 
și Snagov), înccrcînd .o apre
ciere a șanselor echipajelor 
românești la Jocurile Olimpi
ce, în care întrecerile de ca
notaj programează pentru pri
ma dată și curse feminine.

Spre deosebire de alți ani, 
în actualul sezon, echipajele 
reprezentative au fost contu
rate mult mai devreme, fapt 
care a permis rodarea noilor

SĂ MANIFESTE
JOC!

destul de atent, 
dueluri tocmai 

de forță pe

VALORICA E

supravegheați 
ciștigă multe 
datorită plusului 
care-l pun in acțiunile lor. Și 
iată că, paradoxal, sistemul de
fensiv al echipei noastre se 
vede pus in situația ca acum, 
cind a cîștigaț vizibil in omo
genitate, să nu-și poată mări 
randamentul din cauza lipsei de 
fermitate in intervenții.

Cum, insă, piuă la plecarea 
spre Montreal handbalistele 
noastre vor mai susține, pe 
teren propriu, două jocuri ami
cale, cu echipa Poloniei, există 
posibilitatea întăririi combativi
tății in vederea susținerii tur
neului olimpic cu șanse sporite.

„formule" și, mai ales,. omoge
nizarea lor. " ' 
concludentă în acest sens ne 
este oferită ‘ . .
4+1 vîsle, care pleca anul tre
cut la campionatele mondiale 
de la Nottingham într-o for
mulă neobișnuită. Anul acesta 
Ioana Tudoran, Maria Micșa, 
Felicia Afrăsiloaia, Elisabeta 
Lazăr + Elena Giurcă au fost 
reunite în barcă de timpuriu, 
acumulînd nu numai o canti
tate de pregătire foarte mare, 
ci și o bogată experiență com- 
petițională în urma mai mul
tor starturi internaționale. S-a 
reușit astfel ca echipajul să 
progreseze mult și 
dească alura unui 
veritabilă valoare, 
abordeze cu șanse 
olimpice. De altfel, 
rea noastră sehiful feminin ro
mânesc are șanse reale de a 
cuceri o medalie olimpică toc
mai în această probă, argu
mentele oferindu-le nu numai 
gradul de omogenitate al echi
pei, ci și rezultatele de valoa
re realizate în testările interna
ționale preolimpice : trei vic
torii și două locuri 2. Semnifi
cativ ni se pare faptul că în 
acest sezon echipajul a fost în
vins numai de ambarcația 
R. D. Germane, deținătoarea 
titlului mondial și totodată cea 
mai valoroasă campioană a 
lumii dintre toate cele 6 exis
tente. Printre învinsele Ioanei 
Tudoran și ale coechipierele»- 
sale figurează canotoarele din 
Bulgaria, vicecampioane 
diale, care au_ cedat 
propriu", 
revo.

La fel 
ternic ni _ . . .
olimpic de 8+1 al țării noastre. 
In formula Elena Oprea, Fio- 
rica Petcu, Filigonia Toi, Au
relia Marinescu, Georgeta Mi- 
litaru, Iuliana Munteanu, Elena

Proba cea mai

de echipajul de

să dobîn- 
echipaj de 
capabil să 
întrecerile 

după para

în

de
se

Regata

omogen 
pare și

a

mon- 
pe „teren 

Pancea-

și de pu-
echipajul

Avram, Marioara Constantin + 
Aneta Matei, această echipă 
are șanse la Montreal să a- 
bordeze... podiumul de premie
re. Locurile 3 obținute de 
sehiful nostru în marile con
fruntări internaționale ale se
zonului, după
R. D. Germane ____ ,
sînt promițătoare, dar să nu 
uităm că în calcularea șanse
lor olimpice intră și echipajul
S. U.A.. vicecamplon mondial, 
a cărui valoare s-a dovedit 
anul trecut extrem de ridicată.

Cinci dintre componentele e- 
chipei noastre de 8+1 : Elena 
Oprea, Florica Petcu, Filigonia 
Toi, Aurelia Marinescu + Ane
ta Matei vor concura probabil 
și în proba de 4+1 rame. Ele 
formează o echipă de valoare, 
îndreptățită să aspire la un loc 
truntaș. Pentru realizarea a- 
cestei performanțe este nece
sar însă ca toate echipierele 
să arunce în luptă întregul po
tențial și — mai ales — să pri
vească încrezătoare startul o- 
limpic.

In fine, cel de-al patrulea 
echipaj care va fi prezent la 
întrecerile feminine de canotaj 
de la Montreal este cel de 
2 f.c. Formula sa ultimă pare 
să fie Marlena Predescu — 
Marînela Maxim, deci o a tre
ia formulă în trei ani. Prima 
dată în barcă s-au aflat Cor
nelia Neacșu si Marincla Ghi- 
ță-Maxim (medaliate cu aur la 
Lucerna), apoi, la Nottingham, 
Marlena Predescu și Angelica 
Chertic au obținut medalii de 
bronz, pentru ca acum, la 
Jocurile Olimpice, antrenorii 
lotului olimpic — Sergiu Zc- 
linschi șl Stelian Petrov — să 
ajungă la o formulă combinată 
din primele două. Cu toate că 
evoluțiile noului echipaj nu 
au convins pe deplin la Mos
cova și chiar la Snagov, avem 
convingerea că șansele sale ră- 
mîn mari. Sehiful feminin ro
mânesc poate și trebuie să se 
mențină în plutonul fruntaș șl 
la J.O. de la Montreal !

Horio ALEXANDRESCU

ambarcațiile 
și U.R.S.S.,

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVA IN SCRIMA (floretă)
(Urmare din pag. 1)

„Turneul celor 7 națiuni" la 
Frankfurt pe Main, spre deo
sebire de echipa sovietică, 
campioană mondială, care n-a 
urcat pe podium, locurile 2 și 
3 revenind, surprinzător, for
mațiilor Poloniei și R.F.G. For
mația României, în căutarea 
formulei de echipă, verificînd 
unele tinere candidate s-a cla
sat pe ultimul loc, punînd pe 
gînduri selecționerii. La „Cupa 
Europei", însă, o lună mai tîr- 
ziu (în martie) campioana 
României, Steaua, în formula : 
Pascu, Stahl, Bartoș, Jenei, Ar- 
deleanu (care, cu excepția 
ultimei, înlocuită de Moldovan, 
revelația acestui sezon, se 
identifică cu echipa olimpică) 
se află pe locul obișnuit ulti
milor ani (3; România — 
bronz la J.O. ’72 și la C.M. ’75) 
într-o ierarhie „clasică", după 
reprezentantele U.R.S.S. și Un
gariei. Și, după toate probabi
litățile între aceste echipe se 
va da lupta pentru întîietate 
și la Montreal, outsider fiind 
R.F.G.

Dintre principalele candi
date la titlul olimpic în proba

individuală, doar sovietica E. 
Belova a cîștigat două turnee 
(Goppingen și Martini), iar re
prezentanta noastră, Ana Pascu 
(care a avut un spectaculos 
„come-back“ după o absență 
de un an) a fost singura flo- 
retistă prezentă în trei mari 
finale (Goppingen — loc 5, 
Martini — loc 3, Jeanty — loc 
4). Olga Kniazeva și Valentina 
Sidorova și-au demonstrat 
clasa pe teren propriu, la 
Minsk, prima dobîndind tro
feul, secunda ocupînd locul 3. 
E. Stahl, mereu în eliminările

directe, n-a reușit totuși să 
intre decît în finala de la Como 
(loc 4). Floretistele maghiare 
s-au impus la Jeanty (pe po
dium : Kovacs, Maros, Schwar
zenberger), observîndu-se, însă, 
un declin al fostei campioane* 
mondiale, I. Bobiș. In marcată 
ascensiune, sportivele din 
R.F.G.. Hanisch și Hblinc, nu- 
mărîndu-se printre animatoa
rele principalelor concursuri, 
în schimb, floretistele franceze 
si italiene n-au intrat decît 
fn palmaresul „Floretei de ar
gint" (Como).

CARUSELUL FLORETEI MASCULINE
Dacă ciclul început de Chris

tian Noel, actualul campion 
mondial al floretiștilor, la J.O. 
de la Munchen (cînd a obținut 
medalia de bronz), s-ar păs
tra la același nivel al constan
ței (Noel fiind și campion 
mondial în 1973), scrimerul 
francez ar trebui să urce pe 
podium și la Montreal. Dar 
iată că în acest sezon el nu 
are în palmares nici o victorie 
în turneele clasice, în timp ce 
coechipierii săi din echipa care 
deține titlul mondial si meda
liile de bronz la Munchen,

Talvard, Flament, Pietruszka, 
s-au văzut în prim plan (inclu
siv în „Ttirneul celor 7 nați
uni", de la Bonn, unde echipa 
Franței s-a clasat pe locul se
cund, după U.R.S.S., învinsa sa 
din finala de la C.M. ’75). Scri- 
merii sovietici n-au strălucit în 
competițiile individuale, doar 
Romankov dobîndind Trofeul 
Rommel, foarte rar ei ajungînd 
în finale. O caracteristică a 
acestui sezon a constituit-o 
caruselul învingătorilor în 
marile concursuri. Astfel, Tal
vard (Franța) a cî.știgat „Mar-

tini", Romankov (U.R.S.S.) 
„Rommel", I’lamcnt (Franța) 
„Budapesta", Koziejowski (Polo
nia) „Giovannini", C. Montano 
(Italia) „Bonn" și Kuki (Româ
nia) „Turneul țărilor socialis
te". Aceștia se și anunță ca 
principali candidați la Mont
real, plutonul fruntaș fiind, însă, 
destul de omogen pentru a 
scoate la ora concursului și 
alți pretendenți la medalii.

Deși echipa Ungariei a cîș- 
tigat pe teren propriu ediția 
’76 a patrulaterului Gaudini 
(înaintea Italiei, Franței și 
României) tot „squadra azzurra“ 
(loc 3 la „Turneul celor 7 na
țiuni") este creditată cu prime 
șanse la medaliile de bronz, 
dar nici cvartetul Poloniei, în 
ascensiune, nu este de neglijat. 
Echipa României (cu linia de 
forță Kuki—Țiu) și-a dobindit 
dreptul de a evolua la J.O. îrt 
ultimul moment (loc 3 la 
„Turneul țărilor socialiste", îna
intea Poloniei) cu speranța 
intrării printre primele șase 
echipe, ca și la C.M. ’75.
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Astăzi

ȘEDINȚA COMITETULUI FEDERAL
Astăzi, la ora 10, are loc, la sediul F.R.F., ședința Comite

tului federal. Ea este convocată, în preajma închiderii sezonu
lui oficial și înaintea perioadei de pregătire a viitorului sezon 
(1976—77), în scopul discutării unor probleme legate de bunul 
mers al activității, al luării unor măsuri menite să contribuie 
la ridicarea nivelului fotbalului nostru.

Ordinea de zi propusă pentru ședința 
mătoarea :

de astăzi este ur-

1. Informarea privind unele aspecte ale 
tice pe perioada 1975—76 și unele măsuri 
1976—77 ;

activității 
pentru

fotbalis- 
perioada

2. aprobarea viitorului sistem competițional f

3. măsuri organizatorice.
La reuniunea de 

membrii săi, precum 
de fotbal, președinți 
ziariști.

Sîntem convinși

astăzi a Comitetului federal vor 
și invitați : membri ai comisiilor 
ai secțiilor divizionare, antrenori,

participa 
județene 
jucători,

că această ședință a Comitetului federal — 
care, așa cum se vede din proiectul ordinei de zi, se va ocupa 
de probleme esențiale, de bază, ale activității — va aduce o 
contribuție importantă la abordarea noului sezon competițional 
prin măsuri eficiente, care să determine o creștere calitativă a 
muncii din domeniul fotbalului.

PREGĂTIRILE LOTULUI DIVIZIONAR
Șl ALE CELUI DE TINERET (21 DE ANI)

Ieri dimineață s-a reunit la 
București lotul divizionar care 
va susține, la 1 iulie, la Te
heran, un meci cu selecționata 
divizionară ~ .
fac parte următorii jucători : 
Kăducanu, '
Cheran, G.
măreanu n, Tănăsescu, Colier 
(fundași), Dinu, Mulțescu, B6- 
loni, Simionaș (mijlocași), Lu- 
cescu, D. Georgescu, M. Sandu, 
Manea, Anghel (atacanți). Se
lecționații au efectuat ieri — 
sub îndrumarea antrenorilor 
Cornel Drăgușin și Gh. Con
stantin - ședințe de pregătire, 
iar astăzi vor participa la un 
meci de antrenament. Plecarea 
spre Teheran este fixată pen
tru luni

a Iranului. Din lot

Ștefan (portari),
Sandu, Dobrău, Săt-

dimineață.

★
Joi s-a

Iotul de 
care, așa

reunit în Capitală și 
tineret (21 de ani), 
cum s-a anunțat, va

efectua un turneu în Repu
blica Populară Chineză. Nepu- 
tînd face apel la jucătorii echi
pelor calificate în semifinalele 
„Cupei", precum și la alți jucă
tori pe care îi avea în vedere, 
dar care nu pot face deplasa
rea, antrenorul federal Octavian 
Popescu a convocat următorul 
lot : Cristian (portar), Tilihoi, 
Ene, Toader, Bărbulescu 
(fundași), Banu, Soșu, Augustin, 
G. Petcu (mijlocași), Chitaru. 
Vesa, Teleșpan și Marlon (îna
intași). Acestora li se vor mai 
adăuga Windt (Gaz metan Me
diaș) și Barna (F.C. Șoimii 
Sibiu), după ce echipele lor 
vor juca duminică meciurile 
din ultima etapă a Diviziei B, 
precum și Nadu („Poli" Timi
șoara).

Componenții lotului s-^U an
trenat joi și vineri, iar azi vor 
susține un joc la două porți. 
Plecarea spre Pekin se va face 
luni după-amiază.

PE AGENDA DE LUCRU A F.R.F.,
ACȚIUNI PREGĂTITOARE 

ALE NOULUI SEZON
• Analiza campionatului • Cursuri de perfecționare

a arbitrilor • Intensificarea activității juniorilor
Miercuri seara, odată cu flu

ierul final al ultimului meci 
din „Cupa României", se în
cheie sezonul competițional o- 
ficial. Dar, în săptămînile care 
vor urma nu va înceta de fel 
activitatea forului de speciali
tate. Dimpotrivă, se poate spu
ne că, pe planul organizato
ric, al desfășurării unor ac- 

’ * domeniul instruirii
,_________  de antrenori), al
arbitrajului (curs de perfec
ționare al „cavalerilor fluieru
lui"), al taberelor pentru ju
niori și copii, se înregistrează 
o intensificare a activității. 
Dar să vedem care sînt punc
tele de pe agenda F.R.F. în 
perioada dintre cele două cam
pionate, în fapt dintre cele 
două „stagiuni" fotbalistice.

Una dintre cele mai impor
tante reuniuni tehnice va avea 
loc la 2 și 3 august, cînd se 
va efectua — în cadrul cons
fătuirii antrenorilor din Divi
ziile A și B — analiza ediției 
1975/76 și — mai cu seamă — 
se vor stabili cele mai impor
tante sarcini din domeniul in
struirii pentru sezonul 1976/77. 
Cei mai competenți tehnicieni 
ai fotbalului nostru vor avea 
ocazia, în acele zile, să ana
lizeze cu toată seriozitatea, cu 
simț de răspundere, modul 
oum s-au desfășurat campiona
tele, trăgînd învățămintele care 
rezultă din lipsurile constatate. 
Tot la capitolul „antrenori" 
trebuie amintit cursul de cali
ficare care va fi organizat în
tre 6 și 19 septembrie, curs 
deschis ’ maeștrilor sportului și 
altor jucători fruntași.

Arbitrii au programat cursul 
lor de perfecționare în zilele 
de 25, 26 și 27 iulie, la Sna- 
gov. Vor fi prezenți compo
nenții lotului divizionar A, pre
cum și — așa cum bine s-a 
procedat în uitima perioadă de 
timp — o serie de elemente 
tinere care s-au afirmat în 
sezonul actual. Tot în perioada

țiuni în 
(consfătuiri

dintre cele două sezoane corn- 
petiționale se vor efectua — la 
nivel de județ — testările ar
bitrilor din loturile B și C.

Activitatea juniorilor va cu
noaște și ea — beneficiindu-se 
de vacanța școlară — o inten
sificare a acțiunilor centrali
zate, menite să perfecționeze 
gradul de pregătire al celor 
mai dotate elemente ale gene
rației. Astfel, între 2 și 25 iu
lie, va fi organizată la Bistri
ța, oraș devenit, prin tradiție, 
„al juniorilor", tabăra națio
nală, pusă sub îndrumarea și 
responsabilitatea F.R.F. la Dră- 
gășani, în organizarea Ministe
rului Educației și învățămân
tului, se va desfășura o tabără 
a „speranțelor", cu participarea 
juniorilor născuți după 1 au-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI 9 ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• F. C. BIHOR VA EFEC

TUA UN TURNEU ÎN R. P. 
CHINEZĂ ȘI ÎN R. P D. CO
REEANĂ. Formația orădeană 
F. C. Bihor va întreprinde un 
turneu de patru jocuri în R. P. 
Chineză și în R. P. D Coreea
nă, în perioada 19 iulie — 5 
august. Plecarea este prevăzu
tă pentru 14 iulie.

• RAPID BUCUREȘTI A 
PLECAT LA KOSICE (Ceho
slovacia). în cursul zilei de joi, 
echipa Rapid București a plecat 
la Kosice (Cehoslovacia), loca
litate unde se desfășoară jocu
rile celei de a X-a ediții a 
Turneului final internațional 
feroviar, sub egida ---- —
Formația bucureșteană, 
cată direct în finala

în seria I, alături de echipe 
feroviare din U.R.S.S., R. D. 
Germană și Franța, în cealaltă 
serie participă ' ’ 
sice și 
Olanda, 
Jocurile .. ________
disputa între 26 și 30 iunie. 
Finala se va juca la 3 iulie. 
Din lotul echipei Rapid 
parte Neagu, Savu, 
Roșea. Stanca și alți 
tineri

echipe
Bulgaria și
preliminare

Lokomotiv Ko- 
feroviare din 

Polonia, 
se vor

fac 
Iordan, 
jucători

INTEN-

U.S.I.C. 
califi- 

___ acestei 
competiții, ca urmare a faptu
lui că a cîștigat trofeul ulti
mei ediții, a fost repartizată

® UN NOU CURS
SIV DE ANTRENORI. în 
toamna acestui an, F.R.F. orga
nizează un curs intensiv de 
antrenori pentru jucătorii care 
au cel puțin categoria a II-a 
de clasificare sportivă. Cursul 
se va desfășura în două etape 
de pregătire, ambele organi
zate la București, prima din
tre acestea fiind cuprinsă în«-

tre 6—19 septembrie și în ca
drul căreia se vor preda teo
ria și metodica antrenamentu
lui, fiziologia efortului, psiho
logia, pedagogia și metodica 
antrenamentului de fotbal. Cea 
de-a doua etapă de pregătire 
(cu o durată tot de două săp- 
tămîni) va fi stabilită ulterior, 
către sfîrșitul acestui an. De 
menționat că, între cele două 
etape de pregătire, se va efec
tua verificarea practică a can- 
didaților de către Colegiul cen
tral al antrenorilor. înscrierile 
se fac pînă la 15 august, Ia 
sediul F.R.F. Pînă acum, prin
tre candidați figurează foști 
sau actuali jucători ca : Dan 
Coe, Sătmăreanu I, Dumitru, 
Iordănescu, Vigu, Dinu, Fl. Du
mitrescu, Ivăncescu, Stoenescu, 
Dumitriu III, N. Naghi, Dumi- 
trache, Deleanu, R. Nunweiller, 
M. Constantinescu și alții.

gust 1959. In fine, „Criteriul 
școlilor sportive" va fi găz- 
duit, tot în săptămînile vacan
ței, de orașul Bacău.

Trecînd la amintirea datelor 
celor mai importante din acti
vitatea loturilor reprezentative, 
vom preciza că prima reunire 
a lotului A va avea loc între 
23 și 25 august, cînd selecțio
nații vor susține și un meci 
de verificare în compania unei 
formații de peste hotare. Cum 
se știe, în programul de toam
nă al reprezentativei noastre 
figurează o dublă intilnire cu 
campioana europeană, reprezen
tativa Cehoslovaciei (la 22 sep
tembrie la București și la 6 
octombrie la Praga) și returul 
finalei balcanice cu selecțio
nata Bulgariei (Ia 28 noiem
brie, la București). Pe agenda 
selecționatei de tineret (21 ani) 
se află trei partide : cu repre
zentativele similare ale Ceho
slovaciei (la 22 septembrie în 
deplasare și la 6 octombrie pe 
teren propriu) si Bulgariei (28 
noiembrie, în deplasare). Ju
niorii au în proiect participa
rea (între 12 și 26 august) la 
„Turneul prieteniei", care va fi 
găzduit de Bulgaria, la un tur
neu la Rjeka " - - -
perioada 
precum și două jocuri cu . se
lecționata " ' ‘
septembrie pe teren propriu și 
în octombrie în deplasare).

Cum se vede, atît pe planul 
acțiunilor pregătitoare ale se
zonului, cit și pe acela compe
tițional internațional (aici tre
buie adăugată și prezența for
mațiilor noastre de club la cu
pele europene și la „Cupa bal
canică") există un bogat volum 
de activitate.

(Iugoslavia) în
22—26 septembrie,

Cehoslovaciei (în

SIMBĂTĂ

ATLETISM. Stadionul Tineretului, de
Ia ora 16 : campionatele municipale 
ale juniorilor III.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

CICLISM. Velodromul Dinamo, de 
la ora 16 : concursul internațional 
„Cupa ziarului Sportul".

DUMINICA

ATLETISM. Stadionul Tineretului, de 
la ora 9 : campionatele municipale 
ale juniorilor III.

CICLISM. Velodromul Dinamo, de la 
ora 8 : concursul internațional ,,Cupa 
ziarului Sportul".

FOTBAL. Stadionul Autobuzul, ora
11 : Autobuzul — Metalul Mija 
(Div. B).

RUGBY. Stadionul Parcul copilului, 
ora 9 : meci de selecție-verificare 
pentru lotul reprezentativ.

10 TB
DUPĂ ÎNCHEIEREA celei de a

A CAMPIONATULUI DIVIZI
FINAL

1. STEAUA 34 21 9 4 79-33 51
2. Dinamo 34 18 8 8 68-35 44
3. A.S.A. Tg. M. 34 17 4 13 48-42 38
4. Sp. studențesc 34 14 9 11 52-41 37
5. „Poli" Tim. 34 14 9 11 54-52 37
6. Univ. Craiova 34 13 10 11 41-32 36
7. S.C. Bacău 34 14 7 13 37-35 35
8. F.C.M. Reșița 34 14 6 14 39-55 34
9. F.C. Bihor 34 14 5 15 43-46 33

10. F.C. Constanța 34 12 8 14 34-36 32
11. F.C. Argeș 34 12 8 14 36-47 32
12. Jiul 34 12 8 14 42-54 32
13. Polit. lași 34 13 5 16 46-50 31
14. Rapid 34 12 7 15 40-47 31
15. U.T.A. 34 13 5 16 46-56 31
16. F.C. Olimpia 34 12 7 15 36-56 31
17. C.F.R. 34 9 10 15 30-39 28
18. „U" Cluj-N. 34 8 3 23 30-45 19

TINERET - SPERANȚE
1. UNIV. CV. 34 21 7 6 67-26 49
2. F.C. Constanța 34 18 9 7 73-33 45
3. Steaua 34 20 5 9 58-41 45
4. F.C. Argeș 34 20 4 10 53-34 44
5. Dinamo 34 16 10 8 73-36 42
6. „Poli" Tim. 34 19 1 14 60-41 39
7. Sp. stud. 34 15 7 12 59-50 37
8. F.C. Bihor 34 14 6 14 56-61 34
9. Polit. lași 34 13 6 15 52-56 32

10. U.T.A. 34 11 8 15 33-56 30
11. „U" Cj.-N. 34 12 5 17 37-48 29
12. Rapid 34 11 7 16 44-55 29
13. C.F.R. 34 7 14 13 41-42 28
14. A.S.A. 34 11 6 17 45-58 28
15. S.C. Bacău 34 12 3 19 51-68 27
16. F.C.M. Reșița 34 11 5 18 37-55 27
17. F.C. Olimpia 34 8 9 17 42-68 25
18. Jiul 34 10 2 22 32-95 22

DATE STATISTICE

1. STEAUA (1)
2. Sp. stud. I
3. Dinamo (2]
4. Univ. Cv. |
5. A.S.A. (6)
6. „Poli" ~
7. U.T.A.
8. F.C.
9. Jiul

10. S.C.
11. F.C.

Tim.
(15)

Olimp. 
(13) 
Bacău 
Bihor

12. F.C.M. Reș.
13. C.F.R. (18)1
14. F.C. Argeș
15. Rapid (9)
16. F.C. C-ța.
17. Polit. lași
18. „U" Cj.-N.

între paranti

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Univ. Cv.
4. F.C. C-ța.
5. „Poli" Tim.
6. F.C. Argeș
7. Sp. stud.
8. F.C. Bihor .
9. A.S.A. |

10. Polit. lași
11. S.C. Bacău
12. U.T.A.
13. F.C.M. Reși
14. Rapid I
15. C.F.R.
16. F.C. Olimpl
17. Jiul

Cj.-N. I

NUMĂRUL GOLURILOR, SUPE
RIOR CELUI DIN EDIȚIA AN

TERIOARA

S-a încheiat încă *o ediție a Di
viziei A, a 58-a. In această pauză 
dintre două campionate, ne pro
punem să readucem in actualita
te, cu ajutorul datelor statistice, 
principalele aspecte desprinse din 
desfășurarea întrecerii recent în
cheiate.

In cele 34 de etape ale campio
natului cu nr. 58 s-au marcat 801 
goluri, ou 32 mai multe decât în 
ediția trecută, cînd s-au înscris 
769. Media golurilor pe etapa este 
de 23,56, iar aceea pe partidă de 
2,61. Cea mai productivă etapă 
din această a 58-a ediție a fost 
a XVn-a, cu 37 goluri, la polul 
opus situîndu-se etapele a XV-a 
și a XXIII-a, cu numai 17 goluri 
la activ, adică cu nici măcar 
două goluri de meci. Și în această 
ediție, diferența dintre golurile 
înscrise de gazde și, respectiv, de 
oaspeți este destul de mare : din 
totalul de 801, 620 aparțin gazde-

Radulescu î 
rea Spor lull

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
finale 
celor-

lor, iar 181 
oaspeți. Cea 
s-a înregis 
XXllT-a : gd 
goluri, oaspl 
mare diferei 
în runda a 1

GAZDELE 
DIN PUNC'

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 25 IUNIE 1976 
EXTRAGEREA I : 9 64 74 14
49 27 80 85 
EXTRAGEREA a II-a : 34 
15 86 7 32

FOND
TIGURI :
91.780 lei, 

Plata cîștigurilor la 
tragere se face astfel: 
iulie pînă la 25 august 
nicipiul București),

423,70 a 200 lei ; cat. 8 : 
a 100 lei.

50

3 23
GENERAL DE 
799.463 lei, din 
report.

21 30

CÎȘ-
care

această 
de la 5 
(în mu- 

de la 9 
iulie pină la 25 august (în țară) 
și începînd aproximativ de la 

iulie (prin mandate poștale).
CÎSTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 15 IUNIE 1976
FAZA I : Categoria 2 : 1 

riantă 50% a 12.500 lei, 1 
riantă 25% a 6.250 lei și 3 
riante 10% a 2.500 lei ; cat. 3 : 
11,70 a 15.979 lei ; cat. 4 : 66 a 
2.833 lei ; cat. 5 : 119,15 a 400 
lei ; cat. 6 ; 193,65 a 300 lei ;

9

va- 
va- 
va-

MAGAZINUL UNIVERSAL „BUCUR-OBOR"
din București, șoseaua Colentina nr. 2, sector 3, telefon 
12.34.48, pune la dispoziția cluburilor și asociațiilor sportive, 

cu plata prin virament, toate articolele necesare practicării 
sportului.

cat. 7 : 
2.072,30

FAZA a II-a : Categoria A : 
1 variantă 50% a 25.000 lei, 1 
variantă 25% a 12.500 Iei și 3 
variante 10% a 5.000 lei ;
B : 4,25 variante a 10.000 
sau, la alegere, o excursie 
Austria-Ungaria (cu trenul) 
o excursie de două locuri _
U.R.S.S. (cu trenul și avionul), 
sau în Cehoslovacia (cu trenul) 
și diferența în numerar ; cat. 
C : 9,55 a 10.000 lei ; cat. D : 
93,85 a 2.156 lei ; cat. E : 1.046,35 
a 100 lei.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 20 IUNIE 1976
Categoria 1 : 1 variantă 50% 

a 25.764 lei și 2 variante 25% a 
12.882 lei ; cat. 2 : 5 variante a 
10.305 lei ; cat. 3 : 27,75 a 1.857 
lei ; cat. 4 : 54,50 
cat. 5 : 246,50 a 200 
1.734,75 a 100 lei.

AZI ULTIMA ZI
PROCURAREA BILETELOR 
LA TRAGEREA EXCEPȚIO

NALA PRONOEXPRES 
OLIMPIC DIN 27 IUNIE 1976

Se atribuie : autoturisme, 
excursii peste hotare și . cîști- 
guri în bani.

Tragerea are loc mîine la 
București, în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr 2, cu începere de la orele 
1735.

cat. 
lei 
în 

sau 
în

a 945 lei ; 
lei ; cat. 6 :

PENTRU

□ le campionatului Diviziei C, 
lalte șase serii (7—12).

In numărul de ieri ai ziarului nostru au fost publicate clasamentele
, >..< r^. . . . seriile 1—6. Astăzi urmează clasamentele

A IX-A

SERIA A VII-A SERIA A X-A

1. MIN. LUPENI 30 17 9 4 52-13 43 1. MIN. CAVNIC 30 20 4 6
2. Cim.-V. Tg. Jiu 30 16 5 9 49-31 37 2. Unirea Dej 30 16 6 8
3. Metalurg. Sadu 30 15 6 9 35-27 36 3. Minerul Rodna 30 15 4 11
4. Lotrul Brezoi 30 16 3 11 50-33 35 4. CUPROM B.M. 30 14 6 10
5. Met. Dr. Tr. S. 30 15 5 10 47-30 35 5. Derm. Cj.-Nap. 30 12 8 10
6. Progr. Băilești 30 14 6 10 52-36 34 6. Min. B. Sprie 30 11 9 10
7. Dierna Orșova 30 12 7 11 47-40 31 7. C.I.L. Gherla 30 11 9 10
8. Chim. Rm. V. 30 11 8 11 35-33 30 8. Foresta Bistr. 30 13 4 13
9. Dunărea Calafat 30 11 7 12 41-54 29 9. Minerul Bătuț 30 14 2 14

10. MEVA Dr. Tr. S. 30 11 5 14 38-44 27 10. Minerul Borșa 30 12 5 13
11. Unirea Drag. 30 10 7 13 27-35 27 11. Tehno. Cj.-Nap. 30 10 8 12
12. Constr. Craiova 30 11 5 14 39-55 27 12. Bradul Vișeu 30 12 4 14
13. C.F.R. Craiova 30 9 7 14 29-47 25 13. Cimentul Turda 30 9 8 13
14. Min. Rovinari 30 8 7 15 27-38 23 14. Minerul Bâița 30 11 3 16
15. Vict. Craiova 30 7 8 15 29-55 22 15. Constr.-M. Cj.-N. 30 9 6 15
16. Unir. Dr. Tr. S. 30 7 5 18 37-63 19 16. Progr. Năsăud 30 5 6 19

SERIA A VIII-A SERIA A Xl-A

1. AURUL BRAD 28 16 7 5 57-23 39 1. CHIM. T-VENI. 30 21 6 3
2. Min. Anina 28 13 6 9 46-28 32 2. Metalul Aiud 30 22 4 4
3. Vulturii Lugoj 28 11 8 9 32-25 30 3. Unirea A. lulia 30 18 4 8
4. Gloria Reșița 28 14 2 12 47-43 30 4. Inter Sibiu 30 16 5 9
5. Constr. Tim. 28 11 6 11 41-28 28 5. Textila Cisn. 30 14 4 12
6. Ceramica Jimb. 28 12 4 12 29-40 28 6. Met. Copsa M. 30 13 6 11
7. Minerul Ghelar 28 11 5 12 41-46 27 7. U.P.A. Sibiu 30 12 7 11
8. Un. Sînnîe. M. 28 12 3 13 35-45 27 8. Met. Sighiș. 30 12 5 13
9. Știința Petr. 28 12 2 14 34-35 26 9. Constr. A. lulia 30 13 3 14

10. Electrom. Tim. 28 10 6 12 31-34 26 10 C.I.L. Blaj 30 10 8 12
11. Minerul Teliuc 28 12 2 14 33-38 26 11. Soda Ocna M. 30 12 3 15
12. Met. Oțelu R. 28 10 6 12 38-51 26 12. Avîntul Reghin 30 10 4 16
13. C.F.R. Simeria 28 11 3 14 39-38 25 13. I.M.I.X. Agnita 30 8 5 17
14. Metalul Bocșa 28 10 5 13 46*54 25 14. Textila Sebeș 30 8 4 18
15. C.F.R. Carans. 28 12 1 15 36-57 25 15. Vitrom. Mediaș 30 8 3 19

16. Lacul Ursu Sov. 30 7 1 22

SERIA SERIA A Xll-A

1. armat, zalau
2. Strungul Arad
3. Constr. Arad
4. Bih. Marghita
5. Rec. Salonta
6. Voința Oradea
7. Minerul Bihor
8. Someșul S. M.
9. Oașul Negrești

10. Din. M.I.U. Or.
11. Gloria Arad

- 12. Min. Suncutuș
13. Gloria Șimleu
14. Voința Cărei
15. Rapid Jibou
16. Constr. S. M.

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

4
6
8
9
7

11
11
11
14
13
14
13
15
13
17
24

66-19
53- 22 
56-29 
72-41 
42-38
54- 43
36- 40 
41-29 
47-43 
35-41
37- 49 
30-47 
35-68 
33-58 
44-53 
24-85

46
42
38
37
37
34
31
30
28
27
26
25
25
24
21

9

echipele clasate

1. OLTUL Sf. Gh.
2. Progr. Odorhei
3. Viit. Gheorg.
4. C.S.U. Brașov
5. I.C.I.M. Brașov
6. Carpați Brașov
7. Unirea Sf. Gh.
8. Chim. Or. Vict.
9. Min. Baraolt 

[0. Precizia Săcele
11. Torpedo Zârn.
12. Utilajul Fag.
3. Forest. Tg. Sec.
4. Minerul Bălan
15. A.S.
16. Met.

pe primul

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

17
16
17
15
12
11
11
10
13
11

8
11
10
9

10
7

Și la capi 
te“, gazdele I 
în fața oaj 
puncte (adit 
80%), față dl 
306 partide d 
nit gazdelor! 
egalitate, iad 
de partea I 
a XIII-a si 
n-au reușit I 
punct, toatei 
cîstigate de | 
dele a 
peții atrWizj 

multe I

45-37
51-27
51-45
42-40
41-33
47- 37
39-44
48- 47
39-38
38-38
36-59
25-81
25-57
22-90

40 
37
32
32
31
29
29
28
27
24
21
20
19
15

54-20
60-27
45- 29
46- 28
53-40
34- 29
40-39
32- 33
35- 50
30-36
28-36
36- 50
26-48
35-46 25
33- 45 25
24-55 20

42
38
38
37
31
30
30
29
29
23
26
26
26

M. Ciuc
Tg. Sec.

loc în fiecare serie au pro-Dupâ cum se știe, , 
movat în Divizia B, iar cele de pe locurile 15—16 au retrogradat.

Ultimelel 
vatorilor fl 
de arbitraj 
Diviziei A 
ceasta pa 
după 34 dl 
stituit în I 
de discuții I 
alteori nu,l 
mereu istJ 
jurul meci 
lor, al col 
Ultima eta 
putea, de I 
be pozițiill 
avut o de.J 
bitrii nefiil 
decît de d 
șui lor gal 
nici echipJ 
să se pohl 
nu se ini 
des... I

Demnă I 
comportări] 
— Olimpia] 
Univcrsita] 
aflate în ] 
Ele au av] 
împăcind J 
actuală



MÎINE. In divizia b ULTIMA ETAPĂ
VA DECIDE ECHIPELE RETROGRADATE

i'.WWWWWWWWWWÎX
I

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR

11 5 1 41-17 27
7 3 2 31-13 22
7 7 3 29-16 21
7 7 3 19-15 21
9 2 6 26-20 20
7 6 4 29-25 20
7 3 7 26-26 17
7 3 7 20-25 17

I 6 5 6 16-26 17
1 5 6 6 17-15 16
I 7 2 8 21-25 16
1 6 4 7 21-33 16
I 5 5 7 18-17 15
I 6 3 8 19-24 15
I 5 4 8 21-27 14
I 4 6 7 11-19 14
I 5 2 10 19-25 12
|3 0 14 7-23 6

ile din tur.

SERIA I : • F.C. Petrolul Ploiești — Gloria Buzău :
(Baia Mare) • Celuloza Călărași — Unirea 
(Pitești) • S.C. Tulcea — C.S. Botoșani :
• C.S.M. Suceava — F.C.M. Galați : Al.
• Cimentul Medgidia — C.S.M. Borzești : C.
® F.C. Brăila — Ceahlăul P. Neamț
• Victoria Tecuci — Metalul Plopeni : Gh. Popovîci
• C.F.R. Pașcani — Prahova Ploiești : I. ~_ ___... . . Dancu
• C.S.U. Galați — Viitorul Vaslui : se dispută la 1 iulie.

T. 
N.

SERIA A ll-A : • F.C.M. Giurgiu — C.S. Tîrgoviște : P.
(Focșani) • Tractorul Brașov — Dinamo Slatina : V. Catena
• Autobuzul București — Metalul Mija : ”
• Ș.N. Oltenița — Steagul roșu Brașov
• Unirea Alexandria — Voința București : I.
• Electroputere Craiova — Chimia Tr. Măgurele
• Chimia Rm. Vrlcea — Progresul București : V.
• Minerul Motru — Nitramonia Făgăraș : FI.
• Metalul București 
iunie (2—2).

SERIA A III-A : •
C. Petrea (București) 
(Craiova) • Gloria 
ceava) • C.I.L. 
(P............................

F.C. Corvinul Hunedoara — C.F.R.
• Sticla Turda — Dacia Orâștie : , _

Bistrița — F.C. Șoimii Sibiu : M. Fediuc (Su- 
Sighet — Metalurgistul Cugir : “ —- ■

Neamț) • U.M. Timișoara — Rapid Arad : 
Victoria Călan — Gaz metan Mediaș : 

Mureșul Deva — Minerul Moldova Nouă : 
Unirea Tomnatic — Ind. sîrmei C. Turzii : 
F.C. Baia Mare

iunie (3—0).

I

JÎWWWWWWWWW
în Divizia B va avea loc mîine 

ultima etapă : ea urmează să sta
bilească echipele care vor părăsi 
acest eșalon. Spunem aceasta de
oarece liderii celor trei serii, în 
special cei ai seriilor I și a Il-a, a- 
vînd un avans substanțial, nu mai 
pot fi ajunși, iar F.C, Corvinul 
Hunedoara (în seria a IlI-a), evo- 
luind pe teren propriu și fiindu-i 
necesar doar un punct, este greu 
de prevăzut că va pierde șefia.

Etapa disputată duminica trecu
tă a dat cîștig de cauză, în ge

\nou gol pentru echipa sa. (Fază din întilni- 
p—Jiul, încheiată cu un „scor fluviu" : 6—1)

Foto : Dragoș NEAGU
înscrise de 
p diferență 
I etapa a 
I marcat 10 
• cea mai 
pnsemnat-o 

fată de 3.

IjLAT 80% 
I ÎN JOC

te cîștiga- 
categoric 

finind 491 
pntaj de 
L Din cele 
I au reve- 
ncheiat la 
Iria a fost 
n etapele 

oaspeții 
re nici un 
hide fiind 
li. în run- 

oas- 
biW cele 
le 8.

CAMPIOANA, 6 VICTORII ÎN 
DEPLASARE

va prezentăm echipele care au 
reușit să obțină victorii în depla
sare : Steaua 6, Dinamo 5, A.S.A. 
3, F.C.M. Reșița și S.C. Bacău 
cîte 2, Univ. Craiova, Sportul 
studențesc, U.T.A., F.C. Olimpia, 
F.C. Argeș, F.C. Constanța, C.F.R. 
„U“-.piuj-Napoca, Jiul, ,,Poli“ Ti- 
mișsjjpa $i F.C. Bihor cîte una.
20 DE JUCĂTORI AU MARCAT 

21 DE AUTOGOLURI
Iată jucătorii care au înscris în 

propria poartă : Knoblau (F.C. 
Olimpia) — de 2 ori (etapele a 
XlX-a și a XXX-a), Pîrvu, Birău, 
Kukla, Schepp (U.T.A.), Anton, 
Dinu, Sofian (Polit. Iași), Naghi, 
Ispir, Bdloni (A.S.A.), G. Sandu, 
Dobrău (Dinamo), Mehedintu, 
Păltinișan (,,Poli“ Timișoara). Bă
lăci, Deselnicu (Univ. Craiova), 
Nieulescu (Jiul), Grigore (Sportul 
studențesc). Anca („U“ Cluj-Na
poca).

le obser- mai ales, în fotbal, nici un
mele foi drum nu e fără întoarcere. Ar-
h-pionatul bitrul Gheorghc Relezan, care
b de a- a condus partida de la Satu
mpetitie, Mare, dintre Olimpia și Uni-
lau con- vcrsitatea Cluj-Napoca, care a-
I subiecte veau să plece braț la braț în
Ivorabilc, Divizia B, își exprimă admira
ta scris ția față de comportarea cchi-
|i — în pelor și a spectatorilor. Victo-
fcbitraje- ria echipei lor nu mai schimba
fcătorilor. nimic, dar spectatorii sătmăreni
Ircu mai au aplaudat-o, totuși, cu căldu-
I schim- ră. „Au răsunat aplauze și pen-
fent, a tru echipa oaspe, ca și pentru
bală, ar- brigada de arbitri. Au fost mo-
I recurgă mente emoționante. Felicitări !“
Icartona- Felicitări publicului din Satu
Iși timp, Mare și pentru victoria finală
12JJotive în competiția disciplinei, dota-
IT*23 ce îă cu „Trofeul Petschovschi".
lsfl.it de
I • Cu o singură excepție, ar-
■li- este bitrajele sînt notate cu 9 de 
■echipe către observatorii federali. Sur- 
B.F.K. și prinzător, tocmai în meciul în- 
■®ca — cheiat cu scorul etapei (6—1) 
■eranțe. arbitrul C. Szilagyi a primit o 
■demnă, notă mai mică : 7. Observato- 
■ia loî rul federal, Alexandru Ionescu, 
■tfel, că ii reproșează neacordarca unei

ACORD FINAL

^\\\\\\\\\\\\\^
I

R.

C. Szilagyi
Focșani : FI. Anuțescu 
F. Coloși 
Grigorescu
Manușaride

Stincan

(București) 
(București) 
(București) 
(București) 
(București) 
(București)

Silvestru
i (Cărei) 

(lași) 
(Bîrlad) 
Mureș) 

(Mediaș)

Ba la novici 
Rai nea 

Rus (Tg. 
: L. Peto
Tătar (Hunedoara) 

___ ___ . __ , . ... Logofătu 
Metrom Brașov : s-a disputat în

(Arad)
ziua de 23

Timișoara : 
R. Șerban

, D. Diminescu 
M. Vasiliu (Ploiești) 

T. " -- -
E.

Vass (Oradea)
Voicu (Oltenița)

I. Urdea (București) 
Victoria Cărei : s-a disputat în ziua de 24

VWWWWWWWWWWv
neral, echipelor favorite, mai ales 
celor care au jucat acasă. Dar, 
totuși, un rezultat a surprins. 
Este vorba de partida dintre 
C.S.M, Borzești si Victoria Tecuci, 
încheiată, după cum se știe, cu

UN PUTERNIC CENTRU SPORTIV
ÎN PERSPECTIVĂ Lfl U.M.T.

Există la Timișoara, în car
tierul Fabric, situat către ex
tremitatea de nord a orașului, 
un teren de fotbal cu tribune 
vechi, din lemn, care în urmă 
cu mulți ani se numea „Elec
trica". Aici, în perioada de di
nainte de război, au strălucit 
„stelele" marii Ripensia și tot 
aici, în mai 1951, Iolanda Balaș 
dobora primul său record na
țional trecînd ștacheta înălțată 
la 1,49 ni. Ceva mai tîrziu, 
„Electrica" a devenit „Progre
sul". A fost doar o simplă 
schimbare de nume.

Din 1970, însă, bătrîna arenă 
a Ripensiei lui Bindea și Do- 
bay a început a prinde iarăși, 
cu adevărat viață. Și aceasta 
grație echipei întreprinderii 
mecanice, promovată, atunci, 
în Divizia B. Treptat, mica 
bază de la „Progresul" și-a re- 
cîștigat dreptul la o existență 
reală în circuitul competițional 
cu caracter republican. Chiar 
și în condițiile în care U.M.T. 
— retrogradată numai după un 
an — a fost nevoită să activeze 
două sezoane în Divizia C pînă 
în vara anului 1973, cînd a re
venit în eșalonul secund al 
fotbalului nostru, avîndu-I la 
cîrmă pe Iosif Varga Lipoczi, 
în prezent antrenor al forma
ției de juniori, cîștigătoarea 
seriei a V-a a campionatului 
republican.

De atunci, ideea consolidării 
echipei pe planul performanței 
sportive a fost nemijlocit le
gată de continua îmbunătățire 
a bazei sale materiale. Așa a 
apărut, pe un spațiu nefolosit, 
la mică distanță de vechiul 
stadion „Progresul" — reame- 
najat și utilat pentru jocuri 
oficiale — un nou teren de 
fotbal, gazonat, realizat în cea 

lovituri de la 11 metri în fa
voarea Sportului studențesc, la 
un henț în careu comis de a- 
părarea Jiului. Referindu-se la 
această fază, arbitrul C. Szi
lagyi arată că se află aproape 
de fază, dar că n-a văzut hen- 
tul respectiv, fiind mascat și de 
un grup de jucători. Este po
sibil. Dar, plasamentul este unul 
din atributele Importante ale 
arbitrajului, mai ales în zona 
fierbinte a suprafeței de pe
deapsă, unde faulturile sau 
hențurile echipei în apărare 
trebuie sancționate cu' lovituri 
de la 11 metri.

• N. Cursaru, arbitrul me
ciului Rapid — S.C. Bacău, a- 
răta că numai cu multă greu
tate a putut face ordine în in
cinta terenului, unde au pătruns 
persoane care nu aveau acest 
drept. Ce caută în incintă fel 
de fel de persoane ? Luînd loc 
în tribune, respectă instrucțiu
nile F.R.F. și — în mod sigur 
— văd și mai bine meciul.

Jack BERARIU 

victoria Ia limită (1—0) a forma
ției oaspe. A surprins acest re
zultat deoarece C.S.M., în parti
dele disputate acasă, a acumulat
— de regulă — maximum de 
puncte, chiar în fața unor adver
sari mai puternici și cu mai mul
tă experiență competițională. Dar, 
duminica trecută, jucătorii de la 
C.S.M. Borzești au avut o com
portare inexplicabil de slabă, 
ceea ce a permis adversarilor să 
cîștige la limită. Oare nu este ca
zul ca federația să se intereseze 
mai îndeaproape de acest caz, ca 
și de altele asemănătoare ?

Duminica trecută a avut loc și 
derbyul seriei a Hl-a, între F.C. 
Șoimii Sibiu și F.C. Corvinul Hu
nedoara. Gazdele au aruncat în 
luptă tot potențialul lor și au ter
minat învingătoare (2—0). Se rxare 
însă că, așa după cum spuneam 
mai înainte, această victorie nu 
va ajuta pe F.C. Șoimii să de
troneze pe lider, în final, deoa
rece programul de mîine este a- 
vantajos acestuia.

Programul ultimei etape cuprin
de multe partide interesante, u- 
nele dintre ele urmînd să decidă
— cum menționam — echipele 
care vor părăsi Divizia B. Iată 
cîteva meciuri din această cate
gorie : Celuloza Călărași — Uni
rea Focșani (seria I), Unirea 
Alexandria — Voința București, 
Autobuzul București — Metalul
Mija, Minerul Motru — Nitramo
nia Făgăraș (seria a II-a), Sticla 
Turda — Dacia Orăștie, Mureșul 
Deva — Minerul Moldova Nouă 
și Unirea Tomnatic — Ind. sîrmei 
C. Turzii (seria a ni-a).

mai. mare măsură prin muncă 
patriotică. Și aceasta nu con
stituie decît o parte a unui plan 
de acțiune, vizînd transforma
rea întregii zone situate la est 
de Fabric — cunoscută sub 
numele de „Pădurea verde" — 
intr-un vast complex sportiv și 
social-cultural.

...Ne aflăm în biroul dircc. 
torului tehnic al întreprinderii, 
ing. N, Popescu — președintele 
asociației sportive U.M.T. —, 
în prezența directorului gene
ral al aceleiași întreprinderi, 
ing. I. Bagiu — jucător al Po
litehnicii prin anul 1945 —, a 
ing. Iosif Lereter, actualmente 
unul dintre antrenorii echipei 
alături de St. Lenghel. a prot. 
Gh. Talianu, metodist Ia 
C.J.E.F.S, Timiș, și a fostului 
„tunar" timișorean D. Bandu, 
care ne informează că în în
treprindere îi mai putem întîinl 
și pe Pavlovici, Zombori, Bur
ger, Ritter, Andreescu sau M. 
Popa, „ripensiști", „ceferiști" 
sau „poliști" din diferite ge
nerații, uniți astăzi sub culorile 
alb-negru ale U.M.T.

în fața noastră, pe masa de 
lucru, macheta complexului 
„Pădurea verde". Ln una din 
extremități sînt marcate trei 
instituții de învățămînt — 
Liceul de electrotehnică nr. 2, 
Grupul școlar U.M.T. si un 
liceu de cultură generală, în 
perspectivă a fi patronat, pe 
linie sportivă, de întreprindere; 
în continuare apar clădirile in
ternatului, cantinei și că
minului pentru aproxima
tiv 1500 de nefamiliști ; în-zona 
centrală a complexului se în
scriu mai multe terenuri de 
volei, baschet, tenis și hand
bal, alternînd cu spații verzi; 
apoi noul teren de fotbal, re
cent gazonat ; urmează vechea 
bază „Progresul", leagănul de 
ieri al Ripensiei, care, reame- 
najată, va fi dată în folosință 
viitorului centru de copii si 
juniori U.M.T. în sfîrșit, îa 
cealaltă extremitate a mache
tei, se înscrie, ca pentru o 
perspectivă mai îndepărtată, 
silueta unui mic stadion de 
fotbal.

„Complexul sportiv „Pădurea 
verde", ne spune directorul 
general al întreprinderii, ing.
1. Bagiu, va îndeplini — prin 
dimensiunile și varietatea ele
mentelor sale de structură — 
trei funcții deosebit de impor
tante : 1. va asigura unui nu
măr de 3 000 de elevi posibi
litatea de a face sport. în con
diții optime, fără a fi preju
diciat procesul de învățămînt;
2. va oferi angajaților între
prinderii mecanice un spațiu 
necesar de agrement și destin
dere ; 3. va constitui, în per
spectivă, un puternic nucleu 
de performanță al orașului".

La extremitatea de nord a 
Timișoarei, pe temelia unei 
vechi tradiții sportive, se ri
dică astăzi o veritabilă cetate 
a sportului. Va fi, cu si
guranță, o nouă punte de le
gătură între trecutul și viito
rul fotbalistic al Timișoarei.

Mihai IONESCU

BALONULUI ROTUND
In „Cupa balcanica” pentru echipele de tineret

AZI, LA SALONIC, 
MECIUL ROMÂNIA-BULGARIA

SALONIC, 25 (prin telefon). 
Joi, în prezenta a 20 000 de 
spectatori, a avut loc, pe sta
dionul Kaftanzoglu, din locali
tate, festivitatea de deschidere 
a celei de a IX-a ediții a „Cu
pei balcanice" rezervată echipe
lor de tineret (23 de ani). Cele 
cinci loturi participante (Alba
nia, Bulgaria, Iugoslavia, Româ
nia și Grecia — absentează echi
pa Turciei) au defilat în aceas
tă ordine pe pista stadionului, 
aliniindu-se apoi, în fata tri
bunei oficiale, pentru intonarea 
imnurilor. în continuare, pe o 
vreme ploioasă și surprinzător 
de rece, s-au disputat primele 
meciuri ale campionatului. De 
la ora 18 (17, ora Bucureștiului) 
s-au întîlnit echipele Albaniei 
și Iugoslaviei, apoi cele ale 
Bulgariei și Greciei.

Primul meci s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 
(0—0). Iugoslavii au deschis 
scorul imediat după pauză, dar 
tinerii fotbaliști albanezi au 
jucat, în continuare, din ce în 
ce mai bine, au egalat și ar fi 
putut să cîștige dacă n-ar fi 
ratat cîteva mari ocazii. Me
ciul, singurul din grupa a doua 
(prin absenta echipei Turciei), 
se va rejuca sîmbătă, pe ace
lași stadion, de la ora 18, în 
deschidere la partida România 
— Bulgaria. Această hotărîre a 
fost luată de organizatori da
torită rezultatului de egalitate, 
cel de al doilea meci urmînd 
să desemneze echipa cîștigă- 
toare de grupă.

întîlnirea vedetă a cuplajului 
a fost, cu mici excepții, o de
monstrație de fotbal modern, 
ambele formații evoluînd la ca
pacitatea ’ lor maximă, etalind 
un joc în viteză și forță, parti
da avînd un ritm sufocant. 
„ll“-le elen a dominat mai 
mult, și-a creat numeroase o- 
cazii clare de gol, dar s-a do
vedit imprecis la finalizare. 
Partida s-a încheiat cu un scor 
alb. Ambele formații se anunță 
însă adversare foarte puternice 
pentru echipa noastră, care a 
ajuns joi la Salonic. Seara, 
după festivitatea de deschidere,

ÎNCHEIEREA competiției 

GOLGETERILOR EUROPENI
1. Kaiafas ; 2. Bianchi ; 3. Risi ; 
Dudu Georgescu pe locul 5, 

lordănescu pe 22.
zilele trecute s-a încheiat com

petiția golgeterilor europeni, do
tată CU „GHEATA DE AUR". Lo
cul 1 a revenit în acest an Iul 
Kaiafas (Omonia Nicosia) cu 39 
de goluri marcate în 28 de me
ciuri. Următoarele locuri, respec
tiv „gheata de argint si cea de 
bronz" au revenit lui Bianchi 
(Reims) cu 34 de goluri (38 j) șl 
Risi (F. C. Ziirich) 33 g (26 j).

In continuare, clasamentul (din 
care fac parte aproape 100 de ju
cători) se prezintă astfel : 
4. Mattson (Oesters — Suedia) 
31 g (26 j) ; 5. Dudu Georgescu 
(Dinamo București) 31 g (34 j) ;
6. Jordao (Benfica) 30 g (30 j);
7. Nene (Benfica) 29 g (30 j) ; 8. 
Geels (Ajax Amsterdam) 29 g 
(34 j) ; 9. Fischer (Schalke 04) 
29 g (34 j); 10. Van der Kuylen 
(P.S.V. Eindhoven) 28 g (34 j) ete. 
lordănescu (Steaua), cu 23 de 
goluri marcate se află pe locul 22.

Ceremonia decernării trofeelor 
va avea loc la toamnă, la Paris.

DE PRETUTINDENI
• La reuniunea U.E.F^A., ținută săptămâna trecută la Stockholm; 

s-a stabilit ca, pentru turneul final al ediției 1980 a C.E., țara-gazdă 
să fie stabilită cu trei luni înaintea datei' alese, pentru organizarea 
părții finale a competiției.
• Prinde tot mai 

mult contur proiectul 
F.I.F.A. pentru orga
nizarea unei competi
ții mondiale rezerva
tă echipelor de juni
ori. Pentru 1977 este 
prevăzut^ disputarea

unui prim turneu 
mondial, întrecere 
care va precede cea 
dintîî ediție oficială a 
campionatului. Acest 
turneu mondial ur
mează să se desfășoa
re în lunile iunie —

• „Comisia de control și disciplină a U.E.F.A. a statuat că jucătorul Ro
berto Martinez de la Real Madrid este calificat să participe la meciuri pen
tru campionatul Europei sub culorile reprezentativei Spaniei. Comisia s-a con
vins de autenticitatea actului său de naștere și a altor documente oficiale 
prezentate ; dubla naționalitate spaniolă și argentiniană a lui Martinez a dat 
loc, la timpul său, la reclamații și intervenții”, scrie Buletinul Oficial U.E.F.A. 
din iunie.

@ Joseph Jurion, unul dintre 
cei mai cunoscuți internaționali 
ai Belgiei, fost căpitan al echipei 
Anderlecht, a fost suspendat pe

• S-a înregistrat încă o retragere din preliminariile C.M. 1978. Este 
vorba de reprezentativa Sudanului. Adversara să, echipa Kenyei, este 
calificată, deci, pentru turul al doilea.

© Recursul lui Real Madrid 
la hotărîrea U.E.F.A. de suspen
dare a clubului spaniol din com

jucătorii români au rămas în 
tribunele stadionului pentru a 
urmări cele două meciuri. As
tăzi (n.r. ieri), de la ora 18, 
lotul nostru a efectuat un an
trenament de aproximativ 80 
de minute. Singurul jucător 
care ridică semne de întreba
re este Radulescu, ușor acci
dentat, dar medicul echipei, M. 
Ciortea, speră să-1 recupereze 
pînă la ora meciului. De altfel, 
iată și „U“-le probabil, pe care 
antrenorii N. Petrescu și E. 
Banciu intenționează să-1 ali
nieze în partida de sîmbătă cu 
Bulgaria : lonită — Lucuță, 
Păltinișan, Ciugarin, Onuțan — 
Custov, Boca, Moldovan — 
Zamfir, Radu II, Rădulescu. Re
zerve vor fi : Jivan, Ciocan 
(C.F.R.), Lunca, Voicilă, I. Ma
rin.

In continuare, programul e- 
chipei noastre este cel anun
țat. Adică, luni de la ora 20, 
va susține partida cu Grecia. 
Marti va avea loc meciul pen
tru locurile 3—4, iar miercuri 
finala „Cupei balcanice", ulti
ma ediție desfășurată în aceas
tă formulă. Pentru că aici, la 
Salonic, s-a întrunit și Comite
tul director al campionatului 
balcanic (la care au participat 
din partea F.R.F. I. Alcxan- 
drescu și M. Sămăreanu) care 
a hotârît ca viitoarea ediție a 
acestei competiții să se desfă
șoare după sistemul „Cupei 
balcanice" intercluburi.

Laurențiu DUMiTRESCU

TIJIÎNFIIL INTERNATIONAL 
DE EA PARIS

PARIS, 25 (Agerpres). — Com
petiția internațională de fotbal or
ganizată de clubul Paris St. Ger
main s-a încheiat eu victoria for
mației braziliene Fluminense, care 
a întrecut, în finală, cu scorul de 
3—1 (1—1), o selecționată europea
nă.

Comentind finala, desfășurată 
pe stadionul „Parc des Princes’* 
din Paris în prezenta a peste 
40.000 de spectatori, agenția 
„France’Presse” scrie, printre 
altele: „Profitînd de jocul mai 
lent al brazilienilor, selecționata 
europeană a început bine aceas
tă partidă, pe care a dominat-o 
în prima jumătate de oră. Dato
rită eforturilor olandezului Van 
Hanegem, englezului Jordan șî 
românului Dudu Georgescu, fot
baliștii europeni au reușit să 
deschidă scorul în minutul 34, 
prin golul înscris de scoțianul 
Bremner. In continuare, echipa 
braziliană, cu Rivelino în vervă 
deosebită, a preluat inițiativa, 
adjudeeîndu-și victoria prin pun
ctele realizate de cunoscutii in
ternaționali Paulo Cesar (min. 
43), Dorval (min. 67) și Carlos 
Alberto (min. 71, din lovitură de 
la 11 m).

în selecționata europeană, an
trenată de Ștefan Covaci, au 
mai evoluat, printre alții, iugo
slavii Petrovici, Acimovici, olan
dezii Suurbier. Rensenbrink și 
spaniolul De Felippe.

în partida pentru ‘ locul trei, 
selecționata olimpică a Braziliei 
a învins cu scorul de 2—1 (0—1) 
echipa Paris St. Germain. Golu
rile au fost marcate de Luis 
Fernando (min. 46), Rosemiro 
(min. 68), respectiv M’Pele (min. 
34).

iulie 1977. în Tunisia. 
Europa va fi repre
zentată de 6 selecțio
nate, criteriul de ale
gere a lor urmînd să 
fie Turneul U.E.F.A. 
1977.

viață de federația belgiană pen
tru tentative de corupere în fa
voarea formației Douviăre, pe 
care o antrena în ultima vreme.

petițiile europene intercluburi 
pe timp de un an, va fi exa-r 
minat la 1 iulie, la Ziirich.

lsfl.it
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CĂRȚI NOI

S-au deschis taberele de aviație

PROGRAMULUI DE ACTIVITATE,
UN BOGAT CONȚINUT

EDUCATIV-PATRIOTIC
în toate aerocluburile din 

tara și-au deschis porțile, odată 
cu vacanta de vară a elevilor, 
taberele cu profil de aviatie- 
planorism, parașutism, zbor cu 
motor — organizate de către 
C.C. al U.T.C. Evenimentul a 
fost așteptat cu mult interes și 
a prilejuit entuziaste manifes
tări sportive, demonstrații de 
zbor, întilniri intre tinerii elevi 
în uniformă albastră și aviatori 
consacrați, maeștri și maeștri 
emeriti ai sportului.

Programul de activitate se a- 
nunță deosebit de bogat. El a 
debutat prin cunoașterea de 
către elevi a bogatei înzestrări 
tehnice de care Vor beneficia, 
a aparatelor pe care se vor in
strui : planoare moderne, avioa
ne. parașute. Programul cuprin
de ore de pregătire teoretică, 
exerciții la aparatura de spe
cialitate de la sol, pentru for
marea unei bune. condiții fizi
ce generale, totul vizînd obți
nerea calificativului „apt pen
tru zbor“. Drumul spre obține
rea brevetului de aviator nu 
este ușor. El cere o muncă în
delungată și plină de respon- 
.sabilitate. Ni se pare firească, 
astfel, precizarea pe care ne-o 
făcea secretarul adjunct al fe
derației de specialitate. It. col. 
Ilie Turcuman : „Întreaga ac

tivitate aviatică are, înainte 
de toate, un bogat conținut 
edueativ-palriotic, ea urmărind 
în primul rind cultivarea unor 
calități morale aiese, potrivit 
principiilor eticii comuniste, 
creșterea acestor tineri în spi
ritul dragostei nețărmurite față 
de patrie, fată de partid, pen
tru a-și aduce contribuția la 
înflorirea patriei socialiste și, 
dacă va fi nevoie, la apărarea 
ei. In această muncă, do
cumentele recentului Congres 
al educației politice și al cul
turii socialiste, magistrala Expu
nere a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU. făcută cu acest 
prilej, constituie un deosebit de 
prețios îndreptar. De aceea ele 
se vor afla permanent pe me
sele de lucru ale comandanților 
de aerocluburi, ale instructori
lor, vor constitui documentele 
de bază în studiul elevilor șco
lilor noastre".

Cu prilejui unei recente șe
dințe organizate de biroul fe
deral cu participarea coman
danților de aerocluburi, ani 
aflat că în toate unitățile au 
fost întocmite, pe lîngă pro
gramul pregătirii de specialita
te, planuri speciale cuprinzînd 
acțiuni cultural-educative.

Viorel TONCEANU

FINALA PE TAPĂ 

A COMPLEXULUI APLICATIV 

„PENTRU 
APĂRAREA 

PATRIEI"
La Tg. Mureș a avut loc cea 

de a IlI-a ediție a finalei pe 
țară a Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei". La 
această interesantă întrecere, 
organizată exemplar, au parti
cipat peste 500 de concurenți, 
alcătuind echipe complexe din 
toate județele țării, inclusiv din 
municipiul București.

Finala a fost programată pe 
un teren cu un mare grad de 
dificultate, supunînd pe tineri 
la un examen sever al pregă
tirii fizice și de specialitate, 
al capacității de a rezolva pro
bleme impuse în traseul apli
cativ.

A fost o întrecere extrem de 
disputată, încheiată cu o fru
moasă festivitate de premiere 
pe stadionul „23 August" din 
localitate.

Rezultate : Ciclul I : băieți :
1. municipiul București, 2. jud. 
Suceava, 3. jud. Harghita ; fete : 
1. jud. Harghita, 2. jud. Tulcea, 
3. municipiul București ; Ciclul 
II : băieți : 1 jud. Mureș, 2. 
jud. Arad, 3. jud. Timiș ; fete : 
1. municipiul București, 2. jud. 
Iași, 3. jud. Mureș ; Clasament 
general : Ciclul I : 1. munici
piul București, 2. jud. Harghita, 
3. jud. Tulcea ; Ciclul II : 1. 
jud. Mureș, 2. jud. Arad, 3. jud. 
Alba.

Ion PAUȘ — coresp. jud.

DE LA OLIMPIA LA MONTREAL

Edilura Sport-Turism 
ne-a obișnuit ca. în preaj
ma marilor evenimente 
sportive, să ofere cititorilor 
o lucrare de „introducere 
în atmosferă". Apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară de 
la Montreal constituie, de 
această dată, tema ultimei 
apariții. Volumul, datorat 
unui apreciat ziarist spor
tiv, Ilie Goga, și sugestiv 
intitulat „Olimpia — Mont
real", debutează cu o re
memorare a celor mai de 
seamă momente ale epocii 
de început, atunci cînd în 
vechea Eladă au fost în- 
mînate învingătorilor pri
mele cununi de laur, în- 
tr-un bogat capitol, înche
gat din date și întîmplări 
nu toate foarte cunoscute. 
Dar, fiecare Olimpiadă a

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

PRIMA REUNIUNE SUPLIMENTARA

deosebit de-a 
prin perfor- 

Spyros, Do- 
Thorpe, Nur- 

Weissmuller, 
Blankers-

avut eroii ei, numele aces
tora fiind prezente mereu în 
memoria iubitorilor sportu
lui. Și, astfel, autorul rea
lizează o „punte spre Mont
real", prezentînd o parte 
dintre aceia care s-au dis
tins în mod 
lungul anilor 
mantele lor : 
rando Pietri, 
mi, Johnny 
Owens, Fany
Koen, Zatopek, Papp, Kuț, 
Bikila, Clay. Brumei, Bea
mon. Spitz. Firește. însă, 
din această galerie nu pu
teau lipsi sportivii români, 
prezenți de atîtea ori în 
fruntea ierarhiei la diverse 
discipline: Iosif Sîrbu, Ni- 
colae Linca, Iolanda Balaș, 
Viorica Viscopoleanu, Lia 
Manoliu. Și acum, Mont- 
realul 1 Autorul realizează 
în final, un amplu reportaj 
despre viitoarea gazdă a 
Jocurilor Olimpice, astfel 
că cititorul poate afla mul
te informații utile despre 
„cadrul olimpic" în care vor 
evolua în curînd și repre
zentanții noștri. (Em. F.)

ALTE APARIȚII
• Ion Filipoiu — Legen

dele Zorilestilor (col. 
„Locuri și legende"), 80 
pag., 3 lei ;

• Onisie Hossu — Tg 
Mureș, ghid turistic, ed a 
II-a, revăzută ;
• Haralambie Vlăsceanu, 

Valeriu Buzea, Victor Beda 
— Circulația rptieră mo
dernă. 335 pag., 33 lei.

TENTATIVĂ DE RECORD
Rimnicu Vilcea funcțio- 
una dintre cele mai vechi 
de modelism. însoțiți de

La 
nează 
■secții 
animatorul ei, Lucian Berceanu, 
■un om trecut bine de prima 
tinerețe, pășim pragul atelieru
lui din „Zăvoi", locul unde a- 
cesta își petrece cea mai mare 
parte din timpul zilei, uneori 
pînă noaptea tirziu. Pe bancu
rile de lucru, in rafturi si ser
tare, in dulapuri, tot felul de 
scule si materiale, de aparate 
sugerează vizitatorului munca 
migăloasă a tinerilor construc
tori de modele vîlceni. Aici se 
construiesc, după planuri gata 
făcute sau de concepție proprie, 
aeromodele teleghidate, aceste 
„jucării" care răspund, de fapt, 
riguros științific, cerințelor zbo
rului. O grupă de performanță, 
formată din 10 tineri intre 14 
și 19 ani, avind asigurate cele 
de trebuință, inclusiv preten
țioasa aparatură electronică de 
teleghidai, construiește modele 
de concurs. O altă grupă, mult 
mai numeroasă, este organiza
tă la Liceul mecanic, contri
buind nu numai la promovarea 
modelismului printre tinerii 
elevi, ci și la îmbogățirea și 
diversificarea practicii de ate
lier. Lucian Berceanu a îndră
git modelismul prin ’37 și a

luat-o, ne povestește, de la mă
tură și prepararea cleiului. E 
drept, in cei 
i s-au făcut 
tentante, dar 
creze între 
insuflindu-le 
acest sport 
construiască și să facă să zboa
re micile aparate. Fiecare mo
del este conceput și studiat cu 
atenție în colectiv, sub îndru
marea maestrului, fiecare parte 
componentă este riguros con
cepută, calculată și lucrată, după 
care urmează încercările. Nu o 
dată se aduc corectări construc
ției, pentru ridicarea perfor
manțelor, după cum se mai 
întîmplă și cite o avarie care 
reclamă reluarea muncii de la 
capăt. Că este aceasta o trea
bă serioasă o dovedește și fap
tul că, dintre foștii învățăcei 
ai secției, trei sînt studenți la 
Facultatea de construcții aero- 
spațiale : Radu Berceanu (fiul 
omului 
Marian
maeștri ai sportului, ca și Va
lentin Pop. Și ei nu sînt sin
gurii, fiindcă alți componenți ai 
grupei intenționează să-și ur
meze prietenii in această minu
nată profesie a prezentului și 
viitorului.

aproape 40 de ani 
numeroase oferte 
el a rămas să lu- 

modeliștii săi, 
pasiune pentru 
și învățindu-i să

din fața noastră) și 
Dumitrașcu — ambii
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Pe pereții atelierului, mărtu
rie a seriozității si priceperii 
colectivului, se află diplomele 
atestind I recorduri republica
ne, unele realizate de Lucian 
Berceanu, care nu a încetat să 
concureze, să alerge kilometri 
in ghidarea aparatelor construi
te de el. Am văzut pe masa sa 
de lucru un aparat care i-a dat 
mult de furcă, pe care l-a con
struit și reconstruit, si cu care, se 
pare, a ajuns la formula finală. 
Un plan îndrăzneț vizează dobori- 
rea cu acest aeromodel a recor
dului mondial de distantă în 
linie dreaptă cu planorul tele
ghidat. „E un record valoros, 
de 29,770 km, stabilit în anul 
1972 — ne spune cu vorba-i 
măsurată L. Berceanu — dar 
cred că poate fi doborît". I-am 
promis să fim de față, gata să 
consemnăm printre primii suc
cesul.

Mircea COSTEA

Introducerea în activitatea 
hipică a reuniunilor suplimen
tare — programate joia după- 
amiază — a reactualizat în 
rîndurile spectatorilor alergă
rile în două hituri. Prima pro
bă de acest gen merită să fie 
apreciată ca foarte reușită și 
— mai ales — de o simetrie 
ireproșabilă. Atît în hitul prim, 
cît și la reeditarea probei, 
lupta pentru victorie s-a con
figurat între : Rîs, Orion și 
Artizan. Mai întîi, victoria a 
cules-o Rîs, care „tînjea" cam 
de mult după o asemenea aler
gare și pe care Orion n-a pu
tut sa-1 contracareze cu nimic. 
A doua oară, însă, Orion s-a 
lansat la conducerea cursei, 
într-un tempo viguros, deși, 
pînă la urmă, abia a reușit 
să-și consfințească victoria, la 
fotografie, față de adversarul 
său. Trebuie menționat că pre
zența lui Artizan — în ambele 
hituri — pe locul al treilea, 
reprezintă un • gir autentic asu
pra valabilității ambelor rezul
tate. Faptul că încă o sosire a 
necesitat fotografie pentru de
partajarea concurenților, con
chide că alergările au fost viu 
disputate. Vom mai menționa

HIPISM
victoria mînzei Reneta — deși 
cu un mare salt de valoare —■ , 
deoarece succesele lui Santiago 
și Iezura, la nivelul timpilor 
înscriși, ridică semne de între
bare cu privire la comportarea 
adversarilor.

Rezultate tehnice : cursa I — 
Sugestia (S. Onache), 40,2, Sa
tirica, simplu 2, ordine 55 ; 
cursa II — Reneta (N. Gheoi- 
ghe), 38,9, Nervos, simplu 8, 
event 37, ordine 16 ; cursa III 
— Rîs (Al. Nacu), 28,1, Orion, 
Artizan, simplu 2, event 30, 
ordine 8, ordine triplă 106; 
cursa IV — Santiago (D. To- 
duță), 28,4, Hanger, simplu 12, 
event 39, ordine 80, triplu cîș- 
tigător 1597 ; cursa V — Cam- 
paner (G. Ciobanu) 31,7, Frîu, 
Ola, simplu 6, event 215, or
dine 83, ordine triplă 466 ; 
cursa VI — Orion (G. Cioba
nu), 27,4, Rîs, simplu 2, event 
37, ordine 9, triplu cîștigător 
436 ; cursa VII — Iezura (V. 
Moise), 30,8, Habana, simplu 3, 
event 8, ordine 44. Retrageri i 
Ramera.

Niddy DUMITFfeJCU

alta.

POPA, TG. MUREȘ.jozsef . . ______..
Exact : Neeskens a deschis sco
rul în finala CM. de fotbal din 
1974, în primul minut de joc, din 
lovitură de la 11 metri, acordată 
fără ezitare do arbitrul englez 
John Taylor.

pitalele respective, iar în Bucu
rești, echipele din provincie se 
simt, practic, pe un teren... neu
tru, spectatorii încurajîndu-le în 
aceeași măsură ca și pe cele 
bucureștene (dacă nu mal mult!). 
Aceasta nu înseamnă însă că 
punctul dv. de vedere este gre
șit. Viitorul va decide dacă va 
rămîne în vigoare actuala for
mulă sau... '

CORNEL OPREA, CIMP1NA. 
Cele două meciuri dintre Cassius 
Clay șl Joe Frazier s-au încheiat

JEAN BUBULAC, CIMPINA1 . 
Epigrama este o șarjă tovărășeas
că, o înțepătură ușoară, pe care 
o primește eu zîmbetul pe buze 
șl cel căruia îi este adresată. 
Altfel...

cu decizii la puncte, prima în fa
voarea Iui Frazier, cea de a doua 
în favoarea lui Clay.

N. GHINGA, TG. MUREȘ. 
„Dacă Steaua, după ce a cîsti- 
gat campionatul la fotbal, va cu
ceri șî cupa, evident, ea va par
ticipa la Cupa campionilor euro
peni. Dar, în acest caz, ce echipă 
ne va reprezenta în Cupa cupe
lor ? Finalista Cupei României 
sau formația clasată pe locul al 
doilea în campionat ?**, Cupa e... 
cupă și campionatul... campionat. 
In Cupa cupelor va juca finalista 
Cupei ’• “ - ■'
Steaua

EMILIAN PÂNDELE, BUCU
REȘTI. Sînteți în corespondență 
cu o fată, pe teme de... fotbal. 
In 1976, lucrul acesta nu mai 
miră pe nimeni ! Și vreți să știți 
cine a înscris golul echipei U.T.A. 
în meciul cu formația Universi-

IOAN PAUL, GALAȚI. Asocia
ția Sportivă Armata — Tg. Mureș, 
strada Lenin nr. S.

României, în cazul cînd 
va cîștiga și acest trofeu.

ZAMFIR, COMUNA BO-
,De ce finala (u-

ION
GAȚI, ARGEȘ. „1 
pei României la fotbal se dispută 
Întotdeauna în București și nu pe 
teren neutru, chiar și atunci cînd 
una dintre finaliste este o echi
pă din provincie ? Nu este echi
tabil". în majoritatea țărilor, fi
nalele de cupă se dispută în ca-

tatea Craiova, disputat în ultima 
etapă a campionatului 1972—1973. 
A fost golul care le-a smuls cra- 
iovenilor, „la 
campioană, în 
namo, ‘Autorul

potou“, titlul de 
favoarea lui Di- 
lui : Brosovschi.

ION
Cititi
N. Chinga din Tg. Mureș.

SIMA, 
răspunsul

SF. GHEORGHE. 
dat cititorului

CORIN BIANU, BUCUREȘTI. 
Un catren dedicat echipei Steaua, 
noua campioană de fotbal a "

Cite stele sînt pe cer, 
Toate pin’la ziuă pier. 
STEAUA, astru năzdrăvan, 
Ține cel puțin... un

tării;

ll
bucurești;1 

în principiu.

an *

I. LAZARESCU,
1. Aveți dreptate, 
Dar fiecare ecuație cu necunos
cuta sau necunoscutele el ! 2. 
M-am bucurat aflînd că sînteți 
de 50 de ani „în slujba onorifică 
a sportului feroviar, în 1926 fiind 
conducătorul secției de fotbal a 
C.F.R.-ului“. Pasiunea pentru fot
bal, dragostea pentru Rapid sînt 
tot atît de puternice ca acum 5 
decenii.

Uustratii : N. CLAUDIU
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Desfășurate la sfîrsitul săp
tămânii trecute în localitatea 
iugoslavă Celje, Jocurile Balca
nice au confirmat din nou su
premația atletismului românesc 
în această zonă a Europei. Cu
cerind 15 titluri (Bulgaria 13, 
Iugoslavia 7, Grecia 2. Turcia 
1), sportivii noștri s-au impus 
și de această dată, continuînd 
tradiția succeselor în această 
importantă confruntare.

Condițiile tehnice de concurs 
au fost excelente. Un stadion 
numai pentru atletism, cu pistă 
de tartan și instalații electrice 
de cronometraj, cu tabele elec
tronice pentru fiecare probă și 
•— în general — cu utilaj după 
ultimele cerințe, a asigurat con- 
curențior condiții optime de 
concurs. Din păcate, căldura 
excesivă (mai ales în ultima zi 
de întreceri) a scăzut potenția
lul competitorilor, coborînd — 
independent de voința lor — 
ștacheta performanțelor. în ceea 
ce îi privește pe sportivii noștri, 
ei au fost handicapați și de 
oboseala unei călătorii cu peri
peții, precum și de o cazare la 
30 km de locul de concurs (în 
cabane aflate la o altitudine de 
1 500 m — Celje fiind la 241 m 
— la care se ajunge după o

DUMINICĂ, LA CÎMPULUNG 
MUSCEL

0 NOUĂ ETAPĂ
LA MOTOCROS

Campionatul republican de 
motocros, început duminica tre
cută la Zărnești, va continua 
mîine la Cîmpulung Muscel cu 
etapa a II-a, organizată de a-, 
sociația sportivă Muscelul din 
localitate.
' La_ întrecerile de. duminică 
și-au anunțat participarea peste 
60 de alergători din întreaga 
țară. în program figurează pro
be pentru seniori (clasa pînă la 
500 cmc), juniori (pînă la 400 
cmc) și posesori ai motoretelor 
„Mobra" (pînă la 75 cmc). în 
clasamentele claselor menționa
te conduc, în ordine, M. Banu 
(Poiana Gîmpina), N. Arabadgi 
(Locomotiva Ploiești) și Gh. 
Șchiopu (Steagul roșu Brașov),

Ne-am ocupat într-un articol 
trecut, în cadrul unor scurte 
notații, de comportarea primelor 
patru clasate în recent încheia
tul campionat de 
de acele formații 
dispută s-a ales 
oană. Arătam că 
fost dominată, ca și anul trecut,’ 
de Farul, dar că atît Steaua, 
mai ales, cît și Dinamo și Uni
versitatea au dovedit calități 
certe, fiind demne partenere de 
întrecere pentru formația de pe 
litoral. Desigur, nu am fost în- 
trutotul mulțumiți de calitatea 
partidelor din turneul final, cu 
deosebire cel pentru locurile 
1—4, dar asta se datorește va
lorii de ansamblu a rugbyului 
nostru la ora actuală, într-o 
perioadă de relativă slăbiciune 
(ne referim la posibilitățile teh
nice ale rugbyștilor fruntași, la 
concepția de joc imprimată — 
sau neimprimată — de antre
nori, la baza de masă mult prea 
redusă pentru a putea pretinde 
o judicioasă și permanentă pro
movare a unor noi elemente, 
capabile a le înlocui pe cele 
uzate etc.). Dacă aceste aspec
te au ieșit în vidență în turneul 
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CAMPIONATELE DE SCRIMA ALE JUNIORILOR MICI
Recent s-au disputat, la Satu 

Mare, campionatele naționale 
dc scrimă ale juniorilor mici 
(13—15 ani). Tradiționala trece
re în revistă a tinerelor talente 
a reunit pe planșe 72 de flore- 
tiști, 60 de floretiste, 40 de spa
dasini și 36 de sabreri, toți cu 
mari ambiții. Iată clasamentele 
finale ale celor patru probe : 
FLORETA FETE — 1. F. Truț 
(Progresul) ; 2. G. Bcrczik (Șc. 
sp.^Oradea) ; 3. E. Marian (Șc. 
snjFT) ; 4. I. Lazăr (C.S. Satu 
Mare); 5. G. Betuker (C.S.S.M.); 
6. M. Szatmary (Crișul Or.) ; 
FLORETA BĂIEȚI — 1. A. Ti
can (C.S. Școlarul) d. b. ; 2. C. 
Zaharia (Viitorul) d. b. ; 3. L. 
Herăscu (Progresul) d. b. ; 4. 
A. Chiculiță (Progresul) ; 5. Z. 
Zdroba (Șc. sp. Or.) ; 6. F. Pău- 
nescu (Progresul) ; SABIE — 
1. F. Păunescu (Progresul) ; 2. 
A. Chiculiță (Progresul) ; 3. M.

Canotorul bucureștean nu 
are de ales : trebuie să 
accepte condițiile Iacu

lui Herăstrău. Antrenamentul 
lui este un riscant slalom 
printre zeci de bărci univer
sale și vaporașe gata să-i răs
toarne schiful In orice clipă. 
De ce ? Pentru că lacul are 
statut de „apă deschisă" : 
mergi cum vrei, unde vrei 
și cu ce vrei. Cu barcă pes
cărească, cu iolă, cu șalupă, 
cu gig, cu papuc zburător, 
cu tot ce poate pluti ! Cu o 
singură condiție : să îți facă 
plăcere. Adică să te înca
drezi în „agrement", capitol 
unic pe lacul Herăstrău.

Firește, abia după ee te-ai 
„încadrat" începe lupta pen
tru un loc sub soare, ori 
sub lună, mai către seară. 
Team-uși timide de tineri 
romantici vîslesc din răspu
teri din calea vijelioaselor 
bărci cu motor ale căror va
luri îi pun deseori în deri
vă ; caiacele fug înspăimîn- 
tate din drumul cîte unui 
„transherăstrău" plin cu pa
sageri care privesc cu tea
mă o eventuală ciocnire ; 
schiturile frînează din toți 
furcheții pentru a ocoli ve- 

1 lele pe care vîntul, schim
bător. le aduce chiar în fața 

obositoare călătorie cu autoca
rul și cu telecabina și unde 
îi aștepta o atmosferă încăr
cată de umiditate și o diferență 
de temperatură de 15—20 de 
grade). Problema cazării a fost 
rezolvată — nu total și nu toc
mai satisfăcător — a doua zi 
după sosire.

în condițiile amintite, forța 
echipelor noastre s-a diminuat 
în partea a doua a concursului, 
cînd starea de încordare a făcut 
loc oboselii. Chiar așa fiind, bă
ieții au cucerit locul I la echi
pe, iar fetele au pierdut întâie
tatea doar la un punct diferen
ță, ceea ce ne determină să a- 
cordăm calificativul satisfăcător 
comportării generale a repre
zentanților atletismului româ
nesc la Jocurile Balcanice.

La Celje au fost corectate 
patru recorduri naționale (pen
tatlon — Cornelia Popa 4446 p, 
suliță — Gh. Megelea 84,68 m, 
disc — Iosif Naghi 63,76 m și 
110 mg — cronometraj elec
tric — Erwin Sebestyen 13,76) 
și numeroase recorduri perso
nale. O serie dintre sportivii de 
frunte ai țării noastre și-au 
confirmat și cu acest prilej 
înalta valoare competitivă. Ne 
referim la Natalia Mărășescu, 
Maricica Puică, Ilie Floroiu, 
Gh. Cefan, Elena Vintilă, Ar
gentina Menis etc.

Fără îndoială, ne bucură suc
cesele și progresul unora din
tre atleți, afirmate și cu prile
jul Jocurilor Balcanice, dar nu 
putem omite faptul că în cele 
două formații se află și mulți 
sportivi cu rezultate mediocre, 
unii dintre ei — se pare — 
chiar plafonați. Marin Iordan 
(greutate), Ștefan Lăzărescu, 
Dumitru Iordache (lungime), 
Dinu Piștalu, Nichifor Ligor 
(prăjină), Ion Zamfirache (disc), 
Dorina Cătineanp (lungime) 
Claudiu Sușelescu, Toma Pe
trescu (100 m) nu obțin de mai 
multă vreme rezultatele dorite, 
în competiții de anvergură.

Din păcate, aceasta nu este 
singura categorie de sportivi 
care produc insatisfacție. Sînt 
alții care fac deplasări cvasitu- 
ristice, concurînd la unele pro
be cu rezultate care nu au va
loare, unele dintre ele fiind de 
natură să-i facă să roșească. 
Este cazul la 400 m băieți, la 
100 m fete, la aruncarea cio
canului, la marș, la maraton și

Ghilezan (Medicina Cluj-Napo
ca) ; 4. I. Duță (Șc. sp. Slobo
zia) ; 5. P. Takas (Victoria Că
rei) ; 6. C. Bucur (Șc. sp. Slo
bozia) ; SPADĂ — 1. L. Herăs- 
cu (Progresul) ; 2. A. Tican
(C.S.S.) ; 3. A. Lorinczi (C.S.M. 
Cluj-Napoca) ; 4. S. Toth (Șc. 
sp. Or.) ; 5. L. Lupu (Olimpia 
Craiova); 6. M. Feeser (C.S.S.M.).

Campionatele au fost domi
nate de reprezentanții clubului 
bucureștean Progresul (antre
nori : C. Georgescu — floretă 
fete, H. Bădescu — sabie, V. 
Teodorescu — spadă) care au 
cîștigat titlurile la aceste trei 
arme. S-au mai remarcat micii 
scrimeri de la C.S. Școlarul 
București (antrenor N. Marines
cu), Șc. sp. Oradea (antrenor 
Gh. Gyulafalvi) și de la cea 
mai tînără secție (înființată în 
1975), Șc. sp. Slobozia (antrenor 
N. Mihăilcscu).

lor... De pe mal, oontem- 
plînd tabloul lacului în plin 
sezon, marangozii se întrea
bă precum poetul : Dintre 
sute de catarge 1 Care lasă 
malurile / Cîte oare le vor 
sparge l Vînturile, valurile...

IACUL HERĂSTRĂU
Șl PRACTICAREA

SPORTURILOR NAUTICE
(Vezi bărcile ciocnite de la 
Metalul, Școala sportivă nr. 
1, Voința etc.).

Și totuși, lumea lacului e 
mică. Ea s-ar putea inspi
ra de la lumeâ mare a mă
rilor și oceanelor care știe 
să se adune, să discute pen
tru mai bine. Un „Colocviu 
al lacului Herăstrău'* — reu
nind administrația acestui 
parc, ICAB-ul, cluburile 
sportive interesate — ar face, 
cu siguranță, ordine în mul
te privințe. Secțiilor nauti- 

la altele. Cu unii dintre ei sau 
fără ei, echipele noastre aproa
pe că nu obțin nici un avantaj 
în lupta pentru afirmare, pen
tru calitate. Exemplul lor poa
te să Impieteze asupra evoluției 
atletismului, reprezintă chiar 
un deserviciu. Ce stimulent pot 
constitui ei pentru juniori și 
junioare, ce performanțe le a- 
șează acestora în față pentru a 
fi depășite ? Viitorii atleți pot 
crede că este suficient să fii 
printre primii la o probă — in
diferent de valoarea pe care o 
ai — pentru a fi selecționat în 
reprezentativa țării și a efectua 
deplasări peste hotare. Mai ales 
din punct de vedere educativ 
este nocivă menținerea unor 
astfel de concurenți în echipele 
naționale.

Am urmărit cu atenție, cum 
era și firesc, evoluția atletelor 
și atleților vizați să participe la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real. în această direcție, am re
ținut comportarea la nivelul 
ritmului planificat, în unele ca
zuri chiar progresul unora din
tre olimpici. Natalia Mărășescu, 
Maricica Puică, Gh. Cefan, Ca
rol Corbu, Argentina Menis ș.a. 
se află în această situație ono
rantă, în timp ce Gh. Ghipu, 
Virginia Ioan, Ioana Pecec, Eva 
Zorgo și chiar Mariana Suman 
(ca să nu mai vorbim de alții) 
ni se par rămași în urmă în 
pi’ivința performanțelor. Fireș
te, pînă la J.O. mai este totuși 
ceva timp, mai sint și con
cursuri (din fiecare cite puțin...) 
pentru a se putea ajunge la 
nivelul exigențelor impuse de 
Montrealul olimpic. Să sperăm 
că această ultimă perioadă — 
ceasul al 12-lea... — va fi folo
sită așa cum trebuie !

Hristache NAUM

CAMPIONATUL DE RUGBY
A SCOS ÎN EVIDENȚĂ UNELE DEFICIENTE

Ediția a 60-a se

rugby, adică 
din a căror 

noua campi- 
întrecerea a

ce de pe Herăstrău li s-ar 
recunoaște, neîndoielnic, a- 
numite drepturi, în virtutea 
unor frumoase tradiții spor
tive pe această oglindă de 
apă. Căci dreptul de a avea 
baze nautice proprii pe ma
lul lacțdui (cu hangare pen
tru ambarcații, vestiare, săli 
de forță etc.), presupune și 
dreptul la antrenamente nor
male. Presupune, de aseme
nea, dreptul la organizarea 
unor altfel de concursuri de- 
cît cele programate numai 
duminica și numai între o- 
rele 7,30 și 8,30. Respectiv, 
cu starturi din aproape mi
nut în minut, popularitatea 
întrecerilor de canotaj re- 
zultînd și din faptul că du
minica următoare „pista" va 
fi ocupată de yachting sau 
de caiac-canoe. In sfîrșit, 
antrenorii, tehnicienii clubu
rilor care investesc în dez
voltarea acestor sporturi ar 
propune și o pistă balizată. 
O fîșie de apă, nu prea 
mare, anume pentru pregă
tirea schimbului de mîine al 
canotajului, al caiacului și 
canoei, sporturi care contri
buie la creșterea prestigiu
lui olimpic al țării.

Vasile TOFAN

în sala Casei de cultură din 
Sinaia, gazdă tradițională a 
unor mari întreceri șahiste, a 
început joi turneul internațio
nal feminin al României care, 
la actuala sa ediție, beneficiază 
de o participare foarte puter
nică.

Tragerea la sorți a dat ur
mătoarea ordine pe tabela de 
concurs :

1. Eva Hojdarova (Cehoslova
cia), 2. Elena Răducanu, 3. Bo
rislava Borisova (Bulgaria), 4. 
Viorica Ilie, 5. Elena Ahmîlovs- 
kaia (U.R.S.S.), 6. Margareta
Teodorescu, 7. Maria Ivanka 
(Ungaria), 8. Lia Bogdan, 9. E- 
milia Chiș, 10. Marion Worch 
(R.D.G.), 11. Eleonora Gogâlea, 
12. Rodica Reicher, 13. Elisa
beta Polihroniade, 14. Tereza 
Stadler (Iugoslavia).

RUnda inaugurală a fost foarte 
animată, prilejuind întîlniri viu

TURNEUL MASCULIN DE LA SATU MARE
găzduiește, de 

ediția a Il-a a 
■ă“ la 
invitați

Satu Mare 
la 20 iunie, 
„Turneului de vară" la care 
participă și trei invitați de 
peste hotare : J. Sikora (Ceho
slovacia), M. Kaposztăș (Unga
ria) și B. Pietrusziak (Polonia).

Un start bun au luat J. Siko
ra, maestrul timișorean S. Neam- 
țu și Icandidatul de maestru 
sătmărean F. Lengyel, care — 
după 5 runde — conduc în cla
sament cu cîte 3*/2 puncte. Si
kora a cîștigat la Nacht, 
Lengyel și Miiller, a remizat cu 
Ciocâltea și a pierdut la Maca- 
rie ; Neamtu i-a învins pe Ka- 
posztăs și Macarie, remizînd cu 
Nacht, Ciocâltea și Lengyel; iar 
Lengyel a realizat 3 victorii

va disputa după
fost și mai 
în disputa

fruntașelor, ele au 
pregnante, desigur, 
la care au luat parte celelalte 
12 formații. Să ne referim în 
cîteva cuvinte și la comporta
rea lor.

ȘTIINȚA Petroșani a fost 
cea mai apropiată de grupul 
protagonistelor. Ba chiar am 
putea spune că, cu puțină șan
să (a ratat în partida decisivă, 
cu Dinamo, de la Petroșani, la 
situația de 11—13, o lovitură de 
pedeapsă din fața buturilor ad
verse !) se califica ea în locul 
Universității. Și ținînd seama 
de lotul mai numeros, credem 
că ar fi fost mai oportună în 
întrecere. Avînd un teren de 
joc nou, excelent și o garnitură 
completă, în frunte cu interna
ționalii Ortelecan, Stoica, FI. 
Constantin, Neagu și cu mai ti
nerii și talentații Veștemeanu, 
Bunduc, Cantea ș.a., Știința va 
avea, fără doar și. poate, un 
cuvînt greu și în viitorul cam
pionat. SPORTUL STUDEN
ȚESC s-a dovedit din nou in
constantă. Mihai Nicolescu, Fu- 
gigi, frații Atanasiu, Galanda, 
frații Hariton, Batter și ceilalți 
nu s-au putut încadra în limi
tele unei competiții de regu
laritate, cum este campionatul, 
și rezultatele bune (victorii la 
Steaua : 6—3. Farul : 9—6) au 
alternat cu contraperformanțe, 
cum ar fi acel 3—3 de la Gura 
Humorului, care au atârnat greu 
în balanță. Avem încredere în 
posibilitățile jucătorilor cu echi
pament alb-negru și așteptăm 
cu plăcere viitoarele lor evolu
ții. GRIVIȚA ROȘIE, o forma
ție cu nume prestigios 
titluri cucerite), se află la 
schimbului de generații. Se 
re că Pop, Dinu, Țibuleac, 
Iuda au găsit parteneri valoroși 
în tinerii Vlad Vasile, Pena, 
Pasaehe, Ghiță și, recent, în 
Codoi și Voicu care, bine în
drumați de antrenorii Moraru 
și Demian, vor relansa echipa 
în disputa pentru titlu. Mulțu
mitor (doar) s-au prezentat 
C.S.M. Sibiu (antrenor Bebe 
Boboc), pe care o așteptăm, 
totuși, mai curajoasă. AGRO
NOMIA Cluj-Napoca (antrenor 
Al. Paloșanu) care ar trebui, 
însă, să-l înconjoare pe dr. Ba- 
lint (realizatorul echipei) cu 
mai multe elemente dotate de 
care, sîntem siguri, orașul de 
pe Somes nu duce lipsă. PO
LITEHNICA Iași, sub bagheta 
unui antrenor reputat (Titi lo- 
nescu), datoare și ea, cu un 
salt de calitate și, chiar, GLO
RIA, străduindu-se să tină sus 
steagul rugbyului printre meta- 
lurgiștii bucureșteni. RULMEN
TUL Bîrlad, tradiționalul fief 

(ii 
ora 
pa- 
Vc-

disputate, interesante. Campioa
na tării noastre. Elisabeta Po- 
lihroniade. a cîștigat cu negre
le o energică partidă de atac 
în fața Elenei Răducanu. Cu o 
frumoasă victorie (la Marion 
Worch) a debutat tînăra jucă
toare sovietică Elena Ahmîlovs- 
kaia. Borislava Borisova a în
trecut-o pe Rodica Reicher în- 
tr-o luptă pozițională compli
cată. iar Tereza Stadler pe Eva 
Hojdarova. Egalitatea s-a înre
gistrat în partidele Viorica Ilie 
— Eleonora Gogâlea și Marga
reta Teodorescu — Emilia Chis. 
întîlnind-o pe una dintre cele 
mai bune jucătoare ale lumii, 
Maria Ivanka, tînăra noastră 
maestră Lia Bogdan (cu negre
le) a jucat curajos, inventiv, 
obținând inițiativa. La întreru
pere românca are doi pioni în 
plus și șanse de victorie.

consecutive, la Iuliu Szabo, 
Kertesz și Pietrusziak. Cu 3 
puncte (victorii la Fischer, 
Miiller și Kertesz) și o partidă 
întreruptă (Pietrusziak), Iuliu 
Szabo îi tatonează pe lideri. 
Bine a început turneul și can
didatul de maestru ploieștean 
Em. Macarie, care totalizează 
3 puncte (victorii la Pietrusziak 
și Sikora, remize cu Iosif Szabo 
și Ilijin, o înfrângere la Neam
tu). Orădeanul I. Fischer are 
2V2 puncte și o întreruptă, iar 
Iosif Szabo, E. Nacht și V. Cio
câltea- au realizat 50 la sută — 
2’/2 puncte. Maestrul interna
țional a făcut 5 remize conse
cutive !

Z. KOVACS — coresp. <

o nouă formulă
al balonului oval din Moldova, 
nu dă randamentul așteptat. A- 
casă face uneori adevărate mi
nuni, în schimb, în deplasare... 
De ce oare ? MINERUL Gura 
Humorului s-a prezentat bine 
la primul contact cu eșalonul 
de elită al rugbyului și tinde 
a compensa absența regretată a 
Sucevei. OLIMPIA nu a avut 
jucători de o prea mare va
loare. Totuși, antrenorul Ed. 
Denischi a știut să aducă, in 
extremis, barca la liman. Ce 
va fi la anul ? Sperăm, mai 
bine. TC. IND. Constanța și 
VULCAN au retrogradat. La 
toamnă vom regăsi în prima 
divizie două mai vechi cunoș
tințe, pe RAPID București (an
trenor Ion Teodorescu), cu jo
cul său deosebit de spectaculos 
și agreabil și pe CONSTRUC
TORUL Buzău (antrenor Al. Io- 
nescu), care a promovat cu am
biții renăscute și cîteva ele
mente de primă mînă, cum ar 
fi mijlocașul Mogoș și înain
tașii Stoica si Apostol.

■it
Sîntem informați că viitoarea 

ediție a campionatului, a 60-a, 
jubiliară, se va disputa sub o 
nouă formulă, mult îmbunătă
țită. Astfel, s-au alcătuit, pe 
criterii valorice, ținîndu-se sea
ma de ultimul clasament, 4 
grupe, zise preliminarii, cu 
capi de serie primii patru cla
sați. Grupa A : FARUL Con
stanța, Știința Petroșani, Rul
mentul Bîrlad, Rapid Bucureștii 
Grupa B : STEAUA, Grivița 
Roșie, . Politehnica Iași, Con
structorul Buzău. Grupa C: 
DINAMO, Sportul studen
țesc, Gloria, Olimpia — toate 
din București. Grupa D : UNI
VERSITATEA Timișoara,C.S.M. 
Sibiu, Agronomia Cluj-Napoca, 
Minerul Gura Humorului. Care 
este noutatea față de anul tre
cut ? Patru serii a cîte patru 
(în loc de două a cîte opt) în 
care se joacă' tur-retur și din 
care se califică primele două în- 
tr-un turneu final de opt, care 
vor lupta (tur-retur) pentru 
titlu în timp ce celelalte opt 
formații vor lupta (după ace
lași sistem) pentru evitarea re
trogradării.

Se speră, astfel, într-un cam
pionat mult mai interesant, a- 
tractiv pe toată durata lui, care 
să ducă efectiv la ridicarea 
calității rugbyului nostru.

Dimitrie CALLIMACH1

Sportul PagoT-g



Campionatele europene de lupte greco-romane pentru juniori SPORTUL
CINCI SPORTIVI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI ÎNAINTE DL LIMITĂ

POZNAN, 25 (prin telefon). 
Vineri dimineața, în sala Are
na din localitate, s-a dat star
tul întrecerilor din cadrul cam
pionatelor europene de lupte 
greco-romane rezervate junio
rilor, competiție la care parti
cipă 141 de concurent! din 18 
țări.

Numărul mare de luptători 
înscriși, în special la catego
riile mici, face ca pînă la ora 
convorbirii noastre telefonice 
cu Bucurcștiul să nu fi intrat

Campionatele balcanice de volei

ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ 
A ÎNTRECUT IUGOSLAVIA: 3-1

PRIȘTINA, 25 (prin telefon). 
Cel mai important meci al com
petiției balcanice masculine de 
volei, România—Bulgaria, în
cheiat joi seara tîrziu, nu ne-a 
adus satisfacția unei victorii a 
reprezentativei noastre. Volei
baliștii bulgari și-au adjudecat 
Si setul al patrulea, cîștigînd 
partida cu 3—1. Insuccesul e- 
chipei române se datorează în 
mare măsură eclipsei de formă 
a coordonatorului de joc, Cor- 
neliu Oros.

Aseară, echipa masculină a 
tării noastre a avut ca adver
sară formația Iugoslaviei, care, 
încurajată frenetic de publicul

TURNEUL INTERZONAL 
DE SAH DE LA MANILA

MANILA, 25 (Agerpres). — 
Vineri în cadrul turneului in
terzonal de șah de la Manila 
au fost continuate partidele în
trerupte și cele amînate din 
trundele a 7-a, a 8-a și a 9-a. 
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu a întrerupt partida 
amînată cu argentinianul Qu
interos. Alte rezultate: Kava- 
lek — Uhlmann 1—0; Browne
— Polugaevski remiză; Panno
— Liubojevici 1—0; Ribli — 
Mariotti 1—0; Spasski — Ha- 
randi 1—0; Panno — Balasov 
1—0.

HANDBALIȘTII POLONEZI 
SE PREGĂTESC

Echipa masculină de handbal 
a Poloniei își continuă pregă
tirile în vederea participării la 
turneul olimpic de la Montreal, 
într-un joc de verificare, dispu
tat la Gdansk, selecționata o- 
limpică poloneză a întrecut cu 
27—23 (12—13) formația Bulga
riei. Golgeterii gazdelor au fost 
Gmyrec și Klempel, care au 
înscris 7 și, respectiv, 4 puncte.

CONTINUĂ SELECȚIA 
ATLEȚILOR AMERICANI
în cea de-a 5-a zi a con

cursului de selecție al atleților 
americani, care se desfășoară 
la Eugene (Oregon) au fost 
programate patru finale. în 
proba de 110 m g Charles Fos
ter a terminat învingător în 
13,44 (vînt favorabil), fiind 
urmat de Willie Davenport — 
13,52 și James Owens — 13,57. 
Proba de aruncarea ciocanului 
a revenit lui Larry Hart, cu 
rezultatul de 67,84 m.

în probele feminine victoria 
a revenit Paulei Griven — 
1,87 m la săritura în înălțime 
și Brendei Morehead —• 22,49 
la 200 m (vînt favorabil).

în preliminariile probei de 
săritură în lungime, cele mai 
bune rezultate au fost reali
zate de Randy Williams — 
8,00 m și Arnie Robinson — 
7,98 m.

Șl TOTUȘI MENNEA VA 
FI PREZENT LA 

MONTREAL...
Meciul internațional de atle

tism dintre selecționatele mas
culine ale Italiei și Suediei, 
desfășurat pe Stadionul olimpic 

în concurs decît o parte dintre 
reprezentanții țării noastre. De
butul l-a făcut Nicolac Zamfir 
(48 kg), care l-a întîlnit pe 
Yldiz (Turcia), adversar puter
nic și bun cunoscător al tehni
cii de greco-romane. Meciul s-a 
disputat sub semnul echilibru
lui pînă în ultima repriză, cînd 
sportivul român — cu o pregă
tire fizică superioară — și-a 
determinat adversarul la o luptă 
de apărare exagerată, motiv 

propriu, i-a furnizat o replică 
deosebit de dîrză. De altfel, jo
cul a fost foarte echilibrat, pri
mele trei seturi ale întîlnirii 
încheindu-se cu scoruri la li
mită. In primul, au obți
nut cîștig de cauză în prelun
giri, voleibaliștii iugoslavi, iar 
în următoarele două, finalurile 
au aparținut jucătorilor români. 
De remarcat că setul 3, încheiat 
cu 18—16 pentru formația noas
tră, a durat 40 de minute ! în 
cel de al patrulea set sextetul 
român a dominat clar jocul, 
consfințind astfel victoria repre
zentativei noastre cu 3—1 (—14, 
13, 16, 6). Antrenorul Gh. Eremia 
a utilizat în acest meci urmă
torii jucători : Tutovan (Măș- 
cășan), P. Ionescu, Păușescu 
(Pop, Arbuzov), Dumănoiu, 
Oros (Bălaș), Macavei. Au ar
bitrat Panteleev (Bulgaria) și 
Arghiropoulos (Grecia). In cla
sament conduc echipele Iugo
slaviei șl României cu cite 3 p, 
urmate de cele ale Bulgariei 
2 p și Greciei 1 p (ambele cu 
un joc mai puțin). Poziția în 
clasamentul final masculin a 
echipei României va fi hotărîtă 
de rezultatul meciului Bulga
ria — Iugoslavia, programat 
sîmbătă.

în competiția feminină, re
prezentativa noastră a susținut 
aseară meciul decisiv pentru 
titlul balcanic cu formația Bul
gariei. La închiderea ediției, 
echipa Bulgariei conducea cu 

1 (7, 6, —12).

din Roma s-a încheiat cu sco
rul de 116—93 puncte în favoa
rea gazdelor.

în proba de 200 m, record
manul italian Pietro Mennea a 
terminat învingător cu timpul 
de 20,7. în urma acestui 
succes, Pietro Mennea a reve
nit asupra deciziei sale de a 
nu participa la Jocuiile Olim
pice anunțînd că va fi pre
zent la Montreal la startul 
probelor de sprint.

Alte rezultate : 400 mg ; Mi- 
netti (Italia) — 51,7 ; 5 000 m i 
Wallin (Suedia) — 14:25,8 ; pră
jină : Thorstensson (Suedia) — 
5,20 m ; disc : Vincenis (Italia)
— 62.48 m.

O NOUĂ VEDETĂ LA 
ORIZONT ?

Una dintre surprizele înregis
trate recent în concursurile at
letice este și performanța ob
ținută de Roland Steuck 
(R.D.G.) în cadrul unei între
ceri programate la Berlin. El 
a obținut cu acest prilej 71,90 m 
la aruncarea ciocanului. Rezul
tatul apare cu atît mai bun, 
dacă avem în vedere că 
Steuck are doar 17 ani 1

ATLEȚII SOVIETICI 
IN FORMĂ I

Cea de-a treia zi a concursu
lui de selecție al candidaților 
lotului olimpic sovietic a evi
dențiat forma bună a aruncă
torilor : Iuri Sedîh — 78,50 m 
la ciocan și Evgheni Mironov
— 21,53 m la greutate. Vetera
nul Ianis Lusis și-a asigurat a 
patra participare la J.O., cîști
gînd la suliță cu performanța 
de 84,08 m. Alte rezultate : înăl
țime femei — Sliahto 1,90 m 
(record unional egalat) ; 110 mg
— Miasnikov 13,50 (nou record 

pentru care Yldiz a fost desca
lificat.

Tînărul rapidist bucureștean 
Dan Aiacoboaic, sportiv în 
care antrenorii noștri își pun 
mari speranțe, a evoluat la ni
velul așteptărilor și l-a fixat 
cu umerii pe saltea pe turcul 
Turan. în minutul 5 al meciu
lui, Aiacoboaie a executat rapid 
un tur de cap, și-a dus adversa
rul în „pod" și nu l-a scăpat 
pînă ce arbitrii n-au consem
nat tușul. O victorie asemănă
toare a realizat în primul meci 
și reprezentantul nostru la cat. 
62 kg, George Dumitriu, care 
în min. 4 a fost declarat în
vingător prin tuș în fața fran
cezului Jalabert.

Cu toate eforturile depuse, 
Constantin Arapu (52 kg) a fost 
declarat învins, prin descalifi
care, în disputa cu Fakulin 
(U.R.S.S.). Dinu Obrocea (68 
kg) și Zaharia Felea (82 kg) 
i-au întîlnit în primul tur pe 
sportivii sovietici. Makaidze și, 
respectiv, Avdișev, de care au 
lost învinși. Ion Draica (74 kg) 
a cîștigat, prin descalificare, 
meciul cu grecul Keponis, iar 
Gheorghe Panaite (90 kg) l-a 
făcut tuș în min. 1 pe Kalinen 
(Finlanda).

Horia CRISTEA

în al doilea meci de handbal masculin

U. R. S. S. - ROMÂNIA 17-16
MOSCOVA, 25 (Agerpres). — 

Vineri, la Moscova, s-a desfă
șurat a doua întîlnire interna
țională amicală de handbal din
tre echipele masculine ale 
U.R.S.S. și României. Handba-

ECHIPA DE CICLISM A ROMÂNIEI 
PARTICIPĂ LA JURUL IUGOSLAVIEI
între 27 iunie și 4 iulie se des

fășoară cea de a 32-a ediție a 
competiției cicliste internaționale 
„Turul Iugoslaviei". De-a lungul 
a 8 zile sint programate 10 etape, 
însumînd 1107 km. Startul se dă 
la Belgrad, sosirea urmînd să ai
bă loc la Zagreb. La întreceri 
participă 12 reprezentative națio
nale, printre care șl cea a Româ-

unional) ; 400 m femei — Akse
nova 51,27 ; 200 m bărbați — 
Aksinin 21,10 ; lungime băr
bați — Podlujnîi 8,12 m; disc 
femei — Melnik 67,12 m.

IN GOANĂ DUPĂ 
CALIFICARE

Astăzi încep la Lille cam
pionatele de atletism ale Fran
ței, principalul test de verifi
care și, totodată, un ultim pri
lej de selecție. Interesant este 
faptul că alături de reprezen
tanții „cocoșului galic", la 
startul unor probe vor fi pre- 
zenți și cîțlva atleți britanici, 
care ratînd pînă în prezent 
realizarea standardurilor, „go
nesc" după noi ocazii. Și ast
fel, Alan Pascoe (campion e- 
uropean !) și Bill Hartley, 
ambii în proba de 400 mg, ca 
și Berwyn Price la 110 mg. 
vor încerca pe pămînt fran
cez, ceea ce n-au reușit pe 
celebrele piste britanice...

TURNEUL DE CALIFICARE 
LA BASCHET

în orașul canadian Hamil
ton au continuat întrecerile 
turneului masculin de baschet, 
contînd pentru calificarea la 
Jocurile Olimpice de vară.

Iată rezultatele înregistrate 
în cea de-a treia zi a compe
tiției : Mexic—Anglia 93—57 
(57—27) ; Spania—Olanda 97—86 
(30—44) ; Bulgaria — Polonia 
71-68 (34—34).

A început și turneul de cali
ficare feminin. Primele trei 
partide s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate ; S.U.A. — 
Mexic 80—57 (37—21) ; Cuba — 
Italia 51—50 (27—26) ; Coreea 
de Sud — Bulgaria 67—65 
(31—34).

WIMBLEDON 76
DUPĂ PRIMA SĂPTĂMÎNĂf

Poate că spectatorii de azi 
ai Wimbledon-ului regretă 
ploaia, cea care punea altădată 
probleme organizatorilor tradi
ționalului turneu de tenis din 
capitala Angliei. în acest sfîr- 
șit de iunie, cerul Londrei este 
senin, iar mercurul termome
trelor a urcat vertiginos spre 
40 de grade. Joi, mai multe 
cazuri de insolație și-au făcut 
apariția în tribunele arhipline 
(peste 3b 000 de spectatori, re
cord absolut pentru prima 
săptămînă). Totodată, capacita
tea maximă de 16 000 de locuri 
a „centralului" de la All En
gland Club se anunță insufi
cientă pentru finalele actualei 
ediții — după opinia comenta
torilor prezenți la turneu.

în întrecerea de simplu mas
culin s-a ajuns la „optimi", 
fără surprize de proporții. Cel 
puțin în partea de sus a ta
bloului, unde figurează Ilie 
Năstase. A fost eliminat, pînă 
ieri, un singur cap de serie, 
italianul Panatta, învins de 
portoricanul Pasarell. în conti
nuare, azi după-amiază Năstase 
joacă împotriva neozeelandezului 
O. Parun. Celelalte opitmi 
de finală în jumătatea 

liștii sovietici au obținut vic
toria cu scorul de 17—16 (9—8). 
Prima partidă, disputată 
miercuri, se încheiase la ega
litate : 23—23.

niel, precum șl o serie de forma
ții regionale, din țara gazdă.

Reprezentativa României, care a 
plecat aseară spre Belgrad, este 
alcătuită din Vasile Teodor — că
pitanul echipei, Mircea Romașca- 
nu, Eugen Dulgheru, Ion Cojoca- 
ru, Nicolae Savu si Andrei Antal. 
Antrenorul formației : prof. Ion 
Ardeleanu.

Prima etapa a competiției se 
dispută miine pe ruta Belgrad — 
Zvornik, 164 km. Cea mai lungă 
secvență este a Vin-a (2 iulie), 
Karlovac — Velenje, 170 km. iar 
cea mal scurta a Vl-a (1 iulie, zi 
cind sint programate două etape), 
Bihaci — Cazin, 26 km contra
timp individual. La start se pre
zintă aproape 100 de alergători.

MAERTENS - LIDER 
ÎN TURUL FRANȚEI

PARIS, 25 (Agerpres). — Pri
ma etapă a Turului ciclist al 
Franței, disputată vineri între 
Saint Jean de Monts—Angers 
(176 km), a fost cîștigată de bel
gianul Freddy Maertens, crono
metrat cu timpul de 4h 43:37. 
în clasamentul general, după 
desfășurarea etapei prolog și 
a celei de vineri, pe primul 
loc se află Freddy Maertens.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • După disputarea a

2 etape și 6 probe speciale, în 
„Raliul Marocului" conduce pi
lotul italian Bacchelli („Fiat 
Abarth").

BOX • Sîmbătă la Tokio se 
va desfășura un original meci 
pe distanța de 15 reprize a cite
3 minute între campionul mon
dial de box la categoria grea 
Cassius Clay sl luptătorul japo
nez Antonio Inokl. In acest 
meci Clay va utiliza mănuși de 
box mal ușoare (120 grame), Iar 
adversarul său va întrebuința 
numai procedee tehnice din 
sportul luptelor.

CICLISM • Campionatul de 
fond al R. F. Germania a fost 
ciștigat de Dietrich Thurau, 
cronometrat pe distanța de 
152.500 km cu timpul de 
3h33:50.0.

HANDBAL • Al doilea meci 
Ungaria — Cehoslovacia (femi
nin) : 19—14 (8—6).

MOTO • La Krumbach (R. F. 
Germania) s-au desfășurat între
cerile uneia din semifinalele cam
pionatului mondial de dirt-track. 
Victoria a revenit motociclistului 

sa dc tablou sînt: Ashe — Ge- 
rulaitis, Ramirez — Mitlon. 
Pasarell — Dent. Se profilează 
o semifinală Ashe — Năstase, 
după cum în partea de jos —• 
dacă se respectă calculul hîr- 
tiei — trebuie să rămînă, în 
penultima fază, Bjiirn Borg și 
Jimmy Connors. Amîndoi, în 
mare formă, judecind după re
zultatele de pînă acum.

în alte optimi de finală ale 
probei de simplu bărbați : Con
nors—Smith ; Tanner—Pilici ; 
Borg—Gottfried ; Vilas—Roche.

în proba feminină se merge, 
de asemenea, în pas cu pro
nosticurile. Aci, ar urma să 
avem semifinalele Evert —• 
Navratilova și Goolagong — 
Wade. Jucătoarele noastre ati 
rămas să joace doar în pro
bele de dublu. Virginia Ruzici 
face din nou pereche cu Ma
riana Simionescu, iar Florența 
Mihai are ca parteneră pe en
glezoaica Glynis Coles. La 
mixt, figurează în înscrieri 
Virginia Ruzici — John Fea- 
ver și Mariana Simionescu — 
John Lloyd.

Vineri, în turul 3, Charles 
Pasarell — Adriano Panatta
8— 9, 4—6, 6—4, 7—5, 6-r-4 ;
Ramirez — Meilor 6—2, 
7—5, 6—1; Vilas — Metreveli 
2—6, 7—5, 6—2, 6—4; Pilici — 
Lewis 3—6, 6—4, 6—3, 6—3; 
Tanner — Kirkmayr 8—9, 9—8,1 
6—3, 6—2 ; Mitton — Newcom- , 
be 3—6, 6—3, 9—8, 9—8; Parun. 
— Fillol 7—5, 7—5, 6-4. In,
proba de simplu feminin (turul 1 
3) : Casals — Holladay 6—4, i 
6—2; Durr — Russel 6—4, 6—4;' 
Jausovec — Spex 8—6, 6—0; 
Frommholtz — Anthony 6—4,
9— 8.

CONCURSUL DE TIR 
DE LA BYDGOSZCZ 

în concursul de tir de la
Bydgoszcz, la armă liberă ca
libru redus poziția culcat, Eva 
Olah (România) s-a clasat pe 
locul doi cu 596 p, iar Mari- 
lena Petrescu s-a situat pe lo
cul 3 cu 595 p. în proba de 
pistol standard, Ana Cio- 
banu a ocupat locul 3 cu 579 p. 
La masculin, în proba de armă 
liberă, poziția culcat, victoria 
a revenit elvețianului D. 
Muller cu 599 puncte — nou 
record național.

„CUPA CANADA"

LA HOCHEI PE GHEATĂ
Turneul international de~ o- 

chei pe gheață „Cupa 
se va desfășura între 2—17 sep
tembrie la Montreal, Toronto,' 
Quebec, Winnipeg și Philadel
phia și va reuni selecționatele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Suediei, 
Finlandei, S.U.A. și Canadei, 
Țara gazdă va prezenta o for
mație alcătuită din cei mai 
buni jucători profesioniști de 
la cluburile „Montreal Canadi
ans", „Winnipeg Jets" și altele.

vest-german Egon Muller — 15 p, 
urmat de Valeri Gordeev 
(U.R.S.S.), Christoph Betzl (R. F. 
Germania) și Jiri Stand (Ceho
slovacia) cite 11 p.

TENIS • înaintea startului la 
Wimbledon, clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L.T. indica pe urmă
torii 10 fruntași : A. Panatta 285 
p, M. Orantes 230 p, E. Dibbs 225 
p, H. Solomon 150 p, G. Vilas 
130 p, R. Ramirez 120 p, W. Fi- 
bak 110 p, J. Newcombe 10J p, 
M. Edmondson sl B. Borg — 
100 p. • Federația franceză a 
anunțat echipa care va întîlni în
tre 8 Si 10 iulie, la Eastbourne, 
Anglia în semifinalele „Cupei 
Davis" (grupa B a zonei euro
pene) : Francois Jauffret, Patrick 
Proisy, Jean-Franțois Caiujolle și 
Patrice Dominguez.

VOLEI • La Lodz, în turneul 
feminin, R. D. Germană a între
cut cu 3—0 (15—11, 15—12, 15—10) 
Cehoslovacia, iar polonia cu 3—0 
(15—10, 15—2, 15—0) Finlanda • în 
prima zi a turneului masculin de 
la Salgotarjan s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Brazilia — 
Iugoslavia (B) 3—o (15—5, 15—10, 
15—6), Ungaria — R. D. Germană 
(B) 3—0 (16—14, 15—4, 16—1-4).
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