
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN UNIUNEA SOVIETICA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, i 
Republicii Socialiste 
împreună cu tovarășa 
Ceaușescu, a plecat luni 
neața, într-o vizită în 
nea Sovietică, pentru 
petrece o parte 
cediul de odihnă 
țară la

președintele 
România, 

Elena 
dimi- 
Uniu- 

a-și 
con-din

în această 
invitația Comitetului 

Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român este inso
lit de tovarășii Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Nicu Ceaușescu, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., și Constantin Mitea, 
membru al C.C. al P.C.R., con
silier al președintelui Republicii 
Socialiste România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși, de la Iași pînă Ia 
frontieră, de tovarășii Manea 
Mănescu. Emil Bobu, Gheorghe 
Oprea, Teodor Coman, Aurel 
Duma.

Ora 8,30. Elicopterul preziden
țial decolează, îndreptîndu-se 
sp e Huși.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sînt salutați cu căldură, la 
Huși, de tovarășul Gheorghe 
Tănase, prim-secretar al Comi
tetului județean Vaslui ai 
P.C.R., Ion Croitorii, primarul 
orașului Huși, de alți reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Urmează ceremonia plecării 
de la punctul de frontieră Al
bita.

Tinere îmbrăcate în pito
rești costume populare au 
oferit înalților oaspeți români 
frumoase buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa 
însoțiți de ___________
partid și de stat ai Republicii 
Sovietice Socialiste Moldove
nești, iau loc în mașini, îndrep- 
tîndu-se spre Chișinău.

In drum, coloana oficială se 
oprește la complexul agroin
dustrial viticol „Victoria" din 
raionul Kotovski, unde oaspe
ții români fac o scurtă vizită.

Coloana de mașini Se în
dreaptă apoi spre Chișinău. Pe 
traseu și pe străzile capitalei 
K.S.S. Moldovenești un mare 
număr de cetățeni îi salută pe 
oaspeți.

Elena Ceaușescu, 
conducătorii de

I
I
I

★
La sosirea la punctul 

frontieră Albița 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

de
- Leușeni, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 

au fost întîmpinați cu cordia
litate de tovarășul Ivan Ivano- 
vici Bodiul, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist 
din Republica Sovietică Socia
listă Moldovenească. Kirill 
Fiodorovici Iliașenko, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al K.S.S. Moldo
venească, împreună cu soțiile, 
Ivan Timofeevici Guțu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.L. din 

Moldovenească, precum 
oficiale.

punctul de frontieră e- 
arborate drapelele de 

ale Republicii Socialis-

K.S.S.
si de alte persoane

La • - -
rau
stat __ ___._____ ___-----
te România, Uniunii Sovietice 
și K.S.S. Moldovenești. Pe un 
panou
„Bine 
Nicolae Ceaușescu !“.

era înscrisă urarea : 
ați venit, tovarășe

★
In aceeași zi, la sediul Comi

tetului Central al Partidului 
Comunist din Republica Sovieti
că Socialistă Moldovenească, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
intilnit cu tovarășul I.I. Bodiul, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din R.S.S. Mol
dovenească, cu membrii Birou
lui C.C. al partidului.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o ambianță de caldă prie
tenie și înțelegere tovărășească.

★
După-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu si 
persoanele ce îi însoțesc au vi
zitat Centrala științifică si de 
producție „Microprovod" din 
Chișinău, unde se fabrică apa
ratură electronică.

într-una din halele între
prinderii a avut loc un miting.

Mitingul a fost deschis de 
Evgheni But, secretarul Comi
tetului de partid al centralei, 
după care au luat cuvîntul tî- 
năra muncitoare fruntașă Ta
tiana Tarasenko, directorul cen
tralei, Evgheni Leontovici. A 
luat apoi cuvîntul I. I. Bodiul, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
din R. S. S. Moldovenească.

Primit cu aplauze îndelunga
te. a luat euvinlnl tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

La încheierea mitingului, toți 
cei prezenți 
căldură pe 
ovaționează 
solidaritatea
P.C.U.S., dintre poporul român 
si popoarele sovietice.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu si persoanele ce îi 
însoțesc, au vizitat apoi Expo
ziția realizărilor economiei na
ționale a R. S. S. Moldovenești.

în sală aclamă cu 
oaspeții români, 

pentru prietenia și 
dintre P.C.R. și
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LA ORA BILANȚULUI,
PROGRESUL OLIMPIC ROMÂNESC

ESTE OBIECTUL UNOR FRUMOASE APRECIERI
• Nadia Comăneci a rămas medaliata și vedeta nr. 1 a acestor Jocuri Olimpice
• 47 de sportivi români sînt purtători ai medaliilor olimpice (inclusiv componenții

echipelor și echipajelor medaliate) • 61 de sportivi clasați pe locuri 4—6

Festivitatea de închidere a Jocurilor. Tinerele sportive înscriu pe 
cercuri olimpice

gazon, cu trupurile lor, cele cinci
Tclefoto : A.P.-AGERPRES

în-
?i 

de 
a

Montreal a oferit, fără 
doială, cea mai originală 
mai emoționantă festivitate 
închidere de pînă acum 
Jocurilor Olimpice. Nu a fost
nici o Olimpiadă care să nu 
impresioneze prin finalul ei, 
dar de această dată ineditul a 
depășit precedentele realizări, 
prin înglobarea finalului o- 
limpic în pitoreasca evocare 
a vieții de trib amerindiene, 
a vechilor indieni canadieni și 
prin prezența viitoarei gazde

„Cupa Marii Negre“ la baschet feminin

TINEREȚEA, CARACTERISTICA EDIȚIEI ACTUALE
- .nrin t"’ef<. ' 

a 
internaționale ue 

' feminin „Cupa Mării 
se desfășoară sub am- 
pregătirilor ce le efec- 
participantele în pers- 

,______ campionatului euro
pean, care va avea loc în anul 
1978, în Polonia. Afirmația o 
facem bazîndu-ne pe faptul că 
toate cele 4 reprezentative — 
ale R.D. Germane, Poloniei, 
Ungariei și României (aceasta 
din urmă avînd împărțit lotul 
în două selecționate, de senioa
re și de tineret) — sînt pre
zente în Sala sporturilor din 
localitate cu formații mult mai 
tinere decît cele care au luat 
parte în primăvara acestui an 
la „europenele" din Franța. în 
ceea ce ne privește, ne expri
măm de la început aprecierea 
pentru faptul că noul antrenor 
al echipei naționale, prof. Ioan 
Nicolau, a pornit la drum ho- 
tărît să folosească cit mai mult

CONSTANVA.
întrecerile ediției a XV-a 
competiției 
baschet
Negre" 
prenta 
tuează 
pectiva

\x\\\\\\\v>
REZULTATE TEHNICE

ROMANIA A — ROMANIA B 
90—81 (42—46) ; UNGARIA — 
R. D. GERMANA 72—49 
(34—21) ; POLONIA — RO
MÂNIA B 80-67 (39—30) ;
ROMANIA - R. D. GERMANA 
77-53 (46—27).

PROGRAMUL
Marți de la ora 9 : 

Germana — România 
Polonia — Ungaria ; 
ora 17,30 : Ungaria —
nia B și România — Polonia.

Miercuri de la ora 16,30 : 
P. D. — r'~’en?a și
România — Ungaria.

R. D.
B ți 
de la 
Româ.

g
^d\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

elanul și dorința de afirmare a 
elementelor tinere, să-și axeze 
concepția de pregătire pe cali
tățile specifice vîrstei fragede. 
Bineînțeles că baschetbalistele 
cu experiență își vor avea în 
continuare loc în reprezentati
vă, maturitatea și capacitatea 
lor de mobilizare fiind calități 
solide.

Referitor la meciurile pro- 
priu-zise, vom începe prin a 
menționa că selecționata de ti
neret a României a făcut în 
prima zi două partide curajoa
se și, deși a fost nevoită să 
cedeze, ea a demonstrat reale 
perspective. în cursul dimineții 
(programul prevede susținerea 
a cîte două jocuri pe zi de 
către fiecare participantă), lotul 
de tineret a condus multă vre
me prima reprezentativă a ță
rii, datorită mai cu seamă dîr. 
zeniei în apărarea pe care și-a 
dorit-o cît mai agresivă. De 
abia după jumătatea reprizei 
secunde, România A a izbutit 
să egaleze și să preia inițiati
va, cîștigînd la o diferență de 
9 puncte, după părerea noastră 
mai mare decît lăsa să se în
trevadă desfășurarea generală 
a meciului. După-amiază, ,,spe
ranțele" au susținut o luptă 
dificilă în compania baschetba
listelor poloneze. Liliana Cio- 
botaru, Ana Aszalos, Gheorghi- 
ța Bol-van, Maria Csikos, Ste
fania Basarabia și celelalte 
componente' ale lotului de ti
neret s-au străduit — și uneori 
au izbutit — să lupte de la 
egal cu o reprezentativă supe
rioară prin experiența unor 
jucătoare, dar mai ales prin 
va'carra mai bună a pivoților

în ultima întîlnire a zilei, se-

lecționata de senioare a Româ
niei a manifestat din primele 
minute o netă superioritate în 
partida cu formația K.D, Ger
mane, ciștlgînd la un scor con
cludent : 77—53 (46—27).

Dumitru STANCULESCU

a Jocurilor Olimpice, Mosco
va. prinlr-o transmisiune di
rectă de televiziune prin sa
telit, din capitala Uniunii So
vietice, pe uriașele tabele e- 
lectronice din Stadionul olimpic 
al Montrealului.

Totul dădea senzația de 
ireal, se părea că un poem 
sportiv științifico-fantastic își 
desfășoară imaginile într-o în
lănțuire feerică, multicoloră. 
Atunci cînd zecile de mii de 
minitorțe, fără flacără însă, 
dar luminoase datorită unui 
lichid interior, ardeau în mîi- 
nilo fiecărui sportiv și specta
tor, întregul stadion părea o 
catedrală uriașă de beton în
suflețită, 
de slavă tinereții 
sportului și marilor sportivi ai 
lumii, medaliații olimpici, tu
turor participanților la Olim
piadă, tuturor sportivilor lu
mii, sutelor de milioane de te
lespectatori din lumea întrea
gă, martori emoționați ai ma
relui spectacol sportiv.

„A fost formidabil", ,,La re
vedere" scriu ziarele canadie
ne de luni. „Au fost clipe de

care inalță un imn
și păcii,

mare emoție, un amestec <1® 
bucurie pentru ceea ce am 
trăit două săptămîni și de me
lancolie pentru despărțire".

Sentimente de satisfacție am 
trăit și noi aici, împreună cu 
delegația română, cu sporti
vii noștri dragi, cu concetățe
nii noștri care lucrează în 
Canada, cu canadienii de ori
gină română, flatați de succe
sele sportivilor români.

Nu vom uita niciodată că 
aici, la cea mai puternică O- 
limpiadă modernă, cu cele 
mai multe recorduri mondiale 
și olimpice doborîte, în acest 
tumult de mari valori, de a- 
prigă concurență, sportivii 
noștri au îndeplinit cu succes 
obiectivul nr. 1 al mișcării 
sportive românești, de a de
păși substanțial bilanțurile an
terioarelor Olimpiade. Jocu
rile Olimpice precedente, de 
la Miinchen, cu 16 medalii ob
ținute, cel mai mare număr 
de medalii realizat pînă la a-

Aurel NEAGU

fn întîmpinarea zilei de 23 August

MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASA
IN ÎNTREAGA țară

In numeroase localități ale 
țării s-au desfășurat sau sint 
in curs numeroase competiții 
sportive de masă, dedicate zilei 
de 23 August, la startul cărora 
sint prezenți tineri muncitori, 
elevi, studenți etc. Citeva rela
tări de la astfel de manifestări 
ne-au fost comunicate de co
respondenții și colaboratorii 
noștri.

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN CAPITALĂ
Din partea Consiliului mu

nicipal București pentru educa
ție fizică și sport ne-a parvenit 
la redacție un amplu program 
de manifestări sportive organi
zate în cinstea zilei de 23 Au
gust și dotate cu „Cupa Elibe-

rării". Multe dintre acestea au 
început, altele se vor desfășu
ra în continuare pînă spre sfîr- 
șitul lunii august. Iată discipli
nele la care se organizează în
treceri, locul si zilele de con
curs : atletism-crosuri (stadioa
nele Tineretului, Giulești, O- 
limpia, Colentina, între 25 iulie 
— 25 august) ; baschet (sălile 
Floreasca, Dinamo, Giulești, Pro
gresul) ; box (stadionul Tinere
tului, bazele Semănătoarea, 
Timpuri Noi, Giulești) ; canotaj 
(yachting, pe lacul Herăstrău 
în 15 și 19 august) ; ciclism 
(cicloturism în 15 și 22 august, 
pe circuitul din str. Cîmpinei) ; 
fotbal (pe diferite stadioane, în
tre 4 și 15 august) ; handbal 
(stadioanele Dinamo, Tineretu
lui și Ghencea, unde clubul

gazdă, Steaua, va organiza două 
întreceri cu formații de peste 
hotare) ; caiac-canoe (pe lacul 
Herăstrău, în ziua de 22 au
gust) ; modelism (tentative de 
record la automodele, navomo- 
dele în 2, 3 și 15 august) ; tenis 
de cîmp (terenurile Progresul, 
Dinamo, Policolor, T.C.B., Plev- 
nei, între 1 și 20 august), hal
tere, natație, judo, oină, pati
naj pe rotile, popice, rugby, 
șah, scrimă, tenis de masă, 
volei, tir și turism.

(Continuare in pag. 2-3)



In intim pi narea zilei de 23 August Începînd de joi, la Constanța

MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASĂ
In Întreaga țară

(Urmare din pag. 1)

Evident, acestea nu sînt sin
gurele manifestări initiate în 
Capitală pentru omagierea marii 
sărbători. Acestora li se vor a- 
dăuga multe altele, organizate 
dc către Comitetul municipal 
U.T.C., asociații Si cluburi spor
tive.

BUZĂU. Metodistul Mircea 
Kipling ne aduce la cunoștință 
că în majoritatea asociațiilor 
sportive s-a dat startul în a- 
tractive competiții dotate cu 
„Cupa Eliberării". Prima dintre 
acestea a fost concursul de o- 
rientare sportivă găzduit de 
stațiunea Montooru. Au început, 
de asemenea, întrecerile pri
mei faze a „Cupei Eliberării" 
și Cupei „1 600 de ani de a- 
testare documentară a Buzău
lui" la fotbal, șah, volei, tenis 
de masă și handbal.

COVASNA. Un reușit festival 
cultural-sportiv, „Nedeea mocă
nească". a marcat scria acțiu
nilor initiate în întîmpinarea 
zilei de 23 August. Manifesta
rea cultural-sporti vă, la care au 
fost prezenți mii de locuitori 
din majoritatea localităților iu

dejului, s-a desfășurat la punc
tul numit „Valea zînelor" din. 
Voinești. Alte manifestări ur
mează să debuteze chiar în a- 
ceste zile — ne comunică to
varășul Victor Ferencz, secre
tar al C.J.E.F.S. Covasna. Este 
vorba de „Cupa Eliberării" (cu 
caracter interjudetean) la hand
bal masculin si feminin. în cele 
cinci orașe ale județului (Sf. 
Gheorghe, Beraolt, Covasna, 
Tg. Secuiesc și întorsura Bu
zăului) se va da startul în în
trecerea de cros dotată cu 
„Cupa Eliberării".

BRĂILA. în organizarea A.S. 
Constructorul din localitate au 
început întrecerile de handbal, 
volei și atletism, precum și un 
concurs de tenis pentru eonii. 
Asemenea manifestări vor fi 
organizate și de clubul Progre
sul. (Tr. Enache — coresp.).

DÎMBOVIȚA. După cum a- 
flăm de la metodistul Benone 
Popescu, în județul Dîmbovița 
au început întreceri dotate cu 
„Cupa Eliberării" la mai multe 
discipline. Sînt în curs de des
fășurare concursuri de lupte li
bere și greco-romane, tenis de 
cîmp, handbal și popice.

A V-A EDIȚIE A COMPETIȚIEI DE BOX

„MĂNUȘĂ LITORALULUI"
Tradiționala competiție pugi- 

listică „Mănușa Litoralului", 
organizată în ultimii ani cu re
gularitate de organele sportive 
constănțene, se află acum în 
fața unui nou start. Este vorba 
de cea de-a V-a ediție a între
cerilor de pe Litoral, care de
butează joi în Sala sporturilor 
din Constanta.

La invitația C.J.E.F.S. și a 
comisiei județene de speciali
tate, la această ediție a „Mă
nușii Litoralului" vor participa 
88 de pugiliști, care-și vor dis
puta trofeul în patru reuniuni 
succesive. In rîndul concurenți- 
lor care vor lua startul în a-

ceasta competiție se numără 
boxeri din R-D. ■ Germană (8 
sportivi), R. F. Germania (5), 
Bulgaria (10), Cehoslovacia (5) 
și Turcia (8). De asemenea vor 
fi prezenți boxeri fruntași din. 
cluburile bucurestene Steaua 
(8), Dinamo (5), Metalul (6), dc 
la B.C. Galați (8) și I.H.R. Li
toral Mangalia (10). Din rîndul 
pugiliștilor localnici 
selecționați cei mai 
sportivi.

Prima reuniune a 
international de box 
Litoralului" va începe joi, la 
ora 19.

au fost 
buni 12

turneului
„Mănușa

Campionatele europene feroviare

MARIAN LAZĂR CISTIGATORUL CATEGORIEI PANA
> Capitala Bulgariei a găzduit 
zilele trecute o nouă ediție a 
Campionatelor europene fero
viare de box. La întrecere au 
fost prezenți sportivi din 8 țări, 
printre care și România, repre
zentată în competiție de pugi- 
liștii clubului Rapid București. 
Antrenorul Teodor Niculescu a

din Mangalia

ETAPA A IIA
A CAMPIONATULUI

Șl „CUPA
LITORALULUI ll

PIU

întrecerile 

înotătorilor
MIHAELA COSTEA Șl HORAȚIU NEAGRĂU

juniori AU CUCERIT CÎTE 5 TITLURI
REȘIȚA, 2 (prin telefon). Au 

luat sfîrșit campionatele națio
nale de juniori la înot. Iată 
noii campioni : băieți — 100 m 
liber : D. Nanul (Șc. 54) 58,7 ; 
200 m liber : H. Neagrău (Cri- 
șul) 2:08,2 ; 400 m liber : H. 
Neagrău 4:33,8 ; 1500 m liber: 
IL Neagrău 18:03,0 ; 100 m spa
te : L. Szakadaty (Crișul) 65,6;

CAMPIONATELE DE 
SĂRITURI (juniori)

In Capitală, s-au încheiat între
cerile Campionatelor naționale 
de sărituri în apă rezervate ju
niorilor de toate categoriile. Iată 
noii campioni naționali : trambu
lină, 1 m : ANCA fAgețan 

< Școlarul București) si 
VȚCTOH >A$TAR (C. S. Școlarul 
Bijcurtș«y; ■ la cat. juniori B ; 
RUXANDA HOCIOTA (Șc. sp. 
Sibiu) șl VASILE . NEDELCU 
(Progresul București), la cat. ju
niori A ; trambulină, 3 m: MAG
DALENA TOTH (Crișul Oradea) 
șl VICTOR BAST AR, la cat. ju
niori B ; RUXANDA HOCIOTA 
și VASILE NEDELCU la cat. ju
niori A ; platformă : ELENA 
CIRSTICA (Progresul București) 
și VICTOR BAȘTAR la cat. ju
niori B ; GEORGIANA SACA- 
I.EAKIJ (Progresul București) și 
MATHIAS KAISS (Șc. sp. Sibiu), 
la cat. juniori A.

200 m spate : L. 
2:21,5 ; 100 m bras: 
(CSM Cluj-Napoca) 
m bras: Al. Szabo 
m delfin : H. Neagrău 64,4 ;
200 m delfin: H. Neagrău 2:20,4; 
200 m mixt : Șt. Mitu (Lie. 4 
Galați) 2:24,4; 400 m mixt : Șt. 
Mitu 5:07,5; feminin — 100 m 
liber : Vali Dragomir (Șc. 54) 
64,8 ; 200 m liber : 
Costea (Dinamo) 2:17,9 
național, ...4.
(Petrolul) 2:24,1 
teg. B ; 400 m 
Costea 4:52,4 ;
Mihaela Costea 
spate : Valeria 
trolul) 1:11,2;

Szakadaty 
A!. Szabo 

1:12,3; 200 
2:40,3 ; 100 

64,4 ;

Mihaela
— rec. 

Irinel Pănulescu 
— rec. fete ca
liber : Mihaela 
800 m liber : 
10:03,3 ; 100 m 

Vlăsceanu (Pe- 
200 m spate :

Valeria Vlăsceanu 2:29,2 ; 100 m 
bras: Ligia Anastasescu (Dina
mo) 1:20,6 ; 200 m bras : Ligia 
Anastasescu 2:55,0; 100 m del
fin : Vali Dragomir 1:11,0 ; 200 
m delfin : Vali Dragomir 2:37,9, 
Irinel Pănulescu 2:40,1 — rec. 
fete categ. B ; 200 m mixt : Mi
haela 
mixt : 
4X100
— rec. național.

Pe echipe, primul Ioc 
ocupat de reprezentanții 
nr. 54 din București cu 
Ei au fost urmați de 
Oradea și Șc. sp. 
cite 194 p.

Doru GLĂVAN

prezentat o echipă completă, 
care a avut o evoluție mulțu
mitoare reușind să se claseze 
în final pe locul trei, după pu
ternicele formații ale U.R.S.S. 
și Bulgariei. Dintre boxerii 
români o frumoasă impresie a 
lăsat Marian Lazăr (categoria 
pană) cîștigătorul medaliei de 
aur. El a demonstrat că este 
capabil de performanțe remar
cabile și în cadrul acestei ca
tegorii. Pe locul secund s-au 
clasat Dorin Bubă (mijlocie) și 
Marian Culineac (semigrea), 
care au pierdut partidele fina
le. Medalii de bronz au obținut 
Grigore Ion (ușoară) si Cornel 
Hotluț (semimijlocie).

După ce, săptămina trecută, 
baza hipică din Mangalia a 
fost gazda unei competiții in
ternaționale de echitație, înce
pînd de mîine pe aceeași bază 
se vor desfășura alte două în
treceri de amploare: campio
natul republican de obstacole 
și dresaj rezervat juniorilor și 
fetelor (etapa a II-a) și „Cupa 
Litoralului" la obstacole.

La concursurile primei com
petiții iau parte călăreți _ de la 
cluburile Steaua, Dinamo, 
C.S.M. Iași, C.S.M. Sibiu, Pe
trolul Ploiești, C.S.M. Craiova, 
A.S.A. Cluj-Napoca, Olimpia 
București, Agricola Lugoj și 
Venus Mangalia, în programul 
de miercuri figurează, de la 
ora 16, proba de dresaj pentru 
calificare juniori.

,,Cupa Litoralului", la care 
participă cei mai valoroși re
prezentanți ai cluburilor amin
tite, printre care și componen- 
ții lotului național, programea
ză cele dinții întreceri joi, în 
paralel cu concursurile junio
rilor și fetelor. în probele cu
pei vor evolua sportivi cu ex
periență, însă numai pe caii 
mai tineri.

întrecerile de Ia Mangalia 
oferă prilejul verificării spor
tivilor și cailor în vederea Bal
caniadei ce va avea loc între 
23 și 29 august în Bulgaria.
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0 NOUĂ FORMULA A CAMPIONATULUI

CAMPIONATELE DE

Cos tea 2:35,3 ; 
Mihaela Costea 
m liber : Dinamo

400 m
5:26,3; 
4:24,5

a fost 
Școlii 

256 p. 
CrișuJ 

Reșița, cu

coresp.

SAH ALE JUNIORILOR9

Sînt în toi pregătirile în ve
derea noului sezon competițional 
intern rugbystic. Primele prepa
rative au aparținut... federației 
de specialitate, care a organi
zat tragerea la sorți pentru al
cătuirea grupelor Diviziei A. 
După cum se știe, ediția de 
campionat 1976—1977 va aduce 
noutăți în sistemul de disputare: 
prima fază a întrecerii se va 
desfășura în cadrul a 4 grupe 
preliminare (29 august — 10 oc
tombrie), în timp ce în faza a 
doua (21 noiembrie — 5 iu-

nie) vor avea loc turneele fi
nale. Tragerea la sorți pentru 
grupele preliminare a avut la 
bază criteriul valoric ; locul o- 
cupat în clasamentul campiona
tului recent încheiat. Astfel, în 
fiecare grupă apare cite o re
prezentantă a primelor patru 
clasate, apoi cite una a urmă
toarelor turnee. Dar iată cum 
arată componența definitivă a 
„preliminarelor" ; GRUPA A : 
Universitatea Timișoara, Grivi- 
ța Roșie. Gloria (fostă Con
structorul) Buză'u, Politehnica

IN CAMPIONATUL 
DE POLO 

în campionatul DIVIZIEIîn campionatul DIVIZIEI A 
!a polo (seria a II-a) s-au des
fășurat noi partide :

La Tg. Mureș : Mureșul — 
Școlarul București 4—5 (0—3,
2—1, 1—0, 1—1). Au marcat : 
Boga 2, Nicolau 2, Colan pen
tru învingători respectiv Ko
vacs 2, Szarvady și Fr. Fiilop. 
(I. PAUȘ — coresp. județean).

La Timișoara : Ind. linei 
Timișoara — Progresul Oradea 
5—5 (1—1. 2—2, 1—1, 1—1). Au 
înscris : Pițigoi 2, Geileanu, 
Barabancea, Toțh pentru gazde 
și Bartovici 2, Băjenaru 2, Un. 
gureanu pentru oaspeți. (C. 
CREȚU — coresp.).

Pentru prima dată în acest an, 
campionatul național de șah pen
tru juniori și junioare s-a organi
zat pe două categorii de virstă : 
pînă Ia 16 ani și de la 16 Ia 20 de 
ani. Măsura, stipulată de federație 
la începutul acestui an, s-a dove
dit inspirată, oferind unui număr 
mai mare de jucători si jucătoa
re posibilitatea de a lua parte la 
fazele superioare ale Întrecerii, 
dînd — în același timp — un ca
racter mai echilibrat si mai inte
resant luptei.

Pornindu-se de la acest expe
riment (reușit), numeroși specia
liști s-au pronunțat pentru viitor 
in favoarea ideii de a se defalca 
și mai riguros limitele de vîrstă, 
campionatul național desfășurin- 
du-se pe trei categorii :

I. COPII — pînă la 12 ani
II. JUNIORI MICI _ pînă 

16 ani
III. JUNIORI MARI — de la 

la 20 de ani.
Credem că adoptarea unei ase

menea măsuri ar veni în spriji
nul dezvoltării șahului nostru ju
venil.

Cele 
sistem 
ceasta 
sătura 
celentă asigurată de “comisiile ju
dețene care și-au asumat misiu
nea de gazde : Argeș, Brăila, Co- 
vasna și Teleorman.

la

16

patru turnee (10 runde, 
elvețian), disputate în a- 
vacanțâ, au purtat o tră- 
comună — organizarea ex-

hi pism; SPfCTACOL AGREABIL

Întrecerea în sine a avut un 
caracter foarte aprig și nu rare
ori de c bună valoare tehnică. In 
general, campioanele și campionii 
s-au recrutat din rîndul celor re
comandați de 
rioare.

In întrecerea 
(la Pitești) a 
POGOREVICI 
fiica maestrei _______ ,______ __
Maria Pogorevici, fosta campioa
nă a țării. Ea a înscris și sco
rul record al campionatelor : 9’/i 
puncte din 10 posibile. Au ur
mat în clasament : Loretta Crișan 
(C.S.U. Brașov) și Mariana Bădici 
(Hidroameliorații Constanța) cu 
7'/j p. La juniorii mici (Brăila), 
primul s-a clasat LIVIU OLTEAN 
(Medicina Cluj-Napoca) cu 8 p, 
secondat de Lucian Vasilescu 
(Petrolul Ploiești), Dumitru Ani- 
țoaie (Medicina Iași) și Nicolae 
Liirincz (Victoria Hunedoara).

Și disputa junioarelor mari 
(Sf. Gheorghe) a dat cîștig de 
cauză unei reprezentante a Plo- 
ieștiulul : VIORICA ILIE (Pe
trolul) a cîștigat detașat cu 81/- p, 
urmată de rivalele sale tradițio
nale Dana Nuțu (Medicina Timi
șoara), Raluca Petrașcu (Spartac 
București) si Iuliana Nicola (Pe
trolul) .

La băieți (Alexandria) a învins 
ieșeanul OVIDIU FOIȘOR (Medi
cina) 8‘/2 p, întreeîndu-i la limită 
pe Constantin Ionescu (C.S.U. 
Brașov) și Adrian Negulescu 
(Petrolul) 8 p.

performanțe ante-

junioarelor mici 
învins marina 
(Șc. sp. Ploiești), 
internaționale dr.

PE TERENURILE „SPORTULUI ALB“
„CUPA DR. PETRU 
GROZA" LA TENIS

Cuprinzînd curse bine echilibra
te, la startul cărora s-au prezen
tat numeroase elemente din elita 
trăpașilor noștri, în frunte cu Tu
rei, proaspătul laureat al Derbyu- 
lui, reuniunea de duminică a 
constituit, cum era șl firesc, un 
spectacol agreabil. „Premiul de 
consolare". în care unii dintre 
eoncurenți au acuzat o ușoară in
dispoziție, s-a redus la un duel 
între Orieta și Sacou. La finiș, ele
vul lui Tănase — ameliorîndu-și 
recordul carierii — s-a dovedit 
mal bun șl a învins net. Deosebit 
de disputat a fost și „Premiul 
Teatrelor", încheiat cu victoria lui 
Otoman, condus cu mult aplomb 
de actorul Cornel Elefterescu de 
la teatrul „C.I. Nottara" din Ca
pitală. Felicitările pe care i le a- 
dresăm le merită însă și adversa
rii săi, care, la a doua ieșire pu
blică, au reușit să conducă caii în
credințați, la valoarea lor maximă. 
Surprizele zilei le-au-furnizat Or
nic — bine condus de aprantiul 
Nicolae Nicolae și Hanger. Acest 
„copil minune” al antrenorului la- 
noș Moldoveanu promite și alte 
isprăvi remarcabile, dacă va ma-

nifesta pofta de mers care a a- 
vut-o duminică.

REZULTATE TEHNICE : cursa I
— Hermin (Tr. Dinu) 43,9, Hede- 
ia, simplu 2, ordine 21 ; cursa II
— Sugestia (S. Onache) 31,1, He
len, simplu 5, event 15, ordine 
16 ; cursa HI — Melania (G. Gri
gore) 33,6, Orestia, Melodrama, 
simplu 2, event 18, ordine 18, or
dine triplă 276 ; cursa IV — oto
man (C. Elefterescu) 30,9, ~ .
simplu 14, event 22, ordine 161 ; 
cursa V — Ornic (N. Nicolae) 27,3, 
Orion, Rondo, simplu 20, event 200, 
ordine 120, ordine triplă 1287 ; 
cursa VI — Sacou (Gh. Tănase) 
26,1, Orieta, simplu 3, event 84, or
dine 14, triplu cîștigător 
cursa VII — Hanger (I. 
veanu) 27,9, Rulaj, Sonor, 
14, event 44, ordine 355, 
triplă 448 ; cursa VIII — ____ . .
(Fi. Pașcă) 26,9, Mentor, simplu 6, 
event 76, ordine 13, triplu cîștigă
tor 347 ; cursa IX — Oranjada (N. 
Gheorghe) 38,2, Godeanu, simplu 
5, event 34, ordine 48. Pariul aus
triac ridicat la suma de lei 37 053 
s-a închis. Retrageri : Rimifon.

Niddy DUMITRESCU

• De astăzi, la Brașov și Ba
cău, cele mai bune junioare și 
cei mai buni juniori sini anga
jați în întrecerile prilejuite de 
tradiționalele turnee internaționa
le ale României.

ORADEA, (prin telefon). 
Timp de o săptămînă, pe te
renurile asociației sportive „Să
nătatea" s-au desfășurat între
cerile tradiționalei competiții 
„Cupa Dr. Petru Groza”. Cu 
prilejul actualei ediții s-a în
registrat un record de partici
pare : 220 de eoncurenți și
concurente. Rezultatele finale
lor : băieți, 17—18 ani : A. Dîr
zu (Progresul București) — T. 
Vlad („Poli" Cluj-Napoca) 4—6, 
6—1, 6—4 ; 15—16 ani : FI. Se- 
gărceanu (Dinamo București) — 
D Stănescu (Metalul Tîrgo- 
viște) 6—3, 7—5 ; 13—14 ani: 
C. Olteanu (,,Poli“) — V. Sălă
jan („Poli") 5-4, 6—3 ; 10—12 
ani : E. Hnat (T.C.B.) — R. In- 
doleanu („Poli") 4—6. 6—2, 6—3;

* '* ‘ Elena Jecu
Nichita 

15—16 
(Dinamo 
Orăsanu 

13—14 
(Elec- 

Timișoara) — Marilena 
(Dinamo) 7—5, 6—2 ;

Luminița Sălăjan

fete, 17—18 ani
(Sănătatea) — Ioana 
(Progresul) 6—4, 6—0 ; 
ani: Gabriela Dinu 
București) — Lunela 
(Progresul) 7—6, 7—6 ; 
ani: Nadia Becherescu 
trica
Totoran . —, — — ,
10—12 ani : Luminița Sălăjan 
(,,Poli“) — Daniela Nemeș (Pro
gresul) 6—2, 6—0 ; dublu bă
ieți, 15—18 ani : Dîrzu, Nicu-

între 4 și 8 oufiust, la Brașov
Ola,

694 ; 
Moldo- 
simplu 
ordine 

Balerin

CONCURS CICLIST
începînd de mîine șl pînă la 
august se desfășoară tradi- 

competiție ciclistă pe 
,Cupa C1BO“, întrecere

8 
ționala 
etape „i 
internațională ce se va disputa 
pe parcursul a șase etape, 
după cum urmează ; etapa I, 
miercuri 4 august, Brașov — 
Rîșnov — Valea Rîșnoavel — 
Predeal — Brașov (circuitul va 
fi parcurs de două ori, în to
tal 126 km) ; etapa a II-a, 5 
august, Brașov — Măieruș —

INTERNATIONAL
Rupea și retur (118 km), etapa a
III- a, 6 august, Brașov — Codlea 
— Vlădeni — Făgăraș — Orașul 
Victoria (117 km) ; etapa a
IV- a, 7 august, 10 km contra
timp individual în Orașul Vic
toria ; etapa a V-a, 7 august 
(după-amiază), cursă pe circuit 
în Orașul Victoria (42 km) ; 
etapa a Vl-a, 8 august, Orașul 
Victoria — Făgăraș — Vlădeni — 
Codlea — Brașov (120 km).

lescu — Opreanu, Iovănescil 
7—5, 5—7, 6—4 ; 10—14 ani ț
Olteanu, Sălăjan — Hnat, Ca-* 
ragață 6—4, 6—3 ; dublu mixt,i 
15—18 ' " ’--------- '
briela

ani : Segărceanu, Ga-' 
Dinu — Niculescu, Ga-i

briela Mureșan 7—5, 6—4 ; | 
10—14 ani : Olteanu, Nadia Be- > 
cherescu — Sălăjan, Luminița i 
Sălăjan 6—3, 6—2 ; dublu fete, 
17—18 ani : Jecu, Orășanu — 
Nichita, Mureșan 6—5, aban
don ; 10—14 ani : Sălăjan, Be
cherescu — r_ 
5—6, 6—2.
coresp. iud.).

Totoran. Onel 6—2,
(Ilie GHIȘA —

TENISUL 
A CREAT

FOCȘÂNEAN 
UN CAMPION

încheiatele cam-La recent 
pionate naționale ale juniorilor, 
desfășurate la Constanța, titlul 
de campion de tenis al țării 
la categoria 14 ani a fost cîști
gat de Dan Ioanovici, elev la 
Liceul „Alexandru Ioan Cuza“ 
din Focșani. Această perfor
manță este cu atît mai meri
torie, cu cît pe cele cîteva te
renuri de bitum copiii se pre
gătesc mai mult singuri, ei 
nebeneficiind de sfaturile vre
unui antrenor sau instructor. 
C.J.E.F.S. Vrancea își propune 
de multă vreme să acorde cît 
de cit sprijin dezvoltării teni
sului, dar totul rămîne în sta
diul de... promisiuni 1 Campio
nul din Focsani, Dan Ioanovici 
este, după cum remarca antre
norul Vasile Serester, deosebit 
de talentat și posedă calități 
fizice care îl pot aduce în ve
derile specialiștilor loturilor 
de perspectivă.
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PRONOSPORT
Și în luna august a.c. continuă 

atribuirea de autoturisme „DACIA 
1300“ la toate tragerile și con
cursurile obișnuite săptămînale

Ca și pînă în prezent, autoturis
mele „DACIA 1300“ se acordă în 
cazul în care valoarea calculată 
(la una sau mai multe categorii) 
este egală sau superioară contra
valorii autoturismului, respectiv 
70.000 lei. De asemenea, se acordă 
dreptul de a cîștiga un autoturism

„DACIA 
tiguri p 

■ pe un b
ciștlgiri 
valoarea 
1300.

CIȘTK 
NOEXPI 
Extrager 
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trei etape în campionatul de molocic'ism-vitezâ

CAND1DAT1LOR LA TITLU SE MĂREȘTE
ibliean de vi
ate fi consi
state, o eom- 
pentru spor- 
ece toti mo- 
a pe mașini 
l,v in pofida 
rt’ffcnțios, nu- 
or sporește, 
, la șase din 
îndeplinirea 

ta pentru al- 
elor genera- 

p decernării 
ei etape, si- 
ătoarea : 75
Lincescu (Lo- 
I 33 p, -2. Ii. 
bradea) 26 p, 
B.M. Reșița) 
1. A. Viktor 
p, 2. C. Bo- 

fița) 30 p, 3.
B. Mare) 30

p; 175 cmc — 1. G. Seuchen- 
stein (C.S.M. Reșița) 45 p, 2.
1. Pașcotă (Progresul Timișoa
ra) 36 p, 3. M. Mezincescu 20 
p; 250 cmc — 1. I. Pașcotă 39 p,
2. I. Lăzărescu (Energia Cîm
pina) 30 p, 3. V. Zecheru (E- 
nergia Cîmpina) 26 p ; ci. pînă 
la 750 cmc — 1. O. Stephani 
(Steagul roșu Brașov) 15 p, 2. 
I. Telegescii (Energia Cîmpina) 
12 p, 3. N, Lungu (C.S.M. Re
șița) 10 p ; ataș — 1. P. Popes
cu + A. Popa (Torpedo Zăr- 
nești) 42 p, 2. H. Pankratz 
+ H. Dovitz (Voința Sibiu) 

31 p, 3. P. Rakoși + A. Ra- 
koși (Plastica Oradea) 20 p.

Doi valoroși alergători, bra
șoveanul Otto Stephani și re- 
șițeanul Gilnter Seuchenstein,

ROM<N!, 
«SURI 
Snale

miMPLARI NU PREA... INTIMPLATOARE
Pe marginea a două scrisori primite la redacție

or de dirt-track

iasca
vor avea 
trei inte-

ernaționale, la 
irticiparea spor- 

Germanâ, Un- 
la noastrâ va fi
lai buni motoci- 
întrecerilor men- 
adionul Metalul

17 ; 6 august, 
iu, de la ora 
iul Rapid Arad,

le concursuri de 
[uita echipa na- 
(Mihai Banu, 

|t Miilner și 
■ re va participa 
lla ,,Cupa Prie- 
p orașul Berko- 
Irtivii români vor 
Iul Paul Miilner.

GBY
Farul Con- 

ucurești, Glo- 
ptjJ.M. Sibiu ; 
[no, Minerul 

Știința Pe
ri Cluj-Napo- 
fteaua. Rapid, 

Rulmentul 
luă clasate se 
pentru locu- 

hltc vor alcă- 
la lupta pen- 
prima divizie. 
I sistemul fie- 
pr-retur.

avea o des- 
fost stabili- 
loc de trei, 

t devenit po
cirii ariei de 
piui cu balo
tau luat fiin- 
B (Motorul), 
pientul). s-a 

formație la 
timiș), iar la 
țat un „XV" 
trecerea corn- 
la începe la 
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lerii vor sus- 
| promovare în 
k ej^-^irmînd 
■ilor ce vor

Rindurile pe care obișnuiam 
să le dedicăm la finele fiecărei 
ediții a Diviziei B de handbal 
echipelor promovate în primul 
eșalon au ca obiect de această 
dată situația handbalului sebe- 
șean, mai precis a formațiilor 
Textila Sebeș (f) și Voința 
Sebeș (m). De la bun început 
vom preciza că ele nu se nu
mără printre fruntașele recent 
încheiatului campionat ci, dim
potrivă, printre echipele mo
deste, Textila părăsind divizia 
secundă, iar Voința scăpînd in 
extremis, cum se spune, de re
trogradare. Dar, atît eșecul echi
pei feminine, cit și... „succesul" 
celei masculine sînt urmările 
unor veritabile... minuni. La a- 
ceste situații ieșite din comun 
am vrea să ne referim, încer- 
cînd să dăm astfel curs celor 
două scrisori primite la redac
ție.

Prima ne-a fost trimisă de 
conducerea Asociației sportive 
Textila Sebeș, care ne face cu
noscută situația echipei sale și 
ne dă explicațiile retrogradării. 
Iată, pe scurt, ce s-a întîmplat. 
înaintea ultimei etape a cam
pionatului, Textila Sebeș era 
situată pe locul 6 al clasamen
tului, cu 15 puncte si un gola
veraj negativ (—18). Locurile 
următoare erau ocupate, în or
dine, de Voința Sighișoara 14 p, 
Nitramonia Făgăraș 14 p. Oltul 
Sf.- Gheorghe 13 p (golaveraj 
—31) și U.T. Arad 11 p.

în ultimul său joc din cam
pionat, Textila Sebeș a întîlnit 
pe teren propriu formația Vo
ința Sighișoara. Anticipînd o 
confruntare extrem de dificilă, 
conducerea echipei gazdă a so
licitat federației de specialitate 
trimiterea unui delegat federal, 
dar acesta n-a apărut. Fără a 
ne baza prea mult pe criticile 
aduse de Textila arbitrului par
tidei (bucureșteanul Gh. Con
stantin), vom nota doar că jocul 
a fost cîștigat de Voința Sighi
șoara cu 12—8. Textila Sebeș 
rămînea deci eu 15 puncte și 
avea un golaveraj final negativ 
de 22 goluri. în mod teoretic, 
echipa era totuși salvată, în ini
ei t cealaltă candidată la retro
gradare, Oltul Sf. Gheorghe, 
trebuia să învingă la o diferen-

PEPIMERA AUIOMOBIEISMUEUI
sport cu ca- 

liv atît de iu- 
L adulți — cu
ce noi adepți.

susținerea a- 
aceea că cel 

hat republican 
un succes de 

11 fiecărei eta- 
pînă acum 3 

[se de regulă 
Iți. Participan- 
pînă la 30 de 

elevi, tineri 
majoritatea 

nici, oonstruc- 
ltfel, se poate 
bociații și clu- 
becții de kar- 
Inut rezultate 
ht A.S. Calcu
li o activitate 
krgiu Budu și 
[Felix (ingine-
Ion Olaru), 

[Dumitru Te- 
liu ș.a. Grație 
ră există kar- 
rpecială, căro- 
Lim și kartul,

produs în serie, la întreprinderea 
de reparații auto Ciuj (șef al co
lectivului de proiectare fiind ing. 
Dan Ghiuruțan).

Evident, interesul deosebit cu 
care este privit kartingul nu poa
te fi decît îmbucurător. Prin in
termediul acestuia, la copii și ti
neri, se dezvoltă gîndirea tehnică, 
deprinderile tehnice, se pregătesc 
viitori conducători de autovehicu
le (nu-i lipsit de interes să ară
tăm că toți inginerii amintiți mai 
sus au făcut cunoștință cu tehni
ca tot prin karting). Iată, de alt
fel, încă două dovezi ale seriozi
tății cu care este privită această 
disciplină : a) în acest an s-au or
ganizat patru tabere cu profil de 
karting : la Trifești-Neamț, Coli- 
bași-Argeș, Slobozia, Baia Mare ; 
b) în programa de învățămînt a 
școlilor de șoferi din rețeaua Cen
tralei transporturilor auto a fost 
inclus kartingul ca instructaj pre
liminar în procesul de formare a 
deprinderilor viitorilor conducători 
auto.

Modesto FERRARINI

MEAZÂ
I se obțin cîș- 
l variante de 
totalul acestor 
lat 70.000 lei, 

[ului DACIA 

Lgerii pro- 
IULIE 1976.

I : 1 variantă 
Im Dacia 1300 
L4.000 lei ; cat. 
a 9.886 lei și

3 variante 10% a 3.955 lei ; cat. 3 : 
20,85 a 1.517 lei ; cat. 4 : 59,25 a 
534 lei ; cat. 5 : 138,80 a 228 lei ; 
cat. 6 : 4.648,50 a 40 lei. Report 
categoria 1 : 310.216 lei. Extragerea 
a n-a : cat. B : 9,40 variante a 
5.679 lei ; cat. C : 20,70 a 2.579 lei ; 
eat. D : 1.046,15 a 60 lei ; cat. E : 
124,10 a 200 lei ; cat. F. 2.267,25 a 
40 lei. Report categoria A : 496.711 
lei. Clștlgul de categoria 1 (50%)
= un autoturism „Dacia 1300“ plus 
o suită de 5 cîștiguri la alte ca
tegorii a fost obținut, de NICOLAE 
SARACU din BRAȘOV. 

care de fiecare dată iși pregă
tesc temeinic mașinile pentru 
concurs, sînt neînvinși Ia cla
sele respective. Și încă ceva 
îmbucurător : Arpad Viktor, Ti- 
beriu Roda, Valeriu Zecheru, 
Petre Popescu, Aurel Popa, 
Hemulth Pankratz, Heintz Do
vitz și Gheorghe Vancu sint 
nume noi care emit pretenții 
justificate la un loc pe podium, 
unii dintre ei aspirînd chiar la 
invidiatul titlu de campion.

Fiind amînată din motive 
tehnice, etapa a IV-a a cam
pionatului a fost reprogramată 
la 5 septembrie pe un traseu 
ales in centrul orașului Timi
șoara.

Troian IOANIȚESCU

I
I
I

ță, de 10 (zece) goluri echipa 
Argeșeana Pitești, a doua cla
sată în serie. Dar incredibilul s-a 
înfăptuit, handbalistele de la 
Oltul Sf. Gheorghe reușind să 
cîștige jocul la nici mai mult 
nici mai puțin decît exact 10 
goluri diferență (24—14), și ob- 
ținînd în. acest fel un. golaveraj 
superior cu un gol (—21) for
mației sebeșene, care retrogra
da în acest fel ! Fără pretenția 
de a da verdicte, să încercăm 
să analizăm lucrurile. De-a 
lungul întregului campionat, 
Oltul nu a reușit să înscrie în 
nici un joc mai mult de 15 go
luri ; in partida din tur, Arge
șeana obținea victoria cu 15—9 ; 
scorul partidei decisive (24—14) 
înseamnă un număr de 38 de 
goluri marcate de ambele echi
pe in 50 de minute de joc, ceea 
ce reprezintă un gol la 1,20 
min., performantă foarte greu 
de realizat de două echipe fe
minine aflate ia acest nivel ; și 
pentru ca imaginea să fie si 
mai clară vom adăuga amă
nuntul pe care-1 considerăm cel 
mai concludent : în timp ce 
jocul Textila Sebeș — Voința 
Sighișoara s-a desfășurat dimi
neața, partida dintre Oltul Sf. 
Gheorghe și Argeșeana Pitești 
a avut loc după amiază, hand
balistele din Sf. Gheorghe a- 
vînd astfel posibilitatea de a 
ști exact Ia cite goluri trebuie 
să cîștige ! Și, după cum se 
vede, ele au reușit, chiar dacă 
în tribună s-a aflat si un ob
servator federal, solicitat de... 
Argeșeana Pitești !

A doua scrisoare ne-a parve
nit de la conducerea echipei 
masculine Știința Tg. Jiu. A- 
ceasta a retrogradat în benefi
ciul Voinței Sebeș. Handbalistii 
din Sebeș au reușit o veritabilă 
„lovitură de teatru", învingînd 
în deplasare, în ultima etapă, 
pe C.S.M. Reșița. Și în acest 
caz — cîteva „detalii" : în me
ciul din tur, desfășurat la Sebeș, 
victoria a revenit resițenilor : 
Voința Sebeș nu a cîștigat în 
deplasare, de-a lungul întregu
lui campionat, decît ACEST joc; 
C.S.M. Reșița a învins pe te
ren propriu și pe cîstigătoarea 
seriei. Gloria Arad, care este 
la această oră divizionară A !

Iată, deci, două „minuni" care 
lasă să se întrevadă lacune se
rioase în activitatea handba
listică din eșalonul secund. 
Sperăm că, pe linia fermă cu 
care ne-a obișnuit, federația de 
specialitate va analiza lucruri
le și Ia nevoie va lua măsuri 
drastice pentru ca în viitor a- 
semenea... minuni să nu se mai 
repete.

Horia ALEXANDRESCU
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• STEAUA — AUTOBUZUL 
6—2 (3—0). Meci de verificare 
disputat duminică. Cele șase 
goluri ale formației campioane 
au fost înscrise de Zamfir, Ră- 
ducanu, Dumitru, Năstase, Flo- 
rea și Troi. Iată lotul utilizat 
de Steaua : Moraru — Anghe- 
lini (Nițu), FI. Marin, Sames, 
Vigu — Dumitru (Stoica), Ion 
Ion (Zahiu), Iordănescu (Ho
rea) — Troi, Răducanu (Năsta
se), Zamfir (Aelenei).

• METALUL PLOPENI A 
CÎȘTIGAT TURNEUL DE LA 
PLOIEȘTI. Sîmbătă și dumini
că s-a disputat la Ploiești un 
turneu de fotbal, la care au 
participat patru divizionare B. 
Iată rezultatele : Prahova Plo
iești — Metalul Plopeni 6—7 
(după executarea loviturilor de 
la 11 m) : F.C. Petrolul Plo
iești — Flacăra Automecanica 
Moreni 4—1 (1—1) ; Prahova — 
Flacăra Automecanica 1—3 (0—0); 
Metalul — F.C. Petrolul 3—1 
(0—01. fl. Cornea, coresn.)

• TURNEUL ECHIPEI A.S.A. 
TG. MUREȘ IN R. D. GERMA-

ffOTBAL
| în vizită la reprezentantele noartre în cupele europene

C. S. II. GALAȚI ÎSI PROPUNE CONTINUAREA 
BUNEI COMPORTĂRI DIN CUPA ROMÂNIEI

I
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I
I
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prin- 
excelentă dată 

nr. 1 a sezonului,

bucuriilor au rămas 
urmă. In față apare, 
echipa 
misiune

din Galați, 
reprezentată 
cu formația 

un „unspre-

După trei ani, din nou o 
I echipă din categoria secundă 

va reprezenta fotbalul roma- 
1 nesc in „Cupa cupelor" : C.S.U. 
I Galați urmează Chimiei Rm.

Vîlcea care a cîștigat trofeul 
I in ediția 1973/1974 și a fost 

prezentă în competiția euro- 
j peana a deținătoarelor de 

cupă. Formația studenților gă- 
lățeni n-a reușit să cîștige 

I finala, dar — beneficiind de 
prevederile regulamentare în 

I privința situațiilor cînd aceeași 
formație e și campioană și de
ținătoare de cupă — se ali
niază la startul întrecerii con
siderată nr. 2 în ierarhia 
competițiilor anuale ale clubu
rilor din Europa. C.S.U. Galați 
a meritat răsplata aceasta — 
a înscrierii în Cupa cupelor — 
pentru întreaga sa comportare 
din cupă, care a reprezentat o 
suită de partide meritorii și 
de rezultate favorabile în fața 
unor echipe din categoria su
perioară, din Divizia A. Iar 
în finală echipa antrenată de 
Ion Zaharia a confirmat ceea 
ce reușise pînă atunci, 
tr-o replică 
echipei 
Steaua.

Zilele 
însă în 
pentru 
greaua 
de dublul meci 
Boavista Porto, 
zece" redutabil, care a realizat 
o ascensiune notabilă în fot
balul portughez, demonstrată 
de două consecutive locuri 2 
în campionat (ediția 1974/75 și 
cea recent încheiată) și cuce
rirea cupei. Iată ce spune 
antrenorul Ion Zaharia : „La 
prima noastră reîntîlnire pen
tru noul sezon primul lucru 
de care am vorbit a fost Cupa 
cupelor și Boavista Porto. 
Ne-am hotărît să reluăm cu și 
mai mare efort și seriozitate 
pregătirea, să încercăm să 
facem un joc și mai bun decit 
cel din cupă, fiindcă altfel nu 
ne vom onora misiunea. Avem 
o armă care, dacă vom ști să o 
folosim, va conta mult in tenta
tiva noastră : unitatea sufle
tească a lotului, care s-a ve
rificat în atitea situații grele 
in ultima perioadă de timp. 
Clădind pe ea, cu pricepere, 
cu simț de responsabilitate, 
pregătirea noastră pentru noul 
sezon sînt convins că nu vom 
dezamăgi, că nu vom rămîne 
un simplu subiect interesant 
din ediția 1975/76 a cupei..."

Startul antrenamentelor pen
tru noul sezon — cu prim o- 
biectiv partidele din Cupa cu
pelor — s-a dat la 23 iulie, 
la Galați. O a doua parte a 
pregătirilor se desfășoară la 
Dîmbul Morii, pe Valea Pra
hovei. Intre timp, cum iubi-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITATI
MECI DE BARAJ IN BUCUREȘTI. 

Mîine, cu începere de la ora 17, pe 
stadionul Republicii din Capitală, se 
va disputa meciul de baraj pentru 
Divizia B între echipele Chimica Tîr- 
năveni ți Metalul Aiud.

JO| 5 august, la ora 17, va a-

MECIURI AMICALE
NĂ. Sîmbătă, A.S.A. Tg. Mu
reș a susținut în localitatea 
Frankfurt pe Oder, în compania 
echipei Vorwărls, a doua par
tidă din cadrul turneului între
prins în R. D. Germană, Me
ciul a fost cîștigat de localnici 
cu scorul de 1—0, golul fiind 
înscris de Konrad (min. 59). 
Reamintim că în primul joc 
formația antrenată de Tiberiu 
Bone a terminat la egalitate 
(1—1) cu Dinamo Dresda. In 
ultimul joc al turneului, A.S.A. 
Tg. Mureș va întîlni pe Dina
mo Berlin.

• METALURGISTUL CUGIR 
— DACIA ORĂȘTIE 1—1 (0—1). 
Au marcat : Soos (min. 50) 
pentru Metalurgistul, Radu 
(min. 23) pentru Dacia. (C. Iu
reș, coresp.)

• POIANA CÎMPINA — CE
LULOZA CĂLĂRAȘI 1—2 
(0—0). Au înscris : Paul, res
pectiv Pană II si Mastu. (N. 
Bică, coresp.) 

torii fotbalului au putut afla 
din paginile ziarului nostru, 
C.S.U. a susținut și primele 
partide de verificare. O sin
gură noutate notabilă în lotul 
pe care finalista Cupei îl ali
niază în noul sezon : Ange- 
lescu (Petrolul). Grupul de 
fotbaliști aflat în pregătire se 
prezintă astfel : Tănase, Chi- 
riazic (portal i), Pascuale, Ol- 
teanu, Marta, Șarpe, Gogan, 
Băjenaru (fundași), Georgescu, 
Păunescu, Dobre, Angelescu 
(mijlocași), Cotigă, Mureșan, 
Cramer, Ustabacief, acesta din 
urmă venit de la Univ. Cra
iova (atacanți). Rămîne să se 
stabilească și juniorii care vor 
fi cooptați în Iot pentru jocu
rile din campionat. Pînă la 
startul înțiecerii Diviziei B, 
conducerea tehnică a echipei 
gălățene va intensifica verifi
cările și efectuările de retu
șuri la toate capitolele, prin 
alte partide de verificare și, 
posibil, printr-un turneu peste 
hotare. C.S.U. Galați vrea să 
facă din Cupa cupelor o con
tinuare a „traseului din Cupa 
României". Ii dorim reușită !

Eftimie IONESCU

TRANSFERĂRI DE JUCĂTORI IN DIVIZIA B
Vă prezentăm principalele trans

ferări de jucători efectuate la e- 
chipele care se vor alinia la star
tul campionatului Diviziei B, edi
ția 1976—1977 și aprobat de F.R.F.

SERIA I : • C.F.R. Pașcani :
Dinu și Mihăilă (de la Politehnica 
iași) ; • C.S.M. Suceava : Stana 
(F.C. Constanța), Grosaru și Han- 
ceriuc (Politehnica Iași) a F.C. 
Brăila : Alecu (Ceahlăul P. Neamț), 
Verșanschi (Sportul studențesc), 
Simion (F.C. Argeș) a F.C. Glo
ria Buzău : Negoescu (F.C. Con
stanța) a Petrolul Ploiești : Con
stantin (F.C.M. Reșița) a Metalul 
Plopeni : N. lonescu (Petrolul Plo
iești) a Minerul Gura Humorului : 
Hrițcu (S.C. Bacău) a Olimpia 
Rm. Sărat : Bezman (C.S.U. Galați) 
șl Grozea (F.C. Gloria Buzău) a 
C.S. Oltul Sf. Gheorghe : Sărac 
(F.C. Bihor) a Portul Constanța : 
Corendea și Gache (F.C. Constan
ta) a Unirea Focsani : Gheorghiu 
(U.T. A.).

SERIA A II-A : • Electroputere 
Craiova : Strîmbeanu și Dașcu 
(Universitatea Craiova), Bălan 
(Jiul Petroșani) • Flacăra-Auto- 
mecanica Moreni : Petrescu (C.F.R. 
Cluj-Napoca) • Chimia Rm. Vil- 
cea : Savu, Roșea, Bartales, Iordan 
și Stanca (Rapid București), Co- 
zarec („U“ Cluj-Napoca), Caraba- 
geac (Minerul Motru) • Tehnome- 
tai București : Tronaru (F.C. Ar
geș) • Voința București : Danciu 
(revenit de la Steaua București).

SERIA A III-A : a Armătura
Zalău : Soo (C.F.R. Cluj-Napoca)
• Aurul Brad : Birău (U.T.A.), 

vea loc o ședință a Comisiei de disci
plină, in cadrul căreia vor fi luate în 
discuție eliminările unor jucători în 
returul meciurilor de baraj pentru Di
vizia C și în partidele din „Cupa de 
vară", precum și memoriile înaintate 
de către unii jucători sancționați.

• MIERCURI, LA TÎKGO- 
VIȘTE. Divizionara B locală în- 
tîlnește, miercuri, pe C.S.U. 
Galați, pe stadionul Municipal, 
cu începere de la ora 16.

• AZI, LA SIBIU : pe sta
dionul Șoimii, de la ora 17, va 
avea loc meciul amical dintre 
F.C. Șoimii și Dinamo Bucu- 
' ’ •1 'f.C.M. GIURGIU—STEAUA 
BUCUREȘTI. Partida amicală 
dintre aceste formații se va 
desfășura astăzi, la Giurgiu.

• F.C. BAIA MARE a sus
ținut trei meciuri amicale în 
U.R.S.S., obținînd următoarele 
rezultate : cu Kolos Horodenko 
3—1 (2—1), cu Neftianik Dolina 
2—1 (0—1) și cu Spartak Iva
novo Frankovsk 0—1 (0—0).

• ALTE PARTIDE AMICA
LE. Miercuri : F.C. Constanta 
— F.C.M. Galați și Avîntul 
Urziceni — Steaua. Joi : Uni
versitatea Craiova — S.K.S. 
Lodz și Rapid — Progresul. Jo
cul echipelor bucurestene se 
dispută pe stadionul Republicii, 
de la ora 17,30.

COMPONENTA 
SERIILOR 

CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI C

VIILÂ : Gloria Arad, Strun- 
Constructorul Arad, Unirea 
^are, Unirea Tomnatic, 

Jimbolia, Electromotor Tt- 
Bc natul Timișoara, Lamino-

C.I.L. 
Der- 

Turda, 
Me- 
Mi-

SERIA A VILA : Lotrul BrezoL Chi
mistul Rm. Vîlcea, Unirea Drâgâșani, 
Metalurgistul Sadu, Cimentul Tg. Jiu, 
Minerul Rovinari, Minerul Motru, 
C.S.M. Drobeta Tr, Severin, Unirea 
Drobeta Tr. Severin, Dunârea Ca-lafat, 
C.F.R. Craiova, Constructorul Craiova, 
Progresul Bâilești, Dierna Orșova, La
minorul Slatina, F.O.B. Balș.

SERIA A .......... -
gul Arad, Con. 
Sînnicolau Mai 
Ceramica 
mișoa-ra, 
rul Nâdrag, Vulturii textila Lugoj, Me
talul Oțelu Roșu, Gloria Reșița, Me
talul Bocșa, Minerul Anina, Nera 
Bozovîci, Minerul Moldova Nouâ.

SERIA A IX-A : Oașul Negrești, Vic
toria Cărei, Voința Cărei, Someșul 
Satu Mare, Bihoreana Marghita, Mi
nerul Suncuiuș, Voința Oradea, în
frățirea Oradea, Recolta Salonta, Mi
nerul Bihor, Oțelul Bihor, Gloria 
Șimleu Silvaniei, Victoria Zalău, Mi
nerul Baia Sprie, CUPROM 
Mare, Minerul Băița.

SERIA A X-A : Unirea Dej, 
Gherla, Tehnofrig Cluj-Napoca, 
mata Cluj-Napoca, Cimentul 
Avîntul Reghin, Mureșul Ljduș, 
talul Sighișoara, Foresta Bistrița, 
nerul Rodna, Soda Ocna Mureș, Bra
dul Vișeu, Minerul Baia Borșa, Mi
nerul Băiuț, Lăpușul Tg. Lăpuș, Me
talul Aiud sau Chimica Tîrnaveni.

SERIA A Xl-A : Mureșul Toplița, Vi
itorul Gheorghieni, Minerul Bălan, 
Progresul Odorheiu Secuiesc, Forestie
rul Tg. Secuiesc, Minerul Baraolt, Uni
rea Sf. Gheorghe, Utilajul Făgăraș, 
Precizia Săcele, Chimia Orașul Victo
ria, I.C.I.M. Brașov, C.S.U. Brașov, 
Carpați Brașov, Metrom Brașov, Mă
gura Codlea, Torpedo Zărnesti.

SERIA A Xll-A : Metalul Copșa Mi
că, I.M.I.X. Agnita, Gaz metan Me
diaș, Automecanica Mediaș, Inter Si
biu, U.P.A. Sibiu, Textila Cisnădie, 
F.I.L. Oraștie, C.F.R. Simeria, Lami
norul Teliuc, Minerul Ghelar, Știința 
Petroșani, C.I.L. Blaj, Unirea Alba 
lulia, Constructorul Alba lulia, Tex
tila Sebeș.

Stîngă (A.S.A. Tg. Mureș) • 
C.F.R. Timișoara : Roșea (Poli
tehnica Timișoara) « C.I.L. Si- 
ghet : Mușat (Rapid București)
• F.C. Baia Mare : Ariciu (F.C. 
Argeș), Borz (Chimia Rm. Vîlcea), 
Condruc (revenit de la F.C. O- 
limpia Satu Mare) • Gloria Bis
trița : Duha („U“ Cluj-Napoca)
• Ind. sîrmei C. Turzii : Vesa
(,,U“ Cluj-Napoca) și Coloji (reve
nit de la C.F.R. Cluj-Napoca) • 
Minerul Lupeni : Stocker, G. Stan, 
Mravușca și Leca (toți de la Jiul 
Petroșani) • Mureșul Deva : Sza- 
badoș (C.F.R. Cluj-Napoca) și E- 
nescu (F.C. Șoimii Sibiu) • Ra
pid Arad : Axente și Gal (U.T.A.), 
Iuhasz (F.C. Gloria Buzău) • 
U.M. Timișoara : Giuchici, Arnău- 
tu, Bungău (toți de la Politehnica 
Timișoara), Pîrvu (U.T. A.) •
C.F.R. Cluj-Napoca : Ciupe (C.I.L. 
Sighet), Vătafu (Dermata Cluj- 
Napoca), Coca („U“ Cluj-Napoca)
• Olimpia Satu Mare : Smaran- 
dache (Steaua București), Berețchi 
(Victoria Cărei) • „U“ Cluj-Na
poca : Mathe (Armătura Zalău), 
Zare (Voința Oradea).

„CUPA DE VARA"
Duminică s-au desfășurat me

ciurile etapei a V-a a tradiționalei 
competiții „Cupa de vară“, orga
nizată de F.R.F. î.a colaborare cu 
A.S. Loto-Pronosport și comisiile 
județene de fotbal. Iată rezultatele 
acestor meciuri și clasamentele 
celor cinci grupe :

GRUPA I : Metalul Rădăuți — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
1—2, Foresta Fălticeni — Dorna 
Vatra Dornei 4—1, Avîntul Fra
sin — C.S.M. Suceava 2—0. 
ment : 1. A.S.A. 9 
8 p, 3. Foresta 4 p, 
(5—7), 5. Dorna 3 
C.S.M. 3 p (3—10).

Clasa-
p, 2. Avîntul 
4. Metalul 3 p 
p (6—10), 6.

GRUPA A II-A : Dunărea Cala
fat — Constructorul Craiova 2—0, 
Electroputere Craiova — Vagonul 
Caracal 0—5, Progresul Băilești — 
C.F.R. Craiova 3—0. Clasament : 
1. Dunărea 8 p (13—5), 2. Vago
nul 8 p (14—7), 3. Progresul 5 p, 
4. C.F.R. 4 p (7—9), 5. Constructo
rul 4 p (7—10), 6. Electroputere 
1 P-

GRUPA A III-A : Dermata Cluj- 
Napoca — Unirea Dej 0—0, Sticla 
Turda — Tehnofrig Cluj-Napoca 
1—1, C.I.L. Gherla — Industria 
sîrmei C. Turzii 2—1. Clasament î 
1. Unirea 7 p, 2. Sticla 6 p, 3—4. 
Dermata 5 p (5—3) și Tehnofrig 
(6—4), 5. Ind. sîrmei 4 p, 6. C.I.L. 
3 p.

GRUPA A IV-A : Textila Se
beș — Unirea Alba lulia 0—2, Me
talurgistul Cugir — C.I.L. Blaj 0—0, 
Soda Ocna Mureș — Constructorul 
Alba 1—0. Clasament : 1. Soda 8 p, 
(11—5), 2. Metalurgistul 8 p (7—2),
3. Unirea 5 p (5—5), 4. C.I.L. 5 p 
(4—7), 5. Textila 3 p, 6. Construc
torul 1 p.

GRUPA A V-A : Minerul Lu
peni — Victoria Că lan 0—0, Mine
rul Ghelar — Dacia Orăștie 5—0. 
Partida Mureșul Deva — Aurul 
Brad s-a întrerupt din cauza ploii. 
Clasament : 1. Aurul 8 p, 2. Mu
reșul 6 p, 3. Minerul Lupeni 5 p,
4. Minerul Ghelar 3 p (8—7), 5. 
Victoria 3 p (5—8), 6. Dacia 3 p 
(4-10).



PROGRESUL OLIMPIC ROMANESC,
OBIECTUL UNOR FRUMOASE APRECIERI

(Urmare din pag. 1)

cest nou bilanț, au fost între
cute cu 11 medalii, situație 
excelentă care plasează Româ
nia pe locul al 5-lea în lume 
în 
tal de medalii obținute, pe lo
cul al 
medaliilor ... _ _
tru cele de aur și pe locul al 
6-lea în clasamentul pe puncte.

De 27 de ori sportivii noș
tri au urcat pe podiumul o- 
limpic, de tot atîtea ori dra
pelul nostru a fost î'nălțat pe 
catargele de premiere, de 4 
ori au răsunat acordurile im
nului de stat al României.

Astăzi România se situează 
printre primele 10 țări spor
tive ale lumii, prezentîndu-se 
în arena mondială sportivă cu 
o largă arie de sporturi prac
ticate la nivelul mondial și 
olimpic, fapt care arată preo
cuparea de fond existentă în 
România pentru sport, cu o 
participare din ce în ce mai 
largă a tineretului la educație 
fizică și sport. Fără îndoială 
că bilanțul remarcabil reali
zat la Jocurile Olimpice de la 
Montreal obligă Ia sporirea 
continuă a eforturilor pentru 
creșterea prestigiului mișcării 
noastre sportive Și îmbunătă
țirea neîntreruptă a poziției 
în ierarhia olimpică Și mon
dială cucerite aici la Montreal.

Ziarele de aici, la unison, 
proclamă acum, la sfîrșit, așa 
cum au făcut-o de la început, 
pe gimnasta noastră de aur 
Nadia Comăneci ca revelația 
nr. 1 a Jocurilor Olimpice de 
la Montreal. De două săptă- 
mîni, 
lipsit 
luni, 
diurn, 
scrie 
„Montreal Matin" : 
necesar farmecul 
pentru a da dimensiuni

. Jocurilor Olimpice. Aceasta

clasamentul numărului to-

9-lea în clasamentul 
cu prioritate pen-

fotografia Nadiei nu a 
nici o zi din ziare. Azi, 
din nou apare, pe po- 

triumfătoare. Iată ce 
cu acest prilej ziarul 

„A fost 
unei fete 

noi 
a 

fost tinăra româncă Nadia Co
măneci, în vîrstă de 14 ani, care 
a dat tonul Jocurilor. Acest co
pil — parcă nu mai mare de- 
cît o păpușă — a cucerit ini
ma lumii prin grația sa la a- 
paratele de gimnastică. Ea a 
scris o nouă pagină de istorie 
în acest sport cu notele de 
10 obținute, atingind perfec
țiunea".

Nadia 
noastră, 
sportive 
micul olimpic niondial

Comăneci, gimnastica 
noua poziție a mișcării 
românești în panora- 

obțin

așadar frumoase aprecieri. Sîn- 
tem bucuroși, avem motive de 
satisfacție și de încredere, a- 
ceastă Olimpiadă a făcut o fru
moasă propagandă sportului 
nostru, foarte mulți specialiști, 
foarte mulți amatori de sport 
se arată interesați de căile și 
metodele prin care a fost reali
zat progresul României în sport. 
Tuturor le spunem că aceste 
succese sînt urmarea politicii 
de angrenare a tineretului în 
sport, a îndrumării și a spriji
nului material pe care Partidul 
Comunist Român și guvernul 
țării noastre le asigură mișcării 
sportive. Cu cît aceste îndru
mări și mijloace sînt mai bine 
folosite de către Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, de către cluburi, aso
ciații sportive, antrenori șl 
sportivi, cu atît mai mult pers
pectivele de succes sînt mai 
mari în anii preolimpicl.

C.N.E.F.S. a dus o intensă 
activitate în scopul atingerii 
obiectivelor puse în fața miș
cării sportive de către docu
mentele de partid și de stat, 
reușind să canalizeze întreaga 
activitate de performanță pen
tru realizarea celei 
performanțe românești 
la Jocurile Olimpice. 
Montreal acest țel a 
deplinit cu succes.

Felicităm pe toți cei 
contribuit la obținerea 
locuri prestigioase, îmbrățișăm 
cu drag pe medaliați, in frunte 
cu medaliata medaliaților noș
tri, Nadia Comăneci, pe toți 
sportivii care au obținut punc
tele pentru clasarea în primele 
șase locuri, pe toți ceilalți care 
sint printre cei mai buni zece 
sportivi în diverse probe șl 
categorii ale ramurilor sportive 
pe care le practică. îi felicităm 
de asemenea pe antrenorii 
sportivilor noștri, pe toți cei 
care — într-o măsură mai mare 
sau mai mică — s-au dăruit 
atingerii importantelor obiecti
ve olimpice.

în același timp, știm că 
poate și mai mult.

Chiar aici, la Montreal, 
mai multă rezistență, cu 
multă angajare finală, 
putut ca
(în special al celor de aur) să 
fie și mai mare.

De altfel, de azi începe pre
gătirea pentru cea de a XXII-a 
ediție a Jocurilor Olimpice, de 
la Moscova, pentru care 
gur obiectivele vor fi și 
mari.

Succes, de pe acum, în 
plinirea lor !

La revedere, Montreal, 
patru ani la Moscova !

mai bune 
obținute 
Aici 
fost

care

la 
în-

au 
unor
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cu
mai

__ ___ s-ar fi
numărul medaliilor

desi-
mai

înde-
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SPORTUL
în luna noiembrie, în Portugalia

JOCURILE GRUPEI C

A C M. MASCULIN DE HANDBAL

PE SCURT
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

ECOURI
NADIA COMANECI ȘI 

SONJA HENIE
„S-a încheiat a 21-a ediție a 

Olimpiadei. Ne luăm adio de la 
Montreal, dîndu-ne din nou 
întîlnire la Moscova, în 1980“ 
— scrie corespondentul agenției 
Associated Press. „Acum, cînd 
facem bilanțul celor petrecuto 
timp de două săptămini pe 
stadioanele din acest frumos 
oraș, putem spune că aminti
rea cea mai trainică ne-a lă
sat-o gimnastica și această 
zvîrlugă de fată din România, 
numită Nadia Comăneci, nu 
mai mare ca o păpușă, plină 
de viață și talent, care ne-a 
cucerit inimile cu farmecul 
său copilăresc și cu grația ei 
de zînă. Dacă ar fi să o com
parăm cu cineva din istoria 
Olimpiadelor, în minte ne vine 
numele celebrei patinatoare 
norvegiene Sonja Henie, „Zîna 
zăpezUor", dotată cu aceeași 
măiestrie și grație ca și ,,su- 
perstarul" gimnasticii mondiale, 
tînăra campioană româncă Na
dia Comăneci"

„COPILUL—PASARE"
„Contrar unor previziuni 

mai sceptice, Olimpiada de la 
Montreal a fost o competiție 
reușită sub aspect organizatoric 
și sportiv" — scrie comentato
rul agenției France Presse. 
„Cînd Nadia Comăneci evolu
ează la aparatele de gimnasti
că, făcînd din acest sport o 
artă de o nemaivăzută grație și 
frumusețe, cînd Kornelia Encțer 
și Jim Montgomery aproape 
zboară pe apă, sau cînd Alber
to Juantorena se lansează în 
ultima linie dreaptă, sportul 
își sparge tiparele clasice. în 
istoria Olimpiadelor moderne. 
Jocurile de la Montreal vor 
rămîne legate de numele unor 
sportivi ale căror cununi de 
lauri strălucesc ca un nimb pe 
frunțile lor. Pentru noi prima 
eroină a acestor Jocuri va ră

AERO • Proba pe echipe din 
cadrul campionatului mondial 
de acrobație aeriană a fost 
cîștigată de selecționata U.R.S.S. 
cu 44 472 puncte, urmată de 
Cehoslovacia 
Marea 
puncte, 
puncte, 
41 420,5 
41 392,8 
— 41 156,4 
40 974,2 puncte.

urmată
42 830,5 puncte, 

Britanie — 42 406,3 1
S.U.A. — 41 833,8

R. F. Germania —
puncte, Polonia —

puncte, R. D. Germană 
puncte, Franța — ,

de junioriviitor prima ediție a C. M.

landa etc. Primele trei clasate 
în grupa C se vor califica 
pentru grupa B a C.M., care 
este programată în anul 1977 
(25 februarie — 6 martie) în 
Austria și la care iau parte 
și formațiile 
rile secunde 
uropene de 
J.O., printre 
tativa R. D. 
a Suediei.

Tot în 1977, în luna aprilie 
se va desfășura la Goteborg 
prima ediție a campionatului 
mondial de juniori. Organiza
rea acestei competiții rezer
vată tinerilor handbaliști a 
stîrnit un interes neașteptat, 
concretizat — spre satisfacția 
tuturor celor ce iubesc acest 
dinamic joc sportiv — prin în
scrierea a 24 de țări, ale căror 
selecționate de juniori vor fi 
prezente la Skandinaviumhalle 
din Goteborg, între 5 și 13 a- 
prilie, la prima ediție a C.M.

Anul

încă din 
va reintra 
competiții . _
gramînd prima din cele trei 
serii valorice ale campionatu
lui mondial masculin. Este 
știut faptul că această mare 
întrecere sportivă, a cărei ultimă 
ediție, disputată în 1974 în 
R. D. Germană, a fost cîști
gată de selecționata României, 
se organizează acum pe alte 
criterii, echipele fiind împăr
țite în trei grupe valorice, la 
fel ca la hocheiul pe gheață.

în conformitate cu decizia 
F.I.H., grupa C a campio
natului mondial masculin de 
handbal va avea loc anul a- 
cesta între 25 noiembrie și 2 
decembrie 1976 în mai multe 
localități din Portugalia. La 
această întrecere iau parte, 
printre altele, formațiile cla
sate pe locul III în grupele 
europene de calificare pentru 
J.O., cum ar fi Elveția, Por
tugalia, Olanda, Belgia, Fin-

I

acest an, handbalul 
în circuitul marilor 
internaționale, pro-

clasate pe locu- 
ale grupelor e- 

calificare pentru 
care, reprezen- 

Germane și cea

AUTO • Pilotul austriac 
Niki Lauda, accidentat dumini
că pe circuitul de la Niirbur- 
gring, în Marele Premiu al 
R. F. Germania, continuă să fie 
spitalizat, în stare gravă. Lauda 
și-a recăpătat cunoștința, după 
24 de ore, dar medicii presu
pun că el suferă de leziuni in
terne. După cum am anunțat, 
cursa a fost cîștigată de engle
zul James Hunt (pe „McLa
ren"), care a parcurs 319,700 
km în lh41:42,7 — medie orară 
188,586 km. In clasamentul C.M. 
(formula 1), Lauda păstrează 
un avans de 14 p asupra lui 
Hunt.

AGENDA SAPT AMINII

CICLISM • Cursa interna
țională desfășurată la Prato a 
fost cîștigată de italianul Wal
ter Riccomi, care l-a întrecut 
la sprint pe compatriotul său 
Bergamo, ambii cronometrați 
pe 249 km cu 6h32:38. Pe locu
rile următoare 
verzasi (Italia) 
Fabbri (Italia) 
(Danemarca) —

s-au clasat Ca- 
— la 26 sec., 

și Marcussen 
la 31 sec

<A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

2—a TENIS

2—15 FOTBAL
4 ATLETISM
4—12 BASCHET

CĂLĂRIE
6—8 TENIS

7—14 NATAȚIE
8 ATLETISM

C.E. (amatori), la Prenov (Cehoslovacia) ; 
turnee la Columbus și North Conway (S.U.A.) 
C.M. universitar, în Uruguay
Concjrs internațional la Viareggio (Italia) 
C.E. (juniori), la Santiago de Compostelo 
(Spania)
C.E. (junior!) sărituri Ia 
Turneu preliminar pentru 
nioare), în Franța.
C.E. (juniori) la polo, în 
Concurs internațional la

Bruxelles
„Cupa Sofia" (ju-

Malta.
Kokkola (Finlanda).

TENISMANII NOȘTRI JUNIORI
„CUPA

In cursul săptămînii trecute, 
un lot de tenismani juniori 
au luat pante la întrecerile pen
tru ,,Cupa de cristal", desfășu
rate la Praga. Cele mai bune 
rezultate ale noastre au fost 
obținute de tînăra jucătoare 
Lunela Orășanu și juniorul 
Silvan Niculescu, în cadrul ca
tegoriei de 14—16 ani. Lunela 
Orășanu a eliminat pe rînd

LA DE CRISTAL»

ȘAH • In cadrul turneului 
interzonal de la Bienne (El
veția) s-au disputat partidele 
întrerupte în ultimele trei run
de. Iată principalele rezultate 
înregistrate : Lombard — Tal 
0—1 ; Csom — Hiibner 0—1 ; 
Petrosian — Larsen 1—0 ; Ma- 
tanovici — Gheller 0—1 ; Por- 
tisch — Gulko 1—0 ;
— Matanovici 1—0.
runde, în clasament 
Larsen și Hiibner, cu cîte 10 p, 
urmați de Smîslov și Tal — 
9‘/2 p, Petrosian — 9 p, Por- 
tisch — 8‘/a p (1), Smejkal
— 8«/î p.

Smîslov
După 15 

conduc

DUPĂ OLIMPIADA
mîne gimnasta româncă Nadia 
Comăneci, „copilul-pasăre", care 
a reușit să pună în dificultate 
pînă și computerele cu cele 
șapte note de zece, premieră 
absolută și răsplată a perfec
țiunii evoluțiilor sale. Cu o 
măiestrie și o tehnică aproape 
de neconceput pentru un copil 
de 14 ani, Nadia, cu cele trei 
medalii de aur ale sale, s-a 
consacrat ca prima gimnastă a 
lumii la o vîrstă cînd alți copii 
fac primii pași în sport".

DUPĂ FINALA DE 
FOTBAL...

Comentînd finala turneului 
olimpic de fotbal dintre echi
pele R. D. Germane și Polo
niei, corespondentul agenției 
France Presse subliniază meri
tele formației R. D. Germane 
care, pe un teren alunecos din 
cauza ploii torențiale, a reușit 
să realizeze combinații tehnico- 
tactice care i-au asigurat ini
țiativa și în cele din urmă vic
toria cu scorul de 3—1 (2—0). 
Golurile învingătorilor au fost 
înscrise de Schade (min. 7), 
Hoffmann (min. 14), Haffner 
(min. 84). Pentru echipa polo
neză a marcat Lato (min. 
Au asistat 71.619 spectatori, 
fră record pentru un meci 
fotbal în Canada.

RASIȘTII EXCLUȘI I
Javier Ostos (Mexic) a fost 

ales președinte al Ligii inter
naționale de natație, funcție pe 
care a mai deținut-o * ' 
1968—1972. Congresul 
întrunit la Montreal, 
excluderea din acest 
tiv a federațiilor din 
ca Sud-Africană și 
țări unde se practică 
narea rasială în sport.

PRIMELE VICTORII
Spiritul olimpic și universa

litatea sportului și-au dșt în 
mod fericit intîlnire la Mont-

real dovedind că și țările mici 
pot realiza performanțe mari, 
aducîndu-și contribuția la dez
voltarea sportului. Pentru pri
ma oară în istoria Olimpiade
lor, în concursul de 
drapelele a trei țărj 
înălțate pe catarg cu 
premierii 
Crawford, 
învingător 
Juantorena 
aur la 800 
Lopez (Portugalia) 
de

două dintre jucătoarele ceho
slovace : Petru cu 6—4, 6—1 și 
Ptackova cu 4—6, 6—1, 7—5.
Ea a fost învinsă în semifinale 
de către o altă reprezentantă 
a țării gazdă, Hana Mandliko- 
va, cu 3—6, 1—6. In finala tur
neului : Budajeva — Mandli- 
kova 6—2, 4—6, 6—4.

In concursul masculin, Sil
van Niculescu a întrecut pe 
Iohn (Cehoslovacia) cu 6—3, 
6—4 și pe Jagelski (Polonia) 
cu 6—1, 4—6, 6—1. A pierdut 
apoi — în sferturi de finală — 
cu 4—6, 6—3, 3—6 la cehoslova
cul Bognar, care avea să eîș- 
tige întrecerea, învingînd 
finală pe compatriotul 
Vykopal cu 6—4, 6—2.

în
său

TENIS • Finala turneului 
de la Louisville se va disputa 
între jucătorul polonez Wojtek 
Fibak și americanul Harold 
Solomon. în semifinale, Fibak 
a reușit să-1 elimine cu 4—6, 
6__1, 6—2 pe cunoscutul tenis- 
man american Stan Smith, iar 
Solomon a dispus cu 3—6, 6—3. 
6—1 de Dick Stockton. • La 
Vichy a început finala „Cupei 
Galea" rezervată echipelor de 
tineret. în care se întîlnesc se
lecționatele Italiei și R. F. Ger
mania. După prima zi de în
treceri, scorul este 
cu 2—0 tenismanilor 
Franco Merlone 
Zirngibl 6—2, 6—2,

favorabil 
italieni : 
Werner 

____ ___ 5—7, 6—4 ; 
Gionno Coleppo — Peter Elter 
6—3, 6—4, 2—6, 6—4.

59). 
ci- 
de

între anii
L.I.N.A., 

a hotărît 
for spor- 
RepubJl- 

Rhodesia, 
discrimi-

atletism 
au fost 
prilejul 
Hasely 

Tobago), 
Alberto

atleților 
(Trinidad 
la 100 m, 
(Cuba), medalie de 

m și 400 m, Carlos 
medalie 

argint la 10 000 m
PERSPECTIVE

LA 31 DE ANI...
Atletul sovietic Viktor 

ncev, medaliat cu aur în pro
ba de triplusalt la trei Olim
piade consecutive, 
că va continua 
competițională

Sa-

a declarat 
activitatea 

competițională cel puțin doi 
ani pentru a putea participa 
în 1978 la Campionatele euro
pene de la Praga. Saneev 
este în vîrstă de 31 de ani.

NOUL DECATLONIST
Atletul francez Guy Drut, 

care a cîștigat prima meda
lie de aur pentru culorile 
Franței, a declarat că va con
tinua să practice sportul său 
preferat, dar ca decatlonist. 
„Voi încerca in următorii 2 
ani să corectez recordul Fran
ței la decatlon și poate chiar 
Și pe cel mondial", a decla
rat el.

DE LA INNSBRUCK 
LA MONTREAL

Canadianca Susan Holloway, 
semifinalistă în proba de caiac 
simplu, se dovedește a fi o 
sportivă eclectică. Ea a par
ticipat anul acesta și la O- 
limpiada de iarnă de la Inns
bruck, la probele de schi 
fond.

UNIUNEA europeană a co
mentatorilor sportivi de televi
ziune a desemnat pe cei mai 
buni fotbaliști europeni ai se
zonului trecut. In urma voturi
lor înregistrate, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. Beckenbauer; 
2. Blohin; 3. Cruyff ; ' 
senbrinck

controla lucrările ce se fac la 
stadioanele care vor 
meciurile turneului
C.M. din 1978.

găzdui 4 
final al

4. Ren-

1N MECI amical, F. 
a învins acasă cu 3—1 
Tottenham Hotspur.

C. Koln
(2—1) pe

TRAGEREA la sorți 
lor din turneul final 
(1978) va avea loc in 
zile ale lunii ianuarie 
Buenos Aires.

a grupe- 
al C.M. 
primele 
1978, la

A ÎNCEPUT campionatul 
Bulgariei — ediția 1976—1977. 
In prima etapă : Sliven — 
Ț.S.K.A. Sofia 1—1, Levski 
Spartak — Marek 3—0, Slavia 
Sofia — Botev Vrața 3—2, Pi rin 
Blagoevgrad — Akâdemik Sofia
1— 0, Beroe Stara Zagora — 
Dunav 2—0, Trakia — Akade- 
mik Svicitov 2—1, Spartak 
Varna — Lokomotiv Plovdiv
2— 1, Lokomotiv Sofia — Per- 
nik 2—2

Iugosla- 
___ trei an

trenori (în urma destituirii lui 
Ante Mladenici), printre care 
se află și Ivan Toplak (48 de 
ani), fostul conducător tehnic 
al selecționatei secunde.

REPREZENTATIVA 
viei va fi pregătită de

PRIMA manșă a ,,supercu- 
pei“ europene dintre Bayern 
Miinchen și S. C. Anderlecht 
va avea loc la Bruxelles, la 30 
august.

DINTRE importantele trans
ferări înregistrate în Italia 
menționăm : Anastasi (Juve) la 
Inter, Cepello (Juve) la Milan, 
Danova (Cesena) la Torino, Be- 
netti (Milan) la Juve.

LA 29 NOIEMBRIE o comi
sie a F.I.F.A. va face o nouă 
vizită în Argentina pentru a

A 5-A EDIȚIE a Campiona
tului mondial universitar a 
început duminică în mai multe 
orașe din Uruguay. La actuala 
ediție participă 16 echipe, care 
au fost împărțite în 4 grupe, 
după cum urmează : grupa 1 
(Montevideo) : Olanda, R.F. Ger
mania. Uruguay, Peru ; grupa a
II- a (Paysandu) : Japonia. Sene
gal, Argentina, Mexic ; Grupa a
III- a ((Rivera) : Coreea de sud. 
Franța. Brazilia, Chile ; Grupa a
IV- a (Maldonado) : Spania, Bel
gia, Paraguay și Iran. Din fie
care grupă se califică în semi
finale formația învingătoare. In- 
tîlnirile semifinale vor avea loc 
la 11 august, iar finala la 14 
august. Iată și primele rezul
tate ; Uruguay — Olanda 2—0, 
Franța — Coreea de sud 1—1, 
Japonia — Senegal 1—0, Spania 
— Belgia 1—1.
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