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IN INTIMPINAREA ZILEI DE 23 AUGUSTportul ACȚIUNI DEDICATE

MARII SĂRBĂTORI
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Corespondenții și colaboratorii noștri continuă să ne infor
meze despre numeroase manifestări sportive de masă, organizate 
în întreaga țară, in întimpinarea zilei de 23 August. Iată citeva 
relatări :
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JOCURILE OLIMPICE PUTERNIC STIMULENT I
PENTRU PREGĂTIREA NOILOR PERFORMERI I

Marile succese ale Nadiei Comaneci și ale
marea performanță mii și mii de tineri Intr-un start lansat spre viitoarele J. 0.

• Raid-anchetă pe bazele 
sportive ale cluburilor Ra
pid, Steaua, Progresul ți 
Dinamo

de la Montreal 
Este drept, re- 
se simt încă — 

intensitate — în

Olimoiada 
s-a încheiat, 
verberațiile ei 
cu maximă 1 _
întreaga lume sportivă. La fel 
de 
tul 
rea 
ce, 
exact 4 
fapt, de 
ea sigur 
tnai bun 
sat. Pentru că mișcarea spor
tivă are o permanentă evolu
ție, Olimpiadele fiind doar tes
tele care înregistrează progre
sul realizat în răstimpul din
tre ele.

Ne-am convins de acest 
„perpetuum mobile" și în rai
dul pe care l-am întreprins 
Ieri pe patru dintre marile

puternic este însă și star- 
pregătirilor pentru viitoa- 
ediție a Jocurilor Olimpi- 
deși pînă atunci mai sînt 

ani. Este 
un start ?
nu, sau 

caz — de

vorba, de 
Mai mult 

— în cel 
unul lan-

Mingile se îndreaptă spre panou. Cite dintre ele vor trece prin 
inel 1 Cite dintre aceste 
de antrenoarea Niculina

fete, pregătite in secția de la Progresul 
Grigorescu, vor ajunge in echipa na

țională ?

rel deviză a rămas peste 
veacuri „citius, altius, fortius".

Este greu de spus dacă co-
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Pe adresa Consiliului Național pentru Educație Fizică și 
Sport, a Comitetului Olimpic Român, a federațiilor sportive 
și sportivilor noștri olimpici, pentru tripla campioană olimpică 
Nadia Comaneci, sosesc zilnic zeci și sute de telegrame și 
scrisori de pe intreg cuprinsul țării prin care iubitori ai spor
tului, cluburi și asociații, ministere, instituții și întreprinderi iși 
exprimă satisfacția pentru medaliile obținute la Montreal și 
salută cu dragoste pe realizatorii celor mai bune performanțe 
olimpice din istoria sportului românesc. De asemenea, din 
străinătate, sosesc numeroase telegrame de apreciere și feli
citări pentru victoriile de răsunet ale Nadiei Comăneci și 
pentru celelalte performanțe românești.

MedaJiații olimpici și forurile de conducere ale mișcării 
noastre sportive ne roagă să transmitem, tuturor acelora care 
au trimis emoționantele mesaje de felicitare, calda lor recu
noștință, reafirmind încă o dată că izvorul succeselor obținute 
la Montreal se datorează grijii părintești a partidului și sta
tului pentru tinerii patriei noastre, pentru minunatele con
diții care le sint puse la dispoziție pentru a invăța, a munci 
și a face sport. In același timp performerii români de la 
Jocurile Olimpice de la Montreal, toți acei sportivi capabili 
de afirmare pe arena sportivă internațională se angajează 
să se pregătească și mai mult, și mai bine, cu deplină 
dăruire, pentru a confirma mai departe succesele realizate 
la Olimpiada de la Montreal, pentru creșterea continuă a 
gloriei sportive a țării noastre.

încerca — stimulați de sub
stanțialul succes al sportului 
românesc la Montreal — să 
se afle printre viitorii „trico
lori", participanți la campio
natele europene, mondiale, la 
Jocurile Olimpice.

Hristache NAUM
Fotografii de Dragoș NEAGU

TIMIȘOARA. Secretarul
C.J.E.F.S. Timiș, Adrian Dam- 
șa, ne-a comunicat că în mu
nicipiul Timișoara s-au declan
șat întreceri, dotate cu „Cupa 
Eliberării", la 6 discipline : te
nis de masă, tenis de cîmp, 
fotbal, șah, handbal și popice. 
Interlocutorul a precizat : „La 
fiecare disciplină s-au înscris, 
în medie, cîte 25 de echipe 
(la jocuri) și cîte 100 de con- 
curenți, băieți și fete (Ia spor
turile individuale). In prezent, 
se desfășoară etapele pe aso
ciații, urmînd ca în ajunul 
zilei de 23 August să aibă loc 
faza municipală. La popice, 
concursurile se desfășoară, în 
prima lor fază, în comunele 
Margina și Tomești".

BACAD. Vasile Pintilie, me
todist la C.J.E.F.S., ne-a a- 
nunțat telefonic că s-a dat 
startul în mai multe întreceri 
de masă dotate cu „Cupa 23 
August". Este vorba de turne
ele de fotbal, tenis, volei și 
handbal. Cei mai multi con- 
curenți sînt de la asociațiile 
băcăuane Proletarul, Letea, 
Partizanul. Victoria si Mașini- 
unelte.

VBANCEA. In municipiul 
Focșani, precum și în alte

(Continuare In pag 2-3)
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Ipatru-cinci localități ale jude
țului Vrancea —-.ne-a transmis 

I ■■
I voleiul și fotbalul se bucură 

de o largă adeziune, la aceste

secretarul C.J.E.F.S., Stere 
Bataragă — au început între
ceri de masă dotate cu „Cupa 
23 August". Atletismul, tirul,

discipline înscriindu-se nume
roși tineri din asociațiile focșă- 
nene precum și din Gugești, 
Adjud, Panciu, Odobești etc. 
De remarcat că peste 100 de 
tineri, posesori de biciclete, 
și-au exprimat dorința de a 
lua parte la „Turul munici
piului". De asemenea, vor avea 
loc competiții municipale de 
judo și popice.

DROBETA-TR. SEVERIN. La 
începutul acestei luni. în loca
litate a luat ființă Clubul spor
tiv muncitoresc Drobeta-Tr. Se
verin cu următoarele secții : 
box, caiac-canoe, lupte greco- 
romane, tenis de masă și fot
bal. Noul club, cuprinzînd pen
tru 
tivi 
de 
tea 
asociații 
MEVA, ambele din acest oraș. 
CSM Drobeta-Tr. Severin (pre
ședinte ing. Vasile Bacalu, di
rector al întreprinderii de va
goane) dispune de o sală pen
tru antrenamente, o bază nau
tică si un stadion municipal, 
în plină construcție, care va 
fi dat în folosință, în cinstea 
marii sărbători.

PLOIEȘTI. In localitate s-a 
inaugurat zilele trecute un 
bazin de înot acoperit. El se 
află în preajma bazinului Ra
finăriei Vega, are dimensiunea 
de 12/12 m si este racordat la 
instalația de filtrare si tra
tare chimică.

Noua amenajare sportivă va 
avea un rol deosebit în acțiu
nea de inițiere a copiilor șl 
tinerilor. In 
vor veni să 
la cursurile 
vor lucra și 
se cu profil 
lua ființă, în toamnă, la Școa
la generală nr. 25.

SIBIU. Consiliul municipal 
al sindicatelor Sibiu a orga
nizat întreceri de volei, hand
bal (ambele masculin și femi
nin) si fotbal dotate cu „Tro
feul 23 August". Concursurile 
se află în plină desfășurare. 
Participă 24 echipe de fotbal, 
14 de volei și 22 de handbal 
din întreprinderi și instituții.

început circa 250 de spor- 
din ramura constructoare 

mașini, a preluat activita- 
de performantă a fostelor 

sportive Metalul si

afara copiilor care 
se înscrie singuri 
de inițiere, aici 

elevii celor 4 da
de natație ce vor

Capitalei: 
Steaua și

Astăzi, la Constanta

SEMIFINALELE TUBNEULUI
MĂNUȘĂ LITORALULUI"

baze sportive ale 
Giulești, Progresul. 
Dinamo.

Pretutindeni am 
Intensă activitate - __ .
gătire și competițională — mii 
de copii și tineri, aflați în 
stadiul de inițiere sau la pri
mii pași pe drumul măiestriei, 
fiind angajați cu trup și su
flet în această mișcare a că-

întîlnit o 
- de pre-

piii din bazinul Giulești vor 
deveni mîine stele de mări
mea Korneliei Ender sau a lui 
John Naber sau dacă micii 
fotbaliști de la Steaua, numai 
ochi și urechi la cele demon
strate de maestrul lor Fran- 
cisc Fabian, vor călca pe ur
mele lui Cruyff. Sigur este însă 
că mulți dintre ei vor lua gre
ul drum al performantei, vor

w
Turneul de box „Mănușa Li

toralului" a programat o nouă 
reuniune vineri seara, în Sala 
sporturilor din Constanța.

După cum se știe, la turneu 
participă boxeri din cinci țări: 
Bulgaria, R.D. Germană, P 
Germania, Turcia 
— ceea ce ridică 
siderabil interesul 
tă competiție ce 
vină tradițională 
rul nostru pugilistic.

în ultimele meciuri 
seara s-au înregistrat 
rele rezultate: cat. ușoară: 
Guțu (B.C. Galați) b.p. M. Ho- 
zo (Litoral Mangalia); cat. se- 
mimijlocie: G. Iliescu (Metalul 
Buc.) b.p. St. Ceterev (Bulga
ria), V. Cicu (Dinamo) b.ab. 1 
M. Ungureanu (Steaua); cat. 
mijlocie: Gr. Sasu (Litoral
Mangalia) b.p. N. Vișan (Me
talul Buc.), K. Seiler (R.D.G.) 
b.p. S. Krasimir (Bulgaria).

Vineri seara, în fața unei 
săli pline (2500 de spectatori), 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: cat. pană: Iuseim (Fa
rul) b.p. St. Duminică (B.C. Ga
lați). I. Lungu (Steaua) b.p. 
Săli (Hidrot. Constanța), 
Ayman (Turcia) b. neprez. 
Vancea (Dinam-o) — oprit 
medic, I. Guță (Farul) b.p. 
Seidel (R.D.G.); cat. ușoară: 
I. Budușan (Metalul) b.ab. 2 
U. Gedner (R.D.G.), I. Ioancea 
(Cimentul Medgidia) 
Guller (Turcia). I. 
(Dinamo) b.p. St. 
(Bulgaria), Ad. Guțu 
lăți) b.p. D. Vîlsan

R.F.
și România 
în mod con- 
pentru aceas- 
tinde să de- 

în calenda-

de joi 
următoa- 

A.

I. 
C.
J. 

de 
J.

Concurs de tir pe poligonul din parcul sportiv Dinamo. Majori
tatea concurenților sint juniori gi țintesc... performanța record.

b.p. C. 
Vladimir 
Vahanov 

(B.C. Ga- 
(Farul); 

cat. mijlocie mică: Al. Tîrboi 
(Farul) b.p. Sandu Tirllă (B.C. 
Galați), Jeko Daneev (Bulgaria) 
b.p. Gh. Alexa (Hidrotehnica 
Constanța), Ionel Dimache (Li
toral Mangalia) b.ab. 2. Valeriu 
Filip (Farul), Imre Mihai (Li
toral. Mangalia) b.ab. 3. Gerd 
Scherman (R.D.G.); cat. seml-

grea : Alexandru Hiera (Litoral 
Mangalia) b.p. Giinther Fischer 
(R.F.G.), Nicolae Grigore (Fa
rul) b.p. Valentin Vrînceanu 
(Dinamo), Dieter Ende (R.D.G.) 
b.ab. 1 Murad Aslan (Turcia).

Semifinalele turneului se dis
pută sîmbătă în două gale (de 
la orele 11 și 19), iar finalele 
— duminică de la ora 18, în 
Sala sporturilor.

OCTAVIAN AMĂZĂROAIECornel POPA, eoresp. jud.

BASCHETUL, IN PLINA ACTIVITATE
INTERNAȚIONALA

Ca în fiecare sezon estival, 
în luna august echipele repre
zentative de baschet ale țării 
noastre iau parte la numeroase 
întreceri amicale și oficiale. 
Selecționata de seniori, de pil
dă, a jucat ieri-seară în com
pania echipei Siriei și va întîl- 
ni în cîteva partide (incepînd 
de marți) formația Colegiului 
Quincy din Illinois — S.U.A. 
Gazda partidelor: noua Sală a 
sporturilor din Brașov. Să mai 
notăm activitatea loturilor de 
juniori și de tineret, care își 
dispută ia Brașov un turneu, 
alături de formațiile Bulgariei 
și Ungariei, precum și a selec
ționatei de junioare aflată în 
Bulgaria, la Stanke Dimitrov, 
pentru a lua parte la campio
natul balcanic.

Iată, însă, rezultatele de ieri 
și unele amănunte:

ROMANIA — SIRIA 87—57 
(33—26) — în meciul de seniori, 
desfășurat în Sala sporturilor 
din Brașov. Primele 20 de mi
nute au fost echilibrate, dar 
apoi sportivii români s-au de
tașat. Au marcat: Niculescu 16,

13, Brabo- 
Oczelak 9, 
Mihuță și 

Dumitru și 
de la oas-

Cernat și Uglai cîte 
veanu 10, Barna 8, 
Popa 6, Ivascenco, 
Crăciun cîte 2, Gh. 
Opșitaru cîte 1, iar
peți cele mai multe puncte a 
realizat Malas: 26.

TURNEUL INTERNATIONAL 
DE JUNIORI (la care ia parte 
și echipa de tineret a țării 
noastre) a debutat în Sala 
sporturilor din Brașov cu două 
victorii ale selecționatelor 
României. în întîlnirea inaugu
rală, formația de tineret a în
trecut pe cea de juniori a Un
gariei cu 85—67 (35—37). In 
al doilea joc, reprezentanții 
noii generații de juniori a 
României s-au comportat exce- 

cu 95—73 
Bulgariei.
JUNIOA- 
României 
a Bulga- 
aprigă și

lent și au dispus 
(45—32) de echipa

LA BALCANIADA 
RELOR, selecționata 
s-a confruntat cu cea 
riei. După o dispută 
într-un final pasionant, bas
chetbalistele bulgare au cîști- 
gat cu 67—65. în cealaltă parti
dă a zilei, Bulgaria Ii — Iu
goslavia 57—46.



START LANSAT SPRE VIITOARELE EDIȚII ALE J. O

Nicolae Gurău, om care și-a petrecut toată viața pe stadioanele 
atletice, pregătește o nouă generație de aruncători.

(Urmare din pag. 1)

Ne-a impresionat ecoul pu
ternic pe care l-au avut per
formanțele românești în Cana
da. Spre sălile de gimnastică 
se îndreaptă, în aceste zile, 
mii de părinți cu prichindeii 
lor de mînă, așa cum ieri alții 
o făceau spre terenurile de 
tenis, atrași de frumusețea jo
cului și — de ce n-am spu
ne-o — de gloria lui Ilie Năs- 
tase. Astăzi, părinții și-au fău
rit idol din acea zînă grați
oasă a gimnasticii și, dacă au 
lăcrămat de bucurie în noap
tea aceea de vis a medaliilor 
de aur, n-au uitat a doua zi 
că Nadia este a acestor me
leaguri, la fel, întrutotul ia 
fel cu. copiii noștri, ai tuturor. 
Și acum, antrenorii trebuie să 
facă față unui veritabil asalt, 
să inițieze concursuri de selec
ție ad-hoc, să pornească mai 
devreme decît gîndeau cursu
rile de inițiere în sportul de
cretat Ia Montreal a fi cel mai 
frumos din cite cunoaște lu
mea.

Ecoul Montrealului se face 
simțit nu numai în gimnasti
că. însoțindu-ne, ați fi avut, 
fără îndoială, un sentiment de 
bucurie văzînd la Ciulești, de 
pildă, lucrînd cu seriozitate de 
maturi copii și tineri, fete și 
băieți, în sala de jocuri, pe te-

renul de fotbal, la bazin, 
te tot unde Un antrenor 
instructor era gata să-și 
părtășească cunoștințele. _ 
Progresul,

pes- 
sau 
îm- 
La 

Gurău

baschet Niculina Grigorescu a- 
vea la antrenament chiar și 
prichindei de-o șchioapă căro
ra, probabil, coșul li se părea 
tot atît de aproape cît... luna, 
cînd apare după blocuri. Par
cul sportiv Dinamo era și el, 
la ora prînzului, la 
doi". Plecaseră 
baschetbaliștii, 
atleții, 
viitorii 
sporturi 
zinul 
ca la 
face toaleta necesară găzduirii 
unor întreceri balcanice.

Ieri, ca și alaltăieri, stadi
oanele au fost pline de tineri 
purtînd în suflet mîndrîa de 
a fi din rîndurile celor ce au 
dat performerii Montrealului 
și speranța de a fi ei cei care 
în 1980 sau 1984 vor urca șta
cheta performanțelor sportului 
românesc. Stadioanele, terenu
rile, bazinele și sălile nu cu
nosc odihna și, părăsind o cli
pă arena performantei, vom 
spune că efortul acesta este 
— în primul rînd — util ge
nerației tinere, actuale Și vi-

„schimbul 
i handbaliștii, 
voleibaliștii și 

veneau în grabă 
performeri ai acestor 
și ai altora. Doar ba- 
își retrăgea apele, 
reflux, pentru a i se

RALIUL MOTORETELOR „MOBRA“

IERI, CEA NAI LUNGA ȘI NAI IUI
DEVA, 6 (prin telefon). A- 

juns la a 6-a ediție, campio
natul republican de rezistentă 
și regularitate rezervat motore
telor „Mobra" a reunit în pri
ma fază — consumată cu două 
luni în urmă — peste 50 de 
motocicliști. Pregătindu-și te
meinic mașinile pentru concurs 
doar 39 de alergători din Bra
șov, Zărnești, Tg. Mureș, Bucu
rești, Sibiu, Balș, Sf. Gheor
ghe, Ploiești și municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej au reușit să se 
mențină în întrecerile finale 
care au început vineri pe șo
selele din Hunedoara, cu ple
cările si sosirile din fata Casei 
de cultură din Deva.

Pe carnetele de bord ale con- 
curenților figurau ultimele 3 
etape. Vineri dimineață, moto- 
cicliștii au plecat să străba
tă 236 km — pe o ploaie rece 
și deasă — cea mai lungă eta
pă, pe ruta : Deva — Hațeg — 
Petroșani — Vulcan — Hațeg 
— Hunedoara — Deva. Traseul 
are 6 puncte de control si va 
fi parcurs cu medii orare în 
funcție de starea drumurilor. 
Din start motoretele a doi a- 
lergători nu au pornit în timpul 
regulamentar, iar pe primii 44 
de km alți cinci sportivi, care 
nu și-au izolat ermetic mași
nile împotriva umidității, au 
ajuns cu întîrziere la primul 
punct de control de Ia Hațeg.

Tot aici i s-a defectat instala
ția electrică liderului cursei, 
brașoveanul Ion Ionescu care a 
pierdut cu reparația respectivă 
aproape jumătate de oră. în 
continuare, după punctul de 
control, participanții la raliul 
motoretelor românești au avut 
de înfruntat ploaia dar și un 
traseu din ce în ce mai dificil, 
cu drumuri de toate catego
riile, culminînd la ieșirea din 
Vulcan cu Dealul Babei (alti
tudine aproape

Pârtii 
sosea]

SîrJ 
de ad 
nea 
derni 
după 
înche

partal
sa meii

Șl ANDREI OÎRZU - ÎNVINGĂTORI
TRIFU, ELENA POPESCU, BEBE ALMĂJAN

Driblingul este arma cea mai iubită de micii și marii fotbaliști, 
ca el, driblingul, să contribuie la eficiența jocu- 
ceea ce încearcă să le demonstreze antrenorul 

Făbian.

Cu condiția insă 
lui. Este tocmai

stelist

schimbase deja < 
ceea a copiilor), 
supraveghere acum pe juniori, 
pe cele 6 terenuri de tenis ac
tivitatea era non-stop, iar la

o ștafetă (a- 
, avîndu-i în

CUPA ELIBERĂRII" LA TENIS

SUCCESE ALE 
DE LA STEAUA,
MANGALIA, 6 (prin telefon). 

Pe baza hipică din localitate 
au continuat întrecerile din ca
drul „Cupei Litoralului", pre
cum și etapa a doua a cam
pionatului republican de 
niori la călărie.

în proba de deschidere 
obstacole categoria ușoară 
cronometru) au luat startul 28 
de concurenți înscriși la star
tul întrecerilor, contînd pentru 
„Cupa Litoralului". Majoritatea 
lor au terminat parcursul — de 
dificultate medie — în condiții 
satisfăcătoare. Patru dintre a- 
eeștia au terminat proba fără 
nici o penalizare, fiind depar
tajați, pe primele locuri, de 
timpul înregistrat. Iată clasa
mentul : 1. Ion Popa (Steaua) 
cu Drumeț 0 p (72,2 sec.), 2. 
Anton Marin (Venus Mangalia) 
cu Omar 0 p (74,5), 3. Ladislau 
Hevendi (A. S. A. Cluj-Napo- 
ca) cu Anișoara 0 p (84,2), 4. 
Gheorghe Nicolae (Steaua) cu 
Razbec 57, 0 p (84,8), 5. Mihai 
Silvestru (Steaua) cu Epigon 
4 p (62,5), 6. Nicolae Clipici

CĂLĂREȚILOR
LA OBSTACOLE

iu-

la 
(Ia

(Venus Mangalia) cu Strident 
4 p (69,3).

în proba de obstacole rezer
vată juniorilor pînă la 16 ani 
concurenții înscriși au arătat, 
de asemenea, o bună pregăti
re, primele locuri fiind stabili
te tot în funcție de timpul rea
lizat pe parcurs. Trei concu- 
renți au terminat fără gre
șeală : 1. Carmen Dumitrescu
(Steaua) cu Vinovat 0 p (43,8), 
2. Lucica Bocikay (Dinamo) cu 
Belladona 0 p (44,0), 3. Carol 
Stanco (Agricola Lugoj) cu Tu- 
randot 0 p (53,8). Pe locurile 
următoare : Nicolae Stancu (Di
namo) cu Stolnic 4 p, 5. Tudor 
Ciucu (Venus Mangalia) cu 
Ezer 7 p, 6. N. Stancu (Dina
mo) cu Gurău 8 p etc.

Obstacole juniori pînă la 18 
ani (după baraj): 1. A. Lepăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Ghinion 0 p 
(36,5), 2. V. Onofrei (Venus 
Mangalia) cu Satrap 0 p (37,0), 

Cu
Rusu 
0 P

itoare, pentru că le asigură 
Un lucru de neprețuit : vigoa
re, sănătate.

Firește, nu este tot ceea ce 
poate face sportul românesc la 
capacitatea sa actuală. Mai 
sînt încă numeroși tineri care 
pot fi atrași spre exercițiul 
fizic, spre această mișcare ca
re modelează nu numai trupul, 
ci și caracterul. Momentul este 
prielnic. Cluburile și asociați
ile sportive care au dat spor
tivi delegației noastre olimpi
ce pot organiza întîlniri cu 
competitorii de la Montreal, 
concursuri la care startul să 
fie dat de medaliații olimpici, 
centre onorate permanent de 
prezența performerilor Olim
piadei canadiene. Pentru că — 
este știut — performanța este 
cel mai bun propagandist.

Competiția de tenis dotată cu 
„Cupa Eliberării", organizată de 
clubul bucureștean Progresul, 
a luat sfîrșit cu rezultate în 
general scontate. La junioare 
(15—18 ani), confirmînd forma 
bună ce o deține, dinamovista 
Elena Popescu s-a clasat pe 
primul loc în grupa finală de 
4 jucătoare. La egalitate de 
puncte sa află Lucia Romanov. 
Rezultatele meciurilor cîștigă- 
toarei : 6—4, 4—6, 6—2 cu Lu
cia Romanov ; 6—3, 2—6, 1—6 
cu Maria Romanov (ambele 
la Tot înainte) ; 7—5. 6—4 
Gabriela Dinu (Dinamo).

La senioare (pe tablou 
fost înscrise 8 concurente), 
nala a fost cîștigată de Elena 
Trifu (Steaua), care a dispus 
cu 6—1, 6—4 de Mihaela Dimi- 
triu (Tot înainte). în semifi
nale : Trifu — Mihaela Crucea- 
nu (Progresul) 6—3, 6—3 ; Di- 
mitriu — Elisabeta Pălie (Pro
gresul) 6—0, 6—3.

Dinamovistul Bebe Almăjan 
nu a suferit nici o înfrîngere

de 
cu

au 
fi

terminînd 
trei victorii : 6—0, 
Popescu (C.S.U. 
6—4, 6—0 cu L. 
6—2, 6—1 cu T.

în grupa seniorilor, 
cîștigător cu 
6—1 cu Ed. 
Construcții), 
Vîrgolici și 
Frunză (ambii de la Progresul).

în sfîrșit, la juniori (15—18 
ani) turneul a fost cîștigat de 
jucătorul Progresului Andrei 
Dîrzu, care i-a învins cu 6—2, 
6—1 pe Ed. Pană (Dinamo), 
cu 6—4, 6—3 pe I. Iovănescu 
(Progresul) și cu 6—1, 6—4 pe 
R. Hărnuțiu (Dinamo). (I. Gv.)

„CUPA TRANSILVANIEI"

La Cluj-Napoca au început, 
joi dimineață, întrecerile de te
nis dotate cu „Cupa Transilva
niei". Devenită tradițională, 
competiția reunește la start 
sportivi din localitate și din 
alte orașe ale tării. Și-au a- 
nunțat, de asemenea, partici
parea tenismani din Cehoslova
cia și Ungaria. întrecerile vor 
lua sfîrșit duminică după a- 
miază. (I. LESPUC — eoresp.)

'/]

3. Gr. Grigore (Olimpia) 
Arogant 0 p (37,6), 4. C.
(C.S.M. Sibiu) cu Erou . , 
(39,8). 5. Ligia Ungureanu (Stea
ua) cu Despot 0 p (42,5).

V. TEODOR (DINAMO) CONTINUĂ 
SĂ CONDUCĂ ÎN „CUPA CIBOzz
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ORAȘUL VICTORIA, 6 (prin 
telefon). Deși traseul etapei a 
IlI-a a „Cupei CIBO" a mă
surat doar 101 km, întrecerea 
în sine a fost simțitor îngreu
iată, datorită vremii răcoroase 
și a vîntului în rafale care i-a 
însoțit pe alergători de la pri
mul și pînă la ultimul kilome
tru parcurs. în asemenea con
diții, media orară realizată de 
cîștigătorul etapei (Brașov — 
Codlea — Vlădeni — Făgăraș 
— Orașul Victoria), V. Teodor, 
de 40,100 km, este mulțumitoa
re și evidențiază lupta îndîrji- 
tă pe care sportivii au dat-o 
pentru obținerea victoriei. Deși 
s-a mers în pluton, nici de 
data aceasta nu s-ar putea spu
ne că disputa a fost lipsită de 
faze spectaculoase. Din nou au 
avut loc tentative de evadare 
Si din nou acestea au fost ani
hilate. Cîștigătorul__
Teodor, s-a arătat din nou în 
vervă.

de evadare

etapei. V.

V. Teodor a parcurs oei 101 
km în 2 h 33:40 și a fost urmat 
de: 2. I. Valentin (Dinamo), 3. 
T. Drăgan (Voința București), 
4. N. Gavrilă (Steaua). 5. I. 
Butaru (Dinamo), 6. M. Bădilă 
(CIBO), 7. C. Jelev (Steaua), 8. 
M. Woicik (Polonia). 9. E. 
Dulgherii (Voința Ploiești), 10. 
E. Imbuzan (Voința București), 
în clasamentul general conduce 
V. Teodor cu 8 h 08:22 urmat 
de I. Valentin (Dinamo) și N. 
Gavrilă (Steaua), același timp.

Sîmbătă au loc două etape. 
Etapa a IV-a se va desfășura 
dimineață, de la ora 10 — un 
contratimp individual pe 10 
km. iar etapa a V-a, după a- 
miază, de Ia ora 17 — o cursă 
pe circuit în Orașul Victoria. 
Duminică are loc ultima etapă, 
pe ruta Orașul Victoria — Fă
găraș — Codlea — Brașov. 
120 km.

C. GRUIA

ILEANA și GHEORGHE M. PETRES
CU. PENSIONARI — BUCUREȘTI, A. 
SOLOMON — BACĂU. DANIEL PO- 
PESCU - PLOIEȘTI, V. T. DONIGA 
- BAIA MARE, VALERIU VORNICEA- 
NU — BUCUREȘTI, CAZIMIR PIASET- 
CHI - IAȘI, PETRISOR MORAR — 
COMUNA CERMEI, GHEORGHE MUS- 
CALU — BUCUREȘTI. OCTAVIAN BĂ
NICA — RUCAR, IULIANA OLARU — 
IAȘI, E. GEORGESCU EGO - BUCU
REȘTI, NICOLAE MUREȘANU - OCNA 
-DEJ, CONSTANTIN MILITESCU - 
ORȘOVA, ILIE VIRGIL — CRAIOVA 
etc. etc. 'n numele Nadieî Comaneci, 
al tuturor sportivilor care ne-au re
prezentat cu cinste la Jocurile Olim
pice de fa Montreal vă mulțumim 
pentru impresionantele rînduri, fn 
proză sau în versuri, prin care vă 
exprimați satisfacția și mîndrîa pen
tru performanțele noastre de la j.O. 
Meritați și dv o... medalie. Chiar de ’ 
aur I

F. MOLNAR. ARAD. Medaliile de 
aur de la J.O. sînt confecționate din- 
tr-un metal special, suflate cu 6 gra
me de aur. Dar nu aurul te conferă 
valoarea, 
J.O.

ci performanța, victoria la

eoresp.

ELENA
Unde ați 
sport care vă place foarte 
Adresați-vă prof. Ilie _____
(Școala sportivă Energia), pe care îl 
găsiți în frecare după-amiază în

CONSTANTIN, BUCUREȘTI, 
putea lua lecții de judo, 

mult î 
Gheorghe

incinta Ștrandului Tineretului, unde do 
lecții de judo.

nicolae gavrilescu, comuna 
PIATRA ȘOIMULUI. Miine-poimîine 
începe noul campionat de fotbal, ast
fel că distihurile dv., legote de tre
cutul campionat, și-au pierdut actuali
tatea. Mărturisesc, însă, că multe 
dintre ele aveau calitățile necesare 
pentru a vedea lumina tiparului. Feli
citări, deci 1

EDUARD RYBCZIUK, BUCUREȘTI. Să
ritura la 1,97 m a atletei Rosemarie 
Ackerman n-a fost in afară de concurs, 
ci în concurs. Ca atare, dacă tentati
va ei ar fi reușit, ea ar fi stabilit 
un dubiu record : mondial și olimpic.

LAURENȚIU DAFINESCU, BUCU
REȘTI. La tenis nu există meci defi
nitiv cîștigat sau definitiv... pierdut, 
decît odată cu ultima minge. In orice 
moment, meciul poate începe de Ia... 
început. Ilustrativ în această privință 
este exemplul pe care ni-l cereți dv : 
anul trecut, la Forest Hills, după ce a 
condus cu 2-0 șl 2—1 Ia seturi șl cu 
5—0 și 40—15 pe serviciul său, în se-

GuiHer. 
apoi și 
Manuel

al patrulea, argentinianul 
Vitas a pierdut setul și 

spaniolului

tul 
mo 
meciul în fața _,________  ______
O rentes. Mă întreb cine tși va aduce 
aminte toată viața de oceaitâ parti
dă T Orantes sau... Vilas î

r
V

-TA

MIHAI, TIRNAVENI. Indife-MIRCEA
rent de locul unde se comite o obs
trucție — în afara careului sau în 
interiorul lui — se acordă sancțiunea 
prevăzută de regulament : lovitură li
beră indirectă. Dar ce facem cu prie
tenul dv. pe care nu reușesc să-l con
vingă nici arbitrii calificați ? Mă va 
crede pe mine, sau trebuie să-i dau și 
adresa F.I.F.A.-ei ?

GHEORGHE ADAM, BRAȘOV. în 
bazinele în care se joacă polo, apa 
are o adîrțcime de minimum 1,90 m. 
Regulamentul nu-i interzice unui jucă
tor să atingă fundul bazinului cu pi
ciorul. II Interzice acest lucru propriul 

., în felul acesta, 
din joc.
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UNGUREANU,
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Liceul

practic,

VASILE
Teodorei 
pe adresa : 
Municipiul Gheorghe 
județul Bacău. Avînd 
le dv., poate că vă ____ ,_________
la răspunsuri. Fără îndoială, și gim
nasta nr. 2 a țării noastre a primit 
nenumărate scrisori în aceste zile I

TIMIȘOARA, 
puteți scrie 

gimnastică.
ii 
de „.... ......
Gheorghiu-De], 

în vedere nume- 
va da prioritate

MARCELA GEAMBAȘU, COMUNA 
MlHAIEȘTI. 1. Urările dv s-au împlinit: 
sportivii noștri au realizot cel mai 
fructuos bilanț de pînă acum ta J.O. 
2. Ilie Năstase a împlinit la 19 iulie 
30 de ani.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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„Cum se prezintă acum, Ia 
începutul drumului său de un 
an, viitoarea promoție de ju
niori U.E.F.A. ’77?“. Am adre
sat această întrebare celor șase 
antrenori (C. Ardeleanu, D. Po
pescu, E. Popescu, Gh. Cris- 
toloveanu și V. Coteț) care, 
de la începutul lunii iulie, 
s-au aflat la Bistrița împreună 
cu cei mai buni juniori din 
tară, cernuți prin sita unor 
trialuri severe desfășurate în 
lunile mai și iunie. Ne-a răs
puns — în numele tuturor — 
C. Ardeleanu, antrenorul prin
cipal al reprezentativei de ju
niori, echipă care are pe agen
da sa ca proxim obiectiv par
ticiparea, în luna august, la 
ediția din acest an a „Turneu
lui Prietenia", organizat de fe
derația bulgară de specialitate.

— înainte de-a răspunde con
cret la această întrebare, aș 
vrea să arăt, mai întîi, cum au 
decurs pregătirile efectuate aici 
la Bistrița, în fond tot niște 
testări ale posibilităților jucăto
rilor convocați în tabără. Pri
mele patru zile (2—6 iulie) 
le-am afectat trierii celor 
de juniori „recomandați" 
Cupa F.R.F. Au rămas 31. 
cestora li s-au alăturat cei 

cunoscuți de noi, 
participat Ia diver- 

ale loturilor de 
primăvara acestui

70 
de 
A-
45

de jucători 
cei care au 
sele acțiuni 
juniori din 
an sau toamna anului trecut. 
A urmat perioada de acumu
lări (6—18 iulie), cu două an
trenamente în fiecare zi, insis- 
tîndu-se pe îmbunătățirea exe
cuțiilor, pe efectuarea marcaju
lui și demarcajului, pe folosi
rea variațiilor de ritm și ame
liorarea, în măsura posibilități-

DINAMO A PLECAT 
IERI ÎN TURCIA

aEchipa bucureșteană Dinamo 
plecat ieri după-amiază, pe ca
lea aerului, în Turcia pentru un 
turneu de trei jocuri. Prima în- 
tîlnire este programată mîine la 
Istanbul cu formația Fenerbahce, 
în continuarea turneului, dina- 
moviștii. vor juca marți, tot la 
Istanbul, cu Beșiktaș. Ultima par
tidă va avea loc, după toate pro
babilitățile, joi la Ankara, cu o 
echipă încă nedesemnată. Sub 
conducerea antrenorilor Ion si 
Lică Nunweiller au făcut depla
sarea 18 jucători printre care 
Luccscu. Ștefan, Cheran, Sătmă- 
reanu II. G. Sandu, Dobrău, D. 
Georgescu, Roznai, Vrînceanu. Al. 
Moldovan. Nu a făcut deplasarea 
internaționalul Dinu care acuză o 
tendinită, el urmînd să fie supus 
unui tratament.

ȘEDINȚA COMISIEI 
DE DISCIPLINĂ

I
I
I
I

Tn ședința de joi seara, Co
misia centrală de disciplină a 
luat în discuție memoriile îna
intate de unele echipe în legă
tură cu suspendarea unor tere
nuri sau a unor jucători. Cu 
excepția memoriului înaintat de 
Soda Ocna Mureș privitor la 
jucătorul Traian Pop. căruia i 
s-a redus pedeapsa Ia 5 etape - 
de suspendare, celelalte memorii 
au fost respinse.

în aceeași ședință au fost ana
lizate incidentele care au avut 
loc cu prilejul meciului de baraj 
pentru Divizia C dintre echipele 
C.F.K. Teiuș si Automecanica Me
diaș. Hotărîtă să sancționeze 
drastic actele de indisciplină — 
bineînțeles, în funcție de gravi
tatea lor — Comisia centrală de 
disciplină a luat măsurile care 
se impuneau împotriva echipei 
din Teiuș. ridieîndu-i dreptul de 
organizare pe teren propriu pînă 
la sfîrșitul turului campionatului 
ediției 1976—1977,

ÎNOSPORT INFORMEAZĂ
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lor, a calităților fizice, îndeo
sebi forța. Perioada 18—25 iu
lie a fost rezervată jocurilor 
amicale, în care am încercat să 
rezolvăm unele probleme de 
tactică. Pregătirile efectuate au 
dus la concluzia că reprezen
tanții promoției de juniori ’77 
se remarcă printr-o mai mare 
adeziune la efort, aleargă mai 
mult, etalind in același timp si 
execuții tehnice destul de bune. 
Ei rămîn, însă, deficitari la 
două capitole de bază — forță 
și gindire în teren — asupra 
cărora vom căuta să insistăm 
în continuare, cu ocazia viitoa
relor acțiuni de pregătire.

— Ce lot se va alinia la star
tul perioadei de jocuri ?

— Titularul pentru postul de 
portar va fi băcăuanul Mîndri- 
lă. în linia de fundași vor e- 
volua Constantin (Petrolul Plo
iești), Hirmler (U.T.A.), Cîrîc 
(F.C. Constanta) și Albu (Cor
vinul). „Trio"-ul de mijlocași 
este alcătuit din doi jucători 
din echipa „U.E.F.A. ’76“, Ște
fan Popa (Steaua), Irimescu 
(Universitatea Craiova) și Solo
mon (S.C. Bacău). Dobrotă („U“ 
CIuj-Napoca), Turbalu (Progre
sul București), Mușat (Celulo
za Călărași), Florean (Politeh
nica Iași) și Ciobanu (Univ. 
Craiova) rămîn să-și dispute 
cele trei locuri din atac. Pe lin
gă aceștia, mai avem în vedere 
cîțiva jucători din lotul de per
spectivă. cum sînt Isaîo IC.S. 
Tîrgoviște), Leșeanu (U.T.A.), 
Drăgnoiu (Sportul studențesc) și 
Coraș (U.T.A.). Ca nici o dată 
se simte lipsa unor buni fun
dași centrali și, ca întotdeauna, 
cea mai mare bătaie de cap o 
vom avea tot cu atacul, com
partimentul cel mai deficitar.

Luni, 9 august, lotul se va 
reuni la București pentru efec
tuarea ultimelor pregătiri îna
intea plecării spre Sofia, la 
„Turneul Prietenia".

Laurențiu DUMITRESCU

Mîine după-amiază, de la ora 
17, stadionul Republicii găzdu
iește prima partidă amicală in
ternațională a sezonului din 
Capitală. Este vorba de întîlni- 
rea dintre Sportul studențesc si 
Panathinaikos Atena, echipă cu 
o bogată carte de vizită inter
națională (finalistă a Cupei 
campionilor europeni și a Cupei 
intercontinentale), antrenată de 
reputatul tehnician brazilian 
Aimore Moreira. Reamintim că

printre internaționalii echipei 
oaspe figurează și golgeterul 
nr. 1 al campionatului grec. 
Antoniadis.

Antrenorii Angelo Niculescu 
și Ion Voica vor definitiva cu 
acest prilej „ll“-le de bază care 
va susține miercuri 11 august, 
dimineața, partida retur cu 
Akademik Sofia din cadrul com
petiției „Cupa balcanică" inter- 
cluburi.

AMĂNUNTE ASUPRA TURNEULUI
ECHIPEI A. S. A. TG. MUREȘ IN B. D. G.

pierdut la limită: 0—1. Au fost 
suficiente o mică eroare în 
apărare și destul de multe ra
tări în atac ca să trecem pe 
lîngă un succes meritat, după 
aspectul general al partidei. 
Fazekaș, Pîslaru, Fanici, Both 
II au fost deseori aproape de 
gol în acest meci.

— Ați amintit de Fanici- 
Ce ne mai puteți spune 
despre el ?

— Provine de Ia Unirea Foc
șani și joacă vîrf de atac. 
Sperăm ca Fanici, aceasta de- 
pinzînd în mare măsură și de 
el, mai ales de el, să-i dea an
trenorului Bone „cheia" efica
cității atacului. în acest tur
neu, ne-a arătat că are dis
ponibilități.

— Cine s-a evidențiat în 
jocurile turneului ?

— Greu de departajat. Cred, 
totuși, că Ispir s-a detașat de 
toți ceilalți. S-au mai remar
cat, parțial, Fazekaș și Both II. 
Dornici de a se impune s-au 
arătat și tinerii Marton 
Kortesi.

— Ce va face 
continuare ?

— Duminică vom
C.F.R. CIuj-Napoca, 
susține alte cîteva jocuri ami
cale, pînă la începerea cam
pionatului, pentru o cît mai 
bună rodare înaintea dublei 
partide cu redutabilă Dinamo 
Zagreb.

Mureș, reîntoarsăA.S.A. Tg. ________
acum cîteva zile _din turneul 
întreprins în — ~
îșl continuă 
în vederea unui start bun în 
campionat, cît și în Cupa 
U.E.F.A., în care va întîlni, în 
primul tur, valoroasa formație 
iugoslavă Dinamo Zagreb. ~ 
pre turneul efectuat în 
ai cărei fotbaliști s-au 
nunat recent cu laurii de 
pioni olimpici, am discutat cu 
lt. col. Gheorghe Pintilie, pre
ședintele clubului mureșean.

— In primul rînd, cum 
ați fost primiți prin ora
șele unde ați evoluat și 
cum apreciați turneul ?

— Atît la Dresda, la Frank
furt pe Oder, cît și la Rostock, 
gazdele ne-au făcut o primire 
călduroasă, prietenească, 
gurîndu-ne toate 
reușitei programului 
și de antrenamente, 
tru care le-am și ____
călduros. în ceea ce ne pri
vește, cred că turneul și-a 

scoțînd în evi- 
pregătire în 
dînd posibi- 
tehnice să 

de făcut în

R. D. Germană, 
acasă pregătirile

Des- 
tara 

încu- 
cam-

asi- 
condițiile 
de jocuri 

Fapt pen- 
mulțumit

vește, cred 
atins scopul, 
dență stadiul 
care ne aflăm și 
litatea conducerii 
vadă ce mal are 
zilele pînă Ia prima etapă a 
noului campionat.

— Din cele trei jocuri 
disputate, pe care îl con
siderați cel mai reușit ?

— Paradoxal, pe acela dis
putat la Frankfurt pe Oder, 
în compania echipei Vorwărts,

de echipa

Și
în

cujuca 
apoi vom

Stelian TRANDAFIRESCU

• U.T.A. — C.F.R. TIMI
ȘOARA 1—o (0—0). A înscris 
Domide (min. 70). U.T.A. a în
trebuințat „11“-le : Iorgulescu
— Gașpar, Olo^eanu, I’ojoni, 
Bîtca — Leac, Bedea, Schepp — 
Leșeanu, Uilecan, Tisa. Au mai 
jucat : Jivan, Cocoș, Kukla, 
Domide $i Giurgiu. (R. Hărduț
— coresp.)

• AURUL BRAD — F.C.M. 
REȘIȚA 2—1 (0—1). Golurile au 
fost t realizate de Ghiță (min. 
74) și Gorcea (min. 87) pentru 
localnici, respectiv Tănase. 
F.C.M. REȘIȚA : Windt — Bo- 
țonea, Kiss, Hergane, Filipcscu
— Gabel, Porlik, Bora — Ato- 
diresei, Tănase, Florea. Au mai 
fost folosiți : Filip, Grigore, 
Jacotă $i Căprioru. (Al. Jurcă
— corcsp.)

• RELONUL SĂVINEȘTT — 
POLITEHNICA IAȘI 1—2 
(0—0). Meciul s-a disputat la 
Piatra Neamț. Au înscris : 
Trandafilon (min. 52) și Costea 
(min. 77) pentru ieșeni, respec
tiv Lascăr (min. 80). POLITEH
NICA : Naște — Sofian, Anton, 
Romilă, Toacă — Simionaș, 
Ursu, Dănilă — Trandafilon, 
Coste*. D. Tonesen.

« TRACTORUL BRAȘOV — ȘOIMII 
SIBIU 3—4 (0—1). Au marcat : Trai
ned (2, ambele din 11 m.) și Roma
no» pentru brașoveni, respectiv Frâ- 
țilă, Moraru, Georgescu și F. Lazâr. 
(P. Dumitrescu-coresp.).
• F.C.M. STEAGUL RO$U — ME-

TROM BRAȘOV 3-0 (2-0). Au în
scris : Gherahe, Paraschivescu șl
Cadar (C. Gruia-coresp. jud.).

a VICTORIA CĂLAN - METALUR
GISTUL CUGIR 3—2 (2-1). Golurile 
au fost realizate de Nanos (min. 14), 
Ghiță (min. 45) și Bujor (min. 77) 
pentru învingători, respectiv Emandî 
(min. 13) și Giulvescu (min. 53). (C. 
lureș-coreso.).
• POIANA ClMPINA - FLACĂRA 

AUTOMECANICA MORENI 3—3 (2—2).
• CELULOZA CĂLĂRAȘI - F. C. 

ARGEȘ 2—2 (1—1). Pentru argeșeni au 
înscris D. Nicolae și Radu II.
• AZ| Șl MllNE, NUMEROASE 

JOCURI AMICALE. Majoritatea echi
pelor divizionare susțin azi șî mîine 
întilnirî amicale cu caracter de verifi
care. Spicuim din bogatul program :

ASTĂZI : F. C. Petrolul Ploiești — 
Steaua (stadionul Petrolul, ora 17).

MllNE : F. C. Argeș - S.K.S. Lodz 
(Polonia) — stadionul 1 Mai ; Poli
tehnica lași — F.C. Constanța ; Jiul
— F.C.M. Reșița; Corvinul Hunedoara
— U.T.A. ; F.C.M. Galați — Progre
sul București ; S.C. Bacâu — Ceahlău! 
P. Neamț ; Universitatea Craiova — 
Electroputere Craiova ; F.C.M. Stea
gul roșu — Tractorul Brasov ; Unirea 
Alexandria — Unirea Tricolor Bucu
rești ; „U* CIuj-Napoca — Chimia 
Rm. Vilcea ; T.M.B. — Flacăra roșie 
(teren T.M.B. la ora 11).

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI B, EDIȚIA 1976-1977 SERIA a IlI-a

ETAPA 1 (22 august)
Minerul Lupeni — Mureșul Deva 
Ind. sirmei C. Turzii — Dacia Orăștie 
„U“ CIuj-Napoca 
C.F.K. Timișoara 
Minerul Cavnic 
F.C. Baia Mare 
Victoria Călan 
Armătura, Zalău 
Aurul Brad

— F.C. Olimpia S.Mare
— Gloria Bistrița
— C.I.L. Sighet
— U.M. Timișoara
— C.F.K. CIuj-Napoca 
— Sticla Turda
— Kapid Arad

ETAPA A ll-A (29 august)
— „U“ CIuj-Napoca
— Minerul Cavnic
— Ind. sîrmei C. T.
— Armătura Zalău
— Minerul Lupeni
— Victoria Călan
— C.F.K. Timișoara

Sticla Turda 
U.M. Timișoara 
Kapid Arad 
Mureșul Deva 
C.F.K. CIuj-Napoca 
Dacia Orăștie 
C.I.L. Sighet
F.C. Olimpia S. Mare — Aurul Brad 
Gloria Bistrița — F.C. Baia Mare

ETAPA A III-A (5 septembrie)
— F.C. Baia Mare 
— Kapid Arad
— Minerul Cavnic 
— Sticla Turda 
— Mureșul Deva 
— Armătura Zalău 
— Gloria Bistrița 
— U.M. Timișoara

C.F.K. Timișoara 
C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie 
Minerul Lupeni 
Aurul Brad 
„U“ CIuj-Napoca 
F.C. Olimpia S. Mare 
Victoria Călan .. . .
Ind. sirmei C. Turzii — C.F.K. CIuj-Napoca

ETAPA A IV-A (12 septembrie)
— Victoria Călan 
— Dacia Orăștie 
— Sticla Turda 
— C.F.R. Timișoara 
— Gloria Bistrița
— F.C. Olimpia S.Mare
— Minerul Lupeni
— „U“ CIuj-Napoca 
— C.I.L. Sighet

ETAPA A V-A (19 septembrie)
— Ind. sirmei C. T. 
— F.C. Baia Mare 
— Victoria Călan
— C.F.K. CIuj-Napoca
— U.M. Timișoara
— Kapid Arad 
— Aurul Brad 
— Minerul Cavnic
— Dacia Orăștie

VI-A (26 septembrie)
— Gloria Bistrița 
— C.F.R. CIuj-Napoca 
— F.C. Olimpia S.Mare 
— U.M. Timișoara 

Armătura Zalău 
Sticla Turda

Minerul Cavnic 
Aurul Brad
C.F.K. CIuj-Napoca 
Armătura Zalău 
Kapid Arad 
Mureșul Deva
Ind. sîrmei C. Turzii 
F.C. Baia Mare
U.M. Timișoara

F.C. Olimpia S. Mare 
C.I.L. Sighet 
Armătura Zalău 
C.F.K. Timișoara 
Sticla Turda 
Mureșul Deva 
„U“ CIuj-Napoca 
Gloria Bistrița 
Minerul Lupeni

ETAPA A
Dacia Orăștie 
„U“ CIuj-Napoca 
Minerul Cavnic 
C.F.K. Timișoara 
F.C. Baia Mare
Ind. sîrmei C. Turzii

Victoria Călan 
Minerul Lupeni 
C.I.L. Sighet

— Mureșul Deva
— Kapid Arad
— Aurul Brad

ETAPA A VII-A (3 octombrie)
C.F.R. CIuj-Napoca 
Armătura. Zalău 
U.M. Timișoara 
Aurul Brad ___
Ind. sîrmei C. Turzii — C.F.K. Timișoara 
Gloria Bistrița 
Kapid Arad
Mureșul Deva
Minerul Cavnic

— C.I.L. Sighet
— F.C. Olimpia S.Mare
— „U" CIuj-Napoca
— Victoria Călan

„U“ CIuj-Napoca 
Mureșul Deva
F.C. Olimpia S. Marc 
Aurul Brad 
Armătura Zalău 
Dacia Orăștie 
C.F.K. — ‘

— Victoria Călan
— C.F.K. CIuj-Napoca
— U.M. Timișoara
— Minerul Cavnic
— Gloria Bistrița
— Sticla Turda
— Kapid Arad

— Minerul Lupeni
— F.C Baia Mare
— Dacia Orăștie 
— Sticla Turda

ETAPA A VIII-A (10 octombrie)
— Rapid Arad 
— Aurul Brad
— C.F.K. CIuj-Napoca
— Minerul Cavnic
— Armătura Zalău
— C.I.L. Sighet
— U.M. Timișoara
— Ind. sîrmei C. T.
— Mureșul Deva

ETAPA A IX-A (17 octombrie)
— Armătura Zalău
— Ind. sîrmei C. T.
— Minerul Lupeni
— F.C. Olimpia S.Mare
— „U“ CIuj-Napoca
— F.C. Baia Mare
— C.F.R. Timișoara
— Gloria Bistrița
— Dacia Orăștie

Sticla Turda 
Minerul Lupeni
F.C. Olimpia S. Mare 
F.C. Baia Mare 
Dacia Orăștie 
Victoria. Călan 
Gloria Bistrița
„U“ CIuj-Napoca 
C.F.K. Timișoara

U.M. Timișoara 
Mureșul Deva 
Victoria Călan 
Kapid Arad 
Minerul Cavnic 
C.F.K. CIuj-Napoca 
Aurul “ 
Sticla 
C.I.L.

Brad 
Turda 
Sighet

ETAPA A X-A (24 octombrie)
F.C. Olimpia S. Mare — F.C. Baia Mare 
Aurul Brad 
Mureșul Deva 
Ind. sîrmei C. Turzii 
C.F.K. Timișoara 
Armătura Zalău 
C.F.K. CIuj-Napoca 
Dacia Orăștie 
Minerul Lupeni

ETAPA A
Gloria Bistrița 
„U“ CIuj-Napoca 
Kapid Arad 
U.M. Timisoara 
C.I.L. Sighet 
F.C. Baia Marc 
Sticla Turda 
Minerul 
Victoria

Cavnic 
Călan

— Sticla Turda
— Gloria Bistrița 
— Minerul Cavnic 
— Victoria Călan 
— C.I.L. Sighet 
— U.M. Timișoara
— Rapid Arad
— „U“ CIuj-Napoca

Xl-A (31 octombrie)
— Aurul Brad
— C.F.K. Timișoara 
— C.F.K. CIuj-Napoca 
— Minerul Lupeni 
— Ind. sirmei C. T.
— Dacia Orăștie 
— Mureșul Deva 
— Armătura Zalău
— F.C. Olimpia S.Mare

ETAPA A XII-A (7 noiembrie)
Lupeni — C.I.L. Sighet 

-------- ------ F.C. Baia Mare
Minerul___.__
Ind. sîrmei C. Turzii

Timișoara
ETAPA A XIII-A (14 noiembrie)

Arad 
Timișoara 

F.C. Baia Mare 
Victoria Călan 
Gloria Bistrița 
Armătura Zalău 
Minerul Cavnic 
C.F.K. CIuj-Napoca 
Sticla Turda

ETAPA
F.C. Baia Mare 
Victoria Călan 
C.I.L. Sighet 
Minerul Cavnic ___
Ind. sîrmei C. Turzii — Armătura Zalău 
U.M. Timișoara 
Aurul Brad
Minerul Lupeni 
„U“ CIuj-Napoca

ETAPA A XV-A (28 noiembrie)
Sighet 
Orăștie 
Turda

Rapid 
C.F.K.

— U.M. Timișoara
— F.C. Olimpia S. Mare 
— Aurul Brad
— Ind. sîrmei C. T.
— „U“ CIuj-Napoca 
— Minerul Lupeni 
— Mureșul Deva 
— Dacia Orăștie
— C.I.L. Sighet

A^XIV-A (21 noiembrie)
— Sticla Turda
— Gloria Bistrița
— F.C. Olimpia S.Mare
— Kapid Arad

— Dacia Orăștie
— C.F.K. CIuj-Napoca
— C.F.K. Timișoara
— Mureșul Deva

C.I.L.
Dacia
Sticla
Mureșul Deva 
C.F.K. CIuj-Napoca 
Rapid Arad 
Gloria Bistrița 
U.M. Timișoara
F.C. Olimpia S. Mare

ETAPA A XVI-A (5 decembrie)
Brad 
Sighet 
Orăștie 
Turda 
Arad

— „U“ CIu j-Napoca
— C.F.K. Timișoara
— Victoria Călan
— F.C. Baia Mare
— Minerul Cavnic
— Armătura Zalău
— Ind. sirmei C. T.
— Aurul Brad
— Minerul Lupeni

Ind. sîrmei C. Turzii — Aurul 
Gloria Bistrița — C.I.L.
F.C. Olimpia S. Mare — Dacia 
C.F.K. Timișoara 
„U“ CIuj-Napoca 
Mureșul Deva 
Minerul Lupeni 
Victoria Călan 
Armătura Zalău

— Sticla
— Kapid
— U.M. Timișoara
— Minerul Cavnic
— F.C. Baia Mare
— C.F.K. CIuj-Napoca

ETAPA A XVII-A (12 decembrie)
— C.F.R. Timișoara
— Minerul Lupeni
— Mureșul Deva 
— „U“ CIuj-Napoca 
— F.C. Olimpia S.Mare 
— Armătura Zalău
— Gloria Bistrița 
— Ind. sîrmei C. T.
— Victoria Călaa

Minerul Cavnic 
F.C. Baia Mare 
C.I.L. Sighet 
Dacia Orăștie 
Sticla Turda 
Aurul Brad 
C.F.K. CIuj-Napoca 
U.M. Timișoara 
Rapid Arad



SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
La Brașov și Bacău 

TURNEE 
INTERNAȚIONALE DE 

ȘAH PENTRU JUNIORI
Au început turneele interna

ționale de șah pentru junioare 
și juniori, organizate de fede
rația noastră de specialitate.

în întrecerea fetelor (la Bra
șov), după disputarea a 4 run
de, conduce Petra Feusteî 
(R.D.G.) cu 2V2 (1), urmată de 
Bozena Sikora (Polonia) 2'h, 
Viorica Ilie (România) 2 (2), 
Mzia Certeli (U.R.S.S.), Judith 
Kantor (România) si Rita Kaș 
(Ungaria) 2 (1).

Concursul masculin (la Ba
cău) este dominat de Uwe 
Bonsch (R.D.G.) care a reali
zat 4 puncte din 4 partide. îl 
secondează Alexandru Biro 
(România) cu 3, Adrian Negu- 
lescu (România) și Krum Gheor- 
ghiev (Bulgaria) 2*/2, loan Mă- 
rășescu (România) și Atila 
Rovid (Ungaria) 2.

AU ÎNCEPUT 
„EUROPENELE" 

JUNIORILOR LA NATAȚIE
La Oslo au început întrece

rile campionatelor europene de 
juniori pentru înotători și sări
torii de la trambulină. La a- 
ceastă ediție sînt prezenți peste 
300 de sportivi din 29 de țări, 
în prima zi a campionatelor a 
fost programată proba la sări
turi feminine de la platformă.

Dintre reprezentantele tării 
noastre, cea mai frumoasă com
portare a avut-o Georgiana Să- 
căleanu, care a reușit să se ca
lifice în finală (primele opt), 
în ultima parte a întrecerii, 
sportiva româncă nu a mai a- 
vut sărituri bine punctate și a 
fost nevoită să se mulțumeas
că cu locul VII, cu un total 
de 260,55 p. Pe primele trei

COMISIA DE JUNIORI A L. I. H. G.
ÎȘI ȚINE LUCRĂRILE LA MAMAIA
între 11 Și 15 august, la Ma

maia, se vor desfășura lucră
rile Comisiei de juniori a Li
gii Internationale de hochei pe 
gheață (L.I.H.G.), în cadrul că
rora vor fi luate în discuție 
cîteva din problemele de ac
tualitate ale activității cu ju
niorii în acest sport. La lu
crări iau parte : Reto Trats- 
chin (Elveția), membru al Co
mitetului executiv al LIHG, 
președintele Comisiei, Penii 
Penno (Finlanda), Uwe Niel-

ȘI TOTUȘI...
DA MECI FISCHER — KARPOV

AMSTERDAM, 6 (Agerpres). 
Din surse ale Federației in
ternaționale de șah. s-a anunțat 
că este posibilă organizarea în 
acest an a unui meci între 
fostul campion mondial Robert 
Fischer (S.U.A.) și actualul cam
pion Anatoli Karpov (U.R.S.S.). 
Meciul nu va avea însă un 
caracter oficial, a precizat F. 
Campomanes, vicepreședinte al 
F.I.D.E.

UN ABANDON 
PREMATUR

Boxerul american Ray Leo
nard, în vîrstă de 20 de ani, 
student în filozofie la univer
sitatea din Washington, este 
comparat pentru stilul său 
spectaculos cu fostul campion 
mondial profesionist la mijlo
cie, Bay Sugar Robinson. Dar 
Leonard nu va putea merge 
pe urmele predecesorului său, 
deoarece nu va trece la pro
fesionism și probabil nu va 
mai urca în ring, așa cum a 
declarat după ce a cucerit me
dalia olimpică de aur la cate
goria ușoară.

CONCURSUL DE ADIO
Atleta Renate Stecher, dublă 

campioană în probele de sprint 
la J. O. de la Munchen, me
dalie de bronz la Montreal în 
cursa de 200 m, medalie de 
argint la 100 m și medalie de 
aur la ștafeta 4x100 m, a decla
rat că se va retrage din activita
tea competițională. Ea va parti
cipa pentru ultima oară la o 

locuri s-au clasat în ordine :
1. Ana Dudina (U.R.S.S.) 295,80 
p — campioană europeană, 2. 
Galina Pijanova (U.R.S.S.) 290,50 
p și 3. Beate Jahn (R.D.G.) 
284,55 p.

Vineri au luat primele star
turi și cei doi înotători români. 
Carmen Bunaciu s-a aliniat la 
startul cursei de 200 m spate, 
iar Alex. Szabo la 200 m bras. 
Pînă la închiderea ediției nu 
ne-au parvenit rezultatele din 
aceste probe. ,

Balcaniada de volei — 
juniori

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI 
LA PRIMA .VICTORIE

SOFIA, 6 (jirin telefon). 
Voleibaliștii echipei de juni
ori mari a României au sufe
rit joi cea de a doua înfrîn- 
gere în cadrul Balcaniadei, care 
se desfășoară în sala Univer
siada din capitala Bulgariei. 
Ei au pierdut și partida cu 
reprezentativa similară a țării 
gazdă (1—3), ca urmare a 
acelorași deficiențe manifesta
te în meciul anterior și în tur
neul de la începutul anului, 
susținut tot la Sofia. Jucătorii 
români au practicat din nou 
un joc lipsit de varietate în 
atac, etalînd totodată o mulți
me de lipsuri în apărare (în
deosebi la blocaj, dar și în 
linia a doua). Și, totuși, în 
primul set — cîștigat la mare 
diferență — ei au lăsat impre
sia că vor obține victoria, în
să din setul al doilea au re
venit la evoluția ștearsă din 
meciul de debut, pierzînd ur
mătoarele trei seturi și meciul. 
Din nou Macavei s-a remarcat 
într-un sextet deficitar.

La rîndul ei, echipa de fete 
a României s-a „chinuit* mult 
pentru a obține victoria (în 
cinci seturi) cu cea a Iugosla
viei, care furnizase cu o zi 

sen (Suedia), Vasile Militam 
și Alex. Teodorescu (România), 
membri.

PE TERENURILE DE TENIS
• în campionatele europene 

pentru amatori, care se desfă
șoară la Prerov (Cehoslovacia), 
semifinalele feminine se vor 
disputa între Mima Jausovec 
— Regina Marsikova si Natașa 
Cimîreva — Renata Tomanova. 
în „sferturi", Jausovec a eli
minat-o cu 6—2, 7—5 pe Olga 
Morozova. Rezultate de la sim
plu masculin : Metreveli — Pala
6— 3, 6—7, 6—3 ; Kakulia — Ta- 
roezy 7—5, 6—3 ; Benyk — No
wicki 6—3, 6—4.

• Optimi de finală în tur
neul de la North Conway (New 
Hampshire) : Connors — Cano
7— 6, 6—0 ; Ramirez — Cjealy 
6—1, 7—6 ; Richey — Peeci 6—3,
6— 3 ; Dibbs — Mottram 4—6,
7— 5, 7—6 ; Gottfried — Meiler 
6—3, 6—4 ; Franulovici — Ed
mondson 6—2, 3—6. 6—3 ; O- 
rantes — Molina 6—2. 6—3 ; 
Flbak — Rosewall 6—3, 6—4.

• înaintea încehierii turne
elor din această săptămînă, în 

întrecere oficială cu prilejul 
campionatelor R. D. Germane, 
ce au Ioc la Karl-Marx-Stadt.

PERFORMANȚA UNICA
Săritorul în apă Klaus Di- 

biasi a realizat o performanță 
unică, la această disciplină, în 
analele olimpice, cucerind pen
tru a treia oară consecutiv 
medalia de aur în proba de 
platformă. în vîrstă de 28 de 
ani, Dibiasi și-a făcut debutul 
olimpic la Tokio în 1964, cînd 
a cucerit medalia de argint. 
La următoarele trei Olimpiade 
el a terminat învingător, a- 
vînd în palmaresul său impre
sionant 9 medalii de aur și. 5 
de argint obținute la Jocurile 
Olimpice, campionatele mondia
le și europene.

ATLET MULTILATERAL
Noul campion olimpic la 

săritura în lungime, america
nul Arnie Robinson (1,88 m 

mai înainte o mare surpriză, 
învingînd reprezentativa bul
gară 1 Prin urmare, titlul de 
campioană balcanică la fete va 
fi decis sîmbătă (n.r. — azi), 
cînd este programat derbyul 
Bulgaria — România.

Vineri a susținut o nouă 
partidă echipa masculină a 
României (cea fiminină avînd 
zi de odihnă). Volebaliștii lui 
M. Dumitrescu au realizat pri
ma lor victorie, învingînd cu 
3—2 (10, —14, 10, —7, 5) for
mația Turciei. Dar ei au jucat 
bine doar în ultimul set, cel 
decisiv. Seturile 1 și 3 le-au 
cîștigat după începuturi gre
oaie, în al doilea au cedat 
după o frumoasă revenite, iar 
în al patrulea fără drept de 
apel. Abia în ultima parte, 
echipa română a evoluat la 
nivel ridicat. Comportare ex
celentă în atac a lui Macavei 
și în apărare a lui M. Po
pescu. Titlul și-l vor disputa 
însă juniorii bulgari și iugo
slavi. Iată, de altfel, meciurile 
ultimei etape (sîmbătă): Româ
nia — Grecia (m), România — 
Bulgaria (f), Bulgaria — Iu
goslavia (f). Alte rezultate: 
Grecia — Turcia (m) 0—3
(joi), Iugoslavia — Grecia (f) 
3—0 si Iugoslavia — Grecia 
(m) 3—1.

TOMA HRISTOV

DINAMOVIADA 
FOTBALIȘTILOR JUNIORI

SOFIA, 6 (prin telefon, de 
la corespondentul nostru TO
MA HRISTOV). In ultima zi 
a grupelor Dinamoviadei la 
fotbal-juniori, au fost înregis
trate următoarele rezultate: 
grupa A : Levski-Spartak I — 
Dinamo București 3—0 (1—0), 
Dinamo Moscova — Gwardia 
Varșovia 2—1 (1—0). Clasament:
1. Levski-Spaitak I, 2. Dina
mo Moscova, 3. Gwardia Var
șovia, 4. Dinamo București. 
Grupa B: Dynamo Berlin — 
Levski-Spartak II 2—0 (1—0), 
Dozsa Ujpest Budapesta — 
Ruda Hvezda Praga 2—0 (2—0). 
Clasament : 1. Dozsa Ujpest,
2. Dynamo Berlin, 3. Ruda 
Hvezda, 4. Levski-Spartak II. 
Sîmbătă rji duminică se disput^ 
jocurile finale între echipele 
deținătoare ale acelorași locuri 
în clasamentele grupelor.

clasamentul Marelui Premiu 
F.I.L.T. conduce R. Ramirez, 
cu 360 p, urmat de A. Panatta 
340 p, E. Dibbs 310 p, M. O- 
rantes 290 p, H. Solomon 261 p, 
B. Borg 260 p, J. Connors 210 
p, W. Fibak și G. Vilas 195 p, 
I. Năstase 190 p, R. Tanner 
184 p, C. Barazzutti 140 p etc.

• Vineri a continuat la Lon
dra meciul de tenis dintre echi
pele Angliei și Italiei contînd 
ca finală a zonei europene 
(grupa B) din cadrul ,.Cupei 
Davis". în proba de dublu, 
frații Davis și John Lloyd au 
învins cu 6—8, 3—6, 6—3,
18—16, 6—2 pe italienii Panatta 
și Bertolucci. Acum scorul este 
de 2—1 în favoarea echipei Ita
liei. Astăzi au loc ultimele 
două probe de simplu.

• Finala zonei europene 
(grupa A) a „Cupei Davis" va 
avea loc în zilele de 13, 14 și 
15 august la Tbilisi, între echi
pele U.R.S.S. și Ungariei.

și 75 kg) și-a început cariera 
sportivă la vîrstă de 15 ani și, 
în scurt timp, a devenit unul 
dintre specialiștii din S.U.A. 
ai acestei probe. De remarcat 
că Arnie Robinson este un 
atlet multilateral, el fiind cre
ditat cu rezultate bune Și în 
alte probe : săritura în înălți
me — 2,08 m, 100 yarzi — 
9,5 și triplusalt — 15,45 m.

ASTROTURF
Pentru prima oară în istoria 

Jocurilor Olimpice, meciurile 
de hochei pe iarbă s-au dispu
tat pe un teren sintetic (Astro
turf) în locul clasicului gazon 
englez folosit în acest sport 
tipic britanic.

ARBITRII DE BOX NU SE 
DEZMINT

Lăszlo Papp, apreciatul an
trenor maghiar de box a decla
rat, după încheierea turneului 
olimpic că este profund nemul-

ACTIVITATE MERITORIE A DELECATILOR 
ROMANI LA CONGRESELE EEDERAJIILOR 

INTERNATIONALE
Cu prilejul întrecerilor olim

pice, majoritatea federațiilor 
sportive internaționale și-au 
ținut congresele sau reuniunile 
anuale la Montreal. Delegați 
români au participat la lucră
rile a 16 federații internațio
nale, care conduc activitatea 
în următoarele discipline spor
tive : atletism, baschet, box, 
caiac-canoe, canotaj, ciclism, 
fotbal, gimnastică, haltere, ju
do, lupte, natație, pentatlon 
modern, scrimă, tir, volei. De 
asemenea, reprezentanți ai or
ganizațiilor sportive din țara 
noastră au luat parte la con
gresul Federației internaționale 
de medicină sportivă. La Que
bec, oameni de știință români 
au contribuit la buna desfășu
rare a Congresului internațional 
al științelor activității fizice.

îri cadrul tuturor acestor în- 
tîlniri cu caracter internațio
nal, delegații români au fost 
remarcați pentru poziția lor 
principială, activă și constructi
vă, pentru numeroasele pro
puneri valoroase prezentate în 
scopul rezolvării problemelor 
înscrise pe ordinea de zi a 
congreselor. Ca o recunoaștere 
a prețioasei contribuții a spor
tului românesc la bunul piers 
al activității competiționale in
ternaționale a fost subliniat 
faptul că 28 de tehnicieni ro
mâni (cu 12 mai mulți decît 
în 1972, la Munchen) au fost 
desemnați sau invitați să ofi
cieze la Jocurile Olimpice de 
la Montreal — în cadrul pro
belor la diverse ramuri spor
tive — ca arbitri, membri în 
jurii sau ca oficiali tehnici, 
ei remareîndu-se prin compe
tență în activitatea dusă.

în cadrul congreselor de la 
Montreal, numeroși delegați 
români au fost aleși sau re- 
aleși in organele de conducere 
ale federațiilor internaționale. 
Menționăm, printre aceștia pe 
Lia Manoliu, membră în Co
misia feminină a IAAF (atle
tism) ; Maria Simionescu, vice- 
pieședintă a Comisiei feminine 
a FIG (gimnastică) ; Nicolae 
Vleru, membru -al Comitetului 
executiv al FIG (gimnastică); 
Nicolae Navasart, președintele 
Comisiei de curse în linie a 
FIC (caiac-canoe) ; dr. Andrei 
Demeter, membru al Comite
tului executiv al FIMS (me
dicină sportivă) etc.

Participanții români la con
grese au contribuit substanțial 
la îmbunătățirea statutelor și 
regulamentelor unor federații 
internaționale, cum ar fi cele 
de pentatlon modern, gimnas
tică, haltere, atletism, caiac-

NIKI LAUDA AMELIORAT!
MUNCHEN, 6 (Agerpres). — 

După cum s-a mai anunțat, în 
cadrul competiției automobilis
tice „Marele premiu al R.F. 
Germania" desfășurată pe cir
cuitul de la Niirbungring, cam
pionul mondial austriacul Nikl 
Lauda s-a accidentat grav. Te
merarul campion se află inter
nat în prezent într-un spital 
din orașul Mannheim. Medicii 
au declarat că în ultimele 24 
de ore starea sănătății bolna
vului s-a ameliorat simțitor.

tumit de felul în care și-au 
făcut datoria arbitrii. El a dat 
ca exemplu meciul Solomin — 
Botos în care elevul său nu 
pierduse și a fost totuși decla
rat învins. „Cinci arbitri, fie
care cu părerea lui si, ceea ce 
este mai grav, majoritatea fără 
să fl suit vreodată treptele rin
gului ca boxer, nu pot asigura 
o diferențiere justă între în
vins și învingător" — a înche
iat Lăszlo Papp.

CIT VA REZISTA 
RECORDUL LUI 

BEAMON ?
Aflat la Montreal în calitate 

de comentator pentru postul a- 
merican de televiziune ABC, 
Bob Beamon a spus, la înche
ierea probei de săritură în lun
gime : „Succesul lui Robinson 
era de așteptat. Cit privește 
recordul meu, eu nu-1 voi pu
tea vedea doborît. Voi fi mort 
atunci. Și — stimați telespec
tatori — am de gînd să trăiesc 
mult de tot..." — și-a înche
iat el comentariul, caracterizat 
de majoritatea celor ce l-au 
urmărit drept lipsit de mo
destie. 

canoe eto. Pentru a da un 
exemplu, să arătăm că Federa
ția internațională de ciclism a- 
mator a aprobat — la propu
nerea delegației române — in
troducerea probei de 1000 n» 
cu start de pe loc în progra
mul campionatelor mondiale 
de juniori și a probei indivi
duale pe puncte în cadrul pro
gramului de velodrom la cam
pionatele mondiale de seniori. 
De asemenea, Federația inter
națională de pentatlon modern 
a adoptat propunerile româ
nești care aduceau precizări la 
regulament în legătură cu pro
bele de călărie, tir, scrimă șl 
cros.

Aceleași reuniuni internațio
nale ne-au dat prilejul să în
registrăm o îmbogățire a ca
lendarului competițiilor de an
vergură acordate spre organi
zare — ca un semn al pre
țuirii calităților de ospeție și 
de organizatori — federațiilor 
naționale românești. Astfel, în 
1978 va avea loc în România 
„Cupa Europei" (pe echipe de 
club) Ia pentatlon modern. In 
1979, țara noastră, va găzdui: 
primul campionat mondial de 
tineret la box ; campionatele 
europene de lupte clasice și 
libere pentru seniori; campio
natele mondiale de tineret la 
scrimă.

în încheierea acestor scurte 
considerații, ar trebui să sub
liniem contribuția prețioasă a 
oamenilor de știință români la 
congresul de ia Quebec, unde 
au prezentat apreciate refera • 
te, printre alții : Emil Ghibu 
(„Unele aspecte ale conducerii 
științifice a pregătirii sportivi
lor de performanță"), Nicu 
Alexe („Modelarea antrenamen
tului sportiv"), Mihai Epuran 
(„Capacitatea psihică a spor
tivului") etc.

PE SCURT
AERO • Piloții sovietici Lidia 

Leonova si Viktor Letko au cu
cerit titlurile la pilotaj individu
al de înaltă școală, în cadrul 
campionatelor mondiale de avia
ție sportivă desfășurate la Kiev. 
La feminin, în urma învingătoa
rei s-au clasat Valentina Iaiko- 
va și Liubov Nemkova. în con
cursul masculin, pe locul 2 s-a 
situat Igor Egorov, iar pe locul 
3 pilotul cehoslovac Ivan Tucek.

BASCHET • în campionatele 
europene de juniori de la Com- 
postella (Spania), echipa Spaniei 
a învins cu 60—58 (26—33) Turcia. 
In prima grupă, conduc Iugosla
via și U.R.S.S. cu cîte 6 p. în 
grupa a doua : Italia și Spania 
— 4 d.

CICLISM • Intrat pe panta de
clinului, Eddy Merckx, altă dată 
suprasolicitat de firmele italiene, 
se vede nevoit să ceară el un 
angajament. Din informațiile pre
sei italiene reiese că firma „Mol- 
teni“ nu va reînnoi contractul 
lui Merckx, care va căuta un alt 
patron, probabil în Franța.

FOTBAL • In Uruguay a con
tinuat C. M. Universitar : Japo
nia —• Mexic 2—0 ; Franța — 
Brazilia 1—0 ; Coreea de Sud — 
Chile 4—0 ; Senegal — Argenti
na 3—0 ; Uruguay — R. F. Ger
mania 1—1. Pînă în prezent, s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală echipele Japoniei, Olandei, 
Franței, Coreei de Sud, Senega
lului și Uruguayului. • Turneul 
de la Valencia a fost cîștigat de 
Ț.S.K.A. Sofia. în finală, fotba
liștii bulgari au învins cu 1—0 
(0—0) echipa engleză Leicester 
City. • Meci amical la Szeged î 
Ț.S.K.A. Moscova — Seol 1—6 
(0-0).

HOCHEI • La Garmlsch Par- 
tenkirchen în „Cupa Thurn undi 
Taxis“ : Sonp Kladno — Polonia 
6—2 (4—2. 2—0. 0—0).

NATAȚIE • O tînără american
că, Tina Bischoll, a reușit să sta
bilească un nou record traver- 
sînd joi Canalul Mînecii în 9 h 0 3. 
Acest timp ameliorează cu 32 mi
nute recordul deținut, din 1964, 
de englezul Barry Watson. Noua 
performeră, în vîrstă de 17 ani, 
este studentă la Universitatea 
Columbus (Ohio) si se află la a 
doua tentativă. La prima ea a 
abandonat, epuizată, la mai pu
țin de 2 km de țintă. * C.E. de 
juniori; 200 m mixt. La feminin: 
învingătoare Petra Priemer (RD. 
Germană), cu 2:21,64, iar la 
masculin victoria a revenit en
glezului John Cotton, cu 2:16,41

ȘAH • în turneul interzonal 
de la Bienne au fost continuate 
partidele întrerupte din rundele 
a 16-a, 17-a si a 18-a : Byrne — 
Larsen 1—0; Diaz — Csom Vr-V»; 
Byrne — Matanovici 1—0 ; Smej- 
kal — Larsen 0—1 ; Lombard — 
Andersson 0—1. înaintea ultimei 
runde, conduce danezul Larsen 
cu 12 puncte, urmat de Tal 
(U.R.S.S.) — Îl1/» P, Byrne
(S.U.A.), HUbner (R.F.G.), Por- 
tisch (Ungaria), Petrosian și 
Smîslov (U.R.S.S.) — 11 p, An
dersson (Suedia) — 10 p, Gheller 
și Smeikal (Cehoslovacia) — 9V2 p.

Redacția șl administrația : București, str. V. Conta. 16 ; tel. centrală 1L10.05 ; secția coresp. 11.51.09 : interurban 437 ; telex : 10 350 romsp r. Tiparul : L P. „Informația" 10 363 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Griviței 64-06, P.O.B. 2001, telex 11.226 !• «• 3» ••


