
VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ
După trei zile de odihnă 

Ia Pițunda, frumoasa stațiune 
de pe litoralul nordic al Mării 
Negre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, au plecat 
luni dimineața spre Tbilisi, ca
pitala R. S. S. Gruzine. .

La plecarea de la reședință, 
tovarășul M.A. Suslov, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a sosit să-i 
salute călduros pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, să le 
ureze, în numele tovarășului 
L. I. Brejnev o ședere cit mai 
plăcută, in continuare, in Uniu
nea Sovietică.

în drum spre aeroportul 
Suhumi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, au vizi
tat colhozul „Ordjonikidze" din 
comuna Ahalisopeli, situată în- 
tr-o frumoasă zonă pe malul 
Mării Negre.

înaltii oaspeți români au 
fost întimpinati și salutați cu 
căldură de tovarășul Valeri 
Hintba, prim-secretar al Comi
tetului Regional Abhazia al 
P. C. din Gruzia, de alti con
ducători ai organelor locale de 
partid și de stat.

în încheierea vizitei, primul 
secretar al Comitetului Regio
nal Abhazia al P.C. din Gruzia, 
Valeri Hintba, a spus : „Vizita 
unui șef de stat în acest colhoz 
constituie un motiv de mîndrie, 
cu atît mai mult, cu cit este 
vorba de un stat prieten și de 
o personalitate atît de proemi
nentă ca președintele Nicolae 
Ceaușescu".

înaltii oaspeți au făcut apoi 
o scurtă vizită nrin orașul 
Suhumi, această „Perlă a Mă
rii Negre".

La plecarea din Suhumi. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și

PE TREPTELE MĂIESTRIEI
ugust este o lună de vacanță și pentru sportivi. De A vacanță competițională — în general — pentru că
activitatea de pregătire se află în toi. Disciplinele 
care și-au întrerupt șirul întrecerilor în sezonul esti

val îsi programează reluările sau starturile în noi ediții la 
începutul toamnei. Este firesc ca sportivii și antrenorii să 
se regăsească în aceste zile pe terenuri și în săli pentru a 
pregăti aceste starturi, pentru a crea un suport solid noilor 
ambiții, dorinței de a urca tot mai sus în ierarhiile spor
tive naționale și internaționale. Raidul nostru, întreprins 
ieri, a încercat să surprindă tocmai aceste aspecte, ale re
luării activității de pregătire. ,

OPREA VLASE Șl Al SĂI
Abia revenit de Ia Mont

real antrenorul emerit Oprea 
Vlase și-a chemat elevii la 
pregătire. Ieri a fost prima zi, 
dar „o zi grea", după cum ne 
mărturiseau handbaliștii dina- 
moviști. O zi cu 8 ture de sta
dion de alergare, cu peste 100 
de minute de atacuri simulate 
și apărări-școală. Oprea Vla
se îl are acum ca ajutor 
de nădejde pe fostul jucător 
Valentin Samungi. în teren, 
alături de „garda veche", a lui 

.Cornel Penu, Ghiță Lieu, A- 
drian Cosma, Mircea Stef, Dan 

Antrenorul Vasile Coșariu demonstrează viitorilor protagoniști ai 
întrecerilor de gimnastică execuția ideală a exercițiului la cal cu 

minere.

tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați cordial la aeroport 
de Valeri Hintba, prim-secretar 
al Comitetului Regional Abha
zia al P.C. din Gruzia, de alți 
conducători ai organelor de 
partid și de stat locale.

★
La 9 august au sosit la 

Tbilisi tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. își 
petrec o parte a concediului de 
odihnă in Uniunea Sovietică.

La aeroportul din capitala 
R.S.S. Gruzine, oaspeții ro
mâni au fost salutați cu deose
bită cordialitate și urarea de 
bun sosit la Tbilisi de tovară
șii : Eduard Amvrosievici Șe- 
vardnadze, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretair al C.C. 
al P.C. din Gruzia, Zurab A- | 
lexandrovici Pataridzc, preșe- I 
dintele Consiliului de Miniștri “ 
al R.S.S. Gruzine, alti con- , 
ducători ai organelor de partid | 
și de stat. I

Mulțimea adunată în fata 
aeroportului salută și aclamă 9 
călduros pe tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu. ■

în după-amiaza aceleiași zi- 9 
le, la sediul Comitetului Cen- 9 
trai al Partidului Comunist din 
Gruzia, tovarășul Nicolae I 
Ceaușescu, secretar general al | 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis- ■ 
le România, și tovarășa Elena g 
Ceaușescu s-au întilnit și au • 
avut convorbiri cu tovarășul . 
Eduard Amvrosievici Șevard- I 
nadze, membru al C.C. al I
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Gruzia și alți mem
bri ai conducerii Partidului și 
guvernului gruzin.

Convorbirile s-au desfășurat | sezonului. Este vorba de întîl- 
într-o atmosferă de caldă prie- I nirea retur Sportul studențesc 
tenie și înțelegere tovărășească. ’ — Akademik Sofia, din cadrul

SPORTIVII ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE 
ANIMAȚI DE DORINȚA DE A URCA TOT MAI SUS

Marin, Mircea Grabovschi ș.a., 
„noul val" reprezentat de 
Mircea Bedivan, Cornel Durau, 
Paul Matei, Cezar Oprea și Gh. 
Covaciu.

— Ce obiective are echipa 
în acest an ?

— „Cupa cupelor“ și, bine
înțeles, campionatul — ne 
răspunde Oprea Vlase.

—• Acestea sînt năzuințele 
în ceea ce privește perfor
manța. Și am înțeles că do
riți să ocupați locul I în am
bele întreceri. Ne-ar interesa 
și obiectivele instruirii.
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Mîine, pe stadionul Republicii, meci international de fotbal
I ---------------------------------------------
| SPORTUL STUDENȚESC-AKADEMIK SOFIA,
I ÎN „CUPA BALCANICĂ" INTERCLUBURI

Vîrful de atac al studenților bucureșteni, Mircea Sandu, pune din 
nou in pericol poarta oaspeților. (Fază din meciul Sportul stu
dențesc — Panathinaikos Atena, disputat duminică in Capitală).

Stadionul Republicii din Ca
pitală va găzdui mîine, cu în
cepere de la ora 11, prima par
tidă internațională oficială a

RAID PRIN SAULE Șl PE 
TERENURILE DE. ANTRENAMENT

— Promovarea tineretului, 
omogenizarea valorilor și rea
lizarea unei pregătiri fizice 
superioare, suport pentru in
struirea tehnică și tactică.

Ca de obicei puțin vorbăreț, 
antrenorul dinamovist a prefe
rat să ne arate „pe viu“ cum 
se matei ializează dezideratele 
echipei de handbal...

URMAȘII LUI DAN GRECU
Sala de gimnastică de la 

„23 August", în care — cu pu
țin timp în urmă — l-am ur
mărit la antrenamente pe unul 
dintre eroii Olimpiadei cana
diene, Dan Grecu, este același 
laborator în care se muncește 
neîntrerupt. Antrenorii-profe- 
sori Vasile Coșariu, Constantin 
Petrescu și Gabriel Monea lu
crau cu aproape 20 de viitori... 
mari gimnaști. Ne-a impresio
nat îndeosebi travaliul unei 

* grupe de 8 copii, de fel de 
prin părțile Lugojului, Bistri
ței și Oradei, veniți aici la 
selecție-muncă, la o pregătire

Hristache NAUM 
Petre HENȚ 

Fotografii de Vasile BAGEAC

(Continuare în pag. 2-3)

De astăzi, la Galați

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CICLISM PE ȘOSEA
în acest an, finalele campio

natelor republicane de ciclism 
la probele pe șosea se vor des
fășura în orașul Galați. Aici, 
începînd de astăzi, cei mai buni 
cicliști seniori și juniori din 
țară își vor măsura forțele în 
cadrul a nu mai puțin de 8 
probe (cîte 4 pentru fiecare 
categorie). Iată, de altfel, pro
gramul complet al întrecerilor : 

„Cupei Balcanice" intercluburi 
(grupa A).

Punctul de atracție al acestui 
meci îl constituie faptul că în- 
vingătoarea. indiferent de scor, 
va obține dreptul de participa
re în finala competiției, în 
care va întîlni redutabila echi
pă iugoslavă Dinamo Zagreb. 
Fotbaliștii bulgari au o șansă 
în plus. în cazul unui rezultat 
de egalitate. Pînă în prezent, 
Sportul studențesc a obținut, în 
cele trei jocuri disputate, ur
mătoarele rezultate: 2—4 cu

FINALA „CUPEI TINERETULUI"
LA ORIENTARE SPORTIVĂ

Zilele acestea, la
în masivul Paring s-a dis

putat, zilele trecute, finala 
„Cupei tineretului" la orientare 
sportivă pentru categoria elevi 
14—19 ani. Deși vremea lc-a 
fost potrivnică (ploaie și vînt), 
tinerii sportivi s-au întrecut cu 
ardoare, demonstrînd o bună 
pregătire.

Traseele concursului au fost 
marcate în jurul cabanei Rusu. 
Fetele au avut de străbătut 
4290 de metri, cu o diferență 
de nivel de 185 m și 8 posturi 
de control, timpul limită fiind 
de 130 de minute. Băieții au 
avut de parcurs 7400 de metri, 
cu o diferență de nivel de 225 
m și 9 posturi de control, 
timpul limită : 160 de minute.

La fete, reprezentanta jude
țului Maramureș, Maria Pasca 
s-a dovedit cea mai bine pre
gătită și găsind cele mai bune 
soluții la punctele cheie a reu
șit să obțină un frumos suc
ces, devansînd următoarea cla
sată cu peste 5 minute. La bă
ieți, Gabor Jârto (Harghita) a 
arătat excelente calități, de- 
pășindu-și categoric partenerii

juniori — 10 august — contra
timp pe echipe, 12 august —• 
semifond, 14 august — contra
timp individual, 16 august — 
fond ; seniori : 11 august —
contratimp pe echipe, 13 august
— semifond, 15 august — con
tratimp individual, 16 august
— fond.

După cum sîntem informați, 
marea majoritate a juniorilor 

Akademik Sofia, 2—2 și 7—0 
cu Adanaspor.

Conștienți de importanța a- 
cestei partide, studenții bucu- 
reșteni au urmat un program 
de pregătire intens, punctat de 
cîteva partide de verificare, 
cum a fost aceea duminica
lă, cînd au avut ca parteneri pe 
jucătorii formației Panathinai
kos Atena. Țestul cu echipa 
elenă s-a dovedit extrem de 
util, el arătînjd în mare măsu
ră potențialul de joc actual al 
formației bucureștene. Antre
norul Angelo Niculescu este 
optimist în privința întîlnjrii 
de mîine și va acorda, proba
bil, credit ,,U“-lui care a evo
luat bine în prima repriză a 
întîlnirii de duminică, adică: 
Răducanu — Tănăsescu, Ciuga- 
rin, Grigore, Manea — Cassai, 
O. Ionescu, Rădulescu — Gro- 
su, M. Sandu, Vlad.

Echipa bulgară, care are o 
frumoasă carte de vizită, este 
așteptată să sosească în cursul 
dimineții de astăzi, cu efectivul 
complet. Fotbaliștii din țara' 
vecină vor efectua în cursul 
după-amiezii un antrenament 
de acomodare pe Stadionul Re
publicii.

întîlnirea va fi condusă, la 
centru, de arbitrul iugoslav 
Dușan Maximoviei.

Iată clasamentul înaintea ul
timului meci din grupă:
1. Akademik Sofia 3 2 10 8- 3 S
2. Sportul studențesc 3 1 1 1 11- « 1
3. Adanaspor 4 0 2 2 3-11 2

lași, alte 3 finale
de întrecere. Diferența de 16 
minute față de următorul cla
sat ne scutește de comentarii. 
REZULTATE TEHNICE : fete :
1. Maria Pasca (Maramureș)
52,08 ; 2. Metania Birta (Har
ghita) 57,26 ; 3. Rozalia Giuran 
(Sibiu) 61,22 ; 4. Tania Pacev 
(Timiș) 64,20 ; 5. Eugenia Po
pescu (Ilfov) 65,58 ; 6. Eva To- 
kai (Bihor) 67,45 ; băieți ; 1.
Gabor Jârto (Harghita) 54,33 ;
2. Petre Drăgănuță (Ilfov) 
70,21 ; 3. Grigore Stclică (Bucu
rești) 71,27 ; 4. Li viu Enache 
(Galați) 72,20 ; 5. Hans Miiller 
(Sibiu) 73,33 ; 6. Constantin. Ion. 
(Olt) 81,33.

Au fost acordate cupe, diplo
me, medalii și echipament 
sportiv din partea C.N.E.F.S., 
a C.C. al U.T.C. și a federa
ției de specialitate.

★
In aceste zile se vor desfă

șura, la Iași, alic trei finale 
în „Cupa tineretului" — cate
goria pionieri și școlari 10—14 
ani : 10—15 august — orientare 
sportivă ; 11—13 august —
înot : 15 august : tir.

participanți la campionate au 
sosit încă de la începutul săp- 
tămînii trecute la Galați (unde 
și-au continuat pregătirile), in 
limp cc seniorii, antrenați în. 
disputele „Cupei CIBO", au a- 
juns în orașul gazdă a probe
lor de campionat abia în cursul 
zilei de ieri, miercuri urmînd 
să se alinieze la prima., loc 
cursă.



Posf-scripfum la „Regata Prietenia"

„SPERANȚELE» SCHIFULUI NOSTRU FEMININ
NU NE DAU SPERANȚE!

Desfășurată duminică pe la
cul Belci, în apropierea Muni
cipiului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, cea de a Il-a ediție a 
„Regatei Prietenia" la canotaj 
feminin ne-a prilejuit trecerea 
în revistă a speranțelor schifu
lui din cele 7 țări participan
te. După cum subliniam și în 
cronica întrecerilor, sportivele 
românce au dezamăgit, nereu
șind să obțină decît un loc 3. 
Asupra acestor rezultate com
plet nesatisfăcătoare ne vom 
opri astăzi.

De la bun început 
subliniat faptul că 
noastră a aliniat la
competiție cele mai bune echi
paje de junioare de care <f!s- 
pune, mai precis cîștigătoa-

trebuie 
federația 

această

J, CUPA TRANSILVANIEI" 
LA TLNIS

CLUJ-NAPOCA, 9 (prin
Iefon). — Pe terenurile de

te- 
____ ______________ te
nis de la Stadionul municipal 
au luat sfîrșit duminică între
cerile din cadrul „Cupei Tran
silvaniei", în organizarea clu
bului sportiv Politehnica și a 
CiJ.E.F.S. Cluj. Au luat parte 
115 sportivi și sportive din 12 
grupări, printre aceștia fiind 
și oaspeți de peste hotare, ju
cători aparținînd clubului ce
hoslovac Inter Bratislava. S-au 
făcut remarcați o serie de ti
neri tenismani, o notă specia
lă putînd fi acordată clujencei 
Luminița Sălăjan (12 ani), cîs- 
tigătoare a probei de junioa
ră.

Iată rezultatele finalelor : 
simplu seniori : Gh. Giurgiu 
(Politehnica Cluj-Napoca) — 
L. Kurhazek (Inter Bratislava) 
2—6, 6—2, 6—4 ; simplu senioa
re : Vera Pura (Poli) — ~ '
na Brăștin (U.T.A.) 6—4, 
Simplu juniori : Fi. Niță 
strucții București) — T. 
(Poli) 7—6, 6—4; simplu 
oare : Luminița Sălăjan 
4— Koxana Cocișiu (T_ ___
Brașov) 5—7, 6—1, 6—0 ; dublu 
feminin : Vera Pura, Dorina 
Brăștin — Doina Șzabo (Sănă
tatea Oradea), Maria Denov 
(U.T.A.) 6—1, 6—3. Finala de 
dublu masculin — opunînd 
rechile Giurgiu-Boldor și 
a ■ fraților Kurhazek — nu 
putut disputa din cauza timpu
lui nefavorabil.

I. LESPUC, coresp.

«1

•J

Dori-
6—0; 

(Con-
Vlad 
juni- 
(PolD 

(Dinamo

pe- 
cea 
s-a

rele titlurilor republicane la 
campionatele desfășurate doar 
cu cîteva zile înainte pe ace
eași pistă. Reliefăm acest lu
cru pentru a preciza că în lo
tul de junioare sint cele mai 
bune schifiste de la acest ni; 
vel. Dar, din păcate, iată, că 
cele mai bune schifiste junioa
re, produse de secțiile de ca
notaj din întreaga țară, au do
vedit o valoare extrem de scă
zută (de fapt, nici nu mai poa
te fi vorba de valoare în a- 
ceastă situație), lăsînd atît pu
blicului, cît și specialiștilor 
prezenți o impresie de-a drep
tul deplorabilă. Cu excepția 
echipajului de 4+1 rame (al 
Șc. sp. 
nat de 
care a 
podium 
niei — ..
s-au dovedit a fi incapabile să 
facă față puternicelor ambar
cațiuni din R. D. Germană, 
U.R.S.S. și Polonia. Am auzit 
cîteva scuze ' ................ ....
bărcilor, dar 
ele nu mai , 
considerație. Tn primul 
pentru că, pînă a se ajunge la 
problema ambarcațiilor, . tre
buie discutată selecția și pre
gătirea sportivelor. Or, aces
tea sint evident (și sistematic!) 
neglijate. Nu știm pe ce criterii 
se face selecția în cluburile noas
tre, dar apare pregnant faptul 
că ea se face defectuos, aoroape 
la voia intimplării, de dragul 
î ealizării obiectivelor cantita
tive stabilite de secții. Alte 
explicații nici nu există atunci 
cînd junioarele noastre par co
pii pe lingă sportivele din alte 
țări, atît din cauza taliei scă

1 București — antre- 
prof. Doina Bălașa) — 
obținut unicul loc pe 
pentru echipa Româ- 
toate celelalte sportive

invocînd calitatea 
de această 
pot fi luate

dată 
în 

rînd

zute, cît și a dezvoltării mus
culare.

Se împlinesc doi ani de cînd 
semnalam în coloanele ziarului 
nostru că munca desfășurată 
la nivelul juniorilor este com
plet nesatisfăcătoare, că nu 
există preocupări serioase Jpen- 

. tiu descoperirea și creșterea 
u.ior noi generații. Dar, 
am scris, noi am citit...

Din nefericire, lacunele 
nîfestate la acest capitol 
început să se repercuteze 
ce în ce mai vizibil (și 
grav) asupra rezultatelor 
melor garnituri ale ț„ 
exemplul cel mai recent și cel 
măi edificator fiind evoluția 
schifului românesc la Jocurile 
Olimpice. Acum, după Mont
real, este de așteptat ca în 
canotajul nostru să se ridice 
în mod firesc problema prime
nirii loturilor, 
unor noi elemente, 
tea lipsesc 
șire.

„Regata 
care s-au 
nizatorice 
rile din Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej cit și federația de 
specialitate căutînd — și reu
șind — să asigure participan- 
ților condiții cît mai bune, nu 
ne-a adus satisfacția unei vlc- 

' torii, a unor succese pe care 
le așteptam de mai mulțl ani.

Acest eșec al sportivelor 
noastre trebuie să fie un sem
nal, un ultim semnal de alar
mă, care să trezească la reali
tate pe toți cei ce răspund de 
perspectiva canotajului româ
nesc. în față se află un nou 
ciclu olimpic, o nouă suită de 
campionate mondiale, la care 
nu se poate participa decît 
printr-o creștere valorică sub
stanțială.

Horia ALEIÎANDRESCU

noi

ma- 
au 

; din 
mai 
pri- 

țării,

a promovării
______ , dar aces-
aproape cu desăvîr-

Prietenia", pentru 
făcut eforturi orga- 
deosebite, atît foru-

CAMPIONATUL DE NAVOMODELE
CU PROPULSIE MECANICA

Timp de patru zile, la Clu
bul central de modelism Bucu- 
rești-Băneasa s-au desfășurat 
finalele campionatului repu
blican de navomodele cu pro
pulsie mecanică. La întreceri 
au participat 125 de sportivi 
reprezentînd 17 cluburi și aso
ciații sportive, care au prezen
tat 168 de modele, dintre care 
multe executate la un nivel 
tehnic foarte ridicat.

TIRC DE MOSTRE 
DE BUNURI DE CONSUM

BUCURESTI’76

In pavilioanele complexului expozițional din 
Piața Scînteii, pe o suprafață de 35.000 mp., un 
număr însemnat de exponate așteaptă confrun
tarea cu publicul vizitator.

De menționat este faptul că sînt prezentate 
numai acele produse care au asigurate condițiile 
necesare execuției și livrării către beneficiari, 
deci produse care vor alcătui fondul de marfă al 
anului 1977. Prin intermediul chestionarelor, în 
calitate de viitori beneficiari, vi se oferă prilejul 
să transmiteți atît aprecierile cît și sugestiile dv.

Rețineți !
TIRGUL DE MOSTRE de bunuri de consum își 

deschide porțile în ziua de 15 august.
Oficiile, și agențiile de turism din țară au înce

put înscrierile pentru vizitarea în grup a tîrgului.

Cîștigătorii probelor : Grupa 
propulsate, seniori (primul loc), 
clasa EK, Nicu Mittu (C.S.U. 
Galați) ; cl. EX, Gheorghe 
Pienaru (Textila. Sebeș) ; cl. 
EH, Gheorghe Anghel (C.S.U. 
Galați) ; cl. ES, Lucian Popes
cu (Aeronautica București). Ju
niori, cl. EX, Gheorghe Sziics 
(Rapid Arad) ; cl. EH, Adrian 
Văsai (C.S.U. Galați) ; cl. EK, 
Aurică Speriosu (Casa pionie
rilor Timișoara) ; cl. ES, Sorin 
Minea (Titani București). Gru
pa glisoare, seniori, cl. Al, A2 
și A3 au fost cîștigate de Le- 
ontin Ciortan (Jiul Petroșani) ; 
Cl. Bl, Ștefan Pop (Jiul Pe
troșani). Grupa teleghidate, se
niori, cl. FIE 1 kg și FIE 
peste 1 kg, Friedrich Csaszar 
(Jiul Petroșani); cl. F1V 25 cm3 
și F1V 5 cm3, Heinrich Greger 
(Voința Reghin); cl. F1V 15 
cm3 și cl. F2A, Helmuth Or
ban (Mecanica. Timișoara) ; cl. 
F2B, Heinrich Greger ; cl. F3V 
și F3E, Friedrich Csaszar ; cl. 
FSR 15, Heinrich Greger și 
Helmuth Greger (Voința Re
ghin). Juniori, cl. FIE 1 kg, 
Nicolae Sclipei (Club central 
mod. București) ; cl. F2A și 
F3E, Atila Sebestyen (Voința 
Deva). Locul 1 pe echipe : 
grupa propulsate, seniori, Ra
pid Arad ; juniori, C.S.U. Ga
lați ; grupa teleghidate, seni
ori, Jiul Petroșani ; juniori, 
Voința Deva ; grupa glisoare, 
seniori, Jiul Petroșani. (I.H.)

SPORTIVII ȘI-AU RELUAT PRE
* ■

(Urmare din pag. 1)

intensă care, la sfîrșitul vacan
ței, va trebui să le spună an
trenorilor dacă au sau nu 
perspectivă să intre în arena 
performanței, în acel flux care 
l-a condus pe Dan Grecu spre 
victorii de răsunet în lumea 
sportului. Băieții aceștia de 
13—14 ani muncesc cu o rîv- 
nă impresionantă, fac salturi 
care-ți taie respirația, lucrea
ză la aparate cu îndemînare 
și cu o ambiție ieșită din co
mun.

Vasile Coșariu, grijuliu cu 
viitorul gimnasticii noastre, 
conștient că este tot mai greu 
să pătrunzi în elita laureaților 
marilor întreceri, consideră că 
un liceu de gimnastică pentru 
băieți, asemănător cu cel al 
Nadiei Comăneci din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, ar 
constitui soluția de bază. Și 
ne întreabă pe noi : oare n-ar 
fi posibil ?

MIRCEA SIMON 
SE ANTRENEAZĂ !...

Mărturisim că nu ne-am
așteptat să-1 găsim în sala de 
antrenament, la numai 4 zile 
de la sosirea de la Montreal, 
pe Mircea Simon. Și, drepți să 
fim, nu numai el era lîngă sa
cul de antrenament, ci și Va
sile Didea.

— Pentru ' ce te pregătești, 
Simon ?

Ne zîmbește, ridică 
umeri. ADOi...

Un carusel, in care alergarea cu și fără 
porților de handbal. Dinamoviștii a

fi

trebui să vorbim despre fap
tul că am folosit vacanța pen
tru pregătiri intense. Ne-am 
mobilizat la maximum, pentru 
că în acest an avem de sus
ținut o foarte grea campanie: 
campionatul și Cupa campio
nilor europeni. Sint întreceri 
care ne vor solicita la maxi
mum psihic, fizic, tehnic, 1 
tic. Am enumerat de fapt 
pitolele cărora le acordăm 
proape o egală atenție în 
ceastă perioadă. In turneul 
două săptămini pe care îl 
treprindem 
vom urmări

tac- 
ca- 

i a- 
a- 

I de 
în- 

P. Chineză

— ne i 
este fii 
or- 
tant în 
și coleg 
eași s 
ea sing 
tivitatel 
mai im 
actuan

CAMP

Mircea Simon
schimb

și Paul Dobrescu intr-un 
amical de... lovituri

— îmi place 
una în formă, 
programate cîteva întîlniri in
ternaționale la care, probabil, 
voi participa. Și, bineînțeles, 
finalele campionatelor naționa
le. Am auzit că la campionate 
participă și Ion Alexe. Se ca
de, așadar, să mă aflu în cea 
mai bună forma

ți întilnim, în aceeași sală 
de antrenament, pe Paul Do
brescu. Se pregătește intens 
să-și ia revanșa asupra lui 
Calistrat Cuțov.' O pregătește 
intens, de pe acum, deși cam
pionatele sînt încă departe...

HANDBALISTELE
LA „U" TIMIȘOARA 

TURNEU ÎN CHINA

să fiu întotdea- 
In toamnă sînt

DE 
IN
Cu antrenorul Constantin 

Lache n-am putut discuta de- 
cit în... viteza a patra. Era 
grăbit, se ocupa de ultimele, 
formalități ale plecării .în R.P. 
Chineză. Seara, el, fetele cam
pioane și președintele clubu
lui, conf. univ. Petre Stanciu 
— conducătorul delegației — 
au decolat — via Atena, Ka- 
raci — spre Pekin.

— Așadar, înaintea campio
natului un turneu de pregăti
re. Apoi ?

— înainte de... „apoi", ar

VÎLTAVA, DOUĂ VICTORII
La largul sau pe un parcurs pentru 

care a manifestat întotdeauna pre
dilecție, Vîltava a fost vedeta reu
niunii de duminică, biruind în stilul 
ei suplu și spectaculos în ambele hi- 
turi ale ,,premiului Jimbolia". Nota
bil este faptul că în a doua cursă 
victorioasă, ea și-a egalat recordul 
carierei, demonstrînd că, pe o milă, 
cu greu ar putea fi înfrîntă — de la 
egal — de oricare alt adversar. Deși 
a suportat un sever handicap, acor- 
dînd adversarilor avantaje care mer
geau pînă Ia 150 de metri, Turei a 
dobîndit un nou succes, tot în ulti
mul fuleu — ca și în derby. A în
registrat, totodată, și un nou record. 
Victoria sa este cu atît mai semni
ficativă cu cît a avut o alergare ne
fericită, fiind surprinzător de neinspi
rat angajat de Marinescu pe ultimii 
500 de metri și, în plus, obstrucțio- 
nat de Vasile Gheorghe cu Rulota, 
care, căutînd în final să-i închidă raza 
de acțiune, l-a silit să evolueze pe 
grilă.

In rest, Bănică a condus energic la 
victorie pe Sitar și Tufăria, iar Ola 
a produs surpriza zilei, ajutată și de 
conducerea inteligentă a aprantiului 
M. Dumitru, un element care promite 
o frumoasă carieră.

REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
Helia (FI. Pașcă) 46, Hedeia, simplu

HIPISM
2, ordine 13 ; cursa II — Siminica 
(I. Moldoveanu) ^3,2, Valeriana, sim
plu 2, event 5, ordine 5 ; cursa III
— Vîltava (M. Ștefănescu) 25,8, Hekla, 
Frizura, simplu 2, event 4, ordine 6, 
ordine triplă 35 ; cursa IV — Sitar (I. 
Bănică^ 31,2, Pasarela, sirpplu 5, 
event 12, ordine 46 ; cursa V — Tu
făria (I. Bănică) 30,5, Hoya, Cubista, 
simplu 3, event 14, ordine 69, ordine 
triplă 3076 ; cursa VI — Vîltava (M. 
Ștefănescu) 24,9, Hekla, simplu 2, 
event 11, ordine 7, triplu cîștigător 
94 ; cursa VII — Turei (Tr. Marinescu) 
25, Rulota, Dințura, simplu 4, event 
7, ordine 17, ordine triplă 169 ; cursa 
VIII — Ola (M. Dumitru) 30,6, Ani- 
cuța, simplj 11, event 52, ordine în
chisă, triplu cîștigător 220 ; cursa IX
— Elian (I. Crăciun) 43,2, Romila, 
simplu «6, event 96, ordine 23. Pariul 
austriac ridicat la suma de lei 65 210 
a fost cîștigat de 4 buletine cu 7 
cai revenind fiecăruia cîte 8 168 lei și 
de 78 combinații cu 6 cai, a lei 418 
fiecare. Retrageri : Marțian, Sabena, 
Odolina.

Niddy DUMITRESCU

în R.
— în afara reali
zării 
propagande pentru 
sportul românesc 
— o reomogeniza- 
re a formației, ți- 
nînd seama de 
faptul că unele 
Jucătoare au fost 
plecate la lot. Vom 
începe sezonul cu 
speranțe, dar și cu 
argumente —:— 
se pentru 
rea lor.

unei bune

serioa- 
împîini-

DOUĂ FETIȚE
ÎNOATĂ, 
ÎNOATĂ, 
ÎNOATĂ...

de
care înoată

Printre sutele 
copii 
de dimineața pînă 
seara 
de la

în bazinele 
Obor ale 

Școlii sportive nr. 2 am re
marcat sîrguința unor fetițe 
de-o șchioapă. Maruca Teodo- 
rescu și Dorina Costandache 
n-au contenit nici o clipă an
trenamentul, parcurgînd sub 
privii ea antrenorului Gh. Per- 
jaru kilometru după kilometru. 
Oare pentru ce competiție in
ternațională, pentru ce cam
pionat se pregătesc cele două 
copile ? • ‘ >

— Intîmplător, obiectivul lor

„EXPEDIȚIILE
Luna august reține atenția 

cravatelor roșii cu tricolor prin- 
tr-o reușită inițiativă estivală : 
expoziția republicană 1976 a 
„Expedițiilor Cutezătorilor".

Ilustrînd prin jurnale de bord, 
albume, grafice etc. activitatea 
celor mai vrednice 100 de echi
paje turistice pionierești (din 
cele aproape 3 000 ce au colin
dat munții patriei), care de 
care mai ingenios prezentate, 
această originală expoziție va
lorifică din plin valențele tu
rismului practicat de cei mai 
mici cetățeni din tara noastră, 
ale turismului aplicativ. Expo
ziția la care ne referim sinte
tizează munca pasionată a pio
nierilor iubitori de drumeție.

La loc de cinste în cadrul 
expoziției se situează exponate
le echipajelor care au primit 
trofee speciale. Marele trofeu 
„Busola de aur" a fost decernat 
Casei de copii și școlari din 
Baia Mare pentru cele mai va
loroase investigații și colectări 
de material etnografic. Echipa
jul „Arcașii lui Ștefan" (Școala 
generală 3 din Suceava) a fost 
premiat cu trofeul „Chemarea 
munților" pentru cea mai com
plexă și mai reușită expediție 
pionierească. Copiii din echipa
jul „Ocrotitorii Apusenilor" 
(Școala generală din Filea de 
Jos, județul Clui) au primit 
trofeul „Asaltul Carpaților" a- 
vînd cele mai bune rezultate 
practice în acțiunea de ocrotire 
a naturii, de marcaje turistice 
și de refacere a unor marcaje. 
Pentru dîrzenie si curai în de
pășirea unor dificultăți nepre
văzute, la fel ca și pentru par
ticiparea la o serie de acțiuni 
de muncă patriotică și cultural- 
sportivă, componentii echipaju
lui „Lanterna magică" (Școala 
generală din Halmeu, județul

Prof, 
ne-a pi 
său. Ei 
ua, car 
nește ; 
ora 16, 
namenl 
Kicsid 
zile sup 
ceilalți 
pregăti 
pa can 
pionati 
alte 
stau în 
pioni $ 
tească 
Stă în 
cu oar 
ze obi 
care ș 
toate i 

h 
toaj 
cari 
teri 
pre 
cer 
hăr 
lor 
siui 
prii 
mii 
plii 
faț. 
ma 
nia 
iesl 
Est 
a i 
du| 
gu>

Satu 
trofeu

Au 
echip: 
țilc p 
Cot-.i, 
„Sold 
Cirța, 
tana" 
Topeț 
II" ( 
„Daci 
Chen- 
voare 
lâ B 
„Crai 
județ

La 
poziți 
dițiili 
duită 
secto: 
cu D 
dese! 
gust.

LC
DUM

Trs 
mare 
panți 
fășoa 
șl 
că o 
cîștig

Se 
extrj 
extfl

Cîș 
de 1

Nu 
pe u 
IN j

în< 
spor 
mini 
bule 
de i 
corn



E I
I
I
I
I
I
I
1

•ște asaltul 
ru

I
lerjaru — 
kneretului",

^ar și 
fnt -TSipor- 
iortivă, ele 
lovedi ace- 
gătirca — 
Ituie o ac- 
poatc cea 

L momentul

I
I
I

VA PREZENTAM NOI PROMOVATE

Continuăm astăzi seria scurte
lor prezentări ale noilor 
movate în Divizia ~ 
cele din seria a

pro-
B. Iată-le pe 
Il-a :

. Dispune de un stadion 
capacitate de 4500 de 

teren

Cu

DISCIPLINA Șl CALITATE

I STARTUL 
lOR
la încă nu 
li colectivul 
Idbal Stea- 
lii. se întîl- 
fcniază, la 
Imul antre- 
lir Gatu și 
Ificia de 10 
lodihnă. Toți 
I la startul 
bnatul, Cu- 
Ipeni, Cam- 
I prietene, 
ternaționaie 
liștilor cam- 
ă le pregă- 
periozitatea. 
Btui colectiv 

să realize- 
ențioase
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pe 
în
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două săptămîni înaintea 
I startului ediției de campionat 
I 1976-1977, antrenorii formațiilor 

divizionare A — cărora li s-au 
I adăugat de astă dată și aceia 

care răspund de pregătirea e- 
chipelor de juniori în formula 

I campionatului național — au 
participat, ieri dimineață, la 
obișnuita consfătuire de lucru 
precompetițională, în cadrul că
reia au fost dezbătute proble- 

I me actuale și de perspectivă 
ale fotbalului nostru de per- 

I formanță.
în cuvîntul de deschidere al 

' lucrărilor. vice-președintele
■ F.R.F., Ștefan Covaci, a subli

niat faptul că în contextul post- 
I olimpic, remarcabil prin rezul

tatele, foarte valoroase în an- 
I samblu, obținute de sportivii 

români în marea confruntare 
de la Montreal, fotbalului îi re- 

I vine, in viitorul apropiat, obli
gația de a depăși fără nici o 

I rezervă nivelul unei prelungite 
mediocrități pentru a se putea 

| impune, realmente, pe plan 
competitiv oficial in arena in
ternațională. Realizarea 
tui deziderat, a precizat vice
președintele F.R.F. nu va Jti 
posibilă însă fără o muncă sus
ținută desfășurată sub semnul 
unei atitudini de cea mai ri
guroasă ordine și disciplină, de 
exigență și simț de răspundere, 
elemente de conținut ale pro
cesului educațional, acesta din 
urmă constituind, la rîndul său, 
principala pîrghie de" acțiune 
în redresarea și redimensiona- 
rea 
tru.

A 
mei 
zentată de vicepreședintele

calitativă a soccerului

urmat, apoi, analiza 
ediții de campionat

aces-

nos-

ulti-
pre- 
Co-

legiului central al antrenorilor, 
Nieolae Petrescu. Retrospec
tiva sub raport tehnic a anu
lui competițional 1975—1976 a 
scos în evidență principalele 
lipsuri manifestate în compor
tarea echipelor noastre frunta
șe, a stabilit cauzele determi
nante ale celor mai importante 
deficiențe și, în final, a înscris 
— la capitolul „indicații" — 

■ cîteva aspecte strîns legate de 
îmbunătățirea activității viitoa
re în sfera performanței și anu
me : 1. problema completării 
loturilor de jucători ; 2. respec
tarea cu strictețe a unor tră
sături tactice de bază rezuîtind 
din aplicarea concepției moder
ne de joc (prezența libero-ului 
în organizarea defensivei; recon
siderarea deplină a jocului fără 
minge ; aplicarea eu consecven
ță a marcajului în terenul pro
priu și angajarea echipei, în 
ansamblul ei, pentru recupe
rarea mingii ; accelerarea rit
mului dc joc în faza de fina
lizare ; folosirea unor manevre 
tactice abile și perfect însușite);
3. problema instruirii pe par
cursul perioadei competiționale ;
4. îmbunătățirea continuă a 
muncii de educație ; 5. trece
rea testelor fizice și tehnice 
periodice.

Pe marginea analizei Cole
giului central al antrenorilor 
au fost purtate discuții în ca
drul cărora vorbitorii — Const. 
Teașcă, E. Jenei, V. Mateianu, 
Angelo Niculescu, Ilie Oană și 
Ion Zaharia au arătat, pe lin
gă unele lucruri specifice mun
cii din colectivele respective, și 
dorința lor de a lucra mai bi
ne, mai responsabil, mai efi
cient.

Trăgind concluzii după ma
terialele expuse și discuțiile 
ocazionate, vice-președi.ntele 
F.R.F. Mircea Angelescu a a- 
tras atenția asupra faptului că 
a venit timpul ca fotbalul nos
tru să depășească vechile limite 
ale exprimării sală pe plan in
ternational, să forțeze pragurile 
superioare ale performanței, în- 
ccrcînd, printr-o activitate per
severentă, desfășurată cu se
riozitate, exigență și pasiune, 
să pășească în elita soccerului 
european și mondial. în încheie
rea lucrărilor consfătuirii, 
ron Olteanu, secretar 
C.N.E.F.S.,

Mi- 
al 

și-a exprimat con
vingerea că antrenorii echipe
lor divizionare A Vor pune în 
practică recomandările și indi
cațiile primite, că se vor stră
dui, la locul lor de muncă, 
să-și îndeplinească cu cinste o- 
bligațiile ce decurg din exerci
tarea nobilei profesiuni de peda
gog, de conducători nemijlociți 
ai procesului instructiv-edu- 
cativ, în care sînt cuprinși cei 
mai buni fotbaliști ai țării. (M.I.).

TEHNOMETAL
La venirea antrenorului 
Unguroiu, în urmă cu 
ani, echipa era într-o situație 
dificilă, amenințată cu retro- 
gradarea.JȘi iat-o acum promo
vată în 
nometal 
toamnă 
(uneori 
deoarece baza sportivă proprie 
nu este 
Noutăți 
Argeș), 
Lăbuș 
Iordache 
Viciu 
rești). 
vechii 
la cei 
plini 15 ani de activitate la a- 
ceastă formație. înaintea în
ceperii campionatului, ultimul 
meci amical va fi susținut de 
Tehnometal în compania divi
zionarei A Rapid, pe stadionul 
Giulești, continuîndu-se astfel 
tradiția' partidelor de verifica
re dintre cele două echipe.

BUCUREȘTI. 
Jean 
trei

Divizia secundă ! Teh- 
va juca și în această 
pe terenul Laromet 

pe stadionul Giulești),

încă pusă la punct, 
în lot : Tronaru (F. C. 

Caramihai și 
București), 
București), 

și Colaru (Metalul Bucu- 
De remarcat că, dintre 
jucători, Ionel Bogdan, 
31 de ani ai săi, va îm-

trecut.
cu o capacitate de 4500 
locuri și cu teren regazonat. 
Jucătorii au la dispoziție încă 
un teren gazonat pentru antre
namente, precum și echipamen
tul și materialele sportive ne
cesare. Formația a fost întărită 
cu Petrescu și Baicu (reveniți 
de la C. F. R. Cluj-Napoca, 
respectiv Oțelul Tirgoviște), 
Buburuz (Autobuzul București) 
și Răcăncl (Tehnometal Bucu
rești). Pregătirile dinaintea 
campionatului se vor încheia cu 
participarea la competiția jude
țeană dotată cu „Cupa 23 
gust“.

Au-

tinerii
(Dinamo

(Voința

FLACARA - AUTOMECANI- 
CA MORENI. Revenind în e- 
șalonul secund, după o absentă 
de un an, echipa âre la cîrmă 
pe Marin Alexandru, ajutat de 
Manole Stoica, antrenorii card 
au condus-o și în campionatul

CHIMICA TÎRNAVENI. 
lificată de ultimă oră, în 
ma barajului susținut la Bucu
rești cu Metalul Aiud. Chimica 
este antrenată de Ștefan Ro
man. Dispune de un stadion cu 
o capacitate de 3000 de locuri, 
terenul de joc avînd un gazon 
foarte bun. Echipa a beneficiat 
de o foarte scurtă vacantă, an
trenamentele fiind reluate cu 
intensitate de la 12 iulie. Vor 
activa în noul sezon și jucăto
rii : Așa (C.I.L. Sighet), Cher- 
teș (Tractorul Sărmaș), Mathe 
(A.S.A. Tg. Mureș) și Trif 
(revenit de la Laminorul Ro
man). Media de vîrstă : 22 de 
ani. Pînă la începerea campio
natului, Chimica va mai juca 
cu A.S.A. Tg. Mureș, Mureșul 
Luduș și alte echipe din- Divi
zia B.

Ca- 
ur-

Din activitatea centrelor de copii și juniori : Universitatea Craiova
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JiUL — F.C.M. REȘIȚA 5—1 (1-0). 
Partida a fost în permanență la dis
creția jucătorilor din Valea Jiului. Au 
marcat : Bădin (2), Sălăjan, Dumitra- 
che și Bucurescu pentru gazde, res
pectiv Bora, in deschidere, a avut 
loc întîlnirea dintre foștii jucători ai 
echipelor Jiul și Rapid București, în
cheiată cu scorul de 6—3 în favoarea 
feroviarilor. (S. Băloi — coresp.)

UNIREA FOCȘANI — C.S.U. GA- 
LĂȚI 0—1 (0—1). Unicul gol al me
ciului a fost realizat de Dobre (min. 
30). (V. Mano'liu — coresp.)

OLIMPIA SATU MARE - MINERUL 
CAVNîC 2—3 (1—0). Surprinzător, vic
toria a revenit oaspeților. Au înscris : 
Mureș an și Both (din 11 m) pentru 
Olimpia, respectiv Silveșan și Dema- 
cec (2). (Z. Debrețin — coresp.)

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
CHIMIA RM. V-ILCEA 1—0 (1—0).

t distinși cu I
. . A

marcat : Fumea (min. 5). (I. Lespuc 
— coresp).

MINERUL MOTRU - MINERUL
PENI 5—0 (0—0). Golurile au 
realizate de: Gutuie (min. 68, 70și 85), 
Sâvulea (min. 75) și Gionti 
—autogol). (G. Jugănaru —

LAMINORUL ROMAN — 
TEL AVIV 1—3 (0—1). Au 
Benghuchon (min. 28 și 62) 
(min. 66) pentru oaspeți, _____
Darie (min. 58). (G. Groapa — co
resp.)

METALUL BOCȘA 
TILA LUGOJ - -
Potra (min. 
Frîncu .(min. 50 și 89) pentru oaspeți. 
(T. Țâranu — coresp.)

GAZ METAN MEDIAȘ - METALUL 
COPȘA MICA 5—0 (2—0).

C.I.L. SIGHET — ARMATURA ZA
LĂU 6—1 (3—0). Au înscris : Cioban I 
(min. 16 și 66) Szekely (min. 21, din/ 
11 metri), Deac (min. 24), Ciohan II 
(min. 71) și Grindeanu (min. 72), 
respectiv Munteanu (min. 82). (S. Pra- 
lea — coresp.)

LU- 
fost

(min. 85 
coresp.) 
HAPOEL 
înscris : 

și Mintz 
respectiv

VULTURII TEX-
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ul r-Nearnl). 
11a- generală 
tlita). „Mon- 
nerală nr. 1

, „Izbuc 
Oradea).

ila generală 
Sălaj), „Iz- 
■ala genera- 
ul Iași) si 
ancu Jianu,
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ACTUALITATI9

a AZI, ÎN CAPITALA, PRO
GRESUL — SELECȚIONATA SI
RIEI. Stadionul Republicii din 
Capitală găzduiește astăzi, de la 
ora 17, întîlnirea internațională 
amicală dintre divizionara A Pro
gresul și selecționata Siriei. în 
deschidere, de la ora 15, lotul 
național de juniori (care va evo
lua în Bulgaria, la Turneul Prie
tenia) ya susține un joc de veri
ficare cu formația de juniori Pro
gresul București.
• „CUPA MUNICIPIULUI BUCU

REȘTI". Joi și sîmbătă vor avea 
loc în Capitală jocurile din cadrul 
„Cupei Municipiului București", 
competiție la care vor participa 
echipele Rapid, Progresul, Metalul 
și Voința. Joi, pe Stadionul Repu
blicii, cu începere de la ora 15,30, 
se vor întîlni formațiile Rapid și 
Voința, iar în continuare Progre
sul și Metalul. Sîmbătă, pe stadio
nul Dinamo, tot de la ora 15,30,

-----------------------------

ONOSPORT INFORMEAZĂ
it, o noua 
ro 2
: bucură de 
irile părtici
că se des- 

ulă simplă 
ti si pentru 
si valoroase 
ie si bani, 
mere din 4 
ieî^ din 12 
Dferite * sînt

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 4 AUGUST 1976

ea biletelor
IPANTILOR 
RT !
sul Prono- 
tugust, taxa 
f (bilet sau 
pentru cota 
pe variante 
rt.

EXTRAGEREA I : Cat. 2 : 1,65 
variante a 24.322 lei ; Cat. 3 : 8,55 
a 4.694 lei ; Cat. 4 : 32,50 a 1.235 
lei ; Cat. 5 : 122.00 a 329 lei ; Cat. 
6 : 3.720.35 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I î 350.347 
lei

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A : 
1 variantă 50% — autoturism ..DA
CIA 1300“ și 1 variantă 10% a 
14.000 lei ; Cat. B : 12,50 a 1.429 lei; 
Cat. C : 58,70 a 304 lei ; Cat. “ 
2.145,50 a 60 lei ; Cat. E : 184,80 a 
200 lei : Cat. F : 3.119.80 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 430.568 
lei.

Autoturismul „DACIA 1300“ ju
cat 50% de la categoria A a reve
nit participantului Tîrău Costache 
din Galați.

E :
D :

se va disputa meciul pentru locu
rile 3—4 și de la ora 17.15 va avea 
loc finala. în cazul unor rezultate 
de egalitate, după 90 de minute 
de joc, se vor executa lovituri de 
la 11 metri. în deschidere, de la 
ora 14,20, atît joi, cît și sîmbătă, 
își vor disputa întîietatea cei mai 
mici fotbaliști (echipe de copii) 
ai celor patru cluburi bucureștene.

« JOI MECI INTERNATIONAL 
LA ALEXANDRIA. Echipa bulgară 
Dunav Ruse va evolua joi după- 
amiază la Alexandria, în compa
nia formației locale Unirea. Me
ciul va începe la ora 17.

A POLITEHNICA TIMIȘOARA 
S-A ÎNAPOIAT DIN UNIUNEA 
SOVIETICA. Formația timișorea- 
nă^ Politehnica a întreprins un 
turneu de trei jocuri în U.R.S.S., 
în perioada 29 iulie — 8 august, 
în prima întîlnire, disputată la 31 
iulie, în orașul Orehovo Zievo, 
Politehnica a avut ca adversară 
formația locală Trud, care acti
vează în prima Divizie, în fața 
căreia a cedat cu 1—4 (0—2). La 
2 august, timișorenii au evoluat 
la Moscova, cu Torpedo, formație 
de care au fost întrecuți cu 3—0 
(2—0). Ultima partidă a avut loc 
la 5 august, la Kostroma, în cqm- 
pania echipei Spartak, și de data 
aceasta timișorenii au părăsit te
renul învinși, cu 3—1 (2—0).

A TURNEU INTERNATIONAL 
DE JUNIORI LA BUDAPESTA, 
în perioada 13—21 august va avea 
loc la Budapesta un turneu inter
național de juniori III, la care 
au fost invitate selecționate din 
mai multe țări. La acest turneu, 
din țara noastră va participa o 
selecționată școlară, de pregătirea 
căreia se ocupă , antrenorii I. 
Stoisor si P. Banu.

^ASOCIAȚIA --------------- “
LECTRONICA“ 
lecție la fotbal 
între anii 1959 
va avea loc în
19 august. între orele 9 și 16, pe 
terenul Electronica, din str. Caz
malei (capătul troleibuzului 85 
sau mașina 106).

SPORTIVA „E- 
organizează o se- 
a elevilor născuti 
și 1963. Selecția 
zilele de 17, 18 și

Grupele 1962 și 1963

AL 15-lea DEBUT ÎN „A
La vechiul stadion al Craio- 

vei (se numește Tineretului, 
dar „.a îmbătrînit 
zonul dispărîndu-i 
ci ampoanele prea 
pe programate să _ 
antrenorii Centrului de copii și 
juniori Universitatea’ ne-au in
vitai insistent să vizităm și u- 
nul dintre vestiarele puse Ia 
dispoziția pepinierei craiovene. 
Am făcut-o și... surpriză ! Nu 
era un vestiar obișnuit, ci o 
„carte" deschisă, cu multe ca
pitole, a fotbalului craiovean și 
nu numai a acestuia. Pășind 
pragul încăperii, vizitatorul fa- 
i'e cunoștință cu citcva foto
montaje prezentînd campioana 
de acum doi ani și golgeterul 
ei absolut, Ion Oblemenco, cu 
planșe pe care au fost schițate 
simple și eficace acțiuni de a- 
tac sau apărare, cu definiții ale 
tipului de jucător modern sau 
tair-play-ului cu diferite clasa
mente („Gheata de aur“, „Ba
lonul de aur“) și fotografii din 
fotbalul international, cu un 
tablou complet al realizărilor 
centrului de copii și juniori 
etc. „Am vrut să facem din a- 
cest vestiar — ne spunea an
trenorul Gheorghe Scăeșteanu 
— un „album" de imagini su
gestive și semnificative în ace
lași timp, să-i dăm în acest fel 
un caracter educativ, mobiliza
tor, să-1 considerăm o pîrghie 
de acțiune în procesul complex 
de formare a viitorului jucă
tor. Copiii vin cu drag aici și 
aproape că au învătal pe de 
rost ceea ce am căutat noi să 
le... predăm sub această for
mă". Frumoasa inițiativă a de
venit, așadar, utilă. Și n-ar fi 
deloc rău să găsească adepti 
pretutindeni, cu atit mai mult 
cu cît laturii strict educative 
din cadrul larg al pregătirii

de mult, ga- 
treptat sub 

multor echi- 
joace pe el),

5 5

ale centrului craiovean. Antrenor, Gheorghe 
Scăeșteanu.

tinerilor jucători nu 
dă în toate centrele 
respunzătoare.

Dar, după vizita în vestiarul 
model, am solicitat antrenorilor 
centrului și datele priyind ac
tivitatea „productivă" a acestei 
unități, una dintre cele mai 
bine cotate, țepiniera Universi
tății are, în prezent, 220 de ju
cători legitimați și 4 antrenori 
(Nieolae Opriș — coordonator, 
Gheorghe Scăeșteanu, Clement 
Iordănescu și Ion Gîrleșteanu), 
toți cu mulți ani de muncă în 
aeest sector, legați de frumoa
sele realizări ale centrului (14 
jucători promovați în ,,A“, 20 
în „B“, 26 în „C“ și aceasta în 
cei 8 ani de cînd centrul este' 
finanțat de F.R.F.), dar nicioda
tă stimulați așa cum se cuvine, 
și cum e drept, de către clu
bul craiovean. Negrilă, Bălăci, 
Berneanu, Donose, Smaranda-

CUPA DE VARA“
Tradiționala competiție „CUPA 

DE VARĂ“ a programat dumini
că partidele etapei a Vl-a. Iată 
rezultatele înregistrate si clasa
mentele celor cinci grupe:

GRUPA I: C.S.M. Suceava — 
Foresta Fălticeni 1—2, Dorna Va
tra Dome! — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1, Metalul Rădăuți 
— Avîntul Frasin 2—3. Clasament: 
1. Avîntul 10 p, 2. A.S.A. 9 p, 3. 
Foresta 6 p, 4. Dorna 5 p. 5. 
talul 3 p (golaveraj 7—10), 
C.S.M. 3 p (4—12). .

Me-
6.

Ca-GRUPA A II-A: Vagonul 
racal — Electroputere Craiova 
10—3, Constructorul Craiova —- 
C.F.R. Craiova 2—1, Progresul 
Bă’ilești — Dunărea Calafat 4—2. 
Clasament: 1. Vagonul 10 p, 
Dunărea 8 p, 3. Progresul 7 p, 
Constructorul 6 p, 5. C.F.R. 4 
6. Electroputere 1 p.

2.
4.
P,

i se acor- 
atentia co-

GRUPA A IU-A: Industria sir- 
mel ' C. Turzii — Sticla Turda 
1—0, “ ' ‘ ; 
Dermata Cluj-Napoca 
Gherla ‘ “
sament: 
mata 7 p, 
(9-5), 4.
Tehnofrig

___ Sticla _____
Tehnofrig Cluj-Napoca — 

‘ " 1—2, C.I.L.
0—0. Cla- 

p, 2. Der- 
sîrmei 6 p 
(11—8), 5.

4 p.

- Unirea Dej
1. Unirea 8

3. Industria 
Sticla 6 p
5 p, 6. C.I.L.

A IV-A: Unirea Alba 
Constructorul Alba 1—0, 

Textila Se-

GRUPA
Iulia — i
Soda Ocna Mures 
be$ 4—1, C.I.L. Blaj — Metalurgis
tul Cugir 1—1.. Clasament: j 
da 10 p. 2. Metalurgistul 9 
Unirea 7 p, 4. C.I.L. 6 p, 5.
tila 3 p, 6. Constructorul 1

che, Lepădatu, Bălan, Păunes- 
cu sînt cîțiva dintre elevii lor. 
O promoție mai veche. îi ur
mează o alta, la fel de talenta
tă : Boldici, Palea, Irimescu, 
Vintilă, Veleanu, Pițurcă. Și 
după ei ? „în fiecare grupă 
există cite 3—1 jucători de cer
tă perspectivă — sublinia, ferm 
convins, coordonatorul centru
lui, Nieolae Opris. în campio
natul republican joacă Ciobanu, 
Croitoru, Barbu, Ștcfănescu, 
Enache, Dumitrică. Și, mai jos, 
pe scara vîrstei, Predulescu, 
Trașcă, Vladu, Despa, Alecu, 
Gîrleșteanu, Bucur, Popa, Bîr- 
san etc. Noi, antrenorii care ne 
ocupăm de pregătirea lor, pu
tem afirma cu toată răspunde
rea că Universitatea Craiova 
va avea asigurate schimburile 
ei viitoare, dacă, bineînțeles, 
clubul se va preocupa să cre
eze condiții optime de desfășu
rare a activității centrului. Lip
sa unei baze proprii (avem ne
voie de un teren cu iarbă în 
exclusivitate, numărul copiilor 
fiind destul de marc), dotată cu 
aparatura necesară (materialele 
sportive utilizate sînt de cea 
mai proastă calitate) ne împie
dică să desfășurăm o 
adecvată cerințelor, 
ne-am zbate noi s-o

Echipa de tineret a 
sitătii Craiova,
Constantin Otet, a cîștigat 
lima ediție a campionatului 
tineret-speranțe. Golgeterul 
cesteia a fost Victor Piturcă
ani, bun tehnician, percutant), 
care a debutat, în campionatul 
recent încheiat, în primul eșa
lon al fotbalului nostru. A fost 
cel de al 15-lea „produs" al 
centrului craiovean ajuns în 
circuitul Diviziei A.

instruire 
oricît 

facem". 
Univer-

antrenată

1. SO- 
p. 3. 

. Tex-
P-
CălanGRUPA A V-A: Victoria

— Dacia Orăștie 0—0, Aurul Brad 
_  Mureșul Deva 0—0, Minerul 
Ghelar — Minerul Lupeni 
Clasament: 1. Aurul 9_p, 2. 
reșul 7 p, 
(12—9), 4.
(6—14), 5.
Dacia 4 p

4—2.
Mu- 

3. Minerul Ghelar 5 p 
Minerul Lupeni 5 p 

Victoria 4 p (5—8). 6. 
(5-8).

de 
ul- 
de 
a-
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C.E. de juniori la Oslo

LA 100 m SPATE
ba Oslo au luat sfîrșit campio

natele europene ale juniorilor la 
înot si sărituri. Dubla campioană 
olimpică Petrau Thumer (R.D.G.) 
a cîștigat cursa de 400 m liber 
în 4:21,33, iar fosta recordmană a 
lumii Antje Stille (R.D.G.) a în
vins și la 100 m spate în 64,79.

Reprezentanta țării noastre, 
Carmen Bunaciu a avut în aceas
tă ultimă reuniune o comportare 
foarte bună. In cursul dimineții 
ea a reușit să se califice cu ușu
rință în finala probei de 100 m 
spate, iar după-amiază a înotat 
distanța în 67,05, nou record na
țional de senioare si junioare (ve
chiul record îi aparținea cu 67,54). 
Acest rezultat nu i-a permis însă 
tinerei sportive ro'mânce, aflată 
pentru prima oară într-o compe
tiție de amploare, să ocupe decît 
locul 5 în clasamentul final al 
cursei.

Astfel, bilanțul delegației româ
ne la această ediție se soldează 
cu 4 prezențe în finale: C, Bu
naciu locul 5 la 100 m spate 
și locul 7 la 200 m spate, iar G. Săcăleanu locul 5 la trambuli
nă si locul 7 la platformă.

Ultimele rezultate: 1500 m liber: 
1. Borut petrici (Iugoslavia) 
16:09,39; 100 m spate (1): 1. Antje 
Stille (R.D.G.) 64,79; 2. Gabrielle
Verraszto (Ungaria) 65,67; 
Anette Sittner (R.D.G.) 66,03
Utte Neuberg (R'.F.G.) 66,22;
Carmen Bunaciu (România) 67,05- 
record: 6. Joy Beasley (M. Brita- 
nie) 67,60; 100 m bras (b): 1.
Krause (R.F.G.) 68,77; 400 m li
ber (f): 1. Petra Thumer (R.D.G.) 
4:21.33: 100 m delfin (b) : 1. Car
lo Rosatti (Italia) 59,17: platformă 
(b): 1. Aleksandr Kovalesov
(U.R.S.S.) 399,65 p.

3.
4.
5.

CAMPIONATELE DE ATLETISM
ALE R. D. GERMANE

BERLIN, 9 (Agerpres). — 
Noi performanțe de valoare au 
fost înregistrate în cadrul cam
pionatelor de atletism ale R.D. 
Geimane de la Karl Marx- 
Stadt. în proba feminină de 
săritură în înălțime campioana 
olimpică Roși Ackermann s-a 
clasat pe primul loc, cu un re
zultat de 1,91 m. Proba mas
culină de săritură în lungime 
a revenit lui Frank Warfen- 
berg, cu 8,13 m. Alte rezultate 
înregistrate : masculin greutate
— Gies 20,14 m ; ciocan — 
Sachse 74,60 m ; 1500 m — 
Stolle 3:42,6; suliță — Ha- 
nisch : 81,08 m ; 5 000 m plat
— Jorg Peter 13:49,8.

Echipa de junioare mari a României, campioană balcanică (de la 
stingă la dreapta) : Doina Rusu, Eugenia Milencu, Victoria Geor
gescu, Marilena Grigoraș, Ioana Șiclovan, antrenoarea Doina 
Ivănescu, Irina Petculeț, Elena Cordun, Kate Tcacenco, Dana Ni- 
colaescu și Eugenia Marcu (lipsesc din fotografie Maria Mititelu și 

Gulmiza Gelil).

„VOLEIBALISTELE NOASTRE JUNIOARE
poi reveni in

ne spune maestra emerita
La sfirșitul săptămînii tre

cute s-au încheiat, la Sofia, 
campionatele balcanice de vo
lei pentru echipe de juniori și 
junioare. Echipa feminină a 
României a realizat o perfor
manță meritorie, ciștigînd din 
nou titlul de campioană balca
nică.

La întoarcerea formațiilor 
române de la Sofia, am avut o 
convorbire cu antrenoarea prin
cipală a reprezentativei femi
nine, maestra emerită a spor
tului Doina Ivănescu.

— Care a fost hivelul 
competiției balcanice femi
nine și cum apreciați suc
cesul echipei noastre ?

— Nivelul Balcaniadei a 
fost ridicat, datorită îndeosebi 
valorii celor două principale 
adversare ale echipei noastre, 
Iugoslavia și Bulgaria. Mai ales 
prima echipă mi a făcut o im
presie deosebită prin selecția 
și pregătirea tehnico-tactică. In 
acest context, socotesc rezulta
tul obținut de noi ca .valoros. 
Cu toate scăderile manifestate 
uneori de voleibalistele noastre 
pe parcursul competiției, și a- 
vînd in vedere faptul că 3—4 
jucătoare au participat pentru 
ultima dată în lotul de junioa
re mari, apreciez că, printr-o

FIȘIER
JANUSZ Pt(iAh-l>¥(lAh (Polonia)

PENTATLON MODERN

Fără îndoială, succesul lui 
nusz Peciak-Pyciak (R. p. 
>lonă) în concursul individual 
; pentatlon modern a consti- 
it una din marile surprize 
e J.O. de la Montreal. A- 

ceastă neașteptată victorie în-

cununează însă o bogată și 
prodigioasă carieră sportivă, 
cu rezultate deosebite mai ales 
în ultimii doi ani, cînd a cu
cerit titlul de campion al Po
loniei. In vîrstă de 27 de ani 
(născut la 9 februarie 1949;
I, 71 m și 68 kg; profesor de
educație fizică; membru al 
clubului Legia din Varșovia; 
antrenor Boleslaw Bogdan). 
Janusz Peciak-Pyciak a în
ceput activitatea sportivă ca 
înotător, a învățat apoi călă- 
ria, iar forța sa în proba de 
cros i-a adus consacrarea ca 
pentatlonist. La J.O. din 1972 
a ocupat locul 8 cu echipa 
țârii sale, și doar rezultatul 
mai slab la tir a făcut ca în 
clasamentul individual el să 
ocupe abia locul 21. La C.M. 
din 1974 s-a clasat pe locul 9. 
Inregistrînd o evidentă amelio
rare a rezultatelor sale la 
scrimă și tir, Peciak-Pyciak a 
avut o ' ' ■ - ■ —
J. O. de 
medalia

Azi. Ta o atfactivâ întilnirc de baschet

SELECȚIONATA
QUINCY COLLEGE

DAVID WILKIE
David Andrew Wilkie, un 

gîjt britanic în vîrstă de 22 de ani 
(s-a născut la 3 august 1954), 
a fost omul care a spulberat 
visele înotătorilor americani de 

$ a cîștlga la Montreal toate 
S;, cele 13 probe din programul 

olimpic. Medaliat cu argint în 
-5 urmă cu 4 ani, la Miinchen, 
gs unde a sosit al doilea în 

cursa de 200 m bras după 
jî John Hencken, dublu campion 
ig al lumii în 1975, la Caii (100 
g: m șl 200 m bras), Wilkie a 
g: reușit de această dată să-1 în- 
g vingă pe Hencken pe dlstan- 
gî ța sa favorită (200 m), stabl- 
g lind si un excepțional record 
g mondial (2:15,11), cu peste trei 
g secunde superior celui anteri- 
g or deținut de înotătorul nord- 
g: american. Campionul britanic 
g (1,83 m si 74 kg) este de 4 ani 
g student în biologia submarină 
gg la Universitatea din Miami 
g (Florida) unde s-a antrenat cu 
Sî Bill Diaz si Charles Hodgson, 
g El a cîștigat la Montreal și 
g medalia de argint în proba

Britanic)

evoluție deosebită la 
la Montreal, cucerind 
de aur.

ÎNOT

de 100 m bras cu 63,43 (rec. 
european), devenind una din
tre marile figuri ale concursu
lui olimpic de înot.

DIVIZIONARA
75 HAWKS* (S.U.A.)

ELITA EUROPEANA"
a sportului DOINA IVĂNESCU

muncă mai susținută, junioa
rele noastre pot reveni în rîn- 
dul elitei europene.

— Ce jucătoare s-au re
marcat, în mod special, Ia 
Balcaniadă ?

— Trebuie să subliniez mai 
întîi comportarea foarte bună a 
Irinei Petculeț, care a și pri
mit cupa pentru cea mai valo
roasă jucătoare a turneului. Ea 
va fi una din componentele de 
bază ale echipei de senioare. De 
asemenea, au dat satisfacție 
cele două debutante : Ma
ria Mititelu (ridicătoare) și 
Gulmiza Gelil (trăgătoare). 
Dintre fetele care nu vor mai 
face parte din echipa 
nioare, datorită vîrstei, 
nez pe Doina Rusu și 
Georgescu, care au 
ele o mare contribuție 
cesul echipei și care cred că ar 
trebui 
prima 
lelalte 
mi-au 
Stefka 
Svicja

de ju- 
mențio- 
Victoria 
adus și 
la sue

avute în vedere pentru 
reprezentativă. De la ce- 

formații participante 
plăcut Tania Dimitrova, 
Kirilova (Bulgaria) și 
Stabiech (Iugoslavia).

- După cum se știe, e- 
chipa noastră de junioare 
urmează să participe peste 
citeva zile la o nouă com
petiție, „Turneul Prietenia", 
în Ungaria. Așteptați o com
portare la fel de bună și un 
rezultat care să confirme 
titlul balcanic ?

— Echipa pe care o vom 
prezenta la acest turneu va a- 
vea o medie de vîrstă mai mi
că (nu vor mai face parte din 
lot Irina Petculeț, Victoria 
Georgescu, Doina Rusu și Ioa
na Șiclovan). Participarea ei la 
competiția din Ungaria va con
stitui un punct de plecare și un 
criteriu de apreciere pentru 
campionatul european de juni
oare de anul viitor, precum și 
un prilej de verificare ’ a unor 
jucătoare noi și, de asemenea, 
de cunoaștere a principalelor 
noastre adversare la competi
ția continentală. (A. B.)

Pregătirile lotului reprezen
tativ de seniori în vederea 
Balcaniadei de baschet din 
luna decembrie și a campio
natului european de anul vi
itor sînt punctate cu întîlnirî 
de verificare, una din acestea 
avînd loc astăzi, la ora 18,30, 
în Sala sporturilor din Bra
șov (în deschidere, la ora 17, 
meciul România tineret — 
România juniorii Parteneră
de întrecere este echipa 
„Hawks“ a colegiului Quincy 
din Illinois — _Ș.U.A., venită 
în țara noastră pentru un tur
neu care va dura toată săptă- 
mîna aceasta. în plus, oaspeții 
vor vizita o serie de obiective 
turistice, ca de pildă Poiana 
Brașov, castelul Bran ș.a. De 
altfel, dr. Leonard Milton, 
conducătorul delegației sporti
ve din S.U.A., a ținut să ne 
declare : „Baschetbaliștii cole
giului nostru doresc de multă 
vreme să vină în țara dumnea-

voastră unde, pe lingă jocurue 
pe care le vor susține, doresc 
să vă cunoască patria și să le
ge prietenii cit mai durabile".

Componența echipelor (între 
paranteze, talia): SELECȚIO
NATA DIVIZIONARA : Mir
cea Barna (1,84), Marian Bra- 
boveanu (1,88), Dan Niculescu 
(1,91), Costel Cernat (1,93), loan 
Uglai (1,95), Vasile Popa (1,97), 
Lucian Ivascenco (2,00), Gheor- 
ghe Oczelak (2,00), Gheorghe 
Dumitru (2,01), Gheorghe Mi- 
huță (2,02), Marius Crăciun 
(2,04), Roman Opșitaru (2,08), 
Antrenor : Dumitru Evuleț-Co- 
libaba. „HAWKS": Larry Mo
ore (1,78), Mike Hoene (1,88), 
Pat Hoene (1,91), Chris Curran 
(1,91), Bill Bihun (1,91), Kevin 
Kellermann (1,96), Ron Nemeth 
(1,96), Randy Roland (1,96), Cor
nel Benford (2,00), Greg Dec 
(2,03), Glenn Girard (2,05). An
trenori : Sherill Hans și De
wey Kalmer.

BASCHETBALISTELE ÎN TURNEU ÎN R.P. CHINEZĂ
Reprezentativa de baschet — 

senioare a României a plecat 
ieri în R. P. Chineză, la Șan- 
hai, pentru a participa la un 
turneu internațional, alături de 
echipele Australiei, Canadei, 
R. P. D. Coreene, Franței, Ja
poniei, Mexicului și cea a țării 
gazdă. Au făcut deplasarea :

Ileana Gugiu, Kodica Goian, 
Maria Simioneseu, Diana Miha- 
lic, Ștefania Giurea. Mariana 
Andreescu, Liliana Duțu, Ște
fanii Basarabia, Ileana Portik, 
Gheorghița Bolovan, Mariana 
Sandu și Ana Aszalos. Antre
nor : loan Nicolau ; medic : dr. 
Viorel Cătăniciu.

LA MONTREAL A FOST DEFINITIVAT
CALENDARUL MARILOR
Paralel cu palpitantele și 

atît de atractivele dispute olim
pice, numeroase federații inter
naționale au avut la Montreal 
și o activitate organizatorică, 
desfășurînd congrese și reu
niuni de lucru pentru a pune 
la punct amănunte de regula
ment sau pentru a stabili ca
lendare competitionale.

în ceea ce privește calenda
rul marilor întreceri 
viitor vom sublinia 
sînt unele sporturi 
atenția noastră se 
cu precădere. Așa ___
gimnasticii, ale cărei campio
nate europene vor avea Ioc în 
1977 la Fraga (13—14 mai) pen
tru femei și la Vilnius — 
U.R.S.S. (28—29 mai) pentru 
bărbați. Așadar, Nadia Coma
neci își va apăra titlul de cam
pioană a continentului nostru, 
cucerit 2_ ’
Praga, unde sperăm ca ea să 
repete succesul care a lansat-o 
în lumea marilor gimnaste.

De asemenea, un sport care 
ne-a adus multe succese în a- 
nii din urmă și ai cărei repre
zentanți chiar la J.O. de la 
Montreal au realizat o compor
tare de ansamblu bună, sînt

ale anului 
faptul că 
spre care 

îndreaptă 
este cazul

la Skien în Norvegia, la

în turneul de rugby de la Lvov

în piima zi a competiției 
rugbystice organizată de forul 
de specialitate sovietic, a că
rei ediție din acest an se des
fășoară Ia Lvov, . selecționata 
secundă a României a întilnit 
echipa de tineret a U.R.S.S. 
La capătul unui meci în care 
au avut inițiativa, jucătorii

noștri au reușit să obțină vic
toria la scorul de 15—8 (9—0).

în celelalte două partide : 
U.R.S.S. A — Polonia 22—16 
(12—9), Cehoslovacia - 
Ucraineană 7—4 (7—0).

Competiția continuă pînă la 
14 august.

r.s.s.

COMPETIȚII MONDIALE
luptele. Anul viitor, atenția iu
bitorilor acestui bărbătesc sport 
va fi îndreptată între 14 și 17 
octombrie spre Gbtcborg (Sue
dia), unde vor avea loc cam
pionatele mondiale la greco- 
romane, pentru ca puțin mai 
tîrziu disputa mondială la li
bere să aibă loe la Lausanne 
în Elveția (20—23 octombrie), 
în afara acestor mari competi
ții mondiale, este de adăugat 
și faptul că tot în 1977 vor a- 
vea loc și campionatele europe
ne de lupte greco-romane și li
bere, programate pentru luna 
mai în Turcia.

Tot cu prilejul J.O. de la 
Montreal au fost definitivate și 
datele sau locurile de disputa
re ale altor mari competiții 
mondiale, cum ar fi : C.M. de 
haltere pentru seniori —■ la 
Stuttgart 
tembrie ; 
demic — 
20 și 28 
clism — în Venezuela între 25 
august și 4 septembrie ; C.M. 
de pentatlon modern (seniori 
și juniori) în Statele Unite în
tre 3 și 13 octombrie ; C.M. de 
caiac-canoe — la Sofia la o 
dată încă neslabiliiă (probabil 
sfirșitul lunii iulie) 
judo — în Spania, 
nea la o dată care 
încă stabilită.

în încheiere să 
că succesele sportivilor români 
și, în general, frumosul pres
tigiu pe plan sportiv al țării 
noastre au determinat faptul 
ca unele din marile competiții 
ale lumii să fie găzduite și or
ganizate de forurile sportive 
românești. Este cazul, de pildă, 
al „Cupei Europei" la penta
tlon modern (1978), a primei e- 
diții a C.M. de tineret la box 
și a C.M. de tineret Ia scrimă, 
ambele în 1979.

între 14 și 25 sep- 
C.M. de canotaj aca- 
la Amsterdam între 
august ; C.M. de ci-

; C.M. de 
de aseme- 
nu a fost

reamintim

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Coatbridge 

(Scoția), Irena Szewinska a ob
ținut pe 200 m timpul de 22,7. B. 
Hooper a cîștigat săritura cu pră
jina cu 5,31 m. • In campiona
tele de juniori ale R.F. Germa
nia, la Bremerhaven: 110 mg — 
Kessel 13,78; ciocan — ploghaus 
69,38 m e La Roma, întîlnire in
ternațională pentru junioare Ita
lia — Grecia 80—56. Giulia Bulfoni 
(16 ani) a cîștigat 
înălțime cu 1,86 m, 
Laura Quintavala 
53,72 m.

BASCHET s La 
(Spania) au continuat 
juniori: R.F. Germania — Finlan
da 82—79 ; Bulgaria — Polonia 
98—73; U.R.S.S. — Grecia 90—69; 
Spania — Suedia 73—59.

FOTBAL a In sferturile 
universitar, la Montevideo, 
da a învins cu 5—3 (1—1),

săritura în 
La suliță, 
a obținut

Compostella
C.E. pentru

C.M. 
Olan- 
după

prelungiri, formația Spaniel. Pa
raguay a întrecut cu 1—0 Urugua- 
yul. In semifinale: Olanda — 
Coreea de Sud și Franța — Pa
raguay. • Anderlecht Bruxelles 
a cîștigat turneul de la Amster
dam, învingînd în finală cu 3—1 
(1—0) pe Ajax. Pentru locul 3 : 
Borussia Monchengladbach-Leeds 
United 6—4 (după executarea lo
viturilor de la 11 m). • La Sa
rajevo, Zelezniciar — R.A. Egipt 
0—0.

HOCHEI a La Rosenheim 
(R.F.G.), alte două meciuri pen
tru „Cupa Thurn und Taxis": 
Spartak Moscova a învins cu 8—1 
(1—0, 3—0, 4—1) o selecționată
locală, iar Polonia a întrecut cu 
3—1 (0—0, 2—1, 1—0) echipa vest- 
germană VFL Nauheim.

NATAȚIE • In campionatele 
R.F. Germania, la Bonn, Gabriele 
Askamp a cîștigat 100 m bras în

1:15,1, Iar Jutta Weber s-a clasat 
prima pe 200 m liber, cu 2:06,9.

ȘAH ■ Astăzi, la Caracas va 
începe Campionatul mondial uni
versitar, la care participă 80 de 
șahiști reprezcntînd 20 de țări, 
printre care U.R.S.S., S.U.A., Po
lonia, Cuba, Elveția, Israel etc. 
întrecerile se vor încheia la 22 
august.

TENIS • La Prerov (Cehoslova
cia), finala masculină a C.E. pen
tru amatori a fost cîștigată de 
sovieticul T. Kakulia, învingător 
asupra compatriotului său A. Me- 
trevell cu 7—6, 6—4. La feminin: 
Mima Jausovec (Iugoslavia) — 
Natașa Cimîreva (U.R.S.S.) 3—6,
6—2, 7—5. • Semifinale la Colum
bus (Ohio): Tanner-Teacher 6—3,
6— 1; Smith — V. Amritraj 7—6,
7— 6. • Finală Connors — Rami
rez, la North Conway. In semifi
nale, Connors l-a învins pe Fra- 
nulovicl cu 6—7, 6—3, 6—1.

Redacția ?l administrația: București, str. V. Conta. 16; tel. centrală 11.10.05; secția coresp. H .51.09 : interurban <37; telex: 10 350 romsp r. Tiparul : I. P. Informația” 10 363 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă. Calea Grivițel 64-66, P.O.B. 2001, telex 11.226 R. 1, 2. 3, 4.


