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IN UNIUNEA SOVIETICA I
portu

au petrecut două 
Tbilisi, tovarășul

După ce 
zile la _______ ,
Nicolae Ceaușescu împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu 
au plecat, ’ miercuri dimineața, 
spre Erevan, capitala R.S.S. 
Armene.

La aeroportul din Tbilisi au 
sosit să spună înalților oaspeți 
un călduros rămas bun tova
rășii Eduard Amvrosievici 
Șevardnadze, membru al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Gruzia, Zurab 
Alexandrovici Pataridze, mem
bru supleant al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al R.S.S. Gru
zine, Victoria Moiseevna Șirad- 
ze, membru al Biroului, secre
tar al C.C. al P.C. din Gruzia. 
Teugbis Nikolaevici Mentasaș- 
vîli, prim-secretar al Comite
tului orășenesc Tbilisi al P.C. 
din Gruzia, Juli Kalistiatovici 
Șartava, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din Gruzia, Nodar 
Inaklievici Kikvadze, membru 
al C.C. al P.C. din Gruzia, șe
ful secției relații internaționa
le a C.C., alți conducători ai 
organelor de partid și de stat 
din R.S.S. Gruzină.

Un mare număr de locuitori 
ai capitalei R.S.S. Gruzine, a- 
flați pe aeroport, au ținut să-i 
salute pe 
Ceaușescu 
Ceaușescu.

tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena

★
august,

Ceaușescu, 
al Partidului 
președintele Republicii

~ ‘ ’ împreună

11 tovarășul 
secretar 

Comunist

I.a
Nicolae 
general 
Român,
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
care, la invitația C.C. aîC.C.’ al 
P.C.U.S., a tovarășului L. I. 
Brejnev, își petrec o parte a 
concediului de odihnă în U- 
niunca Sovietică, au sosit la 
Erevan.

La aeroport, oaspeții români 
au fost salutați deosebit 
cordial, cu urarea de bun so
sit pe pămîntul străvechii Ar
monii, de tovarășii K. S. De- 

' ' al C.C. al
P.C.U.S., prim-secretar al C.C.

- - - - - B. e.
Sarkisov, membru al Comisiei 
Centrale de revizie a P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al R.S.S. Arme
ne, G. M. Voskanian, V. B. 
Galumian, secretari ai C.C. al 
P.C. din Armenia, G. S. Ko- 
tangian, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din Armenia, R. II. 
Svetlova, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.S.S.

mircean, membru

al P.C. din Armenia,

de

Armene, L. P. Manaserian, șef 
de secție la C.C. al P.C. din 
Armenia, alți conducători ai 
organelor de partid și de stat 
locale.

Tinere în costume naționale 
armene oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase bu
chete de flori.

în drum spre reședință, pe 
străzile însorite ale Erevanu- 
lui, numeroase grupuri de ce
tățeni i-au salutat cu cordia
litate pe înalții oaspeți români.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut, miercuri după-amiază, o 
întrevedere cu tovarășul K. S. 
Demircean, membru al C.C. al 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Armenia.

în cursul convorbirilor a fost 
exprimată dorința comună de 
lărgire și aprofundare a rela
țiilor de prietenie dintre P.C.R. 
și P.C.U.S., dintre România și 
Uniunea Sovietică și — în acest 
cadru — dintre Republica So
cialistă România și ~ 
meană.

Convorbirile s-au 
înir-o ambianță de 
și caldă prietenie.

★
în aceeași zi, la amiază, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat celebrul muzeu de incu
nabule și manuscrise „Matenda- 
ran“ din Erevan.

★
Miercuri după-amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat Institutul de cercetări 
științifice in domeniul mașini
lor matematice — una din uni
tățile de avangardă în Arme
nia și în Uniunea Sovietică în 
ce privește unirea științei cu 
producția și activitatea socială.

★
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat complexul 
istorico-arhitectonic de la Eci- 
miadzin.

R.S.S. Ar-

desfășurat 
cordialitate

★
In după-amiaza zilei de 

11 august, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au vizitat șantierul 
Centralei Atomoelectrice de la 
Oktomberian, din vecinătatea 
capitalei R.S.S. Armene, centru 
important al energeticii acestei 
republici.

I 
li
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| Învingînd, în meciul de fotbal disputat ieri, pe Akademik Sofia cu 1 — 0

1 SPORTUL STUDENȚESC S A CALIFICAT
* ÎN FINALA „CUPEI BALCANICE'1 INTERCLUBURI

M. Sandu, cu o frumoasă detentă, va înscrie unicul gol al partidei
Foto : S. BAKCSY

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Programată în zi de lucru, la 
o oră neobișnuită pentru un 
meci oficial de fotbal, partida 
dintre Sportul. studențesc și 
Akademik Sofia, decisivă pen
tru calificarea în finala „Cupei 
balcanice" intercluburi, a atras 
ieri în tribunele stadionului 
Republicii aproximativ 10 000 
de spectatori, cifră mult supe
rioară acelora înregistrate la 
jocurile formației studenților 
bucureșteni în campionat. Acest 
lucru se datorește, fără îndo
ială, și mizei mari a întilnirii 
care, la rîndul ei, și în condi
țiile timpului foarte călduros, 
au contribuit ca întrecerea să 
nu se ridice la nivelul tehnic 
spectacular așteptat, evoluția 
în ansamblu a celor două echi
pe oferind prea puține momen
te de fotbal veritabil. Ceva mai 
insistentă și mai clară în atac, 
echipa antrenată de cuplul A. 
Niculescu — I. Voica a reușit 
să se impună în fața adversa
rilor — destul de buni în jo
cul de cîmp, dar foarte inefi-

căci în zona de finalizare — 
cîștigînd, pe merit, o partidă 
pe care_ a controlat-o mai bine 
de două treimi din desfășura
rea ei.

Oaspeții, care au venit la 
București sperind că pot obți
ne o remiză, 'nu au reușit să 
fie realmente periculoși decit 
în cîteva situații din cursul 
primei reprize și în finalul 
meciului, cînd au forțat egala- 
rea, în rest ei mulțumindu-se 
să practice un joc de aștepta
re, cu multe pase la mijlocul 
terenului și cu aglomerarea 
spațiului din fața propriei su
prafețe de pedeapsă. în această 
situație, Sportul studențesc a 
organizat mai multe acțiuni de 
atac, a șutat de mai multe ori 
la poartă (raportul șuturilor ;

20—8 ; pe spațiul porții: 8—0) 
și și-a creat numeroase ocazii 
de gol, din care nu a înscris 
decît o singură dată, în min. 
68, atunci cînd Pctreanu a cen
trat din viteză, la capătul unei 
curse spectaculoase, iar M. 
SANDU a reluat puternic cu 
capul în plasă, sus la colț. Pî- 
nă în acest moment, bucurește- 
nii s-au mai găsit de cîteva ori 
în situația de a marca, dar O. 
Ionescu (min. 6 și 14), M. San
du (min. 18), din nou M. San
du — bară (min. 39) și Grosu 
(min. 60) au ratat de fiecare 
dată deschiderea scorului. în 
aceeași perioadă de timp, Aka
demik a irosit și ea o mare 
ocazie prin Goranov (min. 64). 
După înscrierea golului meciul 
a cîștigat în spectaculozitate și 
angajament, fotbaliștii bulgari 
au ieșit mai mult la joc, per- 
mițînd astfel formației noastre 
să acționeze, în ofensivă, ” cu 
mai multe șanse de a mări a- 
vantajul. Dar, imprecizia șutu
rilor lui M. Sandu (min. 65 și 
66) și lipsa de forță în finali
zarea acțiunii Individuale a lui 
Rădulescu (min. 81) au 
ca tabela de marcaj să 
la

făcut 
arate 

sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc doar rezultatul de 1—0 
în favoarea Sportului studen
țesc, suficient însă pentru cîș- 
tigarea grupei și realizarea ca
lificării în finala „Cupei balca
nice" intercluburi, în care c- 
chipa noastră urmează a în- 
tîlni în această toamnă pe Di
namo Zagreb. Arbitrul iugoslav 
Dușan Maximovici a condus

Mihai IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Turneul inlcrnâ(ionul de baschet de la brașov

SELECȚIONATA DIVIZIONARA
„CUPA EUROPEI" (grupa B) LA ÎNOT QUINCY COLLEGE „HAWKS" (S.U.A.) 87-71

CAMPIONI MONDIALI Șl MEDALIAȚI OLIMPICI,
ÎN CONCURSUL DE LA

întrecerile grupei B ale „Cu
pei Europei", competiție afla
tă la cea de a V-a ediție, pe 
care le vom urmări sîmbătă și 
duminică în piscina Dinamo 
din Capitală, se anunță ca u- 
nul dintre cele mai puternice 
concursuri de înot organizate 
de-a lungul anilor în Româ
nia.

Pentru prima dată într-o 
competiție oficială ce se des
fășoară în țara noastră sînt 
reuniți campioni mondiali 
(maghiarii Hargitay și Ver- 
raszto), medallați și finaliști 
olimpici (crauliștii olandezi), 
sau campioni europeni de ju
niori (iugoslavul Petrici). în 
perspectivă, deci, o întrecere 
de bună valoare care vă fi 
mult gustată ' de spectatori. 
După cum se știe, fiecare din 
cele 5 echipe participante

Olanda, 
— are 
cîte un

Bulgaria, Iugoslavia, 
Ungaria și România 
dreptul de a înscrie 
concurent în cele 24 de probe 
individuale și cîte o ștafetă 
în cele 5 curse din programul 
clasic, toate acestea reparti
zate în două reuniuni — sîm
bătă de la ora 17,30 și dumini
că de la ora 17,30. în fiecare 
probă primul clasat va primi 
6 puncte, al doilea clasat 4 p, 
al treilea 3 p ș.a.m.d. La șta
fete punctajul va fi dublu.

• Ieri au fost alcătuite și 
echipele reprezentative ale 
României. Selecționata mascu
lină va conta pe : Marian Sla
vic, Zeno Oprițescu, Ion Mi- 
clăuș, Eugen Aimer, ’
Sveț, Kalman Szerzo, 
Adam (probele de craul), 
drian Horvat, I. Sveț (spate), 
Octavian Resler (bras), Tudor

BUCUREȘTIo
Furtunescu și Levente Mady 
(delfin) și Adrian Zahiu (mixt).

Echipa feminină a țării 
noastre va evolua în grupa C 
la Oulu, în Finlanda și pînă 
la această oră ea nu are ca 
adversară decît formăția țării 
gazdă. în perspectivă deci un 
meci bilateral România — Fin
landa pentru obținerea califi
cării în grupa secundă. Spor
tivele noastre părăsesc Capita
la astăzi, pe calea aerului. Lo
tul reprezentativ este alcătuit

(Continuare in pag. a 4-a)

Primul meci internațional de 
baschet găzduit de moderna și 
eleganta Sală a spoiturilor din 
Brasov (la care am remarcat, 
pe lîngă complexa aparatură 
clasică, originala instalație de 
„30 de secunde", deosebit 
utilă jucătorilor) a avut 
marți seară, protagoniste fiind 
Selecționata divizionară a țării 
noastre si echipa „Hawks" a 
colegiului Quincy din Illinois 
— S.U.A. Victoria a revenit 
baschetbaliștilor români 
scoiul de 87—71 (44—40), 
mai prețios decît succesul 
sine a fost schimbul de expe
riență realizat în această în
trecere disputată într-un spi
rit de deplin fair-play înțîlni- 
rea a început în nota de do
minare a elevilor prof. 
leț-Colibaba, dar pe 
jocul s-a echilibrat și 
28 tabela electronică 
57—57. După trei minute,

de 
loc

cu 
dar 

în

D. Evu- 
pârcurs 
în min. 

indica 
în

care diferențele au fost mini
me, selecționata divizionară s-a 
desprins brusc și decisiv dato
rită plusului său de maturita
te, mai bunei pregătiri fizice, 
ea și evoluției cu totul remar
cabile a lui Cernat. Dar, deși 
învingătoare la o diferență de 
16 puncte, îi reproșăm forma
ției române prea desele scă
deri de tempo în atac, iar ju
cătorilor înalți supărătoarea 
ineficacitate. Referitor la oas
peți, vom menționa acuratețea 
execuției procedeelor tehnice 
și concepția tactică în atac și 
apărare, totul ilustrînd școala 
baschetului nord-american.

Au înscris : Cernat 26, Ocze- 
lak 19, Popa 12, Ivascenco 11, 
Braboveanu 7, Niculescu 6, 
Crăciun 4, Mihuță 1, Uglai 1 
pentru formația română, res
pectiv Moore 14, Kellermann

(Continuare in pag. a 4-a)

Ilarion 
Adrian

A-

Mihaela Costea, campioana și recordmana tării in proba de 
100 m mixt, va fi la Oulu una din componentele de bază a echipei 
oafionale in întrecerile „Cupei Europei“.

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA ZIGONENI (ARGEȘ)

CUNCURS IHEHKTIOffll. BE CAIAC-CRNBE
PENTRU JUNIORI Vor fi preienți tineri sportivi din

R.D. Germană, Polonia, Ungaria și România

La o săptămînă de la cam
pionatele republicane de caiac- 
canoe pentru juniori, baza nau
tică de pe lacul Zigoneni — de 
lîngă Curtea de Argeș — va fi 
gazda unui alt concurs de am
ploare. De data aceasta, sîmbă
tă și duminică, juniorii noștri 
își vor măsura forțele cu tine
rii reprezentanți ai caiacului și 
canoei din R. D. Germană, 
Polonia și Ungaria.

programul concursuluiIată 
internațional de caiac-canoe de 
pe lacul Zigoneni: sîmbătă (toa
te cursele au loc pe distanța 
de 500 m), de la ora 9, vor a- 
vea loc — în ordine — pro
bele : C 1, K 1-b, K 2-f, K 4-b, 
K 1-f, K 2-f, C 2 ; duminică 
(cursele se vor disputa, cu o 
singură excepție, pe distanța de 
1000 m), de la ora 9 : C 1, K 1, 
K 4-f (500 m), K 2, K 4, C 2.

Echipajele României 
alcătuite dintr-un lot _ „ . 
din care se remarcă : Gheorghe 
Titu, Ignat Hapei, Nicolae Du
mitru, Ion Cornienco, Tudor 
Timofte, Ionel Dinu (canoe), 
Vasile Pietroaie, Marian Cioba- 
nu, Ștefan Hazirov, Marian Mo- 
șoiu, Ionel Peia, Florica Simio- 
cenco. Floarea pirvulescu (c»- 
iac).

vor fi 
lărgit,



A fX-a edifie a „Cupei speranțelor" la oină DINAMO, CAMPIOANA c
0 REUȘITĂ PROPAGANDĂ PENTRU SPORTUL NOSTRU NAȚIONAL
In peisajul atît de familiar al 

sportului nostru național — avem 
în vedere zona Frasinului — s-a 
desfășurat, timp de aproape o 
săptămînă, a IX-a ediție a „Cu
pei speranțelor" la oină, compe
tiție rezervată celor mai tineri 
practicanți ai acestei discipline 
—• pionierii. Inițiată de C.N.O.P. 
și M.E.I., în colaborare cu fe
derația de specialitate din 
C.N.E.F.S., manifestarea s-a bu
curat de cel mai frumos succes 
înregistrat la toate edițiile de 
pînă acum. Aceasta datorită, în 
primul rînd, faptului că la start 
au fost prezente 27 de echipe ca
lificate în etapele anterioare, re- 
prezentînd zonele țării unde oi
nă se bucură ' - - - 
ilaritate. In 
remarca, cum 
torul taberei 
Vasile Sîrbu, — „ 
ariei de practicare a oinei prin 
prezența la întreceri a pionieri
lor din Cluj-Napoca, Arad, Satu 
Mare etc.**.

Gazdele din frumoasa comună 
bucovineană au făcut eforturi 
considerabile, încununate de un 
succes deplin, de a-i primi pe 
micii sportivi în bune condiții. 
Și încă un fapt remarcabil : 
pentru prima oară competiția s-a 
desfășurat în timpul șederii unui 
număr de peste 400 de mici oi- 
niști în tabăra special rezervată 
pentru ei, la Bucșoala, comuna 
Frasin. Alți aproape 800 de pio
nieri veniți aici la odihnă și

recreare, din * județul Ilfov, au 
fost susținători înfocați al celor 
27 de formații angrenate în în
trecere.

Competiția, desfășurată în pri
ma fază pe serii, apoi în cadrul 
unui turneu final, a fost de bun 
nivel, cu meciuri foarte specta
culoase, echilibrate, apreciate de 
spectatorii prezenți în tribunele 
acoperite ale stadionului frăsi- 
nean.

IATA CLASAMENTUL FINAL: 
1. Școala generală Turnu Roșu 
(Sibiu) — în turneul final a în-

stadionului frăsi-

rezultate : 
Constanța 
cu Boto-

registrat următoarele 
cu Vrancea 8—6, cu 
8—9, cu Bacău 20—12, 
șani 8—5, cu București 18—6, cu 
Ialomița 10—2, cu Suceava 10—10,— • - cu Gaiați
Țțt——O, fc. țjvvaia RadU
Negru (Ialomița), 3. Școala ge
nerală Frasin (Suceava), 4. școa
la generală Calinia (Constanța), 
5. Școala generală Suraia (Vran
cea), 6. Școala generală Barati 
Mărgineni (Bacău).

Ion GAVRILESCU

cu Teleorman 12—6,
14—8, 2. școala generală

LA CONTRATIMP ECHIPE

de o largă popu- 
plus, am putut 
aprecia și direc- 
de la Bucșoala, 

,o extindere a

în „Cupa tineretului44

FINALĂ PE ȚARĂ LA FOTBAL
pe

Alba
Intre 13 și 15 august, 

stadioanele Unirea din 
Iulia și Metalul din Aiud — 
se desfășoară o nouă finală 
în cadrul „Cupei tineretului": 
fotbal, pentru tinerii din me
diul rural în vîrstă de 15—30 
ani. Cele 8 participante, cali
ficate în fazele de zonă — re
prezentantele județelor Alba, 
Ilfov, Buzău, Arad, Teleorman, 
Botoșani, Dîmbovița, Bihor — 
se întrec în două serii, urmînd

ca primele clasate să-și dispute 
finala duminică, pe stadionul 
din Alba Iulia.

GALAȚI, 11 (prin telefon, 
de la corespondentul nostru). 
După 15 ani de absență, ciclis
mul competițional revine pe 
meleaguri gălățenc programînd, 
timp de o săptămînă, finalele 
campionatelor naționala de șo
sea, seniori și juniori. întrece
rile au început marți, în exce
lenta organizare a forurilor 
sportive locale și a F.R.C. In 
primele două 
miercuri, 
șoseaua 
probele de contratimp pe echi
pe. Urcușurile și vîntul lațeral 
au constituit principalele impe
dimente, 
nice :

Juniori 
chfpe) : 
IEȘTI (I. Vintilă, G. Dănilă, G. 
Bărăităruș, S. Bărăileanu) 
44:38 (m.o.40,330 km) — cam-

zile, marți și 
s-au desfășurat, pe 
Galați — Tecuci,

Iată rezultatele teh-

mici (30 km, 10 e-
1. PETROLUL PLO-

CAMPIONATELE DE ATLETISM
ALE SENIORILOR LA A 60 a EDIȚIE I

în județul Prahova

PLUSURI (DAR Șl UNELE MINUSURI)
IN TRECEREA NORMELOR Șl PROBELOR
COMPLEXULUI „SPORT Șl SANATATE"
Jiidetul Prahova se situează 

printre cele în care trecerea 
normelor Complexului „Sport 
și sănătate" se bucură de fru
moase realizări. Dovadă : ulti
mele statistici întocmite de or
ganele sportive însumează la 
aproape 58 000 numărul celor 
care și-au trecut integral nor
mele și probele complexului. 
Evident, ponderea au avut-o e- 
levii (29 429 din școlile genera
le, 20 489 din licee și școli pro
fesionale), cifrele cu reprezen
tanții celorlalte grupe de pro
fesii find mult mai modeste 
(sub 9 000).

Un sondaj întreprins nu de 
mult în unele asociații sporti
ve prahovene a demonstrat că 
o preocupare constant atentă 
față de organizarea în bune 
condițiuni a trecerii normelorși 
probelor complexului se face 
simțită îndeosebi la Prahova 1 
Mai și Voința Ploiești, Rapid 
Mizil. Metalul Plopeni, Chimia 
Brazi, Bueegi
Azuga, Poiana Cîmpina etc. La 
fel, în asociațiile sportive apar- 
ținînd liceelor „George Enescu" 
din Sinaia, teoretic Mizil. „Ni
colae Iorga" din Vălenii de 
Munte, „I. L. Caragiale",.,Mihai 
Viteazul" din Ploiești ș.a.

Șl totuși, în această direcție 
pe întreprinde încă destul de pu
țin în județul Prahova — în 
raport cu condițiile existente. 
Cu toate că sînt beneficiarii 
unei bune baze materiale, ele
vii școlilor generale din comu-

Sinaia, Unirea

nele Corlătești, Negoiești, Mă- 
gureni, ai liceelor din Slănic, 
Filipești, precum și angajații 
întreprinderilor Neptun și uzi
nei mecanice din Cîmpina, de 
la Avîntul Mîneciu, Comerțul 
Ploiești, Constructorul I.G.C. 
Vălenii de Munte. Carpați Si
naia ș.a. se „văd“ prea puțin 
în. întrecerile complexului ; doar 
o parte dintre ei și-au trecut 
normele și probele. La I.C.I.M. 
Cîmpina, Voința Mizil, Energia 
Vălenii de Munte, Metalul Fi- 
lipești, Flamura roșie .Doroban
țul etc. preocuparea principală 
a consiliilor asociațiilor sporti
ve se îndreaptă doar către com- 
ponenții echipelor de fotbal sau 
handbal. Se mai întîmplă ca
zuri în care unele asociații 
completează situațiile statistice 
cu date fictive. La fel de ne
înțeles este și faptul că unele 
conduceri de unități de produc
ție nu manifestă receptivitate 
față de această importantă ac
țiune socială, nu o încurajează 
(ITA și Valea Teleajenului Vă
lenii de Munte. Progresul Mi
zil, Rafinăria Ploiești), la fel ea 
și direcțiunile școlilor generale 
din Măgureni, Gura Vitioarei și 
Filipeștii de Pădure.

Sînt, desigur, doar cîteva 
dintre neajunsurile care deter
mină pe alocuri rămîneri în 
urmă în desfășurarea acțiunii 
de trecere a probelor și norme
lor complexului „Sport și sănă
tate" în acest județ, (t. st.).

Stadionul Republicii găzdu
iește la sf ieșitul săptămînii, 
sîmbătă (de la ora 15,30) și 
duminică (de la ora 16,00), în
trecerile finale ale campiona
telor naționale individuale ale 
seniorilor, competiție aflată în 
acest an Ia cea 
diție.

Campionatele 
indiscutabil, cea 
tă întrecere din 
publican, momentul de vîrf al 
activității compctiț.ionale in
terne. Ele reunesc la 6tart 
atleții noștri cei mai buni, în 
frunte cu sulițașul Gheorghe 
Megelea (Steaua) — medaliat 
cu bronz la recentele dispute 
olimpice, de la Montreal. Vor 
mai fi prezenți Ilie Floroiu 
(Farul Constanța) clasat pe lo
cul cinci la 16 000 m., Argen
tina Menis (Dinamo) — locul 

aruncarea discului.

de a 60-a e-

seniorilor sini, 
mai importan- 
calendarul re-

de unii dintre ei îngistrate 
competiția olimpică.

• La Banska Bistrica, în 
Cehoslovacia, a avut loc recent 
competiția internațională de 
maraton dotată cu „Cupa Du
nării". La întreceri au partici
pat concurenți din Cehoslovacia, 
R. F. Germania, România și 
Ungaria. Sportivii români, con
duși de antrenorul Mihai Tin- 
torescu, au avut o comportare 
frumoasă 
remarcabile, 
individual : 
2.17:00,0, 
2.18:29,0, o. iun ixamiuu 
2.18:43,0, 4. R. Leihold (R.F.G.) 
2.18:49,0, - - --
2.19:18,0,
7. M. Hatoș 2.21:42,0... 11. I. Tă- 
băeioiu 2.26:50,0. Au terminat 
cursa 77 de alergători. Clasa
mentul pe echipe : 1. Ungaria 
12 p, 2. România 12 p, 3. R. F. 
Germania 24 p, 4. Cehoslovacia 
30 p. a Campionatul republi
can de maraton a fost amînat
— din motive de ordin tehnic
— la o dată care va fi comu
nicată ulterior.

0 Pe circuitul din str. Ma
ior Coravu din Capitală s-a 
desfășurat un concurs de marș 
organizat de asociația sportivă 
Dinamo Jilava. Cîteva rezulta
te : seniori 20 
xim (Olimpia) 
Staicu (PTT) 
Stan (Steaua) 
niori — 5 km : 1. T. Grigore 
(Met. Plopeni) 24:31,8, 2. T. Ni
cola (Olimpia) 24:42,0 ; începă
tori — 5 km : 1. I. Ispas (Din. 
Jilava) 30:00,0, 2. I. Babaraica
(Dinamo) 31:06,6.

pioană a României ; 2. Școala 
sportivă nr. 2 București 45:41 ; 
3. C. S. M. Brăila 46:00 ; 4.
Școala sportivă nr. 1 București 
46:20 ; 5. Metalul Plopeni
46:55 ; 6. Hidrotehnica Constan
ta 47:11.

Juniori mari (60 km, 10 e- 
chipe) : 1. ȘCOALA SPORTI
VA 1 BUCUREȘTI (A. Gutue, 
S. Dumitrescu, V. Drăgan, M. 
Antonescu) lh.27:18 (m.o.41,240 
km) — campioană a României ;
2. Școala sportivă nr. 2 Bucu
rești lh.27:58 ; 3. Petrolul Plo
iești lh.29:20 ; 4. Voința Ploiești 
lh.29:40 ; 5. Hidrotehnica Con
stanța lh.30:ll ; 6. C.S.M. Cluj- 
Napoca lh.31:06.

Miercuri, pe o vreme asemă
nătoare cu aceea din ajun, s-a 
desfășurat — de-a lungul a 
100 km — proba de contratimp 
pe echipe pentru seniori. Au 
luat startul 6 formații, 5 din
tre ele încheind această grea 
cursă (CIBO Brașov a abando
nat la km 58). Clasamentul fi
nal arată astfel ;

1. DINAMO BUCUREȘTI 
(Vasile Teodor, Mircea Romaș- 
eanu, Valentin Ilie, Ion Cos- 
ma) 2 h. 16:23 (m.o. 44 km) — 
campioană a României ; 2.
Steaua (I. Totora, I. Cojocaru, 
I. Nica, C. Cîrstea) 2 h. 17:39;
3. Voința București 2 h. 22:53 ;
4. Metalul Plopeni 2 h. 22:58 ; 
5 Mureșul Tg. Mureș 2 h. 27:09.

Joi (n.r. astăzi) se desfășoa
ră — pe un circuit în oraș — 
campionatul de semifond pen
tru juniori și- seniori.

O/N TOATE SPORTURILE
RA^rHFT echipa masculină o Sjrie. ;ncheîat tur. 

neul .în țara noastră întîlnînd aseară 
in sala Giulești echipa Rapid. Oaspe
ții au repurtat victoria cu scorul de 
SO—79 (43—41).
BOX CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, 

în colaborare cu comisia 
municipiului București, organizează 
competiția pugilistică dotată cu „Cupa 
Eliberării", la care participă boxeri 
juniori și seniori din secțiile bucu- 
reștene. Reuniunile se vor disputa pe 
stadionul Tineretului. Prima gală are 
loc astă-seară, de la ora 18. 

HANDBAL PE TERENUL di"e 
plexul sportiv Steaua 

din Capitală se dispută astăzi la ora 
17, meciul amical între formațiile mas
culine S.K.A. Kiev și Steaua București. 
Partida revanșă va avea loc vineri.
JUDO SELECȚIONATA UNIVERSI

TARA A U.R.S.S. aflată în 
noastră, întîlnește as- 
A, Nitramonia Făgă- 
va desfășura în sala 
chimie din Făgăraș, 

la ora 17. Judoka din

1952 și mai tineri, la care — în li
mitele noilor categorii — fiecare club 
din țară poate prezenta cîte 2 judoka.

SAH ,N TURNEUL INTERNAȚIONAL
• de juniori la Bacău, după 8

runde, continuă să conducă U. Bonsch 
(R.D.G.) cu 7 puncte. El este urmat 
de K. Gheorghiev (Bulgaria) 61A. 
A. Rovid (Ungaria) 6, S. Biro și N. 
Barbu (ambii România) 4’/î» A. Ne- 
gulescu (România) 4 p etc. Pînâ la 
încheierea concursului au mai rămas 
de jucat trei runde.

FI COMPETIȚII INTERNAȚIO- 
NALE LA BA(A MARE. Cu

obținînd 
Iată 

1.
2.
3.

G. 
St.

Ion

rezultate 
clasamentul 
Sinko (U) 
Constantin 

i Damian

T. SIRIOPOL
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De astăzi, pe lai
5.

6. M. Kiss (U) 2.19:23,0,
I. Mozes (U)

FINALELE DE CANOTAJ fl
După campionatele republi

cane de juniori și cea de a 
II-a ediție a „Regatei Priete
nia", iată că — începînd de 
astăzi — pe lacul Belci se vor 
desfășura finalele campiona
telor de seniori și senioare, 
urmînd ca la finele săptămînii 
viitoare tot 
campionatele 
mici.

înainte de 
amănunte legate de competiția 
care debutează astăzi, vom su
blinia că federația de specia
litate a încredințat organiza
rea acestei suite de întreceri 
forurilor sportive din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej din 
două motive : în primul rînd 
pentru a stimula activitatea 
de. canotaj din această locali
tate secția de la C. S. O-

C. 
c. 

ju-

km : 1. N. Ma- 
1.33:55,2, 2. ~

1.34:36,4, 3.
1.35:08,6 ;
1.

a vă oferi cîteva

al

acolo să aibă loc 
pe ambarcațiuni

DINAMO BUCUREȘTI, CAMPIOANA DE JUNIORI
MICI LA POLO

GHEORGHE M EG ELE A

Valeria Ștefănescu — a șaptea 
la 100 m garduri, Carol Corbu 
(Steaua) la triplu. Elena Vin- 
tilă (Dinamo) la lungime, Cor
nelia Popa (Dinamo) la înălți
me și Mariana Suman (C. A. 
Roman) la 800 m, finaliști olim
pici. In afara lor vor mai evo
lua și ■" ■/ 
care au concurat la Montreal 
(Natalia
Puică, Ileana. Silai, Eva Zorgii, 
Doina Spînu, Gheorghe Ccfan, 
Iosif Naghi și Gheorghe Ghi- 
pu) de la care așteptăm rezul
tate pe măsura pregătirilor e- 
fectuate în acest an, în orice 
caz mai bune decît cele înre-

ceilalți atleți români

Mărășescu, Maricica

întrecerile turneului final 
campionatului național rezervat 
echipelor de juniori mici (născuți 
în 1960 șl mai tineri) la polo au 
fost în acest an " *
chilibrate, cinci 
finaliste emlțînd 
tru titlul pus în .

A cîștigat echipa cea mai o- 
mogenă, mai bine pregătită teh
nic și tactic — Dinamo Bucu
rești — antrenată de prof. Iuliu 
Capșa, ale cărui merite în îm
bogățirea continuă a rezervorului 
de cadre al polo-ului românesc 
sînt incontestabile.

Iată clasamentul final al com
petiției și ultimele rezultate teh
nice : 1. Dinamo București 15 p, 
campioană națională — 6—6 cu 
Rapid Arad, 2—3 cu Școlarul 
București și 11—7. cu Șc. sp. 1 
București ; 2. Voința Cluj-Napo
ca 14 p — 12—5 cu Ind. linei 
Timișoara, 3—2 cu Crișul Oradea 
și 3—1 cu Școlarul ; 3. Progre
sul București 13 p — 1—1 cu 
Școlarul, 6—3 cu Șc. sp. Cluj- 
Napoca, 4—4 cu Crișul ; 4. Șco
larul București 13 p ; 5. Șc. sp. 1

deosebit de e- 
dintre cele 10 
pretenții pen- 

joc.

.București 12 p — 9—3 cu Ind. 
lînei și 6—5 cu Crișul : G. Rapid 
Arad 8 p — 13—0 cu Mureșul și 
8—2 cu Șc. sp. Cluj-Napoca ; 7. 
Șc. sp. Cluj-Napoca 6 p — 8—1 
cu Mureșul ; 8. Crișul Oradea 
5 p ; 9. Ind. Lînei Timișoara 2 p 
— 6—4 cu Mureșul ; 10. Mureșul 
Tg. Mureș 0 p.

Echipa campioană a fost alcă
tuită din : Dan Voiciuc, Doru 
Ciobănuc, Bogdan Ștefănescu, 
Florin Dumitrache, Mario Iones- 
cu, Gh. Lupaș, Andrei Marcus, 
Dan Bordei, Florin Ardeleanu, 
Nicolae Marian, Ovidiu Vasi- 
lescu și Mihai Preda.

★
Rezultate din Divizia A (seria 

B) : .................
Ind. 
larul 
reșul 
reșul 
greșul 
Oradea 
șui 8—5, Ind, lînei 5—5 ; 
rul — Mureșul 5—4, Ind. 
6—4.

Politehnica Cluj-Napoca — 
linei Timișoara 8—3 , Șco- 
7—6, Rapid Arad 4—8, Mu- 
13—2 ; Rapid Arad — Mu- 
13—3, Ind. linei 6—3 , Pro- 

Oradea 2—4 ; progresul 
— Școlarul 3—1, Mure- 

- - -• - - - Școlțl-
linei

turneu în țara 
lăzi divizionara 
rcș. Meciul se 
Grupului școlar 
cu începere de 
U.R.S.S. vor susține cea de a doua 
întîlnire duminică în Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej (de la ora 10), în 
compania formației C.S.M. Borzești • 
FEDERAȚIA DE SPECIALITATE a ho- 
tărît ca în ediția 1976—77 a Diviziei 
A, care debutează la 2 octombrie, în
trecerile să se desfășoare pe noile 
categorii de greutate stabilite recent 
la Montreal. De asemenea, federația 
a decis ca între 9 și 12 decembrie 
să se organizeze un concurs de se
lecție rezervat sportivilor născuți în

prilejul festivităților prilejuite de 
„Ziua minerului", divizionara A Ex
plorări B. Mare a susținut, în loca
litate, trei partide amicale în compa
nia formației Povajan Nove — Miesto 
(Cehoslovacia). Voleibaliștii băimă- 
reni au cîștigat de fiecare dată cu 
3—0. Vineri, sîmbătă și duminică, tot 
la Baia Mare, se desfășoară o com
petiție internațională 
„Cupa Explorări" ajunsă _ 
ediție (primele două au revenit echi- 
oelor Lokomotiv Kiev, în 
plorări B. Mare, în 1975). La această 
ediție participă, alături de formația 
gazdă, Plomien Sosnowiec și Plomien 
Milowice (Polonia), Traktor Schwerin 
(R. D. Germană) și V.Z.K.G. Vitkovice 
Ostrava (Cehoslovacia), echipe frun
tașe în primele eșaloane ale țărilor 
respective, în lotul cărora se află 
mulți internaționali. Programul primei 
zile (vineri, de la ora 16,30) : Plo
mien Milowice — Traktor Schwerin și 
Explorări B. Mare — V.Z.K.G. Vitkovice 
Ostrava.

masculină, 
la a lll-a

1974, și Ex-

LOTO
CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONCURSULUI 

DIN 8 AUGUST 
1976.

(13 rezultate) : 2
a 15.890 lei. Cate-

TRAGERII 
PRONOEX-

Categoria 1 
variante 10% 
goria 2 (12 rezultate) : 1 varian
tă 100% a 6.251 lei șl 51 variante 
10% a 625 lei. Categoria 3 (11 re
zultate) : 85,20 variante a 671 lei.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 11 AUGUST 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.552.744 lei din care 
780.915 lei report.

EXTRAGEREA I : 35 29 40 
34 8 38

EXTRAGEREA a II-a : 44 24 
33 23 7.

CIȘTIGURILE 
EXCEPȚIONALE 
PRES DIN 1 AUGUST 1976

• DUMINICĂ 15 AUGUST O 
NOUĂ TRAGERE LOTO 2 
PROCURATI-VĂ DIN VREME 

' BILETELE I

FAZA I : Categoria 1 : 1 va
riantă 25% a 17.500 lei
riante 10% a 7.000 lei
2 variante 50% a 7.500 
riante 25% a 3.750 lei
riantă 10% a 1.500 lei
15,60 variante a 4.170 
4 : 82,40 a 789 lei ; cat.
a 392 lei ; cat. 6 : 5.784,95 a 40 
lei.

și 2 va- 
; cat. 2 : 
lei, 3 va- 
și 1 va- 

; cat. 3 : 
lei ; cat. 
5 : 166,15

FAZA a II-a : Categoria B : 
21,55 variante a 4.579 lei ; cat. 
C : 67,60 a 1.460 lei ; cat. D : 
3.167,70 a 60 lei.
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ECHIPELE DIVIZIONARE IȘI VERIFICA 
FORJELE ÎNAINTEA CAMPIONATULUI

STEAUA — PANATHINAIKOS 
ATENA 6—1 (0—0)

Pe stadionul din Ghencea, apre
ciat de cunoscutul antrenor bra
zilian Aimore Moreira, în fața a 
peste 15 000 de spectatori, Steaua 
și Panathinaikos Atena au oferit 
o partidă mai mult decît agreabi
lă. La pauză scorul a fost 0—0, 
pentru că oaspeții au jucat mult 
mai bine decît în meciul cu 
Sportul studențesc, dar si pentru 
că Răducanu (min. 6, 28, 33 și 
37), Troi (min. 7), Iordănescu 
(min. 39 și 44), ion Ion (min. 
45 — bară) au ratat ocazii favo
rabile. După pauză, oaspeții n-au 
mai făcut față ritmului impus 
de echipa noastră campioană, 
Steaua ddminîndu-și' autoritar ad
versara și obținînd în cele din 
urmă victoria la acest scor de 
proporții, chiar dacă portarul Va- 
Manos a apărat destul de bine. 
Au înscris, în ordine: Dumitru 
(min. 50), Iconomu (min. 53), Ră- 
ducanu (min. 54 și 55), din nou 
Dumitru (min. 61), Aelenei (min. 
78) și Florea (min. 85). în min. 
58, Iordache a apărat un penalty 
executat dc Iconomu. A arbitrat 
Fr. Coloși. STEAUA: Iordache 
(min. 58 Moraru) — ANGHELI- 
NI, FI. Marin, Sameș (min. 61 
Agiu), VIGU — Ion ion (min. 61 
Stoica), IORDĂNESCU (min. 79 
Florea), DUMITRU — TROI, Ră
ducanu, Zamfir (min. 70 Aelenei).

Constantin ALEXE
PROGRESUL BUCUREȘTI 

— LOTUL NAȚIONAL DE 
JUNIORI 4—1 (2—1). Intrucît
selecționata Siriei a renunțat la 
acest joc din cadrul turneului 
întreprins în țara noastră, di
vizionara A Progresul Bucu
rești a întîlnit Lotul național 
de juniori, care va participa 
la turneul dotat cu „Cupa 
Prietenia". Experiența mai ma
re și mai buna pregătire a ele
vilor antrenorului Mateianu 
și-au spus cuvîntul, ei cîști- 
gînd această partidă, disputată 
marți după-amiază pe stadio
nul Republicii, cu scorul de 
4—1 (2—1). Progresul a avut 
mai mult inițiativa, a creat 
faze frumoase și a fructificat 
de patru ori prin Țevi (min. 
21), Apostol (min. 28), Frățilă 
II (min. 62) și Roșu (min. 75). 
Pentru juniori a marcat Iri- 
mescu (min. 32). PROGRESUL: 
Giron — Ploscaru, D. Ștefan, 
Sătmăreanu I, Grama — Dra- 
gu, Nignea, Fl. Mihai — I. 
Sandu, Țevi, Apostol. După 
pauză au mai jucat : Tichigiu, 
Iorgulescu, Moraru, Iatan, Gh.

—, —~_a si 
DE JUNIORI:

Cîrîc, 
Irimescu,

să obțină victoria cu 2—1 
(p—0). Golurile au fost marcate 
de Osztalcski 
Mirczewski 
învingători,
(min. 85, din lî metri) 
vinul a folosit
Gabriel — 
Niculescu

(min. 50) și 
(min. 58) pentru 
respectiv Iancu 

“ Cor- 
formația : I. 

Banciu, Tonca, Vlad, 
________„ — Dumitriu IV, 
Angelescu — Bucur, Șurenghin, 
Iancu, Georgescu. Au mai 
■jucat : Bologan, Savu, Agud, 
Gruber și Economu. (I.

■— coresp.).
LĂPUȘUL TG. LAPUȘ 

MINERUL CAVNIC 
Proaspăta divizionară C a 
o bună evoluție, reușind să 
•termine la egalitate (3—3) cu 
■divizionara B Minerul Cavnic. 
Au înscris : Bal (2) și A. Pop 
•pentru localnici, respectiv S. 
Pop (2) și Lucaci L (I. Gher
man — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — POLI
TEHNICA IAȘI 3—3 (2—2).

Vlad

a—3. 
avut

PETROLUL «EDIVIVUS?

. . . Așadar, se apropie startul unei noi ediții a Campionatului național de fotbal. „Cele 18" își încheie pre-- 
gătirile. Drumul va fi greu, mai ales în perspectiva apropiatei runde a Cupelor europene, in această toamnă în 
care toate echipele noastre trebuie să se simtă direct interesate față de celălalt mare start, din aprilie 1977, cînd 
echipa națională se va angaja în disputa pentru o nouă ediție a Campionatului mondial. Să dăm, deci, cuvîntul 

și speranțele suporterilor. Pen-antrenorilor, adică celor care cunosc cel mai bine raportul dintre potențialul echipelor 
tru astăzi, Tiberiu Bone (A.S.A. Tg. Mureș) și Ion Motroc (Rapid).

T. BONE 
(A.S.A.) : 
„CVAR
TETUL 
VARODI 
BOLONI 
PÎSLARU 
HAJNAL 
TREBUIE 
SĂ JOACE 
CIT OPT 1“

Ia startul acestui

A.S.A. Tg. Mureș se află în 
preajma unui nou start în 
Cupa U.E.F.A. Bone întrevede 
și în această direcție un plus 
de maturitate, după „dușul" 
din anul trecut, cu Dinamo 
Dresda. El este satisfăcut de 
evoluția jucătorilor săi în re
centul turneu din R. D. Ger
mană. După părerea sa, Dina
mo Zagreb, deși o echipă cu 
nimic mai slabă decît Dinamo 
Dresda, va întîlni anul acesta 
un adversar mai puternic în 
persoana echipei A.S.A. Tg. 
Mureș.

în fața Progresului ; o 
divizionară B care, trei

Ștefan, Frățilă II, Libra 
Roșu. LOTUL----
Mîndrilă — Constantin, 
Hirmler, ‘" ___ ____ ,
Solomon, Șt. Popa — Dobrotă, 
Turbatu,
a Il-a au ___
Istrate, Sai, Agachi, ___
Mihalachi, Coraș și Mușat.

CORVINUL HUNEDOARA
L.K.S. LODZ (POLONIA) 1—2 
(0—0). Marți a avut 10c la 
Hunedoara partida amicală in
ternațională dintre echipa lo
cală Corvinul și L.K.S. Lodz 
din Polonia. Oaspeții au reușit

Albit

Ciobanu. In repriza 
mai fost folosiți : 

Florean,

Actualele meciuri de verifi
care, chiar in perioada de fi
nisare a pregătirilor înaintea 
începerii campionatului, au ca
racterul lor bine definit, rezul
tatul (deși el ar trebui să ex
prime eficiența jocului prestat), 
rămînînd pe planul secund. Și 
totuși, o victorie asupra echi
pei campioane chiar în această 
perioadă, nu trece neobservată. 
Simbătă, la Ploiești, Petrolul 
a Învins pe Steaua cu 3—1. 
Mulți cititori s-au arătat inte
resați să cunoască componența 
echipei antrenată de- Valentin 
Stănescu (care în acest sezon 
va fi ajutat de Alexandru Fro- 
nea). L-am rugat pe Mircea 
Dridea, președintele clubului, 
să ne-o prezinte : Constantin 
— Eparu, Ene, Sotir, Butufei — 
N. Florian, Negoiță — Pantea, 
Simaciu, Fl. Dumitrescu, State. 
Au mai jucat : Georgescu, Nae 
și Manolache. Deci, multe nu
me noi. Intr-adevăr, e vorba 
de Constantin de la F.C.M. Re
șița, Sotir și State de la Praho
va Ploiești, Butufei de la Po
iana Cîmpina, N. Florian de la 
Metalul Mija, Nae de la C.S.M. 
Borzești, Georgescu și Mano
lache (Metalul Plopeni). Acest 
start dezvăluie intențiile Pe
trolului ? Desigur, căci obiec
tivul echipei ploieștene nu poa
te fi altul decît ocuparea pri
mului loc în seria sa și reve
nirea în Divizia A.

Joi, Petrolul susține un nou 
țest dificil : de Ia ora 17, va 
întîlni cunoscuta formație po
loneză L.K.S. Lodz. (Al. C.)

„Cred că,
nou campionat, A.S.A. Tg. Mu
reș ar trebui să se considere 
mai coaptă ca oricind pentru 
un randament superior". An
trenorul Tiberiu Bone, întrebat 
asupra motivelor care-1 fac să 
spere într-o evoluție mai bună, 
răspunde, fără prea multe ezi
tări : „Modificări spectaculoase, 
e adevărat, nu avem. Dealtfel, 
in fotbalul nostru nu pot a- 
vea loc, în momentul de față, 
transferuri senzaționale. La 
noi, Ia A.S.A., ca să mă ex
prim în termeni șahiști, pier
dem un turn (Kiss) și obți
nem, hai să zicem, doi cai : 
Unchiaș și Fanici, acesta din 
urmă fiind nn tinăr cu destul 
talent, care a circulat pe tra
seul Toplița — Brașov — Foc
șani și din care sperăm să fa
cem vîrful de care avem atita 
nevoie". Reporterul, insistînd 
asupra motivelor de optimism 
prezentate de Bone, primește 
următorul răspuns : „Contez 
pe o nouă creștere valorică din 
partea oamenilor dc bază : 
Bdloni, Hajnal, Pîslaru și Va- 
rodi trebuie să joace cît opt. 
Faptul că acești patru jucători 
stăpinesc mijlocul terenului la 
A.S.A. mă scutește de prezen
tarea ideii tactice a echipei 
noastre, care rămîne, în gene
ral ,aceeași, cu o notă în plus 
în atac. Sper ca Fazekaș și 
Fanici să asigure un plus de 
asprime în atac. Mai contez, în 
sfîrșit, pe ascensiunea constan
tă a Iui Ispir și pe valoarea 
deloc neglijabilă a bătrinului 
Naghi sau a tinăruiui Both II. 
Ceea ce doresc în cei mai înalt 
grad este ca echipa 
abordeze cu egală 
cele două faze ale 
dică să se apropie 
modern".
- Tiberiu Bone întrevede ur
mătoarea formulă de bază : 
Nagel (Solyom) — Gligore, Un
chiaș, Ispir, Onuțan — Varodi, 
Boloni, Pîslaru, Hajnal — Fa
zekaș, Fanici. întrebat asupra 
visurilor sale... concrete în 
campionatul care își ia startul, 
Bone răspunde în stilul său 
personal : „Cred că am dreptul 
și datoria să atac locul III. 
Asta nu mă împiedică să trec 
în plan locurile I—IV“.

I.MOTROC 
(RAPID) : 
„VOM 
MERGE 
CU
O 
FORMULĂ 
DE 
ECHIPĂ 
STABILĂ*

loan CHIRILA

dimineață, în... Alaltăieri
Glulești. O zi ca oricare alta 
pentru cei mai apropiați su
porteri ai Rapidului, nedespăr- 
țiți toată vara de „potcoava" 
lor dragă. Sub tribună, gru
puri, grupuri, ei părăsesc băn
cile de pe care, timp de un 
ceas, a*u  privit jocul la două 
porți al „alb-vișiniilor“. Cei 
care cu un an în uimă, pe 
vremea asta, la reintrarea e- 
chipei în A, nu își ascundeau 
bucuria scandînd după meciuri 
„Faceți loc ! Faceți loc ! Gale
ria lui Motroc !“ De astă dată 
sînt triști : formația lor favo
rită s-a agățat de un fir de 
pai pentru a nu se îneca la 
finele stagiunii trecute, iar 
acum, la una din repetițiile ge
nerale cu public, a cedat cu

4—0 
fostă. --------------- _ ----- , -----
zile mai tîrziu, primea un 5—0 
din partea lui F.C.M. Galati 
și ea o recent promovată. Mo
troc simte pulsul ridicat al 
suporterilor — după cum avea 
să ne-o mărturisească chiar 
el —, dar acolo, în vestiarul 
antrenorilor rapidiști, îî regă
sim mai puțin f 
hi s6 păruse 
trecută, după 
„Republicii". ■ 
spune Motroc, 
nou de aportul ____ _
și Petcu, titularii care mi-au 
lipsit în meciul cu Progresul. 
Și-a reluat antrenamentele și 
fundașul Dumitru, iar Teleș- 
pan, ușor accidentat la ulti
mul joc, va fi recuperat pînă 
simbătă. Doar Grigoraș, operai 
luni dc menise, îmi va lipsi 
circa o lună de zile". Apoi, 
asistat de secundul Vasile 
Copil, antrenorul principal al - 
Rapidului așterne pe hîrtie 
„ll“-le pe care speră să-l ali
nieze la stai tul din 22 august

Niță, Pîrvu, 
M. Stelian, Petcu, 
Teleșpan, Neagu, 

Manea) și-l găsește apt să-și 
aproprie' victoria în prima e- 
tapă, cu F. C. Bihor. „Mijlo
cul echipei și linia de atac 
sînt punctele mai de nădejde 
ale echipei, in stare să supli
nească unele slăbiciuni ale a- 
părării în actuala alcătuire", 
apreciază Motroc. Intre altele, 
antrenorul Rapidului ne-a mai 
vorbit si de alte atuuri ale 
formației sale — precum ti
nerețea și disciplina (întărită 
în Giulești. odată cu transfe
rarea temporară a recalcitran
ților Bartales, Iordan și Savu) 
— dar optimismul lui ne-a 
molipsit întrucîtva abia atunci 
cînd, pentru viitorul sezon, el 

declarat „partizanul for- 
de echipă stabilă", a- 
valabilă, pe cît posibil, 

de etapă...
Gheorghe NICOLAESCU

îngîndiirat decît 
a fi săptămîna 
meciul de pe 
Dc azi. ne 
beneficiez din 

l lui Ioniță, Pop

(Ioniță — 
Popa — 
Bișniță —

s-a 
muici 
ceeași 
etapă

Pop,

întreagă să 
convingere 
jocului, a- 
de fotbalul

VĂ PREZENTĂM NOILE PROMOVATE IN DIVIZIA B

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EDIJIA

KCTUALITAȚI
Jocuri din 
municipiului 
| am mai a- 
|ă se vor dis- 
|e din cadrul 
lurești". Astăzi 
pnul Republi- 
pra 15,30, sînt 
I Rapid — 
letalul. Finala 
ivea loc sîm- 
îamo, la ora 

la ora 15,30, 
>entru locurile

echipe calificate 
zonă : 
Arad,

Iatoare la 
Ineu in Turcia, 
Iști a susținut 
Iul, în compa- 
Ice.
I de
I reușit să in
to (1—0). Am- 
[tenilor au fost 
Irgescu. Astăzi, 
ă formație din

|i avea loc as- 
Idintre
I.M.T. 
pionul
I17,

DE ________
pLGARIA. Anul 
l,Turneu Priete- 

fi g^ffduit de 
specialitate, la 
pnatele de ju- 
te, printre care 
ponența lotului 

prea la Sofia : 
tin, Cîrîc, Hirm- 
pescu, Solomon, 

Dobrotă, 
>anu.
UL MIHAI 
recută s-au 
ile ediției a 

sportive".

echipele 
'ntilnirea 
„1 Mai",

JUNIORI

VI- 
în- 
7-a 

la

care au participat 9 
in urma fazelor pe 
sportive din Mediaș, __
Sibiu, Craiova, Șc. generală 
rești, Lie. 4. Timișoara, Lie. 
Bacău și Lie. Mihai Viteazul______ T...
In finala competiției s-au întîlnit Li
ceul Mihai Viteazul și Liceul de fot*  
bal Bacău. Bucureștenii au cîștigat 
cu 5—0 (au marcat : Predoiu, Smără- 
doiu — 2 și lacob — 2), intrînd pen
tru a 7-a oară în posesia trofeului. 
Echipa învingătoare a fost pregătită 
de prof. C. Panciu. Pe locurile 3—4 
s-au clasat Șc. sp. Gloria Arad și, 
respectiv, Șc. sp. Craiova.

școlile 
Odorhei, 

178 Bucu- 
de fotbal 
București.

„CUPA BALCANICA"
(Urmare din pag. 1)

foarte bine următoarele for
mații :

SPORTUL STUDENȚESC: 
Răducanu — TĂNASESCU, 
Ciugarin (min. 63 CAZAN), 
Grigore, Manea — RADULES
CU, O. Ionescu, Cassai— Gro- 
su, M. Sandu, Vlad (min. 46 
PETREANU).

AKADEMIK :
Cialev, Paunov, 
80 Pârvanov), Ivanov 
NIKOLOV, Alexeev 
Vasilev), Lozanov 
Nikolov, Goranov,

In urma acestui 
samentul final al 
„Cupa Balcanică" 
astfel :
1. Sportul stud.
2. Akademik Sofia
3. Adanaspor

Tihanov — 
Iankov (min.

— IURI 
(min. 65 

Iordan 
Simov. 
rezultat cla- 
grupei A în 
se prezintă

4 2 1 1 12- 6 5
4 211 6-4 5
4 02 2 3-112

In numărul de astăzi al zia
rului vă prezentăm echipele 
nou promovate care vor activa 
în seria a IlI-a a Diviziei B :

MINERUL CAVNIC. Antre
norul Victor Stăncuiescu a 
reușit să readucă formația 
maramureșeană în Divizia B, 
după doi ani de activitate în 
„C “. De data aceasta, mai pre
cis de la 22 august, reprezen
tanții minerilor din Cavnic vor 
beneficia de avantajul terenu
lui propriu, avînd la dispoziție 
un stadion nou, cu o capacitate 
de 3 000 de locuri și cu ane
xele necesare. Vîrsta medie a 
echipei este de 21 ani, cel mai 
tinăr jucător fiind portarul 
Popescu (17 ani), iar cel mai 
în vîrstă fundașul Docu (29 de 
ani). Vor mai evolua, printre 
alții, în noul sezon jucătorii : 
Silveșan (Unirea Dej), Paras- 
chiv (Progresul București), 
Buzgău (Minerul Ilba), De- 
marcec (CUPROM Baia Mare), 
Baniță (Chimia Rm. Vîlcea), 
precum și mai vechii jucători 
Ziller, Steff. Rohian și Trif.

ARMĂTURA ZALĂU. Jude
țul Sălaj are de-acum o di
vizionară B. Echipa beneficia
ză de condiții bune : stadion 
cu o capacitate de peste 2 000 
de locuri, teren cu gazon 
foarte bun, vestiare corespun
zătoare. în prezent, conducerea 
tehnică este asigurată de V. 
Băluțiu, ajutat de C. Călina 
(sub îndrumarea căruia forma
ția a intrat în Divizia B). Au 
fost transferați aici mai multi

jucători, dintre care amintim 
pe Munteanu și Barbu („U“ 
Cluj-Napoca), Kineses (Olim
pia Sa tu Mare), Soo (C.F.R. 
Cluj-Napoca) și Moldovan (Sti
cla Turda). De asemenea, au 
fost promovați juniorii Puha, 
Bărzac și Curteanu, toți din 
propria pepinieră.

AURUL BRAD. Formația va 
avea în continuare ca antrenor 
pe prof. Dumitru Borcău, sub 
conducerea tehnică a căruia a 
promovat în „B“. Se acordă a- 
ceeași atenție tinerilor, dovadă 
fiind titularizarea a încă doi 
juniori : Topor și Simina (am
bii în vîrstă de 16 ani). Sub 
culorile asociației Aurul vor 
activa și jucătorii Stingă 
(A.S.A. Tg. Mureș). Petrică 
(Ceahlăul P. Neamț) si Golda 
(revenit de la Mureșul Deva). 
Echipa va juca pe stadionul 
din Brad, cu o capacitate de 
3 000 de locuri și cu teren ga- 
zonat.

MINERUL LUPENI. După 
cîțiva ani de absență din „B“. 
formația antrenată acum de 
Petre Libardi și George Cotor- 
mani a revenit în acest eșalon. 
O dată cu venirea unor noi ju
cători (Stocker, Leca și G. Stan 
— de la Jiul Petroșani), vîrsta 
medie a echipei a urcat la 
peste 24 de ani. Dar, în for
mație activează și tineri, ca 
Dosan și Boroș (ambii în 
vîrstă de 19 ani). Stadionul din 
Lupeni are o capacitate de 
peste 5 000 de locuri, terenul 
este gazonat și vestiarele se 
prezintă în condiții optime.

ETAPA I, 29 august : Foresta Fălti
ceni — Bradul Roznov, Constructorul 
Botoșani — Metalul Rădăuți, Lamino
rul Roman — Cetatea Tg. Neamț, 
Dorna Vatra Dornei — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc, Cristalul Dorohoi
— Foresta Moldovița, I.T.A. Piatra 
Neamț — Danubiana Roman, Cimentul 
Bicaz — C. S. Botoșani, Avîntul Fra
sin — Progresul Fălticeni.

ETAPA A ll-A, 5 septembrie : Fo
resta Moldovița — Dorna Vatra Dor
nei, Danubiana Roman — Foresta Făl
ticeni, A.S.A. Cîmpulung — Avîntul 
Frasin, C. S. Botoșani — Laminorul 
Roman, Metaljl Rădăuți — Cimentul 
Bicaz, Bradul Roznov — Constructorul 
Botoșani, Progresul Fălticeni — I.T.A. 
P. Neamț, Cetatea Tg. Neamț — Cris
talul Dorohoi.

ETAPA A lll-A, 12 septembrie : Con
structorul Botoșani — Progresul Făl
ticeni, Dorna Vatra Dornei —- Lami
norul Roman, Foresta Fălticeni — 
Cristalul Dorohoi, Danubiana Roman
— Foresta Moldovița, I.T.A. P. Neamț
— A.S.A. Cîmpulung, Metalul Rădăuți
— Cetatea Tg. Neamț, Cimentul Bicaz
— Bradul Roznov, Avîntul Frasin — 
C. S. Botoșani.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : 
Avîntul Frasin — Danubiana Roman, 
Cristalul Dorohoi — Constructorul Bo
toșani, Foresta Moldovița — A.S.A. 
Cîmpulung, Cetatea Tg. Neamț — Fo
resta Fălticeni, Progresul Fălticeni — 
Cimentul Bicaz, C. S. Botoșani — 
Dorna Vatra Dornei, Laminorul Ro
man — I.T.A. P. Neamț, Bradul Roz
nov — Metalul Rădăuți.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : C. S. 
Botoșani — Bradul Roznov, A.S.A. 
Cîmpulung — Laminorul Roman, Ce
tatea Tg. Neamț — Avîntul Frasin, 
Foresta Fălticeni — Constructorul Bo
toșani, Foresta Moldovița — Progre
sul Fălticeni, Metalul Rădăuți — Cris
talul Dorohoi, Danubiana Roman — 
Dorna Vatra Dornei, Cimentul Bicaz
— I.T.A. P. Neamț.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : A.S.A. 
Cîmpulung — Metalul Rădăuți, Pro
gresul Fălticeni — Cetatea Tg. Neamț, 
Constructorul Botoșani — Cimentul Bi
caz, Cristalul Dorohoi — Danubiana 
Roman, I.T.A. P. Neamț — C. S. 
Botoșani, Dorna Vatra Dornei — Fo
resta Fălticeni, Avîntul Frasin — Fo
resta Moldovița, Laminorul Roman — 
Bradul Roznov.

ETAPA A VII-A, 10 octombrie : Ci
mentul Bicaz — Laminorul Roman, 
C. S. Botoșani — Cristalul Dorohoi, 
I.T.A. P. Neamț — Dorna Vatra Dor
nei, Bradul Roznov — Progresul Făl
ticeni, Metalul Rădăuți — Avîntul Fra
sin, Danubiana Roman — A.S.A. 
Cîmpulung, Cetatea Tg. Neamț — 
Constructorul Botoșani, Foresta Făl
ticeni — Foresta Moldovița.

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Cris
talul Dorohoi — I.T.A. P. Neamț, 
Dorna Vatra Dornei — Metalul Ră
dăuți, Foresta Moldovița — Cetatea 
Tg. Neamț, Constructorul Botoșani —

1976-1977 seria i
C. S. Botoșani, Laminorul Roman — 
Danubiana Roman, Avîntul Frasin — 
Bradul Roznov, Foresta Fălticeni —- 
Progresul Fălticeni, Cimentul Bicaz — 
A.S.A. Cîmpulung.

ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Dorna 
Vatra Dornei — Cimentul Bicaz, 
I.T.A. P. Neamț — Foresta Fălticeni, 
Progresul Fălticeni — Metalul Rădăuți, 
Bradul Roznov — Foresta Moldovița, 
A.S.A. Cîmpulung — C. S. Botoșani, 
Laminorul Roman — Cristalul Dorohoi, 
Cetatea Tg. Neamț — Danubiana Ro
man, Constructorul Botoșani — Avîn
tul Frasin.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : A.S.A. 
Cîmpulung — Progresul Fălticeni, Fo
resta Moldovița — Constructorul Bo
toșani, C. S. Botoșani — Cetatea Tg. 
Neamț, Metalul Rădăuți — Laminorul 
Roman, Danubiana Roman — Cimen
tul Bicaz, Foresta Fălticeni — Avîn
tul Frasin, Cristalul Dorohoi — Dorna 
Vatra Dornei, Bradul Roznov — I.T.A. 
P. Neamț.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Avîn
tul Frasin — Cristalul Dorohoi, Cimen
tul Bicaz — Foresta Fălticeni, Danu
biana Roman — Metalul Rădăuți, 
Progresul Fălticeni —- C. S. Botoșani, 
Foresta Moldovița — Laminorul Ro
man, Dorna Vatra Dornei — Bradul 
Roznov, Cetatea Tg. Neamț — I.T.A. 
P. Neamț, Constructorul Botoșani — 
A.S.A. Cîmpulung.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Con
structorul Botoșani — Danubiana Ro
man, Metalul Rădăuți — C. S. Bo
toșani, Avîntul Frasin — Dorna Vatra 
Dornei, Cristalul Dorohoi — Bradul 
Roznov, Cetatea Tg. Nearnț — Ci..len
tul Bicaz, Laminorul Roman — Progre
sul Fălticeni, Foresta Fălticeni — 
A.S.A. Cîmpulung, I.T.A. P. Neamț — 
Foresta Moldovița.

ETAPA A XUl-A, 21 noiembrie : A.S.A. 
Cîmpulung — Cristalul Dorohoi, Pro
gresul Fălticeni — Danubiana Roman, 
Bradul Roznov — Cetatea Tg. Neamț, 
Cimentul Bicaz — Foresta Moldovița, 
Laminorul Roman — Avîntul Frasin, 
I.T.A. P. Neamț — Metalul Rădăuți, 
Dorna Vatra Dornei — Constructorul 
Botoșani, C. S. Botoșani — Foresta 
Fălticeni.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : Dor
na Vatra Dornei — Cetatea Tg. 
Neamț, Constructorul Botoșani — 
I.T.A. P. Neamț, Avîntul Frasin — Ci
mentul Bicaz, A.S.A. Cîmpulung — 
Bradul Roznov, Cristalul Dorohoi — 
Progresul Fălticeni, Danubiana Roman
— C. S. Botoșani, Foresta Fălticeni — 
Laminorul Roman, Foresta Moldovița
— Metalul Rădăuți.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : Me
talul Rădăuți — Foresta Fălticeni, 
C. S. Botoșani — Foresta Moldovița, 
Cetatea Tg. Neamț — A.S.A. Cîmpu
lung, Laminorul Roman — Construc
torul Botoșani, Bradul Roznov — Da
nubiana Roman, Cimentul Bicaz —• 
Cristalul Dorohoi, I.T.A. P. Neamț
— Avîntjl Frasin, Progresul Fălticeni
— Dorna Vatra Dornei,



SUCCESE ALE TRĂGĂTORILOR ROMÂNI
ÎN CONCURSURI

'• A 17-a ediție a DINA- 
MOVIADEI DE TIR, desfășu
rată recent în orașul cehoslovac 
Plsen, a prilejuit sportivei 
Anișoara Matei realizarea unui 
nou record national în prooa 
de pistol, 10 m, cu rezultatul 
de 384 p (v.r. îi aparținea cu 
382 p), performantă care i-a 
adus și primul loc în concurs. 
Pe locul II, Ana Ciobanu, cu 
374 p, iar pe locul 9, Olimpia 
Demetriade, cu 368 p. în proba 
de pușcă, 10 m, cîștigată de 
Jelena Ribakova (Dinamo 
U.R.S.S.) cu 385 p, Veronica 
•Tripșa s-a situat pe locul 7 
(373 p), Dumitra Matei pe lo
cul 9 (373 p), Mariana Feodot 
pe locul 15 (371 p), iar Melania 
Petrescu pe locul 16 (367 p).
'în proba de pistol standard, 
care i-a revenit lui Agnes Fe- 
rencz (Dozsa Budapesta) cu 
384 p, Anișoara Matei a ocupat 
locul 4, la baraj, cu 576 p. iar 
Ana Ciobanu, locul 7, cu 57o p.

• Proba de pușcă standard 
din cadrul CONCURSULUI 
INTERNAȚIONAL DE TIR DE

tw C.E. de tenis te masâ-Juniori f|Q| REZULTATE VALOROASE,
GREVATE INSĂ DE LIPSURI MAI VECHI

Față de ultimele două campio
nate europene — GOppingen șl 
Zagreb — unde s-a cîștigat cîte 
o medalie de argint, bilanțul ce
lor mal mici jucători de tenis 
de masă la ediția din acest an 
este într-un evident progres, 
marcat de cele cinci medalii de 
bronz, în plus, unele ciștlgate 
de juniorii mici, a căror între
cere a dobîndit anul acesta sta
tut de campionat oficial al Uniu
nii europene. Iată, deci, motive 
de bucurie, iată semne că teni
sul de masă se află tot mai 
pregnant în atenția unor cluburi 
și asociații sportive, că eforturi
le ce se fac pentru creșterea ba
zei materiale dau roade.

Din discuția eu tov. Sever Dă- 
neț, secretarul federației de spe
cialitate și președintele Comisiei 
pentru juniori a F.I.T.M., pre
zent la Modling, am aflat că re
zultatele juniorilor noștri puteau 
fi chiar mal bune. Dacă nu au 
fost, aceasta s-a datorat — după 
părerea sa — faptului că unii 
sportivi nu au jucat la maximul 
posibilităților scontate, iar alții 
lasă să se întrevadă că, cel pu
țin în această etapă, nu pot mai 
mult. Firește, interlocutorul nos
tru nu pierde din vedere că 
unii dintre jucători s-au aflat la 
primul lor. concurs mare, de 
unde un trac ceva mai accentuat, 
care le-a marcat comportarea. 
In prima categorie se înscrie, 
cum bănuiam, Liana Mihuț. In
contestabil cea mai valoroasă 
din lotul aliniat, a jucat bine 
la dublu, în compania suedezei 
Stămvall —- una dintre cele mai 
talentate junioare din țara ei —, 
medalia de argint fiind obținu
tă după eliminarea unor cupluri 
puternice din Cehoslovacia, Bel
gia șl Ungaria. Finala cu Pala- 
tinus, Fabri (Iugoslavia) a fost 
grea. Palatinus, să nu uităm, a 
cîștigat locul al doilea în Tur
neul celor mai bune 12 senioare 
din Europa. Dar evoluția Lianei 
în acest dublu nu s-a regăsit în 
probele de simplu și pe echipe. 
La simplu Mihuț avea ca obiec
tiv o medalie, motivată de lo
cul fruntaș de la europenele de

TURNEUL DE BASCHET 
DE LA BRAȘOV 

(Urmare din pag. 1)

14, M. Hoene 14, Curran 14, 
Dec 5, P. Hoene 4, Nemeth 2, 
Benford 2, Bihun 2. (D. STAN- 
CULESCU).

în deschidere, România (ti
neret) — România (juniori) 
106—93 (54—38). ,

★
Miercuri seara. parteneri de 

întrecere ai baschetbaliștilor de 
la Quincy College „Hawks’* * au 
lost coniponenții Lotului de tine
ret al țării noastre. Partida a 
fost la discreția oaspeților, care 
au cîștigat cu scorul de 85—49 
(54—26). Echipa noastră a practi
cat un joc slab, a comis nume
roase greșeli și nu a acționat cu 
hotărîre sub panou, ratînd multe 
„coșuri” din situații clare. Prin
cipalii realizatori : Moorc 15, Kel
lerman 15, ■ Curran 13 si Dec 10 
pentru formația americană, res
pectiv Dumitru 12. Nctoîinschi 9 
și Caraion 6. In deschidere : Lo
tul național de junioare a în
trecut formația divizionară Voin
ța Brașov cu 58—40 (33—20).

pere de la 19 august de-a lungul 
a 1 345 km împărțiți în 11 etape.

HOCHEI • La Fussen, în turneul in
ternațional de hochei pe gheață, e- 
chipa Spartak Moscova a învins cu 
scorul de 7—3 (2-0, 2—1, 3—2) for
mația Sonp Kladno.

MOTO q Concurs international 
de motocros la Lichtenvoordsa (Olan
da), contînd pentru campionatul mon
dial clasa 250 cmc. Prima manșă a 
revenit finlandezului Mikkola, iar cea 
de-a doua sovieticului Moiseev. In 
clasamentul general, conduce Mikkola 
cu 161 p, urmat de Moiseev cu 144 p.
• Johnny Cecotto, campion al lumii 
la clasa 350 cmc, care se află de 
mai multe zile în Italia, a declarat 
că luna viitoare își va începe antre
namentele pentru a participa la 
cursele de automobilism. El urmează 
să piloteze o mașină ,,Ferrari" și va 
participa la cursele de viteză pentru 
formula |.

NATAȚIE • în campionatele R. F. 
Germania, la Bonn, Klaus Steinbach

Joi seara, tot în Sala sportu
rilor din Brașov, de la ora 18,30, 
baschetbaliștii americani vor juca 
din nou cu Selecționata divizio
nară. (C. GRUIA-coresp.),

INTERNATIONALE
LA BUDAPESTA a fost cîști
gată de Eva Olah (România) 
cu 597 p. Pe locurile următoa
re 5 2. Baiba Zazinia (U.R.S.S.) 
596 p... 4. Georgeta Chiosac
(România) 592 p... 8. Iuliana
Daroczi (România) 589 p... 12. 
Niculina Iosif (România) 588 p. 
Alte rezultate : pistol standard, 
senioare : 1. Dorota Tirava
(Polonia) 574 p... 3. Silvia
Kaposztai (România) 570 p, 4. 
Maria Sălăjan (România) 569 
p. La pușcă standard 3x20 f, 
Niculina Iosif s-a clasat pe lo
cul 12 cu 560 p.

• După cum am mai anun
țat, între 13 și 15 august, po
ligonul Tunari va fi gazda u- 
nei noi competiții internaționa
le : CONCURSUL „PRIETE
NIA", rezervat trăgătorilor ju
niori din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. P. D. Coreeană, 
Cuba, R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România, 
în program sînt incluse atît 
probe la arme cu glonț _cît și 
probe cu pușca de vînătoare 
(talere).

seniori, și de bogata el expe
riență internațională. Dar ea a 
dovedit încă o dată că abordează 
cu teamă competiția juniorilor, 
ca nu cumva să-și strice... bla
zonul de la europenele din pri
măvară. La simplu a fost eli
minată încă din turul doi, iar 
la echipe aportul ei a fost sub 
orice critică, tocmai într-un mo
ment hptărîtor, cînd în mîna ei 
se afla calificarea pentru o me
dalie. Intr-un moment-chele s-a 
manifestat (a cîta oară ?) slaba 
sa rezistență de voință, care îi 
anulează pur și simplu toate ca
litățile. Lichidarea acestei lipse 
condiționează orice progres. Mi
huț rămîne o speranță imediată și 
are datoria să confirme, în func
ție de asta rămînînd ca federația 
să-și fixeze atitudinea. Maria 
Pun, cunoscută ca o jucătoare 
tenace, a avut unele evoluții bu
ne, dar a fost și ea copleșită 
de „inhibiția colectivă”, asupra 
căreia nu o dată s-a atras aten
ția. La junioare mici, Eva Fe- 
renezi — despre al cărei talent 
și posibilități de progres am 
scris în repetate rînduri — a 
avut meritul obținerii a două 
medalii de bronz (la simplu și 
pe echipe). Dar la ea evoluția 
depinde încă de... evoluția sco
rului. A apucat să conducă ? 
Nu-i mai stă nimic în cale ! 
Dacă adversara a egalat-o sau 
i-a luat cumva un punct-două 
înainte, totul e pierdut ! Ca și 
în cazul Lianei, se pune proble
ma unei temeinice pregătiri 
psihologice, la o vîrstă propice 
acestui lucru. Crinela Sava, 
foarte tînără și ea, a muncit 
mult, jucînd în sensibil progres 
de la o partidă la alta și cu

ATLETISM • La Helsinki : 800 m 
Mike Boit 1:44,90 ; sulița — Miklos 
Nemeth 87, 82 m ; 100 m — Abrahams 
10,5 ; 5 000 m — Foster 13:26,34 (Lasse 
Viren a sosit pe locul 7 cu 13:42,10) 
• Rezultate de la Stockholm, mas
culin : 1 mila — 1. Walker 3:53,07 ; 
2. Wessinghage 3:53,10 (rec. euro
pean) ; 400 m — Fredriksson 46,94 ; 
înălțime — Stones 2,27 m (polonezul 
Wszola s-a clasat pe locul doi cu 
2,24 m) ; 400 mg — Bolding 49,01 ; 
10 000 m - Lopez 27:42,65 ; 800 m 
Juelbeck 1 :46,66 : lungime — Robin
son 7,97 m ; 100 m — Abrahams 10,44; 
suliță — Erdely 82,14 m ; feminin : 
1 500 m — Klapezinski 4:06,03 ; 100 m 
Richter 11,03. -’n ziua a doua a con
cursului, francezul Guy Drut și ame
ricanul Willy Davenport n-au putut fi 
departajați nici de sutimile de se
cundă, cîștigînd la egalitate proba de 
110 m garduri, cu timpul de 13,57. 
Alte rezultate : 5 000 m : Mac Donald 
(S.U.A.) 13:19,40 ; 200 m plat femei : 
Irena Szewinska (Polonia) 22,58 ; disc 
bărbați : Mac Wilkins (S.U.A.) 
65,84 m ; 3 000 m obstacole : Bronis
law Malinowski (Polonia) 8:12,31, ur
mat de Anders Gaerderund cu 8:13,11 ; 
800 m plat femei : Anita Weiss 
(R.D.G.) 1:57,30 ; 400 m plat bărbați : 
Mikael Fredriksson (Suedia) 46,77. 
O La campionatele S.U.A., de 
la Long Branch (New Jer
sey), proba de 40 km marș a reve
nit lui Steve Dibernardo în 3h 35:36,0.

AUTO • La Estoril o nouă probă 
a C.E. (formula li) a fost cîștia-ată 
de francezul Rene Arnoux (Maitini — 
Renault). El a parcurs 217,500 km în 
1 h 20:19,77 (medie orară 162,455 km). 
q Automobilistul austriac Niki Lauda, 
campionul mondial la formula 1, ac
cidentat grav pe circuitul de la Nur- 
burgring și salvat după mari efor
turi, a declarat că este fericit că 
trăiește și nu știe deocamdată dacă 
va mai participa la curse.

BASCHET • Campionatul europoan 
(juniori) de la Compostella : U.R.S.S. 
— Belgia 86—43 (44—27) ; Polonia — 
Suedia 87—68 (38-28); Bulgaria — Tur
cia 67—66 (35—39) ; Iugoslavia — Gre
cia 75—67 ; Finlanda — Israel 92—84 ; 
Spania — Italia 67—63. In meciurile

INOVAȚII Și MODIFICĂRI DE REGULAMENT
ADOPTATE DE FEDERAȚIILE INTERNAȚIONALE

în zilele celei de a XXI-a 
Olimpiade de vaiă, la Mont
real. a domnit o febrilă activi
tate și în jurul „meselor ro
tunde", reunind Congresele or
dinare ale majorității federa
țiilor sportive internaționale. 
La nu mal puțin de 16 aseme
nea reuniuni oficiale au fost 
prezenți reprezentanții foruri
lor noastre de specialitate ți 
contribuția lor la bunul mers 
al lucrărilor a fost deosebit de 
importantă. Este suficient să 
menționăm că specialiștii ro
mâni au fost promotorii cîtor- 
va prețioase inovații și ame
liorări aduse statutelor și re
gulamentelor unor federații in
ternaționale.

Astfel, în mod special, poa
te fi menționată adoptarea de 
către Congresul Federației in
ternaționale de pentatlon mo
dern a unor propuneri prezen
tate de delegatul român I. 
Mureșanu, vizînd unele preci
zări în textul regulamentului 
de desfășurare a probelor de 
călărie, tir, scrimă și cros. Tot 
pe baza unor propuneri româ

cerind două medalii de bronz 
(la simplu și pe echipe junioare 
mici). I se cuvin, ca și celorlalți 
cîștigători de medalii, felicitări.

Despre băieți ni s-a spus că 
au evoluat, după unele păreri, 
cu ceva sub nivelul valorii lor 
și, mai sigur, sub ce se credea 
despre acest nivel... In ultimul 
său an de juniorat, Dan Roma- 
nescu a făcut ce știe, a evoluat 
bine la dublu mixt și dublu bă
ieți (medalii de bronz) dar s-a 
descurcat mai greu la simplu, 
tocmai în partea superioară a 
competiției. Simon Crișan și 
frații Bohm au fost eliminați 
foarte repede, din toate probele 
la care au concurat, deși se cre
dea că...

Ferenczi, Sava și Zsolt Bohm 
— este de părere secretarul fe
derației — joacă la nivelul ge
nerației lor. Ei mai au 3—4 
ani de juniorat și depinde de 
antrenorii lor, în principal, pro
gresul viitor.

în încheiere, interlocutorul 
nostru se referea la turul campio
natului de juniori, recent dispu
tat la Pitești, și care caracteri
zează cum nu se poate mai bine 
activitatea cu copiii și juniorii : 
preocupare excesivă pentru NU
MĂR si neglijarea CALITĂȚII ! 
E clar că majoritatea antrenori
lor nu fac o selecție științifică, 
nu caută cu insistență printre 
miile de copii talentele autenti
ce, capabile să justifice efortu
rile de tot felul, să asigure viito
rul acestui sport și, nu în ulti
mul rlnd, satisfacțiile majore ale 
antrenorilor înșiși.

Mircea COSTEA

semifinale Spania va juca cu Iugo
slavia, iar U.R.S.S. va întîlni Bulga
ria.

BOX • Cassius Clay a declarat că 
la 28 septembrie, la New York, il va 
face k.o. în repriza a 7-a sau a 8-a 
pe noul să șalanger, Ken Norton. 
„După acest meci mă voi retrage 
pentru o perioadă de un an" — a 
continuat Cassius Clay. Campionul lu
mii a arătat că nu mai are adversari 
și că după ce se va odihni îl va pro
voca pe noul campion al lumii, care 
va fi desemnat ulterior în locul său.

CICLISM • Cursa de la Saint-Brieuc 
(Franța) a revenit lui Luis Ocana, 
care a parcurs 130 km în 3 h 17:0 
• Criteriul de la Bergerac, probă de 
75 km (circuit) a fost cîștigiat de 
olandezul Karstens în 1 h 51:27,0 • 
„Turul Slovaciei", aflat la cea de-a
5-a  ediție, se va desfășura cu înce-

PE SCURT 

nești au fost aduse importan
te modificări în programul 
competițional al Federației in
ternaționale de ciclism amator ; 
introducerea probei de 1000 m 
cu start de pe loc în cadrul 
C.M. de juniori și cea a probei 
individuale pe puncte in între
cerile de velodrom, la C.M. de 
seniori. Printre propunerile a- 
doptate de Congresul Federa
ției internaționale de haltere se 
află și acelea prezentate de 
delegația noastră și anume : 
introducerea categoriei de 
MM kg pentru a se reduce di
ferența actuală de 20 kg între 
cat. grea (110 kg) și semigrea 
(90 kg), reducerea timpului de 
pregătire pentru ridicarea hal
terelor de la 3 min. la 2 min; 
bandajele de la încheieturile 
miinilor și picioarelor sportivu
lui să fie în raport cu catego
riile de greutate (pînă acum 
ele aveau aceeași lungime, in
diferent de greutatea sportivi
lor).

Importante inovații și-au fă
cut loc în rîndul hotărîrilor 
Congresului Federației inter
naționale de gimnastică. La 
propunerea delegaților noștri 
— Maria Simionescu și N. Vie- 
ru — și a celor din R.F. Ger
mania, s-a acceptat mărirea 
numărului finaliștilor la 8 (cite

5 5 (iiPA ninopn" (grupa b) la înot
(Vrmare din pag. 1)

din: Anca Groza, Daniela 
Georgescu, Mihaela Costea, 
Carmen Bunaciu, Camelia Ho- 
țescu, Vali Dragomir, Angela 
Vamoși, Anca Georgescu, Va
leria Vlăsceanu și Melania Va- 
sile.

s Ieri au sosit pe adresa 
F.R.N. înscrierile nominale ale 
echipelor Bulgariei șl Iugosla
viei. Selecționata bulgară are 
în frunte pe campionul balca
nic al probei de 100 m liber, 
Ștefan Gheorghiev (53,7 în a-

,,TURNEUL PRIETENIA"
LA POLO

SOFIA (Agerpres). — în 
prima zi a competiției de polo 
„Turneul Prietenia" (jucători 
sub 19 ani) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Româ
nia— Bulgaria 3—3 (1—1, 0—1,
I— 0, 1—1), Ungaria — Polonia 
5—2, U.R.S.S. — Bulgaria B 
12—2, Cuba — Cehoslovacia 
8—6. Rezultate din etapa a
II- a: Cuba — România 9—3, 
Bulgaria — Polonia 9—4, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 5—4, 
Ungaria — Bulgaria B 12—6.

a cîștigat proba de 200 m spate cu 
2:08,9 (nou record național). In proba 
de 200 m fluture — Michael Kraus 
2:05,8, iar Ia 400 m mixt — Hans- 
Joachim Geisler 4:37,0. In proba femi
nină de 200 m liber, Jutta Weber a 
realizat 2:06,9 • La La Valetta au în
ceput întrecerile campionatului euro
pean de polo pentru echipe de ju
niori. lată rezultatele : Iugoslavia — 
Irlanda 9—4 ; Spania — Turcia 9—3 ; 
U.R.S.S. — Polonia 9—3 ; Olanda — 
Anglia 5—3 ; R. F. Germania — Malta 
7—2 ; Suedia — Franța 6—5.

ȘAH • După desfășurarea a 4 
runde, în turneul de la Polanica (Po
lonia) pe primul loc în clasament se 
află, la egalitate, Mihai Șubă (Ro
mânia) și Miroslav Filip (Cehoslova
cia) cu cîte 3 p. în runda a 3-a, 
Șubă l-a învins pe Knaak (R.D.G.), 
iar în a 4-a a remizat cu polonezul 
Doda q La Caracas a început cam
pionatul mondial universitar, la care 
participă echipe din 21 țări. în prima 
rundă, marea favorită, echipa 
U.R.S.S. a învins cu 2’4—IV2 Elveția 
și cu 3-0 (1) Columbia • După 5 
runde în „Cupa Tungsram", la Buda
pesta, lider este Holmov cu 4’/? P. 
urmat de Tatai 3Va p, Haag și Spi
ridonov 3 p.

TENIS • La Indianapolis au înce
put campionatele internaționale pe 
zgură ale S.U.A. Jucătoarele ro
mânce, care în primul tur au obținut 
victorii (Mihai — Nagelsen 6—4, 6—3 ; 
Ruzici — Kerr 6—3, 6—4 ; Simionescu
— Thomas 6—2, 6—1) au fost învinse 
în al doilea tur : Kathy Kuykendall
— Virginia Ruzici 6-2, 4—6, 6—1 ; 
Janice Metcalf — Mariana Simionescu
6—2, 6—3 ; Fiorella Bânicelli — Flo
rența Mihai 6—2, 6—3 ; Linkay Bos- 
hoff — Jeanne Evert 6—4, 6-1 ; 
Gynthia Doerner — Sally Greer 7—5,
6— 4 ; Helga Masthoff — Marcia 
O'Keefe 1—6, 6-3, 6—2 ; masculin : 
Dibbs — Molina 7—5, 6—2 ; Orantes
— Ganzabal 6-0, 6—2 ; Vilas —
Pfister 7—5, 6—2 ; Borowiak — El
Shafei 7—6, 6—7, 6—2. • în finală la 
North Conway : Connors — Ramirez
7— 6, 4—6, 6—3. • La Columbus : Tan
ner — Smith 6—4, 7—6. 

2 de națiune) Ia finalele pe 
aparate din cadrul C.M. și C.E. 
De asemenea, s-a hotărît ca 
aparatura oficială pentru mari
le competiții să fie cunoscută 
cu 2 ani înaintea desfășurării 
lor. Din 1977, fiecare țară va 
putea participa cu cîte 3 gim
naste la C.E. feminine. Alte 
noutăți : introducerea C.E. pen
tru juniori, ca și a C.E. pentru 
gimnastică ritmică (din 2 în 2 
ani).

Schimbări și în regulamen
tele disciplinelor natației. A 
fost adoptat cronometiajul e- 
lectronic. S-au modificat unele 
detalii în programul J.O., prin
tre care excluderea probelor 
de 4X100 m liber bărbați, și 
200 m mixt individual. La polo, 
se aprobă sistemul de califi
care cu 12 echipe. Modificări 
în regulamentul de polo : du
rata atacului de la 45 la 35 
sec ; eliminarea de la 1 min la 
45 sec ; doi arbitri.

La canotaj, proba de 4+1 
vîsle (feminin) se transformă 
în 4 fără cîrmaci. S-a mărit 
numărul categoriilor la judo, 
de lă 5 la 7. în fine, la volei, 
începînd cu 1 ianuarie 1977 se 
vor introduce două inovații : 
distanța de 9 m între antene 
și al 4-lea contact permis du
pă blocaj.

cest an) și coechipierii săi 
Toni Statelov, Vladimir Kola- 
rov și Nikolai Ganev din șta
feta de 4x200 m liber, finalis
tă la ultimul campionat mon
dial (Caii 1975). Alți compo
nent valoroși ai echipei j 
Krasimir Petkov cu 59,8 la 
100 m spate, și Krasimir Tu
manov, medaliat cu argint 
(200 m mixt) la recentele cam
pionate europene de juniori.

• Liderul formației iugosla
ve va fi tînărul Borut Petrici 
(15 ani) campion european de 
juniori la Oslo în proba de 
1500 m liber cu 16:00,39. Ală
turi de el îi vom revedea pe 
frații Predrag și Nenad Milos, 
la fel de buni în cursele de 
spate și craul, ca și pe bra- 
sistul Zdravko Divjak (67,86 pe 
100 m), cu toții participanți la 
J.O. de la Montreal.

RUGBYȘTII ROMÂNI 
Dltt NOU ÎNVINGĂTORI 

ÎN TURNEUL DE LA LVOV
Meciurile Selecționatei secunde 

de rugby a României, din cadrul 
etapelor a doua și a treia ale tur
neului de la Lvov, s-au încheiat 
cu victoria jucătorilor noștri : 
29—10 (IC—0) cu Cehoslovacia și 
9—3 (0—3) cu R.S.S. Ucraineană. 
Alte rezultate : U.R.S.S. A —
U.R.S.S. (tineret) 24—9 (10—O), 
Polonia — R.S.S. Ucraineană 
16—16 (10—3) — ziua a doua ;
Polonia — U.R.S.S. (tineret) 
9—0 (3—0) și Cehoslovacia —
U.R.S.S. A 12—7 (6—3) — ziua a 
treia.

TURNEUL OLIMPIC 
DE FOTBAL - REZERVAT 

NUMAI JUCĂTORILOR 
PÎNĂ LA 20 DE ANI ?

Declarațiile președintelui 
F.I.F.A. '

CIUDAD DE MEXICO, 11 
(Agerpres). Președintele Fede
rației internaționale de fot
bal, Joao Havelange, aflat la 
Ciudad de Mexico, a declarat 
că există șanse să se accepte 18 
sau chiar 20 de participante la 
campionatul mondial de fotbal 
din anul 1982, programat în 
Spania, formula cu 16 echipe 
fiind definitivă pentru mon
dialele din 1978, găzduite de 
Argentina. în altă ordine de 
idei, J. Havelange a anunțat că 
va propune ca pentru turneul 
olimpic din 1980, echipele parti
cipante să fie alcătuite din ju
cători pînă la vîrsta de 20 de 
ani.

-A-
ZURICH, 11 (Agerpres). într-un 

raport al Uniunii europene de 
fotbal se arată că la ediția 
1975/76 a celor trei cupe conti
nentale s-a înregistrat o crește
re cu 21,5 la sută a numărului 
de spectatori față de ediția pre
cedentă. La cele 247 de meciuri 
disputate în Cupa campionilor 
europeni, Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A. au asistat 5 579 041 
spectatori. Creșterea cea mai 
importantă a fost înregistrată la 
Cupa U.E.F.A. cu o medie de 
21712 spectatori de meci, față 
de 15 424, la ediția anterioară.
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