
Încheierea vizitei
1
I

TOVARĂȘULUI
NKOLAE CEAUSESCU

FROIETAkT OiN TOATE țMILC, UISSportuaOLETAB DIH TOATt TARILC,

IN UNIUNEA SOVIETICA
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA șl SPORT

In cea de-a doua zi a șederii 
In R.S.S. Armeană, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat 
leva din centrele de interes 
capitalei armene — Erevan.

La încheierea vizitei, zeci 
mii de cetățeni au ținut să 
prezenți pe străzile orașului 
revan pentru a-i saluta, ia ple
care, pe înalții oaspeți români.

Tinere îmbrăcate in frumoa
se costume naționale oferă to
varășului Nieolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu bu
chete de flori. Intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, gazdele i-au 
condus la avion pe tovarășul 

și tovarășa 
le-au urat

cî- 
ale

ștcști. Tovarășii din conducerea 
partidului și statului au venit 
împreună cu soțiile.
Erau de față V. I. Drozdenko, 

ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai am
basadei.

Pionieri au oferit flori to-
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varășului Nieolae Ceaușescu și | 
tovarășei Elena Ceaușescu.

ANUL XXXII — Nr. 8341 I 4 PAGINI — 30 BANI I Vineri 13 august 1976 I

ATLEȚII SE PREGĂTESC PENTRU EDIȚIA
JUBILIARA A CAMPIONATELOR NAȚIONALE

Nieolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu șt 
drum bun.

★
Tovarășul Nieolae 

secretar general al
Român, președintele

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală, veniți la aeroport, ■ 
au făcut o caldă și entuziastă I 
primire tovarășului Nieolae • 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. Mulțimea a aclamat I 
Îndelung „Ceaușescu —P.C.R", | 
reafirmînd cu însuflețire, vi
brant, sentimentele de profun- -

Stadionul Republicii găzduiește sîmbătâ (de la ora 15,30) și du
minică (de la ora 16,00) întrecerile finale ale campionatelor 
naționale individuale ale seniorilor, competiție aflată in acest an 
la cea de a 60-a 
intens.

ediție, pentru care atleții fruntași se pregătesc

Ceaușescu, 
Partidului

brant, sentimentele de profun- ■ 
dă dragoste și înaltă stimă pe I 
care poporul român le nutrește 1

I

din Canada, 
constănțean

Comunist . _
Republicii Socialiste România, 
împreună
Ceaușescu, _ __ _ .
în Capitală, din vizita făcută în 
Uniunea Sovietică unde și-a 
petrecut o parte din concediul 
de odihnă, la invitația C.C. al 
P.C.U.S.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.K., Nicu 
Ceaușescu, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., și Constantin 
Mileu, membru al C.C. al P.C.K., 
consilier al președintelui Repu
blicii.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 19,50, pc aeroportul Bă- 
neasa.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
iest întimpinați de tovarășii 
Manca Mănescu, Ștefan Voitee, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. 
Ghcorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Ioniță, Petre Lupii, Paul 
Niculescu, Gheorglie Oprea. 
Ghcorghe Pană, Ion l'ățan, Du
mitru Popescu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț, Iosif Banc, Ion Coman, 
Mihai Dalea, Ion Dincă, Mihai 
Gere, Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu și Aurel Duma, de 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, de conducători de insti
tuții centrale și organizații ob-

cu tovarășa Elena 
s-a întors, joi seara.

față de partid și secretarul său 
general, hotărîrea tuturor cetă
țenilor țării de a contribui activ 
la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului și sta
tului nostru, a obiectivelor sta
bilite de Congresul al XI-lea și 
a Programului comuniștilor, la 
progresul neîntrerupt al patriei 
pe calea socialismului și comu
nismului. Oamenii muncii pre- 
zenți la aeroport au exprimat, 
în același timp, deplina satis
facție și aprobare a întregii na
țiuni față de rezultatele rodni
ce ale convorbirilor purtate de 
tovarășul Nieolae Ceaușescu cu 
tovarășul Leonid Ilici Brejnev, 
ale întîlnirilor avute cu condu
cători de partid și de stat ai 
republicilor sovietice socialiste 
vizitate, care se înscriu ca un 
moment important în dezvolta
rea și întărirea relațiilor de 
prietenie 
Partidul 
Partidul 
Sovietice, 
Uniunea
porul român și popoarele so
vietice, în folosul edificării noii 
orînduiri în cele două țări, in 
interesul cauzei 
conlucrării și solidarității țări
lor socialiste, partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor 
forțelor antiimperialiste și pro
gresiste.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu căldură aclamațiilor 
și manifestărilor pline de sim
patie ale populației

și colaborare dintre 
Comunist Român și 
Comunist al Uniunii 

dintre România și 
Sovietică, dintre po-

socialismului,

Capitalei.

„CUPA REVISTA
MUNICIPIULUI
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La reîntoarcerea 
tînăruț fondist 
Ilie Floroiu a fost primit cu 
brațele deschise de iubitorii 
sportului de pe Litoral, locul 5 
ocupat de el în finala cursei 
de 10 000 metri și noul record 
care l-a întovărășit (27:59,93) 
constituind pentru aceștia mo
tive de reală satisfacție. După 
o scurtă perioadă de odihnă 
Floroiu și-a reluat antrena
mentele, sub conducerea lui 
Ion Veliciu, pregătindu-.și par
ticiparea la finalele campio
natelor naționale de pe stadio
nul Republicii.

„La revenirea acasă — ne-a 
spus valorosul nostru atlet, 
intr-o convorbire telefonică — 
mi-a fost destul de greu cu 
reacomodarea, somnul ocolin- 
du-mă noaptea și moleșin- 
du-mă ziua. Dar am făcut e- 
forturi pentru a grăbi readap
tarea și acum mă simt in per
fectă condiție fizică. Antrena
mentele au crescut în intensi
tate și sînt convins că-mi voi 
onora participarea la «națio
nale» cu rezultate bune atît la 
5 000 m cît Și la 10 000 m. Și 
să vă spun un mic secret : do
resc ca pe tartanul stadionului 
Republicii să încerc să-mi co
rectez recordurile republicane, 
inclusiv pe acesta recent de la 
Montreal, la 10 000 m. Mă 
simt în puteri să obțin rezul
tate și mai bune decît cele 
«scoase» de mine pînă acum!..."

Cursele lui Floroiu, alături 
de colegii săi de la Farul, Că
tălin Andreica, Stelian Marcu 
și de ceilalți fondiști între ca
re Petre Lupan, Fl. Sandru, 
Ilie Cioca, Aurel Niculescu vor

constitui, fără îndoială, punc
te de atracție în programul 
celor două zile de concurs ale 
finalelor campionatelor de at
letism ale seniorilor. Și nu nu
mai ele... Cercetînd programul 
competiției și frunzărind listele 
de înscrieri prezentate federa
ției de atletism de cluburile și 
asociațiile noastre sportive, re
iese limpede că și alte probe 
pot fi considerate puncte de 
atracție. Este vorba, înainte 
de toate, de acelea în care în 
disputa pentru cucerirea titlu
rilor de campioni sînt angre
nați mai mulți concurenți, de 
forțe apropiate și de o valoa
re mai ridicată între care :

(Continuare în pag. 2-3) ILIE FLOROIU

„CUPA EUROPEI" (GRUPA B) LA ÎNOT

CINE VA PROMOVA
ÎN PRIMA GRUPĂ VALORICĂ?
• UNGARIA Șl OLANDA ALINIAZĂ CELE MAI OMOGENE ECHIPE
• FORMAȚIILE BULGARIEI, IUGOSLAVIEI Șl ROMÂNIEI DE VALORI
SENSIBIL EGALE • VA REPETA MARIAN SLAVIC (LA........ .............

SUCCESUL DE LA SOFIA ?
30 DE ANI)

PARIS MATCH"

BUCUREȘTI"
LA FOTBAL

DESPRE NADIA COMANECI

Ieri a început pe sta
dionul Republicii din Ca
pitală competiția de fot
bal 
lui
•n
startul campionatului na
țional. La actuala ediție 
a „Cupei" participă for
mațiile bucureștcne Ra
pid, Progresul, Metalul 
și Voința. Iată rezultate
le cu care s-au Încheiat 
partidele de ieri : Rapid 
— Voința 4—0 și Pro
gresul — Metalul 4—3.

(Amănunte în pag. 2-3).

„Cupa Municipiu- 
București", care 

fiecare an precede

PARIS, 12 (Agerpres) — Re
vista Paris-Match publică în 
ultimul său număr un amplu 
reportaj despre tripla cam
pioană olimpică Nadia Coma
neci, tînăra gimnastă româncă, 
eroina C..........................
Montreal, 
sportului 
evoluții, 
minunea 
Montreal", 
se scrie, între altele : 
liană și zefir, spiriduș al pa
lestrei, pană și suspin, firavă 
gazelă și alb porumbel, Nadia, 
eu te salut! Zeus olimpianul 
te protejează și tu ești cea 
mai strălucitoare între toate 
flăcările. Aici mă opresc, 
adaugă autorul, Pindar însuși

Olimpiadei de la 
care a uimit lumea 
cu minunatele sale 
Sub titlul ’* “
Jocurilor

, în acest

„Nadia, 
de la 
reportaj 
„Nadia

n-ar mai fi găsit metafore. 
Cei care au văztit-o în timpul 
Jocurilor de Ia Montreal, zbu- 
rînd de pe o bară pe alta, de 
pe calul de sărituri pe bîrnă. 
de pe birnă pe covorul de 
exerciții să nu-și creadă ochi
lor. Nici efort, nici forță, ci 
doar grație, grație infinită, 
cea care ne cucerește inimile".

După ce evocă treptele as
censiunii sportive a Nadiei Co- 
măneci, autorul reportajului 
scrie ; „La Montreal a fost ca 
o explozie. A început să 
plouă cu note de zece și în fața 
acestei perfecțiuni nemaivă
zute arbitrii se vor fi înțeles 
ca pe viitor să elaboreze o 
nouă scară de notare, a cărei 
bază să fie nota maximă 15".

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE CICLISM

La ora cînd citiți aceste rîn- 
duri, patru din cele cinci e- 
chipe ce se vor întrece sîm- 
bătă și duminică pentru dobîn- 
direa unui singur loc alături 
de marile valori ale înotului 
european se află în capitala țâ
rii noastre. Sportivilor 
dezi, sosiți în București 
leva zile inainte li s-au 
rat de astăzi dimineață 
chipele Bulgariei și Iugoslaviei; 
cit privește formația Ungariei, 
aceasta este așteptată să so
sească tot azi, la ora prînzului.

în piscina Dinamo, unde an
trenamentele înotătorilor vor 
continua pînă mîine la prînz, 
totul este gata pentru marea 
competiție, inclusiv instalația 
de cronometraj electronic care 
ne va furniza rezultatele în- 
tr-un timp record. A mai ră
mas doar reunirea conducăto
rilor fiecărei echipe în cadrul 
obișnuitei ședințe tehnice — 
astă seară la ora 21,30 — pen
tru tragerea la sorți a culoa
relor și definitivarea formați
ilor, că întrecerile pe care 
studioul de televiziune vi le 
va transmite în direct să poa
tă începe în condiții optime.

Pe baza înscrierilor de prin
cipiu făcute de către fiecare 
federație în parte se cunosc, 
la această oră, în linii mari 
concurenții din fiecare probă, 
în prima zi sînt programate 
toate cursele de 100 m, cele 
de 400 m liber, 200 m mixt și 
ștafetele de 4X100 m, iar du
minică programul va cuprinde 
probele de 200 m în fiecare

olan- 
cu cî- 
alătu- 
și e-

liber, 400 m
4 X 200 m li-

procedeu, 1500 m 
mixt și ștafeta de 
ber.

O scurtă privire asupra ta
bloului participanților ne indi
că evident o superioritate a 
echipelor Ungariei și Olandei 
principalele candidate 
I. A. Hargitay (mixt), 
raszto (spate și mixt), 
(400 m și 1500 m) și T. Mikola 
(delfin) sînt punctele forte ale 
formației ungare, 
olandezii mizează 
pe sprinterul Van 
H. Elzerman (400 
R. Hond (100 m delfin) și 
ța deosebită a ștafetelor, 
punctează dublu față de 
bele individuale.

Celelalte trei echipe, 
Bulgariei, Iugoslaviei și Româ
niei vor fi angajate într-o pa
sionantă dispută pentru cel 
de al treilea loc. înotătorii bul
gari par a avea o ușoară su
perioritate datorită ștafetelor 
(cele de craul au fost finaliste 
la C.M.), dar surprizele de 
orice gen nu sînt excluse.

înotătorii români — ne spu
nea antrenorul federal Tiberiu 
Munieanu — și-au propus evo
luții la nivelul maxim al posi
bilităților, încheiate cu un nu
măr cît mai mare de recorduri. 
Șanse mai mari de a figura 
printre primii trei clasați păs
trează Zeno Oprițescu (100 m 
liber), Marian Slavic (200 m 
liber, probă pe care a și cîști- 
gat-o la ultima ediție), Octa
vian Kesler (100 m bras) și 
ștafeta de 4X100 m liber. (a.v.).

la locul 
Z. Ver- 
S. Nagy

în timp ce 
la rîndul lor 
der Kuil, pe 
m și 1500 m), 

for- 
care 
pro-

ale

N. GAVRILĂ (STEAUA), LOCUL I LA SEMIFOND
GALAȚI, 12 (prin telefon), 

în ciuda timpului nefavorabil 
(a plouat mărunt și rece), nu
meroși gălățeni au fost pre
zenți pe traseul din Țiglina, 
unde s-au desfășurat probele 
de semifond din cadrul Cam
pionatelor republicane de ciclism. 
Atît la juniori, dar mai ales Ia 
seniori, lupta pentru titlurile 
de campioni a fost deosebit de 
dirză, spectaculoasă și nu lip
sită de peripeții. In proba se
niorilor., de pildă, înaintea ul
timului sprint dinamoviștii M. 
Romașcanu și T. Vasile ocu

pau primele două locuri și se 
părea că unul din ei va cuceri 
laurii victoriei. Dar nu a fost 
așa. Formația Steaua a atacat 
energic în ultimul sprint, faci- 
litînd astfel succesul lui N. Ga
vrila care, cu cele patru 
sprinturi cîștigate anterior, a 
devenit campion al țării.

Rezultate. Semifond juniori 
II (20 km) : 1. I. Vintilă (Pe
trolul Ploiești) 17 p, 2. Gh. 
Lăutaru (Șc. sp. 1 București) 
16 p, 3. C. Cercel (Hidrotehni
ca Constanța) 5 p ; juniori I 
(40 km) : 1. St. Pintegan

(CIBO Brașov) 24 p, 2. I. Mi- 
rea (Șc. sp. 2 București) 16 p, 
3. C. Popa (Petrolul) 14 p ; se
niori (60 km) : 1. N. Gavrilă 
(Steaua) 35 p, 2. T. Vasile 
(Dinamo) 33 p, 3. M. Romaș- 
canu (Dinamo) 32 p, 4. G. Ne- 
goescu (Steaua) 14 p, 5. I. 
Cernea (Olimpia București) 11 
p, 6. V. Pascale (Steaua) 10 p.

Vineri este zi de odihnă, 
sîmbătă se vor desfășura pro
bele de contratimp individual 
juniori, iar duminică — cursa 

d-e contratimp individual seniori. 
T. SIRIOPOL-coresp. județean Tudor Furtunescu, cel mai rapid „delfin" din țară.



~în înfîmpinarea zilei de 23 August DE ASTĂZI, LA POLIGONUL TUNARI
■*

TINERETUL PARTICIPĂ LA NUMEROASE
COMPETIȚII

Din țară ne parvin noi vești 
despre atmosfera entuziastă 
care domnește pretutindeni, în 
aceste zile premergătoare săr
bătorii scumpe întregului nos
tru popor — ziua Eliberării 
patriei. Printre acțiunile prin 
care tineretul, toti _ oamenii 
muncii omagiază mărețul eve
niment, la Ioc de frunte se si
tuează și cele eu caracter 
sportiv. Numeroase competiții 
tradiționale de masă sînt de
dicate zilei de 23 August, că- 
pătind astfel 
sebită și un 
sărbătoresc.

o amploare deo- 
accentuat caracter

Asociația sportivăORADEA.
Voința din localitate este orga
nizatoarea unei mari acțiuni la 
care iau parte amatorii de 
sport din 11 cooperative meș
teșugărești. Este vorba de „Cu
pa Eliberării" la fotbal, hand
bal, volei, șah, tenis de masă, 
motocros și atletism. întrece
rile sînt în plină desfășurare, 
evidențiindu-se pînă în prezent 
tinerii de la „Electrometal", 
„Cootex" (la fotbal si atle
tism), „Lemnul" și „încălță
mintea" (la handbal și șah). 
De asemenea, 19 comisii de 
specialitate ale C.J.E.F.S. Bi
hor și-au definitivat programe
le competițiilor proprii dotate 
cu același trofeu. Primele în
treceri vor lua startul în aceas
tă săptămînă.

județului. Cîștigătoarele la atle
tism : 80 m : Otilia Asztalos 
(Abatorul Oradea) ; 800 m :
Edith Toth (Bihoreana Marghi- 
ta), lungime : Otilia Asztalos ; 
aruncarea mingei de oină : 
Cornelia Lele (Confecția Ora
dea) ; tenis de masă : ~
Feher (Eternit Oradea), volei : 
Bihoreana Marghita; ‘
bal : Comerțul Oradea. Trofe
ul a revenit reprezentantelor 
asociației Comerțul Oradea cu 
149 p, urmate de cele de 
Bihoreana Marghita 144 p 
Fabrica de 
117 p.

CRAIOVA. 
Dolj se află 
rare faza pe 
petițiilor de 
pice, tenis de cîmp, tenis de 
masă, handbal și șali dotate cu 
„Cupa Eliberării". In zilele de 
23 și 24 August vor avea loc 
etapele pe localități. De ase
menea, in vederea defilării din 
ziua de 23 August, la Craiova 
se fac intense pregătiri. Coloa
na sportivilor va număra a- 
proape 5000 de participanți. Tot 
la Craiova, prin grija Consi
liului popular municipal, se 
desfășoară ample acțiuni de 
amenajare a unor terenuri de 
sport și spații de joacă în car
tiere și în școli. De remarcat 
faptul că au fost amenajate 80 
de asemenea terenuri, altele 
fiind în curs de amenajare, 
printre care și cele de la sta
dionul Central, unde se lucrea
ză la terenurile de fotbal, vo
lei, baschet și tenis de cîmp.

Erika

hand-

la
--------  . și
confecții Oradea

In întregul județ 
în plină desfășu- 
asociație a com- 

fotbal, volei, po-

CONCURSUL INTERNATIONAL DE TIR „PRIETENIA"
începînd de astăzi, Bucu- 

reștiul este gazda unei noi 
competiții sportive de anver
gură. Mai precis, la poligonul 
Tunari, încep întrecerile com
petiției internaționale de tir re
zervată juniorilor, concursul 
„Prietenia". La festivitatea de 
deschidere, care se desfășoară 
azi, la ora 8,30, în cadrul natu
ral al pădurii Băneasa, parti
cipă tinerele speranțe ale tiru
lui din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria, U.R.S.Ș. și bi
neînțeles, România. Este vorba 
deci, despre reprezentanții u- 
nor adevărate forțe ale tirului 
mondial, remarcate deseori pe 
plan internațional și reafirma
te din plin la întrecerile olim
pice de la Montreal. Iată, așa
dar, un prim motiv pentru a 
anticipa valoarea ridicată a e- 
voluțiilor din concursul care

începe astăzi și continuă pînă 
duminică.

Actuala ediție a concursului 
„Prietenia" se desfășoară sub 
auspicii aparte. Avem în ve
dere, în primul rînd, faptul că 
ea constituie o ultimă verifica
re de anvergură pentru majori
tatea juniorilor care, în luna 
septembrie, în orașul iugoslav 
Skoplje, vor participa la între
cerile Campionatelor europene 
ale senioarelor și juniorilor, e- 
diția 1976. De ‘ '
proape sigur că 
zenți acum la 
alege și viitorii ____ ... _
Skoplje. în plus, pentru toate 
federațiile de specialitate din 
țările participante la concursul 
„Prietenia", această competiție 
înseamnă primul pas în noul 
ciclu olimpic în vederea Jocu
rilor de la Moscova. E de alt
fel și în intenția forului nos
tru de specialitate de a înce-

altfel, este a- 
dintre cei pre- 
Tunari se vor 
laureați de la

la gura humorului TABĂRA DE INSTRUIRE
A PREȘEDINȚILOR DE ASOCIAȚII SPORTIVE

pe chiar de acum urmărirea 
tuturor celor susceptibili de a 
forma un lot de perspectivă 
pentru anul 1980.

Cu atît mai mult cu cit, în 
programul întrecerilor de la 
Tunari figurează patru probe 
olimpice (pistol liber, pistol vi
teză, talere-șanț și talere-turn) 
și alte două probe, asemănătoa
re cu pușca liberă olimpică : 
pușca standard, 60 f c și pușcă 
standard 3x20 f.

Date fiind aceste consideren
te va fi foarte interesant să 
urmărim evoluțiile tinerilor 
noștri reprezentanți, din rîndul 
cărora nu vor lipsi valori afir
mate chiar în întrecerile 
anvergură ale seniorSor. 
referim în primul rînd lă cam
pionii europeni Eva Olah și 
Mircea Ilca, la Marian Oncică, 
Dan Calalb, sau G. Tătaru în 
probele de pușcă standard, la 
pistolarii Laurențiu Pop, Dan 
Vinț, Florin Irimia, Gheorghe 
Macovei, la taleriștii Cristian 
Pintilie și Ion Ionică, Toți a- 
ceștia și colegii lor de genera
ție reprezintă schimbul de mîi- 
ne al tirului românesc.

Radu TIMOFTE
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MARGHITA. Tradiționala 
competiție „Cupa fetelor" or
ganizată ireproșabil de Con
siliul județean al sindicatelor Bi
hor, în colaborare cu organele lo
cale, a fost găzduită la aceas
tă ediție de orașul Marghita, 
bucurîndu-se de o numeroasă 
participare : 342 de concuren
te din 7 unități industriale ale

„CUPA MINERULUI". Săr
bătoarea minerilor a prilejuit 
organizarea, în mai multe cen
tre, a unor competiții de masă 
și de performanță, 
totodată evenimentului de sem
nificație majoră de 
August. Astfel, la Baia Mare 
și Cavnic, au avut loc meciuri 
și demonstrații de handbal și 
volei ; Ia Baraolt un turneu 
de fotbal la care au participat 
echipele Unirea Sf. Gheorghe, 
Carpați Brașov, Minerul Bara
olt și Izvorul Biborțeni (clasa
te în această ordine) ; la Boc
șa s-au întilnit în competiții 
de volei, handbal, fotbal și 
atletism reprezentanți ai mine
rilor din localitate și ai celor 
din Dognecea și din Ocna de 
Fier. Cu acest prilej, au mai 
avut loc și demonstrații de 
lupte și box susținute de spor
tivi din Bocșa și Reșița.

dedicate
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Continuînd una din cele mai 
interesante inițiative, secția 
sport a C.C. al U.T.C. a orga
nizat și în acest an tabere de 
instruire a președinților aso
ciațiilor sportive’ ale liceelor 
din întreaga țară. După ce 
primele două serii (a cîte 250— 
300 de președinți) au fost găz
duite de stațiunea Costinești, 
iată-i acum prezenți pe alți 
250 de președinți-elevî în ta
băra centrală de instruire de 
la Gura Humorului, jud. Su
ceava. Că astfel de inițiative 
sînt deosebit de utile, ne-au 
confirmat și tinerii care au ve
nit în frumosul oraș bucovi
nean. Ei știau că prezența lor 
aici era legată, în primul rînd, 
de însușirea unor cunoștințe

„CORSA VICTORIEI44
LA CICLSSM

Tradiționala competiție de ci
clism „Cursa Victoriei" organi
zată de clubul sportiv „Steaua" 
se va desfășura în acest an în
tre 31 august și 4 septembrie. 
Cursa măsoară 635 km, împăr- 
țiți în 6 etape. In prima etapă, 
cicliștii se vor întrece la 31 au
gust pe un circuit din Dru
mul Taberei, care totalizează 
75 km.

ASTĂZI VOR FI DESEMNATE NOILE CAMPIOANE
ALE ȚĂRII LA CANOTAJ FEMININ

MUNICIPIUL GH. 
GHIU-DEJ, 12 (prin 
La oea de a treia

noi în domeniul organizării ac
tivităților sportive de masă. 
Pentru ca scopul să fie reali
zat cît mai bine, în tabără 
le-au stat la dispoziție nume
roase surse, dintre care cel 
mai apreciat a fost cabinetul 
metodic.

Acesta a 
de elevi și 
expună în 
la școala 
că cele 250 de scurte informări 
au făcut obiectul unui inedit 
și util schimb de experiență. 
Dar, cum era și firesc lecți
ile cele mai atrăgătoare au 
fost cele practice. Ele au con
stat în organizarea de între
ceri pentru „Cupa tineretului" 
și trecerea normelor pentru 
Complexul „Sport și sănătate".

Așa cum ne spunea direc
torul taberei, tov. Septimiu 
Todea, „In vederea obișnuirii 
președinților asociațiilor elevi
lor cu munca organizatorică, 
întreaga conducere a taberei a 
fost încredințată acestora. Ei 
s-au constituit într-un coman
dament, iar rezultatele sînt 
remarcabile. Apreciabil este și 
faptul că prin muncă proprie 
ei și-au amenajat un teren de 
tenis bitumin&t și au prestat 
alte multe ore pentru a pune 
la punct întreaga bază sporti
vă a Grupului școlar minier 
din Gura Humorului — gazda 
lor pe durata taberei".

Duminică 8 august de „Ziua 
Minerului" pe bazele sportive 
amplasate în punctul numit 
„Lunca Moldovei" din Gura 
Humorului au avut loc multe 
întreceri sportive. La organi
zarea acestora participanții la 
tabăra de instruire a C.C. al 
U.T.C. și-au adus o substan
țială contribuție.

Ion GAVRILESCU

ATLEȚII SE PREGĂTESC
I
I

fost organizat chiar 
fiecare a trebuit să 
scris experiența de 
unde învață, astfel

PENTRU „NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

kl I
I

GHEOR- 
telefon). 

__  __ ___ ______  întîlnire 
din acest sezon cu canotajul, 
pista nautică de la lacul Belci 
a întîmpinat, din nou, schifișiii 
cu valuri mari și un vînt foar
te puternic. Din această cauză, 
organizatorii au fost nevoiți să 
amine primele starturi ale cam-

pionatelor republicane de se
niori cu o oră. Dar, cum chiar 
și după această oră vremea a 
rămas neprielnică, desfășurarea 
curselor eliminatorii ale echi
pajelor feminine a stat sub 
semnul întrebării. Totuși, în 
cele din urmă, preliminariile 
s-au disputat, solicitînd însă 
multe eforturi din partea spor-

• LA TG, MUREȘ s-a disputat 
ediția a XlX-a a „Cupei Eliberă
rii* la tir cu arcul, competiție 
care a fost onorată de prezența 
a numeroși arcași din București, 
Cluj-Napoca, Satu Mare, Aninoasa 
și orașul organizator. Dintre re
zultatele obținute se remarcă, în 
mod special, noile recorduri na
ționale ale lui M. Bîrzu (A.S.A. 
Cluj-Napoca) 467 p la 2 X 90 m, 
V. Stânescu (Olimpia Buc.), 554 p 
la 2 X 70 m, 537 p la 2 X 50 m 
și 2158 p la proba dublu FITA, 
și Angela Dan (A.S.A. Cluj-Na- 
poca) 476 p la 2 X 50 m. Tro
feul a revenit, pe echipe, Olim
piei București la bărbați și Vo-

' .......................................• ETA-
a „Cu- 
(pentru

iniei Tg. Mureș ia femei. 
PA JUDEȚEANĂ Dîmbovița 
pai tineretului” ia fotbal _____
echipele sătești) a fost cîștigată 
de formația Unirea Răcarî. Pe 
locurile următoare s-au clasat Uni
rea Nucet și Energia Glodeni. 
a IN TOATE LOCALITĂȚILE jude
țului Ilfov care ou echipe de fot
bal în campionatul județean sau 
în Divizia C. apropierea deschide, 
rii sezonului fotbalistic a prile
juit reamenajarea și înfrumuseța
rea terenurilor. Se evidențiază pe 
această linie gospodarii bazelor 
sportive din comunele Gruiu, Bo- 
lintinul din Vale, Buftea, Spanțov 
și Mihăilești. a IA ARAD s-a 
desfășurat prima ediție ă compe
tiției rugbystice „Cupa Motorul". 
Pe primele două locuri s-au cla-

sat Selecționata școlilor sportive 
și A. S. Motorul Arad, a CON
DUCEREA ASOCIAȚIEI SPORTIVE 
CUPROM Baia Mare a pus, in 
ultimul timp, un accent deosebit 
pe extinderea și modernizarea bo
telor sportive. Astfel, Ia comple
xul sportiv de pe str. Horia s-au 
construit noi vestiare, magazii 
pentru echipament, două noi te
renuri de tenis cu zgură roșie, o 
tribună pentru 300 de spectatori, 
și suprafețe de joc pentru handbal 
și volei, e NUMEROȘI MUNCI
TORI FORESTIERI din Reghin par
ticipă de mai bine de două luni 
la ccmpionatul asociației sportive 
Avintul la fotbal, atletism, hand
bal, popice, tenis, șah șl tenis 
de masă. Dintre cîștigătorî vor fi 
selecționați reprezentanții asocia
ției care se vor întrece la tradi
ționala competiție județeană, 
„Cupa Mureșului și Tîrnavelor". 
• SPORTIVII DE LA A. S. CA- 
RAIMANUL BUȘTENI au ocupat 
primul loc la faza județeană a 
„Cupei 23 August" la orientare tu
ristică, care s-a desfășurat pe un 
traseu de 6 km de sub masivul 
Caraiman. Pe locurile următoare 
s-au situat formațiile Metalul 
Plopeni șl Carpați Sinaia.

CORESPONDENȚI : I. Păuș, M. 
Avanu, D. Moraru-Silvna, R. Hăr
ți uț, V. Săsăranu, C. linca și N. 
Bucur.

tivelor și pierzînd, în mod fi
resc, din spectaculozitate. In 
genera], rezultatele au fost cele 
scontate, excepție făcînd, poate, 
doar înfrîngerea Elisabetei La- 
zăr și Marianei Lucaciu 
(U.T.A.) de către tînărul echi
paj al C.N.U. Arădencele ău 
obținut, totuși, calificarea în 
reuniunea de joi după amiază.

Victorii clare și opțiuni se
rioase pentru finale.le progra
mate vineri după amiază au 
realizat reprezentantele C.F.R. 
Timișoara la 2 f.c. (Filigonia 
Toll-Florica Stoica) și schif 
simplu (Maria Micșa),’ precum 
și echipajul de 4+1 rame ale 
clubului Dinamo. De reținut ni 
se pare și faptul că Steaua ali
niază în întrecerile feminine o 
singură ambarcațiune — la 
8+1. Principalele adversare ale 
schifistelor de la Steaua se a- 
nunță ec-hipele cluburilor Di
namo, C.N.U. și Voința (toate 
din Capitală), dar cum în a- 
ceastă probă se dispută direct 
finala nu am putut vedea echi
pajele la lucru. Prin prisma 
valorilor pe care le are în bar
că (Aurelia Marinescu, 
Avram, Cornelia Neacșu, 
gelica Chertic, Maririela 
xim — ca să amintim 
nume) prima șansă 
totuși, schifului de la Steaua:

La 4+1 vîsle, unde se va 
disputa, de asemenea, direct fi
nala calculele hîrției- indică1 
drept principală favorită am- 
barcația clubului Dinamo, al 
cărei stroc este maestra eme- 

, rită a sportului Ioana Tudo- 
răn. Așadar, vineri după amia
ză vor fi cunoscute noile cam
pioane ale țării la canotaj fe
minin, urmînd ca tricourile de 
campioni la masculin să se de- 

■ cearnă după întrecerile de sîm- 
bătă.

Elena
An-
Ma- 

cîteva 
aparține,

Horia ALEXANDRESCU

□

NOI RECORDURI
TINERILOR

In noul bazin olimpic din 
Brăila s-au desfășurat campio
natele naționale de înot ale 
copiilor (categ. A și B). Repre
zentanții Școlii nr. 54 din 
București au dominat întrece
rile, ocupînd primul loc în 
clasament înaintea sportivilor 
de la Șc. sp. Reșița și Crișul 
Oradea. Iată cele mai bune re
zultate :

100 m 
(Șc. sp. 
Cîmpianu 
65,0 ; 100 m 
Prass (Șc. sp. 
Cristina Seidl 
1 : 23,6 — rec. 
200 m mixt :

nr.

liber : FI. Mustață 
Br.) 60,4 — Anca
(CSM Cluj-Napoca) 

bras : Brigitte 
Reș) 1 :23,7 — 
(Șc. sp. Timiș) 

fete categ. B ; 
Irinel Pănulescu

100 m — Toma Petrescu și 
Claudiu Șușelescu ; lungime — 
Ștefan Lăzărescu, Dumitru Ior- 
dache, Constantin Bădoi, Tudo- 
rel Vasile ; 800 m — Gh. Ghi- 
pu, Nicolae Onescu, Gh. Un- 
gureanu ; 100 mF — Veronica 
Buia, Viorica Enescu, Valeria 
Ștefănescu ; înălțime — Cor
nelia Popa, Virginia Ioan; 
greutate — Mihaela Loghin 
Valentina Cioltan etc.

In ceea ce ne privește, aș
teptăm cu interes cursa de 
3000 m obstacole : replica 
care i-o vor da multiplului 
campion al probei, Gheorghe 
Cefan, tinerii alergători Paul 
Copu, Vasile Bichea și Dan Be- 
tini. Pe de altă parte, va fi 
interesantă de urmărit com
portarea lui Cefan după evolu
ția sa. sub așteptări, de la 
jocurile Olimpice.

Din informațiile pe care le 
deținem de la diverși antre
nori și de la unii dintre cores
pondenții noștri, atleții seniori 
și alături de ei unii din
tre cei mai buni juniori — 
se pregătesc cu seriozitate, 
cu dorința fermă de a obține 
rezultate cît mai valoroase la 
întrecerile finale ale celei de 
a 60-a ediții a campionatelor 
naționale, evenimentul cel mai 
de seamă al activității compe- 
tiționale interne a atletismului 
nostru.

Si

pe

ÎN ÎNTRECERILE
ÎNOTĂTORI
(Petr.) 2:40,6 ; 200 m liber :
Irinel Pănulescu 2:24,0 — rec. 
fete categ. B ; 400 m liber : 
Andrea Steriu (Șc. 54) 4:59,8 ; 
100 m spate Edit Kugliș (Cri
șul) 1:14,3 — rec. fete categ. A
— D. Ținea (Cr.) 66,8 ; 200 m 
delfin: Andrea Steriu 2:40,3 — 
C. Neagrău (Cr.) 2:39,0; 400 m 
liber : Irinel Pănulescu 5:05,l — 
rec. fete categ. B; 200 m bras: 
Viorica Rusu (Lie. 4 Galați) 
2:58,8 ; 400 m mixt : D. Țin
ea 5:07,3 — rec. băieți categ. A
— Mariana Marin (Roș.) 5:35,6; 
4X100 m liber (f) : Dinamo 
4:33,1 — rec. fete categ. A — 
Crișul 4:49,1 — rec. fete categ. B.
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RAPID - PROGRESUL, IN FINALA 

„CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI1
ACTUALITĂȚI»

• MIERCURI, la Istanbul 
echipa Dinamo a susținut ur. 
nou meci amical, întilnind p< 
Besiktas. Gazdele au cîștigat cv 
2—1.

UVÎNTUL ANTRENORII...
|C CONSTANȚA) : „SPERĂM CA
tlMAI LA SFIRȘITUL... TURULUI 1“

Li ^petre 
Lui prin 
I a celor 
ta a fost 
ampiona- 
lendea, I.

Hof- 
și, deI compor- 

I echipei. 
I — zice 
rsinitit in 
nl efortu- 
■ partea a 
I cerea o 
li nu am 
[turul mai 
Lbia noas
ta naufra- 
r aici un 
și antre- 

ișor, venit 
în partea

bl jucător 
lene, apoi 
n Tîlves-
P. Comă- 
ia echipei 
Litească de 
Tomisului.

publicul 
fondul de

efort maxim al fiecărui echi
pier, sper să se sincronizeze 
fericit experiența lui Antones
cu, Matecscu (cel care, cu 
Dragnea, reprezintă noutățile 
dc preț ale echipei) și Sălceanu 
cu elanul celor tineri, dintre 
care Petcu și Lifciuc sînt prac
tic debutanți". întrebăm care 
este „problema nr. 1 a echi
pei" și Petre Comăniță răs
punde imediat : „Eficacitatea ! 
Nu avem om de gol. Dar spe- 

accastărăm să rezolvăm și 
problemă".

...F. C. Constanța se 
un, nou start în prima 
De fiecare . dată startul

L. VLAD (F. C.

află la 
divizie, 

fotba-

liștilor constănțeni a fost bun. 
L-a „înghițit" mediocritatea în 
a doua parte a campionatului 
și Petre Comăniță are o ex
plicație și pentru acest feno
men : „N-am găsit pînă acum 
cheia perioadelor de iarnă; 
cînd umiditatea, salinitatea și 
vîntul litoralului împiedică o 
bună refacere. In schimb, vara 
pregătirea noastră este favori
zată de ionizarea superioară a 
mării, de unde și starturile 
foarte bune. Sper că vom îm
bunătăți, însă, mijloacele de 
refacere în perioada de iarnă 
(nu avem incă o saună la sta
dion !) și F. C. Constanța va 
zîmbi din partea superioară a 
clasamentului nu numai la 
sfirșitul... turului 1“

Mircea M. IONESCU

Pe stadionul Republicii s-au 
disputat, ieri după-amiază, în 
cuplaj, primele meciuri din ca
drul celei de a X-a ediții a 
„Cupei Municipiului București", 
în „deschidere" s-au întîlnit 
Rapid și Voința. Jucînd bine, 
îndeosebi în prima repriză, fe
roviarii au cîștigat cu 4—0 
(3—0) prin golurile marcate de 
M. Stelian (min. 17), Neagu 
(min. 36), D. Popescu (min. 41) 
și Rișniță (min. 73 din 11 m). 
RAPID : Ioniță — Popa, Pîrvu, 
Niță, David — Șutru, Rișniță, 
M. Stelian — D. Popescu, Nea
gu, Manea. VOINȚA : I. Ion 
— Ganea, Marinescu, Denu, 
Belodi — Diaconeasa, Costache, 
Decu — Moldovan, Danciu, Do- 
bre. Au mai jucat : Cruce, Du
mitru, Petcu, Rontea și Con- 
stantinescu (Rapid), Zamfir, Ni
ță, Creangă, Guran și Slavin- 
schi (Voința).

Al doilea meci, Progresul — 
Metalul, a fost mult mai echi
librat și mai atractiv. Metalul

a condus cu 3—0 (au marcat : 
Georgescu — min. 20, Omer — 
min. 25 și Prodan — min. 49), 
dar jucătorii Progresului nu 
s-au împăcat nici un moment 
cu situația de pe tabela de mar
caj, au dominat cu autoritate 
întreaga repriză secundă, au 
reușit să egaleze prin golurile 
marcate de Roșu (min. 61 și 
75), Apostol (min. 62) și să în
scrie golul victoriei în min. 87, 
prin Iatan. PROGRESUL : Gi
ron — Ploscaru, D. Ștefan, Săt- 
măreanu I, Grama — Nignea, 
Dragu, Fl. Mihai — I. Sandu, 
Țevi, Apostol. METALUL : Ior
dan — Nedelcu, Profir, Sebe, 
Năstase — Nica, Georgescu, 
Prodan — Iancu, Lungu, Omer. 
Au mai jucat : Tichigiu, Gh. 
Ștefan, Iatan, Moraru, Iorgu- 
lescu, Libra, Roșu și Frățilă II 
(Progresul), Ciupi tu, Giugiumi- 
că și Marincel (Metalul). Așa
dar, mîine în finală se vor în- 
tîlni divizionarele A, Rapid și 
Progresul.

• SPORTUL STUDENȚESC 
IN TURCIA. Miercuri, după 
meciul cu Akademik Sofia, 
Sportul studențesc a plecat în 
Turcia, unde efectuează un 
turneu de 3 jocuri. Studenții 
susțin prima partidă cu Besik
tas, apoi vor întîlni pe Adana- 
spor și, probabil, pe Fener
bahce.

• STEAUA, IN GRECIA. 
Campioana țării va pleca sîm- 
bătă în Grecia, unde a doua 
zi va susține revanșa partidei 
cu Panathinaikos Atena.

• „CUPA ELIBERĂRII". 
Consiliul sindical județean. 
Alba organizează, în perioada 
13—15 august, o competiție fot
balistică dotată cu „Cupa Eli
berării." Participă echipele 
Metalul Aiud, Constructorul 
Alba Iulia, Soda Ocna Mureș 
și Metalurgistul Cugir. (C. Iu
reș — coresp.).

CORVINUL): „PROBLEMA PRINCIPALĂ 
- OMOGENIZAREA"

Antrenorul L. 
Vlad, care a pre
luat în această 
vară conducerea 
tehnică a noii pro
movate în Divizia 
A F. C. Corvinul 
Hunedoara, ne 
destăinue, la soli
citarea noastră, 
preocupările sale
în vederea noului sezon cornce 
tițional :

— Am avut condiții foarte 
bune de pregătire și cred că 
s-au realizat majoritatea măsu
rilor adoptate la reluarea an
trenamentelor. Desigur, nu pu
tem spune că totul 
încă mai trebuie să

este gata, 
muncim

:. C. ARGEȘ) : „N-AM UITAT
»T ODATĂ, CAMPIONI"

CĂ AM

Mia cu Flo- 
Magian,
M echipei 
■rgeș, a în- 
Mdesigur, de 
Mântui 
Hatul 
Hi capul lo- 
■i.i.

Htru s-a a-
■ nemulțumit 
■iul de sc-
■ neașteptat 
Hat atîtca e- 
H.In primul 
Hirință a ul- 
Hetiției, pen-
■ au consi- 
Biod prema- 
Betrogradare. 
Hilțumești eu 
Bminor pen-

Cum pri- 
liitorul eam-
■ respojasabi- 
fce ■< reveni 
lintașe, pen- 
I fost odată... 
listă vară au 
IdBlori de la 
■5. Popescu, 
I s-au slăbit 
lum. Au ve- 
lolac și Le- 
lat citi va ti- 
Iși pe porta- 
Lni, produsul 
I realizează și 
fchivescu, de 
hsferările mă 
I o lună nu-I 
lovănescu, a-

ghips". Ce 
în jocul său 

kt ?... Să joa- 
bun, să con
trarii și să

din 
tre-

exireme- 
modernă.

revitalizăm evoluția 
lor, in concepția 
Acum avem patru extreme la 
dispoziție — D. Nicolae, Leșea- 
nu, Roșu, Radu III. Cuplul 
Dobrin — Radu II, care, ca în
tregul lot, s-a 
dorește să facă 
bun. Aș vrea să 
mentul față de 
Radu II, care, eu 
primite, a ținut 
clubul care l-a format. La F. C. 
Argeș există un climat bun, do
rința 
practice un fotbal 
cerințelor, iar rezultatele 
fie pe măsura 
Este, dacă vreți, o 
față dc publicul pe 
rim din nou lingă 
măr mare, 
jucam cu 
C.C.E.".

pregătit bine, 
un campionat 
remarc atașa- 
echipă al Iui 
toate ofertele 
să rămină Ia

unanimă ca echipa să 
Ia nivelul 

să 
așteptărilor, 
promisiune 
care îl do- 

_ noi, in nu
ca în perioada, cînd 

Real Madrid in

Constantin ALEXE

pentru omogenizare și de a- 
ceea, pînă la start, vom mai 
susține partide amicale.

— Reamintiți, vă rugăm, 
pentru că ați vorbit de omo
genizare, noii jucători ai echi
pei dv.

— Unii 
de vizită, 
Dumitriu 
Tonca, Iancu, dar alții sint mai 
tineri, talentați, ca Miculescu, 
Banciu, Gruber. Aceștia, îm
preună cu „vechea gardă" a e- 
chipei, din care amintesc pe 
Vlad, Șurenghin, Șumulanschi, 
Georgescu, vor trebui să se 
comporte la un nivel cit mai 
bun, să ofere hunedorenilor și 
spectatorilor din celelalte loca
lități jocuri frumoase.

— S-a reușit stabilirea unui 
„11“ ?

— încă lucrez intens cu cu
plul de înaintași centrali Agud 
— Iancu, fără a neglija însă 
pe tînărul talentat înaintaș Șu
renghin. La pregătiri se remar
că pofta de lucru a mijlocași
lor Dumitriu IV și Angelescu, 
care doresc să pășească eu 
dreptul în noul sezon. Dar, du
pă părerea mea, una dintre 
problemele hotărîtoare pentru 
comportarea întregii formații o 
constituie sincronizarea jocului 
cuplului de fundași centrali 
Tonca — Vlad, ambii cu multă 
experiență și dornici să-și a- 
ducă o contribuție substanțială 
Ia succesele eehipei.

— Cu ce obiectiv veți 
ștarțul în Divizia A ?

— Știu că ne așteaptă o _ 
rioadă dificilă, dar eu sper că 
munca pc care o desfășurăm 
va da rezultate, 
noastră va 
spectatorilor 
terminarea 
va clasa pe

au de-acum o carte 
cum sint Angelescu, 

IV, Agud, I. Gabriel,

lua

pe-

că echipa 
cuceri simpatiile 

și, anul viitor, la 
campionatului, se 
un loc onorabil.

Pompiliu VINTILĂ

MECIURI
F.C.M. GALAȚI — HAPOEL 

TEL AVIV 4—0 (3—0). Gălățenii 
au jucat bine și au învins la 
scor. Golurile au fost marcate 
de Radu Dan (min. 10), Vochin 
(min. 38), Constantin (min. 44) 
și Ene (min. 61). (T. Siriopol — 
coresp. jud.).

PETRQLUL PLOIEȘTI — S.K.S. 
LODZ 2—1 (0—0). Au marcat : To- 
poran (min. 52), Pisău (min. 58) 
pentru Petrolul, respectiv Novak 
(min. 70). (I. Tănăsescu-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 1—0 (0—0).
Unicul punct a fost marcat de 
Bălăci în minutul 73, dintr-o lovi
tură de la 11 m.

U.T.A. — RAPID ARAD 0—2 
(0—0). Iuhasz (min. 50) și Iancu 
(min 62) au marcat golurile di
vizionarei B. U.T.A. a utilizat 
următoarea formație : Iorgules- 
cu — Gașpar, Ologeanu, Pojoni, 
Bîtea — Leac, Schepp, Domide — 
Cura, Tisa, Giurgiu. Au mai 
jucat în repriza secundă : Jivan, 
Sima și Badea. (R. Hărduț — 
coresp.).

F.C. BIHOR — MUREȘUL DE
VA 4—2 (1—1). Partida s-a dis
putat miercuri în cadrul turneu
lui organizat de asociația spor
tivă C.F.R. Timișoara în cinstea 
zilei de 23 August. Au înscris': 
Ghergheli (min. 10), Filuan (min. 
62), Kun I min. 68), Florescu 
(min. 88), respectiv Moț (min. 25) 
și Iancu (min. 70). în aceeași 
competiție, la care participă șase 
echipe, C.F.R. TIMIȘOARA a 
învins cu 1—0 (0—0) pe MINE
RUL LUPENI, autorul golului 
fiind Chimiuc (min. 88). Ieri au a- 
vut loc alte partide : Electromotor 
Timișoara — Minerul Lupeni 3—1 
(1—0), C.F.R. Timișoara — Mure
șul Deva 1—1 (1—0), F.C. Bihor — 
F.C.M. Reșița 2—1 (1—0) — au
marcat Gheorgheli și M. Marian res
pectiv Gabel. (S. Marton-coresp.).

F. C. CONSTANTA — PORTUL 
CONSTANȚA 0—0.’ Partida s-a 
disputat miercuri pe stadionul 
„1 Mai". Mateescu (F.C. Constan
ța) a ratat o lovitură de la 
11 m. Divizionara A a utilizat 
următoarea formație : Ștefănescu 
— Gătej, Antonescu, Nistor, Ma
teescu — Petcu, Livciuc, Săicca- 
nu — Dragnea, Buduru, Lică. Au 
mai jucat : Pîrvan, Bălosu, Co- 
din, Hofmeister și Turcu. Popa 
și Mărculescu au fost suspendați 
de club, pe timp nelimitat, pen-

AMICALE
tru abateri disciplinare. (C. Popa 
— coresp. jud.).

DINAMO SLATINA — F. C. 
ARGEȘ 1—3 (0—3). Au marcat : 
D. Nicolae (2) și Stan pentru 
argeșeni, respectiv Mincioagă. 
F. C. Argeș a folosit formația : 
Cristian (Speriatu) — Zamfir 
(Bărbulescu), Olteanu (Dumitres
cu), Cîrstca, Ivan — Chivescu, 
Toma (Stancu) — Roșu, Dobrin, 
Stan (Mustățea), D. Nicolae (An- 
cuța). (D. Mihail — coresp.).

ȘOIMII SIBIU — METALUL 
I. O. SIBIU 10—1 (2—1). Au mar
cat Munteanu (3), Moraru (2), 
Georgescu (2), Oprea, Frățilă, 
Țurlea, respectiv Moldovan. (S. 
Beu — coresp.).

STICLA TURDA — AVlNTUL 
REGHIN 3—0 (2—0). Golurile au 
fost marcate de Ferenczi (min. 
21), Olteanu (min. 37 — autogol) 
și Culda (min. 71) (P. Lazăr —
coresp.).

„U" CLUJ-NAPOCA — META
LURGISTUL CUGIR 2—1 (2—1).
Anca (min. 30) și Furnea (min. 
36) au înscris golurile foștilor di
vizionari A. Pentru oaspeți a 
marcat Giulvezean (min. 22). (I. 
Lespuc — coresp.).

• PROGRAMUL MECIURI
LOR DIN BUCUREȘTI 1N 
PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI 
A. F. R. Fotbal, împreună cu 
conducătorii celor cinci cluburi 
din Capitală, a stabilit progra
mul jocurilor care se vor des
fășura în București în turul 
campionatului 1976—77. Meciu
rile din prima etapă, de la 22 
august, se vor desfășura ast
fel : Steaua — F. C. Constanța 
(stadion Steaua, ora 17) ; Pro
gresul — Universitatea Craiova 
(stadionul Republicii, ora 15) ; 
Rapid — F. C. Bihor (stadionul 
Republicii, ora 17).

• A LUAT FIINȚA ECHI
PA REPREZENTATIVA B. 
Pentru a menține în. activitate 
competițională internațională! 
jucători valoroși rămași în a- 
fara echipei naționale, F. R.' 
Fotbal a constituit, zilele tre
cute, lotul reprezentativei se
cunde a României. Primul meci 
al acestei echipe se va disputa 
joi 26 august, în deplasare, în 
compania echipei campioane a 
Italiei, F. C. Torino.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EOIIIA 1976-1977 SERIA A ll-A

morCIra: „STEAM ARE 0 BUNĂ ȘANSĂ
IN DUELUL CU BRUGES"

Duminică seara, în vestiarul 
stadionului Republicii, după jocul 
Sportul studențesc — Panathinai- 
kos. Reporterul se îndreaptă, fi
resc, spre Airnore Moreira, antre
norul brazilian al echipei grecești. 
Conversația e dificilă 
vorbește doar portugheza — 
poate avea loc numai pentru 
la rîndul său, Moreira are un 
terpret personal, pentru a se

Moreira
• și 
că, 
in- 
în-

IONOSPORT INFORMEAZĂ
It interes, tra- 

cucerit o bi- 
itate datorită 

1 si autoturis- 
acordă în fie-
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1.473 lei ; cat. 5 : 108 a 399 ‘ '

lei ; cat.
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EȘTEANU din Ploiești (la catego
ria 1) și IOAN BLENCHE din 
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țelege cu jucătorii greci. El co
mentează fără introducere : 
„Sportul studențesc este o echipă 
care practică un joc sobru si lo
gic, racordat la posibilitățile ju
cătorilor săi. Noi sîntem abia la 
începutul pregătirii, așa incit vic
toria bucureștenilor e normală. 
N-am remarcat nici o individua
litate deosebită. Pe prim-plan 
este, evident, ansamblul". Discu
ția continuă pe tema Olimpiakos, 
adversarul Sportului studențesc în 
„Cupa U.E.F.A.". Moreira spune : 
„Panathinaikos si Olimpiakos 
sint două echipe de valori egale. 
De altfel, noi am terminat pe lo
cul 4, iar colegii noștri din Pireu 
— pc 3. Cred că disputa cu Spor
tul studențesc va fi dîrză, deoa
rece atît Olimpiakos, cit si n°i 
vom crește cu cel puțin 50% pî- 
nă peste o lună. Ambele echipe 
au șanse egale în lupta de cali
ficare pentru turul doi".

.. .Miercuri seara, pe stadionul 
din Ghencea, tot în vestiarul lui 
Moreira, după jocul cu Steaua. 
Antrenorul brazilian e obosit, dar 
răspunde cu amabilitate: 
pierdut în fața unei echipe 
mare vervă. Handicapul 
noastre de pregătire a 
mult. Inii place echipa

„Am 
! in 
lipsei 

contat 
_____ _____ „_____  ___ „ Steaua. 

Care ar fi jucătorii cci mai buni? 
„Decarul" (n.a. Dumitru) iți ia 
privirile încă din minutul 5. Mi-a 
plăcut întreg atacul, adică 7, 8, 
9, 10, 11. Mi-au plăcut si unele 
sincronizări, înlesnite, e drept, de 
distanțele prea mari dintre apă
rătorii noștri, sufocați în repriza 
a doua. Mă bucură faptul că dur

pă o oră de joc era 1—1. Asta 
înseamnă că scorul poate fi atri
buit în mare măsură căderii fizi
ce firești a echipei mele“. Inter
vin jucătorii: „Poate că n-ar fi 
trebuit să angajăm un meci cu 
o echipă în mare formă". Moreira 
răspunde: „O să vă prindă bine 
acest meci pe care-1 regretați", 
în final, două vorbe despre Bru
ges, adversara campioanei noas
tre în C.C.E. Moreira comentează: 
„Cunosc echipa. îi cunosc pe bel
gieni. Au multă forță. Nu permit 
adversarului să manevreze, așa 
cum a avut posibilitate Steaua în 
meciul cu noi. Cu toate acestea, 
cred că Steaua are o bună șansă 
de calificare in turul doi". Și 
Airnore Moreira se ridică, ama
bil, zîmbind larg, deși e 1—6. 
Cîți antrenori pot evita încrunta
rea într-o asemenea situație ? 
Dar Airnore Moreira are școala 
fotbalului mare. . .

loan CHIRILĂ

ETAPA I, 29 august : Nicolina lași 
— Hușana Huși, Partizanul Bacău — 
Chimia Mărășești, Constructorul Vas
lui — Petrolistul Dârmănești, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Rulmentul Bîr
lad, Minerul Comănești — TEPRO 
lași, Oituz Tg. Ocna — Viitorul Vas
lui, Petrolul Moinești — Letea Ba
cău, Textila Buhuși — Constructorul 
lași.

ETAPA A H-A, 5 septembrie : Rul
mentul Bîrlad — Partizanul Bacău, Le- 
tea Bacău — Nicolina lași, Hușana 
Huși — Petrolul Moinești, Constructorul 
lași — Constructorul Vaslui, Chimia 
Mărășești — Textila Buhuși, TEPRO 
lași — Energia Gh. Gheorgihiu-Dej, 
Viitorul Vaslui — Minerjl Comănești, 
Petrolistul Dârmănești — Oituz Tg. 
Ocna.

ETAPA A lil-A, 12 septembrie : Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Constructo
rul lași, Hușana Huși — Textila Bu
huși, Nîcolina lași *- Chimia Mără
șești, Partizanul Bacău — Viitorul Vas
lui, Petrolul Moinești — Petrolistul 
Dârmănești, Oituz Tg. Ocna — Letea 
Bacău, Constructorul Vaslui — TEPRO 
lași, Minerul Comănești — Rulmen
tul Bîrlad.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : Vii
torul Vaslui — Chimia Mărășești, Rul
mentul Bîrlad — Oituz Tg. Ocna, Con
structorul lași — Partizanul Bacău, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Hușana 
Huși, Letea Bacău — Constructorul 
Vaslji, Petrolistul Dârmănești — Nico- 
lina lași, Textila Buhuși — Minerul 
Comănești, TEPRO lași — Petrolul 
Moinești.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Oitui 
Tg. Ocna — Textila Buhuși, Construc
torul Vaslui — Viitorul Vaslui, Mine
rul Comănești — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej, Nicolina lași — TEPRO lași. 
Chimia Mărășești — Petrolistul Dăr- 
mănești, Rulmentul Bîrlad — Petrolul 
Moinești, Hușana Huși — Construc
torul lași. Partizanul Bacău — Letea 
Bacău.

ETAPA A VI-A, 3 octombrie : Parti
zanul Bacău — TEPRO lași, Construc
torul lași — Minerul Comănești, Chi
mia Mărășești — Rulmentul Bîrlad, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Letea 
Bacău, Nicolina lași — Textila Buhuși, 
Constructorul Vaslui — Hjșana Huși, 
Petrolul Moinești — Oituz Tg. Ocna, 
Petrolistul Dârmănești — Viitorul 
Vaslui.

ETAPA A VII-A, 10 octombrie : Pe
trolul Moinești - Constructorul Vas
lui, TEPRO lași — Petrolistul Dărmă- 
nești, Letea Bacău — Hușana Huși, 
Minerul Comănești — Chimia Mără
șești, Viitorul Vaslui — Constructorul 
lași, Textila Buhuși — Partizanul Ba
cău, Rulmentul Bîrlad — Nicolina Iași, 
Oituz Tg. Ocna — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej.

ETAPA A VIII-A, 17 octombrie : Vii
torul Vaslui — Letea Bacău, Chimia 
Mărășești — Oituz Tg. Ocna, TEPRO 
lași — Constructorul lași, Rulmentul 
Bîrlad —- Constructorul Vaslui, Parti

zanul Bacău — Petrolul Moinești, Ni
colina lași. — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej, Textila Buhuși — Petrolistul Dăr- 
mănești, Hușana Huși — Minerul Co
mănești.

ETAPA A IX-A, 24 octombrie : Pe
trolistul Dârmănești — Hușana Huși.’ 
Petrolul Moinești — Nicolina lași. 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Viitorul 
Vaslui, Chimia Mărășești — TEPRO 
lași, Letea Bacău — Textila Bjhușî. 
Constructorul lași — Rulmentul Bîr
lad, Minerul Comănești — Partizanul 
Bacău, Constructorul Vaslui — Oituz 
Tg. Ocna.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Pe
trolul Moinești — Minerul Comănești. 
Letea Bacău — Rulmentul Bîrlad. 
Constructorul Vaslui — Textila Buhuși, 
Oituz Tg. Ocna — Constructorul lașr,' 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Petro
listul Dârmănești, TEPRO lași — Vii
torul Vaslui, Hușana Huși — Chimia 
Mărășești, Nicolina lași — Partizanul 
Bacău.

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Con
structorul lași — Nicolina lași, Viitorul 
Vaslui — Petrolul Moinești, Partizanul 
Bacău — Energia Gh. Gheorghiu-Dej, 
Chimia Mărășești — Constructorul 
Vcslui, Textila Buhuși — TEPRO lași. 
Petrolistul Dârmănești — Letea Ba
cău, Minerul Comănești — Oituz Tg. 
Ocna, Rulmentul Bîrlad •— Hușana 
Huși.

ETAPA A XU-A, 14 noiembrie : Mi
nerul Comănești — Constructorul Vas
lui, TEPRO lași - Letea Bacău, Oituz 
Tg. Ocna’— Hușana Huși, Construc
torul lași - Chimia Mărășești, Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Petrolul 
Moinești, Textila Buhuși — Rulmen
tul Bîrlad, Partizanul Bacău — Pe
trolistul Dârmănești, Viitorul Vaslui
— Nicolina loși.

ETAPA A XIII-A, 21 noiembrie : Chi
mia Mărășești — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej, Constructorul Vaslui — Par
tizanul Bacău, Letea Bacău —- Con
structorul lași, Petrolistul Dârmănești
— Minerul Comănești, Nicolina lași
— Oituz Tg. Ocna, Hușana Huși — 
Viitorul Vaslui, Petrolul Moinești — 
Textila Buhuși, Rulmentul Bîrlad — 
TEPRO lași.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : Rul
mentul Bîrlad - Petrolistul Dărmă- 
nești. Minerul Comănești — Nicolina 
lași, Textila Buhuși — Viitorul Vas
lui, TEPRO lași - Hușana Huși, 
Chimia Mărășești — Letea Bacău, 
Constructorul lași — Petrolul Moinești, 
Partizanul Bacău — Oituz Tg. Ocna, 
Constructorul Vaslui — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej.

ETAPA A Xy-A, 5 decembrie : Oituz 
Tg. Ocna — TEPRO lași, Hușana 
Huși — Partizanul Bacău, Petrolis
tul Dârmănești — Constructorul _ lași. 
Viitorul Vaslui — Rulmentul Bîrlad, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — Textila 
Buhuși, Nicolina lași — Constructorul 
Vaslui, Letea Bacău — Minerul Comă
nești, Petrolul Moinești — Chimia Mă
rășești.



in meci amical DE FlîIN'r, 1N POLONIA, LA SZCZECIN.

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA
AU ÎNVINS PE S.K.A. KIEV CU 16-10

Seria meciurilor de verifica
re dinaintea începerii activită
ții oficiale în handbal a fost 
deschisă, ieri după-amiază, pe 
terenul de bitum de la com
plexul sportiv „Steaua" (bd. 
Ghencea) cu prilejul întîlnirii 
dintre formațiile masculine 
Steaua și S.K.A. Kiev. La ca
pătul unui joc destul de plăcut, 
în bună parte influențat de 
vremea ploioasă și rece, vic
toria a revenit handbaliștilor 
de la Steaua cu 16—10 (8—8?.

Cu toate că au fost lipsiți de 
aportul unora dintre cei mai 
buni coechipieri ai lor (Gațu, 
Kicsid, Birtalan, Tudosie) elevii 
lui Cornel Oțelea și Otto Tel
man au reușit să se impună în 
fața unei foarte ambițioase for
mații. După ce la început 
au condus comod : 5—1 (min. 
16), 6—2 (min. 18), jucătorii da 
la Steaua au avut surprinderea 
să se vadă serios contrați, e- 
galați în min. 24 (7—7) și apoi 
chiar conduși cu 8—7 (min. 26).

în repriza secundă, chiar la 
început, ei au luat un avans 
decisiv : 11—8 (min. 35), după 
care s.-au detașat clar. Au mar
cat : Dan Petru 5, Ncagu 3. 
Voina 3, Roșu 3, Cheli și Dră- 
găniță
Pahomov 2, Burațev, 
reov, Soldatov,
S.K.A. Kiev. Au 
P. Cîrligeanu și

Azi, de la ora 
teren are loc meciul revanșă.

Steaua, Holobiev 4, 
’, Gutva- 

Jemciuk — 
arbitrat bine 

St. Șerban. 
17, pe același

FIȘIER

C. E. DE BASCHET PENTRU JUNIOARE II
• ECHIPA ROMÂNIEI FACE PARTE DIN GRUPA D, ALĂTURI DE 

BULGARIABELGIA Șl

Sîmbătă începe în orașul po
lonez Szczecin prima ediție a 
Campionatului european de 
baschet rezervat junioarelor 
cat. a Iî-a. La întreceri iau 
parte 16 echipe, 15 dintre ele 
alcătuind cinci grupe prelimi
nare, a 16-a fiind cea a țării 
gazdă. Iată componența grupe
lor preliminare : A — Iugo
slavia, Scoția, U.R.S.S. ; B — 
Finlanda, Italia, Ungaria ; C — 
Cehoslovacia, Israel, Suedia; 
D — Belgia, Bulgaria, Româ
nia ; E — Elveția, Olanda, Spa-

nia. Cîștigătoarele grupelor (și 
formația Poloniei) vor juca 
pentru locurile 1—6, cele cla
sate pe locul 2 își vor disputa 
locurile 7—11, iar cele de pe 
locul 3 vor concura pentru 
locurile 12—16. Campionatul se 
va încheia la 22 august. Repre
zentativa țării noastre va juca 
duminică cu Belgia și luni cu 
Bulgaria. In vederea acestei 
competiții, lotul român a ple-

cat spre Szczecin în următoa
rea componență : Cătălina Gu
ra, Maia Cuțov (Șc. sp. Plo
iești), Iudith Gross (Șc. sp. 
Satu Mare), Mihacla Radu, 
Anca Racoviceanu (Lie. 35 
Buourești), Adriana Constanti- 
ncscu (Crișul), Constanța Fo- 
teseu (Șc. sp. Bacău), Cătălina 
Szabo (Șc. sp. Oradea), Emilia 
Alixandru (Progresul Bucu
rești), Francisca Funkerhauser, 
Elena Ionescu (Lie. 4 Oradea), 
Cornelia Hagiu (Șc. sp. Galați). 
Antrenori : Traian Constanti- 
nesou și Gabriel Năstase.

RUGBYȘTII ROMANI CONDUC
ÎN TURNEUL DE LA LVOV
în turneul de rugby de la 

Lvov, astăzi este cea de-a doua 
zi de pauză. în cele trei eta
pe disputate pînă acum, selec
ționata secundă a României a

ÎNOT g

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - QUINCY COLLEGE 
„HAWKS“ 87-63 LA BASCHET

BRAȘOV, 12 (prin telefon), 
Cel de al doilea joc dintre Se
lecționata divizionară și forma
ția americană Quincy College 
„Hawks" a fost organizat în ul
timul moment în sala Tracto
rul din localitate. Și de astă 
dată, victoria a revenit sporti
vilor români : 87—63 (43—35). 
învingătorii au acționat foarte 
bine sub panouri, au atacat 
eficace și s-au apărat cu suc
ces. La rîndul lor, oaspeții au 
dat o replică dîrză mai ales 
de-a lungul primei reprize, cînd 
spectacolul sportiv a atins de
seori cote remarcabile. Puncte
le formației române au fost 
înscrise de Popa — 17, Cernat
— 14, Oczelak — 14, Niculescu
— 9, Ivascenco — 9, Uglai — 
8, Braboveanu — 7, Barna — 
4, Opșitaru — 3, Dumitru — 2, 
iar cele ale echipei americane 
de Kellerman — 17, Nemeth 
12, Curran — 10, Moore — 
Roland — 5, Benford — 4, 
Hoene — 4, M. Hoene — 2 
Girard — 1. în deschiderea

cestei partide, Iotul național de 
juniori a întrecut echipa Șc. 
sp. Mediaș cu 68—50

Mîine (n.r. — azi) 
ultima întîlnire dintre 
nata divizionară și 
Quincy College „Hawks'*. Par
tida va începe la ora 18,30, în 
Sala sporturilor." (Carol GRU
IA — coresp.).

(30—25). 
are loc 

Selecțio- 
formația

avut o frumoasă comportare, 
rcalizînd trei victorii (reamin
tim : asupra echipelor U.R.S.S.- 
tineret, Cehoslovaciei și R.S.S. 
Ucrainene). în urma acestor 
rezultate, „XV“-le selecționat 
și pregătit de antrenorii Vale- 
riu Irimescu și Ion Tuțuianu 
conduce în clasamentul compe
tiției, cu 9 p (fiind singura e- 
chipă neînvinsă). Urmează for
mațiile Cehoslov'aciei și 
U.R.S.S. A cu cite 7 p, Polo
niei 6 p, R.S.S. Ucrainene 4 p, 
U.R.S.S.-tineret 3 p.

în ultimele două etape, se
lecționata noastră va întilni re
prezentativele Poloniei și 
U.R.S.S.

PE TERENURILE
DE TENIS

• în turneul de la India
napolis (S.U.A.), Jimmy Con
nors l-a eliminat pe Colin 
Dibley cu 6—4, 6—7, 3—0 
Raul Ramirez l-a învins 
6—2, 6—1 pc Pat Cramer, 
Guillermo Vilas pe Cliff 
chey cu 6—1, 6—2. Rezultate
din turneul feminin : Fiorella 
Bonicelli — Kathy Kuykendall 
6—2, 6—4; Laura Dupont—Cynt
hia Doerner 6—4, 3—6, 6—2.

• în clasamentul Marelui 
Premiu F.I.L.T. conduce R. 
Ramirez cu 420 p, urmat de A. 
Panatta 340 p, E. Dibbs 330 p, 
M. Orantes 310 p, J. 
290 p, H. Solomon 261 p, 
Borg 260 p, R. Tanner 244 
Ilie Năstase (care pînă la 
nele lui august 
circuit) se află 
190 p.

• Uniunea 
tenis a stabilit 
diție a C.E. de tenis pentru 
amatori să aibă loc în 1977 in 
orașul iugoslav Maribor.

dus una l. ...... . ./.ații
ale competiției, cîștigînd în- 
tr-un timp (2:33,35) ce repre
zintă un nou record al lumii.

MARINA KOȘEVAIA (U.R.S.S.)
Singura înotătoare din lume 

care a reușit să întrerupă și
rul victoriilor sportivelor din 
R.D. Germană în probele in
dividuale ale concursului olim
pic de înot de la Montreal a 
fost școlărița, în vîrstă de 16 
ani (născută la 1 aprilie 1960), 
Marina Koșevaia. In urmă cu 
un an, cea mal bună perfor
manță a sa pe distanța de 
200 m bras era de 2:45,91, re
zultat ce o clasa pe reprezen
tanta clubului Burevestnik din 
Moscova (1,70 m și 59 kg) abia 
pe locul 53 în lista celor mai 
bune specialiste de pe țlob. 
Cîștigătoare în 1975 a curselor 
de bras din cadrul Sparlachla- 
dei
s-a 
lor, 
an,

pionierilor sovietici, ea 
impus atenției specialiști- 
care, la începutul acestui 

. au- introdus-o în lotul 
olimpic. La Montreal — 12 ani 
după succesul Galinei Pro- 
zumenșcikova în aceeași pro
bă, la Tokio — Marina a pro-

GIMNASTICA

MITSLO TSUKAHARA (Japonia)

Lansat în 1968 în arena in
ternațională, cînd participă la 
J.O. de la Ciudad de Mexico, 
Mitsuo Tsukahara (născut la 22 
decembrie 1947, la Tokio; 
1,66 m si 66 kg; antrenor 
Shuji Tsurumi) cunoaște de 
aproape un deceniu o constan
tă afirmare pe plan mondial,

fiind nu numai un om de ba
ză al echipei reprezentative 
nipone, cu o contribuție subs
tanțială la obținerea unor im
portante succese pe echipe, ci 
șl un gimnast care la fiecare 
mare întrecere mondială a re
purtat strălucite performanțe 
individuale. Pentru foarte 
mulți, Tsukahara este autorul 
unei sărituri celebre, de foar
te mare .. . . .-
acum șl 
mai de 
talentul 
besc în _ . _ ___ „ ___
mari rezultate obținute în ul
timul deceniu: campion olim
pic la bară în 1972 si 1976, 
campion mondial la sărituri în 
1970, medaliat cu aur cu echi
pa la toate competițiile de 
anvergură din ultimii ani. In 
mod surprinzător, 
s-a impus cu 
tlma ediție a 
obținut: două 
(cu echipa și 
lie de argint 
medalii de
compus și paralele).

dificultate, executată 
de gimnaste nu nu- 

gimnaști, dar despre 
si măiestria lui vor- 
egală măsură si alte

Tsukahara 
deosebire la ul- 
J.O., la care a 
medalii de aur 

la bară), meda- 
(săriturl), două 

bronz (individual

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET e Echipele U.R.S.S. 

și Iugoslaviei își vor disputa fi
nala C.E. pentru juniori de la 
Santiago de Compostella (Spania). 
Ultimele rezultate din prelimina
rii: U.R.S.S. — Bulgaria 107—61; 
Iugoslavia — Spania 78—68; Polo
nia — Grecia 88—65; Italia — Is
rael 80—78; Turcia — R.F. Ger
mania 73—63; Belgia — Suedia 
30—73.

Maertens, Joseph Bruyere, Marc 
de Meyer, Walter de Godefroot, 
Johan de Muynck, Eddy Merckx, 
Walter Planckaert, Mlehel Pollen
tier, Lucien van Irnpe (cîștigăto- 
rul Turului Franței) și Frans Ver- 
beeck. Printre marii absenți de 
la startul dificilei probe, care nu 
au fost selecționați în echipa bel- 

de Vlae- 
și Andre

ab., 
cu 
iar 
Ri-

8, 
P. 
Și 
a-

ECHIPELE DE JUNIORI ALE ROMÂNIEI
LA „TURNEUL PRIETENIA'

în partea a doua a acestei 
luni este programată tradițio
nala 
internațională de juniori 
neul Prietenia", la care 
pă și reprezentativele 
noastre.

Competiția feminină 
duminică la Nierhaza 
ria). Antrenorii Doina Ivănescu 
și Dezideriu Bleier au convocat 
în lotul care ne va reprezenta 
la acest turneu următoarele ju
cătoare sub 19 ani : Marilena 
Grigoraș, Kate Tcacenco, Euge
nia Milencu, Gulmiza 
Dana Nicolaescu, 
telu, Eugenia Marcu,

competiție voleibalistică
.................................... „Tur- 

partici- 
țării

începe 
(Ungă-

Gelil,
Maria Miti- 

Elena

LA VOLEI
Cordun, Camelia Tomeci, Ane- 
lise Boltres și Daniela Roșea. 
Lotul, care va pleca în cursul 
zilei de astăzi, mai este însoțit 
de medicul Ecaterina Oros, de 
arbitrul internațional Mircea 
Albuț și de președintele Comi
siei de competiții, Vasile Du
mitru (conducătorul delegației).

întrecerea similară masculină 
este găzduită de capitala R.P. 
Mongole, Ulan-Bator, în ultima 
decadă a lunii. Juniorii noștri 
sînt pregătiți de antrenorii Mir
cea Dumitrescu și Stelian Tu
dor, și vor face deplasarea la 
19 august.

Connors
B. 
P- 
fi
la 
cu

nu participă 
pe locul 11,

europeană 
ca viitoarea

de
e-

JOCURILE SPORTIVE ASIATICE
BANGKOK, 12 (Agerprcs). — 

Cea de-a 8-a ediție a Jocurilor 
sportive asiatice se va desfășu
ra între 9 și 22 decembrie 1978 
Ia Bangkok (Tailanda), s-a con
firmat de la secretariatul fede
rației sportive asiatice.

FOTBALUL INTERNATIONAL
LA STARTUL UNUI NOU SEZON

Fotbalul, sport fără vacanță, 
care în finalul sezonului de 
primăvară a adus în prim plan 
neuitatul campionat al Europei 
încheiat cu victoria formației 
Cehoslovaciei, iar în ajunul sta
giunii de toamnă a prezentat 
turneul olimpic și pe noua 
campioană, echipa R.D. Ger
mane, reintră încet-încet în 
drepturile sale de vedetă a 
sporturilor. In Europa, unele

SCURT • PE SCURT

CICLISM a Turul Umbriei a 
revenit rutierului italian Roberto 
Poggiali, cronometrat pe distanța 
de 220 km cu timpul de 5h 39’06 
(medie orară 38,270 km). Pe locul 
doi a sosit belgianul Houbrechts. 
• Asul belgian Eddy Merckx și-a 
făcut reintrarea după o lungă ab
sență. clasîndu-se pe locul trei în 
criteriul de la Rennes, cîștigat de 
compatriotul său Freddy Maertens 
în fața francezului Patrick Beon. 
învingătorul a realizat pe 100 km 
timpul de 2h 34’20. • La 5 sep
tembrie, pe circuitul de la Ostuni 
(Italia) se va desfășura C.M, de 
fond. Federația belgiană a desem
nat să participe la această com
petiție următorii rutieri: Freddy

giană, se numără Roger 
minck, Rik van Linden 
Dierickx.

universi-FOTBAL • Finala C.M. 
tar se va disputa între echipele Pa
raguayului șl Coreei de Sud, care 
au eliminat in semifinale Olanda 
(2—1) si respectiv Franța (după 
executarea loviturilor de la li m). 
Meciul se va juca la Montevideo 
• La Malmoe, în meci amical, 
selecționata Suediei a întrecut 
Finlanda cu 6—o (2—0). Au mar
cat Sjoberg (2), Ljunberg, Werner, 
Nilsson, Borjesson q In meci re
tur pentru ,,Cupa Cupelor", Ser- 
vette Geneva a întrecut cu 2—1 
(0—1) pe Cardiff City. Primul joc 
fusese cîștlgat cu 1—0 de Cardiff, 
care s-a calificat pentru 16-imile 
de finală.

NATAȚIE • Partidele disputate 
la Sofia, în „Cupa Prietenia" la 
polo pentru echipe de tine
ret: U.R.S.S. — România 9—4; 
Bulgaria — Ungaria 5—4; Cuba — 
Polonia 7—4; Cehoslovacia — Se
lecționata secundă a Bulgariei 
4—1. • La Philadelphia, în cam
pionatele S.U.A., tînărul Casey 
Converse a cîștigat 400 m liber 
în 3:54,65 întrecîndu-1 pe campio
nul olimpic Brian Goodwell — 
3:57,00. Alte rezultate: 100 m bras 
(b) — Hencken 1:04,36; 200 m
spate (b) — Naber 2:03,73; 100 m 
bras (f) — Dawn Rodighero 1:14,36 
e Pentru a treia oară consecu
tiv, înotătorul american John 
Kisella a cîștigat traversarea la
cului St. Jean, acoperind distanța 
dintre Peribonka și Roberval 
.(Quebec), care măsoară 25,600 km, 
în 7h 18:08 (nou record al pro
bei). Argentinianul Claudio Piit 
s-a situat pe locul doi, urmat de 
Iugoslavul Veljko Rogoslcl.

ȘAH • La Budapesta, în ,,Cupa 
Tungsram", după 6 runde in frun
te se află Holmov (U.R.S.S.) cu 
5 p, urmat de Spiridonov (Bulga
ria) și Tatai (Italia) — 4 p.

campionate de-abia s-au înche
iat (U.R.S.S. : numai 15 etape, 
întrecere de 
campionatul 
ră, ce va începe 
timp), altele sînt în plină des
fășurare (ca de pildă în Țările 
scandinave), cîteva au și 
ceput (Franța, Bulgaria), 
în cele mai multe țări se 
ultimele pregătiri pentru 
but.

Ce aduce nou sezonul 
toamnă ? Sînt citeva fapte 
tabile, ca de pildă organizarea 
amintitului campionat toamnă- 
primăvară în Uniunea Sovieti
că ; sau — după cîțiva ani de 
utilizare — renunțarea la sis
temul bonificărilor (pentru efi
cacitate) în Franța ; de aseme
nea, renunțarea la calcularea 
golaverajului prin împărțire în 
Anglia, în favoarea diferenței 
dintre punctele marcate și ceie 
primite, hotărîre ce sparge ca
noanele tradiționalismului bri
tanic în materie de soccer : să 
notăm și faptul că Lazio, fos
tă campioană a Italiei, va acti
va în continuare în prima di
vizie, federația de specialitate 
din peninsulă găsind-o nevino
vată în ciuda acuzației de co
rupție ce au planat asupra for
mației din Roma la meciul cu 
Cesena. Și fiindcă veni vorba 
de Italia să reamintim că din 
„legiunea străină" ce activa în 
calcio (61 de „oriundi" în 
1962) a rămas un singur su
praviețuitor : brazilianul Ser
gio Clerici, „vîrf“ la Bologna, 
celălalt mare atacant brazilian,

spretranziție 
toamnă-primăva- 

peste puțin

în- 
dar 
fac 
de-

de 
no-

Altafini, luîndu-și rămas bun 
de la Juventus, transferîndu-se, 
la 38 de ani, la Chiasso, în 
Elveția.

Toamna fotbalistică aduce cu 
ca meciurile din preliminariile 
C.M. 1978, precum și pasionan
tele dispute din cupele euro
pene intercluburi, în care cinci 
echipe — număr record — sînt 
chemate să reprezinte fotbalul 
românesc.

Și dacă U.E.F.A. anunță creș
terea numărului de spectatori 
la competițiile organizate de ea, 
din Anglia vin știri puțin îm
bucurătoare pentru fotbalul in
sular : cele 92 de cluburi pro
fesioniste au în total datorii 
de aproape 20 milioane lire 
sterline, cel mai greu lovit fi
ind clubul londonez Chelsea. 
Se speră că noul sezon va 
aduce un public mai numeros 
pe stadioanele din Anglia, pen
tru reducerea deficitului.

Nu mai e mult și ecoul ma
rilor competiții se va auzi pe 
întreg continentul. Primele me
ciuri intr-o competiție europea
nă (Cardiff City—Servette Ge
neva, în preliminariile Cupei 
cupelor) s-au și disputat. Peste 
citeva zile, la 17 august, prima 
manșă în „Supercupa Europei": 
Bayern—Anderlecht, urmată la 
cîteva zile de întîlnirea-tur 
dintre Atletico Espanol Ciudad 
de Mexico și Independiente 
Buenos Aires, în finala„Copei 
Inlcramericana".

Mircea TUDORAN
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