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In intimpinarea zilei de 23 August

NUMEROASE ÎNTRECERI
SPORTIVE OMAGIALE

ffllOLETAn OW TOATE TARILE, UNIȚI-VA1

întreaga continuă
manifestațiile sportive dedicate 
zilei de „23 August", sărbătoa
rea eliberării patriei. Iată cî- 
teva din numeroasele corespon
dențe sosite la redacție :

• Asociația sportivă „Grivița 
Roșie" din Capitală continuă 
tradiția organizării manifestă
rilor dedicate zilei de „23 Au
gust". Peste 400 de tineri și ti
nere sînt angrenați în pregă
tirea și trecerea normelor pen
tru complexul polisportiv 
„Sport și sănătate". Dintre a- 
ceștia, 212 participant! au în
deplinit toate normele, deve
nind posesori ai diplomei, re- 
tnarcîndu-se în special Florian 
Răceanu — bobinator, Lazăr 
Zaharia și Gheorghe Matei — 
cazangii, Marian Condeescu — 
tîmplar, Aurel Joița si Ionel 
Boțea — lăcătuși, Marin Tur- 
can și Marin Dincă — strun
gari, Adrian Nedelcu — mode
lor, Constantin Scorcea și Ma
rian Radu — electricieni, 
Gheorghe Păduraru — monta- 
tor. Ion Burciu — ajustor și 
Petre Chiriac — tapiter.

Tot în cinstea marii sărbă
tori, au fost organizate mai

multe întreceri în campionatul 
asociației, care s-au bucurat de 
o participare foarte numeroa
să : cîte 24 de echipe la vo
lei, handbal și fotbal. Dețin 
poziții fruntașe 
Centrul 3 vagoane, 
Strungăria, Tapițeria și 
lierul triple valve.

• Și în județul Vaslui 
cerile sportive cunosc în 
te zile premergătoare 
sărbători un evident 
Astfel, în organizarea Consi
liului județean al sindicatelor 
și C.J.E.F.S. se desfășoară 
„CUPA TEXTILISTELOR" la 
atletism, volei șl handbal. Cele 
peste 200 de atlete s-au între
cut cu ardoare, iar dintre cîș- 
tigătoarele diferitelor probe 
s-au remarcat : Felicia Cărare, 
Marinela Hîncu, Lenuța Moș- 
neagu, Elena Moșneag ș.a. La 
volei și handbal au cîștigat 
formațiile asociației sportive 
Confecția Vaslui. Tot în cinstea 
zilei de ,,23 August", s-a orga
nizat „Cupa orașului Vaslui" 
la fotbal cu participarea celor 
patru divizionare C : Viitorul, 
Constructorul, Rulmentul, Hu- 
șana. După jocurile prelimi
nare, finala a revenit, în mod 
surprinzător, echipei Con
structorul care a dispus cu 
2—0 (1—0) de Viitorul.

• Duminică dimineață, 
Capitală se organizează o fru
moasă manifestare sportivă în 
cadrul competiției dotate cu 
„Cupa Eliberării" — ediția 1976. 
Cu prilejul întrecerilor finale 
pe municipiu, în Parcul He
răstrău (pe terenul C.S.M.B.) 
începînd de la ora 9 dimineața 
are loc deschiderea festivă și o 
defilare a participantilor — 
finaliști în actuala ediție, după 
care se desfășoară competiții 
la mai multe discipline: fot
bal, popice, volei, handbal ș.a.

formatiile : 
Modelăria, 
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Pe stadionul Republicii, azi și mîine,

UN SPECTACOL SPORTIV DE ATRACȚIE 
CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ATLETISM

ARGENTINA MENIS
Pe lungul răboj al celei mal 

importante competiții a atletis
mului nostru — Campionatele 
naționale ale seniorilor — va fi 
înscrisă, astăzi și mîine, cea de a

„Cupa Europei11 (grupa B) la înot

AZI PRIMELE STARTURI ÎNTR-UN PASIONANT
de mare valoare vo« 
bazinul Dinamo • E-

înotători 
evolua în 
chipa clasată pe locul I va pro-

CONCURS ECHIPE

ediție. Pri- 
campionate 

atletism ale
60-a 
mele 
de 
României au avut 
loc „pe terenul de 
la Șosea", în Ca
pitală, în anul 
1914. Cei dinții 
campioni naționali 
au obținut urmă
toarele performan
țe : 100 m — T. 
Seceleanu 12,0 ; 
400 m — Secelea
nu 57,2 ; 800 m — 
R. Schmetau 2:18,8; 
1500 m — W. Bran
dl 4:59,2; 5 000 m 
— Brandl 19:01,6 ; 
lungime — Sch
metau 5,38 m ; 
înălțime — I. Con- 
stantinescu 
m ; prăjină 
Brandl 2,70 
greutate — 
Sonda 9,88

1,50
m ;

P. 
m ;OUUUkl 111 ,

disc : D. Săvulescu 27,33 m etc. 
Asemenea rezultate, bine apre
ciate atunci, 
astăzi nici 
începătorilor 
mului,

nu mai satisfac 
măcar exigențele 

într-ale atletis- 
cifrele performanțelor 

actualilor noștri fruntași în- 
scriindu-se, în multe cazuri, 
printre cele mai bune din 
lume. Răsfoind, chiar și în
tr-un ritm foarte rapid, fișele 
cu rezultatele „naționalelor", 
ne putem da seama de saltul 
uriaș înregistrat în acest sport, 
de la primele sale campionate 
la cele din zilele noastre. Toc
mai de aceea nădăjduim că 
participanții, de astăzi și mîi
ne, la întrecerile de pe stadio-

nul Republicii se vor strădui 
să obțină performanțe de o 
valoare cît mai ridicată, care 
să cinstească această aniversa
re a campionatelor naționale. 
Sîntem convinși că eforturile 
atleților noștri fruntași vor fi 
recompensate de~noi recorduri 
republicane și, în orice caz, de 
un număr mare de recorduri 
ale competiției.

Pe de altă parte, momentul 
acestui eveniment marchează 
—• de fapt — începutul de 
drum într-un nou ciclu olim
pic (al 21-lea) care se va în
cheia în 1980, prin Jocurile de 
la Moscova. Așteptăm de la 
atleții noștri, de la profesorii 
și antrenorii lor, de la cei con- 
sacrați și de la cei care vor 
afla consacrarea în viitorul 
apropiat, mai multă putere de 
muncă, mai multă abnegație, 
mai multă pasiune pentru 
atletism și, ca un corolar, re
zultate și mai înalte pe par
cursul următorilor patru ani 
dar, mai cu seamă, în cadrul 
competiției olimpice pe sta
dionul de

Această 
•pionatelor 
a fi una 
teresante _
un spectacol atletic de calita
te, care merită să fie urmă
rit !

pe la Lujniki... 
a 60-a ediție a cam- 
naționale se anunță 
dintre cele mai in- 
din lungul lor șir,

★
Programul întrecerilor : SÎM- 

BATA : ora 15,30 — 400 m F 
serii, prăjină ; ora 15,50 — 400

------- . , —.....
(Continuare in pag. 2-3)

mova in prima grupă a conti
nentului

4
' Astăzi, de la ora 17,30 și 
mîine de la aceeași oră, bazi
nul Dinamo va găzdui întrece
rile grupei B ale „Cupei Euro
pei" la înot, competiție tradi
țională aflată la cea de a V-a 
ediție. S-au reunit în această 
interesantă dispută reprezenta
tivele masculine ale Bulgariei, 
Iugoslaviei (locurile 3 și, res
pectiv, 4 la ediția precedentă), 
Olanda (locul 2 la Sofia), Un
garia (a retrogradat anul tre
cut din grupa A) și România, 

în perspectivă, un concurs 
de certă valoare, care aduce 
pe blocstarturi campioni ai lu
mii, finaliști olimpici și, mai 
recent, campioni de juniori ai 
Europei, iar la finele compe
tiției, echipa care va totaliza 
cel mai mare punctaj va ob
ține dreptul de a evolua, la 
ediția următoare, în prima

iugoslavul Borut Petrici, campionul european de juniori al probei 
de 1500 m liber, va înota și la București
grupă valorică. Fiecare forma
ție va alinia în cele 15 probe 
repartizate în două reuniuni 
cîte un concurent și, respectiv, 
cîte o ștafetă, punctajul fiind

In finalele Campionatelor de canotaj icminin

C.F.R. TIMIȘOARA 
Șl DINAMO BUCUREȘTI- 

CI'TE DOUĂ TITLURI

Foto : V. BAGEAC 
cel clasic în asemenea între
ceri.

într-o companie care depă
șește nivelul general al înotu
lui românesc, sportivii noștri 
au obligația de a lupta din toa
te puterile pentru un clasa
ment cît mai bun în fiecare 
probă, pentru cît mai multe re
corduri și rezultate de valoa
re, mai ales că unii dintre ei 
au șanse evidente de a urca pe 
podiumul de premiere în cîte- 
va probe. Iată acum pe cei ce 
vor concura — în ordinea pro
belor din program — în pisci-

(Continuare în pag. a 4-a)

în concursul internațional de juniori „Prietenia"

MARIAN ONCICĂ ÎNVINGĂTOR
LA PUȘCA STANDARD 60 f.c.
După prima manșă, A. Boțilă și I. Ionică
luptă pentru primul loc la talere-turn
Concursul internațional de 

tir „Prietenia", rezervat junio
rilor din țări socialiste, a de
butat ieri la poligonul Tunari, 
cu proba clasică a categoriei- 
pușca standard, 60 f c. Finalul 
întrecerii ne-a adus satisfacția 
clasării pe primul loc a unui 
sportiv român : Marian Oncică, 
(20 ani, elev al antrenorului 
dinamovist Eni Drăgan și 
provenit de la C.S.M.B.). Re
zultatul îealizat este remarca
bil — 597 p — și el este egal 
recordului național, aparținînd 
aceluiași țintaș, din anul 1975. 
Pe poziția a doua a clasa
mentului s-a situat un alt 
sportiv român, campionul eu
ropean de anul trecut la se
niori, Mircea Ilca, tot cu un 
rezultat bun : 595 p. Cu aceas-

tă cifră, sportivul din Arad 
l-a întrecut la baraj pe pii- 
mul clasat dintre țintașii oas
peți, bulgarul G. Poliakov. 
Trebuie să menționăm și re-

MUNICIPIUL GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 13 (prin te
lefon). Peste 120 de sportive 
alcătuind 34 de echipaje s-au 
aliniat vineri după-amiază la 
startul finalelor Campionatelor 
republicane de canotaj rezer
vate senioarelor. După consu
marea fazelor preliminare ale 
întrecerilor, în finale au fost 
prezente sportive din 12 clu
buri, ceea ce reprezintă un lu
cru pozitiv pentru canotajul 
nostru. Și repartizarea celor 
șase titluri puse în joc dove
dește că raportul de forțe pe 
plan intern s-a echilibrat, tit
lurile revenind schifistelor din 
patru cluburi : C.F.R. Timișoa
ra și Dinamo București — cîte

două, Steaua și C.N.U. — cite 
unul.

Finalele au oferit publicului 
(prezent în număr mare pe ma
lurile lacului Belci) curse spec
taculoase, uneori chiar palpi
tante, cum a fost cazul celor 
de 2 vîsle și 8+1. Revelațiile 
întrecerilor au fost schifistele 
de la C.F.R. Timișoara (antre
nor Aurel Ionescu), care au 
cucerit două titluri republicane 
prin Filigonia Toll — Florica 
Stoica la 2 f.c. și Maria Micșa 
la schif simplu. O surpriză plă-

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

în turneul de la Lvov

RUGBYSTII ROMÂNI LA A PATRA VICTORIE
In penultima etapă a tur

neului internațional de rugby 
de la Lvov, Selecționata se
cundă a României a obținut a 
patra victorie consecutivă. Ju- 
cînd foarte bine, ea a obținut 
o frumoasă victorie, la un scor 
concludent, 19—7 (7—3), asu
pra reprezentativei Poloniei. 
Dintre jucătorii noștri o pres
tație superioară au avut D. A- 
lexandru (autorul a două în
cercări), L. Matei și O. Corne- 
liu. Rugbyștii români conduc

neînvinși în clasament, cu 12 p. 
în continuare : U.R.S.S. și Ce
hoslovacia cîte 10 p, Polonia 
7 p, R.S.S. Ucraineană 5 p, 
U.R.S.S. (tineret) 4 p.

Alte rezultate din etapa a 
patra : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
(tineret) 6—4 (0—0) și U.R.S.S. 
— R.S.S. Ucraineană 15—6 
(12-0).

în ultima zi a competiției, 
meci decisiv : România B — 
U.RJS.S.

Marian Oncică, primul clasat 
la pușcă standard 60 f.c.

Foto : S. BAKCSY
zultatul excelent (contînd însă 
pentru competiția „Cupa Eli
berării", desfășurată paralel cu

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)



A
TENISMANI

ORIENTARE SPORTIVĂ, TIR, ÎNOT
BUCUREȘTENI

400 DE CONCURENȚI LA START
• Locurile de desfășurare a întrecerilor, puse la punct • 
orientare, după prima manșă, conduc reprezentanții județelor lași 

și Cluj (m), Arad și Brașov (f)

La

IAȘI, 13 (prin telefon). După 
ce a fost gazda finalelor de 
gimnastică artistică, modernul 
municipiu moldovean găzduieș
te. începînd de vineri diminea
ța, alte trei competiții contînd 
pentru ultimul act al ediției 
de vară a „Cupei tineretului" : 
înot, tir și orientare sportivă, 
competiție’ rezervată pionieri
lor. în centrul lașului, într-o 
vitrină de mari dimensiuni, or
ganizatorii locali (C.J.O.P. și 
C.J.E.F.S.) au expus medaliile 
de campioni, tricourile si mul
te alte trofee ce vor fi oferi
te cîștigătorilor la sfîrșitul în
trecerilor. Pe această cale, 
precum și prin numeroase afi
șe și panouri, prin reportaje 
transmise de radio Iași, local
nicii au luat cunoștință cu 
mult interes de cele trei ma
nifestări.

La Ștrandul tineretului, am
plasat în vecinătatea Palatu
lui culturii, au loc întrecerile 
de înot, probe de liber și bras. 
Mai multe întreprinderi (Com
binatul de fibre sintetice, 
Grupul întreprinderilor de 
gospodărie comunală ș.a.) și-au 
adus contribuția, alături de or
ganizatori, la finisarea tuturor 
detaliilor pentru ca bazinul de 
dimensiuni olimpice, marcat 
cu 8 culoare să-i ajute pe mi
cii concurenți să-și arate în
treaga măiestrie.

Orientarea sportivă al cărei 
Ioc de desfășurare este pădu
rea Bîrnova, în vecinătatea

motelului Bucium, are la start 
echipaje din toate județele ță
rii și municipiul București. 
După prima manșă în frunte 
se află reprezentanții județe
lor Iași și Cluj la băieți, Arad 
și Brașov la fete. După cum 
ne spuneau secretarul general 
al federației de specialitate 
Mircea Mihăilescu și directo
rul de concurs Gheorghe 
Ghertncr s-au desprins deja de 
pe-acum cîteva aspecte care 
denotă o bună pregătire fizică 
și tehnică a concurenților. Fap
tul că traseul (pădure bine a- 
coperită, cu tufișuri dese și te
ren frămîntat) conferă întrece
rii și un vădit caracter aplica
tiv, demonstrează, o dată In 
plus, că orientarea sportivă 
este o ramură care, In cadrul 
„Cupei tineretului", se bucură 
de mult interes....

Urcăm Dealul Copoului și ne 
oprim la baza de tir din ve
cinătatea stadionului „23 Au
gust". Liniștea ce domnește în 
preajma celor 20 de linii de 
tragere, confirmă că toți re
prezentanții județelor sînt 
concentrați pentru ca la sfîr
șitul întrecerilor rezultatele lor 
să fie cît mai bune.

Vineri după amiază, în fața 
Palatului culturii, a avut loc 

______________ A 
._______ ____ ,_____ a
sportului pionieresc, aplaudată 
cu căldură de atît de ospita
lierii ieșeni.

Ion GAVRILESCU

Pe terenurile de la Tenis 
Club București, au avut loc 
întrecerile rezervate celor mai 
tineri tenismani (pînă la 14 
ani) și dotate cu „Cupa Elibe
rării". Aproape 100 micuți par
ticipant s-au întrecut în ca
drul a trei categorii de vîrs- 
tă, dovedind frumoase aptitu
dini pentru tenisul de perfor
manță.

Iată lista învingătorilor și 
rezultatele lor din meciurile 
finale : BĂIEȚI : Cat. 9—10 
ani: Mihnea Năstase (T.C.B.) 
— Maiius Comănescu (Progre
sul) 2—4, 4—2, 4—3 ; cat. 11—12 
ani, simplu : Ionuț Șesu (Di
namo — Cristian Moroșan

CAMPIONII NAȚIONALI 
LA YACHTING

(Progresul) 6—2, 6—2 ; dublu : 
Hnat (T.C.B,), Săndulescu (Pro
gresul) — Moroșan, Șesu 6—2, 
6—1; cat. 13—14 ani, simplu : 
Sorin Popa (Dinamo) — Dan 
Caragață (T.C.B.) 6—4, 6—1 ; 
dublu : .Hnat, Caragață — Ur- 
suleanu, Plăvițiu (ambii T.C.B.) 
6—2, 6—5. FETE: cat 9—10 
ani: Consuela Roman — Alice 
Dănilă (ambele Dinamo) 4—3, 
4—2 ; cat. 11—12 ani: Daniela 
Nemeș (Progresul) •— Emilia 
Șchiopul-(Tot înainte) 6—1, 
6—0; cat. 13—14 ani: Marîlena 
Totoran (Dinamo) — Georgeta 
Onel (Progresul) 6—0, 6—2 ; 
dublu fete: Drăghici, Totoran 
— Nemeș, Onel 6—3, 6—2 ; du
blu mixt: S. Popa, Marilena 
Totoran — E. Hnat, Mihaela 
Drăghicî 6—5, 6—5.

A. BURCEA — coresp.

CUM VĂ VEȚI

SFÎRȘITUL DE S/

Duminică la Ploiești

0 INTERESANTĂ

DEMONSTRAȚIE AVIATICĂ
Cu ocazia aniversării a 40 

de ani de la înființarea Aero
clubului Gheorghe Bănciulescu 
din Ploiești, Consiliul județean 
Prahova al Frontului Unității 
Socialiste împreună cu Aero
clubul Central Român organi
zează mîine, de la ora 9,30, pe 
aerodromul Strejnic o intere
santă demonstrație aviatică. în 
program sînt prevăzute zboruri 
de înaltă acrobație cu planorul 
și avionul, zboruri în formație, 
vînătoare de balonașe, evoluții 
aeriene executate de parașu- 
tiști sportivi etc. Demonstrația 
va fi urmată de un bogat pro
gram cultural-sportiv. Publicul 
are intrare liberă.

festivitatea de- deschidere, 
fost o adevărată paradă

La Mamaia, pe apele lacului 
Siutghiol, s-au desfășurat în
trecerile campionatelor națio
nale de yachting la clasele 
Finn, Olandezul zburător și 
Snipe. După cele cinci regate 
disputate, pe primele locuri 
s-au clasat: FINN : 1. P. Pur
cea (Știința Constanța) — cam
pion republican, 2. Gh. Nicol- 
cioiu (Electrica Constanta), 3. 
M. Butucaru (C.N.U. Bucu
rești) ; OLANDEZUL ZBURĂ
TOR : 1. I. Alexandru — FI. 
Panaitescu (Știința Constanta) 
— campioni republicani, 2. M. 
Carp — A. Arendt (C.N.U. 
București), 3. N. Cuțică — T. 
Sandu (Știința Constanta) ; 
SNIPE : 1. I. Naum (Electrica 
București) — campion 
can, 2. I. Seceleanu 
Constanța), 3. Era. 
(C.N.U. București).

CAMPIONATELE
DE ATLETISM

(Urmare din pap. I)

Fl. FAN AITES CU —

republi- 
(Marina 

Groza

coresp.

DIN TOATE SPORTURILE
Alim LA OITUZ, ASTĂZI Șl

MÎINE, se desfășoară cea 
de a patra (penultima) etapă a 
campionatului republican de viteză 
în coastă, la automobilism. La Fede
rația de automobilism și karting s-au 
înscris pentru acest concurs 68 de au- 
tomobiliști la categoria avansați și 
22 la categoria începători.
n a Cr'UET PERIOADA DE TRANS- DAOL-rltl FERAR| (unîca în 

cursul unui an) începe mîine și se va 
încheia la 15 septembrie * TURNEUL 
DE LA ORADEA. Pe terenul de bas
chet din incinta stadionului Voința, 
în organizarea A. S. Dinamo, a în
ceput la Oradea un turneu de baschet 
masculin. Primele rezultate : I.E.F.S 
— C.S.U. Pitești 69—53, Dinamo Ora
dea - C.S.U. Sibiu 100—62 A A. S. 
MOBILA este noua denumire sub care 
va evolua în Divizia A echipa fe
minină Sănătatea Satu Mare.
BOX 120 DE BOXERI au luat star

tul la cea de a treia ediție a 
,,Centurii Arubium", competiție pu- 
gilistică organizată la Măcin. Ală
turi de gazde și-au dat concursul la 
reușita întrecerii sportivi din Galați,

Brăila, Constanța, Medgidia, Tulcea, 
, Bacău, Cimpuiung Muscel, Tîrgoviște 

și lași. Pe echipe primul loc a re
venit formației Voința Măcin, urmată 
de Cimentul Medgidia și S. C. Mus
celul. Cel mai tehnic boxer ai com
petiției a fost declarat juniorul de 
categorie cocoș Stelică Enache (Vo
ința Măcin).
riCI ICM ° SELECȚIONATA A 
CI'.LIOiri COOPERAȚIEI MEȘTE

ȘUGĂREȘTI va participa săptămina 
viitoare la două concursuri care ... 
avea loc în Ungaria. Este vorba de 
„Cupa Gemencz" (la Szekszard) 
„Cupa Mecsek" (fa Pecs).

MOTO SPORTIVI ROMANI — LA 
mwiv „CUPA PRIETENIA". Echipa 
națională de motocros, alcătuită din 
M. Banu, P. Filipescu, E. Miilner, 
Gh.. Oproiu și A. Benedek, a părăsit 
Capitala pentru a participa duminică 
Ia „Cupa Prietenia", concurs care va 
avea loc în localitatea bulgară Ber- 
koviko. Sportivii noștri sînt însoțiți de 
antrenorul Gh. Didescu,

4\\\\\\\\\\\\\^
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m serii ; ora 16,30 — înălțime, 
disc F ; ora 16,25 ■— 100 m F 
serii ; ora 16,40 — 100 m serii, 
lungime F ; ora 16,55 — 400 m 
F finala ; ora 17,10 *— 110 mg 
finala, greutate ; ora 17,20 — 
400 m finala ; ora 17,30 — 100 
m F finala ; ora 17,40 — 100 m 
finala, suliță ; ora 17,50 — 1500 
m F serii — contratimp ; ora 
18,05 — 1500 m serii contra
timp, triplu : ora 18,20 — 400 
mg F serii contratimp ; ora 
18,35 — 10 000 m ; ora 19,10 — 
3000 m obstacole ; ora 19,25 — 
4x100 m ; ora 19,35 — 4x100 
m F.

DUMINICĂ : ora lGJfO — 
400 mg serii, ciocan ; ora 16,30
— 200 m F serii, înălțime F, 
disc ; ora 16,45 — 200 m serii ; 
ora 17,00 — 800 m F serii con
tratimp, greutate F ; ora 17,20
— 100 mg F serii, lungime ; 
ora 17,35 — 800 m serii contra
timp ; ora 17,50 — 400 mg fi
nală ; ora 18,05 — 200 m F fi
nală, suliță F ; ora 18,15 — 200 
m finală ; ora 18,25 
F finala ;
ora 18,50
— 4x400 
4x400 m

- 100 mg 
3000 m F ; 
ora 19,15 
19,30 —

vor

Și

ora 18,35 — 
— 5000 m ;

m ; ora
F.

★
în Capitală, în cadrul unui 

concurs de marș, C-tin Stan 
(Steaua) a înregistrat un nou 
record național pe 5 km — 
20:09,6 (v.r. îi aparținea din 
1974 cu 20:26,0).

TIMIȘOARA, 13 (prin tele
fon). ...In Piața Operei, printre 
suporterii lui „Poli" și-ai „e- 
chipei care vine" — U.M.T.,cu 
24 de ore înaintea weekend-u- 
lui, reporterul lansează o Jntre- 
bare de sezon : „Unde vă veți 
petrece sfîrșitul de săptămî- 
nă?“ Răspunsurile gravitează 
între zonele de agrement din 
afara Timișoarei și salba de 
oaze din centrul orașului, pe 
malul Begăi. Apropiatul pro
gram recreativ al timișoreanu
lui începe deci din aval și a- 
monte de orașul parcurilor și 
grădinilor și se termină în fața 
casei! Am parcurs acest iti
nerar vineri dimineața.

...La 14 km de Timișoaia,
spre Deta, în comuna Șag. La 
sfîrșit de săptămînă cam 10 000 
de oameni vin la Șag, cu ma
șini sau cu biciclete, pe ban
da special amenajată. Aici, pe 
malul Timișului, zece între
prinderi din oraș și-au con
struit cîte o „căsuță", de fapt 
cîte o vilă, fiecare cu cîte 25— 
40 locuri. E rodul unei idei a 
Comitetului municipal U.T.C., 
împlinită în 1970 și cele zece 
vile (două dintre ele ale între
prinderii Electromotor și Da- 
cia-service se află în recon
strucție) alcătuiesc un verita
bil sat de vacanță, cochet și 
îngrijit, cu terenuri de tenis, 
volei și fotbal, cu fîntîni fora
te și iluminare electrică. Pla
ja este imensă, iar cadrul na
tural minunat. Și totuși* din
colo de cele zece „căsuțe din 
povești", îngrijite de fiecare 
întreprindere, curățenia lasă 
de dorit. Multe hîrtii, cutii de 
conserve, o turmă de oi în 
jurul bazei... Francis Sasser, 
administratorul de la vila E- 
lectromotor, regretă că trustul 
de construcții a cam luat nisip 
de pe plajă, 
unicul bufet 
aprovizionat, 
s-ar impune 
unică a acestei splendide baze 
de agrement, care ar putea 
rezolva și problema curățeniei, 
și a anexelor sanitare, și a 
locurilor de parcare. Poate și 
primarul comunei va putea 
contribui la rezolvarea tutu
ror acestor probleme. Pentru 
ca zilele de recreai e, de la 
sfîrșitul săptămînii, a color 
peste 10 000 de timișoreni ve- 
niți la Șag, să fie cu adevărat 
de neuitat .

...La 5 kilometri de Tlmișoa-

Și mai spune că 
al bazei e prost

Ne gîndim că 
o administrare

SE REIAU CAMPIONATELE DE CICLISM
După o zi de odihnă, par- 

tîeipanții la Campionatele re
publicane de ciclism își reiau 
disputele prin probele progra
mate să se desfășoare astăzi și

mîine la Galati. Astfel, juniorii 
vor concura azi în cadrul „con
tratimpului" individual, cursă 
care va avea loc și mîine, dar 
pentru seniori.

COMISIA DE POPICE a 
Municipiului București convoa
că la 17 august 1976, orele 13 
la C.M.E.F.S., delegații de 
asociații ți cluburi sportive, 
antrenorii ți arbitrii, in vede
rea inceperii campionatului, 
ediția 1976/1977.

TtllC «MOSTRE 
H BUNURI HCOKIIIH 
•nuțuncarrz»

IA BUCUREȘTI, SE DESCHIDE
TIRGUL DE MOSTRE

EDIȚIA 1976
despart

r.riMjjnv
DAN CIMPEANU - FĂLTICENI, IOA

NA MOCANU — BRAILA, NELU 
QUINTUS - PLOIEȘTI, TITU FlLIPIDES- 
CU - BUCUREȘTI, VIOREL PETER — 
BRAȘOV, SORIN DIACONESCU 
MUNICIPIUL GHEORGHE GHEOR- 
GHIU-DEJ, IONEL VIANU — BUZĂU, 
JOAN SIMION - DEVA, MARIOARA 
ZINCA — ALBA 1ULIA. Spațiul nu ne 
permite să publicăm poeziile și ca
trenele pe care dv. și alți iubitori ai 
sportului le-au dedicat Nadiei Coma
neci și strălucitelor ei victorii de la 
J.O. Și, publicînd numai unele din
tre ele, i-am nedreptăți pe ceilalți 
cititori. Vă mulțumim tuturor» în nu
mele. Nadiei Comăneci, dorind ca 
sportivii români să vă ofere și în 
viitor cît mai multe satisfacții și... 
surse de inspirație pentru poezii și 
catrene I

AURELIA TACIUC, ORȘOVA. ilie 
Năstase a împlinit 30 de ani, la 19 
iulie. Neștiind, probabil, acest lucru, 
nu l-ați felicitat. Dar Năstase vă 
poate oferi cît de curînd — dv. și 
altora — noi prilejuri de a-l felicita I

GHEORGHE GHERTENISIAN, BUCU- 
REȘTI. In ediția 1946—47, Clujul a 
fost reprezentat în Divizia A la fot
bal de... 3 echipe r Universitatea, Fe- 
rar și Dermata. Tmi vine în minte 
cîntecul : „Amintiri, Amintiri" !

ra, r 
se ai 
„Snai
l-a c 
o

OVIDIU PETREA, SAVINEȘTI. 1. Fi- 
nola Cupei României, ediția 1974— 
1975, dintre Rapid ți Universitatea

Craiova, a fost arbitrată de N. Raî- 
nea, 2. Limita de vîrstă a juniorilor 
care participă ia Turneul U.E.F.A. ?
18 ani.

ION MOCIU, ARAD. Cel mai lung 
meci de box cu pumnii goi a fost 
cel disputat in anul 1849, în orașul 
englez Edembridge, intre Mac Mad
den și Bill Hayes. El a durat 6 ore 
și 3 minute. Din 1889, meciurile de 
box cu pumnii goi au fost interzise.

ELEFTERIE 
LOC. lată, 
capacității, 
dioane de 
dionul „23 . __ _____ ...
62 000 de locuri, 2. Stadionul „1 Mai" 
din Timișoara - 40.000 de locuri, 3. 
Stadionul Steaua — 30 000 de locuri. 
Stadionul Central din Craiova ocupă 
locul, ci patrulea, cu cele 29 000 de 
locuri ale sale. Ne referim Ia focuri 
de stat jos. La marile meciuri, sta
dioanele respective, ca și celelalte, 
pot cuprinde multe mii de specta-

RUJAN, COMUNA BAN- 
din punct de vedere al 
ordinea primelor trei sta- 
fotba! din țară î 1. Sta- 
August" din București —
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rîn-tori — în picioare. Mai ales din 
durile celor mai slăbuți I

ASOCIAȚIA SPORTIVA VULTURUL, 
COMUNA MÎNTIUL GHERLEI. Un 
meci de fotbal nu se poate desfășură 
fârâ asHență medicala. Arbitrul nu 
așteaptă decît maximum 15 minute 
sosirea medicului. In caz că modicul 
nu-și face apariția în acest interval, 
echipa organizatoare pierde meciul. 
Ne relatați un caz în care lucrurile 
nu s-au petrecut așa (a fost așteptată 
sosirea medicului timp de 35 de mi
nute !) și ne cereți părerea. Intr-o

MATEI MARIAN, CRAIOVA. West 
Bromwich Albion nu este... Birmin
gham City și nici... invers. Este vorba 
de două echipe din orașul Birmin
gham.

astfel de problemă nu există ...pă
reri, ci numai prevederi precise ale 
regulamentului. Și v-am spus ce 
prevede acesta. Și nu pot crede că 
Comisia de fotbal a județului Cluj 
n-ar cunoaște regulamentul. Poate că 
datele pe care le dețineți dv. nu 
sînt riguros exacte. Am spus : poate...

Ilustrații: N. CLAUDIU

24 de ore ne mai 
pînă la tăierea panglicii inau
gurale ce va marca deschide
rea celei de a 7-a ediții a Tîr- 
gului de mostre de bunuri de 
consum — București 1976.

Ultimele retușuri fiind ter
minate de mult, febrilitatea 
pregătirilor a cedat locul emo
țiilor, prezente la organizato
ri, expozanți, în fine, la toti 
cei care în egală măsură au 
pregătit, timp de săptămîni, cu 
ingeniozitate și talent, pentru 
sutele de mii de vizitatori, a- 
cest panoramic actual al eco
nomiei românești, prezentat, în 
acest an, pe o suprafață de 
35 000 mp., cu 150 000 exponate.

Printre elementele care deo
sebesc actuala ediție de cele 
precedente, se remarcă: lăr
girea gamei de produse desti 
nate copiilor; extinderea sor
timentelor producției de arti
zanat și cu specific tradițio
nal, ca și a produselor de con 
sum populare, cu prețuri acce
sibile ; diversificarea produc
ției industriei locale; sporirea 
tipurilor de aparate de radio 
și T.V.; un sistem perfecționat 
de sondare a opiniilor vizitato
rilor și cumpărătorilor. Unită
țile Ministerului Industriei U- 
șoare, care au ponderea cea 
mai mare la actuala ediție a 
tîrgului, vor prezenta, pe o 
suprafață de 14 000 mp., o 
gamă foarte largă și diversă 
de produse și articole; peste 
40 000 de sortimente, dintre ca
re la unele grupe de produse 
textile și de încălțăminte 90 la 
sută sîrit modele noi. Regre- 
tînd că nu putem enumera 
marele șir de sortimente, vă

vom lăsa dumneavoastră plă
cerea de a le admira, prezen
tul material propunîndu-și să 
vă semnaleze variata gamă de 
articole ale acestui sector și 
ale unităților celorlalte minis
tere și organizații centrale pre
zente în Complexul expozițio- 
nal din Piața Scînteii.

Dar, pentru că publicația ca
re găzduiește materialul de fa
ță are un profil bine definit 
și pentru că noutățile actualei 

.....  DE MOS-
DE CON- 
și în sec- 
articolelor 

sportive,

ediții a TÎRGULUI 
TRE DE BUNURI 
SUM sînt prezente 
torul produselor și 
destinate activității 
agrementului vă anunțăm, cu 
24 de ore mai înainte, dintre 
aceste noutăți; 8 
de treninguri; 8 
compleuri pentru 
clete, trotinete cu 
patine cu role din 
puse în linie etc. De asemenea, 
dintre cele 11 modele de bici
clete ni se prezintă, în pre
mieră absolută, modelul „Ml- 
ni-Mobra“ — dotat cu un mo
tor de 2 CP., cu un consum 
redus de benzină (1,2 litri la 
100 de km), capabil să atinga 
o viteză de 40 km pe oră (mij
loc de deplasare comod și 
practic) și multe alte articole 
interesante...

în încheiere, o ultimă in
formație : Tîrgul de mostre de 
bunuri de consum — Bucu
rești 1976 este deschis zilnic, 
cu excepția zilelor de luni, 
pînă la 20 septembrie, în pa
vilioanele Complexului expo- 
zițional din Piața Scînteîi.

modele noi 
modele de 
tenis ; trlci- 
pneuri late, 

cauciuc, dis-

Emil CIULEI
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cililor Pe marginea recentei consfătuiri a antrenorilor divizionari A

B aeroport-, 

B“ — cum 
B Țintaru,
■ limba 
BstV a fost 
■i 1970 — 
B de mun- 
■le 17 hec- 
■cadru su-
■ și sc alu- 
■mbra pă-
■ 1 și volei 
■gimnastică 
■ât. din ad- 
Bi, ne spu- 
■reni veniți
■ de săptă-
■ Timișoarei
■ fost însă
■ s-a atins

Sk.la spre Bu- 
llbina, pe 
■tr-un alt 
■reni în zi- 
lereare. Ca- 
■nt aici, la 
k-au-s de- 
Icîte două 
Iste frumoa- 
I curată, li- 
tn între trei 
lieni la sfîr- 
l-ar putea 
|jări simple. 
| portic de 
Inuarea dru- 
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Bie personală. 
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■de cîmp, de 
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■ : Electrica,
■ C.F.R. Con- 
Kmetal, Voința. 
In preajma că- 
■înt în jur de 
I și, volens-no- 
lim dacă nu 
I aici și o bază 
I universitarilor. 
I cu aproape 
[pe zi, și tere- 
|al, tenis și vo- 
fircumvalațiunii 
I pentru odihnă 
[renilor vîrst- 
I „Această re- 
lîrșitul săptămî- 
Ina dintre preo- 
p majore — ne 
L prim-vicepre- 
E.F.S JZimiș. Și 
pa, in fiecare 
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ie cit mai plă-
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AL 59-lea START AL DIVIZIEI A

AU CUVINTUL ANTRENORII...
D. NICOLAE - NICUȘOR (S.C. BACĂU): 

„SPER, IN CONTINUARE, iNTR-O COMPORTARE BUNA 
A ECHIPEI"

După șapte ani, 
timp în care a 
funcționat ca an
trenor la echipa 
unde s-a consacrat 
ca jucător (Dina
mo București), 
Dumitru Nicolae
— Nicușor s-a re
întors la Bacău, 
la Sport club, for
mație pe care a 
mai pregătit-o de-a _____ _
două campionate (1967—1969) și 
alături de care a cunoscut sa
tisfacția, unor frumoase reali
zări, bucuria multor momente 
de împlinire profesională.

Din echipa de atunci însă, 
din vara anului 1969, clasată pe 
locul V în clasamentul final, 
Nicușor nu a mai regăsit decît 
doi ultimi „mohicani", Duțan 
și Băluță. Pentru că, între 
timp, efectivul băcăuanilor s-a 
primenit continuu, plecînd din 
„vechea gardă" Ghiță, Kiss, 
Vătafu, D. Ene, Dcmtwovschi, 
Simionaș, Velicu, Rugiubei ț 
venind, în schimb, Ursache, 
Volmer, Pruteanu, Margasoiu, 
Catargiu, Șoșu, Cărpuci, Pană, 
Botez și Lunca, unii din ei 
acomodați de acum cu atmos
fera primului eșalon divizionar, 
alții — cei mai tineri — nu de 
ajuns integrați în marile obli
gații ale performantei. Nicușor
— secondat în prezent de 
Nicolae Vătafu, fostul său ju
cător — este însă optimist.

lungul a

crede în posibilitățile elevilor 
săi, dar în același timp nu în
cearcă să ascundă dificultățile 
care-1 așteaptă în perspectiva 
competițională. „Față de cam
pionatul trecut, spune actualul 
antrenor băcăuan, lotul nostru 
a pierdut pe Coman, Aelenei 
și Chitaru ; în locul lor l-am 
cîștigat pe M. Constantinescu, 
Munteanu și T. Zamfir. Valoa
rea medie a echipei nu este 
ridicată, aș putea spune chiar 
că ocuparea locului VII la 
sfîrșitul ediției de campionat 
1975—76 reprezintă o perfor
mantă superioară potențialului 
de ansamblu al echipei. Dar, 
mă gîndesc că jucătorii, în 
special cei din „noul val", au 
mai .cîștigat un an de expe
riență competițională ; mai sper 
că „generația de schimb", cu 
care lucrează în prezent prof. 
C. Anghelache și din rîndul 
căreia se remarcă Mîndrilă, 
Agachi și Solomon, îmi va o- 
feri, pe parcurs, prilejul unei 
promovări de calitate ; sînt 
convins, de asemenea, că după 
pregătirea bună efectuată în a- 
ceastă vară băieții mei vor fa
ce totul să realizeze — ca si 
pînă acum, prin efort colectiv 

•susținut — ceea ce eu toții aș
teaptă de la ei : o comportare 
demnă de tradiția și prestigiul 
de care se bucură fotbalul bă
căuan".

I. MIHAI

C. TEAȘCĂ (UNIVERSITATEA CRAIOVA):
„DE ACUM ÎNCOLO S-A TERMINAT CU ORICE 

CONCESIE"

I
I
I
I
I

cu ploi, cu 
Ițea acestui sfîr- 
pă, la Timișoara 
le. Să sperăm că 
[însorite.
la M. IONESCU

I

pmnmumiE între lipsurile de ieri GArrir IUIvA IUL si promisiunile de miine
In preajma celui de-al 59-lea start al campionatului, 

F.R.F. a organizat o consfătuire cu antrenorii echipelor di
vizionare A și cu cei ai echipelor de juniori ale cluburilor 
respective. Motivul acestei consfătuiri a fost un operativ 
schimb de păreri pe marginea campionatului încheiat fi,

mai ales, in legătură cu masurile necesare unei amelio
rări rapide a calității jocului in campionatul viitor. In 
cele ce urmează, vom încerca să desprindem câteva dintre 
ideile care au dominat această consfătuire.

o
La recenta consfă

tuire a antrenorilor 
de Divizia A, Ștefan 
Covaci, vicepreședin
te al F.R.F., a înce
put printr-o „punere 
în temă“ care a fost 
ascultată cu atenție 
de participant!. Dat 
fiind interesul celor 
spuse, socotim nece
sar să prezentăm cî
teva idei din acest 
prolog, ele fiind va
labile nu numai pen
tru antrenorii primei 
divizii.

• Activitatea noas
tră, a tehnicienilor 
fotbalului, trebuie a- 
preciată doar în func
ție de randamentul ei 
față de nivelul inter
național. Așa cum 
mărfurile de export 
sînt supuse unui 
foarte amănunțit e- 
xamen radiografie, 
tot așa si munca 
noastră, a antrenori
lor, trebuie să facă 
față unui examen 
similar. O cantonare 
în reperele de pînă 
acum, 
doar 
terne, 
mare 
timp.
• De ce 

avena 
teși? 
foarte 
spune 
centri 
explică si

care vizau 
comparații in- 
ar însemna o 
pierdere de

mai 
înain-

„PUNERE IN TEMĂ'

Principalul meu 
obiectiv la Uni
versitatea Craio
va este să-i obiș
nuiesc pe jucă
tori cu efortul ce
rut de toate com
petițiile, nu numai 
la nivelul campio
natului intern, ci 
și la cel existent 
ne plan european", 
fost primele cuvin-Acestea au

te ale antrenorului Constantin 
Teașcă, prin care ne-a expri- 

de a 
jucătorilor 
pînă acum, 
efort. „De 

terminat cu

schimba 
craio- 
să se 
acum 
orice 

în a-

I

mat intenția 
mentalitatea 
veni, dispuși, 
menajeze la 
încolo s-a 
concesie. Cu siguranță, 
ceste condiții, vom pierde pe 
drum pe unii dintre jucători — 
prin autoeliminare — dar, în 
același timp, vom cîștiga pe al
ții, dornici să reprezinte cum 
se cuvine noțiunea de fotbalist. 
In general, în ședințele de in
struire de pînă acum, s-a ob
servat adeziunea majorității 
jucătorilor de a intra în matca 
acestor preocupări și obligații. 
Dar, fiind vorba de schimbarea 
mentalității, rămîne ca timpul 
să ne confirme dacă sînt dis-

1LE VALORIC A LIPSIT

?ISM
a reuniune a sta- 
doua din categoria 
are -Jz desfășurată 
:ă în condiții at- 
ocmai favorabile, a 
variată de efecte 
ar valoarea rezul- 
as modestă. „Pre- 
șu“ a prilejuit la 
două hituri ale sa
cri diferiți: Hăulit 
imul hit, Hăulit a- 
e maximă si stre- 
ă abilitate de Mir- 
prin unele culoare 

n pluton, s-a des- 
Einalul alergării. Ei 
fără îndoială șl hi- 

dac®' nu s-ar fi 
plimentar printr-un 
nat imediat după 
oată revenirea sa 
itografia sosirii l-a 
:ul al treilea, după 
c. Cit privește pe 
re prima oară se 
eAa, n-a efectuat o 
timp într-un hit și 
i fost însă situația 
mutuale! Un dublu 

îrtat antrenorul Ni
ne, conducînd ener- 
|! pe Melisa si Rico- 

învlns la luptă pe

Maria și Hederic; iar cel de al 
doilea a rezistat cu succes ata
cului în trombă a lui Joben, care 
a depus un splendid efort pentru 

-- -- —*•” pe
so- 

dri- 
do- 

în 
„--------- -------------- zilei!

REZULTATE TEHNICE: cursa I 
— Pegas (I. Florea) 40,6, Cravata, 
simplu 8, ordine 61; cursa II — 
Godeanu (V. Gheorghe) 34,2, Tu- 
garu, simplu 3, event 44, ordine 
21; cursa ni — Hăullt (M. Ște- 
fănescu) 26,3, Ornic, Jug, simplu 
3, event 12, ordine 20, ordine tri
plă 101; cursa IV — Melisa (N. 
Gheorghe) 30,7, Mala, simplu 6, 
event 31, ordine 50, triplu cîștl- 
gător 58; cursa V — Ricoșeu (N. 
Gheorghe) 29,1, Joben, Rondo, 
simplu 4, event 31, ordine 20, or
dine triplă 165; cursa VI — Orion 
(I. Moldoveanu) 28, Ornic, sim
plu 5, event 24, ordine 32, triplu 
ctștigător 100; cursa VII — Rîv- 
natee (I. Florea) 33,5, Parada, 
simplu 4, event 62, ordine 42. Pa
riul austriac ajuns la suma de 
25 877 lei, a fost cîștigat de un 
buletin cu 7 cal. revenlndu-i 12 938 
lei si de 12 combinații cu 6 cai 
a cîte 1 078 lei fiecare. Retrageri: 
Diatom, Blanc.

Niddy DUMITRESCU

a recupera cel 80 de metri 
care-i acordase. I-a lipsit la 
sire .. 25 de centimetri!... Și 
verul Iulian Florea a recoltat 
uă victorii, realizate estetic: 
prima si ultima cursă a

puși si capabili să apese pe ac
celeratorul ambițiilor și orgo
liului, al renunțării la „dol- 
ce farniente", știind că fotba
lul nu este o obligație pentru 
nimeni. Jocul cu balonul ro
tund este o pasiune pentru e- 
fort, care nu cunoaște limite 
de vîrstă. Concret, și Cămăta- 
ru, și Oblemenco, 
numai aceste 
timul este cu 
nic decît cel 
indatoriri in 
de instruire".

întrebat despre îmbunătăți
rile pe care dorește să le adu
că jocului echipei craiovene, C. 
Teașcă ne-a răspuns concis : 
„Vom căuta să-l aerisim, să-l 
facem foarte constructiv și o- 
fensiv, mai ales colectiv. Fiind
că numai jocul colectiv este în 
măsură să ne dea vigoare, vi
teză și forță. La ora actuală, 
cînd nu mai există posturi 
fixe, fundașii, mijlocașii sau 
înaintașii trebuie să aibă capa
citatea de a se apăra și de a 
ataca Ia fel de bine. Condiții 
de lucru sînt, iar publicul era- 
iovean reprezintă un mare su
port moral. Dezideratul nostru 
comun în noul sezon competi- 
țional este acela de a furniza 
un număr sporit de jucători e- 
ehipei naționale, în așa fel in
cit Universitatea Craiova să 
devină o echipă de valoare, ca
pabilă să se confrunte pe plan 
competitiv cu orice adversar".

Constantin Teașcă are Ia 
dispoziție un lot de jucători 
întinerit. Alăturîndu-se altor 
tineri prezenti în echipă și în 
sezonul trecut. Boldici, Tilihoi, 
Călin, Cîrtu sînt cîteva nume 
noi în care tehnicianul craio- 
vean își pune mari speranțe 
în noua ediție de campionat.

ca să iau 
exemple, deși ul- 
10 ani mai vîrst- 
dintii, au aceleași 
cadrul procesului

Gheorghe NERTEA

LOTO

nu 
centri 

întrebarea este 
frecventă. Aș 
că penuria de 
înaintași se 

__,__ X .1 prin ab
senta jucătorilor dis
puși să formeze cen
tri înaintași, r 
vechile cupluri 
dea — Badea 
Ion Ionescu — 
mitriu IL . .
• Se vorbește 

mod justificat despre 
faptul că acțiunile 
fotbaliștilor români 
își pierd din viteză 
în faza de finalizare. 
Uneori se spune că 
vinovat este purtăto
rul mingii. Adevărul 
este că sînt de vină 
în primul rînd jucă
torii ‘
sînt 
mă,

ca in 
Dri- 
sau 

- Du-

în

fără 
cei 
prin

minge. Ei 
care impri- 

dcmarcări

TREI

rapide §i insistente, 
tempo-ul finalizării.
• La

Koln s-a 
film: „j 
ști". în 
se poate 
juniorii ___
sînt supuși unor e- 
forturi mâi mari de
cît mulți dintre seni
orii noștri. De vină 
sîntem, iarăși, noi, 
antrenorii. Sper să 
achiziționăm acest 
film, care „demască" 
lucrul superficial.

e Cantitatea repetă
rilor în fotbal este 
un lucru fundamen
tal. în ceea ce mă 
privește, nu cred că 
se poate vorbi des
pre repetare sub ci
fra lui 6o în decurs 
de o săptămînă. A- 
ceasta este o ches
tiune europeană.
• Cîte lovituri de 

colț execută jucă
torii noștri în cursu] 
unei săptămîni? Pă
rerea mea este că ei 
nu execută această 
lovitură decît la me
ciuri sau la mjjloc 
de săptămînă, toi 
în cadrul jocului de 
pregătire. Cum să 
ne mire, atunci, lip
sa de eficacitate a 
acestei lovituri? Nor
mal ar fi ca jucăto
rii noștri să pără
sească un antrena
ment amintindu-și 
de numărul de „cor- 
nere;‘ executate. Din 
păcate, de mult 
n-am auzit un jucă
tor de fotbal român 
spunînd: „Astăzi, am 
tras 30 de cornere". 
Și aici sîntem de vi
nă noi, antrenorii.

• Ne 
mai 
rile 
tori.
me 
doar 
cită 
bere 
mitru, 
cu unele manevre) și 
jocul echipei Dina
mo „spre Dudu

școala 
făcut

,A putea 
acest 
vedea 

vest-germani 
unor

din 
un 

si a 
film 

că

antrenorii, 
lipsesc tot 

mult stereotipu- 
create de jucă- 
In ultima vre
am constatat 

rezolvarea ierl- 
a loviturilor li
la Steaua (Du- 

Iordăneseu,

Georgescu". Numărul 
stereotipurilor crea
te de jucători, sub 
îndrumarea antreno
rilor, fie că e vorba 
de acțiuni în doi, în 
trei etc. trebuie să 
crească.
• Odată cu crea

rea diviziei naționale 
de juniori trebuie să 
dispară atitudinea de 
cocoloșire a juniori
lor. Mai mult decît 
atît, - ar fi bine ca 
juniorii să nu călăto
rească împreună cu 
prima echipă, iar 
diferența de cazare 
să fie de asemenea 
simțită. Tînărul care 
primește totul foar
te repede nu va mai 
avea pentru ce să 
lupte.

• Mai mult ca orl- 
cînd noțiunea „an
trenor de juniori" 
trebuie să corespun
dă unei vocații șî 
nu unei obligații.

• Extremele noas
tre marchează foarte 
puține goluri. De ce? 
De vină sînt tot 
antrenorii. în cursul 
unui antrenament 
extremele, cînd exer
sează șutul Ia poar
tă, fac acest lucru 
din poziția centrului 
înaintaș. Atunci, cum 
să tragi din unghi 
în timpul jocului?

• Să facem preci
zări în legătură cu 
atribuțiile jucătoru
lui libero. El este 
cel care dă siguran
ță apărării. El este 
cel care dacă are 
forță și inițiativă 
poate fi o surpriză 
în atac. Dar, cu o 
condiție: acțiunea de 
atac să nu periclite
ze niciodată zona a- 
părării. Această re
comandare 
bero" 
zolve 
blemă 
noștri, 
seâză 
nile, <_ 
derea. Libero-ul este, 
în primul rînd, răs
pundere concretă. ..

Această 
„spre li

vrea să re
gi eterna pro- 
a jucătorilor 

, care își pa- 
reciproc sarci- 

evitînd răspun-

PROBLEME-CHEIE, ÎNCĂ NEREZOLVATE
desprinde ceea ce esteIncercînd a desprinde ceea ce este 

esențial din cuprinsul analizei ultimei 
ediții de campionat, prezentată de 
prof. N. Petrescu, atenția noastră se 
oprește, în special, asupra a trei din
tre problemele cele mai semnificative 
și cu implicațiile cele mai impor
tante în actuala situație a fotbalului 
nostru. Prima dintre acestea se referă 
la :

IDEEA DE JOC, despre care se 
afirmă — pe bună dreptate — că 
apare ca ceva distinct doar în mo
dul de acțiune al unui număr foarte 
restrîns de echipe ca : Steaua, Di
namo, Sportul studențesc și, mai 
adăugăm noi, A.S.A. Și, docâ aceasta 
e situația, întrebarea care se pune, 
în mod firesc, este : ce se întîmplâ, 
din acest punct de vedere, cu cele
lalte componente ale plutonului di
vizionar A ? Răspunsul ar fi acela 
că, în cea mai mare parte a cazuri
lor, în jocul formațiilor noastre frun
tașe predomină improvizația și hazar
dul, în dauna gîndirii colective și a 
ideii de organizare, adică în dauna 
a ceea ce înseamnă fotbal-asociație 
modern.

Un al doilea aspect esențial, re- 
zultînd din analiza Colegiului cen
tral al antrenorilor, este acela privind 

DISCIPLINA. O comparație cu edi
ția de campionat 1974—75 ne arată 
dar că în ultimul an competițional 
au apărut cazuri de indisciplină mai 
numeroase și mai grave, care au im- . 
pus sancțiuni însumînd foarte multe 
luni de zile. De asemenea, este de 
menționat că 10 din cele 18 divizio
nare A au acumulat peste 25 de
cartonașe galbene, unele “Hintre ele 
atingând cifre record (Universitatea 
Cluj-Napoca 31, Jiul 38 I). Fără îndo
ială că lipsurile manifestate pe pla
nul disciplinei sînt supărătoare ele 
fiind rezultatul unei insuficiente munci 
de educație. același^ timp, însă, 
va trebui să admitem că indisciplina 
constituie ea însăși un factor de 
scădere a jocului, pentru că, se știe, 
atunci cînd numărul abaterilor de la 
regulament șî al actelor de nespor- 
tivitate crește, calitatea întrecerii este 
în mare suferință.

O a treia problemă de mare ac
tualitate, care face obiectul unor as
pre observații critice este

EFICACITATEA. Comparativ, golurile 
marcate 
nat sînt 
înscrise 
nit mai 
cum, în 
eficacității, 
prinde - _____ ___
deosebit do semnificative : a) un 
sfert din totalul golurilor înscrise în 
ultimul campionat (147) au fost rea
lizate de numai două echipe (Steaua 

patru 
Spor- 
Cra- 
mai 

mar-

în ultima ediție de campio- 
mai multe, cu 32, decît cele 

cu un an înainte. Au deve- 
productive atacurile ? Nicide- 
fapt s-a produs o scădere a 

pe care o putem des- 
din enunțarea cîtorva date 

do semnificative :

și Dinamo) ; b) doar 
formații (Steaua, Dinamo, 
tul studențesc și ..LI" 
iova) au un golaveraj pozitiv 
net ; c) atacanții propriu-ziși au

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 13 AUGUST 1976. Extrage, 
rea I : 27 24 71 41 75 37 33 76 61. 
Extragerea a ll-a : 22 8 46 15 66 35 
3 54 17. Fond * J -
803.359 lei din

general de câștiguri : 
care 62.750 lei report.

★
LOTO 2 DE MÎINE!TRAGEREA_____ __________

In toate agențiile Loto-Pronosport 
se găsesc de vînzare bilete pentru 
tragerea Loto 2 din 15 august a.c., 
tragere care acordă participanți- 
lor posibilitatea obținerii de au
toturisme în cadrul valorii unitare 
a cîștlgurllor precum șl premii în 
bani de valoare fixă șl variabilă. 
Agențiile Loto-Pronosport vă stau

1»
completate.

dispoziție șl cu bilete 
' • Astăzi ULTIMA

cat mai puține goluri decît mijlocașii I 
Calificativul nesatisfăcător acordat 

calității campionatului are, indiscu
tabil, o bază reală. Raportîndu-ne la 
parametrii valorici ai fotbalului mo
dern sîntem încă la o distanță care 
nu ne permite o afirmare de fond șt 
de durată pe plan internațional. De 
aceea, pentru redresarea fotbalului 
nostru este nevoie de mai multă 
muncă, de mai multă disciplină, de 
o prezență mai activă a Jucătorilor 
în procesul de instruire, de o con
tribuție mai consistentă a antrenori
lor la optimizarea antrenamentelor și 
valorificarea cîștigurilor acestora în 
ioc.

Mihai IONESCU

„PULSUL" JOCULUI 
MODERN

Ion Zaharia, de la C.S.U. Ga
lați, a fost singurul antrenor de 
,,B“ invitat la consfătuire. Pre
zență inedită, deci, printre tehni
cienii Diviziei A, dar pe deplin 
justificată de performanța cu 
care elevii acestuia încheiaseră 

trecutul sezon fotbalistic. Deși în
scris ultimul la cuvînt, cînd „sala" 
atinsese, vădit, un grad de obo
seală, toată lumea l-a ascultat cu 
atenție, dorind, poate, “ 
„secretul de f 
Galați.

Sincer cu 
ales față de 
Ion Zaharia__ ___ ___ ____ __
lișuri: „...Faptul că echipa mea 
a ajuns în finala Cupei mi-1 ex
plic, în primul rînd, prin pregă
tirea fizică superioară. Acesta a 
fost principalul nostru atu“.

Simplu si din ce în ce mai 
convingător, pe măsură ce ve
neau amănuntele: „Am citit în 
cartea profesorului Angelo Nicu
lescu despre acel „lucru pe in
tervale" cu puls limită de 120, 
după care efortul poate fi reluat. 
Anul trecut, mi-am zis că cifra 
poate fi depășită și am ridicat 
ștacheta la 130 și, apoi, Ia 140. 
Și a ținut, în serie... Simțeam 
în jocuri cîștigul de calitate, Ia 
acest capitol al acumulărilor fizi
ce intensive, după replica adver
sarilor care, în repriza a II-a, 
slăbeau văzînd cu ochii, în timp 
ce formația mea se menținea 
proaspătă".

Și cine îndrăznește răzbate, deși 
cutezanța dovedită de antrenor 
n-a fost una oarbă. O argumen
tează chiar el, iscodit fiind și de 
întrebările tehnicienilor federali: 
„Bineînțeles, îmi cunoșteam bine 
echipa. Mă aflam cu ea în al 

•3-lea an de activitate. Jucătorii 
lui C.S.U. Galați, ascultători, dis
ciplinați, dornici să progreseze, 
acumulaseră, treptat, o bună pre
gătire fizică, recuperînd — după 
efort — prin odihnă și alimenta
ție corespunzătoare".

încheindur-și „pledoaria la te
mă", antrenorul s-a așezat pe 
scaunul său. Singurul antrenor al 
unei echipe din „B“ prezent la 
consfătuire vorbise, în fapt, des
pre CONDIȚIA PERFORMANȚEI. 
Deschis, scurt, la obiect. Neîntre
bat, nu mai spusese nimic despre 
celelalte: despre lucrul atent, cu 
migală, la capitolul tehnică în 
viteză, despre organizarea jocu
lui. Toate acestea se subînțele
geau — apăruseră, clar, în cele 
cinci meciuri de cupă susținute 
cu divizionarele A —, avînd un 
trainic suport în repetările cu 
efort, peste „pragul tradițional".

Gheorghe NICOLAESCU

‘ ~ să afle
fabricație" la C.S.U.

el însuși, dar mai 
colegii lui de la „A", 
l-a expus fără oco-

ecenta consfătuire . _
concret decit multe dintre cele desfășurate pînă 
De data asta s-a. renunțat la invocarea cauzelor mult prea 
obiective și mult
decît să dilueze

comoditate. Se pare că ------------ ---------- . ....
că progresul fotbalului nostru poate depinde în mare măsură de 
radicala schimbare a atitudinilor față de procesul de instruire, 
(ață de seriozitatea creseîndă a antrenamentelor, față de mă~ 
rirea normei de efort, care continuă să fie mult în urma șta
chetei internaționale. Antrenorii își dau seama de faptul că suc
cesul activității lor profesionale este condiționat de curajul și 
perseverența cu care vor înfrunta imixtiunile subiective, pe de 
o parte, și rezistența jucătorilor nedispuși la efort. Să sperăm 
că această consfătuire va fi mai mult decît o piesă a unui dosar 
de intenții.

a antrenorilor a avut un caracter mai 
acum.

prea generale. care 
discuțiile șl să 

antrenorii socotesc.

ACTUALITĂȚI
FINALA DE MARE
Astăzi, cu începere 
pe stadionul Dinamo, 
meciurile finale ale 

„Cupei Muni- 
competiție care 

___ f____ de zece ani startul e- 
chipelor din Capitală în noul sezon 
fotbalistic. Așa cum se știe, joi, pe 
stadionul Republicii, Rapid a învins 
Voința cu 4-0. iar Progresul a între
cut, in extremis, pe Metalul cu 4—3. 
Prin urmare, în finala se vor întîlnl 
RAPID (de trei ori cîștigătoare a tro
feului) și PROGRESUL (învingătoarea 
de anul trecut). Se reeditează astfel 
finala ediției din 1975, cînd Progresul 
a învins cu 2—1. Primul meci, META
LUL — VOINȚA, va începe la ora 
15,30, în continuare fiind programată 
partida Rapid — Progresul, în care 
feroviarii speră să se revanșeze, atît 
după înfrîngerea de anul trecut, cit 
și după recentul eșec, cu 4—0, în 
fața aceleiași echipe.
• TURNEU LA IAȘI. Astăzi începe la 

lași un turneu la care participă ur
mătoarele 4 echipe : Politehnica lași, 
C.S.U. Galați, C.F.R. Pașcani și Pan
seraikos din Grecia, lată programul 
de astăzi : C.F.R. Pașcani — Panse
raikos (ora 15) și Politehnica — C.S.U.

• ASTĂZI, O 
ATRACTIVITATE. 
de la ora 15,30. 
se vor disputa 
ediției din acest an a 
cîpiului București'' 
„prefațează''

nu fă- 
invite la 
in sfîrșit,

Galați (ora 17). Miine : C.F.R. — 
C.S.U. și, în continuare, Politehnica 
— Panseraikos. (D. Diaconescu — 
coresp. iud.)
• DINAMO - PROGRESUL, PE 

STADIONUL DINAMO. Miine. de la 
ora 11, va avea loc, pe stadionul 
din șos. Ștefan cel Mare, partida 
□ micaiâ dintre echipele Dinamo și 
Progresul. In deschidereProgresul. în deschidere (ora 9,15) 
este programat meciul de juniori Di
namo — Progresul.
• JIUL PETROȘANI — VICTORIA 

CĂLAN 4—0 (3—0). Golurile au Jost 
marcate de Bucurescu (min. 
chițâ (min. 22), Minculescu 
- autogol) și Covaci (min. 
a utilizat formația : Homan 
Moga, Ciupitu, Deleanu — 
Mulțescu, Stoica — Bucurescu,

20), Stoi- 
(min. 39 
79). Jiul 
— Rusu, 
Augustin, 

___ _____ _____ _____ i, Sâlă- 
jan, Stoichițâ. Au mai jucat. Caval, 
Covaci, Niculescu, Doboș șl Varodin. 
(S. Bctoi — coresp.)
• MINERUL CAVNIC — F. C. BAIA 

MARE 1—1 (1—1). Au marcat : Buz- 
gâu (min. 40) pentru gazde, respectiv 
Coman (min. 25). (Z. Debrețin — co- 
reCJX. SIGHET - BRADUL VIȘEU 7—0 
(2—0). Golurile au fost înscrise de 
luga (5). Stan și Grindeanu. (S. Pra- 
lea — coresp.)



SELECȚIONATA DIVIZIONARA LA VOLEI

QUINCY COLLEGE „HAWKS“
101-94, DUfA PRELUNGIRI
BRAȘOV, 13 (prin telefon). 

'A treia (și ultima) intilnire de 
baschet masculin dintre Selec
ționata divizionară a țării noas
tre și echipa Quincy College 

’„Hawks" din Illinois — S.U.A. 
a fost deosebit de disputată și 
de atractivă, ea pasionînd nu
merosul public aflat în moder
na Sală a sporturilor din loca
litate. întrecerea, cea mai echi
librată din cele desfășurate pî- 
nă acum, a fost cîștigată de 
baschetbaliștii români, cu sco
rul de 101—94 (41—39, 83—83), 
care au întîlnit parteneri mai 
hotăriți și mai eficienți decît 
în partidele precedente, dova
dă fiind faptul că victoria a 
fost decisă de abia după pre
lungiri. Au înscris : Popa 29, 
Cernat 22, Oczelak 19, Nicules- 
cu 12, Braboveanu 10, Uglai 4, 
Crăciun 2, Mihuță 2, Gh. Du
mitru 1 pentru Selecționata di
vizionară, respectiv Moore 23, 
Kellermann 22, Dec 21 (toate 
în repriza secundă), Curran 8, 
Benford 8, M. Hoene 5, P. Hoe- 
ne 4, Nemeth 3. In deschidere,

Selecționata de juniori a Româ
niei — Șc. sp. 2 București 70—50 
(27—25).
C. GRUIA — coresp. județean

Cea de a IlI-a ediție a „Cu
pei Explorări" la volei mascu
lin a debutat aseară, la Baia 
Mare, cu o deschidere festivă 
în cadrul căreia ing. Alexan
dru Lazăr, președintele A. S. 
Explorări, a adresat oaspeților 
urări de bun venit și de suc
ces în competiția organizată de 
băimăreni în întîmpinarea zilei 
de 23 August, sărbătoarea Eli
berării României.

în continuare, s-a desfășurat 
primul meci, în care s-au în- 
tîlnit formațiile Traktor Sch-

• ieri: S.K.A. Kîcv-stcaiia 25 21 ® Tragerea la sorti in Cu
pele europene Intilnirile internaționale ale juniorilor

MASCULIN
werin (R.D.G.) și Plomien Mi- 
lowice (Polonia). Vicecampioa- 
na R.D. Germane, jucînd mai 
sobru și mai legat, a obținut 
victoria cu 3—0 (11, 2, 5). Vo
leibaliștii polonezi au dat o 
replică palidă în acest meci. 
Cei mai buni: Alfred Mei- 
bohm, Horst Hagen șl Uwe 
Westphal (Traktor), Leszek Mo- 
lenda (Plomien). în cel de al 
doilea meci Explorări B. Mare 
a primit replica formației ceho
slovace V.Z.K.G. Vitkovice 
Ostrava.

Meciul a fost mai disputat 
în a doua jumătate a sa, cînd 
antrenorul localnicilor a schim
bat sextetul inițial. Explorări a 
jucat combinativ la fileu și a 
obținut victoria cu 3—1 (8, 5, 
—12, 5). Remarcați : Băgăianu, 
Neghină, Paraschivescu, de la 
învingători, Kapera și Kubala, 
de la învinși. Programul de azi: 
Vitkovice Ostrava — Plomien 
Milowice, Explorări — Traktor 
Schwerin.

PE LOCUL 4
ÎN CLASAMENTUL 

UNIUNII EUROPENE 
DE TENIS DE MASĂ

PARIS, 13 (Agerpres). Uniu
nea europeană de tenis de 
masă a stabilit clasamentele 
celor mai buni jucători și ju
cătoare pentru sezonul 1975— 
1976. Iată cum arată aceste cla
samente : MASCULIN : 1. Jac
ques Secretin (Franța) ; 2.
Dragutin Surbek (Iugoslavia) ;
3. Kjell Johansson (Suedia) ;
4. Stellan Bengtsson (Suedia) ;
5. Milan Orlowski (Cehoslova
cia) ; 6. Anton Stipancici (Iu
goslavia) ; 7. Anatoli Strokatov 
(U.R.S.S.) etc. FEMININ: 1. Jill 
Hammersley (Anglia) ; 2. Ann 
Hellman. (Suedia) ; 3. Ilona
Unlikova (Cehoslovacia) ; 4.
Maria Alexandru (România) ; 
5. Erszebet Palatinus (Iugosla
via) etc.

D. HÂRĂDĂU Șl V. SOTIRIU
ÎNVINGĂTORI

LA KLAGENFURT
f Tenismanli români s-au făcut 
remarcați în cadrul recentului 
turneu de la Klagenfurt (Austria). 
JAcl, proba de dublu a fost cîști
gată de cuplul român Dumitru 
Hărădău — Viorel Sotirlu. El au 
învins în finală puternica pere
che N. Spear — M. Holecek cu 
6—3, 1—6, 7—6, după ce în semi
finale eliminaseră pe V. Zednik 
— J. Meyers cu 6—3, 7—6. In pro
ba de simplu, cel mai bun rezul
tat aparține lui Dumitru Hără- 
«lău, care s-a calificat în „primii 
4“, după victorii la Holecek (4—6, 
6—1, 6—3) si Phillips Moore (6—2, 
6—0), plerzînd în semifinale la 
H. Kary (1—6, 4—6). Ceilalți ju
cători români au fost învinși în 
turul doi: Pokorny — Sotiriu
g—5, 6—4; Phillips Moore — Rusu 
6—4, 7—6; Kary __ Popovicl 7—5,
6—1.

CAMPIONATUL
DE CANOTAJ

FEMININ
(Urmare din pag. 1)

și comportarea du- 
la C.N.U., alcătuit 
tinerele Veronica 

Maria Catană, în- 
pe linia de sosire.

cută a fost 
bloului de 
din foarte 
Holman și 
Vingătoare

Puternica garnitură dinamo- 
Vistă a obținut două succese 
clare, datorate în mare măsură 
experienței și valorii șefelor de 
ramă — Ioana Tudor an (4+1 
Vîsle) și Marlcna Predescu (4+1 
rame). Cursa de 8+1 a revenit, 
așa cum se anticipa, echipaju
lui de la Steaua, Elena Avram 
și coechipierele ei cîștigînd 
destul de lejer.

In încheiere, menționăm că 
și alte cluburi și asociații spor
tive — Voința Timișoara, Voin
ța București, Metalul București, 
Olimpia București, Liceul Or
șova, U.T. Arad și Politehnica 
Timișoara — au avut evoluții 
bune. Iată primele clasate : 
4+1 rame : 1. Dinamo (Pre
descu — Petcu — Militam — 
Gherman + Ioniță) 3:22,5 ; 2. 
Metalul 3:25,5 ; 3. C.N.U. 3:29,4; 
2 vîsle : 1. C.N.U. (Holman — 
Catană) 3:26,5; 2. U.T.A. 3:27,2; 
3. Dinamo 3:32,2 ; 2 f.c. : 1. 
C.F.R. Timișoara (Toll, Stoica) 
3:44,0 ; 2. Voința 
3:49,0 ; 3. Voința 
3:50,0 ; schit simplu 
Micșa (C.F.R. Timișoara) 3:50,9;
2. Aurelia Irimia (Voința Bucu
rești) 3:54,9 ; 3. Chiva Mareș 
(Voința Timișoara) 3:56,3 ; 4+1 
vîsle : 1. Dinamo (Tudoran — 
Tănase — Sacalov — Buzuc + 
lane) 3:16,7 ; 2. C.N.U. 3:18,2 ;
3. Liceul Orșova 3:32,0 ; 8+1. 
1. Steaua (Avram — Chertic — 
Neacșu — Maxim — Concea- 
renco — Munteanu — Gekel — 
Marinescu + Sandu) 3:04,5; 2. 
C.N.U. 3:08,2; 3. Voința Bucu
rești 3:09,6.

Sîmbătă, de la ora 16,30, se 
dispută finalele curselor mascu
line.

Timișoara 
București
1. Maria

dintre for- 
de handbal 

și S.K.A. 
după-amia-

Al doilea ■ meci 
mațiile masculine 
Steaua București 
Kiev, disputat ieri 
ză pe terenul din cadrul com
plexului „Steaua", s-a încheiat 
în favoarea oaspeților: 25—21 
(12—10), care au știut să lup
te mai mult și mai cu spor 
în apărare. Dornici să-și ia 
revanșa după înfrîngerea din 
ajun și beneficiind și de avan
tajul faptului că gazdele pre
zentau o garnitură fără 5 ti
tulari, handbaliștii din Kiev 
au condus în majoritatea 
timpului, acționînd foarte com
bativ (uneori prea agresiv în 
apărare) și finalizînd 
promptitudine majoritatea 
țiunilor de atac.

Steaua a acționat ceva 
lejer și mai puțin mobil 
de obicei. în repriza secundă, 
după ce fuseseră conduși pînă 
atunci, bucureștenii au reușit 
să inverseze situația (de la 
10—14 min. 32, la 16—15 min. 
39), lăsînd impresia că vor re
peta victoria din ajun. Nu
mai că inexactitățile din apă
rare și lipsa de precizie în a- 
tac au făcut ca jucătorii oas
peți să reia conducerea : 19—16 
(min. 48) și în cele din urmă 
să obțină victoria.

Punctele au fost înscrise de : 
Holoblea 8, Soldatov 6, Pan- 
cenko 4, Gutvareov 2, Paho
mov 2, Burțev, Jemciuk și 
Melnikov — S.K.A. Kiev, Dră- 
găniță 8, Neagu 4, Voina 4. 
Roșu 3, Vărgălui, Răpciugă — 
Steaua. Au condus cu 
scăpări 
Curelea.

P. Cîrligeanu

*
AUGUST VA

cu 
ac-

mai 
ca

unele 
șl T.

AVEALA 25
LOC la Basel tragerea la sorți 
a primelor meciuri dintr-o 
nouă ediție a competițiilor 
continentale. Țara noastră va 
fi reprezentată la aceste între
ceri de Steaua — C.C.E. și Di
namo București — Cupa Cu-

IN JURUL LUMII
După cei peste 10 000 

km (6 157 mile) parcur
și între Istanbul și San 
Francisco, cei doi auto- 
mobiliști americani, 
soții Russell și Mary 
Benore, din Toledo 
(Ohio), au ajuns primii 
la destinație — podul 
„Golden Gate" — la 
bordul bătrînei lor ma
șini Detroyt-Abbolt, mo
del 1912. Ei au cîștigat 
astfel originala cursă 
automobilistică în jurul 
lumii (folosind exclusiv 
tipuri vechi de mașini), 
reeditare a probei si
milare desfășurată în 
anul 1908.

FEMEI IN RING
Am mai avut prilejul 

să scriem despre femei 
care oficiază în com
petițiile de box, ca ju
decătoare și chiar arbi- 
tre in ring. Una dintre 
acestea este Valeria 
Zars, din Riga, arbitru 
unional și membru al 
federației de box din 
R.S.S. Letonă. Ea este 
socotită ca o eminentă 
specialistă în pugilism 
și face parte adesea 
din juriile importantelor 
competiții de box din 
Uniunea Sovietică. Cei 
doi fii ai Valeriei —ca 
și soțul el — sînt de ase. 
menea arbitri de box.

O altă arbitră sovie
tică de box, deocamda
tă numai de categorie 
republicană, este Viola 
Purina, originară tot 
din Riga, elevă a Vale- 
rlel Zars.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

pelor la masculin și Universi
tatea Timișoara — C.C.E. la 
feminin.

★IN ACESTE ZILE LA TREN- 
CIN, în Cehoslovacia, are loc 
o dublă intilnire dintre selec
ționatele de junioare ale Româ
niei și Cehoslovaciei.

ÎN VEDEREA PARTICIPĂ
RII la „Turneul Prietenia", ca
re începe la 23 august în R.D. 
Germană, Iotul de juniori va 
susține două jocuri de pregăti
re cu selecționata similară a 
Bulgariei, la 18 august 
București și la 20 august 
Ploiești.

„CUPA EUROPEI '
(Urmare din pag. 1)

la 
la

na Dinamo și cele mai bune 
rezultate obținute de ei.

ZIUA I. 100 m liber : S. Gheor- 
ghiev (B) 53,3, Van der Kull (O) 
54,4, R. Lustig (I) 54,3, Szentir-
may (U) 53,7, Oprlțescu (R) 53,4;

100 m spate : Petkov (B) 59,8,
Resang (O) 59,83, N. Miloș
(I) 60,92, Verraszto (U) 58,09, Hor- 
vat (R) 61,36;

100 m bras : Bobev (B) 1:10,8,
Hond (O) 1:09,8, Divjak (I) 1:07,86, 
Vermes (U) 1:08,20, Resler (R) 
1:10,1;

M. O.NCICA INVOCATOR
(Urmare din pag. 1)

concursul „Prietenia") realizat 
de un alt elev al antrenorului 
Ion Quintus, de la C.F.R. Arad. 
Este vorba despre tînărul de 
18 ani, Florin Minișan, realiza
tor al cifrei de 597 p.

Cealaltă probă a zilei, pisto
lul liber, a revenit sportivului 
sovietic S. Gumeniuc, 
rezultat de asemenea 
560 p. El a fost urmat 
țian Calotă,* un tînăr _  __
tinuu progres de-a lungul ul
timului an, legitimat la clu
bul Steaua (antrenor T. Coldea) 
și provenit de la I.E.F.S. Ci
fra lui Calotă — 553 p. După 
prima manșă (75 t) a probei 
de talere-turn, conduc în cla
sament A. Boțilă (România) șl 
W. Hochwald (R.D.G.), cu 731, 
uimați de I. Ionică (România) 
si A. Ccrkasov (U.R.S.S.), au 
cîte 72 t.

REZULTATE TEHNICE : 
pușcă standard, 60 f c: 1. M.

cu un 
valoros) 
de Gra
in con

IA PUȘCĂ STANDARD
ONCICA (România) 597 p 2. 
M. Ilca (România) 595 p 3. G. 
Poliakov (Bulgaria) 595 p 4. 
U. Klausing (R.D.G.) 594 p 5. 
A. Wolfram (R.D.G.) 594 p 6. 
Eva Olah (România) 593 p ...16. 
G. Tătaru (România) 590 p... 
27. Dan Calalb (România) 585 
p ; pistol liber, 60 f: 1. S.
GUMENIUC (U.R.S.S.) 560 p.
2. G. Calotă (România) 553 p.
3. L. Sebok (Ungaria) 552 p 4, 
E. Tumanov (U.R.S.S.) 552 ,p 5. 
L. Vanghelov (Bulgaria) 547 p 
6. J. Kubas (Cehoslovacia) 517 
p... 9. L. Pop (România) 544 p.

(grupa B) LA ÎNOT
100 m delfin : Gavlacki (B) 60,7, 

Grgurici (I) 60,1, Woutering (O) 
60,4, Szentirmay (U) 57,1, Furtu- 
nescu (R) 59,8;

400 m liber : Dangalakov (B) 
4:15,5, Elzerman (O) 4:02,16, Petrici 
(I) 4:04,02, Nagy (U) 3:57,81, Sla
vic (R) 4:12,27;

200 m mixt : Dangalakov (B) 
2:17,5, Woutering (O) 2:14,5, Uran- 
kar (I) 2:18,2, Hargitay (U)
2:09,20, Zahiu (R) 2:21,39;

4X100 m liber : Bulgaria 3:36,64, 
Olanda 3:41,4, Iugoslavia 3:39,4, 
Ungaria 3:39,5, România 3:39,0;

4X100 m mixt : Bulgaria 4:05,0, 
Olanda 4:06,9, Iugoslavia 4:02,9, 
Ungaria 3:59,07, România 4:07,0;

ZIUA A II-A. 1500 m liber : Tu
manov (B) 16:47,05, Elzerman (O) 
16:00,64, Petrici (I) 16:00,39, Vladar 

(U) 15:37,61, Aimer (R) 16:52,5 ;
200 m liber : P. Gheorghiev (B) 

1:59,5, Elzerman (O) 1:55,86, p.
Milog (I) 2:00,5, Verraszto (U) 
1:57,47, Slavic (R) 1:57,34;

200 m spate : Petkov (B) 2:09,67, 
Resang (O) 2:08,84, N. Milos (I> 
2:10,5, Verraszto (U) 2:03,27, Sveț 
(R) 2:12,24;

200 m bras : Bobev (B) 2:35,4, 
Hond (O) 2:31,4, Divjak (I) 2:32,18. 
Vermeș (U) 2:25,66, Resler (R) 
2:34,48;

200 m delfin : Gavlacki (B) 
2:10,7 Woutering (O) 2:08,67, i e< 
trici (I) 2:08,91, Mikola (U) 2:04,78, 
Mady (R) 2:12,65;

400 m mixt : Dangalakov (B) 
4:46,0, Woutering (O) 4:37,83, Uran- 
kar (I) 4:57,5, Hargitay (U) 4:27,13, 
Zahiu (R) 5:04,22;

4X200 m liber : Bulgaria 7:52,9, 
Olanda 7:42,56, Iugoslavia 8:08,23, 
Ungaria 8:03,5, România 8:08,22.

• PE SCURT • PE SCURT •

• CALEIDOSCOP •
LA IARBA VERDE
Unul din cele mai 

grele „obstacole" în 
calea concurenților la 
probele hipice ale J.O. 
de la 
acela 
mare 
moșii 
pască 
din plin pe locul 
concurs. * .1. ____
era o iarbă minunată, 
grasă și de un verde 
mai mult decît decora
tiv. Numai că dfcest 
minunat covor natural 
fusese obținut cu aju
torul unor substanțe 
chimice, dovedite no
cive pentru cai.

Cu toată paza seve
ră, unii patrupezi 
„olimpici" au apucat 
să pască iarba toxică, 
ceea ce a dat naștere 
la proteste din partea 
concurenților. Organi
zatorii au replicat că 
păscutul nu este ne
cesar unui cal care a 
fost în prealabil bine 
hrănit cu fîn. Nemulțu
miți! erau insă dintre 
acei călăreți care con
sideră că un animal 
concurează mai bine, 
atunci cind e flâmînd...

Montreal a fost 
de a urmări, cu 
atenție, ca fru- 
lor cai să nu 
iarba crescută 

de 
■fntr-adevăr.

CONTRAVENȚIE

Se cunoaște acest pi
toresc epilog al rega
telor olimpice la clasa 
„Tempest". Supărat câ 
nu s-a aflat printre me-

daliații întrecerilor de 
pe lacul Ontario, en- 
glezul Alan Warren a 
luat un bidon cu ben- 
zinâ și a dat foc fru- 
moașei sale bărci, cu 
care — acum 4 ani — 
cîștigase argintul olim- 
pic la Kiel. Dar, se 
pare că gestul lui War- 
ren contravenea regu- < 
lamentelor polițienești, 
în vigoare la Kingston 
(Canada). Deși el de- 
clarase, oficial, " 
barca sa a luat 
din neglijența 
necunoscuți, pompierii 
canadieni i-au aplicat 
lui Warren o amendă 
considerabilă, pentru 
provocarea de incendiu 
în loc public.

că 
foc 

unor

SOLITARUL CLAY

Campionul mondial 
de box la categoria 
grea, Cassius Clay, a 
plecat din tabăra sa 0 
obișnuită de antrena- 
ment de la Berrien 0 
Springs (Michigan) în- 0 
tr-o localitate izolată 
din Arizona, Springvil- 
le. Acolo el își va con- 
tinua pregătirile, în 
vederea meciului de la 
28 septembrie cu Ken 
Norton. „Retragerea în 
pustiu" a campionului 
este viu comentată de 
reporteri, surprinși de 
faptul câ nici unul 
din sparrîng-partnerii 
sâi nu l-a însoțit la 
Springville.

ATLETISM a Tradiționalul con
curs de vară de la Nisa va reuni 
de la 16 august pe unii dintre cei 
mai valoroși atleți din lume. în 
centrul atenției se va situa, desi
gur, „duelul" în proba de săritură 
în înălțime, dintre campionul 
olimpic, polonezul Wszola, șl a- 
mericanul Stones, recordmanul 
lumii (2,32 m). a în ziua a doua 
a concursului internațional atletic 
de la Helsinki proba de 1 500 m 
s-a încheiat cu surprinzătoarea 
victorie a irlandezului Eamon Co- 
ghlan, cronometrat cu timpul de 
3:37,05, urmat de maghiarul Janos 
Zemen —- 3:37,42. Marele favorit 
al probei John Walker (Noua Ze- 
elandă) a sosit pe locul 3 cu 
3:37,43. Alte rezultate înregistrate : 
400 m plat : Peoples (S.U.A.) — 
47,37 ; 800 m femei : Poor (S.U.A.) 
— 2:04,14 ; 110 m garduri : Drut 
(Franța) — 13,86.

BASCHET a Campionatul euro
pean pentru juniori, desfășurat la 
Santiago de Compostella (Spania), 
a fost cîștigat de echipa Iugosla
viei, care a întrecut în finală cu 
scorul de 92—83 (44—48) formația 
U.R.S.S. în meciul pentru locul 
trei : Spania — Bulgaria 89—72 
(41—38).

FOTBAL a Echipa de fotbal a 
U.R.S.S. își va începe pregătirile 
pentru campionatul mondial din 
anul 1978 chiar în toamna aces
tui an, cînd va efectua un lung 
turneu în țările Americii de Sud, 
urmînd să susțină cîteva jocuri și 
în Argentina, gazda viitoarei edi
ții a Cupei mondiale. Lotul fot
baliștilor sovietici va fi cunoscut 
în luna noiembrie, după termina
rea primei părți a campionatului 
unional, a Ziariștii de sport vest- 
germani l-au desemnat pe Franz 
Beckenbauer, jucătorul echipei Ba
yern Miinchen, cel mal bun fotba
list al anului 1976 din R. F. Ger
mania. Este pentru a patra oară 
cînd Beckenbauer obține acest tit
lu (1966, 1968, 1974 și 1976). Locul 
doi în acest clasament a revenit 
lui Rainer Bonhof (Moenchenglad
bach) urmat de portarul Sepp 
Maier (Bayem Miinchen).

HOCHEI a în competiția pentru 
trofeul „Thum und Taxis", echi
pa cehoslovacă Snop Kladno a 
întrecut cu scorul de 10—3 (3—1, 
5—1, 2—1) selecționata orașului
Landshut, a Selecționata de ho

chei pe gheață a U.R.S.S. a sus
ținut la Sverdlovsk primul său 
meci de verificare pentru noul 
sezon, învingînd cu scorul de 
9—4 (5—1, 3—2, 1—1) formația
Ț.S.K.A. Moscova.

NATAȚIE a Proba de 200 m li
ber din cadrul campionatelor de 
înot ale S.U.A. a revenit lui 
Mark Greenwood, care l-a învins 
pe cvadruplul campion olimpic 
John Naber. învingătorul a rea
lizat timpul de 1:52,21, iar Naber 
pe locul doi a obținut 1:52,53. în 
proba de 400 m mixt, pe primul 
loc s-a clasat Jesse' Vassallo — 
4:28,34.

TENIS a In turneul de la In
dianapolis : Connors — Amaya 
6—2, 7—5 ; Vilas — Crealy 6—1, 
1—0 ab ; Fillol — Unis 3—6, 6—2,
6—3 ; Parun — Velasco 7—6, 6—4 ; 
Mottram — Bertram 4—6, 6—3, 
6—2 ; Gottfried — Scanlon 6—3, 
6—3. în proba de simplu femei, 
Helga Masthoff a elimlnat-o pe 
Ilona Kloss, cu 6—1, 6—2. • Vineri, 
la Tbilisi a început finala zonei 
europene (grupa A) din cadrul 
„Cupei Davis", în care se întîlnesc 
echipele U.R.S.S. și Ungariei. 
După prima zi, scorul este egal : 
1—1. în prima partidă, Metreveli 
(U.R.S.S.) l-a învins cu 6—3, 7—5, 
6—3 pe Benik (Ungaria). Taroczy 
(Ungaria) a cîștigat cu 6—3, 6—3, 
6—4 jocul cu Kakulia (U.R.S.S.), 
Astăzi are loc proba de dublu.

SCHI a în stațiunea Bariloche 
din Argentina (unde acum este 
iarnă), se desfășoară campionatul 
latino-american de schi alpin. 
Prima probă, cea de slalom u- 
riaș, a revenit sportivului francez 
Alain Navillod, urmat de Bojan 
Krizak (Iugoslavia) și Juan Fer
nandez (Spania).

ȘAH a In „Cupa Tungsram", 
la Budapesta, pe primul loc în 
clasament se află Holmov 
(U.R.S.S.) cu 5Vj (din 7), urmat 
de Vadas (Ungaria), Spiridonov 
(Bulgaria) și Ta tai (italia), cu cîte 
41/2 P. In runda a 7-a, partida 
centrală Holmov — Spiridonov s-a 
încheiat remiză, a După 5 runde, 
în turneul de la Polianca conduc 
Filip (Cehoslovacia), Knezevici 
(Iugoslavia) și Timofenko 
(U.R.S.S.), cu cîte 3Va P. urmați 
de Șubă (România) și Averbach 
(U.R.S.S.) — 3 p.
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