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PRETUTINDENI IN ȚARĂ

ACȚIUNI SPORTIVE DEDICATE
ZILEI ELIBERĂRII

La redac,.e c„.„- 
sosească zilnic scrisori de la 
corespondenții ziarului prin ca
re aceștia ne aduc la cunoștin
ță că, pretutindeni in țară, se 
desfășoară în prezent numeroa
se manifestări sportive dedicate 
sărbătorii întregului nostru po
por — ziua Eliberării. Iată cî- 
teva dintre acestea :

BUCUREȘTI. Clubul sportiv 
.Voința București a organizat un 

în Parcul Herăstrău din Capitală, 
derile și instituțiile bucure șt ene 
,Cupa Eliberării"

reușit concurs de popice dotat 
cu „Cupa Eliberării", la care au 
participat o serie de juniori și 
junioare care activează în e- 
chipe de performanță. Trofeul 
a fost cîștigat de Valentina Mîr- 
za (Olimpia București) cu 398 
p d și Ion Tecuci (Voința) cu 
409 p d — la proba de 100 lo
vituri mixte.

BUZĂU. Printre competițiile 
pe care organele sportive loca
le le organizează în întîmpina- 
rea zilei de 23 August a figu
rat și o gală pugilistică în ca
drul căreia s-au întîlnit boxerii 
de la Voința Buzău și C.S.M. 
Borzești. Victoria a revenit gaz
delor cu 13—7.

BRĂILA. Timp de trei zile, 
pe stadionul din localitate s-a 
desfășurat a doua ediție a unui 
amplu festival cultural-sportiv, 
organizat de sindicatul din ra
mura construcțiilor de mașini, 
cu sprijinul organizațiilor sin
dicale locale. La întrecerile de 
fotbal, handbal, volei și atle
tism au luat parte circa 300 de 
sportivi începători de la Pro
gresul Brăila, Vagonul Arad, 
„23 August" București, I.O.B.

A

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATA
ZILEI PRESEI ROMANE

în sala de marmură a Casei 
Scînteii a avut loc, luni, o adu
nare festivă organizată cu pri
lejul Zilei presei române și ce
lei de-a 45-a aniversări a apa
riției primului număr al ziaru
lui „Scînteia".

Au participat redactori șefi, 
redactori și corespondenți ai 
presei centrale și periodice, re
prezentanți ai Uniunii Sindica
telor din Presă, Poligrafie și 
Edituri, ai conducerii Radio- 
televiziunii și Agenției române 
de presă — Agerpres, tipografi.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Alexandru Ionescu, 
redactor-șef al ziarului 
teia", vicepreședinte al 
iiului Ziariștilor.

Despre semnificația 
sărbători a vorbit tovarășul Ion 
Cumpănașu, președintele Comi
tetului pentru presă și tipări
turi, vicepreședinte al Consiliu
lui Ziariștilor.

în încheierea adunării a fost 
adoptată o telegramă adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 

„Scîn- 
Consi-

acestei

Balș, Tractorul Brașov, Nicoli- 
na Iași ș.a.

PITEȘTI. Pe stadionul atle
tic din orașul reședință al ju
dețului Argeș a avut loc o com
petiție atletică dotată cu „Cupa 
23 August" la care au partici
pat numeroși tineri din între
prinderi și instituții. Printre 
învingători se numără : Elisa- 
beta Pavel (Petrochimistul) și 
Ion Ionescu (Argeșeana) — la 
100 m ; Iolanda Manolescu (Ta- 
blierul) — 800 m ; Gheorghe
Stănoiu (Petrol Bascov) — 1500 
m ; Eugenia Iancu (Dacia), To
ma Petrache (Dacia) — greu
tate ; Georgeta Vasilescu (Ro- 
last), Florin Aristănțoiu (Ro- 
last) —■ lungime. Pe echipe pri
mul loc a fost ocupat de A.S. 
Dacia. (Ilie FEȚEANU, coresp. 
județean).

PLOIEȘTI. La Voința Ploiești 
s-au organizat mai multe ac
țiuni în cinstea zilei de 23 
gust. La fotbal, de pildă, 
inițiat două competiții la 
au participat circa 300 de 
peratori. în competiția rezer- 

Au- 
s-au 
care 
coo-

alergare a fetelor din intreprin- 
in cadrul competiției dotate cu 

Foto : V. BAGEAC 

vată tinerilor a învins selecțio
nata cooperativei încălțămintea, 
iar în cea a adulților, selecțio
nata cooperativei Electrometali- 
ca. Se află în curs de desfășu
rare o competiție de popice și 
una de handbal pentru coope
ratoare. (Florin ALBU, coresp.)

VOIVOZI. în localitatea Voi
vozi, din județul Bihor, s-a des
fășurat, în cinstea zilei de 23 
August, etapa județeană a com
petiției dotată cu „Cupa Mine
rului". La întrecerile acestei 
manifestări sportive, organiza
te de către Consiliul județean 
al sindicatelor Bihor în colabo
rare cu conducerea exploatării 
miniere Voivozi, au luat star
tul 267 de sportivi, tineri și ti- 
nere, de la exploatările minie
re : Șuncuiuș, Voivozi, Bihor, 
Bauxita Dobrești și Schela Su- 
placu de Barcău. în competiții
le pe echipe au învins Petrolul 
Suplacu de Barcău la volei 
și handbal, Minerul Voivozi la 
fotbal și popice. Clasament fi
nal : 1. Petrolul, 2. Minerul 
Voivozi, 3. Minerul Bihor. (Ilie 
GHIȘA, coresp. județean).

NICOLAE CEAUȘESCU, în care 
se spune, între altele :

Redactorii, corespondenții și 
tipografii „Scînteii", reprezen
tanții ziarelor și revistelor din 
întreaga țară, ai radioteleviziu- 
nii române, întruniți cu prilejul 
„Zilei presei române" și al ce
lei de-a 45-a aniversări a apa
riției primului număr al ziaru
lui „Scînteia", vă adresează re
cunoscători cele mai calde mul
țumiri pentru grija și atenția 
manifestate față de presă și 
slujitorii ei, pentru înalta com
petență și înțelepciune cu care 
le călăuziți munca dăruită in 
întregime și fără preget cauzei 
partidului, patriei noastre so
cialiste.

în acest cadru sărbătoresc, 
exprimăm angajamentul nostru 
solemn de a munci cu tot mai 
multă vigoare și competență, de 
a ne integra și mai profund 
efortului constructiv al întregu
lui popor, de a milita mai ener
gic, mai eficient prin cuvîntul 
tipărit și vorbit, pentru înfăp-
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Declarați cei mai buni 
sportivi ai J.O. de la 

Montreal

NADIA COMĂNECI

din 
nota 

(și încă de șapte ori),
din

După cum anunță cotidia
nul francez „L’EQUIPE", 
Nadia Comăneci și Alberto 
Juantorena au fost desem
nați de juriul ACADEMIEI 
SPORTURILOR DIN PARIS 
cei mai buni sportivi ai 
Jocurilor Olimpice ’76, dato
rită excepționalelor lor e- 
voluții de la Montreal.

Pe bună dreptate, juriul a 
ales din numărul deosebit 
de mare al vedetelor spor
tive evidențiate cu prilejul 
competiției disputate sub 
semnul celor cinci cercuri., 
pe cei mai buni dintre cei 
mai buni. NADIA COMA
NECI, prima gimnastă 
lume care a obținut 
10 .. - ' ' ceea ce demonstrează 
plin superioritatea ei asupra 
celorlalte partenere de în
trecere și renumele deosebit 
cucerit cu acest prilej. Atle
tul cubanez ALBERTO 
JUANTORENA, primul par
ticipant din istoria J. O. care 
cîștigă la aceeași Olimpiadă 
probele de 400 și 800 m, am
bele 'încununate cu rezultate 
de excepțională valoare, ul
tima probă încheind-o cu 
un nou și deosebit de valo
ros record al lumii.

O tînără fată de 14 ani și 
un atlet în toată puterea 
cuvîntului, amîndoi ajunși 
la măiestria maximă a artei 
lor — iată ceea ce sublinia
ză cu elocvență distincția a- 
cordată de Academia Spor
turilor din Paris.

LUPTĂTORII ROMÂNI - DE ȘASE ORI PE PODIUM - 
RECORD AL MEDALIILOR OBȚINUTE LA OLIMPIADĂ

• Măsuri menite să urce sportul luptelor pe o treaptă superioară în arena mondială 
și olimpică © Pregătirile pentru J.O. de la Moscova încep încă de acum !și olimpică ® Pregătirile pentru J.O. de la Moscova

La numai cîteva zile după 
întoarcerea delegației sportive 
a țării noastre de la Montreal, 
Biroul federației române "de 
lupte a analizat, într-o ședință 
de lucru, comportarea repre
zentanților luptelor românești 

României.
de mare preț indica
ție dumneavoastră la 
al Xl-lea al partidu- 

la Congresul

tuirea măreței opere de edifi
care a socialismului multilateral 
dezvoltat și a comunismului pe 
pămintul

Ne sînt 
țiile date 
Congresul 
lui, mai recent, 
educației politice și al culturii 
socialiste, pentru creșterea con
tribuției presei la făurirea con
științei socialiste a maselor, la 
dezbaterea problemelor actuale 
ale vieții economice și sociale, 
la desfășurarea vastei munci 
politico-educative a partidului, 
menite să sporească participa
rea activă a întregului popor 
la procesul istoric de edificare 
a noii orînduiri.

Cuvîntul dumneavoastră ne 
călăuzește in strădania de a ne 
spori aportul la educarea oame
nilor muncii în spiritul concep
ției revoluționare, materialist
dialectice și istorice, la promo-

(Continuare in pag. 2-3)
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EFERVESCENȚA OLIMPICA
A MONTREALULUI CONTINUĂ!

m numărat, înaintea Jocurilor Olimpice de la Montreal, 
fiecare lună și apoi, fiecare săptămînă, așteptind cu emo
ție acest eveniment sportiv care, în pofida palpitațiilor, 
a înscris mișcarea sportivă românească pe. un drum 

nou, oferind, tuturor acelora care iubesc sau apreciază educa
ția fizică și sportul, un prilej de deosebite satisfacții.

Acum ne aflăm departe de Montreal și de eveniment, dar 
nu atît de departe ca, să nu ne amintim că azi, 17 august, se 
împlinesc 30 de zile de la inaugurarea Jocurilor Olimpice care 
aveau să arate lumii o nouă școală de gimnastică, școala româ
nească, și o nouă stea, pe Nadia Comăneci, care la 14 ani și 
cîteva luni, avea să devină triplă campioană olimpică, cea mai 
tinără medalie de aur a istoriei olimpice moderne, gimnasta 
care a detronat toate vedetele anterioare ale gimnasticii mon
diale și a atins perfecțiunea cu cele 7 note de 10. Nadiei 
Comăneci, care a produs această explozie de entuziasm spor
tiv pe toate meridianele globului, i s-au alăturat alți sportivi 
români medaliați care au crescut numărul medaliilor olimpice 
din dreptul României, la 27, situație care a surprins pe specia
liștii Jocurilor Olimpice.

Atunci cînd, cu trei ani în urmă, stimulați de documentele 
de partid și îndeosebi de Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat mișcării sportive, antrenorii și specialiștii noștri au 
fixat pentru Montreal un obiectiv de 30 de medalii olimpice, 
cifra a părut multora mare dar, iată că prin intensificarea 
activității de performanță, prin pregătirea asiduă și dăruire 
patriotică, sportivii noștri au reușit să se apropie de această 
cifră. Se poate spune că încă cel puțin 3—4 medalii au fost 
foarte aproape de piepturile sportivilor noștri.

în această lună care a trecut de la debutul Jocurilor Olim
pice de la Montreal satisfacțiile cresc, cu atît mai mult, cu 
cit, zilnic consemnăm aprecieri de mare valoare de peste hota
re. Pe adresa C.N.E.F.S., a federațiilor sportive și _ a sporti
vilor, sosesc numeroase cereri de interviuri, televizări și fil
mări, Nadia Comăneci aflîndu-se în centrul acestor, atenții 
flatante. Medaliații români sînt invitați la concursuri 
naționale peste hotare.

Pe de altă parte federațiile noastre de specialitate, ale căror 
echipe și sportivi au participat la Jocurile Olimpice, .au. și 
început analizele care se efectuează în prezența conducerii și a 
membrilor Biroului Executiv al C.N.E.F.S., a antrenorilor, spe
cialiștilor și sportivilor. Departe de a constitui ocazii festive, 
aceste analize incep de pe acum să prospecteze viitorul olimpic

inter-

al sporturilor respective, prin luarea unor măsuri care să 
permită ca în cel mai scurt timp, cel mai tîrziu la începutul 
anului 1977, să se pornească în mod activ la pregătirile Jocu
rilor Olimpice de la Moscova.

Cu începere de azi vom publica periodic rezumate ale aces
tor analize și secvențe din activitatea sportivilor noștri olimpici 
care se pregătesc să întîmpine marea noastră sărbătoare națio
nală, Ziua, Eliberării, 23 August, căreia i-au dedicat deosebitele 
lor succese de la Montreal.

la Jocurile Olimpice, căutînd 
să găsească cele mai eficiente 
soluții pentru o și mai bună 
reprezentare în viitoarele mari 
concursuri internaționale. La șe
dință au luat parte tovarășii : 
gcneral-lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., Emil Ghi- 
bu și Miron Olteariu, secretari 
ai C.N.E.F.S. Discuțiile, purtate 
intr-un spirit exigent, au evi
dențiat atît aspectele pozitive, 
remareînd aportul deosebit pe 
care și l-au adus luptătorii ro
mâni la zestrea de medalii o- 
limpice cucerite de delegația 
țării noastre la J.O. de la Mont
real, ca și deficiențele în com
portarea reprezentanților noștri 
și care au făcut ca performan
țele lor să nu fie și mai bune.

Referindu-ne la luptele GRE- 
CO-ROMANE, cu o frumoasă 
și, veche tradiție în țara noas
tră, trebuie să amintim că lup
tătorii români au cucerit un nu
măr de patru medalii, între ca
re trei de argint (Gheorghe 
Bcrceanu, Nicu Gingă, Ștefan 
Rusu) și una de bronz (Roman 
Codreanu), iar alți trei sportivi 
(Mihai Boțilă, Ion Păun, Gheor
ghe Ciobotaru) s-au clasat pe 
locuri fruntașe, aducînd puncte 
pentru delegația olimpică a 
României. Aceste performanțe 
au fost obținute în condițiile 
unui concurs greu, în care s-a 
remarcat o evidentă creștere va
lorică a luptătorilor din U.R.S.S., 
Japonia, Coreea de Sud și 
S.U.A. In acest context, rezul
tatele reprezentanților țării noas
tre pot fi apreciate ca bune, 
numărul de medalii obținute 
(patru) depășind realizările la 
oricare din edițiile precedente 
ale Jocurilor Olimpice. Cu toa-

Marți 17 august 1976

ȘTEFAN RUSU

te acestea, mai mulți vorbitori 
și-au manifestat insatisfacția fa
ță de faptul că nici unul dintre 
reprezentanții noștri — mulți 
cu șanse apreciabile la titlul 
olimpic — n-a reușit să urce 
pe cea mai inaltă treaptă a 
podiumului. Analizîndu-se cau
zele care au dus la neîndepli- 
nirea acestui deziderat, s-a tre
cut cu ușurință peste factorii 
subiectivi („sorți" nefavorabili, 
accidentări, arbitraje părtini
toare), insistîndu-se asupra ce
lor obiectivi : greșeli tactice 
(Gh. Berceanu, N. Gingă, St.

(Continuare in pag. a 4-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ
ZILEI PRESEI ROMÂNE

(Urmare din pag. 1)

varea normelor și principiilor 
comuniste de etică și echitate. 
Pentru noi, ziariștii presei de 
partid, onoarea și îndatorirea 
oea mai înaltă constau in a. 
milita pe frontul ideologic in 
vederea traducerii în viață a 
Programului partidului, a obiec
tivelor cuprinse în documente
le primului Congres al educa
ției politice și al culturii so
cialiste — obiective menite să 
determine ridicarea pe o treap
tă superioară a operei de for
mare a omului nou, om al unei 
înalte conștiințe socialiste.

Constituie un titlu de min- 
drie pentru noi, ziariștii comu
niști, a milita pentru afirmarea 
și promovarea politicii externe 
a partidului și statului nostru,

orientată ferm spre făurirea 
unei lumi mai drepte și 
bune, o lume a păcii și a 
greșului social.

Pe deplin conștienți de 
nirea și responsabilitatea 
sei comuniste în societatea 
temporană — se arată în 
gramă — vă asigurăm, stimate 
tovarășe secretar general, că 
ziariștii din România socialistă 
— români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — mili
tează și vor milita, fără preget, 
pentru a purta cuvîntul parti
dului spre inima și cugetul ma
selor, a contribui la continua 
înflorire a patriei, la întărirea 
prestigiului ei in lume.

După festivitate a fost pre
zentat un moment artistic sus
ținut de o formație a ansam
blului „Rapsodia Română" a 
U.G.S.R.

AUTOMOBILISM

STEFAN IANCOVICI A CÎSTIGAT3 »

între soțul Oituz și motelul Oituz s-a 
desfășurat cea de a patra (penultima) 
etapă a campionatului republican de 
viteză in coastă la automobilism, lată 
primii clasați, la clasele : pină 
1000 cmc — 1. Cornel Căprița, pe Fiat 
1000 Abarth (ACR București), 2. N. 
hăilescu, Fiat 127 (ACR București), 3. M. 
Chiciu, Fiat 127 (ITA Timișoara) ; pînă 
la 1150 cmc — 1. Vasile Szabo (IOB 
Balș), 2. M. Mureșan (IRA Cluj-Napo- 
ca), 3. I. Mianof (ACR București) — 
toți pe Dacia 1 100 ; peste 1300—1. 
Ștefan lancovici pe Renault 12 Gordini 
(Dacia Pitești), 2. Eugen lonescu Cris
tea, R. 8 Gordini (IOB Balș) 3. P.

ETAPA

la

Mi-

T
AU FOST ALC

Echipajul de 8+1 al clubului Steaua, cîștigătorul titlului republican 
pe 1976

DE LA OITUZ
12 Gordini (Dacia Pitești) ; 
gr, | — 1. Ludovic Balint

Vezeanu. R. 
Dacia 1300, . .
(CSU Brașov), 2. M. Chiciu (ITA Timi
șoara), 3. A. Pan (Aurul Brad) ; Dacia 
1300, gr. a ll-a — 1. Marin Dumitrescu 
(ACR București), 2. D. Motoc (Tracto
rul Brașov), 3. C. Motoc (Tractorul 
Brașov). In clasamentul general al eta
pe! : 1. Ștefan lancovici, 2. Miroslav 
Hanselit, pe Ford Capri 2100, 3. E. 
lonescu Cristea. Pe echipe : 1. IOB 
Balș, 2. CSU Brașov, 3. Dacia Pitești. 
La juniori : 1. Ștefan Basch, din Bra
șov, 2. Done Stanciu, Brașov, 3. Teodor 
Nistorescu, Pitești -x^tâți pe mașini 
Dacia 1300. IM. FR.).

FINALELE

AMBIȚIILE • •• DUPĂ OLIMPIADĂ
însemnări la finalele de

Pe apele lacului Belci s-au 
consumat la finele săptămînii 
trecute întrecerile republicane de 
canotaj ale seniorilor și seni
oarelor. Chiar de la început 
vom sublinia că această ediție 
a campionatelor a fost o reuși
tă, marea majoritate a echipa
jelor abordînd cursele finale cu 
dorința vizibilă de a face tot 
ce este posibil pentru a urca pe 
podiumul de premiere.

Cele 14 titluri puse în joc 
(6 la feminin și 8 Ia masculin) 
au fost cîștigate astfel : Steaua
— 7, Dinamo — 4, C.F.R. Ti
mișoara — 2 și C.N.U. — 1, 
dar alături de aceste cele mai 
puternice secții din țară la ora 
actuală, o impresie foarte bună 
au lăsat și Voința Timișoara, 
Voința București și Metalul—la 
feminin, Marina Mangalia și 
Institutul de marină Constanța
— la masculin. De asemenea, 
se impune a fi subliniată pre-

„CUPEI TINERETULUI44

PIONIERII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
LA ÎNOT, TIR Șl ORIENTARE SPORTIVĂ

La lași s-au încheiat alte trei finale 
din ediția a |ll-a (de vară) a „Cupei 
tineretului", ele mareînd încă un succes 
al sportului pionieresc din 
tră.

Disciplinele găzduite de 
Iași au fost înotul, tirul și 
sportivă, sporturi pe cit de _ 
re, pe atît de utile datorită caracteru
lui lor aplicativ. Suficiente motive, 
deci, ca toate județele să-și trimită re
prezentanți bine pregătiți, capabili să 
obțină locuri cit mai bune în clasa
mentele finale. Ceea ce, de altfel, s-a 
și întîmplat în marea majoritate a ca
zurilor. 'notătorii din Caraș-Severin, 
confirmînd renumele școlii reșițene, 
condusă de antrenorul Ion Schuster, au 
cucerit două locuri întîi, la bras și la 
liber, prin Manuela Buiță și Marcela 
Madar, ambele eleve la Școala gene
rală nr. 1. Tirul a adus titlurile de 
campioni reprezentanților județului 
gazdă, fapt explicabil și prin aceea 
că lașul beneficiază de un modern po
ligon și de aportul unor foarte buni 
antrenori, dintre aceștia C. Adumitre-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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țara noas-

municipiul 
orientarea 
atrăgătoa-

sei contribuind cel mai mult la instrui
rea pionierilor. La orientare sportivă, 
succes al purtătorilor de cravate roșii 
cu tricolor din județele lași și Prahova 
care au cucerit primele două locuri din 
această întrecere.

Reușita întrecerilor de la lași a fost 
într-un fel umbrită de absența de la 
startul competiției de înot a reprezen
tanților unui număr de 14 
Alba, Argeș, Bacău,
Brașov, Buzău, Gorj, Ialomița, Neamț, 
Olt, Sălaj, Tulcea, Vaslui și Vîlcea.

Rezultate tehnice. înot,. 100 m bras, 
fete : 1. Manuela Buiță (Caraș-Seve- 
rin), 2. Monica Selea (Mureș), 3. Lau
ra Szabo (Sibiu) ; 100 m liber : 1.
Marcela Madar (Caraș-Severin), 2.
Gabriela Kertesz (Cluj), 3. Mia Frățilă 
(Brăila) ; băieți, 100 m bras : 1. M. 
Belicciu (Brăila), 2. G. Gyarmaty (Ma- 
ramureș), 3. A. Matyas (Mureș) ; 
100 m liber : 1. H. Schmidt (Cluj), 2. 
R. Mitterbach (Caraș-Severin)3. M. 
Vespe (municipiul București) ; tir, fete: 
1. Camelia Gologan (lași), 2. Paula 
Șerban (Vîlcea), 3. Victoria Marian

județe :
Bîstrița-Năsăud,

(Cluj) : băieți : 1. E. Moisuc (lași), 
2. R. Pietreanu (Gorj), 3. M. Balamat 
(Mehedinți) : orientare sportivă (fete): 
1, lași (Andreea Schneider, Carmen 
Popovici), 2. Prahova (Elena Simulescu, 
Liliana Nieolae), 3. Brașov (Felicia 
Pivaru, Luminița Preda) ; băieți : 
Prahova (C. Banu, R. Banu), 2. 
(G. Popescu, L. Cristea), 3. Arad 
Vas, I. Indreica).

După terminarea întrecerilor, 
peste 400 de finaliștî au luat parte la 
un spectacol cultural-artistic, pregătit 
pentru ei de pionierii ieșeni. Această 
acțiune, împreună cu vizitele la muzee
le găzduite de Palatul Culturii, ca și 
festivitatea de deschidere și de închi
dere, a avut loc într-un cadru evocator 
al istoriei poporului nostru (în fața 
statuii lui Ștefan cel Mare), dînd fi
nalelor și un pregnant caracter de 
educație patriotică.

Ion GAVRILESCU

LA ALBA
FINALA

canotaj ale seniorilor

1. 
lași 
(D.

cei

IULIA Șl AIUD
LA FOTBAL

zența echipajelor de juniori (!) 
ale Liceului Ștefan Plavăț din 
Orșova, care se întorc acasă cu 
două prețioase locuri III în 
întrecerile seniorilor — unul la 
feminin și altul la masculin.

Din cadrul acestui „panou de 
onoare" poate surprinde absen
ța uneia dintre cele mai pro
ductive secții din canotajul nos
tru feminin — Ceahlăul Piatra 
Neamț. Este momentul să spu
nem că deși Ceahlăul a avut 
o finalistă, în persoana Feliciei 
Afrăsiloaia, nu a putut intra în 
posesia medaliei planificate pen
tru că tînăra sportivă a re
nunțat să-și mai apere șansele 
în finala 
tîndu-se 
guri că 
cialitate, 
bului sportiv Ceahlăul vor lua 
măsurile cuvenite.

Pentru a încheia însemnările 
noastre pe marginea întreceri
lor feminine, vom nota că per
formanța realizată de C.F.R. 
Timișoara (două titluri repu
blicane), care a egalat astfel pe 
Dinamo și a depășit pe Steaua, 
este cu totul remarcabilă. în a- 
celași timp, însă, apare evident 
faptul că Dinamo și Steaua — 
secții unde sînt concentrate ma
joritatea schifistelor noastre 
fruntașe — s-au prezentat mult 
sub posibilități, în mod deose
bit surprinzînd randamentul 
scăzut al dinamovistelor care, 
deși au fost prezente în toate 
finalele, nu au reușit decît două 
victorii.

La masculin, duelul Steaua
— Dinamo a adus canotorilor 
primului club un succes neaș
teptat de categoric : 6—2. Din
colo de tactica schimbărilor de 
ultim moment în componența 
echipajelor — care, în treacăt 
fie spus, nu știm cit este de 
folositoare canotajului nostru
— schifiștii de la Steaua s-au 
dovedit a fi net superiori prin
cipalilor lor parteneri, atît în 
ceea ce privește pregătirea, cit 
mai ales dîrzenia cu care s-au 
angajat în luptă. Am simțit în 
această dorință aprigă de suc
ces a sportivilor din calea Plev- 
nei ambițiile de... după Olim
piadă, ambițiile celor care au 
văzut întrecerile olimpice de... 
acasă !

Horia ALEXANDRESCU

competiției, neprezen- 
la start ! Sîntem si- 

atît federația de spe- 
cît și conducerea clu-
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LOTURILE REPREZEi

A, B Șl TINERET (21
Așa cum am mai anunțat, echipele reprezei 

(A și B) vor susține săptămîna viitoare — Ia 
Torino — primele jocuri cu caracter de ver 
internaționale de toamnă. In vederea acestor j 
tuite cele două loturi :

LOTUL A : Iordache, Răducanu 
Sătmăreanu II, Dobrău, G. Sandu, 
Boloni, Iordănescu, Mulțescu, Ion 
Georgescu, Lucescu, Zamfir, M.

Pentru meciul cu A.E.K., lotul A va p! 
24 august.

— portari ;
D. Manea -
Ion — mij

Răducanu

LOTUL B : Ștefan, Moraru — portari ; Poi 
Marin, Șameș, Ispir, Lucuță — fundași ; O. 
Stoica, Simionaș — mijlocași; Aelenei, M. Sandi 
Ion Florea — înaintași.

Plecarea lotului B în Italia, în vederea mec: 
va avea loc tot marți 24 august.

A fost alcătuit și lotul de tineret (sub 21 d 
vocați următorii 30 de jucători care, miercur: 
parte la un joc de trial : Cristian, VVindt, Ion 
Bărbulescu, Elisei, Barna, Stancu, Agiu, Zah 
Boțonea — fundași ; Augustin, Șoșu, Petcu, A 
nică, Banu, Leac, Bălăci, Dragu — mijlocași ; 
Cîrțu, predeanu, Teleșpan, Șurenghin, Dragn 
taru — înaintași.

ȘEDINȚA BIROULUI F
Sîmbătă a avut loc o ședință 

de lucru a Biroului federal. Cu 
acest prilej au fost aprobate 
planul de activitate al Biroului 
pe semestrul II, programul și 
obiectivele echipei naționale pe 
aceeași perioadă.

Cu o săptămîna înaintea 
startului în campionatul Divi
ziei A, au fost revăzute efec
tivele celor 18 formații, pre
cum și lista antrenorilor prin
cipali și secunzi ai respective
lor echipe. Nu au fost confir
mați de Biroul federal unii 
dintre acești antrenori și anu
me cei care nu au categoria de 
calificare corespunzătoare, pre
cum și cei fără contract.

A fost discutat și aprobat 
programul cursului de reciclare 
a antrenorilor care activează 
la echipe divizionare A, B și 
juniori (din campionatul națio
nal), precum și al cursului de 
calificare a foștilor jucători in
ternaționali care doresc să de
vină antrenori.

Prin reo: 
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președintei; 
Prod ea. r
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DRUMEȚII

Ceahlău, de la 21 la 28 august

ODIHNĂ LA MUNTE — în perioada 22—28 august

EXCURSII ÎN MUNȚI — între 21 și 24 august

• la
• în
• la

e La cabanele din Valea Ialomiței
Biletele pot fi procurate de la filialele din Bd. N. Băl- 

cescu nr. 35 A și Bd. Republicii nr. 68.

• în masivul Făgăraș, de la 19 la 28 august
• în masivul Retezat, de la 21 la 29 august
• în masivul

cabane
căsuțe

Hanul turistic Zărăfoaia — Pucioasa.

ÎN LUNA AUGUST, întreprinderea de Turism, 
Hoteluri și Restaurante București VĂ RECOMANDĂ :

(Piatra Mare, Postăvarul, Bolboci)
(Lacul Roșu, Padina, Popasul Păduchiosul

Bucurîndu-se
din partea <_ ~ ____________ _____
,,Cupei tineretului" la fotbal — rezerva
te tinerilor din mediul rural între 15 și 
30 de ani — cu opt echipe calificate 
in etapele de zonă (Alba, Ilfov, Buzău, 
Arad, Teleorman, Botoșani, Dîmbovița, 
Bihor) s-au desfășurat, timp de două 
zile, la Alba lulia și Aiud.

După întreceri viu disputate, repre
zentativele ajunse în finală au fost 
cele ale județelor Arad și Alba. Parti
da s-a încheiat cu scorul de 0—0, ast
fel că la încheierea timpului regula
mentar de joc învingătoarea a fost de
cisă în urma loviturilor de la 11 m. 
A cîștigat reprezentativa județului 
Arad cu 4—3, prin golurile înscrise de 
Manican, Nemeth, Deședeon și Țank. 
Disputată a fost și întîlnirea care avea 
să desemneze pe ocupanta locului 
trei.^ Au reușit fotbaliștii din județul 
Buzău care i-au învins pe cei din Dîm
bovița cu 4—3 (1—1). Clasament fi
nal : 1. Județul Arad, 2. Județul Alba, 
3. Județul Buzău.

Ion FILIPESCU-coresp.

! de o atenție deosebită 
organizatorilor, finalele

RECORDURI
Alergarea principală a reuniunii 

de duminică, „Premiul Municipiu
lui București", a oferit spectato
rilor nu numai un spectacol de 
primă calitate, dar și satisfacția 
înregistrării unor valoroase recor
duri. învingătorul cursei — care 
s-a impus net în final — a fost 
Hertz, coborîndu-șl recordul la 
1:24,0 pe km. Un rezultat deose
bit a realizat „blonda" Vîltava, 
care, după o cursă complet ne
favorabilă, a sosit a doua, stabi
lind însă recordul anului: 1:23,4 
pe km!

REZULTATE TEHNICE: cursa 
I — Egreta (G. Solcan) 39,5, Tita, 
simplu 2, ordine 10; cursa II — 
Sirius (M. gtefănescu) 25,5, Topaz, 
simplu 2, event 27, ordine 28; 
cursa in — Călan (I. Oană) 39,2, 
Nisipu, Hedeia, simplu 4, event 
13, ordine 4G, ordine triplă 357; 
cursa IV — Sipica (N. Nieolae) 
29,2, Valy, simplu 22, event 70, 
ordine 45; cursa V — Tub (G.

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE AVIATICĂ
Peste 20 000 de spectatori au ur

mărit duminică frumoasa demons
trație aviatică desfășurată pe ae
rodromul strejnic, eu ocazia ani
versării a 40 de ani de la înfiin
țarea aeroclubului „Gheorghe 
Bănciulescu" din Ploiești. După 
cuvîntul de deschidere, rostit de 
colonelul Aurel Caloianu, coman
dantul Aeroclubului Central Ro
mân, care a trecut în revistă rea
lizările aeroclubului ploieștean în 
cele patru decenii de existență, 
evocînd totodată figura marelui 
aviator Gheorghe Bănciulescu, au 
urmat salturile și evoluțiile ae
riene ale parașutiștilor, adevărate 
demonstrații ale voinței și cura
jului. Defilarea aeriană în dife
rite formații, caruselul planoare- 
lor și avioanelor și mai ales vî- 
nătoarea de balonașe au fost ur
mărite cu interes de asistență. 
Dar ceea ce a entuziasmat cel

mai mult publicul au fost zbo
rurile de înaltă acrobație execu
tate cu planorul și în special acro
bațiile executate cu avionul de că
tre piloții Mlhai Albu, maestru eme
rit al sportului și Cesar Rusu. După 
terminarea demonstrației aviatice 
a urmat un bogat program cul
tural-artistic susținut de cele mal 
cunoscute ansambluri prahovene, 
precum și demonstrații sportive — 
fotbal, volei, handbal, judo, gim
nastică artistică etc. —, sărbători
rea aeroclubului ploieștean trans- 
formîndu-se fhtr-o frumoasă ser
bare populară câmpenească.

Ion HOABĂN

CAMPIONATELE DE CICLISM

VALOROASE

Solcan) 28,1, Salatiera, Santiago, 
simplu 3, event 1221, ordine 145, 
ordine triplă 1335; cursa VI — 
Otoman (G. Ciobanu) 29,3, Cra
vașa, simplu 11, event 60, ordine 
47, triplu cîștigător 2 950; cursa
VII — Hertz (G. Avram) 24, Vîl
tava, Balerin, simplu 5, event 63, 
ordine 17, ordine triplă 130; cursa
VIII — Rulaj (I. Oană) 31, Satin, 
simplu 3, event 6, ordine 41, 
triplu cîștigător 151; cursa IX — 
Helia (FI. Pașcă) 38,1, Damian, 
simplu 2, event 11, ordine 70. 
Pariul austriac ridicat la suma 
de 27 146 lei a fost cîștigat de un 
buletin cu 7 cai, căruia i-au reve
nit 13 708 lei și de 14 combinații 
cu G cai a cite 979 lei fiecare. 
Retrageri : Ornament, Ibis.

Nlddy DUMITRESCU

GALAȚI, 16 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru T. SI- 
RIOPOL). Luni dimineață s-au 
desfășurat întrecerile cicliste de 
fond pentru juniori mici (50 
km) și juniori mari (100 km). 
Deoarece juniorii mici n-au rea
lizat baremul cerut de regu
lament (medic orară 38,5 km) 
titlul nu s-a acordat la această 
categorie.

Rezultate tehnice —- Juniori 
mari : 1. AUREL BOBEICA 
(Petrolul Ploiești) 2 h 29:10 (m. 
o. 40,022 km) — campion al 
României ; 2. Aurel Șarpe (Șc. 
sp. 2 Buc.) ; 3. Petre Pop 
(C.S.M. CIuj-Napoca) — același 
timp ; juniori mici : 1. Gh. Lă- 
utaru (Șc. sp. 1 Buc.) 1 h 22:15 
(m.o. 36,150 km) ; 2. Alex. Tor- 
jai (Viitorul Timișoara) ; 3. Paul 
Ghele (Voința Arad) — același 
timp.

Marți (n. r. astăzi) are loc 
campionatul de fond al senio
rilor.
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AL 59-LEA START AL DIVIZIEI A

AU CUVÎNTUL ANTRENORII
AWWXWWV 
wwxwwww

C. MANOLACHE (U.T.A.): „BÂTRÎNA DOAMNĂ»
TREBUIE SĂ ÎNTINEREASCĂ..."
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„Sigur că va fi 
greu — atacă direct 
Cicerone Manolache, 
Dar nu atit de greu 
cit își închipuie unii 
dintre prietenii mei, 
care îmi spun că am 
comis o greșeală 
prețuind o echipă a- 
flată în declin, mai 
ales în decursul ulti
mei ediții a campio

natului". Fostul internațional Ma
nolache își argumentează dificul
tățile și speranțele : „Dificultățile 
provin din faptul că U.T.A. nu are 
prea mulți jucători de valoare. 
Speranțele mele, totuși, se leagă 
de încercarea de a-i aerisi jocul, 
printr-o mai mare degajare în 
mișcare și printr-o sporire a vite
zei". La auzul acestei declarații, 
reporterul nu-și poate trăda scepti
cismul. dar Manolache răspunde : 
„E adevărat că nu poți iuți peste 
noapte o echipă obișnuită să-și 
chibzuiască mult acțiunile de joc, 
dar cred că U.T.A. va putea avea 
succes numai dacă va înceta să fie 
venerabila „bătrina doamnă". 
Manolache susține că are mari 
speranțe în verticala Jivan — Olo
geanu — Broșovschi — Nedelcu II. 
Pe de altă parte, el este îngrijorat 
de lipsa de vitalitate momentană a 
lui Schepp, dar contează pe apor
tul lui Leac, care a fost cîndva un 
„copil minune" la U.T.A. și care 
ar putea —- susține antrenorul — 
să fie un foarte bun mijlocaș. 
,,La U.T.A. — declară Manolache 
— una din problemele cele mai im
portante este aceea a pregătirii 
fizice intensive. Sper să realizăm 
acest lucru, împreună cu secundul 
Anton Bacoș, care nu este fostul 
jucător textilist Bacoș, ci un ini
mos profesor de educație fizică". 
întrebat asupra ,,ll“-lui probabil 
la startul campionatului, antreno
rul principal al arădenilor prezintă

următoarea formație : Jivan — 
Gașpar, Ologeanu, Pojoni (Kukla), 
Bîtea — Domide, Leac, Broșovschi 
— Cura, Nedelcu II, Giurgiu. La 
acest din urmă nume, Manolache 
s-a gîndit mult, mărturisind criza 
de efectiv.

Așadar, U.T.A. se prezintă la 
start după ce s-a salvat in extremis, 
la capătul unui campionat susținut

cu dificultate. Manolache are 
partea lui tinerețea și elanul, 
speră ca U.T.A. să Urce cu ___
locuri în ediția care începe, adică 
să evite „mersul pe sîrmă“ din fi
nalul ediției trecute. In ultimul 
timp, iubitorii fotbalului au reținut 
cîteva nume de juniori arădeni pe 
la diferite selecții naționale. Acest 
fapt concret pare a fi mai încura
jator clecît toate celelalte argumen
te relative.

de
El 

trei

loan CHIRILA

GH. ENE (JIUL) : „CHEIA PROBLEMEI - ALCĂTUIREA 
UNUI „11" OMOGEN

Un nume nou în rîndul jintrenorilor nu i se poate reproșa 
nimic in privința pre
gătirii. Doar sciatica ii 
mai sicîie din cînd in 
cînd, ceea ce impune 
un regim extrasportiv 
fără fisuri.

— Mulțumit de con
dițiile de lucru găsite 
la Jiul ?

— Cu mici excepții, 
răspuns, fără 

interlocutorul

de Divizia A. Acesta este Gheorghe 
Ene. După 7 ani de cind a abandonat 
activitatea competițională, fostul inter
național Ene II (cum l-a cunoscut lu
mea fotbalului) atacantul echipelor 
Rapid și, apoi, Dinamo, revine in prim- 
planul soccerului nostru ca antrenor 
principal al echipei din Valea Jiului. 
Deci, după doi ani ca profesor de 
educație fizică (Ene a absolvit I.E.F.S.- 
ul) și după un stagiu de 5 ani la 
centrul de copii și juniori Dinamo, el 
realizează un salt la fel de spectaculos 
ca cel de pe vremea cînd, foarte tînâr, 
a debutat în reprezentativa țârii.

— Cu ce ginduri a poposit noul an
trenor la Petroșani ?

— Cu dorința de a face o treabă 
bună. Vreau, în primul rînd, ca jocul 
prestat de Jiul să fie apreciat de toată 
lumea. Mulțescu, Cavai, Ciupitu, Au
gustin, Bucurescu, Deleanu, ca să nu 
mai vorbesc de Dumitrache, sint în 
măsură să-mi confirme speranțele, ca 
de altfel și ceilalți componenți ai lotu
lui. Cit il privește pe Dumitrache, 
cred că am obligația, morală și pro
fesională, ca în perioada cit vom lu
cra impreună să-l ajut să revină d- 
proape de ceea ce a fost, să demons
treze câ mai este incă capabil de o 
evoluție superioară. Pină in prezent

GH. NUȚESCU (F.C.M. GALAȚI) : „ECHIPA NOASTRĂ

SE POATE IMPUNE PRINTR-O FOARTE BUNĂ

da, a
»zitare’ ;;-------------------- — uu.
Baza materială e bună, terenul de joc 
peste așteptări, cum cred că nu a fost 
niciodată. Trebuie să rezolvăm proble
ma saunei, adică a----- ’ ----- - . .
nivelul cerințelor.

— Cum vede noul 
de echipă, avînd în ______ ___
au venit mulți jucători ?

~ cred, este cheia viitoarei
comportări, alcătuirea unui „11“ omo- 
9enj Fe Mulțescu, Deleanu, Ciupitu și 
încă pe alții, nu trebuie să-i mai veri
fic. Sînt cunoscuți. Caut însă cele 
mai bune soluții îndeosebi la fundașii 
centrali, la cuplul de înaintași centrali, 
chiar un mijlocaș și o extremă, postu
ri pe care încă nu s-a dat randamentul 
dorit. în oscilațiile de aici iși au, de 
pildă, explicația cele două scoruri a- 
tit de contradictorii cu F.C.M. Reșița, 
0—6 și 5—1. Nu ne alarmăm, dar o 
asemenea inconstanță nu trebuie să 
se producă în campionat.

nostru.

unei recuperări la

antrenor formula 
vedere câ la Jiul

PREGĂTIRE FIZICĂ"
Constantin ALEXE

După o... pauză de un an, 
F.C.M. Galați revine în primul 
campionat al țării, de data asta 
sub conducerea unui antrenor 
specializat în promovarea echipe
lor : Gheorghe Nuțescu. Datorită 
intransigenței sale, a pregătirii 
de calitate pe care a știut s-o 
imprime echipei din orașul de la 
Dunăre, F.C.M. a cîștigat seria 
sa cu un avans de 9 puncte.

— Socotiți că si în Divizia A 
F.C.M. Galati va face o figură 
frumoasă ? Cu această 
am început, de faptj

întrebare
__  ___ ... x.., dialogul 
nostru cu Gheorghe Nuțescu, dia- 

șl 
în

log pe tema pregătirilor, dar 
a viitorului formației gălățene 
primul eșalon al țării.

din fruntașele pri
mei divizii, pe măsu
ra entuziastului pu
blic gălățean. Din 
păcate, întîmpinăm 
destule greutăți care 
își pun amprenta pe 
calitatea 
Dacă, de 
de fund 
alcătuită 
Frunză, 
Haiduc), 
timentul 
jucători 
Constantin, 
Radu)

pregătirii, 
pildă, linia 
este ca și 
(Nedelcu I, 

Morohai, 
pentru 

mijloc 
(Constantinescu, 

Straț, 
din care pot

iar 
de 
buni

compar- 
am cîțiva

— Desigur, nu se poate pune 
semnul egalității între diviziile A 
și B, dar sper că în acest cam
pionat F.C.M. să reziste, înțele- 
gînd prin aceasta să se consoli
deze, pentru ca începînd cu cam
pionatul 1977—1978 să devină una

GĂSEAU ALTE SOLUȚII ?
municipiului 
eastâ noua 
n păcate, 
a ca^fpeti- 

kub *nivelul 
cum să fie 
cele mai 

le A bucu- 
pttț Pest® 
InTȚele pu. 
It spirit de 

înțelegere 
puzâ), cre- 
Ite soluții

pentru înlocuirea ,,marilor absente". 
De pilda, organizatorii puteau invita 
(au mai fâcut-o și altădată) echipe 
din provincie, cum ar fi Universitatea 
Craiova ( care duminica nici n-a găsit 
un adversar pe măsură, jucînd în 
compania propriei formații de juniori), 
F.C. Argeș sau chiar Petrolul Ploiești.

Este regretabil, deci, că nu s-a 
apelat la alte soluții pentru a nu se 
știrbi din prestigiul acestei tradiționale 
competiții, singura de o asemenea 
factură la fotbal care se organizează 
în capitala țarii. (C.F.).

Nuțescu, 
_____,, ___ ____ _ alcătui o 
linie valoroasă, în schimb, cele 
mai multe bătăi de cap ni le 
provoacă linia ofensivă, nici pînâ 
acum definitivată. Pe dreapta îl 
voi folosi pe Vochin, care joacă 
de fapt atacant central, în centru 
va fi Ene, un jucător tînăr și 
deci, neexperimentat, fost prin 
naționala de juniori, iar ca ex
tremă stingă — Țolea, gălățean, 
un timp jucător la Sportul stu
dențesc. Tot pentru atac îl mai 
am pe Hodină, de la Ancora Ga
lați, unde nu era nici rezervă ! 
Mai sînt cîțiva jucători, în lot, 
dar, de pildă, pe Ion Nicu, Burcea 
și Ion Ionică nu-i voi putea fo
losi multă vreme pentru că 
ori au fost bolnavi, ori acci
dentați și vor fi apți de joc 
probabil la primăvară, iar ”- 
pescu si Ghirca sînt suspendați, 
„rămășiță" din Divizia B. în 
rest, portarii Hagioglu și Oană. 
Desigur, lucrurile se vor mai a- 
ranja pe parcurs. Cred că F.C.M. 
se poate impune în mod special 
printr-o foarte bună pregătire fi
zică, demonstrată la jocurile de 
verificare disputate.

Mircea TUDORAN

Po-

BELLO HORIZONTE (Brazilia), LA BUCUREȘTI?
luat un turneu în mai multe 
țări africane, va întîlni, proba
bil, joi, pe campioana țării, 
Steaua. Echipa bucureșteană va 
sosi astăzi din Grecia, unde, 
așa cum am mai anunțat, 
susținut partida 
Panathinaikos, de 
pus cu scorul de

După cum sîntem informați, 
este pe cale de a fi perfectat 
un joc la București al echipei 
braziliene Bello Horizonte, care 
are în componența sa pe cunos- 
cuții Alfredo, Marjnho, Dan> 
vai, Silvester, Angelo și Wa.n- 
tuir. Valoroasa formație brazi
liană, care ar urma să soseas
că în Capitală după ce a efec-

revanșă 
care a 
3—1.

a
CU 

dis-

ACTUALITATE JOCURI AMICALE
• „CUPA ELIBERĂRII" LA

CUGIR. Asociația sportivă Me
talurgistul Cugir a organizat, în 
zilele de 13, 14 și 15 august, o 
competiție dotată cu „Cupa Eli
berării", la care au participat 
4 echipe. Iată rezultatele înre
gistrate : Metalul Aiud — Con
structorul Alba Iulia 0—0, Me
talurgistul Cugir — Soda Ocna 
Mureș 1—3 (1—1), Metalul Aiud 
— Soda Ocna Mureș 2—3 (0—1), 
Metalurgistul Cugir — Metalul 
Aiud 2—1 (2—0), Soda Ocna
Mureș — Constructorul Alba 
Iulia 4—0 (1—0). Competiția a 
fost cîștigată de SODA OCNA 
MUREȘ, neînvinsă. (M. Vîl- 
ceanu — coresp.)

• F.C. BIHOR — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 3—1 (3—0). Golurile 
au fost marcate de Ghergheli 
(min. 14), AI. Naghi (min. 43), 
Suciu (min. 80), respectiv OIo- 
șutean (min. 85). (I. Ghișa-co- 
resp).

• F.C. ȘOIMII SIBIU — ME
TALUL SIGHIȘOARA 4—2

(3—0). Au marcat . Muntean u 
(2), Turtea, Morarii, respectiv 
Șoaită (autogol) și Benko. (I. 
lonescu — coresp.)

• MlINE, de la ora 16, sta
dionul din Tîrgoviște va găzdui 
întîlnirea amicală dintre C.S. 
Tîrgoviște și Prahova Ploiești.

• TOT MIINE, proaspăta di
vizionară B Olimpia Km. Sărat 
primește vizita echipei Progre
sul București. Meciul va începe 
la ora 16.

g

In numărul de joi al 
ziarului nostru vom publi
ca O AMPLĂ PREZEN
TARE A CELOR 18 ECHI
PE DIVIZIONARE A (Iotu
rile complete de jucători, 
palmaresele în campio
nat, adresele cluburilor 
respective etc.J.

DUMINICĂ, ETAPĂ ÎN
Populara competiție „Cupa 

României" programează dumi
nică 22 august o nouă și im
portantă etapă, în care vor de
buta și echipele de Divizia C. 
Vor avea loc, în total, 165 de 
meciuri în care,gazde sînt, 
în marea majoritate a ca
zurilor, formațiile din campio
natele județene. Se califică 
pentru turul următor, fără joc, 
echipele Minerul Șuncuiuș, Mi-

n CUPA ROMÂNIEI"
norul Bihor, Minerul Baia 
Sprie, Minerul Băița și Dacia- 
Unirca Brăila — toate din 
campionatul Diviziei C. Meciu
rile terminate la egalitate după 
90 de minute de joc se vor 
prelungi cu două reprize a cite 
15 minute ,iar dacă egalitatea 
se menține și după prelungiri, 
rdepartajarea se va face prin 
executarea loviturilor de la 11 
metri.

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1976-1977
ETAPA !, 29 august : Triumf Bucu

rești — Autobuzul București, Automa
tica București — Unirea Tricolor Bucu- 

Șoimii TAROM București — 
Urziceni, Viitorul Chirnogi — 

M. București, Azotul Slobozia
Sirena București, T. M. Bucu- 

— Olimpia Giurgiu, Aba-
București — Flacăra ro

șie București, Electronica București — 
1.0 R. București.

ETAPA a ll-A, 5 septembrie : Sirena 
— Electronica, Autobuzul — Viitorul 
Chirnogi, Olimpia Giurgiu — Automa
tica, Unirea Tricolor — Azotul Slobo
zia, Avîntul Urziceni — T.M.B., Flacâra 
roșie — Triumf, I.O.R. — Șoimii TA
ROM, I.C.S.I.M. — Abatorul.

ETAPA A III-A, 12 septembrie :
T.M.B. — I.O.R., Unirea Tricolor — 
Sirena Buc., Viitorul Chirnogi — A- 
batorul, Șoimii TAROM — Flacâra ro
șie, Azotul Slobozia — Olimpia Giur
giu, Electronica ' — I.C.S.I.M. Buc., 
Triumf — Avîntul Urziceni, Automatica 
- Autobuzul.

ETAPA A IV-A, 19 septembrie : A- 
batorul — Unirea Tricolor, Flacăra 
roșie — T.M.B., Sirena — Automatica, 
I.O.R. — Viitorul Chirnogi, Autobuzul
— Șoimii TAROM, Olimpia Giurgiu
- Triumf, I.C.S.I.M. — Azotul Slobo
zia, Avîntul Urziceni ~ Electronica.

ETAPA A V-A, 26 septembrie : Au- 
tomatica — Avîntul Urziceni, Electro
nica — Triumf, Unirea Tricolor — 
T.M.B., Flacăra roșie — Sirena, 1.0.R. 
— I.C.S.I.M., Viitorul Chirnogi — Șoi-

SERIA A V-A Flacăra roșie — Azotul Slobozia, Vii
torul Chirnogi — Olimpia Giur
giu — Unirea Tricolor.

mii TAROM, Abatorul — Olimpia 
Giurgiu, Azotul Slobozia — Autobuzul.

ETAPA A Vl-A, 3 octombrie : Sirena
— I.O.R., Autobuzul — Unirea Tri- 
color. Șoimii TAROM — Automatica, 
T.M.B. — Electronica, Viitorul Chirnogi
- Azotul Slobozia, I.C.S.I.M. — Olim
pia Giurgiu, Avîntul Urziceni — Fla
câra roșie. Triumf — Abatorul.

ETAPA A Vll-A, 10 octombrie : Au
tomatica T.M.B., Olimpia Giurgiu 
— Șoimii TAROM, Unirea Tricolor — 
Electronica, Sirena — I.C.S.I.M., Aba
torul — I.O.R., Azotul Slobozia — 
Avîntul Urziceni, Triumf -» Viitorul 
Chirnogi, Flacâra roșie — Autobuzul.

ETAPA A VIU-A, 17 octombrie : Șoi
mii TAROM — Triumf, T.M.B. — Azo
tul Slobozia, 1.0.R. — Flacăra roșie, 
Avîntul Urziceni .— Unirea Tricolor, 
Autobuzul — Sirena, Automatica — 
I.C.S.I.M., Electronica — Abatorul, 
Viitorul Chirnogi — Olimpia Giurgiu.

ETAPA A |X-A, 24 octombrie : Sirena
- Viitorul Chirnogi, Olimpia Giurgiu
- Avîntul Urziceni, I.C.S.I.M. — Șoi- 
mii TAROM, Azotul Slobozia — I.O.R., 
T.M.B. — Triumf, Abatorul — Auto
buzul, Unirea Tricolor — Flacâra ro
șie, Electronica — Automatica.

ETAPA A X-A, 31 octombrie : Avîntul 
Urziceni — I.C.S.I.M., Triumf - I.O.R., 
Autobuzul — Electronica, Abatorul — 
Automatica, Șoimii TAROM — Sirena,

ETAPA A Xl-A, 7 noiembrie : Azo
tul Slobozia — Abatorul, Unirea Tri
color — Viitorul Chirnogi, I.O.R. — 
Avîntul Urziceni, Sirena — Triumf, 
Automatica — Flacăra roșie, Electro
nica — Șoimii TAROM, Autobuzul 
Olimpia Giurgiu, I.C.S.I.M. — T.M.B.

ETAPA A Xll-A, 14 noiembrie : Olim
pia Giurgiu — Sirena, Triumf — Azo
tul Slobozia, T.M.B. — Autobuzul, 
1.0.R. — Automatica, Șoimii TAROM
- Abatorul, I.C.S.I.M. — Unirea Tri
color, Flacăra roșie — Electronica, 
Avîntul Urziceni — Viitorul Chirnogi.

ETAPA A Xlll-A, 21 noiembrie :• Vii
torul Chirnogi — Flacâra roșie. Elec
tronica — Olimpia Giurgiu, Azotul 
Slobozia — Automatica, Abatorul 
Avîntul Urziceni, Triumf — I.C.S.I.M., 
Autobuzul — I.O.R., Unirea Tricolor
— Șoimii^ TAROM, Sirena - T.M.B.

ETAPA A XIV-A, 28 noiembrie : A- 
vîntul Urziceni — Autobuzul, Unirea 
Tricolor — Triumf, Șoimii TAROM — 
T.M B., I.C.S.I.M. — Flacăra roșie, Au
tomatica — Viitorul Chirnogi, Abato
rul — Sirena, Olimpia Giurgiu — 
I.O.R., Electronica — Azotul Slobozia.

ETAPA A XV-A, 5 decembrie : T.M.B.
— Abatorul, Viitorul Chirnogi — Electro
nica, Flacăra roșie — Olimpia Giur
giu, Azotul Slobozia — Șoimii TAROM, 
Sirena — Avîntul Urziceni, Triumf — 
Automatica, Autobuzul — I.C.S.I.M., 
1.0 R. — Unirea Tricolor.

NOSPORT INFORMEAZĂ
’6, O NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES

ribuie
E.8ANI
ItOVAClA 
pCOREEANA 
Ia și predeal

Lie ^ro
le marc 

partici- 
[ se des- 
lă tehni- 
bîștigă și 
Lm6 ex- 
k "țî nu- 
lutoturis- 
străină-

[î Prono- 
B august

1976 acordă autoturisme Dacia 
1300 și Skoda S 100, excursii în 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, bilete de 
odihnă Ia Predeal sau Sinaia, 
cîștiguri fixe și variabile în 
bani.

în total se extrag 44 de nu
mere în 8 extrageri.

Rețineți ! Variantele de 15 lei 
participă la toate extragerile.

Nu lăsați în ultimele zile 
procurarea biletelor.
CiȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES 

DIN 11 AUGUST 1976 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă
10% autoturism „Dacia 1300" ; Cat. 2 : 
2 variante 50% a 14.086 lei, 2 variante 
25% a 7.043 lei șl 3 variante 10% a 
2.817 lei ; Cat. : 3 = 7,95 a 6.379 Iei; 
Cat. 4 : 34,65 a 1.464 lei ; Cat. 5 : 
99.05 a 512 lei ; Cat. 6 : 3.382,40 a 40 
lei. Report categoria 1 : 331.058 lei. 
Extragerea a ll-a : Cat. B : 4,65 va
riante a 13.318 lei ; Cot. C : 39,60 a 
1.564 lei ; Cat. D : 1.759,95 a 60 lei ; 
Cat. E ; 72,05 a 200 lei ; Cat. F : 
1.929,45 a 40 lei. Report categoria A : 
492.498 lei.

Cîștigul de Categoria 1, autoturismul 
-„Dacia 1300" a fost obținut de 
VOINEA M. MIRCEA-DAVID din 
Bordeni-Prahova.

NOSTALGIA CONCEDIULUI CE A TRECUT, NERĂBDAREA CONCEDIULUI CE VA VENI...
...Pot fi atenuate prin participarea la acțiunile turistice organizate de 

întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, în perioada 
21—24 august :

LA MUNTE
Cabanele BOLBOCI, SCROPOASA și PADINA
Plecarea cu trenul 3001 din stația București Nord, în 21 august, la ora 

11.15. 'napoierea cu trenul 3006 în 24 august la ora 19,45.

LA MARE
LA MANGALIA^* excursii de 4 zile cu trenul
LA COSTINEȘTl — excursii de 3 zile cu autocarul
LA MANGALIA — excursii de 31/2 zile cu autocarul.

ÎN ZONE PITOREȘTI
BUCUREȘTI — PITEȘTI - CURTEA DE ARGEȘ - RM. ViLCEA — CALI- 

MANEȘTI — COZIA — VOINEASA. Plecare din Piața Unirii — Hale, in 
21 august ora 13,00. înapoierea în 24 august, in jurul orei 20.00.

BUCUREȘTI — PITEȘTI - RM. VILCEA — GOVORA - HOREZU - MĂ
NĂSTIREA POLOVRAGI — CHEILE OLTEȚULUl — BAIA DE FIER — VOI
NEASA — COZIA - CĂLIMĂNEȘTI. Plecare din Piața Unirii - Hale, în 
21 august ora 13.00. înapoierea în 24 august în jurul orei 20,00.

BUCUREȘTI — PLOIEȘTI - PREDEAL — BRAȘOV — BĂLAUȘERI — 
SOVATA - TG. MUREȘ -TURDA — CLUJ-NAPOCA — SIGHIȘOARA — ME
DIAȘ - SIBIU — CĂLIMĂNEȘTI. Plecare din Piața Unirii — Hale, în 21 
■august ora 7,00. înapoierea în 24 august in jurul orei 20,00.

BUCUREȘTI — PITEȘTI — VĂLENI — CISLAU — COVASNA - TG. SE. 
CUIESC - BREȚCU — BORZEȘTI - SLĂNIC MOLDOVA — BRAȘOV - 
POIANA BRAȘOV. Plecare din Piața Unirii — Hale, în 22 august ora 
7,00. înapoierea în 24 august în jurul orei 20,00.

înscrieri la filialele Întreprinderii de Turism, Hoteluri si Restaurante 
București, din bd. N. Bălcescu nr. 35 A și bd. Republicii nr. 68.



SPORTUL „CUPA EUROPEI" 
LA ÎNOT ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI,

C. E de baschet-junioare II (cadete)

ROMÂNIA - BEL GIA 82-51
SZCZECIN, 16 (prin telefon). 

Ediția inaugurală a Campiona
tului european de baschet re
zervat junioarelor II (denumite 
de forurile oficiale cadete) a 
început în localitate cu partici
parea a 16 echipe, dintre care 
15 au și intrat în întrecere, iar 
a 16-a, cea a Poloniei, va juca 
direct în turneul final pentru 
locurile 1—6. în meciurile pre
liminare, formațiile sînt împăr
țite în cinci grupe a cîte trei 
reprezentative, urmînd ca pri
mele clasate în fiecare grupă 
să joace în turneul pentru locu
rile 1—6, cele de pe locul se
cund pentru locurile 7—12, iar

treilea încele de pe locul al 
grupa 13—16.

Selecționata țării 
care face parte din 
alături de Bulgaria . _ .
a debutat în fața echipei Belgiei. 
Prestînd un joc modern, în 
care viteza acțiunilor ofensive 
și apărarea agresivă au fost 
principalele lor atuuri, bas
chetbalistele românce au repur
tat un succes net i 82—51 (40— 
21).

Alte rezultate : grupa A : Iu
goslavia — Scoția 108—29 ; 
grupa B : Ungaria — Finlanda 
85—46 ; grupa C : Cehoslovacia 
— Suedia 81—26 ; grupa E : 
Spania — Elveția 83—48.

noastre, 
grupa D, 
și Belgia,

Reprezentantele țării noastre au ciștigat 12 probe (din 14) și au stabilit două noi recorduri naționale
Prin absența de ultimă oră a 

celorlalte formații înscrise 
(Norvegia, Danemarca, Austria, 
Grecia), întrecerile grupei C 
din cadrul „Cupei Europei" — 
feminin s-au transformat pînă 
la urmă într-un meci bilateral 
(cu cîte o singură înotătoare 
de probă) între formațiile Fin
landei și României.

Reprezentantele țării noastre 
au avut la Oulu o comportare 
meritorie și, după ce în prima 
zi de concurs au terminat în
vingătoare în toate probele, ele 
au obținut și în a doua reuniu
ne 5 succese, în cele 7 probe 
din program. Totalizînd 42 de 
puncte, față de cele 22 obți
nute de gazde, echipa feminină 
a României și-a cîștigat drep
tul de a evolua la ediția ur
mătoare a competiției în 
de a doua grupă valorică.

Duminică, înotătoarele
mance au adăugat victoriilor

ECHIPA MASCULINĂ A AVUT O EVOLUȚIE MODESTA

cea

ro-
La Tbilisi a luat sfîrșit în

tîlnirea de tenis dintre echi
pele U.R.S.S. și Ungariei con- 
tînd ca finală a zonei europe
ne (grupa A) din cadrul „Cu
pei Davis". Echipa U.R.S.S. a 
repurtat victoria cu scorul de 
4—1. în ultimele două partide 
de simplu, s-au înregistrat re
zultatele : Metreveli — Taroczy 
7—5, 6—1, 9—7 ; Kakulia —

Benyk 6—4, 6—8, 3—6, 6—3, 
6—1. în penultima zi, la du
blu : Metreveli, Kakulia — Ta
roczy, Szoeke 12—10, 6—0, 6—4.

în urma acestui rezultat, e- 
chipa U.R.S.S. se califică pen
tru semifinalele interzonale ale 
competiției, în care urmează să 
întîlnească selecționata Chile, 
în cealaltă semifinală se vor 
întîlni Italia și Australia.

obținute și două noi recorduri 
naționale. După ce a înotat în 
prima zi distanța de 100 m 
spate în 1:07,08, la numai trei 
sutimi de secundă de propriul 
record național, Carmen Buna- 
ciu a cîștigat și cursa de 200 m 
spate în 2:24,42, timp superior 
cu 55 sutimi vechiului record 
al României de senioare și ju
nioare, care îi aparținea. A 
imitat-o campioana sprinterelor 
noastre, Daniela Georgescu, în
vingătoare la 100 m 
61,28 - - - 
apoi 
cifră 
timi 
țional.
românești în reuniunea de du
minică au fost realizate de Ca
melia Hoțescu cu 2:48,40 la 200 
m bras, Anca Groza cu 2:22.08 
la 200 m delfin și Mihaela 
Costea cu 5:21,31 la 400 m 
mixt.

liber în 
(recordul țării 60,92) șl 
la 200 m liber în 2:14,15, 
superioară cu 38 de su- 
vechiului el record na- 

Celelalte trei victorii

în întrecerile masculine ale 
grupei B, desfășurate sîmbătă 
și duminică la bazinul Dinamo 
din Capitală, formația Unga
riei — avînd în componența sa 
cîțlva înotători de o deosebită 
valoare (Verraszto, Hargitay, 
Mikola, Sos, Vermes, Nagy) —

LUPTĂTORII ROMÂNI - DE SASE ORI PE PODIUM

a obținut o victorie categorică 
în fața formațiilor Olandei și 
Bulgariei (aflate în cert pro
gres), situate în această ordine 
pe locurile II și III în clasa
mentul generaL La capătul 
unor eforturi evidente ale 
cîtorva din componenții săi, 
selecționata României a depă
șit în final echipa Iugoslaviei 
(de care a fost întrecută net 
atît la ediția precedentă a com

petiției, situîndu-se pe po
ziția a IV-a. De această dată 
lista evidențierilor este foarte 
scurtă ; l-am numi doar pe 
Levente Mady care, în conti
nuu progres, a fost singurul 
sportiv român capabil să se 
claseze pe locul secund în- 
tr-una din cele 15 probe ale 
programului, și să înregistreze 
un nou record național în pro
ba de 200 m delfin (2:11,76), pe 
Zeno Oprițescu, dar numai 
pentru evoluția sa în ștafeta 
de 4x100 m mixt, la finele că
reia cvartetul român înregis
tra un nou record (4:06,62) și 
pe tînărul Kalman Szerzo. 
care și-a cucerit un loc sigur 
în ștafeta de 4x100 m liber a 
țării.

De altfel, situația echipei 
masculine a țării nu este prea 
roză acum, cînd au mai ră
mas doar două zile pînă la 
tradiționalele întreceri balca
nice ce se vor desfășura de joi 
pînă duminică, tot în piscina 
Dinamo. Să sperăm că măcar 
de această dată componenții 
lotului reprezentativ vor face 
un efort pentru a susține echi
pa noastră feminină, mai bine 
situată valoric pe plan euro
pean, astfel ca sportivii români 
în ansamblu să poată păstra 
titlul de campioni balcanici cu
cerit anul trecut la Salonic.

Adrian VASIL1U

Rusu) și insuficienta însușire 
a procedeelor de apărare în 
lupta de la „parter". Acestea 
din urmă au făcut ca posibili
tățile existente de a obține una 
sau două medalii de aur să nu 
se poată transforma în realita
te. Tehnicienii noștri (Ion Cor- 
neanu, Ion Cernea, Nicolae Pa
vel) au desprins concluziile ca
re se impun pentru viitoarele 
pregătiri, avînd în vedere, încă 
de pe acum, pregătirile pentru 
J.O. de la Moscova.

Din discuții a reieșit NECE
SITATEA UNEI MASIVE ÎN
TINERIRI A LOTULUI RE
PREZENTATIV CU ELEMEN
TE TINERE, TALENTATE, CA
PABILE DE PERFORMANȚE 
VIITOARE. în acest sens, s-a 
remarcat experiența pozitivă 
realizată cu tînărul Ștefan Ru
su, care la vîrsta junioratului 
a reușit să obțină medalia de 
argint, ratind de puțin posibi
litatea de a cuceri titlul olim
pic.

O scurtă trecere în revistă a 
actualului lot olimpic eviden
țiază faptul că există mulți 
sportivi tineri, capabili să facă 
față cu succes și la viitoarea 
ediție a Jocurilor Olimpice : C. 
Alexandru și Gh. Berceanu (48 
kg), N. Gingă (52 kg). M. Bo- 
țilă și Ion 
fan Rusu
Ciobotaru 
kg), Petre 
Codreanu

BILANȚUL LUPTELOR LA J.O.
argint bronz

(Urmare din pag. 1) k\\\\\\\\\\\W2
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(+100 kg). Dar, în același timp, 
sînt unele categorii deficitare 
(82 kg, 100 kg și chiar 62 kg), 
la care trebuie întreprinsă o 
amplă acțiune de selecție în în
treaga țară. De altfel, în pla
nul de măsuri al Biroului fe
deral a fost inclusă această 
problemă ce urmează să fie re
zolvată în timpul cel mai scurt. 
Deși Jocurile Olimpice abia s-au 
încheiat, federația de lupte a 
și început pregătirile pentru e- 
diția viitoare. S-a și alcătuit un 
lot olimpic, pregătirea fiind ur
mărită cu atenție încă de a- 
cum. Dispunem, cum se știe, de 
o largă bază de selecție, de ti
neri talentați pentru această 
disciplină sportivă, ca și de 
tehnicieni pricepuți. în conclu
zie, există toate condițiile ca 
luptele greco-romane din țara 
noastră să-și aducă și în con
tinuare un aport substanțial la 
creșterea continuă a prestigiu
lui sportului românesc pe plan 
mondial.

i Dulică (57 kg), Ște-
(68 kg), Gheorghe

și Adrian Popa (74
Dicu (90 kg), Roman
și Victor Dolipschi

Șl „LIBERELE" ÎN PROGRES, DAR NU 
LA NIVELUL AȘTEPTAT

Judecind după rezultatele ob
ținute pînă acum la Jocurile 
Olimpice de reprezentanții țării 
noastre la celălalt stil, LIBE
RE, se poate desprinde conclu
zia că la Montreal luptătorii 
români au realizat cea mai bu
nă performanță de pină acum : 
două medalii de bronz (Stelică 
Morcov și Ladislau Șimon).

Lipsite încă de tradiție la 
noi, luptele libere (au început 
să se practice mult mai tîrziu) 
au făcut in ultimii ani pași im
portanți pe drumul afirmării in 
arena internațională. Progresul 
realizat în ultima vreme a per
mis reprezentanților țării noas
tre să cucerească două medalii 
olimpice, performanță pentru 
care merită felicitări atît spor
tivii, cit și antrenorii care i-au 
pregătit (Ion Crîsnic, Vascul 
Popovici și Ion Bătrîn). Acest 
succes nu a împiedicat însă e- 
vidențierea lipsurilor desprinse 
cu ocazia participării reprezen
tanților noștri la J.O. de la 
Montreal. Din cei 9 sportivi 
care au luat startul în turneul 
olimpic (C. Alexandru fiind 
neinițiat în luptele libere), cinci 
au părăsit prematur concursul 
(în primele două-trel tururi), 
manifestind serioase lacune in 
pregătirea tehnico-tactică.

Evident, luptele libere au o 
mult mai mare răspîndire geo-

grafică decît greco-romanelc, 
sportivii asiatici dominînd cu 
autoritate categoriile mici. Re
prezentanții Japoniei, R.P. Mon
gole, Coreei de Sud, Iranului 
și cei ai S.U.A. s-au prezentat 
foarte bine pregătiți, surprin- 
zînd prin tehnica superioară și 
deosebita viteză de execuție a 
procedeelor de atac și, mai cu 
seamă, a celor de contraatac, 
în aceste condiții, sarcina spor
tivilor europeni, deci și a ce
lor români, a fost "mult mai di
ficilă.

★

purtate la ședința 
evidențiat lipsurile

Discuțiile 
amintită au 
care s-au constatat Ia turneul 
olimpic de'- Ia Montreal și par- 
ticipanții au încercat să des
prindă concluziile care se im
pun pentru activitatea viitoare. 
In cele ce urmează vrem să 
amintim și alte neajunsuri care 
fac ca luptele libere din țara 
noastră să nu se situeze, așa 
cum o dorim cu toții, Ia nive
lul celor greco-romane. Luptele 
libere au o mai redusă bază de 
selecție, existînd mult mai pu
ține secții puternice care să-și 
poată aduce aportul corespun
zător la progresul acestui stil. 
Trebuie să o spunem deschis, 
luptele libere nu se bucură de 
atenția cuvenită nici măcar din

A MECIUL KARPOV - FISCHER DIN NOU 
SUB SEMNUL INCERTITUDINII

biroului
h\\\\\\\\\\\\X;

federal și a prin*partea 
cipalelor unități sportive de per
formanță din țară. Cum putem 
aprecia altfel faptul că clubul 
Dinamo București a desființat 
secția sa de lupte libere ? Nu 
există suficientă preocupare 
nici în privința pregătirii și re
partizării cadrelor de tehnicieni 
pe întreg cuprinsul țării. Or, în 
aceste condiții, nu mai trebuie 
să surprindă faptul că antreno
rii lotului, oricît s-ar strădui, 
nu reușesc să selecționeze ele
mente capabile să ne reprezin
te în mod corespunzător în ma
rile întreceri internaționale.

In cuvîntul său, tov. g-ral 
It. Marin Dragnea i-a felicitat 
pe sportivii medaliați, pe cei 
clasați pe locuri fruntașe, ca și 
pe antrenorii lor, exprimîndu-și 
regretul că eforturile deosebite 
și privațiunile la care aceștia 
s-au supus vreme îndelungată 
nu s-au materializat și în cu
cerirea unei medalii de aur. 
Apreciind ședința de lucru ca 
foarte utilă, pentru o activitate 
viitoare fructuoasă, vorbitorul a 
atras atenția asupra necesității 
includerii in planul de muncă 
al Biroului federal a măsurilor 
menite să elimine neajunsurile 
constatate cu prilejul J.O. de 
la Montreal.

MOSCOVA, 16 (Agerpres). — 
Pînă la sfîrșitul acestui an, 
campionul mondial de șah, A- 
natoli Karpov intenționează să 
atingă o cifră de 59 de partide 
jucate în turnee oficiale. „A- 
ceasta este puțin sub norma, 
care, judecind după experiența 
acumulată, o consider optimă", 
a declarat Karpov, într-un in
terviu acordat ziarului „SO- 
VIETSKI SPORT".

Peste cîteva zile, campionul 
lumii va participa în orașul 
spaniol Montilla la un tradițio- 

. nai turneu internațional ce va 
reuni cîțiva cunoscuți șahiști. 
Karpov a declarat că în pri
ma jumătate a anului a jucat 
33 partide, iar după turneul din 
Spania numărul lor va ajunge la 
42. în noiembrie-decembrie in
tenționează să participe la cam
pionatul U.R.S.S., ce va avea 
loc la Moscova.

La întrebarea ce părere are 
în legătură cu știrile publicate 
în ultima vreme în presa occi
dentală despre întîlnirea lui cu 
fostul campion al lumii Robert 
Fischer (S.U.A.), Anatoli Kar
pov a răspuns : „O asemenea 
întîlnire a avut intr-adevăr loc 
la Tokio, la sfirșitul lui iulie. 
Marele maestru american a so
sit special în Japonia, pentru a 
lua contact cu mine, cind m-am 
întors de la Manila de la un 
turneu- international. Am discu
tat în prezența vice-președinte- 
lui Federației internaționale de 
șah (FIDE), F. Campomanes și 
a președintelui Federației ja
poneze de șah, H. Matsumoto. 
Convorbirea a avut însă un ca
racter general și nu a fost vor
ba de o înțelegere referitoare la 
datele unui meci între mine 
și Fischer" — a încheiat A. 
Karpov.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL

2—2 ;
3—2 ; 
Graz 
Vien- 

de

în etapa a 3-a a campiona
tului Austriei, Austria Salzburg 
a terminat la egalitate, 1—1, 
cu Vienna. Alte rezultate : ASK 
Linz — ASW Innsbruck 
Austria WAC — Rapid 
Admira Wacker — Sturm 
3—0. în clasament conduce
na cu 5 puncte urmată 
Austria Salzburg de asemenea 
cu 5 puncte

A început noua ediție a cam
pionatului Elveției. Iată rezul
tatele : Lausanne — Wintert- 
hour 3—0 ; Servette — Bellin
zona 10—0 ; Young Boys — 
Grasshopers 1—0 ; Basel —Ge-

neva Chenois 4—1 ; FC Ziirich 
— Neuchatel Xamax 6—1 ; 
Saint Gall — Sion 1—1.

Echipa olandeză Ajax Am
sterdam a susținut la Casablan
ca un joc amical în compania 
echipei Atletic Club Widad. 
Fotbaliștii olandezi au obținut 
victoria cu scorul de 2—1.

Echipa Vorwaerts Frankfurt 
pe Oder (R. D. Germană) afla
tă în turneu în Ungaria a ju
cat în compania formației Raba 
Eto. Jocul s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 2—2
(0—2).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • La campionatele 

internaționale ale Marii Britanii 
de la „Crystal Palace" neo-zeelan- 
dezul Rod Dixon a cîștigat 1500 
m în 3:41,43, iar Don Quarrle 
proba de 200 tn cu 20,35. Alte re
zultate : greutate — Capes 20,92 m; 
5 000 m — Foster 13:32,88; disc — 
Powell 65,52 m ; prăjină — Tully 
5,33 m ; 800 m - Ovett 1:46,33 ; 
ciocan — Black 72,64 m • Phllbert 
Bayi a cîștigat proba de 5 000 m 
de la Aarhus cu timpul de 
13:51,88. Alte rezultate : 100 m (b) 
— Kurrat 10,40 ; 110 mg — Mas- 
sek 14,5 ; — ~ -
51,03 ; luu ui \jlj — 
dori 11,62 ; 400 m (b) 
47,21 ; 3 ooo m obs.
8:46,4; 1 500 m (b) _______
3:40,9 ; înălțime (b) — Beilschmidt 
2,22 m. • La Frankfurt pe Main, 
în campionatele R.F. Germania, 
campioana olimpică Annegret 
Richter a» cîștigat 200 m în 22,78 
șl 100 m cu 11,06. Karl Hans 
Riehm s-a clasat pe primul loc la 
aruncarea ciocanului cu 72,62 m. 
Alte rezultate, masculin : 100 m — 
Steinmann 10,36 ; 400 m — Krieg 
45.95 ; 400 mg — Ziegler 49,88 ; 
prăjină — Lohre 5,20 m ; disc — 
Neu 60,24 m ; feminin: 800 m — 
Brigitte Kraus 2:03,0; înălțime — 
Holzapfel — 1,89 m; lungime — • 
Sabine Wecke — 6,48 m a La

,5 ; 400 m g — Ingemann
100 m (f) — Caria Boden- 

* ) — Peoples 
Haidley 
Nevens

Viareggio Pietro Mennea a ega
lat recordul italian în proba de 
200 m cu 20,23.

CICLISM o A început „Turul 
R. D. Germane". Prima etapă, 
desfășurată pe circuit în împre
jurimile Berlinului, a fost cîști- 
gată de belgianul Vandesteen, 
care a acoperit cei 168 km în 4 
h 13:41,0. La competiție participă 
84 de alergători din Polonia, Bel
gia, Cehoslovacia și R.D.G.

NATAȚIE • „Cupa Europei* 
(femei) — grupa A, disputată la 
Crystal Palace din Londra, a re
venit selecționatei U.R.S.S. cu 119 
p, urmată de R. D. Germană 117 
p. • In orașul Oulu, grupa C 
(masculin) a aceleiași competiții 
a fost cîștigată de echipa Ceho
slovaciei cu 77 p, care anul viitor 
va evolua în grupa B. Au urmat 
în clasament echipele Poloniei — 
53 p Belgiei - 36 p și Finlandei 
- 30 p e La Moscova a avut loc 
întîlnirea dintre echipele de ju
niori ale U.R.S.S. si R. F. Ger
mania. Tinerii înotători sovietici 
au obținut victoria cu scorul de 
211—113 p > La polo în „Cupa 
Prietenia", rezervată juniorilor, e- 
chipa României a învins la Sofia 
cu 10—7 selecționata Poloniei, 
în meciul derby echipa U.R.S.S. 
a terminat la egalitate, 5—5, cu 
formația Bulgariei. Alte rezul-

SCURT • PE SCURT
tate : Ungaria — Cehoslovacia 
7—6, Cuba — Bulgaria B 16—7.

ȘAH • tn campionatul mondial 
universitar pe echipe : U.R.S.S. — 
Brazilia 4—0 ; Mexic — Irak 
3—1, Panama — Japonia 3'!i—V» 
Cuba __ S.U.A. 2*/j—l‘/i : Ecua
dor — Nicaragua 4—0 ; Israel — 
Venezuela 3’/2—%; Elveția — Polo
nia 3—1. In grupa A pe primul loc 
se află U.R.S.S. cu 4 p, in grupa 
B Mexicul cu 3 p, Iar în grupa 
C Ecuador cu 4 p.

TENIS e In grupa zonală a 
„Cupei Vasco Valerio" (juniori) 
disputată la Woerishofen (R.F.G.) 
s-au înregistrat rezultatele : 
U.R.S.S. — Elveția 5—0 ; R.F. Ger
mania — România 5—0 ; Elveția— 
Portugalia 4—1. S-au calificat 
pentru faza finală echipele R. F. 
Germania (care a întrecut cu 4—1 
selecționata U.R.S.S.), Ceho
slovacia, Suedia si învingătoarea 
dintre Franța si Anglia. • La 
Palma de Majorca în finala com
petiției feminine pentru junioare 
„Cupa Sofia" echipa Angliei a 
învins cu 3—1 selecționata Elve
ției. Locul trei a revenit echipei 
Suediei e în semifinale la India
napolis : Fibak — Vilas 7—5, 7—6; 
Connors — Solomon 6—2, 7—5. In 
finala probei feminine, Katy May 
a dispus cu 6—I, 4—6, 6—2 de

' Brigitte Cuypers,
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