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MIINE, ÎN ETAPA A lil a A DIVIZIEI A

DINAMO—STEAUA,
DIDBYUL TRADITIONAL AL FOTBALULUI NOSTRU

Dudu Georgescu înscrie primul său gol, 
Miine, atacantul dinamovist e unul dintre

îndată după primul derby 
al actualului campionat, con
sumat duminică la Craiova, 
Divizia A ne oferă o altă în
trecere făcînd parte din cate
goria partidelor de tradiție 
ale fotbalului nostru, meciul 
Dinamo — Steaua, care cons
tituie de atîtea ediții unul 
dintre momentele de vîrf ale 
competiției. Fosta și actuala 
campioană față în față, mîine, 
pe stadionul „23 August"! Și 
in condițiile în care ele s-au 
■aflat la distanțe mari de punc
te în clasament, confruntarea 
acestor două redutabile for
mații era un punct de atrac
ție. Dar, acum, cînd ambele 
vin după rezultate excelente 
în etapa anterioară (Steaua 

. succes foarte prețios la Craio
va, Dinamo scorul etapei în 
tata lui U.T.A.)? Există toate 
premisele ca să asistăm la o 
frumoasă partidă în care res
pectarea deplină a regulilor 
jocului, apărarea sportivității, 
trebuie să fie în atenția celor 
tlouă echipe fruntașe ale fotba- 

lui nostru.

(XWWWWWWWWW

București :
N. Petri cea nu

UN BUN EXEMPLU AL SCOLII SPORTIVE DIN RĂDĂUȚI

DRUMUL SPRE MEDALIILE OLIMPICE
TRECE Șl PRIN SATELE SUCEVENE

• SUBSECȚII DE LUPTE ALE ȘCOLII IN SATELE BUCO- 
VINENE • INTRE PRODUCȚIA-MARFĂ Șl PRODUCȚIA) 
DE... CAMPIONI • SPORTUL DE MASĂ - TREAPTA!

SPRE PERFORMANȚĂ
„Avem in vedere ca, in următorii ani, să intensificăm ac
tivitatea sportivă in școli, să facem in ața fel incit să nu 
existe școală fără puternice echipe sportive".

(Din Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

din seria de patru, rAșite în întilnirea cu U.T.A. 
protagoniștii derbyului tradițional Dinamo—Steaua.

Foto : Dragoș NEAGU

rostită la festivitatea 
J.O. de la Montreal).

Cu numai doi ani în urmă 
— acest detaliu trebuie reți
nut — în inima Bucovinei, la 
Rădăuți (județul Suceava) lua 
ființă o școală sportivă. „Era 
absolut necesar să avem o 
unitate de învățămînt specia
lizată — ne spunea Constan
tin Alexa, prlm-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. — datorită fap
tului că în această zonă a ță
rii, mai ales la sate, copiii și 
tinerii sînt foarte robuști și 
an calități deosebite pentru 
sport, ceea ce le poate permi
te să obțină, într-un timp re
lativ scurt, performanțe nota
bile". Secțiile tinerei. școli 
sportive — stabilite pe baza 
tradițiilor, a capacității de 
efort a elevilor, a cadrelor 
tehnice și a bazei materiale 
existente — au fost atletismul, 
hocheiul, luptele, fotbalul și 
baschetul. în următorul an s-a 
adăugat și gimnastica moder
nă. în atletism și în hochei 
s-au obținut performanțe care 
au depășit repede granițele 
Rădăuțiuiui și ale Sucevei. 
Dar — și aici am vrut să 
ajungem — cele mai bune re
zultate le-a obținut secția de 
lupte, condusă de antrenorul 
Virgil Gherasim. profesorul 
Petru Storoj, directorul școlii, 
referindu-se la modalitățile 
de recrutare a tinerilor pen
tru secția de lupte, ne spunea:

de premiere a participanților la

„Ne-am îndreptat privirile 
spre școlile profesionale din 
Rădăuți și din Suceava, profi
lul acestor unități cerînd, .{lu
pă cum se știe, tineri care să 
dispună de multă forță fizică. 
Dar, pepiniera care, practic, 
ne oferă resurse inepuizabile, 
sînt satele și comunele buco- 
vinene. profesori și antrenori 
ai școlii au plecat la Mîneuți, 
la Horodnicul de Jos, la Arbo
re și Milișăuți. în timp ce 
sportivii care îi însoțeau pe 
antrenori făceau demonstrații 
de lupte, tehnicienii aveau 
privirile ațintite peste tot pen
tru a descoperi copii ce ar 
putea deveni campioni".

Care sînt urmările acestei 
acțiuni? în localitățile rurale 
amintite, precum și în orașul 
Șiret, există, în cadrul școli
lor generale, subsecții de lup
te ale Școlii sportive din Ră
dăuți. Conducerea școlii le-a 
dotat cu saltele, cu alte ma
teriale necesare, pentru a e- 
xista posibilitatea ca antrena
mentele să fie făcute chiar 
în școală. „Vom răscoli toate 
satele și nu ne vom lăsa pînă 
nu vom descoperi cît mai 
mulți Berceni" spunea, în cu- 
vîntul său, la festivitatea ce

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CLASAMENTUL
1— 2. Steaua 2 2 0

2 2 0
0 3—0 4
0 4—1 4
0 5—2 33.

Sportul st. 
F.C.M. Reșița 2 1 1

4— 5. S.C. Bacâu 2 1 1 0 1—0 3
Jiul 2 1 1 0 2—1 3

6. Dinamo 2 1 0 1 8—3 2
7. Universitatea Cv. 2 1 0 1 5—3 2

8—10. A.S.A. Tg. Mureș 2 1 0 1 2—1 2
,,Poli“ Timișoara 2 1 0 1 3—2 2
Rapid 2 1 0 1 2—1 2

11—12. F.C. Argeș 2 1 0 1 1—2 2
F.C. Bihor 2 1 0 1 1—2 2

13—14. F.C. Corvinul 2 0 1 1 1—2 1
F.C. Constanța 2 0 1 1 0—1 1

15. Politehnica lași 2 0 1 1 2—4 1
16. Progresul Buc. 2 0 1 1 1—5 1
17. U.T.A. 2 0 1 1 0—7 1
18. F.C.M. Galați 2 0 0 2 1—5 0

Etapa nr. 3 e completată 
de partide interesante, cum ar 
ti chiar „deschiderea" de pe 
stadionul ,,23 August" (Sp. 
studențesc — Progresul) sau 
Intîlnirile de Ia Timișoara 
(Politehnica — Universitatea 
Craiova), Hunedoara (Corvi- 
nul — F.C.M. Reșița), Oradea 
(F.C. Bihor _ A.S.A. Tg. Mu
reș). întilnirea Rapid — Jiul 
are loc joi.

PROGRAMUL Șl ARBITRII \\\\\\\\\\\\\\\\^

SPORTUL STUDENȚESC — PROGRESUL
— V. IvanovicI și D. Isâcescu (București).

(stadionul 23 August, ora 15,45)
DINAMO — STEAUABucurești : _______

C. Dinuiescu — D. Ghețu și N. Gheorghe (București), 
(stadionul 23 August, ora 17,30 — meci televizat)

....................  — F.C.M. REȘIȚA

— A.S.A. TG. MUREȘ 
șl N. Ștefânițâ (Hunedoara). 
— F.C.M. GALAȚI

Hunedoara : F. C.
I. Chilibar — Gh. Popa și 

Oradea : F. C.
N. Raab (C. Turzii) — Ț.

Bacău : “ ‘
3. Șerban — V. Gheorghe (Craiova) și M. Fediuc (Suceava). 

Timișoara: “
C. Monușaride — V. Constantinescu și V. Măndescu (București). 

Constanța :
“. Baianovid — I. Ciolan și D. Amdt (lași).

las : POLITEHNICA
Gh. Retezan — G. Fodor și V. Roșu (Buourești).

București : RAPID
T. Andrei — P. Baban — și I. Vințan (Sibiu).

(joi stadionul Republicii, ora 16)

CORVINUL
I. Râileanu (Pitești). 
BIHOR
Gaboș (Cluj-Napoca) 

SPORT CLUB

POLITEHNICA — UNIV. CRAIOVA

F. C. — U.T.A.

— F. C. ARGEȘ

— JIUL

IZl, START ÎN COMPETIȚIA CICLISTA 
_ „CURSA VICTORIEI"

Competiția ciclistă „Cursa 
Victoriei" începe astăzi, cu par
ticiparea cicliștilor fruntași de 
la Dinamo, Voința, Olimpia, 
Steaua, Metalul Plopeni. Mure
șul Tg. Mureș și Voința Plo
iești, precum și din cluburile 
Dukla — Cehoslovacia, Vor- 
wărts — R.D.G. și T.S.K.A. — 
U.R.S.S. Startul festiv se va da 
la ora 15,30 pe stadionul Steaua, 
iar cel tehnic la ora 16,30, lîngă 
întreprinderea „Tricodava". Se

vor parcurge 25 de ture pe tra
seul str. Al. Moghioroș, Pre
lungirea Ghencea, str. Rîul 
Doamnei, Drumul Taberei.

Mîine se va disputa etapa a 
doua (138 km), cu start la ora 
13,30 de lingă stația „Peco", 
km. 10,150, pe șos. București- 
Pitești (varianta veche). Se va 
parcurge traseul Bîldana-Tîrgo- 
viște-C. Lung, cu sosirea în 
jurul orei 17,00.

IU PREAJMA UHUt SEZON INTERNATIONAL FOARTE BOGAT

ECHIPELE DE BASCHET
ÎSI VERIFICĂ POTENȚIALUL
Angrenate în numeroase în

treceri amicale care au drept 
scop verificarea . antrenamen
telor de pînă acum, echipele 
noastre de baschet — națio
nale șl de club — se pregătesc 
cu asiduitate în vederea com
petițiilor oficiale din apropia
tul sezon, cum sînt campiona
tele balcanice, cupele europe
ne, campionatele naționale și 
„Cupa Prietenia". în vederea 
ultimei competiții, programată 
la Tallin (între 1 și 8 septem
brie), lotul reprezentativ de 
juniori a părăsit ieri Capitala 
în următoarea componență : 
Antochi, Brănișteanu, Buzeș- 
teanu, Bănică, Bretz, Ermura- 
che, Georgiu, Marinache, Tăn- 
gureanu, Pascu, Zgriban și 
Dănilă. Antrenori: T. Giurcu- 
lescu și O. Șerban. Un alt lot, 
cel de tineret, va lua parte 
între 3 și 5 septembrie la tra
diționalul turneu de 
kolc.

Cu mult interes a 
teptată tragerea la 
jocurilor din cupele

la Mis-

fost aș- 
sorți a 
europene 

și în mod deosebit ale C.C.E. 
care în ediția 1976—1977 se va 
disputa după o formulă nouă. 
Cele 24 de participante au fost

»
împărțite în șase 
grupe, de cite pa
tru echipe, ur- 
mînd ca prima 
clasată din fiecare 
grupă să se cali
fice pentru tur
neul final care se 
va disputa tur-re- 
tur (ca și în gru
pele 
clasamentul va 
alcătuit 
fiecărui meci 
nu prin 
rea 
dintr-o 
tîlnire).

După 
mai anunțat, 
pioana 
— Dinamo 
reștiș 
din
lături _ _____ ___ . ______
Olimpyakos Pireu și Maccabi 
Tel Aviv, 
celorlalte 
bilgirgi 
verkusen 
ge (Luxemburg), 
Turciei; B: S.P.F. 
Sporting club Lisabona,

preliminare, 
fi 

pe baza 
Si 

adiționa- 
rezultatelor 
dublă

cum am 
cam- 

României 
Bucu- 
parte 
E a-

face
grupa

de Sinudyne

In meciurile cu echipa Colegiului Quincy 
(S.U.A.), Caraion (component al lotului 
tineret) a 
sebită.

de 
manifestat o vervă de joc deo- 

Foto : N. SZABO — Brașov
Bologna,

Iată și componența 
grupe : A :

Varese, T.U.S.
(R.F.G.),

Mo- 
Le- 

Dudelan- 
campioana 

Lugano, 
i, Real

Madrid, Camberley Londra: 
Alvik ----- —

.șovia,
Espoo 
Viena, 
Tours 
nes; F: Akademik Sofia, Spar
tak Bratislava, Gezira Cairo, 
Partizan Belgrad.

. C: 
Stockholm, G.T.S. Var- 
Ț.S.K.A. Moscova, B.C. 
(Finlanda); D: D.U.B.
Kinzo Amsterdam, A.S. 
(Franța), Racing Mali-

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR LA SOUTH ORANGE
• DE MIINE, START LA FOREST HILLS

ILIE NĂSTASE

Turneul internațional de te
nis de la South Orange (S.U.A.) 
s-a încheiat cu victoria jucăto
rului român Ilie Năstase, care 
I-a întrecut în finală cu 6—4, 
6—2 pe americanul Roscoe 
Tanner. Partida a durat o 
oră și 15 minute. Este pentru 
a treia oară că, Ilie Năstase 
cîștigă trofeul, pe care l-a mai 
deținut la edițiile din anii 1972 
și 1975. în finala probei de 
dublu bărbați, perechea ameri
cană Fred McNair-Marty Ries- 
sen a dispus cu 7—5, 4—6, 6—2 
de cuplul Ilie Năstase (Româ- 
nia)-Vitas Gerulaitis (S.U.A.).

în continuare, Ilie Năstase 
va lua startul în campionatele 
internaționale de tenis ale 
S.U.A., care se dispută — în- 
cepînd de mîine — pe terenu

rile de la Forest Hills (New 
York). Campionul român poartă 
nr. 5 pe lista capilor de serii, 
în urma lui J. Connors, B. 
Borg, G. Vilas, A. Panatta și 
înaintea lui M. Orantes, A. 
Ashe, R. Ramirez, E. Dibbs, 
H. Solomon, R. Tanner, S. 
Smith etc. Primul adversar al 
lui Năstase va fi neo-zeelande- 
zul O. Parun. In alte partide, 
care se disting în programul 
primului tur, se întîlnesc : 
Newcombe-Lutz, Kodes-Dent, 
Orantes-Kuki, Ramirez-Pro- 
isy, Connors-Hewitt, Borg- 
Letchcr, Panatta-Bengtsson, 
Dibbs-Pasarell, Gisbert-Peccl, 
Fibak-Moore.

(Continuare in pag. a 4-a)



PRIMUL CONCURS NATIONAL SĂLESC DE LUPEE 
fiRECO-ROMANE, UN REMARCABIL SUCCES

Inițiativa organizării unui 
concurs național de lupte gre- 
co-romane pentru tineretul să
tesc s-a dovedit deosebit de 
valoroasă : prima ediție, a că
rei finală s-a desfășurat^ sîm- 
bătă și duminică la Buzău, în 
frumoasa sală a școlii sportive, 
într-o ambiantă de adevărată 
sărbătoare, s-a bucurat de un 
remarcabil succes. Cei mai 
voinici dintre voinicii satelor, 
care s-au întîlnit aici, au ofe-

rit numeroșilor 
telor, îndeosebi 
tacol atractiv, 
bărbătească de 
de ridicat nivel tehnic, la care 
a contribuit și organizarea ex
celentă asigurată de U.N.C.A.P. 
șl C.N.E.F.S., prin federația de 
specialitate, cu sprijinul deo
sebit al C.J.E.F.S. și U.J.C.A.P. 
Școala sportivă din localitate 
(directoare Camelia Ionescu)

iubitori ai lup- 
elevi, un spec- 
o confruntare 

un neașteptat

DRUMUL SPRE MEDALIILE OLIMPICE
(Urmare din pag. 1)

. a avut loc la Palatul sportu
rilor și culturii, medaliatul cu 
argint la J.O. de la Montreal, 
Gh. Berceanu. O astfel 
modalitate de depistare a 
cele mai bune roade la 
dăuți, luptători fruntași 
Ștefan Rusu, Savin Ivan, 
alții mai tineri, care se afir
mă viguros, cum sînt Mihai 
Iuța, Ion Pruteanu, Cătălin 
Moldoveanu, Dragoș Pruteanu, 
Gh. Lavric fiind recrutați din 
satele bucovinene. în pepinie
ra de la Rădăuți, depistat și 
pregătit de Virgil Gherasim 
s-a format și medaliatul cu 
argint de la Montreal, Ștefan 

’ Rusu. La " " "
. sirea în 
. plasat la 

legii săi. 
partid și 
frumoasă , . . .
su ne-a spus: „Sînt.un fiu al 
Rădăuțiului. Aici ani învățat 
luptele, îndrumat zi de zi de 
maestrul meu, Virgil Ghera
sim. Munca acestui pedagog, 
precum și a celorlalți tehnici
eni care, cînd nu sînt la an
trenamente, se află prin sate
le cele mai îndepărtate 
unde aduc noi 
iată ce stă la 
noastre".

Atît pentru 
pentru

de 
dat 
Ră-

ca 
sau

puțin timp după so- 
Capitală, el s-a de- 
Rădăuți, printre co- 
Organele locale 
de stat i-au făcut o 
primire. Ștefan Ru-

înregistrează și 
producție-marfă ! 

Firește, am mai .putea 
exemple din care să 
preocuparea pentru ca activi
tatea, în ansamblu, să se des
fășoare cît mai bine. Ne rezu
măm, însă, în încheiere, să 
notăm cuvintele antrenorului 
Virgil Gherasim: „Pentru mi
ne este limpede că fără o trai
nică bază de masă, sportul de 
performanță nu poate să tră
iască. De aceea vom continua 
acțiunile începute, în _ primul 
rînd Ia lupte, dar și în alte 
două discipline, atletism și ho
chei. Deviza noastră este 
călim pe tineri în cît 
multe întreceri de masă, 
pa tineretului" oferind o 
ocazie în acest sens".

pioni, aici se 
o serioasă

oferi 
reiasă

să-i 
mai 

„Cu- 
bună

s-a dovedit și de această dată 
o gazdă primitoare.

Atractîvitatea competiției a 
fost sporită de prezenta cu- 
noscutilor sportivi Gheorghe 
Berceanu și Ion Baciu, maeștri 
emeriți ai sportului, Mihai Ba
ciu, maestru al sportului, care 
au venit la Buzău pentru a 
depista noi talente, precum și 
pentru a susține cîtcva întîl- 
niri demonstrative.

întrecerile s-au desfășurat la 
toate cele zece categorii de 
greutate și au fost cîștigate, în 
ordine, de : Ionel Dănăilă — 
Galați (48 kg) ; Dumitru Petcu 
— Galați (52 Kg) ; Nicolae 
Ilonius — Constanța (57 kg) ; 
Marin Ungureanu 
kg) ; Emiiian Joia 
kg) ; Gh. Radu 
74 kg) ; Mihai Trifan 
5 ori campion national 
tă) — Galați (82 kg) ; 
Arsenescu — Neamț (90 kg) ; 
Gh. Bocze — Brașov (100 kg) ; 
F. Sziiagy — Brașov (+100 kg), 
în clasamentul pe județe pri
mele trei locuri au fost ocu
pate de Galați, Olt și Neamț. 
„Cupa C.N.E.F.S.", pentru cea 
mai numeroasă participare, a 
revenit județului Olt, iar „Cupa 
C.J.E.F.S.", pentru cel mai teh
nic luptător, a fost înmînată. 
sportivului Ion Frățilă, Buzău. 
Au fost oferite numeroase di
plome, medalii și premii în 
materiale sportive.

Viorel TONCEANU

Olt (62
Olt (68 

Galați 
— (de 
la trîn- 
Teodor

de

de
și noi talente, 

baza succeselor

lupte, cit și 
pentru celelalte discipline, 
conducerea școlii din -Rădăuți 
își asigură cea mai mare par
te a bazei materiale prin for
je proprii. în cadrul atelieru
lui mecanic se confecționează 
diverse tipuri de mobilier, 
destinat vînzării. Acesta este 
foarte solicitat și, numai anul 
trecut, veniturile au crescut 
cu 350 000 de lei. Astfel că, 
pe lîngă producția de... cam-

CAMPIONATELE DE
Sâmbătă și duminică, pe velo

dromul Dinamo, s-au disputat 
ultimele probe ale ediției din 
acest an a finalelor campiona
telor naționale de ciclism. Sîm- 
bătă, în proba de 2000 m ur
mărire individuală la juniori 
mici, s-au calificat în finală doi 
colegi de club : Gh. Lăutaru și 
Gh. Briceag, ambii de la Șc. 
sp. 1. Desigur, nu exista nici 
un dubiu asupra cîștigătorului. 
Titlul de campion, al treilea în 
acest an, a revenit lui Gh. Lău
taru (antrenor prof. C. Baciu). 
Pe locul trei s-a clasat N. Mitu 
și el de la Șc. sp. 1.

Un nou titlu, de data aceasta, 
în proba de 4 000 m urmărire 
echipe la juniori mari, a fost

DOUĂ REUȘITE COMPETIȚII DE MASĂ
iN JUDEȚUL MUREȘ

(prin telefon), 
avut loc între- 
celei de a V-a 
Femina" și a 

:« (numai

TG. MUREȘ 
In localitate au 
cerile finale ale 
ediții a „Cupei 
„Cupei Mureș-Tîrnave' 
pentru bărbați) rezervate spor
tivilor nelegitimați din județul 
Mureș. Finalele, care au reunit 
la startul 
și probe 
renți, au 
sub toate

Iată și . „ 
FEMINA". Atletism (triatlon — 
100 m, lungime și 
dividual : Suzana : 
năveni) ; echipe : 
handbal : Voința 
tație echipe : Tg. 
de masă : Liliana

a diverse discipline 
peste 300 de concu- 
constituit o reușită 
aspectele.
cîștigătorii : „CUPA

greutate), in- 
Szikszai (Tîr- 

Tîrnăveni ; 
Reghin ; na- 
Mureș ; tenis 
Covaci (Co-

CICLISM PE PISTA
(formată 

A. Șarpe,
cucerit de Șc. sp. 2 
din I. Mirea, I. Ion, . .
V. Căpitanu). Pe locurile urmă
toare : Șc. sp. 1 și Șc. sp. 
Steaua.

în cele două probe de dumi
nică am consemnat încă două 
victorii care vin să se adauge 
pe „panoplia" Școlii sportive 
nr. 2. Una a fost obținută de 
A. Șarpe la proba de adițiune 
de puncte (39 p). El a fost ur
mat de I. Ion (Șc. sp. 2) și de 
N. Stan (Șc. sp. Steaua). Cea
laltă victorie a revenit repre
zentativei Șc. sp. 2, în proba de 
2 000 m urmărire echipe juniori 
mici. (G. Ion, M. Chircă, N. Mi- 
tu și Al. Puiu).

M. BARBULESCU

PRILEJ DE AFIRMARE A INDUSTRIEI
DE MATERIALE SPORTI’

AL 7-LEA TIRG DE MOSTRE DE BUNURI

merțul Tg. Mureș) ; volei : 
Metalotehnica Tg. Mureș.

„CUPA MUREȘ—TÎRNAVE". 
Atletism individual : Tiberiy
Gabor (Reghin) și Vasile De- 
teșan (Luduș) ; echipe : 

handbal : Gloria Sighi-
Re

ghin ;
șoara ; fotbal : Nicovala Sighi
șoara ; natație echipe : Tg. 
Mureș ; individual — Gheorghe 
Pasat (Banca Tg. Mureș) ; vo
lei : Metalotehnica Tg. Mureș ; 
orientare sportivă : Dermagant 
Tg. Mureș.

I. PAUȘ și C. ALBU, coresp.

Al 7-lea Tirg dc mostre de 
bunuri de larg consum, găzduit 
în aceste zile de complexul 
expozițional de la Piața Scîn- 
teii înseamnă, sintetic, un ta
blou plastic al potențialului 
actual al industriei noastre. Re
porterului sportiv i-a fost des
tul de greu să găsească, în to
talitate, gama de produse spor
tive pe care cele mai diferite 
unități industriale le expun in 
vitrinele mai multor pavilioane. 
Și dacă pînă la urmă a reușit 
să le viziteze pe toate, sigur e 
că trebuie să se limiteze la des
crierea a doar citeva dintre 
standurile cu articole ce servesc 
sportului de performantă sau de 
masă...

...Pavilionul U. Există aici o 
vitrină împărțită egal. într-o 
parte — instrumente muzica
le de rezonanță. în cealaltă — 
articolele sportive cele mai di
ferite care s-au născut sub 
mîini meștere, din lemnul Car- 
patilor. Muzică și sport — o 
apropiere pe care lucrătorii Re
ghinului au știut s-o facă pe 
baza măiestriei și fineții cu 
care construiesc aceste atît de 
diferite instrumente muzicale 
sau sportive. Crose din fibră de 
sticlă costînd 38,50 lei, rachete 
de tenis de la 184 la 217 lei, 
toate tipuri noi, sau vechi, dar 
cu diferite îmbunătățiri, atrag 
privirile celor ce trec prin a- 
propiere. O întîlnire deloc sur
prinzătoare deci, cu Constantin 
Dinulescu, vice-președintele Clu
bului sportiv bucureștean, O- 
limpia. Discuția se îndreaptă 
spre faptul că I.P.L. Reghin a 
reușit să realizeze, de pildă, 
nu mai puțin de 4 tipuri de 
arcuri, de la cele simple pentru 
copii, pînă la cele de concurs, 
din lemn exotic, marca „Zim
bru", pentru construcția cărora 
este necesară foarte multă 
manoperă.

— în calitate de cunoscător 
al sportului de performanță pot 
afirma că actualul Tirg de mos
tre nu are precedent in pri
vința diversificării materialelor 
necesare practicării oricărui 
sport. Aș mai adăuga : calita
tea noilor produse este cores
punzătoare.

Repi-ezentantul întreprinderii 
din Reghin, specialistul N. 
Ciurba, ne prezintă, printre alte

'' ............. ,

2^......'
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Deocamdată... pe uscat, schifurile^ 
Reghin ii vor purta, in viitor, pe s

produse dispuse in aer liber, și 
o noutate : barca de agrement 
„Crișul", care a necesitat mult 
mai puține eforturi de fabrica
ție. E construită din fibre de 
sticlă, nu putrezește, nu se scu
fundă la răsturnare. Dar, des- 
criindu-ne calitățile schiturilor, 
caiacelor, canoelor ca rivalizînd 
cu cele ale unor fabrici de 
peste hotare, nu ezită să-și 
exprime nemulțumirea fată de 
anumite cluburi nautice din 
țară, care, fără a le verifica 
bine, se arată, pe nedreptj&eșa- 
tisfăcute de aceste ambarca
țiuni.

Tot în aer liber, un punct 
de atracție pentru multi vizi
tatori : pe poiana din fata pa
vilionului R, întreprinderile de 
industrie locală din Oltenița și 
Urziceni prezintă aproape 30 de 
tipuri de corturi turistice, pen
tru două sau mai multe per
soane. Viu colorate, ușor de 
manevrat și confortabile, noile 
produse ale întreprinderilor 
ilfovene vor avea cu siguranță 
o mare audiență pe piață. Prin
tre „vedetele" prezentate, cortul 
izoterm cu verandă, „Zodiac", 
un adevărat... apartament trans
portabil pe munte. Interesantă

cel al 
Se d 
judo 
ragaz] 
cu rd 
tru t 
de bl 
gă dj 
nenta 
tuluij 
de rd 
domol 
în al 
față I
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S-A ÎNCHEIAT campionatul național de tenis al juniorilor
De marți pînă duminică, la Mamaia „Turneul speranțelor44

BRAȘOV (prin telefon),
Campionatul național de tenis 
rezervat juniori’.or s-a înche
iat, duminică, la Brașov ofe
rind partide entuziasmante în
tre finaliști, apreciate de pu
blic și bine cotate de tehnici
eni. Mai ales în fazele supe
rioare ale competiției au fost 
prezente aceste caracter'stici. 
în mod deosebit a impresionat 
tînărui Andrei Dîrzu, 
campion național, precum 
Florin Segărceanu, un 
man foarte talentat. De 
menea, Elena Jecu de 
nătatea Oradea a avut 
nă comportare.

Rezultate înregistrate 
nale. Categoria 15—16

tr;p\i
Și 

tenis- 
; ase- 
la Să- 
o bu-

Ap 
au a 
dc-a 
(ului 
desfă 
trăsei 
lui, 
Clubi 
Brașd 
(clasi 
confi 
ri, 
o pu 
rimei] 
nest 
junio 
anim 
fiat 
manș 
unei 
primd

fete:
Roma-

6-2; 
Eiena

Segărceanu — Bucur (ambii 
de ia Dinamo Bucure-ti) 7—5,
6— 4. în semifinale: Segărcea
nu Mancaș (T.C.B.)
7— 5. 6—4; Bucur
(Sănătatea Oradea) 
6—3; fete: Gabriela 
namo București) 
Orășanu (Progresul) 
în semifinale: Dinu 
na popescu (Tot înainte) 6—2, 
6—2; Orășanu — Camelia Chi- 
riac (Dinamo Brașov) 
6—0; dublu băieți: Bucur, Stă- 
nescu (Metalul Tîrgoviște) — 
Mancas, Bucătar ■ (T.C.B.)
2—6, 6—4, 6—1; dublu fete:
Camelia Chiriac, Gabriela Di
nu — Gabriela Szokd (Dinamo 
București), Lunela Orășanu
8— 6, 8—6; dublu mixt: Segăr
ceanu, Camelia Chiriac — 
Stănescu, Gabriela Szoko C—3, 
6—1; categoria 17—18 ani: Dîr
zu (Progresul București) — 
Niță (C.S.U. Construcții Bucu
rești) 6—0, 1—6, 6—3. în se
mifinale: Dîrzu — Hărnuțiu
(Dinamo București) 7—9, 6—1, 
6—4; Niță — Pană (Dinamo

4—6, 
Revesz 

2—6, 6—2, 
Dinu (D - 
— Lunela 
7—5, 6—3. 
— Cosmi-

6—3,

București) 6—1, 6—3;
Elena Jecu — Maria 
nov (Tot înainte) 6—4, 
în semifinale: Jecu — 
Popescu (Dinamo București)
6—3, 4—6. 6—2; Romanov —
Mariana Socaciu (U.T.A.) 8—6, 
6—3 ; dublu băieți : Hărntițiu, 
Dîrzu — Pană, Zaharia (Dina
mo București) 6—4, 6—3; du
blu fete: Popescu, Socaciu - 
Romanov, Jecu 6—1, 7—_ 
blu mixt: Dîrzu, Elena Popes
cu — Iovănescu (Progresul), 
Gabriela Dinu 7—5, 6—3.

Mihai BARA

A___
■5;

I

© Pe terenurile de tenis din 
stațiunea Mamaia (în vecină
tatea hotelului ,,Pescăruș“) în
cep azi dimineață întrecerile 
tradiționalei competiții inter
naționale de tenis, rezervate 
tineretului, „Turneul sperante- 
lor“.' Iau parte sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, K. D. 
Germană, R. F. Germania, Po
lonia, Tunisia, Ungaria, S.U.A. 
și România, Competiția se va 
încheia duminică.

în fi-

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

VA IHVITA
PE . LITORAL

IN LUNA
SEPTEMBRIE

AVANTAJE :

— tarife reduse
— copiii pînă Ia 7 ani be

neficiază de cazare gratuită, 
dacă nu solicită pat separat,

— la cerere, copiilor pînă 
la 10 ani li se asigură 50% 
reducere din tariful pentru masă,

— transportul cu mijloace CFR ți ITA este 
redus cu 50%,

— serii de odihnă, de 12 zile sau mai 
scurte in elegantele hoteluri din stațiunile: 
Mamaia, Eforie Sud, Jupiter, Aurora, Venus, 
Saturn, Neptun, Eforie Nord și Costinețti.

Se afirmă că luna septembrie va fi o lună 
însorită. Durata zilei de plaje continuă să

fie lungă ; la 1 septembrie soareie rasare 
la orele 5,37 și apune la 18,53 ; la 15 sep
tembrie soarele răsare la 5,54 și apune la 
18,27.

întreprinderea de Turism, Hoteluri și Res
taurante București vă dorește concediu plă
cut și vă pune la dispoziție bilete prin fi
lialele sale din B-dul Republicii nr. 4 și 68 
și B-dul N. Bălcescu nr. 35 A.

TO

SPERANȚE NEÎMPLINITE

Publicul, la fel ca și noi, am scon
tat câ la reuniunea de duminică vom 
avea de urmărit alergări spectacu
loase. Speranțele s-au destrămat, 
cursă, după cursă, pînă cînd ne-am 
dat seama că, în fond, nu trebuia să 
ne așteptăm la mai mult, pe de o 
parte din pricina modului defectuos 
cum sînt alcătuite unele handicapuri. 
Iar pe de altă parte, datorită condiții
lor atmosferice diferite în care s-au 
desfășurat ultimele reuniuni, ceea ce 
a determinat ca mulți concurenți să 
se comporte de nerecunoscut de la o 
alergare la alta.

Excepție a făcut-o proba clasică 
„Premiul Victoriei", în care concuren
ță au luptat cu multă înverșunare să 
și-o adjudece. Succesul l-a dobîndit 
Sonor care manifestînd valoarea lui 
maximă de anul trecut, a spulberat ve
leitățile lui Jug, Orieta și a celor
lalți adversari. Timpii înregistrați sînt 
foarte buni. De altfel, vremea frumoasă 
a îngăduit majorității concurenți lor 
să-și amelioreze recordurile carierii.

aducînd singura notă pozitivă a curse
lor de duminica trecută.

REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
Hedeia (D. Toduță) 40,2, Robinia, sim
plu 5, ordine 101 ; cursa II — Helis 
(M. Ștefănescu) 40,8, Marcus, simplu 
2, event 29, ordine 20 ; cursa III — 
Ronica (I. Moldoveanu) 31, lola, Tîrg- 
șor, simplu 7, event 12, ordine 30, or
dine triplă 1033 ; cursa IV — Epilog 
(Tr. Marinescu) 29, Campaner, simplu 
13, event 41, ordine 94, triplu cîștigă- 
tor 125 ; cursa V — Rulota (V. Gheor- 
ghe) 28,4, Hăulit, lezura, simplu 3, 
event 31, ordine 35, ordine triplă 325 ; 
cursa VI — Orgolioasa (A. Brailovschi) 
30,7, Habana, simplu 4, event 20, or
dine 43, triplu cîștigător 607 ; cursa 
VI! — Sonor (Tr. Dinu) 24,9, Jug, 
Orieta, simplu 7, event 98, ordine 92, 
ordine triplă 718 ; cursa VIII — Mentor 
(V. Gheorghe) 29,7, Kaliu, simplu 2, 
event 341, ordine 25, triplu cîștigător 
4080 ; cursa IX — Elian (I. Crăciun) 
40,6, Siminica, simplu 3, event 86, or- 

Pariul austriac ajuns Ia 1 868 
închis. Retrageri : Diascop,

dine 43. 
lei s-o 
Bavari.

Nlddy DUMITRESCU
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V. BAGEAC

realizarea uni- 
al“ din Timi- 
e rulotă. Ace- 

timișoreni sînt 
emieră internă, 
aruncat talere, 
interesant este 

pavilionul R.
ci costume de 
e alpinism, a- 
voiaj și patine 

biciclete pen- 
cale și „mingi" 

gamă întrea- 
parte compo- 

teriale a spor- 
erformanță, fie 
ia românească
ă o dată că și 
iu poate face 
erințelor.
adu TIMOFTE

DE LA CRAIOVA

JOCUL BUN AL CAMPIOANEI
UN STIMULENT PENTRU BRUGES

era 
mai

Ecoul derbyului celei de 
a Il-a etape a Diviziei A 
se prelungește. firesc, 
încă o zi. Mai întîi prin 

ambianța creată de un public
cum rar intîlnești în fotbalul 
nostru : devotat echipei de ini
mă (la ora 12 stadionul 
arhiplin, la ora meciului 
era necesar... un alt stadion)
și de un optimism cu cote 
crescînde din momentul în care 
Steaua apărea pe teren fără 
două piese grele ale formației 
sale, Iordănescu și Zamfir (pri
mul în continuare indisponibil, 
secundul — un autoeliminat, 
îndrăgind mai mult 
decît fotbalul).

Era clar pentru toti 
aceste condiții, Ia 
Steaua nu mai putea fi ea, 
cea 
sivă 
buie 
spre 
Jenei l-a găsit, 
întîi, formula de echipă-ad-hoc, 
Agiu înlocuindu-1 pe iordănescu 
(în compartiment, nu ca func
ție), iar Năstase și Aelenei pe 
Răducanu și Zamfir, 
dera cu bună știință 
contraatacului, arma 
Universitatea Craiova 
la scor meciul de la 
cu Progresul. O partitură pre
tențioasă, solicitînd 
gîndire, dar foarte 
pretată de „soliștii" 
(atent închizător în 
șilor centrali și un neobosit ju-

paharul

că, în 
Craiova, 

a- 
echipă eminamente ofen- 
și că, în consecință, tre
să își caute un alt drum 
victorie. Și antrenorul 

„ghicind", mai

Steaua a- 
la tactica 
cu care 

cîștigase 
București

suplețe în 
bine inter- 
ideii : Agiu 
fața funda-

ONATUL DE MOTOCROS

LERGĂTORI CONFIRMĂ
de brașoveni 

inică la cea 
a Campiona- 
de motocros, 

localitate, pe 
alea Răcădău-
rea (bună), a 

Steagul roșu 
a seniorilor 

500 cmc), 
ele aprecie- 

rgători au dat 
ică mai expe- 
parteneri. Er- 

t încă la vîrsta 
ost principalul 
ei. El a cîști- 
ea de-a doua 
rdut, datorită 
onducerea în 
d astfel posi-

’RILEJUL unui con- 
desfășurat dumi- 

iheorghe Necmțu 
Alexandru Mazilu) 
cord de juniori al 
000 m cu timpul 

record era de 
i Gheorghe Ghipu.

E MELEAGURILE 
RAȘOVENE s-a 
l-a a „Cupei ora- 
. Proba de 50 km, 
nici, a revenit lui 
in 1h 21:25. Cursa 
km) s-g încheiat

BânWȘru (Con- 
La contratimp in- 
cîștigat I. Vintilâ 
ci), iar la 20 km 
I loc a revenit lui 
- 23:45. In clasa- 
lupă șapte etape 
26 p (J. mici), G.

209 p (J. mori), 
szentanții oroșulu’ 
0 la juniori mici 
i mari . GRUIA

-au desfășurat în- 
oncurswu: Priete- 
i rezultatele înre- 
români : L. Sza- 

) m spate ; Irinel 
100 m delfin — 

Anca Cîmpianu 
ișu 65,26 la 100 m 
u 1:12,14 la 100 m 
i 1^22,34 la 100 m 
aschiv 5:38,02 la 
i Marin 5:38,27 la 
ila Andrei 1 :12,88 
Szakadati 65,14 la
Pănulescu 2:37,27 
c. fete categ. B ; 
’ la 200 m liber ; 
200 m bras ; Dan

• • •

bilitatea campionului tării Mi
hai Banu să-și adjudece vic
toria în etapă. S-au mai re
marcat Paul Filipescu, Traian 
Moașa, Aurel Ionescu (cit i-a 
funcționat motocicleta), Petre 
Lucaci și tînărul Ion Plugaru.

Disputele juniorilor (clasa 
pînă la 400 cmc) au fost la fel 
de spectaculoase și au avut un 
deznodămînt neașteptat. Duelul 
dintre Gh. Oproiu, fostul lider 
al clasamentului general și 
principalul său adversar Romeo 
Deaconu, angrenați1 amîndoi în
tr-o busculadă, s-a soldat cu 
victoria în etapă a... celui de-a 
treilea favorit. Eduard Laub. 
Reluind cursa mai rapid, Ro
meo Deaconu,cu ambiția care-1 
caracterizează, a refăcut parte 
din terenul pierdut sosind pe 
locul II, fapt ce i-a permis să 
preia conducerea în clasamen
tul general. O frumoasă com
portare a avut în manșa a doua 
și ploieșteanul Nicolae Ara- 
badgi care a urcat astfel pe 
podiumul premiaților. Consem- 
nînd că și posesorii motorete
lor Mobra au contribuit la reu
șita spectacolului 
încheiem afirmînd 
alergători au fost 
Clasamentul etapei
Mobra — 1. R. Bîrzu (Muscel 
C. Lung) 15 p, 2. Al. Ilieș (Tor
pedo Zărnești) 12 p, 3. P. Ti- 
tilencu (Torpedo Zărnești) 
10 p. Juniori : 1. E. Laub (Tor
pedo) 15 p, 2. R. Deaconu (Fla
căra-Automecanica 
12 p, 3. N. Arabadgi 
tiva Ploiești) 10 p. 
1. M. Banu (Poiana 
15 p, 2. E. Miilner 
12 p, 3. P. Filipescu (Î.T.Ă. Tg. 
Jiu) 10 p.

Troian IOAN1ȚESCU

reuniunii, 
că tinerii 

la înălțime. 
: motoreta

LOTO

MARGINALII LA LIAPA DIVIZIEI B

de atac) ; Dumitru (mij- 
ofensiv. excelent coordo- 
și, nu o dată, șutor peri- 
pentru poarta lui Lung) ;

cător 
locaș 
nator 
culos _ .
în sfîrșit Troi și Năstase, ra
pidele vârfuri care au creat de
seori panică într-un sistem de
fensiv dezorganizat din start și 
pînă la fluierul final al arbi
trului, incapabil să 
peze.

De bună 
tactica, 
pusă la 
rezolva

se regru-

însă, că 
de bine 

nu poate 
toate

Moreni) 
(Locomo- 
Seniori : 
Cîmpina) 
(Torpedo)

seamă, 
oricît 
punct, 

singură 
problemele jocului. Ea și-a gă
sit la Craiova o fericită forță 
de exprimare în buna tehnici
tate a majorității jucătorilor 
bucureșteni, în marile disponi
bilități morale și de voință de 
care a dat dovadă întreaga e- 
chipă. într-atît de însemnată a 
fost schimbarea la fată a for
mației militare — la numai o 
săptămînă de la modesta evo
luție pe propriul teren — îneît 
după joc antrenorul secund al 
lui F.C. Bruges, Mathieu Bollen, 
ne făcea și această mărturisire: 
„Colegului meu, Happel (n.n. 
antrenorul principal care ur- _ 
mărise pe Steaua în meciul cu 
F.C. Constanța) îi va veni greu 
să dea crezare celor ce-i voi 
spune în legătură cu frumoasa 
comportare a roș-albaștrilor. 
Fără mine aici, am fi avut o 
parțială și falsă părere despre 
viitorul nostru partener de în
trecere".

, Apoi, Mathieu Bollen a in
trat și în... amănuntele jocu
lui. A reținut bine și... slăbi
ciunile din ambele tabere, su
bliniind, între altele, conduce-

rea exagerată a mingii de către 
jucătorii formației gazdă, rată
rile uneori exasperante ale lui 
Năstase. Troi, Aelenci și Agiu.

La aceste din urmă aprecieri 
ale antrenorului belgian i-am 
invita pe jucătorii Stelei să fie, 
cu deosebire, atenți dacă vor 
să repete și la Bruges reușita 
evoluție de la Craiova. Apre
cierile de ansamblu laudative 
să constituie doar stimulentul, 
necesar și el, în pregătirea a- 
tentă, pe toate planurile, a me
ciului de la 15 septembrie, în 
„Cupa campionilor europeni".

Din păcate. Steaua, 
ei suplețe tactică 
monstrată conving;

cu a 
i de- 

convingător la 
fost — pe an

samblul etapei desfășurată du
minică — un exemplu prea izo
lat. Cronicarii și observatorii 
federali sint unanimi in a a- 
precia rigiditatea dovedită Ia 
acest capitol, al concepției tac
tice, de unele divizionare A 
care au evoluat în condiții de 
deplasare : Politehnica Timi
șoara, A.S.A. Tg. Mureș, Poli
tehnica Iași, F.C.M. Galați ș.a.

Nu întîmplător toate au pă
răsit terenul învinse, plătind 
tribut greu... refuzului de a 
miza și pe cartea atacului. în
tre echipele citate mai sus. în- 
tîlnim și două formații cu reale 
resurse pentru ofensivă, în ul
timă analiză pentru jocul de 
echilibru, A.S.A. Tg. Mureș și 
Politehnica Timișoara. Fotba
liști pentru asemenea manieră 
de joc posedă destui. De ce 
să-i obișnuiască cu... antijocul ?

Craiova, a

Gheorghe NICOLAESCU

PENTRU
RAPORT
o.c., Comisia de

0

disci
plină a F.R.F. a sancționat cu ridica
rea dreptului de organizare pe teren 
propriu, pe patru etape, echipa Olim
pia Rm. Sărat, peptru incidentele pro
vocate de un grup de susținători ai 
acesteia la meciul, de Divizia C, dis
putat cu formația Foresta, la Gugești. 
O săptămînă mai tîrziu, cazul în speță 
a fost reanalizat de Comisia centrală 
de competiții care a apreciat sanc
țiunea prea severă, opinînd pentru o 
reducere a acesteia la jumătate, pe 
temeiul unor elemente faptice, din care 
se puteau desprinde mai bine adevă
rul și gradul de culpabilitate a celor 
în cauză. Aceste elemente sînt : 1.
incidentele la meciul Foresta — Olim
pia s-au petrecut pe terenul primei for
mații, adică la Gugești și cu toate 
acestea a fost suspendat terenul oas
peților, din Rm. Sărat ; 2. grupul de 
susținători turbulenți, relativ redus, 
deplasat la Gugești nu putea fi iden
tificat cu marea masă a spectatorilor 
corecți și cinstiți din Rm. Sărat, a că
ror sportivitate s-a dovedit a fi fără 
reproș, pînă acum, la toate meciurile 
susținute de Olimpia acasă și care nu 
meritau a suporta o pedeapsă — 
aceea a suspendării terenului propriu 
pentru fapte, e drept reprobabile, dar 
aparținînd unor elemente izolate ; 3. 
organizatorii meciului de la Gugești 
nu au luat suficiente măsuri pentru 
asigurarea desfășurării în bune con- 
dițiuni a partidei. Printre altele s-a 
permis vinderea de băuturi alcoolice 
la un chioșc din apropierea terenului. 

Fără îndoială, atunci cînd s-a apre
ciat de către Comisia centrală de com
petiții că este cazul reducerii sanc
țiunii aplicate Olimpiei, s-a mai ținut 
seama și de faptul că echipa respec
tivă promovase în Divizia B și că po
sibilitățile sale materiale nu-i permit 
cheltuieli suplimentare pentru organi
zarea a patru jocuri pe alte terenuri 
decît Rm. Sărat. Rămîne ca Biroul 
F.R.F. — ca instanță de apel, căreia

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI, ULTIMA ZI PENTRU 

COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 
BULETINELOR LA CONCURSUL 

PRONOSPORT DE MÎINE, 
MIERCURI, 1 SEPTEMBRIE 1976.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRONO-
EXPRES DIN 25 AUGUST 1976

SANCȚIUNE
REALITATEA !

i s-a adresat printr-un recent memoriu 
asociația Olimpia din Rm. Sărat — 
sâ ia în acest sens o hotârîre inspi
rată din sentimentul unei cit mai de
pline echități. (M. I.)

Un concurs de mare Interes, cu 
un program care cuprinde partide 
echilibrate și de mare miză, în 
frunte cu derbiurlle bucureștene: 
Dinamo — Steaua și Sportul stu
dențesc — Progresul.

Intrucît partida Rapid — Jiul 
(inclusă în program) se va disputa 
ulterior — va fi anulată, toate 
variantele primesc pronostic exact 
la acest meci.

★
Tragerea excepțională Loto are 

loc azi, la București, în sala Clu
bului Finanțe-Bănci din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
1^45.

Extragerea 1 
riante a 10.591 lei ; cat. 
3.972 lei ; cat. 5 -----
cat. 6 : 1.766,95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 344.354 
lei, cat. 2 : 83.297 lei.

Extragerea a Il-a s cat. A : 1 
variantă 25% = autoturism „Dacia 
1300“ și 4 variante 10% a 28.00 lei ; 
cat. B : 8,05 a 4.635 lei ; cat. C : 
34,30 a 1.088 lei ; cat. D : 1.313,65 a 
60 lei ; cat. E : 57,95 a 200 lei ; cat. 
F : 1.376,75 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 300.205 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de ILIE COVALIU din o- 
rașul BRĂILA.

Cat. 3 : 3,60 va-
4 : 9,60 a

40,85 a 933 lei ;

O ROCADA INSPIRATĂ. Se 
părea că întîlnirea Metalul Plo- 
peni — Portul Constanta se va 
încheia cu un rezultat surpriză. 
Constăntenii, după ce au des
chis scorul în min. 4, se apărau 
cu calm și contraatacau destul 
de periculos, iar jucătorii 
la Metalul nu reușeau să 
struiască acțiuni care să 
la înscrierea de goluri, 
cu zece minute 
pauză. antrenorii 
Marosi și Dridea, 
o rocadă : fundașul 
ridon a fost trecut 
central, 
Stancîu. Spiridon a dat 
multă claritate atacurilor echi
pei sale și pînă în min. 45, sco
rul a devenit 3—1 în favoarea 
localnicilor, el semnînd — în 
repriza secundă — ultimul gol 
al Metalului. După meci, 
trenorul Dridea ne spunea 
Spiridon, care în ultima ediție 
a campionatului s-a numărat 
printre golgeterii echipei, este 
tot atit de util în apărare cit 
și în linia de înaintare. „Am 
început întîlnirea cu Spiridon 
în apărare pentru a putea de
clanșa acțiunile ofensive ime
diat după recuperarea balonu
lui. Dar, văzind lipsa de efi
cacitate arătată de Curcă, Con
stantin și Florea, l-am trecut 
pe postul său preferat", ne 
spunea antrenorul Dridea. (P.V.)

tractul cărui antrenor să fie 
trimis forului de specialitate ? ! 
O întrebare 
alte cluburi

valabilă și pentru
!... (M.M.I.)

de 
con
ducă 
Dar, 

înainte de 
Metalului, 

au efectuat 
central Spi- 

înaintaș 
iar locul său luat de 

mai

SURPRIZELE 
TRA NEAMȚ.

an
că

DE «LA PIA-
Nu e vorba, în 

primul rînd, de remiza obți
nută pe stadionul Ceahlăul de 
C.S.M. Borzești, echipă învinsă, 
acasă în etapa inaugurală. 
Pentru multi n-a fost o sur
priză nici evoluția anemică a 
gazdelor, fără forță de atac, și 
nici jocul mai ordonat al echi
pei din Borzești (o notă în 
plus pentru mijlocașul Solo
mon, căre, credem, poate bate 
curînd la porțile primei di
vizii !). Surprinzătoare nu au 
fost nici arbitrajul de tinută al 
bucureșteanuiui C. Dinulescu, 
nici foarte documentata și plă-, 
cuta „mini-emisie" a statici de 
radio-amplificare a stadionului, 
și nici atitudinea foarte spor
tivă a .......................
Neamț; Marea surpriză 
să fie 
numelor antrenorilor celor două 
formații. Pe lista forului de
specialitate (publicată și de
ziarul nostru) figura ca antre
nor anunțat de Ceahlăul la în
ceputul campionatului, V. Ri- 
zea, iar ca antrenor al echipei 
din Borzești, M. Macri. Du
minică, însă, cele două forma
ții aveau să fie conduse (ca și 
în prima etapă 1) de Alexan
dru Onică și — respectiv — 
T. Căpățină. Va trebui oare să 
treacă un sezon pînă cînd cele 
două cluburi vor hotărî con-

JUNIORI 
PE... FOAIA
Partida dintre Metalul Bucu
rești și Metalurgistul Cugm s-a 
încheiat cu un rezultat alb, a- 
preciem, în bună măsură, co
rect în raport cu desfășurarea 
generală a întîlnirii. Și aceasta 
pentru că bucureștenii au do
minat insistent în lungi pe
rioade de timp, masîndu-și ad
versarii în propria jumătate de 
teren, ratînd, însă, ocazii din
tre cele mai clare, iar oaspeții 
pentru că au știut să reziste 
calm și ordonat, cu un „libero" 
activ și inspirat (Dinea) și cu 
un portar în formă de zile 
mari (Tripa).

Dincolo, însă, de aceste cîte- 
va aspecte care explică rezul
tatul, ne vedem nevoiti 
scoatem în evidență faptul 
ambele formații 
și — din păcate 
să transforme o 
țiativă a F.R.F., 
utilizarea juniorilor, într-o pa
rodie. Felul cum au apărut și, 
.mai ales, cum... au dispărut în 
acest meci juniorii se vede 
limpede din schimbările efectua
te : METALURGISTUL — min. 
13 Codea (jr.) cu Maniu (jr.) și 
min. 18 Maniu (jr.) cu Sava 
(senior) ;
22 Tăbarcă (jr.) cu 
Ion II (jr.) și min. 
dafilon II (jr.) cu Omer (se
nior). Și astfel, ambele forma
ții pot spune că au „utilizat" 
juniorii. Numai că, ne între
băm, ce se întîmpla dacă după 
aceea se accidenta vreunul din 
seniorii rămași pe

UTILIZAȚI DOAR 
DF ARBITRAJ.

să 
că 

s-au străduit 
— au reușit 

lăudabilă ini- 
referitoare Ia

METALUL — min.
Trandafi-
27 Tran-

teren? (C.A.)

ÎNĂLȚIME.
desprins des-

publicului din Piatra 
avea 

pentru cronicar aflarea

TINERII LA
Mureșul Deva s-a 
tul de greu în învingătoare, cu 
toate că a înscris golul victo
riei în min. 15 prin Grigore. 
Nu este mai puțin adevărat că 
Mureșul a beneficiat de unele 
ocazii destul de clare. Dar, în 
general, formația locală a pre
stat un joc slab, aportul liniei 
de mijloc fiind ca și inexistent. 
Surpriza acestei evoluții constă 
în faptul că jucătorii cu expe
riență ai echipei, cei care au 
jucat și in DiviziaAA (Mot, M. 
Marian, Selimeși, Cojocarul au 
fost de nerecunosctlt, ei situîn- 
du-se mult sub prestația mai 
tinerilor Puiu (18 ani), Moldo
van (17 ani), Grigore (19 ani), 
Dumitrcasa (18 ani) și Văctuș 
(20 de ani), care prin compor
tarea lor au constituit o plă
cută surpriză și nu exagerăm 
dacă lor Ie atribuim meritul 
obținerii acestei victorii. (A.V.)

au Început întrecerile campionatului diviziei c
SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A

Foresta Fălticeni — Bradul Roz- 
nov 0—0, Constructorul Botoșani 
— Metalul Rădăuți 2—0 (1—0), La
minorul Roman — Cetatea Tg. 
Neamț 1—0 (0—0), Dorna Vatra 
Dornei — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 3—1 (1—1), Cristalul ~ 
rohpi — Foresta Moldovița 
(1—0), I.T.A. Piatra Neamț — 
nubiana Roman 0—1 (0—1), 
mentul Bicaz — C.S. Botoșani 
(0—1), Avîntul Frasin — Progresul 
Fălticeni 2—0 (2—0).

SERIA A II-A

Do- 
3—0 
Da-
Ci-

3—1

Nicolina Iași — Hușana Huși 
3—2 (1—0), Partizanul Bacău — 
Chimia Mărășești 1—3 (1—1), Con
structorul Vaslui — Petrolistul 
Dărmănești 2—0 (1—0), Energia
Gh. Gheorghiu-DCj — Rulmentul 
Bîrlad 1—0 (1—0), Minerul Comă- 
nești — TEPRO Iași 2—0 (0—0),
Oituz Tg. Ocna — Viitorul Vaslui 
2—3 (1—1). Petrolul Moinești — 
Letca Bacău 3—0 (1—0). Textila 
Buhuși — Constructorul Iași 0—2 
(0-0).

SERIA A III-A

Luceafărul Focșani — Chimia 
Buzău 1—0 (1—0), Metalosport Ga
lați — Petrolistul Boldești 0—0, 
I.R.A. Cîmpina — Victoria Florești
1— 0 (0—0), Carpați Sinaia — Fo- 
resta Gugești 3—0 (1—0), Caraima- 
nul Bușteni — Chimia Brazi 1—0 
(1—0), Recolta Săhăteni — Poiana 
Cîmpina 1—1 (0—0), 
leajen Ploiești —
2— 1 (0—0), Avîntul : 
namo Focșani 1—0

, Petrolul Te- 
Ancora Galați 
Mîneciu — Di- 
(1-0).

SERIA A IV-A

Dacia Unirea Brăila — Elec
trica Constanța 2—0 (1—0), I.M.U. 
Medgidia — Minerul Măcin 2—0 
(2—0), Chimia Brăila — Dunărea 
Cernavodă 2—1 (1—1), Dunărea
Tulcea — Autobuzul Făurei 3—1 
(2—9), S.N. Constanța — Gloria 
Poarta Albă 3—2 (0—0), Victoria 
Țăndărei — S.C. Tulcea 0—2 
(0—1), Unirea Eforie — Cimentul 
Medgidia 2—1 (0—1), Marina Man
galia — Progresul Brăila 1—1 (0—1).

Triumf Automecanica București 
— Autobuzul București 0—o, Auto
matica București — Unirea Trico
lor București 3—3 (0—3), Șoimii 
TAROM București — Avîntul Ur- 
ziceni 0—0, Viitorul Chirnogi — 
I.C.S.I.M. București 1—0 (1—0),
Azotul Slobozia — Sirena Bucu
rești 1—0 (0—0), T.M. București — 
Olimpia Giurgiu 4—0( 3—0), Abato
rul București — Flacăra roșie 
București 1—1 (0—1), Electronica 
București — I.O.R. București 3—0 
(2-0).

Voința Cărei — Gloria șimleu 
Silvaniei 0—0, Oțelul Bihor — Mi
nerul Băița 1—0 (1—0), înfrățirea 
Oradea — Oașul Negrești 4—1 
(3—1), Victoria Zalău — Minerul 
Suncuiuș 0—0, CUPROM Baia 
Mare — Someșul Satu Mare 3—0 
(3—0). Minerul Baia Sprie — Vo
ința Oradea 1—0 (0—0), Bihorea
na Marghita — Minerul Bihor 
4—1 (2—0), Recolta Salonta — 
Victoria Cărei 2—1 (2—0).

SERIA A X-A
SERIA A VI-A

Dacia Pitești — Cetatea Tr. Mă
gurele 1—1 (0—0), Oțelul Tîrgo- 
viște — Viitorul Scorntcești 0—1 
(0—0), ROVA Roșiorii de Vede -— 
Metalul Mija 1—1 (1—0). Recolta 
Stoicănești — Muscelul Cîmpulung 
0—0, Chimia Găesti — Progresul 
Corabia 1—2 (1—1). Progresul Pu
cioasa — Cimentul Fieni 1—1 (0—0), 
Petrolul Videle — Petrolul Tîrgo- 
viște 4—1. (3—1) 
— Constructorul

Răsăritul Caracal 
Pitești 2—2 (1-1).

SERIA A VII-A

C.F.R. Craiova
1—0 (0—0),
Unirea Drăgășani 1—1 (0—1), 
Drobeta Tr. Severin — Progresul 
Băilești 3—0 (1—0), Chimistul Rm. 
Vîlcea— Minerul Motru 2—2 (1—1), 
Laminorul Slatina — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (0—0), Dierna Orșova — 
Unirea Drobeta Tr. Severin 0—1 
(0—0), Dunărea Calafat — Minerul 
Rovinari 1—1 (1—1), 
— Constructorul

— Lotrul 
Cimentul Tg.

SERIA

Brezoi 
Jiu — 
C.S.M.

F.O.B. Balș 
Craiova 2—1 (2—0).

A VIII-A

Arad Minerul

Dermata Cluj-Napoca — Meta
lul Sighișoara 0—0, Unirea Dej — 
C.I.L. Gherla 1—0 (0—0), Minerul 
Rodna — Cimentul Turda 3—0 
(1—0), Bradul Vișeu — Foresta 
Bistrița 2—0 (1—0), Minerul Băiuț 
— Metalul Aiud 1—o (0—0), Mure
șul Luduș — Avîntul “ 
0—0. Minerul Baia Borșa 
Ocna Mureg 2—0 (0—0),
Tg. Lăpuș — Tehnofrig 
poca 0-^2 (0—1).

SERIA A XI-A

Reghin 
— Soda 
Lăpușul 

Cluj-Na-

C.S.U. Brașov — Chimia Or.' 
Victoria 3—0 (0—0), I.C.I.M. Bra
șov — Progresul Odorheiu Secu
iesc 1—0 (0—0), Mureșul Toplița 
— Precizia Săcele 2—1 (1—0), Tor
pedo Zărnești — Viitorul 
Gheorghieni 1—o (0—0), Măgura 
Codlea — Unirea 
0—0, Minerul 
Făgăraș 1—0 
Tg. Secuiesc 
0—0, Minerul 
Brașov 1—0 (0—0).

Sf. Gheorghe 
_ Utilajul 
Forestierul 

Brașov 
Carpați

Bălan
(0—0),

— Metrom 
Baraolt —

SERIA A xn-A

Constructorul ____ _______
Moldova Nouă 0—1 (0—0), Electro
motor Timișoara — Unirea Sînni- 
colau Mare 1—0 (0—0), ’
Nădrag — Metalul Oțelul 
3—3 (1—2), Minerul Anina • 
ria Reșița 
textila Lugoj 
2—1 (0—1), Metalul Bocșa — Strun
gul Arad 3—1 (3—0). Nera Bozo- 
vici — Banatul Timișoara 6—0 
(2—0), Ceramica Jimbolia — Gloria 
Arad 1—0 (1—0).

Laminorul 
Roșu 
Glo- 

1—0 (0—0), Vulturii 
— Unirea Tomnatic

C.F.R. Sime-
Unirea Alba lu- 
Petroșani 1—1

Mediaș —
F.I.L.

1—2

U.P.A. Sibiu 
ria 1—0 (0—0), 
lia — Știința 
(0—1), Automecanica 
Minerul Ghelar 1—1 (0—1), 
Orăștie — Textila Sebeș 
(1—1), Metalul Copșa Mică 
I.M.I.X. Agnita 1—1 (0—1), C.I.L. 
Blaj — Gaz metan Mediaș 0—1 
(0—1), (s-a jucat la Teiuș). La
minorul Teliuc — Constructorul 
Alba Iulia 2—1 (1—1), Textila
Cisnădle — Inter Sibiu 3—1 
(1-1).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respectivei



„Trofeul Tomis“ la volei masculin

ASTĂZI, DERBYUL ROMÂNIA-
CONSTANȚA. 30 (prin tele

fon). Luni în Sala sporturilor 
din localitate s-au desfășurat 
jocurile din penultima zi a 
„Trofeului Tomis" la volei mas
culin.

Reprezentativa României, ca
re a avut zi liberă, a susținut 
un meci amical cu formația de 
tineret a țării noastre (alcătui
tă din rezervele primei garni
turi). Deși lipsit de miză, jo
cul a fost viu disputat. Mai ti
nerii aspiranți la un loc în 
principalul sextet au ținut să 
dea o replică viguroasă titula
rilor. Și, ca urmare. întîlnirea 
a fost în majoritatea timpului 
echilibrată si presărată cu faze 
spectaculoase. Dar sextetul prim 
a reușit să se impună în fie
care din cele patru seturi dispu

tate. Dintre jucătorii tineri o 
impresie bună ne-au lăsat: Tra
ian Corcheș, Gunter Enescu, 
Traian Marinescu si Viorel Ma
mie.

Primul meci oficial al etapei 
a opus reprezentativele R. D. 
Germane și Bulgariei. Aștep-

PROGRAMUL DE AZI

CLASAMENT

Ora 16 : România — R.D. Germană 
(meci care va fi transmis ți de pos
turile noastre de televiziune) ți Bul
garia — Spania.

1. R.D. Germana 3 3 0 9:0 6
2. România 3 3 0 9:1 6
3. Ungaria 4 2 2 6:8 6
4. Bulgaria 3 0 3 3:9 3
5. Spania 3 0 3 0:9 3

Echipa Ungariei ți-a încheiat jocu
rile ți indiferent de rezultatele ultimei 
etape ocupă locul 3 in clasamentul 
final al competiției.Revista „JEUNE BFRIQUE":

O EROINĂ A J.O.- 

NADIA COMANECI
Revista „JEUNE AFRIQUE" 

publică în ultimul său număr 
pe august un amplu comenta
riu pe marginea recentelor 
Jocuri Olimpice de la Montreal. 
Unul dintre capitole este con
sacrat gimnastei românce 
Nadia Comăneci, triplă campi
oană olimpică. „Montreal 1976, 
se scrie în articol, a consacrat 
ca eroină a Jocurilor o fetiță 
de 14 ani și jumătate, românca 
Nadia Comăneci. Milioane de 
telespectatori au văzut și au 
revăzut silueta sa fragilă zbu- 
rînd peste aparatele de gim
nastică și mai ales stăpinin- 
du-le. Nadia Comăneci a fost 
aclamată mai mult decît ori
care alt participant la Jocuri și 
aceasta pentru că ea întruchi
pa prospețimea și spontaneita
tea. Ceea ce face din Nadia o 
campioană inimitabilă este mai 
ales fațUul că în toate execu
țiile sare nu se vede efortul. 
Totul e^pșurință și grație".

tată cu interes, deoarece pre
zenta o importanță deosebită 
pentru configurația clasamen- 
tulujl9 partida a furnizat un fru
mos'’' spectacol voleibalistic. am
bele echipe luptînd cu multă 
ambiție pentru rezultat. Meciul 
a început în nota de dominare

R.D. GERMANĂ
a reprezentativei R. D. Germa
ne care a cîștigat detașat pri
mul set. Următorul a fost deo
sebit de disputat, egalitatea 
menținîndu-se pină la 9. de 
unde voleibaliștii bulgari au ce
dat treptat pasul. în cel de-al 
treilea set. care avea să fie și 
ultimul, egalitatea s-a menținut 
pînă la 7. scor de la care sex
tetul bulgar a realizat 4 punc
te consecutiv, dar a fost ajuns 
din urmă și a pierdut finalul. 
Scor 3—0 (3, 11, 12) pentru for
mația R. D. Germane, care va 
disputa mîine (n.r. azi) locul I 
în fața reprezentativei țării 
noastre. Amîndouă aceste echi
pe sînt neînvinse pînă acum. 
S-au remarcat Sarighausen, 
Pokhstein și Maibohm de la 
învingători, respectiv Țanov și 
Draganov. Au arbitrat foarte 
bine Anghel Dinicu și Sorin 
Popescu (ambii România) *

In ultimul meci al serii s-au 
întîlnit formațiile Ungariei și 
Spaniei. Conform așteptărilor, 
echipa Ungariei a obținut vic
toria cu 3—0 (5, 16, 6). De re
marcat ' faptul că în cel de al 
doilea set al întîlnlrii, tinerii 
voleibaliști spanioli au oferit o 
replică neașteptată, fiind la un 
pas de a cîștiga acest set, dar 
lipsa de experiență și-a spus 
cuvîntul.

Sever NORAN

COMPORTARE MERITORIE A LUPTĂTORILOR 
ROMÂNI ÎN „CUPA PRIETENIA"

VARȘOVIA. — în localitatea 
Sieradze a luat sfîrșit compe
tiția de lupte „Cupa Prietenia", 
la care au participat peste 200 
de tineri sportivi din 10 țări.

Printre cîștigătorii concursu
lui de lupte greco-romane s-a 
numărat și sportivul român 
Ion Draica, clasat pe primul 
loc la categoria 75. kg. Ion

Tecuceanu (60 kg) și Mihai 
Luță (65 kg) s-au situat pe lo
cul trei la categoriile respec
tive.

în competiția de lupte libere, 
Vasile Stănescu și Vasile Puș- 
cașu au ocupat locul trei la 
categoriile 70 kg și, respectiv, 
87 kg.

OLIMPIADA DE ȘAH A NEVĂZĂTORILOR

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL IV
Recent s-a desfășurat la 

Kuortane, în Finlanda. cea 
de a 5-a Olimpiadă de șah a 
nevăzătorilor, organizată de 
Asociația Internațională de Șah 
în Braille. Au participat repre
zentanți din 21 de țări. Țara 
noastră a fost prezentă cu un 
lot de 4 șahiști nevăzători : 
Vaier Demian, maestru la jocul 
practic și maestru internațio
nal de șah prin corespon
dență, Viorel Crăciun, candidat 
de maestru. Mihai Irimia și 
Teodor Lepădatu, jucători de 
categoria I.

După dispute extrem de 
strînse, echipa noastră s-a cla-. 
sat pe locul 4, ia numai */, de 
punct de echipa nevăzătorilor 
din R.D. Germană. De remar
cat faptul că în întrecerea di

rectă cu aceasta, echipa țării 
noastre a învins cu 3-—1.

Ținînd seama de valoarea ri
dicată a echipelor aflate în 
concurs, în special a celor din 
U.R.S.S., Iugoslavia și R.D. 
Germană, rezultatele obținute 
de sportivii nevăzători români 
sînt meritorii.

Pe primele 5 locuri s-au cla-
1.‘ U.R.S.S. 34% (10%) 2.

R.S.F. Iugoslavia 34% (S’/a) 3.
R.D. Germană 27% 4. ROMA
NIA 27 5. R.F. Germania 26%

Florea OPRESCU

LA CAMPIONATELE BALCANICE DE SĂRITURI

SUCCES NET AL SPORTIVILOR ROMÂNI,
DAR UNELE DEFECȚIUNI

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR
LA SOUTH ORANGE

(Urmare din pag 1)

Jocurile turneului de la 
Forest Hills se dispută pe te
renuri de zgură sintetică (de 
culoare verde), care înlocuiesc 
gazonul tradițional, începînd de 
la. ediția din anul trecut De 
menționat că Ilie Năstase a 
deținut trofeul în 1972, cînd 
l-a învins pe Arthur Ashe în 
finală, cu 3—6, 6—3, 6—7, 6—4, 
6—3. Cîștigător la ultima ediție 
a fost Manuel Orantes (6—4, 
6—3, 6—3, cu Connors). Alți 
campioni notabili la Forest 
Hills, în ultimele două decenii, 
au fost : K. Rosewall (1956 și 
1970), R. Emerson (1961—64), 
R. Laver (1962—69), M. San
tana (1965), J. Newcombe 
(1967—73), A. Ashe (1968). S. 
Smith (1971), J. Connors (1974).

Faptul că la Campionatul 
balcanic de sărituri (desfășurat 
nu demult la ștrandul Tine
retului din Capitală) reprezen
tanții României au realizat o 
victorie netă constituie o per
formanță notabilă, deși la com
petiția respectivă nu au luat 
parte celebrități mondiale ale 
acestei ramuri a natației. Echi
pa română a cîștigat toate 
locurile I (Ion Ganea și Geor
giana Săcăleanu — la platfor
mă, Vasile Nedelcu și aceeași 
Săcăleanu — la trambulină), 
două locuri secunde (Ganea și 
Ruxandra Hociotă — la tram
bulină) și două locuri III (Ale
xandru Bagiu și Anca Făgețean 
— la platformă), acumulînd 78 
de puncte, cu 16 mai multe de
cît tradiționala sa rivală spor
tivă, selecționata Bulgariei. Este 
un succes meritoriu, pentru care 
performerii respectivi și antre
norii lor (Pantelimon Decu- 
seară, Nicolae Spariosu, Elena 
Timar, Ion Ilieș și Aurel Brc- 
ja) merită felicitări. Pozițiile 
fruntașe obținute în ierarhia 
balcanică s-au datorat superio
rității în pregătirea tehnică, a- 
curateței execuției salturilor, 
plusului de exigență la fiecare 
detaliu al săriturilor. Spre de
osebire de alte concursuri, am 
remarcat atenția cu care au 
fost pregătite și executate sal
turile impuse care, pînă nu de 
mult, constituiau un handicap 
pentru reprezentanții noștri, ei 
trebuind să recupereze la „li-

Intrare reușită a Georgianei
Săcăleanu, dublă campioană 

balcanică

bere" punctele pieidute la pri
mele sărituri. Este clar că, atît 
în cadrul antrenamentelor lo
tului național, cît și în secțiile 
de sărituri ale unităților spor
tive (Școala generală tir. 54, 
Progresul și C. S. Școlar 
din București, Școala Spor
tivă și C.S.M. Sibiu, Cri- 
șul Oradea și C.S.M. Cluj-Na- 
poca), munca de instruire a

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

PRONOSTICURI ÎNAINTEA 
MECIULUI CLAY - NORTON
După cum s-a mai anunțat, 

campionul mondial de box la 
categoria grea. Cassius Clay, 
își va pune la 28 septembrie, 
la New York, centura în joc în 
fața lui Ken Norton. în legă
tură cu acest meci. Clay a de
clarat că de data aceasta îl va 
învinge prin k.o. pe Norton. 
Cei doi boxeri s-au mai întîl- 
nit în cursul carierei lor. în 
primul meci, Norton a cîștigat 
la puncte fracturîndu-i maxi
larul lui Clay. în revanșă. 
Clay a obținut o victorie clară 
la puncte.

Pe marginea acestui meci 
fostul campion al lumii, Joe 
Frazier, a declarat următoarele: 
„A sosit momentul ca noul 
campion al lumii să fie un 
pugilist tînăr. Norton va cîștiga 
și își va înscrie numele pc 
lista campionilor mondiali".

ATLETISM • într-un concurs 
desfășurat la Varșovia, J. Wszo- 
la a obținut 2,26 m la săritura 
în înălțime, eșuînd la 2,29 m, 
în tentativa de a corecta recor
dul european (2,28 m) deținut 
de V. Brumei. La prăjină: Slu- 
sarski si Buciarski — 5,50 m, 
Kozakiewicz — 5,4o m. « Nou 
record cehoslovac la înălțime 
femei: Maria Mracnova — 1,92 m. 
• Rezultate din concursul de la 
Rieti (Italia): 200 m __ Mennea
20,41; 400 m — Jenkins 45,96; 
800 m — Boyt 1:44.28 (pe locul 
5, Bayi 1:48,95); 1500 m — Dur
kin 3:46,19; înălțime — Stones 
2.24 m ; 100 mg (f) — Ongar
14,04 ; înălțime (f) — Simeoni
I, 80 m.

CICLISM • Turul Slovaciei 
s-a încheiat cu victoria rutieru
lui cehoslovac J. Skoda, urmat 
de compatriotul său J. Kruzic 
la 1:41 și de norvegianul J, 
Wllmann la 2:08. în clasamentul 
pe echipe: Suedia, Polonia. Ce
hoslovacia, U.R.S.S. « Etapa a 
4-a a Turului Poloniei (Gorzow- 
Glogow, 169 km) a revenit lui
J. Bienek în 4 h 17:58. Conduce 
J. Kowalski. « Cursa de la 
Roma a revenit lui Roger de 
Vlaeminck — 223 km în 4h 56:20. 
La 41 sec au sosit Bitossi, 
Merckx. Lașa, Gimondl.

NATAȚIE e Echipele R. D.

Germane (masculin și feminin) 
au cîștigat „Cupa Europei4* la 
sărituri, desfășurată la Edin
burgh. în proba feminină, pri
ma s-a clasat Christa Kohler — 
443,07 p, urmată de englezoaica 
Alison Drake — 418,44 p.

ȘAH • După 5 runde, în tur
neul de la Reykjavik: Olafsson 
4 p, Johansson,. Najdorf și Tuk- 
makov __ 3’/2 p.

TENIS • Finala turneului de 
la Boston se va disputa între 
Bjorn Borg (7—6, 6—2, 6—1 cu 
E. Dibbs) și Harold Solomon 
(4—6, 6—2, 6—2, 7—5 cu R. Ra
mirez). a La Philadelphia, „Cu
pa Federației** (feminin) s-a în
cheiat cu victoria echipei S.U.A., 
care a dispus în finală cu 2—1 
de Australia: King — Goolagong 
7—6, 6—4: Casals — Melville
6—1. 3—6, 5—7; King, Casals —
Goolagong, Melville 7—6, 6—4.
• în meciul Luxemburg — Fin
landa. pentru „Cupa Davis** 
1976—77, scor final 5—0 în fa
voarea tenlsmanilor finlandezi.

TENIS DE MASA » Proba 
masculină pe echipe a turneu
lui de la Cottbus (R.D.G.) a re
venit selecționatei orașului Buda
pesta, învingătoare cu 5—0 în 
finala susținută cu formația Po
litehnica București.

PERSISTĂ
pornit pe un făgaș promițător, 
ale cărei roade s-au văzut la 
Balcaniadă și, recent, la Cam
pionatul european de junioare 
(disputat la Oslo), unde Geor
giana Săcăleanu a ocupat lo
cul V.

Dar, ar fi greșit ca acesțe 
succese să facă să se treacă 
cu vederea unele deficiențe care 
persistă și frînează progresul 
pe plan internațional al tine
rilor noștri săritori. Vom pre
ciza unele dintre ele, începînd 
cu cele ale dublei campioane 
balcanice Georgiana Săcăleanu. 
Ne referim la faptul că preci
zia și eleganța manifestate în 
salturile executate trebuie com
pletate cu însușirea unor exer
ciții libere cu grad de dificul
tate mai ridicat. De pildă, exe- 
cutînd 2 1/2 salt înapoi și răs
turnat (în loc de 1 1/2, cum a 
făcut la Balcaniadă), tînăra 
noastră campioană își va spori 
simțitor șansele de a cuceri 
locuri fruntașe în întrecerile 
de anvergură. De asemenea, 
ea va trebui să lucreze intens 
pentru ca la platformă să exe
cute toate salturile de la 10 m, 
evitînd folosirea platformei de 
5 m, care scade din coeficien
tul de dificultate și deci din 
posibilitatea de a realiza un 
punctaj general mai mare. A- 
poi, ne vom referi la Alexan
dru Bagiu care, tot la platfor
mă, se vede stopat în evoluția 
sa de unele salturi prea ușoare 
pentru nivelul internațional. 
De altfel, executînd în final 
sărituri cu coeficienți mici, Ba
giu a ratat posibilitatea cla
sării sale pe unul din primele 
două locuri ale Balcaniadei, pe 
care talentul său l-ar fi în
dreptățit să le ocupe. Bineîn
țeles, însușirea săriturilor difi
cile va trebui făcută treptat și 
la cel mai înalt nivel, altmin
teri existînd pericolul ratării 
unora dintre ele, așa cum au 
făcut Ruxandra Hociotă (la 
trambulină) și Anca Făgețean 
(la platformă).

D. STĂNCULESCU

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 2-a) : Di

namo Zagreb, viitoarea adversară 
a formației A.S.A. Tg. Mureș în 
„Cupa U.E.F.A.", a pierdut cu 1—0 
meciul susținut pe teren propriu 
cu echipa Steaua roșie Belgrad. 
Alte rezultate : Niș — Hajduk Split 
2—2 ; Zelezniciar Sarajevo — Voj- 
vodina Novi Sad 1—1 ; Krusevac
— Zagreb 2—0 ; Partizan Belgrad
— Velez Mostar 2—0 ; O.F.K. Bel
grad — Borao Banja Luka 2—1 ; 
Clasament : 1. Steaua roșie Bel
grad 4 p ; 2. Hajduk Split 3 p ; 3. 
Sloboda 3 p.

BULGARIA (etapa a 4-a) î 
T.S.K.A. Sofia — Dunav Ruse 3—0; 
Sliven — Levski Spartak 2—0 ; 
Trakia Plovdiv — Lokomotiv Plov
div 2—1 ; Lokomotiv Sofia — Aka- 
demik Sofia 2—1 ; Slavia Sofia — 
Spartak Varna 4—2. Clasament : 1. 
Trakia 6 p ; 2. Levski Spartak 5 p; 
3. Akademik 5 p.

UNGARIA (etapa a 3-a): Vasas — 
Videoton 4—2; M.T.K. — Bâkâscsaba 
1—1 ; Dorog — Ferencvăros 0—3 ; 
Diosgyor — Ujpesti Dozsa 2—5 ; 
Kaposvâr — Tatabănya 2—1 ; Sze
ged — Honvâd 0—1 ; Clasament: 
1. Ujpesti Dozsa 6 p ; 2. Vasas 
6 p ; 3. Ferencvăros 5 p.

U.R.S.S. : Zaria Voroșilovgrad — 
Ararat Erevan 1—0 ; Dinamo Tbi
lisi — Dnepr Dnepropetrovsk 1—0 ; 
Aripile Sovietelor Kulbîșev — Sah- 
tior Donețk 0—0 ; Zenit Leningrad
— Lokomotiv Moscova 1—0 ; Dina
mo Minsk — Torpedo Moscova 
0—1. Tn clasament conduce Zaria 
Voroșilovgrad cu 5 p.

ANGLIA (etapa a 3-a) : Birmin
gham — Liverpool 2—1 ; Coventry
— Leeds 4—2 ; Derby County — 
Manchester United 0—1; Aston 
Villa — Everton 2—0 ; Ipswich — 
Queens Park Rangers 2—2 ; Man
chester City — Stoke City 0—0 ; 
Newcastle — Bristol City 0—0 ; 
Sunderland — Arsenal 2—2 ; Tot
tenham — Middlesbrough 0—0 ; 
West Bromwich — Norwich 2—0 ; 
West Ham — Leicester 0—0. In 
clasament conduc Aston Villa șl 
Ipswich cu cite 4 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 3-a) s 
Hamburg — Kaiserslautern 1—0 : 
Bayern Mtinchen — Eintracht 
Braunschweig 2—2 ; Borussia 
Monchengladbach — Bochum 4—2 ; 
Karlsruhe — Dortmund 2—1 : Sa- 
arbrucken — Bremen 2—0 ; Schal
ke 04 — Essen 3—0 : K6in — Ein
tracht Frankfurt pe Main 2—0 : 
Duisburg — Hertha 1—1 : Tennis 
Borussia — Fortuna Diisseldorf 
4—2. Tn clasament conduce K61n 
cu 0 n.

TURNEE, MECIURI AMICALE
• La Sevilla, în turneul pentru 

locul trei: Cruzeiro Bello Horizonte
— Hajduk Split 4—2 o La Tîr- 
novo : Etîr — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 1—1. • La Genova : Na- 
cional Montevideo — F.C. Genoa 
1—1 • La Cairo : Zamalek — Aus
tria Viena 3—1. > în finala turneu
lui de la Leon (Spania) : Boavista 
Porto — F. C. Leon 4—1. • Tur
neul de la Barcelona a fost cîs- 
tigat de C. F. Barcelona care în 
finală a dispus cu 2—0 de Eintracht 
Frankfurt pe Main.

AGENDA SĂPTĂMÎHil
1
1—12

2— 5

FOTBAL 
TENIS

2—12
4— 5

TIR CU 
ARCUL 
CICLISM
ATLETISM

5

BOX 
AUTO 
CICLISM 
ATLETISM

Danemarca — Franța, la Copenhaga (amical) 
Campionatele internaționale ale S.U.A., le Forest 
Hills
C.M. și C.E. la Goteborg (Suedia)

„Tour de l’Avenir" (amatori), în Franța
'R. D. Germanâ — U.R.S.S. (decatlon) la Halle 
(R.D.G)
Turneul „Volksstimme" la Viena
„Turneul Prietenia", la Torun (Polonia)
C.M. — fond (profesioniști) la Lecce (Italia) 
Meci triunghiular, Elveția — R. F. Germania 
Olanda
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