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După cele 5 medalii olimpice de la Montreal
Tovarășul Nîcolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a inaugurat, joi dimineața, cea 
mai mare unitate comercială 
din țară — magazinul univer
sal „Unirea" din București.

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au venit to
varășii Cornel Burtică, Paul 
Nicuiescu, Gheorghe Oprea, Du
mitru Popescu. Gheorghe Ră- 
dulescu, Iosif Banc. Aurel 
Duma.

Secretarul general al partidu
lui a fost intîmpinat de to
varășii Lina Ciobanu, ministrul 
industriei ușoare, Ion Dincă, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
precum și de Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului co
merțului interior, de reprezen
tanți ai organelor municipale de 
partid și de stat, de factori de 
răspundere din unele ministere.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat cu multă 
căldură de numeroși 
reșteni. Această primire entu
ziastă reflectă dragostea fier
binte. prețuirea și recunoștința 
pe care întreaga națiune Ie nu
trește față de cel ce, în fruntea 
țării și partidului, face totul 
pentru ca obiectivele ce ni 
le-am propus, pentru a urca 
noi trepte ale devenirii noastre 
socialiste, să fie îndeplinite.

La 
nieri 
neral 
flori.

Apoi, 
(iile mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat panglica 
inaugurală a noii unități — cel 
mai mare și modern magazin 
al comerțului socialist din țară.

Realizat după indicațiile se
cretarului general al partidului 
in vederea creării unor com
plexe moderne pe măsura ce
rințelor actuale ale unui comerț 
civilizat, eficient, noul magazin 
îmbogățește zestrea Capitalei cu 
încă 30 000 metri pătrați de spa
ții comerciale, dublind astfel

multă 
bucu-

grup de pio- 
oferit secretarului ge- 
partidului buchete de

sosire, un 
a 
al

în aplauzele și ova-

suprafața unităților de desface
re amenajate în București de 
la începutul acestui an.

Noul magazin universal — 
situat în Piața Unirii — este 
dotat cu instalații moderne de 
climatizare și sonorizare, cu 
scări rulante și lifturi. Este 
conceput pentru a putea de
servi zilnic circa 150 000 de ce
tățeni.

Secretarul general al partidu
lui a parcurs pe rînd raioanele 
magazinului Unirea, examinînd 
cu atenție calitatea și diversi
tatea produselor, modul lor de 
prezentare.

în cadrul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere
sat de felul de realizare a 
obiectivelor fundamentale ce 
stau în fața acestei unități — 
aprovizionarea cu produse în
tr-o gamă variată, condițiile de 
servire optimă, economisirea 
timpului cumpărătorului. în a- 
cest context, secretarul general 
al partidului a indicat să sc 
aibă permanent în atenție pro
blemele aprovizionării unității, 
a întregii rețele comerciale cu 
o gamă cît mai diversă de pro
duse, cit mai frumoase și de 
cit mai bună calitate.

în discuția cu factorii de 
răspundere prezenți, secretarul 
general al partidului s-a in
teresat, totodată, de modul de 
organizare și aprovizionare a 
unităților de alimentație pu
blică și a magazinului alimen
tar cerînd o preocupare spo
rită pentru existența unei mai 
mari diversități de preparate 
pentru ca 
părătorilor 
alimentare 
rioară.

La plecare 
nou o caldă 
care oamenii 
primat vibrant sentimentele dc
fierbinte recunoștință față de 
partid, față de secretarul său 
general, pentru grija și atenția 
permanentă pe care le acordă 
nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor.

la dispoziția cum- 
să se afle produse 
de calitate supe-

a avut loc 
manifestare 
muncii și-au

din 
prin 
cx-
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BOXUL ROMÂNESC ARE POSIBILITĂȚI

Șl MAI MARI PENTRU AFIRMARE
® Analiză critică, exigentă, a comportării boxerilor
situației existente în principalele secții din țară ® Planul de acțiune al biroului 

federal cuprinde măsuri ample, ferme, menite să asigure noi succese
în continuarea acțiunii în

treprinse de Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. de a se analiza pre
gătirea și participarea sporti
vilor români la cea de a 
XXI-a ediție a Jocurilor Olim
pice de la Montreal, recent a 
avut loc o ședință de lucru 
a Biroului Federației române 
de box. Cu acest prilej a fost 
analizată comportarea pugiliș- 
tilor noștri la turneul olimpic 
de la Montreal, desprinzîndu-se 
concluziile necesare și măsurile 
care să asigure succesele vii
toare. La ședință au fost pre- 
zenți general 11. Marin Dragnea, 
președintele C.N.E.F.S.. Emil 
Ghibu, secretar. si membrii 
biroului F. R. Box.

Atît informările prezentate de 
Ion Popa, antrenorul coordona- - 
tor al lotului olimpic, și Cristea 
Petroșeneanu, secretarul fede
rației. cit și luările de cuvint, 
au analizat critic, cu exigență, 
evoluțiile boxerilor români la 
Montreal. Judecind după rezul
tatele obținute de sportivii ro
mâni în turneul olimpic, unde 
s-au obținut cinci medalii 
(două dc argint și trei de 
bronz) se poate aprecia că per
formanța lor este lăudabila. 
Din punct de vedere al numă
rului sportivilor români care au 
urcat pe podiumul de premiere, 
succesul realizat la Montreal 
depășește toate performanțele 
din edițiile anterioare. Și to
tuși. deși rezultatele obținute 
de pugiliștii noștri la Jocurile 
Olimpice au fost, fără îndoială, 
bune, mulți dintre participan- 
ții la discuții și-au manifestat

„CURSA VICTORIEI" LA CICLISM

VASILE PASCALE (STEAUA) - UN NOU SI MERITUOS LIDER

romani la Montreal și a

PREDEAL, 2 (prin telefon).
Etapa a IÎI-a a „Cursei Victo
riei". desfășurată joi pe ruta 
Cîmpulung Muscel — Rucăr — 
Bran — Pîriul Rece — Predeal, 
i-a condus pe rutieri pe unele 
din cele mai frumoase șosele 
din țară, dar pentru cicliști 
extrem de dure.

în aceste condiții, etapa
IlI-a. deși a măsurat doar 93 
km, a avut darul să modifice 
structural ordinea în clasamen
tul general. Fostul purtător al 
tricoului galben. _Detlef Kletzin

, (Vorwărts din ~ ' 
datorită celor 
avans pe care 
capătul etapei 
că nu va mai 
nat, după întrecerea de 

locul 5.

a

însă mereu pe „metereze". în 
final, etapa a fost cîștigată de 
sovieticul Scrghei Suharucenko 
(2h36:57) care a sosit pe Cio
plea cu un avans de 11 s față 
de Vasile Pascale și cu 47 s 
față de compatriotul său — 
Nikolai Kozarev. Media orară 
obținută de învingător este de 
39,240 km.

(Steaua) 7h52:51,
N. Kozarev (T.S.K.A.)

CLASAMENTUL GENERAL
DUPĂ TREI ETAPE : 1. Va-

sile Pascale
2.
7h53:22. 3. E. Imbuzan (Voința 
Buc.) 7h54:35. 4. I. Kucereavîi 
(T.SK.A.) 7h56:58, 5. D. Klet
zin (Vorwărts) 7h57:04, 6. V. 
Skrebnikov (T.S.K.A.) 7h57:22.
Etapa de vineri : Predeal — 
Brașov — Feldioara — Șercaia 
— Rîșnov — Pîrîul Rece — 
Predeal (165 km).

Gheorghe ȘTEFAN ESCU

de la

insatisfacția de a nu se fi în
deplinit integral obiectivul de 
performanță al boxerilor, adică 
acela de a cuceri și o medalie 
de aur

Arătînd cu simț de răspun
dere cauzele care au condus la 
această situație, tehnicienii 
noștri nu s-au sfiit să mărtu
risească unele lipsuri legate de 
modul de pregătire efectuată 
înaintea întrecerilor
Montreal, lipsuri care le apar
țin. căutînd să găsească în a- 
celași timp și soluții eficiente 
pentru activitatea viitoare. De 
pildă, s-a arătat că nu toți re
prezentanții noștri s-au aflat la 
Montreal în cea mai bună for
mă sportivă (C. Cuțov, C. Gru- 
escu, C. Dafinoiu), că unii din
tre boxeri n-au aplicat cea 
mai potrivită tactică în parti-

dele dificile (V. Didea). în cu- 
vîntul său. tov. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., a arătat 
că selecția în echipa olimpici 
n-a fost făcută cu suficientă 
exigență. Cum altfel se poata 
explica prezența în formație a 
unor sportivi ca R. Cozma, V. 
Didea, Gh. Ciochină, a căror 
incapacitate de a face față cu 
succes unei astfel de competiții 
era cunoscută dinainte ?

Dezvăluind cu mult
critic lipsurile care s-au mani
festat cu ocazia ultimei ediții 
a Jocurilor Olimpice, cei mai 
mulți dintre participanții la 
discuții au manifestat o deose
bită preocupare pentru găsirea

Mihai TRANCĂ

spirit

(Continuare in pag. a 4-a)

DUPĂ ETAPA A TREIA A DIVIZIEI A DE FOTBAL

DEB8YUL SI CASCADA
GOLURILOR

R.D.G.), care 
peste 3 minute 
le acumulase la 
a Il-a se părea 
putea fi detro- 

joi 
se află pe locul 5. Liderul 
cursei a devenit stelistul Va
sile Pascale, care s-a dovedit 
nu numai un bun tactician, ci 
și un cățărător de clasă, difi
cultățile traseului 
sțbilitatca să-și 
buna prpgătire.

Pe Pascale l-am 
tun de Carsten Duan 
wărts). Iuri Kucereavîi (T.S.K.A. 
— U.R.S.S.), Ion Cojocarii 
tStcaua). Vaclav Pochop (Du- 
kla — R.Ș.C.) și Mircca Ro- 
mașcanu (Dinamo) într-o eva
dare organizată la numai 11 km 
ae la plecare. Pe parcurs (eta
pa a avut cinci puncte de că- 
rărare. iar sosirea s-a făcut pe 
Cioplea, tot în urcuș) o parte 
din fugari n-au putut rezista 
tempoului impus. în schimb, 
alți cicliști au venit din urmă 
și s-au atașat grupului din 
față. Vasile Pascale a rămas

AZI, LA SNAGOV

Ca întotdeauna, derbyul Di
namo — Steaua a fost o în
fruntare de stiluri. înainte de 
joc, cei mai mulți dintre iubi
torii fotbalului înclinau spre 
un rezultat de egalitate, confir- 
mînd, în fond, potențialul ge
neral echilibrat al celor două 
echipe. De altfel, ultimele două 
manșe — cele din campionatul 
trecut — s-au soldat cu rezul
tate de egalitate (3—3 și 1—1), 
dar care au fost, de fiecare 
dată, consecința unor mari în
fruntări, cu destule peripeții. 
Ne amintim că acel tumultuos 
3—3 a fost un veritabil „joc de 
contre", la deznodămîntul că
ruia a contribuit, nu întîmplă- 
tor, autoaccidentarea 
tru și Stoica, care nu 
tensiunii meciului, 
pe stadionul 
acest scenariu 
rii" psihice s-a 
(irmînd plusul 
(și de masivitate) al dinamoviș- 
cilor față de „cavaleria" ste- 
iistă, care zburdă în fața unui 
adversar mai puțin hotărît, dar 
care își găsește mai greu pașii 
in fața unui obstacol major.

Scriam în cronica de ieri că 
meciul a avut un moment psi
hologic, cel al ratării loviturii 
libere de către Dumitru. Aces
ta a fost un amănunt de cro
nică. Dar, dincolo de rolul lui

lui Dumi- 
au rezistat 
Miercuri, 
August", 
„ruptu-

„23
al
repetat, con- 

de maturitate

dindu-i po- 
demonstreze

întilnit ală- 
(Vor-

IA CAIAC-CANOE
O Dinamo - SUaua, un darby nautic de mare atracție

CLASAMENTUL LA ZI

1.
2.
3.
4.
5.

SPORTUL STUD. 
S.C. Bacău 
Dinamo 
Rapid 
„Poli- Timiș.

3 3 0 0
3 2 10
3 2 0 1

8- 1 8
6- 0 S

13- 5 4
5- 1 4
4-2 4

3 2 0 1
13 2 0

6— 7. Steaua 3 2 0 1 5-5 4
F.C. Bihor 3 2 0 1 2-2 4

8. F.C. Corvinul 3 1 1 1 7-3 3
9. F.C. Constanța 3 1 1 1 3-13

10. Politehnica lași 3 1 1 1 4-4 3
11—12. Jiul 3 1 1 1 2-4 3

F.C.M. Reșița 3 1 1 1 6-8 3
13. Universitatea Cv. 3 1 0 2 5-4 2
14. A.S.A. Tg. M. 3 1 0 2 2-2 2
15. F.C. Argeș 3 1 0 2 1-4 2
16. Progresul 3 0 1 2 1- 9 1
17. U.T.A. 3 0 1 2 0-10 1
18. F.C.M. Galați 3 0 0 3 1-10 0

efectiv în economia jocului, a 
existat în meciul de miercuri 
un moment mai important din 
punct de vedere tactic. După ce 
Dinamo a sprintat eficace, în
scriind un gol rapid, Steaua a 
replicat în stilul ei binecunos
cut, prin acțiuni de asalt. Ea a 
egalat foarte repede și a con-

loan CHIRILA

SNAGOV, 2 (prin telefon). 
Vreme urîtâ ieri, la Snagov, la 
ora startului întrecerilor din 
prima zi a Campionatului re
publican pe echipe la caiac-ca- 
noe : cer plumburiu, vint, ploa
ie. Abia după terminarea sen
ilor curselor de 500 m. la ju
mătatea concursului, s-a înse
ninat și deși vinhil a bătut în 
continuare, probele de 
s-au desfășurat in 
bune.

Au avut loc, așadar, 
probelor de 500 și 1 000 
din cele 11 probe ale 
mului (la Kl — f, K2 500 m 
— b și C 2 500 și 1 000 m vor

1000 m 
condiții

seriile 
m la 7 
progra-

avea loc direct finale 
za numărului 
scrieri). Așa 
caiaciștii și
Dinamo și Steaua — majorita
tea componenți ai loturilor re
publicane — au cîștigat toate 
cursele în care au evoluat. Di
namo și Steaua vor aborda azi 
lupta pentru titlu de pe poziții 
do egalitate (numerică), cu 
toate cele 11 echipaje prezente 
in finale. Trebuie să spunem.

din cau- 
de în-scăzut

cum anticipam, 
canoiștii de la

VI. MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Secvență din meciul Rapid — Jiul (3—0) : atac la poarta oaspeților, 
respins de Cavai. (Citiți cronica meciului în pag. 2—3)

Foto : V. BAGEAG(Continuare in pag. 2-3)



PROLOG...
Debut inedit al competițiilor 

oficiale de handbal din acest 
sezon legat de obligativitatea 
trecerii normelor fizice pentru 
toți componenții formațiilor di
vizionare A, feminine și mascu
line. Evenimentul se cere nu 
numai consemnat, ci și comen
tat, pentru că a avut menirea 
de a reliefa nivelul pregătirii 
fizice generale și specifice a 
sportivilor din eșalonul de 
frunte al handbalului nostru, 
precum și — în același timp 
— de a dezvălui modul în care 
antrenorii înțeleg rolul deter
minant al pregătirii fizice 
antrenamentul modern.

De la bun început vom su
blinia că inițiativa federației a 
fost binevenită, cu atit 
mult cu cît ea este rodul unei 
îndelungi activități 
tare, pe baza căreia probele și 
normele au fost nu numai dis
cutate, ci și testate cu prile
jul campionatelor anterioare, 
cînd acțiunea s-a desfășurat pe 
plan local. De această dată, 
cele 24 de formații masculine 
și feminine au susținut acest 
examen la București, pe bazele 
sportive din parcul „23 Au
gust".

Bineînțeles, am urmărit în
deaproape desfășurarea probe
lor, fapt care ne-a permis ' să 
tragem unele prime și suges
tive concluzii. A fost din nou 

valoarea 
și cel fe- 
diferență, 
deosebirii

în

mai

de cerce-

minine au fost net inferioare 
din punct de vedere al rezulta
telor înregistrate.

Ceea ce a caracterizat pozitiv 
probele masculine a fost valoa
rea cifrelor realizate la Testul 
Cooper, unde aproape fiecare 
echipă a avut cam jumătate 
din electiv la peste 3000 m în 
12 minute. De asemenea, la 
proba de aruncare a mingii de 
handbal, rezultatele au fost în 
general bune, ceea ce denotă 
că preocupările pentru dezvol
tarea forței de aruncare 
poartă sînt permanente.

La feminin situația s-a 
vedit a fi 
mai mult 
de cazuri 
tregi au 
la anumite norme, cele mai di
ficile obstacole fiind tocmai a- 
celea foarte necesare în hand
bal — tracțiunile în brațe (cifra 
minimă — 2 1), care solicită

la

do- 
atîtîngrijorătoare, cu 

cu cît nu este vorba 
izolate. Echipe în- 

avut eșecuri în bloc

centura scapulo-humerală și 
Testul Cooper. Semnalul de a- 
larmă s-a amplificat și mai 
mult atunci cînd am putut auzi 
chiar un tehnician cunoscut, 
solicitat și la loturile reprezen
tative, afirmînd că întreaga ac
țiune este inutilă, deoarece 
handbalistele trebuie să știe 
mai bine să mînuiască mingea, 
chiar dacă o fac fără forță și 
viteză. Am redat această opi
nie tocmai pentru că noi o con
siderăm caracteristică majori
tății tehnicienilor din handba
lul feminin, ale cărui slabe re
zultate pe plan internațional — 
atit la nivelul lotului reprezen
tativ, cit și al echipelor de 
club — se datoresc în mod e- 
vident tocmai lipsei de forță, 
de viteză și de rezistență.

CAMPIONATELE DE SĂRITURI
PENTRU SENIORI

Câlin ANTONESCU 
Horia ALEXANDRESCU

Ediția din acest an a campio
natelor republicane de sărituri 
în apă pentru seniori are un 
caracter inedit prin faptul că 
prilejuiește unui centru cu o 
frumoasă tradiție în natație — 
Oradea — să găzduiască o în
trecere în premieră pentru 
el. Programul întrecerilor 
prevede ca luni băieții să 
sară de la trambulină (ora 10) 
și fetele de la platformă (ora 
15), iar marți fetele să concu
reze la trambulină (ora 10) și 
băieții la platformă (ora 15). 
Deținătorii titlurilor, cucerite în 
1975, sînt : Ion Ganea (ambele 
probe) de la C.S.M. Sibiu, Ru- 
xandra Hociotă (trambulină) 
la Școala sportivă Sibiu 
Elena Cîrstică (platformă) 
la Progresul București.

de 
și 

de

HOCHEIUL, ÎN ACTUALITATE $

SCORUL CA STĂRI

evident că între 
handbalului masculin 
minin este o mare 
consecință firească a 
calitative dintre munca depusă 
de antrenorii echipelor mascu
line și cei ai formațiilor femi
nine. Sigur că aprecierea nu se 
referă la absolut toți antrenorii, 
pentru că au existat echipe 
masculine cu rezultate slabe și 
echipe feminine cu performanțe 
neașteptat de bune, dar, în ge
neral vorbind, întrecerile fe-

Pentru hocheiștii noștri frun
tași vara aceasta a coincis cu o 
perioadă de intensă activitate. 
Promovarea în grupa de elită a 
campionatului mondial — un suc
ces de prestigiu al sportului ro
mânesc — a ridicat în fața jucă
torilor, a cadrelor tehnice care 
se ocupă de pregătirea lor, obli
gația de a aborda noul sezon cu 
maximum de seriozitate și res
ponsabilitate.

După o scurtă vacanță Ia ma
re, lotul de seniori și-a reluat 
activitatea, potrivit unui 
gram riguros. Mai întîi, o 
rioadă de pregătire fizică 
rală (la Izvorul Mureșului), 
poi — pe gheață (la Miercurea 
Ciuc).

In cursul lunii iulie, reprezen
tativa a întreprins un turneu 
peste hotare, partlcipînd (în R.F. 
Germania) la tradiționala compe
tiție „Turn und Taxis" și susți-

® Intense pregătiri ale lo
turilor de seniori și juniori 
@ Program non-stop la 
Miercurea Ciuc ® în 
această săptămînă, gheață 
pe patinoarul „23 August" 

din Capitală
pro- 
pe- 

gene- 
a-

i

ft IN JUDEȚUL GALAȚI s-au 
mai înființat încă trei centre de 
mini-rugby, și anume, la Cos- 
mești și Tg. Bujor (două). Primul 
nucleu pentru învățarea sportului 
cu balonul oval a început să 
funcționeze la Fărțănești în urmă 
cu patru anî. ft LA MARGHITA 
(jud. Bihor), începerea campiona
tului Diviziei C la fotbal a fost 
marcată prin organizarea unei reu
șite duminici sportive pe stadionul 
orașului, unde numeroși tineri s-au 
întrecut la diferite jocuri, ca volei, 
handbal etc. ft IN COMUNA JI- 
JILA (jud. Tulcea) funcționează 
de aproape un an de zile o sec
ție de judo. Inițiatorul acestui 
sport în localitate este inginerul 
agronom Constantin Bușlega. Re
cent, judokanii din Jijila — care 
se numără printre primii în me
diul sătesc — au făcut o reușită 
demonstrație Ia Măcîn, Iar acum 
se pregătesc pentru faza de zonă 
o campionatului republican. O O- 
DATA CU ÎNCEPEREA sezonului 
fotbalistic de toamnă, la Urziceni 
și Chirnogi (jud. Ilfov) terenurile 
de sport au fost complet reamena- 
Jate. Cel de la Urziceni este un 
adevărat stadion, cu mai multe 
terenuri pentru diferite sporturi, 
ft „CUPA MARAMUREȘ- la te
nis, competiție aflată la a lll-a 
ediție ce a avut loc la Baia 
Mare a revenit la individual lui 
C. Dumitrescu (Jiul Petroșani) 
care a dispus de A. Viziru (CU- 
PROM Baia Mare) cu 6—3, 6—0. 
La dublu au cîștigat A. Viziru și 
Al. Suto (CUPROM), învingători 
cu 6—3, 6—3 în fața lui C. Du
mitrescu șî D. Mocanu (Jiul), 
ft CAMPIONATUL DE MINIFOT-

BAL al orașului Mediaș, la care 
au evoluat 8 echipe, a revenit 
anul acesta echipei Viitorul, care 
funcționează pe lîngâ Casa pionie
rilor. ft FINALA PE JUDEȚ a „Cu
pei Victoriei" la ciclocros, ce a 
avut loc la Cluj-Napoca, a revenit 
lui N.Bacai (Lie. Andrei Mureșanu) 
la semicurse și M. Pop (Refracta
ra Dej) la turism. ft O FRUMOA
SA ACTIVITATE de masa se des
fășoară la Clubul sportiv al în
treprinderii de autocamioane din 
Brașov. Recent s-au încheiat cam
pionatele de handbal și fotbal, 
la care s-au întrecut 22 și, res
pectiv, 28 de echipe. La jocul cu 
mingea mica au cîștigat sportivii 
din secțiile mecanic șef — la fete 
și sculârie — la băieți. La fotbal, 
finala s-a disputat între formați
ile „Sculârie" și „Montaj general" 
— scor 3—2. ft FOȘTII FOTBA
LIȘTI de Divizia B din Sinaia au 
susținut un meci de old-boys cu 
echipa italiană Anniene, pe care 
au întrecut-o cu 3—1. Au marcat 
pentru sinăeni Feldman (2) și 
Focșeneanu. In echipa orașului 
Sinaia au jucat printre alții cu
noscutul bober Panțuru (portar) și 
Dumitriu I. • ASOCIAȚIA SPOR
TIVA RELONUL SAVINEȘTI a fă
cut progrese serioase în ultimul 
timp avînd acum în activitatea 
competițională de performanță pa
tru echipe : handbal băieți — Divi
zia A, fotbal — Divizia B, hand
bal fete și volei băieți — Divi
zia B.

CORESPONDENȚI : T. Siriopol, 
A. Pașcaiău, I. Jipa, D. Moraru- 
Slivna, V. Sâsâranu, Z. Rișnovea- 
nu, I. Lespuc, C. Gruia, F. Vasile 
și N. Marcu.

■
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nînd două jocuri în Elveția. Bi
lanțul este satisfăcător : 10 în
tîlniri — 5 victorii, 4 înfrîngeri 
și un meci egal, cu un' golaveraj 
general de 58—31. Exceptînd me
ciul pierdut cu puternica forma
ție sovietică Spartak Moscova 
(4—10), în celelalte trei, echipa 
noastră a fost întrecută la sco
ruri strînse : 4—5 cu S.o.N.P.
Kladno (Cehoslovacia), 3—5 cu 
selecționata Poloniei și 2—4 cu 
campioana R.F. Germania, H.C. 
Bad Neuheim. După cum ne-a 
declarat antrenorul principal al 
echipei, Ștefan lonescu, elemen
tul cel mai important care 
desprins din acest turneu 
acela că hocheiștii noștri 
psihologic apți să lupte împotriva 
unor adversari valoroși, de clasa 
celor pe care ii vor întîlni în 
grupa A a C.M.

A urmat, la înapoiere, un nou 
stagiu de pregătire nespecifică 
în ambianța Snagovului, iar de 
luni lotul s-a reunit la Miercu
rea Ciuc unde se va definitiva 
echipa care urmează să evolueze 
între 10 și 17 septembrie, la Riga 
în turneul dotat cu „Cupa So- 
vetskl Sport". Componența este 
deosebit de puternică : Skoda
Plsen, Spartak Moscova, Tor
pedo Gorki, Traktor Celeabinsk, 
Dinamo Riga și reprezentativa 
României. Va fi un test greu, 
dar important pentru evaluarea 
stadiului de pregătire a ho- 
cheiștilor români.

După acest turneu, jucătorii își 
vor continua activitatea la clu
buri, între 26 septembrie — 5 oc
tombrie (la Miercurea Ciuc, pre
liminariile) șl 17—24 octombrie (la

s-a 
este 
sînt

București, faza finală) urmînd 
să se dispute „Cupa României".

Pentru această toamnă sînt 
prevăzute cîteva întîlniri amicale 
cu viitoarele adversare din 
grupa A șl cu alte echipe puter
nice.

„Avem cele mai bune condiții 
de pregătire, ne-a declarat antre
norul Ștefan lonescu. Ceea ce se 
cere de la colectiv este, în pri
mul rînd, disciplină, atit in tim
pul antrenamentelor cit — mai 
ales — în afara lor. Este nece
sară, de asemenea, participarea 
activă, conștientă și responsabilă 
a fiecărui jucător Ia procesul 
instructiv-educativ. Ne așteaptă 
o perioadă de muncă foarte as
pră. Dar, cu atit mai plăeute vor 
fi roadele ei“.

★
Șl juniorii, calificați după cum 

se știe în grupa A a Campiona
tului european, se află într-un 
stadiu destul de avansat în pri
vința programului de pregătire. 
Lotul (alcătuit după testarea a 
peste 50 de tineri jucători) efec
tuează zilnic două antrenamente 
pe gheață. Intr-un joc de verifi
care, juniorii au întîlnlt formația 
Școlii sportive din Budapesta pe care - — • - • - -
11—4

au întrecut-o cu scorul de 
(2—2, 4—1, 5—1).

★
Miercurea Ciuc s-a desfă

cu 
Trofeul a re-

La 
șurat turneul de vară dotat 
„Cupa Eliberării". — - -
venit formației locale Sport Club 
care a înregistrat următoarele 
rezultate : 3—3 cu Dinamo (fără 
jucătorii din lot), 11—2 cu Avîn- 
tul Gheorghieni și 9—1 cu Sportul 
studențesc. Pe locul secund s-a 
clasat Sportul studențesc (6—5 
cu Dinamo), iar în continuare 
Dinamo și Avîntul.

★
Capitala este pregătită să inau

gureze noul sezon hocheistic. Lu
crările de reparații și amenajări 
la patinoarul „23 August" s-au 
încheiat. La această oră compre- 
soarele funcționează din plin, ast
fel că la sfîrșitul săptămîni! 
gheața va fi gata.

Valeriu CHIOSE

Rar am văzut meci mai 
înstrăinat de propriul scor 
ca acest frumos, viguros și 
expresiv Dinamo—Steaua
de miercuri. O scriu ca un 
om care a „mers" cu Di
namo de astă-dată, dînd-o 
învingătoare la un punct. 
5—2 nu-mi trecea prin cap, 
nici mie, dar nici meciului.

Căci orice meci are ca
pul lui, cu ideile lui și sco
rul, de obicei, reflectă aceste 
idei. Sînt tare suspicios cu 
acei care se ridică împotriva 
scorului unui meci. Bocetele 
și blestemele la adresa ta
belei de marcaj mi se par 
nu o dață deplasate și ri
dicole. Tendința mea este 
să justific 
de marcaj, 
vedesc că 
e unul din 
rurile durabile, de 
neclintit ale unei 
partide. Cei care 
după ce au domi
nat teritorial 80 
de minute din 90 
văd că au pierdut 
cu 2—0 și încep 
urle la tabelă, nu-mi sînt 
prea dragi în acele clipe. 
Numai că Dinamo n-a în
vins cu 2—0 ci cu acest tare 
curios 5—2 în care e foarte 
greu să recunoști adevărul 
meciului și al poveștii sale. 
5—2 e aproape un set de 
tenis fără probleme, o plim
bare cu două brecuri. Ori, 
la drept vorbind, n-a fost 
așa : Dinamo a avut mari 
probleme și nu s-a plimbat 
deloc. Meciul a fost foarte 
echilibrat, cu Dinamo mai 
consistent în joc, dar cu 
Steaua permanent capabilă 
să învingă, meciul a fost 
cînd frumos cînd aspru, cu 
draci dar și cu acțiuni di
vine, și — încă o dată — 
nu vestea prin nimic scorul 
de pe tabelă.

Mă întorc însă și zic : ei 
și ce dacă nu-1 vestea ? Nu-1 
vestea și totuși a venit ! 
Chiar din senin n-o fi ve
nit... Să-1 privim atent — 
fiindcă printre multele slă
biciuni ale vieții noastre de 
spectatori bucureșteni, sim
patici foc pînă la această 
magnifică cifră de 80 000 la 
primul cuplaj al toamnei, 
printre slăbiciunile noastre, 
nu numai ale echipelor 
noastre, se găsește și acea
stă neatenție față de scor. 
Pentru mine, 5—2-ul acesta

tabela 
să do- 
scorul 

adevă-

FINALELE CAMPIONATULUI Pf ECHIPE EA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

însă, că Steaua va fi handica
pată de absența cuplului de 
canoiști Gh. Danielov — Gh. 
Simionov, vicecampioni olim
pici, Danielov aflîndu-se în 
convalescență după o interven
ție chirurgicală. Această ab
sență, ca și altele, vor influența 
clasamentul general, apropiind 
pe Dinamo de cîștigarea titlu-

întreprinderea de turism, hoteluri 
Șl RESTAURANTE bucurești

lui (pe care l-a obținut și la e- 
diția trecută).

Seriile au reprezentat pentru 
cele două adversare un prilej 
de studiu reciproc, de cîntărire 
a forțelor. Am avut ocazia să 
asistăm și la cîteva „mutări 
tactice", fiecare echipă căutînd 
cele mai bune soluții în alcă
tuirea echipajelor pentru rea
lizarea unui punctaj cît mai 
bun. Astfel, campionul olimpic 
la caiac simplu 500 m, Vasile 
Diba, nu a participat la proba 
sa favorită, concurînd la 1000 
m, Dinamo fiind reprezentată, 
în proba de viteză de Mihai 
Zafiu, care a obținut dealtfel 
cel mai bun timp în serii. La 
canoe, dimpotrivă, Ivan Patzai- 
chin — specialist la 1 000 m — 
a evoluat la 500 m lăsîndu-i lo
cul în cursa de 1000 m lui 
Lipat Varabiev.

Azi, de la ora 9,30, se dis
pută cele 11 finale din cadrul 
campionatului pe echipe.

a vf 
zic < 
expr 
ei d 
obișr 
sezo 
priv 
ciuri 
unor

cum 
dat

bice 
unde 
noas

Se fa 
acea 
urîtă, 
jeros 
tei d< 
fort s 
Tocmi 
rea" 
nizare 
grosol 
unei i 
cel p 
angoa 
de p; 
fasole 
să ști 
știi și 
e tot 
în ca 
pe l 
Steau 
— îi 
în fi' 
dei, i 
dulce 
atente 
țiuni 
1—0, 
cere 
într-o 
rele 
pe 
scor, 
însă 
fiecar 
mă î 
în fo

RA^CHFT turneul internațio-NAL FEMIN!N DE LA 
CLUJ-NAPOCA a fost cîștigat de echi
pa Iscra Kijov, clasată pe locul 3 în 
campionatul Cehoslovaciei. Pe locuri
le următoare : 2. Universitatea Cluj- 
Napoca, 3. Crișul Oradea, 4. Mobila 
(fostă Sănătatea) Satu Mare. f 
remarcat : Vrikanova, Klimkova de 
Iscra, Doina Prăzaru-Mate, 
Floarea și Mariana Merca de la „U“ 
(NUȘA DEMIAN — coresp). © SERI
ILE DIVIZIEI B. Recent au fost stabilite 
următoarele serii ale Diviziei B (care 
va începe la 17 octombrie): masculin- 
seria I : Gloria Dej, Sănătatea Satu 
Mare, „U“ l| Cluj-Napoca, Comerțul 
Tg. Mureș, Constructorul Arad, Voința 
Zalău : seria a ll-a : Știința Mediaș, 
Știința Petroșani, C.S.U. Pitești, Uni
versitatea Craiova, Voința Timișoara, 
Olimpia Sibiu ; seria a lll-a : Letea 
Bacău, Știința Ploiești, Marina Con
stanța, A.S.A. Bacău, Electrica Fieni, 
Victoria M.T. Tc. Botoșani ; seria a 
IV-a : Lie. 35 (lotul de juniori),
IPROMET, URBIS, Arhitectura, Univer
sitatea, Automatica, Mine-Energie,
P.T.T., A.S.A., Politehnica, T.I.M.B, 
(toate din București) ; feminin — seria 
I : Metalul Salonta, Medicina Timi
șoara, Constructorul Arad, C.S.U. Tg. 
Mureș, Voința Reghin, Voința Oradea; 
seria a ll-a: Știința Sf. Gheorghe, 
Carpați Sf. Gheorghe, Știința Mediaș, 
Știința Tr. Măgurele, Universitatea Cra
iova ; seria a lll-a : Lumina Botoșani, 
Universitatea Iași, Confecția Călărași, 
ROVA Roșiorii de Vede, Știința Con
stanța, Tomistex Constanța ; seria a

IV-o : 
pia II, 
P.T.T., 
Bucureș
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AGENDA VISĂTORULUI Șl PESCARULUI SPORTIV

VA INVITĂ 
PE LITORAL

ÎN LUNA
SEPTEMBRIE

AVANTAJE :

— tarife reduse.
— copiii pînă la 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 și ITA este 
redus cu 50%,

— serii de odihnă, de 12 zile sau mai 
scurte în elegantele hoteluri din stațiunile ! 
Mamaia, Eforie Sud, Jupiter, Aurora, Venus, 
Saturn, Neptun, Eforie Nord și Costinești,

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

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

e în zilele de 10,11 și 12 septem
brie va avea loc în Capitală o tre
cere în revistă a celor mai buni 
clini de vînătoare, un concurs 
republican de chinologie, la care 
vor fi prezentați peste 150 de clini 
de diferite rase. în prima zi va 
avea Ioc pe baza hipică de pe 
Calea Plevnei o expoziție-concurs, 
apoi a doua zi pe un fond de vînă
toare din apropierea Capitalei, un 
concurs de aplicații vînătorești.

a De două săptămîni a " 
vinatul la păsări de baltă 
gîște sălbatice) precum și 
pelițe, vînat preferat de 
majoritate a vînătorilor.

A Activitatea competițională la 
pescuitul sportiv (staționar) este 
deosebit de bogată în această pe
rioadă. Astfel, duminică va avea 
loc la Orșova, pe faleza lacului 
de acumulare de pe Dunăre, con
cursul republican de tineret. In

început 
(rațe și 
la pre- 
marea

zilele de 11—12 septembrie la Med
gidia, pe Valea Carasu, se va des
fășura finala campionatului re
publican de pescuit staționar pen
tru seniori, categoria B. Cel mal 
buni 10 pescari sportivi de la a- 
ceastă confruntare vor participa — 
împreună cu cei selecționați la 
concursul de anul trecut — la 
întrecerile decisive pentru cîștiga- 
rea titlurilor de campioni ai țării, 
concursul seniorilor categoria A, 
programate pe data de 18—19.IX. 
la Tg. Mureș. O inițiativă salutară 
a A.G.V.P.S. — organizarea la Bra
șov (în perioada 1—10 septembrie) 
a unei tabere de Inițiere șl pregă
tire a micilor lansetlști, la care 
participă copii și tineri pînă la 17 
ani.

La pescuit se obțin rezultate bu
ne în aceste zile la crap atit în 
bălți cît și în Dunăre, unde mal... 
pică și somotei și șalău. (T.R.).
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tinuat asaltul timp de 10 mi
nute, lăsînd impresia că va 
îngenunchia apărarea dinamo- 
vistă, care nu se afla în apele 
ei, cu un debutant (I. Marin) 
pe postul de fundaș dreapta, cu 
un cvasidebutant (Cheran) pe 
frontul sting al apărării și cu 
un G. Sandu vizibil nerefăcut. 
Din păcate pentru Steaua, a- 
tacanții (și mai ales Năstase) 
n-au reușit să valorifice iure
șul declanșat. După aceste 10— 
15 minute s-a produs, de fapt, 
marea cotitură tactică a jocului, 
în fata pericolului, toate cele 
trei vîrfuri dinamoviste „au 
venit la joc“ pînă în careul 
propriu, la acest capitol exce- 
lînd Lucescu, care simte, ca 
nimeni altul, momentul dificil, 
și se dăruiește cu atîta însu
flețire, incit îi atrage, ca un 
magnet, pe Dudu Georgescu și 
Vrînceanu, teoretic scutiți de 
efortul replierilor pină în poar
ta proprie. Treptat, blocul 
dinamoviștilor a reușit să a- 
tragă Steaua în „metronomul" 
său, oprind raidurile lui Troi 
(pericolul nr. 1). în același 
timp, travaliul neobișnuit al 
lui Custov (umbra lui Dumi
tru) a privat-o curînd pe 
Steaua de dirijorul său. Odată 
iureșul stelist oprit, Dinamo a 
început să construiască laborios 
la mijlocul terenului. Spre deo
sebire de Steaua, care a conti
nuat să descrie triunghiuri ra
pide, dar a căror viteză nu per
mitea demarcări la fel de ra
pide în avanposturi (Troi și, 
mai ales, Năstase au fost de
seori surprinși pe picior greșit, 
dovadă și două mari ratări 
la 1—1), Dinamo a avut mai 
multă răbdare și a așteptat de
marcările vîrfurilor sale, care 
au lărgit la maximum frontul 
de atac, pentru a înlesni și un 
culoar mai bun detentei lui 
Dudu Georgescu. Acest duel 
tactic al liniilor de mijloc a 
sfîrșit prin a uza, în mod fi
resc, linia „mai ușoară" a Ste
lei, care a beneficiat foarte 
puțin de aportul celor trei vîr
furi ale sale, în timp ce Dinu, 
Custov și Moldovan I au primit 
în permanență ajutorul trioului 
Lucescu — D. Georgescu —

k 
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ține examenul de „corijențâ" în zile
le de 8 și 9 septembrie la București.

POPICF ECHIPELE BUCUREȘ- 
IVIIVL TENE Rapid (f) și O- 
limpia (m) au evoluat în R.D. Germa
na, la Karl Marxstadt, Jucînd în com
pania formației Motor. Rapid a cîști- 
gat cu 2383 — 2343 p d, iar jucătoa
rele Maria Popescu (433 p d). Ale
xandrina Navon (421) și Vasilica Pin- 
țea (402) au ocupat primele trei locuri 
la turneul individual. Olimpia a fost 
întrecuta de câtre S.C. Motor cu 5086—
5033 p d, iar în turneul individual 
Grigore Marin cu 896 p d și Liviu Tai
na cu 866 p d au ocupat locul I, res
pectiv, trei.

TENIS
terenurile 
pe primul 
ralulis —

IN TURNEUL DE
DUBLU organizat pe 

de la Ștrandul tineretului, 
loc s-a clasat perechea Ca- 
Râdulescu. Pe locurile ur

mătoare : Dula — Olaru, Staicu — 
Plâvițiu, Florescu — Silha, Stoicescu 
— Dîmboiu, Cociuban — Pedigan.

Șl TRICOU...
SPORT,)RELE DE

ur! în uniforme școlare
dispoziție de magazinele și raioanele specializate 
i de stat, care și în acest an, vă oferă o bogată 
ntală de uniforme școlare de toate mărimile și 
fffate ciclurile.

OCURAȚ1 DIN TIMP, PENTRU. COPIII dv. uni
forme școlare

CASCADA GOLURILOR
Vrînceanu. După cum se poate 
lesne constata, aritmetica fot
balului iși spune pină la urmă 
cuvintul, suma normelor de c- 
fort fiind hotăritoare. Bineîn
țeles că toate aceste argumente 
generale nu pot scuza pe Du
mitru. care, dincolo de urîțenia 

Grosu a trecut din nou (pentru a cita oară ?) de apărătorii Pro
gresului și se îndreaptă spre poarta lui Giron. Badea și Apostol 
nu jac altceva decit să aștepte deznodămintul. (Fază din partida 

Sportul studențesc — Progresul 4—0)

gestului său (care i-a atras 
eliminarea), și-a privat echipa 
de contribuția sa, intr-un mo
ment dificil, la scorul de 1—3.

Derbyul Dinamo — Steaua 
repune pe rol importanța îm
pletirii celor două stiluri în 
cadrul echipei naționale, știind 
că aceste două echipe sînt prin
cipalele furnizoare ale „trico
lorilor". Nevoia împletirii judi
cioase a celor două stiluri este 
cu atît mai imperioasă, cu cit 
simplitatea dezarmantă a ideii 
de joc a Sportului studențesc, 
de pildă, atrage atenția asupra 
rolului deosebit pe care îl are 
unitatea unei idei în cadrul 
unei echipe. Cu ani în urmă, 
echipa națională a avut o idee 
de joc. Odată cu declinul (mai 
mult subiectiv) al acestei idei,

ARBITRII ETAPEI A IV-a
U.T.A.—Rapid : N. Cursaru,

V. Gligorescu și N. Moroianu 
(toți din Ploiești)

Universitatea Craiova—Poli
tehnica Iași : C. Szilaghi (Baia 
Mare). St. Marian (Sighișoara) 
și I. Soos (Tg. Mureș)

Steaua—Corvinul : M. Fediuc, 
M. Abramiuc (ambii din Su
ceava) și V. Popovici (Boto
șani) •

A.S.A.—Poli Timișoara : R. 
Stîncan, A. Ianus și N. Suciu 
(toți din București)

Jiul—F.C. Bihor : Fr. Coloși,

ATITUDINI CONDAMNABILE
• Din foile de arbitraj și, 

mai ales, din rapoartele obser
vatorilor federali se desprinde 
concluzia că, sub aspectul ca
lității jocurilor, al nivelului lor 
tehnico-tactic, al forței de lup
tă a echipelor, etapa a Il-a a 
campionatului a marcat un 
progres față de etapa inaugu
rală, pentru ca, la rîndul ei, e- 
tapa a III-a, avînd ca pilon 
meciul Dinamo — Steaua, să ri
dice încă puțin ștacheta cali
tății.

• „Dinamo și Steaua au fur
nizat un joc destul de bun“ 
este de părere Florea Tănăses- 
cu, secretar general al F.R.F., 
care a fost observator federal 
la acest meci. „A fost un joc 
— așa cum se aștepta — de 
mare angajament psihic și fi
zic, in care Steaua a resimțit 
efortul de Ia Craiova". Arbi
trajul este apreciat ca bun, în 
general (ținînd seama și de 
gradul de dificultate a meciu
lui), dar în unele momente, C. 
Dinulescu ar fi trebuit să ma
nifeste mai multă fermitate. 
Florea Tănăsescu iși exprimă 
surprinderea față de reacția Iui 
Dumitru „Ia un cartonaș gal
ben absolut justificat" ceea ce 
i-a atras o meritată eliminare. 
Secretarul general al F.R.F. 

fotbalul nostru a primit — a- 
cum 1—2 ani — replica și su
gestia deseori seducătoare a 
stilului mai tranșant imaginat 
cu mult elan de Steaua. Der- 
byul dc miercuri invită la o 
sinteză. Această sinteză presu
pune o mai mare cenzurare a

Foto : Dragoș NEAGU 

elanului celor de la Steaua și 
un plus dc clan pentru acțiu
nile deseori prea cenzurate ale 
celor de Ia Dinamo.

Etapa de miercuri ne-a oferit 
o nouă cascadă de scoruri greu 
previzibile. Ea dă un oarecare 
farmec campionatului, dar nu 
ne poate face să uităm că 
„plonjonul" Reșiței de la 4—1 
la 1—6 sau cele zece goluri 
primite de U.T.A., ca să nu mai 
dăm și alte exemple, sînt tot 
atîtea argumente pentru „sub
țirimea" startului în actuala e- 
diție. în sfîrșit, constatări de
loc îmbucurătoare în ceea ce 
privește posibilitatea echipelor 
noastre de a recupera în trei 
zile. Iar cazurile Reșița sau 
U.T.A. nu sînt izolate.

I. Roșoga (ambii din București) 
și A. Izvernariu (Bocșa)

F.C.M. Galați—Dinamo : I. 
Rus, A. Șzilaghi (ambii din Tg. 
Mureș) șt N. Barna (Tîrnăveni)

F.C. Argeș—F.C. Constanța : 
M. Buzea, D. Rădulescu și Em. 
Svitlec (toți din București)

F.C.M. Reșița—Sportul stu
dențesc : Otto Anderco, I. Taar 
(ambii din Satu Mare) 
și FI. Pitiș (Oradea)

Progresul—Sport Club Ba
cău : N. Rainea (Bîrlad), P. 
Mărășeșcu (Iași) și P. Silvestru 
(Focșani).

critică și jocul periculos al lui 
Ion Ion și Anghelini. Pe de al
tă parte, Florea Tănăsescu ia 
poziție împotriva jucătorilor 
care, nechemați de nimeni, vin 
din partea cealaltă a terenului 
pentru a „stinge focul", dar, în 
fapt, ațîțîndu-1 și mai mult prin 
apariția lor (cazul lui G. San
du).

• „N-am avut nici o pro
blemă" spune N. Petriceanu, 
arbitrul meciului Sportul stu
dențesc — Progresul. Dacă se 
referă la problemele discipli
nare, o astfel de apreciere este 
pozitivă. Dar, un meci fără nici 
o problemă, de nici un ordin, 
nu mai este un meci de fotbal?

e Un fapt inimaginabil s-a 
petrecut la Bacău, în vestiarul 
echipei F. C. M. Galați, înain
tea începerii meciului. Raportul 
observatorului federal Anton 
Ioniță nu parvenise încă, ieri, 
la F.R.F. Despre faptul în 
chestiune nc-a vorbit, cu jenă 
și amărăciune în glas, Pavel 
Caradinț, președintele clubului 
gălățean. Este vorba de actul 
huliganic săvîrșit de antreno
rul Gheorghe Nuțescu, care — 
fără nici un motiv — după cî
teva cuvinte schimbate cu ju
cătorul Constantincscu, a tăbă-

VICTORIE CONCLUDENTA

Deși în zi de lucru și după 
cuplajul de miercuri, Rapidul 
a atras, ieri, în tribunele de 
Ia „Republicii" aproximativ 
30 000 de spectatori, avizi s-o 
vadă cîștigînd în partida cu 
Jiul. Si, intr-adevăr, cea mai 
populară echipă din fotbalul 
nostru a obținut, fără să stră
lucească, o concludentă victo

Stadionul Republicii ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi
mativ 30 000. Au marcat : MANEA (min. 22), RÎȘNIȚA (min. 44, din 11 m), 
ȘUTRU (min. 88). Raport de cornere : 11—3. Raportul șuturilor ia poarta: 
14—12 (pe spațiul porții : 9—4).

RAPID : lonițâ 8 — Pop 6, Pîrvu 8, Nița 5 (min. 55 Rontea 6), Popa 6 (min. 
39 Zalupca 5) — Șutru 6, Petcu 7, Rîșniță 8 — Teleșpan 5, Neagu 7, Manea 6.

JIUL : Cavai 5 — Niculescu 6, Bădin 5, Ciupitu 6, Deleanu 6 — Rusu 6, 
Mulțescu 6, Stoica 7 — Bucurescu 5, Dumîtrache 6, Sâlâjan 5 (min. 46 Covaci 6).

A arbitrat : T. Andrei ★★★ ; ta linie : P. Baban (cu greșeli) și I. Vințan 
(toți din Sibiu).

Cartonase galbene : PETCU, BADIN ; Trofeul Petschovschi : 9 ; La juniori i 
3-1 (1-1).

rie, la capătul unei prestații 
oricum superioare celei oferită 
de parteneră. A gîndit din start 
jocul mai bine (Petcu fiind 
umbra lui Mulțescu, piesa „nu
mărul unu" a Jiului, coordo
natorul de joc), a acoperit te
renul mai judicios, în sfîrșit 
a fost mai proaspătă pină la 
sfîrșit, atuuri cu care și-a do
minat adversara o bună parte 
din timp.

Acuzînd, în principal, lipsa 
de omogenitate, Jiul suporta 
greu forcing-ul rapidist : în 
min. 9, defensiva oaspeților a- 
corda al 5-lea corner ; în min. 
16, la un „cap" al lui Petcu, 
Cavai scotea, in extremis, de 
sub „transversală" ; în min. 22, 
portarul din Petroșani scăpa 
balonul în plasă, deși MANEA 
mai degrabă voise că centreze 
decit să șuteze. Pînă la pauză 
(min. 44), Jiul primea și al

ACTUALITATI • ACTUALITATI
• MECIUL PROGRESUL — 

S. C. BACAU SE DISPUTA 
SIMBATA. Stadionul Republicii 
găzduiește, mîine, jocul din ca
drul etapei a IV-a a Diviziei 
A, Progresul — Sport Club 
Bacău. întîlnirea începe la ora 
16.

• O NOUA PARTIDA PEN
TRU REPREZENTATIVA SE
CUNDA A ROMÂNIEI. Echi
pa B a României, constituită 
de curînd, va susține o nouă 
întîlnire internațională cu ca
racter amical. Ea va fi opusă, 
în ziua de 17 noiembrie, selec
ționatei similare a R. F. Ger
mania. Meciul se va desfășura 
la Timișoara.

• MIERCURI A PLECAT IN 
BULGARIA reprezentativa de 
juniori a țării noastre (echipa 
de perspectivă). Tinerii jucători 
români vor evolua la Plovdiv 
în cadrul unui turneu la care 
mai participă alte cîteva selec
ționate de juniori.

• BRIGADA DE ARBITRI 
DIN TURCIA la meciul Steaua 
_  F. C. Bruges. Manșa a doua 
a meciului Steaua — F. C. 
Bruges, care va avea loc la 
29 septembrie, la București, în 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni", va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Turcia ț 
Orhan Cebe (la centru), Fehmî 
Pazarci și Halie Atalik.

rît asupra lui, lovindu-1 în 
mod sălbatic cu pumnii, incit 
acesta nici n-a mai putut lua 
parte la joc, deși figura pe 
foaia de arbitraj. După această 
ispravă, Gheorghe Nuțescu s-a 
internat în spital. Oricare ar 
fi explicațiile de ordin medical 
pe care le-ar putea invoca an
trenorul în chestiune, ele nu 
pot șterge impresia penibilă, 
sentimentul de revoltă față de 
acest act huliganic, de necre
zut.

• Gazdă involuntară a aces
tui episod neplăcut. Bacăul ne 
oferă, în ceea ce-1 privește di
rect, o situație pe care ne face 
plăcere s-o consemnăm. Este 
vorba de excelenta echipă de 
juniori din Bacău, despre care 
Coloman Braun-Bogdan are 
numai cuvinte de laudă, după 
ce a urmărit-o în meciul cu 
A.S.A. Tîrgu Mureș. „Unii din
tre ei ar putea juca de pe 
acum în prima echipă". Să spe
răm că nu avem de-a face nu
mai cu juniori care promit 
(dintre aceștia au fost mulți), 
ci din rîndurile celor care se 
țin de cuvînt ! Ar fi bine, în 
primul rînd, pentru S. C. Bacău.

Jack BERARII) 

doilca gol (aulor RÎȘNIȚA, din 
11 m), penaltyul fiind greșit 
acordat, după părerea noastră, 
de arbitru întrucit Sălăjan n-a 
avut intenția să joace balonul. 
Era însă 2—0 și Rapidul aborda 
și mai calmă repriza a doua. 
Mai calmă, dar și mai puțin 
hotărîtă la finalizare, permi
țând oaspeților să treacă ei pen
tru un timp Ia „cîrma jocului". 
A fost perioada în care, atacînd 
mai grupat, mai combinativ, 
Jiul avea să scoată în evi
dență și slăbiciunile sistemului 
defensiv rapidist : în min. 61, 
Stoica a zguduit „transversala";

3

în min. 67, Mulțescu (la o lo
vitură liberă, de la 20 m) îl 
obliga pe Ioniță să salveze de 
lingă bară ; în min. 74, Covaci 
expedia și el balonul în bară. 
De abia atunci, în ultimul sfert, 
s-au trezit din nou jucătorii 
Rapidului. Mijlocașii, în frunte 
cu Rîșniță, au împins iarăși jo
cul spre careul advers și oca
ziile au început să curgă : a 
ratat mai întîi Neagu (min. 81, 
șut alături din interiorul ca
reului), apoi Rîșniță (min. 83, 
șut din poziție favorabilă de
viat de Cavai în corner) și din 
nou Neagu. Dar golul plutea 
și, in min. 88. la o combinație 
Rișniță — ȘUTRU, ultimul nu-î 
mai lasă nici o speranță lui Ca
vai : 3—0, scor cu care Rapi
dul a urcat pe locul 4 al cla- 
samenlului !

Gheorghe NICOLAESCU

• „CAVALERI AI FLUIE
RULUI" ELVEȚIENI la meciul 
Sportul studențesc — Olympia- 
kos Pireu. Conducerea jocului 
(retur) Sportul studențesc — 
Olympiakos Pireu, în „Cupa 
U.E.F.A.", a fost încredințată u- 
nor arbitri elvețieni : Andre 
Favre (la centru), Andre Daina 
și Jean Marie Macheret.

• PARTIDA RETUR DINA
MO — A. C. MILAN, în cadrul 
„Cupei U.E.F.A.", va fi condu
să de Klaus Ohmsen, din R. F. 
Germania.

LOTfl-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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tragere excepțională j

PROIMOEXPRES

CÎSTIGURI ÎN

AUTOTURISME și BANIJ

ULTIMELE ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

Variantele de 15 lei partici
pă la toate cele 8 extrageri.

Se cîștigă și cu 3 numere din 
5 sau 6 extrase.

Nu lăsați în ultima zi procu
rarea biletelor.

Mai multe bilete înseamnă 
mai multe șanse de a cîștiga 
autoturisme, bani și excursii în 
țară și străinătate.
ClȘTIGURlLE TRAGERII LOTO 

DIN 27 AUGUST 1976 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 
10% — autoturism „Dacia 1300“ ; 
Cat. 2 : 1 variantă 25% a 12.005 
lei și 7 variante1 10% a 4.802 lei ; 
Cat. 3 : 47,30 a 964 lei ; Cat. 4 : 
11,75 a 3.883 lei ; Cat. 5 : 85,15 a 
536 lei ; Cat. 6 : 141,15 a 323 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 î 79.196 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 2 va
riante 100% a 50.000 lei ; Cat. B : 
2,60 a 14.413 lei ; Cat. C : 12,25 a 
3.059 lei ; Cat. D : 32,65 a 1.148 
lei ; Cat. E : 73.15 a 512 lei ; 
Cat. F : 159,65 a 235 lei : Cat. X : 
1713,05 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA A : 139 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost obținut de ELENA BOBIR- 
NAC, din Brăila, iar cîștlgurile 
de 50.000 lei au revenit partici- 
panților : ALEXANDRU GOREA 
din Tg. Mureș șl DUMITRU 
CREȚU. din comuna Dolheștl — 
Suceava.



TURNEUL DE TENIS DE LA FOREST HILLS „TURNEUL PRIETENIA Il

SURPRIZE IN PARTIDELE
PRIMULUI TUR

NEW YORK, 2 (Agerprcs),
— Campionatele internaționale 
de tenis ale S.U.A. au continuat 
pe terenurile de la Forest 
Hills cu disputarea partidelor 
din primul tur al probei de 
simplu bărbați. Jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a întîlnit 
pe campionul neozeelandez 
Onny Parun. După primele 
schimburi de mingi, Parun s-a 
accidentat și a părăsit compe
tiția, astfel că Năstase s-a ca
lificat pentru turul următor.

Doi dintre favoriți au fost 
eliminați încă din primul tur. 
Harold Solomon a pierdut cu 
5—7, 4—6 în fața lui Billy 
Martin, iar polonezul Wojtek 
Fibak a cedat cu 7—5, 
2—6 partida susținută 
pania lui Kay Moore.

Iată alte rezultate :
— Proisy 7—6, 6—0: 
James “7—6,

6—7, 
în com-

Ramirez
Ashe —

6—3 ; Orantes —

Kuki 7—5, 6—1 ■ Kodes — Dent 
6—2, 6—2 ; Panatta — Bcngt- 

.sson 6—1, 7—6 ; Vilas —
Schneider 6—4, 6—4 ; Smith — 
Ball 6—2, 6—2 ; Dibbs — Pasa- 
rell 6—4, 6—2 ; Masters —
Crealy 7—6, 6—2 ; Gottfried — 
Hrcbcc 6—1, 6—1 ; Kakulia — 
Edmondson 7—5, 7—6 ; Delaney
— Molina 6—3, 7—6 ; Stockton
— Bertram 6—3, 6—1 ; Case — 
Guerry 2—6, 6—3, 
vitz — Taroczy 
Menon — Plotz 
Richey — Amaya 
Ruff els — Cahill .
Fleming — (Sanzabal 7—5, 7—6; 
Velasco — Teygan 6—2, 6—4 ; 
Alexander — Motiram C 
6—4 ; Lutz — Depress 
6—2 ; Pecci — Gisbert 
6—3 ; Caujolle — McManus 
6—1, 6—1 ; Pohman — Van Di- 
llen 7—6, 6—3 ; Riessen — Ma- 
chette 4—6, 6—4, 6—3.

7—5 ; Krule-
7—6, 7—5 ;
6—3, 7—5 ;
6— 4, 7—6 :
7— 5, 6—1 ;

J,
6—4,
6— 4,
7— 5,

a

Comportare
echipelor

Ulan-Bator

modestă

noastre
(R. P. Mon-La . ____

golă) s-a desfășurat tradiționala 
competiție voleibalistică „Tur
neul Prietenia", la care au par
ticipat reprezentativele mascu
line ale R. D. Germane, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Cubei, 
Poloniei, Ungariei, României, 
R. P. Mongole și Bulgariei, 
clasate în această ordine la în
cheierea disputelor.

Echipa României a evoluat 
la un nivel scăzut, comportarea 
jucătorilor fiind sub așteptări, 
în seria a Il-a, echipa noastră 
a fost depășită cu 3—0 de re
prezentativele Cubei și U.R.S.S.; 
cîștigînd doar partida cu for
mația R. P. Mongole, pe care 
a întrecut-o și în disputa pen
tru locurile 7—8 ale clasamen
tului

„CUPA SPERANȚELOR" PE LITORAL
general.

-A-
Nyregyhaza (Ungaria) au 
loc întrecerile din cadrul

9 Au început întrecerile de dublu
2 (prin telefon), 
zile foarte fru- 

noaptea a 
r_____ ____ .__  astfel că pe
terenurile îmbibate cu apă nu 
s-a putut juca joi dimineață 
pînă către ora prînzului. în 
ceea ce privește competiția, au 
continuat întrecerile pentru tu
rul II și au început probele de 
dublu. Cîteva rezultate 
tîlnirile de simplu.
17—18 ani, turul II : 
(R.D.G.) — Vlad 6—4. 
Hărnuțiu—Stefanski (
5— 1, 6—4. 6—3 ; Niemec 
lonia) — Zancu 6—3.
6— 3 ; Piuhn (R.D.G.) — 
rouki (Tunisia) 6—2. 6—1 ; Vin-

MAMAIA.
După cîteva 
moașe, miercuri 
plouat torențial.

din în-
Băieți, 
Arnold 

. 6—3 ;
(Polonia) 

(Po- 
4—6, 
Mas-

tilă-Brzozovski (Polonia) 6—1, 
7—5 ; dublu băieți : Marousek, 
Bognar (Cehoslovacia) — Di- 
nicu, Predescu 6—0, 6—1 ; Hăr- 
nuțiu, Pană—Getz, Black (S.U.A.) 
6—2. 7—5 ; Kotulski. Niemec 
(Polonia) — Sarreti. Kuharska 
(Ungaria) 6—4, 4—6, 6—1 ; Io- 
vănescu, Zancu—Colev. Stama- 
tov (Bulgaria) 6—4, 6—0 ; Ni- 
culescu, Stănescu—Stefanski, 
Brzozovski 6—3, 6—1 ; Vlâd, 
Vintilă — Bouhafa, Beyrakdar 
(Tunisia) 6—0. 6—0 ; dublu
fete : Cristina Mureșan. Ioana 
Nichita — Schultz, Wagner 
(R.D.G.) 6—3, 6—3. întrecerile 
continuă. (Cornel POPA — 
coresp. jud.)

La 
avut 
„Turneului Prietenia",, rezervat 
echipelor feminine. La competi
ție au luat parte, în ordinea 
clasamentului final, reprezen
tativele U.R.S.S., R. P. D. Co
reene, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane, Ungariei, Bulgariei, 
Poloniei, Cubei și României.

Echipa noastră de junioare a 
pierdut cu 3—0 partidele sus
ținute în compania formațiilor 
Cehoslovaciei, Poloniei, R. P. D. 
Coreene și Ungariei, clasîndu-se 
pe ultimul loc în serie. Volei
balistele 
singură 
Ungaria 
însă, în

noastre 
victorie, 
B, care 
afară de

au realizat o 
în meciul cu 
a participat, 
concurs.

g

DEZVOLTAREA
SPORTULUI

In urmă cu 31 de ani. în 
frumoasa piață Ba Dinh 
din Hanoi, președintele Ho 
Și Min a anunțat mulțimi
lor entuziaste, prezente aci. 
vestea întemeierii Repu
blicii Democrate Vietnam, 
primul stat al muncitorilor 
și țăranilor din Asia de 
sud-est. Acest eveniment a 
constituit încununarea unor 
lupte îndelungate și pline 
de sacrificii, duse de po
porul vietnamez, sub condu
cerea comuniștilor. pentru 
zdrobirea jugului colonial și 
a regimului feudal, pentru 
împlinirea idealurilor de 
libertate, dreptate socială și 
progres.

Anul acesta, eroicul popor 
vietnamez participă cu și 
mai mult entuziasm la săr
bătoarea sa națională, de
oarece este pentru prima 
oară cînd această memora
bilă zi este celebrată con
comitent de întregul popor, 
într-o patrie liberă și inde
pendentă. reunificată sub 
steagul socialismului. Procla
marea reunificării 
mului 
ment 
cestui 
nu a 
și a luptat neclintit 
a putea trăi liber, pentru a 
putea să-și valorifice din 
plin însușirile sale crea
toare.

în ansamblul activităților 
bogate și pline de semni-, 
ficații care marchează as
tăzi viața de zi cu zi a Re
publicii Socialiste Vietnam, 
mișcarea de educație fizică 
și sport își găsește tot mai

Vietna- 
a constituit un mo- 

istoric din viața a- 
neînfricat popor care 

putut fi îngenuncheat 
pentru

VALOROASE PERFORMANȚE ATLETICE

VIETNAMEZ
pregnant locul. Imediat după 
încetarea războiului și după 
reunificarea țării s-a tre
cut la organizarea unor am
ple acțiuni sportive de 
masă. Astfel, fiecare dimi
neață începe cu gimnastica 
de înviorare în toate șco
lile și în majoritatea colec
tivelor de muncă. De ase
menea, de un mare interes 
s-a bucurat o competiție 
populară de natație. rezer
vată atît vîrstnicilor, cît și 
tinerilor. Au luat parte sute 
de mii de concurenți. iar în 
finală s-a evidențiat Hu An 
Hai la masculin și Fam 
Tai Hao la feminin, ambii 
din Hanoi. O numeroasă 
participare s-a înregistrat și 
ia primele dispute naționale 
ale fotbalului. voleiului, 
handbalului și baschetului. 
Interesant de subliniat este 
și faptul că numeroși antre
nori de volei, baschet, hand
bal și atletism au urmat 
cursuri de specializare în 
țările socialiste prietene și 
că ei și-au început chiar din 
primele zile de după reuni- 
ficare activitatea, înregis- 
trînd rezultate dintre cele 
mai bune în munca lor.

Cu ocazia sărbătorii sale 
naționale, poporul român, 
tineretul sportiv al patriei 
noastre, adresează poporu
lui vietnamez un călduros 
salut frățesc, cele mai sin
cere felicitări, ca și urarea 
de a repurta în 
tot mai multe și 
lucite victorii în 
țiune de refacere 
tare a economiei

g

g

g
continuare 
mai stră- 

nobila ac- 
și dezvol- ș 
și culturii.

DIN FOTBALUL

ÎNTILNIRE AMICALA
Pe terenurile Progresul din 

Capitală s-a încheiat întilnirea 
amicală de tenis dintre selec
ționatele de juniori ale orașe
lor București și Praga. For
mația bucureșteană a fost al
cătuită din tenismani de Ia 
cluburile Dinamo și „Tot 
înainte". La capătul întrecerilor, 
echipa Bucureștiului a obținut 
victoria cu 11—6. Iată cîteva 
rezultate din probele de sim
plu, la băieți : Iovănescu — 
Knezek 6—3. 6—3 : Zancu —

FRAGABUCUREȘTI
Pitra 4—6, 2—6 ; Hărnuțiu — 
Fassati 2—6, 6—2, 7—9 ; Nisi- 
paru — Vesely 6—3, 1—6, 3—6 ; 
Iovănescu — Pitra 5—7, 6—3,
1— 6 ; Zancu — Knezek 1—6, 
7—5, 6—1 ; Hărnuțiu — Vesely 
6—3, 6—4 ; Nisiparu — Fassati 
6—2, 6—7, .6—0 ; fete : Lucia 
Romanov — Zahlavova 6—0,
2— 6, 6—2 ; Maria Romanov — 
Masopustova 6—4, 6—1 ; Lucia 
Romanov — Masopustova 6—3,
3— 6, 6—2 ; Maria Romanov — 
Zahlavova 6—1, 6—0.

IN CONCURSUL DE LA KOLN
în cadrul concursului inter

național atletic de la Koln, re
cordmanul mondial Dwight 
Stones (S.U.A.) a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime, cu 
2,28 m, întrecîndu-1 pe campio
nul olimpic Jacek Wszola (Po
lonia), clasat pe locul doi cu 
2,18 m. Cu mult interes a fost 
așteptată cursa de 800 m în 
care atletul kenyan Mike Boit, 
principalul favorit, s-a clasat

BOXUL ROMÂNESC ARE POSIBILITĂȚI
(Urmare din pag. I)

să 
mai 

_____  „ r__ _ _______ P? 
care boxul românesc o ocupă 
azi în arena internațională. 
Tehnicienii noștri au remarcat 
mutațiile importante care s-au 
produs în boxul amator mon
dial. Ei au reușit să schițeze 
tipul modern al boxerului de 
performantă, ca și direcțiile în 
care trebuie orientată metodica 
antrenamentului sportiv. Acea
sta. și în funcție de tendințele 
arbitrajului practicat la Mont
real.

în totalitatea lor. vorbitorii 
s-au preocupat și de găsirea 
celor mai bune măsuri pentru 
activitatea viitoare. Antrenorul 
emerit Constantin Dumitrescu 
a spus, printre altele, că Jocu
rile Olimpice s-au încheiat cu 
rezultate bune, la această oră, 
însă. în lotul nostru nu există 
mari valori și nici nu avem în 
față o pleiadă de tineri talen- 
tați ca în anii 1968—1969. Se 
pune problema să-i căutăm, 
să-i găsim ! Instruirea juniori
lor nu mai trebuie lăsată la 
voia întîmplării, pe mîna unor 
antrenori cu o calificare infe
rioară. Orientarea trebuie 
schimbată radical. în plus, este 
nevoie să eliminăm lipsa 
interes care se 
pregătirea unor 
iași.

Analizîndu-se 
actualului lot olimpic, s-a des
prins concluzia că pentru vii
toarea ediție a Jocurilor Olim
pice nu se mai poate conta de- 
cît pe aportul a doi sportivi 
din echipa aliniată Ia Montreal: 
Simion Cuțov și Mircea Simon, 
a căror vîrstă și valoare le dau 
dreptul să aspire la perfor-

unor noi soluții capabile 
ducă Ia o consolidare și 
fermă a poziției fruntașe

manifestă 
boxeri

de 
în 

frun-

componența

manțe și peste patru ani. în 
această situație, trebuie luate 
măsuri urgente de întinerire 
substanțială a loturilor cu ele
mente talentate, care să fie 
pregătite cu grijă și verificate 
în diferite competiții internațio
nale. Din discuții, a reieșit clar 
că singurul criteriu de selecție 
pentru viitoarea echipă olim
pică trebuie să fie comportarea 
pretendenților la titularizare în 
marile concursuri de pînă a- 
tunci : C.E. din 1977. C.M. din 
1978. C.E. din 1979, ca și alte 
mari turnee internaționale care 
vor avea loc pe parcursul a- 
cestor ani.

Din luările de cuvînt ale teh
nicienilor, membrilor biroului 
federal și altor participant! la 
ședința de analiză (Constantin 
Chiriac, Constantin Nour, Ion 
Chiriac, Theodor Oprică) am 
desprins hotărîrea tutui or de a 
se angaja la o muncă susținută 
pentru o nouă etapă olimpică dc 
patru ani, astfel ca la Moscova, 
rezultatele boxerilor români să 
fie și mai bune.

Se vizează perfecționarea 
metodicii pregătirii la toate ni
velele, un mai activ și perma
nent sprijin acordat antrenori
lor de pe întreg cuprinsul ță
rii, înființarea unor secții șco
lare puternice în care să fie 
instruiți, de cei mai calificați 
tehnicieni, tineri boxeri talen- 
tați care să întregească loturile 
naționale. întărirea și consoli
darea unor vechi centre pugi- 
listice cu frumoasă tradiție ș.a., 
toate menite să ducă pugilismul 
românesc pe o treaptă supe
rioară.

în încheiere, tovarășul ge
neral lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., i-a felicitat 
pe sportivi, antrenori, tehnicie
ni. pe toti specialiștii din-clu
buri și județe, care și-au a-

dus contribuția la succesul rea
lizat de boxul românesc la 
Montreal, urîndu-le noi succe
se de prestigiu. Dacă spiri
tul combativ, luciditatea și 
exigenta — aprecia președin
tele C.N.E.F.S. — dovedite cu 
prilejul acestei analize s-ar 
fi manifestat pe tot parcursul 
ciclului olimpic la selecția, 
pregătirea boxerilor în ordine 
și disciplină, atunci angajamen
tul lor s-ar fi realizat integral, 
iar acum am fi avut și un me
daliat cu aur la box.

Pentru a putea răspunde așa 
cum se cuvine sprijinului pri
mit din partea conducerii de 
partid și de stat — a spus în 
continuare vorbitorul —. este 
nevoie de o angajare totală, 
încă de pe acum, din această 
ședință, a tuturor factorilor cu 
răspundere în domeniul boxu
lui. Vor trebui făcute în con
tinuare eforturi pentru perfec
ționare. pentru atingerea înaltei 
măiestrii, astfel ca la viitoarele 
întreceri internaționale, euro
pene și mondiale rezultatele 
boxerilor români să fie și mai 
bune. Prin 
măsurilor 
ședință de 
sigure în 
ridicarea 
selecție și instruire la toate ni
velele va 
potențialul uman, rezervele bo
gate de care dispune această 
disciplină fruntașă a sportului 
românesc. Trebuie — a spus 
președintele C.N.E.F.S — ca 
tot ceea ce are mai bun boxul, 
sportivi. specialiști. activiști, 
să nu precupețească nici un e- 
fort pentru ca boxerii români 
să progreseze continuu, să în
vingă în cît mai mulle între
ceri cu caracter european și 
mondial.

abia pe locul patru. în 1:45,09. 
Proba a fost cîștigată de Ivo 
van Damme (Belgia) — 1:44,01, 
urmat de Rick 
(S.U.A.) — 1:44,04 
Wuelbeck (R.F.G.) — 1:45,05.

în concursul feminin, cunos
cuta sprinteră poloneză. Irena 
Szewinska a fost cronometrată 
în proba de 400 m cu 51.39, iar 
belgianca Anne-Marie Pira s-a 
situat pe primul loc în proba 
de săritură în înălțime, cu re
zultatul de 1,85 m.

Alte rezultate : ciocan — 
K. H. Rhiem 73,92 m ; 100 m - 
D. Steinmann 10,57; 400 m — A. 
Brijdenbach 45,46 ; lungime — 
J. Rousseau 7,84 m ; 1 500 m — 
J. Walker 3:34,05 ; prăjină — 
A. Kalliomacki 5,50 m.

Wohlhuter 
și Willie

INTERNATIONAL
LA COPENHAGA în meci 

amical : Danemarca—Franța
1—1 (0—0). Au marcat : Roent- 
ved. respectiv Platini.

SELECȚIONATA Mexicu
lui. aflată în turneu în Europa, 
a jucat la Madrid cu Atletico, 
pe care a învins-o cu 1—0.

A ÎNCEPUT noua ediție a 
campionatului brazilian. Cîteva 
din rezultatele din meciurile 
preliminare : Confianca—Por- 
tuguesa 2—1 ; Botafogo—Vitoria 
1—0 ; Fluminense—Alagoano
0—0 ; Coritiba — Sao Paulo 
0—2 ; Rio Negro—Guarari 0—&’

PÎNA în prezent 78 de țări,' 
printre care și România, și-au 
anunțat participarea la primul 
campionat mondial de fotbal 
rezervat juniorilor. Turneul fi
nal al acestei competiții va a- 
vea loc, între 27 iunie și 10 
iulie 1977. în Tunis.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO • Cursa de 400 de mile 

(640 km) de la Milwaukee, contînd 
pentru campionatul S.U.A., rezer
vat mașinilor de serie, a fost cîș- 
tigată de pilotul David Pearson 
(„Mercury"), ■ care a realizat o 
medie ora’ră de 236,500 km.

BASCHET • Aflată în Franța, 
echipa masculină Akademik Sofia 
a Jucat cu formația B. C. Lyon. 
Baschetbaliștii francezi au obținut 
victoria cu 81—80 <39—36).

aplicarea urgentă a 
stabilite în această 
lucru, menite să a- 

cel mai scurt timp 
calității muncii de

trebui să valorificăm

BOX O Campionul mondial pro
fesionist la cat. semiușoară, Ben 
Villaflor (Filipine), a susținut la 
Honolulu un meci amical în com
pania lui Rogello Castaneda. Bo
xerul fllipinez a obținut victoria Ja 
puncte • Deținătorul centurii 
mondiale la cat. ușoară. Roberto 
Duran (Panama), își va pune titlul 
în Joc la 15 octombrie, cînd îl va 
întîlni, în orașul Las Vegas, pe 
Alvaro Rojas (Costa Rica) • 
Fostul campion european de box 
la categoria „grea", englezul Joe 
Bugnet, care a revenit asupra 
deciziei sale de a abandona ac
tivitatea competițională. își va 
face reintrarea la 12 octombrie, 
cînd îl va întîlni oficial pe ac
tualul deținător al centurii eu
ropene, compatriotul său Richard 
Dunn. Meciul se va desfășura pe 
ringul celebrei arene „Wembley" 
din Londra.

CĂLĂRIE 0 Concursul interna
țional de la Hamburg s-a încheiat 
cu o probă de obstacole, în care 
victoria a revenit vicecamplonului 
mondial Eddie Macken (Irlanda), 
pe „Boomerang", cu timpul de 
48.2 Pe locurile următoare s-au 
clasat brazilianul Nelson Pessoa 
(„Chandon") — 60,2 și vest-ger- 
manul Paul Schoeckmoehle („Ta
lisman") — 63,1.

CICLISM © Cursa de la Fabria
no (Italia) s-a încheiat cu victoria 
lui Pierlno Gavazzi, care a par-

curs 227 km în 5 h 54:12,0. In ace
lași timp cu învingătorul au sosit 
principalii favoriți ai cursei, bel
gianul Roger de Vlaemlnck șl ita
lianul Francesco Moser. • Fede
rația olandeză a definitivat echipa 
care va participa la campionatul 
mondial (profesioniști) de fond. 
Din lot fac parte, printre alții, 
rutierii Joop Zoetemelk, Hennie 
Kuiper, Gerben Karstens, Fedor 
den Hertog, Van Katwijk și Gerrie 
Knetemann.

HALTERE • „Cupa Mării Balti
ce" desfășurată la Lahti, a fost 
cîștigată de R.D. Germană, care a 
totalizat 44 p. Pe locurile următoa
re s-au clasat formațiile Poloniei — 
38 p și R.F. Germania — 24 p.

HOCHEI O In încheierea turneu
lui din R.F. Germania, echipa sue
deză A.I.F. Tingsryd a jucat cu E.G. 
Dusseldorf, pe care a învins-o cu 
scorul de 5—4 (2—2. 2—1. 1—1).

NATAȚIE • In concursul de la 
Stockholm, John Naber (S.U.A.), 
multiplu campion olimpic, a ter
minat învingător în proba de 100 m 
spate cu timpul de 1:00,6. Comoa- 
trlotul său. Andy Coan a cîștigat 
proba de 100 m liber cu 53.2.

PENTATLON • La Varșovia au 
început campionatele internaționa
le ale Poloniei. In proba de călă
rie, Slavomlr Rokiewicz (Polonia). 
Bengt Lager ' (Suedia), Augustus 
Mikutis'și Viaceslav Zadneprovski 
(ambii R.S.S. Lituaniană)- au tota
lizat cîte 
cinci, s-a 
Pal Bako

1 100 puncte. Pe locul 
clasat sportivul maghiar 
— 1 000 puncte.
In runda a 7-a la Reyk-ȘAH a, 

javik, Tlmman l-a învins pe Sigur- 
jonsson. Olafsson pe Thorsteins- 
son, Vesterinen pe Gunnarșson, iar 
Vukevici a cîștigat la Johansson. 
Celelalte partide s-au întrerupt. 
In clasament : 1. Jan Tlmman
5','2 p (1). 2. Fridrik Olafsson 5’/2 p.


