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MÎINE, LA HALLE, FINALELE C. E. DE BOX

DINE TEODOR CANDIDEAZĂ
LA TITLUL DE CAMPION EUROPEAN
Ceilalți 5 semifinaliști români au rămas deținători ai medaliilor de bronz

T. TUDOR C. CUTOV V. CICU I. GYORFI M. SIMON
HALLE, 3 (prin telex). Seara, tirziu, s-au încheiat cele două gale 

semifinale ale europenelor de box de la Halle. Tînărul boxer ro
mân Dinu Teodor, deși debutant intr-o competiție continentală de 
o asemenea amploare, a reușit să se califice în finala categoriei co
coș, candidind — am dori, cu succes — la medalia de aur. Dintre 

ceilalți semifinaliști români, Calistrat Cuțov, Vasile Cicu și Ion 
Gyorfi au fost stopați în drumul către titlul european de reaua cre
dință a unor arbitri-judecători care, fie la masă, fie în ring, i-au 
dezavantajat vădit, încâlcind regulile eticii și echității sportive.

Primul român care a urcat 
treptele ringului în gala de du- 
pă-amiază a semifinalelor a fost 
Teodor Dinu, care a reușit, în 
limitele categoriei cocoș, la pri
ma sa prezență într-o compe
tiție atît de importantă, să 
se califice pentru finală, în fa- 
ta vest-germanului Manfred 
Konig. încă din primul rund

Dinu atacă impetuos, punctînd 
la cap și corp, împiedieîn- 
du-și adversarul să răspundă, 
nedîndu-i răgaz să-si constru
iască acțiunile. în rundul doi. 
Dinu trimite multe directe cu 
ambele brațe, dar în min. 2 es
te prins cu o „contră1* de stin
gă și numărat. își revine însă 
repede si pînă la sfîrșltul re

Turneul de tenis de la Roland Carros

prizei acumulează noi puncte, 
în ultimele trei minute Dinu 
pleacă iarăși hotărît la atac, 
Konig, lovit la plex, a slăbit 
din puteri, nu mai are vigoa
rea necesară ripostei și este 
supus tirului, din toate pozițiile, 
executat de Dinu. Astfel, Teo
dor Dinu obține victoria la 
puncte (1—1) — doar arbitrul 
suedez Ronge nu a sesizat su
perioritatea evidentă a pugilis- 
tului nostru. La vestiar, mar
cat de efort, dar cu zîmbetul 
pe față. Dinu ne-a declarat t 
„Simt că pot deveni campion al 
Europei...“. Ceea ce îi dorim din 
toată inima. Oricum, el are asi
gurată medalia de argint a com
petiției...

în cadrul categoriei semimij- 
locie, Vasile Cicu a întilnit pe

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

FLORENȚA MIHAI ÎN FINALA
PROBEI DE SIMPLU FEMININ!

PARIS, 3 (Agerpres). — Tî- 
năra sportivă româncă Florența 
Mihai a reușit remarcabila per
formanță de a se califica în fi
nala probai de simplu femei 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale Franței, 
care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile arenei Roland 
Garros din Paris. în semifina
lele disputate ieri. Florența Mi
hai a învins-o cu 7—6, 6—3 la 
capătul unei partide de marc 
spectacol, pe Janet Newberry 
(S.U.A.), recenta cîștigătoare a 
turneului de la „Foto Italico" 
din Roma. Este pentru prima 
oară cînd o jucătoare de tenis 
din România se califică în fi
nala de la Roland Garros și u- 
nul dintre cele mai bune rezul
tate ale tenisului nostru femi
nin. De remarcat că Florența 
Mihai este calificată și în fina
la probei de dublu mixt, făcînd

pereche cu Ivan Molina (Co
lumbia). în finala probei de 
simplu, Florența Mihai o va în- 
tîlni pe valoroasa campioană iu
goslavă Mima Jausovec, favo
rita nr. 1 a turneului, care a 
oliminat-o cu 6—1. 3—6. 6—3 pe 
Regina Marsikova (Cehoslova
cia).

Finala probei de dublu băr
bați a revenit cuplului Râul 
Ramirez (Mexic) — Brian Gott
fried (S.U.A.), învingător cu 
7—6, 4—6, 6—3, 6—4 în partida 
cu perechea Jan Kodes (Ceho
slovacia) — Wojtek Fibak (Po
lonia).

în semifinalele turneului re
zervat junioarelor s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Anka Strachonova (Cehoslova
cia) — Lucia Romanov (Româ
nia) 6—4, 7—5 ; Ann Smith 
(S.U.A.) — II. Hanicka (R. F. 
Germania) 5—7, 6—4, 6—2.

Programul
14,30 : 
serii.

SIMBATA :
15.30 : 110 mg 
suliță B, 15,50 : 100 
15,05 : 100 m B serii, 
16,20 : 400 m B serii, 
mg finală, greutate 
400 m F serii, 
finală, 17,10:
400 mg F serii, disc F, 
1 500 m F serii contratimp, 
plusa It. 17,55 : 1 500 m B 
contratimp, 
nalâ, 16,20 : 400 m
18.30 : 10 000 m.

DUMINICA : 14,30 :
ciocanului, 16,00 : 400

prăjină, 
înălțime B, 
m F serii, 
lungime F, 
16,35 : 110 
B, 16,45 : 

17,00 : 100 m F 
100 m B finală, 17,20: 

" 17,40 :
tri

șorii 
18,10 ; 400 m B fl- 

F finală,

aruncarea 
mg B se-

întrecerilor
rll. înălțime F, 16,20 : 200 m F ■ 
serii, disc B, 16,35 : 200 m B ' 
serii, greutate F, 16,55 : 100 mg J 
serii, 17,10 : 800 m B serii con- i 
tratimp, 17,25 : 800 m F serii 1
contratimp, lungime B, 17,40 : 1
400 mg B finală, 17,50 : 200 m j 
F finală, 18,00 : 200 m B finală, i
suliță F, 18,10 : 100 mg finaiă, 1
18,20 : 3 000 m F, 18,35 : 5 000 m, ]
19,00 : 3 000 m obst. ,

Probfe de 20 km marț se va 1 
desfășura duminică dimineața de i 
la ora 8,30 pe circuitul din str. ] 
Maior Coravu. '

Doar cîteva ore ne mai des
part de momentul în care să
ritorii cu prăjina — ca de obi
cei cei mai... harnici dintre 
atleți — vor da startul unui 
concurs așteptat de toți iubito
rii atletismului cu deosebit in
teres, concurs care reunește 
două competiții importante: 
campionatele internaționale de 
atletism ale României și con
cursul republican de primăva
ră. Astăzi și mîine, stadionul 
Republicii, amfitrion obișnuit 
al marilor festivaluri atletice 
din țara noastră va fi din nou 
gazdă primitoare a unui spec
tacol pe care îl dorim de gală.

Desigur, totul depinde de... 
actori. Premisele împlinirii de
zideratului există : un mă
nunchi de atleți străini invitați 
de o bună valoare, cîțiva chiar de 
autentică clasă mondială, pe 
de-o parte, pe de alta prezen-

ța la startul concursului a ma
rii majorități a fruntașilor atle
tismului româneasc. Neam bu
cura, deci, să consemnăm per
formanțe de rezonantă pe plan 
internațional, ne-am bucura și 
mai mult dacă ele vor fi ob
ținute de atleții noștri, de Ia 
care așteptăm, ca și marea ma
să a iubitorilor atletismului, 
rezultate pe măsura condițiilor 
de pregătire create.

Cîteva probe prezintă apriori 
garanția unui standard ridicat 
— 1500 m, înălțime, lungime, 
disc, suliță la fete, 5 000 și 
10 000 m, 3 000 m obstacole, 
triplusalt la băieți. Pot fi și 
surprize, în ambele direcții, de
sigur, noi le-am dori în sens 
pozitiv, astfel ca duminică sea
ra să avem... greutăți în ale-

(Continuare în pag. a 8-a)

Argentina Menis va încerca să ne demonstreze astăzi că rămine 
una din marile aruncătoare de disc ale lumii. Foto : Ion MIHĂICĂ

Astăzi, la Paris, intilnirea amicală

ROMÂNIA — FRANȚA LA RUGBY
^wwwwwww ROMÂNIA
I Bucos (15)

Constantin (14) Motrescu (11)
Nica (13), Varga (12) 

Suciu (9), Alexandru (10)
Stoica (7) — Daraban (8) — Munariu (6) 

M. lonescu (5) — Pinten (4) 
Băcioiu (3) — Ortelecan (2) — Dinu (1) 

REZERVE : Corneliu (16), Munteonu (17), Achim (18), 
Zafiescu (19), Dumitru (30).

ANTRENORI : Petre Cosmănescu, Valerni Irimesai

Chol ley (3) - Pa co (2) - Paporemborde (1) 
Palmie (4) - Sappa (5) 

Skrela (7) - Ba st iot (8) - Rives (6) 
Romeu (10) - Fouroux (9) 

Sangalli (12) — Bertranne (13) 
Averous (11) Bustaffa (14)

Aguirre (15)
REZERVE : Droitecourt, Mozas, Astre, GuHbert, 

Vaquerin, Swierczinski, Petrissans. 
ANTRENORI : Jean Desclaux, Jean Pique

^\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂ FRANȚA ,\\\\\\\\\\\\\\^
PARIS, 3 (prin telefon). Sîm- 

bătă, de la ora 15,30, stadionul 
„Parc des Princes" din capi-

tala Franței va fi gazda unui 
meci de rugby așteptat aici cu 
un deosebit interes. Este vorba

de intilnirea amicală dintre re
prezentativele Franței și Româ
niei, fondurile ce se vor rea
liza urmînd a fi depuse în 
„Contul 1977“.

Pentru sportivii noștri, cea 
de-a 116-a întîlnire internațio
nală pe care ei o vor susține 
acum prezintă o semnificație 
aparte : echipa României, cîș- 
tigătoare a campionatului euro
pean, va avea în față XV-le 
Franței, situat pe primul loo 
în „Turneul celor 5 națiuni". 
Ca alte cuvinte, se intilneso 
două formații din elita rugbyu- 
lui mondial, două echipe decise 
să desfășoare un joc la nivelai 
incontestabilei lor valori și al 
prestigiului de care ele se bu
cură in lumea sportului cu ba
lonul oval.

Firește, rugbyștii francezi sânt 
interesați dp un rezultat bun. 
acum, înaintea turneului ce îl 
vor întreprinde în Argentina. în 
acest context, ziarul „L’Equipe" 
publică o declarație a Iui Fou-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 8-a)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - RAPID SI METALUL-STEAUA
IN SEMIFINALELE „CUPEI

Ieri, la sediul F.R. Fotbal, din str. Dr. Stai- 
covici, a avut loc tragerea la sorți a meciurilor 
semifinale in „Cupa României". în prezența dele- 
gaților celor patru semifinaliste, din urnă au 
ieșit, în ordine, următoarele perechi de echipe:

UNIVERSITATEA CRAIOVA — RAPID
METALUL BUCUREȘTI_______ — STEAUA

ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Meciurile se vor disputa miercuri 15 iunie, de 

la ora 17.
Pentru primul joc urmeazi să se stabilească 

orașul neutru, iar pentru al doilea (găzduit, fi
rește, de Capitală), stadionul.

(Citiți, în paginile 4—5, la rubrica noastră de 
fotbal, comentarii, avancronici, informații ale 
activității la zi).



NEVOIA DE A FACE SPORTNEVOIA DE A FACE SPORT
Opiniile specialiștilor sănătății

De ce este importantă acti
vitatea fizică, efortul fizic în 
general ? Doar de dragul ob
ținerii unei bune forme fizice? 
(suplețe, musculatură aspec
tuoasă și forță, capacitate de 
«fort fizic prelungit ?). Nicide
cum. Motivele principale sînt 
două : rezistența la stress . și 
păstrarea unei sănătăți cardio
vasculare bune.

H. Selye a definit stress-ul 
ta „acea solicitare a organis
mului care însoțește orice ac
tivitate vitală și care crește în 
timpul tensiunii nervoase, a le
ziunilor fizice, infecțiilor, efor
tului muscular sau orice altă 
activitate intensă, fiind indiso
lubil legată de un mecanism 
de apărare nespecific care creș
te rezistența la agenți stres- 
ganți" (sublinierile ne aparțin).

Mecanismul de apărare ne- 
gpecific include creșterea se
creției de hormoni corticosu- 
prarenali și de catecholamină 
(adrenalină, noradrenalină), du- 
cînd la modificări metabolice 
specifice, la creșterea debitului 
cardiac (forța și ritmul bă
tăilor) și a tensiunii arteriale.

Acest mecanism poate fi de
clanșat prin efort fizic de orice 
tip (inclusiv cel sportiv) și 
poate fi antrenat progresiv, ge- 
nerînd o mai mare rezistență 
la solicitări stressante. Pe plan 
sportiv, acesta se traduce prin 
creșterea unor performanțe (de 
exemplu, la alergători, înotă
tori etc.).

Pe plan general vital, acest 
antrenament reprezintă o pre
gătire controlată și progresivă 
a organismului uman la solici
tări majore, în orice împreju
rări. pe plan fizic și psihic 
(emoții negative și tensiune 
nervoasă excesivă, accidente și

Modesto FERRARINI

cu siguranța.

ar-

și 
lo-

COMUNA OSTRA. 
unde și pînâ unde

cu caracter eliminatoriu, 
exista o decizie de egalitate, 
junge la acea decizie cu 3—2, care 
reflectă, de fapt, lupta strînsă din 
ring și impasul în care se află ju
decătorii. Nu este mai puțin adevă
rat că un judecător experimentat și, 
bineînțeles, obiectiv, trebuie să sesi
zeze și acel Infim... plus in favoa
rea unuia dintre boxeri, care să-l 
conducă pe drumul unei decizii juste, 
oricit de dificila ar fi ea.

P. LAZAR, FILIAȘI. Oblemenco 
Deselnicu nu mai fac parte din 
tul de jucători ai Universității Cra
iova. Ei au primit dezlegarea de la 
această echipă și urmează să-și ma
nifeste preferințele pentru o formație 
sau alto.

ION BUZESCU, COMUNA POIANA 
LACULUI. Ce-aș putea să vă răs
pund ? Și pe mine m-au surprins ul
timele două arbitraje slabe, prestate 
la București de către Ion Rus, șl a- 
ceasta cu atît mal mult, cu cît res
pectivul arbitru a fost notat uneori 
In acest sezon cu cinci stele. Este 
regretabil că nu numai fotbaliștii 
trag în bara, ci, cîteodată, și... 
bitrii I poate

se a-

tădata, muza dv. 
mai promptă.

IOAN BIRSA, 
Nu înțelegem de 
„adversarii" dv. au ajuns la o ase
menea afirmație în legătură cu punc
tajul In turneul C.M. de fotbal. Punc
tajul este același ca șl la alte com
petiții : 2 puncte pentru victorie
(indiferent scorul : 1—0 sau 10—0),
cite un punct în caz de egalitate și 
0 puncte la înfrîngere. Cînd este 
vorba de golaveraj, atunci Intervine 
deosebirea intre o victorie și alta.

MANOLE STOICA, DRAGĂȘANI. 
Echipa de tenis a României a dispu
tat de 3 ori finala Cupei Davis, în 

i Sta-

GHEORGHE TOMOZEI, BUCUREȘTI. 
In variantă fotbalistică, o întrebare 
celebră : ,,Quo vadis... Progresul î“
Vă răspund eu sau 
punsul Progresului ?

așteptați răs-

N. RUDU, PLOIEȘTI, 
mise sînt reușite. Dar __ __ ,______
dut actualitatea. Nu face nimic I AJ-

Catrenele tri
ale și-ou pler-

*0 g. a 2a| Sportul

sau alergări 
prin practi-

pe care îl

boli de orice fel, eforturi fizi
ce epuizante).

Așadar, antrenamentul fizic 
și psihic obținut prin solicitare 
fizică și psihică — 
practicarea sportului 
zintă un antrenament 
util pentru a putea 
mai ușor activității
— fapt de majoră importanță
— pentru a trece mai ușor peste 
solicitările excesive pe care ni 
le impune uneori viața (efort 
și tensiune psihică și fizică 
excesivă, accidente și boli de 
orice fel).

Dr. K. Cooper (autorul cele
brei Aerobics) a stabilit cuan
tumul de efort fizic necesar 
arderii caloriilor suplimentare 
și antrenamentului cardiovascu
lar care să asigure o sănătate 
cardiovasculară de durată. Acest 
cuantum este destul de modest: 
30 minute de mers pe jos ener
gic (zilnic) sau de practicare a 
unui sport cu mingea sau înot 
liniștit (eventual de 3 ori pe 
săptămînă, cite o oră).

Acest antrenament fizic atît 
de util poate fi realizat fie prin 
exerciții sistematice individual 
sau în grup (mers 
+ gimnastică), fie 
oarea sportului.

Avantajul imens 
oferă practicarea sportului con
stă în faptul că acest antre
nament fizic și psihic se aso
ciază unei mari satisfacții psi
hologice, legată de plăcerea 
practicării unui sport îndrăgit, 
de deconectarea psihică și de 
o ambianță atrăgătoare (com
petiția sportivă și atmosfera u- 
nui club sportiv). Astfel, prin 
atracția majoră pe care o exer
cită asupra individului, ca ur
mare a satisfacțiilor pe. care le 
produce, sportul iși asigură o 
regularitate în practicare, o 
permanență in viața individu
lui (și implicit un antrenament 
fizic și o deconectare psihică 
constantă).

în încheiere, aș dori să men
ționez încă două fapte, pe care 
le consider esențiale : unul este 
valoarea educativă și modelarea 
favorabilă a psihicului uman 
prin practicarea sportului — în- 
țelegînd prin aceasta cultiva
rea unor calități ca voința și 
dorința de autodepășire, auto
controlul, spiritul de fair-play, 
inclusiv capacitatea de a accep
ta înfringerile, spiritul de e- 
chipă ; celălalt este dezvoltarea 
fizică armonioasă (și cea psi
hică la fel) a copiilor și ado
lescenților care practică un 
sport adecvat. Nu e un secret 
pentru nimeni că printr-un 
sport bine ales se pot perfect 
corecta unele deficiențe in dez
voltarea fizică la copii și ado
lescenți.

Dr. MIRCEA M1HU

fața aceleiași adversare, echipa 
telor Unite : 1969 (Cleveland),

(Charlotte) șl 1972 (București). Evi
dent. șansa cea mai mare am avut-o 
la București. Dar, la Charlotte, unde 
cm pierdut cu 3—2, am fost chiar 
la un pas de o victorie râsunâtoare.

MARIN ERDELY, TIMIȘOARA. Une
ori» pe distanța de 3 reprize a 3 mi-

legată de 
— repre- 
extrem de 
face față 
zilnice și

NOUTAT! SPORTIVE PE LITORAL

PENTRU PASIONATUL

abordată.

W»DliUMtlIIÎUIÎ...

La Mangalia, plimbările cu hidrobicicleta atrag mulți turiști
Foto : I. MIHĂICĂ

sîntem în
de turism 
bazele de 
cunoscute,

Zecile și sutele de mii de 
turiști, oamenii ai muncii care 
pleacă și în acest sezon estival 
să-și petreacă zilele de odihnă 
pe litoral, vor fi întimpinați — 
pe lingă noile perle arhitecto
nice — de numeroase noutăți 
sportive. După cum ‘ ’ 
formați de Centrala 
O.N.T. „Litoral", la 
sport și agrement 
precum și la formele de ex
cursii pentru cunoașterea celor 
mai pitorești locuri, monumen
te istorice și obiective econo
mice se adaugă elemente noi, 
„Premiere ’77“. Nu ne propu
nem să le înșiruim pe toate. 
Un „tur de orizont" este eloc
vent. Mamaia, de pildă, pre
zintă ca noutăți — în zona Ha
nului Piraților — un poligon 
de tir la talere aruncate din 
șanț ; amenajări de pescuit 
sportiv în zona „Tabăra Nă
vodari" ș.a. In stațiunea Eforie 
Nord, două noi parcuri de dis
tracții : Steaua de Mare și
Complexul Marea Neagră. La 
Mangalia vor apărea încă trei 
baze nautice — Jupiter, Venus, 
Saturn, dotate cu 18 iole, 20 
șalupe, 15 hidrobiciclete. De a-

„DRUM
„Camping" — un cuvînt cu 

care ne-am obișnuit, pe care îl 
găsim scris, pretutindeni în ța
ră, de-a lungul șoselelor. De 
fapt, locuri de popas pe timpul 
nopții pentru drumeții... moto
rizați, mici case de odihnă, un 
grup social, loc pentru montat 
corturi și parcarea mașinilor 
ș.a. — așezate de obicei în 
locuri pitorești. Dorind să ve
dem cum sînt pregătite pentru 
acest sezon, ne-am oprit la cî
teva, situate pe o porțiune a 
traseului : București — Focșani. 
Prima haltă am făcut-o la „Po
pasul Sinești" (pe drumul Ur- 
zicenilor), frumos amenajat, cu 
loc de parcare pentru mașini, 
mese în preajma celor 20 de 
căsuțe, totul sub niște copaci 
mari. La fel de reușit, atrăgă
tor, avînd de asemenea un res
taurant în preajmă, „Campingul 
Românești" (pe artera ploieș- 
teană). Un altul, aflat intr-un 
loc splendid, ..ascuns" printre 
salcîmi, am aflat lingă

nute, boxeri încheie lupta
atît de aproape unul de altul, in
cit cea mai justa decizie ar fi aceea de 
meci egal. Dar, cum in competițiile

CRISTINA TEODOR, BUZĂU. Am 
răspuns de moi multe ori Io această 
întrebare. Este drept, numai la... 
băieți. Se cuvine, deci, sâ vâ răspund 
și dv : intr-un meci de fotbal nu pot 
•i schimbați decît doi jucători, fie 
că este vorba de jucători de cîmp, 
fie că este vorba de portar, pentru 
care nu există, din acest punct de 
vedere, un statut special.

Ilustrații ; N. CLAUDiU

pe

semenea, trei miniparcuri — 
Saturn, Venus, Aurora.

Litoralul are, astfel, în „in
ventar", pentru iubitorii de 
sport : 46 piscine (din care 6 
acoperite), 20 de baze sportive 
cu 50 terenuri de tenis, volei, 
baschet, 10 baze nautice, 30 de 
terenuri de minigolf, 8 parcuri 
de distracții, 3 terenuri de tir 
cu arcul și trageri la talere.

Continuind tradiția și în acest 
sezon, vor fi organizate fru
moase excursii, atît pentru tu
riștii români cît și pentru cei 
străini, accentul fiind pus 
îmbunătățirea conținutului fie
cărei acțiuni, adăugîndu-li-se 
plusuri de atractivitate. Este 
suficient să spunem că progra
mul Centralei de turism O.N.T. 
„Litoral" cuprinde nu mai puțin 
de 20 de trasee în țară și 8 
destinații in străinătate. De no
tat că la obiectivele mai apro
piate, cum sînt Histria, Adam
clisi, Murfatlar, Delfinariu, 
Deltă se adaugă excursii cu 
avionul și autocarul în Nordul 
Moldovei, pe Valea Prahovei, la 
Pitești, Curtea de Argeș, in 
Maramureș.

Viorel TONCEANU

BUN!“
Sărat : „Campingul . Poienița". 
Totul aici este plăcut, cele 23 
de căsuțe fiind „semănate" pe 
un mic deal. Nu lipsesc : un 
restaurant, chioșc cu dulciuri, 
tonetă cu cadouri de artizanat.

O inițiativă- demnă de laudă: 
C.A.P. Timboiești a amenajat, 
pe malul unui Iac, „Campingul 
Timboiești". Foarte rentabil, 
după cite ni s-a spus, acesta 
are 9 căsuțe (fiecare purtînd 
nume de flori), încălzire elec
trică pentru zilele mai răco
roase, un grup social. I-am re
proșa că are un spălător neco
respunzător, fără oglinzi, fără 
prize electrice. Aproape de 
Focșani, Campingul „Feciorii 
Iui Bachus", cu restaurant, 10 
căsuțe frumoase, curate, cu un 
magazin-expoziție al I.A.S. Co- 
tești. Păcat că se află în plin 
soare și zgomot, la 5 m de 
șosea. Și încă o inițiativă fru
moasă, la „Campingul Oiiuz" : 
la ieșire, pe drumul spre șosea, 
s-au pus panouri mari pe care 
scrie „Mulțumim pentru vizită", 
„Mai poftiți pe Ia noi", „Drum 
bun !“

BALONUL OVAL

ORIZONTAL : 1. Și ordonata 
neordonată. — înălțime... 

valorică. 2. Atribut al aripilor.
— A ajuns la țintă. 3. Acțiune 
pe trei sferturi — înscrierea 
punctelor. 4. Component al 
„naționalei" de rugby. — Pre
mergător încercării de trans
formare. 5. Mijlocaș la grăma
dă ! — Rugbyst de mare viteză
— La centru ! 6. Acțiune cu fen
tă. — în fina] ! 7. încercare la 
centru ! — Zgomot respirator. —

Dlntre noutățile editoriale 
ale acestei săptămîni, pe care 
Editura Sport-Turism le pu
ne la îndemina cititorilor săi, 
menționăm cîteva apariții din 
domeniul turismului, lucrări 
deosebit de interesante prin 
tematica

Situăm în prim-plan, avînd 
in vedere că ne aflăm în 
preajma sezonului drumețiilor 
montane, ghidul „Munții Bu
zăului” semnat de Gr. Posea 
și M. Ielenicz, apărut in mult 
căutata colecție „Munții noș
tri” și care prezintă o zonă 
montană cu nebănuite frumu
seți, dar încă insuficient cu
noscută. Să ne amintim că 
despre aceasta scriitorul Al. 
Odobescu spunea: „Vino cu 
mine pină colea, in munții 
Buzăului și poate vei petrece 
pe acolo șl tu cîteva minute 
plăcute, rătăcind cu ochii pe 
plaiuri încintătoare iar cu au
zul și gîndul prin fantasticile 
regiuni ale basmelor vinăto- 
rești”.

Interesantă ni se pare și 
lucrarea „Roman” de V. Ur- 
sachi, editată în cadrul colec
ției „Mic Îndreptar turistic”, 
care prezintă turiștilor inte
resați orașul Boman, străve
che localitate românească 
(primul document care atestă 
existența orașului datează -din 
30 martie 1392), aflat la con
fluența Moldovei cu Șiretul.

In sfîrșit, un volum care 
impune prin tema abordată 
și prin ținuta prezentării 
„Munții Apuseni, muzeu

Vasiie NeJea

„ MUMII 
APUSENI 

MUZfU ISTORIC
'' ..RWfHfiON

ALi WWU ROMÂN

tic și pantheon al poporului 
roman” semnat de istoricul 
V. Netea. Așa cum mențio
nează și autorul, scoflul ur
mărit este „acela de a sem
nala turiștilor și tuturor tre
cătorilor pe drumurile Munți
lor Apuseni, îndeosebi celor 
tineri, că văile, culmile, 
piscurile acestor munți nu 
sînt numai locuri de extaz 
romantic și desfătare pitoreas
că, ci totodată și emoționante 
prilejuri de întîlnire cu isto
ria patriei, cu marile încleș
tări ale unui popor pentru 
.............................. " sa,libertatea și independența 
cu eroii și martirii săi...**

pot 
nu 

toți 
că-

noastre

Așadar, trei lucrări care 
constitui Îndreptare (șl 
numai atît) utile pentru 
pasionațll drumețiilor pe 
rările frumoaselor 
plaiuri.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Ultimii trei din 
formație ! 8. în pli
nă cursă ! — Rug
by... de pes-țe o- 
cean. 9. La grăma
dă. — Codașe la 
liceu 1 — Televi
ziunea. 10. Atac o— 
prit la centru 1 —- 
Punctele rugbyului. 
11. Porți la rugby. 
— Eseu 1

VERTICAL : 1.
Raport intre valo
ri. — As al rug
byului românesc. 2. 
încercare nereuși
tă. — Lovitură de 
picior. 3. Oprește 
atacurile. 4. Dife
rență redusă — E- 
lement de valoare. 
5. în cădere ! — 
înving. — Manta 

scurtă ! 6. Pornire rapidă a ari
pilor. — Primele două în cu
pă 1 7. Zile în șir. — Gresie. 
8. Perle ! — Fac parte din gră
madă. 9. Mijlocaș... la legume.
— Acționează de unul singur. 
10. Balonul rugbyștilor. — Atac 
pe trei sferturi 1 — Mare ma
estru... la pase 1 11. Autoritar.
— Inter. 12. Anunț pregătitor.
— Joc animat. z

Ion ȘUȘELESCU |



30 DE ANI DE CONTRIBUȚIE 
LA GLORIA SPORTIVĂ A PATRIEI

IS
e împlinesc, la 7 iunie, 30 de ani 
de la înființarea clubului sportiv aî 
armatei Steaua. Sînt 30 de ani de 
prezență activă în sportul de performanță, 
de contribuție la dezvoltarea și consolida
rea prestigiului sportiv al României, de 
muncă asiduă pentru educarea tinerelor ge

nerații în spiritul dragostei față de partid și 
patrie.

De la începutul modest din iunie 1947 
Ji pînă la realizările de astăzi, clubul Steaua 
■| a parcurs un drum lung, de muncă fără 
■ ' preget, fiecare victorie fiind rodul abnegației 
Ji tinerilor sportivi militari, al pregătirii la nive- 

Iul exigențelor mondiale — asigurată pe 
■ [ baze științifice de tehnicieni de seamă, al 

dorinței lor de a afirma în lume talentul, 
vigoarea, măiestria tineretului nostru.

Acum, la cea de a 30 aniversare, clubul 
Steaua se prezintă cu un bogat bilanț de 
succes : 35 de medalii la Jacurile Olimpice, 
149 de medalii la campionatele mondiale, 
164 de medalii la campionatele europene, 
peste 2 800 de titluri de campioni ai țării, 
precum și alte numeroase trofee cucerite în 
diferite întreceri internaționale sau republi
cane. în cartea de aur a sportului românesc 
figurează numele unor sportivi militari, prin
tre care losif Sirbu — primul campion olim
pic al României, lolanda Balaș-Soter, Viori
ca Viscopoleanu, Dumitru Pirvulescu, Gh. 
Berceanu, Gh. Danielov și Gh. Simionov, 
llie Năstase, Olga Szabo, Alec Năstac, Gh. 
Gruia, Cornel Oțetea.

Toate succesele realizate în acești ani, tot 
ce a obținut clubul Steaua în domeniul per

ji formanței se datorează grijii și sprijinului 
< permanent acordat de partid tineretului,

dezvoltării mișcării sportive în patria noastră. 
îndrumare și substanțial ajutor a primit clubul |! 
Steaua de la conducerea Ministerului Apărării 
Naționale și Consiliului Politic Superior al !' 
Armatei. ]!

Ca un prinos de recunoștință, sportivii 1]
noștri au obținut în acest al 30-lea an de ! 
existență a clubului succese de prim rang : ]'
echipa de handbal a cucerit locul I în Cupa 
campionilor europeni, formațiile de spadă și 
sabie s-au clasat pe locurile 2 și - res- J1 
pectiv - 3 în C.C.E., luptătorul Constantin [I 
Alexandru a obținut medalia de aur la cam- 
pionatele europene, iar trăgătorul llie Co- !' 
dreanu medalie de argint ia C.E., floretista ]! 
Ecaterina Stahl a cucerit „Cupa Janty", echi- 
pa de volei s-a clasat pe locul H în Cupa I; 
cupelor ș.a. J

Succesele de pînă acum constituie pentru "! 
sportivii, antrenorii, tehnicienii și activiștii !' 
clubului Steaua premisele unui nou avînt, un J 
puternic stimulent pentru noi performanțe, 'i
pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor ce ij 
ne revin din Programul dezvoltării mișcării j 
sportive aprobat de partid. Sportivii și an- [ 
trenării clubului se pregătesc intens pentru >| 
a-și aduce o și mai mare contribuție la con- 
stituirea unei puternice delegații olimpice a [I 
României, astfel ca la J.O. din 1980 succe- ■ 
sele de la Montreal să fie amplificate. !

Pășind în al 4-lea deceniu, clubul sportiv Ji 
a! armatei Steaua își fixează ca principal 1 
obiectiv permanenta creștere a ponderei sale !| 
în reprezentarea cu cinste a culorilor țării Ji 
în marile întreceri internaționale.

col. GH. DRĂGĂNESCU !■
președintele clubului sportiv . ]i 

al armatei Steaua ■ !

IERI... ASTĂZI... MÎINE

PASIUNE, MUNCĂ, DĂRUIRE —

e încheindu-și activitatea com- 
petițională unii dintre sportivii 
clubului militar au devenit antre
nori la Steaua sau la alte cluburi 
?i asociații sportive. La handbal, 
de pildă, părtași la succesele 
achipei Steaua sînt și foștii ei 
jucători Cornel Oțeiea și Otto 
Telman, ca și în cazul hocheiu
lui. Zoltan Czaka și Nicolae Zo- 
Ijrafi sau al baschetului, Mihai

Natalia Mărășescu — a treia re
cordmană mondială dintre atle

tele de la Steaua

Nedef șl Alexandru Fodor. La 
scrimă toți antrenorii de astăzi 
au fost în trecut sportivi ai clu
bului : Andrei vîlcea — floretă 
fete, losif Zilahi — floretă, C-tin 
Stelian — spadă, D-tru Mustață 
— sabie, ca șl cei de la tenis — 
Gheorghe Viziru și C-tin Chivaru 
sau de la tir — Teodor Coldea, 
Mihai Toader șl Valentin Enea, 
La fel ea soții Soter, Ion și lo
landa Balaș la atletism, Maria și 
Nicolae Navasart la caiac-canoe. 
Echipa de fotbal îl are ca antre
nori pe Emeric Jenei șl Carol 
Creiniceanu, Iar formațiile de 
copii șl juniori pe Ion Voinescu, 
Bujor Hălmăgeanu, Vasiie Za- 
voda. Carol Haidu, și alții.

• Cu trei decenii în urmă s-au 
aflat printre primii membri ai 
clubului sportiv al armatei și cei 
șase, de mai jos, care activează 
și astăzi la Steaua. Este vorba de 
coloneii loan Mureșanu, Gheor
ghe Vasile-Nanciu, Petre Cosmă- 
nescu, Andrei Vîlcea, Romei Pla
ton și Gheorghe Viziru. Dintre 
aceștia, Petre Cosmănescu — 
rugby și Andrei Vîlcea — scri
mă, au primit titlul de antrenor 
emerit, Gh. Viziru — tenis, este 
maestru emerit al sportului, iar 
Romei Platon — handbal, este 
maestru al sportului.
• între oei care au deprins, 

de foarte tineri, la Steaua, 
„a.b.c.“-ul sportului sînt unii 
care, în ultimii ani, au atins un 
înalt nivel valoric. Amintim, ast
fel, pe Hie Năstase — tenis, Cor
neliu Ion — tir, Gheorghe Dani
lov și Gheorghe Simionov — ca
noe, Larion Serghei și Policarp 
Malihin — caiac, Cezar Drăgăniță 
— handbal, Mihai Borș — gim
nastică. Ion Ioniță, Ion Gheor
ghiu, Gheorghe Cazacu — hochei, 
ca și pe fotbaliștii Angliei Iordă- 
nescu, Ion Ion, Ștefan Sameș, 
Marcel Răducanu, Vasiie Aelenei 
etc. Mulți alți sportivi formați 
la Steaua activează astăzi în ca
drul altor cluburi și asociații, în 
diferite localități.

• O atenție specială se acordă 
selecționării și pregătirii temei
nice a unui mare n.umăr de co
pii șl juniori. Antrenori reputați 
se preocupă de pregătirea efi
cientă a „schimbului de mîine“, 
în cadrul secțiilor clubului. De 
mai bine de un an funcționează 
cu bune rezultate Școala sportivă 
Steaua, a cărei contribuție la 
formarea viitorilor performeri 
este bine cunoscută.

Sprijinul perma
nent și multilateral 
pe care partidul 
nostru U acordă 
mișcării sportive 
este reflectat și de 
baza materială a a- 
cesteia, în continuă 
creștere.

între construcțiile 
sportive de seamă 
care s-au ridicat în 
ultimii ani în nu
meroase orașe ale 
țării se numără și 
modemul complex 
sportiv de ta Ghen- 
cea al clubului 
Steaua, o admira
bilă realizare, cu 
un stadion central 
pentru fotbal și nu
meroase terenuri de 
handbal, rugby, te
nis, volei, baschet 
ș.a.

CONSTANTIN ALEXANDRU 
proaspătul campion european 

la lupte

• La creșterea nivelului pro
fesional al tehnicienilor clubului 
își aduce aportul și cabinetul 
metodic care, încă de la înfiin
țare. în 1965, desfășoară a acti
vitate remarcabilă. De subliniat 
faptul că toți tehnicienii clubu
lui Steaua sînt absolvenți ai în
văță mîntului de specialitate, în 
special ai institutului de Educa
ție Fizică și Sport. Mulți dintre 
ei sînt solicitați de federații la 
pregătirea sportivilor din loturile 
republicane de seniori și de ju
niori.

IZVOARELE RODNICULUI BILANȚ
De-a lungul ce

lor trei decenii de 
activitate a clubu
lui Steaua în car
tea de onoare au 
fost înscrise nenu
mărate succese pe 
care sportivii mi
litari le-au repur
tat pe stadioane 
din țară și în are
na internațională. 
Ele reprezintă o 
contribuție însem
nată la afirmarea 
plenară a mișcării 
noastre sportive, la 
consolidarea, și pe 
plan sportiv, a 
prestigiului inter
național al Româ
niei socialiste. Ast
fel, purtătorii cu
lorilor roșu-albas- 
tru au obținut în 
acest răstimp mii 
și mii de victorii 
și tot felul de re
corduri, începînd, 
să zicem, cu cele 
municipale și ter- 
minînd cu cele mondiale. La 
această aniversare ne face plă
cere să reamintim câteva dintre 
ele...

Trăgătorul losif Sirbu, repre
zentant. al clubului militar, a 
fost primul sportiv român care 
a adus țării o medalie de aur 
la Jocurile Olimpice, în 1952. 
la Helsinki, după cum, după 
opt ani, la J.O. de la Roma, 
lolanda Balaș a fost, la rîndu-i, 
prima campioană olimpică a 
României. Pe drumul deschis 
de acești doi mari sportivi ai 
noștri au pășit ulterior mulți 
sportivi români distinși cu 
medalii olimpice, printre care 
și numeroși membri ai clubu
lui Steaua, cum au fost luptă
torul Gheorghe Berceanu, ca- 
noistul Andrei Igorov, floretis- 
tele Olga Szabo, Ileana Drîm- 
bă, Ana l’ascu, atleta Viorica 
Viscopoleanu, boxerii Mircea 
Dobrcscu și Vasiie Tiță și alții.

lolanda Balaș a fost, de a- 
semenea, și prima recordmană 
mondială a României, cu acel 
1,75 m obținut în 1956, la Bucu
rești. Ea a mai corectat de alte 
13 ori recordul lumii la înăl
țime, ducîndu-1 — în 1961 — la 
1.91 m. Este interesant de su
bliniat că la J.O. din 1968 Vi
orica Viscopoleanu a stabilit și 
ea un record mondial, la lun
gime (6,82 m), astfel că pe ta
belul recordurilor lumii figu
rau, in același timp, numele 
celor două atlete de Ia Steaua, 
lolanda Balaș și Viorica Visco
poleanu.

Gheorghe Negrea a fost, în 
1957, primul campion european 
de box — amatori — al Ro
mâniei, performanță realizată 
apoi și de Nicolae Gîju — 1967, 
Constantin Ciucă și Aurel Du
mitrescu — 1969, Constantin 
Gruescu — 1973. Luptătorii au 
avut și ei, de-a lungul anilor, 
performanțe remarcabile, care 
au contribuit la întărirea bu
nului renume internațional al 
școlii românești de lupte. Ne 
gîndim la titlurile de campioni 
mondiali, cucerite de Ion Ba
ciu, Simion Popescu și Gheor
ghe Berceanu, la cele europene, 
de la care. Constantin Alexan
dru, de pildă, deține trei cen
turi de campion continental.

Sportivii de la Steaua și-au 
adus un aport însemnat la suc

Handbaliștii de la Steaua aduc la București 
Cupa campionilor europeni *77, după vic

toria din finala cu T.S.K.A. Moscova

cesele handbalului românesc 
(Gheorghe Gruia, Cornel Oțe
tea, Otto Telman, Olimpiu No- 
dea, Cristian Gațu, Ștefan Bir- 
talan, Radu Voina și alții au 
fost făurari ai multor victorii 
răsunătoare), la cele ale caia
cului și canoei (Vasiie Nicoară, 
Haralambie Ivanov, Nicolae Ar- 
timov, Andrei Conțolenco, An
drei Igorov etc. au obținut iz- 
bînzi. de prestigiu), ale tirului 
(Virgil Atanasiu — campion 
mondial la pistol viteză, probă 
la care România, cu trei ste- 
liști în formație — Atanasiu, 
Corneliu Ion și Stan Marin — 
deține recordul lumii), la rea
lizările scrimerilor (Olga Sza
bo, Ecaterina Stahl — campioa
ne mondiale, ca și Suzana Ar- 
deleanu, Ileana * Jenei, Ana 
Pascu și Ștefan Ardeleanu, Mi
hai Țiu și Iuliu Falb — compo
nent ai echipelor naționale 
medaliate cu aur la C.M. de 
scrimă din 1969 și, respectiv, 
1967).

Lista succeselor sportivilor de 
la Steaua este însă cu mult mal 
mare decît o putem cuprinde în 
aceste rînduri. Nu vom omite 
însă marile victorii ale tenls- 
manului llie Năstase, ca și cele 
ale rugbyștilor militari, cu pre
zențe remarcabile în echipa re
prezentativă a țării.

Anul trecut, la Jocurile O- 
limpice de la Montreal, repre
zentanții clubului Steaua, se
lecționați în lotul olimpic al 
României, au cucerit patru me
dalii olimpice de argint și alte 
patru medalii de bronz. Printre 
medaliați s-au aflat luptătorii 
Gh. Berceanu și St. Rusu, ca- 
noiștii Gh. Danilov și Gh. Si
mionov, caiaciștii L. Serghei și 
P. Malihin, boxerul Alee Năs- 
iac, sabrerii I. Pop, D. Irimi- 
ciuc, C. Marin, Al. Nilca și N. 
Mustață, handbaliștii C. Gațu, 
R. Voina, G, Kicsid ș.a.

Toate acestea aparțin însă 
trecutului. în prezent sportivii 
clubului Steaua, antrenorii lor, 
alți specialiști și activiști des
fășoară o muncă de calitate în 
vederea pregătirii la un nivel 
corespunzător a viitoarei lor 
participări olimpice, la Mosco
va în 1980 și pînă atunci la 
atîtea și atîtea campionate mon
diale și europene.

Romeo VILARA



ASTĂZI Șl MÎINE, ETAPA A 29-a A DIVIZIEI A\

LA BUCUREȘTI Șl HUNEDOARA, MECIURILE CELE MAI IMPORTANTE
După ee spre mijlocul acestei săptă

mâni atenția iubitorilor de fotbal a 
fost reținută de sferturile de finală 

ale „Cupei României", campionatul primei 
noastre divizii revine în prim-plan. As
tăzi și mîine se va disputa o nouă etapă, 
a 29-a, care programează meciuri de mare 
interes.

Fruntașele clasamentului, Dinamo și 
Steaua, vor evolua în această etapă la 
București, prima dintre ele astăzi, cealaltă 
mîine Dinamoviștii, care au redevenit li
deri după câștigarea restanței de miercuri 
cu Politehnica Timișoara, au bune șanse

de victorie și în confruntarea de azi cu 
F.C. Bihor, dar Steaua se poate, la rîndul 
ei, impune în fața Sportului studențesc, 
astfel încît pozițiile celor două echipe frun
tașe vor rămîne — probabil — aceleași 
după etapa a 29-a,

Principalele lor urmăritoare, Universita
tea Craiova și Jiul, vor evolua în depla
sare, la Arad (o atractivă reeditare a par
tidei de miercuri, din Cupă, care se anun
ță însă mult mai echilibrată) și, respectiv, 
Bacău, unde gazdele au mare nevoie de 
puncte.

Meciuri cu implicații directe în lupta 
pentru evitarea retrogradării sînt cele de 
la București (de pe stadionul Giulești) și 
Hunedoara, în care orice punct câștigat (în 
fața unui adversar la fel de amenințat) 
poate avea o importanță hotărîtoare în a- 
cest final de campionat.

Cu interes sînt așteptate și partidele de 
la Reșița, Iași și Galați, unde echipele în 
cauză (exceptind pe F.C.M. Galați) urmă
resc obținerea de puncte fie pentru des
prinderea de zona periculoasă, fie pentru 
obținerea unei poziții mai bune în partea 
superioară a clasamentului.

ASTĂZI
București :

MÎINE

DINAMO - F.C. BIHOR
(stadion Dinamo, ora 17,30)

București : RAPID - PROGRESUL
(stadion Giulești, ora 11)

București : SPORTUL STUD. - STEAUA
(stadion Republicii, ora 11)

Reșița : F.C.M. - F.C. ARGEȘ
Arad : U.T.A. - UNIV. CRAIOVA
Galați : F.C.M. - POLIT. TIMIȘOARA
Bacău : SPORT CLUB - JIUL
Hunedoara : CORVINUL - F.C. CONSTANȚA
lași : POLITEHNICA - A.S.A. TG. MUREȘ

Cu excepția 11/ ■*__ 
celelalte intilniri vor începe la ora

meciurilor de duminicâ dimineața, din București, toate 
.: :____□ 17,30.

VEȘTI DE LA CELE
• DINAMO, care a redeve

nit lider după restanta de
miercuri, va aborda partida
de astăzi, firește, cu un moral 
foarte bun și cu Dinu în for
mație, după etapa de suspen
dare în urma celor 3 cartonașe 
galbene • F. C. BIHOR a ve
nit joi seara în Capitală. Vor 
reintra Popovici și Florescu, 
care si-au efectuat etapele de 
suspendare. In schimb, vor 
lipsi Kun H, C. Georgescu și 
Al. Naghi, accidentați. Echipa 
a susținut miercuri un meci a- 
mical la Vașcău, cu Biharia, 
cîștigînd cu 4—0.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Szilaghi — V. Trifu și Gh. Pop 
(toți din Baia Mare).

• RAPID. Optimism în tabă
ra giulestenilor după succesul 
din Cupă. Feroviarii au urmat 
un program de recuperare și 
apoi de antrenamente.. întregul 
lot de jucători este apt pentru 
partida de mîine dimineață, 
mai puțin fundașul Teleșpan 
— bolnav (suspect de hepatită)
• PROGRESUL. In ciclul nor
mal de antrenamente a fost in
clus, miercuri, jocul amical cu 
T.M.B., pe care divizionara A 
l-a cîștigat cu 4—2. în lotul 
„alb-albaștrilor“ sînt destule 
incertitudini, datorită unor ac
cidentări sau îmbolnăviri. Este 
cazul lui Dragu, I. Sandu, Nig- 
nea, Grama, Iorgulescu. Se 
speră în recuperarea unora 
dintre ei.

ARBITRII PARTIDEI I N. 
Petriceanu — C. Raica și V. 
Roșu (toți din București).

• SPORTUL STUDENȚESC 
a revenit joi la amiază de la 
Zagreb, unde a evoluat în ca
drul «Cupei Balcanice" în com
pania formației locale Dinamo. 
M. Sandu (recidivă a unui ac
cident mai vechi) si Marica 
(disjunctie a claviculei) sînt 
indisponibili și vor lipsi din 
formație mîine. In schimb, este 
posibilă reintrarea lui Grosu
• STEAUA a efectuat, după 
meciul de Cupă de miercuri, de 
ia Brăila, un antrenament fizi-

18 DIVIZIONARE A
eo-tactic, ieri dimineața pe 
terenul său din Ghencea. întreg 
efectivul de jucători este apt 
de joc, cu excepția lui Florca. 
Zamfir și Sameș au ispășit 
etapele de suspendare — patru 
și, respectiv, una — si își vor 
relua, probabil, locul în for
mație.

ARBITRII PARTIDEI : I.
Igna (Arad) — Gh. Dragomir 
și N. Gheorghe (ambii din 
București).

• F.C.M. REȘIȚA, revenită 
acasă după un traseu al mari
lor insatisfacții (Constanta — 
Sibiu), a urmat un program 
special de pregătire, în care a 
fost inclusă și o discuție pe 
marginea deficientelor din jo
cul echipei. Atodiresei a înce
put antrenamentele, urmind ca 
săptămina viitoare să fie supus 
unui nou control medical. în 
mod cert reintră Windt și Bora, 
reținuți de la joc în meciul de 
Cupă pentru tinută capilară 
necorespunzătoare • F.C. AR
GEȘ, împovărată si ea de se- 
mieșecul de acasă cu F.C. Cor- 
vinul. s-a antrenat în... fami
lie. Piteștenii au sosit la Re
șița aseară, cu autocarul,

ARBITRII PARTIDEI : C.
Dinulcscu — C. Ignat și T. 
Istrate (toți din București).

• U.T.A., revenită în cursul 
serii de miercuri, cu autocarul, 
la Arad, după meciul de Cupă 
susținut la Drobeta-Tr. Severin, 
s-a pregătit cu multă atenție 
pentru partida de mîine. dorind 
să-și ia revanșa în fața echi
pei studenților craioveni. Nu 
se anunță indisponibilități în 
lot e UNIVERSITATEA CRA
IOVA a sosit la Arad animată 
de dorința confirmării bunei 
evoluții, de miercuri, din ca
drul Cupei. Formația pentru 
meciul cu U.T.A. va fi. după 
toate probabilitățile, aceeași 
care a cîștigat miercuri, la 
scor, la Drobeta-Tr Severin.

ARBITRII PARTIDEI : I. 
Chilibar — FI. Anuțescu și I. 
Răileanu (toți din Pitești).

Duel intre înaintașul timișorean Floareș și portarul Giron, care 
se va încheia cu un... aut de poartă. (Fază din meciul Politehnica 

Timișoara — Progresul, disputat in etapa trecută).
Foto : B. VUIN — Timișoara

• F.C.M. GALAȚI și-a con
tinuat în cursul săptăminii 
pregătirile, dorind ca în partida 
de mîine să aibă o comportare 
mult mai bună decît aceea de 
duminică, de la București, eu 
Steaua. Cîteva defecțiuni în 
lot : antrenorii Tîlmaciu si Mo
toc nu-i vor putea folosi pe 
Morohai (3 cartonașe galbene), 
Ploeșteanu (accidentat) și R. 
Dan (suspendat) • POLITEH
NICA TIMIȘOARA a rămas în 
Capitală după meciul susținut 
cu Dinamo, a mai făcut joi un 
antrenament si ieri, la ora 
prînzului, a plecat cu autoca
rul la Galați. Timișorenii (în 
afara lui Anghel, mai de multă 
vreme accidentat) nu au pro
bleme cu efectivul, el prezen- 
tindu-se complet.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Buzea — N. Păvălugă și M. 
Stan (toți din București).

• SPORT CLUB BACAU. 
După meciul susținut miercuri, 
La Brăila, în sferturile de fi
nală ale „Cupei României", în 
care au dat o excelentă replică 
echipei Steaua, băcăuanii au 
urmat un program de refacere 
și apoi de pregătire a partidei 
de campionat de rrriine. Nu 
șint indisponibilități în lot e 
JIUL a efectuat în această 
săptămina ciclul obișnuit de 
antrenamente, susținînd miercuri 
și un joc de verificare cu di
vizionara C Știința Petroșani. 
Ieri, fotbaliștii din Valea Jiului 
au făcut deplasarea, cu auto
carul. la Bacău.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Georgescu — Gh. Angheluță și 
R. Platos (toti din București).

9 F.C. CORVINUL a susți
nut, pe lingă antrenamentele 
obișnuite, si un joc-școală (4 
reprize a 20 de minute), joi, cu 
Victoria Călan (scor : 6—2). Se 
tac eforturi pentru recuperarea 
lui Angelescu și Radu Nun- 
weiller • F. C. CONSTANȚA 
pleacă azi spre Hunedoara, 
în afara ședințelor zilnice de

pregătire, joi, un meci amical 
cu Portul Constanta (scor : 
2—0 ; autorii golurilor — Tara- 
rache și Buduru). Două pro
bleme în alcătuirea formației : 
GăteJ și Peniu — accidentați.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Bărbulescu — V. Murgășan și 
L Urdea (toți din București).

• POLITEHNICA IAȘI. După 
cum ne-a spus antrenorul Ilie 
Oană, jucătorii săi au fost su
puși în această săptămină u- 
nui control medical riguros, 
pentru a se vedea cum au re
zistat efortului repetat al ul
timelor etape, ei susținînd. tot
odată, testele fizice cerute de 
federație. Joi. prima echipă 
s-a antrenat în compania pro
priei formații de juniori, insis- 
tîndu-se pentru definitivarea 
formulei de atac, în care va 
figura și Dănilă, recuperat • 
A.S.A. TG. MUREȘ. Echipa 
mureșană a părăsit localitatea 
joi, răspunzînd invitației di
vizionarei C Viitorul Gheor- 
ghieni. în compania căreia a 
evoluat vineri. Nici o indispo
nibilitate în lot.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Moraru — A. Avramescu și N. 
Moroianu (toți din Ploiești).

e CLASAMENTE ©
GENERAL

1. DINAMO 28 16 7 5 67-29 39
2. Steaua 28 18 3 7 64-30 39
3. Univ. Craiova 28 14 7 7 46-25 35
4. Jiul 28 15 4 9 51-37 34
5. Sportul stud. 28 11 8 9 30-29 30
6. A.S.A. Tg. M. 28 12 5 11 39-35 29
7. F.C.M. Reșița 28 12 5 11 40-44 29
8. U.T.A. 28 11 6 11 43-55 28
9. Polit. Timiș. 28 12 3 13 31-31 27

10. F. C. Bihor 28 10 7 11 39-42 27
11. Polit. lași 28 9 8 11 32-27 26
12. F. C. Argeș 28 9 8 11 32-40 26
13. S. C. Bacău 28 9 7 12 27-33 25
14. Corvi nul 28 8 9 11 28-37 25
15. Rapid 28 9 6 13 29-45 24
16. F.C. Constanța 28 9 5 14 35-37 23
17. Progresul 28 9 5 14 30-51 23
18. F.C.M. Galați 28 5 5 18 25-61 15

• în cele nouă partide ale 
etapei a 28-a s-au marcat 32 
de goluri (la un singur gol 
de recordul campionatului!, 
înregistrat în etapa a 3-a), 
totalul lor ajungînd la 688:506 
gazdele, 182 oaspeții.

• Năstase a fost singurul 
jucător care a , reușit, dumi
nică, să înscrie 3 goluri.

• Tănăsescu (Sportul stu-j 
dențesc), Petcu (Rapid), 
Zamfir, Petcu și Nistor (toți 
F.C. Constanța) au izbutit, 
duminică, să înscrie primele 
lor goluri din acest campio
nat. După 28 de etape, pe lista 
marcatorilor figurează 172 de 
jucători.

o Din cele 252 de partide 
disputate pînă în prezent, 170 
au revenit gazdelor, 54 s-au 
încheiat la egalitate, iar în 28 
victoria a fost de partea oas
peților,
• Jucătorii celor 18 divi

zionare A au expediat, du
minică, 281 de șuturi la
poartă, cifră egală cu recor-
k\\\\\\\\W

DIVIZIA ÎN CIFRE...
A\\\\\\\\\\\\\\V 

dul campionatului înregistrat 
in etapa a 26-a.

• Duminică am consemnat 
încă 3 debuturi în Divizia A : 
Kiss (F.C. Bihor), Mânu (Ra
pid) șl Hirmler (U.T.A.). 
Pînă in prezent, cele 18 divi
zionare au utilizat 391 de ju
cători.

• Cei nouă arbitri care au 
condus partidele etapei a 28-a 
au primit 35 de stele : de 
2 ori cite cinci, de 5 ori cite 
patru, o dată trei și o dată 
două.

• La meciurile etapei a 28-a 
au asistat 64 oo« de spectatori, 
cel mai mie total Înregistrat 
tn returul campionatului.
• Clasamentul orașelor, al

cătuit pe baza mediei de spec
tatori, după 28 de etape, se 
prezintă astfel : 1. Craiova
22 100, 2. Timișoara 17 000. 3. 
București 16 500, 4. Hunedoara 
14 700, 5. Oradea 13 900, 6—8
Arad, Galați și Bacău 11 800, 
9. Reșița 11 300, io iași 9 500, 
11. Constanța 8 900, 12. pitești 
8 400, 13. Tg. Mureș 7 300, 14. 
Petroșani 6 600.

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării 

notelor obținute de jucători, echi
pa campionatului Diviziei, după 
28 de etape, se prezintă astfel : 
Răducanu (196) - Cheran (199), 
Antonescu (207), Sâtmâreanu II 
(205), Vigu (208), - Romilă
(188), Mulțescu (198), Boloni 
(198) — Fazekcș (160), Dumitra- 
che sau D. Georgescu (182), I. 
Florea (196).

„TROFEUL PETSCHOVSCHî"
Situația în „Trofeul Pets- 

chovschi44, după 28 de etape, 
este următoarea ; 1. Arad
9,14 ; 2. București 8,90 ; 3. Ti
mișoara 8,71 ; 4—5. Craiova și 
Tg. Mureș 8,64 ; 6. Hunedoara 
8,50 ; 7. Reșița 8,43 ; 8. Pi
tești 8,35 ; 9. Iași 8,30 ; 10—11. 
Bacău și Oradea 8,21 ; 12. Ga
lați 8,15 ; 13. Petroșani 8,13 ; 
14. Constanța 8,00.

CLASAMENTE ©
RETUR

1. STEAUA 11 9 1 1 32- 9 19
2. Dinamo 11 6 3 2 29-12 15
3. Univ. Craiova 11 6 3 2 17- 6 15
4. Jiul 11 6 2 3 27-17 14
5. Politehnica lași 11 4 4 3 11-10 12
6. F.C.M. Reșița 11 5 2 4 16-19 12
7. S.C. Bacău 11 4 4 3 7-10 12
8. A.S.A. 11 4 3 4 22-20 11
9. F.C. Bihor 11 5 1 5 15-18 11

10. Sportul stud. 11 4 3 4 11-17 11
11. Corvinul 11 3 4 4 12-14 10
12. F.C. Constanța 11 3 3 5 15-13 9
13. U.T.A. 11 4 1 6 20-23 9
14. Rapid 11 3 3 5 7-20 9
15. Politehnica Tim. îl 3 2 6 9-12 8
16. F.C. Argeș 11 2 4 5 7-10 8
17. F.C.M. Găleți 11 3 1 7 11-24 7
18. Progresul 11 3 0 8 5-19 6

ACTU.
• ȘEDINȚ. 
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOU! NOU! NOU! NOU! NOU!

Pentru întregul sezon estival, Întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București a pus in vinzare locuri pentru 
stațiunile Neptun și Olimp, in serii de 12 zile.

— Hotelurile sînt nominalizate ;

— Transportul din București pînă la hotelurile din stațiune 
și retur — cu autocarul ;

— Se organizează excursii cu vizitarea stațiunilor de 
litoral, a acvariului și a delfinarului din Constanța ;

— Programul întregului sejur va fi asigurat de ghizi com- 
petenți.

Pentru luna iunie plecările au loc in zilele de : 13, 14, 15, 
ÎS, 25, 26, 27 și 28.

înscrieri și informații in holul hotelului Dorobanți, Piața 
Dorobanți

Program

pe

nr. 1-7.

zilnic : 8-20 Duminica : 8—13.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

3 IUNIE 1977

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 778.290 lei. din care 
66.980 Iei report.

EXTRAGEREA I : 42 79 16
80 50 62 4 21 38

EXTRAGEREA a II-a : 84 1
31 28 49 12 63 9 70

Plata câștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : în Capitală, începînd de 
la 13 iunie plnă la 3 august 
1977 ; în tară, de la 17 iunie 
pînă la 3 august 1977.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 

24 MAI 1977

Faza I : Categoria 3 : 10,60
variante a 13.914 lei sau, la 
alegere, o excursie de un loc 
în U.R.S.S. sau R.D.G. sau o 
excursie de două locuri în 
R.P. Ungară șl diferența în

numerar ; cat. 4 : 31,65 a 4.660 
lei ; cat. 5 : 69,15 a 400 lei ; 
cat. 6 : 141 a 300 lei ; cat. 7 : 
209,75 a 200 lei ; cat. 8 : 1.389,35 
a 100 lei.

Faza a II-a : Categoria A : 
2 variante 10% a 5.000 lei ; cat. 
B : 2 variante 25% a 2.500 lei 
și 7 variante 10% a 1.000 lei ; 
cat. C : 12 variante a 9.770 lei 
sau. la alegere, o excursie de 
un loc în U.R.S.S. sau R.D.G. 
sau o excursie de două locuri 
în R.P. Ungară și diferența în 
numerar ; cat. D : 62,70 a 1.870 
lei ; cat. E : 672,95 a 100 lei.

Nu uitați : AST AZI, ultima zi 
pentru procurarea biletelor la 
tragerea „Loto-2“ de mîine 5 iu
nie 1977 !

★Tragerea „LOTO-2* de mîine, 5 
iunie, va avea loc la Clubul Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2 la ora 17,30.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul 
serii.

Joi după-amlază s-a desfășurat 
prima reuniune din seria celor 
ce vor avea loc la mijlocul săp- 
tămînii. Programul a cuprins un 
număr mai mic de alergări — 
doar șapte — dar felul judicios 
în care au fost alcătuite handi
capurile respective a făcut ca în 
lupta pentru victorie să f;e 
angajați mai mulți concurenți, 
cîștigătorii fiind nevoiți să se „în
tindă" serios pentru a putea o- 
cupa primul loc. Elocvent în a- 
cest sens este faptul că doi din
tre ei, Cornel și Lavanda, n-au 
putut fi stabiliți decît după con
sultarea fotografiei, restul „Iau- 
reaților" fiind și di obligați la 
eforturi asemănătoare. Din an
samblul alergărilor o mențiune 
specială — deși toate ar putea 
primi nota maximă — merită cele 
cîștigate — așa cum am arătat 
— de Cornel (mînzui a luptat ca 
un cal bătrîn), Lavanda cu care 
G. Tănase a dovedit încă o dată 
că este greu de bătut la potou, 
Pasarela (cu același impasibil dar 
talentat N. Simion în sulky) și 
Godeanu, cîștigătorul celei mai 
spectaculoase alergări, premiul 
Curtea de Argeș. O mențiune 
pentru formația antrenorului I.
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LĂȚI • ACTUALITĂȚI
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președinții cluburilor și secțiilor 
divizionare A precum și an
trenorii principali ai echipelor 
din primul eșalon.

• FINALA „CUPEI MEMO
RIALE TUDOR PARASCHI- 
VA“. Miine, în deschiderea 
partidei de juniori F.C. Corvi- 
nul — F.C. Constanta, de pe 
stadionul Corvinul, va avea loc 
o inedită finală, pe care și-o 
vor disputa echipele Școala ge
nerală nr. 7 Hunedoara si Li
ceul nr. 2 Deva. Formația în
vingătoare va primi „Cupa me
morials Tudor Paraschiva", cu 
care este dotată această com
petiție rezervată copiilor între 
10—14 ani, la care au partici
pat 40 de echipe de pe întreg 
teritoriul județului Hunedoara.
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iviziei na- 

disputată 
desfășura- 
Itate nor- 
id, totuși, 
nsemnat in 
Poliethnica 
pare chiar 
see echipa 
stă ediție 
omportare 
puncte a- 
:zent con- 
edificator, 
i ieșeană, 
pe prima 
.nostru, a 
ți, ne o- 
mult mai 

;e pare și 
or (5—1) 
i propriu 
,te, F. C. 
icău, pre- 
or (1—1) 
sie locu-

Divizia națională de juniori

CONSTANȚA, UN VERITABIL DERBY
rilor 3 și 4, F. C. Corvinul și, 
respectiv, Universitatea Craio
va, în deplasare. Referitor la 
etapa de duminica trecută mai 
merită subliniată și victoria 
obținută de Sportul studențesc, 
care a mai făcut, astfel, încă 
un pas în tentativa sa de a 
prinde „plutonul".

Miine sînt programate parti
dele etapei a 29-a, din rîndul 
cărora se detașează, ca impor
tanță pentru pozițiile din par
tea superioară a clasamentului, 
aceea de la Hunedoara. în care 
echipa locală, F. C. Corvinul, 
primește replica liderului, F.C. 
Constanța. In cazul unei vic
torii a gazdelor, coroborată cu 
succesul — scontat — al for
mației S. C. Bacău, care întîl- 
nește pe teren propriu pe co
dașa clasamentului (Jiul), seva 
produce o nouă schimbare de 
lider, beneficiară fiind echipa 
moldoveana. In situația în care 
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tate decît ale adversarilor. Re- 
marcări : Ignat, Berelean, Tul- 
ba, Terhes de la învingători, 
respectiv Rachieru, Pitică, Paut 
Si Potorac ; CHIMICA TÎRNA- 
VENI (antrenor : T. Meszaros) 
— ȘCOALA SPORTIVA HUNE
DOARA (antrenor î C. Gali) 
1—1 (1—0). Au marcat : Balint 
(min. 9) pentru Chimica, res
pectiv Andonie (min. 46). Meci 
amical, în care echipa hunedo- 
reană (care participă in afară 
de concurs), a lăsat o frumoasă 
impresie, ratînd numeroase o- 
cazii clare de gol.

SERIA a II-a : METALUL 
BUCUREȘTI (antrenor : Gică 
Petrescu) — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (antrenor : Clement 
Iordănescu) 4—1 (1—1). Craio- 
venii se anunțau favoriți, dar 
ei și-au subestimat adversarii, 
văzîndu-se conduși chiar după 
primele minute de joc. După 
pauză, scorul a luat proporții 
și în finalul partidei, depășind 
limitele sportivității, craiovenii 
s-au văzut obligați să încheie 
jocul în 9 oameni. Mai întîi a 
fost eliminat portarul Predu- 
lescu, apoi și Dinu. Autorii 
golurilor : Sandu (min. 5), D. 
Nieolae (min. 54) și Tăbîrcă 
(min. 71 și 80) pentru învingă
tori, respectiv Florea (min. 15, 
autogol). S-au evidențiat : D. 
Nieolae, Gîmfăleanu. Sandu și 
Trandafilon de la Metalul, Bă-

SANCTIONAREA UNOR ABATERI
Eliminați de pe teren pentru 

proteste, jucătorii C. Olteanu 
(F. C. Argeș), în meciul cu 
Progresul, și M. Constantinescu 
(S. C. Bacău), în meciul de 
cupă cu Steaua, au fost sanc
ționați de către Comisia de 
disciplină, primul cu suspen
darea pe o etapă, iar cel de-al 
doilea cu mustrare. în cazul 
lui Constantinescu, potrivit ar
ticolului 80 din Regulamentul 
de organizare a activității fot
balistice. s-a ținut seama de 
antecedentele bune ale jucăto
rului, de îndelungata lui acti
vitate. Un alt jucător din Di

0 VERIFICARE UFIIĂ A SELECȚIONATEI DIVIZIONARE B Ultimele patru etape

Miercuri, la Ploiești, s-a dis
putat o nouă întîlnire între se
lecționatele diviziilor B din 
România si Bulgaria. In ulti
mele două jocuri — care au a- 
vut loc anul trecut, la Karlovo 
și Alexandria — victoriile au 
fost împărțite, la același scor: 
2—1. De data aceasta, partida 
s-a încheiat la egalitate : 0—0.

De fiecare dată, F.R.F. a or
ganizat trialuri cu jucătorii din 
eșalonul secund, pentru a-i se
lecționa pe cei mai buni din
tre ei, mai ales pe cei de pers
pectivă. Pentru medul de la 
Karlovo, de pildă, au fost „tes
tați", la 27 octombrie 1976, 54 
de jucători. Atunci, însă, de la 
Petrolul, Olimpia S. Mare și 
C.S. Tîrgoviște n-a participat 
nimeni, echipele respective evo- 
luînd în „Cupa României". Iată 
de ce pentru meciul acesta, de 
la Ploiești, federația a hotărît 
să alcătuiască o echipă for
mată numai din jucători de la 
actualii lideri ai Diviziei B. 
Soluția nu ni s-a părut deloc 
rea. pentru că astfel avea să se 
verifice, pe cit posibil, poten-

CLASAMENTUL
1. F.C. C-ȚA
2. S.C. Bacău
3. F.C. Corvinul
4. Univ. Craiova
5. A.S.A. Tg. M.
6. Steaua
7. Poli. Tim.
S. F.C. Bihor
9. Dinamo

10. Rapid
11. Poli. Iași
12. F.C. Argeș
13. U.T.A.
14. Progresul
15. F.C.M. Reșița
16. F.C.M. Galați
17. Sportul stud.
18. Jiul
\\\\\\\\\\\\ 

28 16 7 5 53-26 39
28 17 4 7 52-18 38
28 13 10 5 52-32 36
28 15 5 8 47-26 35
28 15 5 8 39-25 35
28 12 8 8 43-33 32
28 11 8 9 32-29 30
28 12 5 11 44-40 29
28 10 9 9 24-24 29
28 9 11 8 32-33 29
28 10 8 10 42-48 28
28 9 9 10 34-31 27
28 8 8 12 33-33 24
28 8 7 13 31-41 23
28 7 9 12 21-34 23
28 7 8 13 15-34 22
28 8 4 16 36-48 20
28 1 3 24 15-90 5

constănțenii își vor apropria 
succesul sau vor obține un 
punct, lupta pentru titlu va 
continua, mai mult ca sigur, in 
„doi" ; F. C. Constanța — S.C. 
Bacău. (A. V.).

de la Universitatea Cra- 
PETROLUL PLOIEȘTI
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2—0. Dar după 
ceea ploieștenii și-au revenit, 
au acționat din ce în ce mai 
bine și, beneficiind de o ex
celentă pregătire fizică, au a- 
vut partida la discreție, coim- 
binînd spectaculos pe un teren 
mustind de apă. Au marcat : 
Radu (min. 29). Mihalcea (min. 
30 și 45), I. Constantin (min. 
56), N. Constantin (min. 62), 
respectiv Cringașu (min. 10) și 
Ștefanovici (min. 14). S-au re
marcat : Mihalcea, Radu, I. Con
stantin și Angliei, de la învin
gători, Ștefanovici de la în
vinși.

Programul de duminică. SE
RIA I: Liceul de fotbal Bacău
— Școala sportivă Hunedoara, 
F.C. Baia Mare — Chimica Tîr
năveni (ambele întîlniri se 
dispută la Deva, cu începere de 
la ora 9,30) ; SERIA A II-A : 
Metalul București 
Ploiești,
— Liceul nr. 
tidele au loc 
la ora 9).

Petrolul 
Universitatea Craiova 

4 Timișoara. (Par
ia Hunedoara, de

Gh. NERTEA

vizia A, Radu Dan (F.C.M. Ga
lați), care a lovit un adversar 
în meciul cu F. C. Corvinul 
Hunedoara și care este recidi
vist. a fost suspendat pe 8 
etape.

Ca urmare a incidentelor pe
trecute după, meciul cu Unirea 
Tomnatic, cind antrenorul a- 
cestei echipe a fost lovit de 
suporteri ai echipei gazdă, te
renul din Oțelul roșu a fost 
suspendat pe 2 etape. La un 
pas de suspendare a fost și te
renul echipei Unirea Tricolor 
Brăiia, unde la meciul cu S.C. 
Tulcea, un huligan l-a lovit pe 

tialul actual al echipelor care 
au domuiu. in acest sezon în
trecerea din eșalonul nostru se
cund. Așa s-a ajuns ca lotul 
să fie alcătuit din 10 jucători 
de la Petrolul, 5 de la C.S. 
Tîrgoviște, 3 de la Olimpia, la 
care s-a adăugat Sabău (de la 
F.C. Baia Mare), prezent si la 
ultimele două trialuri. Sava 
și Tănase (C. S. Tîrgoviște) 
n-au putut fi insă folosiți, de
oarece au venit la Ploiești 
accidentați. .

Selecționata noastră, fără în
doială. a fost mai bună in con
fruntarea de miercuri. S-a do
vedit superioară. în primul 
rînd, la capitolul tehnică indi
viduală, ca și în privința omo
genității — ceea ce este nor
mal. avînd în vedere că a fost 
folosită osatura Petrolului. E- 
chipa noastră s-a aflat la câr
ma jocului, imprimîndu-i un 
caracter ofensiv, deschis. Dar, 
spre surprinderea tuturor (în- 
tr-o cu totul altă manieră, față 
de evoluția de la Alexandria), 
echipa bulgară a refuzat aceas
tă... invitație. s-a apărat su- 
pranumeric, trăgind cu dinții 
(și de timp) pentru rezultatul 
egal (0—0). Din păcate, jucă
torii oaspeți au confundat une
ori dîrzenia cu duritățile, cu
..... .......  PROGRAMUL Șl ARBITRII ------------------  

ETAPEI DE MIINE A DIVIZIEI B
SERIA I • Minerul Gura Humorului — Prahova Ploiești : 

A. ioniță (București) > F. C. Brăila — Metalul Plopeni : T. 
Balanovicj (Iași) q Gloria Buzău — C.F.R. Pașcani : I. Dan cu 
(București) • Ceahlăul p. Neamț — C.S.U. Galați : Gh. Racz 
(Brașov) • C.S.M. Borzești — Olimpia Rm. Sărat : Gh. Metz 
(București) • Petrolul Ploiești — Unirea Focșani : V. Ciocîlteu 
(Craiova) • Oltul Sf. Gheorghe — Celuloza Călărași : P. Baban 
(Sibiu) • C.S.M. Suceava — Victoria Tecuci : V. Constantinescu 
(București) • Portul Constanța — Relonul Săvinești : Gh. Manta 
(București).

SERIA A n-A • Unirea Alexandria — Șoimii Sibiu : Gh. Is
pas (Constanța) • Metalul București — Voința București : Gh. 
Vasilescu I (București) • Tehnometal București — Chimia Rm. 
Vîlcea : M. Dumitrescu (Ploiești) • St. roșu Brașov — Ș. N. 
Oltenița : V. Pîrvescu (Buzău) • Chimia Tr. Măgurele — Trac
torul Brașov : A. Ghigea (Bacău) • Chimica Tîrnăveni — Fla
căra Moreni : I. Braun (Buzău) • F.C.M. Giurgiu — Metalur
gistul Cugir : C. Manușaride (București) • Dinamo Slatina — 
C. S. Tîrgoviște : Gh. Retezau (București) (Meciul Nitramonia 
Făgăraș — Electroputere Craiova s-a disputat miercuri; scor: 
4—0).

SERIA A III-A • U. M. Timișoara — Rapid Arad : T. An
drei (Sibiu) • Olimpia Satu Mare — C.F.R. Timișoara : D. Ghețu 
(București) « Aurul Brad — F. C. Baia Mare : D. Isăcescu 
(București) • ind. sîrmei C. Turzii — Victoria Călan : C. Io
niță II (București) • „U“ Cluj-Napoca — Gloria Bistrița : Gh. 
Jucan (Mediaș) • Minerul Lupeni — Armătura Zalău : R. Șer- 
ban (Craiova) • Mureșul Deva — Minerul Cavnic : N. Dinescu 
(Rm. Vîlcea) • Dacia Orăștie — C.F.R. Cluj-Napoca : S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin) o C.I.L. Sighet — Sticla Turda : 
I. Ciolan (Iași).

TINEREȚEA LUI
„U“ Cluj-Napoca a ieșit de 

mult din lupta pentru promo
vare. A venit, însă, acel rezul
tat de 8—0 cu Minerul Lupeni 
de acum trei etape, care a 
readus în discuții subiectul „U“. 
Scorul-fluviu era legat de unii 
de reîntoarcerea „fiului risipi
tor" Batacliu, jucătorul consa
crat atît de necesar pentru tînă- 
ra și talentata echipă a „șep
cilor roșii", dar și de verva a- 
cesteia. Am Încercat să definim 
actuala echipă a lui „U“, re
cent, la Timișoara, în fața unei 
formații (C.F.R.) fără valori 
deosebite (excepție — Volaru 
II, un fundaș central care în
cepe să devină un nume !), a 
unei echipe modeste, deci, dar 
foarte bine pregătită de antre
norul Ion Ionescu. „U“ Cluj- 
Napoca a pierdut atunci cu 
2—0, iar apoi a cedat fără drept 
de apel (0—4) la Călan, argu- 
mentînd, intr-un fel, ieșirea sa 
din cursă.

„U" Cluj-Napoca, nume de 
preț în istoria fotbalului nos
tru, are astăzi un lot mai tinăr 
ca niciodată, plin de ambiții, 
dar și de naivitățile vîrstei. 
„U“ și-a regăsit elanul ofensiv, 
datorită dorinței de afirmare, și 
talentului unui Drobotă, A. 
Murcșan, Florcscu, Bagiu, Be- 
rindei, Oloșutean sau Fop (ul
timul abia trecut de 16 ani), 
toți jucători pe lingă care un 
Cimpeanu II, Hurloi, Fumea 
sau Bichescu par „veterani". 
In stilul său ofensiv, în miș
carea sa permanentă, actuala 
echipă a lui „U“ își creează 

arbitrul de centru. Autorul a- 
cestui act reprobabil fiind iden
tificat — este vorba de Iosif 
Forcoș — și amendat cu 1500 
lei (pedeapsă prea blinda, to
tuși socotim noi), echipa din 
Brăila a primit un avertisment.

Pentru substituirea unui ju
cător, în meciul cu Unirea E- 
forie, Autobuzul Făurei a pier
dut întîlnirea cu 3—0, iar doi 
jucători, Paraipan și Rauți, au 
fost suspendați pe cite 2 ani.

In ședința de joi seara a Co
misiei de disciplină au fost lu
ate în discuție și deficiențele 
organizatorice de la meciul Di
namo — Politehnica Timișoara, 
atrăgîndu-se atenția clubului 
bucureștean asupra acestui lu
cru. 

faulturile repetate. Din această 
cauză, meciul a fost confuz, 
fragmentat. Dar și în aceste 
condiții, jucătorii noștri puteau 
cîștiga. Toporan și Fl. Dumi
trescu (acesta nu se mai simte 
bine pe postul de extremă și 
ar fi trebuit să fie folosit mij
locaș) aii avut un randament 
mai slab. în timp ce Furnică 
(C.S. Tirgoviște) s-a încadrat 
mai greu în jocul colectiv. Ca
rența cea mai mare s-a mani
festat la finalizare. S-a ratat 
nepermis de mult, uneori de 
la numai 5 metri. De asemenea, 
a lăsat de dorit precizia sutu
rilor. Din 21 de șuturi, doar 7 
au mers pe cadrul porții. Mu- 
reșan, care a fost foarte bun 
în jocul de cîmp, a irosit oca
zii cît roata carului. Din echipa 
noastră, o bună impresie au lă
sat fundașii G. Dumitrescu si 
Butufei (excelentă ambiția a- 
cestui jucător). Matei (o cunoș
tință mai veche, de pe vremea 
cînd evolua la „U“ Cluj-Napo- 
ca) și Pantea, în deosebită dis
poziție. Să nu uităm că în se
lecționata Diviziei B (lucru 
destul de rar) au evoluat trei 
foști internaționali A : Mure- 
șan, Pantea și Fl. Dumitrescu.

Constantin ALEXE

multe ocazii, dar „linia sa de 
asalt" e încă crudă și irosește 
cu nonșalanță mari șanse de a 
puncta. Iar Cînd nici Batacliu 
nu se ridică la formă lui ma
ximă, din cauza lipsei jocuri
lor, vine riadul adversarului la 
replică, cum s-a întimplat și 
duminică, și atunci apare altă 
explicație a ratării promovării. 
Pentru că, în tinerețea sa, „U“ 
nu are o piesă-două de greu
tate, în defensivă, acolo unde 
se „scot" punctele în deplasări. 
Nesincronizarea fundașilor cen
trali (vină care, paradoxal, re
vine, în principal, experimenta
tului Anca) reprezintă cauza 
principală a multor meciuri 
pierdute și „U" știe acest lucru.

La ora actuală, „U“ se defi
nește foarte bine între acel 8—0 
și acest ultim 0—4. O echipă 
foarte tînără, foarte talentată, 
cu disponibilități de a face scor, 
dar încă fără experiența nece
sară și realismul de a lupta și 
pentru rezultat, mai ales în de
plasare. „Campionatul acesta a 
fost, practic, un filtru pentru 
noua echipă a lui „U“ — afir
ma consilierul ei tehnic, dr. C. 
Rădulescu. Avem încă multe de 
făcut !“ Acesta e și gîndul 
realist al secției de fotbal (pre
ședinte — prof. E. Beiu).

„U“ Cluj-Napoca e mai tînâ- 
ră ca niciodată., „Un motiv în 
plus ca suporterii săi de suflet 
să nu o părăsească tocmai a- 
cum cînd are nevoie de încu
rajări și încredere" — ne spu
nea fostul jucător al lui „U“, 
Remus Cimpeanu, astăzi vice
președinte al clubului. Supor
terii lui „U“, a căror medie la 
un meci este astăzi de 3.500 (iar 
cotizația susținătorilor în luna 
aprilie a fost de numai 928 lei!!), 
ar trebui să se gîndească la apor
tul pe care l-a avut galeria în 
revenirea în prima divizie a 
echipelor S.C. Bacău, Rapid, 
Petrolul Ploiești și Olimpia 
Satu Mare (ultimele două pro
movate de fapt). Cu un suport 
moral din partea suporterilor 
săi, sprijinită in continuare de 
conducerea clubului, cu aceeași 
pregătire serioasă (la care con
tribuie și antrenorul V. Ncdel- 
cu), n-ar fi exclus ca, după 
acest an de rodaj, să vedem în 
campionatul viitor o tînără si 
puternică echipă a lui „U“ 
Cluj-Napoca, mare candidată la 
revenirea in prima scenă.

Mircea M. IONESCU

ale campionatului Diviziei C

Dispută pasionantă 
și la periferia 

clasamentelor
Cu patru etape înaintea înche

ierii campionatului Diviziei • C, 
disputa pentru promovare și evi
tarea retrogradării continuă cu 
mare intensitate,' ceea ce face ca 
actuala ediție a competiției să 
fie deosebit de atractivă. Din cei 
12 „capi” de serii care în toam
nă vor evolua în Divizia B, la 
ora actuală nu este nici unul cu
noscut. Doar i.C.I.M. Brașov (se
ria a Xl-a, cu 4 puncte avans 
față de a cloua clasată) se află 
într-o postură mai bună, fiind 
greu de crezut că această echipă 
ar mai putea pierde șefia. In 
rest, incertitudine lotală.

Care este, însă, situația în par
tea de jos a. clasamentelor. cu 
formațiile sortite retrogradării? 
(După cum se știe, echipele de 
pe locurile 15—16 dîn fiecare se
rie vor părăsi Divizia C). Aici, 
parcă, lucrurile sînt mai clare, 
înaintea etapei a 27-a, care are 
loc duminică, se cunosc deja 11 
echipe care nu mai au șanse de 
a rămîne în cel de al treilea eșa
lon. Sînt, în schimb, serii în care 
pentru locurile 15 sau 15—16 can
didează cîte 4—8 echipe. Iată. în 
primul rînd, acele formații care 
sînt, practic, retrogradate: Fo- 
resta Moldovița (10 p — seria I), 
Textila Buhuși și Hușana Huși 
(ambele cu cîte 15 p — seria a 
n-a), Metalosport Galați (9 p — 
seria a IlI-a), Gloria Poarta Al
bă (9 p — seria a IV-a), Olim
pia Giurgiu (10 p — seria a V-a), 
Otelul Tîrgoviște și Progresul Pu
cioasa (13 și, respectiv, 18 p — 
seria a Vl-a), Banatul Timisoara 
(15 p — seria a VUI-a), Victoria 
Zalău (14 p — seria a ix-a) și 
Textila Sebeș (9 p — seria a 
XH-a).

Disputa cea mai pasionantă se 
dă la periferia clasamentului se
riei a Vll-a, unde pentru evita
rea ultimelor două locuri sînt 
angajate nu mai puțin de opt e- 
chipe: Dunărea Calafat (20 p).
Constructorul Craiova (20), Uni
rea Drobeta Tr. Severin (21). Mi
nerul Rovinâri (21), Laminorul 
Slatina (22), C.F.R. Craiova (22), 
Unirea Drăgășani (23) și Chimis
tul Rm. Vîlcea (23). în seriile a 
X-a și a Xl-a (în care activează 
cîte 15 echipe, deoarece Măgura 
Codlea și respectiv Minerul Bor- 
șa au fost excluse din campio
nat) luptă să scape de locul 15 
cîte trei divizionare: Dermata
Cluj-Napoca, Cimentul Turda și 
Foresta Bistrița (seria a X-a), 
Unirea Sf. Gheorghe, Forestierul 
Tg. Secuiesc și Mureșul Toplița 
(seria a Xl-a). Nu este lipsită de 
interes nici întrecerea codașelor 
din scria bucureșteană, a V-a, 
în care pentru evitarea penulti
mului loc concură Viitorul Chir- 
nogi (19 p). Șoimii TÂROM, 
I.O.R. și Sirena (fiecare cu cîte 
22 p). Situații asemănătoare mai 
găsim și în seriile a IV-a (Mine
rul Măcin 19 p, Electrica Constan
ța 19 p, Ș.N. Constanța 19 p și 
Autobuzul Făurei 20 p) și a
VIII- a (Ceramica Jimbolia 22 d, 
Unirea Sînnicolau 22 p. Nera Bo- 
zovici 23 p, Metalul Bocșa 24 p 
și Gloria Arad 24 p).

Deci, în ultimele etape nle 
campionatului, în majoritatea lor, 
meciurile au miză mare, dar 
chiar în aceste condiții (sau mai 
ales în aceste condiții) sportivita
tea trebuie să fie intrutotul res
pectată.

Duminică, în etapa a 27-a. la 
Cărei, are loc derby-ul seriei a
IX- a, între Victoria (locul I în 
retur timp de 10 etape) și înfră
țirea Oradea (locul I după etapa 
a 26-a). Este de așteptat ca am
bele echipe să-și apere șansele 
în mod corect, iai jocul lor — 
ca toate celelalte meciuri din 
Divizia C — să se desfășoare în- 
tr-'O atmosferă de deplin fair-play,

Toma RĂBȘAN

FORMULĂ NOUĂ A TliRNIlIlI

FINAL ÎN C. I. ?
Comitetul Executiv al U.E.F.A.' 

a luat recent in discuție posi
bilitatea schimbării formulei de 
disputare a turneului final al 
campionatului Europei.

După cum se știe, pină acum, 
cîștigătorii celor 8 grupe dispu
tau o fază intermediară elimi
natorie, „sferturile de finală", 
pentru ca la turneul final pro- 
priu-zis să ia parte 4 echipe.

Comisia de organizare a com
petiției a propus ca — incepirid 
cu ediția viitoare — toți cei 8 
ciștigători de grupe preliminarii 
sâ participe la turneul final. Se 
preconizează împărțirea celor 8 
calificate în două grupe a cîte 
4 echipe fiecare, urmind ca pri
mele clasate să-și dispute fina
la. Mai există propunerea ca 
primele două clasate din fieca
re grupă finală să joace se
mifinale. In noua formulă, tur
neul final al campionatului 
Europei ar dura două săptă-. 
mini.

Noul proiect va fi supus spre 
aprobare Conferinței președinți
lor și secretarilor generali ai 
federațiilor europene de fotbal, 
care va avea loc in această 
lună.
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PEDAGOGUL-FACTOR DETERMINANT 
ÎN MODELAREA TINERILOR SPORTIVI

AMPLE ACȚIUNI, 
PAITICIPAAE NUMEROASA

In întreaga țară au Ioc, în aceste zile, numeroase manifestări 
sportive organizate in cadrul competiției cu caracter național „DA
CIADA". Dintre veștile sosite la redacție pentru numărul nostru 
de astăzi am reținut :

Ca mijloc cu multiple valențe și cu recunoscută eficiență 
educativă, sportului ii revin sarcini deosebite în procesul 
formării tinerei generații. Alături de efectele pozitive pe 

care această activitate o exercită asupra sănătății, robusteții și 
armoniei trupului și spiritului, sportul oferă un model și un exer
cițiu util de comportare in spiritul principiilor și normelor etice 
statornicite în societatea noastră socialistă, se constituie ca factor 
activ in formarea trăsăturilor specifice omului de tip nou.

Misiunea de înaltă responsabilitate ce revine tuturor acelora 
care participă in sfera activității sportive la educarea tineretului 
este, fără îndoială, nu numai aceea de a pregăti performeri de 
valoare ci și oameni cu alese însușiri morale, pentru care datoria 
de a-și aduce contribuția la efortul comun, prin munca lor, să 
se împletească armonios cu devotamentul față de colectiv, cu cin
stea și corectitudinea, cu atitudinea demnă și curajoasă...

Exigența pedagogilor - profesori, antrenori, arbitri etc, - atît 
in procesul de pregătire cit și în timpul desfășurării întrecerilor 
sportive constituie una din garanțiile întronării unui climat moral 
sănătos în rîndul tineretului sportiv.

/NTÎLNIRE

ORIUNDE AR EVOLUA
Un caz mai puțin obișnuit — 

pentru o sportivă — de atașa
ment deosebit față de culorile 
clubului...

Ni-1 oferă Viorica Dudău. 
Inițial, floretistă în orașul de 
reședință a județului Dolj, ac- 
tivînd sub îndrumarea antre
norului Paul Ghinju. O sportivă 
harnică, tenace și ambițioasă. 
Așa am cunoscut-o ca titulară 
la Universitatea Craiova, divi
zionară B în campionatul na
țional de scrimă.

Spre lauda ei, Viorica Dudău 
și-a păstrat nealterate aceste 
calități și mai tîrziu, odată cu 
stabilirea, prin căsătorie, în- 
tr-un alt oraș, la Bacău. în 
frumoasa așezare urbană de pe 
Bistrița, după cum se știe, nu 
ființează (deocamdată) o secție 
de scrimă. însemna că Viorica 
va fi nevoită să renunțe la pa
siunea sa sportivă...

N-a fost, însă, așa ! Dornică 
să-și continue activitatea în 
sportul îndrăgit, ea a rămas 
legitimată la „U“ Craiova. S-a 
pregătit singură (tehnică indivi
duală, după un program solici
tat antrenorului craiovean) sau 
împreună cu soțul ei, Mitu Bo- 
jan, jucător de volei la Viito
rul Bacău. Iar în zilele în care 
Universitatea Craiova are eta
pă de campionat, prezentă ală
turi de echipă, indiferent dacă 
orașul de întrecere se cheamă 
București sau Cluj-Napoca, 
Satu Mare sau Constanța. Am 
reîntîlnit-o în bătrînul Tomis. 
Pierduse cel mai direct tren 
care leagă Bacăul de Constanța 
și ajunsese la destinație cu 
personalul. Aceasta n-a împie
dicat-o să evolueze pe planșele 
din Sala sporturilor cu tenaci
tatea și ambiția-i recunoscute.

PROPRIA-I ECHIPĂ...
...Ce bine ar fi ca un aseme

nea exemplu de atașament față 
de culorile clubului să dea 
de gîndit unor floretiste și mai 
ales unor colege de club. Poa
te chiar noii antrenoare de 
la „U" Craiova, Rodica Onu, 
rămasă datoare — pe planul 
pregătirii personale și a echi
pei — în etapa de divizie de la 
Constanța... (T.S.).

PESTE ANI...
Vasile Pieptăn este inginer la 

o întreprindere gorjeană. își 
desfășoară munca de zi cu zi 
aproape de satul (Celei) în care 
și-a început învățătura. în a- 
celași sat revine aproape săptă- 
mînal. Stă o oră, două în mij
locul elevilor și pionierilor, 
participă împreună cu profeso
rii școlii generale din Celei la 
activitățile sportive. Spectator 
și uneori... arbitru. Volei, hand
bal, cîteodată fotbal sau atle
tism. Ba chiar și tenis. Este 
săritor la nevoile școlii, la cele 
ale elevilor. „Pentru noi — ne 
mărturisea cu multă satisfac
ție directorul școlii generale din 
Celei, prof. C. Diaconescu — 
exemplul inginerului Vasile 
Pieptăn, de legătură cu școala, 
peste ani, are valoare educati
vă deosebită în rîndul elevilor. 
Toți își doresc să ajungă oa
meni cit mai utili societății 
noastre, iar peste ani. să revi
nă. la rîndu-le, în școală..."

Desigur, fără a fi singular, 
exemplul inginerului gorjean 
merită toată prețuirea !

OPȚIUNI

„FAIR-PLAY"
în automobilism, poate mai 

mult decît în alte discipline, 
sportivitatea ar trebui să se 
afle la loc de mare cinste. Nu 
de alta dar aici, cînd disputa 
se desfășoară la viteze mari, o 
„șicană" poate duce la acciden
te grave, fatale, la pagube ma
teriale prin avarierea mașini
lor. Iată de ce ne declarăm îm
potriva unui anumit „stil de a- 
lergare" observat tocmai la au- 
tomobiliști cu experiență. Este 
știut faptul că în curse, cînd 
un sportiv își dă seama că ma
șina și îndemînarea lui nu-i 
permit să mențină o poziție 
fruntașă, el este obligat să lase 
alți concurenți să-1 depășească. 
Ceea ce nu s-a întîmplat însă 
Ia Brăila, unde unii concurenți, 
pentru a nu fi depășiți, au re
curs, nesportiv, la „șicane".

în contrast cu acest mod de 
a înțelege fair-play-ul, un 
exemplu de sportivitate izvo- 
rînd din datoria automobiliști- 
lor de a se ajuta în curse, în 
diferite situații dificile care 
survin pe traseu: în „Raliul 
Someș", pe coasta de la Gutăi, 
unul dintre favoriți, Eugen Io- 
nescu Cristea de la Unirea Tri
color București, a rămas în 
pană. Cînd au observat acest 
lucru, cei doi membri ai echi
pajului din... Caraș Severin (C. 
Vasluianu și V. Muncinoiu), 
care luptau, cu șanse, pentru un 
loc fruntaș la clasa respectivă, 
au oprit pentru a-1 ajuta pe 
campionul nostru. Și astfel au 
pierdut 4 minute. Destul pen
tru ca cei doi să coboare pe 
locul 24 în clasament. Genero
zitatea lor prețuiește, credem, 
mai mult decît un loc pe po
dium. (M. FR.)

Mulți dintre pedagogii din domeniul educației fizice optează pen
tru activitatea cu copii de vîrste fragede, vîrste la care aceștia 
pot fi mai ușor formați. O astfel de opțiune și-a manifestat-o și 
profesorul de educație fizică loan Frenț, care a întreprins o amplă 
acțiune de selecție în școlile din municipiul Tîrgu Mureș, în 
urma căreia a ales acei copii care iubesc jocul cu mingea, care 
sînt perseverenți, au notă bună la învățătură și comportare exem
plară.

Acum el inițiază în tainele jocului de volei peste 80 de copii, fete 
și băieți între 8 și 12 ani. Antrenamentele au loc de două ori pe 
săptămînă, iar cei care reușesc să îndeplinească cerințele în mod 
exemplar sînt răsplătiți cu diplome și alte distincții. —

Poate că în viitor mulți dintre copiii antrenați de loan Frenț 
vor păși pe drumul performanței, însă și cei care nu vor pătrunde 
în această sferă vor avea foloase de pe urma unei activități cu 
deosebită forță educativă.

Andrei CZERAN, coresp.

DUMINICĂ SPORTIVĂ 
PE STADIONUL STEAUA

Cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de la înființarea clubului 
Steaua, pe stadionul din car
tierul Ghencea se va organiza, 
miine, de la orele 8, o dumi
nică sportivă.

Programul acestei frumoase 
acțiuni cuprinde, printre altele, 
întreceri de box (nu mai puțin 
de 10 meciuri), tenis (în cadrul 
campionatului municipal de, ju
niori și partidele D. Hărădău — 
A. Mîrza, C. Popovici — L. Ți
ței și M. Rusu — L. Andrei, 
precum și întîlnirea feminină 
între echipele Steaua și Tenis 
Club București), handbal (un 
turneu fulger cu participarea 
a 12 echipe de copii și juniori) 
și scrimă (concurs de floretă și 
sabie avînd drept protagoniști 
cîțiva dintre componenții lotu
lui reprezentativ).

Rețin, de asemenea, atenția 
cele două meciuri de old-boys 
la fotbal și rugby. în cazul fot
balului, echipa Steaua (cu Voi- 
nescu, Zavoda I, Hălmăgeanu, 
Onisie, Constantin, Cacoveanu 
etc.) va întîlni o selecționată 
a Capitalei. La rugby, XV-le 
Stelei, cu N. Gheondea, Blă- 
gesou, Danciu și Căpușan va 
avea drept adversar pe cel al 
Griviței Roșii în care vor evo
lua, printre alții, Moraru, Co
cor, T. Radulescu, I. Teodorescu.

în totul, un program atractiv, 
așteptat cu mult interes.

AMPLE MANIFESTĂRI 
ÎN JUDEȚUL VILCEA

C.J.E.F.S. Vîlcea organizează 
mîine, pe stadionul „1 Mai" 
din municipiul Rm. Vîlcea, o 
mare serbare sportivă, în co
laborare cu Inspectoratul șco
lar județean și Comitetul jude
țean U.T.C. Acțiunea va cu
prinde o inedită paradă spor
tivă, care se va desfășura pe 
ruta dintre centrul orașului și 
stadion, demonstrații de gim
nastică sportivă și ritmică, o 
serie de întreceri la diverse ra
muri sportive. Vor lua parte 
circa 6 000 de elevi, reprezen- 
tind toate unitățile de învăță- 
mînt din municipiul Rm. Vîl
cea, precum și tineri din între
prinderi șl instituții.

Tot duminică acțiuni sporti
ve de masă vor fi organizate 
în celelalte orașe ale județului 
Vîlcea, la Drăgășani și Călimă- 
nești, la Horezu și Govora, la 
Brezoi și Ocnele Mari, toate 
desfășurate sub genericul com
petiției naționale „Daciada".

★
COVASNA. Aproape 2.000 de 

pionieri și elevi au luat parte 
la cea de a II-a ediție a ac
țiunii turistice „întîlnirea dru
meților covăsneni pe cele 14 
vîrfuri montane din județ", 
manifestare organizată de Con
siliul județean al organizației 
pionierilor și care a angrenat 
toate școlile generale. Partici- 
pantii s-au întrecut într-o se

rie de probe teoretice si prac
tice, cel mai mare număr de 
concurenți înregistrîndu-se pe 
vîrfurile Barta (384), Gherghea 
(379), Bodoc (350) ș.a. (Gh. 
BRIOTA — coresp.).

BRĂILA. Municipiul Brăila 
găzduiește în această perioadă 
ample acțiuni sportive de ma
să în cadrul „Daciadei". Ast
fel, clubul sportiv „Progresul", 
de pe lingă Uzina de utilaj 
greu, a organizat campionatul 
de casă la fotbal, șah, volei, 
care a angrenat în întreceri 
numeroși participanți. De ase
menea, trebuie menționate și 
întrecerile care au loc între 
unitățile din cooperația mește
șugărească, aparținînd de aso
ciația Voința, precum și con
cursurile de volei, handbal, te
nis de masă si cros inițiate de 
școlile generale 11, 17 și 18. 
(Gr. RIZU — coresp.)

BRAȘOV. Paralel cu compe
tițiile organizate în celelalte 
localități ale județului și în o- 
rașul Făgăraș au avut loc în
treceri în cadrul competiției 
cu caracter național „Daciada". 
Astfel. Consiliul orășenesc pen
tru educație fizică și sport, în 
colaborare cu Consiliul orga
nizației pionierilor și Comitetul 
orășenesc al U.T.C. au organizat 
„Triatlonul prichindeilor" — 
concurs destinat celor mai mici 
elevi, și la care au luat parte 
reprezentanții a 10 școli — și 
„Pentatlonul atletic școlar", la 
care au participat elevi de la 
toate liceele din localitate. No
tăm. de asemenea, si compe
tițiile de handbal deschise atît 
elevilor din clasele I—IV, cît 
șl celor din clasele mai mari, 
micuții sportivi întrecîndu-se 
cu deosebită ardoare. (V. LA- 
ZĂR — coresp.)

CLUJ. în comuna Dăbîca a 
avut loc, în cadrul acțiunilor 
organizate sab genericul com
petiției naționale „Daciada", o 
întrecere de handbal la care au 
participat 12 echipe școlare de 
fete și băieți din Așhileu, 
Șoimeni, Borșa, Recea Cristur, 
Panticeu și Dăbica. trofeele 
fiind cîștigate de formațiile din 
Panticeu la băieți si Dăbîca la 
fete. (P. RADVANYI — coresp.)

BACĂU. Printre localitățile 
județului Bacău in care se 
desfășoară întreceri sportive viu 
disputate în cadrul „Daciadei" 
se numără și comuna Pîrgă- 
rești. Consiliul comunal pentru 
educație fizică și sport a în
tocmit un program special de 
acțiuni, care prevede concursuri 
de fotbal, handbal, tenis de 
masă, Juminici „cultural-spor
tive". La școala generală au loc 
campionate interclase. iar de 
curînd, din inițiativa prof. Pe
tre Doruc, a fost organizat un 
triunghiular de handbal cu 
participarea micilor sportivi de 
la „Șoimii Pîrgărești". Se. gen- 
Dofteana si §c. gen. 3 Slănic 
Moldova.
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UNII MUNCESC CU PASIUNE, ALȚII... JOACA TABLE!
1 •*

Transpunerea in viață a Programului 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. implică din partea cadre
lor didactice de educație fizică o parti
cipare efectivă la inițierea și organiza
rea activităților sportive din școală, por
nind de la campionatele pe clase și ani 
de studii și mergind pină la fazele su
perioare ale unor competiții republicane.

Un recent sondaj realizat în unități de 
învățămînt din orașul Cimpina ne-a re
levat faptul că numeroși profesori de 
specialitate se străduiesc să îndeplinească 
un astfel de deziderat, sînt promotorii 
unor frumoase și reușite inițiative desti
nate să apropie tot mai mult copiii, masa 
tineretului studios de exercițiul fizic. 
Avem in vedere mai ales pe profesorii 
Irina Stănescu și Adela Popa (Șc. gene
rală 2), Vladimir Gavriliță și 
Mihăilescu de la Liceul 
Grigorescu", Luca Henegar, 
Onea (Liceul industrial de ____ ,,
Ștefan Stănescu și Felicia Joacăbine (Li
ceul industrial energetic), Octavian To- 
hăneanu (Liceul industrial forestier). Re
ține atenția și modul conștiincios cum 
își desfășoară activitatea de cuprindere a 
elevilor în cît mai multe activități spor
tive și unii profesori de educație fizică 
din școli generale aflate in vecinătatea 
Cîmpinei, Alexandrina Vrînceanu (Măgu- 
reni) sau Ion Lupea (Poiana) ; în ciuda 
faptului că nu dispun de „condiții spe-

Ion
„Nicolae 

Doina 
petrol),
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dale", ei se detașează prin inițierea și 
organizarea a numeroase concursuri și 
competiții, răspund de fiecare dată ac
țiunilor care se desfășoară sub egida or
ganelor sportive locale. Pasiunea, price
perea, munca ordonată, bine chibzuită 
este nota specifică a profesorilor de e- 
ducație fizică din Cimpina.

O asemenea stare de lucruri apare in 
antiteză cu ceea ce am intilnit în sonda
jul nostru, vrem să credem, doar un caz 
de excepție. In plină zi (ora 11,20), trei 
profesori de educație fizică nu găsiseră

ATITUDINI
nimic mai bun de făcut decît să joace 
table ! Și unde ? In sediul catedrei de 
specialitate 
Au urmat,

Cine sînt 
ginal de a 
muncă, de _ 
intr-o instituție de învățămînt ?

Primul, Mihai Pastor, este titular la 
această școală. A avut cîndva o activitate 
frumoasă în baschet. Echipe in diviziile 
școlară și de juniori. Antrenor de... fot
bal, el se gindește insă să treacă unde
va la o echipă de „C“. „Aș pleca chiar 
mîine, dacă mi s-ar oferi condiții. Dar,

de la Școala generală nr. 7 .' 
desigur, diferite justificări... 
protagoniștii acestui mod ori- 
trata spațiul dintre orele de 
a practica astfel de „jocuri"

n-aș accepta oriunde. Pe-aici, pe lingă 
casă. Deci, în județul Prahova". Cu alte 
cuvinte, titularul catedrei de educație fi
zică de la Școala generală 7 încasează 
remunerația din învățămînt, dar cu... ini
ma este cu totul in altă parte !?

Al doilea se numește Ion Fălcuță. Are 
ore in completare la „7“. Specializarea, 
volei și fotbal. în școală a făcut ceva... 
gimnastică sportivă și ritmică.

Al treilea se cheamă Alexandru Grecu. 
Are specializarea natație și figurează 
printre antrenorii Școlii sportive. Palma
res ? în 5 ani două locuri 6 la 
dintr-un număr de 45 de copii 
în trei grupe !?

Trei profesori de sport, toți
n-au găsit nimic mai bun decit să joace 
table în... școală. Este normal ? Este edu
cativ ? Trist mod de a-ți înțelege me
nirea de cadru didactic !

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

juniori, 
cuprinși

tineri,

P.S. : Simpla întîmplare a făcut ca in 
sondajul nostru să fim însoțiți de tova
rășul Ion Burlacu, președintele Consiliu
lui orășenesc pentru educație fizică și 
sport, ale cărui opinii negative in legă
tură cu munca celor trei profesori — 
exprimate cu citeva ore înainte — și-au 
găsit confirmarea in acest mod atît de 
concret...

g
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SÂPTĂMINA
OLIMPICA

De miine și pină dumini
ca viitoare Comitetul Olim
pic Român organizează 
„săptămina olimpică", la 
recomandarea C.I.O. Cu a- 
cest prilej vor fi organizate 
unele acțiuni speciale. Ast
fel, marți, în cadrul unui 
simpozion. Alexandru Și- 
perco, membru al C.I.O., va 
conferenția despre „olim- 
pism". Asemenea acțiuni vor 
mai avea loc la Brașov și 
la Craiova. La liceul Nicolae 
Bălcescu din Capitală unde 
funcționează un cerc olim
pic, prin grija prof. C-tin 
Tudose va fi inaugurată o 
mică expoziție cu caracter 
olimpic (afișe, diplome, me
dalii, publicații etc.).

Cu prilejul 
competiții care au 
această perioadă 
Olimpic Român 
cupe sportivilor 
merituoși. Este 
Campionatele internaționale 
de atletism de pe stadionul 
Republicii din Capitală, de 
turul al doilea al campio
natului republican de polo, 
de la bazinul Dinamo, de 
turneul internațional femi
nin de volei „Trofeul To
mis" de la Constanța etc.

La sfîrșitul săptăminii vi
itoare se va desfășura la 
Bacău finala campionatelor 
republicane școlare la atle
tism și concursul de primă
vară al juniorilor mari. Ce
lor care vor înregistra per
formante valoroase li se va 
acorda insigna „cercurile o- 
limpice".

ri if or ițelor 
loc în 

Comitetul 
va oferi 
celor mai 
vorba de

Mîine, derby-ul de polo 
Rapid — Dinamo

A treia (și ultima) etapă a tu
rului secund al Diviziei A la polo 
programează mîine (ora 12) la ba
zinul Dinamo tradiționalul derby 
dintre principalele competitoare 
la titlu, Rapid — actuala cam
pioană — și Dinamo. In perspec
tivă, o Întrecere 
in care valoarea 
formațiilor (în majoritatea 
membri ai lotului național) 
miza întîlnirii pledează 
un joc atractiv. In tur, 
revenit feroviarilor, cu 
7—6. Situația actuală 
ment :
1. Rapid
2. Dinamo

„Turneul țărilor socialiste" 
la scrimă

spectaculoasă, 
componenților 

lor 
și pentru 

victoria a 
scorul de 
tn clasa-

8 7 1 0 87-40 15 
________ 8611 68-38 13 

In reuniunea de ieri. Rapid și 
Voința Cluj-Napoca au oferit cea 
mai frumoasă partidă de pînă 
acum a turneului, atrăgătoare și 
prin evoluția scorului. Campionii 
au condus cu 1—0 (Schervan — 
superioritate numerică), iar clu
jenii au egalat prin R. Busu. In 
continuare, a urmat : Rapid — 
Voința : 2—1 (Olac — s.n.), 2—2 
(A. Szilagy — gol splendid, cu 
spatele la poartă). 2—3 (A. Szi
lagy), 3—3 (Olac — de la distan
ță, șut surprinzător), S—4 (CI.
Rusu), 4—4 (L Slăvei — 4 m) și, 
in mod cu totul surprinzător 
prin prisma jocului de pînă a- 
tunci, 5—4 (I. Slăvei), 6—4 (I. Slă
vei s.n.) și 7—4 “
trenorului C. 
să-și fructifice 
mogenitatea și, 
au profitat de _ .
men tare ale clujenilor. Scor 
nai : 7—4 (2—1, 0—1, 1—2, 4—0 !). 
Au arbitrat autoritar F. Simon 
(Tg. Mureș) și R. Silha (Bucu
rești) .

Un meci interesant s-a desfășu
rat între C.N.U. și Crișul Oradea. 
Orădenii au avut inițiativa 
primeie reprize (au condus 
3—1 și 5—3), dar in ultimul 
„sfert" bucureștenii s-au detașat 
șl au realizat scorul final de 
11—8 (2—3, 3—3, 2—2, 4—0 1). In 
prima întîlnire a zilei, Dinamo a 
folosit disputa cu Progresul 
București pentru a roda tot lo
tul, care a cîștigat cu 9—6 (2—0, 
*-2, 2—1, 3—3).

Dumitru STĂNCULESCU

(Olac). Elevii an- 
Vasiliu au știut 
experiența și o- 
în același timp, 

unele greșeli ele- 
‘ “ fi-

în 
cu

între 6 și 12 iunie se va des
fășura La Kiev tradiționala com
petiție internațională de scrimă 
„Turneul țărilor socialiste". în 
vederea acestei ultime verificări 
înaintea Campionatelor mondiale 
(ce urmează să se desfășoare în 
luna iulie, La Buenos Aires) Fe
derația română de scrimă va ali
nia La Kiev primele garnituri. 
Echipele României au următoa
rea componență : floretă femei — 
Ecaterina Stahl. Suzana Arde- 
leanu, Marcela Moldovan, Vio
rica Turcan, Magdalena Chezan ; 
floretă masculin — M. Tiu, P. Kuki, T. ~ • - - - —
Nico’ae ; 
Bărăgan, 
L Popa ;
rin, M. _____
Pantelimonescu (D. Irimiciuc n-a 
putut face deplasarea, fiind bol
nav).

La competiție vor participa, în 
probele pe echipe și individual, 
scrimeri din Bulgaria, Cuba, Ce
hoslovacia, R.D.G., România, Un
garia și U.R.S.S.

Concurs automobilistic 
în Capitală

„Chiar dacă va ploua, ne-a 
spus iov. Lucian Toma din co
misia de organizare, concursul 
automobilist de viteză pe cir
cuit, programat miine in Capi
tală — dotat cu „Cupa Jean 
Calcianu" — va avea loc". El 
se va desfășura in Pădurea Bă
neasa (autobuzul I.T.B. nr. 48 
de la Casa Scinteii va opri în 
preajma locului, unde se va da 
startul, începînd de la ora 9). 
Printre concurenți se vor afla 
atît automobiliști fruntași cît și 
începători (posesori de licență 
E sau fără licență).

Autoturismele de concurs vor 
fi împărțite în cinci clase. în 
funcție de capacitatea lor cilin
drică. Trofeul pus în joc va fi 
decernat după o cursă la care 
vor participa 6 autoturisme (3 
Dacia 1100 și 3 Dacia 1 300)

______ M. Jiu,
Petruș, P. Buricea, FI. 
spadă — N. Iorgu, C. 

O. Zidaru, L. Angelescu, 
sabie — I. Pop, C. Ma- 
Mustată. Al. Nilca, I.

PUȚINE REZULTATE DE VALOARE EA EINALEEE 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE HALTERE

Cea de a 31-a ediție a fina
lelor Campionatelor naționale 
de haltere pentru seniori, des
fășurată la Cluj-Napoca, a adus 
unele satisfacții 
cestui sport din 
din păcate prea 
a putea vorbi de 
plin al celei mai 
din calendarul 
intern.

Există însă elemente care ne 
determină să nutrim speranța 
că, în viitorul apropiat, progre
sul — la toate categoriile 
așteptat de multă vreme — 
deveni realitate.

După o lungă absență în 
treceri, în luna februarie, 
campionatele pe echipe, a 
intrat și recordmanul țării 
categoria semimi'jlocie, Drago- 
mir Cioroslan. Atunci notam cu 
amărăciune că rezultatul spor
tivului de la Steaua este foarte 
dab în comparație cu valoarea 
sa anterioară. Iată însă că, în 
numai cîteva luni, Dragomir 
Cioroslan a făcut un progres 
calitativ apreciabil, corectîndu-și 
cu 2,5 kg la „total* (317,5 kg) 
recordul stabilit anul trecut și 
cu tot atît la „smuls" (140 kg), 
egalîndu-1 pe cel de la ,.arun
cat* (177,5 kg). După cum ne 
declară antrenorii lotului, Cio
roslan poate realiza și mal 
mult. Este suficient să amintim 
că pentru a ocupa loc pe po
diumul unui campionat de 
mare anvergură o performanță 
superioară cu 5—7 kg actua
lului record îi poate asigura 
un loc pe podiumul învingăto-

iubitorilor a- 
țara noastră, 

puține pentru 
un succes de- 
mari întreceri 
competlțional

va

in- 
la 

re
ia

rilor 1 La aceeași categorie a 
impresionat tinărul Tiberiu Kis- 
kalo (C.S.M. Cluj-Napoca). A- 
vînd doar 16 ani și jumătate, 
el și-a îmbunătățit recordurile 
la „smuls" (130 kg) și la „a- 
runcat" (150 kg), In afară de 
concurs el a totalizat 280 kg, 
ceea ce constituie pentru vir
ata sa o performanță la nivel 
internațional. Pentru juniorii 
mici (pînă la 18 ani) nu se ține 
o evidență a celor mai bune 
performanțe mondiale, dar dacă 
ea ar exista, sîntem convinși 
că tinărul sportiv clujean, ele
vul antrenorului T. Roman, ar 
ocupa un loc printre fruntași.

Progrese și rezultate mai 
bune decit in alte întreceri au 
reușit St. Kreicik (C.S.M. Cluj- 
Napoca) — 192,5 kg la „arun
cat", St. Tasnadi (Clujeana) — 
campionul absolut și record
manul la noua categorie (100 
kg), Ion Buta (Steaua) la cat. 
ușoară, M. Parapancea (Steaua) 
la cat. grea, dar rezultatele 
lor nu sint încă destul de com
petitive pe plan internațional.

Vom mai nota arbitrajele e- 
xigente, introducerea controlu
lui antidoping (conform cerin
țelor internaționale), precum și 
superioritatea sportivilor de la 
Steaua și a celor clujeni.

Trebuie să reținem că există 
încă un decalaj apreciabil între 
primii și următorii clasați la 
fiecare categorie. Este sufi
cient să arătăm că dintre 
cei peste 100 de halterofili pre- 
zenți la start doar 16 și-au În
deplinit normele de maestru al

DRAGOMIR CIOROSLAN

conduse de cei care au ocupat 
primele trei locuri la clasele 
respective.

România — pe locul 5 
in „Cupa Prietenia" 

la motocros
Prestigioasa competiție de mo

tocros, dotată cu trofeul „Cupa 
Prietenia" a continuat la Rîbnik 
(Cehoslovacia) cu etapa a 3-a. 
Țara noastră a aliniat, ca și ia 
întrecerile precedente, o selecțio
nată tînără, alcătuită din E. Mul- 
ner, Gh. Oproiu, N. Arabadgi și 
C. Băjan. La întoarcerea în Ca
pitală, antrenorul coordonator al 
lotului reprezentativ, Gh. Ioniță, 
ne-a declarat : „Concursul s-a 
desfășurat pe un traseu cu 11... 
trambuline și cu un mare grad 
de dificultate, supunîndu-i pe cei 
28 de motocicliști, muiți consa- 
crați în arena internațională. la 
un serios examen. Cursa a fost 
cîștigată de Radomir Macourek 
(Cehoslovacia A). Miilner a sosit 
pe locul 18, Gh. Oproiu pe 21 și 
N. Arabadgi pe 22, iar reprezen
tativa noastră s-a situat pe locul 
5, înaintea formațiilor U.R.S.S., 
fostă lideră a clasamentului ge
neral, Ungariei, Iugoslaviei și 
Cehoslovaciei A".

Clasamentul etapei pe echipe : 
L Cehoslovacia B 15 p, 2. R.D.G. 
12 p, 3. Polonia 10 p, 4. Bulgaria 
8 p, 5. România 6 p etc.

Clasamentul general pe națiuni 
după trei etape: 1. Polonia 32 p, 2. 
U.R.S.S. 30 p. 3. Bulgaria 28 p, 
4. Cehoslovacia 25 p, 5. România 
19 p, 6. R.D.G. 18 p, 7. Ungaria 
4 p, 8. Iugoslavia 0 p. Etapa a 
4-a va avea loc la Moreni, in 
ziua de 19 iunie.
• Pe traseul de Ia Zămești se va 

desfășura mîine prima etapă a 
campionatului republican de mo
tocros, ediția 1977. In program 
figurează probe pentru seniori 
(cl. pină la 500 cmc), juniori (cl. 
pînă la 400 cmc) ' ’’
„Mobra" . _ ’
la care se vor alinia peste 70 
alergători.

„Cupa României" 
la oină

MANGALIA, 3 (prin 
— Cea de a Xll-a 
„Cupei României" la 
derulează, începînd de 
dimineața, ultimele secvențe pe 
stadionul din localitate. In fi
nală, s-au calificat următoarele 
echipe : Dinamo București,
campioana țării și deținătoarea 
trofeului, Celuloza Călărași, 
Betonul Roman, Avintul Frasin, 
C.F.R. Sibiu, 
București, Viață 
(jud. Teleorman) 
Rm. Sărat.

în prima fază, 
desfășoară sistem 
natoriu, patru formații calificîn- 
du-se în turneul final, progra
mat sîmbătă după-amiază și 
duminică dimineața. Jocurile 
preliminare, desfășurate în con
diții grele, pe ploaie, au fost

și motoreta
(cl. pînă la 70 cmc), 

““ de

telefon); 
ediție a 
oină își 

vineri

Universitatea 
nouă Olteni 
și Confecția

competiția se 
turneu elimi-

SÎMBĂTĂ

Dinamo.
Romanț

dominate de echipele 
București și Betonul 
Dinamoviștii, bine conduși de! 
căpitanul echipei — Gh. Vlase 
au cîștigat la scor întilnirile cu 
Celuloza Călărași (20—10) și A- 
vîntul Frasin (27—12). Mult
mai muncite au fost victoriile 
obținute de oiniștii din Roman 
care au cîștigat la limită parti
da cu Universitatea București 
(16—15, după ce studenții con
duseseră la pauză cu 14—6) șiș 
au întrecut pe C.F.R. Sibiu cu 
22—9. Alte rezultate : Universi
tatea București — Confecția 
Rm. Sărat 12—10, Celuloza Că
lărași — Viață nouă Olteni 
12—8.

Paralel cu întrecerile „Cupei 
României", se va desfășura, 
sîmbătă după-amiază, a IV-a e- 
diție a „Cupei Callatis", organi
zată de C.J.E.F.S. Constanta. 
Participă Dinamo Tulcea, Meta
lul Tîrgoviște, A.S.A. Constanta 
și câștigătoarea turneului de 
consolare al „Cupei României"» 

Ion GAVRILESCU
Campionatul de concurs 

complet la călărie
RĂDĂUȚI, 3 (prin telefon). Pe 

baza hipică a hergheliei din Io—-» 
calitate, beneficiind de o organi
zare foarte bună, s-a desfășurat 
prima etapă a campionatului de 
concurs complet la călărie, la 
care au luat parte sportivi de la 
Steaua, Dinamo, A.S.A. Cluj-Na
poca, C.S.M. Iași, Venus Manga
lia și C.SJVI. Sibiu.

Călăreții s-au prezentat, în ge
neral, pregătiți corespunzător, e- 
voluțiile lor, în special la fond și 
la obstacole (unde parcursurile 
au avut un însemnat grad de di
ficultate) fiind bine apreciate de 
cei prezenți.

In proba de dresaj victoria a 
revenit călăreților Răzvan Lin- 
teanu (Steaua) cu Burlac 39 p 
(cat. ușoară) și Mihai Aluneami 
(Dinamo) cu Stolnic 41 p (cat. 
mijlocie), iar în cea de fond pe 
primele locuri s-au clasat Gio- 
conda Pînzaru (C.S.M. Iași) cu 
Pascal 7,20 p și, respectiv Nico
lae Gheorghe (Steaua) cu Epigon 
18 p. In proba de obstacole, nu
mărul călăreților care au termi
nat fără penalizare a fost des
tul de mare, rezultatele înregis
trate fiind luate în considerare 
numai la alcătuirea clasamentu
lui general, fără a se mai alcă
tui și unul pentru această probă.

CLASAMENT FINAL î cat. u- 
șoară : -individual — 1. Gioconda 
Pînzaru cu Pascal — 60,87 p, 2. 
R. Linteanu cu Burlac — 88,20 p# 
3. N. Stroescu (Steaua) cu Co
niac — 99,34 p ; echipe — L. 
Steaua 187,54 p, 2. C.S.M. Iași 
212,85 p, 3. Venus Mangalia 
313,30 p ; cat. mijlocie — 1. Gl~ ■ 
Nicolae cu Epigon — 65,00 p, 2. * 
Eug. Ionescu (Dinamo) cu Piran- 
delo — 123,14 p, 3. Gh.> Rush I 
(C.S.M. Sibiu) cu Cerbu — 
160.34 p.

I. MINDRESCU

1.

coresp. i

Televiziunea inaugurează, începînd de mîine, o nouă emisiune 
ee se adresează iubitorilor sportului, celor pentru care mișca
rea constituie un mijloc de reconfortare, de întărire a sănă
tății. Emisiunea, sugestiv intitulată „Sportul pentru toți*, pro
gramată în fiecare duminică, va oferi celor interesați posibili
tatea de a cunoaște aspecte variate din lumea sportului, de a 
kia contact, prin intermediul micului ecran, cu o serie de spe
cialiști care vor răspunde la întrebările telespectatorilor privind 
practicarea diverselor discipline.

Așadar, mîine. la ora 8,15, start !

1
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ATLETISM, 
publicii, de 
Campionatele 
ale României.

BASCHET. Sala Construcția 
Vitan-Bîrzești, de la ora 
17 : finalele ..Memorialului 
George Modrogan".

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 15,30 : Dinamo — F. C. 
Bihor (juniori), ora 17,30 : 
Dinamo — F. C. Bihor (Div. 
A) ; teren Abatorul, ora 17 : 
Abatorul — Șoimii TAROM 
(Div. C).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 16 : C.S.U. — Dinamo, 
Progresul — Rapid, Voința 
Cluj-Napoca — Crișul, meciuri 
în cadrul Diviziei A.

TENI8 DE MASĂ. Sala Pro
gresul, de la ora 1ȘJ Progre
sul — 
fem.j.

TIR.
ora 9
lere.

Stadionul Re
ia ora 15,30 : 

internaționale

C. S. Arad IT (Div. A

Poiigonul Tunari, de la 
: „Cupa Joița“ la ta

natele internaționale ale Ro
mâniei.

AUTO. Pădurea Băneasa, de 
la ora 9 : „Cupa „Jean Cal- 
cianu", concurs de viteză pe 
circuit.

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 9,15 : Sportul stu
dențesc — Steaua (juniori), 
ora 11 : Sportul studențesc — 
Steaua (Div. A) ; stadionul 
Giulești, ora 9,15 : Rapid — 
Progresul (juniori), ora 11 : 
Rapid — Progresul (Div. A) ; 
stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — Voința (Div. B) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal — Chimia Rm. Vîlcea 
(Div. B) ; teren Sirena, ora

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 16 : Campio-

sportului (după părerea noas
tră, destul de scăzute, față de 
nivelul valorilor internaționale). 
Din această cauză nu s-a de
cernat titlul la cat. muscă, fapt 
fără precedent in Istoria cam
pionatelor naționale ! Unii 
membri ai lotului național 
(Al. Kiss, M. Grigoraș ș.a.) nu 
reușesc să-și îmbunătățească 
rezultatele de multă vreme, 
deși se bucură de condiții ex
celente de pregătire. Spre a- 
ceștia, ca să nu mai vorbim 
de elementele tinere, trebuie 
să-și îndrepte toată atenția an
trenorii noștri.

Ion OCHSENFELD
wwv-r

nhir- ■!11 î Sirena — Olimpia Giur
giu (Div. C) ; teren Autobu
zul, ora 11 : Autobuzul — 
T.M.B. (Div. C) ; stadionul 
Voința, ora 11 ; Automatica
— I.O.R. (Div. C) ; teren Bra- 
gadiru, ora 11 î Unirea Trico
lor — ICSIM (Div. C) ; teren 
Giulești, ora 14 î Electronica
— FI. roșie (Div. C).

POLO. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 : Crișul — Progre
sul, C.N.U. — Voința Cluj-Na
poca, Rapid — Dinamo, me
ciuri în cadrul Diviziei A.

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 9 : Progresul — C. S. - - - -
Progresul 
sala de 
publicii, 
tțvă 1 — 
sala Aurora,
— Sc. 
tîlniri

TIR. 
la ora 
lene.

ora 9 :
Arad I <f), ora

— Locomotiva (m); 
la Stadionul 
ora 9 : Șc.
Dinamo Slatina (f) ; 

ora 9 : Spartac 
sp. Rm. vîlcea (f), în- 
în cadrul 
Poligonul 
9 : „Cupa

il

Re- 
spor-

Diviziei A.
Tunari, de 

Joița" la ta-

CISTIGATORI DE AUTOTURISME
IA SISTEMELE LOTO-PRONOSPORT

Publicăm 
prima parte 

sportive.

în continuare lista câștigătorilor de autoturisme, îit 
a anului 1977, la sistemele de loterie și pronosticuri

AUTOTURISME „SKODA S 100“
LOTO și „LOTO-2"

Stânescu Maria-Dana din Bucu
rești
Tamaș Gheorghe, corn. Zarar.d —
Arad
B. cecile din București
Vieru Dorian din București

PRONOEXPRES
Achim Amelia din București
Nica P Ion din Pitești 
Irimia Lucia din Suceava

LOZ IN PLIC
Arbanas Petru din Moldova
che — Caraș-Severin
Pușcaș Ovidiu Titus din Cluj-
Napoca
Matei Gheorghe din Călărași —
Ialomița 
Spirlea 
Severin 
Ispas L 
Dolj 
Breazu
Ilfov
Petri loan, localitatea Nepos
Bistrița-Năsăud
Vatca Ioan, com.
Lazăr Nicolae din 
Munteanu Ion din 
Rosogu Gheorghe
Ktenas Jean din Grecia — Atena 
(Iași)
Iurea Gheorghe din com. Baia —
Tu2°ea
Stoica Vasile din Timișoara 
Szigyarto Ștefan, com. 
Maramureș

Și dumneavoastră vă puteți înscrie pe listele marilor cîștigă— 
tori, cu condiția : Să jucați la Loto-Pronosport—Pronoexpres-I oz- 
în plic !

Ve-

Toma din Drobeta Tr.
— Mehedinți
Gheorghe, com. Celaru —
Victor, com. Stănești

Rîșca — 
Brăila 
București 

din Sibiu

Cluj

Hideg Iosif din Cluj-Napoca 
Luca P, ---- ~
Tulcea 
Bolojan 
Sălaj 
Popescu 
Marinescu 
București 
Maier Adrian, com Șoimuș 
Hunedoara
Vasiliu I. Vasile din Valea Călu
gărească — Prahova
Barbu Dumitru din Caransebeș — 
Caraș-Severin
Laiu Mariana din Piatra Neamț 
Stoica Dragomir din Techirghiol 
— Constanța
Nagy Ilona din Reghin 
Ruff Ludovic din Arad 
Dorofte
Vaslui 
Bacanel 
Gorj 
Șerban 
leorman 
Aldea Georgeta din Brăila 
Motoc Ioan, com. Recea — 
șov
Casapu Florea din Motru — Gorj 
lacob Adriana din Iași
Paij Ioan Attila din Nojorid — 
Bin or
stoica constantin din Pitești 
arneș
Dolănescu Ion din București 
Hus uumitru din Sieu-Măgeruș —■ 
Bis tn va
Doura Arpad Andrei din Tg. Se- 
cu.esc — covasna
Szaoo Geza din Odorheiul Se
cuiesc — Harghita
Dorohoi Gheorghe din Gh. Gheor
ghiu-Dej — Bacău

Florea, com. Baia
Ioan, eom. Bănisor

M. Iosif din Craiova
Ecaterina-Ledia rit™

V Petru din
Constantin din

— Mure?
Bîrlad
Motru

Iile, com. Băbăița — Te-

Bra

DE TENIS
Bucu-

BILETELE DE INTRARE 
ROMÂNIA — ANGLIA, din 
rești, 10—12 iunie, se pun in vinzare, cu începere de luni 
6 iunie, la casele stadioanelor Republicii și Progresul, pre
cum și la sediul C.N E.F.S. (str. V. Conta nr. 16).

LA MECIUL 
cadrul „Cupei Davis' Ulmeni



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

R. D. 
multă 

înalt 
tato-

Karl-Heinz Kriiger, din 
Germană. Plecat cu 
hotărîre la luptă, mai 
decît Kriiger, Cicu 
nează posibilitățile de a-și în
colți adversarul. Dar tocmai 
cînd credeam că lucrurile se vor 
petrece potrivit planului tactic 
al antrenorului său. Cicu este 
surprins de un croșeu de dreap
ta și arbitrul îl numără. Ime
diat. la următorul atac al lui 
Kriiger, arbitrul îl numără din 
nou, pripit, și Cicu e dezorien
tat. Peste toate, îi este deschi
să și arcada cu 20 de secunde 
înaintea gongului final al rundu
lui de debut. Atîtea întîmplări 
în doar trei minute de luptă 
pot scoate din fire și pe cel 
mai calm dintre oameni. Cicu 
pierde claritatea și se angajea
ză împreună cu adversarul său 
într-un meci încîlcit, nespecta- 
culos. în repriza secundă, arbi
trul îi mai dă românului un aver
tisment gratuit pentru lovituri 
cu... mănușa deschisă. Lui 
Cicu nu-i mai rămîne în ulti
ma repriză decît să caute lovi
tura decisivă, singura care-1 
mai poate salva, dar ambii 
combatanți sînt epuizați, lup- 
tînd pînă la ultima picătură 
de energie. Din acest punct de 
vedere, Cicu merită stima 
noastră. Victoria este acordată 
la puncte (5—0 !) lui 
Oricum, debutantul Vasile 
obține medalia de bronz.

Tot o medalie de bronz 
lizează și Mircea Simon, __
în condiții diferite. în semifi
nala de la categoria grea el a 
abordat meciul cu sovieticul 
Evgheni Gorstkov cu prea mul
tă prudență, lăsîndu-ne multă 
vreme (chiar prea multă) să 
credem că pregătește un atac 
prin surprindere. După obișnui
tele tatonări de început de 
meci, Gorstkov trimite directe 
prin blocajul boxerului nOstru. 
Simon exagerează în expectati
vă și numai mimează lovitu
rile... Și doar era evident că 
Gorstkov îl poartă „respect". 
Simon îi cedează inițiativa și 
în rundul doi, iar adversarul 
său nu se lasă mult invitat. 
Abia în ultima repriză Simon 
încearcă să puncteze dar din 
păcate nu perseverează ( 
este tardiv), pare timorat de 
importanța meciului și pierde (U.R.S.S.) 
la puncte (5—0).

Meciul lui Titi Tudor cu po
lonezul Gotfryd (categoria

Kriiger.
Cicu

rea- 
dar

pană) a avut un ritm descres- 
cendo. Boxerul nostru și-a va
lorificat bine garda 
s-a mișcat continuu și a punc
tat eficace în pri-ma repriză. în 
cea de a doua lupta s-a echi
librat, scăzînd în intensitate, 
fiecare pugilist căutînd înde
lung o breșă în apărarea celui
lalt. Ultimele trei minute se 
caracterizează printr-un box 
confuz, cu puține lovituri clare 
și cu multe „clinciuri", în care 
e greu să distingi... ce face 
fiecare. Juriul l-a preferat 
pe Gotfryd, acordîndu-i de
cizia pe muche de cuțit 
(3—2), printre cei care l-au 
preferat pe adversarul lui Titi 
Tudor aflîndu-se și Morris 
(Țara Galilor), în ring la semi
finala lui Cicu... Pentru prima 
dată la o competiție de o ase
menea amploare, Titi Tudor ob
ține medalia de bronz, ceea ce 
nu e deloc puțin pentru un 
debutant, mai ales că putea 
foarte bine să primească el 
decizia în semifinală.

La categoria ușoară, Calistrat 
Cuțov a încrucișat mănușile cu 
polonezul Gajda. Meciul a fost 
deosebit de îndîrjit, nota domi
nantă fiind impusă de la în
ceput de boxerul nostru. Calis
trat s-a mișcat permanent și a 
aplicat lovituri izolate în prima 
repriză, întețindu-și tirul în cea 
de a doua. El a contracarat a- 
lonja și înălțimea superioară, 
de care beneficia Gajda, 
varietate în lovituri, care 
contenesc. în repriza a 
Calistrat Cuțov atacă cu o de
osebită ambiție, insistent, riscă 
mult, își păstrează inițiativa 
secundă de secundă. Juriul a- 
cordă totuși decizia lui Gajda, 
pe considerente în evidentă con
tradicție cu adevărul din ring. 
Și astfel Calistrat Cuțov ră- 
mîne cu medalia de bronz, cu 
care a intrat în semifinală.

în cea de a doua semifinală 
la categoria semigrea, Ion 
Gyorfi a întîlnit pe boxerul

inversă,

prin 
nu 

treia

TELEX

din localitate Ottomar Sachse, 
în prima repriză pugilistul nos
tru a evitat prin mișcări înșe
lătoare puternicele lovituri ale 
lui Sachse. In repriza secundă 
Gyorfi, în continuă mișcare, 
punctează des și clar, în timp 
ce adversarul său aruncă prima 
lovitură valabilă abia la jumă
tatea rundului. în ultima parte 
a meciului românul este sin
gurul boxer în ofensivă dar 
arbitrul finlandez Uotilla îl... 
avertizează pentru eschive per
fect regulamentare ! Ceea ce e 
și mai grav e că juriul, cu ex
cepția unui arbitru, acordă de
cizia la puncte boxerului din 
Halle, pe care 11 promovează 
fără nici un temei în finală, 
nedreptățind flagrant pe adevă
ratul învingător. Ion Gyorfi.

CELELALTE REZULTATE 
semimuscă : Ghiorghiev (Bul
garia) b.p. Kliuiev (U.R.S.S.) ; 
muscă : Blazynski (Polonia) 
b.p. Eroglu (Turcia) ; pană : 
Nowakowski (R.D.G.) b.p. Ri
bakov (U.R.S.S.) ; semiușoară : 
Zornow (R.D.G.) b.desc. 3 Ker- 
zazi (Franța) ; ușoară : Beyer 
(R.D.G.) b.p. Bogujevici (Iugo
slavia) ; mijlocie mică : Intle- 
kofer (R.F.G.) b.p. Marjamaa 
(Finlanda) ; mijlocie : Witen- 
burg (R.D.G.) b.ab.l Sacek (Ce
hoslovacia) ; semigrea : 
ciadze (U.R.S.S.) b.ab.2 
kainen (Finlanda), în 
gală, iar în cea de a doua — 
semimuscă : Srednicki (Polo
nia) b.ab.3 Sutcliffe (Irlanda) ; 
muscă : Tkacenko (U.R.S.S.) 
b.p. Kamburov (Bulgaria) ; co
coș: Forster (R.D.G.) b.p. Pehli- 
vanov (Bulgaria) ; semiușoară: 
Rusewski (Iugoslavia) b.p. Wel
ler (R.F.G.) ; semimijlocie : Li- 
masov (U.R.S.S.) b.p. Iankov 
(Bulgaria) ; mijlocie mică: Sav- 
cenko (U.R.S.S.) b.p. Rybicki 
(Polonia) ; mijlocie : Sapoșni- 
kov (U.R.S.S.) b.k.o.2 Anghelov 
(Bulgaria) ; 'grea : Fanghaenel 
(R.D.G.) b.ab.2 Suvandjiev (Bul
garia).

SPARTACHIADA TINERETULUI
Șl COPIILOR DIN R. D. GERMANĂ

In pregătirea celei de a Vl-a ediții a Spartachiadei tineretului și 
copiilor din R.D. Germană, ale cărei faze finale se vor desfășura 
in această vară, actualmente au loc numeroase competiții de cali
ficare. Iată startul unui cros al tinerilor sportivi din Cottbus, care 
și-au disputat dreptul la participarea in etapele superioare ale • 
marii întreceri. Foto : DDR — Sport

Kva- 
Pelli- 
prima

semimuscă : G. Ghiorghiev (Bul-PROGRAMUL FINALELOR :
garia) — Srednicki (Polonia) ; muscă : Blazynski (Polonia) — Tka
cenko (U.R.S.S.) ; cocoș : DINU TEODOR (ROMANIA) — Forster 
(R.D. Germană) ; pană : Novakovsky (R.D. Germană) — Gotfryd 
(Polonia) ; semiușoară : Zornow (R.D. Germană) — Rusevski (Iu
goslavia) ; ușoară : Beyer (R.D. Germană) — Gajda (Polonia); semi
mijlocie : Kruger (R.D. Germană) — Limasov (U.R.S.S.) ; mijlocie 

uul . mică : Intlekofer (R.F. Germania) — Savcenko (U.R.S.S.) ; mijlocie: 
(deși Witenburg (R.D. Germană) — Sapoșnikov (U.R.S.S.) ; semigrea : 

Kvaciadze (U.R.S.S.) — Sachse (R.D. Germană) ; grea : Gorstkov 
Fanghaenel (R.D. Germană).

SPECTACOL ATLETIC
(Urmare din pag. 1)

ROMANIA-FRANȚA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

roux, căpitanul formației Fran
ței, oare își manifestă convin
gerea că echipa șa păstrează 
prima șansă. Apreciatul rug- 
byst dorește, însă, să fie eroul 
unei întreceri a fair-play-ului. 
El a mal adăugat : „Cu capul 
mai curind decît eu picioarele, 
in meciul cu românii...” Altfel 
spus, un joc bazat pe inteli
gență, bine orientat tactic și nu 
o epuizare a energiilor printr-o 
dispută exclusivă pe grămezi. 
O corespondență din București 
prezintă echipa României pe 
care unul dintre redactorii de 
specialitate al ziarului. Marcel 
Bordenave, o consideră bine 
pregătită, „cu seriozitatea și 
meticulozitatea care îi sînt 
prii". O altă corespondență 
Carcassone), semnată de 
mand Albaret, anticipează 
sibilitățile lui Bustaffa, pe
îl consideră inspirat ales pen
tru acest meci. „L’Hnmanite”

Vineri după-amiază, ju
cătorii celor două repre
zentative au fost primiți 
de Jacques Chirac, pri
marul orașului Paris. Sa- 
lutînd cele două 
Jacques Chirac 
rat că această 
este un gest de 
tate internațională, spor
tul fiind fără îndoială un 
element important în re
lațiile de prietenie dintre 
popoare.

formații, 
a decla- 
intîlnire 
solidari-

pro- 
(din 
Ar- 
po- 

care

ATRACTIV Pf STADIONUL REPUBLICII
ATLETISM • în concursul at

letic de la Cerritos (California), 
sprinterul american Houston 
McTear a cîștigat proba de 100 m 
cu timpul de 10,14, iar recordma
nul kenyan Mike Boit s-a clasat 
primul la S00 m în 1:45,7. Ameri
canul Edwin Moses a fost crono
metrat în proba de 400 m cu 
48,68. Alte rezultate : 200 m — 
Riddick 21,2 ; 1 500 m — Flynn 
(Irlanda) 3:40,9 ; disc — Powell 

66,30 m ; triplusalt — Haynes 
16,00 m ; 100 m (f) — Andrea 
Lynch (Anglia) 11,58 ; 1 500 m (f) 
— Francie Larrieu 4:14,2. ■ In
concursul de la Florența s-au în
registrat rezultatele : 100 m — 
Williams (S.U.A.) 10,1 ; 200 m — 
Mennea (Italia) 20,38 ; 5 000 m — 
Yohannes (Etiopia) 13:36,38 ; 400 
m — Joseph (Trinidad) 47,38 ; 
3 ooo m obst. — Glans (Suedia) 
3:29,72 ; greutate — Montelatici 
(Italia) 10,37 m (record national) ; 
100 m (f) — Rlta Bottiglieri (Ita
lia) 11,46 (record național) ; înăl
țime (t) Sara Simeoni (Italia) 
1,86 m.

BASCHET a Echipa U.R.S.S. a 
obținut a patra victorie în ca
drul „Cupei intercontinentale”, 
într-un meci disputat la Moscova, 
baschetbaliștii sovietici au între
cut cu scorul 107—65 (44—29) for
mația Canadei.

CICLISM • Etapa a 12-a a Tu
rului Italiei, desfășurată pe dis
tanța de 160 km, a revenit spa
niolului Miguel Maria Lașa, eu 
timpul de 4 h 23:19. Sosit la 34 
sec. de cîștigător, italianul Fran
cesco Moser continuă să fie li
derul clasamentului general.

HANDBAL • în prima zl a 
turneului internațional masculin 
de la Bjelovar (Iugoslavia), selec
ționata Ungariei a întrecut cu 
scorul de 25—22 (15—7) formația
U.R.S.S. într-un alt joc, repre
zentativa Poloniei a dispus cu 
17—16 (10—9) de echipa Suediei.

ȘAH • Meciul dintre maestrele 
Tatiana Lemaciko (Bulgaria) și 
Elena Ahmîlovska (U.R.S.S.), 
contînd pentru sferturile de fi
nală ale turneului candidatelor 
la titlul mondial feminin a con
tinuat la Sofia cu partida a 9-a, 
cîștigată de Lemaciko la mutarea 
a 45-a. Scorul meciului este acum 
favorabil cu 5—4 șahlstei bulgare.

volei a în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Japonia, selecționata Cubei- a e- 
voluat în orașul Kyoto în com
pania reprezentativei nipone. Vo
leibaliștii cubanezi au obținut 
victoria cu scorul de 3—2 (—13, —13, 6, 12, 11).

gerea celor mai valoroase re
zultate ale concursului !
• Federația de atletism din 

K.D. Germană a trimis la Bucu
rești un număr de 5 sportivi, 
toți de valoare foarte ridicată. 
Aruncătoarea de suliță Sabine 
Sebrowski este a treia perfor
meră mondială a sezonului 
trecut cu un rezultat de 65,48 m. 
Săritoarea în înălțime Jutta 
Kirst a sărit anul trecut în aer 
liber 1,88 m iar în sezonul in
door 1977 a trecut de două ori 
1,90 m. Tinăra Gabriele Meinel, 
alergătoare de 1 500 m, nu a 
concurat încă în actualul sezon, 
dar în 1976 deținea 4:17,6. Va
loarea sa este însă recomanda
tă de titlul de campioană, pe 
teren acoperit, a R.D. Germa
ne cucerit în această iarnă 
(4:16,8) ! în sfîrșit, Jorg Pfeifer 
a alergat anul trecut 200 m în

20,60 (electric), timp care îl si
tuează pe primul loc în ierar
hia internă a țării sale, iar 
semifondistul Klaus Peter Jus
tus nu este altul decît... cam
pionul european de la Roma 
(1974) al probei de 1 500 m 
(3:38,1 în 1976).
• Dintre atleții din Ungaria

care vor concura la București 
se detașează semifondista Mag- 
dolna Lazar, recordmana țării 
sale la 800 și 1 500 m. în proba 
celor două ture de stadion, cel 
mai bun rezultat al său este de 
2:00,6. (La 1 500 m : 4:13,7).
Ceilalți componenți ai lotului 
(și performanțele lor din 1976): 
Geza Fejer (disc, 61,54 m), Ja
nos Mester (3 000 m ob, 8:35,0), 
Laszlo Kocsis 
8:40,2), 
2:04,2 și 
ztyna 
15,79 m).
• Hristos Georgacopoulos 

(3:43,8) și Panaiotis Iladistathis

(3 000 m ob,
Iren Lipcsei (800 m, 
1 500 m, 4:17,7), Kris- 
Menyhart (greutate,

(7,61 m la săritura în lungime) 
sînt cel mai bine cotați dintre 
cei 6 sportivi din Grecia parti
cipant! la campionatele interna
ționale.
• O prezență inedită la 

București : atleți din Algeria, 
în frunte cu Mohamed Kacemi, 
un fondist valoros — 13:41,0 la 
5 000 m și 28:33,0 la 10 000 m 
— posibil adversar 
pentru Die Floroiu, 
fondistul Ammar 
(1:48,0 la 800 m și 
1 500 m).
• Dintre cei 11 atleți din 

Bulgaria — majoritatea foarte 
tineri — remarcăm pe hurdlerii 
Vasko Nedialkov și Raiko Kras- 
tev, aruncătorul de greutate 
Sașo Dimitrov și mărșăluitorii 
Ștefan Tukev și Spas Gheor- 
gbiev.
• O înscriere de ultimă oră: 

fondistul polonez Henryk Wie- 
zik, creditat cu 28:57,2 la 
10 000 m.

face, de asemenea, referiri la 
întîlnirea de simbătă, consem- 
nînd valoarea sportivilor noștri 
și prezentînd echipa.

în ceea ce-i privește, rugbyș- 
tii noștri manifestă o bună dis
poziție, în ciuda unei indispo
nibilități (prevăzută de altfel, 
Suciu luînd locul lui Paraschiv, 
nerestabilit după accidentul din 
partida cu Italia) și a vremii 
care s-a schimbat brusc, deve
nind închisă și rece. Sportivii 
noștri doresc ca tot pe plan 
tactic să se afirme în această 
întîlnire. Sperăm și dorim să 
o dovedească, așa cum au fă
cut-o în toamna trecută, la 
București.

redutabil 
și semi- 

Brahmia 
3:42,1 la

Meclul va fl transmis in în
tregime de posturile de tele
viziune românești șl franceze, 
tnceplnd de Ia ora 15,30 (ora 
Bucur eș țiului).

Meciul 
putea fi 
pe micul 
televiziunea franceză va 
zenta, după meci, un film 
marea noastră campioană olim
pică, Nadia Comăneci, iar sea
ra, un alt film care va oglin
di frumusețile litoralului româ
nesc.

(arbitru : Karstens) va 
urmărit în întregime 
ecran. De asemenea, 

pre* 
cu

Argentina *78

GAZDELE CAMPIONATULUI MONDIAL
SE PREGĂTESC ASIDUU

Odată cu apropierea turneu
lui final al Campionatului 
mondial de fotbal. Argentina 
devine, pe zi ce trece, centrul 
privirilor întregii lumi sportive. 
A doua țară ca suprafață din 
America de Sud, Argentina 
pregătește cu febrilitate întîl
nirea cu cele mai bune echipe 
de fotbal din lume, cu publi
cul întregului mapamond care, 
datorită televiziunii, va avea 
posibilitatea să urmărească 
jocurile disputate într-o țară 
care a serbat anul acesta, la 
21 februarie, 84 de ani de la 
crearea Asociației argentiniene 
de fotbal. De-a lungul anilor, 
fotbalul argentinian, cu toate 
că nu a fost încoronat cu titluri 
mondiale, a devenit o valoare

crescîndă, impunîndu-se mai a- 
les pe scena sud-americană, 
cîștigînd în repetate rînduri a-

zări complexe. O atenție deo
sebită este acordată în această 
perioadă stadioanelor. La Cor
doba, tribuna principală este în 
plină construcție ; la Mar del 
Plata, pe tribunele terminate 
se fixează gradene, în timp 
ce la Mendoza lucrările sînt 
gata. La stadioanele aflate în 
renovare, ritmul amenajărilor

tît campionatul continentului 
cit și „Copa Libertadores" sau 
„Cupa intercontinentală", ultima 
în întrecere cu cea mal bună 
formație de club a Europei.

Pentru a se prezenta cît mal 
bine la examenul prilejuit de 
C.M. din 1978, Argentina a în
ceput pregătirile de mal mult 
timp. A fost creat un organism 
special, „Ente Antarquico Mun
dial 78", care se ocupă de 
toate aspectele acestei organi

este la fel de viu ; la River 
Plata, Velez și Rosario au fost 
turnate fundațiile noilor tri-

O grijă specială se acordă 
activității pe care o vor depune 
miile de ziariști din lumea în
treagă care vor fi prezenți în 
Argentina în zilele „Mundialu- 
lui“. Centrul de presă va fi in
stalat la centrul cultural San 
Martin. Ziariștii vor avea aici 
toate condițiile de lucru pentru 
transmiterea operativă a repor
tajelor sau fotografiilor, ei vor 
dispune de cabine telefonice 
cu legături interne și externe, 
de cabine telex și de proiecție 
cinematografică, precum și de 
o mare sală de lucru și reu
niuni.

Se apropie sfîrșitul prelimi
nariilor Campionatului mondial 
și Argentina accelerează pre
gătirile pentru turneul final al 
întrecerii supreme fotbalistice 
din anul 1978.bune.

TRAGEREA LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE
Secretariatul U.E.F.A. a sta

bilit că tragerile la sorți în 
Cupele europene — ediția 
1977—78, se vor face la 5 iulie, 
la ZQrich. La această dată, vor

fi cunoscute meciurile din pri
mul tur al Cupei campionilor 
europeni. Cupei cupelor și Cu
pei U.E.F.A., partide progra
mate în luna septembrie a.c.
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