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ATLEȚII NOȘTRI AU POSIBILITĂȚI
SA OBȚINĂ REZULTATE DE VALOARE

Sportiva „nr. 2“, o problemă pentru echipa națională

în 
re- 
să 

lor 
cali-

După un început de sezon cu- 
rezultate nesemnificative ta
vern în vedere, îndeosebi, fina
lele campionatelor universitare 
și prima etapă a „Cupei Româ
niei"), iată că la ora „interna
ționalelor" fruntașii atletismu
lui nostru au înregistrat, 
multe cazuri, performanțe 
marcabile, ceea ce ar lăsa 
se presupună că viitoarele 
starturi vor prilejui cifre
tativ superioare. Condiția ex
presă este, fără nici o discuție, 
munca! Este absolut evident 
că fără o muncă de cea mai 
bună calitate și într-un volum 
la parametri internaționali 
(peste 1200 de ore de antrena
ment anual !) performanțele 
de valoare nu mai sînt posi
bile astăzi, nici măcar întîm- 
plător ! Sint în lume atîtea și 
atîtea exemple în această pri
vință, incit orice altă argumen
tație devine de prisos. Chiar și 
în atletismul nostru există

pilde de sportivi care muncesc 
mult și bine. între aceștia și 
trioul semifondistelor Silai — 
Puică — Mărășescu care a reu
șit sîmbătă, pe 1500 m, un bu
chet de performanțe excelente.

Tot respectul pentru Ileana 
Silai, noua campioană interna
țională a României, care la o 
virstă puțin obișnuită pentru o 
alergătoare de performanță (36 
de ani) izbutește să-și realizeze 
„recordul vieții", o performanță 
de o foarte bună valoare : 
4:04,7. După concurs, eleva an
trenorului S. Dumitrescu ne-a 
declarat : „Am muncit mult cu 
încrederea că voi putea reali
za ceva deosebit. Iată, dumini
ca viitoare, în cadrul meciului 
cu Italia, mi-am propus să re
devin recordmană națională in 
proba de 800 m! Mă simt in 
stare să cobor sub recordul de 
1:58,6 al Marianei Suman. Nu
mai vremea de-ar fi bună !“...

Și pentru că veni vorba de

dorim să mai 
prestația tine- 
din Romanț o 
prea multe 

distanță, 
intr-o

un 
mult 

mult.

cursa de 800 m 
subliniem o dată 
rei Elena Tăriță, 
alergătoare fără 
starturi pe această 
Duminică ea a cîștigat 
manieră spectaculoasă cu 
timp (2:02,5) care spune 
și care promite și mai 
Eleva lui Constantinescu-Nehoi 
are certe posibilități pentru 
această probă, la care . ni se 
pare mai in largul ei decit pe

Romeo VILARA

Clubul sportiv al curmatei Steaua aniversează astăzi trei 
decenii de existență, de rodnică activitate pe tărimui 
performanței, in slujba mișcării sportive din România 

socialistă.
încă de la început clubul Steaua ți-a înscris în programul 

său de octivitate obiective importante, intre care ți forma
rea unor performeri de elită ai sportului nostru. Bucurindu-se 
din plin de condițiile create de partidul ți statul nostru 
mișcării sportive, sub îndrumarea ți cu sprijinul conducerii 
Ministerului Apărării Naționale ți Consiliului Politic Superior al 
Armatei, clubul Steaua a reușit să ducă cu succes la în
deplinire mutte dintre sarcinile ce i-au revenit în ansamblul 
generai al sportului românesc. Desfâțurind o bogată activi
tate instructiv-educativâ, clubul Steaua s-a preocupat de 
descoperirea a noi ți noi talente din rindurile militarilor ți 
ale altor tineri, de antrenarea acestora pentru a putea abor
da cu succes marea performanță ți de creșterea lor, pe 
toate planurile, astfel ca sportivii clubului armatei să fie 
multilateral pregătiți, devotați trup ți suflet partidului, scum
pei noastre patrii, poporului.

Sub culorile roțu-albastru ale clubului Steaua au crescut 
nu numai personalități remarcabile ale sportului românesc, 
care au obținut rezultate prestigioase pe plan internațional, 
ci, in același timp, cetățeni vrednici, oameni integri, cu înalte 
trăsături morale, cu o bună calificare profesională în di
ferite domenii de muncă : ofițeri, profesori, muncitori, ingi
neri, medici etc., care fac cinste clubului in care au fost 
crescuți ți educați.

Munca complexă ți laborioasă desfășurată în cadrul diferi
telor secții ale clubului a condus nemijlocit la obținerea unor 
inalte performanțe sportive la handbal ți la lupte, la scrimă ți la 
caiac-canoe, la tir și la tenis, Ia fotbal și la rugby etc.

La inaugurarea celui de-al patrulea deceniu de viață al 
clubului bucureștean, ne exprimăm convingerea că, folosind 
tot mai bine condițiile de activitate ce i-au fost asigurate, clubul 
Steaua va putea obține rezultate tot mai remarcabile, înfăp
tuind astfel cu succes importantele sarcini puse de partid in 
fata mișcării sportive din tara noastră.

LA MULȚI ANI, STEAUA I
SPORTUL

ACTIVITATEA SPORTIVA BUZOIANA 
ÎN PAS CU DEZVOLTAREA JUDEȚULUI

pen- 
teh- 
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Evocînd momentele esen
țiale al vieții și muncii 
oamenilor de pe melea

gurile buzoiene, precum și efor
turile pentru îndeplinirea obiec
tivelor și sarcinilor stabilite 
tru cincinalul revoluției 
nico-științifice, angajarea 
fundă pentru înlăturarea

. secințelor calamităților natu
rale, ambiția, tenacitatea și 
eroismul în muncă al buzoieni- 
lor, tovarășul Tudor Postelnicu, 
prim-secretar al Comite
tului județean Buzău al P.C.R., 
adresa un îndemn mobilizator 
cadrelor didactice, tehnicienilor 
și activiștilor mișcării sportive 
a județului, reuniți, zilele tre
cute, în cadrul plenarei 
C.J.E.F.S., la care a participat 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, general It. Marin Dragnea. 
îndemnul de a face totul pen- 

. tru ca roadele activității de 
educație fizică și sport, să se 
ridice la cotele înalte atinse de 
celelalte domenii ale activită
ții sociale. „Este nevoie de o 
mai largă mobilizare, de mai

multă perseverență, voință și 
ambiție pentru realizarea obiec
tivelor și pe tărim sportiv. Stă 
în putința organelor sportive, 
a asociațiilor și cluburilor, a 
celorlalți factori cu atribuții și
responsabilități să-și ducă ia 
îndeplinire sarcinile ce rezultă 
din Programul privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport pină în 1980, din 
angajamentele asumate pentru 
Jocurile Olimpice".

Asemeni tuturor sectoarelor 
activității sociale, sportul bu- 
zoian a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare vertiginoasă sub 
toate aspectele. Educația fizică 
a maselor — verigă fundamen
tală a mișcării sportive — a 
cuprins arii din ce în ce mai 
largi, atrăgînd în practicarea 
sistematică a exercițiului fizic 
și mișcării preșcolari, elevi, ti
neri și vîrstnici de toate cate
goriile și preocupările.

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2—3)
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JțACIADEF și

START IN „CURSA VICTORIEI» LA CICLISM
@ Prima etapă se dispută astăzi după-amiază, pe circuit, In Drumul 
Taberei • 68 de cicliști din R. D. Germană, Uniunea Sovietică și 
România ® 652 km, in 6 etape; aproape 400 pe șosele de munte

ziua în care clubul 
Plevnei împlinește 
de existență, se dă 
competiția interna- 

ciclism „CURSA 
VICTORIEI". Organizată de 
clubul Steaua și A.S. Loto— 
Pronosport, prestigioasa în
trecere programează — între 
7 și 11 iunie — 6 etape, dintre 
care 5 pe șosele de munte. 
Traseul este excelent ales și 
va putea, fără îndoială, să ne 
dea și mai bine măsura 
greșului rutierilor noștri,

Chiar în 
din Calea 
30 de ani 
startul în 
țională de

pro- 
în-

deosebi a acelora din tînăra 
generație. După frumoasa com
portare din „Cursa Păcii", a- 
ceastă competiție internaționa
lă poate și trebuie să contri
buie la ascensiunea valorică a 
sportului nostru cu pedale.

La startul „CURSEI VICTO
RIEI" se vor alinia 68 de aler
gători din R. D. Germană, 
Uniunea Sovietică și România. 
Formația din R.D. Germană îl 
are în frunte pe Kletzin, ci
clistul care anul trecut a reu
șit să ciștige prima etapă a a-

ACȚIUNI PENTRU DEZVOLTAREA
DIVERSIFICAREA BAZEI MATERIALE

cestei întreceri, iar echipa 
Uniunii Sovietice îl are drept 
„cap de coloană" pe cunoscu
tul rutier Iudin, Din țara noas
tră se vor afla la start Vasile 
Teodor și Mircea Romașcanu 
— de la Dinamo, Ion Cojo- 
caru, Eugen Dulgheru, Costieă 
Bonciu șl Ion Nica — de la 
Steaua (după cum se vede în
treaga echipă care a partici
pat la cea de a 30-a ediție a 
„Cursei Păcii"), precum și alți 
numeroși cicliști consacrați sau 
care bat la poarta afirmării, 
rutieri din Capitală și din pro
vincie.

In actuala ediție a „CURSEI 
VICTORIEI" se alcătuiesc cla
samente individuale și pe echi
pe, precum și un clasament al 
cățărătorilor.

Prima etapă 
astăzi, incepînd 
Este vorba de 
străzile noului

se desfășoară 
de la ora 17,30. 
un circuit pe 
cartier Drumul

• Amenajări cu cheltuieli reduse • Inițiative prețioase ale unor oameni
entuziaști • Valorificarea deșeurilor

Cluburile și asociațiile sportive fac intense preparative pentru 
a atrage cit mai mulți tineri și virstnici în diversele con
cursuri care figurează in programul amplei manifestări spor

tive cu caracter național, „DACIADA". Un rol important în buna 
desfășurare a acestei cuprinzătoare competiții îl joacă, firesc, „tea
trul acțiunilor", bazele sportive. Deci cum sînt pregătite bazele pen
tru viitoarele întreceri ? Ce inițiative au apărut în acțiunea de ame
najare de noi terenuri de sport din resurse locale și prin muncă 

■ patriotică ? Căutînd răspuns la aceste întrebări, am pornit din nou 
la drum, prin mai multe orașe ale țării.

SLATINA: Peisaj sportiv în toate cartierele

rul complexului sportiv din 
cartierul Progresul care va cu
prinde un bazin de înot și o 
serie de terenuri pentru diverse 
jocuri. Gazda ne informa că a 
fost nevoie de o imensă muncă, 
de calcule și căutări pentru

găsirea unor procedee cit mai 
ieftine, la capătul cărora a fost 
definitivat proiectul acestui 
complex sportiv, precum și 
cele ale bazei cu profil de 
atletism și sălii de sport am
plasate în cartierul Crișan II, 
obiective la care multe dintre 
lucrări vor intra în bilanțul 
realizărilor cetățenești obținute 
prin acțiuni de muncă patrio
tică.

DROBETA Tr. SEVERIN: Cu privirea spre Dunăre

Taberei. Participanții la 
„CURSA VICTORIEI" vor a- 
vea de parcurs aproximativ 75 
de km, fiind programate 25 de 
sprinturi. Ciștigător al etapei 
va fi, desigur, rutierul care va 
trece primul linia de sosire, 
dar alergătorul care va reali
za cel mai mare număr de 
puncte la sprinturi va primi — 
în clasamentul general final — 
o bonificație de 10 secunde.

Vechea așezare de pe ma
lul Oltului, Slatina, a cu
noscut in anii din urmă o dez
voltare înfloritoare, aici ridi- 
cîndu-se un oraș care îneîntă 
privirile vizitatorilor. Imaginea 
modernei așezări ne-a fost în
tregită și de peisajul sportiv, 
pregnant în noile cartiere. Stră- 
bătînd străzile și aleile car
tierelor Crișan I, Crișan II și 
Progresul, peste tot, pe lingă

întreprinderi, școli și cămine, 
am întîlnit spații rezervate ac
tivității sportive, gratie preo
cupărilor edililor orașului, în- 
cepînd cu terenuri simple și 
terminînd cu atrăgătoare com
plexe în aer liber și săli de 
sport, pe care pentru a le pre
zenta ne-ar trebui mult spațiu.

Priveam împreună cu tova
rășul Valerian Petrescu, pre
ședintele C.J.E.F.S. Olt, șantie

— In municipiul Drobeta Tr. 
Severin, ne spunea președin
tele C.J.E.F.S. Mehedinți, Ște
fan Dobre, există 24 de tere
nuri de volei, 16 de handbal, 
6 de baschet, 4 de tenis, 3 de 
fotbal, 7 săli de sport pe lingă 
școli și una a clubului sportiv 
muncitoresc. La sfirșitul anu
lui trecut s-a dat in folosință 
Stadionul municipal, cu o ca
pacitate de aproape 30 000 de 
locuri, bază sportivă a cărei a- 
rie se mărește cu spații pen
tru jocuri de handbal, tenis,

volei și baschet. De curînd, au 
apărut noi terenuri de sport, pe 
malul Dunării, pe care vă ru
găm să mergem să le vedeți.

...De pe platforma Schelei 
Cladova „privesc" spre Dunăre 
un ștrand în formă de stea, 
un bazin de înot de dimensiuni 
olimpice, dotat cu trambulină 
pentru sărituri, un teren de

Troian IOAN1ȚESCU

(Continuare in pag. 2-3)

PESTE 800 DE PARTICIPANT! 
LA FESTIVALUL NAȚONAL 

PIONIERESC DE MINIBASCHEȚ
La Festivalul national pionie

resc de minibaschet care va a- 
vea loc la Constanța. între 17 
și 22 iunie, și-au anunțat parti- 
ciparea peste 800 de copii cu
prinși în 81 de echipe din 46 
de orașe și comune. Oaspeții 
Constantei sînt asteptati să so
sească în ziua de 16 iunie, cînd 
(la ora 18) va avea loc valida
rea jucătorilor în cadrul ședin
ței tehnice. Menționăm că o e- 
chjpă poate fi formată din ma
ximum 10 jucători și că vor fi 
utilizate mingi cu dimensiuni 
normale (pentru seniori)»
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„Cupa Jean Calcianu" 
a revenit automobilistului 

Dorin Motoc

Duminică s-a desfășurat în 
Capitală un tradițional concurs 
automobilistic de viteză pe cir
cuit : cea de a V-a ediție a „Cu
pei Jean Calcianu".

Pădurea Băneasa. care a ofe
rit o ambianță foarte plăcută 
— concurenți și spectatori 
s-au aflat cîteva ore în mijlo
cul naturii, printre flori și ar
bori — a găzduit o întrecere 
bine organizată de către Filiala 
A.C.R. București (prin comisia 
locală de automobilism și kar
ting) și mai ales de asociația 
sportivă Unirea Tricolor Bucu
rești care a dat un adevărat 
exemplu de competență în a- 
ceastă direcție. La startul în
trecerilor s-au prezentat 37 de 
automobiliști avansați și 22 de 
începători din București, Alba- 
Iulia. Rîmnicu Vîlcea. Pitești și 
Brașov. Traseul, lung de 2 200 
m, a fost străbătut la fiecare 
clasă de cite 6 ori jar de către 
începători de 4 ori.

întrecerile au fost viu dispu
tate, oferind deseori „dueluri" 
mult apreciate de către miile 
de spectatori, printre animatorii 
curselor fiind D. Motoc, E. Io
nescu Cristea, P. Creiveanu. I. 
Crăciun, V. Szabo, doi dintre 
favoriti — C. Căpriță si N. Ml- 
hăilescu — abandonînd din cau
za unor defecțiuni mecanice. O 
participare inedită : la întrece
rile rezervate începătorilor, cla
sa Dacia 1 300. grupa I, s-a 
prezentat și fiul multiplului 
campion al tării Marin Dumi
trescu, Radu Dumitrescu, care 
a și cîștigat întrecerea la clasa 
sa.

După ce „Cupa Jean Calcia
nu" a revenit în anii 1973—1976 
alergătorilor D. Novac, V. Top- 
ciu, Z. Szentapaly și, respectiv, 
M. Dumitrescu în acest an, al 
cincilea al existenței sale, ea a 
revenit lui Dorin Motoc de la 
Dacia Pitești. încasările reali
zate la acest concurs au fost 
depuse în „Contul 1977“.

Modesto FERRARINI

unui foarte numeros public. 
Iată cîștigătorii : cat. semiușoa- 
ră — Mariana Moisei (Steaua) 
cu Norbert ; cat. ușoară — Cor
nel Ilin (Steaua) cu Despot ; 
„parcurs american" — Mariana 
Moisei cu Norbert ; cat. mijlo
cie — Romulus Paraschiv (C.S.M 
Craiova) cu Habici ; echipe 
(după baraj) — C.S.M. Iași 
(Gioconda Pînzaru cu Anton, O. 
Delescu cu Lotus, R. Mihalcea 
cu Ghidran 14, P. Mazilu cu 
Bart) : clasament general : 1. 
Steaua, 2. C.S.M. Craiova, 3. 
Dinamo. 4. C.S.M. Iași. (I. MÎN- 
DRESCU — coresp.)

Schifiști români la 
„Regata Moscova"

Sâmbătă și duminică s-au 
desfășurat întrecerile tradițio
nalei competiții internaționale 
de canotaj „Regața Moscova", 
la care au participat schifiști și 
schifiste din 9 țări.

Reprezentanții României au 
obținut rezultate promițătoare, 
ținînd cont că loturile au fost 
substanțial întinerite și că la 
întreceri s-au aliniat echipaje 
renumite în canotajul mondial.

Echipajul nostru feminin de 
4+1 rairie, alcătuit din Marlena 
Predescu, Florica Petcu, Ele
na Avram, Angelica Chertic 
+ Elena Giurcă, s-a clasat pe 
locul II, după R. D. Germană 
și înaintea U.R.S.S. La 4+1 
vîsle, Felicia Afrăsiloaia. Maria 
Andone, Aneta Marin. Paras- 
chiva Mariș + Elena Giurcă s-au 
clasat pe locul III.

O comportare bună au avut, 
de asemenea. Gabriel Bularda, 
Petre Ceapura + Ladislau Lo- 
vrenschi la 2 + 1, ei clasîndu-se 
în ambele regate pe locul III. 
Sub așteptări s-au prezentat 
Simion — Gali la 2 f.c. (care 
nu au intrat în finală) si echi
pajul feminin de 8+1 (locul VI).

Cicliștii juniori se afirma

Etapa a treia a „pune! 
ști“, competiție orgâhiss

Steaua a cîștigat „Cupa 
federației" la călărie

Pe baza hipică a hergheliei 
din Rădăuți au avut loc între
cerile „Cupei Federației" la că
lărie. în program figurînd nu
mai probe de obstacole. Benefi
ciind de o organizare foarte 
bună, competitorii — călăreți de 
la Steaua, C.S.M. Craiova, Di
namo. Venus Mangalia, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Petrolul Ploiești și 
Bucovina Rădăuți — s-au în
trecut cu multă ambiție. în fața

rești", competiție 
pista velodromului Dinamb, 
încheiat cu o surpriză; In finala 
probei de viteză, juniorul Ion 
George, de la Șc. sp. 2 l-a 
trecut în mod spectaculos 
12,5 s) pe partenerul său 
întrecere, multiplul campion 
seniori, FI. Negoescu (Stșaua). 
Această victorie a venit să în
cheie o suită de succese repur
tate de învingător în aceeași 
probă. Pînă a ajunge în finală, 
Ion George a eliminat alți trei 
seniori. Pe FI. Nedelcu, în se
mifinală, iar în preliminarii pe 
I. Lazăr și N. Stan, toți trei 
de la Steaua. De notat că în 
probele de control, Ion George 
este marcat în mod frecvent, pe

Spcctacol organizat pentru „contul omeniei"

ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR 
DIN ROMÂNIA

cei 200 m cronometrați, cu 
11,5—11,6, ceea ce demonstrea
ză că tînărul ciclist dispune, 
încă de pe acum, de o foarte 
bună pregătire tehnică.

Un alt tînăr care vine să 
confirme bunele noastre apre
cieri apărute în cronicile con
cursurilor desfășurate în ulti
mele săptămini este C. Paras
chiv (Olimpia). în etapa a IlI-a 
a „Cupei București" C. ~ 
chiv a participat în două pro
be la juniori mici și în ambele 
a terminat victorios : viteza și 
cursa de eliminare.

M. Banu, R. Diaconu și 
A. Ilieș — primii învingători 
în campionatul de moto- 

cros

Paras-

tive ale 
vilor și ț

— r • 
mice 
„Daci; 
ședint&e 
bili iu to 
utilizare 
a tuturor 
zinelor d 
dotări sj 
treprindei 
școlilor, 
masă, cit 
formanță.

lui. De-a lungul celor trei zile 
de întreceri, echipa Betonul a 
folosit următorul lot : P. Gă- 
lățeanu, V. Androșca (căpitan 
de echipă), P. Blaj, Gh. Blaj 
Gh. Iftimie, Gh. Apreotesei, 
I. Discă, J. Hazaparu, Gh. Be- 
reșoaie, I. Enășoaie, I. Hu- 
geanu, P. Roșea și M. Bîrgăoanu 
și M. Gălățeanu. Pretendenta 
la cucerirea Cupei României, 
Dinamo București, deși a venit 
la Mangalia bine pregătită, a 
trebuit să cedeze supremația 
cîștigată anul trecut, oiniștii 
din Roman — cu care au pur
tat luptă directă — dovedin- 
du-se superiori.

Rezultate din turneul final : 
Dinamo București — Univ 
București 21—14, in tur, și 
5—18 în retur ; Betonul — Ce
luloza Călărași 20—13 
Betonul — Dinamo 
(13—25) ; Universitatea 
luloza 20—14 (13—5) ; 
— Universitatea 16—10 
și Dinamo — Celuloza 23—5 
(27—14). Clasament : 1. BETO
NUL ROMAN 16- p, 2. Dinamo 
București 14 p, 3. Universitatea 
12 p, 4. Celuloza Călărași 6 p, 
5. Viață Nouă Olteni (Teleor
man), 6. C.F.R. Sibiu, .7. Avîn- 
tul Frasin (Suceava), 8. Con
fecția Rm. Sărat. Echipelor câș
tigătoare, precum și altor for
mații le-au fost oferite premii 
în echipament și materiale 
sportive din partea F.R.O., 
C.J.E.F.S. Constanța, U.N.C.A.P. 
și- C. C. al U.T.C. „Cupa Cala- 
tis“ a fost cîștigată de Dinamo 
Tulcea, echipă antrenată de Ion 
Popescu-Buftea.

Ion GAVRILESCU

handbal, unul de fotbal și altul 
de tenis la care angajații 
la Electrocentrala Porțile 
Fier și Energo-reparații au 
pus mii de ore de muncă 
triotică. în aval, tot pe malul 
Dunării, în curtea liceului real- 
uman „Traian", au fost inau
gurate la 1 Mai terenuri de 
handbal, volei, baschet și te
nis (suprapuse), bituminizate. 
și îngrădite cu gard din plasă 
de sîrmă prin eforturile eolec-
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Multe lucruri bune se pot 
spune despre gospodarii tere
nurilor de sport din orașul Mo- 
tru. în mod deosebit 
fi relevate hărnicia 
perea oamenilor de 
real-uman (director 
Buța). Argumente ? 
complex, compus din terenuri 
de tenis, volei, baschet, hand
bal, pistă de atletism de 250 m, 
sectoare de sărituri și un por
tic de gimnastică, inaugurat cu

merită a 
și price- 
la Liceul

— Titu 
Frumosul

(20—4) ;
19—16 

— Ce- 
Be tonul 
(17—10)

IDesfășurată duminică dimi
neață la Zărneștl, în organi
zarea bună a asociației sporti
ve Torpedo din localitate, pri
ma etapă a campionatului re
publican de motocros, ediția 
1977, a reunit la start 65 de 
alergători din toate centrele 
țării. îmbibat cu apa ploilor 
abundente care au căzut in zi
lele anterioare, traseul cu multe 
trambuline naturale și artifici
ale, cu pante și contrapante 
abrupte, cu viraje „ac 
a solicitat concurenților 
suplimentare.

Tînărul campion al 
seniori, E. Miilner, a 
înfruntat riposta energică a cu- 
noscuților motocicliști M. Banu, 
A. Ionescu, Tr. Moașa și P. Fi- 
lipescu care s-au detașat evi
dent. După prima manșă, în 
care Banu șl Miilner s-au cla
sat în ordine, se anunța un pa
sionant duel intre aceștia pen
tru obținerea victoriei în etapă. 
Dar, din păcate, în manșa a 
doua, după ce luase un start 
bun, campionului 
blocat motorul la 
de la plecare și, 
Banu (antrenor 
sportului St. Chițu) a cîștigat 
cursa, fără prea mari dificultăți.

Disputa juniorilor a fost do- 
ț"ș autoritar de actualul

deținător al titlului, Romeo 
Diaconu (antrenor — D. Moti- 
șan), care în absența principa
lului său rival Al. Enceanu, 
accidentat la antrenamentul o- 
ficial, a avut contracandidați pe 
M. Setter și D. Naiehe. în pro
ba 
țul campion Al. Ilieș (antrenor 
— P. Miilner), pilotind o ma- 

• șină perfect pusă la punct, s-a 
impus categoric.

CLASAMENTELE: seniori — 
1. M. Banu (Poiana Cîmpina) 15 
p, 2. P. Filipescu (I.T.A. Tg. 
Jiu) 12 p, 3. A. Ionescu (Energ. 
Cîmpina) 10 p, 4. Tr. Moașa 
(St. roșu Brașov) 10 p, 5. Gh. 
Oproiu (Poiana Cimpina) 8 p ; 
juniori — 1. R. Diaconu (Fla- 
căra-Automecanica Moreni) 15 
p, 2. M. Sefter (I.T.A. Tg. Jiu) 
12 p, 3. D. Naiehe (I.T.A. Tg. 
Jiu) 10 p; motoreta „Mobra" — 
1. A. Ilieș (Torpedo Zărnești) 
15 p, 2. V. Iarca (Flacăra-Au- 
tomecanica Moreni) 12 p, 3. D. 
Cojanu (Torpedo Zărnești) 10 p.

de păr“ 
eforturi

țării la 
avut de

țării i s-a 
numai 100 m 
astfel, Mihai 
— maestrul

„Cupa Joița" la talere

ACTIVITATEA «
(Urmare din pag. I)

în- 
(cu 
de 
de motoretelor „Mobra“, micu-

în comuna Joița (jud. Ilfov) 
s-a desfășurat duminică tradi
ționala competiție de talere do
tată cu „Cupa Joița", organiza
tă de asociația sportivă Unirea 
din localitate. Au participat o 
serie de trăgători fruntași cu 
arma de vînătoare. Trofeul pe 
echipe la skeet (talere aruncate 
din turn) a revenit țintașilor de 
la Steaua cu 546 p la seniori, 
iar la juniori formației Unirea 
Joița cu 267 p. La individual pe 
primele locuri s-au clasat : la 
skeet seniori : 1. D. Buduru
(Steaua) 193 t, 2. A. Oster (Vî- 
nătorul Timișoara) 187 t. 3. M. 
Daniel (Vînătorul Timișoara) 
186 t, juniori : 1. A. Boțilă
(Steaua) 189 t, 2. I. Ionică (Uni
rea Joița) 188 t, 3. C. Paraschiv 
(Petrolul Ploiești) 185 t, trap 
(talere arunqate din șanț) — se
niori : 1. M. Nicolae (Olimpia 
București) 184 t. 2. A. Marines
cu (Steaua) 183 t, 3. M. Ispașiu 
(Steaua) 180 t, juniori : 1. V. 
Gheorghe (Olimpia Buc.) 170 t,
2. V. Antonescu (Steaua) 157 t,
3. I. Buzatu (Steaua) 150 t.

Rezultatele deosebite s-au ob
ținut și în ceea ce privește 
mobilizarea tineretului, a tu
turor oamenilor muncii la com
petițiile de masă cu caracter 
republican sau local : 80 000 de 
participanți din 250 de asociații 
sportive s-au înregistrat anul 
trecut în întrecerile „Cupei ti
neretului", evidențiindu-se în 
acest sens școlile din Buzău și 
Rm. Sărat, din comunele Be- 
ceni, Merei, Ziduri, Pogoanele, 
Vadu Pașii, Coștești, precum 
și asociațiile Chimia, Cristalul 
și Voința Buzău, Ferodoul, Con
fecția și Voința Rm. Sărat ; la 
Crosul tineretului, precum și la 
cele locale (Crosul fetelor. Cro
sul bobocilor, Crosul Buzău — 
1600, Cupa crosurilor) au luat 
parte anul trecut 63 000 de ti
neri, iar în primele luni ale 
acestui an nu mai puțin de 
50 000 ; trecerea normelor Com
plexului „Spoi*t și sănătate" s-a 
desfășurat in peste 120 unități 
(remarcate liceele Pedagogic, 
„M. Eminescu", Industrial de 
construcții, școlile generale 1, 
2. 11, 15 din Buzău, liceele „Al. 
Vlahuță", „Ștefan cel Măre" din 
Rm. Sărat, precum și comu
nele Ghergheasa, Amaru, Ne- 
hoiu, Pătîrlagele, Vernești, 
Pleșcoi ș.a.), angrenînd în 
practicarea exercițiului fizic 
circa 28 000 de tineri ; în multe 
asociații se organizează cam
pionate interne la numeroase 
discipline ; se permanentizează

ALERGĂRI PASIONANTE, PUBLIC NUMEROS
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ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 
ARTĂ DIN INSTITUȚIILE 
TEATRALE SI MUZICALE 

DIN ROMÂNIA Tr. ANDROMACHE
prezintă luni 13 iunie 1977, orele 18, pe stadionul „23 August",

un spectacol extraordinar
Betonul 
toarsa

muzical, sportiv, distractiv

„STELELE FILMULUI"

Roman — cîștigă-
„Cupei României" 

la oină

cu participarea (în ordine alfabetică), 
a următoarelor „stele" ale cinematografiei românești

în programul com- 
‘ : „Daciada", a 

„Cupei Româ- 
la oină și-a desemnat —

Violeta Andrei 
Coca Andronescu 
Mircea Albulescu 
Ștefan Bânicâ 
Ion Besoiu 
Vasile Boghițâ 
Octavian Cotescu 
llarion Ciobcinu 
Jean Constantin 
Pu’u Câlinescu 
Nicu Constantin

lude Darie 
Ion Dichiseanu 
Mircea Diaconu 
Dumitru Furdui 
Vladimir Gâitan 
Marin Moraru 
George Mihâițâ 
Sergiu Nicolaescu 
Dan Nuțu 
Draga O Ițea nu 
Margaretei Pîslaru 
Irina Petrescu

Amza Pelea 
Florin Piersic 
Emanoil Petrut 
Sebastian Papaiani 
Dem Radulescu 
Victor Rebengiuc
Colea Râutu 
Dumitru Rucâreanu 
Silviu Stânculescu 
Paul Sava 
Vasilica Tastaman

Inclusă 
petiției naționale 
Xll-a ediție a , 
niei" 
duminică la prînz, pe stadio
nul din Mangalia — cîștigă- 
toarea. Aceasta este echipa sin
dicală Betonul Roman (județul 
Neamț), care activează în ca
drul asociației sportive a în
treprinderii de materiale de 
construcții din localitate. Buna 
pregătire, în toate comparti
mentele, a echipei din Roman 
(antrenată de instructorul Con
stantin Grăjdeanu) a fost ho- 
tărîtoare în obținerea succesu-

Tribunele hipodromului dîn Plo'ețti 
s-au dovedit și duminică neîncăpă- 
toare. Principalele probe ale zilei, 
premiile Dumbrava Roșie și Duna* 
rea, au fost ciștigate de Sacou și, 
respectiv, Rondo. Primul, susținut de 
data aceasta cu mai multa convin
gere de G. Tănase, s-a desprins net 
în finalul alergării iar Rondo, cu 
I. Oanâ mai dezlănțuit ca oricînd 
în sulky, a reușit sâ păstreze u>n in
fim avantaj față de Dințura, victima 
unei poticniri pe partea opusă tri
bunelor. O victorie care ridică un 
legitim semn de întrebare în ceea 
ce privește corectitudinea ei este cea 
obținută de Rafon în premiul Dîm- 
bovicioara. Anonim cu o săptâmînă 
în urma, cînd avea o șansă de 
prim ordin, el prinde aripi" de 
data aceasta și cîștigâ în recordul 
de 1:29,8(1) ridiculizindu-și adver
sarii. Am fi curioși sâ știm cum 
justifică G. Griaore această subită 
„metamorfoză". în încheiere, subli
niem felul dezordonat în care a- 
prantiul Aurel Ștefănescu a condus-o 
pe Romila in ultima proba a zilei 
cînd a jenat flagrant pe Melodic, un 
concurent cu certă șansă.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I - 
Homar (Popescu G.) rec. 1:52; 
Palicar. Simplu 55, Ordinea 84 ; cursa 
a ll-a — Sillstraru (M. Ștefănescu),

* Dl

2.

rec. 1:39,9 ; 2. Jurat. Simplu 9.
Ordinea 138, event închis ; cursa a 
III-cj — Macrou (G. Solcan) rec. 
1:29,6 ; 2. Sitar, 3. Salatiera, Sim
plu 6. Ordinea 81. Event 32. Ordinea 
triplă 2397. cursa a IV-a — Fulda 
(Tr. Dinu) rec. 1 :31,5, 2. Valeriana. 
Simplu 5. Ordinea 33. Event 18 ; 
cursa a V-a — Sacou (G. Tănase), 
rec. 1 :26,9 ; 2. Hertz, 3. Heliodor. 
Simplu 4,60, ordinea 28, event 37, 
Ordinea triplă 173 ; cursa a Vl-a - 
Rafon (G. Grigore) rec. 1 :29,8, 
Hederic. Simplu 3,70. Ordinea 
Event 32. Triplu cîștigâtor
cursa a Vl!-a — Rondo (I. Oanâ)
rec. 1:25,9, 2. Dințura, 3. Kera. Sim
plu 8. Ordinea 36. Event 28 ; Ordi
nea triplă 241, cursa a Vlll-a — 
Marțian (G. Ciobanu), rec. 1:32,8, 
2, Romila, Simplu 3,50. Ordinea 10. 
Event 24. Triplu cîștigâtor 204. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma de 
52.771 lei și a fost cîștigat de trei 
combinații a 8 795 lei fiecare, și 31 
tichete (50%) a 851 lei fiecare. Re
zultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

2.
22. 

415 ;

fel

$* D
nun

în reprezentație „meciul 
fotbal al secolului" <___ _
selecționata de fotbal a Ca
pitalei si echipa „steleloi 

filmului".

Lotul de fotba1 al echipei „STELELE FILMULUI" : Florin Piersic, Marin 
Moraru, Jean Constantin, Ștefan Bânicâ, Puiu Câlinescu, Nicu Constan
tin, Sebastian Papaiani Mircea Diaconu, Vladimir Gâitan, Colea Râutu. 
George Mihăițâ, Silviu Stânculescu, Dan Nuțu, Dumitru Furdui, Dumitru 
Rucareanu, Dem Râdulescu (căpitanul echipei).

Lotul ae fotbal al SELECȚIONATEI BUCUREȘTIULUI ; Dudu Georgescu. 
Raducanu, Vigu, Dumitru, Sâtmâreanu I, lordănescu, Neagu, Sameș 
Sâtmâreanu II, Mircea Sandu, Zamfir, Dobrâu, Manea, Nâstase, Anghs 
lins r ______l?___.»

Echipa de cascadori a 
+ matografiei condusa 
+ Cseh

de
cine- 

Szoby

I de 
dinfe

$

//LOZUL VACANTEI"

lini, Cheran (căpitanu' echipei).
Arbitrează scriitorul Ion Băieșu. Arbitru de tușă: Horia

Crainicul meciului : Cristian Țopescu. Comentator sportiv : 
Regia artistică : CEZAR GRIGORJU

Câciulescu. 
Nea Marin.

Biletele se găsesc de vînzare la difuzorii voluntari 
prinderi și instituții, la casele de bilete ale Sălii . 
K.s.R. și stadionul 23 August, la casele volante din următoarele 
puncte ale Capitalei : Piața Romană, Bariera Vergului, Piața 
Moghioroș, Podgoria Piața Pantelimon.

din între- 
Palatului

La cererea participanților, Administrația de Stat Loto— 
Pronosport lansează o nouă emisiune specială limitată, 
„LOZUL VACANȚEI".

In mod suplimentar, Administrația de Stat Loto-Pranosport 
acordă, din fotid special, cîștiguri în valoare

Se acordă peste 825.000 de cîștiguri.
„LOZUL VACANȚEI" oferă participanților 

mărci diferite, precum și numeroase ciștiguri
începînd cu data de 10 iunie 1977 „LOZUL VACANȚEI" 

poate fi procurat de la Agențiile Loto—Pronosport și de la 
vînzătorii volanți, din toate orașele.

de 1.670.000 lei.

autoturisme de 
în bani.

î;

PE MICUL ECRAN
Miercuri 8 iunie, ora 17,30 — 

Fotbal : Universitatea Craiova - 
Dinamo București (Divizia A). 
Comentator Sebastian Domozinâ.

Vineri 10, iunie ora 14,00 -
Tenis de cîmp : România — An
glia în ,,Cupa Davis" — aspecte 
din prima zi a întîlnirii. Transmi
siune directa de la arena Pro
gresul. Comentator Cristian Țo- 
pescu.

Sîmbâtâ 11 iunie, ora 15,00 - 
Tenis de cîmp : România — An
glia (partida de dublu).

Duminica 12 iunie, ora 14,00 - 
Tenis de cîmp : România — An
glia (aspecte dîn ultima zi a 
întîlnirii).
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DACIADEII Importantă consfătuire la F. R. F.

școlii, ele- 
cestora.

urării rit- 
n cadrul

Jat pre- 
vor sta- 

.rograme de 
i capacitate 
, sălilor, ba- 
a celorlalte 
irținînd în- 
ituțiilor și 

sportul de 
cel de per-

•etului", de 
iză sportivă

85 000 lei, 
<ar 5 000 lei. 
-actice uti- 
cerii lami- 
crărilor : 1. 
nivelate și 
băieții din 
moșul pro- 
izică Doru 
itura com- 
mf acționată

din deșeuri de fier de către pă
rinții copiilor, meseriași cali
ficați ; 3. bitumul și turnarea 
lui s-au realizat cu fondurile 
provenite din munca prestată 
de elevi, în orele lor libere, la 
colectarea de fier vechi și în 
unitățile agricole din apropie
rea orașului.

în schimb, o altă unitate de 
învățămînt de aici, cu posibili
tăți mai mari și anume Grupul 
școlar minier (director — Du
mitru Chisega) nu manifestă 
suficientă preocupare pentru 
buna întreținere a terenurilor 
de sport. Astfel, reparațiile la 
vechea bază sportivă se tără
gănează cam de multă vreme, 
iar lucrările de amenajare a 
noilor terenuri de handbal, vo
lei, baschet și tenis înaintează 
anevoios. La întrebarea de ce 
merg atit de greu treburile, 
gazdele ne-au răspuns cu pro
misiunea că aceste lucrări se 
vor accelera. Sperăm că măsu
rile cuvenite nu vor întîrzia.

în numărul nostru de mîine, 
vom continua raidul pe această 
temă în alte orașe.

I
I CORECTITUDINEA ABORDĂRII MECIURILOR,
I
I
I
I
I
I
I
I

TIVA BUZOIANA I
partive la 
activitatea

selor nota- 
x>rtul bu- 
ate și cele 
: locuri II 
campiona- 
apublicane, 
. bronz de 
masă pen- 
medalii de 
mpionatele 
rtletism și

ta realiză- 
pe tărî- 
dezvolta- 

materiale. 
ui de masă 
ta județul 
it cu pri- 
n cadrul 

putea fi 
pas cu 

. omenii de 
că neîm- 
ivește nu- 
îuncii an- 
. sistema
tic, iniție- 
>r în dis- 

reclamă 
orelor de 
izarea de 

pe lingă 
iuții, ac- 
femeilor, 

, mai cu 
’ pregătirea 

nanță (în 
igențelor) 
ui la lo- 
olimpice.

ri princi- 
t critic și 

de con- 
sportive

buzoiene și evidențiate de par
ticipant ia dezbateri, s-au da
torat lipsurilor manifestate in 
activitatea C.J.E.F.S., a facto
rilor cu atribuții, a cadrelor de 
specialitate, care s-au angajat 
să desfășoare în viitor o muncă 
mai susținută pentru a aduce 
rezultatele la nivelul condițiilor 
din ce în ce mai bune pe care 
le asigură partidul și statul 
nostru dezvoltării activității de 
educație fizică și sport. Apre
ciind de bun augur analiza 
sportului buzoian, spiritul cri
tic și autocritic care a carac
terizat dezbaterile, tovarășul 
general lt. Marin Dragnea, pre- 

. ședințele C.N.E.F.S., a subliniat 
sarcinile deosebite care stau în 
fața mișcării noastre sportive, 
necesitatea îndeplinirii întocmai 
a obiectivelor cuprinse in 
Programul dezvoltării acti
vității de educație fizică și 
sport, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
Vorbitorul a arătat că mișcarea 
sportivă din județul Buzău dis
pune de condiții suficiente pen
tru a determina creșterea rezul
tatelor, că există cadre de spe
cialitate bine pregătite dar care 
trebuie să dea dovadă de mai 
multă pasiune, dăruire și voință 
in munca de creare a unei so
lide baze de masă a sportului 
de performanță, în instaurarea 
unui climat de exigență și res
ponsabilitate in unitățile spor
tive, în educarea oamenilor 
muncii in sensul necesității 
practicării exercițiului fizic, 
precum și educarea sportivilor 
de performanță în spiritul mun
cii, al cinstei și demnității, al 
normelor eticii și echității so
cialiste.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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PREGĂTIREA REPREZENTATIVEI, A
Ieri dimineață s-a desfășurat 

la sediul F.R.F. o importantă 
reuniune de lucru la care au 
fost prezenți conducătorii și 
antrenorii formațiilor divizio
nare A. Toate cele 18 echipe 
au fost reprezentate de condu
cători de secții sau cluburi și 
de antrenori.

în prima parte a ședinței, 
tov, Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R.F., a făcut o 
serie de precizări privind mo
dul în care trebuie să fie or
ganizată activitatea de instruire 
în perioada dintre cele două 
campionate, prezentînd apoi 
hotărîrile Biroului federal pri
vind acțiunea de pregătire a 
echipei reprezentative în sezo
nul de toamnă.

Obiectivul principal, sarcina 
primordială a fotbalului nostru 
pentru perioada următoare ră- 
mîne pregătirea în cele mai 
bune condițiuni a echipei re
prezentative, astfel incit ea să 
obțină calificarea în turneul fi
nal din Argentina. în acest 
scop, în afara permanentei ur
măriri a pregătirii selecționa- 
bililor la cluburi, lotul lărgit 
va fi convocat în perioada 25 
iulie —14 august pentru o pre
gătire comună. în scopul verifi
cării componenților lotului au 
fost perfectate două meciuri 
amicale, cu reprezentativele 
Greciei (la 21 septembrie) și 
Poloniei (9 octombrie), ambele 
la București. Pînă Ia primul joc 
al selecționatei (cel de Ia 21 sep
tembrie), jucătorii susceptibili

de a fi selecționați vor disputa 
șase etape de campionat. Este 
nevoie ca cluburile și asociațiile 
divizionare să dea, mai departe, 
toată atenția modului cum se 
pregătesc, vieții sportive pe care 
o duc componenții Iotului re
prezentativ.

Indicații privind organizarea 
activității în perioada dintre 
campionate. In scopul unei efi
ciente recuperări a forțelor în 
perioada dintre cele două cam
pionate. medicii echipelor vor 
recomanda — ținînd cont de sta
rea sănătății sportivilor — loca
litățile balneo-climaterice unde 
aceștia își vor petrece zilele de 
concediu. Pregătirile pentru noul 
sezon vor începe, obligatoriu, la 
25 iulie, nefiind permisă devan
sarea sau aminarea acestei date, 
în perioada 3—14 august echi
pele pot organiza turnee în 
țară sau peste hotare. începe
rea ediției 1917/78 a campiona
tului Diviziei A a fost fixată 
pentru 21 august. Pînă la 25 
iulie toate cluburile și asocia
țiile sportive sînt obligate să 
definitiveze situația antrenori
lor lor. Pînă la 20 iunie Co
legiul central al antrenorilor va 
trimite — la cluburi și asocia
ții — îndrumările privind or
ganizarea întregii activități pînă 
la reluarea sezonului competi- 
țional. în privința încheierii 
de noi contracte cu antrenorii, 
se precizează că acestea vor a- 
vea durata de trei ani.

Tov. Mircea Angelescu, vice
președinte al F.R.F.. a făcut 
o serie de precizări în privința

PROGRAMUL DIVIZIONAR A ÎN CAPITALĂ
Meciurile programate mier

curi (etapa a 30-a) și duminică 
(etapa a 31-a) în Capitală se 
vor disputa astfel :

MIERCURI : Progresul — 
F.C.M. Reșița (teren Dr. Stai- 
covici, ora 17,30) ; Rapid — 
S.C. Bacău (stadionul Giulești, 
ora 17,30) ; biletele pentru a- 
cest din urmă meci se vînd

numai pînă miercuri Ia ora
11, la casele obișnuite.

DUMINICA: Dinamo — Po
litehnica Iași (stadionul Di
namo, ora 17,30) ; Steaua — 
Jiul (stadionul Steaua, ora 
17,30) ; Sportul studențesc — 
A.S.A. Tg. Mureș (stadionul 
Republicii, ora 11).

efectuării transferărilor și, mai 
cu seamă. în direcția obligației 
de a desfășura cu toată corec
titudinea, cinstea și seriozitatea 
partidele care au mai rămas 
pină la încheierea sezonului. 
Regulamentul de transferări, în 
noua sa formă, va fi prezentat 
in curind. El are ca principală 
idee directoare legarea jucăto
rilor de orașele lor, de locurile 
de muncă, de echipele unde ac
tivează ; in acest scop se pre
conizează ca —- pe o durată 
de cinci ani (pină in ediția 
1981/82) — să fie oprite orice 
transferări de jucători de Ia e- 
chipe de Divizia A la echipe de 
aceeași categorie compeiițională. 
Nu vor fi permise decît trans
ferări de jucători din categorii 
competiționale inferioare și a- 
parținînd aceluiași județ sau 
a municipiului București cu e- 
chipa de Divizia A care soli
cită transferul.' Se preconizează 
lărgirea loturilor divizionare A 
pînă la 25 de jucători, organi- 
zîndu-se, pentru fotbaliștii care 
nu au evoluat în partida de 
campionat, o activitate com- 
petițională permanentă în com
petiții speciale sau în campio
natele de Divizia C sau ju
dețene.

Principalul subiect al reu
niunii l-a constituit aspectul co
rectitudinii și seriozității com
petitoarelor din actuala ediție 
a Diviziei A. S-a arătat că se 
constată apariția unor rezultate 
contradictorii, in neconcordanță 
cu valoarea reală a formațiilor 
respective. O serie de formații 
aflate la. mijlocul clasamentu
lui manifestă o dezinteresare 
condamnabilă în unele meciuri, 
mulți jucători arată o inadmi
sibilă lipsă de angajare in li
nele meciuri. F.R.F. este decisă 
să acționeze ferm, să sancțio
neze sever orice 
corectitudine, de 
și cinste. în afara 
ministrative, în 
pecte — chiar 
practice — se va 
pierderii jocurilor, precum și 
alte măsuri. Pentru situațiile cu 
dovezi evidente se va trece la 
aplicarea sancțiunilor majore, 
mergind pină la excluderea din 
competiție a formațiilor respec
tive.

F.R.F atrage cu toată serio
zitatea atenția asupra obligației 
tuturor formațiilor de a dis
puta cu tot angajamentul, cu 
corectitudine, fiecare întilnire !

abateri de Ia 
Ia seriozitate 
măsurilor ad- 
cazurile aus- 
fără dovezi 

aplica decizia

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI
JUNIORILOR ȘI ȘCOLARILOR

Astăzi, la Hunedoara, sînt 
programate partidele din eta
pa a 3-a a turneului final al 
campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor, partide 
decisive pentru stabilirea cîști- 
gătoarelor celor două serii pre
liminare. Iată programul a- 
cestor meciuri și clasamentele 
înaintea disputării lor :

SERIA I : Liceul de fotbal 
Bacău — Chimica Tirnăveni și 
F.C. Baia Mare — Școala spor
tivă Hunedoara (meci amical, 
echipa hunedoreană participînd 
în afară de concurs).

1. F.C.__
2. Chimica
3. Lie. de

Baia Mare 
Tirnăveni 

fotbal bc.

2 11
10 1
10 0

0 2-1 3
0 1-1 1
1 0-1 0

MetalulA Ii-a :
— Liceul nr. 4 Timi-

SERIA
București 
șoara și Universitatea 
va — Petrolul Ploiești.

1—2. Petrolul Ploiești 
Metalul Buc.

3. Univ. Craiova
4. Lie. nr. 4 Tim.

2 1
2 1
2 1
2 0

Craio-

douăClștigătoarele celor 
își vor disputa ulterior 
campionatului.

0
0
1
2

5-2 3
4-1 3
4-5 2
3-8 0

serii 
finala

I REZULTATELE ETAPEI A 27-a DIN DIVIZIA C
I
I
I

SERIA I SERIA A IV-a seria A vn-a SERIA A X-a

Minerul Rodna — Metalul Si
ghișoara 3—1 (2—0), Unirea Dej — 
Avîntul Reghin 1—0 (1—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Dermata 
Cluj-Napoca 3—1 (1—0), Cimen
tul Turda — Bradul Vișeu 8—0 
(3—0), Minerul Băiuț — Mureșul 
Luduș 2—3 (1—2), Metalul Aiud 
— Soda Ocna Mureș 5—0 (3—0), 
Tehnofrig Cluj—Napoca — C.I.L. 
Gherla 1—1 (1—1), Foresta Bis
trița — Minerul Borșa 3—o (Mine
rul fiind exclusă din campionat).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 36 p (58—35), SJ 
Metalul Aiud 34 p (51—31), 3. 
Unirea Dej 34 p (48—30). 4. Avîn
tul Reghin 34 p (35—24)... pe 
ultimele : 14. Cimentul Turda 21 
p (39—40), 15. Dermata Cluj-Na
poca 17 p (27—57).

Severin — 
(0—0), Con- 
C.S.M. Dro- 
(0—0), Chi- 
Laminorul

S. C. Tulcea — Dunărea Cerna
vodă 5—o (3—0), Unirea Tricolor 
Brăila — Progresul Brăila 1—4 
(1—2), Cimentul Medgidia Au
tobuzul Făurei 4—o (3—0), Vic
toria Țăndărel — Ș.N. Constanța 
3—0 — neprezentare, Minerul 
Măcin — Dunărea Tulcea 2—0 
(2—0), Dacia Unirea Brăila — 
I.M.U. Medgidia 1—0 (1—0), Uni
rea Eforie — Marina Mangalia 
3—1 (0—0). Electrica Constanța — 
Gloria Poarta Albă 7—o (4—0).

Meciul Unirea Eforie — Auto
buzul Făurei, din etapa a 26-a 
(pe teren 0—0), a fost omologat 
de către Comisia de competiții a 
F.R.F. cu 3—o în favoarea Unirii.

Pe primele locuri : 1. S. C. 
TULCEA 41 p (56—18), 2. Progre
sul Brăila 39 p (50—23), 3. Cimen
tul Medgidia 37 p (67—25), 4.
Unirea Tricolor Brăila 37 p (48— 
24)... pe ultimele : 14. Autobuzul 
Făurei 19 p (29—45), 15. Ș, N. 
Constanța 19 p (23—42), 16. Glo
ria Poarta Albă 9 p (19—71).

Progresul Fălticeni — Lamino
rul Roman 1—0 (0—0). C.S. Bo
toșani — Metalul Rădăuți 1—0 
(0—0), Danubiana Roman — Me
talul Botoșani 4—3 (2—2), Dorna 
Vatra Domei — Avîntul T.C.M.M. 
Frasin 4—4 (1—1), Bradul Roznov 
— Cristalul Dorohoi 2—o (1—0), 
Cimentul Bicaz — Cetatea Tg. 
Neamț 4—o (3—0), A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Foresta Făl
ticeni 1—o (0—0), Foresta Moldo- 
vița — I.T.A. Piatra Neamț o—1 
(0-1).

Unirea Drobeta Tr. 
Pandurii Tg. Jiu 1—0 
struetorul Craiova — 
beta Tr. Severin 2—1 
mistui Rm. Vîlcea —
Slatina 3—1 (2—0), I.O.B. Balș — 
C.F.R. Craiova 3—0 (1—0), Dună
rea Calafat — Lotrul Brezoi 3—1 
(1—1), Metalurgistul Sadu —
Diema Orșova 2—0 (0—0), Pro
gresul Băilești — Minerul Motru 
1—0 (0—0), Minerul Rovinari —
Unirea Drăgășanl 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 42 p (51—14), 2.
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 40 p 
(56—14). 3. Metalurgistul Sadu 
32 p (40—20)... pe ultimele: 13. 
Constructorul Craiova 22 p (29— 
40), 14. Dunărea Calafat 22 p 
(30—42), 15. C.F.R. Craiova 22 p 
(24—44), 16. Laminorul Slatina 
22 p (34—56).

SERIA A VIII-a
Electromotor Timișoara — Mi

nerul Moldova Nouă o—0, Mine
rul Anina — Laminorul Nădrag 
1—1 (0—1), Gloria Arad — Cons
tructorul Arad 1—0 (0—0), Meta
lul Oțeiu Roșu — Vulturii Tex
tila Lugoj 2—0 (0—0) — s-a ju
cat la Hațeg, Ceramica Jimbolia 
— Gloria Reșița 2—1 (2—0), Uni
rea Tomnatic — Strungul Arad 
3—0 (2—0), Unirea Sînnicolau 
Mare — Nera Bozovici 2—0 (2—0), 
Metalul Bocșa — Banatul Timi
șoara 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL MOLDOVA NOUA 37 p (55— 
27), 2. Minerul Anina 34 p (39— 
17), 3. Laminorul Nădrag 31 p 
(49—42)... pe ultimele : 15. Nera 
Bozovici 23 p (40—59), 16. Bana
tul Timișoara 15 P (30—57).

I
L NUMĂRULUI 5 AL REVISTEI
IE FIZICA SI SPORT"9

în haltere, în funcție de cerin
țele competiționale, de prof. La- 
zâr Baroga ;
• Unele aspecte ale selecției, 

pregătirii și participării în con- 
'cursuri, în probele de aruncâri,
de asist, univ. Dumitru Gârleanu:
• Pasa, element fundamental 

în construcțiile tactice ofensive la 
rugby, de antrenor Dumitru Ma- 
noileanu ;

Numărul 5 ai revistei ,,Educa
ție fizica și sport" se găsește de 
vînzare la toate centrele și 
punctele de difuzare a presei 
din Capitala și din țară.

Profesori de educație fizica, 
antrenori, activiști ai mișcării 
sportive I Procurați-vâ de urgen
ța nr. 5/1977 al revistei „Educa
ție fizică șl sport", revista tu
turor specialiștilor în domeniul 
educației fizice și sportului.

interesant

de psiho- 
de perfor- 
dr. Mihai

șl practică 
în dome- 

loturilor o- 
dr. Alexe

le volumu- 
ter&a copa
ii anaerob, 
iron Geor-

.iu ;
-istențâ 
rilor,
anu ;
na meatului

elastice.

de

ONOSPORT INFORMEAZĂ
din 8 iu- 
ampiona- 
Ă. Dacă 
:lui lupta 

> ă echipe, 
ru evlta- 
□ută șan- 
fapt ce 

dintre 
. mare in- 
irogramul

mo 
ilhor 
rvinul 
r.T. Arad 
F.C. C-ța 
. Reșița 

(pauză) 
1. Reșița 

■. (final) 
i («pauză) 
\u (final) 
a (păWz6) 
ia (firka1)

XU F.C.M. Gl. — Sportul Stud.
(pauză) 

xm. F.C.M. Gl. — Sportul Stud.
(final)

CtȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 1 IUNIE 1977

Extragerea 1 ________ _______
tă 25% a 50.000 lei și 2 variante 
10% a 20.000 lei ; cat. 2 : 6,90 a 
6.155 lei ; cat. 3 : 13,95 a ‘ 
cat. 4 : 66,40 a 640 lei ; i 
164,00 a 259 lei ; cat. 6 : 1 
40 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Extragerea a H-a : cat. B : 3,35 
variante a 5.326 lei ; cat. C : 51.15 
a 869 lei ; cat. D : 1.974,85 
lei ; cat. E : 123,10 a 200 
cat. F : 2.702,90 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 
lei.

Cîștigul de 50.000 lei a fost ob
ținut de PRICOPIE LEU din 
BUCUREȘTI.

cat. 1 : 1 variau-

3.045 lei; 
cat. 5 : 
4.419,50 a

1 : 11.335

D : a AO 
lei ;

55.217

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 27-a : 1. C.S. BO
TOȘANI 41 p (70—16), 2. Lami
norul Roman 40 p (43—21), 3.
Avîntul Frasin 31 p (44—34)... pe 
ultimele : 14. Progresul Fălticeni 
20 p (23—38), 15. Danubiana Ro
man 20 p (31—51), 16. Foresta 
Moldovița 10 p (17—74).

SERIA A XI-a

SERIA A Il-a

Nlcolina Iași — Viitorul Vaslui 
2—1 (1—0), Chimia Mârășești — 
Constructorul Iași 4—o (3—0), 
Letea Bacău— TEPRO Iași 2—1 
(1—0), Constructorul Vaslui — 
Minerul Comănești 1—o (0—0), 
Hușana Huși — Oituz Tg. Ocna 
1—0 (1—0), Petrolul Moinești — 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 3—2 
(0—1), Rulmentul Bîrlad — Tex
tila Buh uși 2—1 (2—0), Petrolistul 
Dărmănești — Partizanul Bacău 
0—0.

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 39 p (51—20), 
Chimia Mărășesti 39 p (52—23), 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
(48—22)... pe ultimele : 15.
șana Huși 17 p (29—60), 16. 
tila Buhuși 15 p (22—48).

2.
3.

36 p 
Hu- 

Tex-

Cîm-

SERIA A V-a

Autobuzul București — T.M. 
București 2—0 (0—0), Unirea Tri
color București — I.C.S.I.M 
București 0—0, Sirena București 
— Olimpia Giurgiu 1—0 (1—0).
Azotul Slobozia — Automecanica 
București 4—1 (1—1), Automatica 
București — L.O.R. București 2—3 
(1—0), Abatorul București — Șoi
mii TAROM București 1—1 (0—l), 
Electronica București — Flacăra 
roșie București 1—1 (1—0), Viito
rul Chimogi — Avîntul Urzieeni 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 43 p (67—10), 
2. Unirea Tricolor București 40 
p (50—24), 3. T M.B. 34 p (31—14), 
4. Automecanica București 34 p 
(39—24)... pe ultimele : 15. Viito
rul Chirnogi 21 p (26—51), 
Olimpia Giurgiu 10 p (21—73).

Mureșul Toplița — I.C.I.M. 
Brașov 3—o (0—0), Forestierul Tg. 
Secuiesc — Minerul Bălan 2—1 
(0—1), Metrom Brașov — Preci
zia Săcele 1—o (1—0), Minerul 
Baraolt — Utilajul Făgăraș 2—0 
(1—0), Carpațl Brașov — Unirea 
Sf. Gheorghe 1—1 (1—1), Chimia 
Or. Victoria — Viitorul Gheor- 
ghieni 3—0 (0—0), Torpedo Zăr- 
peștl — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 1—0 (1—0), C.S.U. Brașov 
nu a jucat.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 34 p (46—16), 2. Viitorul 
Gheorghienl 30 P (30—24), 3.
Minerul Baraolt 28 p (28—24)... pe 
ultimele : 11. Utilajul Făgăraș 22 
p (32—30), 12. Minerul Bălan 22 
p (25—38), 13. Mureșul Toplița 22 
p (31—45), 14. Forestierul Tg. 
Secuiesc 22 p (24—41), 15. Unirea 
Si. Gheorghe 19 P (25—36).

16.

Dinamo Focșani — I.R.A. 
pina 1—0 (1—0), Chimia Brazi — 
Carpațl Sinaia 1—2 (1—1), Avîn- 
tul Mîneciu — Chimia Buzău
1— o (0—0), Poiana Cîmpina — 
Ancora Galați 3—1 (3—0), Recolta 
Săhătenl — Victoria Florești 2—2 
(1—0). Foresta Gugești — Petro
listul Boldești 3—1 (0—1), Meta- 
losport Galați — Luceafărul Foc
șani 2—0 (0—0), Caraimanul Buș
teni — Petrolul Teleajen Ploiești
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CARPATI 
SINAIA 41 P (61—21), I------
Cîmpina 40 p (55—18), 3.
Buzău 37 p (61—22)... pe 
le : 15. Recolta Săhăteni 
(20—01), 16. Metalosport 
11 p (13—78).

2. I.R.Ă. 
. Chimia 
i ultime

le p
Galați

SERIA A Vl-a

Muscelul Cîmpulung — Dacia 
Pitești 5—0 (3—0), Petrolul Tîr- 
goviște — Recolta Stolcăneștl 
5—1 (3—1), Chimia Găești — Vii
torul Scomicești 2—2 (0—1), Pro
gresul Pucioasa — Petrolul Vi
dele 1—0 (1—0), Progresul Cora
bia — ROVA Roșiori 4—0 (2—0), 
Cimentul ‘ '
viște 1—0 
Pitești — 
Răsăritul 
Măgurele _

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CÎMPULUNG 39 P (65-13), 
2. Petrolul Tîrgoviște 37 p (48— 
25), 3. Metalul Mija 33 p (45—29)... 
pe ultimele : 15. Progresul Pu
cioasa 20 p (33—52), 16. Otelul 
Tîrgoviște 13 p (29—54).

Fieni — Oțelul Tîrgo- 
(0—0), Constructorul

Metalul Mija 1—0 (0—0), 
Caracal — Cetatea Tr, 
0—0.

SERIA A IX-a
Victoria Cărei — înfrățirea 

Oradea 2—0 (0—0), Minerul Sun- 
cuiuș — Voința Cărei 5—2 (1—1), 
Victoria Zalău — Someșul Satu 
Mare 2—0 (1—0), Voința Oradea 
— Oțelul Bihor 2—2 (0—1), CU- 
PROM Bala Mare — Bihoreana 
Marghita 3—0 (1—0), Gloria Șim- 
leu Silvaniei — Recolta Salonta 
0—1 (0—0), Minerul Baia Sprie — 
Oașul Negrești 1—0 (1—0), Mine
rul Bihor — Minerul Băița 4—3 
(4—1).
Pe primele locuri : 1. VICTO

RIA CĂREI 40 o (52—14), 2. în
frățirea Oradea 39 p (54—21). 2.
Minerul Bălța 30 p (52—41)... pe 
ultimele i 13. Voința Cărei 23 p
(41—54), 14. Oașul Negrești 23 p
(31—14), 15. Gloria șimleu 23 p
(30—48), 16. Victoria Zalău 16 p
(29—63).

SERIA A XlI-a i
Gaz metan Mediaș — C.F.R. Si- 

meria 3—1 (3—0), F.I.L. Orăștle— 
știința Petroșani 5—1 (2—0), Tex
tila Cisnădie — I.M.I.X. Agnita 
4—1 (2—0), I.P.A. Sibiu — Unirea 
Alba Iulia 1-0 (0—0), Minerul 
Ghelar — Inter Sibiu o—o. Con
structorul Alba Iulia — C.I.L.'
Blaj 4—1 (1—0), Laminorul Teliuc 
— Automecanica Mediaș 1—0 
(1—0), Metalul Copșa Mică — 
Textila Sebeș 11—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 40 P (51—13), 2.
Știința Petroșani 36 p (53—28). 3. 
Metalul Copșa Mică 30 p <40— 
26), 4. Laminorul Telluc 30 p (44— 
34), 5. I.P.A. Sibiu 30 P (33—32)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 20 p 
(33—41) 16. Textila Sebeș 9 p 
(19—93)'.

Rezultatele ne-au fost transmise 
voluntari din localitățile respective.

de către corespondenții noștri



Azi, la Dinamo
SIMPOZION Șl GALĂ DE FILME OLIMPICE
In cadrul „Săptămînii olimpice'*, manifestare organizată 

de C.O.R., la recomandarea Comitetului internațional olim
pic, în sala de festivități a Clubului Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare) va avea loc, astăzi la ora 19, un simpozion și o 
gală de filme olimpice. Cu acest prilej, Alexandru Șiperco, 
membru al C.I.O., va ține o conferință avînd ca temă 
„Olimpismul". Acțiuni asemănătoare se vor desfășura în 
orașele Craiova și Brașov.

Comitetul Olimpic Român va oferi cupe și diplome sporti
vilor ce se vor evidenția la diferitele competiții interne și 
internaționale programate în timpul „Săptămînii olimpice"

„CUPA DAVIS“ ÎNAINTEA SEMIFINALELOR EUROPENE

]i (5—12 iunie).
ĂAAAVAWVAW

TRAGEREA LA SORȚI
BRUXELLES, 6 (Agerpres).— 

La sediul Confederației euro
pene de volei au avut loc stabi
lirea programului și tragerea la 
sorți a grupelor Campionatelor 
europene masculine și feminine 
de volei (Finlanda, între 25 sep
tembrie și 2 octombrie).

In competiția masculină cele 
două grupe de cite șase echipe 
sînt alcătuite astfel :

Grupa 1: Finlanda, Italia, Româ
nia, Franța, Iugoslavia, Unga
ria ; grupa a ll-a : Polonia, R.D. 
Germană, Olanda, Bulgaria, Ce
hoslovacia, U.R.S.S.

Grupele campionatului euro-

J
PENTRU C.E. DE VOLEI

pean feminin sînt formate du
pă cum urmează :

Grupa I : Finlanda, Bulgaria, 
Italia, R.D. Germană, Polonia, 
R.F. Germania ; grupa a ll-a : 
U.R.S.S., Olanda, România, Iu
goslavia, Ungaria, Cehoslovacia.

★
La campionatul european de 

volei pentru junioare ce va a- 
vea loc între 5—12 august în Iu
goslavia. selecționata României 
face parte din grupa a II-a, 
împreună cu echipele U.R.S.S., 
R. F. Germania. Cehoslovacia, 
Italia și Ungaria.

• AL 5-LEA MECI ROMÂNIA - ANGLIA IN SUPRE
MA COMPETIJIE A TENISULUI ® ILIE NĂSTASE Șl ION 
ȚIRIAC DIN NOU ALĂTURI, IN ECHIPA ȚĂRII NOASTRE
• JUCĂTORII BRITANICI SE ANTRENEAZĂ LA PRO

GRESUL • VINERI, PRIMA ZI A INT1LNIRII
In calendarul internațional al 

tenisului, sfîrșitul acestei săptă- 
mîni este rezervat întîlnirilor 
din „Cupa Davis". Se dispută 
semifinalele în cele două grupe 
ale zonei europene. Etapă a 
competiției supreme pe echipe, 
în care este calificată și repre
zentativa țării noastre. în urma 
prestigioasei victorii din turul 
anterior, obținută cu 3—1 în 
fața puternicei formații a Ce
hoslovaciei. De data aceasta, ad
versarii tenismanilor români vor 
fi echipierii Angliei, calificați 
direct în penultimul meci al 
grupei A zonale.

Este a cincea întîlnire Româ
nia — Anglia din întreaga is
torie a întrecerilor pentru „Sa- 
latiera de argint". Și prima pe 
teren românesc. Am fost de trei 
ori învinși, o singură dată în
vingători. Dar victoria tenisma
nilor noștri, obținută cu 3—2 în 
meciul din 1969, întrece ca pon
dere pe toate celelalte. A fost 
finala inter-zone, cîștigată cu 
brio de echipa română, în fief
ul tenisului insular, la Wimble

don. Totodată, a fost atunci pa
sul decisiv al primei noastre ca
lificări în Challenge-round.

Britanicii, care în palmaresul 
competiției au înscris, de-a lun
gul anilor, nu mai puțin de 9 
victorii finale, se prezintă acum 
cu o formație nouă. Titulari 
sînt cei doi frați John și David 
Lloyd, jucători redutabili și buni 
„dubleuri", alături de John Fea- 
ver și Richard Lewis, tineri 
tenismani în plină ascensiune. 
Sosiți de duminică seara Ia 
București,-ei au și făcut primele 
două antrenamente pe zgura de 
la Progresul, acolo unde, înce- 
pînd de vineri, este programată 
semifinala.

în echipa țării — după cum se 
știe — alături de primele noas

COMENTARII DUPĂ TURNEUL
DE LA ROLAND GARROS

tre rachete, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, evoluează și Dumitru 
Hărădău, actualul deținător al 
titlului de campion național. 
Acesta din urmă și-a început 
antrenamentele de la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în compania 
colegului său de lot, brașovea
nul Traian Marcu.

învingătorii întîlnirii de la 
București pășesc în finala de 
grupă, unde de pe acum este 
calificată echipa Franței. Tenis- 
manii francezi vor beneficia de 
avantajul terenului propriu în 
ultima întîlnire, prevăzută să se 
desfășoare la mijlocul lunii iulie.

Paralel, au loc semifinalele 
grupei zonale B, în care se în- 
tîlnesc formațiile Ungariei și 
Spaniei, pe de o parte, precum 
și cele ale Italiei și Suediei, pe 
de alta. învingătoarele din eele 
două grupe europene își vor 
disputa apoi „finala europeană", 
penultima etapă a supremei 
competiții.

Radu VOIA

MECIURILE INTERNATIONALE ALE RUfîBYSTILOR NOȘTRI
5 1 1

• GUILLERMO VILAS, PRIMUL TENISMAN ARGENTINIAN LAU
REAT • APRECIERI ASUPRA COMPORTĂRII REMARCABILE 

A FLORENȚEI MIHA1

Desfășurat între 1 și 3 iunie, 
la Casablanca, cel de al 35-lea 
Congres F.I.R.A. a reunit 43 de 
delegați din 17 țări. Din partea 
Federației române de rugby, la 
lucrări a participat tov. O. 
MARCU, căruia l-am solicitat 
amănunte privind ordinea de zi, 
dezbaterile și hotărîrile acestui 
forum.

— în mod firesc, prima 
noastră întrebare se referă 
la viitoarea ediție a Cam
pionatului european (FJ.R.A).

— S-a stabilit următoarea 
componentă a celor trei grupe: 
A : ROMÂNIA. Franța, Spania, 
Polonia, Cehoslovacia (nou pro
movată. în locul echipei Ma
rocului, care a retrogradat) ; 
B : seria I : U.R.S.S., Suedia, 
R. F. Germania ; seria a II-a: 
Maroc, Belgia, Iugoslavia ; C : 
Elveția, Danemarca (sînt. însă, 
așteptate confirmări și de la al
te federații naționale).

— Vă rugăm să ne pre
zentați. în continuare, calen
darul echipei noastre re
prezentative de seniori.

— O primă remarcă : în a- 
ceastă toamnă rugbyștii români 
vor susține trei meciuri în ca
drul ediției 1977—1978 a Cam
pionatului european (F.I.R.A.). 
Primul joc se va desfășura Ia

AIEEȚII NOȘTRI AU POSIBILITĂȚI 
SĂ OBJINĂ REZULTATE DE VALOARE

(Urmare din pag. 1)

400 m, deși aceasta din urmă 
o condiționează pe prima.

★
Cum am arătat și în ediția 

de luni a ziarului nostru re
zultatele remarcabile n-au lip
sit din cele două reuniuni de 
pe stadionul Republicii dar. în 
același timp, sînt de consemnat 
și cifre derizorii. Iată, de pil
dă, ne bucură că la lungime 
Alina Gheorghiu a sărit 6,58 m, 
dar nu putem omite faptul că 
a doua clasată a avut numai 
6.14 m iar a treia nici măcar... 
șase metri sau că între Argen
tina Menis și urmăritoarea sa e- 
xistă astăzi o diferență de vreo 
zece metri, fără însă ca rezul
tatul Argentinei să fi crescut 
atît de mult. Florența Ionescu- 
Tacu obținea anul trecut, la 
aceeași oră, peste 60 m iar a- 
cum abia aruncă peste 50 m ! 
Si asemenea exemple sînt încă 
destule. Le-am subliniat centru 
bunul motiv că duminică. în 
Capitală, reprezentativa noastră 
feminină întîlnește Italia. tn 
perspectiva acestui meci de tra
diție constatăm că la cele mai 
multe probe în formația noas
tră există serioase diferențe in
tre cele două titulare !

★
Un campionat international 

ca acesta reprezintă un foarte 
bun prilej de observații, de 
învățăminte pentru tinerii at- 
leti. Juniorii de la S.S.A. și de 
la Liceul nr. 1 au fost prezenți 
în mare număr în tribunele 
stadionului pentru a învăța. 
Așteptăm în această privință 
ca profesorii de la cele . opt

ÎN NOUL SEZON
5 noiembrie, la București. în 
care echipa României va întîlni 
formația Poloniei. Va urma jo
cul Italia — România (în de
plasare), la 26 noiembrie. Ulti
mul meci din acest an — fără 
îndoială, cel mai important — 
se va disputa între echipele 
Franței și României, la Cler
mont Ferrand, pe data de 10 
decembrie. Iată și programarea 
celorlalte două întîlniri : Româ
nia — Cehoslovacia, la 9 apri
lie 1978, și România — Spania, 
la 16 aprilie 1978.

— Ce noutăți ne puteți 
oferi în legătură cu calen
darul comnetițional al ju
niorilor, care a fost, de ase
menea. definitivat la recen
tul Congres F.I.R.A. ?

— Turneul internațional de 
juniori F.I.R.A., în fapt un 
campionat european neoficial, 
va avea loc în Italia, în peri
oada 21—26 martie 1978. Ca și 
pentru seniori, la Casablanca 
au fost alcătuite cele două gru
pe. a căror componentă este ur
mătoarea l A : Franța, Româ
nia, Portugalia, Spania, Italia, 
U.R.S.S., R. F. Germania, Po

școli generale cu clase de atle
tism să-și fi adus și ei elevii 
pe stadion, ca să urmărească 
pe viu o lecție de ținută !

★
Dacă de-a lungul anilor cam

pionatele noastre internaționale 
deveniseră o competiție cu fai
mă și cu firmă pe continent și 
chiar în lume, in ultimii ani 
participarea de peste hotare a 
devenit din ce în ce mai săra
că, mai nesemnificativă. Ediția 
din acest an a competiției a 
fost, probabil, cea mai slabă. 
Si este păcat și pentru tradiția 
concursului, și pentru bunele 
noastre oficii de organizatori și 
mai ales (de ce să n-o spu
nem ?) pentru eforturile mate
riale pe care F.R.A. le depune 
invitînd, prin federațiile de 
atletism din numeroase țări, 
sportivi prestigioși. Din păcate, 
valoarea multora dintre oaspeți 
este nesemnificativă. Ar trebui 
ca în cadrul bunelor relații pe 
care federația noastră le are cu 
celelalte foruri similare să re
gleze, pe bază de reciprocitate, 
această problemă a participări
lor la competițiile internațio
nale.

★
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

stadionul „23 August" din Ba
cău va găzdui întrecerile finale 
ale Campionatelor republicane 
școlare. In același timp va 
avea loc și Concursul republi
can de primăvară al juniorilor 
de cat. I. Cu acest prilej va 
fi acordată de Comitetul Olim
pic Român Insigna „Cercurile 
olimpice" celor mai merituoși 
concurent! care și-au îndeplinit 
standardurile prevăzute.

lonia ; B: Belgia. Iugoslavia, 
Cehoslovacia, Tunisia, Suedia.

— Ce alte probleme au 
fost discutate la Congres ?

— Una din temele dezbateri
lor a constituit-o asigurarea 
corpului de arbitri F.I.R.A. pen
tru sezonul 1977—1978. S-a a- 
juns la concluzia că este nece
sară o selecție restrictivă și 
astfel pe lista arbitrilor vor fi
gura mai putini conducători de 
ioc (Franța 4, România. Italia, 
Spania — cîte 1). Pentru jocu
rile mai importante din grupa 
A (Italia — România, Franța 
— România si Italia — Franța) 
se va apela însă la arbitri bri
tanici. în cadrul congresului a 
fost reales comitetul executiv, 
în care vor funcționa, în con
tinuare, Valeriu Irimescu, ca 
vicepreședinte al F.I.R.A., și 
Ovidiu Marcu, în conducerea 
comisiei tehnice. Pentru contri
buții deosebite au fost acordate 
unele distincții : tov. Cornel 
Barada, președintele Federației 
române de rugby — „Medalia 
de merit", de bronz ; Th. Wi- 
ting, arbitru international, și 
Ovidiu Marcu, secretar al 
F.R.R. — „Medalia pentru ser
vicii eminente aduse F.I.R.A.". 
Viitorul Congres va avea loc în 
Cehoslovacia, datele urmînd a 
fi stabilite ulterior.

Dan GÂRLEȘTEANU

CAMPIONATE

U.R.S.S. (etapa a 3-a) : Tor
pedo Moscova — Dinamo Mos
cova 2—2 ; Dinamo Kiev — 
T.S.K.A. Moscova 4—0 ; Ararat 
Erevan — Dinamo Tbilisi 2—0; 
Zaria Voroșilovgrad — Cerno- 
moret Odesa 4—1. In clasament, 
pe primele locuri se află Dina
mo Moscova, Dinamo Tbilisi si 
Kairat Alma Ata — cu cite 11 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 31-a). 
Steaua Roșie Belgrad este vir
tual campioană. Iată nrinciDa- 
lele rezultate : Buducnost Tito
grad — Dinamo Zagreb 0—0 ; 
Olimpia Ljubljana — Steaua 
Roșie Belgrad 4—4; O.F.K. Bel
grad — Sloboda Tuzla 2—0 ; 
Partizan Belgrad — Voivodina 
Novi Sad 1—1 : F.C. Zagreb — 
Hajduk Split 1—0.
1. Steaua Roșie 31 18 10 3 48-33 16
2. Din. Zagreb 31 13 11 7 46-32 37

BULGARIA (penultima eta
pă — a 29-a). Levski Spartak 
este virtual campioană, după 
meciul egal (1—1) obținut du
minică la Sviștov. Principalele 
rezultate : Marek — Slavia 1—0; 
Botev — T.S.K.A. Sofia 1—1 ; 
Dunav Ruse — Pirin Blagoev- 
grad 2—0. în zona retrogradării. 
Dunav Ruse nu se mai coate 
salva, în timp ce pentru celălalt 
loc sînt vizate Minior și Spar- 
fVhrna
1. Levski Spartak 20 16 9 4 68-33 41
2. T.S.K.A. Sofia 29 14 10 5 43-25 38
3. Marek 29 15 7 7 43-28 37
4. Slavia 29 13 9 7 51-36 35

PARIS, 6 (Agerpres). — Co- 
mentînd finala probei de simplu 
bărbați din cadrul turneului de 
tenis de la Roland Garros, co
respondentul agenției „France 
Presse" notează, între altele : 
„In sfirșit, un titlu important 
pentru Guillermo Vilas, care 
de cițiva ani trecea pe lingă 
marile succese, un titlu ciștigat 
surprinzător de categoric — cu 
6—0, 6—3, 6—0, — asupra ame
ricanului Brian Gottfried. Deci 
Vilas este primul jucător ar
gentinian și sud-american care 
își înscrie numele în palmare
sul învingătorilor turneului pa
rizian. El mai ajunsese în fi
nală la Roland Garros în 1975, 
cînd a fost învins în trei seturi 
de colegul său de generație, 
suedezul Bjorn Borg. De data 
aceasta, însă, Vilas n-a mai 
ratat șansa, punind in deplină 
valoare calitățile sale fizice, 
loviturile sale liftate, passing- 
shoturile imparabile, acea pre
siune constantă imprimată jo
cului, totul pentru a împiedica 
orice inițiativă a adversarului. 
A fost o partidă in sens unic, 
în care Gottfried, complet des
cumpănit, n-a mai putut ree
dita jocul foarte bun prestat 
în partida cu Ilie Năstase".

Comentatorul agenției „Fran
ce Presse", evocind ascensiu
nea lui Guillermo Vilas, men
ționează faptul că succesele 
din ultimul timp ale jucătoru
lui argentinian se datorează și 
antrenorului său, românul Ion 
Tiriac, ale cărui idei în mate
rie de tenis sînt rodul unei 
bogate experiențe sportive.

MECIURI AMICALE

• în primul joc din cadrul 
turneului pe care-1 întreprinde 
în America de Sud, echipa R.F. 
Germania, campioană mondială, 
a întrecut la Buenos Aires cu 
3—1 (1—0) reprezentativa Ar
gentinei. Golurile au fost mar
cate de Fischer (2), Holzenbein, 
respectiv Passarella — toate cu 
capul. La meci au asistat 60 000 
de spectatori.

• Pregătindu-se pentru întîl- 
nirea cu Finlanda, selecționata 
Italiei a susținut un joc de ve
rificare cu juniorii echipei Ju
ventus Torino, cîștigînd cu 14-1. 
Pulici a înscris 5 goluri.

• Săptămîna aceasta va fi 
bogată în evenimente fotbalisti
ce. Miercuri vor avea loc două 
partide din preliminariile C.M.: 
Suedia — Elveția (în tur 2—1) 
în gr. a 6-a si Finlanda — Ita
lia (meci tur) în gr. a 2-a. în 
afară de acestea, mai sînt pro
gramate partidele amicale : Bra
zilia — Anglia, la Rio de Ja
neiro și Uruguay — R. F. Ger
mania la Montevideo. Duminică 
figurează alte două întîlniri pe 
terenuri sud-americane : Bra
zilia — R. F. Germania și Ar
gentina — Anglia.

★
ÎN PRELIMINARIILE C. M. 

(zona Africii) : Guineea — Tu
nisia 1—0. Meciul s-a desfășu
rat la Conacry.

în amplul comentariu consa
crat campionatelor internațio
nale ale Franței se subliniază, 
de asemenea, comportarea re
marcabilă a tinerei jucătoare 
românce, Florența Mihai, care 
a practicat un joc modern și 
plăcut, realizind cîteva surpri
ze ce au adus-o în finala pro
bei de simplu femei.

★
în finalele probelor de ju

niori ale turneului de la Ro
land Garros s-au înregistrat re
zultatele : fete : Ann Smith 
(S.U.A.) — Hanna Strachonova 
(Cehoslovacia) 6—3, 7—6 : bă
ieți : John McEnroe (S.U.A) — 
Ray Kelly (Australia) 6—1, 6—1.'

TELEX
ATLETISM A La Soci, dubla 

întîlnire amicală dintre echipele 
U.R.S.S. și R.F. Germania s-a 
încheiat cu scorul general de ?16 
—150 în favoarea gazdelor, 125— 
95, la masculin și 91—55 la femi
nin. La disc, Faina Melnik a sta
bilit cea mal bună performantă 
mondială a sezonului, cu 66,98 m. 
Alte rezultate : prăjină — Isakov 
(U.R.S.S.) 5,50 m ; lungime — 
Podlujnîi (U.R.S.S.) 7,94 rn; too 
mgr-Schmid (R F.G.) 49.99: 5 000 
m — Kuznețov (U-R.S.S.) 13:43.8. 
200 m (f) — Marina Sidorova 
(U.R.S.S.) 23,17 : 100 mg (f) -
Natalia Lebedeva (U.R.S.S.) 13,44.
• în concursul universitar de 
la Torino. Anne Marie Pira (Bel
gia) a stabilit un nou record na
țional la înălțime, cu 1,92 m.

BASCHET • Tn orașul belgian 
Merksem în cadrul „Cupei in
tercontinentale** (masculin) j
Belgia — S.U.A. 85—105 (40—45).
• în turneul de la Camaguey
(Cuba), echipa Dinamo Tbilisi a 
învins cu 97—84 (43—40) selec
ționata de tineret a Canadei, 
într-un alt loc, reprezentativa 
Cubei a întrecut cu 78—55 (38—2d) 
o selecționată • a Cehoslovaciei.

CAlArie • La Barcelona 
„Marele Premiu al națiunilor" a 
fost ciștigat de formația Italiei 
cu 4,5 p, urmată de Franța — 12 
p și Anglia 16 p.

CICLISM • După 15 etape, în 
Turul Italiei conduce Francesco 
Moser, urmat la 22 sec. de bel
gianul Michel Pollentier. Etapa a 
15-a (Vicenza — Trieste 223 km' 
a revenit la sprint Italianului 
Ercole Gualazzini în 5 h 31:41. <» 
După 7 etape, în Turul Angliei 
conduce rutierul sovietic Said 
Guseinov, urmat la opt secunde 
de suedezul Alf Segersall. Tn 
clasamentul general pe echioe. 
pe primul loc se află U.R.S S., 
urmată de Anglia — la 27 sec. 
& Turul Olandei s-a încheiat la 
Amsterdam cu victoria ciclistului 
olandez Arie Haasink. urmat la 
3 min de compatriotul său Jos 
Lammertinck.

HANDBAL • în ziua a 4-a a 
turneului masculin dotat eu 
„Trofeul Iugoslavia" : Iugoslavia 
(A) — Polonia 18—18 ; U.R.S.S. — 
Iugoslavia (B) 20—18 ; ungaria — 
Suedia 25—23.

ȘAH • După 14 runde, în .Me
morialul Capablanca" conduce 
Garcia (Cuba), cu 11 p, urmat de 
Dorfman (U.R.S.S.) și Andersson 
(Suedia) — cîte IOV2 P-

tenis • în clasamentul Ma
relui Premiu-F.l.L.T. pe pri
mele locuri sînt clasați : Gott
fried 1 027 p, Vilas 904 p. Borg 560 
p, Tanner 383 p. Dent și Smith — 
cîte 293 p. • în finala turneului 
de la Manchester : Billy Martin 
(S.U.A.) — Saeed Meer (Pakis
tan) 6—2, 6—1.
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