
ȘFÎIINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.U.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți, 7 iunie a.c., a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
ascultat un raport cu privire 
la modul de îndeplinire a 
programului stabilit in 1972 
pentru organizarea și dezvol
tarea sistemului energetic na
țional. Apreciind rezultatele ob
ținute și relevînd lipsurile și 
neajunsurile care mar dăinuie 
in acest domeniu. Comitetul 
Politic Executiv a stabilit o se
rie de măsuri menite să ducă 
la sporirea gradului de sigu
ranță in funcționarea sistemu
lui nostru energetic național. 
S-au stabilit sarcini pentru o 
mai bună gospodărire și ex
ploatare a potențialului ener
getic. in vederea satisfacerii, 
în condiții corespunzătoare, a 
cerințelor economiei naționale, 
ale vieții sociale, a nevoilor ce
tățenilor. Se va acționa pentru 
crearea de sisteme autonome la 
marile centre și platforme in
dustriale și, totodată, pentru 
intensificarea automatizării ope
rațiilor legate de funcționarea 
și exploatarea optimă a siste
mului energetic, dotarea cu 
aparatură de măsură și control, 
realizarea sistemului de cule
gere și prelucrare automată a 
datelor, atît Ia dispeceratul na
țional, cit și la nivel regional.

Comitetul Politic Executiv a 
pus în fata Ministerului Ener
giei Electrice, centralelor, între
prinderilor, pină la ultima uni
tate de bază, sarcina de a ac
ționa cu toată fermitatea și exi
gența pentru intărirea ordinii și 
disciplinei in conducerea și 
funcționarea sistemului energe
tic. Pregătirea, calificarea, in
struirea personalului, urmărirea 
îndeplinirii întocmai și la timp 
a sarcinilor trebuie să consti
tuie o preocupare de bază, per
manentă a ministerului. Intrucît, 
pe măsura ritmului intens al e- 
conontiei noastre, sistemul ener
getic se dezvoltă continuu, spo
rind permanent nivelul tehnic 
și complexitatea instalațiilor. 
Comitetul Politie Executiv a 
stabilit ca la toate instalațiile 
importante să fie asigurate ca
dre cu pregătire corespunză
toare capabile să poată lua, in 
mod operativ, decizii eficiente 
cu privire la operații și ma
nevre de mare răspundere de 
care depinde siguranța în func
ționare a sistemului energetic.

S-au stabilit, de asemenea, 
sarcini importante pentru cerce
tarea științifică din acest do
meniu precum și pentru indus

tria constructoare de mașini, 
care furnizează utilajele nece
sare dotării sistemului energe
tic național.

In cadrul ședinței a fost exa
minat raportul privind rezulta
tele preliminarii ale recensă- 
mintului populației și al locu
ințelor din 5 ianuarie 1977.

Apreciind pozitiv modul în 
care s-au desfășurat lucrările 
recensămintului, pe baza res
pectării stricte a principiilor 
democrației socialiste, a decla
rațiilor libere ale cetățenilor, 
Comitetul Politic Executiv a 
subliniat sprijinul și partici
parea activă de care s-a bucu
rat această acțiune politică și 
economică, de mare însemnă
tate națională, din partea oa
menilor muncii, a întregului 
nostru popor.

Datele preliminarii ale recen
sămintului din ianuarie a.c. o- 
feră un amplu și grăitor tablou 
al marilor succese obținute de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului, in cei '11 ani care 
au trecut de la ultimul recen- 
sămint, din martie 1966, și care 
se înscrie ca cea mai rodnică, 
mai bogată in înfăptuiri și mai 
prosperă perioadă din întreaga 
istorie națională.

Comitetul Politic Executiv a 
luat cunoștință cu satisfacție de 
faptul că, la data de 5 ianua
rie 1977, populația Republicii 
Socialiste România numără 
21559116 locuitori. Creșterea 
puterii economice a țării, în
făptuirea obiectivului fundamen
tal al orînduirii noastre — ri
dicarea sistematică și rapidă a 
nivelului de trai material și 
spiritual, a gradului de civili
zație a vieții cetățenilor patriei 
— au asigurat condiții pentru 
creșterea cu aproape 2,5 mi
lioane locuitori a populației 
față de anul 1966. Sporul de 
12.9 la sută al populației re
flectă nivelul la care a ajuns 
natalitatea, precum și creșterea 
duratei medii a vieții, elemente 
deosebit de semnificative pen
tru starea de sănătate și vi
talitate a poporului nostru, pen-\ 
tru optimismul și încrederea sa 
în perspectiva luminoasă a pa
triei, în viitorul său fericit.

In spiritul politicii principia
le a partidului nostru în pro
blema națională, al Constituției 
și legilor tării, fiecare cetățean 
și-a declarat în deplină liberta
te apartenența Ia o naționalitate 
sau alta. Pe această bază, re- 
censămîntul reflectă structura 
populației tării noastre, alcătui
tă din 88.137 la sută români, 
7,912 Ia sută maghiari, 1.616 la 
sută germani, precum și * 2,335
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Astăzi, etapa a 30-a in Divizia A de fotbal

LA CRAIOVA Șl LA PITEȘTI - MECIURILE DE ATRACȚIE

Fază din meciul Rapid—Progresul, disputat duminică in Giulești 
și încheiat cu victoria categorică a primei echipe. Astăzi, ferovia
rii vor susține, tot pe stadionul lor, o nouă partidă importantă in 
lupta pentru evitarea retrogradării Foto : Vasile BAGEAC

O nouă etapă este progra
mată astăzi în campionatul Di
viziei A de fotbal. în centrul 
atenției iubitorilor sportului cu 
balonul rotund se situează, fi
rește, pariida de la Craiova, 
unde echipa locală, Universita
tea, primește replica .formației 
Dinamo, lidera clasamentului. 
Un ioc deschis oricărui rezultat, 
studenții urmărind să nu piar
dă contactul cu podiumul cla
samentului (o prezență într-una 
din cupele europene). în timp 
ce Dinamo, de curind reinsta
lată pe locul întîi. va lupta, 
din toate puterile, pentru a nu 
ceda poziția cîstigată. Din acest 
punct de vedere, al disputei pen
tru supremație, trezește un viu 
interes și jocul F. C. Argeș — 
Steaua. Piteștenii se află la trei 
zile distantă după succesul ob
ținut. în deplasare, in dauna 
lui F.C.M. Reșița, iar Steaua 
vine după un șir neîntrerupt de 
victorii.

Desigur, ajunși în acest sta
diu al întrecerii divizionarelor A

(înaintea etapei cu nr. 30), deo
sebit de atractive se anunță și 
partidele care angrenează for
mații dornice să evite retrogra
darea în Divizia B. Este în
deosebi. cazul partidelor Pro
gresul — F.C.M. Reșița. Rapid

lîlri ACIIUNI PE™ IMITAREA
„DACIADEr S| niVFRSIFICARfA RA7FI MATERIAIE

......... >

• frumoase amenajâri prin muncă patriotică • folosirea cu marc chibzuință
a spatiilor ® Rccondiționarca materialelor vechi și

In numărul de ieri al ziarului nostru am făcut cunoscute ini
țiativele și preocupările unor iubitori ai sportului, profesori, acti
viști în domeniul educației fizice sau simpli cetățeni care au ame
najat — sub impulsul „DACIADEI“ — noi terenuri de sport prin 
muncă patriotică și au găsit soluții de natură să reducă* la mi
nimum cheltuielile. în rindurile de față continuăm raidul nostru 
pe această temă.

MORENI: Valorificarea 
posibilităților proprii — 

măsura bunului gospodar
— De multă vreme, ne ex

plica tov. Gheorghe Ilinca, se
cretarul Consiliului popular al 
orașului Moreni, la noi a de
venit o practică să angrenăm 
tinerii și virstnicii in acțiunea 
de identificare și valorificare 
a resurselor proprii în dome
niul extinderii sau reamenajă^- 
rii bazelor sportive. De exem
plu, in aceste zile, la stadio
nul orașului se reface pista de 
atletism și se va amenaja un 
teren de tenis, lucrări ce se 
realizează prin acțiuni cetățe
nești.

Am aflat de la interlocutor 
că cele mai proaspete exemple 
demne de evidențiat în munca 
de fructificare a posibilităților 
existente sînt cele ale elevilor 
și cadrelor didactice de Ia 
Școala generală nr. 3 și Grupul 
școlar I.A.M., unde s-au ame

najat frumoase complexe spor
tive, rod al unor prețioase ini
țiative materializate în fapte 
printr-un efort colectiv.

TG. JIU: Totul a pornit 
de la secția moto

Din necesitatea de a se pre
găti în vederea concursurilor, 
motocicliștii și iubitorii sportu
lui cu motor de la I.T A. Tg. 
Jiu au realizat în curtea în
treprinderii o bază moto : un 
atelier și trei boxe, prin reva
lorificarea unor materiale, cum 
ar fi acoperișul din deșeuri 
de azbociment de la Combina
tul de ciment Bîrsești, iar în
treaga manoperă a fost acope
rită prin munca voluntară a 
meseriașilor din întreprindere.

— Pentru această bază moto, ne 
spunea tovarășul Victor Gurgu, 
secretarul comitetului de partid, 
am cheltuit doar vreo 3 060 lei, 
din care am cumpărat mate
rialele de strictă necesitate. în 
continuarea bazei moto am pro
iectat un complex de terenuri

utilizarea lor rațională
de volei și tenis, precum și o 
pistă de popice în aer liber, pe 
care vom organiza întrecerile 
în cadrul „Daciadei".

PLOIEȘTI: 0 insulă... sportivă
O „insulă1* de cale-ferată, cu 

gropi și nefolosită, situată lingă 
stația 1 Marfă-Triaj din Plo
iești, va fi transformată de 
membrii asociației sportive Lo
comotiva din localitate în te
renuri de fotbal, volei, tenis și 
sectoare de atletism. Tov. Con
stantin Bogdan, secretarul aso
ciației, ne informa că „insula" 
respectivă a fost mai mult de 
jumătate nivelată, toate lucră
rile înscriindu-se pe linia va
lorificării posibilităților interne.

CODLEA : Orașul florilor, dar 
și al terenurilor de sport

Dacă in anul 1950 exista la 
Codlea doar un simplu teren 
de fotbal, se poate afirma că 
în orașul florilor au răsărit în 
ultimii ani și numeroase tere
nuri de sport :• 5 de handbal, 
3 de volei, 2 de fotbal, 2 de

Troian IOANIȚESCU
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CLASAMENTUL
1. DINAMO 29 17 7 5 71-30 41
2. Steaua 29 19 3 7 65-30 41
3. Univ. Craiova 29 14 7 8 46-29 35
4. Jiul 29 15 4 10 52-39 34
5. Sportul stud. 29 11 8 10 30-30 30
6. U.T.A. 29 12 6 11 47-55 30
7. A.S.A. Tg. M. 29 12 5 12 39-37 29
8. Polit. Tim. 29 13 3 13 34-33 29
9. F.C.M. Reșița 29 12 5 12 41-46 29

10. „Po'li* lași 29 10 8 11 34-27 28
11. F.C. Argeș 29 10 8 11 34-41 28
12. S.C. Bacău 29 10 7 12 29-34 27
13. F.C. Bihor 29 10 7 12 40-46 27
14. Corvinul 29 8 10 11 28-37 24
15. Rapid 29 10 6 13 35-45 26
16. F.C. Constanța 29 9 6 14 35-37 24
17. Progresul 29 9 5 15 30-57 23
18. F.C.M. Galați 29 5 5 19 27-64 15

— Sport Club Bacău, Politeh
nica Iași — F. C. Bihor. Jiul
— F. C. Constanța, Politehnica 
Timișoara — Corvinul, în care 
una sau chiar ambele comba
tante șîr,t angajate în disputa 
pentru rămînerea în „A“. Să 
amintim încă o dată — la pu
țin timp după consfătuirea or
ganizată de F. R. Fotbal cu 
conducătorii și antrenorii divi
zionarelor A — de obligația 
care revine tuturor echipelor 
primului eșalon, aceea de a-și 
disputa șansele în condițiile 
unei perfecte sportivități, ale 
corectitudinii exemplare.

PROGRAMUL Șl ARBITRII wwwwwww%ț

- F.C. BIHOR
Gh. Metz — toți din București)

- CORVINUL HUNEDOARA 
și I. Banc iu — ambii din Sibiu)
- U.T.A.

Râdulescu — toți din București)
- STEAUA

lași : POLITEHNICA
(N. Petriceanu ; I. Dancu și

Timișoara : POLITEHNICA
(C. Ghiță — Brașov ; P. Baban

Tg. Mureș : A.S.A.
(C. Mcinușaride ; A. lanus și D.

Pitești : F.C. ARGEȘ
(V. Tătar — Hunedoara ; T. Balanovici — lași și Gh. Racz — Brașov)
Petroșani : JIUL — F.C. CONSTANȚA

(O. Ănderco ; I. Taar — ambii din S. Mare și V. Catanâ — Cărei) 
Craiova : UNIVERSITATEA - D’NAMO

(partidă televizată)
(I. Igna — Arad • O. Ștreng — Oradea și A. Forwirth — Timișoara)

Galați : F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
(N. Dinescu ; N. Lambru — ambii din Rm. Vîlcea și A. Ghigea — Bacău)
București : PROGRESUL - F.C.M. REȘIȚA

— Stadionul Progresul —
(M. Moraru ; V. Gligorescu și N. Moroianu — toți din Ploiești)

București : RAPID - S.C. BACĂU
— Stadionul Giulești —

(I. Chilibar ; Fi. Anuțescu și Gh. Popa — toți din Pitești) 
Toate meciurile vor începe la ora 17,30.

„STEAUA" LA 3 DECENII
Marți, a avut loc în Capitală 

adunarea festivă prilejuită de 
aniversarea a trei decenii de 
la înființarea Clubului sportiv 
al armatei „STEAUA", unitate 
fruntașă a mișcării noastre 
sportive.

Au participat general-locote- 
nent Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării națio
nale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, 
Constantin Olteanu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
general-locotenent Marin Drag- 
nea, președintele Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, activiști ai mișcării 
sportive din țara noastră, ge
nerali și ofițeri, reprezentanți 
ai unor cluburi sportive din 
Capitală, foști și actuali spor
tivi ai clubului militar, antre
nori și tehnicieni fruntași, zia
riști.

In deschiderea festivității 
s-a dat citire Ordinului de zi 
al ministrului apărării națio
nale cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Clubului spor
tiv al armatei- „Steaua".

Cu același prilej, activiști din 
domeniul sportului, antrenori 
și sportivi fruntași care s-au 
remarcat în ultimii ani prin 
performanțe prestigioase în 
marile competiții internaționale 
au fost distinși cu titluri de 
„Antrenor emerit", „Maestru e- 
merit al sportului" și „Maestru 
al sportului", au primit diplo
me și distincții. Astfel, Maria

Navasart, Cornel Oțetea, Zoltan 
Czaka și Gheorghe Șuteu au 
fost distinși cu titlul de „An
trenor emerit" iar Natalia Md- 
rășescu, Valentina Serghei, E- 
meric Jenei, Cezar Drăgăniță, 
Gyula Bartha, (on Pintea, Du
mitru Alexandru, Florica Mu- 
rariu și Marin lonescu au pri
mit titlul de „Maestru emerit 
al sportului". Un număr de 19 
sportivi au fost distinși cu 
titlul de „Maestru al sportului". 

în numele sportivilor, al an
trenorilor și tehnicienilor, lo~ 
cotenent-colonel ing. Cristian 
Gațu, căpitanul echipei de 
handbal, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", a mul
țumit pentru distincțiile acor
date.

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

GIMNAȘTI ROMÂNI LA „CUPA
NISIPURILE DE AUR“

Un grup de gimnaste și gim- 
naști români vor lua parte, in 
zilele următoare, la tradiționa
lul concurs internațional orga
nizat la Varna și dotat cu 
„Cupa Nisipurile de aur“. Este 
vorba de Rodica Sabău, Amalia 
Cîmpan, Pavel Szabo și Gabriel 
Popescu, care pleacă azi dimi
neață spre Varna.



„CURSA VICTORIEI" A DEBUTAT CU 0 ETAPĂ RAPIDĂ7»------------------- --------------------------- - - -------------------------- -------------- --------- -------------------- --------- ---------

• învingătorul primei etape: Aleksandr ludin (Ț.S.K.A.) • Azi etapa

a ll-a, București — Cîmpulung - Cabana Voina
Mii de bucureștenl, atrași de 

performanțele realizate in acest 
sezon de rutieri, au venit ieri 
pe circuitul din cartierul Drumul 
Taberei pentru a asista la des
fășurarea primei etape a tradi
ționalei competiții „Cursa Victo
riei”. După aproape o oră și 
jumătate de spectacol palpitant, 
înainte ca inserarea să se lase, 
au plecat satisfăcut!. Cursa a 
fost deosebit de animată, dispu
tată intr-un ritm neobișnuit 
pentru întrecerile cuprlnzînd nu 
mai puțin de 50 de întoarceri.

Cei 65 de alergători — " 
la Vorwărts (R.D.G.), 6
Ț.S.K.A. (U.R.S.S.), 28 din 
reștl șl 25 din provincie 
avut de acoperit 58 km 
ture), participînd la 24 de sprin
turi intermediare. Fiecare nouă 
întrecere pentru punctaj (o clau
ză de regulament stipula că a- 
lergătorul care va întruni cel 
mai mare număr de puncte va 
primi o bonificație de 10 secun-

6 de 
de la 
Bucu- 
— au 
(25 de

de in clasamentul general final) 
a stîmit o veritabilă furtună în 
pluton. Cicliștii noștri au reușit 
să învingă la 11 dintre sprintu
rile volante, Romașcanu, Jelev 
și Dolofan acumulînd cîte două 
victorii. Dintre oaspeți, cei mai 
„bătăioși“ s-au dovedit a fi ru
tierii sovietici Slizkov (3 v), La
zarenko (2 v) și ludin (2 v). Fi
rește, cel mai important dintre 
sprinturi a fost al 25-lea — final 
—, cel care a stabilit prima ie
rarhie a competiției internațio
nale „Cursa Victoriei". Un sprint 
prelung a schimbat de cîteva ori 
configurația grupului fruntaș, pe 
ultimii metri victoria disputîn- 
du-și-o sovieticul Aleksandr lu
din și românii Nicolae Gavrilă și 
Costică Bonciu. Mai insistent, 
mai experimentat, oaspetele s-a 
impus de justețe. Iată, deci, cla
samentul primei etape : 1. Ale
ksandr ludin (Ț.S.K.A) 1 h.
21:42 (m.o. 42,595 km), 2. Nicolae 
Gavrilă (Steaua), 3. Costică Bon-

ciu (Steaua) ; 4. Detlef Kletzin 
(Vorwărts) ; 5 Heiko Salzwedel 
(Vorwărts) ; 6. Ion Nica (Steaua); 
7. Volker Richter (Vorwărts) ; 8. 
Nicolae Savu (Dinamo) — același 
timp cu Învingătorul. In același 
timp cu primii clasați au sosit 
și alti 40—50 de rutieri care 
rămîn in cursa pentru locurile 
fruntașe.

Clasamentul sprinterilor a fost 
cîștigat de rutierul sovietic Ser- 
giiei Slizkov. El a acumulat 29 
de puncte șl va beneficia de 
bonificația regulamentară.

De astăzi, caravana părăsește 
Capitala și se înscrie pe un tra
seu de munte. Etapa a Ii-a 
(start la ora 14, de la km 10,5) 
se flesfășoară pe ruta București 
— Tîrgovlște — Cîmpulung — 
Cabana Voina, 156 km. Pînă sîm- 

continua 
zona Bu-

bătă, cicliștii iși vor 
disputa pe șoselele din 
cegilor.

Hristache NAUM
o-

SUB SEMNUL „DACIADEI“
(Urmare din pag. 1)

baschet, 2 de tenis, o pistă de 
atletism și mai multe sectoare 
de aruncări și sărituri, datorită 
inițiativelor pe plan local. Ac
țiunea de amenajare de noi 
baze sportive continuă în aceste 
zile la întreprinderea mecanică 
Și la Liceul industrial de chi
mie, unități care iși creează 
baze sportive prin soluții de 
natură să reducă la minim • cos
tul lor.

mat în „dreptunghi” de tenis, 
pista de atletism și terenul de 
baschet vor fi recondiționate, 
iar spațiile verzi neutilizate din 
incinta stadionului urmează să 
devină și ele diverse terenuri 
sportive. Stadionul, noua sală

de sport pentru gimnastică, 
handbal, lupte, haltere, volei, 
baschet etc. precum și bazinul 
ștrandului vor constitui prin
cipalele locuri de Tntîtnire ale 
participanților la concursurile 
„Daciadei”.

în cele două raiduri prin orașe

DRĂGĂȘANI ' Bătrlnul stadion
va întineri

din Drăgășani,Stadionul 
parținînd asociației Unirea, 
schimbă fața. Gradenele de 
tribuna principală au fost în
locuite, unul dintre vechile te
renuri de volei a fost transform

a- 
își 
la

Din faptele oamenilor întîlniți
mai mici sau mai mari, reiese că acolo unde există pasiune și spirit 
gospodăresc, asociațiile sportive, sprijinite de organizațiile de partid, 
sindicale și de tineret, asigură condițiile materiale corespunzătoare 
bunei desfășurări a întrecerilor din cadrul „Daciadei”. Va trebui 
ca baza materială să fie folosită judicios și cu maximum de efi
ciență, continuîndu-se cu și mai mult avînt dezvoltarea și diversi
ficarea ei, prin soluții raționale, economice, în conformitate cu ne
voile sportului de masă și de performanță. Intensificarea acțiunilor 
cetățenești în direcția dotării localităților, cartierelor de locuințe, 
unităților de învățămînt,1 căminelor și internatelor cu cit mai multe 
terenuri simple și cu zone destinate activității sportive și recreării, 
care pot fi realizate cu cheltuieli minime și prin muncă patriotică, 
va contribui la succesul marii competiții cu caracter național „Da- 
ciada”.

ASTAZI IN CAPITALA
Astăzi, incepind 

9 dimineața, pe 
Steaua 
Ghencea are loc 
sportivă a preșcolarilor din 
sectorul 7 organizată de că
tre Inspectoratul școlar și 
Consiliul pentru educație 
fizică și sport al sectorului, 
în program sînt cuprinse : 
o defilare, reprize de gim
nastică, mini-jocuri, între
ceri atletice, gimnastică mo
dernă ritmică, dansuri cu 
temă.

din

de la ora 
stadionul 

bulevardul 
o Serbare

PREA PUTINI TINERI DE VC
IN TIRUL

Se constată în ultima vreme 
rămînere in urmă a rezulta-

fap- 
i-au 
suc- 
va-

O
telor trăgătorilor noștri. Cifrele 
realizate nu cresc în proporție 
egală cu cerințele tirului si fap
tul se concretizează în com
portări sub așteptări in mari 
confruntări internaționale. O- 
limpiada de la Montreal și 
campionatele europene pentru 
arme cu aer comprimat din 
Andorra, sînt doar două dintre 
posibilele exemple. Cum s-a a- 
juns la această situație ?

Un răspuns îl constituie 
tul că tirului nostru nu 
fost asigurate acele valuri 
cesive de generații tinere
loroase, care să constituie 
schimburile de trăgători. în 
mod normal, categoria juniori-- 
lor trebuie să aibă personali
tăți deja conturate, care să 
concureze cu rezultate foarte 
înalte, și care să însemne tot 
atitea garanții. Dar nu astfel 
stau lucrurile. în tir nu se 
poate vorbi despre existența a- 
celei „piramide a performan
ței”, alcătuită din eșaloane suc
cesive ale sportului Ia nivelele 
masei, copiilor, juniorilor, se
niorilor. Prima vină aparține 
ciuturilor. Urmărind. în prin
cipal obiective imediate (cîști- 
garea unor concursuri 
minore, obținerea cit mai 
tor titluri republicane în 
voarea performanței în 
doborîrea unor recorduri 
județene, tranșarea unor 
lități mai mult sau mai 
principiale), aproape toate sec
țiile de tir din țară s-au tre
zit în situația de a nu avea 
asigurate schimburile de valoare 
pentru trăgătorii ajunși la o 
vîrstă înaintată sau plafonați 
înainte de vreme. în ultima 
vreme, rezervoarele de juniori 
au apărut secătuite nu numai

interne 
mul- 
defa- 
sine, 

inter- 
riva- 
puțin

■

PROGRESUL ÎNVINSĂ (de două ori) ACASĂ!
Sîmbătă și duminică, în ca

drul turului campionatelor di
vizionare A de tenis de masă 
au fost programate partidele 
etapei a IV-a. Derbyul etapei 
s-a jucat sîmbătă după-amiază, 
la București, cînd s-au întîlnit 
formațiile feminine Progresul 
și C. S. Arad II, adică echipele 
ale căror șanse sînt apărate, în 
principal, de titularele primei 
noastre reprezentative. Evoluția 
constantă a experimentatei Mă
ria Alexandru (învingătoare în 
toate cele trei meciuri) s-a do
vedit, însă, insuficientă pentru 
aproprierea de către Progresul 
a victoriei finale, care a re

venit (6—3) mai tinerelor sale 
adversare Liana Mihuț și Eva 
Ferenczi (autoare a cite două 
puncte, fiecare), bine secondate 
de Lessai (tot 2 victorii).

Dacă acest rezultat este, to
tuși, firesc (ținînd seama de

Dîvizia A
de tenis de masă

ROMANESC!
cantitativ ci și, sau mai ales, 
calitativ. Din acest motiv, nu 
am putut prezenta la multe 
din ultimele mari competiții 
(C.E. de juniori și senioare — 
Skopje ; C.E. de tir cu aer 
comprimat — Andorra) concu- 
renți la categoria juniorilor nici 
la echipe, nici la individual !

Există, așadar, o penurie de 
virfuri la nivelul juniorilor. 
Situația de la pistol viteză 
(probă de elită a tirului nos
tru), unde nu se poate alcătui 
o reprezentativă redutabilă, 
este elocventă. La pușcă stan
dard junioare și la pistol liber 
lucrurile sînt și mai grave, 
pușcă standard juniori se 
registrează rezultate bune 
nele pînă la 597 p !),dar 
concursuri interne ; în 
fruntările internaționale de an
vergură plafonul cifrelor co
boară brusc !

Pentru remedierea acestor a- 
nomalii, federația a luat în ul
tima vreme măsuri la nivelul 
copiilor și juniorilor din sec-* 
țiile de performanță. S-a re
nunțat la elementele fără pers
pectivă. Au părăsit clubul O- 
limpia 75 din cei 128 de tră
gători și alți 30 din cei 70 de Ia 
I.E.F.S. (Mai sînt, însă, „retu
șuri” de făcut : unii pușcași 
de la I.E.F.S., taleriști de la 
Steaua, pistolari de la Dina
mo etc...). La fel s-a procedat 
și în alte cluburi. E lesne de 
priceput, în aceste condiții, cît 
balast îngreuna dezvoltarea ti
rului și cîte locuri s-au elibe
rat pentru noii selecționați 1
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S-A ÎNCHEIAT divizia d
Hidrotehnica Constanța. Constructorul
„U“ Craiova ți Independenta Sibiu

LITORAL 77
BILETE PENTRU ODIHNA DISPONIBILE
LA TOATE OFICIILE JUDEȚENE DE TlJRISM

«OH,- , W*-4*

g
!

pe litoralul Mării Negre !
Această invitație v-o adresează OFICIILE JUDEȚENE 

TURISM, care vă asigură in această perioadă la tarife 
duse locuri pentru odihnă in stațiunile de pe litoral, 
cazare in hoteluri confortabile.
rco acordâ reducere cu 50% Ic tariful de transport 
LJr .K.

Petrecefi un concediu de neuitat

valoarea de ansamblu a celor 
două' formații și, mai ales, de 
diferența de vîrstă existentă în
tre jucătoarele celor două e- 
chipe), cel înregistrat duminică 
între Progresul și C. S. Arad I 
(de fapt echipa a doua a clu
bului oaspete) poate fi consem
nat la capitolul surprize. Nici 
de astă dată cele trei puncte 
realizate de Maria Alexandru 
(completate cu cel obținut de 
Camelia Filimon) nu au fost 
deajuns pentru a depăși tlnăra 
formație arădeană (Sava și Că- 
ruceru cite două victorii, Gyon- 
gyosi — 1) care a cîș+'gr.t cu 
5—4.

Cam aceeași 
registrat și în 
lină desfășurată 
formația 
buit să 
în fața 
Napoca. 
Crișan, 
(componenți ai lotului de ju
niori care se pregătește pentru 
europenele de la Vichy), la 
care s-a adăugat experiența lui 
Doboși, a avut cîștig de cauză 
în fața efortului singular al lui 
Cristinel Romanescu (autorul 
celor 4 puncte ale gazdelor).

Rezultate tehnice : Progresul 
Buc. — C. S. Arad II 3—6, Pro
gresul Buc. — C. S. Arad I 
4—5, Gloria Buzău — C.S.M. 
Cluj-Napoca 4—5, Spartac Buc.
— Șc. sp. Rm. Vîlcea 7—2, Vo
ința Singiorgiu de Pădure — 
Metalurgistul Cugir 6—3, Șc. sp. 
1 Buc. — Șc. sp. Slatina 2-—7, la 
feminin ; Progresul Buc. — Lo
comotiva Buc. 9—8, Gloria Bu
zău — — . —
4—13, Șc.
— Tractorul Brașov 11—6, Șc. sp. 
Craiova — Constructorul Hune
doara 11—6, Univ. Cluj-Napoca
— Comerțul Tg. 
la masculin.

Marion GHIOLDUȘ

Progresul Buc. — Lo-

C.S.M. Cluj-Napoca 
sp. Odorheiu Secuiesc

Mureș 3—14,

înaintea ultimei 
mentele celor Datru 
astfel :

etape 
serii

clasa- 
arată

situație s-a în- 
partida mascu- 
la Buzău, unde 
Gloria a tre

ia scor : 4—13,
locală 

cedeze
C.S.M.-ulul din Cluj- 
Constanța dovedită de 
Zsold și Iosif Bohm

FEMININ 
Seria I

1. C. S. Arad II
Progresul Buc. 
C.S.M. Cluj-Nap. 
C. S. Arad I 
Șc. sp, Craiova 
Gloria Buzău

Seria a

2.
3.
4.
5.
6.

4 3 1
5 2 3

1
2
3
4

3 2
4 2
4 1
4 0

Il-a
1. Metalurg. Cugir 4 3 1 25-11 7
2. Spartac Buc. 4 3 1 22-14 7
3. Voința Sing, de Păd. 4 2 2 19-17 6
4. Șc. sp. Rm. Vîlcea 4 2 2 18-18 6
5. Șc.- sp Slatina 4 2 2 17-19 5
6. Șc. sp. 1 Buc. 4 0 4 7-29 4

0 
1
2
3
3
5

74-11
36-32
30-38
22-46
18-50
24-61

5
3
2
1
1
0

1. C.S.M.
2. Univ.
3. Polit.
4. Gloria ______
5. Progresul Buc.
6. Locomotiva Buc.

MASCULIN 
Seria I 

Cluj-Nap.
Craiova
Buc.
Buzău

5
4
4
4
4
5

Seria a Il-a
1. Comerțul Tg. M.
2. Șc. sp. Odorhei
3. Tractorul Bv.
4. Șc. sp. Craiova

5-6. Univ. Cj.-Nap. 
Constr. Huned.

4
4
4
4
4
4

1
2
2
2
1
1

2
2
2
3
3

49-19
41-27
35-33
23-45
28-40
28-40

ANUNȚ

Duminică s-a încheiat ediția 
1976—1977 a Diviziei B de hand
bal. mai agitată ca niciodată, 
în special în retur.

Trei dintre câștigătoarele ce
lor patru serii — Constructorul 
Baia Mare (f). „U“ Craiova și 
Independența Sibiu (m) — au 
fost anticipate, fiind foste divi
zionare A și avînd. practic, lo
turi capabile să le asigure suc
cesul în eșalonul secund. Ex
cepția o constituie formația fe
minină Hidrotehnica Constanța 
(antrenor — Traian Bucovală), 
care a devansat. în seria I, pe 
fosta divizionară A Rulmentul 
Brașov și pe Știința Bacău, e- 
chipă în rîndurile căreia acti
vează o serie de foste jucătoare 
ale Textilei Buhuși (la începu
tul campionatului ne exprimam 
îndoiala că Bacăul va reuși să 
fie reprezentat în Divizia A 
anul viitor și iată că Textila a 
retrogradat, iar Știința nu a 
reușit să promoveze !). Reve
nind la constănțence. credem 
că performanța lor merită să fie 
remarcată.

La masculin, revenirea Uni
versității Craiova și a Indepen
denței Sibiu este notabilă, dar 
șansele de izbîndă în barajul 
cu Relonul Săvinești și „U“ 
Cluj-Napoca, echipe puternice 
și experimentate, sînt mai re
duse dacă ținem cont de cele 
4 și. respectiv. 5 înfringeri su
ferite în ,,B“. în fine, Construc
torul Baia Mare a reușit, sub 
conducerea antrenorului eme
rit C. Popescu, să cîștige seria. 
Rămîne să-și confirme valoarea 
și în baraj.

Iată acum clasamentele fina
le ale Diviziei B (reamintim că 
echipele de pe locul I vor sus
ține baraj pentru promovarea 
in Divizia A, ocupantele locu
rilor 7 și 8 participă la baraj 
pentru menținerea în Divizia B, 
iar echipele situate pe 
9 și 10 retrogradează).

7. Oltul Sf.
8. 13 Dec.
9. Argeș.

10. Voința

1. „U” G
2. Troctoru
3. Comerțu
4. Met. V
5. Oltul St
6. Petr. Tel’ 

CSU Su< ■ 
Spartac 
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Met. T

7. 
«.
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10.
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Timișul 
HC Mi 
Sideful 
ASA Ti 
Met. f 
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Știința I 
Voința

Incepind

TURF
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DE

FEMININ

pozițiile

Secretariatul Școlii de specializare postliceală de antrenori 
face cunoscut că sesiunea a Il-â de examene pentru anii I 
și II va avea loc la București între 4—10 iulie a.c.

Lecțiile de sinteză, precum și restanțele cțin prima sesiune 
vor avea Ioc între 27 iunie — 3 iulie a.c.

Examenele din a doua sesiune (anul I : atletism curs de 
bază, gimnastică curs de bază, fiziologie și specializare ; anul 
II : atletism curs de bază, gimnastică curs de bază, organiza
rea educației fizice, psihologie și specializare) vor fi progra
mate succesiv în zilele menționate mai sus (4—10 iulie) după 
un orar care se va afișa cu 2 zile înainte Ia avizierul școlii.

Lucrările (anul I : fiziologie și specializare ; anul II : la 
specializare) vor fi trimise secretariatului școlii pînă la data 
de 20 iunie a.c.

Elevii anului -II care vor promova toate examenele fără 
restanțe vor intra la examenul de absolvire (de diplomă) în
tre 11—15 iulie a.c.

Examenul de absolvire constă în : examen scris la teoria 
antrenamentului sportiv fi examen scris, oral și probe prac
tice la specializare.

Seria I

1. Hidroteh. C-ța 16 15 0 1 249-158 39
2. Știința Bacâu 16 13 1 2 217-126 27
3. Rulmentul Bv. 16 12 0 4 223-144 24
4. Vulturul PI. 16 6 2 8 170-176 ’4
5. Confecția Câl. 16 6 1 9 194-216 13
6. Spartac 16 5 3 8 151-199 13
7. Viitorul Vaslui 16 5 1 10 171-193 11
8. Relonul Sâv. 16 4 1 11 163-205 9
9. PTT București 16 0 3 13 114-235 3

Figurează doar «chip*, 
a fuzio-

N.R. 
deoarece 
rat cu

9
Știința Constanța 

Hidrotehnica Constanța.

Seria a Il-a

1. Constr. B. M. 18 14 1 3 255-142 29
2. Co.nstr. ri. 18 12 1 5 204-135 25
3. Sparta Med. 18 11 0 7 195-185 22
4. CSM S ibiu 18 9 2 7 185-160 20
5. Nitram. Fâq. 18 8 1 9 178-173 17
6. GIIL Craiova 18 6 4 8 189-218 16
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ULTIMELE VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE A
• PROGRESUL. Bucureștenii 

speră in reintrarea lui Grama. 
In schimb, a devenit indispo
nibil Iorgulescu, accidentat în 
partida cu Rapid. • F.C.M. 
REȘIȚA a sosit ieri în Capita
lă. Nu se anunță absente în lot. 
• RAPID nu are indisponibili
tăți. Antrenorul Ion 
preconizează aceeași 
ca în etapa trecută.

Motroc 
formație 

... _ ____  ______  • S. C.
BACAU. Zamfir și Munteanu 
sînt maj departe accidentați. E 
posibilă utilizarea lui Pană, 
absent în ultimele jocuri. • 
POLITEHNICA IAȘI. Nici o 
indisponibilitate ; se menține 
,.ll“-le din etapa precedentă • 
F. C. BIHOR a plecat luni, din 
București, spre Iași. Kun II, 
Georgescu și Lupău sînt — mai 
departe — indisponibili, a PO
LITEHNICA TIMIȘOARA a a- 
juns luni dimineața acasă, du
pă partida de la Galati. Un sin
gur jucător accidentat în con
tinuare, Anghel. • CORVINUL 
a sosit luni după-amiază la Ti
mișoara. Dintre indisponibili s-a 
însănătoșit Radu Nunweiller, 
care își va face reintrarea. Nu 
este încă restabilit Angelescu.

nu anun-• A.S.A. TG. MUREȘ
tă nici o absentă din formația 
de bază, asa că e probabilă uti
lizarea aceleiași echipe ca în 
partida de la Iași • U.T.A. An
trenorul C. Manolache va tri
mite în teren, în linii mari, 
formația care a cîștigat dumi
nică meciul cu Univ. Craiova.
• F. C. ARGEȘ are întregul 
lot apt de ioc. Nu se prevăd 
modificări fată de formația din 
etapa precedentă. • STEAUA, 
în afara lui Florea, indisponibil 
de mai multă vreme, toți jucă
torii sînt utilizabili. Nu se a- 
nunță modificări de formație.
• JIUL nu M poate folosi pe 
Augustin, accidentat. Semne de 
întrebare preztaită si Bucurescu.
• F. C. CONSTANȚA are o 
lungă Xstă de jucători acciden
tați : Popa, Mustafa, 
Gîtej, Codin, Peniu. în 
situația, antrenorul Gh. 
nunță, 
varea 
alături 
pînă 
rache.
TEA CRAIOVA.
reintrarea lui Crisan. Continuă

să fie indisponibil Lung. • DI
NAMO anunță aceeași formație 
care a început jocul cu F. C. 
Bihor. Lucescu nu e refăcut 
complet. • F.C.M. GALAȚI îl 
are indisponibil pe portarul 
Oană ; în resi nici o acciden
tare. • SPORTUL STUDEN
ȚESC îl va folosi pe Chihaia 
(care nu a jucat duminică de
oarece acumulase trei cartonașe 
galbene). Marica, Vlad, Grosu, 
Bunea, Rădulescu, sînt mai 
parte indisponibili.

de-

posibilă, 
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Este posibilă

Divizia națională de juniori

S.C. BACĂU, DIN NOU LIDER
După disputarea partidelor e- 

tapei a 29-a a Diviziei națio
nale de juniori, s-a înregistrat 
o nouă schimbare de lider, for
mația S.C. Bacău preluînd șe
fia clasamentului de la F. C. 
Constanța. Această nouă „roca
dă" dintre cele două echipe se 
datorează victoriei la scor (4—0) 
obținută de F.C. Corvinul în 
fața fostului lider, la care s-a 
adăugat succesul băcăuanilor în 
meciul cu Jiul (2—0). De re
marcat că în etapa a 30-a, pro
gramată astăzi, cele trei preten
dente la titlu — S. C. Bacău, 
F.C. Constanța și F.C. Corvinul 
— vor evolua în deplasare.

CLASAMENTUL

1. S.C. BACAU 29 18 4 7 54-18 40
2. F.C. C-ța 29 16 7 6 53-30 39
3. F.C. Corvinul 29 14 10 5 56-32 38
4. A.S.A. Tg. M. 29 15 6 8 40-26 36
5. Univ. Cv. 29 15 5 9 47-28 35
6. Steaua 29 12 9 8 44-34 33
7. F.C. Bihor 29 13 5 11 47-41 31
8. Polit. Tim. 29 11 9 9 33-30 31
9. Rapid 29 9 12 8 32-33 30

10. Dinamo 29 10 9 10 25-27 29
11. „Poli44 Iași 29 10 9 10 43-49 29
12. F.C. Argeș 29 9 10 10 35-32 28
13. U.T.A 29 9 8 12 35-33 26
14. Progresul 29 8 8 13 31-41 24
15. F.C.M. Reșița 29 7 10 12 22-35 24
16. F.C.M. Galați 29 7 9 13 16-35 23
17. Sportul stud. 29 8 5 16 37-49 21
18. Jiul 29 1 3 25 15-92 5

SI
In finala campionatului republican

CHIMICA TIRNAVENI PETROLUL
al juniorilor

PLOIEȘTI
și școlarilor

tele- 
de

HUNEDOARA, 7 (prin 
fon). In cursul dimineții 
marți s-au disputat două par
tide, ambele din cadrul seriei 
[. Primul, avînd un 
amical, a opus
BAIA MARE 
SPORTIVĂ . 
Scor : 2—0 (1—0), prin golurile 
marcate de Rus (min. 21) și 
Condor (min. 50).

CHIMICA 
LICEUL DE 
CAU 3—1 (0—1). în repriza se
cundă, datorită unor eforturi 
deosebite, jucătorii din Tîrnă- 
veni au reușit să înscrie de 3 
ori prin Deac (min. 56) și Ba- 
lint (min. 57 și 68). Pentru în
vinși a marcat Filip (min. 23). 
In final, băcăuanii au evo
luat în zece jucători, Bulacu 
fiind eliminat în min. 64. S-au 
remarcat : Silitra, Vitan, Frim 
și Bozeșan (Chimica), Rachieru 
și Pant (Liceul de fotbal Ba
cău). A arbitrat Fr. Banto (Hu
nedoara).

Clasamentul seriei : 1. CHI
MICA TIRNAVENI 3 p (golave
raj 4—2), 2. F. C. Baia Mare
3 p (golaveraj 2—1) ; 3. Liceul

caracter 
echipele F. C. 
și ȘCOALA 

HUNEDOARA.

TIRNAVENI — 
FOTBAL BA-

Dinu (nr. 6) aduce echipei sale 
in care mijlocașul dinamovist a

egalarea 
realizat

in partida cu F.C. Bihor, 
o primă repriză excelentă 

Foto : Dragoș NEAGU

MARGINALII LA MECIURILE DE DUMINICĂ DIN PRIMA DIVIZIE
PAIZA, UN SFETNIC BUN PENTRU U.T.A.
• A fost lume multă, dumi

nică, la Arad, dornică să asiste 
la manșa a II-a a partidei
U. T.A. — Universitatea Craio
va, programată la trei zile dis
tanță după „episodul Drobeta 
Tr. Severin". Printre cei aproa
pe 20 000 de spectatori care au 
umplut tribunele stadionului 
arădean s-au aflat și numeroși 
suporteri ai formației 
• U.T.A. nu s-a 
mult invitată la 
partenera ei de 
atacat însă — pe __
rată a primei reprize — preci
pitat și, din această cauză, 
confuz, fără să închege faze 
clare la poarta lui Purcaru. 
Nevenind golul, textiliștii au 
devenit excesiv de nervoși, 
căutînd picioarele adversarilor 
— și nu mingea — in tenta
tivele de recuperare a balonu
lui. Ceea ce n-a justificat „ie
șirile" vicepreședintelui secției 
de fotbal a clubului Universi
tatea Craiova, C. Stroe, și ale 
medicului echipei oaspe, dr.
V. Frînculescu, care, părăsin- 
du-și locurile de pe bancă, 
și-au depășit atribuțiile de o 
manieră cu totul reprobabilă. 
A fost necesară intervenția se-

oaspete, 
lăsat prea 

ofensivă de 
întrecere. A 
întreaga du-

cretarului general al F.R.F., 
Daniel Lăzărescu, precum și a 
arbitrului I. Chilibar. care, ip 
cazul medicului, l-a poftit pe 
acesta să părăsească incinta. 
Cum s-ar spune, i-a arătat... 
cartonașul roșu. • Pauza s-a 
dovedit un bun sfetnic pentru 
jucătorii lui Cicerone Mano- 
lache. Arădenii au jucat mai 
bine, au renunțat la interven
țiile neregulamentare (care, jn 
prima repriză, se 
împotriva lor ca un 
au lărgit frontul 
Giurgiu (scăpat de 
vegherea lui Cirțu) 
periculoase pe flancul 
In min. 52, la golul înscris 
Broșovschi, planul tactic al ad-, 
versarului era dejucat ; în min. 
67, cînd același Broșovschi 
marca al doilea gol, pe craio- 
veni îi părăsea și rezistența 
psihică ; în așa fel îneît urmă
toarele goluri au fost o con
secință firească. Recordul per
sonal al textiliștilor arădeni — 
4—0 în dauna Universității Cra
iova — însemna totodată, după 
acel recent 0—5, un scor — pa
radox 1 De la cele două peluze, 
steagurile alb-albastre ale 
portarilor craioveni nu se 
observau... (G, N.).

întorseseră 
bumerang), 
de atac, 

sub supra- 
creînd faze 

sting, 
de

su
mai

ECHIPEI FAVORITE

ORGANIZARE BUNA. TERENUL INSA

La Galați am asistat la una 
dintre cele mai slabe partide 
din actualul campionat. Cei ca
re au dat tonul în acest „joc" 
au fost fotbaliștii localnici care, 
în ciuda unor evoluții frumoa
se de la începutul returului. în 
ultima vreme opun Darteneriior 
de întrecere o rezistentă mini
mă. Ușurind sarcina adversari
lor jucătorii formației gazdă 
(duminică cu cîteva excepții, 
printre care Hagioglu, Burcea, 
Vochin) denaturează în acest 
fel sensul unei întreceri spor
tive. in care scopul este ca cel 
mai bun să învingă, dar după 
o dispută în care spiritul de 
sportivitate nu trebuie întinat. 
Lipsa totală de marcaj (mai 
ales în prima repriză) a dus 
la crearea unor adevărate cu
loare libere pe lingă Nedelcu I, 
Stoicescu sau Nicu. după cum 
în rarele momente de 
Ene a greșit mai rău 
începător. Pe bună 
publicul si-a arătat. în 
rînduri, nemulțumirea 
acest „fotbal1 
ția favorită.

Angrenați șl ei în acest fel 
de joc, oaspeții, avînd la un 
moment dat. ca si în meciul de 
la Timișoara cu F.C.M. Reșița, 
un avantaj de două goluri, erau 
gata-gata să-l piardă după pau
ză. Vochin a și egalat, de fapt, 
în min. 59. Gol valabil, spunem 
noi dar arbitrul M. Buzea l-a 
anulat pe motivul unui ofsaid 
(n.n. imaginar), cu toate cătu- 
șierul N. Păvălugă nu a sem
nalizat nimic. Această greșeală, 
împreună cu aceea din min. 77, 
cînd Mehedințu l-a împins. în 
careu, pe același Vochin. dar 
arbitrul nu a acordat penalty, 
ne-a determinat să-i scădem 
acestuia notarea. (M. T.)

ofensivă 
decît un 
dreptate, 
repetate 

pentru 
etalat de forma-

cei ai Progresului au răspuns 
cum se cuvine invitației făcute 
înaintea partidei, prin stația de 
amplificare a stadionului, de a 
contribui la reușita acestui meci 
atît de important pentru fieca
re echipă printr-o ținută exem
plară, prin încurajări în mod 
sportiv.

Cîteva cuvinte și despre te
renul de joc de pe stadionul 
Giulești. Starea sa actuală este 
cu. totul necorespunzătoare nu 
numai pentru un meci de Divi
zia A. Denivelat, cu smocuri de 
iarbă pe unele porțiuni, fără 
pic de gazon în zona centrală 
și în preajma careurilor de 16 
metri, terenul face dificil con
trolul balonului, ca să nu mai 
vorbim de preluări sau șuturi 
din viteză. Nu-i scuzăm pe ju
cători pentru unele erori și gre
șeli comise, dar pe un aseme
nea cîmp de joc calitatea fotba
lului practicat nu se putea ri
dica la un nivel superior (mai 
ales că exista și miza atît de 
mare a celor două puncte dis
putate). Acum nu este timp, 
dar pentru viitoarea ediție de 
campionat terenul de pe stadio
nul Giulești trebuie complet re
făcut. (AL. C.).

nou.
0 p (golave-de 

raj
După amiază au avut loc ul

timele două '
n-a.
LICEUL NR. 
METALUL 
(0—0). AU 
(min. 44 și 76) și Ciacbir (min. 
58). S-au remarcat : Damian, 
Crîngașu, Ștefanovici și Rodea de 
la învingători, T. Nicolae și 
Tache de la învinși. A arbitrat 
C. Laros (Hunedoara).

PETROLUL PLOIEȘTI — UNI
VERSITATEA -CRAIOVA 1—1 
(0—1). Au marcat Miță (min. 2) 
pentru craioveni și Marcu (min. 
79) pentru ploieșteni. S-au re
marcat : Oprea. Radu și Anghel 
(Petrolul). Alecu șl Popescu 
(Universitatea). A arbitrat FI. 
Teodor (Hunedoara).

Clasamentul grupei : 1. Petro
lul Ploiești 4 puncte (golaveraj 
6—3) ; 2. Metalul București 3 p 
(4—4) ; 3. Universitatea Craiova 

3 p (5—6) ; 4. Liceul nr. 4 Ti
mișoara 2 p (6—8).

In urma jocurilor din cele 
două grupe, finala campionatu
lui republican de juniori și șco
lari se va disputa duminică la 
București între formațiile Chimi
ca Tîrnăveni și Petrolul Ploiești.

fotbal Bacău 
1-4).

jocurl ale seriei a

4 TIMIȘOARA — 
BUCUREȘTI 3—0 
marcat : crîngașu

Gheorghe NERTEA

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM RE$,TA' sto niLtiui i dionul din cartieru| 
Lunca Bîrzavei. o avut loc £tapa de 
zona a tetratlonului atletic școlar cu 
participarea echipelor din județele 
Timiș, Mehedinți și Caraș-Severin. Cu 
acest prilej, Ion Buligă (Șc. gen. 2 
Drobeta Turnu Severin) a stabilit un 
nou record a tarii, cu un punctaj 
excelent : 400 p I lata rezultatele
individuale ; 60 m - 7,4, lungime — 
6,25 m, înălțime — 1,93 m, aruncarea 
mingii de oină — 81,40 m (D. 
GLAVAN).

urmată în clasament de : 2. I.C.E.D., 
3. I.E.F.S., 4. Rapid. Rezultate : Di
namo - I.E.F.S. 112-65, I.C.E.D.
Rapid 90—72, Dinamo — I.C.E.D. 
(finala 1-2) 79—60, I.E.F.S. — Rapid 
76-68 (3-4).

Pro-

Că Rapid este mult iubită de 
publicul său, nu e ceva 
Dar miza meciului cu o altă 
formație bucureșteană 
greșul — a sporit considerabil
interesul față de această parti
dă. Organizînd jocul pe sta
dionul din Giulești, clubul Ra
pid și-a asumat o misiune di
ficilă. De la început vrem să 
consemnăm, insă, cu satisfacție 
că de data aceasta, în Giulești, 
organizarea a fost excelentă, 
fapt pentru care conducerea 
clubului merită felicitări. In 
primul rînd, s-a limitat humă- 
rul de bilete vîndute și cele cî
teva sute de spectatori care au 
intrat, totuși, după începutul 
jocului, pe la peluză, au putut 
găsi locuri libere in tribuna a 
doua.

Pe de altă parte, organele de 
ordine au .acționat cu eficiență 
încă din z'ona care împrejmu- 
iește stadionul. S-a asigurat, 
astfel, o intrare și ieșire per
fectă.

La toate aceste eforturi 'ale 
clubului feroviar și ale unor 
instituții din departamentul 
transporturilor, spectatorii au 
răspuns cu o comportare fără 
reproș. Susținătorii Rapidului și

coline", care se va desfășura sîm
bătă și duminică la Torino, vor fi 
prezenți și 5 sportivi români : Car
men Bunaciu, Anca Miclăuș, Ligia 
Anaștasescu. Daniela Georgescu și 
Adrian Horvat. • LA REȘIȚA a avut 
loc primul concurs în aer liber (ba
zin de 50 m) lată cîteva rezultate : 
Mariana Marin 1:13,6—100 m spate ; 
Brigitte Prass 1:20,8—100 m bras ; 
L. Orei 59,6-100 m liber ; V. Buzata 
4:36,1-400 m liber.

BASCHET ECHIPA STEAUA A 
JUCAT DOUA ME

CIURI IN ITALIA, la Vigrua di Valle 
și la Riști (lingă Roma). In prima 
partidă, bucueștenii au întrecut cu 
100—99 Selecționata militară a Italiei, 
formată din baschetbaliști din liga 
A printre cart Antonelli și Tomassi. 
în a doua pertidă dintre aceleași 
formații, victoria a revenit sportivilor 
italieni cu 79—78 într-o dispută în 
care antrenorii echipei Steaua ou 
folosit cu predilecție jucătorii tineri, 
dintre care s-o evidențiat Gh. Radu 
• „MEMORIALUL GEORGE MODRO- 
GAN* o fost cîștigat de Dinamo,

BOX 'CUPA METALUL". Sîmbătă 
după-omioză, pe arena Tim

puri Noi, au început întrecerile de 
box din cad-ui „Cupei Metalul". In 
primele două reuniuni (sîmbătă și 
duminică dimineață) următorii bo
xeri au obținut victorii : C. Costache, 
Șt. Ștefan și Gh. Ababei (Energia), 
C. Calcan, C. Chițâ și I. Antone 
(C.S.S.) M. Niculescu, I. Zaharia și 
H. Sultan (Olimpia), I. Boboc, N. 
Ciobotaru și Al. Dinu (Dinamo), VI. 
Stavarache G Hiescu și N. Mocanu 
(Metalul), D, Stoiciuc (Spartac), F. 
Dobrică (Semănătoarea) și R. 
Gheorghișor (Viitorul). Următoarele 
reuniuni vor avea ’oc joi și sîmbătă 
(finala) de la ora 17 pe aceeași 
arenă. (Daniel DIACONESCU-coresp.)

ÎNOT ED,T|A D,N acestAN a concursului inter
național dotat cu „Trofeul celor 7

MOTO PRIM» ETAPA A „CU
PEI F.R.M.". LA DIRT-

TRACK pe echipe s-a desfășurat pe 
stadionul Rapid din Arad în prezen
ța a 2 000 de spectatori. Disputa 
celor 16 concu enți a dat, în final, 
următorul clasament pe echipe — 1. 
Metalul București 41 puncte, 2. Voin
ța Sibiu 36 p 3. Rapid Arad 15 p, 
4. C.s, Brăila 4 p. (N. STRAJÂU- 
coresp.).

POLO ,N ETAPA A ,, A ° campionatului național 
de polo, seria a ll-a, s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Mureșul Tg. 
Mureș — Progresul Oradea 5—10 
(0—2 2-2, 2-3, 1-3). Au marcat :
Fulop 3, Kiss, Sarvadi de la gazde 
și Garofeanu 4 Ungureanu 3, Al- 
fadi, Kispal, Bartolomi de la oră- 
deni ; Rapid Arad — Industria linei 
Timișoara 19—3 (6-0, 4-0, 2—2, 7—1).

ACTUALITĂȚI
• BILETELE PENTRU ME

CIUL DE ASTAZI RAPID — 
S.C. BACAu se vor găsi de 
vînzare, la casele stadionului 
Giulești. numai pînă la ora 11.

• CLASAMENTUL INTER- 
BUCUREȘTEAN, după dispu
tarea partidelor
1. STEAUA
2. Dinamo
3. Rapid
4. Progresul
5. Sportul stud.

etapei a 29-a : 
8 4 2 2 ”
7 3 2 2
7 3 2 2
7 2 2 3
7 12 4

13—11
19—10 
15—11

7—17
7-12

10
8
8
6«

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

AUTOTURISME,BANI Șl EXCURSII
Se atribuie ciștiguri în bani și 

pentru 3 numere din cele 24 ale 
fazei I precum și din cele 18 ale 
fazei a II—a.

în curînd „LOZUL VACANȚEI" 
— emisiune specială limitată. Vi

se oferă autoturisme precum și 
peste 825.000 ciștiguri în bani. Se 
acordă — suplimentar din fond 
special, ciștiguri în bani în va
loare de 1.670.000 Ici.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 5 IUNIE 1977. 
Categoria 1 (13 rezultate) : 2 variante 50% a 10.574 lei, 1 variantă 
25% a 5.287 lei și 36 variante 10% a 2.115 lei ; categoria 2 (12 rezul
tate) : 118,65 variante a 1:037 lei ; categoria 3 (11 rezultate) ; 1.653,35 
variante a 111 lei. '



ȘEDINȚA COMITETIJi Iii POIITIC 
EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R.

România — Anglia in „Cupa Davis“

TENISMANII NOȘTRI IN SEMIFINALA EUROPEANA
(Urmare din pag. 1)

la sulă alte naționalități, care 
muncesc si trăiesc animați de 
idealul comun al înfloririi si 
prosperității Republicii Socialis
te România.

înfăptuirea cu fermitate a po
liticii partidului dc creștere si 
modernizare a forțelor de pro
ducție. a bazei tchnico-materia- 
le a societății, de dezvoltare 
echilibrată, armonioasă a tutu
ror județelor si zonelor tării, a 
determinat profunde transfor
mări in folosirea forței de 
muncă, in ocuparea populației, 
in structura forțelor de muncă 
pe sectoare de activitate. Astfel, 
in perioada I960—1976 s-au 
creat 2 253 500 noi locuri de 
muncă realizindu-se, totodată, 
adinei și deosebit de pozitive 
mutații in .structura socială a 
țării. Clasa muncitoare, clasă 
conducătoare a societății noas
tre. a cunoscut o puternică 
creștere numerică, precum si 
ridicarea nivelului tehnic-pro- 
fesional si dc cultură generală, 
a sporit numărul oamenilor 
muncii angajați direct în acti
vitatea de făurire a bunurilor 
materiale ale societății. In pre
zent 47.5 Ia sulă din populația 
tării trăiește in municipii, ora
șe si în comune suburbane. De 
la rccensămîntul din 1966, nu
mărul orașelor a crescut cu 53, 
un număr de 18 municipii au 
fiecare peste 100 000 locuitori.

O expresie grăitoare a ridi
cării nivelului de trai al po
porului o constituie modifică
rile intervenite in situația fon
dului de locuințe al tării noas
tre. Suprafața fondului de lo
cuit a sporit cu 39.6 milioane 
mp, — îndeosebi în cadrul unor 
ansambluri urbanistice prevă
zute cu dotări sporite de con
fort și complexe social-cullurale 
necesare populației — si a cres
cut suprafața locuibilă pe o 
persoană.

Datele recensămînlului evi
dențiază, de asemenea, transfor

SPORTIVI DE RENUME MONDIAL SI-AU ANUNTAT» ’

PARTICIPAREA LA UNIVERSIADĂ"
SOFIA, 7 (Agerpres). Sportivi 

studenți din peste 80 de țări 
și-au anunțat pînă în prezent 
participarea la întrecerile tra
diționalei competiții polisporti
ve „Universiada", ce va fi 
găzduită. în luna august, de 
capitala Bulgariei.

Asociațiile sportive studen
țești din U.R.S.S.. S.U.A., Cu
ba. Italia. Franța, Ungaria, Po
lonia au anunțat că vor trimite 
la întreceri delegații numeroase 
de peste 150—200 de sportivi, 
în frunte cu numeroși campioni 
olimpici și mondiali. Astfel, în

„TROFEUL IUGOSLAVIA» 
LA HANDBAL

„Trofeul iugoslavia44 pentru e- 
chipe masculine de handbal, 
‘s-a încheiat la Bjelovar. Clasa
ment : 1. iugoslavia 8 p, 2. 
U.R.S.S. 7 p. (golaveraj 108—95). 
3. Ungaria 7 p. (114—105), 4.
Iugoslavia (B) 4 p, 5. Polonia 3 
p. 6. Suedia 1 p. în ultima zi : 
Iugoslavia — U.R.S.S. 17—17 
<9—10), Ungaria — Polonia 27—20 
(16—8), Iugoslavia (B) — Suedia 
16—16 (9-7).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
atletism • Cu prilejul cam

pionatelor universitare ale S.U.A., 
desfășurate la Champaign (Illi
nois), Kyle Arney a cîștigat să
ritura în înălțime cu 2,28 m. Alte 
rezultate : Doubley — 8,22 m la 
lungime Albritton — 20.51 m la 
greutate, Owens — 13.49 la 110 m 
g a în concursul universitar de 
ia Torino : înălțime — Willard 
(Olanda) 2.26 m ; 400 m — Ray- 
lor (Anglia) 45.73, 5 000 m — Zar- 
cone (Italia) 13:50.0, 100 m — Ri- 
dick (S.U.A.) 10 43. prălină —
Jesse (S.U.A.) 5.40 m, 200 m — 
Mennea (Italia) 20 40.

AUTO a ..Marele Premiu" al 
Belgiei (formula 1) de la Zolder 
a fost eiștigat de Gunnar Nilsson 
(Suedia) ne ,Lotus”, care a 
parcurs 298.340 km în 1 h 55:05,71 
(medie orară 155,527 kmi. L-au 
urmat Niki Lauda (Austria) pe 
Ferrari44, Ronnie Peterson (Sue

dia) pe ..Tyrell44. Camnionul 
mondial, englezul James Hunt pe 
„McLaren “ a ocunat locul 7, la 
un tur de învingător !

BOX * E^hina Constructorul 
Galați, aflată in turneu în Polo

mările înnoitoare din viata sa
telor, schimbările structurale in 
pregătirea forței de muncă din 
mediul rural ca urmare a pro
cesului de modernizare si dez
voltare continuă a agriculturii, 
accentuarea procesului de urba
nizare datorită construcțiilor tot 
mai ample de locuințe si efec
tuării pe scară largă a lucrări
lor edilitare.

Apreciind importanta rezul
tatelor preliminarii ale recensă- 
mintului. Comitetul Politic Exe
cutiv a aprobat măsurile de 
prelucrare detaliată a datelor 
înregistrate in vederea desprin
derii unor concluzii de însem
nătate practică pentru funda
mentarea măsurilor privind dez
voltarea diferitelor sectoare ale 
vieții economico-sociale si asi
gurarea bunului mers al activi
tății de înfăptuire a programu
lui făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înain
tarea României spre comunism.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca rezultatele prelimina
rii ale recensămînluiui din ia
nuarie a.c. să fie date publici
tății.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut si aprobat propunerile 
de îmbunătățire a reglemen
tărilor privind asociațiile de 
locatari. Noua reglementare va 
crea tm cadru mai propice pen
tru desfășurarea activității a- 
sociatiilor de locatari, ca formă 
organizată de participare a ce
tățenilor la buna gospodărire si 
întreținere a locuințelor, la rea
lizarea diferitelor acțiuni edili
tare. precum si la promovarea 
și respectarea relațiilor de con
viețuire socialistă între locatari.

Totodată se stabilesc răspun
derile ce revin consiliilor popu
lare si altor organe în îndru
marea si sprijinirea asociațiilor 
locatarilor.

In încheierea ședinței. Comi
tetul Politic Executiv a exami
nat si soluționat probleme cu
rente ale activității de partid 
și de stat in diferite domenii.

n

echipa Poloniei vor fi incluși, 
printre alții, campionul olimpic 
la săritura în înălțime Jacek 
Wszola, precum și fondistul Bro
nislaw Malinowski. Din forma
ția Ungariei nu vor lipsi atletul 
Miklos Nemeth, deținătorul 
titlului olimpic în proba de 
aruncarea suliței. înotătorul 
Andrâs Hargitay și formația de 
polo pe apă, campioană olimpi
că, în timp ee Italia va trimite 
pe cunoscutul sprinter Pietro 
Mennea și pe valoroasa sări
toare în înălțime Sara Simeoni.

„PRIMUL JOCKEY-CHID"
LA CHANTILLY

PARIS, 7 (Agerpres). — Cursa 
clasică de galop „Premiul 
Jockey-Club" desfășurată pe 
hipodromul de la Chantilly, a 
revenit jocheului francez Gerard 
Dubreucq, pe calul „Crystal 
Palace". Accidentat la Epsom, 
jocheul englez Lester Pigott nu 
a participat la această întrecere.

nia. a susținut o întîlnire ami
cală cu selecționata orașului 
Bielsko-Biala, cu care a termi
nat la egalitate : 10—10. • în 
turneul organizat la Caracas la 
care au participat pugiliști din 
Cuba, S.U.A. și Venezuela, spor-

La Chelm (Polonia) s-a des
fășura* un turneu de lupte 
greco-rom?. ne pentru juniori, 
la care au participat 81 de 
sportivi Printre învingători 
s-au numărat si luptătorii 
români Ștefan Negrian (60 
kg) și Gheorghe Panaite (pes
te 87 kg) clasați pe primul 
loc la categoriile respective.

tivii cubanezi s-au clasat pe pri
mul loc la 7 categorii. La „grea44, 
Teofilo Stevenson, l-a învins prin 
k.o., în reoriza a doua, pe ame
ricanul Woody Clark.

FOTBAL r Selecționata Polo
niei a evoluat în localitatea Ju- 
juy (Argentina) întrecînd forma
ția „Gymnasia y Esgrima44 cu

Este mereu prezent pe tere
nurile de zgură roșie, cu ra
cheta în mină. Dă nu numai 
utile indicații tehnice, ci și 
sute de mingi peste fileu echi
pierilor pe care îi are în grijă. 
Cu o privire atentă studiază 
jocul tenismanilor englezi, vi
itorii noștri adversari din 
„Cupa Davis". Constantin Năs- 
tase, căpitanul ne jucător al re
prezentativei României, are să 
ne împărtășească, o serie în
treagă de amănunte interesante. 
Să-i dăm cuvîntul, prin inter
viul consemnat ieri, la Pro
gresul :

— Ați însoțit pe jucătorii 
naționalei în ultimele lor 
participări peste hotare. Ce 
ne puteți spune despre ei ?

— S-au comportat. în gene
ral satisfăcător. Calificativ va
labil și pentru Ilie Năstase, 
deși performanțele sale la 
Roma și Roland Garros sînt,

De azi, la Constanța, volei feminin

„TROFEUL TOMIS“
Voleiul reintră în actualitate 

prin programarea, începînd de 
astăzi, în Sala sporturilor din 
Constanța, a întrecerilor din ca
drul „Trofeului Tomis", rezer
vat echipelor feminine.

Competiție tradițională, care 
reunește la start cîteva repre
zentative cu o frumoasă carte 
de vizită, „Trofeul Tomis" 
constituie totodată și un exce
lent prilej de verificare a po
tențialului de concurs înaintea 
unor competiții de anvergură. 
La întreceri vor participa echi
pele Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Cubei, Ungariei și României 
(cu două formații).

Antrenorul lotului, Davila 
Plocon, referindu-se la pregă
tirile echipei noastre ne-a spus: 
„Dispunem. Ia ora actuală, de 
un Iot format din Mariana Io- 
nescu. Constanța Bălășoiu, Iri
na Pctculeț, Maria Eiiache, Li
liana Pasca, Doina Rusu. Vic
toria Georgescu, Victoria Ban- 
ciu, Carmen Puiu, Ioana Șiclo- 
van, Maria Obreja. Maria Rusu,

LEIPZIG, O METROPOLĂ A SPORTULUI

Aspect de la deschiderea ce
lei de a S-a ediții a Festiva
lului de gimnastică și sport 
din R. D. Germană, care a 
avut loc in 1969, la Leipzig. 
Foto: „D.D.R. SPORT-—Berlin 

desigur, sub posibilitățile sale. 
Pot afirma îrfsă fără exagerare 
că a jucat bine, așa cum au 
remarcat toți specialiștii pre- 
zenți la Foro ItalTco și pe te
renurile pariziene. Schimbarea 
frecventă a suprafeței de joc, 
de la zgură la plastic și înapoi 
la zgură, călătoriile lungi de 
12—14 ore cu avionul, în ajun de 
întreceri, iată principalele cauze 
ale unor temporare scăderi în 
forma sa. Partida cu Gottfried, 
ia Paris, a fost excepțională 
ca valoare și spectaculozitate. 
Năstase a cîștigat clar primele 
două seturi, a avut break și în 
setul trei (n.n. 2—1 și servi
ciul), apoi a condus în aproape 
toate ghemurile, dar america
nul s-a apărat excepțional, re- 
zistînd pînă la sfîrșit. Cel mai 
bun la Roland Garros a fost 
însă, de departe, Guillermo Vi
las. Bine pregătit dar și foarte 
bine sfătuit de Ion Tiriac, care

Maria Popa, Georgeta Popescu, 
Nadia Sava, Marilena Grigoraș, 
Doina Popescu și Luiza Male- 
zian. care au efectuat pregătiri 
intense pentru a avea o com
portare bună. De altfel, pregă
tirile vizează cu deosebire Uni
versiada și, mai tirziu. campio
natele europene, actuala com
petiție fiind doar o etapă in 
planul nostru, care nc poate 
oferi importante indicii pentru 
o eventuală îmbunătățire a mun
cii. împreună cu colegul Doru 
Jitaru. ne-am axat pe antrena
mente în aer liber si în sală, 
în momentul de fată fetele răs- 
punzind cu multă conștiinciozi
tate la toate solicitările pregă
tirii".

Pentru acest turneu au fost 
desemnați ca arbitri : M. Albul, 
C. Armășescu, I. Armeanu, D. 
Rădulescu (România), R. De- 
marsin (Belgia).

Programul de azi, de la ora 
16 : Bulgaria — Cehoslovacia, 
România — Cuba, România II 
— Ungaria.

O scurtă vizită, 
în aceste zile, la 
Leipzig evidenția
ză oricui faptul că 
orașul se pregăteș
te pentru un mare 
eveniment. De la 
vechea gară cen
trală și pînă în 
centru, la moder
na clădire cu 30 de 
etaje a Universi
tății ‘locale, peste 
tot, mari placarde, 
afișe, panouri po- 
licolore anunță a- 
propierea unui u- 
riaș festival, me
nit să demonstre
ze, în esența sa, 
bogata paletă a 
mișcării sportive 
din Republica De

mocrată Germană, dezvoltarea 
multilaterală a educației fizice, 
capacitatea de performanță a 
sportivilor tării. Prilejul se 
ivește încă în cursul acestei 
veri. între 25 și 31 iulie se va 
desfășura, la Leipzig, cea de a 
6-a ediție a Festivalului de gim
nastică și sport, precum si cea 
de a 6-a ediție a Spartachiadei 
copiilor și tineretului din R. D. 
Germană.

Deși, poartă nume diferite, 
aceste două mari competiții de 
masă sînt concepute ca un tot 
unitar, ca o impresionantă -re
prezentație sportivă, iar oei ca
re au avut prilejul să vadă 
edițiile trecute pot confirma că 
este cu adevărat vorba de un 
spectacol de neuitat în ambian
ta lui. în varietatea lui. de la 
tablourile mobile create pe o 
latură a tribunelor stadionului 
pînă la înaltele rezultase de ni
vel international obținute de 
sportivi. în arenă.

La ultima ediție a Festiva
lului de gimnastică si sport, în 
1969. au fost prezenți 80 000 de 
sportive și sportivi din toate 
regiunile tării. Au participat, 
atunci. 200 de personalități ale 
lumii sportului din 48 de țări, 
precum si 17 membri ai C.I.O., 
ca și președinți sau secretari 
generali reprezentînd 31 de fe

i-a arătat căile tactice spre fi
leu, unde a cîștigat punctele 
victoriei, în finală. Despre Ti
riac aș spune că a jucat foarte 
bine_ la Roma și continuă să 
fie în formă. Precizia în lo
vituri și marea sa experiență 
îl ajută să fie încă redutabil 
pentru oricine, în partidele de 
trei seturi. L-a învins acolo pe 
Hărădău, dar și acesta a dat 
satisfacție, obținînd anterior 
patru victorii, printre care și 
cea in fața campionului japo
nez Jun Kuki.

— Fiindcă ați vorbit des
pre Roland Garros, cîteva 
cuvinte și despre Florența 
Mihai...

— Semifinala cîștigată la a- 
mericanca Janet Newburry a 
fost cea mai bună partidă din 
întregul turneu feminin. Flo
rența joacă frumos, ar fi pu
tut lua și finala, dacă nu s-ar 
fi grăbit în %atac și n-ar dori 
să dea mereu mingi decisive. 
Pe vînt, cu minge ușoară, nu 
poți nimeri numai pe linie 1 
Finala de mixt — o spun di
rect — a fost pierdută de Ivan 
Molina, care a servit slab, nu 
s-a integrat jocului la fileu. E 
drept, perechea învingătoare 
este remarcabilă, în special 
John McEnroe, un bun jucător 
de dublu. Intr-un cuvînt. Flo
rența Mihai s.-a comportat 
foarte bine și este în progres.

— Cum vedeți meciul cu 
Anglia ?

— Din formația engleză lip
sesc numele mari, dar meritul 
ei este omogenitatea. Pe ad
versarii noștri i-am văzut și 
peste hotare. Pot spune că frații 
Lloyd și John Feaver sînt te- 
nismani de valoare. Recentele 
lor rezultate din Australia și 
de pe Coasta de Azur confirmă 
aceasta. Sînt capabili să ne dea 
o replică bună dar con
sider că vom cîștiga totuși fără 
probleme deosebite.

— Iar mai departe ?...
— E încă prea devreme pen

tru pronosticuri îndepărtate, 
mai sînt trei pași pînă la ma
rea finală și ne pregătim să-i 
facem, față cu succes. Oricît de 
greu va fi 1 Echipa României 
rămîne una dintre favoritele 
actualei ediții a „Cupei Davis".

Radu VOIA

derații internaționale. După cum 
ne asigură Bernhard Orzechow- 
ski, președintele Comisiei de 
organizare, si in 1977 Leipzig 
va deveni o metropolă a spor
tului. Cunoscutul oraș al tîr- 
gurilor va primi de astă dată 
61000 de participanți, chemați 
să exprime adevărul potrivit 
căruia în R. D. Germană edu
cația fizică si sportul aparțin 
modului de viață socialist.

De mai multă vreme. în uzi
ne, asociații sportive sau car
tiere de locuit au si început 
diversele întreceri eliminatorii 
sau de calificare pentru faza 
finală la volei, tenis de masă 
și popice. De asemenea, aproa
pe un milion de copii și tineri 
se pregătesc cu sîrguintă prin 
antrenamente și concursuri. în 
cadrul școlilor, al Spartachiade- 
lor raionale sau regionale.

Iată și cîteva puncte centrale 
ale marelui Festival de la Leip
zig. în ziua inaugurării, la 25 
iulie, 16 000 de participanți vor 
face primii pași în asa-numita 
„Poiană a Festivalului" lingă 
stadionul central. Tot așa. in 
fata vechii primării a orașului,' 
după un ceremonial devenit tra
ditional. vor fi oficializate dra
pelele noilor asociații sau co
lective sportive (create de la 
ultimul Festival încoace). Spor
tivi și cetățeni ai orașului, oas
peți și vizitatori, vor avea oca
zia să parcurgă — în alergare 
— pentru a obține o diplomă 
și o insignă — așa numita ..Milă 
a Festivalului", de circumstan
ță dimensionată simbolic la 
1977 metri 1 în seara de 30 iulie, 
47 000 de tineri sportivi vor par
ticipa la o mare demonstrație, 
în cele 7 zile ale Festivalului, 
potrivit tradiției, vor avea loc im
portante întreceri internaționale 
de ciclism pe velodrom, de fotbal, 
atletism, gimnastică sportivă și 
ritmică. Dar scopul final al a- 
cestei sărbători nu sînt recordu
rile, ci — așa Cum se spune si 
in deviză — sănătatea si bucu
ria de a trăi. •

Victor BANCI'JieSCD
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2—i (1—0), prin golurile înscrise 
de Mazur și Kasperczak, respec
tiv Britez.

ȘAH > După 3 runde, in tur
neul de la Smederevska Palanka 
(Iugoslavia) conduce iugoslavul 
Despotovici cu 2l */2 p. Victor Cio- 
câltea, care în primele trei run
de a remizat pe rînd cu Jano-
sevici, Rogulj și Knezevici, tota
lizează lVj p * Cu o rundă 
înainte de terminarea turneului
feminin de la Piotrkow Tribu-
nalski în clasament conduce
Ludmila Șunins (U.R.S.S.) cu
71/? P. Lia Bogdan, care în pen
ultima rundă a pierdut la Eva
Karakas, se află pe locul 7, cu
4*/2 p. • în ..Memorialul Capa- 
blanca44 de la Cienfuegos. după 15
runde conduce Garda (Cuba) cu
12 p. urmat de Romanișin 
(U.R.S.S.) UV2 P-

TENIS e în primul tur al tur
neului de la Nottingham : Ale
xander — Koch 6—-2. 6—4 : El
Shafei — V. Amritraj 6—3, 7—5, 
Dibley — Seewagen 4—6, 6—0, 
7—5 : Fairlie — Carmichael 6—8, 
6—4, 6—2.

/


