
Încheierea vizitei
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN R.D. GERMANĂ

Satisfacția întregii noastre națiuni 
față de rezultatele deosebit de rodnice 
ale întâlnirii și convorbirilor dintre 

tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Erich Honecker

In dimineața celei de-a treia 
zi a vizitei oficiale de priete
nie în R.D. Germană, membrii 
delegației române de partid și 
de stat condusă de tovarășii! 
Nicolae Ceaușescu au fost oas
peții uneia dintre unitățile de 
elită ale industriei -socialiste a 
țării prietene — Combinatul de 
optică fină „Pentacon", din 
Dresda.

De Ia „Pentacon", coloana 
oficială de mașini, străbătind 
principalele artere ale orașului 
de pe Elba, se îndreaptă spre 
aeroport. Din nou, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al P.C.R., președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu entuziasm, expresie 
a sentimentelor prietenești nu
trite față de poporul român, de 
partidul său comunist.

Aeronava specială decolează, 
indreptlndu-se spre Berlin.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România a 
avut, vineri după-amiază, la 
palatul Consiliului de Stat, o 
intilnire cu tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane.

Intilnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordia
litate tovărășească, caracteristi
că relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare dintre 
partidele, țările și popoarele 
noastre.

★
Vineri, 10 iunie, după-amiază, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane, au semnat, Ia Berlin, in 
cadrul unei ceremonii desfășu
rate la Consiliul de Stat ai R.D. 
Germane, „Declarația cu privire 
la adincirea prieteniei și dez
voltarea colaborării frățești 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit

ROMÂNIA -

in prim-plan, alergătoarea ita
liancă Gabriela Dorio 

din Germania, dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană".

După semnarea Declarației, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker s-au felicitat 
călduros, și-au strins îndelung 
miinile, s-au Îmbrățișat priete
nește.

★ .
Ultima zi a vizitei în R. D. 

Germană a delegației române 
de partid și de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
după ceremonia . semnării De
clarației a înscris în program 
un moment cu semnificații 
profunde pentru relațiile de 
strinsă prietenie frățească și 
colaborare multilaterală ce unesc 
țările noastre socialiste, cele 
două partide șl popoare prie
tene. In impunătorul Palat al 
Republicii, ce-și etalează mo
numentalitatea in noul centru 
politic și administrativ, apărut 
in ultimii ani in capitala R.D. 
Germane, s-a desfășurat, vineri 
după-amiază, mitingul priete
niei.

Ini aplauzele asistenței, la 
cuvintul tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat 
al R.D.G.

Apoi, tovarășul Konrad Nau
mann adresează secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, rugămintea să ia 
cuvintuL Participant ii intimpină 
pe conducătorul delegației de 
partid șl de stat cu ovații pu
ternice.

Cuvîntările celor doi condu
cători de partid și de stat au 
fost întâmpinate cu aplauze 
prelungite și urmărite cu viu 
interes de cei prezenți.

Posturile de radio și televi
ziune ale R.D. Germane și 
României au transmis în direct 
mitingul prieteniei de Ia Pa
latul Republicii din Berlin.

★
Vineri s-a încheiat vizita pe 

care delegația de partid și de 
stat a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul

(Continuare in pag. a S-a)

Mîine, pe stadionul Republicii

ITALIA la atletism feminin
Un test important pentru echipa noastră

înaintea întrecerilor
Din 1956 și pînă astăzi, în 

palmaresul echipelor reprezenta
tive feminine ale României și 
Italiei figurează 11 întîlniri. 
Nouă dintre acestea s-au înche
iat cu succesul atletelor român
ce. Acum, duminică, de la ora 
17, pe stadionul Republicii, va 
avea loc al 12-lea meci, o par
tidă care, sperăm, va consfinți 
probabil un nou succes al spor
tivelor noastre. Dar nu numai 
victoria echipei noastre este de 
așteptat, ci și rezultate de va
loare din partea fiecăreia dintre 
componentele reprezentativei, 
mai ales a acelora care pregă
tesc participarea la întrecerile 
din cadrul Cupei Europei (una 
din semifinale va avea loc la

In programul întrecerii figurează 15 probe care se vor 
desfășura în ordinea următoare : 400 mg, înălțime, disc, 
800 m, lungime, 100 m, 400 m, 4x100 m, 1 500 m, greutate, 0 
suliță, 200 m, 100 mg, 3 000 m și 4x400 m. Punctajul este cel 
obișnuit pentru astfel de întîlniri : 5—3-2—1 p iar la ștafete
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în semifinalele „Cupei Davis" (zona europeana)

TENISMANII ROMÂNI CONDUC CU 2-0 
ÎN FAȚA OASPEȚILOR BRITANICI

llie Năstase și Dumitru Hărădău învingători In cite 4 seturi
Un start foarte bun al tenis- 

manilor noștri, învingători în 
amîndouă partidele primei zile, 
le asigură avansul de 2—0 pe 
tabela de scor a întâlnirii Româ
nia — Anglia. Semifinala gru
pei europene A din cea de-a 
66-a ediție a „Cupei Davis" în
cepe sub bune auspicii pentru 
reprezentativa de tenis a țării 
noastre.

Dacă victoria lui Die Năsiase, 
în „deschiderea" suitei celor 5 
partide, era absolut scontată, în 
schimb cea obținută de Dumi
tru Hărădău in fața primului 
jucător al echipei oaspete poate 
fi considerată ca o plăcută sur
priză și — totodată — o perfor
manță valoroasă. Menționăm, în 
același tâmp, că amîndoi echi
pierii britanici, John Feaver și 
John Eloyd, au dovedit reale ca
lități tehnice șl au depus efor
turi considerabile pe parcursul 
grelelor ore de întrecere ale 
după-amiezii inaugurale.

Abordăm acum cu și mal 
multă încredere următoarele 
două zile de joc, în care vom 
urmări partida de dublu — de 
azi — și ultimele simplurl, de 
mîine.

I. NĂSTASE - J. FEAVER 
6—1, 6—2, 4—6, 6—4

Așa cum era de prevăzut încă 
de la început, John Feaver n-a 
vrut să intre nici un moment 
în rolul unui „învins dinainte", 
în fața puternicului său adver
sar. Chiar și atunci cînd Iile 
Năstase se distanța, cu destulă 
ușurință, la 5—0 în primul set 
și 5—1 în al doilea. Primul nos
tru jucător a fost stăpîn auto
ritar în acest început de parti
dă, în care a servit „ași" în 
serie (au fost 19 în total !), a (Continuare in pag. a S-a)
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I • Finala campionatului juniorilor H și școlarilor '

din „Cupa Europei"
17 iulie, la București, cu echi
pele Elveției, Finlandei, Franței, 
Italiei, Iugoslaviei, României și 
Uniunii Sovietice), ale Univer
siadei de la Sofia și Balcania
dei de la Ankara.

Din echipa noastră fac parte 
toate componentele ei de bază, 
atletele cele mai în formă în 
acest sezon, între care semifon- 
distele Silai, Mărășescu, Puică, 
săritoarele Popa, Vasile, Gheor
ghiu, sprintera Buia, discobola 
Menis ș.a. Cu acest prilej își 
vor face debutul în echipa na
țională zece tinere atlete, între 
care și patru junioare.

Dintre oaspete sportiva cea 
mai reprezentativă ni se pare

plasat mingea unde a vrut, cu 
dese veniri la fileu șl păstrînd 
mereu inițiativa.

Dar — cum am remarcat — 
tenismanul britanic nu s-a des
curajat nici in această situație 
precară. De la începutul setului 
trei, el recurge la un procedeu 
tactic relativ simplu, care-1 va 
ajuta considerabil în continua
re. Pentru a evita puternicele 
retururi ale lui Năstase, el re
nunță la primul său serviciu. 
In forță, dind In schimb o min
ge „tăiată", care-1 permite să 
intre mal mult în joc. Conduce 
(pentru prima oară...) cu 1—0, 
iar la ghemurile următoare.

Radu VOIA 
Ion GAVRÎLESCU

Veronica Bula încheie o nouă 
cursă

a fi sprintera Rita Bottiglieri 
recordmană națională la 200 m 

23,42 chiar în acest an, 400 m 
— 52,51, 400 mg — 58,1 și pen
tatlon — 4287 p, toate perfor
manțe din 1976. In martie la 
C.E. de sală de la San Sebas
tian Bottiglieri a cucerit meda
lii de bronz la 60 m (7,34 s) 
și la 60 mg (8,39 s). Record
mane naționale mai sînt și Ilea
na Ongar la 100 mg — 13,24 S, 
Gabriela Dorio la 800 m — 
2:01,63 (in serii la J.O. de la 
Montreal) și Giuliana Amici la 
suliță 55,66 m — 1976. Și echipa 
oaspete se prezintă cu nume
roase tinere speranțe ale atle
tismului italian.

DACIADA
PE COMPLEXUL DE LA 

„CIREȘ AR II"._

, Ieri dimineață am petrecut 
cîteva ceasuri pe baza snortivă 
„Cireșarii" din sectorul 8 al 
Capitalei, bogată In verdeață, 
frumos ornamentată cu fanioa
ne multicolore și ghirlande de 
flori. Pe această „scenă" în aer 
liber s-au produs aproape 800 
de preșcolari din 23 de grădi
nițe ale sectorului.

Ne-am oprit la început prin
tre cei care urmau să prezinte 
programul — „prichindei" de 
3—6 ani — in rîndul cărora am 
întâlnit pe Adrian Teodorescu, 
fiul maistrului N. Teodorescu 
de la IMMR Grivița Roșie, Da
niela Mlădiu, fiica fostului rug- 
byst (cunoscută de la televiziu
ne unde este partenera iubitu
lui „Țac-Pac“), Mâdăiina Grea- 
vu. fiica cunoscutului fotbalist 
rapidist ș.a.

Micuții au prezentat un fru
mos program cultural-sportiv, 
anunțîndu-se de pe acum adepți 
ai mișcării în aer liber, prieteni 
buni ai sportului. Totul a<Jn- 
ceput Drintr-o frumoasă defila
re si cu un „raport" al unuF 
micuț serios, emoționat de mr- 
siunea ce-i revenea (Alexandru 
Gheorghe). Ceea ce a urmaj ser 
poate descrie cu greu. Reprize 
de gimnastică de înviorare, gim
nastică acrobatică. întreceri de 
viteză, dansuri tematice („țesă
toarele", „grădinarii". ..construe- > 
tocii", „tenismanii" ș.a,), toate 
frumos executate, dansuri popii-**- 
lare (n-au lipsit „călușarii"), o 
„îndrăcită" partidă''de mlnifot- 
bal ș.a.

Un spectacol cultjxral-sportiv 
pentru care toti cei j. care au 
contribuit la realizarea, lui (am 
aminti aici numele inspectoarei 
Mioara Dumitrescu, în*inod spe
cial) merită felicitări.

Modeslo FERRARINI

DUMINICA 
CULTURAL-SPORT1VĂ

Manifestările care au loc pre
tutindeni în cadrul competi
ției naționale „Daciada" au pri
lejuit tineretului din comuna 
Runcu — Dîmbovița, participa
rea la o frumoasă acțiune cul- 
tural-sportivă care a cuprins 
un program variat, desfășurat 
pe parcursul întregii zile de 
duminică. Au avut Ioc compe
tiții da atletism, handbal și 
fotbal in cadrul cărora s-au în- 

(Continuare în pag • 3-a)
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La Slănic Moldova

la Internaționalele dc parașutism ale n.D.G.

PERFORMANȚE NOFABllE, 
DAR Șl ÎNVĂȚĂMINFE PENTRU VIITOR

200 DE COPII
VISEAZA SA ZBOARE...
A deveni aviator este un vis 

îndrăzneț, mai ales la vîrsta 
cravatelor roșii cu tricolor. în
drăzneț, dar realizabil. De acest 
lucru sînt convinși cel peste 
200 de copii din. Slănic Mol
dova care s-au înscris să-și facă 
ucenicia într-ale aviației, fi
rește, deocamdată în cercurile 
de aeromodelism. Este vorba 
de cele organizate începînd cu 
acest an școlar, la Casa pio
nierilor și la Școala generală 
nr. 2 din comuna suburbană 
Cireșoaia. Profesorul lor : un 
pasionat al acestui sport, Ni- 
colae Cavalu. Președintele Con
siliului orășenesc al organiza-

P10MI1H1 RADIOAMATORI
LA START

in organizarea Radiocluhu- 
lui municipal București, la se
diul din str. dr. Staicovici nr. 
44 se va desfășura, mîine, un 
concurs de radiotelegrafie-sală 
pentru pionierii și școlarii din 
Capitală, La start vor fi pre- 
zenți cei mai buni tehnicieni 
de la Casa centrală a pionieri
lor și din numeroase școli ge
nerale în care ființează cercuri 
de radioamatorism. Concursul 
va fi urmărit de specialiști în 
acest sport, de la Kadioclubul 
central. în vederea selecționării 
celor mai talentati copii pentru 
sportul de performantă.

ției pionierilor, prof. Gh. Ne- 
cula, ne spunea : „Este admi
rabilă dragostea micilor „avia
tori" pentru acest sport. Aceasta 
ne-a și determinat să le asi
gurăm condifii cit mai bune 
de lucru. Construiesc aeromo- 
dele de diferite categorii, navo- 
modele, „rachete". Demonstra
țiile organizate pe baza spor
tivă din centrul orașului atrag, 
de fiecare dată, numeroși spec
tatori". Despre modcliștii din 
Slănic Moldova a început să 
se vorbească însă și dincolo de 
„granițele1*' orașului. De curînd, 
Viorel Rusu, clasa a Il-a la 
Șc. generală 1, a cîștigat locul I 
la concursul județean pentru 
copii, categoria A1. Să sperăm 
că vom avea prilejul să mai 
scriem despre ei. Astăzi sînt 
doar „ucenici** ai aviației. 
Mîine, cine știe... (V. T.).

PARAȘUTIȘTII DE
De mai bine de opt ani cen

trul de greutate al parașutis
mului gălățean — disciplină cu 
tradiție în orașul de la Du
năre — s-a mutat la clubul 
sportiv Oțelul. Iată cîteva din 
roadele atenției de care se 
bucură aici : titlul de campioni 
naționali la proba de salt în 
grup, în 1975, campioni abso- 
luți pe echipe în 1976, trei 
sportivi în lotul național de

• Sub egida Consi
liului județean al pio
nierilor și a Inspectora
tului școlar județean 
Timiș, în orașul Timi
șoara s-a desfășurat un 
concurs rezervat pio
nierilor și școlarilor la 
navomodelism, aero
modelism, radioamato
rism („vînătoare de 
vulpi"). Nivelul teh
nic al concurențelor a 
arătat că mulți din
tre ei au reale posibi
lități competitive. lată 
numele cîtorva dintre 
ei, de fapt și câștigă
tori ai concursului a- 
mintit : navomodelism
— Adrian Rusu, Emil 
Budea, Mircea Hremiuc, 
Per ița Tudorov (Casa 
pionierilor Timișoara) ; 
aeromodelism — Mihăi- 
£ Sandu, Radu Oiaru,

ihai Szabo (Casa pio
nierilor Timișoara) ; 
radioamatorism (..vî
nătoare de vulpi") — 
Valeria Joldeș, Emeric 
Horvath (Casc pionie
rilor Timișoara). La 
întreceri au luat parte 
și pionieri din Jimbo- 
Ma și Lugoj. (Constan
tin Crețu, coresp.).
* Din inițiativa Ca

sei pionierilor șl a co
mitetului orășenesc

U.T.C. din orașul tex- 
tiliștilor, Cisnădie. In 
localitate s-a disputat 
un concurs de karting — 
aflat la cea de a patra 
ediție - Interjodețean 
la care au participat 
echipe din Tîrnâveni, 
Tîlmaciu, Mediaș, Ag
nita, Sibiu și Cisnădie, 
în total 31 de concu- 
rențl — băieți șl fete, 
lată cîștigătorii : clase
le 1—4, LuciGn Frățilă
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(Cisnădie), clasele 5-8, 
Dorin Lazu (Sibiu), ti
neri pînă la 16 ani, 
loan Mironescu (Cisnă
die), fete, Cristiane Su- 
leruș (Sibiu). A fost un 
concurs reușit care a 
arătat dragostea pentru 
aoest sport a pionieri
lor (llie Andrei, co
resp.).
• In cadrul competi

ției sportive naționale 
„Daciada" pe vîrful 
Zențea din județul Ba
cău a avut loc o în
trecere de orientare 
sportivă, rezervată ele

vilor șl dotată cu „Cu
pa Independenței". Au 
participat formațiile 
de Ia școlile generale 
din Voinești, Zăbala, și 
Ghelnița. Pe primul loc 
s-a clasat echipajul 
Școlii generale din Voî- 
nești care a totalizat 
325 puncte. (Gh. Briotâ, 
coresp.).

începînd de astăzi, 
automobili știi noștri
fruntași iau startul in
tr-o mare competiție 
internațională : „Raliul 
Nisipurilor de Aur** ce 
se desfășoară în Bul
garia. Această întrecere 
care contează ca etapă 
în campionatul euro
pean de raliuri, în cam
pionatul balcanic, și 
„Cupa păcii și priete
niei" figurează și în 
campionatul țării noas
tre. Raliul se dispută 
în zilele de 11, 12 și 13 
Iunie pe o distanță de 
1 607 km. șl la el par
ticipă echipa României 
(compusă din 5 echipa
je : lancovicl-Vezeonu,
lonescu—Amărică, Oiaru 
—Panaite, Ol tec nu—Sco- 
bal, Szalai—Vință) pre
cum șl 6 echipaje de 
la ITA Timișoara., Uni
rea Tricolor București și 
T rectorul Bra $ov.

Loturile noastre reprezenta
tive de parașutism sportiv au 
participat de curînd, la con
cursul internațional al R. D. 
Germane, la Halle, în compa
nia unor echipe deosebit de 
puternice, ca cele ale U.R.S.S., 
Bulgariei, Poloniei, Finlandei și 
țara gazdă (3 echipe de băieți 
și una de fete). La întoarcere, 
am solicitat antrenorului Ion 
Roșu, maestru emerit al spor
tului, care a condus delegația 
noastră, amănunte în legătură 
cu acest eveniment. o „Pentru 
noi, ca și pentru sportivii 
bulgari, competiția a avut o 
importanță sporită, ținînd sea
ma că ea a constituit un va
loros test înaintea Jocurilor 
balcanice de aviație care se vor 
desfășura în Bulgaria, la sfîrși- 
tul lui august. Ne-am putut 
verifica forțele în ambianța u- 
nui concurs de mare anvergură 
și cu parteneri de valoare mon
dială, cum sînt, în primul rînd. 
sportivii sovietici și cei din 
R. D. Germană**. « Ce se poate. 
spune despre gradul de pregă
tire al sportivilor noștri oglin
dit, firește, în rezultate ? •
„Concursul a cuprins probele 
clasice : salturi individuale de

LA OTELUL GALAȚI
seniori (Iordache Basalic, V. 
Dima, Georgeta Prodan), și trei 
în lotul de tineret (M. Sapera, 
M. Chibrit, N. Soare). Trei 
sportivi au fost distinși cu 
titlul de maestru al sportului. 
Sînt doar cîteva secvențe din 
frumoasa carte de vizită a pa- 
rașutiștilor de la Oțelul. în 
secția de performanță de aici 
activează în prezent peste 20 
de tineri și tinere, iar 60 de 
tineri sînt înscriși la cursurile 
de formare. Dacă la cele ară
tate mai sus adăugăm că de 
procesul de instruire se ocupă 
cu multă pricepere instructo
rul voluntar Aurel Vornlcescu. 
că secția dispune de condiții 
bune de pregătire, avem com
pletată la zi fișa unei activi
tăți demne de toată lauda.

T. SIRIOPOL

la 800 m cu aterizare la punct 
fix, salturi individuale de la 
2 000 m, cu executarea de fi
guri acrobatice contracronome- 
tru pe timpul căderii libere și 
salturi în grup de la 1 000 m 
cu aterizare la punct fix. Tre
buie 6ă spun că printre cei 
care s-au impus spectaculos, de 
la primele lansări, s-a numă
rat și sportivul nostru llie 
Neagu. El s-a clasat, spre ma
rea noastră satisfacție, pe lo
cul I, cu media de... 0,00 m ! 
Executînd șase lansări din 
șapte pe discul punctului fix, 
Neagu a stabilit un valoros re
cord național. în proba de 2 000 
m rezultatele au fost foarte 
strînse. Deși pe locul 13, Neagu 
a executat programul în 7,98 
sec., la o secundă și ceva de 
Seyda Reinhard (R.D.G.), pri
mul clasat. Dintre fete, o fru
moasă evoluție a avut Florica 
Uță. în sfîrșit, în cea de a 
treia probă, echipa de fete 
(Maria Iordănescu, Eva Lutsch, 
Gabriela Ciurea și Valen
tina Ciurea) s-a clasat pe 
un meritoriu loc III (media de 
0,51), iar echipa de băieți (llie 
Neagu, Vasile Mihanciu, Ion 
Bucurescu și Iordache Basalic) 
pe locul IV (cu o medie de 
0,08 m). Ar fi de notat că ma
joritatea adversarilor care 
ne-au depășit în aterizare la 
punct fix au folosit modemele 
parașute... dreptunghiulare, mai 
manevrabile decît parașutele 
clasice**. • In ce comparti-

Ilie Neagu, maestru emerit al 
sportului, locul I in proba de 
aterizare la punct fix : 0,00 m

mente apreciați că sîntem, încă, 
deficitari ? e „Două sînt di
recțiile spre care urmează să 
ne îndreptăm atenția în pe
rioada ce ne mai desparte de 
Balcaniadă : perfecționarea pre
gătirii în proba de stil (acro
bația pe timpul căderii libere), 
cu accent pe pregătirea fizică 
generală și omogenizarea lotu
rilor, spre treptele superioare 
ale acestora. în aceste zile, lo
turile reprezentative participă 
la un concurs similar în Bulga
ria. Așteptăm Jocurile balca
nice, aflate la cea de a doua 
ediție cu optimism1*.

Viorel TONCEANU

Azi și mîine, la Pustnicul— Brănești

DRUMEȚIE Șl ORIENTARE SPORTIVĂ
Intr-un cadru pitoresc, oferit de pădurile Pustnicul-Brănești de 

lingă Capitală se desfășoară, azi și mîine, ampla acțiune-concurs 
de drumeție și orientare sportivă, organizată de către C.C. al U.T.C. 
— Biroul de Turism pentru Tineret, în cadrul „Daciadei**. La în
treceri participă echipe reprezentative din toate județele țării și 
municipiul București, băieți și fete, selecționate în etapele prece
dente (cite doi tineri-tinere de echipă, din aceeași unitate econo
mică sau de învățămînt). Peste 160 de iubitori ai mișcării în aer 
liber, ai „sportului pădurilor1* se vor întilni, astfel, in cadrul unui 
atractiv program, care va cuprinde : parcurgerea unui traseu necu
noscut, cu probe de orientare sportivă, după hartă și busolă, exe
cutarea unor acțiuni practice (montare și demontare de corturi) 
precum și acordarea de prim-aiufr-

IALO

t
ORIUNDE,

in condiții excep
ționale, puteți vi
ziona emisiunile 
preferate dacă
aveți un televizor

SPORT 1 /

• imagine fidelă

• selectivitate
mare

• sunet de cali
tate

• alimentare la 
rețeaua de 220 
V sau Ia acu
mulatorul mași
nii (12 W)

• Prețul 2.870 lei

Televizorul SPORT 
se vinde ți cu pla
ta in 24 rate lunare.

nfcs®
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DAN IORDACHE 
— CORABIA. „A- 
cum, după ce a tre
cut atîta timp de 
meciul nostru 
Iugoslavia, de 
Zagreb, încep 
mă gîndesc tot 
mult la jocurile 
toamnă. Aș vrea să 
știu care este regu
lamentul prelimina
riilor campionatului 
mondial. Ce se in-

Să vă reamintim 
mentul grupei noastre :

1. România 2 2 0 0 3—0
2. Spania 2 1 B 1 1—1
3. Iugoslavia 2 0 0 2 0—3

Și acum, despre regulament. Dacă două 
echipe sînt la egalitate de puncte, se ca
lifică echipa cu o mai bună diferență de 
golaveraj. Dacă cele două echipe sînt la 
egalitate de puncte și de golaveraj, se joacă 
un meci de baraj, pe teren neutru, așa cum 
s-a întîmplat în cazul Iugoslaviei și Spa
niei, pentru ediția trecută a C.M. din R. F. 
Germania. După cum vă amintiți, poate, 
în acel joc susținut pe teren neutru, chiar 
în R. F. Germania, a învins Iugoslavia, 
printr-Un gol marcat de stoperul Katalinski, 
în minutul 4,

în situația greu de întrevăzut, în gene
ral (și cu atît mai mult în special), în 
care toate cele trei echipe se află la egali
tate de puncte și de golaveraj, turneul se 
rejoacă, probabil pe teren neutru, pentru 
a se evita dublele întîlniri. Deci, dacă toate 
echipele sînt la egalitate perfectă, se joacă 
un turneu simplu : 1 cu 2, 2 cu 3 și 1 cu 3.

După cum vedeți, situația din grupa noas
tră este supusă, teoretic, tuturor variante
lor. Pînă și Iugoslavia, care are zero puncte 
și un golaveraj de minus 3 se află în con- 

• tinuare în competiție, ea avînd posibilitatea 
teoretică a obținerii celor patru puncte.

în mod practic, echipa României are 
prima șansă. In situația repetării rezulta
tului din 1975, de la Madrid (1—1), „trico
lorii** au, cum s-ar spune, calificarea în 
buzunar. Această calificare ar putea fi ame
nințată doar de o dublă neșansă : victoria 
Spaniei în Iugoslavia și victoria Iugoslaviei 
la București.

Așadar, echipa României are varianta jo
cului egal, la Madrid, care devine aproape

la 
cu 
la 
să 

mai 
din

timplă dacă sint 
două echipe la ega
litate de puncte ? Ce 
se intimplă dacă e- 
galitatea se păs
trează și la golave
raj ? Ce se intimplă 
dacă toate cele trei 
echipe, așa cum este 
cazul in grupa noas
tră, au o situație e- 
gală la puncte și, 
eventual, la 
averaj

in primul rind

gol-

clasa-

4
2
0

decisivă, deoarece o nouă remiză cu Iugo
slavia, la București, ar îndepărta Spania, în 
ciuda unei victorii la Belgrad sau la Za
greb. în sfîrșit, echipa României păstrează 
o șansă reală chiar și în cazul nedorit al 
unei înfrîngeri la Madrid, deoarece ea ar păs
tra avantajul golaverajului în disputa directă 
cu Spania (avem în vedere, bineînțeles, va
rianta unei înfrîngeri la limită) ceea ce 
face ca avantajul teoretic în partida cu 
Iugoslavia la București să fie, oricum, su
perior avantajului teoretic pe care 1-ăr avea 
Spania in deplasare, împotriva Iugoslaviei.

Toate acestea sînt calcule teoretice. Ră- 
mîne ca echipa noastră să valorifice practic 
avantajul real pe care l-a obținut în 
această primăvară și care-i permite să pri
vească jocurile din toamnă de pe o poziție 
care era greu de întrevăzut la startul com
petiției.

SEBASTIAN TA- 
CIUC — BUCU
REȘTI. Am citit re
portajul dv. despre 
Florin Cheran. M-a 
intristat faptul că

Facem cuvenita reparație morală. Să 
că Florin Cheran nu are nici o vină, 
racterul telegrafic al reportajului a făcut 
ca această perioadă foarte importantă din 
ascensiunea 
aparține —

VALERIA
NOS 
,Mult

internaționalul nos
tru nu și-a amintit 
de o perioadă, 1967- 
69, cînd i-am 
antrenor".

Ifost

lui Cheran — mărturisirea îi 
să nu apară.
TROIA-
Brăila. 

succes jucă
torilor noștri in eta
pele următoare 
„Cupei Davis" ! 
rog să mă iertați 
vă pun o astfel 
întrebare : mai 
llie Năstase

Așteptăm și noi această împlinire, Sigur 
că la 31 de ani e mai greu decît la 25 — 
vă amintiți de celebra finală cu Stan .Smith, 
pierdută... miraculos de Năstase. în ceea ce 
ne privește, continuăm să credem intr-un 
mai vechi pronostic al lui Ion Țiriac — 

' sînt vreo șase ani de atunci : „Năstase va 
ciștiga. intr-o bună zi, și Wimbledonul. Și 
o va face cînd ne vom aștepta mai puțin". 
E foarte frumos spus pentru noi, suporterii 
lui llie Năstase

ale 
Vă 
că 
de 

are 
$ansa

de a ciștiga Wim- 
bledonul ? ~~
mă I 
c<î 
i-a
pe 
campioni ai ultimu
lui deceniu să nu 
aibă și acest trofeu".

onul 7 Eu nu jS 
împac cu gindul t £
un jucător care 
surclasat deseori 
cei mai mari

loan CHIRILĂ
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EDUCAȚIA FIZICĂ A STUDENfH OR, ÎN ATfNJIA 
TUTUROR CATEDRELOR Ilf SPECIALITATE I 

® Sondajul nostru In București, Constanța și Oradea
Inițial și aplicat in școli și facultăți în spiritul prevederilor HOTARlRH 

PLENAREI C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, sistemul unitar de verifi
care și apreciere a gradului de pregătire fizică și sportivă (S.U.V.A.) a par
cul s, mai întîi, o etapă experimentală, după care treptat s-a integrat organie 
în activitatea tineretului studios. Anul de învățămint 1976/77 este al patrulea 
de cind se aplică acest sistem, destinat să contribuie la formarea și pregătirea 
unui tineret sănătos, apt să îndeplinească, in cele mal bune condiții, îndatori
rile ce revin cetățenilor patriei noastre. Astfel că probele și normele ce intră 
in componența acestui sistem nu mai reprezintă pentru nimeni din perimetrul
invățămintului o necunoscută. Totodată, in sprijinul îmbunătățirii șl permanentizării lui. in multe 
unități de invățămint au fost promovate unele Inițiative, profesorii de specialitate fiind, în mod 
firesc, in fruntea acestor acțiuni, organizîndu-le direct, prin comisii special create dintre cadrele 
didactice cu experiență, sau contribuind la instruirea unor tineri, de regulă activiști al asociațiilor stu
denților comuniști din institute și facultăți.

Peste 90% dintre studențl și-au trecut normele I
Proporția consemnată la 

I.M.F. București este mai mult 
decît îmbucurătoare. Pentru 
cine cunoaște îndeaproape ca
pacitatea profesională și spiri
tul organizatoric al colectivului 
catedrei de educație fizică și 
sport de aici (condus de conf. 
univ. Octavian Bănățan), a- 
ceastă masivă participare la 
sistem nu trebuie să surprindă. 
„Dacă condițiile ar fi fost al
tele, dacă baza sportivă a 
I.M.F. ar fi fost terminată — 
ține să ne precizeze conducă
torul acestui colectiv — atunci 
fără îndoială că am fi putut 
raporta o prezență de sută la 
sută*.

Experiența I.M.F. București 
merită, desigur, o atenție spe
cială. Pentru că la un institut 
cu aproape 7 000 de studenți 
(dintre care 3 000 în anii I și 
II), organizarea sistemului a 
reușit să atragă, alături de co
lectivul catedrei de resort și ac
tivul asociației studenților co
muniști, multe cadre didactice

de alte specialități. Și, de no
tat : în situația in care stu
denții mediciniști sint nevoiți 
să lucreze pe nu mai puțin de 
36 de baze sportive răspîndite 
în tot Bucureștiul ! A existat, 
însă, o colaborare perfectă în
tre toți factorii cu responsabi
lități in materializarea sistemu
lui. _ Cadrele didactice de spe
cialitate, in' pofida faptului că 
trebuie să lucreze fiecare cu a- 
proape 200 de studenți (!), s-au 
preocupat și de o temeinică 
popularizare a acțiunii. S-a a- 
juns ca studenții de aici să 
participe la trecerea probelor, 
a normelor, din convingere. 
S-au găsit modalități pentru a 
face cît mai atractive con
cursurile. S-a încercat totodată 
(dar, pînă acum, eu rezultate 
prea puțin spectaculoase) să fie 
atrași în această activitate și 
studenții scutiți. Dacă I.M.F. ar 
dispune de o bază 
cum a avut cîndvia, și 
pediment ar dispare, 
anul viitor...

sportivă, 
acest im- 
Poate, în

„Și totuși mal pot fi aduse corective"—

Competiția de masă „Cupa Femina" a prilejuit amatoarelor 
de sport din Hunedoara participarea la atractive întreceri. 
In imagine, o fazi de la meciul de volei dintre reprezen
tantele asociațiilor Sănătatea fi Voința, desfășurat pe tere
nul Grupului școlar siderurgic Foto : Ion VLAD

Aceasta este opinia lectoru
lui unlv. Emilia Nicodin de la 
Institutul pedagogic din Con
stanța. Corectivele vizează u- 
nele haremuri și chiar unele 
probe ale sistemului (de pildă, 
cele de alergare, de sprint, 
perspectiva de a include tot 
aici o activitate turistică de 
masă cu caracter aplicativ etc.). 
„Pedagogicul* constănțean a 
realizat din proprie inițiativă 
astfel de corective, cu sprijinul 
conducerii institutului, al aso
ciației studenților comuniști, al 
studenților de la „educație fi
zică* (care au făcut reușite de
monstrații in sprijinul siste
mului și au luat parte — îm
preună cu colegii lor de la ce
lelalte facultăți — la organi
zarea unor frumoase duminici 
cultural-sportive in municipiu 
și în județ, acțiune propagan
distică ce merită a fi relevată).

Din sublinierile interlocutoa
rei noastre precum și din da
tele puse la dispoziție rezultă 
că la acțiunea de trecere a pro
belor și normelor S.U.V.A. par
ticipă cu bune rezultate în spe
cial studenții de la Matematică, 
Fizică și Chimie. Participarea 
vrea să însemne nu numai o 
afluență la atletism, ci și la 
handbal și, în general, la jocuri 
sportive. Mai puțin convingă
toare este prezența la această

activitate extrem de ' utilă a 
studenților care reprezintă Fi
lologia și Științele Naturale. 
Există pe undeva unele expli
cații, dar ele îmbracă cel mai 
adesea un caracter 
Părerea noastră este 
valorificate mult mai 
celentele condiții de 
pun studenții acestui 
săli pentru gimnastică, jocuri și 
atletică grea, terenuri de tenis, 
baschet, volei, handbal și fot
bal, amenajări pentru atletism. 
Toate aflate in vecinătatea in
stitutului și a căminelor.

DACIADA
(Urmare din pag. 1)

trecut concurenți și echipe de 
diverse categorii de vîrstă, in- 
cepînd cu copii de grădiniță 
In fața a 580 de spectatori, pe 
baza sportivă a comunei au e- 
voluat 150 de amatori al spor
tului din comună și din satele 
Bădeni, Brebu, Siliște, Piatra 
și Ferestre. De asemenea, au 
avut loc demonstrații de gim
nastică acrobatică și artistică 
susținute de elevii școlii ge
nerale din Runcu. Alături de 
manifestările sportive a avut 
loc un frumos program artis
tic susținut de formația de 
cîntece și dansuri din comună, 
formație care a mai prezentat 
un spectacol și în satul Riul 
Alb. (prof. Maria Cojocaru).

FESTIVAL SPORTIV SĂLĂJAN

Astăzi și mîine, la Zalău, in 
cadrul competiției naționale 
„Da-ciada* se va desfășura pri
ma ediție a „Festivalului spor
tiv sălăjan". In oraș, pe bazele 
sportive respective, vor avea 
loc eu acest prilej întreceri de 
volei, fotbal, handbal, oină și 
gimnastică, demonstrații, defi
lări

subiectiv, 
că pot fi 
mult ex- 
care dis- 
institut :

Dacă șl studentele
ar dovedi mai mult interes!._

Un colectiv de specialiști de 
la Institutul pedagogic din O- 
radea (prof. univ. Aurel Encu- 
țescu, asist. Gr. Cacuci. M. 
Pirtea, N. Dulău, Al Sanislav) 
se ocupă cu multă atenție de 
angrenarea studenților, înde
osebi cei din anii I și II, la tre
cerea normelor S.U.V.A. Cele 
450 de testări efectuate în acest 
an de învățămint scot în relief 
valoarea reală a acțiunii, inte
resul manifestat de mulți stu
denți, indiferent de facultatea 
ce o urmează; dar, din pă
cate, mai puțin de studente.

Este, obiectiv privind lucru
rile. singura carență majoră a 
activității din cadrul „pedago
gicului" arădean. Studentele 
participă mai mult formal Ia 
trecerea probelor și a normelor, 
rezultatele — din acest motiv 
— sînt modeste, perspectiva de 
a atinge parametri cît mai a- 
propiați de colegele lor de la 
„educație fizică" este foarte în
depărtată.

Și aici există o preocupare 
permanentă pentru a aduce u- 
nele corective. Șl aici cîștigâ 
credit ideea că introducerea tu
rismului de masă poate veni 
in sprijinul reușitei sistemului. 
Dar sub forma unor excursii, 
a unor drumeții cu parcursuri 
reduse ; de pildă, în jurul o- 
rașului. Se consideră, tot astfel, 
necesar ea unele haremuri să 
fie modificate. îngreuiate, dat 
fiind faptul că din licee vin 
tineri cu un potențial tot mai 
ridicat. Corectivul ar urma să 
fie aplicat la probele de re
zistență. Evident, o sugestie...

Tiberîu STAMA 
Paul IOVAN

NOILOR CONSILII
SPRIJIN PREȚIOS IN ACTIVITATEA

® Analiza făcută In Biroul Camitetului
Județean Bacău al

Pornind de la faptul că 
județul Bacău. în baza 
vederilor Programului de dez
voltare a educației fizice și 
sportului pentru perioada 
197S—1980, au fost constituite 
8a de consilii comunale pen
tru educație fizică șl sport, 
recent. Biroul Comitetului ju
dețean de partid a analizat 
activitatea C.J.E.F.S. pe linia 
sprljnirtt consiliilor amintite, 
în Îndeplinirea sarcinilor ce 
le stau in fată.

Cu acest prilej a fost pre
zentată o informare scoțînd 
în relief problemele princi
pale ale activității consiliilor 
comunale pentru educație fi
zică șl sport. Astfel s-a ară
tat că multe dintre acestea — 
cele din comunele Turnași, 
Hemelușl, N. Bălcescu, Be- 
rești-Bistrlța, Căluți, Asăo, 
Podul Turcului, Oltuz, Mlnăs- 
tirea Cașin, Dărmănești —< 
au intrat imediat în atribu
ții, preocuplndu-se concret de 
rezolvarea obiectivelor prevă
zute ta planurile de măsuri, 
în general, asociațiile sporti
ve sătești au organizat nume
roase întreceri în cadrul edi
ției de vară a „Cupei tinere
tului*. Un accent deosebit s-a 
pus pe Inițierea campionate
lor școlilor generale, atît ta 
centre de comune cît șl la 
sate, acțiuni ta care au fost 
atrași numeroși participant! :

ta 
pre-

350 la Bîrsăneștl, 233 — Mtnăs- 
tirea Cașin, 420 — CăiuU, 300
— Traian. Remarcabil este șl 
faptul că In multe locuri se 
desfășoară reușite serbări 
cîmpeneștl șl duminici cultu
ral-sportive. In care, evident, 
sportul este la loc de cinste.

Dar, eu toate că „acțiunea 
de constituire a consiliilor co
munale a produs o Înviorase 
a activității sportive tn me
diul rural, nu se poate «p1"1*
— se preciza în Informare — 
eă aceasta se desfășoară pre
tutindeni la nivelul ccrLațo- 
lor“. In unele școli nu hw 
organizat campionatele șco
lilor generale (Onoești, Ota- 
lent, Stănlșeștl, Săndulenl, 
Gura Văii, Roșiori), nu se ac
ționează Încă suficient In di
recția organizării unor excur
sii șl drumeții, a concursuri
lor de orientare sportivă. Din 
păcate, mulțl profesori de 
educație fizică șl sport nu 
acordă atenția cuvenită tre
cerii normelor complexului 
„Sport și sănătate*, neajun
suri semnal!ndu-se și ta ceea 
ce privește practicarea gim
nasticii de înviorare.

în baza acestor oonrtuzK, 
Biroul Comitetului județean 
de partid a stabilit măsuri șt 
hotărtrl de îmbunătățire a 
activității consiliilor comun»- 
le pentru educație fizică șt 
sport.
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DE CE, ÎN SITUAȚII IDENTICE, REZULTATE DIFERITE?

Deși asociațiile sportive 
de aceleași t condiții, rezultatele 
sînt diametral opuse. Explicația 
consiliile celor două asociații.

PREOCUPĂRI

la sectorul 6 al Capitalei — înttmpla- 
rea făclnd să fie și 
două Întreprinderi : 
ale acestor unități 

obținute în

Învecinate — se află 
AURORA și INOX. 

dispun aproximativ 
_ ,____  _  activitatea de masă 

am aflat-o în felul cum muncesc

Un panou expus la intrarea 
in întreprindere prezintă com
petițiile de masă, alături 
fotografii de la cele mai 
cente întreceri ; la sediul 
mitetului sindicatului, 
vitrină așezată la 
sînt frumos aranjate 
cucerite la manifestările prile
juite de „Cupa Independenței*; 
in numeroase secții (repansat, 
batiste etc.) am văzut alte pa
nouri cu aspecte de Ia locurile 
de muncă ale tinerilor frun
tași în producție și în sport 
Așa am făcut cunoștință cu 
prima asociație din Secto
rul 6 al Capitalei : AURORA. 
Consiliul asociației sportive, în
drumat de președinta comitetu
lui sindicatului, loaaa ~ ' 
lescu, și-a 
unor acțiuni 
la atragerea 
practicarea 
Elena Pavcl, 
ția repansat, 
iicip, alături 
la excursiile 
șit de săptămină, dar, 
lași timp, iau parte zilnic, cu 
cea mai mare plăcere, la „re
priza* de gimnastică de la ora 
9“, Iar muncitoarea Paraschiva 
Dima, din aceeași secție, era 
de această părere : „Chiar dacă 
nu mai sint atit de tinără, 
particip cu regularitate la e- 
xercițiile de gimnastică la lo
cul de muncă. Acum, după un 
an de cînd le practic, m-am 
convins pe deplin de utiliia- 
tea lor“.

Nu trebuie să se înțeleagă, 
însă, că doar gimnastica face 
obiectul preocupărilor asociației 
sportive de la întreprinderea

de 
re- 
co- 

într-o 
loc vizibil, 

trofeele

Petcu- 
asumat inițierea 
care să contribuie 

angajaților în 
exercițiilor fizice, 
lucrătoare•la sce
ne spunea : „Par- 
de colegele mele, 
organizate la sfîr- 

în ace

Șl INITIATIVE
Aurora. Campionatul asociației 
constituie principala formă de 
angrenare a tinerelor in prac
ticarea exercițiilor fizice și 
sportului. Responsabilii spor
tivi de la cele 4 unități ale în
treprinderii — după cum aveam 
să aflăm de la locțiitoarea se
cretarei comitetului U.T.C., Iu
lian» loanițescu — îi însoțesc 
pe tineri atît la întrecerile de 
volei, cît și la cele de fotbal, 
șah și tenis de masă. O scurtă 
convorbire cu ing. Anton Proca, 
directorul întreprinderii, ne-a 
convins de seriozitatea cu care 
este privit sportul. Interlocuto
rul ne spunea : 
noastre au nevoie de
Dc aceea, consider că asociația

„Angajatele 
sport !

trebuie sprijinită să-și desfă
șoare în bune condiții activita
tea. Am creat condiții, între 
altele, de procurare a echipa
mentului și materialelor spor
tive necesare, iar la clubul în
treprinderii s-a amenajat o în
căpere pentru practicarea te
nisului de masă și șahului. 
Acum ne preocupăm de extin-

INTENȚH BUNE.
In vecinătatea .Aurorei", am 

făcut cunoștință cu o altă aso
ciație sportivă : cea de la În
treprinderea INOX. Numai că 
la aceasta din urmă activita
tea sportivă este neglijată a- 
proape total. Există un consi
liu al asociației, dar cînd l-am 
rugat pe președinte să ne vor
bească despre acțiunile inițiate, 
a făcut apel la... trecut : ,Am 
avut o echipă de fotbal, dar 
din cauza indisciplinei unor ju
cători aceasta s-a desființat" — 
ne spunea Constantin Dobrin. 
Și adaugă : „Nu avem un cam
pionat al asociației pentru

derea gimnasticii la toate oeo- 
țiile in care sint condiții**. lai* 
și opinia secretarei comitetu
lui de partid, Elena Seripcann 
„Multiplele sarcini pe care Ia 
avem pe linie de producție, M 
ne-au făcut să uităm de sport. 
Discutăm săptăminal proble
mele asociației șl găsim rezol
vare pentru flecare dintre ele"..

DAR FAPTELE ?
nimeni nu s-a gîndit ta așa 
ceva. Cit despre participări la 
întreceri din „Cupa tineretului*^ 
ori despre trecerea normelor 
complexului „Spori și sănă
tate*, să vedem ce putem 
face". Ne-am fi așteptat să a- 
flăm ceva mai mai mult st 
mai concret de la Constantul 
Drăghîci, secretarul comitetului 
U.T.C. Dar și acesta ne-a vor
bit doar despre ce a fost cu 
unul sau cu doi ani in urmă, 
precum și despre... intenții I 
„Se- practica și gimnastica la 
locul de muncă, organizam și 
întreceri de tenis de masă, și 
șah, întrucît dispuneam de ex
celente condiții. Acum insă na 
prea se mai face nimic". Toate 
aceste discuții au fost purta
te la sediul comitetului da 
partid al întreprinderii. To
varășul Teofil Popescu, adjunct 
al secretarului comitetului, pa 
bună dreptate nemulțumit da 
inactivitatea asociației, a dat ca 
sarcină comitetului sindicatului, 
precum și organizației U.T.CL 
întocmirea unui 
că dar, mai ales, 
nică la acțiune, 
Inox activitatea

astfel ca 
sportivă

ISportul| Paga 3

plan de mun- 
trecerea grab- 

la 
să 

reintre pe făgașul normal. Aș
teptăm rezultatele.

Ion GAVR1LESCU

Alergările de cros, una din numeroasele pasiuni sportive ale 
tinerilor de la „Aurora* Foto ; S. BAKCSY



Mîine, a 31-a etapă a Diviziei Ă

SE ANUNȚA DISPUTE ECHILIBRATE

I
Campionatul primei divizii a intrat în linie 

dreaptă. Cu gindul la sprintul final, dispute 
pasionante in subsol, și chiar în jurul podiu
mului. în zona cea agitată, multe echipe speră 
șl se tem în același timp. După marea sur
priză de miercuri, cînd a pierdut acasă, Rapid 
ia drumul Reșiței hotărîtă să mai descrețească 
puțin frunțile suporterilor ei. Cu o ultimă spe
ranță merge și Progresul, la Hunedoara, acolo 
unde F. C. Corvinul este și ea atît de neli
niștită. Deci, două meciuri, în care vom în
registra un mare consum de... emoții. Pe li
toral, F. C. Constanța, cu lotul ^variat" de 
accidentări și suspendări, știe că are o mi
siune grea în fața studenților timișoreni.

„Matineu!" etapei va opune pe stadionul din 
Dealul Spirii două echipe care se pot gîndi la 
un joc de calitate. Cum partide frumoase pot

oferi, la rîndul lor, Steaua și Jiul, Dinamo și 
Politehnica Iași. Spunem acestea avînd în ve
dere valoarea gazdelor, dar și forma oaspe
ților, în acest sezon. Meciuri echilibrate la 
Oradea și Pitești, pentru că F. C. Bihor n-a 
mai cunoscut victoria de patru etape, iar ad
versarul său vine după succesul din Giulești, 
în timp ce F. C. Argeș reapare după două 
etape nesperat de bogate pentru ea, prin victo
ria de la Reșița și succesul de miercuri, acasă, 
asupra Stelei. Singurul meci 
blemă pare să fie cel de la 
însă, există premise pentru 
tacuios. Gazdele, datorită 
iar oaspeții, nemaiavînd ce 
de a juca deschis și sportiv.

Vrem să credem că meciurile de 
avea drept numitor comun fair-playul.

fără nici o prO'
Craiova. Și acolo, 
un fotbal spec- 

locului 
pierde,

și lotului, 
au șansa

nuine vor

ULTIMELE VEȘTI DE LA DIVIZIONARELE A
• F.C.M. REȘIȚA a susținut 

vineri un meci-școală cu for
mația de juniori. Nu se anunță 
indisponibilități • RAPID a 
efectuat joi și vineri două an
trenamente. Tot joi, a avut loc 
o ședință de analiză pe mar
ginea meciului pierdut miercuri 
eu S.C. Bacău. La Reșița, 
Jucătorii sînt hotărîți să se 
biliteze printr-un rezultat 
Șutru este suspendat. • 
CONSTANȚA. Antrenorul 
Ola are, in continuare, 
probleme de lot. La accidentă
rile mai vechi (Mustafa, Bălo- 
«u, Popa, Peniu, Gătej) s-au 
adăugat și „cartonașele gal
bene" acumulate de Antonescu 
și Petcu, care vor lipsi mîine. 
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
a sosit 
avionul, 
drumul, 
ral. Nu
Nucă, Anghel și Covalcic, acci
dentați. a SPORTUL STUDEN
ȚESC a efectuat programul de 
pregătire cu gîndul de a șterge 
impresia nefavorabilă lăsată la 
Galați. La antrenamente a luat

toți 
rea- 
bun. 
F.C.
Gh. 

mari

ieri în Capitală, cu 
de unde și-a continuat 
cu autocarul, spre lito- 
au făcut deplasarea

parte și fundașul Manca, refă
cut în urma accidentării din 
meciul cu Steaua • A.S.A. TG. 
MUREȘ și-a continuat pregăti
rile în liniște, după succesul 
obținut în fața arădenilor. Nu 
sînt probleme în alcătuirea 
formației de mîine • F.C. BI
HOR s-a reîntors la Oradea în 
cursul zilei de joi. In progra
mul echipei a figurat o discu
ție pe marginea jocului de la 
Iași și cîteva ședințe de pregă
tire cu,accent pe îmbunătățirea 
ofensivei. Tot Iotul este valid. 
• SPORT CLUB BACAU n-are 
nici o problemă specială, doar 
jucătorul Florea va absenta da
torită acumulării a trei carto
nașe galbene • UNIVERSITA
TEA CRAIOVA. După toate 
probabilitățile, va fi aliniată 
formația care a terminat jocul 
cu Dinamo. Nu sînt indisponi
bilități • F.C.M. GALAȚI. Du
pă ultima evoluție, echipa pro
mite să aibă o bună comportare 
la Craiova. Doi jucători din 
formația de bază a gălățenilor 
nu vor putea fi. însă, utilizați. 
Este vorba de fundașii Ghirca

Reșița : 
Constanța : 
București :

Oradea : 
Craiova : 
Pitești : 
Hunedoara : 
București :

București

Durr

Secvență din meciul Steaua—Sportul studențesc, disputat în returul 
campionatului. Miine, cele două formații bucureștene_ vor 
din nou pe teren propriu

evolua
Foto : S. BAKCSY

PROGRAMUL MECIURILOR CLASAMENTUL
F.C.M.
FOTBAL CLUB 
SPORTUL STUD.

(stadionul Republicii, ora 11)
F.C. BIHOR -------------
UNIVERSITATEA 
F.C. ARGEȘ 
F.C. CORVINUL 
STEAUA

- RAPID
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- A.SA. TG. MUREȘ

- S.C. BACAU
- F.C.M. GALAȚI
- U.T.A.
- PROGRESUL
- JI UL

(stadionul Steaua)
DINAMO - POLITEHNICA IAȘI

(stadionul Dinamo)

partidei Sportul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș,Cu excepția . 
celelalte întâlniri var începe la ora 17.30.

toate

1. DINAMO 30 17 8 5 72-31 42
2. Steaua 30 19 3 8 66-32 41
3. Univ. Cv. 30 14 8 8 47-30 36
4. Jiul 30 16 4 10 54-39 36
5. A.S.A Tg. M. 30 13 5 12 41-37 31
6. Poli. Timiș. 30 14 3 13 35-33 31
7. „Poli- lași 30 11 8 11 38-28 30
8. Sportul stud. 30 11 8 11 30-31 30
9. F.G Argeș 30 11 8 11 36-42 30

10. U.T.A. 30 12 6 12 47-57 30
11. S. C. Bacâu 30 11 7 12 30-34 29
12. F.C.M. Reșița 30 12 5 13 42-48 29
13. F. C. Bihor 30 10 7 13 41-50 27
14. F.G Corvinul 30 8 10 12 28-33 26
15. Rapid 30 10 6 14 35-46 26
16. Progresul 30 10 5 15 32-58 25
17. F. C. C-ța 30 9 6 15 35-39 24
18. F.C.M. Galați 30 6 5 19 28-64 17

Etapa ‘ z 
mlnica tri 
nele rezul. 
dictării, d . 
bilanțul < 
lor, indeo 
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și mai e 
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După 1 
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a clasar, 
fel de r 
tru evit? 
în conții

și Nedelcu I, care au acumu
lat cite trei cartonașe galbene. 

© DINAMO a efectuat un an
trenament ieri, cu efectivul 
complet, mai puțin Lucescu, care 
se resimte după cele „16 minute 
de încercare" din partida cu 
F.C. Bihor • POLITEHNICA 
IAȘI vine azi la București, cu 
gîndul de a realiza un joc bun. 
O singură problemă de echipă : 
Șerbănică. suspendat pentru 
trei cartonașe galbene. în locul 
lui va juca, probabil, Banu.
• F.C. ARGEȘ a efectuat un 
antrenament fizico-tactic, ieri 
dimineață, la care a participat 
întreg efectivul de jucători. Nu 
există indisponibilități în lotul 
de bază • U.T.A. a plecat, 
după meciul de la Tg. Mureș, 
la Brașov, de unde își va conti
nua drumul spre Pitești în 
cursul dimineții de azi, Schepp,

care a efectuat miercuri etapa 
de suspendare, își va relua lo
cul în echipă. • CORVINUL 
HUNEDOARA nu-1 poate utili
za pe Miculescu pentru acu
mularea de cartonașe galbene. 
Nesigure sînt prezențele lui 
Nunweiller și Angelescu. Pre
gătirile echipei sînt conduse 
temporar de antrenorul de la 
juniori, D. Pătrașcu. • PRO
GRESUL a plecat vineri, cu 
autocarul, spre Hunedoara. Nu 
se anunță indisponibilități în 
formație • STEAUA și-a înce
put pregătirile pentru meciul 
cu Jiul a doua zi după jocul de 
la Pitești. Nici o indisponibili
tate în lotul formației bucu- 
reștene • JIUL a sosit ieri, la 
ora amiezii, în Capitală, fără 
Mulțescu (3 cartonașe galbene). 
Este incertă și folosirea lui 
Deleanu, accidentat

CU CINE MAI AU
DE JUCAT?

Vă prezentăm programul din 
ultimele 4 etape al echipelor an
gajate în disputa pentru titlu, 
precum și cel al formațiilor an
grenate încă în lupta pentru e- 
vitarea locurilor 16 și 17 :

DINAMO : cu Politehnica lași 
(acasă), Progresul (a), Jiu! (de
plasare), F.C.M. Reșița (a) ;

STEAUA : Jiul (a), Politehnica 
lași (d), Politehnica Timișoara 
(a), U.T.A. (d) ;

S.C. BACAU : F.C. Bihor 
F.C.M. Reșița (a), Sportul 
dențesc (a), Politehnica 
șoara (d) ;

F.C.M. REȘIȚA : Rapid
S.C. Bacău (d), F.C. Bihor 
Dinamo (d) ;

F.C. BIHOR : S.C. Bccâu
F.C. Argeș (a), F.C.M.
(d). Progresul (a) ;

CORVINUL : Progresul (a),
U.T.A. (d), Rapid (d), Politeh
nica lași (a) ;

RAPID : F.C.M. Reșița (d), 
Sportul studențesc (a), Corvinul 
(a), F.C. Constanța (d) ;

PROGRESUL : Corvinul (d), Di
namo (a), F.C.M. Galați (a), 
F.C. Bihor (d) ;

F.C. CONSTANȚA : Politehnica 
Timișoara (a), F.C.M. Galați (d), 
A.S.A. Tg. Mureș (d). Rapid (a).

IN CIFRE CAR

fost de partea

ECHIPA CAMPIONATULUI

11-lea

H

(a), 
(a).

(d), 
stu- 

limî-

etapei a 30-a 
de spectatori ;

(o). 
Reșița

rech
in 

de

■

DIVIZIA A

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

IUNIE
NUMERELE EXTRASE

TRAGEREA LOTO DIN 10

NU UITATI ! LA 14 IUNIE 
1977, TRAGERE EXCEPȚIO
NALĂ LOTO !

Spectacol organizat pentru „Contul omeniei"

B In cela noua partide ale 
•tapei a 30-a s-au marcat 20 de 
goluri (cea mal mică cifrâ în
registrata în retur), totalul lor 
ajungînd la 737 : 543 gazdele, 194 
oaspeții.

A Popovici a marcat primul 
M gol în actuala ediție de cam
pionat. Pe Hsta marcatorilor, du- 
pâ 30 de etape, figurează 178 
de Jucători.
• Șutru este ol 20-lea jucător 

eftmJnat de pe teren de Ic în
ceputul campionatului (ai 1* 
bi retur).

A Sportul studențesc a 
>at o „performanța" unică 
acest campionat : în meciul 
ba Galati n-a expediat nici un

șut pe spațiu! porții șl nu a be
neficiat de nici un corner.

• Din cele 270 de partide dis
putate, 183 au revenit gazdelor, 
56 s-au încheiat la egalitate, iar 
în 31 victoria a 
oaspeților.

a La partidele 
au asistat 115 000 ________ _
cel mal mulțl — 40 000 - au tost 
prezențl la meciul Universitatea 
Craiova — Dinamo.

• Primele locuri în clasamen
tul orașelor, alcătuit pe baza 
mediei de spectatori, după 30 de 
•tape, sint ocupate de : 1. Cra
iova 23 500, 2. Timișoara 16 500, 
3. București 16 400.

Alcătuită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa 
campionatului Diviziei A, după 30 de etape, se prezintă astfel :

Răducanu (211)
Cheran (213) Antonescu (224) Sătmăreanu 

Romilă (201)
Fazekas (174)

Mulțescu (214) 
D. Georgescu (196)

(221) Vigu (222) 
Bol ora (213)

L Florea (210)

Se p 
nu preș 
tonajele.' 
primesc 
cări ale 
tind, în 
Și iată 
lucruri, 
de Con 
de fotb 
campioi 
pe tușă 
mulat 
bene, 1 
tive de 
moment . 
natului.

!
ASOCIAȚIA CINEAȘTILOR 

DIN ROMÂNIA

ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 
ARTA DIN INSTITUȚIILE 
TEATRALE Șl MUZICALE 

DIN ROMÂNIA

prezintă luni 13 iunie 1977, orele 18, pe stadionul „23 August",

un spectacol extraordinar
muzical, sportiv, distractiv

lI
„STELELE FILMULUI"

cu participarea (în ordine alfabetică), 
a următoarelor

Ji
Mstele“ ale cinematografiei românești

Violeta Andrei 
Coca Andronescu 
Mircea Aibulescu 
Ștefan Bânicâ 
Ion Besoiu 
Vasile Boghițâ 
Octavian Cotescu 
llarion Ciobanu 
Jean 
Pu«u 
Ni cu

Constantin 
Câlinescu 
Constantin

lurie Darie 
Ion Dichiseanu 
Mircea Diaconu 
Dumitru Furdui 
V'adimir Gâitan 
Marin Moraru 
George Mihâițâ 
Sergiu Nicolaescu 
Dan Nuțu 
Draga Olteanu 
Margarete Pîslaru 
Irina Petrescu

Amza Pelea 
Florin Piersic 
Emanoil Petruț 
Sebastian Papaiani 
Dem Radulescu 
Victor Rebengiuc 
Colea Râutu 
Dumitru Rucâreanu 
Silviu Stâncu’escu 
Paul Sava 
Vasilice Tasta man

£

I

Echipa de cascadori a 
matografiei condusă de 

Cseh

cine-
Szoby

în .r . ----- , _ _______
fotbal aî secolului** dintre 
selecționata de fotbal a Ca
pitalei si echipa ,stelele* 

filmului**.

reprezentație „meciul

Lotul de fotbc a< echipei „STELELE FILMULUI" : Florin Piersic, Marin 
Moraiu, Jean Constantin, Ștefan Bânicâ, Puiu Câlinescu, Nicu Constan- 
lin, Setustiar Papaiani Mircea Diaconu, Vladimir Gâitan, Colea Râutu 
George Mihâițâ Silviu Stânculescu, Dan Nuțu, Dumitru Furdui, Dumitru 
Rucareanu, l?em Râdulescu (căpitanul echipei).

Lotui ae fotbc a SELECȚIONATEI BUCUREȘTI ULUI : Dudu Georges su 
Răducanu, Vigu Dumitru, Sâtmâreanu I, lordâmscu Neagu, Sames 
dâțmâreanu «I. Mircea Sandu, Zamfir, Dobrâu, Marea, Nâstase, Angh* 
lini, Cheran (căpitanu echipei).

Arbitrează scriitoru Ion Bâieșu. Arbitru de tușă : Horia Câciulescu. 
Crainicul meciului : Cristian Țopescu. Comentator sportiv : Nea Mârin.

Regia artistica : CEZAR GRIGORIU

Biletele se găses; de vînz^re la difuzoril voluntari din între
prinderi și instituții la casele de bilete ale Sălii Palatului 
R.S R și Stadionu’ 23 August, la casele volante din următoarele 
puncte ale Capitalei : Piața Romană, Bariera Vergului, Piața 
Moghioroș, Podgoria Piața Pantelimon.

• Se extrag în total 42 numere 
cîștigătoare.
• Se atribuie autoturisme „Da

cia 1300“ și „Skoda S 100“, excur
sii in U.R.S.S., Italia, R.D. Ger
mană și pe Litoralul românesc, 
precum și numeroase cîștlguri în 
bani — fixe și variabile.
• Se acordă, de asemenea, clș- 

tiguri în bani și pentru 3 nume
re din totalul numerelor extrase 
la fiecare din cele 2 faze.

a Se participă cu bilete de 5 
?i 15 lei varianta simplă, cu pre
cizarea că numai biletele de 15 
lei iau parte la toate extragerile.

JUCIND MAI MULTE BILETE, 
VA SPORIȚI ȘANSELE DE A 
DEVENI MARI CIȘTIGATOEI !

La toate agențiile Loto-Prono- 
sport și la vînzătorii . volanți din 
mediul urban puteți 
„LOZUL VACANȚEI".

„LOZUL VACANȚEI' 
autoturisme „Dacia

procura

vă oferă
1300“ șl

Gîndeam — și probabil odată 
cu noi și publicul spectator — 
că ultimele măsuri disciplinare
dictate de arbitrii alergărilor 
(sancționarea unul număr de 14 
driveri pentru diferite 
profesionale) vor 
scontat și că, pe 
ziona alergări in 
dinea, probitatea 
respectul față de _ 
elementele predominante, 
pare însă că unii driveri înțeleg 
mai greu că hipodromul, aler
gările de trap, nu pot constitui 
o sursă de venituri ilicite și că 
meseria pe care au îmbrățișat-o 
le impune anumite obligații, una 
esențială fiind corectitudinea pro
fesională. Numai așa pot fi ex
plicate manevrele deloc corecte 
efectuate de driverii S. Onache 
și G. Ciobanu în reuniunea de 
joi după-amiază. Primul s-a „as-

abateri 
avea efectul 

viitor, vom vl- 
care eorectltu- 
profesională șl 
public vor fl 

Se

„Skoda S 100“ precum si peste 
825.000 cîștlguri în bani.

Se acordă cîștiguri suplimentare 
— din FOND SPECIAL 
loare de 1.670.000 lei !

in va-

68 85

CÎȘTI- 
care

EXTRAGEREA I : 86 33 
13 56 29 22.

EXTRAGEREA a H-e î 
34 14 55 73 17 13 32.

FOND GENERAL DE 
GURI î 735.848 LEI, din 
72.856 lei, report.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 5 IUNIE

Cat. 1:1 variantă 25% (auto
turism Dacia 1300) ; cat. 2 : 2,25 
a 30.284 lei ; cat. 3 : 13,50 a 5.047 
lei ; cat. 4 : 52 a 1.310 lei ; cat. 5: 
169,25 a 200 lei ; cat 6 : 1.388,50 a 
100 lei.

Report la categoria 
lei.

Autoturismul „Dacia 
venit participantului 
POPESCU din comuna 
județul Prahova.

1 : 75.314

1300“ a re-
STEFAN 

Baba Ana,

MĂSURILE N-AU
cuns“ cu Balerin (cal cu primă 
șansă) în primul hit al Premiu
lui Dealul Mare, cîștigîndu-1 în 
schimb pe al doilea, iar G. Cio
banu și-a permis — sub privirile 
uluite ale spectatorilor — să-1 o- 
prească din acțiune pe Ibin 
(Premiul Deva), pierzînd și locul 
trei. Gîndim că asemenea „ma
niere", străine eticii sportive, de
notă o totală lipsă de respect 
față de publicul spectator, nu fac 
decît să-1 îndepărteze de cîmpul 
de curse.

Rezultate tehnice s Cursa I — 
Oseina (Tr. Dinu) rec. 1:43,8, 2. 
Hotrița simplu 8, ordinea 24 ; 
cursa a H-a — Ozoraș (Tr. Dinu) 
1:38,8, 2. Văluța, simplu 12, ordi
nea 6, event 15 ; cursa a m-a —- 
Sirius (G. Grlg-ore) rec. 1:26,6, 2. 
Oportun, 3. Balerin, simplu 6, 
ordinea 35, event 47, ordinea tri
plă 97 ; cursa a IV-a — iridium

ora 16,30 Politehnica lași — C.S.U.
. .. - ■ meciuri

(calea 
finalele

ora IO,. ......... ....... ..... ._T.
Galați, I.E.F.S. - I.C.E.D., 
în cadrul „Cupei federației1

BOX. Arena Timpuri Noi 
Dudești), de la ora 17 : 
„Cupei Metalul".

TENIS DE CIMP. Arena 
de la ora 15 : România 
în „Cupa Davis".

(m).

Progresul,
— Anglia,

DUMINICĂ

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
‘.7 : România — Italia.

Sala Floreasca, de 
C.S.U. Galați — 

— Politehnica lași, 
.Cupei federației

la ora 17 :

BASCHET, 
ora 9 : 
Steaua 
în cadrul

de

la
I.E.F.S., 
meciuri 
(m).

a un.), < 
tehnica 
publicii, 
A.S.A. 1 
Sportul 
Mureș I 
ora 15,4 
II), ora 
stadionu 
Șoimii 
roșie, o 
Chirnog 
11 : A 
(Div. C 
ICSIM ’ 
teren F 
Autobuz 
ora 11 
teren C
rom —

AVl/T EFECT..:
(Fl. Pașcă) 1:30,7, 2. Diascop,
simplu 9, ordinea 91, event 68 ; 
cursa a V-a — Helis (M. Ștefă- 
nescu) rec. 1:30,9, 2. Valy, 3. Ple- 
nița, simplu 2,90, ordinea 27, e- 
vent 63, ordinea triplă 85 ; cursa 
a Vl-a —. Balerin (S. onache) 
rec. 1:27,5, 2. Oportun, simplu 
2,20, ordinea 12, event 5, pariu 
triplu cîștlgător 19Ș ; cursa a 
vn-a — Tugaru (I. Moldoveanu) 
rec. 1:29,5, 2. Tufaria, 3. Bavari, 
simplu 6,70, ordinea 34, event 14;

Flo- 
Vlă-

la

cursa a vm-a — Cupa (I. 
rea) rec. 1:33,2, 2. Fiesta, 3. 
hița.

Pariul austriac s-a ridicat
suma de 32.171 lei și a fost cîști- 
gat 50% de un tichet în valoare 
de 16.086 lei. Report 16.085 lei.

Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

MOTC 
limon), 
fed era ț.i

RUGE
9 : 0
Dinamo 
Metalul . 
meciuri t 
Parcul 
C.S. $c 
sp. $O! 
rești ;
Șc. sp. ' 
reștl ; I ■ 
Șc. sp. 
Unirea ... 
neulul , 
nai de

TENII 
de la 
„Cupa

TENIÎ 
de la 
Bucure:



Nîinc, pc stadionul

Steaua, la ora 15,45

PETROLUL PLOIEȘTI Șl CHIMICA TÎRNĂVENI 
în finala campionatului juniorilor II și școlarilor

Divizia B, un derby
Vă prezentăm în continuare clasamentele finale ale celor 8 serii 

din campionatul juniorilor II și școlarilor. După cum se știe, câștigă
toarele acestor serii au participat la turneul final de la Hunedoara, 
în urma căruia cele mai bune două dintre ele, Petrolul Ploiești și 
Chimica Tîrnăveni, își vor disputa finala de miine.

GOVISTE
jisputată du- 
j-a oferit u- 
11 de contra- 
-îsamblul lui, 
rabil gazde- 
eriile I și a 
trie, trei re- 
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Neamț) au 
ar 3 puncte 
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în seria a 
puncte pen
ate victoriei 
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,ța lui »U“, 
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miine stu- 
ya. In seria 
u fost mai 
victorii ale 
rezultate e- 
I 18 pentru 
re. Și gol- 
nal strâns : 
viște a ciș- 
ade gazdele 
gere conse- 

. ab, In timp 
îlcea a în- 

pe ultjma

le duminică, 
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hcerea pen- 

, idării fiind,
3 disputată.

Vîlcea, locul 3, 
joacă, deoarece 
Electroputere a 
Tîrgoviște păs- 

de două puncte 
In confruntarea 

terenului

-STEAGUL ROȘU
Miine au loc meciurile eta

pei a 31-a. Programul diviziei 
secunde este dominat de par
tida de Ia Tirgoviște, in care 
liderul (44 de puncte) intilnește 
pe urmăritoarea sa, Steagul 
roșu Brașov (42 p), In timp ce 
Chimia Km. 
cu 41 p, nu 
partida ei cu 
avut loc. C. S. 
trează avansul 
și are acum, 
directă, avantajul 
propriu. De meciul acesta, care 
este de dorit să se dispute In 
cele mal bune și sportive con
diții, depind in mare măsură 
șansele de promovare ale celor 
două formații.

Din programul etapei de 
miine rețin atenția, datorită si
tuației unor formații din par
tea inferioară a clasamentelor, 
întîlnirile Portul Constanța — 
Celuloza Călărași, Unirea Foc
șani — C.S.M. Borzești, Vic
toria Tecuci — Petrolul (seria 
I), Ș.N.O. — F.C.M. Giurgiu, 
Tractorul — Chimica Tîmăveni. 
Chimia Tr. Măgurele — Fla
căra Moreni (seria a Il-a), iar 
In ultima serie. Sticla Turda — 
F. C. Baia Mare, Armătura 
Zalău — Ind. Sîrmei, Dacia 
Orăștie — U.M.T., C.F.R. Cluj- 
Napoca — Aurul Brad, C.F.R. 
Timișoara — Minerul Lnpeni, 
Mureșul Deva — „U“ CIuj-Na- 
poca. (AL. C.).

Comisiei de disciplină

LE GALBENE SE ADUNA...
1 fotbaliști 
inimă" car
ie care le 
erite încăl- 
îlui, necău- 
să le evite. 

* iei stări de
• întocmite

- riplină : 47
care 8 din
A) vor sta 

cit au acu- 
tonașe gal
ele respec- 
, în aceste 
le campio-

la ora 10 ;
:ului republi-

na mo,
■■rhnica
imo -
tadionul Re- 

J, ora

ore

De asemenea, nu va putea 
juca miine Șutru (Rapid), eli
minat de pe teren in meciul 
cu S. C. Bacău, abaterea a- 
cestui jucător urmînd să fie 
discutată în ședința de joia 
viitoare a Comisiei de disciplină.

O sancțiune exemplară a 
fost dictată Împotriva jucăto
rului Arau (Cimentul Medgi
dia), care, în mod intenționat, 
l-a lovit pe arbitru eu mingea. 
El * fost suspendat pe șase 
luni, avîndu-se în vedere și fap
tul că a mai avut abateri. Pen
tru atitudine necuviincioasă In 
teren, Uifăleanu (Universitatea 
CIuj-Napoca) a fost suspendat 
pe o etapă.

în ședința de joi seara a 
Comisiei de disciplină au fost 
discutate și incidentele petre
cute după meciul Cristalul Do- 
rohoi — Avîntul Frasin, unde 
arbitrii jocului au fost loviți de 
spectatori. Evident, acest lucru 
a fost posibil și ca urmare a 
insuficientelor măsuri organi
zatorice. Echipa Cristalul Do- 
rohoi, potrivit regulamentului, 
va suporta consecințele, avînd 
terenul suspendat pe 2 etape. 
O pedeapsă pe care o suportă 
și spectatorii din Dorohoi pen
tru actele de huliganism comise 
de cîțiva dintre ei.
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ȘEDINȚA BIROULUI 
COLEGIULUI CENTRAL 

AL ANTRENORILOR
Aseară a avut loc ședința bi

roului central al antrenorilor, 
in cadrul căreia au fost discu
tate o serie de probleme, după 
următoarea ordine de zi :

— Unele abateri de Ia con
duita sportivă a unor antre
nori divizionari.

— Prezentarea și dezbaterea 
indicațiilor de pregătire la e- 
chipele de Divizia A si B, in 
perioada 25 iulie — 21 august 
1977.

— Organizarea unui trial de 
selecție pentru lotul de tineret 
cu participarea unor jucători 
care activează în Divizia B, 
născuti după data de 1 august 
1955, acțiune ce urmează să se 
desfășoare în perioada 20—22 
iunie a.c.

— Informare asupra planului 
de pregătire al echipei națio
nale. precum si calendarul in
ternațional din cel de al doilea 
semestru al anului in curs.

— Probleme actuale si de 
perspectivă legate de calendarul 
competițional intern.

• SE ANUNȚĂ O PARTIDĂ ECHILIBRATĂ, FOARTE 
INTERESANTĂ, INTRE ECHIPELE CARE AU DOMINAT 
TURNEUL DE LA HUNEDOARA © OPINIILE Șl OBIEC

TIVELE CELOR DOI ANTRENORI

Miine, în Capitală, pe sta
dionul Steaua (ora 15,45), in . 
deschiderea partidei de Divi
zia A Steaua — Jiul, cele mai 
merituoase formații de juniori 
II, Petrolul Ploiești și Chimica 
Tîmăveni, câștigătoarele celor 
două serii ale turneului final 
recent încheiat la Hunedoara, 
iși vor disputa întîietatea pen
tru obținerea titlului de cam
pioană națională — categoria 
juniori II și școlari — pe anul 
1977. Dacă Chimica Tîrnăveni 
(ciștigătoarea seriei a VIII-a) 
a mai fost prezentă șl anul 
trecut la turneul final, fără a 
reuși însă calificarea in finală, 
adversara el, Petrolul Ploiești 
(ciștigătoarea seriei a IlI-a), 
realizează pentru prima oară 
această frumoasă performanță. 
Ambele echipe au lăsat o bună 
impresie la Hunedoara, ceea 
ce ne face să credem că fi
nala de miine va fi interesantă 
și echilibrată.

Iată acum cîteva Impresii 
culese la turneul final de la 
Hunedoara. • La competiție 
au fost prezente formații alcă
tuite din juniori născuți după 
1 august 1959 (în lotul fiecă
rei echipe figurând numai trei 
jucători născuți după 1 au
gust 1958), tineri de perspectivă, 
care mai au drept de joc la 
acest eșalon încă doi ani. e 
F.R.F., prin comisia centrală 
de juniori, a avut o bună inspi
rație organizînd turneul final 
la Hunedoara, unde condițiile 
de cazare, masă și, mai ales, 
de disputare a meciurilor (nu
mai pe teren gazonat) puse la 
dispoziție de clubul Corvinul 
au fost Ireproșabile. • Compe
tiția a scos în evidență valoa
rea apropiată a tuturor echipe
lor participante — ceea ce a 
dus la jocuri echilibrate spec
taculoase, formațiile participante 
s-au arătat bine pregătite de 
antrenori tineri și inimoși, cum 
a fost cazul echipelor F. C. 
Baia Mare (antrenor — M. Re- 
deș), Liceul de fotbal Bacău 
(G. Sichitiu), Liceul nr. 4 Ti
mișoara (T. Dobindă) sau de 
către tehnicieni mai vîrstnici, 
cu o bogată experiență în 
munca de depistare și pregă
tire a copiilor și juniorilor cum 
sînt Gică Petrescu (Metalul 
București) și C. Iordănescu (U- 
niversitatea Craiova). • Buna 
organizare a jocului, precizia

Divizia națională da Juniori

Continuă duelul dintre
S. C. Bacău

/

și F.C. Constanța
După disputarea partidelor 

etapei a 30-a a Diviziei națio
nale de juniori, S. C. Bacău 
continuă să păstreze șefia, pre
luată în etapa precedentă, gra
ție victoriei obținute cu 2—0, 
in deplasare, în fata Rapidu
lui. La numai un punct în ur
ma echipei băcăuane se află 
F.C. Constanta și se pare că în 
cele patru etape care au mai 
rămas de disputat, lupta se va 
da între aceste două formații. 
Surprinde înfrângerea la scor a 
F.C. Corvinului, care a pierdut 
cu 6—1 meciul de la Timișoara, 
cu Politehnica. Hunedorenii lă
saseră o excelență impresie în 
etapa a 29-a. cînd au cîștigat 
cu 4—0 meciul cu F.C. Cons
tanța.

Miine au loc jocurile din eta
pa a 31-a, înaintea cărora cla
samentul Diviziei naționale de
juniori arată asiiel

1. S.C. BAC Au 30 19 4 7 56-18 42
2. F.C. C-ța 30 17 7 6 55-30 41
3. F.C. Corv. 30 14 10 6 57-38 38
4. Univ. Cv. 30 16 5 9 52-28 37
5. A.S.A. 30 15 6 9 40-27 36
6. Steaua 30 13 9 8 46-35 35
7. Politeh. Tim. 30 12 9 9 39-31 33
8. F.C. Bihor 30 13 5 12 48-44 31
9. Politeh. iași 30 11 9 10 46-50 31

10. Rapid 30 9 12 9 32-35 30
11. Dinamo 30 10 9 11 25-32 29
12. U.T.A. 30 10 8 12 36-33 28
13. F.C. Argeș 30 9 10 11 36-34 28
14. Progresul ^30 9 8 13 34-41 26
15. F.C.M. Reș. 30 7 10 13 22-38 21
16. F.C.M. GI. 30 7 10 13 16-35 24
17. Sportul stud. 30 8 6 16 37-49 22
18. Jiul 30 1 3 26 25-94 5

paselor, temeinica pregătire fi
zică dar, mai ales, concepția o- 
fensivă a fiecărei echipe au 
fost cele mai importante as
pecte pozitive ale acestui tur
neu final, o Cel mai frumos 
meci : Petrolul Ploiești — Li
ceul nr. 4 Timișoara ; cel mal 
puțin plăcut : Metalul Bucu
rești — Universitatea Craiova, 
datorită ultimei echipe, care 
s-a dedat la brutalități, jucă
torii Predulescu și Dinu fiind, 
de altfel, eliminați de pe teren. 
• Cu mici excepții, toate par
tidele au fost asigurate de ar
bitraje competente. • Ținuta 
— sub toate aspectele — a tu
turor juniorilor a fost cores
punzătoare. • Și un fapt ne
gativ. Surprinzător, la o com
petiție de o asemenea amploare, 
deși în județul Hunedoara figu
rează foarte multe formații de 
Divizia B și C, nici un an
trenor de la aceste echipe nu 
a avut curiozitatea profesională 
să urmărească jocurile turneului 
final ! • Antrenorii celor două 
finaliste sînt : Mihai Mocanu 
(Petrolul Ploiești) și Tiberiu 
Mesaroș (Chimica Tîrnăveni). 
Primul, fostul fundaș stingă al 
echipei naționale și, ani de-a 
rândul, jucător de bază al e- 
chipei Petrolul, se ocupă de 
pregătirea juniorilor de trei ani. 
Iată ce ne-a declarat el : „Sînt 
nespus de fericit pentru această 
primă performanță a mea. Me
ritul revine, in primul rând, 
jucătorilor". T. Mesaros, de la 
Chimica Tîrnăveni, își vede e- 
forturile muncii sale încunu
nate de succes. Timp de 12 
ani el a pregătit zeci de ta
lente și le-a propulsat pe fir
mamentul primului eșalon. E 
vorba de Boloni, Fazekas, Va- 
rodi, Vunvulea și de alți șapte 
jucători care astăzi sînt titu
lari la divizionara B Chimica 
Tîrnăveni. „Mi-am realizat vi
sul după atîția ani, ne-a spus 
antrenorul Mesaroș. Voi căuta, 
și pe mai departe, să depistez 
alte elemente tinere de valoare. 
Doresc ca spectatorii bucu- 
reșteni să asiste la o frumoasă 
finală".

Gheorghe NERTEA

Din problemele muncii cu tinerii jucători

POLITEHNICA TIMIȘOARA: Cîștiguri reale, 
numai printr-o mai bună selecție

In urmă cu aproximativ un 
an, am vizitat, la Timișoara, 
centrul de juniori și copii Poli
tehnica. Și remarcam, atunci, 
eforturile făcute de conducerea 
clubului pentru îmbunătățirea 
cadrului material al pregătirii 
tinerilor jucători și pentru asi
gurarea unei încadrări cores
punzătoare desfășurării, la un 
nivel calitativ superior, a pro
cesului instructiv-educativ. In 
același timp, ca urmare a unei 
discuții purtate cu antrenorul- 
coordonator al centrului, prof. 
T. Itineanțu, notam la capitolul 
„promisiuni" și numele unor 
fotbaliști în plin proces de for
mare. Printre aceștia : Roșea, 
Sîrbescu, Șunda, Mușat, Farca, 
Nichici, Moldovan și Torno- 
reanu.

IERI, ASTĂZI...

Care este situația acum ? Ce 
s-a schimbat în bine și ce nu 
s-a împlinit la centrul de ju
niori și copii Politehnica Timi
șoara ?

Mai întîi, în privința activi
tății pe plan competițional, va 
trebui spus că echipa de ju
niori participantă în campiona
tul divizionar ocupă un onora
bil loc în prima jumătate a 
clasamentului, performanță ori
cum superioară celei de anul 
trecut, cînd Politehnica, în
cheind întrecerea juniorilor pe 
poziția a 3-a într-una din cele 
opt serii, s-a clasat, teoretic, 
undeva între locurile 17 și 24. 
în ce privește baza materială a 
instruirii, se poate afirma că a- 
ceasta continuă să constituie o 
preocupare de prim ordin a
conducerii clubului și că, în 
ciuda unor dificultăți obiective, 
principala problemă, aceea a
terenurilor, este, în prezent, sa
tisfăcător rezolvată.

SERIA I

1. Lie. fotbal Bc. 26 19 6 1 67-16 44
2. S.C. Bacău 26 17 4 5 70-23 38
3. Ceahlăul P.N. 26 17 4 5 56-21 38
4. Șc. sp. Tecuci 26 13 8 5 59-26 345. Rulm. Bîrlad 26 14 5 7 29-26 33
6. Poli, lași 26 14 2 10 67-38 30
7. CJS.M. Sv. 26 13 4 9 45-36 30
8. Lie. nr. 2 lași 26 11 5 10 34-29 27
9. C.S. Botoșani 26 10 3 13 37-44 23

10. C.F.R. Pașcani 26 7 5 14 33-56 19
11. Viit. Vaslui 26 4 7 15 19-76 15
12. Lie. A.I. Cuza

Foe,. 26 5 2 19 27-54 12
13. Unirea Focș, 26 4 4 18 25-64 12
14. $c. sp. Gh.

Gheorghiu-Dej 26 3 3 20 26-85 9

SERIA A N-a

1. Metalul Buc. 26 14 » 3 54-21 37
2. Steaua 26 15 6 5 66-20 36
3. F.C. Constanța 26 16 3 7 60-32 35
4. F.C. Brăila 26 14 6 6 68-31 34
5. FI. roșie Buc. 26 13 5 8 39-29 31
6. Sportul stud. 26 12 5 9 33-29 29
7. F.C.M. Galați 26 11 6 9 42-34 28
8. Rapid Buc. 26 10 5 11 37-32 25
9. Autobuzul Buc. 26 8 8 10 35-28 24

10. Șc. sp. 2 Buc. 26 10 4 12 38-43 24
11. Șc. sp. Căi. 26 9 6 11 31-42 24
12. S.C. Tulcea 26 9 3 14 32-67 21
13. C.S.U. Galați 26 4 1 21 32-75 9
14. Celuloza Căi. 26 2 3 21 25-109 7

SERIA A HI-a

1. Petrolul PI. 26 19 5 2 56-11 43
2. Dinamo Buc. 26 18 4 4 51-24 40
3. Poiana Cîmpina 26 19 1 6 60-22 39
4. Liceul „Pajura" 26 14 5 7 55-31 33
5. Progresul Buc. 26 13 5 8 47-22 31
6. T.M. Buc. 26 13 4 9 42-27 30
7. Chimia Găești 26 11 6 9 45-35 28
8. Șc. sp. Alex. 26 8 7 11 39-36 23
9. Gloria Buzău 26 9 4 13 30-38 22

10. F.C.M. Giurgiu 26 8 5 13 33-48 21
11. C.S. Tîrqovlște 26 8 1 17 31-63 17
12. Voința Buc. 26 6 3 17 22-53 15
13. Flacăra Moreni 26 4 4 18 18-60 12
14. Ș.N. Oltenița 26 4 2 20 27-86 10

SERIA A IV-a

1. Univ. Craiova 26 1« 4 4 60-12 40
2. Dinamo Slatina 26 17 3 6 65-21 37
3. Chimia Rm. V. 26 17 3 6 61-20 37
4. Șc. sp. Șt. Petr. 26 16 3 7 49-47 35
5. F.C. Argeș 26 15 4 7 44-25 34
6. Șc. sp. Craiova 26 13 4 9 53-34 30
7. Electro p. Cv. 26 14 2 10 39-34 30
8. Met. Dr. T.S. 26 11 3 12 51-44 25
9. Lie. 1 Caracal 26 10 2 14 40-53 22

10. Min. Motru 26 8 5 13 38-58 21
11. Cim. Tg. Jiu 26 7 4 15 39-61 18
12. Min. Lupeni 26 4 8 14 43-44 16
13. Șc. sp. Drăg. 26 5 3 18 25-83 13
14. Șc. sp. C. Arg. 26 2 2 22 18-89 6

Referitor la „promisiunile" 
de acum un an, antrenorul T. 
Itineanțu ne-a informat că Sîr
bescu poate fi considerat, prac
tic, o decepție ; că Șunda și 
Roșea fac parte din lotul divi
zionarei B C.F.R. Timișoara, 
fără să se fi impus, totuși, în
deajuns pentru a putea cuteza 
la un salt de calitate către Di
vizia A ; că Farca continuă să 
activeze in echipa de juniori, 
păstrînd în continuare șansa a- 
firmării ; că, în sfîrșit, funda
șul Tornoreanu — devenit com
ponent al lotului republican de 
juniori și dotat cu deosebite 
calități atletice (11,2 sec. pe 
100 m plat, 3,8 sec. pe 30 
m plat, 1,80 m la săritura 
în Înălțime) se apropie cel mai 
mult de momentul unei reale 
împliniri. Despre celelalte pro
misiuni, Mușat, Nichici și Mol- — 
dovan, nimic. In schimb, au a- 
părut și s-au impus alte nume 
noi : Iancu, un vîrf de atac 
foarte eficace, golgeterul Divi
ziei de juniori cu 21 de goluri, 
Hard, un mijlocaș ofensiv cu o 
bună tehnică de joc, și Novaco- 
vici, tot mijlocaș, care la 16 
ani aleargă distanța de 3 200 m 
(testul Cooper) în 10 minute și 
40 sec. !

...Șl MIINE

In ansamblu privind lucrurile, 
activitatea în centrul de juniori 
și copii Politehnica Timișoara 
ar putea fi apreciată ca mul
țumitoare. Cîștigurile reale însă, 
de calitate — exprimate con
cret în posibilitatea promovării 
unor jucători din pepiniera pro
prie în lotul echipei de seniori 
— intîrzie să se arate. Și a- 
ceasta deși — după cum am 
văzut — există condiții, iar co

SERIA A V-a

1. Lie. nr. 4 Tim. 26 18 5 3 54-11 41
2. Șc. sp. Carans. 26 19 2 5 55-17 40
3. U.T.A. 26 18 3 5 57-15 39
4. U.M. Timișoara 26 17 5 4 54-18 39
5. Polît. Tim. 26 12 7 7 40-20 31
6. F.C.M. Reșița 26 12 5 9 28-32 29
7. Șc. sp. Gloria

Arad 26 10 7 9 33-33 27
8. C.F.R. Tim. 26 8 7 11 31-28 23
9. Șc. sp Viitorul

Timișoara 26 7 8 11 22-32 22,
10. Rapid Arad 26 10 2 14 27-42 22
11. Strungul Arad 26 7 4 15 25-42 18
12. Diern-a Orșova 26 5 3 18 27-69 13
13. Șc. sp. Lugoj 26 2 6 18 19-63 10
14. Șc. sp. Jimb. 26 4 2 20 19-69 10

SERIA A VI-a

1. F.C. Boia M. 26 20 3 3 102-25 43
2. „U" Cj.-Nap. 26 18 4 4 74-25 40
3. Olimpia S.M. 26 13 8 5 44-34 34
4. Ind. s. C. T. 26 13 5 8 53-36 31
5. C.F.R. Cj.-N. 26 10 10 6 46-24 30
6. F.C. Bihor 26 13 6 7 53-32 32
7. Șc. sp. B. M. 26 13 4 9 56-40 30
8. Min. Cavnic 26 12 5 9 46-47 29
9. Gloria Bistr. 26 9 6 11 29-46 24

10. Șc. sp Victoria
Cărei 26 7 4 15 41-64 18

11. Armat. Zalău 26 5 7 14 21-49 17
12. C.I.L. Sighet 26 4 6 16 14-70 14
13 Șc sp. Ord. 26 6 1 19 23-70 13
14. Sticla Turda 26 2 5 19 14-52 9

SERIA A VII-a

1. Șc. sp. Hun. 26 18 3 5 46-17 39
2. Șc sp. Șoimii S. 26 16 6 4 71-24 38
3. Șc. sp. Sibiu 26 18 2 6 69-23 38
4. Metal ui Ai ud 26 17 3 6 68-26 37
5. Lie. nr. 2 Deva 26 13 3 10 56-35 29
6. Șc. sp. Mediaș 26 11 5 10 64-42 27
7. Gaz metan M. 26 9 7 10 47-39 25
8. F.C. Șoimii S. 26 12 1 13 47-64 25
9. Corvinul Hun. 26 10 2 14 39-55 22

10. Metal. Cugir 26 8 6 12 45-63 22
11. Mureșul Deva 26 7 3 16 39-57 17
12. C.F.R. Simeria 26 6 3 17 22-81 15
13. Met. Siqhișoara 26 6 2 18 25-61 14
14. Unirea Alb. Iul. 26 5 2 19 21-84 12

SERIA A VIIl-<3

1. Chim. Tîmâveni 26 19 4 3 94-14 42
2. Oltul Sf. Gh. 26 17 5 4 59-16 39
3. A.S.A. Tg. M. 26 16 5 5 60-21 37
4. Șc. sp. Brasovia 26 13 8 5 50-33 34
5. Șc. sp Cristur 26 13 4 9 45-32 30
6. NiU. Făgăraș 26 9 9 8 36-49 27
7. Șc. sp. Odorheî 26 11 4 11 44-53 26
8. Șc. sp. Tg. M. 26 8 6 12 35 37 22
9. St. roșu Bv. 26 8 6 12 31-36 22

10. Șc. sp Tg. Sec. 26 8 4 14 19-50 20
11. Tract. Brașov 26 6 8 12 35-35 20
12. Șc. sp. M. Ciuc 26 7 5 14 42-62 19
13. Șc. sp. Toplița 26 5 4 17 21-80 14
14. Șc. sp. Gheor. 26 4 4 18 20-73 12

lectivul de antrenori (compus 
din T. Itineanțu, C. Bodo, C. 
Florescu și V. Boiț) desfășoară 
o muncă plină de pasiune în 
formarea viitorilor fotbaliști de 
performanță. Explicația unei a- 
semenea situații ar trebui pusă,' 
după părerea noastră, pe sea
ma modului în care se reali
zează procesul de selecție. Pen
tru că, așa după cum a rezul
tat și din constatările la fața 
locului, descoperirea și cuprin
derea tinerilor jucători în sfe
ra fotbalului organizat se face 
destul de tîrziu, Ia o vîrstă 
cînd, de fapt, ar trebui lucrat 
pentru perfecționare și nu pen
tru învățarea sau corectarea 
unor deprinderi tehnico-tactice 
greșit însușite. Aceasta pe de o 
parte. Pe de altă parte, la Po
litehnica Timișoara, ca dealtfel 
și la alte centre de fotbal, șe 
pune exagerat de mult preț, în 
selecție, pe criteriul conforma
ției fizice și al calităților atle
tice, in detrimentul bagajului 
de cunoștințe tehnice și dc de
prinderi motrice specifice, ne
cesare practicării cu randament 
a fotbalului. De aceea, mulți 
dintre tinerii ajunși la Hmita 
superioară a junioratului, avînd 
un gabarit corespunzător, și ca
lități fizice remarcabile, nu pot 
face față, totuși, cerințelor per
formanței, pentru că sînt defi
citari tocmai Ia capitolul teh
nică, cel care definește, în 
fond, pe jucătorul de fotbal.

De aici, și concluzia, valabilă 
nu numai pentru Politehnica 
Timișoara, că numai o selecție 
timpurie, bazată pe criterii care 
țin de esența fotbalului, poate 
asigura jucătorilcr în formare 
perspectiva unor reale împli
niri, a promovării pînă pe treap
ta cea mai înaltă a performan
ței.

Mihai IONESCU



CUSELt SPECIALE-ViniGI IMPORW Al E SPORTULIH Df PtFiffIIIMAMȚĂ

Una dintre formele cele mai modeme ale 
sportului școlar de performanță, care îm
pletește in mod optim învățătura cu activi

tatea sportivă ți răspunde cerinței specializării 
timpurii, o constituie CLASELE SPECIALE, profilate 
pe diferite discipline. Înființate cu cîțiva oni in 
urmă, clasele speciale au început să rodească, 
impunînd crețterea numărului lor ți, totodată, a 
disciplinelor practicate. Ața se face că numai in 
Municipiul București există in prezent 212 ase
menea clase împărțite astfel : gimnastică - 48 
clase 1—IV, atletism - 34 clase 1—IV ți 32 clase

V—VIU, înot — 34 clase I—IV, polo — 6 clase 
V-VIII, handbal - 10 clase V-VIll, tenis de cîmp 
- 10 clase V-VIII, volei - 11 clase V-VW1, bas
chet - 8 clase V—VIU, rugby - 4 
tenis de masă - 4 clase 1-IV ți 3 
fotbal - 8 clase V-VIII.

Despre rezultatele ji, mai ales,
acestor clase ne-am propus să scriem in pagina 
de față, problema aflindu-se in plină actualitate 
ți pentru câ acum, in ultima parte a anului șco
lar, urmează să 
anul viitor.

clase V-VU1, 
clase V-VIU,

perspectivele

se facă selecția copiilor pentru

PEPINIERA BASCHETBALISTELOR
CU TALIE ÎNALTĂ

OBIECTIVUL PRINCIPAT-LlfMTNTT DL MARL VALOARE
Pentru a avea o imagine cît 

mai exactă asupra activității de 
ansamblu a claselor speciale, 
am solicitat un interviu tovară
șului Eugen Scarlat, inspector 
de educație fizică și sport la 
Inspectoratul 
rești.

— Vă rugăm, pentru în
ceput, să ne spuneți care es
te principalul obiectiv al 
claselor speciale ?

— Practicarea acestei forme 
de învățămint corespunde exi
gențelor mereu mai mari puse 
în fata tinerilor sportivi care, 
după cum se știe, au acces la 
înalta performanta la vîrste din 
ce în ce mai scăzute. Obiecti
vul principal este, deci, depista
rea și creșterea unor elemente 
de reală valoare si perspectivă 
pentru sportul nostru de per
formantă. Se cere a fi remar
cată prioritatea disciplinelor 
recomandate de documentele de 
partid. înotul, gimnastica și at
letismul cumulînd 148 de clase 
în București, ceea ce înseamnă 
aproape 70% 
de clase.

—■ Cfire 
alegere a 
speciale ?

— In primul rind școala tre
buie să beneficieze de o bază 
sportivă proprie sau să se afle 
în vecinătatea 
re are acces: 
îl constituie 
lației școlare, 
mai ales unitățile aflate In ma
rile cartiere, unde baza de se
lecție este evident superioară: 
ne gindim, de asemenea, la po
sibilitatea ca absolvenții scolii

Municipal Bucu-

din numărul total

sînt criteriile de 
școlilor cu clase

unei baze pe ca- 
al doilea criteriu 
densitatea popu- 
fiind preferate

generale să activeze în continu
are la o școală sportivă sau 
club, asa îneît urmărim și ale
gerea unor școli care să se afle 
cît mai aproape de unități de 
genul celor amintite : în fine, 
dar nu în ultimul rînd, felul în 
care profesorii de educație fi
zică își desfășoară activitatea- 
cotidiană, interesul, pasiunea șl 
rezultatele obținute de ei repre
zintă un alt argument determi
nant.

— Pentru că ați amintit 
de profesori, vă rugăm să ne 
spuneți cum sinț stabiliți 
profesorii claselor speciale î

— Obținerea unei 
catedre se 
CONCURS, 
sînt foarte 
examenului 
cont de activitatea anterioară a 
profes.orului, fiind preferate a- 
cele cadre care au dat rezultate 
în munca de creștere a copiilor 
și juniorilor, avînd deci expe
riență in această direcție. De 
altfel, în majoritatea cazurilor 
la catedrele claselor speciale 
activează maeștri și maeștri e- 
meriți ai sportului sau tehni
cieni recunoscuti pentru serio
zitatea și pasiunea lor.

— Cum se desfășoară pro
cesul de selecție ?

— în principal, selecția se 
face dintre elevii școlii de ba
ză. dar s-a trecut deja la o 
extindere a selecției prin acțiuni 
organizate la nivelul sectoare
lor. aprecieri în acest sens me
ri tind sectoarele 4. 5 si 8. Aces
te acțiuni constau din testarea 
copiilor și, Pe baza calităților, 
orientarea lor spre școlile 
clase speciale.

asemenea
face NUMAI prin 
Exigențele comisiei 
mari și, în afara 
propriu-zis. se tine

— Cine se ocupă de coordo
narea activității claselor spe
ciale ?

— în principal. Inspectoratul 
împreună cu C.M.E.F.S. Bucu
rești. Trebuie să subliniez. în
să. că absolut toate Comitetele 
de sector ale P.C.R., ca și Co
mitetul Municipal București al 
P.C.R. sprijină în mod concret 
activitatea școlilor cu clase spe
ciale.

— Ce ne puteți spune des
pre cadrul compelițional asi
gurat elevilor din clasele 
speciale ?

— începînd din acest an au 
fost inițiate întreceri inter-școli, 
pe cicluri de clase speciale. Ele 
s-au bucurat de succes si au 
stimulat vizibil interesul elevi
lor și al profesorilor. în anii 
viitori vom extinde întrecerile, 
dar — pentru a reuși cit mai 
bine — se simte nevoia ca în 
fiecare ramură de sport să a- 
vem minimum 3—4 școli.

Horia ALEXANDRESCU

La Școala generală nr. 69 din 
Capitală baschetul a fost in
trodus în anul 1970 cînd, dato
rită sprijinului primit din par
tea direcțiunii, prof. Gheorghe 
Lăzărescu a putut înființa o 
clasă — a 5-a — ale cărei e- 
leve au fost inițiate (în orele 
de educație fizică și în timpul 
liber) în baschet. Elevele res
pective au crescut, lor li s-au 
adăugat altele, provenite din 
clasele formate pe măsura 
scurgerii anilor (în anul șco
lar 1976—1977 s-a ajuns la 10 
clase, de la a 5-a 
și treptat au apărut perfor
manțele, dintre care amintim 
cucerirea de către elevele Școlii 
generale nr. 69 a cîtorva titluri 
de campioane republicane la 
junioare, precum și clasarea pe 
locul 3 (jucînd sub culorile 
bului sportiv Olimpia) in 
vizia A.

Pentru prof. Gheorghe 
zărescu și colegele lui de 
tedră — Lavinia Vasiliu și 
Floarea Roată — realizările ob
ținute nu erau însă decît o 
bază de la care avea să poc
nească acțiunea menită să con
tribuie, intr-un viitoc cît mal 
apropiat, la ameliorarea uneia 
dintre principalele probleme ale 
baschetului de performanță din 
țara noastră: aceea a jucă
toarelor cu talie înaltă.

în acest scop, cu ajutorul 
Inspectoratului școlar al mu
nicipiului București, a fost lan
sată — în ultimii doi-trei ani 
— o campanie de selecție a 
elevelor cu perspectiva de a

la a 9-a)

clu- 
Di-

I.ă-
ca-

atinge talia necesară baschetba
listelor de clasă internațională. 
Concret, în timpul orelor de e- 
ducație fizică la școlile gene
rale din Sectorul 4 s-a pro
cedat la o triere a calităților 
fizice ale elevelor, constînd din 
alergare pe distanța de 30 de 
metri, sărituri în înălțime șl 
în lungime (de pe loc), arun
carea mingii de oină, măsu
rarea înălțimii, greutății, a an
vergurii brațelor. Datorită a- 
cestei acțiuni, la Școala gene
rală nr. 69 funcționează, actual
mente, două clase a 5-a și 
cîte o clasă a 6-a și a 7-a (un 
total de 120 de eleve), toate 
cuprinzînd numai elemente 
care promit să evolueze ca talie 
plnă la nivelul dorit. Să a- 
mintlm cîteva nume: Elena 
Gheorghiță — născută în 1964, 
1,75 m, Orestina Popescu — 
1964, 1,73 m, Mădălina Marea 
— 1964, 1,73 m, Carmen He- 
deșiu — 1964, 1,72 m, Daniela 
Popescu — 1964, 1,72 m, Carmen 
Stănescu — 1964, 1,71 m.

Elevele 
fectuează 
cu durata 
în cursul
pentru pregătirea tehnico-tactică 
individuală 
manent cu 
dezvoltarea 
Bineînțeles, 
fizică sini 
scop.

claselor speciale e- 
zilnic antrenament» 
de 120 de minute, 
cărora preocuparea

se împletește per- 
interesul față de 
calităților fizice.' 

orele de educație 
folosite tn același

Dumitru STANCULESCU ]

RUGBYȘTII DINTR-A CINCEA...

cu

La Școala generală nr. 164

BAZA SPORTIVA IN HAINE NOI
Școala generală 164, cu clase 

de atletism, se numără printre 
unitățile care au confirmat efi
cacitatea acestei forme de le
gătură între activitatea școlară 
și cea de performanță. Cea mai 
bună performanță a elevilor de 
aici este un foarte bun loc II 
cucerit anul trecut la faza re
publicană a tetratlonului atletic 
școlar.

Cheia succeselor obținute de 
sportivii acestei școli se află în 
pasiunea întregii catedre de edu
cație fizică, al cărei șef este 
profesorul Andrei Barta. îm
preună cu. mai tinerii, dar la 
fel de pasionații, săi colegi — 
Alese Techirdalian,.Florin Dra
gule! Și Constantin Bogdan —, 
profesorul Barta s-a preocupat 
nu numai de o riguroasă pla
nificare și desfășurare a activi
tății sportive, ci și de perma
nenta îmbunătățire a bazei ma
teriale. Pe această linie se în
scriu și eforturile depuse pentru 
reamenajarea bazei sportive a 
școlii. Beneficiind de un spri
jin substanțial acordat de In
spectoratul școlar, precum și de 
participarea elevilor și profeso
rilor Scolii generale 203, aflată 
în vecinătate, Școala generală 
164 va dispune în curînd de un 
perimetru sportiv capabil să 
satisfacă în condiții optime exi
gențele activității atletice. Prin
tre altele, stadionul va dispune 
de o pantă înclinată (lungă de 
70 m), excelentă pentru antre
namente și care nu va avea ri
vală în țară !

La lucrările aflate în curs de 
încheiere au participat activ nu 
numai toți profesorii de educa
ție fizică și elevii școlii, ci și 
cadre didactice din alte disci-

pline, care au înțeles rostul și 
utilitatea acestei munci.

Așteptînd o... invitație la inau
gurarea stadionului (care mai 
necesită doar puțină zgură!), 
urăm succes elevilor și profeso
rilor Școlii generale 164 In pa
sionata lor activitate !

într-un cadru organizatoric 
tot mai adecvat, rugbyul juve
nil tinde pe zi ce trece să de
vină ceea ce prin definiție tre
buie să fie : izvor de talente 
pentru un sport care ne-a adus 
multe satisfacții, 
încă de la 
vîrstă. Este 
piilor din 
începutul a 
buri mari, 
țese sau R.C. Grivița Roșie. Iar 
de la prima școală generală cu 
program de rugby 
muncii și pasiunii nu 
ziat să apară.

în 1973. la Școala 
nr. 175 ..Dumitru Petrescu' 
sectorul 8 al Capitalei, progra
ma de educație fizică includea, 
în „premieră pe țară", ORE DE 
RUGBY. Și din anul următor 
activitatea căpăta un contur 
precis. Foștii divizionari A Ion 
Vasilică și Călin Căli man, ab
solvenți ai I.E.F.S. cu specia
lizarea în sportul cu balonul 
oval, porneau la inițierea în 
tainele unui joc greu a peste 
o sută de elevi din patru clase 
(V-VIII). Majoritatea copiilor

Și aceasta 
cea mai fragedă 
cunoscut cazul co- 

comuna Fîrțănești. 
fost făcut și la clu- 
ca Sportul studen-

roadele 
au întîr-

generală 
din

învățaseră primele litere ale al
fabetului in această unitate 
școlară. Dar cei doi tineri pe
dagogi au mers în căutarea de 
elemente și la „170", „171",
„173". Lucrul propriu-zis cu
prinde un ciclu săptăminal de 
3 zile pe săptămînă a două 
ore. Firește, programul este 
adecvat vîrstei : altfel se mun
cește cu începătorul dintr-a 
cincea, altfel cu „avansatul* 
dintr-a șaptea.

Terenul de zgură din curtea 
școlii va deveni in curînd o 
amintire. în locul lui se va 
găsi un spațiu de pregătire și 
joc gazonat, creat prin muncă 
patriotică, cu sprijinul R.C. 
Grivița Roșie. Și pentru că am 
pomenit numele primului club 
de rugby din România, să 
amintim că între acesta și pri
ma școală cu profil de rugby 
din România există o legătură 
organică. Sprijinul unității de 
performantă este total (un alt 
exemplu elocvent : elevii de la 
„175“ pot fi Intîlniți, mai toa
tă săptămînă, antrenîndu-se la

Parcul Copilului), iar unitatea 
școlară și-a trimis cele dinții 
„produse" antrenorului Gheor
ghe Fișialu. la Grivița Roșie 1 
Marin Vătafii, Lucian Mercaș, 
Valerin Picu, Vasile Mercaș. 
Catedra de rugby de la „175“ 
colaborează perfect și cu pro
fesorii de la „Cireșarii", prin
tre care Sorin Costea, Pascala 
Tronici. Iar din partea inspec
torilor Eugenia țicaliuc și Eu
gen Scarlat ajutorul este ori- 
cînd asigurat. Și nu trebuie 
omis aportul părinților...

Marea problemă ar fi aceea 
a... adversarilor. Pentru că pro
cesului de deprindere a taine
lor unui sport' îi urmează, în 
mod logic, punerea lor în prac
tică. în luna aprilie, școala a 
participat la o competiție orga
nizată la Galați, unde Insă toți 
adversarii erau mai mari cu cel 
puțin 2 ani. Este deci firească 
întrebarea inimosului director 
de la „175", Victor Surdeanu : 
pe cînd o nouă școală cu pro
gram de rugby ?

Geo RAEȚCH1

Sportul

HANDBALISTII DE MÎINE»
Handbalul, joc sportiv cu 

vechi tradiții in București, be
neficiază de 5 școli cu clase 
speciale : Liceul 2 și 
generale nr. 77, 109, 148

Ne-am oprit la două 
aceste școli pentru a 
care sînt rezultatele

La Liceul 2, sub îndrumarea 
șefului de catedră, prof. Gheor
ghe Predescu, își desfășoară 
activitatea două clase sipeciale 
(a Vl-a și a Vll-a). Selecția 
riguroasă — capitol la " care 
profesorul Predescu este apre
ciat de multi ani — a contri
buit substanțial la faptul că în 
momentul de fată absolut toți 
elevii claselor speciale au atins 
un nivel de cunoștințe tehnico- 
tactice foarte bun. calitățile fi
zice ale colectivului permițînd 
profesorului să parcurgă repe
de etapa de inițiere și să abor
deze într-un timp scurt etapa 
perfecționării. O serie întreagă 
de jucători se anunță de pe 
acum drept veritabile speranțe: 
Carmen Gancev, Florica Sfreja, 
Daniela Matei. Mihaela Ciucur, 
Iulia Caraciuc, Cătălin Borde- 
ianu. Ovidiu Mantu. Dan Mina 
gi Ovidiu Oprișoreanu,

Cu toate că școala dispune de 
o bază sportivă proprie, profe
sorul Predescu a trecut în ulti
ma vreme la antrenamente pe 
terenurile de la Stadionul ti
neretului. aflat în apropiere.

Școlile 
și 200. 
dintre 

_ vedea 
muncii :

co-ceea ce a sporit interesul _ 
piilor, care se simt In largul 
lor în atmosfera stadionului.

Rezultatele nu au întîrziat să 
apară, cel mai semnificativ din
tre ele fiind obținut de echipa 
feminină : deși este alcătuită 
din eleve de clasa a Vl-a. ea 
a încheiat neînvinsă întrecerea 
pe sectorul 1 a selecționatelor 
de licee.

Al doilea popas — la Școala 
generală 109 din șoseaua Giur
giului. Cei doi profesori de aici 
sînt binecunoscuți în lumea 
handbalului. Stela Diaconescu 
activînd pînă nu de mult în 
Divizia A, iar Nicolae Nenu 
fiind antrenorul echipei Con
fecția, o fruntașă a primului 
eșalon. Apreciind condițiile de 
lucru pe care le au la dispo
ziție elevii claselor speciale, 
precum șl pasiunea cu care di
rectoarea scolii, Georgcta Mlcu 
și „adjunctul" Mihai Vișoiu 
sprijină activitatea claselor spe
ciale. am notat cîteva nume de 
elevi fruntași l Constanța Căli- 
nescu, Ioana Ncagu, Valeria 
Irimescu, Aneliesse Eisler. Ni
colae Moise. Florin Alexandres- 
cu. Mihai Buculei, Ianeu Benga 
și Dorel Casu. Nu peste mult 
timp vom auzi vorbindu-se des
pre ei ca despre veritabile ta
lente ale handbalului nostru, 
(al. h.).

• începînd din a- 
nul școlar tn 
s-a trecut la 
ducerea 
tală __________ .
din clasa I, în școli
le profilate pe jocu
ri sportive. ,In acest ... __ -----

o 
pregă- 

generală
care 

aborda-

cura 
lntro- 

experimen- 
a atletismului.

iei se asigură 
vreme copiilor 
foarte bună 
tlre fizică 
șl multilaterală, 
le pe.’mlte 
rea cu succes a pro
cesului de inițiere In 
jocurile sportive.
Deocamdată, de a- 
csastă idee salutară 
beneficiază doar șco
lile 178 (baschet) șl 
69 (fotbal), dar In 
anii următori practica 
se va extinde.
• Ua exemplu de 

colioorare între școa
lă șl club este oferit 
de Șc. gen. 24, cu 
clase de gimnastică șl 
clubul Dinamo Bucu
rești. De asemenea, 
legăturile dintre Șc. 
sp. 3 șl școlile gene
rale 75 și 58 au fost 
șl continuă să fie 
fructuoase, ambele 
părți avlnd numai de 
câștigat.

a Cele U clase de 
Înot și polo ale Școlii 
generate 3 au început 
să producă 1 întreaga 
catedră, in frunte cu 
profesorul Vladimir 
Agarici, se preocupă 
în permanentă de 
Îmbunătățirea activi
tății. Nu același lu
cru se poate spune șl 
despre înotătorii de 
La „C.A. Rosetti", 
care se mențin într-un 
deplin anonimat ! Pe 
cînd primele rezulta
te ?
• Printre cele mal

bune eleve ale pro
fesoarei Silvia Tca- 
eiuc, de la Șc. gen. 
103, se află talentata 
gimnastă Rozica Po
pescu care, sub cu
lorile C.S. Școlar, a 
realizat în ultimul an 
performanțe excelen
te atlt pe plan in
tern, cît șl Interna
țional, tn întrecerile 
de gimnastică ritmică.

BREVIAR
• începînd de anul 

viitor. Liceul D. Bo- 
lintlneanu, profilat pe 
taot și polo, Jșl va 
mări considerabil nu
mărul de elevl-spcr- 
tivL Astgurind con
diții excelente pentru 
cele două discipline, 
școala. a declanșat 
recent o nouă campa
nie de selecție, 
examenele-test se 
prezenta și copil 
alte cartiere 
Bueureștiu’ul.

• Directorii .___
lor cu clase speciale 
TREBUIE să susțină 
activitatea sportivă și. invitați 
să participe nemijlo
cit la ea. Iată cîțlva 
dintre cei care meri
tă felicitări : Corne
lia Citirea (69), Iile 
Alexe (21), Georgcta 
Micu (109), Olimpia 
Nicuiescu (199), Ana 
Cozmiță (148), Flori
ca Șchtopu (58), Du
mitru Dobrescu (164) 
șl Silvia Florian (24). 
Scor general : 6—2

La 
DOt 
din 
ale

școli-

pentru tovarășele 
DIRECTOARE !...
• O propunere 3 

practica studenților 
de la I.E.F.S. ar tre
bui să fie organizată 
tocmai în școlile cu 
clase speciale, con
tactul viitorilor pro
fesori șl antrenori cu 
activitatea de crește
re a performerilor 
făclndu-se astfel de 
timpuriu. Se pot or
ganiza, de asemenea, 
acțiuni metodice ex
perimentale, mal alei 
In cadrul „specialii 
zărilor".

e Stabilitatea pa
siunii este o condiție 
absolut necesară în 
activitatea profesori
lor de la clasele spe
ciale. Profesorul Ja- 
noș Balogh de la Șc. 
gen. 143 (handbal) 
era la început un 
entuziast, pentru ca 
In prezent să se re
tragă, mulțumind u-se 
cu orele de educație 
fizică.

e Un Interesant 
schimb de experiență 
a fost organizat re
cent de inspectorate
le școlare din Bucu
rești șl Rm. Vîlcea. 
Peste 80 de profesori 
de specialitate din 
Rm. Vîlcea au fost 

U in Capitală 
pentru a urmări lec
ții deschise la cîteva 
clase speciale.

a Un nume de care 
Se leagă numeroase
le realizări ale spor
tului de performanță 
bucureștem -t cel al 
inspectoarei Eugenia 
ficaliuc, exemplu de 
activitate... non-stop 
mal ■ ales în benefi
ciul claselor speciale I



CAMPIONATE» COMPETIȚII DEBUT DE BUN AUGUR Al SCHIFIȘTILOR
Dinamo — campioană pe 

echipe Ia caiac-canoe
Zi frumoasă ieri, la Snagov, 

atmosferă de concurs mare, cu 
întreceri palpitante, cu suspense 
și, în cele din urmă, cu un titlu 
de campioană republicană pe e- 
chipe pentru Dinamo, la capătul 
uneia din cele mai interesante 
reuniuni nautice văzută în ulti
mul timp.

Anticipam o dispută strînsă pen
tru titlu între Steaua, câștigătoa
rea de anul trecut, și Dinamo. 
Așa a și, fost, chiar dacă scorul 
final al victoriilor în cele 11 
curse, 7—4 pentru dinamoviști, ar 
putea lăsa impresia unei des
prinderi ușoare. Dinamo și-a va
lorificat atuurile individualităților 
de care dispune, Vasilc Diba, 
Ivan Patzaichia, Lipat Varabiev 
și Maria Cozma, obținînd succe
sele scontate, dar a reușit să se 
impună și în două probe în care 
antecedentele indicau avantaj 
pentru Steaua ; canoe dublu 1 000 
m, unde Pavel Cozlov — Gheor
ghe Lungu au întrecut pe repu
tații Gheorghe Danilov — Gheor- 
ghe Simionov și caiac dublu 500 
m. unde cuplul Mihai Zafiu — 
Nicolae Simiocenco a depășit 
printr-un efort admirabil pere
chea Larion Serghei — Policarp 
Malihin (ambele echipaje steliste 
au fost medaliate la Montreal !). 
Această ultimă probă a repre
zentat momentul-cheie al con
cursului, Dinamo a realizat al 
șaselea punct, cîștigînd apoi și 
la canoe dublu 5G0 m. proba con
siderată a priori ca hotărâtoare...

Rezultate tehnice : 1000 m : K 1 î
1. B. Borbandi (Steaua) 3:59,7,
2. C. Macarencu (Dinamo) 4:01,2,
3. M. Ionescu (C.S Brăila) 4:07,1;
C 1 : 1. I. Patzaichin (D) 4:03,2,
2. O. Ivanov (Rapid) 4-.15,3, 3. G. 
Denisov (S) 4:15,4 ; K 2 ; 1.
Steaua (V Simiocenco — I. Dra- 
gulschi) 3:34,9, 2. Dinamo (O. 
Samachi — R. Filipov) 3:39,4, 3. 
Șc. sp. Politehnica Timișoara (C. 
Szekely — R. Sander) 3:43,6 ; C2:
1. Dinamo (P. Cozlov — Gh. Lun
gu) 3:50,3, 2. Steaua (Gh. Dani
lov — Gh. Simionov) 3:50,6, 3.
S.C. Tulcea (M. Silvestru — V. 
Yasiliev) ; K 4 : 1. Steaua 3:07,4,
2. Dinamo 3.-09,0, 3. Ancora Ga
lați 3:22,8; 500 m, K1 : 1. V. Dîba 
(D) 1:43,0, 2. R. Vartolomeu (S) 
1:51.2, 3. S. Camenițchl (R) 1:54.3; 
Cl: 1. L. Varabiev (D) 1:59,5,
2 S. Corneenco (S) 2:02,3, 3. D. 
Nenciu (S.C. Tulcea) 2:09.3 ; 
K 1 F : 1. Maria Cozma (D) 
2:06.5, 2. Adriana Mihala (S) 2:07,7,
3. Victoria Denesiuc (R) 2:17,6,
K 2 : 1. Dinamo (M. Zafiu — N. 
Simiocenco) 1:39.1, 2 Steaua (L. 
Serghei — P. Malihin) 1:39,6, 3. 
Olimpia (FI. Nițescu — F. Cos- 
tache) 1:45,0 ; C 2 : 1. Dinamo 
(Gh. Munteanu — P. Marcov) 
1:49,8, 2. Steaua (T. Simionov — 
Gh. Simiocenco) 1:51,3, 3. Rapid 
(D. Babencu — N Mlhăiescu) 
1:57,9 ; K 2 F : 1. Steaua (Agafia 
Orlov — Maria Ivanov) 1:52,5, 2.

BASCHET PENTRU ELEVE
Școala generală nr. 69 și 

liceul cu program de baschet 
din București, str. Stejarului 
nr. 42, sectorul 4, primește 
eleve talentate, din toate ju
dețele țării, pentru clasele de 
școală generală și liceu.

Pentru clasele a V-a, a 
Vl-a, a Vil-a și a VID-a În
scrierile se fac ptnă la 25 
iunie. Pentru anul I Înscrieri
le se fac pînă la 13 iunie.

Examenul medical obliga
toriu pentru anul I are Ioc In 
ziua de 14 iunie 1977, ora 7, 
Ia Dispensarul central pentru 
sportivi.

Probele de aptitudini pen
tru anul I au loc in zilele de 
23 și 24 iunie 1977. ora 9.

înscrierile pentru anul II se 
pot face pînă la 1 august 1977. 
Școala funcționează cu toate 
elasele numai în cursul di
mineții. Se asigură, contra 
cost, masă și cazare.

Informații suplimente re la
secretariat, telefon 47.54.75.

In cadrul Săptămlnii olimpice**

O nouă acțiune remarca
bilă în cadrul „Săptămlnii 
olimpice" : in holul central 
al liceului „Nicolae Băl- 
cescu“ din Capitală, elevii 
școlii, membri ai Cercului 
olimpic „Pierre de Couber
tin", au organizat o expo-

Dinamo (Nastasia Buri — Stela 
Moldoveanu) 1;53,4, s. s.C. Tul
cea (Ioana Rădăneață — Maria 
Căman) 2:05,7. Clasament gene
ral : 1. Dinamo 102 p — campioa
nă, 2. Steaua 95 p, 3. Rapid 58 p,
4 S.C. Tulcea 54 p. 5. Olimpia 
53 p, 6. Șc. sp. Politehnica 
Timișoara 39 p etc.. (Vladimir 
MORARU)

Dirt-track și motocros 
in Capitală și la Moreni

• Etapa a treia a competiției 
de dirt-track dotate cu trofeul 
„Cupa F.R.M." s-a desfășurat 
joi pe pista stadionului municipal 
din Brăila. întrecerile au fost 
dominate de echipa Metalul 
București, care a totalizat 40 p, 
fiind urmată în clasament de 
Voința Sibiu — 31 p, C.S. Brăi
la — 16 p și Rapid Arad — 9p. 
Clasamentul general după trei 
etape : 1. Metalul 114 p, 2. 
Voința 108 p. 3. C.S. Brăila 34 
p. 4. Rapid 31 p.

Etapa finală este programată 
mîine dimineață. începînd de la 
ora 9, pe pista stadionului Me
talul din Capitală. (Tr. Enache
— coresp.)

• Traseul de la marginea o- 
rașuluj Moreni va găzdui la 19 
iunie etapa a patra a presti
gioasei competiții internaționa
le de motocros dotate cu „Cupa 
Prietenia". In calitate de gazdă, 
tara noastră va participa în con
cura cu două echipe. In vede
rea alcătuirii celor două for
mații, va avea loc mîine la Mo
reni un trial la care vor parti
cipa alergătorii fruntași din 
toate centrele.

Dispute interesante in 
finalul campionatului 

de popice
MANGALIA NORD, 10 (prin tele- 

fon). întrecerile turneului final al 
campionatului Diviziei A la popice - 
ediția a IX-a — care desfășoară 
pe arenele din stațiunile Neptun 
(băieți) și Olimp (fete) dau loc la 
dispute foarte interesante. Deși joa
că pe arene neutre, pe care nu au 
mal evoluat, unele dintre cele 12 
echipe finaliste obțin rezultate bune, 
cîștigînd ta fața unor formctM bine 
cotate, cum a fost de pildă cazul 
sextetului clujean Voința (m), care a 
dispus de Petrolul Teleajen Ploiești, 
prima clasată in seria Sud, și de 
Olimpia București. Actualul turneu 
final se desfășoară după un nou sis
tem ; primele trei clasate in serHIe 
Sud (fete șl băieți) joacă cîte o 
partidă cu ocupantele acelorași 
locuri in seriKe Nord. Pînă acum, în- 
tr-o formă bună se prezintă echipele 
feminine bucureștene Laromet șl 
Voința șl. actuala deținătoare a ti
tlului, Voința Tg. Mureș, principale 
pretendente ta locul I. La bărbați, ta 
ora cînd telefonez. In postură de 
favorite se află — spre surprinderea 
generală - Aurul Baia Mare, Voința 
Quj-Napoca, formații foarte omoge
ne, flecare avînd cîte două victorii.

Rezultate tehnice. Feminin : Gloria 
București cu Voința Tg. Mureș 2 551
— 2 562 p d, cu Textila Timișoara 
2 542 — 2 399 p d ; Voința București 
cu Voința Quj-Napoca 2 529 — 2 413 
p d ; Laromet cu Textila Tknfșoora 
2 596 — 2 448 p d. Masculin: Olimpia 
București cu Electeomureș Tg. Mureș
5 023 - 4 941 pd. cu Voința Quj-
Napoca 5 010 — 5 042 p d ; Aurul
Bala Mare cu Gloria București 5 212
— 5 156 pd, cu Petrolul Teleajen
Ploiești 5 149 — 4 992 p d ; Voința
Quj-Napoca cu Petrolul Teleajen 
Ploiești 5 040 - 4 925 p d.

Campionatul se încheie sîmbătâ 
seara cînd se vor cunoaște cam- 
nete țârfi pe 1976-1977. (Toma 
RĂBȘAN)

Cap de afiș la rugby : 
Dinamo — Știința 

Petroșani
Duminică, după un „Inter

mezzo parizian.", lată-i pe cei 
mal buni rugbyști în fața cam
pionatului național, care ae 
reia eu meciurile din ambele 

serii. Partida zilei (căreia, to
tuși, nu-i putem atribui ca
lificativul de derby, fiindcă 
XV-le Științei evoluează slab 
în acest sezon) va opune pe 
Dinamo București, performera 
ultimei etape (32—16 cu Fa
rul !), formației ■ amintite din 
Valea Jiului. Din nou Dinamo, 
care nu credem că va fi con
fruntată cu probleme insolu
bile, va juca... în deplasare, pe 
Olimpia (ora 10,30), in cuplaj 
cu meciul Olimpia — Sportul 
studențesc (ora 9), o partidă 
în care studenții păstrează pri
ma șansă. Oricum, socotim că 
cei care vor merge pe stadio
nul din șos. Vltan vor fi re
compensați de calitatea rug- 
byului ce-1 vor presta cele pa
tru competitoare. In prima 
grupă valorică — alte două 
partide, în provincie : la Bîrlad, 
Rulmentul va juca cu Steaua, 
anul acesta prea tare pentru 
a da emoții suporterilor. Dar 
— cine știe ? — balonul este... 
oval. La Constanța Farul se va 
Impune, probabil, în fața XV- 
lui sibian (C.S.M.). în ceea ce 
o privește pe Grivița Roșie, ea 
și-a jucat anticipat meciul cu 
„Poli" Iași (3—4), deoarece 
ieșenii au plecat într-un tur
neu în Italia. Celelalte jocuri 
ale etapei : Gloria Buc. — 
Rapid Buc. ; Agronomia Cluj- 
Napoca — Gloria Buzău ; Mi
nerul Gura Humorului — Uni
versitatea Timișoara.

• Mîine se vor disputa și 
semifinalele campionatului de 
juniori : Șc. sportivă Șoimii Si
biu — Șc. sportivă 2 Buc. ; Șc. 
sportivă Locomotiva Buc. — Șc. 
sportivă Unirea Iași.

„Cupa Steaua" la tir
O serie de foarte bune rezulta

te a caracterizat prima zl a 
„Cupei Steaua" la tir. Cîștigăto- 
rii, ca șl cel care s-au clasat in 
imediata lor apropiere, au reali
zat cifre valoroase la pistol li
ber, pușcă standard șl liberă, 60 
fc. I. Codreanu (597 p) confirmă 
că 1977 poate fi considerat anul 
deplinei sale consacrări, cîștigînd 
unele concursuri In stil de mare 
campion. îmbucurător este fap
tul că șl ceilalți componenți ai 
lotului olimpic de pușcă liberă 
s-au grupat peste 592 p. Georgeta 
Chlosac s-a impus clar la pușcă 
standard (596 p) dar lăudabilă 
este șl performanta Margaretei 
Vochin care, cu 594 p, Iși depă
șește substanțial vechiul record 
personal. Un spectaculos come
back reușește L. Glușcă. cu 560 
p. la pistol liber, dar oare nu-1 
păcat eă din necunoașterea re
gulamentului' (T!) a fost penali
zat cu 1 punct de către arbitri 7 
(Rezultatul de pe ținte : 561 p).

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă, 60 fc, seniori : 1. I. Co
dreanu (Steaua) 597 p, ,. I. Olă- 
rescu (I.E.F.S.) 595 P, 3. N. Ro
taru (I.E.F.S.) 594 p, 4. M. Onci- 
eă (Dinamo) 594 p, 5. M. Marin 
(Steaua) 593 p, 6. Gh. Vasllescu 
(Olimpia) 593 P ; pușcă standard, 
so fc, senioare : 1. Georgeta
Chlosac (Steaua) 596 p, 1. Mar
gareta Vochin (Olimpia) 594 p. 3. 
Veronica Tripșa (Dinamo) 592 p; 
junioare : 1. B. Lămășanu (Olim
pia) 533 p ; pistol liber, seniori : 
L L. Glușcă (Dinamo) 560 p, 1. 
L. Fop (Dinamo) 556 p, 3. L. Stan 
(Steaua) 550 p. (RADU TIMOFTE).

In concursurile din Italia, Austria și R. F. Germania

CĂLĂREȚII AU CORESPUNS, CAII MAI PUȚIN...
— Interviu cu antrenorul DUMITRU VELICU—

După o lungă perioadă de 
timp, echitatia românească a 
restabilit, prin recentul turneu 
european al săritorilor peste 
obstacole, contactul cu plutonul 
fruntaș al elitei mondiale. Roa
dele participării la concursuri 
de mare dificultate, intențiile 
cu care au fost abordate aceste 
pretențioase examene, învă
țămintele desprinse, precum și 
perspectivele călărie! noastre au 
constituit tema principală a unei 
discuții cu antrenorul lotului de 
obstacole, Dumitru Velicu.

— Care a fost scopul de
plasării lotului nostru de să
rituri la concursurile din 
Italia, Austria și R.F. Ger
mania ?

— Două rațiuni au stat la 
baza hotărîrii de a efectua acest 
turneu : aceea de a constata di
rect în concurs, nivelul călăre
ților de elită, apreciind locul 
nostru într-o eventuală ierarhie, 
precum și aceea de a judeca 
obiectiv, cu argumente concrete, 
perspectivele săritorilor români 
la viitoarea ediție a J.O. si — 
mai ales — ce trebuie făcut 
pentru a spera la rezultate 
bune.

— Cum apreciati evoluția 
reprezentanților noștri ?

— Fată de dificultatea extre
mă a parcursurilor și de valoa
rea ridicată a participantilor, 
consider că rezultatele sînt pro
mițătoare. La concursul de la

într-o componentă mo- 
radical fată de anul 

— au debutat în noul 
international. „Regata

ciclul olimpic 1977

că într-o companie 
de valoroasă — au fost 
aproape toți campionii 
de la Montreal ! — și

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, loturile de canotaj ale Româ
niei — 
dificată 
olimpic 
sezon
Moscova", la care au participat, 
inaugurînd și suita competiții
lor din 
1980.

Faptul 
deosebit 
prezetnti 
olimpici 
numeroasă (9 țări, la care se 
adaugă sl echipele reprezenta
tive ale tuturor republicilor u- 
nionale), echipajele României 
au reușit, cu o singură excep
ție, să obțină calificarea în fi
nale si să se claseze apoi. în 
majoritate, pe po
ziții fruntașe, con
stituie un rezultat 
de bun augur, un 
prim pas în arena 
internațională. A- 
cest debut era aș
teptat cu interes 
de toți tehnicienii 
noștri, întrucît du
pă campionatele 
republicane pe am
barcațiuni mici lo
turile reprezenta
tive au fost recon
siderate, ponderea 
fiind deținută acum 
de schifiști și schifiste din noua 
generație, elemente în care se 
pun mari speranțe în anii vi
itori. dar de la care se așteaptă 
confirmări încă din acest an. 
Rezultatele obținute la „Regata 
Moscova" pot fi trecute în drep
tul realizărilor

La feminin, liderul echipaje
lor noastre a fost cel de 4+1 
rame alcătuit din Marlena Pre- 
descu, Florica Petcu, Elena A- 
vram, Angelica Chertic ■+ Ele
na Giurcă. La primul său start 
in această formulă, echipa a 
ocupat un excelent loc II, de
pășind cele două schifuri —ale 
Bulgariei si U.R.S.S. — care se 
clasaseră mai bine în finala o- 
limpică de la Montreal și ce- 
dind doar în fata deținătoarei 
titlurilor de campioană mondia
lă și olimpică, echipa R. D. 
Germane.

„Bronzul" cucerit Ia 4+1 vîs- 
le în întrecerea de anul trecut, 
din Canada, a fost reconfirmat 
acum la „Regata Moscova", un
de noul echipai, avînd în com
ponență doar una dintre „olim
pice" — 
a ocupat 
Andone, 
raschiva 
de talent, promit și ele mult 
dar faptul că din echipă nu au 
făcut parte cele mai bune două 
vislase ale tării la această oră 
— Veronica Holman și Maria 
Catană — ne Îndreptățește să 
afirmăm că există certe posi
bilități de ascensiune In ierar
hia acestei probe în momentul

« ÎNTINERIREA LOTURI
LOR A CREAT NOI PERS- 
PECT1VE
NOSTRU © PROMISIUNI 
MARI IN PROBELE FEMI
NINE DE 4+1 RAME Șl 
4+1 VÎSLE • ECHIPA
JUL DE 2+1 REVINE IN 
ACTUALITATE I • SIMION 
SI GALL - ECLIPSĂ DE 

FORMĂ ?

Felicia Afrăsiloaia — 
aceeași poziție. Maria 
Ancta Marin și Pa- 
Mariș, schifiste tinere.

Roma, unde au fost prezente 8 
echipe (Italia. Anglia. Irlanda, 
Franța. R. F. Germania, Brazi
lia, Elveția si România), pre
cum și concurenți individuali 
din alte țări (In total 115 cai 
înscriși), concurs la care parti
cipau călăreți de renume, ca 
frații D’Inzeo. Mancinelli, Pcs- 
soa, Macken. Smith, Stenken, 
Schulze, Koof etc., românul A- 
lexandru Bozan a fost la un 
pas de a cîștiga Premiul Aven- 
tino și de a „urca" pe podium 
în Premiul Gianicolo. Cîte o 
bară doborîtă în fiecare l-a 
dus mai jos în clasament (locu
rile 7 și 8). Intr-una din aceste 
probe, deși n-a ciștigat, Bozan 
i-a întrecut pe irlandezul Ma
cken și pe brazilianul Pessoa ! 
De asemenea, Oscar Recer cu 
Begonia a avut în două probe 
timp de locul 3 dar si acest 
cuplu a doborît cîte o tară... 
La concursurile de la Lab im 
Walde, lingă Viena. unde au 
participat călăreți din R.F.G., 
Austria. Ungaria, Olanda, 
România și din alte țări, s-au 
obținut multe plasamente bune. 
Constantin Vlad cu Sondor a în
cheiat Marele premiu pe locul 7, 
la egalitate cu învingătorul dar 
cu un timp mai slab (la al doi
lea baraj), Dumitru Velea cu 
Piersic a realizat plasamente de 
premiere, iar la Saarburg 
(R.F.G.) același Velea a cucerit 
uh loc 3 (Bozan nu a mai con

INTERNATIONAL

CANOTAJULUI

în care și cele două schifiste vor 
fi cooptate în echipaj.

In fine, schiful de 8+1, cu- 
prinzînd — de asemenea — doar 
una dintre canotoarele prezente 
la Montreal (Elena Oprea), a 
reușit calificarea în finală, dar 
s-a clasat abia pe locul VI. de
parte de pretențiile actuale. 
Numărul mare de ramere pe 
care le au la dispoziție antre
norii lotului permit însă alcă
tuirea unei formule mai pu
ternice. eu mai multe șanse.

La masculin se impune de la 
bun început sublinierea reve
nirii schitului românesc în pro
ba de 2+1, care ne-a adus ani 
de-a rîndul mari satisfacții. în 
noul echipaj îi reîntîlnim pe 
Petre Ceapura si pe cîrmaciul 

Ladislau Lo vren-
schi, în vreme ce 
Ștefan Tudor — 
care a abandonat 
activitatea compe- 
tițională — a fost 
înlocuit de un tî- 
năr de mare pers
pectivă, Gabriel 
Bularda. Cele două 
locuri III realizate 
la „Regata Mosco
va" înseamnă nu 
numai o revenire, 
ci și o promisiune, 
care are toate șan
sele de a se 

rializa prin obținerea 
medalii la campionatele 
diale din luna august.

Echipajul de 4 rame f.c. — 
Victor Albeș, Dumitru Grume- 
zescu. Ion Popa, Gheorghe Chi- 
haia — cuprinde și el doar unul 
dintre numele consacrate ale 
canotajului nostru. Alături de 
cei trei tineri. Dumitru Grume- 
zescu tinde să revină pe primul 
plan în activitatea internațio
nală. locul IV realizat în „Re
gata Moscova" fiind un prim 
pas în această direcție.

Echipajul-excepție (dar nu 
sens pozitiv !) despre care 
mințeam la început este cel 

Nicolae Simion — I

mate- 
unei 

mon-

l în 
a- 
de 

2 f.c., Nicolae Simion — Er
nest Gall. Cu acești doi cano
tori, dovedit 
ce ceva. în 
nereusind să 
aceeași linie, 
tat calificarea în 
cînd un nou semn de întrebare 
după eșecul de la campionatele 
naționale. Să sperăm 
vorba numai de o 
criză de formă și că momentul 
dificil va fi depășit.

Canotajul românesc a început 
bine noul sezon international. 
Rămîne ca următoarele întreceri 
de anvergură, dintre care se de
tașează „Regata Grunau" (18—19 
iunie) și Campionatele mondia
le (19—28 august) să confirme 
prin noi rezultate de valoare 
startul bun în noul ciclu olim
pic !

valoroși. se petre- 
ultima vreme ei 
se regăsească. Pe 
la Moscova au ra

finată. ridi

însă că e 
trecătoare

AL. HORIA

curat datorită accidentării ca
lului său la Roma). Firește, in
tr-o companie atît de selectă, nu 
ne așteptam la victorii, și n-am 
avut...

— Ce concluzii ați des
prins din aceste confruntări?

— Turneul a servit mult, in 
planul experienței, atît călăre
ților cit si conducerii tehnice.' 
Am fos puși în fata unor par
cursuri grele, a unor sportivi 
de clasă, pe cai foarte valoroși» 
îndeosebi pentru probele de ca
tegorii superioare.

— Cum apreciati valoarea 
concurentilor români ?

— Se poate spune că nu du
cem lipsă de sportivi destoinici, 
cu tehnică și tinută apropiată 
de nivelul mondial. Dar pentru 
realizarea unor performante ri
dicate în competițiile de am
ploare și la J. O. trebuie să ne 
preocupăm de dotarea lotului cu 
cai de gabarit si bine antrenați 
pentru probele de categorii 
mari, iar pregătirea lor trebuie 
axată cu precădere pe dezvol
tarea forței și agilității. Caii 
noștri au dovedit viteză si re
zistentă bune, ceea ce insă nu 
este destul...

Aurelian BREBEANU

SportuljPqg.q7-



ÎNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN R.D. GERMANĂ

(Urmare din pag. 1)

Nicolac Ceaușescu, a efccluat-o 
în Republica Democrată Ger
mană, la invitația tovarășului 
Erich Honecker, a Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

De la Palatul Republicii, unde 
s-a desfășurat mitingul prieteni
ei, tovarășul Nicolac Ceaușescu 
a fost insoțit pină la aeroportul 
Schonefeld de tovarășul Erich 
Honecker, de alți conducători de 
partid și de stat.

în aplauzele și ovațiile berli- 
neziior, aflați în mare număr pe 
aeroport, care scandează 
„Ceaușescu-Honecker", aclamă 
cu însuflețire pe cei doi condu
cători de partid și de stat, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți membri ai 
delegației noastre de partid și 
de stat, își iau rămas bun de 
la membrii conducerii de partid 
și de stat a R.D. Germane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tși ia un călduros rămas bun 
de la tovarășul Erich Honecker. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat își string mtinile cor
dial, se îmbrățișează cu căldură, 
își exprimă din nou satisfacția 
pentru rezultatele rodnice ale 
acestei noi intilniri.

La ora 18,15 aeronava prezi
dențială. purtind însemnele 
României socialiste, decolează 
îndreptindu-se spre patrie.

★
Delegația de partid și de stat, 

condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, care a făcut o 
vizită oficială de prietenie în 
Republica Democrată Germană, 
Ia invitația tovarășului Ericb

TENISMANII
(Urmare din pag. 1)

cîteva scăpări — din neatenție 
sau neșansă... — ale adversa
rului său. îl aduc la 3—0. Break- 
ul se menține, ajungîndu-se la 
5—3 pentru jucătorul englez. 
Acesta recâștigă încrederea și 
chiar în momentele în care Năs- 
tase încerca să forțeze egalarea, 
el rezistă aproape incredibil șl 
ia setul, cu 6—4.

In setul patru, Năstase face 
break (la 0 !) din primul g'nem. 
Are 2—0. dar este egalat și apoi 
condus : 2—4. Din nou moment 
neașteptat de dificil pentru ju
cătorul nostru, rezolvat însă cu 
autoritate de autentic campion. 
In ghemul al 8-lea. Năstase ser
vește încă .,3 ași" și nu lasă 
nici o minge adversarului : 4—4. 
încă un ghem disputat, pierdut 
de Feaver în prelungiri și apoi 
ultimul. în care Năstase, la 
serviciu, nu mai lasă să-î sca
pe această șansă și încheie par
tida imediat. Trecuse' lh56 de 
la prima minge pusă în joc.

Chiar cu surprinzătoarele răs
turnări de scor din ultimele 
două seturi, cu secvențele de 
luptă strînsă din ultima parte 
a jocului, nu-I putem da alt 
calificativ decît acela al unei 
victorii fără prea mari dificul
tăți pentru Tlie Năstase, care 
înscrie astfel primul punct al 
întîlnirii : România — Anglia 
1—0.

D. HĂRĂDĂU - J. LLOYD 
2-6, 7-5, 6-0, 6-1

Iată că promisiunea pe care 
Dumitru Hărădâu o făcuse iu
bitorilor tenisului, aceea de a 
aduce un punct echipei Româ
niei, s-a realizat chiar în prima 
zi a confruntării cu Anglia. El 
și-a înscris ieri o victorie de 
prestigiu în palmares, jntrecîn- 
du-1 pe John Lloyd, primul 
echipier al reprezentativei bri
tanice. Cele patru seturi dispu
tate de-a lungul a 2 h 05 de joc 
efectiv au relevat un evident 
progres în comportarea jucăto
rului român. Două au fost „ar
mele" cu care tenismanul român 
a reușit să se impună la un 
scor atît de net : în ofensivă 
el a stăoînit destul de bine lo- 

Honcckcr. a Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniș
tri ale Republicii Democrate 
Germane, s-a întors, vineri 
scara, in Capitală.

Aeroportul Otopeni, unde a 
avut loc ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele partidu
lui și statului. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost salutat la sosire de to
varăși din conducerea de partid 
și de stat, de membri ai amba
sadei R.D. Germane la Bucu
rești, și intîmpinat de mii de 
oameni ai muncii bucureșteni, 
care au aclamat îndelung, cu 
însuflețire, pentru partid și se
cretarul său general.

Locuitorii Capitalei, prezenți la 
aeroport, au exprimat, în mod 
vibrant, satisfacția întregii noas
tre națiuni față de rezultatele 
deosebit de rodnice cu care s-au 
încheiat noua intîlnire, convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, 
manitestîndu-și încrederea că 
ele vor amplifica și mai mult 
perspectivele colaborării priete
nești dintre țările, partidele și 
popoarele noastre, în folosul re
ciproc, al cauzei socialismului, 
păcii, securității și cooperării în 
Europa și in lume. EI au rea
firmat, toiodată, deplina ade
ziune a tuturor cetățenilor pa
triei față de politica partidului 
și statului nostru, dragostea și 
recunoștința fierbinte față de 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, 
și cu acest prilej, ca și prin în
treaga sa activitate neobosită, 
slujește cu abnegație interesele 
fundamentale ale poporului ro
mân, ale socialismului, aspira
țiile cete mai nobile ale între
gii umanități.

ROMÂNI CONDUC CU 2-0

Iată-l pe Dumitru Hărădău, intr-o frumoasă acțiune la fileu.

vitura de voie, mai ales în setul 
al doilea ; în defensivă — atunci 
cînd adversarul său se afla în 
fața fileului — Hărădău a fo
losit reușite passing-shoturi. 
Numai in setul al treilea, de 
pildă, jucătorul român și-a ad
judecat puncte din 12 astfel de 
lovituri !

Din momentul în care tabela 
electronică de scor arăta 5—3 
(setul doi) în favoarea jucăto
rului oaspete, Hărădău a pus 
efectiv stăpînire pe situație : a 
reușit să egaleze (5—5), a cîști- 
gat setul (7—5), pentru ca cel 
de-al treilea să și-l adjudece 
la scor alb. Cu toată împotri
virea — și trebuie să spunem 
că aceasta a fost destul de dîrză 
— lui John Lloyd, care a mai 
reușit doar un ghem pînă la 
sfîrșitul meciului, Hărădău a 
realizat o serie de 15 ghemuri 
consecutive. El aduce, astfel, al 
doilea punct, foarte valoros, 
pentru echipa României.

Partidele primei zile au fost 
conduse de arbitrii de scaun 
Mihai Algiu și Al. Zdrențu.

Azi. de la ora 15 — după ce
remonia prezentării echipelor — 
va avea loc partida de dublu. 
După toate probabilitățile, în 
echipa țârii noastre vor evolua 
Iiie Năstase și Ion Tiriac, iar 
în cea a Angliei, frații John

AMBREI ANTAL (Steaua), VICTORIOS 
e înaintea ultimei zile de concurs, In clasamente conduc V. Teodor 
și Dinamo • Astăzi după amiază, caravana sosește Iu București

PREDEAL, 10 (prin telefon). 
Vineri, participanții la „Cursa 
Victoriei" au parcurs etapa a
IV-a,  cea mai- lungă a între
cerii, Predeal — Brașov — 
Șercaia — Piriul Rece, 165 km. 
Deși vremea a fost frumoasă, 
cicliștii s-au menținut multă 
vreme în espectativă, secvența 
aceasta dinaintea finalului a- 
vînd doar 5 momente impor
tante. Primul dintre ele s-a pe
trecut la cățărarea de la ki
lometrul 68, la Bogata. Doi din
tre rutierii noștri, Mircea Ro
mașcanu și Ion Cojocarii, își 
dispută titlul de cel mal bun 
cățărător al întrecerii și mai 
ales cele 30 de secunde boni
ficație oferite de regulament. 
Sînt deosebit de importante, 
deoarece ele pot aduce tricoul 
galben oricăruia dintre cei doi 
grimperi. La Bogata a învins
I. Cojocaru, urmat de M. Ro- 
mașcanu, acestuia din urmă ră- 
mînîndu-i 3 p avans pentru ul
timul urcuș al cursei, cel de 
la Poiana Mărului (km 144). 
Intre aceste cățărări s-au petre
cut alte două evenimente. Mai 
întîi a avut Cojocaru o defecțiu
ne mecanică și dinamoviștii au 
mărit ritmul pentru a-1 pierde, 
dar n-au reușit. Apoi a fost 
rîndul lui M. Romașcanu să-și 
schimbe baieul și al steliștilor 
să încerce distanțarea. Dar din 
nou lucrurile au intrat în nor
mal. Cățărarea de la Poiana 
Mărului, de fapt al patrulea 
episod a fost rezolvat prin is
cusința tactică a dinamoviști- 
lor. Ei l-au trimis în avan
gardă pe Cosiel Cirje, căruia 
i-a luat plasa sovieticul Laza
renko și astfel punctele „due
lului" s-au risipit. în fine, ulti
mul eveniment s-a petrecut la 
kilometrul 151, cînd stelistul A. 
Antal s-a detașat de plutonul 
grupat, reușind să ia în scurtă 
vreme un avana apreciabil (un 
minut). Deși pe urcușul spre 
Piriul Rece nu ș-a simțit în 
apele sale, plutonul nu l-a mai 
putut prinde, astfel, că la un 
an de la bunele performanțe 

și David Lloyd. Duminică, ulti
mele două partide de simplu 
(de la ora 14) : Ilie Năstase — 
John Lloyd și Dumitru Hărădău 
— John Feaver.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Stockholm, 

finlandezul Ari Paunonen a câști
gat 1 500 m în 3:40,1, săritura cu 
prăjina a revenit Iul Anti Kal- 
liomakl (Finlanda) — 5,30 m, iar 
sprintera suedeză Linda HSglund 
a realizat 11,69 pe 100 m. a La 
Los Angeles au început campio
natele S.U.A. Semifinalele probei 
de 200 m au revenit lui Derald 
Harris cu 20,73 șl James Gilkes 
cu 20,85. Steve Williams s-a cla
sat pe locul 5 cu 21,1 sl nu s-a 
calificat In finală. Willy Daven
port a realizat cel mal bun timp 
(13,74) In preliminarii pe 100 mg.

BASCHET ■ Intîlnlri pentru 
„Cupa intercontinentală” (m) : la 
Windsor (Ontario). Canada — Is
rael 69—60 (34—33) ; la Buenos
Aires, Argentina — Iugoslavia 
88—74 (32—34) ; la Sao Paulo,
Brazilia — U.R.S.S. 84—82 (41—40). 
• în turneul pe care-1 Întreprin
de în Ungaria, echipa (eminină 
Dlnamo Moscova a dispus, la 
Budapesta, de formația locală 
B.S.E. cu 83—52 (35—25).

CICLISM • Turul Italiei a con
tinuat cu etapa a 19-a (Finzolo—

Etapa a IV-a a „Cursei Victoriei4*

LA PÎRÎUL RECE

realizate la campionatele națio
nale, A. Antal se remarcă din 
nou printr-o bună prestație.

Clasamentul etapei a IV-a :
1. A. Antal (Steaua II) 4h24:31;
2. L Cojocaru (Steaua I)
4h24:38 ; 3. M. Romașcanu (Dl
namo) 4h24:40 ; 4. V. Teodor 
(Dinamo) 4h24:41 ; 5. M. Vierke 
(Vorwărts) 4h24:49 ; 6. H. Wal
ter (Vorwărts) 4h24:59 ; 7. I.
Butaru (Dinamo) 4h24:52 ; 8.
H, Korn (Vorwărts) 4h24:58 ; 
9. A. Lazarenko (Ț.S.K.A.)

„Trofeul Tomis“ ia volei feminin

COMPETIȚIA ÎȘI DOVEDEȘTE UTILITATEA
CONSTANȚA, 10 (prin tele

fon). înscrisă printre manifestă
rile „săptămînii olimpice", cea 
de-a 15-a ediție a „Trofeului 
Tomis* care se desfășoară în 
localitate își vădește, după cum 
ne-au declarat toți antrenorii 
reprezentativelor feminine de 
volei prezente aici, utilitatea 
organizării sale în această pe
rioadă tn care se impune o ve
rificare a stadiului pregătirii 
voleibalistelor ce au ca obiec
tive Universiada și campiona
tele europene. Spre exemplu, 
antrenorul echipei Cubei, Euge
nio George, ne făcea precizarea 
că „astfel de turnee oferă exce
lente posibilități de testare a 
noilor elemente", în timp ce 
Antonin Kyndr, conducătorul 
tehnic al formației Cehoslova
ciei, ne spunea la rîndul său 
că „ținind seamă de fapul eă 
in acest an se manifestă o ten
dință generală de schimbare a 
vechilor loturi, este normal să 
fie verificate cit mai multe ju
cătoare pentru a se reține cele 
care au perspectivă sigură, iar 
„Trofeul Tomis" oferă un ast
fel de prilej". Intr-adevăr, In 
toate echipele se Înregistrează 
foarte multe nume noi.

Programul celei de-a treia zl 
a competiției a fost deschis de 
partida dintre România I și 
România II. partidă încheiată 
cu 3—1 (—13, 3, 7, 10), în fa
voarea primei formații. Depar
te de a considera meciul o sim
plă formalitate, „secundele" au 
abordat întilnirea cu mult a- 
plomb luînd un puțin scontat 
avantaj pe tabela de scor. Deși 
în celelalte seturi ele au fost 
depășite, au existat totuși multe 
momente tn care și-au pus In 
reală dificultate adversarul. Ar
bitrii M. Hausenblas (Ceho
slovacia) și S. Popescu (Româ
nia) au condus foarte bine ur
mătoarele formații : ROMANIA 
I — Mariana Ionescu, Victoria 
Banciu, Constanța Bălășoiu, 
Maria Enache (Irlna Petculeț), 
Liliana Pasca, Victoria Geor
gescu ; ROMANIA II — Car-

JIMMY CONNORS PREZENT EA WIMBLEDON
LONDRA, 10 (Agerpres). Cu

noscutul tenisman american 
Jimmy Connors a sosit la Lon
dra, în vederea participării la 
turneul internațional de la 
Wimbledon, care va începe la 
21 iulie. Connors a revenit asu-

San Pellegrino Terme. 207 km), 
ciștigată de Italianul Renato 
Laghl, în 5 h 57:43 In clasamen
tul general se menține lider bel
gianul Michel Pollentier. a După
7 etape. In Turul Austriei con
tinuă să conducă rutierul aus
triac Rudolf Mltteregger, urmat la 
2:12 de cehoslovacul Jlrl Konecny
• A început Turul Luxemburgu
lui, prima etapă fiind ciștigată 
de belgianul Francky de Gent 
care a realizat, In proba contra- 
cronometru (3.4 km), timpul de 
5:13,0. • în Turul Angliei con
tinuă să conducă sovieticul S. 
Huseinov, urmat In clasament la
8 sec. de suedezul A. Segersall.
• Tradiționala competiție pe cir
cuit la NSrrebro (Danemarca), a 
fost ciștigată de belgianul Patrick 
Sercu (70 km în 1 h 27:20). El 
a dispus la sprintul final de Eddy 
Merckx șl de vest-germanu! Die
trich Thurau.

MOTO a „Marele premiu al 
Iugoslaviei” la motocros. probă 
contlnd pentru C.M. (250 cmc), 
s-a disputat la Karlovaț și a fost 
cîștigat de motoclcllstul francez

4h25:58; 10. S. Sklizkov (Ț.S.K.A.) 
4h2458. Clasament general s 
1. V. Teodor 12h47:18 ; 2. I. Co
jocaru, la 14 sec ; 3. M. Ro
mașcanu, la 16 sec ; 4. H. Korn, 
la 59 sec ; 5. M. Vierke la
1:04 ; 6. E. Dulgheru, la 1:11 
In clasamentul general pe e- 
chipe conduce Dinamo I.

Sîmbătă (n.r., astăzi) se dis
pută ultimele două etape. Di
mineața, în cadrul etapei a
V- a, un contratimp individual, 
pe șoseaua spre Pîrîul Rece (7 
km), iar după-amiază, etapa a
VI- a, pe traseul Predeal — 
Ploiești — București, 156 km.

Hrislache NAUM

men Puiu, Luiza Malezian 
(Maria Popa), Ioana Siclovan, 
Doina Rusu, Mariiena Grigoraș 
(Maria Obreja), Doina Popescu.

Deși echipa Cehoslovaciei a 
dominat începutul partidei cu 
cea a Ungariei, desfășurarea 
ulterioară a jocului a marcat o 
evoluție progresivă a sextetului 
ungar care a cîștigat cu 3—1 
(—9, 13, 10, 10) un meci de 
bună factură tehnică și specta
culară. Arbitri : R. Demarsin 
(Belgia) și C. Armășescu (Româ
nia). Conform așteptărilor, for
mația Cubei a depășit cu 3—6 
(8, 14, 12) pe cea a Bulgariei. 
Arbitri : D. Rădulescu și M. 
Albuț (România).

Programul ultimelor două 
zile : simbătă, de la ora 16 s 
Bulgaria — România II, Româ
nia I — Ungaria, Cuba — Ceho
slovacia ; duminică, de la ora 
9,30 : Cuba — România II, 
România I — Cehoslovacia, Un
garia — Bulgaria.

Emanuel FANTANEANU

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• La Kiev au continuat în
trecerile competiției internațio
nale de scrimă „Turneul țărilor 
socialiste". Proba de sabie pe 
echipe a revenit selecționatei 
Poloniei. Fe locul doi s-a cla
sat echipa României, urmată de 
formația Ungariei.

• Partidele disputate în ziua 
a doua a competiției mascu
line de volei pentru „Cupa o- 
rașului Sofia" : Polonia — Echi
pa orașului Moscova 3—0, Bul
garia (B) — Selecționata se
cundă a României 3—1, Cuba — 
Cehoslovacia 3—0, Bulgaria — 
R.D. Germană 3—0.

pra deciziei sale de a nu par
ticipa la acest turneu pe care 
l-a cîștigat în anul 1974. Cam
pionul american a anunțat că 
nu va evolua în Anglia la nici 
un turneu înaintea celui de la 
Wimbledon.

Daniel Pean („Maico”) în clasa
mentul general conduce Ghenadl 
Moiseev (U.R.S.S.) — 148 p, ur
mat de compatriotul său Vladi
mir Kavinov — 127 p șl belgianul 
Hairy Everts — 93 p.

NATAȚIE a La Chiavari. au 
continuat întilnlrile turneului de 
polo : Spania — Grecia 4—0 (3—0, 
0—0, 1—0) ; Italia — Bulgaria 7—5 
(1—1, 0—1, 3—2. 3—1).

ȘAH • în prima partidă su
plimentară a meciului dintre E- 
lena Ahmîlovskala șl Tatiana 
Lemaciko. pentru sferturile de fi
nală ale turneului candidatelor la 
titlul mondial feminin. Elena Ah- 
mîlovskaia a cîștigat la mutarea 
a 44-a șl conduce acum cu 6—5. 
• După 7 runde în turneul de la 
L'ubliana pe primul loc se află 
Savon (U.R.S.S.) cu 5 p. urmat 
de Larsen (Danemarca) cu 4*/» 
P (1).

TENIS a în turneul de la Not
tingham : Smith — Dent 9—8, 
6—3 : Tanner — Scanlon 6—1. 6-4; 
Gulllkson — Fairlie 6—1, 6—1 ; 
Ramirez — Bohmstedt 6—0. 6—3,
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