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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, marți 11 iunie, o vizită 
de lucru în județul Bihor.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit do tovarășii 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Tecdor Cosnan, Vasile Patilineț.

Județul Bihor, pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu l-a 
vizitat din nou, a resimțit din 
plin urmările binefăcătoare ale 
înfăptuirii politicii partidului 
de dezvoltare economică a tu
turor zonelor țării, de reparti
zare teritorială judicioasă a for
țelor de producție pe tot cu
prinsul patriei. Aici s-au ridicat 
și se ridică puternice obiective 

. industriale, aparținînd unor sec
toare importante ale producției 
materiale, purtătoare de progres 
tehnic, cum ar fi construcția de 
mașini, chimia, metalurgia, e- 
nergia electrică, economia fo
restieră, s-a dezvoltat agricul
tura.

Totodată, s-au petrecut trans
formări înnoitoare pe tărim 
social-cultural, edilitar. în viața 
oamenilor.

Acest insuflețitor tablou de 
realizări constituie pentru lo
cuitorii județului — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— o realitate a societății noas
tre socialiste, în care trăiesc și 
muncesc în strinsă frăție, re
prezintă roadele și satisfacțiile 
muncii lor călăuzită de partid.

Bihorul va cunoaște și in 
următorii ani un ritm accelerat 
de dezvoltare, situîndu-se la 
cote mereu mai inalte pe gra
ficul economiei naționale, la 
nivelul exigențelor impuse de 
cincinalul revoluției tehnico-ști- 
înțiiice.

Cum era șl firesc, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a analizat, 
în timpul vizitei, împreună cu 
miniștrii de resort, cu alte cadre 
de conducere din economie, cu 
reprezentanții organelor locale 
de partid și de stat, cu colec
tive de oameni ai muncii, căile 
și modalitățile concrete menite 
să asigure dezvoltarea economi
ei bihorene, în perioada 1976— 
1980, la nivelul și proporțiile 
prevăzute, îndeplinirea, în con
diții exemplare, a sarcinilor 
mari și complexe ce revin ju
dețului din documentele Con-

grosului al XI-lea al P.C.R., 
din programul partidului.

Vizita a fost pentru bihoreni 
un nou și fericit prilej de a 
mulțumi din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru grija 
statornică ce o acordă dezvol
tării economice și sociale a ju
dețului, a întregii țări, pentru 
atenția permanentă manifestată 
față de creșterea continuă a ni
velului lor de trai și de civili
zație, al întregului nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a vizitat. în cadrul acestei noi 
întilniri cu țara, orașul Beiuș, 
Orașul Dr. Petru Groza, C.A.P. 
Ucuriș, orașul Aleșd, munici
piul Oradea, fiind 
tutindeni cu urale 
ovații, cu cele mai 
mente de dragoste 
tință pentru condițiile noi de 
muncă și de viață ce au fost 
create pe meleagurile bihorene.

Vizita în județul Bihor se 
înscrie în suita largă a întîlni- 
rilor de lucru pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ie are cu 
oamenii muncii de pe întreg 
cuprinsul țării. Ea ilustrează, 
odată mai mult, preocuparea 
conducerii partidului, personal 
a secretarului său general, de 
a analiza direct și periodic ac
tivitatea ce se desfășoară în 
toate județele patriei, în toate 
domeniile vieții economice și 
sociale, de a stabili, împreună 
cu făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale, măsurile ce 
se impun pentru realizarea, în 
condiții exemplare, a prevede
rilor cincinalului revoluției 
tehnico-științiiice, a marilor 
obiective stabilite de Congresul 
al XI-lea al P.C.R.

Aprecierile, indicațiile și re
comandările formulate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu au 
găsit — și de această dală — 
un puternic ecou in conștiința 
oamenilor, ele întărind hotări- 
rea bihorenilor de a face totul 
pentru progresul mai rapid al 
județului lor, pentru creșterea 
contribuției lor la ascensiunea 
neîntreruptă a patriei noastre 
pe trepte tot mai înalte de ci
vilizație și bunăstare, Ia înfăp
tuirea programului partidului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism.

primit pre- 
și îndelungi 
alese senti-" 
și recunoș-
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RAPID — UNIVERSITATEA CRAIOVA. Fază din partida retur a 
actualului campionat, încheiată cu un scor alb care sugerează, 

parcă, echilibrul jocului de astăzi, de la Pitești

UN INTERESANT
„TRIUNGHIULAR» FOTBALISTIC
• Ultimul act a! „Cupei Balcanice" Reeditarea
iinalci „Cupei României" de acum doi ani • Posesoarea
trofeului (steaua) in la(a rcvclalici edifici (Metalul)

Miercuri 15 iunie 1977 I

DE AZI,
VACANȚA

MARE!

Astăzi, pe scena fotbalului, 
un foarte așteptat „triunghiu
lar".

La București, pe stadionul 
Republicii, Sportul studențesc 
susține a doua manșă a fina
lei „Cupei balcanice", în com
pania cunoscutei echipe iugo
slave Dinamo Zagreb. Un joe 
dificil, fără îndoială, mai ales 
pentru faptul că Dinamo Za
greb pare hotărîtă să atenueze 
ceva din recenta înfrângere a 
echipei sale naționale, la... Za
greb. în tabăra noastră, stu
denții, în ciuda unor probleme 
de formație, au prins aripi 
după goiul înscris în deplasare,

DA CIA DA PREOCUPĂRI Șl INIȚIATIVE
IN TOATE JUDEȚELE&\\\\\\\\\^^^^^

In numeroase localități din 
țară se desfășoară ample și a- 
tractive acțiuni și întreceri sub 
genericul competiției sportive 
naționale „Daciada". în rubri
ca de astăzi, cîteva relatări pri
mite de la corespondenții noștri.

• MEHEDINȚI. La Drobeta 
Tr. Severin s-a desfășurat, la 
sfîrșitul săptămînii trecute, pri
ma ediție a unei manifestări 
care s-a bucurat de un succes 
deosebit : festivalul „Fruntași 
în muncă și în sport", acțiune 
organizată de consiliul județean 
al sindicatelor, în colaborare cu 
C.J.E.F.S. După ce la etapele 
anterioare au fost prezenți pes
te 8 000 de tineri — evi- 
dențiindu-se asociațiile de 
la șantierul naval și țesăto- 
ria „Cazanele" din Orșova, 
I.T.A. Strehaia și șantierul na-

val Drobeta Tr. Severin — în
trecerea finală a reunit pe cei 
300 de cîștigători din întreg ju
dețul. în afara manifestărilor 
culturale, au avut loc întreceri 
de atletism, handbal, volei, te
nis de masă și tenis de cimp.

De asemenea, în cadrul „Da
ciadei", s-a desfășurat și etapa 
județeană a „Marșului factori
lor poștali". •

R. FREDESCU-coresp.
• SUCEAVA. Frumosul sta

dion „Arini" din municipiul 
Suceava a găzduit o mare ser
bare sportivă și culturală, la 
care au participat peste 3 000 de 
tineri, elevi din școli generale 
și licee, tineri din întreprinderi 
și instituții. O frumoasă repri
ză de gimnastică a fost execu
tată de 500 de pionieri. S-au

Instar.taneu de la un festival sportiv susținut de preșcolari 
in sectorul 3 al Capitalei Foto : Ian MIHĂICĂ

organizat, apoi, întreceri de at
letism și jocuri sportive, de
monstrații de aeromodelism. 
Acțiuni asemănătoare au fost 
organizate și în alte localități 
ale județului Suceava. La Gura 
Humorului, de exemplu, s-au 
desfășurat întreceri de volei, 
handbal, ciclism, tenis de cimp, 
baschet și fotbal, dotate cu 
„Cupa Ariniș".

I. MlNDRESCU-coresp.

• GORJ. Aproape 200 de \ti- 
neri și tinere din județul Gorj, 
cîștigâtori ai întrecerilor pe a- 
sociații, școli, comune și sate, 
au participat duminică la etapa 
județeană a competițiilor de o- 
rientare sportivă și tir, mani
festări care au avut loc în ca
drul „Daciadei". Tot duminică, 
în toate așezările județului 
Gorj, s-au desfășurat numeroa
se întreceri de fotbal, handbal 
și tenis de masă, la startul că
rora au fost prezenți peste 
10 000 de tineri și tinere.

• BACĂU. Peste 38 000 de e- 
levi, pionieri, muncitori și ță
rani din satele și orașele jude
țelor Bacău, Neamț, Vrancea și 
Vaslui au participat, duminică, 
la serbările și demonstrațiile 
sportive în aer liber, organizate 
în cadrul întrecerilor etapei de 
masă a competiției naționale 
„Daciada". Au avut loc con
cursuri de atletism, ciclism, 
oină, volei, demonstrații de 
gimnastică, handbal, fotbal, 
trîntă și lupte, desfășurate în
tre clase, școli, cluburi și aso
ciații sportive.

• CONSTANȚA. în legătu
ră cu intîlnirile desfășurate în 
cadrul „Daciadei", prim-vicepre-
----- -----

(Continuare în pag. 2—3)

care poate conta enorm ia bi
lanțul general al finalei.

„Cupa României** este repre
zentată astăzi prin cele două 
partide semifinale. în această 
fază, jocurile Cupei sîrit întot
deauna spectaculoase.

La București, Steaua, dețină
toarea Cupei, primește replica 
revelației T7“, Metalul, al cărei 
joc sobru și echilibrat a pro
vocat întotdeauna dificultăți 
partenerilor de întrecere.

La Pitești, în „meciul zilei**, 
două echipe cu numeroși su
porteri, Universitatea Craiova și 
Rapid. Se pâre că grupurile de 
suporteri vor face ca stadionul 
din Pitești să fie astăzi arhi
plin. Să sperăm că derby-ul se
mifinalelor și derby-ul galerii
lor se vor desfășura în limitele 
deplinei sportivități, pentru ca 
populara competiție a „Cupei 
României** să fie onorată așa 
cum se cuvine.

(In pag. 2—3, amănunte pe 
marginea acestor trei jocuri).

' jg stăzi, după ultima 
jj oră de curs, începe 

vacanța de vară a 
elevilor din anii I—VIII 
ai școlilor generale. Va 
urma o perioadă de odih
nă activă, de participare 
entuziastă la programul — 
complex, deosebit de in
teresant — care va mar
ca „Ziua pionierilor" (19 
iunie) și, in continuare, 
o suită de activități, intre 
care, cum este și firesc, 
cele sportive vor ocupa 
un loc important.

Din bogatul calendar al 
activităților sportive care 
vor puncta „marea re
creație" a vacanței fac 
parte numeroase tabere și 
excursii. Primele tabere, 
cu caracter sportiv, își 
vor deschide porțile chiar 
miine, in două cunoscute 
așezări pitorești, Snagov 
(baza Ministerului Educa
ției și învățământului) cu 
110 elevi-atleți și 2 Mai- 
Mangalia cu 280 de elevi 
cu alte specializări. Ta
berele de instruire, de 
specializare sau de pro
fil vor cuprinde, pe toa
tă durata vacanței mari, 
aproape 15 000 de elevi. 
Separat, zeci și sute de 
mii de elevi, purtători ai 
„cravatei roșii cu trico
lor", vor fi prezenți in 
tabere de 7,10 și 14 zile, 
in excursii județene și in
terj udețene. O notă dis
tinctă o vor oferi, și în 
acest an, expedițiile „Cu
tezătorii", cu peste 20 000 
de participanți. De ase
menea, este de remarcat 
faptul că la drumeții și 
excursii, la expedițiile 
„Cutezătorii" și „Asaltul 
Carpaților" vor lua parte 
peste 2 milioane de co
pii, dintre care sute de 
mii de pionieri.

Tuturor copiilor, elevi
lor și pionierilor le dorim 
o vacanță cit mai plăcută, 
cit mai rodnică și plină 
de satisfacții l

ÎN CAMPION A TUL DE FOTBAL, 
PREMIANȚII Șl REPETENȚII 

SĂ FIE STABILIȚI DE ÎNTRECERI
CORECTE, LOIALE!

Campionatele de fotbal au 
cunoscut, întotdeauna, o desfă
șurare finală palpitantă, lupta 
pentru titlu și evitarea re
trogradărilor oferind emoțio
nante curse în care se întrec 
ambițiile, pasiunile, preferințele 
și, de multe ori, interesele ace- 
iora legați, intr-un fel sau altul, 
de soarta unei echipe.

Pe lingă multe meciuri consu
mate în mod corect, loial, care 
produceau fie bucuria, fie ne
cazul unor suporteri, s-au stre
curat însă, nu de puține ori, 
încercări (din păcate unele reu
șite) de mistificări ale rezulta
telor, de denaturare a acestora 
prin folosirea unor mijloa
ce ilicite, prin corupție sau la 
paravanul sumbru al unor „a- 
jutoare" nevinovate.

In ultimele campionate s-a 
constatat că situațiile de acest 
gen s-au înmulțit și au trebuit 
să fie depuse multe eforturi 
pentru limitarea unor cazuri de 
abandon a luptei sportive, de 
influențare a rezultatelor pe di
ferite căi. în pofida acestor ac
țiuni, rezultate dubioase au fost

înregistrate, suficient de vizibi
le, deși dovada materială nu a 
putut fi încă găsită.

De cîteva etape. actualele 
campionate divizionare de fot
bal sint tulburate evident de 
unele rezultate suspecte, de ce
dări de puncte către o echipă 
sau alta, fapte care demons
trează limpede că acest carusel 
al necinstei și incorectitudinii 
continuă. S-au petrecut mul
te situații bizare, neconfor- 
me cu obișnuitul potențial al 
echipelor, cu rezultate ce par 
trucate, ca în cazul meciurilor 
de la Galați (victoriile oaspeți
lor: Politehnica Timișoara și 
Corvinul Hunedoara), sau de la 
Reșița și din alte partide ce nu 
au convins prin desfășurarea 
jocurilor și înregistrarea rezul
tatelor.

Acum, ne aflăm in fața ulti
melor trei etape de campionat. 
Nu se știe nici viitoarea cam
pioană a țării, nu sint cunoscu
te nici cele două echipe retro-

(Continuare in pag 2—3)



JUNIORII, LA PERIFERIA 
PREOCUPĂRILOR 

ÎN SECȚIILE DE BASCHET! 
@ După 10—15 ani de așa-zisă activitate, în unele 
secții producția este aproape nulă © Doar 4 e^ii- 
pe de juniori il în campionatul Capitalei ! @ Prea 
puțini antrenori cu o reală capacitate profesională 
@ Se impun măsuri urgente pentru asigurarea ba

zei de masă a baschetului de performanță

Cu multă îngrijorare se 
constată de mai multă vre
me descreșterea accentuată 
a numărului iuniorilor și 
junioarelor care practică jo
cul de baschet, faDt care 
afectează în mod direct și 
vădit posibilitățile de selec
ție în vederea obținerii per
formanțelor pe plan inter
național Departe de a fi 
cauzată de scăderea intere
sului elevilor pentru practi
carea baschetului (prezența 
celor 1 000 de participant ia 
Festivalul național pionie
resc de minibaschet fiind o 
demonstrație grăitoare in a- 
cest sens), penuria tot mai 
accentuată de juniori și ju
nioare este provocată de cu 
totul alte motive. dintre 
care Ie vom aminti pe cele 
mal însemnate.

Ne referim, de pildă, la 
numeroase secții de juniori 
ale școlilor sportive, clubu
rilor și asociațiilor sportive 
care, deși ființează de 10— 
'5 au antrenori ca
lificați (și bine remunerați!), 
nu ridică nici măcar ele
mente care să poată fi pro
movate în Divizia A. necum 
sa mai și producă ceva in- 
ternational. Este vorba, 
printre altele, de secțiile de 
ța Rapid (fete). Steaua (bă
ieți) , ale școlilor sportive 
din Galați. Timișoara. Arad, 
Craiova (băieți și fe+e), 
Brasov. Ploiești. Satu Mare 
(băieți) Iași (fete).

Un alt aspect, de-a drep
tul alarmant, se semnalează 
In Capitală. unde în ultimii 
ani au fost desființate nu
meroase secții de juniori, 
printre ele aflîndu-se cele 
de la Școala sportivă nr. 1, 
Voința (băieți și fete). Ra- 

Progresul, Academia 
Militară (băieți), aceasta în 
ciuda faptului că Ia unele 
dintre ele roadele erau cînd- 
va bogate, multi jucători și 
jucătoare promovînd pînă în 
echipele naționale de seniori 
și senioare (provenind de la 
Școala sportivă nr. 1 — bă
ieți și fete. Voința — fete, 
Academia Militară —băieți), 
in sfîrșit. să mai menționăm 
măsura neinspirată și dău
nătoare de desființare a 
campionatului municipal 
pentru elevi și eleve, între
cere care întrunea în Ca
pitală cîteva zeci de forma
ții într-o dispută stimulati
vă și atractivă. Iată doar 
cîteva din cauze ale căror 
efecte le vedem, după cum 
spuneam, in subțierea tot 
mai evidentă a rîndurilor 
practicanților baschetului, 
exprimată și în cele numai 
4 (!) echipe de juniori II 
participante. Ia campionatul 
municipiului București, com
petiție care, mai de mult, 
era populată de peste 200 
de formații.

Ar fi nedrept să nu men
ționăm că sînt totuși unele 
centre unde antrenori ini
moși. harnici și pricepuți, 
muncesc cu rîvnă în dome
niul activității iuniorilor și 
junioarelor. Este cazul sec

țiilor de baschet de la Școa
la sportivă Constanta. Școa
la sportivă nr. 2 București, 
Școala sportivă Cluj-Napo
ca (băieți si fete). Școala 
sportivă Satu Mare. Școala 
sportivă și Liceul nr. 1 O- 
radea. Școala sportivă Bra
șov, Școala sportivă Tg. Mu
reș, Centrul școlar de bas
chet (Școala generală nr. 
69) și Progresul din Bucu
rești (la fete). Liceul nr. 1 
(fost Liceul nr. 35) și Dina
mo din București, Școala 
sportivă Mediaș (la băieți). 
Dar acestea nu sînt decît 
excepții care aproape că se 
pierd în masa unităților 
sportive în care problema 
juniorilor se află la perife
ria preocupărilor, astfel că 
rezultatele antrenorilor res
pectivi sînt departe de a a- 
sigura o bază de masă co
respunzătoare pentru bas
chetul de performanță.

în această situație gravă 
se impun, fără îndoială, mă
suri urgente și hotărîte din 
partea forurilor competente, 
in primul rînd a federației 
de specialitate. Solicitîndu-i 
opinia antrenorului federal 
George Chiraleu asupra mă
surilor ce trebuie luate în 
vederea îmbunătățirii mun
cii cu juniorii, acesta ne-a 
răspuns : „Nu încape îndo
ială că baschetul din țara 
noastră își datorează slabele 
rezultate în mare măsură 
și neglijării activității cu 
juniorii, fapt care ne-a de
terminat să luăm acum u- 
nele măsuri. De pildă, re
gulamentul ediției 1977—1978 
a Diviziilor A și B va pre
vedea obligativitatea tuturor 
echipelor de a avea forma
ții de juniori care să ia par
te Ia competiții oficiale. îm
preună cu Ministerul Edu
cației și învățămîntului, în
cercăm o mai bună îndru
mare a profesorilor de edu
cație fizică — antrenori în 
școlile sportive — pentru îm
bunătățirea substanțială a 
muncii acestora. în sfîrșit, 
referindu-ne la tineret, men
ționez intenția de a trans
forma Divizia B, aproape 
total, intr-un campionat de 
tineret, o măsură in acest 
scop fiind obligativitatea ca 
din cei 10 jucători înscriși 
pe foaia oficială doar 3 
să poată depăși vîrsia de 
21 de ani“.

Sperăm ca măsurile a- 
mintite să reprezinte doar 
un început, deoarece redre
sarea situației generale a 
baschetului la nivelul junio
rilor presupune eforturi 
mult mai mari și măsuri e- 
nergice, avînd în prim-plan 
școlile sportive si secțiile 
de juniori din cadrul clu
burilor și asociațiilor spor
tive. Sutele de mii de lei 
cheltuite anual cu remune
rarea celor care ar trebui 
să crească viitoarele genera
ții de baschetbaliști fruntași 
se cer justificate !

Dumitru STANCULESCU

MARICICA PUICĂ-Nr. 11N LUME IN ACEST AN LA 3000 m
între rezultatele prilejuite de 

recenta întîlnire dintre atletele 
românce si cele italience, cel 
al Maricicăi Puică la 3 000 m 
retine în mod special atenția. 
Deși lipsită practic de orice 
fel de concurență stimulatoare, 
Maricica Puică a realizat o 
cursă cu totul remarcabilă, țțe 
care a încheiat-o cu o perfor
manță excelentă : 8:46,44 ! A- 
cest rezultat constituie un nou 
record național care întrece cu 
aproape opt secunde recordul 
anterior al Nataliei Mărășescu 
(8:54,2 Roma 20.9.1975, la cam
pionatele mondiale universi
tare).

Maricica Puică a dus cursa 
de la cap la cap, arătînd pe 
fiecare tur o constanță de me
tronom. Timpii înregistrați de 
ep la fiecare 400 m sînt în to
tul edificatori : 200 m — 36,0, 
600 m — 1:47,0 (1:11,0), 1 000 
m — 2:56.6 (1:09,6), 1 400 m — 
4:05,8 (1:09,2), 1 800 m — 5:15,8 
(1:10.0), 2 200 m — 6:25.8
(1:10,0). 2 600 m — 7:37,0 (1:11,2), 
3 000 m — 8:46,4 (1:09,4). în
tr-o companie cît de cit mai 
puternică, atleta de la Olimpia 
(antrenor îi este soțul, Ion 
Puică) ar fi putut realiza un 
timp evident și mai bun. Ori
cum. faptul că a întrecut atît 
de categoric recordul național 
probează indiscutabil valoarea 
dar și forma sportivă pe care 
o deține.

Noul nostru record la 3 000 
m o înscrie pe autoarea sa 
printre cele mai valoroase spe
cialiste mondiale ale acestei 
probe și prima din acest sezon. 
Iată, de altfel, bilanțul mondial 
al cursei de 3 000 m i 
8:27,2 (1) Braghina (U.R.S S.) 1976 
8:41,8 (2)Katiukova (U.R.S.S.) 1976 
8:45.4 (1) Weitz (Norvegia) 1976
8:46,4 (1) Puică (România) 1977

Pentru a putea aprecia și 
mai bine forma sportivă a Ma
ricicăi trebuie să arătăm că, 
mai zilele trecute, la „interna
ționale", ea a parcurs distanța 
de 1 500 m în 4:05.1. una dintre 
cele mai bune performanțe din 
lume în acest an.

Maricica Puică s-a născut la 
Iași, la 29 iulie 1950. Evoluția 
performanțelor sale este urmă
toarea :

1 500 m 3 000 m
1971 4:34,1 —
1972 4:28,7 —
1973 4:22,6 9:33,0
1974 4:18,2 9:19,0
1975 4:12,8 —
1976 4:06,1 9:18,4
1977 4:05,1 8:46,4

Maricica Puică este un exem-
piu care. din fericire. nu este
singular. Ileana Silai, Elena 
Tărîță, Antoaneta Iacob, Nata
lia Mărășescu, Fița Lovin, 
Georgeta Gazibara și încă al
tele au avut în primele con
cursuri ale sezonului în aer 
liber evoluții remarcabile și au 
obținut rezultate de valoare. 
Unele dintre acestea se situea
ză — la această oră — printre 
cele mai bune din lume. în 
această situație, se cere însă 
din partea specialiștilor atle
tismului nostru să acorde o a- 
tenție deosebită pregătirii aler
gătoarelor și să vegheze la for
ma sportivă a acestora, astfel 
ca ea să cunoască valorile cele 
mai ridicate în perioada de 
timp următoare. Fiindcă, să nu 
uităm, marile concursuri inter
naționale abia de-acum înainte 
vor avea loc (Cupa Europei — 
Bruno Zauli. pe echipe — se
mifinala și. sperăm, finala, U- 
niversiada. Campionatele euro
pene de juniori. Jocurile Bal
canice, Cupa mondială etc.) și 
stăruie încă în memorie in
succesul de la J.O. al alergă
toarelor noastre de semifond. 
care n-au putut realiza la 
momentul oportun rezultatele 
anterioare ! Așa că...

ROMÂNIA - FRANȚA, ECHIPE 
MASCULINE

O întîlnire de mare interes 
se anunță a fi meciul dintre 
reprezentativele masculine ale 
României și Franței, progra
mat la sfîrșitul săptămînii vi
itoare, pe stadionul Republicii

DACIADA

MARICICA PUICA

din Capitală. Cu acest prilej 
vor evolua la București cîteva 
valori certe ale atletismului 
continental.

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.
Duminică de la ora 8. pe 

str. Maior Coravu va avea loc 
cea de a 32-a ediție a tradi
ționalei competiții internațio
nale de marș „Circuitul P.T.T.", 
organizată de asociația sportivă 
P.T.T. în program figurează 
probele : 20 km seniori. 10 km 
iuniori I și II. 5 km juniori 
III. 2 km copii I și 1 km co
pii II. La startul cursei senio
rilor, cea mai importantă din
tre cele șase ale programului, 
vor fi prezenți cei mai buni 
mărșăluitori români.

REZULTATE DIN CONCURSURI
La Ostrava (8 iunie) a avut 

loc concursul internațional 
„Pantoful de aur". La 200 m : 
1. Borzov (U.R.S.S.) 21,14, 2.
Toma Petrescu 21,29. înălțime: 
Wszola (Polonia) 2,21 m... 6. 
Marincel Onciu 2,10 m. După 
două zile, la Bratislava, un alt 
concurs : înălțime : Lauterbach 
(R.D.G.) 2,24 m — record,... 4. 
Wszola 2,18 m... 9. Onciu 2,10 m.
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(Urmare din pag. 1)

ședințele C.O.E.F.S. Mangalia, 
prof. Ioan Pocitan, ne spune : 
„Am inițiat, în colaborare cu cei
lalți factori, o serie de acțiuni, a- 
tît in școii, cît și în întreprinderi 
și instituții. La Liceul real u- 
manist și la Liceul de construc
ții navale, pe lingă care func
ționează și un Grup școlar pro
fesional, la Școala generală nr 
2, la Șantierul Naval și la 
I.II.R. Litoral, elevii și anga- 
jații au participat la numeroase 
întreceri atletice și la compe
tiții inter-asociații Ia baschet, 
handbal și fotbal".

Am vizitat, împreună cu loan 
Pocitan și cu Nicolae Pagon,

TRĂGĂTORI ROMÂNI
LA C.E. DE TALERE

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
la Dorchester, în apropierea 
Londrei, se vor desfășura Cam
pionatele europene de talere, 
Delegația de sportivi români, al
cătuită din Ionică Ion și Florin 
Alexandru, de la asociația spor
tivă Unirea Joița, și Ion To
ma de la Vînătorul Timișoara, 
va participa numai la întrece
rile de skeet ale categoriei ju
niorilor. Ei sînt însoțiți de an
trenorii Gheorghe Florescu și 
Anatolie Sălceanu. Medaliatul cu 
bronz la ediția de anul trecut 
a europenelor, A. Oster, n-a 
reușit să-și îndeplinească bare
mul de participare și, ca atare, 
n-a fost inclus în lot.

secretar al comitetului orășe
nesc al U.T.C. Mangalia, câteva 
baze sportive pe care s-au des
fășurat săptămîna trecută mai 
multe competiții. La Școala ge
nerală nr. 2, cu sprijinul direc
torului acestei unități, prof. Du
mitru Ghiță, se organizează inte
resante concursuri atletice. „La 
noi — preciza profesorul de .e- 
ducație fizică Nicolae Argîii- 
tearu — există o tradiție a în
trecerilor de tetratlon. Sînteni 
dealtfel clasați pe locurile 2—3 
în județ la această disciplină. 
De asemenea, în cadrul Dacia- 
dei, participăm Ia concursuri de 
handbal cu echipele de băieți 
și de fete". La asociația spor
tivă I.H.R. Litoral Mangalia, 
discutăm cu președintele aces
teia, tovarășul Dumitru Petri- 
șor, care ne spune : „Organi
zăm. în afara tradiționalelor în
treceri de box, concursuri de 
tenis de masă, bowling și fot
bal, care se bucură de mult 
succes". (I.G.).

SURPRIZA A
Dacă obținerea titlului femi

nin de către Laromet București 
a fost un fapt aproape normal, 
echipa antrenată de Petre Tran
dafir fiind recunoscută ca una 
dintre cele mai bune formații 
de popice din țară, nu același 
lucru se poate spune însă des
pre Aurul Baia Mare. Băimă- 

■ renii au produs o surpriză plă
cută, cîștigînd titlul după o 
comportare excelentă la turneul 
celor mai bune șase echipe 
masculine. Prin ce s-au Impus 
popicarii din Baia Mare ? Mn 
primul rînd, printr-o putere de 
luptă exemplară, absentă la 
formațiile bucureștene (Olimpia 
și Gloria) care, cînd s-au vă
zut în postură de învinse, nu 
au mai forțat, oomițînd multe 
greșeli... Aurul a constituit o

VE
echipă 
tatea 
puncta 
ca, dleȚ 
Gloria 
și 887; 
Ploieșt

/i

riri KM tUNI DUPA-AMIA-'-IL.L1SM ZA au început pe
velodromul Dinamo campionatele mu
nicipiului București pentru probele 
de pistă. Viteza a dat cîștîg de cau
ză lui A. Telecdy (Steaua) 11,5, ur
mat de FI. Negoescu (Steaua). Cam
pionatele vor continua săptămîna vii
toare.

•MAT UN NOU CONCURS IN
IIIUI BAZINUL (50 m) DIN RE
ȘIȚA. Rezultate tehnice : Brigitte
Press 2:54,7 — 200 m bras ; Mariana 
Marin 1:12,0 și Adina Schuster 1:12,3 
— 100 m delfin ; Edit Puel 2:38,2 — 
200 m spate ; V. Buzatu 2:2â,7 — 
200 m delfin ; V. Ștefănescu 2:28,2 — 
200 m spate.

DIN TOATE SPORTURILE
na) ; 750 cmc — O. Vasllescu (Cen
trul moto IRUC București) ; pînă la 
1 300 cmc — ataș — H. Pankratz + 
H. Dovids (Voința Sibiu).

MOȚA PRIMA ETAPA 
i campionatului de
teză pe circuit s-a desfășurat
Reșița, lată învingătorii : 50 cmc în
cepători — Gh. Puran (Centrul moto 
IRUC București) : 75 cmc — I. Fe- 
renezi (Voința Oradea) ; 175 cmc - 
G. Seuchenstein (C.S.M. Reșița) ; 250 
cmc — L Lăzârescu (Energia Cîmpi-

a 
vi
la

PAPAdlTICM BOTURILE NOAS- 
rAKA^UIIaM tre reprezenta
tive au participat, de curînd, la 
co-ncursul internațional organizat de 
Aeroclubul Bulgar, la Sofia, cu par
ticiparea reprezentativelor Poloniei, 
Ungariei, Cehoslovaciei, R.D. Germa
ne, U.R.S.S. și a 4 echipe ale țârii 
gazda. In proba de salt în grup de 
la 1 000 m cu aterizare la punct fix, 
formația noastră masculina (Iile Nea- 
gu, lordache Bcsalîc, Vasile Mihan- 
ciu. Ion Bucurescu și Ionel lordânes- 
cu) a avut o comportare buna, reu
șind sâ se claseze pe locul II.

orii O lN ETAPA a IIl-A a Divi- 
iULv' xie| a (seria a l!-a) .s-au 
înregistrat următoarele rezultate : In

dustria linii Timișoara — Politehnica 
Cluj-htapoca 10-7 (2-2, 3-3, 2-2,
3-0). Au marcat : Bondârâu 3, Schulz 
2, Toth 2, Gheorghean, Crimer, Ha- 
better de la învingători și V. Pop 3, 
Maroși, Marioti, Sebastian 2 de la 
învinși ; Mureșul Tg. Mureș — Rapid 
Arad 2-10 (0-3. 1-2, 0-2, 1-3). Rea
lizatori : Suhanek 2, Albert 3, Les- 
zay, Marc, Unc, Capotescu, Selegean 
(Rapid) și Lucaci, Daroczi (Mureșul).

T|D DESFĂȘURATA IN BUNE CON- 
■IK DIȚII ORGANIZATORICE, „Cu
pa Steaua* s-a încheiat cu desfășu
rarea probei de pistol calibru mare, 
seniori, lată primii trei clasați : 1. 
L. Giușcă (Dinamo) 584 p, 2. C. Ion 
(Steaua) 582 p, 3. M. Stan (Steaua) 
581 p. Clasamentul final al competi
ției : 1. Steaua 115 p, 2. I.E.F.S. 
32 p, 3. Dinamo 29 p, 4. Metalul 7 p.

CEL MAI FRUMOS CONCEDIU
AL ANULUI ÎOÎÎ

în stațiunile a căror faimă a depășit hotarele țării: 
POIANA BRAȘOV - PREDEAL - SINAIA

— hoteluri elegante 
Cyrus, Rozmarin, Orizont, 
Cioplea, 
Clăbucet sosire | 
Șoimul, Alpin I 
Brașov) ; 
Sinaia, Palas, I 
pin (Sinaia),

— serviciu stilat
— mijloace de agremen- 

tare (piscine, tere
nuri de sport, săli 
de jocuri mecanice,

de echitație, 
spectacole

(Predeal) ; 
(Poiana

Hotel Al-
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SERII DE 12 ZILE CU PLECAREA, ZILNIC, INTRE 15-19 g 
IUNIE 1977. g

g Deci : CONFORT - DISTRACȚII - REFACEREA SĂNATA- g 
g ȚII IN STAȚIUNI RENUMITE VĂ OFERĂ întreprinderea de g 

turism, hoteluri și restaurante București prin filialele sale 
care funcționează în această perioadă după un orar special: 

:? zilnic de la 8 la 20, duminica de la 8 la 13. g
g g
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13—13 (5—7). 
in Constanta 
rima repriză 
u 9—6. 10—7 

o puternică 
le-a adus 
pe tabela 
(min. 47). 
aceasta a

inarea pe 5 
iencei Elena 
na ușor de 
i continuare, 
conducerea: 

ir în același 
Traian"- Bu- 
golul egali- 

n. Principa- 
itamatin 4 și 
Iași. Cazaeu 
lidrotehnica. 
uplului D. 
. ambii din

L TIMI- 
RUCTORUL 

(5—3). A 
at meci de 
eului femi- 

conduceau 
dar — nea- 
ză disponi- 
: să cedeze 
ie după e- 
acest fond, 
ibrează jo
ii mai bine 
în min. 30 
răsturnînd 
alung să 

in. 40). Ul- 
i fost pal- 

Timișoara 
intr-un fru- 
Principalele 
. 3. Cojo- 
a, Adochi-

— Baia 
1 bucureș- 
Șt. Șerban. 
A — „U“ 
-7). Clu- 
reu de di- 
ar victoria

lor este pe deplin meritată și 
le asigură. încă de pe acum, 
deci înaintea ’ ultimei runde, 
un • loc în prima divizie. Au 
marcat : Jurcă 6, Avram 5, 
Zamfirescu 2. Mirceâ 2. Voik 1, 
Rusz 1 — „U“ Cluj-Napoca,
Dumitru 6, Stuparu 4, Radules
cu 3, Ciobanu 1, Mihaîi 1, 
Pantelimon 1 — „U“ Craiova. 
Corect și autoritar arbitrajul 
cuplului bucureștean V. Sidea 
și P. Cirligeanu.

RELONUL SĂVINEȘTI — 
INDEPENDENȚA SIBIU 25—17 
(14—7). Meci în permanentă 
la discreția echipei lui Gruia, 
care și-a impus superioritatea 
încă de la început. conducind 
în min. 20 cu 9—1. Prea poetic 
și prea de „salon" handbalul 
sibienilor... Au înscris : Gruia 
7, Coasă 6, D. Samson 5, M. 
Samson 3. Dănilă 3, Zaharia 1
— Relonul, Schmidt 10. Roth 3, 
Speck 2. Harm 1, Schuster 1 — 
Independența. Foarte bun arbi
trajul buzoienilor C. Căpățină 
și R. Iamandi.

Turneul se încheie azi. cînd. 
de la ora 14,30, tot pe terenul 
Dinamo, se vor desfășura ulti
mele partide. Iată programul : 
„U“ Iași — Constructorul Baia 
Mare ; Constructorul Timișoara
— Hidrotehnica Constanța ; 
Independența Sibiu — „U“ Cluj- 
Napoca ; „V“ Craiova — Re
lonul Săvinești.
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Reîncepe pescuitul sportiv |
Incepînd de azi, 15 iunie, este 

permis din nou pescuitul sportiv 
in toate apele de șes și colinare. 
Așadar, pescarii amatori iși re
iau cu bucurie plăcuta lor Înde
letnicire de agrement, poposind 
In timpul liber pe malurile bălți
lor și ale apelor curgătoare. în 
această perioadă să nu ne aș
teptăm Insă la rezultate specta
culoase, la capturarea unor e- 
xemplare capitale, deoarece, după 
depunerea icrelor, peștii pun mai 
rar gura pe momeală. In Dunăre, 
unde pe unele porțiuni pescuitul 
era permis de trei săptămîni. s-au 
prins exemplare frumoase de șa
lău și caras, dar numai In zilele 
cînd apa era limpede, și cu nivel 
Constant (t.r.).
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In finala Cupei balcanice

BAIA MARE
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Ția Nord 
Ița Cluj- 
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mai pu- 
iri, decît 
'Jucătorii 

au fost 
punct de 

■ fhnic, ei 
și la di- 
,izolate”, 

im por-

tant la popice, au avut relativ 
puține bile aruncate în gol. 
Atit jucătorii acestor două for
mații, cît și cei de la Electro- 
mureș Tg. Mureș (locul 3 în 
clasamentul general) s-au aco
modat repede cu particularită
țile pistelor de la Neptun, care 
nu sînt deloc canalizate.

O impresie neplăcută au lăsat 
însă echipele din seria Sud a 
campionatului divizionar, Olim
pia, Gloria (ambele din Capi
tală) și Petrolul Teleajen Plo
iești (cîștigătoarea seriei Sud) 
clasate, în ordine, pe locurile 
4—6. Așteptam mai mult de la 
aceste formații deoarece au, în 
general, jucători valoroși, chiar 
componenți 
nale !

în final, 
despre cea 
la femei, 
Bucureștencele au evoluat bine, 
n-au pierdut nici un joc, dar 
au... pierdut, în schimb, locul 
I, deoarece au doborît cu 48 de 
„bețe“ mai puțin decît jucătoa
rele de la Laromet. Ele au obți
nut în toate cele trei jocuri 
cifre mari, peste 460 p d, avind 
doar o singură jucătoare care 
— la un meci 
dar și această 
rată ca bună 
la Olimp.

ai loturilor națio-

doar cîteva cuvinte 
de a doua clasată 
Voința București

— a punctat 395, 
cifră e conside- 
pentru arena de
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|me „Da-
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iete.
SPECIAL 
/•LIMFN- 
lo.ooo lei. 

POATE 
MULTE

4 !
■ «e astăzi 

'îemlfma-

emise și

fE LA 
'lONALĂ

CtȘTT-
ZA I :

'40 52 10 
4GE- 

3 84

81 74 2 50 51. FAZA a II-a : EX
TRAGEREA a m-a : 78 28 57 76 
11 19 ; EXTRAGEREA a IV-a : 74 
37 10 41 23 45 ; EXTRAGEREA a 
V-a : 65 G8 82 44 13 81. Plata cîș- 
tigurilor de la această tragere se 
va face astfel : în municipiul 
București de la 25 iunie pînă la 
14 august 1977 ; în țară de la 29 
iunie pînă la 14 august 1977 ; prin 
mandate poștale începînd de la 
29 iunie 1977.

CÂȘTIGURILE 
PRONOSPORT 
1977

CATEGORIA.
339,15 variante a 306 lei 

CATEGORIA 2 : (12 rezultate)
4.342,30 variante a 56 lei.

întrucît valoarea unitară a cîș- 
țigurilor de categoria 3 (11 re
zultate) a fost sub plafonul mi
nim de 40 lei, conform regula
mentului, ........................... ....
acestei 
lorlalte 
tegoria

CONCURSULUI
DIN 12 IUNIE

1 : (13 rezultate)

fondul de cîștiguri al 
categorii s-a atribuit ce- 
două (categoria 1 și ca- 

2).
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ASTĂZI, SEMIFINALELE 
„CUPEI ROMÂNIEI"

LA PITEȘTI: RAPID
La doi 

finală a 
Rapid — 
cîștigată 
(2—1, în 
toriei fiind înscris 
în min. 100), astăzi, la Pitești, 
în semifinala ediției ”77, cele 
două echipe se reîntîlnesc, me
ciul avind, în mod evident, ca
racterul unei revanșe .pentru e- 
chipa craioveană.

Semifinala de astăzi, deși se 
dispută între două echipe cu 
stări psihice diferite — Univer
sitatea Craiova are asigurat un 
loc în Cupa U.E.F.A., în timp 
ce Rapid luptă din greu pentru 
a-și păstra locul în... Divizia A 
— se anunță deosebit de inte
resantă. La startul revanșei 
pentru finala ’77, craiovenii 
prezintă o echipă oarecum nouă

v............. - ”U“
ani după pasionanta 

„Cupei României" ’75 
Universitatea .Craiova, 
de echipa feroviară 
prelungiri, golul vic- 

de Manea,

LA BUCUREȘTI STEAUA

CRAIOVA, finalistele anului ’75
față de cea a ediției pierdute 
(doar trei jucători — Ștefănes- 
cu, Bălăci și Crișan — numă- 
rîndu-se printre titularii de as
tăzi), o echipă care pare să 
aibă un gust special pentru 
„Cupa României", mai ales 
prin prisma succesului în fața 
U.T.A.-ei. în tabăra 
Rapid aliniază șapte 
din ediția ’75, adică o 
cu destulă experiență 
jocurile pe muchie de cuțit din 
cadrul Cupei. Cele două for
mații anunță pentru jocul de 
astăzi formațiile din etapa tre
cută, cu rezerva a două incer
titudini : Rontea și Beldeanu. 
Jocul va fi condus de Otto An- 
derco (Satu Mare), și va fi 
transmis la TV, alternativ cu 
finala „Cupei balcanice".

(deținătoarea trofeului) -

cealaltă, 
titulari 
echipă 
pentru

METALUL (o specialistă a competiției)
Deținătoare a trofeului, echi

pa STEAUA a pregătit cu a- 
tenție meciul ei de astăzi cu 
Metalul. Luni a fost o zi de 
repaus, dar marți băieții lui 
Jenei și Creiniceanu s-au pre
zentat la antrenamentul găzduit 
de terenul din Ghencea. A fost 
o ședință de lucru intensă care 
i-a solicitat la toate capitolele 
pe fotbaliștii militari. Pentru 
meciul cu Metalul, antrenorii 
vor apela, după toate proba
bilitățile, la „ll“-le care a în
ceput duminică jocul cu Jiul, 
adică : Iordache — Anghelini, 
Fi. Marin, Sameș, Vigu — Du
mitru, Stoica, Iordănescu — 
Trei, Năstase, Zamfir.

Liniștită în ceea ce privește 
poziția ei în seria a 2-a a Di
viziei B, METALUL BUCU
REȘTI a jucat în compania for
mației Șoimii Sibiu. A doua zi, 
metalurgiștiî și-au reluat pregă
tirile — sub îndrumarea antre
norului Paul Popescu — în ve
derea unei bune evoluții pentru

mpartida de cupă, competiție_
care divizionara B s-a compor
tat deseori remarcab-'l. în fața 
Stelei va fi opus se pare 
„ll“-le folosit, duminică, cu 
Șoimii Sibiu : Ciupitu — Călă- 
rășiu, Sebe, Nedelcu, Marin — 
Profir, Georgescu, Giugiumică 
— Lungu, Prodan, Tănase.

Arbitrul partidei : Fr. Coloși 
(București).

PREMIANȚII 
Șl REPETENȚII

(Urmare din pag. 1)

gradate care vor însoți echipa 
F.C.M. Galați, iremediabil pier
dută.

Deși, încă din luna aprilie și 
pînă în această săptămînă, atit 
F.R. Fotbal cît și C.N.E.F.S. au 
luat unele măsuri de prevenire 
a falsurilor, avertizînd condu
cătorii cluburilor, antrenorii și 
arbitrii, rezultatele acestor in
tervenții nu sînt pe măsura aș
teptărilor, deoarece nu s-a luat 
nici o hotărîre fermă, categori
că, chiar dacă făptașii n-au fost 
prinși în flagrant delict. în eta
pa a 32-a, duminica viitoare, 
sînt programate unele întîlniri 
în care se află în joc puncte 
extrem de importante: Sportul 
studențesc — Rapid, F.C.M. Ga
lați, — F.C. Constanța și U.T.A. 
— Corvinul. în bună măsură, . 
aceste partide au un caracter 
decisiv și de aceea este absolut 
necesar să se desfășoare în mod 
corect, sportiv, loial. Atenția 
tuturor amatorilor de fotbal 
este îndreptată tocmai spre ace
le jocuri de mare miză pentru 
primele și ultimele locuri. Tre
buie să fie luate măsuri ferme 
de preintimpinare a oricăror în
cercări de falsificare a rezulta
telor sportive. Este necesar ca 
Federația de fotbal să delege 
arbitrii cei mai competenți, ob
servatorii cei mai calificați, per
soane de răspundere, din acti
vul F.R.F. și al C.N.E.F.S. TOȚI 
ACEI CARE AR ÎNCERCA SĂ 
TRIȘEZE ÎN FOTBAL TRE
BUIE SA ȘTIE CĂ SÎNT ÎN
CONJURAȚI DE VIGILENTA 
ZECILOR ȘI SUTELOR DE 
MII DE AMATORI DE FOT
BAL CARE DORESC CA ÎN
TRECEREA SPORTIVĂ SA NU 
FIE VICIATA.

Numai lupta sportivă corectă, 
loială, poate să stabilească cine 
sînt premianții șî cine sînt re- 
petenții campionatului de fotbal. 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal sînt 
acum hotărîte să ia cele mai 
aspre măsuri — PÎNĂ LA EX
CLUDEREA DIN ACTIVITA
TEA COMPETIȚIONALĂ ! —
în cazurile de viciere a ori
cărui rezultat din campiona
tele divizionare de fotbal.

SPORTUL STUDENȚESC-DINAMU ZAGREB, 
MANȘA RECUPERĂRII ?

Cea de-a 15-a ediție a . 
pei balcanice" intercluburi 
consumă astăzi ultimul 
dată cu cea de-a doua 
a finalei, care opune 
zentantei țării noastre, 
studențesc. redutabila 
iugoslavă Dinamo Zagreb. Rea
mintim că această prestigioasă 
competiție a luat ființă cu 16 
ani în urmă, prima ediție 1961— 
1963 fiind cîștigată de o echipă 
românească. Steagul roșu Bra
șov. De atunci. în celelalte 14 
ediții care au urmat, fotbalul 
nostru a fost reprezentat 
încă patru finale : 
de Rapid 
lui) ; în 
și Farul 
încheiată 
din Giulești) ; 1972—1973, 
A.S.A. Tg. Mureș și acum 
Sportul studențesc.

Așadar, formația 
bucureșteni. prezentă 
prima oară în finala 
balcanice, va încerca să reedi
teze performantele realizate, cu 
ani în urmă, de Rapid și Stea
gul roșu. Sarcină, fără îndoială, 
dificilă., tinînd seama de han
dicapul celor două goluri de 
remontat din partida tur, 
disputată la 1 iunie, la Zagreb, 
și încheiată atunci cu 3—1 în 
favoarea fotbaliștilor iugoslavi. 
Să nu uităm însă că, jucînd de 
astă dată pe teren propriu și 
avind în plus avantajul golului 
înscris în deplasare, echipa an
trenată de A. Niculescu si I. 
Voica, actualmente într-o reve
nire de formă, are Șanse reale 
nu numai de a cîștiga întîlni- 
rea. ci de a obține Si o victo
rie la dimensiuni care să-i a- 
ducă satisfacția cuceririi tro-

.Cu
tei 

act. o- 
manșă 
repre- 

Sportul 
echipă

în 
1964—1965 

(cîștigătoarea trofeu- 
1965—1966. de Rapid 
(finală românească, 
cu victoria echipei 

de 
de

studenților 
pentru 
Cupei

feului. Este, dealtfel, ceea ce 
așteaptă și iubitorii fotbalului 
din tara noastră de la echipa 

compo-bucureșteană. a cărui 
nentă va fi, după toate proba
bilitățile. următoarea : 
canu — Tănăsescu, Ciugarin 
(Oîteanu), Grigore. Manea (Că- 
țoi) —MunteanU (Cassai), Ca
zan, O. Ionescu — Chihaia, M. 
Sandu, Predcanu (Pclreanu).

Dinamo Zagreb a sosit ieri Ia 
prînz în Capitală, pe calea ae
rului. Antrenorul Mirko Bazici 
a deplasat pentru meciul retur 
cu Sportul studențesc următorul 
lot de jucători : Vlak, Huljici. 
Kuze, Zajek, Miljkovici, Bog
dan, Bonici, Brucici, Cerin, 
Kranjcear, Senzen, Ivicovivri, 
Devcici, Mustedanagici, Zupe- 
tici. Dintre aceștia Bogdan, 
Zajek, Miljkovici și Kranjcear 
sînt internaționali A. Dinamo 
a mai evoluat în țara noastră, 
în toamna anului trecut, cînd 
a întîlnit formația A.S.A. Tg. 
Mureș.

Precizăm că finala Cupei 
balcanice este programată, cu 
începere de la ora 17. pe sta
dionul Republicii și va fi con
dusă de o brigadă de arbitri 
greci, avîndu-1 la_ centru 
Marinos Panaghitis. 
chidere, cu începere 
ora 14, vor avea 
două partide : finala 
Sportul studențesc", 
echipelor de pitici. I 
dintre foștii jucători 
Sportul studențesc și Rapid, în 
cadrul căruia vor evolua, prin
tre alții. Pircălab, D. Popescu, 
Măniloiu. I. Vasile. Ciornoavă, 
Dungu. Greavu, Langa, N. 
Georgescu, Ion Ionescu. Dumi- 
triu II.

Radu-

__ i pe 
în des- 

de la 
loc alte 

„Cupei 
rezervată 

și meciul 
i de la

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU CRISTIAN?
De patru etape, Gh. Cristian, portarul ti

tular al echipei F. C. Argeș — și al echipei 
naționale, în acest sezon — este rezervă. Ul
tima oară a apărat in meciul de la Bucu
rești cu Progresul și de atunci, considerîn- 
du-se evoluția sa ca nesatisfăcătoare, a rămas 
pe marginea terenului de unde și-a privit 
coechipierii luptind pentru obținerea victoriei. 
Nu știm dacă numai pe seama coincidenței 
poate fi pus faptul că, în ultimele patru etape, 
F. C. Argeș a cîștigat fără el șapte din cele 
opt puncte. Poate că și apreciata prezență a lui 
Speriatu în poarta piteșteană a contribuit la 
această suită de bune comportări. „Adevărul 
acesta este, recunoaște în mod sportiv Cris
tian. Speriatu nu e numai un portar foarte bun, 
ci are și o formă constant bună, care dă încre
dere echipei, mai ales în 
cultate, cînd aportul său 
siv".

De acord cu asta, dar __ __ ____ ______
tine, Cristian ? — l-am întrebat noi. în fond 
ești portarul titular al reprezentativei națio
nale. Cum te mulțumești în postura de re
zervă la echipa ta de club ? Acestei întrebări 
Cristian nu i-a mai găsit răspunsul potrivit. 
A lăsat să se înțeleagă că traversează doar o 
eclipsă temporară de formă. De ce ? Nu este 
greu de presupus că acest lucru se dato- 
rește și unei atitudini de prelungită satisfac
ție după reușitele sale internaționale din pri
măvara acestui an și că sentimentul de auto- 
mulțumire l-a făcut să nu se mai mobilizeze în 
mod corespunzător.

Antrenorul Tănase Dima — cel care are

momentele de difi- 
este adeseori deci-

ce se întâmplă cu

principalul merit în formarea lui Cristian ca 
jucător — este de părere că elevul său se 
găsește intr-un moment de criză de ordin psi
hologic și nu de instruire. După revenirea de 
la lotul național — unde a fost supus unor 
grele încercări competiționale, cu un grad ri
dicat de încărcătură emoțională — Cristian a 
încercat un moment de destindere care, spre 
neșansa sa, a coincis și cu o prestație mai 
slabă, in ansamblu, a echipei. Și acest lucru 
a făcut ca greșelile sale să iasă mai mult in 
evidență, să-l facă mai răspunzător de insuc
cesele din unele meciuri, cum au fost, de 
pildă, cele cu F.C.M. Galați și Progresul.
„Cred mai * »-
sportiv și 
fesorul T.

_____   j Progresul. 
departe în Cristian, in talentul său 
seriozitatea lui ca om, spune pro- 
Dima. Și sînt sigur că ceea ce se

petrece în prezent cu el este o stare cu totul 
pasagerăDin care, adăugăm noi, Cristian
va trebui neapărat să învețe ceva.

Pe de altă parte, rccunoscînd ieșirea șa din 
formă și meritele actuale ale colegului său. 
Speriatu, Cristian va trebui să înțeleagă bine 
că singura soluție de a reveni în prim-planul 
fotbalului competițional și de a-și justifica 
prezența în continuare in lotul reprezentativ 
este conștiinciozitatea, munca, seriozitatea în 
pregătire.

F. C. Argeș, fotbalul nostru, au nevoie de 
adevăratul Cristian, cel pe care l-am apreciat 
in meciurile cu Spania și Iugoslavia.

Acest adevăr trebuie să-l înțeleagă in primul 
rînd rezerva de astăzi, Cristian 1

Mihai IONESCU

A.S.A. TG. MUREȘ: ACASA 
ÎN DEPLASARE MIEI • ••

J

LEI,

Care este adevărata valoare 
a formației din Tg. Mureș : a- 
ceea care și-a entuziasmat — 
nu de puține ori — suporterii 
sau echipa ce, de regulă, pier
de pe teren străin, acționînd 
fără combativitate și convinge
re ? Pentru că rezultatele obți
nute de A.S.A. in această pri
măvară sînt contradictorii. 
De pildă, la 22 mai, la Tg. Mu
reș, după un meci socotit prin
tre cele mai bune ale returu
lui, elevii lui Tiberiu Bone au 
întrecut pe Jiul cu 5—2, „după 
o repriză excelentă", cum titra 
ziarul nostru, pentru ca, trei 
zile mai tîrziu, în Capitală, să 
fie de nerecunoscut în fața Iui 
Dinamo, unde pierdeau cu 1—5. 
După alte patru zile, în fieful 
propriu, 6—1 cu Rapid, după un 
joc în care mureșenii s-au ară
tat „irezistibili acasă" (titlul 
cronicii). La distanță de o săp- 
tămînă, 0—2 la Iași. Deci, una 
caldă, una rece, rezultate care 
se bat cap în cap, realizate de 
o echipă — socotim noi — va
loroasă, taleptată, alcătuită din 
jucători bine cotați (Boloni, 
Hajnal, Fazekaș), alții cu multă 
experiență în prima divizie (Is- 
pir, Solyom, Unchiaș, Varodi) 
etc. Privind tabloul cu rezulta
tele din acest retur, o singură 
concluzie se poate trage: A.S.A. 
este o formație de teren pro-

priu. într-adevăr, cu o excep
ție, aceea din prima etapă a 
primăverii, cînd a întrecut la 
Pitești pe F. C. Argeș, A.S.A. a 
pierdut cu regularitate tot ce a 
jucat afară.

Pentru concluzia noastră de 
mai sus pledează mai multe ar
gumente. Mal întîi, așa cum 
s-a subliniat și în cronicile u- 
nor partide, fotbaliștii din Tg. 
Mureș au o rezistență la efort 
sub necesitățile susținerii rit
mului inițial, ceea ce înseamnă 
că jocul din repriza secunda 
este invariabil mai slab decît 
în prima. Apoi, mulți dintre cei 
ce alcătuiesc echipa nu sînt ju
cători „de luptă", în genul lui 
Boloni, ci cuminți, care pe te
ren străin depun de la început 
armele. Ne gîndlm la Varodi, 
Pislaru, Both II și chiar la 
Hajnal. în sfîrșit, jocul de con
traatac, care presupune mai 
întîi o falsă retragere în defen
sivă, i-a făcut pe mureșeni să- 
uite să șuteze la poartă. Cîteva 
cifre sînt elocvente : în meciu
rile de la Pitești (1—0), Reșița 
(1—2) și de la București cu 
Steaua (0—5) și Dinamo (1—5), 
au expediat cite patru șuturi.

Toate aceste elemente, conju
gate, dau răspunsul la întreba
rea privind valoarea fluctuantă 
a formației din Tg. Mureș.

Mircea TUDORAN

ACTUALITĂȚI
A SELECȚIONATA CUBEI A 

SOSIT ÎN ȚARA NOASTRĂ. 
a sosit în țara noastră se
lecționata Cubei care va susține 
o suită de trei jocuri cu echipe 
din diverse eșaloane, care ur
mează a fi stabilite. Pe lingă a- 
ceste întîlniri, fotbaliștii cubanezi 
vor urma și un stagiu de 
tire în țara noastră pe o 
de două săptămini.
• ECHIPA OLIMPIA

MARE, fruntașa seriei a Ill-a a 
Diviziei B, a evoluat zilele tre
cute în Ungaria, la Siofok, jucînd 
cu formația Banyasz din locali
tate. Fotbaliștii sătmăreni au cîș- 
tigât cu scorul de 3—2 (2—1) prin 
golurile înscrise de Mureșan, Ha- 
țeganu și Helvei.
• BRIGADA DE ARBITRI RO

MANI LA MECIUL GRECIA — 
ITALIA (amatori). In ziua de 16 
iunie va avea loc la Atena în- 
tîlnirea amicală dintre formațiile 
de amatori ale Greciei și Italiei. 
Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri români avîndu-1 
la centru pe C. Dinulescu, ajutai 
la linie de I. Igna și I. Dancu.

e F.C.M. REȘIȚA VA ÎNTRE
PRINDE UN TURNEU ÎN R. D. 
GERMANA. Divizionara A F.C.M 
Reșița va pleca, la începutul lu
nii iulie, în R. D. Germană la 
invitația clubului Unio Berlin. 
Reșițenii vor susține prima par
tidă la Eerlin cu echipa Unio. 
urmînd ca alte două întîlniri să 
fie perfectate la fata locului.

• DINAMO SLATINA — FLA
CĂRA AUTOMECANICA MORENI 
1—1 (1—1). Au marcat : Fior ea
pentru gazde, respectiv Petrescu. 
Meci din cadrul etapei a 33-a a 
Diviziei B. (Seria a n-a).

pregă- 
durată

SATU



*

La „Turneul forilor socialiste"

SCRIMERII ROMANI CEL MAI
La sfîrșitul săptămînii 

te s-a încheiat la Kiev 
ționalul „Turneu al țărilor soy 
cialiste" la scrimă care, în mod 
obișnuit, prilejuiește ultima 
mare trecere în revistă pe plan 
internațional înaintea Campio
natelor mondiale (în acest an — 
Buenos Aires, 14—24 iulie). 
Prin această prismă am și a- 
bordat discuția eu antrenorul 
federal TĂNASE MUREȘAN, 
care a însoțit la Kiev lotul re
prezentativ, întrebindu-1. pentru 
început, care este aprecierea 
globală asupra comportării scri- 
merilor români.

— La ediția ’77 a acestui im
portant turneu internațional, 
care a reunit pe planșe scrimeri 
din Bulgaria, Cehoslovacia. Cu
ba. Polonia, R.D.G., România, 
Ungaria și U.R.S.S., reprezen
tanții noștri au realizat cel mai 
bun bilanț din istoria partici
pării scrimei românești la a- 
ceastă competiție, începînd cu 
anul 1964. Astfel, am obținut 
două locuri I (sabrerul Alexan
dru Nilca și echipa de spadă), 
un loc II (echipa de sabie), 
două locuri III (floretistul 
Petru Kuki și echipa feminină 
de floretă), un loc IV (echipa 
masculină de floretă), în toate 
finalele probelor individuale 
România avînd cel puțin un 
reprezentant (Alexandru Nilca 
Si Ioan Pop — sabie, Petru 
Kuki — floretă masculin, Ion 
Popa — spadă, Magdalena Che- 
zan — floretă feminin).

— Dincolo de acest succint 
tablou se impun, credem, câte
va nuanțări...

— Bine s-au comportat sabia 
și spada nu numai pentru că 
au obținut victoria finală, ci și 
pentru că s-au prezentat la va
loarea lor reală, reflectind deci 
corespunzător pregătirea asiduă 
care vizează apropiatele con
fruntări din cadrul C.M. Chiar 
și în formula L Pop, Al. Nilca,

Irecu- 
tradi-

ALEXANDRU NILCA

M. Mustață, C. Marin, I. Pan- 
telimonescu (în absența lui 
Dan Irimiciuc), sabrerii s-au 
menținut în elita probei. Pen
tru a avea cîteva etaloane de 
apreciere pentru această probă, 
subliniez faptul că echipele Un
gariei și Poloniei au aliniat 
primele garnituri, că din cea 
sovietică a lipsit doar Sidiak, 
că in proba individuală — cîș
tigată de Nilca după un baraj 
cu polonezul Bierkowski (prin
tre învinșii săi din finală : ma
ghiarul Gerevitch și sovieticul 
Bajenov) celebrul Marot (Un
garia) s-a clasat pe locul 33 ! 
Spadasinii noștri (I. Popa. N. 
Iorgu, L. Angelescu, O. Zidaru, 
C. Bărăgan) au confirmat as
censiunea în întrecerea pe echi
pe validîndu-și locul II obținut 

• în „Cupa Europei" la începutul 
sezonului. Ei au întrecut în 
turneul final de la Kiev echi
pele U.R.S.S. (9—7). R.D.G. 
(9—5) și Poloniei (8—8, la tuș- 
averaj). ,

La sfirșitul lunii

REPREZENTATIVA OE ÎNOT A ROMÂNIEI 'SUSȚINE
0 ÎNTRECERE bilaterală cu polonia

Continuă participările celor 
mai buni inolători români la o 
serie de noi concursuri interna
ționale.

• Federația de înot din Po
lonia a ■ anunțat că întilnirea 
bilaterală dintre selecționatele 
de seniori ale României și Po
loniei se va desfășura în zilele 
de 25 și 26 iunie în localitatea 
Polawy. Este prima oară în ul
timii 6 ani cînd reprezentativa 
țării noastre este angrenată în- 
tr-o întrecere amicală bilate
rală.

• în zilele de 22 și 23 iunie 
7 sportivi (urmează să fie de
semnați de F.R.N.) vor lua 
startul la tradiționala competi
ție dotată cu „Marele premiu 
al orașului Bratislava".

• între 23 și 27 iunie, la 
Dortmund (R.F.G.) sînt progra
mate „Zilele culturii românești", 
în cadrul acestor festivități va 
avea loc și un concurs triun
ghiular de înot, care va alinia 
la start selecționatele de copii 
ale României, Poloniei și R.F. 
Germania,

1977

BUN BILANȚ
— Nu credeți că, în pofida 

aparențelor, floreta n-a convins 
la această ultimă confruntare 
dinaintea C.M. ? Ne amintim că 
și anul trecut, abia în preajma 
J.O. Kuki s-a impus intr-un 
mare concurs...

— Aveți dreptate. Poate că 
revenirea băieților (echipa a 
învins Polonia și Ungaria) este 
tardivă... Iar fetele n-au avut 
în faza eliminărilor directe la 
„individuale" decît pe Magdale
na Chezan (în final pe locul 6) 
și pe Marcela Moldovan (locul 
11), iar în proba pe echipe — 
la care n-a participat Ungaria, 
datorită rătăcirii armelor pe 
drum — locul III a fost sub 
așteptări. Floretistele noastre 
continuă să evolueze crispat și 
nervos în asalturile cu adver
sare puternice dar care nu le 
sînt totuși superioare. Oricum, 
însă, „radiografia" de la Kiev 
ne oferă o reală bază de discuție 
în Biroul federal, pentru stabi
lirea lotului care va reprezenta 
scrima românească la Campio
natele mondiale din acest an.

Paul SLA7ESCU

AZI ÎNCEPE
SESIUNEA C I. O
PRAGA, 14 (Agerpres). — 

Cea de-a 79-a sesiune a Comi
tetului internațional olimpic își 
începe astăzi lucrările la Pra- 
ga, avînd 
de lucru 
actualitate 
limpică, 
de organizare a J.O.. în sensul 
limitării pe viitor a gigantismu
lui ce a caracterizat ultimele 
ediții ale J.O., programul Olim
piadelor, definirea precisă a 
sporturilor olimpice, eventual 
organizarea unor întreceri de 
calificare continentale etc.

Din cercuri olimpice infor
mate Se “anunță că propunerile 
de reducere a numărului de 
probe olimpice, precum și a 
numărului de concurenți nu au 
șanse de a fi acceptate de fe
derațiile internaționale. care 
invocă motivul necesității dez
voltării în continuare a spor
turilor olimpice, răspîndirea 
disciplinelor sportive importan
te în întreaga lume.

La sesiunea C.I.O, vor fi 
examinate, de asemenea, pro
blema relațiilor dintre C.I.O. și 
organismele interguvernamenta- 
Ie, cum sînt cele ale UNESCO, 
însărcinate cu aspecte sportive, 
precum și lupta anti-doping în 
sport, publicitatea olimpică, 
chestiuni de natură financiară 
și altele.

• Tinerilor noștri înotători 
le mai sînt rezervate în săptă- 
minile ce urmează două tradi
ționale competiții internaționa
le. Ei vor fi prezenți între 4 
și 7 iulie la Havana, la „Con
cursul Prietenia"' (întreceri de 
înot și sărituri) și — la ace
leași date — la Antalia (Tur
cia), unde ’ . „____
Campionatele balcanice ale ju
niorilor (înot, polo și sărituri).

sînt programate

ILIE NĂSTASE - TOM GULLIKSON
IN PRIMUL TUR
LONDRA, 

După cum 
tradiționalul 
nai de tenis 
va începe la .. __ __ _ 
și va dura pînă la 3 iulie. în 
cursul zilei de marți au fost sta
biliți favoriții competiției. Prin
tre principalii „capi de serie" 
ai probei de simplu 
figurează 
Connors 
(Suedia), 
gentina), 
(S.u.A.), : 
și alți 11 .
Ilie Năstase îl va întîlni pe a- 
mericanul Tom Gullikson. Iată 
alte întîlniri mai importante 
programate în primul tur: Con
nors (S.U.A.) — Lewis (Anglia); 
Van Dillen (S.U.A.) — Panatta 
(Italia) ; Gerulaitis (S.U.A.) — 
Gorman (S.U.A.) ; Okker (Olan
da) — Case (Australia) ; Fibak 
(Polonia) — Fillo] (Chile) și 
Zugarelli (Italia) — Borg (Sue
dia), 
proba 
Chris 
marie 
Wade 
sikova

14 (Agerpres). — 
s-a mai anunțat, 
turneu internațio- 
de la Wimbledon

20 iunie la Londra

masculin 
în ordine Jimmy 

(S.U.A.). Bjorn Borg 
Guillermo Vilas (Ar- 

Roscoe Tanner 
Ilie Năstase (România) 
jucători. In primul tur

Principalele favorite in 
feminină de simplu sînt: 
Evert (S.U.A.), Rose- 

Casals (S.U.A.) , Virginia 
(Anglia). Regina Mar- 

(Cehoslovacia) , Pam

O NOTĂ DE MARE MAESTRU
PENTRU ȘAHISTUL MIHAI ȘUBĂ

BELGRAD. 14 (Agerpres). — 
Participînd la turneul interna
tional de șah de Vinkovici 
(Iugoslavia), maestrul român 
Mihai Șubă s-a situat pe locul 
doi, cu 7 puncte din 10 posi
bile. procentaj remarcabil da
torită căruia șahistul nostru a 
obținut 
estra.

Locul 
torului _________  ____
7*/» p. pe locurile 3 și 4 clasîn- 
du-se Ledici și Hulak — cu cite 
6 p.

o normă de mare ma-

întîi a revenit jucă- 
cehoslovac Plahetka —

★
în cadrul turneului interna

țional de șah de la Smederev- 
ska Palanka (Iugoslavia) s-au 
disputat partidele întrerupte 
din rundele anterioare.

„Cupa intercontinentală

BÂSCHE1BAHȘT1I IUGOSLAVI
ÎNVINGĂTORI la CIUOAO

DL MEXICO
DE MEXICO.
Pește 8 000

14 
de

CIUDAD 
(Agerpres). 
spectatori au urmărit la Ciu
dad de Mexico unul dintre 
derbyurile „Cupei interconti
nentale" la baschet masculin în 
care s-au întîlnit selecționatele 
Mexicului și Iugoslaviei. Bas- 
chetbaliștii iugoslavi au obținut 
victoria cu scorul de 94—91 
(44—38). avîndu-i ca principali 
realizatori 
și Jelovat 
formației 
rero care

în cadrul aceleiași competi
ții. selecționata Canadei a în
trecut pe teren propriu, cu 
69—65 (33—31), formația Italiei.

pe Varajici (26 p) 
(18 p). Coșgeterul 

gazdă a fost Guer- 
a înscris 27 p.

LA WIMBLEDON
Tseguarden (S.U.A.), Francoise 
Durr (Franța) și „altele.

★
IN TURNEUL de la „Queens 

Club" din Londra, jucătorul a- 
merican Sherwood Stewart a 
reușit să-1 elimine cu 6—4, 7—9, 
8—6 pe australianul John New
combe. Ale rezultate : Dent —• 
Parun 8—9, 6—1, 6—2; Gottfried 
— Anand Amritraj 6—4, 6—2 ; 
Smith — Mayer 6—1, 6—2 ; 
Warwick — Richey 9—8, 6—2 : 
Masters — Edmondson 8—6, 
5—7, 7—5.

FINALA 
Nottingham, 
dispute între 
Jaime Fillol a 
cauza 
Partida 
Londra

★
TURNEULUI

care urma
Tim Gullikson și 
fost amînată din 
ploi torențiale, 
reprogramată la

de la 
să se

unei
a fost
în ziua de 13 iunie.

★
LA EASTBOURNE 

au început întrecerile 
ției feminine de tenis 
pe pentru Cupa federației in
ternaționale. Iată primele re
zultate : Grecia — Portugalia 
3—0 ; Noua Zeelandă — Belgia 
2—1 ; Suedia — Finlanda 3—0 ; 
Argentina — Chile 2—1 : Cana
da — Irlanda 3—0 ; R.F. Ger
mania — Spania 3—0 ; Elveția 
— Italia 2—1.

(Anglia) 
competi- 
pe echi-

RECORD MONDIAL

înscrise pe agenda 
probleme de mare 
pentru mișcarea o- 

între care : sistemul

Iată rezultatele înregistrate : 
Vadasz — Rogulj 1—0 ; Des- 
potovici — Vukovici 1—0 ; Ja- 
nosevici — Simici V»—Vi.

în clasament, după opt run
de. conduce 
(Iugoslavia), 
de Pîdevski 
(Cehoslovacia), Janosevici, Raj- 
kovici și Despotovici (toți trei 
Iugoslavia) — cîte 5 p. Victor 
Ciocâitea (România) — 4*/s p, 
Kniezevici (Iugoslavia) — 4 p.

LA HALTERE

Martinovici — 
cu 5'/z p, urmat 
(Bulgaria). Jansa

HAVANA, 14 (Agerpres). — 
Cu prilejul unui concurs dis
putat Ia Havana. halterofilul 
cubanez Roberto Urrutia a sta
bilit un nou record mondial la 
categoria ușoară (stilul „smuls") 
cu performanța de 141 kg. Ve
chiul record era de 140,5 kg și 
aparținea polonezului Kazimir 
Czarnecki. \

IN CAMPIONATUL U.R.S.S. 
(etapa 10) echipa Lokomotiv 
Moscova a învins în deplasare, 
cu scorul de 2—1, formația 
Zenit Leningrad. Alte rezulta
te : Kairat Alma Ata — Zaria 
Voroșilovgrad 0—1, Ț.S.K.A. 
Moscova — Ararat Erevan 0—0, 
Cernomoreț Odesa — Dnepr 
Dnepropetrovsk 1—2, Aripile 
Sovietelor Kuibîșev — Neftci 
Bacu 1—1. în clasament condu
ce Dinamo Moscova — 13 p 
(din 9 jocuri), urmată de Loko
motiv Moscova — 13 p (din 10 
meciuri disputate).

IN CADRUL TURNEULUI 
INTERNATIONAL (rezervat e- 
chipelor de tineret) de la Tou
lon, selecționata Ungariei a în
vins cu scorul de 1—0 (1—0) 
echipa Scoției. într-un alt joc. 
reprezentativele Bulgariei și O- 
landei au terminat la egalita
te : 1-1 (0—1).

SELECȚIONATA BRAZILIEI 
va întreprinde în primăvara 
anului viitor un turneu în Eu
ropa, în cadrul căruia își va 
desăvîrși pregătirile pentru 
turneul final al campionatului 
mondial. Fotbaliștii brazilieni 
vor juca în ordine cu repre-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Los Angeles 

au luat sfîrșit întrecerile campio
natelor S.U.A. Iată ultimele rezul
tate, masculin : 1 500 m — Steve 
Scott 3:37.3 ; BOO m — Mark Bel- 
ger 1:45,81 ; 200 m — Deraid Har
ris 20,6 ; 5 000 m — Marty Liauori 
13:41,6 ; ciocan — Emit Berry 
67,84 m ; feminin : 400 trig — Ma
ry Ayers 56.61 (nou record na
tional) : 400 m — Sharon Dabney 
51,55 ; 800 m — Sue Latter 2:03,8 ; 
înălțime — Jony Huntley 1,85 m ; 
lungime — Jodi Anderson 6.63 m; 
suliță — Kathy Schmidt 61,14 m 
• In concursul de la Budapesta, 
IJdiko Szabo (Ungaria) a cîștigat 
100 m cu 11,85, iar Gabor Katona a 
terminat învingător în proba de 
triplusalt cu 16,14 m. Alte’ rezul
tate : 800 m (I) — Lipcsel 2:04,5 ; 
1500 m (m) — Torok 3:49.0; ciocan 
— Tamas 63,63 m « La Reckling
hausen (R.F G.) : stlliță (f) — M. 
Becker 61.82 m (cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui) ; 100 m g (f) — B. Nowa-
kowska 13,1 ; 400 m (m) — Her
rmann 45,9.

AUTO • 
tie „Cursa 
Le Mans a 
condus de . _____
Ickx („Porsche"), care a parcurs 
4 664,800 km cu o medie orară de

Tradiționala competi- 
de 24 de ore“ de la 
revenit echipajului 

pilotul belgian Jacky

194,802 km. Este pentru a patra 
oară cînd Jacky Ickx termină în
vingător în această probă, pe 
care a mai cîștigat-o în anii 1969, 
1975 și 1976.

CICLISM • Turul Austriei a 
revenit rutierului austriac Rudolf 
Miteregger, urmat la 2:12 de ce
hoslovacul Jiri Konecny.

NATAȚIE • Competiția de po
lo disputată la Montreuil (Franța) 
a fost cîștigată de selecționata 
orașului Budapesta, care a în
vins în finală cu 10—2 (4—0, 0—1, 
3—1, 3—0) echipa orașului Marsi
lia.

ȘAH • Meciul dintre maestrele 
Elena Ahmîlovskaia (U.R.S.S.) și 
Tatiana Lemaciko (Bulgaria) con- 
tînd pentru sferturile de finală 
ale turneului candidatelor la ti
tlul mondial feminin s-a încheiat 
la Sofia cu scorul de 6’/2 — 5V2 P 
în favoarea Elenei. Ahmîlovskaia. 
Cea de-a doua partidă suplimen
tară s-a terminat remiză Ia mu
tarea a 82-a. In semifinale, Elena 
Ahmîlovskaia o va întîlni pe 
compatrioata sa Maria Ciuburda- 
nidze, • Turneul de la Arrecife 
de Lanzarote (insulele Canare) 
s-a încheiat cu victoria maestru
lui Oreste Rodriguez (Peru) care 
a totalizat 8 n din 11 posibile, fi
ind urmat de Anthony Miles

(Anglia) — 8 
(Ungaria) șl 
S.U.A. — cîte 
S'h p etc.

p, Andras Adorjan 
Walter Browne 

7*A P, Tatai (Italia)

zentativele Franței (1 aprilie, la 
Paris), R.F. Germania (5 apri
lie, la Hamburg) și Angliei (19 
aprilie, la Londra). în ziua de 
7 aprilie, echipa braziliană va 
evolua la Madrid în compania 
formației locale Atletico, iar 
înaintea partidei cu Anglia va 
susține un joc amical cu echi
pa Tunisiei.

PRIMA MANȘA A SUPER- 
CUPEI EUROPEI (dublu meci 
între cîștigătoarea Cupei cam
pionilor și a Cupei cupelor) se 
va disputa la 27 iulie, la Ham
burg. Se vor întîlni S.V. Ham
burg, cîștigătoarea Cupei Cupe- 

F.C. Liverpool, 
în 
în

învin-
Cupa campionilor, 
septembrie, la Li-

lor, cu 
gătoare 
Returul, 
verpood.

RUDOLF
antrenor al ___ ,__ ___ ,_____  _
Cehoslovaciei (care sub condu
cerea lui a fost vicecampioană 
a lumii în 1962, în Chile), a de
cedat de curînd în vîrstă de 65 
de ani.

„RITMUL IN CARE AVAN
SEAZĂ LUCRĂRILE LA STA
DIOANELE MUNDIALULUI 
ARGENTINEAN ESTE EXCE
LENT", a declarat recent Renâ 
Courte, șeful de presă al 
F.I.F.A., după ce a vizitat in
stalațiile de la Buenos Aires, 
Cordoba. Mar del Plata și Men
doza. „Toate lucrările de con
strucție și de renovare a sta
dioanelor sînt executate conform 
normelor fixate de F.I.F.A.", a 
precizat R. Courte.

VYTLACIL, fost 
echipei naționale a

La Conicrința la nivel înali a Commonwealth ului

0 DECLARAȚIE SPECIALA PRIVIND 
COMBATEREA RASISMULUI ÎN SPORT
LONDRA, 14 (Agerpres). — Conferința la nivel înalt a Common- 

wealth-ului a adoptat, marți, o declarație specială privind comba
terea rasismului in sport, respectiv, a politicii de apartheid a Re
publicii Sud-Africane prin sistarea tuturor contactelor sportive cu 

această țară, atît timp cit regimul rasist de la Pretoria va continua 
politica de apartheid. Șefii de guvern salută în mod special — 
subliniază documentul — faptul că, în lumina consultărilor și a acor
dului realizat, nu vor mai avea loc contacte sportive ale țărilor 
Commonwealth-ului și conaționalilor lor cu Republica Sud-Africa- 
nă, atît timp cît aceasta va continua detestabila sa politică de apart
heid. Șefii de guvern acceptă 6a o îndatorire urgentă a guvernelor 
lor combaterea viguroasă a politicii nocive de apartheid prin inter
zicerea contactelor sportive cu Republica Sud-Africană sau cu ori
care altă țară în care manifestațiile sportive sînt organizate pe 
baze rasiste.
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