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SI JANOS KADAR
Joi, 16 iunie, a sosit la Ora

dea, pentru a continua intilnirea 
prietenească începută miercuri 
la Debrețin cu tovarășul Ni colac 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Janos Ra
dar, prim-secrctar al Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar.

La intrarea în oraș, sosește, 
într-o mașină purtind însemne
le Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Un
gare, tovarășul Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
în aplauzele îndelungate ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, salută cu deosebită 
căldură pe distinsul oaspete. 
Cei doi conducători de partid 
își string prietenește mîinile, se 
îmbrățișează.

Potrivit vechii datini româ
nești, un grup de țărani, îm- 
brăcați în pitorești costume bi- 
horene, invită pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Ra
dar să guste din piinea ospita
lității, din plosca cu vin. Pio
nieri ii intimpină cu mari bu
chete de garoafe roșii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Radar iau loc într-o 
mașină deschisă. Coloana ofi
cială străbate artere principale 
ale orașului, transformate în a- 
ceastă frumoasă dimineață de 
vară intr-un adevărat culoar 
viu. Zeci de mii de orădeni — 
oameni ai muncii din marile 
unități industriale, din institu
ții. elevi, pionieri — au ieșit în 
întîmpinarea celor doi conducă
tori de partid cu stegulețe, cu 
buchete de flori. Urale și ovații 
prelungite dau expresie dragos
tei și stimei pe care întregul 
nostru popor le poartă tovară
șului Nicolae Ceausescu, ade
ziunii totale Ia politica internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru. Pe traseu se scan
dează „Ceaușescu—Radar" — 
dovada sentimentelor prietenești 
pe care și Ie nutresc reciproc 
cele două popoare, manifestare 
a relațiilor de bună vecinătate, 
prietenie și colaborare dintre 
România șl Ungaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Radar răspund cu 
prietenie acestei calde manifes
tări pe care populația munici
piului Oradea a făcut-o celor 
doi conducători de partid.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, joi, un dejun în o- 
noarea tovarășului Janos Radar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar.

în timpul dejunului, care a 
decurs într-o ambianță cor
dială, prietenească, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Janos Radar au rostit toasturi, 
urmărite cu viu interes și sub
liniate cu aplauze de cei pre- 
zenți.

★
Joi. 16 iunie, s-au încheiat, 

la Oradea, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Ja
nos Radar, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Socialist. Ungar.

★
După încheierea convorbirilor, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Janos Radar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, au semnat, în- 
tr-un cadru solemn, comunica
tul cu privire la intilnirea prie
tenească dintre cei doi condu
cători de partid. ,

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Gye- 
nes Andras, Havasi Ferene, ce
lelalte persoane oficiale ungare.

După semnarea documentului 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Janos Radar și-au 
string mîinile cu căldură, s-au 
îmbrățișat prietenește.

★
Joi seara a luat sfîrșit, la Ora

dea, intilnirea prietenească din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Janos Radar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

Desfășurată într-o atmosferă 
de cordialitate și prietenie, a- 
ceastă nouă întîinire dintre cei

(Continuare in pag. a 4-a)
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ÎNTRO ATMOSFERĂ DE ENTUZIASM

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA DACIADA 
ATRAGE TOT MAI MULTI PARTICIPANT!

La redacție continuă să ne sosească, din toate 
județele țării, știri despre numeroasele întreceri 
sportive organizate în cadrul competiției naționa
le DACIADA. Corespondenții noștri ne fac cu
noscute acțiuni, concursuri, inițiative, ne relatează 
despre entuziasmul cu care mii și mii de tineri 
de la orașe și sate, din întreprinderi și instituții, 
folosind vremea prielnică, condițiile existente pe

plan local, participă la manifestările și concursu
rile sportive.

In grupajul de astăzi — însemnări despre 
spectacolul sportiv dedicat fruntașilor in produc
ție la Aiud, despre Spartachiada militară de vară, 
despre fructuoasa activitate a cooperatorilor con- 
stănțeni, precum și scurte știri despre acțiu
nile și întrecerile desfășurate la Sibiu și Satu 
Mare.

In cadrul acțiunilor organizate sub egida „Daciadei", la Industria 
linii din Timișoara au fost inițiate întreceri pentru copiii an- 

gajaților.

SPECTACOL SPORTIV DEDICAT FRUNTAȘILOR IN PRODUCȚIE
Pe stadionul din Aiud a fost 

organizat un reușit spectacol 
dedicat fruntașilor în producție 
de la Întreprinderea metalur
gică și din alte întreprinderi ale 
orașului. După cum ne infor
mează Darin Dan, metodist la 
C.J.E.F.S. Alba, și-au dat con
cursul peste 1 500 de sportivi

SPARTACHIADA MILITARĂ DE VARA
Ca și precedentele întreceri 

la care au luat parte tinerii 
ostași, și actuala ediție a Spar- 
tachiadei militare de vară re
zervată celor din școlile milita
re de maiștri și subofițeri a 
reunit la start sportivi militari 
care s-au întrecut cu multă 
ambiție pentru ocuparea locuri

de la liceele „Avram Iancu“ șl 
„Betlem Gabor“, de Ia Grupul 
școlar I.M.A., din alte unități 
școlare. S-au desfășurat, cu a- 
cest prilej, reprize de gimnasti
că, demonstrații de judo și 
lupte, întreceri de fotbal, volei, 
handbal, precum și atractive 
jocuri distractive.

lor fruntașe. Iată rezultatele în
registrate :

ATLETISM : 100 m — Dan 
Știrbu (Jiul) ; 200 m — Ion
Mitrache (Jiul) ; 400 m — So
rin Popa (Someș) ; 800 m — 
Dumitru Vasiliu (Bega) ; 1500 
m — Constantin Drăgoianu 
(Bega) ; 4 x 400 m — Lotul Jiul; 

4 x 100 — Lotul Ialomița ; înăl
țime — Adrian Popescu (Ialo
mița) ; lungime — Constantin 
Zainea (Ialomița) ; greutate — 
Victor Grigore (Ialomița) ; a- 
runcarea grenadei — Vasile 
Neagu (Ialomița). PATRULA 
MILITARĂ : Lotul Ialomița. 
DUEL DE FOC : Lotul Bega. 
GIMNASTICA : individual — 
Ion Cirlan (Prahova) ; echipe — 
Lotul Jiul. HANDBAL : Lotul 
Bega. VOLEI : Lotul Bega.

In urma acestor rezultate, 
clasamentul general are urmă
toarea configurație : 1. Lotul 
Bega 104 p, 2. Lotul Someșul 
81 p, 3. Lotul Jiul 80 p. (lt. eoL 
NICOLAE BURLAN).

COOPERATORII, PRINTRE ANI
MATORII SPORTULUI DE MASA 

CONSTANȚEAN
„Voința* se numără printre 

asociațiile sportive constănțene 
care desfășoară o activitate de 
masă cu bune rezultate, nume
roși fiind cooperatorii care prac
tică în mod constant diverse 
discipline. Dealtfel, după cum 
ne spunea instructorul Gheor- 
ghe Onofrei, „principalele di
recții de activitate vizează „Cu
pa Tineretului", . „Voințiada" și 
un larg program de angrenare

(Continuare in pag. 2—3)

Duminica, Ia Moreni

„CUPA PRIETENIA" 
LA MOTOCROS

Festival sportiv 
pionieresc la constanta 

100 de echipe, 
1000 de copii!

Cu Înscrierile sosi'.e în 
ultimele zile, numărul echi
pelor participante la ediția 
a 11-a a Festivalului națio
nal pionieresc de minibas- 
chet a atins „suta", ceea ce 
înseamnă că pe terenurile 
Parcului pionierilor din Con
stanța se vor întrece circa 
1 000 de băieți și fete între 
8 și 12 ani. Disputele, pro
gramate să se desfășoare de 
azi pînă marți la ora prân
zului (cînd va avea loc fes
tivitatea de închidere), cu
prind turneele de minibas- 
chet pe categorii de vîrstă 
(8—10 ani, 10—12 ani), pre
cum și concursurile pentru 
„Coșul de aur", de desene, 
machete, poezii, cor și ma
terial decorativ. La alcătu
irea clasamentului pe echipe 
se va ține seama și de talia 
jucătorilor

Pregătirile făcute la Con
stanța în vederea Festiva
lului național de minibas- 
chet atestă atenția acordată 
acestei frumoase manifestări 
sportive care, la fiecare din 
edițiile precedențe, a con
stituit o izbutită demonstra
ție a popularității sale în 
rândul copiilor.

Și acum ultimul act al „Cupei României44, la fotbal

0 FINALĂ CU DOUĂ ATRACTIVE CAPETE DE AFIȘ
Așadar, penultimul act al ce

lei mai populare competiții fot
balistice a țării — „Cupa 
României" — a stabilit echi
pele finaliste : pe campioana 
„en titre" și deținătoarea 
trofeului — Steaua, o veche 
specialistă a cupei, și pe Uni
versitatea Craiova, echipa care 
a animat lupta în campionat 
în această primăvară, fiind la 
un moment dat chiar pe un 
culoar foarte favorabil pentru 
a ataca al doilea titlu din is

Fază din meciul Steaua — Metalul București, disputat miercuri 
in semifinalele • Cupei României". Fundașul Metalului, Sebe, 
nu-l poate împiedica pe Troi sâ șuteze și să înscrie al treilea 
gol in poarta lui Ciupitu. Foto : I. MIHĂICĂ

toria clubului. Față de alte e- 
dițil, finala „Cupei României" 
aduce cu adevărat, acum, în 
arenă două dintre cele mai 
bune, mai în formă team-uri 
ale fotbalului nostru.

întrezărim de pe acum nu 
numai un mare succes de pu
blic, dar și un atractiv și pasio
nant duel între două echipe pu
ternice, care își revendică drep
tul de a intra In posesia pre
țiosului trofeu. Să nu uităm, 
atît Steaua (locul 2) cit și U

niversitatea Craiova (locul 3) 
sint In fruntea diviziei A de 
fotbal, demonstrînd prin cali
ficarea lor în finala cupei că 
valoarea nu este întotdeauna 
cernută chiar și de această te
ribilă „competiție k.o.“.

Sigur că miercuri, în semifi
nale, ambele echipe calificate 
au avut unele scăderi pe par
cursul intîlnirilor, tehnicienii 
care le conduc Em. Jenei — C. 
Creiniceanu (Steaua) și C. Teaș- 
că — C. Deliu (Universitatea 
Craiova) mărturisind că în „ma
rea finală" (cum o numesc ol
tenii) datele problemei vor fi 
cu totul altele, că în puținele 
zile de răgaz, după terminarea 
campionatului, fiecare formație 
va avea posibilitatea să-și re
facă forțele, pregătindu-se te
meinic.

Vrem să credem că finala (lin 
acest an a „Cupei României" 
ne va releva forța și disponibi
litățile mari a două echipe în 
componența cărora se află nu
meroși jucători ai echipei na
ționale, multe elemente deose
bit de talentate, care au acti
vat pe la diverse alte loturi 
reprezentative sau care își aș
teaptă consacrarea. Această fi
nală le obligă o dată în plus 
în fața numeroșilor simpati- 
zanți ai celor două echipe, a 
tuturor iubitorilor fotbalului 
nostru.

Stelian TRANDAFIRESCU

® Două echipe românești 
in concurs © Noi amena

jări aduse traseului
Ajunsă la a patra etapă, 

prestigioasa competiție interna
țională de motocros dotată cu 
trofeul „Cupa Prietenia", edi
ția 1977, va continua duminică 
la Moreni.

Clasamentul general pe na
țiuni, după trei etape, se pre
zintă astfel : 1. Polonia 32 p, 
2. U.R.S.S. 30 p, 3. Bulgaria 
28’ p, 4. Cehoslovacia 25 p, 5. 
România 19 p, 6. R.D.G. 18 p, 
7. Ungaria 4 p, 8. Iugoslavia 0 p.

întrecerile etapei a 4-a se 
vor desfășura pe traseul de pe 
Dealul Singeriș de la marginea 
orașului Moreni, care a fost a- 
dus la cotele regulamentare. 
Astfel, zona startului a fost 
lărgită conform actualelor ce
rințe, palierul central este deli
mitat de un gard din... cau
ciucurile roților de autovehicu
le, iar gradul de dificultate al 
„trambulinelor", „cocoașelor" șl 
pantelor s-a mărit considerabil.

în calitate de gazdă, țara 
noastră are dreptul de a parti
cipa cu două echipe. De cî- 
teva zile, membrii lotului re
publican s-au reunit la Mo
reni, sub conducerea antreno
rilor Gh. Ioniță, P. Miilner șl 
Tr. Moașa. La antrenamentele 
de miercuri și joi dimineața, 
care s-au desfășurat în condiții 
de concurs, au luat parte urmă
torii alergători: E. Miilner, M. 
Banu, A. Ionescu, Gh. Oproiu, 
P. Filipescu, N. Arabadgi, L 
Plugaru, R. Diaconu, Gh. Voîcu, 
E. Laud șl Fr. Fodor. Astăzi, 
după încă un ușor test, vor fi 
definitivate cele două repre
zentative ale țării noastre.

Traian IOANIȚESCU



SE VORBEȘTE MULT ȘI SE MUNCEȘTE FOARTE PUȚINlA OPTIMISMUL LN
î ntr-un număr recent al ziarului 

ne-am Șcupat de unele probleme 
privind activitatea nesatisfăcătoa
re cu juniorii la baschet. Lucru

rile nu stau mai bine nici în privința 
seniorilor. Calitatea meciurilor din cam
pionatele republicane este, cu excepția 
unora dintre partidele Dinamo—Steaua, 
de un nivel scăzut și chiar foarte scă
zut. Anonimatul deplin în care se dis
pută meciurile campionatelor naționale 
exprimă, în sinteză, totul, după cum 
rezultatele mediocre consemnate la 
campionatele europene atestă rămînerea 
in urmă a baschetului nostru pe plan 
Internațional. Firește, între baschetul 
masculin și cel feminin sint unele deo
sebiri, dar în ansamblu sint caracteri
zate de aceeași notă necorespunzățoare.

Criticat în repetate rinduri, obiectul 
multor analize făcute de Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S. și, ca urmare, (subiec
tul a numeroase critici apărute în ziarul 
nostru, baschetul continuă să bată pa
sul pe loc, nereușind să iasă din cate
goria sporturilor „rămase in urmă". 
Cauzele sint multe, dar ne vom opri, 
așa cum a făcut-o ultima ședință a 
conducerii C.N.E.F.S., '* -n-
total necorespunzătoare 
derației de baschet și 
sale.

Este limpede că dacă 
în baschet se vorbește mult și se mun
cește foarte puțin, dacă nu se aplică 
indicațiile cu privire la volumul și in
tensitatea antrenamentelor, dacă clubu
rile continuă să investească bani și 
timp în echipe care mimează că Joacă, 
dacă indisciplina, chiulul și dezordinea 
fac de atita amar de vreme casă bună 
cu baschetul, vina aparține în cea mai 
mare măsură fostului Birou federal, 
care a tolerat la infinit toate acestea.

Nerespectarea propriilor hotărîrl, lipsa 
de fermitate in aplicarea acestora, ca 
și în luarea de măsuri energice acolo 
unde s-au constatat abateri serioase de 
la programul de muncă, de la disci- 

\ plină, atitudinea pasivă față de starea

Ia activitatea 
a Biroului fe-, 
a organismelor

de ani de zile

ATIFTKM OS,JEK <lu-rtILCIIOirl goslavia) s-a des
fășurat cea de-a IV-a ediția a mar
șului poștașilor din unele țări socia
liste. Echipa poștașilor ro-mâni alcă
tuită din Gheorghe Juqănaru, Ion 
Pastrama, Marin Perșinaru și Valeriu 
Mitrea a avut o comportare excelen
tă, clasîndu-se pe primul loc și cuce
rind pentru a treia oară trofeul pus 
in joc. La individual, Gheorghe Jugă- 
naru. Ion Pastrama și. Marin Perși
naru s-au clasat în această ordine 
pe primele trei locuri, a SlMBATĂ 
Șl DUMINICA, pe stadiorvul Republi
cii se vor desfășura campionatele 
municipale rezervate seniorilor — Io 
©are vor participa și atleții din lotul 
național care se pregătesc pentru 
ciul cu Franța — și juniorilor de 
legoria I.

me- 
ca-

ele 
____   repu

blicane rezervate juniorilor HI (bă
ieți fi fete) au fost aminate pentru 
perioada 8-12 Iulie, la Sibiu • 
CAMPIONATELE JUNIORILOR II pro
gramează pentru zilele de 24, 25 și 
26 Iunie faza pe zone în următoa
rele ©roșe : băieți : Satu Mare, Tg. 
Mureș, lași. Brașov, Ploiești ; fete : 
Oradea, Bi^trițo-Nâsoud, Gheorghi- 
eni, Constanta, Bacău.

DACriJET TURNEELE FINALE 
uniLnci campionatelor

BOY A.S.M. CUGIR - VOINȚA DE- 
UVA va 20—2. Pe stadionul din Cu- 
gir, în fata unui numeros public, o 
avut ioc zilele trecute o atractivă 
reuniune pugllistlcâ intre boxerii de 
la A.S.M. din localitate și Voința 
Deva. Gazdele au ciștigat cu 20—2. 
O bună impresie au lăsat sportivii : 
Gh. Bora, D. Lung, N. Soit, D. Huș- 
tuc (A.5.M.), FI. Popa și V. Irimie 
(Voința Deva).

MAMHRAI TUNSELE DE BARAJ nAPlUOAU pentru Divizio B. des- 
fâțurate le Făgăraș șl Municipiul Gh. 
Gheorghlu-Dej, s-ou încheiat cu suc
cesul echipelor Relonul Săvinești șl 
Oltul Si. Gheorghe (feminin), A.S.A. 
Ploiești șl Metalul Hunedoara (mas
culin). Priatr. echipele cere au fost 
eliminate și vor evolua anul viitor în 
campionatele județene se numără șl 
fosta divizionară A. C.S.M. Reșița I 
• O FRUMOASA INIȚIATIVA a Co
misiei județene Buzău — organizarea 
unei intilniri amicale între promoțiile 
1962 șl 1968 ale Școlii sportive din 
localitate. Printre foștii elevi ai pro
fesorului Constantin Câpățînâ (apre
ciat arbitru International) care au 
evoluat în acest meci s-au numărat 
Cornel Penu, Romeo lamandi, Traian 
Ene și Gheorghe Văduva.

pmsirr campionatele juni-rUriLt ORILOR. Incepînd de
azi șl pînă duminică, sala de bow
ling din stațiunea Neptun găzduiește 
finala campionatului republican pe 
echipe la juniori, fete și băieți. La 
ultima confruntare din această com
petiție participă cite șase formații 
de băieți și fete. Prirrtre cele 12 fi
naliste se află și deținătoarele titlu
rilor in 1976. echipele Olimpia Bucu
rești (b) șl Voința București (f).

SCRiMĂ 5\CLUJ_NArOCA, M 
desfășoară, de ieri și 

pină duminică, campionatele republi
cane Individuale de juniori mici, am
plă trecere in revistă o scrimerilor 
între 13 și 15 ani.

necorespunzătoare a ramurii de sport 
de care răspundea cutare sau cutare 
au făcut ca Biroul federației să-și piar
dă orice fel de autoritate, să conducă 
așa, „în general", fără nici o eficiență. 
Ședințele sale erau caracterizate de in
terminabile discuții, lipsite de orice fi
nalitate, de orice efect practic. Nu o 
dată probleme minore „mîncau" ceasuri 
Întregi de ședințe sterile. S-a discutat

• Din nou despre
baschet

nu o dată că ne lipsesc pivoți cu talie 
și valoare corespunzătoare jocului mo
dern, s-au întocmit planuri de rezol
vare, dar nu s-a întreprins nici o ac
țiune concretă, cit de cit serioasă, în 
stare să ducă la rezolvarea lipsurilor și 
neajunsurilor. Secțiile din cluburi au 
continuat să se bazeze pe ce aveau și, 
în consecință, loturile naționale au fost 
lipsite de asemenea jucători. S-a dis
cutat ani de zile despre insuficiența 
cantității și calității muncii la antrena
mentele echipelor de club și chiar la 
cele ale selecționatelor țării, dar nu a 
fost sancționat nici măcar un antrenor 
aflat in culpă ! Manifestările de indis
ciplină au abundat (absențe și întîrzieri 
la antrenamente, vedetism, lucru de 
mîntuială, ieșiri ireverențioase față de 
arbitri — toate acestea inclusiv la lo
turi), dar Biroul federal și colegiile șale 
au continuat să... discute, iar rarele 
măsuri luate nu au fost de natură să 
pună pe cineva pe gînduri.

în sfirșit, dar nu și în ultimul rînd, 
in baschet nu a fost promovată o con
cepție modernă de joc — la nivel mon
dial •— și astfel la ediția din acest an 
a campionatului european (grupa B)

reprezentativa masculină a țării noastre 
a practicat cel mai demodat joc dintre 
participante ! Atunci cînd încearcă să 
facă o treabă serioasă, să-și pună ecni- 
pele, la muncă, unii antrenori se izbesc 
de rezistența jucătorilor și, la urma- 
urmei, a cluburilor, grijulii să nu-și... 
supere jucătorii. Așa s-a petrecut cu 
Vasile Popescu (mai ales 'după un sta
giu petrecut într-o țară cu baschet îna
intat) atunci cînd era antrenor al lotu
lui și al formației Steaua.

în asemenea condiții, este lesne de 
Înțeles de ce nu progresăm în baschet, 
de ce acest sport nu se afirmă în arena 
internațională, așa cum fac alte disci
pline. Măsurile luate ds Biroul Executiv 
al C.N.E.F.S. — remanierea totală a 
Biroului federației, dizolvarea colegiu
lui central al antrenorilor, anularea ca
lendarului internațional din acest an al 
lotului reprezentativ masculin, avertis
mentul dat tuturor factorilor care răs
pund de baschet (antrenori, secții, clu
buri), precum și solicitarea departa
mentelor de resort de a lua măsuri co
respunzătoare în cluburile respective 
(Dinamo și Steaua, care au alcătuit a- 
proape in totalitate echipa națională la 
campionatul 
meze pe toți 
fie sportivi, 
sportivi.

Indicațiile 
decurg din Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive, aprobat de Comiiotul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. tre
buie aduse grabnic la îndeplinire. Larga 
dezvoltare pe orizontală și condițiile 
tot mai bune de care se bucură bas
chetul în țara noastră trebuie să fie 
dublate de o muncă in profunzime, 
substanțial îmbunătățită calitativ, pen
tru aducerea intr-un timp cit mai scurt 
a acestei discipline sportive în rindul 
sporturilor fruntașe.

european), trebuie să alar- 
cei ce activează în baschet, 
tehnicieni sau activiști

date cu acest prilej și care

Mircea COSTEA 
Dumitru STANCULESCU

MAREA COMPETIȚIE NAȚIONALA DACIADA
(Urmare din pag. 1)

i — - -

30 de unităti coopera-

a unui cit mai mare număr de 
angajați in activitatea sportivă, 
manifestări cuprinse sub gene
ricul Daciadei". Ținînd seama 
de preferințele cooperatorilor, 
s-au organizat întreceri la tenis 
de masă, șah și popice, care au 
reunit la locurile de concurs a- 
proape 2 000 de participanți, 
evidențiindu-se, printre alții, 
Gh. Roșea. V. Tranulea (Radio- 
tehnica), T. Calcic, I. Bogoi 
(Prestarea), Șt. Mircică, O. An
drei (înainte), Lucica Rotaru, 
T. Sofronie (Muncă și artă), I. 
Iliaș, G. Drăgușin (Unirea). De 
un real succes se bucură cam
pionatul intercooperatist la fot
bal, handbal și tenis de cimp, 
precum și concursurile, acum 
tradiționale, deschise celor mai 
tineri și dotate cu „Cupa tînă- 
rului cooperator", „Cupa tină- 
rului ucenic" j.a. De notat, de 
asemenea, preocuparea de a 
oferi posibilitatea de recreare și 
sport și cooperatorilor invalizi, 
pentru ei organizîndu-se con
cursuri de atletism, popice, șch 
și tenis de masă,, precum și în
trecerile „ad-hoc“ care au loc 
cu regularitate la club. în ca
drul programului „Daciadei", un 
punct important îl constituie și 
extinderea gimnasticii la locul 
de muncă, pînă acum fiind an
grenați peste 1400 de angajați

3
din peste 
tiste.

SIBIU. 
complexă 
Mediaș a 
un amplu 
și demonstrații, la care 
dat concursul peste 6 000 de 
elevi din școlile și liceele ora
șului. Organizată în cadrul „Da
ciadei" de către C.M.E.F.S., Co
mitetul municipal U.T.C., Con
siliul pionierilor și Inspectora
tul școlar, această acțiune a 
atras peste 3 000 de spectatori. 
De un frumos succes s-au 
bucurat demonstrațiile celor 10 
ansambluri de gimnastică, ca și 
cele prezentate de pugiliștii de 
la Petrolul, Vitrometan și Vo
ința.

SATU 
sportivă 
prilejuit 
Satu Mare organizarea, în cola
borare cu factorii cu atribuții, 
a unor ample acțiuni și între
ceri de masă pentru tineretul 
școlar ca și pentru tinerii din 
Întreprinderi și instituții. Prin
tre acestea sint de menționat 
— după cum ne informează 
Antoniu Biro, secretar al 
C.J.E.F.S. — „Cupa speranțelor" 
Ia oină, pentru elevii din șco
lile generale (etapa județeană 
a fost ciștigată de Șc. gen. 1 
din Oradea), un turneu de mi- 
nibaschet (pe primul loc — e- 
chipele Școlii sportive din Satu

Pe frumoasa bază 
a Școlii sportive din 
avut loc, de curînd, 
progtam de întreceri 

și-au

MARE. Competiția 
națională „Daciada" a 

și pentru C.J.E.F.S.

Mare), întreceri de popice, a- 
tletism, box, fotbal. Demnă de 
evidențiat ni se pare impulsio
narea acțiunii de inițiere a co
piilor în înot, în urma căreia 
se apreciază că, în această vară, 
peste 4 000 de copii vor învăța 
să înoate.

Ș Luni dimineață o priete- 
g: nă care, altfel, nu prea cu- 

noaște nici situația in grupa 
J; a Il-a europeană la fotbal, 
gî dar nici clasamentul seriei a 

X-a din divizia C, m-a in- 
Ș trebat sincer intrigată de ce 

nu s-a dat duminică tenisul, 
g; ziua a IlI-a. I-am explicat 
g: de ce, intr-adevăr, 
g; mai interesant să 
0 Steaua — Jiul. Femeia mi-a 
g: ascultat competența, dar a 
gr rămas la ale ei : 
g; frumos tenisul !“, 

tează că
g tase și 
§ nați“... 
g; Iar am 
gg devăruri.

la tenis.
țg stradă cu bîtacele 
sg Zor, imitlndu-i pe 
gg cei doi, ba chiar u- 
gg nul, pe cuvint, se 
gg vroia Hărădău. 
gg Prea bine. Ca de 
gg fiecare dată cînd 
gg echipa noastră se 
gg înalță spre culmile' 
gg competiției — a pa- 

tra oară in ultimul
0 deceniu ! — 
gg mul devine 

petent și
"" tot ca de

— sperind 
lificări superioare 
pare întrebarea, cu totul 
optimistă, după opinia mea: 
ce facem la anu’ ?, ce facem 
peste doi ani... ? Tot așa 
ne-am întrebat și după ulti
ma finală, acum patru ani. 
Ne aflăm — dacă judecăm 
drept — tot acolo. Fericita 
longevitate sportivă a lui Ti
riac (el va deveni un Stanley 
Mathews al tenisului mon
dial), geniul fără de adjec
tiv al lui Năstase, progresele 
laborioase ale lui Hărădău 
pot amina această întrebare. 
Dar amînînd-o, o fac și mai 
acută.

Dacă evoluția „Cupei Da
vis" ar viza lărgirea echipe
lor și prin includerea unei 
femei — desigur că aș fi 
mai puțin îngîndurat. Sintem 
în anul cînd pentru prima 
oară o româncă a jucat fi
nala la Roland, Garros. E 
bine — dar comentariile (în
că pesimiste) nu prevăd o a-

ti fost 
vedem

„e atit de
suiam ; , „CC COn- 
era 3—0...", „Năs- 

Țiriac sint minu-

ajuns la aceste a- 
lar se uită lumea 
Iar apar puștii pe

temenea 
nistă și 
vocați" o 
ței Mihc 
șoptește : 
manov !), 
mai ațiț 
după Ion 
tase ?

In te 
„crește" 
greu, știi 
s-a mai 
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ani ca A 
mare e 
zi, nervi 
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După turneele de baraj pentru calificarea

în Divizia A la handbal

TEHNIC, TACTIC, FIZIC - SLAB I
® Ce părere au

Miercuri seara, pe terenul din 
parcul sportiv Dinamo s-au în
cheiat turneele de baraj pentru 
calificarea în Divizia A la hand
bal. A fost o interesantă con
fruntare între reprezentantele 
„subsolului" primei divizii („U“ 
Cluj-Napoca și Reîonul Săvinești, 
la băieți, Constructorul Timișoara 
și „U“ Iași, la fete), și primele 
clasate in serliie Diviziei B („U“ 
Craiova si Independența Sibiu, la 
băieți. Hidrotehnica Constanța și 
Constructorul Baia Mare la fete). 
Au obținut dreptul de a evolua 
în Divizia A in campionatul vii
tor „U“ Cluj-Napcca și Belcnul

și am reflectat : 
să-l ducă pe Co

Etapa a IlI-a a „Cursei 
Victoriei", Cîmpulung — Ru- 
căr — Bran — Predeal — 
Cioplea, a fost nu numai 
una dintre cele mai frumoa
se, dar și una dintre cele 
mai dificila din cite au fost 
programate In competițiile 
organizate în țara noastră. 
Nu mai puțin de 5 virfuri de 
cățărare au solicitat efortu
rile, pregătirea și indemî- 
narea concurenților !

Mateiașul, primul dintre 
„virfuri", se apropia. în 
fruntea grupului de „grim- 
peuri" rămăseseră doar Mir
cea Romașcanu și Ion Co
jocaru și bătălia dintre ei 
era pasionantă, spectaculoa
să. Cînd mai erau doar cîți- 
va metri pînă la cota maxi
mă, devenise clar pentru 
toată lumea — inclusiv pen
tru Ion Cojocaru — că Mir
cea Romașcanu este mai 
proaspăt, că va cîștiga. Și 
așa, din senin, ca o răbuf
nire de invidie, Ion Cojo
caru s-a năpustit asupra ad
versarului său la cățărări,

ION COJOCARII A RĂMAS DATOR

Hristoche NAUM

dar sancțiunea a 
prea blinda, ne-

fair-play-ulul. al suc- 
obținute prin muncă, 
onorante.

incercînd cu cotul și cu u- 
mărul să-l dărîme !... Pre
caut, nedispus să riposteze, 
Romașcanu a frînat și l-a 
lăsat pe Cojocaru să treacă 
primul linia sprintului mon
tan intermediar. Arbitrii, zi
ariștii, toți ceilalți am ră
mas uluițl. Deznodămînt fi
resc : juriul l-a declasat pe 
Cojocaru, 
apărut ca 
educativă.

Am stat 
ce a putut ____ . . __
jocaru la această ieșire ne
sportivă ? Ce l-a determinat 
să comită acest act brutal ? 
Neputința de a cîștiga, in
vidia ? Ar fi o explicație. 
Rămîne Insă de neînțeles 
cum n-a reușit el să-și stă- 
pînească aceste porniri, să 
admită cu demnitate înfrîn- 
gerea.

Ciclismul este un sport de
osebit de greu. El însuși con
tribuie la educarea sportivi
lor. Apoi, antrenorii au și ei 
datoria să contribuie la for
marea sportivilor în spiritul 
general care guvernează în
treaga noastră activitate : 
loialitate, muncă fără preget,

victorii numai pe căi cinsti
te. Și apoi, mai există un 
motiv care ar fi trebuit să-i 
lege pe acești sportivi, să-i 
oblige la o atitudine cava
lerească : sint colegi de e- 
chipă națională. Mîine, ca și 
ieri în „Cursa Păcii", ei vor 
îmbrăca tricourile reprezen
tativei României pentru a 
dobîndi împreună succesele 
scontate la Campionatele 
Balcanice. Vor trebui să lup
te amîndoi, cu abnegație, să 
se ajute, să se protejeze la 
nevoie. Venind cu „zestrea" 
conflictului, o vor mai pu
tea face ? Avem impresia 
că Mircea Romașcanu a și 
uitat acest episod trist. Este 
acum de datoria lui Ion Co
jocaru să ne convingă că a- 
titudinea sa din „Cursa Vic
toriei" a fost un regretabil 
și irepetabil accident, că ast
fel de manifestări nu-1 ca
racterizează, că și el — ca 
majoritatea covîrșitoare a 
sportivilor noștri — este a- 
deptul, 
ceselor 
pe căi

antrenorii ?

Săvinești (m), Hidro
tehnica Constanța șl 
Constructorul Timișoa
ra (f). Deci o singură 
divizionară B a reușit 
să treacă printre fur
cile caudine, celelalte 
trei capotînd.

Prima caracteristică, 
/ce trebuie pusă în dis

cuție la capătul celor 
trei zile âe Întreceri, 
este NIVELUL SLAB 
— sub aspect TEHNIC, 
TACTIC și FIZIC — al 
majorității echipelor. 
Dintre cele 12 meciuri, 
doar 2—3 au corespuns 
în parte pretențiilor 
Diviziei A. Există, de
sigur, și unele expli
cații (prelungirea sezo
nului, căldura sufocan
tă. miza extrem de im
portantă), dar primează 
concluzia că și barajul 
a urmat cursul cam
pionatelor, ba — sin
ceri să fim — a coborît 
chiar cu o clasă cota 
valorică . și așa mo
destă. Nimic nou, îndeosebi la di
vizionarele B (de la care — aș
teptam ceva) n-au adus aceste 
întreceri. Același joc Incilcit, a- 
ceeași penurie de procedee teh
nice, același nivel necorespunză
tor de pregătire fizică... CE PĂ
RERE AU ANTRENORII T

Gheorghe Gruia 
in reușita echi 

acest

Pentru al doilea punct pe care-1 
punem în discuție n-avem dovezi 
și in mod firesc nici n-am putea 
avea. Dar, pentru orice om avizat 
a fost clar că meciurile feminine 
din ultima zi nu s-au încadrat 
între parametrii corectitudinii, ai 
eticii sportive. îndeosebi partida 
Hidrotehnica Constanța — Con
structorul Timișoara (prima for
mație era virtual calificată) ni 
le-a arătat pe constănțence lip
site de interes pentru joc, dispu
se să-$i ajute... adversarele să 
obțină minimum un punct. Și nu 
putem să nu ne amintim că — 
acum vreo doi ani — Construc-

torul .. 
vizia 
junctu, 
fost v 
șeală 
Consta 
ar fi 
măsur 
femin. 
RATL

In i 
nemul 
și spt 
zyt a; 
resort 
cei n 
rului, 
tisfăc 
te, cî 
scăzu 
opinis 
rezult 
du-se 
cruril.

că tu;Aceasta fiind situația, socotim 
numai în parte scopul. Dacă la băieți situ 
Napoca s-a detașat valoric de restv’ 
Săvinești și-a cucerit pe merit un 
schimb, există dubii serioase. Cin
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FINALISTELE
CUPEI ROMÂNIEI

RiVALUl NIL 1 Al LUI CRISTIAN: IfStANIII BIJCU

PRIVITE IN PERSPECTIVA ULTIMULUI ACT
NUMITOR COMUN SI CREAȚIE

Moment craiovean
se vorbește mult despre „noul 

val“ craiovean. Registrul apre
cierilor este deosebit de vast, el 
avind la cei doi poli entuzias
mul, pe de o parte, și rezerva 
cumpănită, pe de alta. Ca în
totdeauna in asemenea situații, 
adevărul se află undeva la 
mijloc.

Universitatea Craiova este, 
efectiv, o echipă nouă. Nu atit 
prin lot, cit prin joc. (în me
ciul cu Rapid, de pildă, la flu
ierul de începere, doar Tilihoi 
și Cirțu erau oameni noi). Care 
ar fi atributele noii echipe ? 
Ele se depărtează mult de li
niile lungi, fastuoase, am spu
ne, descrise de Oblemenco, 
Marcu, Țarălungă și corectate, 
în sensul echilibrului, de foarte 
echilibratul Strimbeanu. Astăzi 
echipa mizează pe un joc gru
pat. cu participarea aproape 
egală a tuturor, ceea ce nu e 
rău, apropiind formația craio
veană — prin intenții — de 
stilul vechiului Anderlecht, ba
zat pe devieri și dezechilibrări, 
care, aveau ca scop deschiderea 
culoarului favorabil finalizării, 
ântr-o zonă surprinzătoare pen
tru sistemul defensiv al adver
sarului.

Universitatea Craiova e o

...La 16 martie, Politehnica 
Iași apare la Reșița cu un de
butant ta poartă. Un ttaăr 
longilin, timid, cu priviri cal
me. Antrenorul Hie Oană îl 
recomandă ca un „băiat de 
mare viitor !“, dar primele 
minute ale meciului îl pre
zentaseră totuși pe Ion Bucu 
destul de nesigur ta interven
ții. După numai un singur 
sfert de oră tasă noul portar 
al echipei Ieșene a început să 
uimească prin intervențiile lui 
salvatoare. Și dacă Politehnica 
lași a pletat cu un punct din 
Valea Domanulul, un merit 
însemnat l-a avut și debutan
tul Bucu.

...Peste 11 zile, la Pitești, 
Politehnica pierde cu 2—0. 
Scor mic, față de numărul de 
ocazii al gazdelor. Bucu sal
vează patru goluri ca și fă
cute șl primește nota 9.

înaintea meciului cu Spania, 
ctad în poarta naționalei noas
tre debuta Cristian, mal exact 
la 30 martie, ziarul nostru fă
cea o scurtă prezentare a tî- 
nărului de 21 de ani și 1,92 
m. înălțime care impresionase 
mult după numai trei etape 
In primul eșalon.

...Au urmat alte cîteva par
tide de mare succes pentru 
tînărul portar moldovean. La 
Constanța- acasă, cu A.S.A. 
Tg. Mureș șl F. C. Bihor, la 
București cu Dinamo. Inter
venții excelente, „miraculoa
se" pentru unii, cu o viteză 
de reacție uimitoare, numai

echipă disciplinată, mai ales ta 
sensul marcajului. Din acest 
punct de vedere, jucătorii care 
se încadrează cel mai bine sint 
Donose, Tilihoi, Negrilă, Puri- 
ma și, oarecum, Beldeanu. Cei
lalți titulari (exceptîndu-1 pe 
Ștefănescu, ale cărui sarcini 
tactice depășesc sfera discuției) 
datorează destul de mult acestei 
discipline.

Echipa craioveană este o for
mație care se mișcă mult și în
cearcă mult, dar, pentru că nu 
toți componenții săi au trecut 
prin „patul lui Procust", ta 
jocul ți apar fisuri, care gene
rează sterilitatea. Cei trei 
mijlocași, care trăiesc, realmen
te, bucuria jocului, combină 
uneori cu o viteză care deru
tează vîrfurile. Deseori, în fața 
unei faze de mare cursivitate, 
Mar cu este un simplu sp ecta
tor, deoarece el a fost cândva 
(și ar putea fi) campionul cău
tat al sprinturilor pe culoare 
foarte largi, fiind mai puțin 
dotat pentru comblnatlvul ner
vos, cu Beldeanu la cîțiva metri 
de el. Intr-o situație oarecum 
asemănătoare se află și Crișan. 
în altă ordine de idei, jocul 
atrăgător al liniei de mijloc nu 
este încununat de un tir precis,

partide de excepție, care de
monstrau că ne aflăm în 
iața unul portar de reală va
loare, în mare formă. Mulți 
au și început — pe drept eu- 
vînt — să-l numească rivalul 
lui Cristian pentru poarta. e- 
chipei naționale. I-am spus 
acest lucru, tatr-o dimineață 
liniștită, la Iași. A roșit ime
diat, speriat parcă de un vis 
atît de mare. „E frumos ce 
spuneți, dar eu mal am destul 
de lucru pînă să ajung acolo 
sus !“ — a fost răspunsul iul 
sincer. Antrenorul llie Oană 
anticipa, tatr-un fel, un ase
menea răspuns. Pentru că 11 
știe foarte modest și foarte 
serios. „Are calități morale 
care mă fac să cred că Bucu 
va debuta anul acesta și in 
echipa națională 1 Are valoa
re, și credeți-mă. eu nu mă 
joc cu cuvintele ! Vom lucra și 
mai mult cu ei la club toc
mai pentru a-1 putea prezenta 
la lotul național. Știți, ia an
trenamente, are intervenții 
care m-au uimit și pe mine. 
Și am văzut destui portari in 
viața mea !“.

...Ion Bucu, portarul ultime
lor etape, revelația acestui se
zon. știe că lumea a încenut 
să vadă în el un posibil viitor 
titular al naționalei. Dar, cu 
luciditatea lui, mal știe că 
„are mult de lucru pînă va 
ajunge acolo sus

Mircea M. 1ONESCU

BELDEANU

VALOARE $1 STIL CC... SINCOPE
Moment Steaua

Ne-a fost lesne (s-o spunem 
din capul locului) s-o recunoaș
tem, miercuri — în anume pe
rioade ale jocului — pe STEAUA, 
s-o confruntăm și s-o identifi
căm cu propria-i „carte de vi
zită1. Pentru simplul motiv că 
(onorind Cupa ce-i aparține și 
respectînd adversarul, un temut * 
outsider în competiția k.o.) an
trenorii Jenei și Creiniccanu au 
opus metalurgiștilor bucureșteni 
formația standard, formula de 
echipă care i-a adus, în afara 
succeselor, și un stil de joc bine 
definit, grație, mai ales, ari
pilor Troi și Zamfir ; primul
— percutant prin viteza de „li
nie dreaptă", cel de-al doilea
— derutant printr-un dribling 
șerpuitor.

Cînd spui formulă stabilă, În
țelegi, implicit, OMOGENITA
TE și. intr-adevăr, au fost faze 
destule în care balonul a dr-

ACTUALITATI
• JOCURILE SELECȚIONATEI 

CUBEI IN JARA NOASTRĂ. 
După cum se știe, selecționata 
Cubei va întreprinde, săptămtaa 
viitoare, un turneu de cîteva 
jocuri în țara noastră. Iată pri
mele două partide ale oaspeților : 
luni 20 iunie, cu divizionara B 
Metalul Plopenl (ora 15) și joi 23 
iunie, cu C.S. TîrgovLțte, lidera 
seriei a Xl-a a Diviziei B (ora 
17,30).
• MECI INTERNAȚIONAL LA 

AGNITA. Continutadu-și turneul 
în țara noastră, echipa Iraniană 
de primă categorie Tractor Sazl 
Tabriz a susținut o partidă, ami
cală ta 
I.M.LX. din localitate. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egali
tate : 0—0. (Șt. COPILAU — co- 
resp.).

compania fonhațlel

culat „șnur" — ta condițiile 
unei replici serioase, sobre — 
de la Iordache pînă la linia 
tatii, pe variate trasee, după 
„scheme" mai demult însușite 
tacit acum au devenit execuții- 
Lnstinct.

Punctul forte al echipei, nu 
Încape îndoială, îl constituie 
linia mediană, trioul Dumitru 
— Stoica — Iordănescu pregă
tind ingenios ofensiva 
ticipînd adesea la ea. 
mentul ta care acest mijloc de 
echipă lși va aduce mai simțit 
contribuția și în faza de apăra
re (deocamdată numai Stoica 
îndeplinește constant ambele 
sarcini), Steaua va fi, realmen
te, o echipă europeană compe
titivă...

...Cu această constatare am 
pășit, de fapt, pe teritoriul lip
surilor încă evidente în jocul 
formației Steaua. Deficiențele 
de marcaj șl de recuperare a 
mingii (prin diversele proce
dee) aparțin, din nefericire, ți 
altor componenți ai echipei, 
care-și permit perioade de ab
sențe din joc, sancționate, ope
rativ, chiar și ta disputele cu 
parteneri din eșaloane inferioa
re, cazul și al acestui med cu 
Metalul.

Poate că abia la situația de 
2—3 pe tabela de scor, după ce 
conduseseră lejer cu 3—0, au 
regretat jucătorii formației 
Steaua numărul mare de ocazii 
ratate (,nsul“, ta materie, ră- 
mîne Năstase), precum și pe
rioada de subestimare a adver
sarului.

Sint 
țlntnd 
moral, 
ai jocului.

Gheorghe NICOLAESCU

Beldeanu excelînd doar la lovi
turile libere. în sfîrșit, partici
parea foarte activă a fundașilor 
laterali 
liberat 
Înaltă, 
atacul 
păți în 
verși. Așa se face că Universi
tatea Craiova, echipă crescută 
ta spiritul jocului dens, de mare 
inițiativă, a plăcut publicului 
piteștean doar prin momentele 
de creație pură : slalomul Bă
lăci din min. 4, fantezia debor
dantă a lui Cirțu la gol (și 
chiar la marea ocazie pierdută), 
precum și „intrările" autoritare 
(sau pe furiș) ale lui Tilihoi și 
Ștefănescu. De aici și ideea că 
numitorul comun al capacității 
de efort și al disciplinei tre
buie să includă, mai frecvent, 
momentul fanteziei, pentru ca 
in mecanismul de ceasornic al 
echipei să apară și trilul crea
ției, care e mai mult decit ar- 
pegiul mecanic al orei exacte.

loan CHIRILA

la atac este privată, de
și logic, de centrarea 
deoarece „cocoșii" din 

craiovean stat handica- 
disputa cu stoperii ad-

și par- 
tn mo-

carențe, toate acestea, 
de factorii tehnică și 
componenți importanți

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 19 lu- - 

nie 1977 cuprinde meciuri din 
campionatul Diviziei A de fotbal 
și unele din Divizia B. Capul de 
afiș a reprezintă meciurile care 
le vor disputa cele două candi
date la titlu, Dinamo și Steaua 
cu Progresul și, respectiv. cu 
Politehnica Iași, Vă prezentăm 
meciurile acestui concurs :

I. Dinamo — Progresul 
II. Sportul Stud. — Rapid

III. A.S.A. Tg. M. — „U- Cv.
IV. S.C. Bacău — F.C.M. Reșița 
V. F.C B hor — F.C. Argeș

VI. Politehnica Iași — Steaua 
VII. U.T. Arad — Corvinul

VIII. „PoliM Timișoara — Jiul
IX. F.C.M Galați — F.C. C-ța 
X. Șoimii s. — Chinra Rm. V.

XI. Nitramonia — C.S. Tîrgoviște 
Xfl. Minerul Cav. — C.F.R. Cj.-N. 

XIII. Min. Lupeni — Olimpia S.M.
Tragerea Loto de astăzi se va 

televiza la ora 18,50. Rezultatele

vor fi transmise șl la radio în 
cursul serii.
CÎȘTIGURTLE TRAGERII LOTO 

DIN 10 IUNIE
EXTRAGEREA I ; Cat. 2 : 2,30 

a 18.388 lei ; Cat. 3 : 3,80 a 11.130 
lei ; Cat 4 : 13,65 a 3.098 lei ;
Cat. 5 : 71,05 a 595 lei; Cat. 6 : 
171,70 a 246 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1 : 75.037 lei.

EXTRAGEREA A D-A î Cat. A; 
2 variante 10% a 50.000 led/; Cat. 
B : 2 variante 25% a 9.398 lei și 
4 variante 10% a 3.759 lei ; Cat. 
C : 9,15 a 3.697 lei ; Cat. D : 11 
a S.076 lei ; Cat. E : 101,65 a 333 
lei ; Cat. F: 140,95 a 240 lei. 
REPORT LA CATEGORIA A : 
24.696 lei.

Ambele extrageri : Cat. X : 
1 703,15 a 109 lei.

Cîștigurile în valoare de 50.000 
lei au revenit participanților : 
ABRUDAN PATRITIU din Cluj- 
Napoca și BERESCHI FERENZ 
din București.

SEMIVICTORIE ? SEMIEȘEC
Așadar, Sportul studențesc a 

ratat șansa eiștigării Cupei bal
canice intercluburi In partida 
retur a finalei, susținută pe te
ren propriu. Nereușita echipei 
bucureștene ne reamintește, cu 
acest prilej, de aceea a echipei 
naționale care, ta întîlnirea de
cisivă eu Bulgaria, disputată Ia 
28 noiembrie anul trecut la Bucu
rești în competiția balcanică in- 
terțărl nu și-a putut valorifica 
avantajul terenului obținînd. a- 
tunci, doar o victorie de palma
res.

Comparand cele două meciuri 
al căror epilog a fost același, nu 
putem omite, totuși, un element 
deosebit de important în anali
za comportării echipei studenților 
bucureșteni în jocul de miercuri 
cu Dinamo Zagreb. Este vorba 
de faptul că, în minutul 35, după 
golul lui M. Sandu, Sportul stu
dențesc, realizind diferența nece
sară recuperării handicapului de 
Ia Zagreb (1—3) își asigurase 
scorul necesar eiștigării trofeu
lui. Din acel moment se punea, 
deci, problema consolidării situa

2 LEI CLASAMENTUL!
De nenumărate ori am evi

dențiat eforturile unor clu
buri șl asociații în realizarea 
unor programe bune, pe care 
le difuzează cu prilejul me
ciurilor de fotbal. Sint atîtea 
exemple unde, in afara bile
tului de intrare pe stadion, 
spectatorii preferă să ia la 
un preț corespunzător (de 
regulă 1 leu) un program 
bogat în conținut, în care să 
găsească date legate de jocul 
respectiv, de echipe șl cam
pionat, de regulament, pro
gram ce devine prin conținu
tul lui variat, atît un mijloc 
de informare ți propagare a 
sportului, cit șl de educare 
a spectatorilor.

Din păcate, multe cluburi 
și asociații au uitat sau, cu 
bună știință, au denaturat 
menirea acestor programe ți, 
din goana după bani, după 
BANI NElNREGISTRAȚI(l), 
pun ta vînzare doar un pe
tec de hirtie, cit palma, eu 
niște date arhicunoscute, cu 
un clasament și cu programul 
etapei viitoare, vîndute Ia... 
prețul de 2 lei ! Alți organi
zatori nu fac nici acest lucru, 
deși este o obligație financi
ară elementară, să tipărească 
prețul, și vtad programul 
chiar eu 4 sau 5 lei, adică 
la prețul unei cărți ! !

lată ce ne scrie un cititor

din Botoșani, B. Constantin, 
Aleea Liceului nr. 4 : „De 
multi ani, la fieeare meci, la 
biletul de S lei, se anexează 
„clasicul" program, care cu
prinde etapa respectivă, cla
samentul, formația (n.n. —
eare de multe ori nici nu co
respunde) ți etapa viitoare. 
Oare conducerii clubului să-i 
fie indiferentă buna 
mare a suporterilor 
locale Cazul nu e

Tuturor amatorilor 
menea practici am 
le facem cunoscut răspunsul 
primit de la procuratura lo
cală Alba Iulia ; „Ca răspuns 
la sesizarea cititorului Nicolae 
Diaconescu din Cugir, vă co
municăm că cele relatate s-au 
dovedit a fi juste. Pentru 
faptul de a fi pus ta vînzare 
bilete și programe netaseriate 
la meciul Metalurgistul Cugir 
— Tehnometal București, se
cretarul asociației sportive 
Metalurgistul, Teodor Schadi, 
a fost sancționat, în temeiul 
art. 1ST din Codul penal, cu 
amendă". Semnează procuror 
șef Gheorghe Sara.

Deci, aviz amatorilor care 
folosesc asemenea metode 
pentru procurarea de fonduri 
dubioase, de bani care iau 
diferite căi, ilegale.

Constantin ALEXE

infor- 
echipei 

singular, 
de ase- 
vrea să

ției sau a menținerii, în cel mat 
rău caz, a rezultatului. Ceea ee, 
la drept vorbind, părea realiza
bil. Echipa noastră insă n-a re
ușit nici una nici alta

Cum a fost posibil acest lucru? 
Desigur că o serie de explicații 
țin și de echipa adversă. Actuala 
vigecampioană a Iugoslaviei, Di
namo Zagreb, o formație bine 
echilibrată, foarte tînără, vigu
roasă, cu un apreciabil ioc co
lectiv șl eu cîteva Individualități 
de certă clasă Internațională 
(Bogdan, Zajec, Bonici, Cerin) a 
găsit la timp soluția valorificării 
resurselor lor fizice și morale, 
putînd depăși astfel momentele 
dificile ale întrecerii. Fotbaliștii 
iugoslavi, mai proaspeți în con
dițiile solicitărilor pe o vreme 
foarte călduroasă, au reușit să 
se mobilizeze mai bine în par
tea a doua a meciului, ctad au 
schimbat, într-un interval de timp 
relativ ‘
în favoarea lor. și, 
lucru nu 
slăbiciunile 
bucureșteni, 
semnalat și 
fi ieșit in 
treime a 
prea devreme, ,. .
surprinzător și în același timp 
de neadmis pentru o echipă de
semnată să reprezinte fotbalul 
nostru tatr-o competiție interna
țională. Sportul studențesc a ce
dat inițiativa oaspeților, care n” 
s-au lăsat prea mult invitați» 
trecind deciși la ofensivă. Și a- 
tunci cind atacurile echipei iugo
slave au devenit nu numai frec
vente. ci și foarte consistente, în 
jocul formației noastre, au apărut 
— pe fondul unei vizibile scăderi 
a notențialului fizic — multe 
greșeli de ordin tehnic (pase la 
adversar, șuturi la poartă impre
cise) și tactic (marcaj neglijent, 
circulație redusă a jucătorilor, 
neasigurarea dublajului în apăra
re. nesprijinirea omului eu min
gea etc.). La acestea s-an adăugat 
scăderea treptată a spiritului de 
combativitate și, spre sfîrșit» 
mulțumirea cu o victorie pla
tonică, ta schimbul aceleia care 
însemna, de fapt, scopul, major 
al întrecerii, cîștigarea trofeului 
pus ta joc.

Aceasta ar fi, pe scurt, istoria 
nereușitei finale a Sportului stu
dențesc la prima sa participare 
în Cupa balcanică, echipă care, 
spre regretul nostru, nu șl-a o- 
norat mandatul de a reprezenta 
ta mod corespunzător fotbalul 
românesc. O experiență din care, 
sperăm vor trage învățăminte și 
alte echipe, gtadindu-ne mai ales 
în perspectiva participării noas
tre în competițiile europene din 
această toamnă.

scurt, raportul de forțe
ȚI, totuși, acest 

s-ar fi petrecut dacă 
echipei studenților 
pe care le-am mal 

altă dată, nu ar 
evidență în ultima 

Intîlnirii. Terminind, 
.benzina", lucru

Mihai IONESCU

SEZONUL 
MARILOR 
CIȘTIGURI! 
„LOZUL VACANȚEI" - e- 
misiune specială limitată.

REȚINEȚI I Se atribuie :

• Autoturisme „Dacia
1 300“ și „Skoda S 100“

■ Feste 825.000 ciștiguri 
variate în bani ’
• 1.670.000 lei ciștiguri 

suplimentare — din Fond 
special !
ȘI DV. VA VEȚI PUTEA 
NUMĂRĂ PRINTRE ma
rii ciștigatori cu o 
singura CONDIȚIE : SA 

JUCAȚI I



INTiLNiREA PRIETENEASCĂ
DINTRE TOVARĂȘII 

NICOLAE CEAUȘESCU
SI JANOS KADAR

5

(Urmare din pag. 1)

doi conducători de partid se 
înscrie, prin importanta și sem
nificația ei, prin documentele 
semnate și măsurile stabilite, ca 
un moment însemnat în evolu
ția relațiilor româno-ungare, ca 
o contribuție de preț la accele
rarea dezvoltării colaborării și 
conlucrării dintre partidele și 
țările noastre, în interesul celor 
două popoare, al cauzei genera
le a socialismului și păcii.

De la sediul Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R. — unde 
au continuat și s-au încheiat 
convorbirile oficiale — tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Ra
dar s-au îndreptat, într-o ma
șină deschisă, spre gara muni
cipiului Oradea. Populația ora
șului a făcut din nou o mani
festare de caldă simpatie to
varășilor Nicolae Ceaușescu șl 
Janos Kadar, expresie a bunei
lor relații care s-au statornicit 
și se dezvoltă între țările noas
tre socialiste, vecine și prietene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Janos Kadar iși iau un cor
dial rămas bun, iși string înde
lung miinile, se îmbrățișează 
cu căldură.

Și aici, ca pe întreg parcursul 
zilei, cind Oradea a avut ca 
oaspeți de onoare pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Ka
dar, mii de localnici au aplau
dat cu căldură, cu Însuflețire 
pe cei doi conducători de partid, 
manifestindu-și încă o dată 
satisfacția față de noul dialog 
la nivel înalt româno-ungar, fa
ță de rezultatele rodnice cu 
care el se încheie, pentru dez
voltarea și întărirea prieteniei 
și colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

SCHIfIȘII ROMANI IA „REGATA GRUNAU"
în cursul zilei de ieri au pă

răsit Capitala loturile reprezen
tative de canotaj ale țării, care 
vor participa — sîmbătă și du
minică — la tradiționala „Re
gată Griinau", din R. D. Ger
mană. Printre schifiștii care au

ÎN STUDIU

TREI PROPUNERI

PRIVIND VIITOAREA
ORGANIZARE A J. 0.

PRAGA, 16 (Agerpres). fn ca
drul alocuțiunii ținute la deschi
derea sesiunii C.I.O.. Lordul Kil- 
lanin, președintele forului olim
pic, a declarat, referlndu-se la 
gigantismul ultimelor ediții, că 
„amploarea Jocurilor Olimpice se 
datorează succesului lor fără pre
cedent, dar in același timp nu 
trebuie ca aceste întreceri să fie 
lăsate să se dezvolte in așa fel* 
Incit să existe numai spectacolul 
în sine, iar ideile de prietenie și 
pace ale olimpismului să fie ui
tate*. In ceea ce privește formula 
de organizare a viitoarelor olim
piade, Killanin a spus că sint in 
studiu trei propuneri : atribuirea 
J.O. unor mari orașe care au mai 
organizat aceste întreceri șl care 
dispun de instalațiile necesare, 
asocierea mai multor țări pentru 
organizarea J.O., în stîrșlt, găsi- 
•ea unui loc permanent care să 
;,ăzdu'ască viitoarele Olimpiade, 
soluție Dropusă de Grecia.

in cadrul lucrărilor sesiunii au 
fost aleși 11 noi membri ai 
C.I.O., printre care Niels Holst 
Sorensen (Danemarca), Roberto 
Guillermo Pepper (Argentina), 
Richard Gosper (Australia). Ger
man Ricckehoff (Porto Rico), 
Ilagdarjav Magvan (R. p. Mon
golă), Dadang Suprayogi (Indone
zia) și Lamine Keita (Mall).

La Praga s-a deschis expoziția 
„Moscova oraș olimpic". Ignati 
Novikov, președintele Comitetu
lui de organizare a celei de a 
22-a ediții a J. O. de vară, care 
va avea loc la Moscova, va pre
zenta un raport în legătură cu 
pregătirile.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care, timp de două 
zile, a avut, la Debrețin și Ora
dea, o intilnire prietenească eu 
tovarășul Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, a plecat, joi sea
ra, din Oradea spre București.

Numeroși locuitori ai munici
piului, prezenți la aeroport, au 
făcut secretarului general al 
partidului o vibrantă manifes
tare de dragoste și prețuire 
pentru activitatea neobosită pe 
care o consacră cu dăruire în
floririi continue a patriei noas
tre, bunăstării și fericirii po
porului, creșterii neîntrerupte a 
prestigiului internațional al 
României socialiste, triumfului 
cauzei socialismului și păcii in 
lume. Ei și-au exprimat totoda
tă atașamentul ferm la politica 
internă și externă a partidului 
și statului nostru, hotărirea de 
a contribui eu întreaga lor 
energie și capacitate creatoare 
la înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al XI-lea al P.C.R., a 
mărețului program de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de Înaintare a 
României spre comunism.

★
La sosire, la București, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
intîmpinat de tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Glicorghe 
Cioară, Lina Ciobann, Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Paul Niculescu. Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Ion Coman, Miu Dobres- 
cu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Constantin Dăscălescu, Ion Stă- 
nescu.

făcut deplasarea la această cea 
mal puternică întrecere inter
națională înaintea campionate
lor mondiale se numără Marle- 
na Predescu, Florica Petcu, E- 
lena Avram, Angelica Chertic 
+ Elena Giurcă (4+1 rame), 
Gabriel Bularda, Petre Ceapura 
+ Ladislau Lovrenschi (2+1), 
Victor Albeș, Dumitru Grume- 
zescu, Nicolae Popa și Gheor
ghe Chihaia (4 rame f.c.).

BALCANIADA PUG1LIȘT1L0H JUNIORI
Cea de-a 3-a ediție a balca

niadei de box pentru juniori va 
avea loc între 17 și 22 iulie la 
Atena. In vederea participării 
la această competiție, tinerii 
pugiliști români se pregătesc 
intens sub îndrumarea antreno-

Realități din sportul profesionist

„TACTICA1 MERCANTILĂ A LUI FREDDY MAERTENS...
Turul ciclist al Italiei, una din

tre probele majore ale sezonu
lui rutier internațional, nu va 
fi scutit nici în acest an de 
ecouri disonante. încă înainte 
de a fi ajuns la jumătatea 
giganticului său parcurs de 
3 958,5 km, „II Giro" pierdea 
din lotul de vedete. prezente 
la start, una din piesele sale 
principale. A abandonat Freddy 
Maertens, favoritul principal al 
întrecerii și lider după 5 etape !

Noul as belgian al pedalei — 
succesorul „en titre" al lui 
Eddy Merckx — iese din cursă 
la prima dificultate reală întîl- 
nită în cale. anume etapa de 
munte Pescara — Spoîeto. Aci, 
Maertens pierdea avansul de 
3 secunde pe care-1 avea atunci 
în clasamentul general tată de 
italianul Francesco Moser. în 
posesia căruia trecea invidiatul 
„tricou roz", purtat tradițional

INTERVIUL NOSTRU

între Roland Garros Și

Cea mai bună performanță ob
ținută vreodată în tenisul nostru 
feminin aparține unei jucătoare 
despre care — să recunoaștem l 
— am scris parcă mai puțin: 
Florența Mihai. Locul doi in 
turneul de la Roland Garros, si
nonim campionatului mondial 
pe terenuri cu zgură, prețios 
„argint" al probei de simplu 
femei, repetat și la dublu mixt, 
iată zestrea cu care recent și-a 
îmbogățit palmaresul talentata 
sportivă dinamovistă. Are 21 de 
ani. Este studentă în anul III 
la I.E.F.S., cu examenele luate. 
Precizare importantă, căci este 
greu să treci probe scrise în fa
ța unor profesori exigențl și 
altele practice, în întrecere cu 
Janet Newberry și Mima Jau- 
sovec, pe terenul închenărat cu 
alb.

TURNEUL DE TENIS

DE LA QUEENS PARK
LONDRA, 16 (Agerpres). în 

turul 3 al turneului de la 
Queens Park s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Pfister 
(S.U.A.) — Ilie Năstase 6—2, 
6—3, Tanner — Bertram 7—5, 
6—2, Ramirez — Stockton 3—6, 
6—3, 9—7, Delaney — Feaver 
3—6, 6—2, 6-1, Gottfried — 
Lutz 7—5, 6—1. In turul al doi
lea Ilie Năstase îl învinsese cu 
6—3, 8—6 pe Vic Amaya 
(S.U.A.), în timp ce englezul 
John Feaver s-a calificat prin 
neprezentarea lui Jimmy Con
nors, acesta din urmă invocînd 
o întindere musculară la braț. 
Alte rezultate din turul 2 : Ra
mirez — Tom Gullikson 6—4, 
8—9, 6—2 ; Lutz — Smid 6—4, 
6—3, Tanner — Dent 6—2, 6—3, 
Gottfried — Andrew 8—6, 6—4, 
Fairlie — Alexander 9—8, 3—6, 
6—4, Panatta — Stewart 3—6, 
6—3, 7—5, Warwick — D. Lloyd 
0—6, 6—3, 13—11, Stockton — 
Martin 6—3, 8—9, 8—6.

rilor T. Niculescu și A. Gher
ghina. Din lot fac parte, prin
tre alții, F. Fieraru (48 kg), 
Radu Daniel (51 kg), Al. Giur
giu (67 kg), Șt. Ciocoi (81 kg), 
T. Boldiș (plus 81 kg).

de lider. încă proaspăt și ne
afectat de efort, belgianul iși 
ia valiza și pleacă acasă.

Lovitură de teatru... Dar un 
gest cu substrat limpede, pen
tru cei avizați, care-și dau sea
ma că participarea lui Freddy 
Maertens la bucla peninsulară 
nu era decît un ..bluff", o stra
tagemă de versat profesionist 
al pedalei. Maertens nu se sim
te bine decît în etapele de 
plat, acolo unde sprintul. său 
irezistibil îl aduce victorii de 
etapă, în serie. Așa cum a fost 
cazul și acum. Freddy a cîști
gat sprinturi cu duiumul, in 
primele zile, a adunat din pre- 
mii o sumă frumoasă, ca atunci 
cind șansele sale se reduse
seră sensibil, odată cu apariția 
traseelor muntoase, cu urcușuri 
istovitoare, să se retragă tot 
atît de rapid.

Scurta dar bănoasa sa ca-

Am zărit-o intr-un colț de 
tribună, la Progresul, în timpul 
meciului România — Anglia. O 
fată blondă, drăguță, comunica
tivă, cu care-ți place să stai 
de vorbă și ai ce discuta. Mo
delul clasic de „anti-vedetă*.

— Florența, ai urcat incă 
o treaptă pe podiumul de 
la Roland Garros. Anul tre
cut erai semifinalistă, acum 
ai fost in finală. Dacă mergi 
tot ața...

— Da, poate am să cîștig, a- 
nul viitor. Mie îmi pare rău că 
n-am făcut-o de pe acum, la 
această ediție. Jausovec m-a în
vins tntr-un moment cind a- 
veam încredere că pot fi eu cea 
mai bună. E drept, m-a dez
avantajat vîntul puternic din 
ziua finalei, cum văd că «-a 
spus și la noi. Nu mi-au mers 
bine loburile, iar uneori stopu
rile mi s-au oprit în fileu. Să 
spun sincer, însă, cred că în 
ziua aceea am vrut să joc pu-

GHEORGHE CEFAN ÎNVINGĂTOR

LA „ZIUA OLIMPICĂ" DE LA BERLIN
Printre învingătorii primei 

zile a concursului atletic in
ternațional „Ziua Olimpică* de 
la Berlin se numără și sporti
vul român Gheorghe Cefan 
care a cîștigat proba de 3 000 m 
obstacole cu timpul de 8:30,2. 
Pe locul secund s-a clasat Nor- 
dwig (R.D.G.) cu 8:31,2. La 800 
m, probă cîștigată de record
manul mondial Alberto Juanto- 
rena în 1:46,1, Gheorghe Ghipu 
s-a clasat pe locul 6 cu 1:47,7, 
cel mai bun rezultat românesc

UN NOU „BOLID1* 
PENTRU FITTIPALDI

Automobilistul brazilian E- 
merson Fittipaldi, fostul cam
pion mondial (formula 1), va 
concura acum pe o nouă ma
șină : „Copersupercar F 25". Bo
lidul a fost testat recent la Sao 
Paulo, și după declarațiile lui 
Fittipaldi, se prezintă într-o 
stare tehnică excelentă.

rieră fn Turul Italiei ’77 lasă 
o impresie penibilă în rindul 
iubitorilor sportului cu pedale. 
Știindu-se, în plus, că Freddy 
Maertens era suspendat pe 3 
luni, de către federația de ci
clism din țara sa. cu ridicarea 
temporară a pedepsei. Moti
vul 7 Doping... Anume, folo
sirea interzisă a noului preparat 
„Stimul", despre care s-au 
publicat în ultima vreme, ma
teriale revelatoare in presa 
sportivă occidentală.

Așadar, marele campion se 
dopează. aplică o „tactică" 
strict mercantilă în întrecere, 
părăsește cursa lăsîndu-i des- 
coperiți pe colegii săi de echi
pă din teamul ce-i poartă 
chiar numele — „Maertens*... 
Piese grăitoare care se adaugă 
la dosarul, și așa atît de încăr
cat cu probe dezonorante al 
ciclismului profesionist.

Florența Mihai
Wimbledon

țin „la spectacol". Erau 14.000 
de parizieni în tribune și aplau
zele lor parcă mă îmbiau nu
mai la joc frumos.

— Păcatul nu e mare, fn 
alte ocazii ai jucat frumos 
ți ai cîștigat, cum a fost 
in finala „internaționalelor‘, 
noastre, cu Virginia Ruzici. 
Vechii tale colege de club 
cind ii acorzi revanșa 1

— Poate chiar acum, la Wim
bledon. Dacă ne întîlnim pe 
parcurs. Spun așa, fiindcă mi-e 
frică că nu pot merge prea de
parte în condițiile jocului pe 
gazon. Este un handicap serios 
pentru mine, ca și pentru Virgi, 
de altfel.

— Ca pentru toate jucă
toarele crescute pe zgură. Ai 
căutat cumva să limitezi, 
prin pregătire, acest handi
cap ?

— Am jucat toată săptămîna 
la I.O.R., pe terenuri de beton. 
Sint mai rapide și mingea are 
o traiectorie asemănătoare celei 
de pe gazon. Sper că antrena
mentul îmi va folosi. Deși, știu 
bine, nu numai terenul îmi va 
fi adversar la Wimbledon...

— Totuși, ne-ai obișnuit 
cu rezultate bune și atunci 
cind aveai in față cele mai 
redutabile adversare. Acum 
un an erai in turneul final 
de dublu „Virginia Slims" 
la Tokio, in primăvară ai 
luat locul doi in turneul 
„speranțelor", la Hilton 
Head, in același circuit mon
dial. Ca să nu amintim de- 
cit succesele mari. Mai de
parte, ce ai in proiect ?

— După Londra, voi juca la 
Gstaad, în campionatele inter
naționale ale Elveției. Apoi, în 
iulie, eu și Virginia Ruzici vom 
fi din nou la București, pentru 
Balcaniadă.

Revedere pe care iubitorii 
noștri de tenis o așteaptă cu 
nerăbdare.

Radu VOIA

al sezonului. Tot pe locul 6 s-a 
clasat și Eva Zbrgo la arunca
rea suliței (56,20 in), unde vic
toria a revenit recordmanei 
mondiale Ruth Fuchs (R.D.G.) 
cu 63,64. Alte rezultate : mascu
lin : 100 m : Ray (R.D.G.) 10,30, 
2. Leonard (Cuba) 10,42, 110
mg: Casanas (Cuba) 13,60, lun
gime : Giralt (Cuba) 8,12 m — 
record, disc.: Schmidt (R.D.G.) 
67,74 m, 2. Wilkins (S.U.A.) 
67,12 m ; feminin : 100 m :
Oelsner (R.D.G.) 11.37, 800 m : 
Liebetrau (R.D.G.) 1:59,6, 100
mg : Schaller (R.D.G.) 13.21,
lungime : Wycisk (R.D.G.)
6,56 m.

TELEX
FOTBAL a Reprezentativa Po

loniei a jucat la Mendoza (Ar
gentina) cu echipa Godoy Crux 
cu care a terminat la egalitate :
1— 1 (1—0). Au marcat Deyna, res
pectiv, Pereira.

gimnastica • La Duisburg, 
întîlnirea dintre echipele feminine 
ale R.F. Germania și Ungariei s-a 
Încheiat cu 185,10—182,90 în favoa
rea oaspetelor. La individual 
compus, pe primul loc s-a situat 
Eva Czănyi (Ungaria) cu 37,70 p.

HOCHEI PE GHEAȚĂ e Echipa 
R.F. Germania, jucînd la Mel
bourne, a cîștigat cu 6—1 (2—o,
2— 1, 2—0) meciul cu selecționata 
Australiei.

HOCHEI pe iarba • Repre
zentativa R.F. Germania, campi
oană olimpică în anul 1972, a în
treprins recent un turneu în 
U.R.S.S. în cadrul acestui turneu, 
sportivii vest-germani au susținut 
4 jocuri amicale, cîștigîndu-le pe 
toate : 3—o și 2—1 cu selecționata 
u.r.s.s., 3—2 cu Dinamo Alma 
Ata și 3—1 cu „Fili“ Moscova. La 
încheierea turneului, antrenorul 
selecționatei R.F. Germania, Kla
us Kleiter, a declarat că este plă
cut surprins de progresele înre
gistrate de acest sport olimpic în 
U.R.S.S.

MOTO • „Marele Premiu" al 
Iugoslaviei la motoeros (clasa 250 
cmc) s-a desfășurat în localitatea 
Trzici și a fost cîștigat de moto- 
ciclistul belgian Everts, urmat de 
austriacul Leitgeb și italianul Al- 
bergheti. La întreceri au partici
pat 35 de sportivi din 13 țări.

TENIS • La Eastbourne în 
competiția feminină pe echipe 
Cupa federației internaționale : 
R.F. Germania — Canada 3—0 ; 
Olanda — Israel 3—0 ; Franța — 
Grecia 3—0 ; Australia — Brazilia
3— 0.
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