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PESTE 100000 DE COPII VOR .ÎNVĂȚA 
SĂ ÎNOATE ÎN VACANȚA MARE!

Redactori și corespondenți ai ziarului nostru au efectuat ieri un raid-anchetă în 
cîteva centre de inițiere în notație din Capitală și din țară

r începutul vacanței de vară aduce în prim-planul 
actualității o problemă de o reală însemnăta
te, cea care vizează buna organizare a centrelor 
de inițiere in notație. Acțiunea, specifică întregu
lui an calendaristic, prezintă o pondere specială 
acum în „marea recreație” a vacanței, cînd mili

oane de preșcolari, elevi și pionieri își pot re
zerva o parte din timpul lor liber activității de 
învățare a înotului, în cadrul unor centre orga
nizate de către Federația română de natație, în 
colaborare cu Ministerul Educației și învățămîntu- 
lui și Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Secretarul forului de specia
litate, prof. C. Mihai, ne spu
nea că pentru acest an s-a pre
văzut să fie inițiați în natație 
eel puțin 100 000 de copii, dintre 
care 40 000 în municipiul Bucu
rești. în acest sens, în toate ju-

organizează la Oradea o tabă
ră specială de natație pentru 
160 de copii (16—25 august).

în cazul Bucureștiuiui, pe lin
gă cele 8 școli care dispun de 
bazine de natație, cursuri de 
inițiere vor avea Ioc la toate
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Foto : I. MIHAICA

rau bătute cu grabă de palmele 
micilor înotători. Alte grupe de 
băieți și fetițe executau exer
ciții de. gimnastică, unii își aș
teptau rîndul la o linie de ex- 
tensoare prinse în perete, pen
tru exerciții de brațe. Totul 
era mișcare, tinerețe, multă ve
selie. „Programul a început, ca 
de obicei, la ora 8“ — ne in
formează prof. Alexandru 
Schmaltzer, șeful catedrei de

Raid întreprins de T. STAMA,
V. TONCEANU, L GAVRUESCU

(Continuare in pag 2—3)

Ieri, la Ștrandul Tineretului, sub îndrumarea profesorului, micii 
șoimi făceau primii pași in... apă. Foto : I. MIHAICA
dețele țării au fost luate mă
suri speciale privind amenaja
rea unor bazine, a unor lacuri 
sau cursuri de apă, stabilirea 
antrenorilor și instructorilor care 
vor deservi centrele de iniție
re. Se contează, desigur, și pe 
profesorii de educație fizică 
(prezenți an de an la această 
acțiune de larg intereș utili
tar), ca și pe studenții de la 
I.E.F.S. și, în general, pe toți 
aceia care sînt în măsură să-și 
aducă contribuția la reușita a- 
cestei activități. Inițierea în 
natație se află în programul 
majorității taberelor organizate 
pentru copii, cu prioritate a 
celor de Ia Năvodari, Snagov, 
sau 2 Mai — Mangalia. Totoda
tă, federația de specialitate, 
împreună cu Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor,

SPORTIVII ROMÂNI

ștrandurile existente (Tineretu
lui, Obor, Dinamo, Olimpia, 
C.F.R. Giulești. Rapid, „Cute
zătorii". Complexul studențesc 
Tei și la bazinul acoperit „23 
August), astfel că cifra de 
100 000 să poată fi realizată și 
— cum Își doresc inițiatorii și 
organizatorii — chiar depășită.

Așadar, sintem martorii unei 
acțiuni organizatorice de am
ploare, care se desfășoară sub 
genericul Daciadei, destinată 
să asigure cunoașterea de către 
copii a celui mai complet din
tre sporturi, dar și depistarea și 
selecția unor noi elemente pen
tru natația noastră de perfor
manță.

Ieri, în ziua în care, în în
treaga țară, s-a dat startul ia 
acțiunea de învățare a înotului, 

redactori și corespondenți ai zia
rului au fost prezenți în cîteva 
centre. Primele 
grupajul de mal

notații 
jos.

10 LOCURI I 
LA „REGATA 

TAMPERE"

„SiNT ȘOIM 
și NU Ml-E FRICĂ“ !

UNIVERSIADA 77-
PRINCIPAL EVENIMENT 

SPORTIV INTERNAȚIONAL 
® 4 000 de participant din 85 de țârii (înscrieri preli
minare) 3 Printre concurenți — numeroși recordmani 
mondiali, campioni și medaliați olimpici • Pregătirile 

loturilor noastre reprezentative
La Întrecerile care vor fi 

găzduite de capitala Bulgariei, 
între 17 și 28 august, conform 
înscrierilor preliminare trimise 
Comitetului de organizare a 

J.M.U. vor- lua parte peste 4000 
de sportivi din 85 de țări I 
înainte de orice trebuie să re
cunoaștem că aceste cifre sînt 
cu totul impresionante și re
flectă, cum nu se poate mal bi
ne, extraordinara extindere a 
ariei sportului universitar in 
întreaga lume, saltul pe care 
l-a înregistrat această activita
te, mai ales în țările in curs 
de dezvoltare, nevoia de cu
noaștere, de întărire a legături
lor de prietenie a tineretului 
studios de pretutindeni.

★
Urmărind rezultatele înregis

trate, mai ales la sporturile 
individuale, de la o ediție la 
alta a Universiadei, se poate 
lesne constata o substanțială 
creștere a nivelului lor vaioric 
general, o lărgire a numărului 
celor care-și dispută întîietatea 
aproape la fiecare ramură 
sportivă, la fiecare probă. A- 
ceastă constatare lasă să se în
trevadă faptul că pe terenurile 
sportive ale Sofiei, la Univer
siada—1977, disputele pentru 
cucerirea medaliilor de aur, a 
celor -de argint și de bronz, a 
celorlalte locuri fruntașe, vor 
fi extrem de dîrze, unele la ni
velul sau peste acest nivel de 
pretenții demonstrat la ultima

De-a lungul anilor, studenții- 
sportivi au avut numonocsa pri
lejuri de a se întrece în cadrul 
unor competiții de amploare, cu 
caracter internațional, dar în for
mula actual â de Jocuri Mondiale 
Universitare — de „Universiade* 
cum H se mai spune — ei pârti
ei pâ abia din 1957. In acel cm. 
Federația Internaționali a Spor
tului Universitar (F.I.S.U.) a or
ganizat, la Paris, o competiție 
polisportivă (atletism, baschet, 
notație, scrimă, tenis >1 voleD la 
cane au luat parte 758 studenți- 
s port ivi. România a fost ți ea 
prezentă la întreceri *1 a obți
nut trei medalH de aur prin o- 
tletele Iolanda Balaș (săritura In 
înălțime), Maria Diți-Diaconescu 
(aruncarea suliței) și echipa mas
culină de volei. De atunci, .Uni
versiadele" au fost găzduite de : 
Torino — 1959 (985 participant!). 
Sofia - 1961 (1270), Porto Alegre 
(Brazilia) - 1963 (713). Buda
pesta - 1965 (1729), Tokio -
1967 (937), Torino - 1970 (2084) 
și Moscova — 1973 (2709). Acum, 
pentru a doua oara, Sofiei I se 
încredințează spre organizare o 
ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare.

ediție a Jocurilor Olimpice. 
Faptul că la întrecerile Uni
versiadei , vor fi prezenți nu
meroși recordmani mondiali, 
campioni olimpici sau alți lau-

P.omeo V1LARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Două „necunoscute" după etapa a 32-a a Diviziei A la fotbal:

CAMPIOANA Șl OCUPANTA LOCULUI 16

Ieri, Ia sosirea caiaclștilor 
și canoiștilor români care 
au participat, sîmbătă și du
minică, la „Regata Tampere", 
am aflat și rezultatele din 
probele de 500 m. Am con
semnat astfel, cu satisfacție, 
încă cinci victorii ale spor
tivilor noștri — bilanț total : 
10 locuri I — care au do
minat autoritar și întrecerile 
de sprint de la Tampere. 
Subliniem, totodată, cele pa
tru locuri II obținute de di
ferite echipaje.

Rezultate : K 1 — 500 m : 
1. Vasiie Dîba 1:49,4 ; CI — 
500 m : 1. T. Wichman (Un
garia) 1:59,0, 2. I. Patzaichin 
1:59,5 ; K1 — 500 m (f) :
1. Maria Cozma 2:04,0 ;
K 2 — 500 m : 1. Simio-
cenco — Dîba 1:36,9, 2. L. 
Serghei — P. Malihin 
1:39,9; C2 — 500 m: 1. I. 
Patzaichin — Gheba 1:46,0,
2. Gh. Danilov — Gh. Si-
mionov 1:46,2 ; K 2 — 500 m 
(f) : 1. Buri — Cozma
1:58,2, 2. Orlov — M. Iva
nov 1:53,4.

Ne-am apropiat de ștrandul 
Obor cu o ușoară îndoială. Vom 
avea oare de notat ceva deose
bit, in zi de luni, la ora 9,30 ? 
Aid, Insă, am găsit o adevă
rată... lume a copiilor, antrena
tă Intr-un spectacol inedit : o- 
glinzile mișcătoare ale bazine
lor de înot erau tăiate de zeci 
de trupuri zvelte și arămii, e-

Campionatul Diviziei A și-a 
consumat duminică și cel de 
al 32-lea act. Ce se poate spu
ne deci, acum, cu două etape 
înainte de final ?

Se remarcă, mai intîi, faptul 
că, datorită victoriei ei (4—1 în 
dauna Progresului) și a remi
zei (1—1), consemnată la sfîrși- 
tul partidei Politehnica Iași — 
Steaua, lidera clasamentului, 
Dinamo București, s-a distanțat 
la două puncte de cea de a 
doua clasată, Steaua. Firește, 
echipa clubului din șoseaua 
Ștefan cel Mare s-a apropiat și 
mai mult de țelul fixat la înce
putul întrecerii — cucerirea 
titlului de campioană a țării — 
dar, teoretic vorbind, lupta nu 
s-a încheiat încă. Rezolvarea 
definitivă ne-o vor aduce ur
mătoarele două etape (33 și 34), 
al căror program, pentru deți
nătoarele locurilor 1 și 2, este 
următorul: duminici 26 iunie, 
in penultima rundă, Dinamo 
va intilni Jiul, la Petroșani, in 
timp ce Steaua va evolua, aca
să, in compania Politehnicii 
Timișoara. In sfîrșit, joi 30 iu
nie, in cadrul ultimei etape, 
rolurile de gazdă-oaspeți se vor 
modifica, în sensul că Dinamo 
va juca de astă dată la Bucu
rești (cu F.C.M. Reșița), iar 
Steaua se va deplasa la Arad, 
pentru a servi replica echipei 
locale U.T.A.

O clarificare in plus ne-a fur
nizat-o etapa desfășurată dumi
nică in privința configurației 
clasamentului în zona lui infe
rioară : cunoaștem acum și pe

Dudu Georgescu plutind peste tribune ți golgeteri. (Fază_din 
partida Dinamo — Progresul 4—1)

cea de a doua echipă care va 
retrograda in Divizia B : eu se 
numește Progresul (învinsa li
derei), formafie care — aseme
nea echipei F.C.M. Galați — 
va părăsi scena primei divizii. 
Și-a diminuat serios șansele de 
supraviețuire în primul eșalon 
fotbalistic, in urma egalului 
(1—1) realizat in partida cu 
Sportul studențesc, și Rapid. 
Spre deosebire de formația giu- 
leșteană, o remiză care o avan
tajează a obținut, la Arad, Cor- 
vinul Hunedoara. Care va fi, 
totuși, ocupanta locului 16, care 
duce, de asemenea, la retrogra
dare 2 Verdictul îl vor da ulti
mele două etape.

• Foto : Dragoș
în continuare, vi 

cîteva aspecte din 
disputate în etapa de

NEAGU
prezentăm 
meciurile 
duminică.

GLASUL TRIBUNELORoalatene
într-o vreme nu prea Înde

părtată. la un med de fotbal 
— fie chiar și de Divizia B — 
tribunele stadionului Dunărea 
din Galați, cu cele peste 20 000 
de locuri ale lor, se dovedeau 
a fi neîncăpătoare. De câteva

(Continuare tn pag. 2—3)

0 inedită maniicstarc organizata în cadrul Daciadei

SIMPOZIONUL „FEMEIA Șl SPORTUL"

Aspect de la concursul de motocros „Cupa Prietenia", disputat 
duminică la Moreni. (Amănunte despre comportarea motocrosiști- 

lor români — in paginile 2—3)

Din inițiativa C.N.E.F.S. și a 
C.C. al U.T.C., luni au fost 
inaugurate lucrările simpozio
nului cu tema „FEMEIA ȘI 
SPORTUL“>(^ianifestare organi
zată în cadrul Daciadei. Au 
luat parte general It. Marin 
Dragnea, președintele C.N.E.F.S., 
Ioana Bratu, secretar al C.C. al 
U.T.C., Lia Manoliu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. Participă, 
de asemenea, cadre universitare 
care lucrează în domeniul învă- 
țămîntului de educație fizică și 
sport, profesoare de specialitate

din școli generale șl licee, acti
viste sportive.

In afara unor referate oglin
dind rolul femei în producerea 
bunurilor materiale, modul cum 
se desfășoară gimnastica la lo
cul de muncă, educația fizică și 
sportul în bugetul de timp li
ber al tinerelor fete și femei, 
importanța socială a centrelor 
de sănătate etc., participantele 
au putut viziona lecții demon
strative pentru gimnastica de 
întreținere și înviorare.

Lucrările simpozionului con
tinuă.



Pentru etapa a IV-a a „Cupei Prietenia4*

MOTOCROSIȘTII ȘI-AU PREGĂTIT BINE DOAR MAȘINILE!
Etapa a IV-a a „Cupei Prie

tenia" la motocros, desfășurată 
duminică la Moreni. a însem
nat o trecere în revistă a for
țelor Alergătorilor noștri frun- ■ 

itași, deoarece — în calitate de 
l gazdă — F.R.M. a prezentat în 

concurs două echipe.
Cum s-au comportat selecțio- 

nabilii noștri ? Se cuvine să 
subliniem din capul locului pre
gătirea temeinică a mașinilor 
pentru concurs, toate motoci
cletele funcționînd ireproșabil. 
De asemenea. în paralel cu 
munca de atelier, o serie de 
membri ai lotului reprezenta
tiv au acordat o preocupare 
sporită procesului de instruire, 
oonfirmînd așteptările. Astfel, 
Mihai Banu, care a fost reinte
grai în lot după o lungă absen
tă, a reușit să se numere du
minică printre principalii ani
matori ai primei manșe, termi- 
nînd cursa pe poziția a treia. 
Cu siguranță că dacă nu s-ar 
ti accidentat la începutul man

șei a doua el s-ar fi clasat în 
final pe un loc fruntaș. O sub
stanțială contribuție au adus e- 
chipei Ernest Mulner și Paul Fi- 
lipescu, constanți In ambele 
manșe, iar tînărul Nicolae Ara- 
badgi, parcă mai puțin comba
tiv ca altădafă. a fost, totuși, 
al treilea alergător care a adus 
puncte formației. Cum au evo
luat componenții selecționatei 
B ? Din păcate, nu am putut 
să ne dăm seama de potenția
lul tinerilor Gheorghe Oproiu 
și Ion Plugaru deoarece, angre
nați într-o busculadă, au aban
donat în prima manșă, Romeo 
Diaconu. timorat de ialma ad
versarilor, nu a dat randamen
tul de care este capabilr iar 
maestrul sportului Aurel Iones- 
eu, după o manșă bună, s-a 
resemnat cu ușurință la gîndul 
că echipa lui s-a descompletat.

în ansamblu, rezultatele ob
ținute pe teren propriu de cele 
două echipe reprezentative nu 
pot fi considerate la nivelul 
posibilităților reale. Din acel

complex „om-motocicletă". de
terminant în dobîndirea succe
selor, n-a dat randamentul 
scontat decît... mașina. De ce 
selecționabilii nu au manevrat 
la maximum- „caii putere" pe 
oare îi pot dezvolta mașinile 
lor 7 Răspunsul : nu au pregăti
rea fizică necesară srlninirii mo
tocicletelor pe teren accidentat. 
De asemenea, marea majorita
te a motocrosiștilor s-au dove
dit deficitari în dozarea efortu
lui, alegerea ideală a traseului, 
virajele rapide, săriturile lungi 
peste „trambuline* și „cocoașe", 
precum și in luaaea startului, 
carențe de tactică și de tehnică 
care Pun sub semnul întrebă
rii respectarea programului de 
antrenament indicat in cadrul 
secțiilor respective. Oare să fi 
uitat antrenorii și instructorii 
că în primul rînd ei trebuie să 
furnizeze motocicliștl de nă
dejde pentru echipa reprezen
tativă 7 '

Traian 'OANIȚESCU

CAMPIONATE© COMPETIȚII
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Echipa școlii sportive 
Locomotiva — campioană 

la rugby-juniori

tntr-o atmosferă de autentică 
sărbătoare a rugbyului, în fața 
unui numeros și entuziast pu
blic, pe excelentul gazon al 
stadionului clubului Steaua e- 
chipele Școlii sportive Locomo
tiva și Școlii sportive nr. 2. — 
ambele din Capitală — și-au 
disputat, duminică dimineața, 
finala campionatului republican 
al juniorilor și școlarilor. Com
batanții ultimului act al aces
tei competiții, pe care o putem 

considera — la o primă esti
mate — o reușită, și-au jucat 
tinerește șansa. într-un meci în 
care s-au înscris nu mai puțin 
de 8 încercări I Mai echilibrată 
(scor 6—6), prima repriză nu 
anticipa spectacolul de după 
pauză. Din minutul 45. impu- 
nîndu-se categoric pe grămadă, 
Juniorii de la Locomotiva au 
sprintat spre succes. După 20 

de minute ei conduceau net cu 
S0—6 ! însă elevii Șc. sp. nr. 2 
— spre cinstea lor — nu s-au 
dat prea repede bătuți, replici nd 
locului deschis al adversarilor 
tn același stil, care avea să se 
materializeze pe tabela de mar
ea j. în final Șc. sp. Locomo
tiva a cîștigat cu 36—18. Izbîn- 
da tinerilor rugbyști pregătiți 
de Inimosul și competentul pro
fesor Constantin Vasiic apare 
ea o logică recunoaștere a efi
cienței jocului modem, in care 
înaintașul puternic poate fi fac
torul determinant al succesului, 
eu condiția ca forța să fie <?a- 
blată de tehnică și fantezie. 
După mai mulți ani de domi
nare. formația trimisă in teren

RXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXVăXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX''-

de prof. Mariana Lucescu este 
obligată să accepte înfrîngerea.

Iată și numele finaliștilor ali- 
niați la fluierul arbitrului FI. 
Tudorache. ȘC. SP. LOCOMOTI
VA: Bczușcu — Lungu, Gheorghe 
(lordache), Aricișteanu, Rădoi 
(Bulancea) — Năstase, T. Radu 
— M. Niță, F. Radu, Țuică — 
Staicu, Dima — Ivan, Popescu, 
Umling (Stănescu). ȘC. SP. NR. 
2 : Alimănescu — Vintilă, I. 
Niță (Capmare). D. Bujor, Ior
dan — Podărescu, M. Bujor — 
Roșu, Dumitrașcu (Zaharia), 
Szolga — Pena, David — Bră- 
tuleseu, Ilisei, Velicu (Lazăr).

Geo RAEȚCHI

Voința (f) și Olimpia 
București (m), campioane 

republicane de juniori 
la popice

de 
bă- 
ce-

V-

I

100000 DE COPII VOB ÎNVĂȚA &
(Urmare din pag. 1)

înot de la Școala sportivă 2, 
căreia îi aparține ștrandul. El 
este un fel de regizor principal 
al activității de aici. „Pînă la 
ora 10 am lucrat in bazine cu 
sportivii de performanță de la 
Liceul nr. 1 și de 
sportivă nr. 2 — 
nunte interlocutorul, 
vedeți acum sînt copiii 
grupele de inițiere. O 
dintre ei..."

Aflăm că aici, la 
cursurile de inițiere a copiilor 
în înot au început încă de la 
1 iunie, că o serie a și termi
nat, iar acum alți 200 de pio
nieri și școlari dau zilnic ade
vărate examene de curaj și 
perseverență. Ne apropiem de 
unul din bazinele mici și îl 
intervievăm pe primul prichin
del. Cum te cheamă, băiețaș ? 
„Mă cheamă Cristinel și Voi- 
culescu" — ne răspunde, abia 
trăgîndp-și răsuflarea. Ești pio
nier ? „Nu sint încă. Am 6 ani 
și sînt șoim". Șl nu ți-e frică de

la Școala 
ne dă amă- 

Ceea ce 
de la 
parte

Obor,

apă ? Păi cum să-mi fie 7 Mîn- 
dru de el, își face vînt în apa 
foarte curată. „A fost schimbată 
ieri — ne informează prof. Va
lentin Socaciu, unul din antre
norii micilor înotători. In ba
zinele mari o schimbăm săptă- 
mînal, iar în cele .mici de trei 
ori pe săptămînă; Nu avem 
probleme în privința asta, gra
ție mecanicului Constantin Di- 
nîcă, un om foarte inimos".

Ceea ce ni se pare demn de 
subliniat este și faptul că pro
gramul celor două ore, cit du
rează o serie, cuprinde, pe lin
gă lucru în bazin, exerciții 
sportive, jocuri, antrenamente 
de fortificare a mușchilor. To
tul sub o atentă și competentă 
îndrumare. Notăm numele u- 
nor profesori care fac acest 
lucru cu o pasiune demnă de 
laudă : Maria Baciu, Dionisle 
Manole, Nicolae Tath. $1 o su
gestie : întregul cadru ar fi 
mai atractiv dacă s-ar realiza 
o mai bună pavoazare cu afi
șe, panouri, citate cuprinzînd, 
firește, îndemnuri la practica
rea sportului.

conducerîi cr 
găsirea unor 
vate, pentru 
însoțitorii, ir 
sint obligați 
de intrare.

Și o tțltiq 
dornici pot 
la telefon T

ÎN JUC
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MICII „DELFINI11 ÎN BAZINUL DE 26 DE... GRADE

București 12 p (9961 p d), 2,
Gloria București 10 p (9684 p d), 
3. C.F.R. Timișoara 8 p (9561 
p d ), 4. Voința Cluj-Napoca 
7 p (9524 p d), 5. Progresul Ora
dea 4 p (9409 p d). 6. Construc
torul Galați 3 p (9227 p d).

Cele mai bune rezultate indi
viduale le-au realizat : 
Szasz (Voința Tg. 
418+401, Emilia Ebel 
Timișoara) 410+404, Silviu Be- 
livaca (Olimpia 
861+846 și Gheorghe 
(Voința Cluj-Napoca)

IJdico 
Mureș) 
(Voința

București) 
Scholtes 
851+831.

in

Traian Marcu, dublu 
învingător

„Cupa Carpați" la tenis

Cele mai bune 12 echipe 
juniori la popice — fete și 
ieți — participante la finala 
lei de a doua ediții a campiona
tului republican pe echipe și-au 
disputat întîietatea la Manga
lia Nord (sala din stațiunea 
Neptun). Titlurile de campioa
ne ale tării au revenit forma
țiilor Voința București (f) și O- 
Iimpia București (b) .care au 
reușit, totodată, să cîștige pen
tru a doua oară locul I, ceea 
ce constituie un frumos succes 
in palmaresul lor.

Iată clasamentele — FETE : 1. 
Voința București 12 p (4578 p d 
tn cele două partide), 2. Voința 
Timișoara 10 p (4 518 pd), 3. 
Voința Tg. Mureș 8 p (4515 pd), 
4. Metrom Brașov 6 p (4447 
p d), 5. Textila Timișoara 4 p 
(4421 p d), 6. Voința Galați 4 p 
(4345 p d). BĂIEȚI : 1. Olimpia

BRAȘOV (prin telefon). Pe 
terenurile parcului Dinamo din 
Brașov s-au încheiat întreceri
le „Cupei Carpați". Competiția 
a fost cîștigată de brașoveanul 
Traian Marcu. în finală el l-a 
întrecut în două seturi, 7—5, 
7—5, Pe colegul său de la clu
bul Dinamo. Iosif Kerekeș. Pe 
locurile următoare : 3. Marian 
Mîrza (Steaua). 4. Octavian Vîl- 
cioiu (Dinamo Brașov). In fi
nala rezervată juniorilor Sorin 
Zaharia (Dinamo București) l-a 
învins pe Vlad Tudor (Politeh
nica Cluj-Napoca) cu 6—4. 3—6. 
6—3. Perechea fraților Viorel 
și Traian Marcu (primul repre- 
zentînd clubul Dinamo Bucu
rești) și-a adjudecat finala de 
dublu. învingindu-i cu 6—3. 6—3 
pe Dan Nemeș (Jiul Petroșani) 
și Andrei Leonte (Steaua). în 
încheiere, notăm faptul că în 
primul tur al competiției tînă- 
rul tenisman Marian Mîrza a 
furnizat o surpriză Intrecîndu-1 
cu 6—4. 6—3 pe Viorel Marcu, 
unul dintre favoriti. (M. BARA).

După ploaia torențială de 
duminică seara, mulți părinți 
se îndodau că luni își vor pu
tea aduce copiii la Ștrandul 
Tineretului din Capitală, pentru 
a lua primul contact cu înotul... 
Organizatorii au luat însă toa
te măsurile, astfel că la ora 8 
toți cei 4G0 de copii înscriși la 
cursurile de inițiere au putut 
intra în ștrand.

După o foarte scurtă perioa
dă de acomodare, supravegheați 
îndeaproape de instructorii re
partizați pentru fiecare grupă, 
micii „delfini" se și aflau în 
apă. „în vederea acestei foarte 
importante acțiuni — ne spune 
șeful complexului, Carol Sche
ffler, — noi am prevăzut din 
vreme totul. în primul rînd, 
ne-am îngrijit ca întregul corp 
de instructori să fie prezent și 
să preia cu operativitate mun
ca. Printre aceștia, avem in
structori cu mare experiență, 
cum sînt Paul Stroescu, Teodor 
Angelescu, Ștefan Bujor și Ra- 
luca Mărunțelu. Pentru a pre-

veni orice surpriză, am stabi
lit ca apa să fie încălzită la o 
temperatură de 2G de grade".

Primul ciclu de inițiere a 
început, așadar, luni dimineață. 
Acesta se va ipeheia pe 2 iu
lie, urmînd ca după două zile 
să pornească următorul. S-au 
și înscris peste 200 de copii. Șe
ful complexului adaugă : „în 
cadrul lecțiilor de inițiere, pu
nem accentul pe deprinderea 
copiilor cu înotui. Cei mai 
mulți cursanți sînt copii de 4, 
7, 9 și 11 ani. Dar primim și 
maturi pentru inițiere". Cursu
rile de Inițiere vor continua, 
din două în două săptămînl, pî
nă la data de 15 septembrie. O 
lecție durează două ore.

Luni, la ieșirea din ștrand, 
cîțiva părinți cu care am stat 
de vorbă ne-au sugerat să 
propunem găsirea unor soluții 
corespunzătoare pentru ca ei 
să-și poată însoți, în ștrand, 
copiii, cei de 3 și 4 ani, putin- 
du-i astfel supraveghea mai 
ușor. Supunem această sugestie

în 
din 
inițiere a 
află în 
C.J.E.F.S., î 
spectoratul 
elaborat un 
losire a ac 
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După cum 
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< TINERII RUTIERI AȘTEAPTĂ... SĂ TREfl
„Cursa Victoriei" putea și 

trebuia să fie și un mijloc 
important de testare a cali
tăților noii generații de ru
tieri. Participarea cicliștilor 
fruntași din țara noastră, 
precum și a unor oaspeți de 
peste hotare, traseul presă
rat cu numeroase dificultăți 
și cu probe (circuit, contra
timp ș.a.), capabile să ve
rifice pregătirea și talentul 
celor care bat la poarta a- 
firmării creau premisele ce
le mai favorabile pentru ca 
„plutonul" cadeților să în
cerce totul. să-i convingă 
pe specialiști că sint capa
bili să asigure intr-un vi
itor apropiat ridicarea șta
chetei calității în sportul 
nostru cu pedale.

Din păcate, doar cîțiva ru
tieri au folosit acest prilej. 
Nicolae Savu și Ion Buta- 
ru și-au dovedit valoarea și 
— mai ales — perspectivele 
fiind în aproape toate sec
vențele cursei printre frun
tași. desfășurînd un trava
liu permanent indiferent de 
profilul etapei, ceea ce ates
tă și talent și pregătire, ob- 
ținînd în final un loc între 
primii 10 clasați ai aces'ei 
atît de dificile 
care este „i

alt alergător. Andrei

Antal, ne-a impresionat prin 
maniera sa combativă de a 
aborda întrecerea. în etapa 
încheiată la Pîrîul Rece, el 
a evadat în final, și-a sus
ținut cu strășnicie șansele 
pe urcuș și a cîștigat ; în 
ultima secvență a competi
ției a inițiat, de asemenea, 
o acțiune curajoasă (însoțit

marea 1< 
numai că 
uni și nu 
bativă, ci 
trenă. S-a 
că aici d< 
norii, cu 
trînești", 
ascuns in 
simtă nin 
ieși din 
îngroașe 
grupului i 
trecerea ; 
trunde în 
vechime". . 
nu-i zăr< 
afli de e 
în... clasa 
mai căzu 
Chifan ș. 
multora 
noua ger 

în nou 
parcurge 
pentru r- 
formante 
prin o 
mod de 
devine 
evidentă 
lizarea ' - - 
Mai ales 
te felul 
torii tre 
ceva.
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fiind de alți doi rutieri), ac
țiune care a fost anihilată 
doar pe uTimele sute de 
tri ale etapei.

Oricit ne-am străduit, 
ne-a fost imposibil să 
găsim și alte exemple___
să ilustreze strădania tine
retului de a se impune în 
compania consacraților. Ne
reușita lor are drept cauză 
nu atît pregătirea precară, 
cit mai ales lipsa de curaj. 
Tinerii 
vedcsc 
nie“. 
față de 
tă ceva fals 
lor ne-o

me-

CONTINUA CONCEDIILE!

OLTENIEI
ÎN NORDUL

AU ÎNCEPUT vacanțele

SE VIZITEAZĂ : Mănăstirea Hurez (capodoperă a artei vo
tive brincovenești) Mănăstirea Polovragi, Peșterea Muierii, re
numitul ansamblu sculptural „Brâncuși* din Tîrgu'JJiu, Mănăs
tirea Tismana, ruinele SarmizegetuseL. Muzeul Porțile de Fier.

Plecarea in 22 iunie a.c. ora 6,3« din Piața Unirii — Hale, îna
poierea în 25 iunie a.c. tn jurul orei 30.

Transportul este asigurat cu autocare confortabile „TURIST- 
TRANSPORT44.

Serviciile de masă șl cazare sînt asigurate numai în unități de 
categoria I din rețeaua Ministerului Turismului, ța Tg. Jiu, 
Hunedoara și Orșova.

Procurarea biletelor de la filialele I.T.H.R. din Bd. Republicii 
nr. 4 și 68, Cal. Grlviței 140, holul hotelului Dorobanți.

PLĂCUTE ȘI INSTRUCTIVE 
UTILE ȘI DECONECTANTE

O recomandare

PATRU ZILE

sînt excursiile organizate de 
întreprinderea de turism, ho

teluri și restaurante 
București.

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
AL COPIILOR

TÎRGOVIȘTE. 20 (prin tele
fon). Pe terenurile din parcul 
Chindia. în număr de 12, au 
început în dimineața zilei de 
luni întrecerile campionatului 
național de tenis, rezervat co
piilor. La start sînt prezenți 
concurenți din București. Cluj- 
Napoca, Brașov, Cimpina, Ba
cău. Pitești. Oradea si din' alte 
orașe. Pe tablourile de concurs 
s-au înscris 174 de băieți și 
fete. Împărțit! în' două categorii 
de vîrstă : 11—12 și 13—14 ani. 
Competiția se va încheia dumi
nică. (M. AVANU, coresp.)

competiții
,Cursa Victoriei".

DIN TOATE SPORTURILE

%

AriCTICki LA CONCURSUL IN- AILtllbM TERNAȚIONAL „Memo
rialul Rosickl" de la Praga, participă, 
astăzi, țl patru atlete românce : Lă
crămioara Dioconiuc (400 m), Nicu- 
lina Vasile (înălțime), Valentina 
Groapă și Mlhaela Loghîn (greutate)
• LA KOLN, la reuniunea atletică de 
miine, în afara Natalie! Mărășescu și 
a Maricicâi Puică, va lua porte și 
Alina Gheorghiu a LA SFIRȘITUL 
SĂPTAMiNII, la Haga, vor concura 
Argentina Menis și Alina Gheorghiu
• SIMBATA Șl DUMINICA, in Capi
tală, va avea loe concursul republi
can pentru juniori III dotat cu „Cupa 
Școlii sportive de atletism".

ICM CAMPIONATELE MU-
UI^LI^iVI NiaPIULUI BUCUREȘTI

fost
ur- 

oro 
se- 
iu- 
se-

pentru probele de velodrom ou 
reluate și se vor desfâșuro după 
motorul program. Astăzi de Io 
16 : urmărire individuală 4 000 m 
nîorî + viteză juniori mici : 22 
nie : urmărire echipe 4 000 m

niori -f- viteză juniori mari -j- 500 m 
juniori mici ; 23 iunie : adițiune de 
puncte seniori (75 ture) -j- 1 000 m 
cu start d-e pe loc juniori mari -j- 
urmărire individuală 2 000 m juniori 
mici ; 24 iunie : urmărire individuală 
4 000 m juniori mari + urmărire pe 
echipe 2 000 m juniori mici ; 25 iu
nie : urmărire echipe 4 000 m ju
niori mari -j- adițiune de puncte 
juniori mari (51 ture) -j- adițiune de 
puncte (30 ture) juniori mici.
GIMNASTICĂ FENÎRuONca 
Pil. La Galați, s-a desfășurat, timp 
de două zile, finala campionatului 
național rezervat copiilor, la catego
riile a IV-a și a lll-a, băieți. Peste 
150 de tineri gimnaști s-au aliniat la 
startul întrecerii, nivelul acesteia fiind 
însă modest. Favoriții au cîștigat cu 
multă ușurință. Rezultate tehnice : 
cat. o IV-a — individual compus, 
Mircea Petre (Șc. sp. 2 Buc.) 55,40, 
Levente Molnar (Șc. sp. Gheorghieni)

însă 
mai 
care

noștri alergători do- 
o bizară „cumințe- 

un exagerat respect 
fruntași. Și că exis- 

în atitudinea 
arată faptul că

55,35 Marius Kodar (Șc. sp. Sibiu) 
55,25 ; echipe - Șc. sp. Sibiu 204,60, 
Șc. .sp. 2 Buc. 258,80, Șc. gen. 18 
Timișoara 256,55 ; cat. a lll-a — in
dividual compus - Emilion Nicuîa 
(CI. sp. șc Buc.) 54,40, Nicolae Ze- 
gen (Șc. sp. 2 Buc.) 54,40, loan Pop 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 52,25 ; _
— C.S.M. Cluj-Napoca 250,90. Șc. sp. 
Tg. Mureș 
234,1(U.

RAS

echipe

235,15, Șc. sp. Constanța

D! irov JUNIORI! SCOLII SPOR- 
KUUDT TIVE „loco motiv a* 
BUCUREȘTI, proaspeți campioni re
publicani, întreprind, în perioada^ 21 
iunie - 1 iulie, 
Ei vor disputa 
la Berlin

un turneu 
partide la

Pune 
de du. 
putare. 
ani“, 
lor co 
acest 
teptat, 
sarulu. 
țin re< .- .
sale i 
greșea 
ritate . 
oprit, 
manie ■ 
alerga; 
felicit, 
prezer 
Răslin 
tigare 
lui, d- 
re s- 
vădit 
al că:

IN POLO-A. PLECAT
lotul B masculin de 

tării rwastre, care va lua
un turneu internațional ami- 

Din lot fac
Maca vei, Me

lon, Mocuța,

IERI 
miaVOLEI 

volei al 
parte la 
cal în orașul Gdansk, 
porte tinerii jucători 
nole, Chifu, Țerbeo, A. __ , .__ ...
Corchcș, lgnișca, Mâr.cășon și Che- 
zan, pe core-l însoțește cntrerKtrul 
C. Bengeanu.
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iluî, pentru 
ități adec- 
deocamdată, (Urmare din pag. 1)
t de vîrstă, 
eased biletul
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După etapa a 32-a a Diviziei A

jocuri însă decorul e cu totul 
altul. Duminică, meciul cu F.C. 
Constanța — joc destul de im
portant, datorită situației for
mației vizitatoare — n-a fost 
urmărit decît de aproximativ 
3 000 de spectatori, dintre care 
citeva sute erau constănțeni. 
Cum s-or fi simțit jucătorii e- 
chipei gazdă cînd au pășit pe 
gazon și au văzut tribunele de
zolant de goale ? Să fi simțit 
ei oare prin aceasta dezaproba
rea foștilor susținători pentru 
unele evoluții total necorespun- 
zătoarf din acest sezon ?

Se Pare că cei mai multi din
tre componenții echipei gălățe- 
ne au rămas indiferenți, de 
vreme ce jocul lor Si rezulta
tul din partida cu F. C. Con
stanța au fost, atît de dezamăgi
toare. Nu învinuiește nimeni e- 
chipa gălățeană că se află pe ul
timul loc. O echipă sau alta tre
buie să fie ultima, dar potenția
lul echipei F.C.M. Galați a fost 
elogiat în jocurile cu F.C. Argeș 
și Sportul studențesc, pe care 
F.C.M. le-a cîștigat, sau în cele 
de Ia Oradea și Iași, unde e- 
chipa a pierdut, dar a jucat 
bine. Duminică, însă, compor
tarea ei a fost departe de po
sibilitățile reale ! Doar Țolea 
a ținut la prestigiul său. Din pă
cate, doi jucători remarcați în 
ultimul timp pentru calitățile 
lor reale — Burcea si Orac 
— au coborît în anonimat. în 
mediocritatea impusă de alji 
cîțiva jucători. Cei doi s-au 
aflat printre cei Pe care, pe bu
nă dreptate, tribunele i-au apos
trofat (meritat) la sfîrșitul jo
cului pentru prestația lor sub 
cerințe, pentru lipsa de dăruire. 
„Glasul tribunelor" trebuie să-l 
aducă la realitate, mai ales pe 
ei, doi jucători de perspectivă. 
(Constantin ALEXE).

CE N'U NE-A PLĂCUT
LA T0. MUREȘ

• CRONICA NEPUTINȚA 
CRAIOVEANA. Ea s-a produs 
în absența lui Bălăci (suferind, 
a rămas acasă) jucător cu po
tențial dublu : constructor și 
finalizator. Oaspeții au primit 
cele trei goluri In cele 68 de 
minute in care au evoluat în 
superioritate numerică, stînje- 
niți fiind tocmai de neprevăzu
tul care s-a creat. Soluțiile 
propuse pentru valorificarea a- 
cestui atu teoretic 7 Aparițiile, 
care s-au vrut șocante, ale fun
dașilor Negrită și Ștefănescu în 
linia de atac. Fără nici un efect, 
Insă.

• INDISCIPLINA LUI CRI
ȘAN. în min. 84, exasperat de 
slabul randament al lui Crișan, 
de simulările și protestele la 
care acesta a recurs, antreno
rul Constantin Teașcă și-a che
mat brusc elevul pe bancă, fără 
să fi încălzit. în prealabil, re
zerva de înlocuire. Și. In timp 
ce antrenorul făcea semne dis

nu-
u. I. . 

al 
din

e o 
>stru 
per
imai 
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rină 
rea- 
itiv. 
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s— UNDE EȘTI SMARANDACHE?

I
I

Semnalul l-am primit ieri, 
prin telefon, de la Satu Mare. 
Ni l-a transmis chiar antre
norul lui F.C. Olimpia, Gheor
ghe Staicu. „Cu citva timp 
in urmă, mai exact Înaintea 
jocului de campionat cu Ra
pid Arad, jucătorul Smaran- 
dache a solicitat o Învoire 
pentru rezolvarea unor tre
buri familiare. L-am Înțeles, 
i-am acordat această favoare, 
dar respectivul jucător nu s-a 
ținut de cuvînt, intîrziind la 
apelul antrenamentelor. Nor
mal, pentru așa ceva a fost 
sancționat cu scoaterea tem
porară din lot. Marțea trecută 
a solicitat o deplasare urgen
tă la București, destul de în-

NCIPAL PRETENDENT
:garea derbyului
«uniunii 
uit dis- 
r de 4 
incipali- 

-ilui din
UI neaș- 

armă- 
Vnai pu- 
■manțele 

fără 
u auto- 
icomplet 
:25,5) și 
ijudecat 

merită 
are și-a 
c din 

la cîș- 
a anu- 

.țmătoa- 
nenajat 
aiducel. 
;u ne-a

plăcut. Victorii spectaculoase au 
mai obținut Colnic (bine condus 
de amatorul C. Elefterescu), Ho- 
ya (nesperat de bună pe distan
ța ce o aborda) și Turei, acesta 
din urmă venind după o serie de 
performanțe mai mult decît mo
deste, „ispravă- realizată și de 
Harapina, ciștigătoarea premiului 
Focșani. Am fi curioși să știm 
cum justifică C. Radu și Al. Na- 
cu evoluțiile avute de cei doi 
concurenți în reuniunile anteri
oare ?

Rezultate tehnice: cursa i — 
Frugal (N. Gheorghe) rec. 1:39,3; 
2 — Harțag, simplu 4,50 — ordinea 
11; cursa li — Ialta (G. Tănase) 
rec. i:36,0; 2 — Lazăr: simplu 32
— ordinea 53, event 42; cursa HI
— Harapina (Gheorghe V.) rec.
1:31,2; 2 — lanulia, 3 Rimifon,
simplu 4,30 — ordinea 110, event 

perate de la tușă, In timp ce 
agita, apoi, plăcuța cu nr. 7 care 
anunța retragerea extremei 
drepte din joc, în timp ce călca 
în dreptunghiul de iarbă, inten
ționând acroșarea „rebelului", 
Crișan tergiversa părăsirea ga
zonului, gesticulînd. protestînd, 
comentînd. Penibil. După meci, 
Crișan stătea izolat, departe de 
cabina echipei sale.

• UN SPECTATOR BELI
COS. Se numește Mihail Mar
kus. în min. 28 al partidei a 
amenințat cu umbrela pe arbi
trul de centru (care. în treacăt 
fie spus, ajutat de tușierii săi, 
a avut o prestație foarte bună). 
Tija metalică din prelungirea 
minerului de la umbrelă s-a 
desprins și a căzut in teren. 
Ca o consecință a acestui fapt, 
Mihail Markus a fost amendat 
eu 600 de lei. (Ion CUPEN).

0 EXCEPȚIE CARE
PEIEA SA LIPSEASCĂ
Politehnica Iași este conside

rată ca fiind, în general, o e- 
chipă cuminte în teren. Adică 
nu creează, în mod obișnuit, 
probleme arbitrilor prin acte de 
nesportivitate, iar în disputa 
directă cu adversarii nu con
fundă combativitatea cu jocul 
dur, obstructionist, de fapt cu 
antijocul. Și aceasta fie că e- 
voluează pe teren propriu, fie 
în deplasare. în meciul eu 
Steaua însă formația studenți
lor ieșeni s-a exceptat de la o 
astfel de regulă a fair-play-ului. 
Dovadă, numărul mare de 
faulturi pe care le-a comis (26) 
față de cele 12 ale oaspeților 
(pe reprize : 14—5 și 12—7). Și 
încă un amănunt deosebit de 
semnificativ : raportul acesta, 
al faulturilor comise, a fost de 
10—2 între minutele 29—45 și 
7—3 între minutele 46 și 55, 
ceea ce a corespuns exact cu 
perioadele de joc în care evo
luția fotbaliștilor ieșeni a fost 
inferioară posibilităților lor, 
tocmai pentru că unii dintre a- 
ceștia (Simionaș îndeosebi) s-au 
arătat preocupați mai mult de 
adversari decît de minge. A fost 
nevoie de intervenția repetată 
a arbitrului întîlnirii, O. Ander- 
co, și a antrenorilor Ilie Oană 
și L. Antohi pentru ca echipa 
ieșeană să redevină — chiar 
dacă nu neapărat o echipă cu
minte — combativă însă în spi
ritul regulilor de joc. în aceste 
condiții, disputa a cîștigat atît 
pe planul sportivității, cit și pe 
acela al calității, al spectacolu
lui sportiv. (Mihai IONESCU).

SĂ FIE TORBA DOAR
DE 0 ATITUDINE IZOLATA... ?

Duminică, la Timișoara, la 
meciul Politehnica — Jiul, cro
nicarul a notat cu 8 publicul 
local, concurent la «Trofeul 
Petschovschi*. De fapt, aceas
tă notă a fost atribuită doar 
spectatorilor prezențl la tribu
na a Il-a, acolo unde se află

temeiul I-aa Htisfăcut-o, 
dar i-am atras atenția să nu 
mal repete actul de indiscipli
nă din preajma meciului de 
Ia Arad. Deși fi-a luat angaja
mentul că nu va mai greși, 
iată că nici plnă azi Smaran- 
dache nu s-a prezentat la clu
bul la care este încă legiti
mat. Nu pot să mă pling de 
randamentul lui, dar m-am 
sfătuit cu conducerea clubului 
și ne-am decis la o sancțiune 
disciplinară și mai severă, 
care să-l usture cu adevărat. 
O s-o comunicăm șl presei".

Așadar, cine n vede pe 
Smarandaclie... să-1 anunțe să 
se reîntoarcă de urgență la 
Satu Mare.

' H IP I SM --
99, ordinea triplă 343, triplu cîș- 
tigător închis; cursa IV — Colnic 
(C. Elefterescu) rec. 1:33,7; 2 — 
Cravata, 3 Rivnatec; simplu 6.70, 
ordinea 56, event 55, ordinea tri
plă 2 338: cursa V — Hoya (G. 
Tănase) rec. 1:28,7, 2 — JaUna 3 
Vințura, simplu 2,30, ordinea 7, 
ovent 16, ordinea triplă 109; 
cursa VI — Turei (Tr. Marinescu) 
rec. 1:24,2; 2 — Jug, simplu 2 
ordinea 9, event 7; cursa VII — 
Răslin (Tr. Marinescu) rec. 1:25,5, 
2 — Bavarl, 3 Haiducel, simplu 9, 
ordinea 44, event 10, ordinea tri
plă 144; cursa VIII — Sonica (I. 
Oană) rec. 1:30,8, 2 Mala, simplu 
6,60, ordinea 27, event 95, triplu 
cîștigător 158; cursa IX — Izmir 
(Al. Nacu) rec. 1:44,8 2 — Valoarea, 
simplu 10, ordinea 32, event 40. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de lei 23 330 și s-a Închis. Re
zultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU 

sufletul galeriei „alb-violeților“, 
acolo unde repertoriul ei civili
zat dă aripi echipei studențești 
și cinstește pe oaspeți.

Minusul de punctaj l-a creat 
o parte din publicul spectator 
prezent la tribuna I, pe care 
l-am surprins într-o ipostază 
deloc onorantă pentru el, pen
tru acea mare masă de supor
teri adevărați, cîștigători. cu 
cîțiva ani in urmă, ai „Trofeu
lui Petschovschi". Șocul s-a de
clanșat în min. 43, cînd craini
cul radiodifuziunii a apreciat 
că Lața înscrisese cel de al 
doilea gol dintr-o poziție de 
ofsaid. Ei bine, atit in ultimele 
două minute ale primei reprize,

DINAMO - PE PRIMUL LOC IN CLASAMENTUL 
INTERBUCUREȘTEAN

Etapa a 32-a a Diviziei A a pro
gramat ultimele două partide în
tre echipele bucureștene. In urma 
rezultatelor înregistrate primul 
loc a revenit echipei Dinamo.

Iată clasamentul final :

REZUL TA TELE PENUL TIMEI ETAPE A DIVIZIEI C
Virtual promovate în „B* : Viitorul Vaslui, Autobuzul București, Muscelul Cimpu

lung, Pandurii Tg. Jiu, Minerul Moldova Nouă, I.C.I.M. Brașov și Gaz metan Mediaș
SEHIA I

C.S. Botoșani — Danubiana Ro
man 4—1 (3—0), Laminorul Roman
— Foresta Fălticeni 1—0 (0—0), 
Cetatea Tg. Neamț — Dorna Va
tra Domei 3—0 (1—0), I.T.A. Pia
tra Neamț — Metalul Botoșani
1— 1 (0—0) Cimentul Blcaz — A- 
vintul T.C.M.M. Frasin 3—2 (1—0), 
Bradul Roznov — A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc 4—0 (1—0), Pro
gresul Fălticeni — Cristalul Do- 
rohol 2—0 (0—0), Metalul Rădăuți
— Foresta Moldovlța 6—1 (1—0).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 29-a (penultima) :
1. C.S. BOTOȘANI 63 p (74—13),
2. Laminorul Roman 43 p (45—22),
3. Metalul Rădăuți 33 r> (65—35)... 
pe ultimele : 15. Danubiana Ro
man 21 p (32—55), 16. Foresta 
Moldovița 10 p (18—83).

SERIA A n-A
Viitorul Vaslui — Textila Bu- 

hușl 3—0 — neprezentare, Letea 
Bacău — Chimia Mărășești 7—0 
(5—0), Petrolistul Dărmănești — 
Rulmentul Blrlad 2—2 (1—0), 'Ni
cotină Iași — Minerul Comăneștl
2— 2 (1—1), Hușana Huși — TEPRO 
Iași 2—2 (2—0). Petrolul Molnești
— Constructorul Iași 2—0 (1—0),
Oltuz Tg. Ocna — Partizanul Ba
cău 1—2 (1—2), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Constructorul 
Vaslui 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 43 p (64—22), 2. Ener
gia Gh. Gh. Dej 40 p (56—23). 3. 
Chimia Mărășeștl 39 p (53—35)... 
pe ultimele : 15. Hușana Hași 10 
p (33—72), 16. Textila Buh uși 15 p 
(22—54).

SERIA A m-A
Caraimanul Bușteni — Carpațl 

Sinaia 1—1 (1—1), I.R.A. Clmplna
— Avintul Mîneclu 8—0 (3—0) ! 1, 
Petrolistul Boldești — Chimia Bu
zău 2—1 (0—1), Victoria Floreștl
— Luceafărul Focșani 5—1 (3—0). 
Dinamo Focșani — Recolta Săhă- 
teni 3—0 — neprezentare, Meta- 
losport Galați — Poiana Clmplna
1— 4 (0—0), Petrolul Teleejen
Ploiești — Chimia Brazi 1—0 
(0—0). Foresta Gugești — Ancora 
Galați 2—0 (1—0).

Pe primele locuri • 1. I.H.A.
CIMPINA «4 p (65—18), 2. Carpațl 
Sinaia 44 p (64—22), 3. Chimia 
Buzău 39 n (69—23)... pe ultimele:
15. Recolta Săhăteni 16 p (20—71),
16. Metalosport Galați 11 p 
06—85).

SERIA A IV-A
S.C. Tulcea — Autobuzul Fău- 

rel 5—o (2—0), Unirea Eforie — 
Progresul Brăila 0—1 (0—0), Elec
trica Constanța — Cimentul Med
gidia 3—5 (0—2), Unirea Tricolor 
Brăila — ș.N. Constanta 3—0 — 
neprezentare, i.M.U. Medgidia — 
Victoria Țăndărei 5—2 (3—1). Da
cia Unirea Brăila — Marina Man
galia 1—0 (0—0), Gloria Poarta 
Albă — Minerul Măcin 1—3 (1—1), 
Dunărea Cernavodă — Dunărea 
Tulcea 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. S.C. TUL
CEA 45 p (62—18), 2. Progresul 
Brăila 43 p (58—24), 3. Unirea 
Tricolor Brăila 40 p (53—26)... pe 
ultimele: 15. S.N. Constanța 19 p 
(23—46), 16. Gloria Poarta Albă 
9 p (20—77).

SERIA A V-A

Autobuzul — Avintul Urzicenl
2— 1 (2—0), Automecanica Bucu

REȚINEȚI: DUMINICA. 26 iu
nie 1977, O NOUA TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES

Lista de cîștiguri a acestei tra
geri cuprinde: autoturisme „Da
cia 1300“ și „Skoda S 100“. 
excursii în U.R.S.S., Italia, Polo
nia, precum și numeroase pre
mii în bani de valoare variabilă 
și fixă.

La cele două faze ale tragerii 
se extrag în total 44 numere.

Vă reamintim că se acordă, de 
asemenea, cîștiguri și variantelor 
cu numai 3 numere la fiecare 
din cele 8 extrageri.

Jucînd mai multe bilete, vă 
măriți posibilitățile de a intra în 
posesia marilor cîștiguri oferite 
de această tragere 1 

cit și pe timpul pauzei, am a- 
sistat Ia momente care te fac 
să roșești : cîteva sute de oa
meni, aflați pe treptele de sub 
cabina de transmisie, l-au fluie
rat și huiduit pe crainicul res
pectiv. unii au proferat ame
nințări și cuvinte jignitoare pe 
care hirtia de scris nu le poa
te suporta. Să fi fost vorba 
oare doar de un izolat și în- 
tîmplător „scurt-circuit" al 
sportivității și ospitalității ? Am 
vrea să credem acest lucru. O- 
pinia publică fotbalistică timi
șoreană este însă datoare să 
șteargă cu proxima ocazie a- 
ceastă proastă impresie. (Ste- 
lian TRADAFIRESCU).

1. DINAMO
2. Steaua
3. Rapid
4. Progresul
5. Sportul stud.

8 4 2 2 23-11 10
8422 13-11 10
8332 16-12 9
8 2 2 4 8-21 6
8 1 3 4 8-13 5

rești — Unirea Tricolor București 
2—1 (0—0), T.M. București — Șoi
mii TAROM București 1—1 (0—1), 
Flacăra roșie București —
1. C.S.I.M. București 1—1 (0—0), Vi
itorul Chirnogi — Automatica 
București 2—1 (1—0). Sirena Bucu
rești — Abatorul București 0—1 
(0—0), LO.R. București — Olimpia 
Giurgiu 6—0 (4—0), Azotul Slobo
zia — Electronica București 2—0 
(O-O).

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 46 p (70—12), 2. 
Unirea Tricolor București 42 p 
(52—26), 3. T.M.B. 37 p (34—15), 4. 
Automecanica București 37 p 
(42—26)... pe ultimele : 15. Viitorul 
Chimogi 23 p (28—54), 16. Olim
pia Giurgiu 10 p (22—32).

SERIA A VI-A
Constructorul Pitești — Musce

lul Cimpulung 1—3 (0—2), Petro
lul Tîrgoviște — Viitorul Scomi- 
eești 3—3 (0—2). Metalul Mija — 
Dacia pitești 6—2 (2—1), Petrolul 
Videle — Oțelul Tîrgoviște 5—o 
(2—0), Cetatea Tr. Măgurele — 
Progresul Pucioasa 1—1 (0—1),
ROVA Roșiorii de Vede — Recol
ta Stolcăneștl 1—0 (0—0), Răsări
tul Caracal — Chimia Găești 1—0 
(0—0), Progresul Corabia — Ci
mentul Fleni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MUSCE
LUL CIMPULUNG 43 p (72—21),
2. Petrolul Tîrgoviște 33 p (52—30),
3. Metalul Mija 37 p (55—31)... pe 
ultimele : 15. Progresul Pucioasa 
23 p (39—56), 16. Oțelul Tîrgoviște 
IS p <32—64).

SERIA A Vll-A
Chim-stul Rm. Vîlcea — Pan

durii Tg. Jiu 0—3 (0—1), C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — C.F.R. 
Craiova 1—o (1—0), Constructorul 
Craiova — Lotrul Brezoi 3—0 
(2—0), Minerul Motru — Metalur
gistul Sadu 8—2 (4—1). Minerul
Rovlnari — Unirea Drobeta Tr. 
Severin 3—o (1—0), I.O.B. BSlș — 
Dierna Orșova 4—0 (2—0) — «-a
jucat la Caracăl, Laminorul Sla
tina — Dunărea Calafat 1—0 (0—0), 
Unirea Drăgășani — Progresul 
Bănești 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 4« p (57—16), 2. 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 43 p 
(57—14). 3. Minerul Motru 33 p 
(58—32)... pe ultimele : 12. Con
structorul Craiova 24 p (32—44),
13. Laminorul Slatina 24 p (3(7—59),
14. C.F.R. Craiova 24 p (25—45),
15. Unirea Drobeta Tr. Sev. 24 p 
(26—55), 16 Dunărea Calafat 22 p 
(30—45).

SERIA A VHI-A
Minerul Moldova Nouă — 

Strungul Arad 2—0 (1—0), Mine
rul Anina — Metalul Bocșa 7—0 
(4—0). Nera Bozovici — Electro
motor Timișoara 3—0 (2—0). Cera
mica Jimbolia — Vulturii Textila 
Lugoj 3—1 (0—1), Unirea Sînnieo- 
lau Mare — Gloria Reșița 3—0 
(1—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Gloria Arad 2—0 (0—0) — s-a ju
cat la Hațeg. Banatul Timisoara 
— Unirea Tomnatic 1—1 (0—0), 
Constructorul Arad — Laminorul 
Nădrag 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOLDOVA NOUA 41 p (59—27), 
2. Minerul Anina 37 p (46—17). 3. 
Laminorul Nădrag 33 p (52—46)... 
pe ultimele : 14. Ceramica Jimbo
lia 26 p (35—58). 15. Metalul Bocșa 
26 p (38—64). 16. Banatul Timi
șoara 16 p (32—60).

L010 - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
In orice oraș al țării vă aflați, 

procurați-vă de la agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătorii volanți 
„LOZUL VACANȚEI- — emisiune 
specială limitată ! „LOZUL VA
CANȚEI- vă oferă:

a Autoturisme „Dacia 1300“ și 
„Skoda S 100“
• Peste 825.000 cîștiguri în bani
• Cîștiguri suplimentare — din 

FOND SPECIAL — în valoare de
1.670.000 lei.

Participați din timp Ia „LOZUL 
VACANTEI-, dat fiind numărul 
limitat <ie lozuri al acestei noi 
și atractive emisiuni!

ACTUALITĂȚI a
' a SELECȚIONATA CUBEI și-a 
început turneul în țara noastră 
întîlnînd luni la Plopeni echipa 
locală Metalul. Peste 5 000 de 
spectatori au urmărit acest meci 
încheiat cu scorul de 3—1 (1—0), 
în favoarea fotbaliștilor români 
prin punctele marcate de Rădu- 
lescu. Spiridon și Alexe.
• MASURI DISCIPLINARE LA 

„U“ CLUJ-NAPOCA. Analizind 
comportarea nesatisfăcătoare a 
echipei, biroul secției a hotărit 
excluderea din lotul „șepcilor ro
șii" a jucătorilor Uifăleanu și 
Furnea, care nu s-au integrat în 
procesul de instruire și jocuri. 
(I. Lespuc-coresp.)

4 iNTIf.NIRI INTERNATIONA
LE ALE LOTURILOR DE JUNI
ORI. Prima reprezentativă de ju
niori va fi prezentă, In perioada 
18—31 august, la Turneul Priete
nia, care va avea loc In Ungaria. 
La această competiție, devenită 
tradițională, participă selecționate 
similare din toate țările socialiste. 
Lotul de perspectivă va participa 
la un turneu care se va desfășura 
tot în Ungaria, la Balaton in 
perioada 6—18 august.

• TRIAL PENTRU UNU DIVI
ZIONARI B. Federația de specia
litate organizează, azi și miine, 
între orele 9—13, pe stadionul Re
publicii, trialuri pentru unii ju
cători divizionari B nâscuți după 
1 august 1955.

SERIA A IX-A

Victoria Cărei — Gloria Șimleu 
2—0 (0—0), înfrățirea Oradea — 
Voința Cărei 4—0 (4—0), Minerul 
Băița — Minerul Baia Sprie 0—1 
(0—0). Minerul Șuncuiuș — 
CUPROM Baia Mare 3—1 (0—1), 
Minerul Bihor — Voința Oradea 
2—2 (0—2), Bihoreana Marghita
— Victoria Zalău 10—0 (5—0), !,
Recolta Salonta — Oțelul Bihor 
1—1 (1—0), Someșul Satu Mare
— Oașul Negrești 2—2 (2—2).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 42 P (54—15), 2. în
frățirea Oradea 41 p (59—24), 3. 
Bihoreana Marghita 32 p (54—38),
4. voința Oradea 32 p (48—30)... 
pe ultimele : 14. Voința Cărei
23 p (42—62), 15. Gloria Șimleu 
23 p (30—52), 16. Victoria Zalău 
16 p (29—79).

SERIA A X-A
Minerul Rodna — Bradul Vișeu 

7—o (1—0) I. Cimentul Turda — 
Avintul Reghin 2—4 (1—2), Meta
lul Aiud — Mureșul Luduș 3—1 
(1—1) .Foresta Bistrița — Unirea 
Dej 3_o (1—0), Minerul Băiuț — 
Soda Ocna Mureș 3—2 (1—1),
C.I.L Gherla — Dermata Clu)-Na- 
poca’o—1 (0—0), Tehnofrig Clu)-
Napoca — Metalul Sighișoara 
2—1 (o—0), Minerul Borșa — La- 
pușul Tg. Lăpuș 0—3 (Minerul 
fiind exclusă din campionat).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 38 p (66—37), 2. Avintul 
Reghin 38 p (41—27), 3. Metalul 
Aiud 37 P (55-33).. pe ultițnele .
14. Cimentul Turda 21 p (43—47).
15. Dermata CIuj-Napoca 21 P 
(31—59).

SERIA A XI-A

Forestierul Tg. Secuiesc 
I.C.LM. Brașov 2—0 (0—0), Tor
pedo Zămeștl — Unirea Sf. 
Gheorghe 5-1 (4-1), P™-™ 
cele — C.S.U. Brașov 1—3 (0—1). 
Progresul Odorheiu Secuiesc 
Utilajul Făgăraș 3—0 
trom Brașov — Mureșul Toplița 
2—2 (0—2), Carpațl Brașov — 
Chimia Or. Victoria 0—1 (£—1). 
Minerul Bălan — Minerul Bara- 
olt 1—0 (»—0). Viitorul Gheor-
ghleni nu a jucat.

Pe primele locuri : 1.
BRAȘOV 36 p (54—19), 2. Torpedo 
Zămeștl 31 P (33—26), 3. Viitorul 
Gheorghieni 31 P (31—25)... pe ul
timele : 14. Mureșul Toplița 23 P 
(33—56), 15. Unirea Sf.GTieorgne 
21 p (27—41).

Mureșul Toplița 23 p

SERIA A XII-A

Gaz metan Mediaș — Unirea 
Alba Iulia 2—0 (1—0), Textila se
beș — Știința Petroșani <
(0—1), Constructorul Alba Iulia— 
I.P.A. Sibiu 3—1 (2—0), F.I.L.
Orăștie — Laminorul Teliuc 2—2 
(1—1), inter Sibiu — C.F.R. Sime- 
ria 3—1 (3—0), C.I.L. Blaj — Au
tomecanica Mediaș 6—1 (3—1) !, 
Metalul Copșa Mică — Textila 
CLsnădie 3—0 (0—0), I.M.I.X. Ag
nita — Minerul Ghelar 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. GAZ ME
TAN MEDIAȘ 43 p (54—14), 2.
Știința Petroșani 40 p (60—28), 3. 
Laminorul Teliuc 33 p (48—36)... 
pe ultimele : 15. C.I.L. Blaj 24
p (40—42), 16. Textila Sebeș 9 p 
(19—103).'

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 15 IUNIE

Extragerea I : cat. 2 : 1 varian
tă 25"/o a 31.653 lei și 1 variantă 
10% a 12.661 lei; cat. 3: 7,85 a 5.645 
lei ; cat. 4 : 23 90 a 1.854 lei ; cat. 
5 : 46,60 a 051 lei ; cat. 6 : 2.316,75 

• a 40 lei. REPORT CATEGORIA
1 : 94.881 lei. Extragerea a H_a : 
cat. B : 4 variante 25% a 4.878 lei 
și 12 variante 10% a 1.951 Iei ; 
cat. C : 24.80 a 1.731 lei, cat. D : 
1.506,10 a 60 lei ; cat. E : 91,70 a 
200 lei ; cat. F : 1.823,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 145.052 
lei. Cîștigul de 31.653 lei jucat 25% 
de la cat. 2 a revenit participan
tului DUMITRU TREISTARU dtn 
localitatea SPRÎNCENATA jud.
Olt.



START JUBILIAR LA WIMBLEDON
@ Elita tenisului este prezentă la ediția centenară @ 
llie Năstase, din nou printre favoriți ® Reintră Laver 
și Newcombe © La feminin, Chris Evert își apără titlul

După zile de ploaie neîntre
ruptă, cerul Londrei s-a lim
pezit de nori — anunță agen
țiile de presă — astfel că edi
ția centenară a Wimbiedonului 
pare să debuteze sub cele mai 
bune auspicii. La start, aproape 
fără nici o absență, se prezintă 
întreaga elită a tenisului, ceea 
ce justifică mai mult ca ori-, 
cînd calitatea de campionat 
mondial (neoficial) ce se atri
buie tradiționalelor întreceri de 
la „AII England Club".

Numeroase manifestări adia
cente marchează împlinirea ce
lor 100 de ani^de la primul 
start. Astfel, înaintea desfășu
rării partidelor din turul inau
gural, prin fața tribune or tere
nului central au defilat foști 
campioni de la Wimbledon, ju
cători care au cunoscut aci con
sacrarea supremă. Mulți dintre 
ei vor urca apoi la locurile de 
onoare, rezervate într-o lojă 
specială. Alții, însă, vor trece 
la vestiare pentru a se echipa 
pentru joc. Așa va face aus
tralianul Rod Laver, singurul 
tenisman care a obținut 4 vic
torii, în perioada de după răz
boi. revenind astăzi (la 33 de 
ani) pe terenurile unde a cuce
rit laurii edițiilor din 1961 — 
62 — 68 — 69. La fel, compa
triotul său John Newcombe — 
de trei ori cîștigător (1937 — 
70 — 71) — care-și pregătește 
reintrarea.- Alți foști campioni 
— ca Stan Smith, Jan Kodes, 
Jimmy Connors și Bjorn Borg

— vor căuta să-și apere presti
giul cucerit tot aci.

într-un comentariu difuzat în 
preziua startului, agenția Fran
ce Presse nota, printre altele : 
„După Jimmy Connors și Bjorn 
Borg, principalii favoriți, alți 
jucători se anunță deosebit de 
redutabili, cum sînt argentinia
nul Guillermo Vilas, americanii 
Eddie Dibbs și Brian Got- 
fried, ca și, desigur, românul 
llie Năstase". Se menționează 
că Năstase a fost de două ori, 
pină acum, finalist al compe
tiției, ultima dată anul trecut, 
cînd a cedat în fața suedezului 
Borg. Pe de altă parte, este 
subliniat faptul că americanul 
Connors — cîștigător în 1974 și

finalist în 1975 — este încă ac
cidentat la braț, motiv pentru 
care partida sa cu Richard Le
wis (echipier al Angliei pentru 
„Cupa Davis", stîngaci ca și el) 
a fost amînată pentru mîine.

Deși centenar, turneul de 
simplu masculin se află totuși 
la a 91-a ediție a sa, aceasta 
din cauza întreruperilor provo
cate de cele două războaie 
mondiale. întrecerile feminine 
sînt abia la a 84-a ediție, inau
gurarea lor avînd loc în 1884. 
Aci, pionieratul l-au făcut alte 
vechi campionate, cele ale Ir
landei, care programau la Du
blin în 1879 (la doi ani după 
Wimbledon) primul turneu fe
minin din istoria tenisului. La 
actuala ediție, americanca Chris 
Evert își va apăra titlul, cuce
rit anul trecut în fața austra- 
liencei Evonne Goolagong-Caw- 
ley, într-o aprigă 
4—6, 8—6).

finală (6—3,

REZULTATELE
In partida inaugurală a com

petiției suedezul BjOrn Borg, 
învingătorul ultimei ediții, l-a 
întîlnit pe italianul Antonio 
Zugarelli, pe care l-a întrecut 
cu 6—4, 6—2, 9—7. O mare sur
priză a furnizat tînărul jucător 
englez John Lloyd. Acesta l-a 
eliminat cu 3—6, 6—4, 6—4, 8—6 
pe unul dintre favoriți! probei, 
americanul Roscoe Tanner. Ar
gentinianul Guillermo Vilas l-a 
învins cu 9—8, 7—5. 6—4 pe
cehoslovacul Jan Kodes.

Tot ieri, campionul român llie 
Năstase a debutat victorios, în- 
trecîndu-1 cu 6—2, 6—1, 3—6,

ZILE
Tom Gullik-

înregistrate :
— Gorman

Președintele C.I.O., lordul Killanin (in centru), in timpul, confe
rinței de presă, de la închiderea lucrărilor.

Telefoto : A. P.-AGERPRES

SESIUNEA C.I.O.
• 6 000 de ziariști la J.O. de la Moscova •

■ “ iarnă dinpentru J.O. de
Primele candidaturi oficiale

1984

UNIVERSIADA ’77
I

cît mai valoroasă a sportivilor 
români la competițiile de la 
Sofia. In această privință, fe
derațiile de resort au Alcătuit 
loturile selecționabililor, pe ca
re le-au încredințat pentru pre
gătire celor mai experimentați 
antrenori și pe care le-au în
cadrat cu alți specialiști repu- 
tați. Pornindu-se de ’ 
riența acumulată de 
olimpică pentru 
completată, evident, 
date noi, colectivele 
cieni ale loturilor au acționat 
cu fermitate încă de la începu
tul acestui an, primul din ci
clul olimpic «sare leagă Mont- 
realul de Moscova. Și, în ge
neral, se poate constata că pre
gătirea merge bine, pe linia o- 
biectivelor intermediare stabili
te pentru fiecare lot în parte. 

Serios întinerit, lotul de lup
te greco-romane, de exemplu, a 
evoluat foarte bine la recentele 
campionate europene de la 
Bursa și există toate premisele 
pentru ca această comportare 
să fie reeditată și la Sofia. In 
schimb, la lupte libere mai 
este încă de muncit foarte se
rios pentru atingerea parame
trilor propuși. La fel stau lu
crurile și cu atletismul, în care 
.Natalia Mărășescu, Maricica 
Puică, Alina Gheorghiu și alte 
sportive au obținut un nivel 
ridicat (acesta trebuie nu nu
mai menținut, ci mai ales de
pășit în perioada următoare !), 
în timp ce alți selecționabill 
evoluează încă neconvingător. 
Așa stau lucrurile și la alte 
ramuri sportive. De aceea în 
răgazul de timp care a mai ră
mas pînă la Universiada—1977 
va trebui ca pregătirea să se 
desfășoare în condițiile cele 
mal bune, fără nici o ezitare, 
fără fisuri și... rebuturi." Sar
cina reprezentării cu cinste și 
demnitate a sportului româ
nesc trebuie îndeplinită inte
gral ! Și să nn se uite că la 
precedenta ediție a competiției, 
la Moscova, în clasamentul ge
neral — neoficial — delegația 
țării noastre a ocupat locul 
trei !

(Urmare din pag. 1)

reați ai Jocurilor de la Mont
real, sumedenie de alți 
pioni continentali și alături de ' 
aceștia, mulți, foarte mulți ti
neri talentați, care luptă pentru 
consacrarea internațională cu 
gîndul la Olimpiada moscovită, 
este cea mai clară expresie a 
nivelului ridicat pe care-1 vor 
atinge, indiscutabil, întrecerile 
din august, de la Sofia.

Concursurile Universiadei ’77 
se desfășoară la opt ramuri 
sportive : atletism, baschet,
gimnastică, lupte (greco-roma- 
ne și libere), natație (înot, polo, 
sărituri), scrimă, tenis de cîmp 
și volei. Cu excepția baschetu
lui masculin (pentru slabe re
zultate internaționale) și a po- 
loului (echipa reprezentativă își 
încheie participarea la C.E. în 
preziua deschiderii competiției 
de la Sofia) sportivii români 
vor fi prezenți la toate cele
lalte discipline, la majoritatea 
probelor.

Avînd în vedere că un foar
te mare număr dintre sportivii 
noștri fruntași sînt studenți, a- 
pare cît se poate de clar faptul 
că o participare corespunzătoa
re la Jocurile Mondiale Univer
sitare este sarcina principală, 
din acest an, a întregii noastre 
mișcări sportive ! In acest sens, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, Ministerul 
Educației și Invățămîntului, 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România au 
acționat din timp, pe multiple 
planujj, pentru a crea toate 
premisele pentru o participare

cam-

la expe- 
pregătirea 
Montreal, 

cu multe 
de tehni-

CARNET ATLETiC
„Memoriahului• în cadrul

Kusocinski", la Varșovia, ciîte- 
va performanțe excelente ; 
berto Juantorena (Cuba) 1:43,7 
pe 800 m (cel mai bun rezultat 
mondial al anului), M. Enyeart 
(S.U.A.) 1:45,1, P. Lemashon
(Kenia) 1:45,5, M. Gesicki (Po
lonia) 1:46,0. La 400 m, Juan
torena a realizat 45,73 s. 
rezultate : 100
(Cuba) 10.20 ; 
(Kenia) 3:37,6 ; 
drews (S.U.A.) 
te : Feuerbach 
m ; prăjină : Kozakiewicz (Po
lonia) 5,50 m ; femei : 100 mg : 
D. Woiosz (Polonia) 13,20 : 200 
m : Szewinska (Polonia) 22.85 ; 
înălțime : Brill (Canada) 1.87 
m ; suliță : Fuchs 
63,96 m.

• Echipa masculină 
Germane a întîlnit 
trei reprezentative :

AI-

Alte 
m : Leonard 

1500 m : Boit
400 mg : An- 
50,22 ; greuta-
(S.U.A.) 20,49

(R.D.G.)

a R. D. 
la Halle 

Suedia 
(142—70), Norvegia (148—64) și 
Bulgaria (151—61).
. a La Klagenfurt, în campio

natele Austriei, Karoline Kăfer 
a realizat un nou record națio- 
,nal pe 400 m — 50.62 s (cel 
mai bun rezultat mondial- al a- 
nului).

AUTO a „Marele Premiu" al 
Suediei, de la Anderstorp, a fost 
cîștigat de pilotul francez Jacques 
Laffite — „Ligler", care a reali
zat o medie orară de 162,300 km. 
Pe locul doi s-a clasat vest-ger- 
manul Jochen Mass — „McLaren". 
• „Raliul Italiei" s-a încheiat 
la Torino cu victoria surprinză
toare a automobiliștilor .Vittorio 
Coggiola șl Piero Montlcone 
(,,Porsche"). Principalii favoriți 
al cursei, italienii Sandro Mu- 
narl, cîștigătorul „Raliului Monte 
Carlo", Fulvio Bachelli și france
zul Jean Claude Andruet, au a- 
bandonat din cauza unor defec
țiuni tehnice.

BASCHET • Selecționata fe
minină a U.R.S.S. și-a început 
turneul tn Japonia, evoluînd la 
Tokio în compania reprezentati
vei nipone, pe care a învins-o cu 
119—72 (63—32).

CICLISM ■ Proba de urmărire

PRIMEI
5— 3 pe americanul 
son.

Alte rezultate 
Gerulaitis (S.U.A.)
(S.U.A.) 6—1, 9—8, 6—3 ; War
wick (Australia) — Masters 
(Australia) 6—2, 6—3, 6—3 ; Pi
tici (Iugoslavia) — Pfister 
(S.U.A) 6—4, 6—4, 6—1 : Pa- 
natta (Italia) — Van Dillen 
(S.U.A.) 6—4, 9—8, 4—6, 6—3 ; 
Dominguez (Franța) — Me
non (India) 6—4, 4—6, 6—2,
6— 4 ; Mc Nair (S.U.A.) — Sa- 
viano (S.U.A.) 6—3, 4—6, 6—3, 
8-9, 16—14 ; Dupre (S.U.A) — 
Smid (Cehoslovacia) 6—4, 6—4,
5— 7, 8—6 : Palm (Suedia) — 
Gebert (R.F. Germania) 6—3,
6— 4, 6—1 ; Stockton (S.U.A.) —
Drysdale (Anglia) 6—3, 
6—3 ; Cox (Anglia) — 
(Iugoslavia) 6—4, 7—5,
Smith (S.U.A.) — Crealy 
tralia) 6—4, 6—2, 6—2; 
(Australia) — Sorensen (Irlan
da) 6—0, 6—2, 6—2; Fibak (Po
lonia) — Fillol (Chile) 6—3, 
4—6, 4—6, 9—8, 6—3.

9—8, 
Spear 
8—6, 

(Aus- 
Laver

PRAGA (Agerpres). — Cu 
prilejul recentei sesiuni a Co
mitetului Internațional Olim
pic, ale cărei lucrări s-au des
fășurat la Praga, președintele 
Comitetului de organizare a 
J.O. de vară de la Moscova, 
Ignatl Novikov, a prezentat un 
amplu raport privind pregătiri
le ce se fac în capitala U.R.S.S. 
în vederea Olimpiadei din anul 
1980. Referindu-se la proble
mele presei sportive, 1. Novi
kov a declarat că CIO a avi
zat acreditarea a circa 6 000 de 
ziariști la J.O. de la Moscova. 
La dispoziția acestora se . va 
afla un centru de presă situat 
în apropierea stadionului olim
pic central „V.I. Lenln" de la 
Lujnikl. In ceea ce privește 
satul olimpic, acesta va fi des
chis cu trei săptămîni înainte 
de începerea întrecerilor olim
pice.

Luînd cuvîntul la închiderea 
sesiunii, președintele CIO, lor
dul Killanin, a declarat că lu-

crările reuniunii de la Praga 
au fost fructuoase, marcînd o 
schimbare importantă în activi
tatea CIO, în primul rînd prin, 
acordul de principiu ca olimpia
dele să poată fi atribuite pe vi
itor nu numai unui oraș, ci li
nei țări, care bineînțeles va 
trebui să desemneze un oraș 
central al olimpiadei. Lordul 
Killanin a relevat faptul că în 
ultimul timp candidații la or
ganizarea J.O. sînt tot mai 
rari din cauza cheltuielilor mari 
ce le necesită. Pînă acum nici 
un oraș nu a depus candidatu
ra oficială pentru J.O. de vară 
din 1984, iar pentru J.O. de 
iarnă din 1984 sînt înregistrate 
două candidaturi : Mont Blanc- 
Chamonix (Franța) și Vîsokie 
Tatra (Cehoslovacia).

în ciuda unor dificultăți exis
tente, președintele CIO și-a 
exprimat optimismul în legă
tură cu dezvoltarea, în conti
nuare, a mișcării olimpice.

„Turneul Prietenia*1 la tenis de. masă

CRINELA SAVA GABRIELA KADAR
AU CÎȘTIGAT PROBA DE DUBLU FETE

La concursul internațional de 
tenis de masă pentru juniori 
„Turneul Prietenia", desfășurat 
la Kielce (Polonia), un frumos 
succes a fost obținut de sporti
vele românce Crinela Sava 
(C.S. Arad) și Gabriela Kadar 
(Metalurgistul Cugir), care au 
cucerit primul loc în proba de 
dublu fete. Ele au învins, pe 
rînd, dublurile Sykora — Szat- 
ko (Polonia), Tihany — Urban

(Ungaria) și Gurgușeva — Se- 
refova (Bulgaria). în proba de 
simplu băieți, cîștigată de polo
nezul Kuharski, pe locul secund 
s-a clasat Iosif Bohm (C.S.M. 
Cluj-Napoca), urmat de bulga
rul Hasanov. La simplu fete 
primul loc a revenit polonezei 
Szatko. Au participat sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia, 
România, Ungaria șl Polonia.

HALTEROFILI ROMANI
LA TURNEUL ARMATELOR PRIETENE

Duminică s-a încheiat la 
Bydgoszcz (Polonia) Turneul 
Armatelor Prietene la haltere, 
competiție la care au participat 
84 de sportivi. Cele mai bune 
rezultate ale reprezentanților 
țării noastre au fost obținute 
de Vasile Groapă — 307,5 kg 
(locul 4) la cat. semigrea; Ion 
Buta — 280 kg (locul 5), Virgil 
Dociu 275 kg (locul 6) la cat

ușoară și Marin Parapancea — 
325 kg (locul 6) la cat. grea. 
Dintre rezultatele învingătorilor 
menționăm pe cele realizate de 
Smalcerz (Polonia) — 217,5 kg 
la „muscă"; Czarnecki (Polo
nia) 292,5 kg la „ușoară", Smir
nov (U.R.S.S.) — 322,5 kg la 
„semimijlocie" și Șarii (U.R.S.S.) 
— 247,5 kg la „mijlocie".

CAMPIONATE, CUPE
ECHIPA IRANULUI a în

vins cu 2—0 (2—0) selecționata 
Hong Kong în primul meei al 
turneului final al zonei asiatice 
din preliminariile C.M. La acest 
turneu mai participă Australia, 
Kuweit și Coreea de Sud.

LA TUNIS, în meci retur al 
preliminariilor C.M. (zona Afri
cii) : Tunisia — Guineea 3—1 
(în tur 1—0). Echipa Tunisiei 
s-a calificat pentru turul urmă
tor.

„CUPA UNGARIEI" a fost 
cîștigată de Diosgyor, care a 
învins în finală cu 1—0 (0—0) 
formația Vasas.

CAMPIONATUL IUGOSLA
VIEI s-a încheiat duminică cu 
victoria echipei Steaua Roșie. 
Formațiile Napredak și Zelez- 
niciar au retrogradat, locul lor 
in prima divizie a fost luat de 
Osijek și Trepca Kosovska Mi
trovica.

Primele, 
nai :

în clasamentul fi-

1. Steaua Roșie 34 20 10 4 57-37 50
2. Dinam. Zagreb 34 15 11 8 52-36 41
3. Slobocu. Tuzla 34 14 11 9 43-32 39

TURNEUL DE ȘAH DE LA SMEDEREVSKÂ PALANKA
Turneul internațional de șah 

de la Smederevska Palanka din 
Iugoslavia a fost cîștigat de 
doi concureințl iugoslavi : 
Martinovici și Rajkovici. Ambii 
au totalizat 9 puncte din 13

posibile. Maestrul român Victor 
Ciocâltea, care In ultima rundă 
a remizat cu marele maestru 
Tringov (Bulgaria), s-a clasat 
pe locul 10 cu 6 puncte.

MECIURI restanță din etapa 
a 10-a a campionatului U.R.S.S.s 
Dinamo Moscova — Dinamo 
Tbilisi 1—1, Karpatî Lvov —• 
Torpedo Moscova 0—0, Dinamo 
Kiev — Sahtioc Donețk 2—0.

Primele clasate :
1. Dinamo Moscova 10
2. Dinamo Tbilisi 10
3. Torpedo Moscova 9
4. Kairat 9

0
1
1
0

13- 4
15-10
9- 6
8- 5

14
13
13
13

TELEX
individuală din cadrul concursu
lui „Turneul Prietenia" de la 
Zirardow (Polonia) a revenit Iul 
Thomas Schnell (R.D.G.), crono
metrat pe distanța de 3 000 m cu 
timpul de 3:45,13. Ciclistul român 
Gheorghe Lăutaru s-a clasat pe 
locul 5 (din 16 concurenți) cu 
timpul de 3:48,53, iar Marian Pe
trescu a realizat timpul de 4:03,12. 
<ș Etapa a 5-a a Turului Elve
ției (Meiringen-Olten) a revenit 
elvețianului Meinrad Voegele, 
cronometrat pe distanța de 227 km 
cu timpul de 5h 53:54,0. Clasat pe 
locul șapte, la zece secunde de 
cîștigător. belgianul Michel Pol
lentier continuă să conducă tn 
clasamentul general a Competiția 
„Midi I.ibre" a. revenit în acest 
an rutierului italian Vladimiro 
Panlzza. urmat, în clasamentul

general, de francezul Bernard 
Thevenet la 4 ■ șl de olandezul 
Joop Zoetemelk la 10 *.

NATAȚIE A Prima zl a „Tur
neului Națiunilor", care se desfă
șoară In piscina „Stadthalle" din 
Virata, a fost dominată de spor
tivii din R.D. Germană, învingă
tori In nouă din cele 12 probe. 
Iată principalele rezultate, mascu
lin: 200 m fluture — Roger Pytell 
2:03,63; — . .
Tauber 
Martin 
Andras
400 m____  _____ _________
4:12,6; 200 m spate —Ulrike Rich
ter 2:18,57; 200 m fluture — Ulrl- 
ke Tauber 2:16,80; 100 m bras — 
Eva Kiss 1:16,08.

TENIS • în finala probei de 
simplu bărbați a turneului din 
Berlinul Occidental, Paolo Berto
lucci l-a învins cu 6—4. 5—7, 4—6, 
6—2, 6—4 pe Jlrl Hrebec.

200 m spate — Michael 
2:08,89; 100 m liber — 

Smith 53,84; 200 m mixt — 
Hargltay 2:10,84; feminin: 
liber — Petra Thuemer

BRAZILIA - POLONIA 3-1
a sus- 

la Sao
Selecționata Poloniei 

ținut un joc amical 
Paulo cu echipa reprezentativă 
a Braziliei. în fața a peste 
80 000 de spectatori, gazdele au 
cîștigat cu 3—1 (2—0), prin go
lurile marcate de Paulo Isidoro 
(min. 22), Reinaldo (min. 30), 
Rivolino (min. 58), din penalty, 
respectiv Boniek (min. 89). For
mația Braziliei : Leao — Za 
Maria, Luis Pereira, Amaral, 
Rodrigues. Neto, Cerezzo, Paulo 
Isidoro, Rivelino, Gil, Reinaldo, 
(Paulo Cesar).

IN FINALA TURNEULUI e- 
chipelor de tineret la Toulon : 
Franța — Bulgaria 1—0 (după 
prelungiri).
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