
VIZITA TOVARĂȘULUI 
GUSTAV HUSAK 

ÎN JARA NOASTRĂ
Joi dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovace, au făcut o vizită 
în județul Argeș.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au fost întîmpi- 
națl, la intrarea in județ — pe 
autostrada București — Pitești 
— de primul secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., 
președintele Consiliului popular 
județean. Constantin Matei, de 
'numeroși argeșeni, care le-au 
făcut o caldă manifestare de 
prietenie. Potrivit tradiției, ce
lor doi conducători de partid și 
de stat le-au fost oferite piinea 
ospitalității, au fost invitat! să 
guste din ploști cu vin. Cei 
prezenti au ovaționat îndelung 
pentru prietenia româno-ceho- 
slovacă, exprimîndu-și, aseme
nea întregului nostru popor, 
convingerea că actuala întilnira 
dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak va 
deschide noi orizonturi colabo
rării pe multiple planuri, din
tre cele două partide, țări și 
popoare, dragostea șl recunoș
tința fierbinte față de partidul 
nostru comunist, de secretarul 
său general pentru grija per
manentă acordată dezvoltării 
neîntrerupte a județului lor, 
pentru viața nouă și fericită pe 
care locuitorii acestor meleaguri 
o trăiesc în anii socialismului.

După această primire căl
duroasă, prietenească, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustar 
Husak ș-au îndreptat spre Com
binatul Petrochimic Pitești — 
unitate reprezentativă pentru 
ritmul intens în care se dezvol
tă industria noastră socialistă în 
această parte a țării.

Vizita pe platforma chimică 
a Piteștiului a constituit nu nu
mai un prilej de cunoaștere di
rectă a acestui modern obiectiv 
al industriei noastre chimice, el 
și de explorare a noi posibili
tăți de cooperare in perspec
tivă.
De la Combinatul Petrochimic, 

coloana oficială s-a îndreptat 
spre cunoscuta întreprindere de 
autoturisme Pitești — o altă 
realizare de prestigiu a socia
lismului Pe meleagurile argeșe- 
ne, care, asemenea atîtor uni
tăți industriale, dă măsura ma
rilor transformări survenite ia 
viața județului in acești ani.

O atmosferă de mare entu
ziasm a domnit și la întreprin
derea de autoturisme, unde mun

citorii, tehnicienii și inginerii au 
înconjurat cu cele mai alese 
sentimente pe distinșii oaspeți. 
S-a scandat minute in șir 
„Ceaușescu — Husak”. To
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak, celelalte persoa
ne oficiale au fost invitați apoi 
să viziteze întreprinderea, unde 
se realizează autoturismele ro
mânești „Dacl»“-1300", apreciate 
atît in țară cit și peste hotare 
pentru calitățile tehnico-func- 
ționale.

Tovarășul Gustav Husak a a- 
preciai calitatea autoturismelor 
românești, eleganța și frumuse
țea lor, urind gazdelor noi suc
cese în activitatea pe care o 
desfășoară.

Aceeași atmosferă însuflețită 
o regăsim și la plecarea inalți- 
lor oaspeți din orașul Pitești. In 
fața hotelului „Muntenia”, to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Gustav Husak sint sa
lutați cu puternice urale și o- 
vații. Un mare ansamblu coral 
intonează tradiționala urare 
„Multi ani trăiască”. Se scan
dează „Ceaușescu — Husak”, se 
aclamă pentru continua dezvol
tare a prieteniei si colaborării 
româno-cehoslovace.

La Înapoierea spre Capitală, 
coloana oficială se Înscrie pe 
vechea șosea a Piteștiului. La 
trecerea prin zecile de locali
tăți, locuitorii, teșiți în intimpi- 
nare cu steaguri, cu flori, salu
tă cu entuziasm pe tnalții 
oaspeți.

★
In aceeași zi, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace, au luat 
parte la un dejun oferit In 
cinstea lor de tovarășul Cons
tantin Matei, prlm-secretar al 
Comitetului județean Argeș al 
PC.R., președintele Consiliului 
popular județean, in saloanele 
npulul hotel „Muntenia”.

★
Tovarășul Gustar Husak, se

cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce. a depus, joi după-amiază, o 
coroană de flori Ia Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.
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Intr-un climat de muncă, dăruire și disciplina

PREGĂTIRE INTENSĂ PENTRU UNIVERSIADA 77,
OBIECTIVUL PRIORITAR DE PERFORMANȚĂ ÎN ACEST AN!

Se apropie data celei mai 
mari competiții sportive mon
diale a anului 1977, Jocurile 
Mondiale Universitare de vară, 
aflate la a 9-a ediție. La 17 
august, la Sofia, pe cunoscutul 
.stadion „Vasil Levski”, circa 
4 000 de sportivi din 85 de țări 
ale lumii vor inaugura 11 zile 
de Întreceri, în opt sporturi, 
pentru medaliile atît de invi
diate. Printre acești candidați 
se vor afla și cei mai buni 
sportivi studenți din țara noas
tră care vor participa la toate 
ramurile sportive programate.

Această Universiadă, o ade
vărată scmi-Olimpiadă, oferă 
un bun prilej de verificare a 
„speranțelor” pentru Jocurile O- 
limplce viitoare și de reconfir
mare a unor valori care s-au 
impus pină in prezent.

fn aceiași timp o mare săr
bătoare a sportului studențesc 
mondial, dar și ocazie de a- 
firmare internațională presti
gioasă, Universiada *77 de la 
Sofia angajează o întrecere in
tre mari valori sportive și, ca 
urmare, cinstea de a fi pe po
diumul premianților, in primul 
rînd cu medalia de aur pe 
piept, mobilizează energiile 
studenților sportivi de pretu
tindeni. Asemenea ambiții a- 
nimă și pe participanții români 
la Universiadă, printre care se 
numără mulți sportivi de re
nume, campioni europeni, bal
canici și naționali, componenți 
ai loturilor reprezentative și o- 
Hmplce ale țării noastre.

Peste 200 de sportivi români 
se află in pregătire, atlete și 
atleți, baschetbaliste, gimnaști 
și gimnaste, luptători, scrimere 
și scrimeri, voleibaliste și vo
leibaliști, jucătoare și jucători 
de tenis, înotătoare și înotători, 
in tot atîtea discipline sportive, 
practicate de regulă în mediul 
studențesc. O comisie de coor
donare a pregătirii și partici
pării studenților sportivi ro-

Alina Goreac, studentă la I.E.F.S., recent înapoiată din turneul 
demonstrativ in Brazilia, iți continuă pregătirile pentru examenul 

din luna august — Universiada de la Sofia
Foto : D. NEAGH

mâni la Universiada de la So
fia, alcătuită din reprezentanți 
ai C.N.E.F.S., U.T.C. și Minis
terului Educației șl învățămîn- 
tului, antrenori și profesori de 
specialitate au organizat de mal 
multe luni pregătirea loturilor 
noastre sportive universitare 
care pășesc acum in faza fi
nală. Concomitent cu antrena
mentele și întrecerile de veri
ficare, acești candidați iau 
parte la competiții oficiale in
terne șl internaționale, reali- 
zînd astfel o pregătire multi
laterală, sub îndrumarea teh
nică a federațiilor sportive și 
a C.N.E.F.S., și a celor mal 
buni specialiști români din 
sporturile de pe afișul Uni
versiadei.

Recent, comisia de coordo
nare a participării sportivilor 
români la Universiada de Ia 
Sofia a analizat stadiul de pre
gătire * loturilor universitare 

și a luat măsuri pentrn Inten
sificarea pregătirii tehnice șl 
Întărirea spiritului de răspun
dere și de dăruire, pentru • 
nouă afirmare internațională da 
prestigiu a României in dome
niul sportiv. în cuvîntul lor, an
trenorii au arătat stadiul an
trenamentului și perspectivele 
de fructificare a participării ]■ 
Universiada de la Sofia, lnsls- 
tînd asupra programului viitor 
de lucru șl necesității realizării 
unei forme de vîrf în perioada 
acestor Întreceri. Faptul că atît 
finalizarea pregătirii, cit și 
competiția se află în perioada

(Continuare in pag. 2—3)

P0L01ȘTII ROMÂNI 
LA TURNEUL

Meciul de atletism România Franța

AȘTEPTĂM DE LA SPORTIVII NOȘTRI 
DE VALOAREREZULTATE

Selecționații din reprezentativ* masculină de 
atletism * României iși pregătesc acum, cu minu
țiozitate, apropiatele starturi din cadrul meciului 
cu echipa Franței, programat simbătă (de Ia ora 
16,30) și duminică (de la ora 17) pe Stadionul 
Republicii. Intîlnirea cu reputații reprezentanți 
al „cocoșului galic” oferă posibilitatea unor con
fruntări interesante și un bun prilej de a se În
registra performanțe valoroase. Ultimele evoluții

FRANȚA DEPLASEAZĂ 0

Gheorghe Ghipu va încerca să 
obțină victoria la 800 m ți la 

1500 m

Pentru meciul cu reprezentati
va masculină a României, selec
ționerii echipei Franței vor tri
mite la București o formație 
puternică, cuprinzînd în mare 
majoritate pe cei mai în formă 
atleți al momentului. între aceș
tia se numără si cîțiva sportivi 
de mare valoare, autentice ve
dete ale atletismului european :

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI — 
PE PRIMUL LOC ÎN TURNEUL DE LA DALLE

Nu cu mult timp în urmă, în 
orașul Halle din R. D. Germa
nă s-au încheiat întrecerile u- 
nui mare turneu de lupte li
bere, rezervat juniorilor, la ca
re au fost prezenți sportivi din 
numeroase țări. Delegația 
României s-a comportat foarte 
bine, patru dintre reprezentan
ții noștri terminînd pe primul

loc la categoriile respective. Este 
vorba de Viorel Rotaru (cat. 
48 kg.), Aurel Șuteu (cat. 52 
kg.), Dan Chichiriciuc (57 kg.) 
și Emanoil Radu (cat. 62 kg.). 
Tinerii luptători români s-au 
impus prin tehnică și combati
vitate — menționa, la întoar
cere, antrenorul gălățean Petre 
Poalelungi.

ale atleților noștri au demonstrat că forma lor 
sportivă a crescut. Este și acesta unul din mo
tivele care ne fac să nutrim speranța că ei vor 
face tot ce le stă in putință pentru a realiza re
zultate bune și pentru a obține cit mai multe 
victorii.

Meciul România — Franța, judecat prin prisma 
performanțelor din acest an ale competitorilor, se 
anunță foarte echilibrat și interesant.

FORMAȚIE PUTERNICĂ
săritorul în lungime Jacques 
Rousseau, fost campion euro
pean de sală (8,02 m în acest 
sezon). săritorul cu prăjina 
Jean Michel Bellot, care zilele 
trecute a corectat recordul 
Franței (5,50 m), săritorii de 
triplu Bernard Lamitie (16.53 m 
anul acesta) șl Christian Vale- 
tudie (16,42 în 1976). alergăto
rul de la 110 mg Jean Pierre 
Corval (13,7), sprinterii Gilles 
Echevin și Lucien Sainte-Rose 
etc.

Dar iată echipa completă care 
vineri va sosi la București și 
cele mai bune performanțe din 
acest an : 100 m : Gilles Echevin 
(10,5), Eric Bigon (10,5) ; 200 m : 
Lucien Sainte-Rose (20,5), Jo
seph Arame (20.9) ; 400 m :
Hector LIatser (47,43). Patrick 
Duvoir (47,8) ; 800 m : Dupont

ALAIN B1LLOUIN
l’Equipe — Paris

(Continuare in pag. 2—3)

Jean Michel Bellot în momen
tul săriturii de 5,50 m la pră

jină (record francez)

DE LA SAN REMO
5-5 cu Italia și 6-7 cu Ungaria, 

campioana olimpică
SAN REMO, 23 (prin tele

fon). Miercuri noaptea, la oră 
înaintată, s-au întîlnit, în ca
drul turneului internațional de 
polo, reprezentativele României 
și Italiei. întrecerea, echilibra
tă în general, a oferit sporti
vilor români posibilitatea de a 
obține victoria, dar de la sco
rul de 5—3 nu au putut evita 
egalarea, iar în ultimele 35 de 
secunde CI. Rusu și Răducanu
— în situație de superioritate 
numerică — au ratat prilejul de 
a înscrie cînd scorul era 5—5. 
Rezultat final : 5—5 (2—1, 1—2,
2— 1, 0—1). Au înscris : Rădu
canu, Rus, C. Rusu (4 m), L 
Slavei, Ci. Rusu pentru Româ
nia, respectiv Collina, Pironc, 
Barachîni 2, De Magistris. A 
doua zi, intr-un meci în care, 
în mod curios, arbitrii Blan 
(R.F.G.) și Asencio (Spania) au 
fragmentat în mod exagerat 
disputa (s-au dictat nu mal 
puțin de 28 de eliminări de 
ambele părți), formația română 
a pierdut partida cu Ungaria — 
campioană olimpică —. deoare
ce nu a fructificat cîteva si
tuații de superioritate numeri
că. Scor final : 6—7 (2—2, 1—2, 
1—1. 2—2). Au înscris : Po
pescu 2, Răducanu 3, Ci. Rusu 
pentru România, respectiv Hor- 
kay, Wolf 3, Kenesz, Wiesner, 
Sudar.

Alte rezultate : Ungaria — 
U.R.S.S. 9—9 (3—2, 2—3, 3—1, 
1—3), U.R.S.S. — Olanda 8—5 
(2—0, 1—1, 3—3, 2—1), Italia B
— Olanda 9—7 (3—2, 1—0, 2—2,
3- 3).



O problema acuta nu numai in handbal TURNEE
DE CE SÎNT NEGLIJATE ANTRENAMENTELE INDIVIDUALIZATE ? • Două lidere

în ultima vreme, ziarul nos
tru a semnalat de mai .multe 
ori faptul că la nivelul Diviziei 
A de handbal s-a făcut sim
țită o tot mai accentuată dimi
nuare a valorii echipelor, atît 
a eelor masculine, cit mai ales 
* celor feminine. Firește, nu 
este vorba de formațiile-vîrf — 
intre care putem încadra în 
primul rînd pe Steaua, recen
ta cîștigătoare a C.C.E. —, ci 
de marea majoritate a echipe
lor care activează în acest 
prim eȘalon al handbalului 
nostru In general, EXIGEN
TA ANTRENORILOR A SCĂ
ZUT și, drept urmare, valoa
rea formațiilor a coborît și 
continuă să coboare destul de 
repede.

Federația a trecut la o se
rie de măsuri concrete, menite 
să amelioreze această situație, 
tntroducînd obligativitatea tre
cerii normelor de control — 
care vizează îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale și spe
ciale a jucătorilor divizionari 
— și adoptînd pentru anul, vi
itor un nou sistem competițio- 
nal, mai judicios și mai inte
resant. Dar tehnicienii federa
ției nu au, efectiv, posibilitatea 
de a urmări zi de zi pregătirile 
echipelor, așa Incit principala 
răspundere în acest sens revine 
tot antrenorilor și secțiilor res
pective.

Am vrea să abordăm astăzi

o problemă care se găsește de 
mai mulți ani la periferia preo
cupărilor antrenorilor (din pă
cate nu numai ale acelora din 
handbal). Este vorba de antre
namentele individualizate. Dacă 
acum cîțiva ani ele existau în 
practica majorității tehnicieni
lor, rezultatele fiind vizibile în 
nivelul valoric al echipelor, cu 
timpul s-a renunțat la această 
metodă, lucru la fel de lesne 
de observat din curba valorică 
descendentă. Motivele pentru 
care s-a renunțat la individua
lizare sînt, în general, comodi
tatea antrenorilor, așa-zisa cri
ză de timp și, mai grav, neîn
crederea în eficiența antrena
mentelor individualizate sau 
convingerea că antrenamentele 
colective cu sarcini individuale 
ar putea suplini perfect an
trenamentele 
propriu-zise.
nu poate fi împotriva antrena
mentului colectiv cu sarcini in
dividuale, dar a reduce indivi
dualizarea numai la această 
formă de pregătire înseamnă o 
greșeală. Posibilitatea antreno
rului de a lucra cu cite unul 
sau doi jucători, urmărindu-f 
îndeaproape, corectîndu-le fie
care procedeu greșit executat, 
tnvățîndu-i altele noi se mate
rializează infinit mai bine în 
antrenamentele individualizate. 
Tot în cadrul acestora se pot 
Îmbunătăți calitățile motrice

individualizate
Desigur, nimeni

mai slabe, se pot diminua sau 
înlătura factorii limitativi.

Un studiu efectuat de Cen
trul de cercetări științifice a 
relevat anul trecut că majori
tatea jucătorilor din Divizia | 
masculină A dispun doar de 
cite 1—2 procedee de aruncare 
la poartă, ceea ce înseamnă 
foarte puțin, mai ales că — în 
destule cazuri — și procedeul 
știut este executat greșit. La 
echipele feminine situația este 
și mai rea, o serie întreagă de 
jucătoare, ajunse în prima di
vizie prin cine știe ce împre
jurări, nu cunosc nici măcar e- 
lementele tehnico-tactice de 
bază. In schimb, ele sînt ,.atle
te", sînt „bune in apărare", fi
rește, din punctul de vedere al 
antrenorilor, dar nu fac alt
ceva decît să îngroașe rînduri- 
le jucătoarelor fără perspecti
vă. Ne-am obișnuit să vedem 
apărînd destul de des elemente 
„dotate", mai precis jucători 
sau jucătoare cu o talie ridi
cată, dar cu lipsuri inadmisibile 
in privința tehnicii și tacticii 
de bază.

Antrenamentele individuali
zate trebuie, așadar, să revină 
în actualitate in handbalul nos
tru (și 
ramură 
pele de 
cele de

nu numai în această 
sportivă), atît la echi- 
seniori, dar mai ales la 
juniori !

Horio ALEXANDRESCU

r JOCUL COPIILOR, 
ÎNTRE „PEGAS" Șl PRAȘTIE...

Sportul în cartier a ajuns 
la... a treia generație. Poate 
chiar La a patra, dacă ținem 
seama de viitoarele terenuri 
de minigolf dintre blocuri. In 
prima generație- se juca fotbal 
,,zi-lumină“ pe Veseliei, ia 
Obor sau Tei. Au pătruns a- 
poi în cartierele bucureștene 
handbalul, baschetul și bici
cleta „Pionier0. în generația 
următoare și_au făcut apariția 
terenurile de tenis, modemul 
„Pegas", ____ Z.
nis de masă șl patinele 
rotile silențioase. Astăzi, 
terenurile de sport 
din cartier își dis
pută întîietatea mii 
*1 mii de copil. O 
singură condiție se 
cere : supraveghe
rea competentă și 
permanentă a aces
tui sport de lingă 
domiciliu, a SĂNĂ
TĂȚII, deci. Aceas
ta cu atît mai mult.
eu cit, în unele locuri, au apă
rut noi semne ale generației 
a patra : ștrandurile moderne, 
de mare eficiență recreativ- 
iportivă. Duminica trecută, 
■pre exemplu, cele trei bazine 
de tnot din Drumul Taberei 
au atras aproape 5 000 de ti
neri și vlrstnicl.

O permanentă șl atentă în
drumare către sport, către 
joacă organizată, am consem
nat în multe cartiere din Ca
pitală. în Titan, de pildă, 
„blocul Y* și-a constituit o 
puternică asociație sportivă. 
La fel locatarii unor blocuri 
din Pajura, Floreasca, Feren
tari. „Unitățile sportive* mai 
mid. ca de pildă cea din Pia
ța Amzei (mese de tenis, șah, 
aparate pentru joacă), au de
semnat dte un locatar pentru 
supravegherea și îndrumarea 
în sport a celor mici. La blo
cul OD8 din Drumul 
(echipament

mesele fixe de te- 
cu 
pe

de bună gospodărire a tere
nurilor aflate in folosință sint 
nenumărate.

Ca peste tot, municipalitatea 
a dotat și Parcul Giuleștl cu 
piese moderne de joacă, ade
vărate cuceriri ale tehnicii 
în materie de balansări, de 
rotiri pe verticală sau orizon
tală. Pentru cel mal mari nu 
s-au marcat doar simple locuri 
pentru ,,miuță“, ci, in pas cu 
vremea, cu „generația" de 
care vorbeam, au fost 
struite trei terenuri de tenis 
de clmp,

X\\\\\\\\\\^^^

SPORTUL
IN CARTIER

^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Taberei
,____ _______ sportiv, meciuri
de handbal, întreceri pe bici
clete etc), coordonatorul acti
vității sportive a tinerilor este 
tovarășul Mihal Tătara, depu
tat în Circumscripția electora
lă nr. 40 — sector 7. Șl exem_ 

\ ple de dragoste pentru sport,

PREGĂTIRE
(Urmare din pag. 1)

examenelor și a lunilor celor 
mai călduroase reclamă eforturi 
deosebite din partea sportivilor 
ți a antrenorilor, care sînt 
ți vor fi ajutați consistent de 
către comisia de coordonare șl 
de organizațiile și instituțiile 
Interesate în recolta unor suc
cese sportive deosebite Ia Uni
versiada de Ia Sofia.

Multe succese de răsunet în
registrate de sportivii români 
pînă în prezent arată că există 
posibilități certe de afirmare 
atunci cind in sportul de per
formanță se lucrează cu com
petență, dăruire și simț patrio
tic, care caracterizează atitudi
nea față de muncă a întregu
lui nostru popor. Iată de ce, la 
această analiză, s-a cerut tutu

COTI-

cu tribună, garduri 
Înalte de plasă din 
sirmă, ca la Tenis- 
club. Acum, plasa 
de sîrmă este sfî- 
șlată, la pămînt, fi- 
leurile au dispărut 
(le înlocuiesc niyte 
simple sfori), Iar 
ceea ce a fost cînd- 
va „tehnică de ba
lans și rotire" amin
tește de un loc de 

colectare a fierului vechi. Cind- 
va frumos, Parcul Giulești nu 
mal dispune — pe absolut 
nici o alee — de corpuri de 
iluminat, căzute de bună sea
mă in bătaia praștiilor.

Șl totuși, numeroase blocuri 
de locuință fac chiar hotar cu 
parcul (cele din calea Giu
lești nr. 119, nr. 123 ș.a.).
Așadar, cvartale întregi, cu 
zeci de copil și tineri lipsiți 
de posibilitatea de a practica 
sportul. Lipsiți din cauza cî- 
torva derbedei, tineri certați 
cu munca, cu învățătura. Fi
rește, în această zonă bucu_ 
reșteană sînt destule forțe 
capabile să restabilească lu
crurile. Ne referim, in pri
mul rind, la Înșiși beneficiarii 
acestor terenuri de sport, la 
tineri, la comitetele de loca
tari ale blocurilor din jurul 
Parcului Giulești, la organiza
țiile U.T.C. din acest cartier, 
la toți factorii interesați ca 
joaca șl sportul să se dez
volte neîncetat in beneficiul 
sănătății copiilor șl tinerilor 
din cartierul Giulești.

Vasile TOFAN
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la Sinaia: Semenova și Bogdan «start

INTERNATIONALE DL ȘÂH

Reprezentanții clubului Universitatea Bucu
rești, campionii naționali Elisabeta Polihro
niade și Mihai Ghindă, participă in aceste 
zile la turneele internaționale de șah găz

duite de țara noastră.

animat Ia satu Fiare
derby a
4-a in

a-

Partida 
rundei a 
turneul internațio
nal feminin de 
șah de la Sinaia 
s-a disputat între 
marea maestră 
Maria Ivanka și 
maestra internațio
nală Lidia Seme
nova. învinsă cu o 
zi înainte de Pe
tra Feustel, cam
pioana Ungariei 
s-a concentrat la 
maximum în
ceastă întîlnire 
reușind să obțină 
(cu negrele) o vic
torie foarte preți
oasă. Elisabeta Po
lihroniade a în
vins-o pe Maria 
Grosch, Eugenia 
Ghindă pe Maria
na Nechifor, iar 
Bozena Sikora pe 
Ștefanka Vokraio- 
va. Celelalte re
zultate, remize : 
Slobodana Milivo- 
jevici-Emilia Chiș,
Lia Bogdan-Margareta Mureșan 
și Petra Feustei-Velicika Kru
mova. în partidele Întrerupte : 
Grosch-Vokralova 1—0. Mnre- 
țan-Semenova 0—1, Vokralova- 
Nechifor 1—0.

ADEVĂRATUL PROFESOR
DE EDUCAȚIE FIZICA

^\\\\\\\\\\\^^^^^

15 MINUTE
DE VIAȚA

\\\\\\\\\\\\\\\^

Am avut, cu foarte mulți 
ani în urmă, un profesor de 
educație fizică. Se furișa, ti
mid, în cancelarie, stinghe
rit parcă de treningul său
albastru, decolorat, și de
pantofii de tenis înroșiți de 
zgura din groapa de sărituri. 
Căuta, în general, colțurile 
cancelariei, fericit că se poa
te ascunde pe după globul 
pămîntesc. Nu îndrăznea să 
se apropie de masa cea 
mare, la care perora profe
sorul de latină, 
verb dezinvolt, cu 
maxime mai mult 
sau mai puțin ne
cunoscute. Cu pu
țin înainte de so
neria care anunța 
reînceperea orei de 
curs, profesorul T. 
de matematici se
apropia de omul în trening 
și îi spunea : „Sper că ai 
să fii atit de bun incit 
să-mi cedezi ora dumitale. 
Sînt cam in urmă cu bă
ieții dintr-a șasea A". Omul 
în trening, deși ar fi vrut 
să se opună, sfîrșea prin a 
spune : „Dacă vreți dum
neavoastră... Știți bine că..."

Această amintire, derulată 
în primele zile ale vacan
ței, ar vrea să reaminteas
că oamenilor în trening că 
educația fizică, mai ales in 
acest ultim sfert de secol, 
este ceva mai mult decît un 
debușeu al profesorului de 
matematici sau de latină.

Fără îndoială că există 
profesori de elită, profesori 
care își fac meseria cu o 
pasiune care face din ora de 
educație fizică echivalentul 
unei ore de matematici, 
chiar și in planul dezvoltării 
intelectuale. Sînt destui pro
fesorii de educație fizică 
care nu se mai ascund pe

după globul pămîntesc, com- 
plexațl de discuțiile la care 
participă mal marii cancela
riei. Există, însă, pe de altă 
parte, profesori care așteap
tă și astăzi, cu un anume 
interes, apariția „celui de 
matematici", mereu dispus 
să-și procure o oră in plus. 
Aceștia sînt profesorii 
căror material didactic 
reduce, in general, la 
fluier, pentru „organizarea" 

, zelului firesc al adolescenței.
Intre prima cate
gorie și aceasta 
din urmă există o 
adevărată prăpas
tie.

în cancelaria pro
fesorilor se spune 
deseori că profeso
rul de educație fi
zică, spre deose- 
ceilalți, este scutit

al 
se 
un

bire de 
de obligația de a da teme 
pentru acasă. Ajungînd aici, 
atingem. de fapt, 
blema fundamentală.
cu fluierul" 
pentru acasă, 
tul profesor 
deși are doar 
săptămînă, reușește să-I o- 
bișnuiască pe elevul său cu 
teme zilnice, cu acel sfert 
de oră de educație fizică, in 
fiecare dimineață, între spă
latul pe dinți și dușul re
confortant. între profesorul 
care a reușit să pregătească, 
izolat, un săritor de 2,10 m 
ți unul care ar oferi unei 
inspecții simultane ideale 
spectacolul unei înviorări de 
15 minute, In fiecare dimi
neață, in fața ferestrei des
chise pînă la adînci bătrîne- 
țe, „sfertul nostru de secol" 
îl salută respectuos pe a- 
cesta din urmă...

pro-
„Omul 

nu dă teme
Dar adevăra- 

este cel care, 
două lecții pe
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ror candidaților și acelora care 
au răspunderi în procesul de 
pregătire ca marea competiție 
mondială de la Sofia să fie a- 
preciată la înălțimea reputației 
de care aceasta se bucură in 
lume, de acum 20 de ani, de 
la înființare, și să fie privită cu 
toată seriozitatea, să 1 se de
dice întreaga capacitate de că
tre fiecare component al lotu
rilor universitare. Ținta tutu
ror participanților noștri va 
trebui să fie aceea de a ob
ține cel mai bun rezultat po
sibil, de a se autodepăși în 
lupta sportivă cu alți mari per
formeri prezenți Ia Universiada 
de la Sofia, O întrecere, de la 
egal la egal, cu orice mare 
campion de notorietate cu do
rința fierbinte de a fi acolo 
unde se decid medalii și titlu
rile de campioni mondiali uni
versitari. Asemenea împliniri

pot fi realizate dacă pregătirea 
tehnică se va îmbina cu o bună 
pregătire morală in care con
știința deplină de reprezentanți 
ai tineretului nostru, crescut ți 
educat de partid, va oferi stu
denților noștri sportivi motive 
puternice de realizare a unor 
performanțe de excepție.

La Sofia, sportivii români 
și-au propus ca la lupte, gim
nastică, atletism și scrimă să 
obțină cele mai multe medalii, 
insă obiectivele generale vi
zează medalii și la volei, la 
tenis de dmp, la baschet, la 
înot și sărituri în apă. Acesta 
este motivul determinant pen
tru ca activitatea în loturile 
sportive universitare, care vor 
fi definitivate în aceste zile, 
să fie intensă, omogenă, la un 
înalt nivel de exigență, cu ac
cent deosebit pe elementele

cele mai valoroase, cu aducerea 
acestora in forma maximă de 
concurs in perioada Universia
dei. De asemenea, este nece
sar ca antrenorii și specialiștii 
să găsească posibilități de par
ticipare și la alte probe în a- 
fara acelora prevăzute pînă in 
prezent, pentru a lărgi gama 
posibilităților de clasificare cit 
mai prestigioasă.

Dar cea mai importantă la
tură a pregătirii loturilor uni
versitare este aceea a anga
jării totale a tuturor efective
lor pe calea folosirii întregului 
disponibil de timp in vederea 
realizării integrale a planurilor 
de antrenament, pentru crește
rea valorii și performanțelor la 
nivelul necesar obținerii locu
rilor fruntașe la Jocurile Mon
diale Universitare de vară, din 
luna august, de la Sofia.

CLASAMENTUL după 4 run
de : 1—2. Semenova, Bogdan 
3 p, 3—6. Ghindă Krumova, 
Polihroniade, Feustel 2’/j, 7—10. 
Ivanka. Grosch, Sikora, Vokra- 
lova 2, 11. Mureșan l'/j, 12—13. 
Nechifor, Chiș 1, 14. Milivoje- 
vici */2.

★
Runda a 2-a a turneului in

ternațional de șah de la Satu 
Mare a prilejuit o luptă Intere
santă, foarte animată. O preți
oasă victorie a înscris orădea- 
nul Ioan Fischer, învingător a- 
supra reputatului maestru in
ternațional spaniol J.M. Bcllon. 
Campionul țării, Mihai Ghin
dă, a cîștigat In fața fos
tului multiplu deținător al titlu
lui, maestrul internațional dr. 
Octav Troianescu. Alte rezulta
te : I. Szabo-Kaposztas 1—0, 
Pavlov-Gheorghiev </.—*/», Un- 
gureanu — Kozma ‘/î—%. Par
tida Ciocâltea-Haritver s-a ami- 
nat.

IN CLASAMENT conduc. 
Ghindă. Fischer și I. Szabo cu 
cite l’/j puncte.
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CEI MAI TINERI

LA STARTUL
TÎRGOVIȘTE, 23 (prin tele

fon). — Gazdă a unei compe
tiții de tenis de amploare deo
sebită, municipiul Tîrgoviște o- 
feră, în aceste zile, condițiile 
cele mai bune de desfășurare 
pentru campionatele naționale 
rezervate copiilor. Calitatea 
foarte bună a celor 12 terenuri 
noi de zgură roșie — inaugura
te recent în parcul Chindia — 
dar îndeosebi nivelul ridicat al 
meciurilor, permit aprecierea 
că ne aflăm, cum de altfel sînt 
de părere toți tehnicienii pre- 
zenți, In fața uneia dintre cele 

' > acestei

nu tr—c , 
Totoran 
6—1 ; < 
niela F 
Angeles 
6—2, 6.
— Dar 
băieți, 
Ciucă i 
R. Son 
mitru 
6—2, 6-
— Teci 
niela I 
ser 6— 
Moncei

Au îmai reușite ediții ale
întreceri. dublu

Cîteva rezultate din primul meciuri
tur al competiției. Băieți, gistrat
13—14 ani : E. Hnat — M. Slo- M. Șov
bozeanu 6—2, 6—1 ; T. Bușcan ciușcă
— S. Florescu 6—0, 6—0 ; M. E. Căp'
Șovar . — A. Mîndroiu 0, Mihai
6—3 ; A. Iacob — R. Sucevea-

MOAEI ICIul FTAPA FINALA A MODELISM „cupei modelis- 
TULUI", competiție republicană de 
aero șl navomodele. organizată in 
cadrul „Dociadel" de U.G.S.R. ți 
Federația română de modellsm va 
avea loc la lași, in zilele de 24—25 
Iunie. Programul foarte bogat (aero- 
modele, clasele FIA, F2B, F4B 
țl navomodele clasele veliere D X, 
F 5 X și machete) anunță întreceri 
Spectaculoase. Vor fi organizate ți 
demonstrații ale celor mai buni spor
tivi.

Mnm PRIMA PARTE A CAMPIO- 
MVILJ NATULUI republican de 
regularitate țl rezistență, rezervat 
motoretelor românești „Mobra”, se 
va desfășura începind de astăzi in 
județul Bistrița-Nâsâud atît pe șosele 
asfaltate, cit și pe drumuri de alte 
categorii. Cei 80 de concurenți vor 
avea de acoperit peste 600 km, tm- 
părțiți în trei etape Plecările și so
sirile vor avea loc în orașul Bistrița, 
Actualii deținători ai titlurilor sînt : 
Steagul roșu Brașov — pe echipe ți 
Ion Plugaru (Steagul roșu) — la in
dividual.

POPICE
în aceste zile

MAI MULTE ECHIPE 
DIVIZIONARE A susțin 

turnee peste hotare.
Astfel, echipele campioane ale țârii, 
Laromet București, la fete și Aurul
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i, căci cum 
șea, atunci, 
i fii de fier 

~ zi. De mult 
mai cople- 

or. Dar așa 
ir însemna 

vină", ex
od joci tn 
irticularita- 
onat este 
nici de ce 
olinge, căci 
ă nici una, 

:tat sau cu 
e faci de 
za multă 
izul meu), 
țe — cazul 

mi-a de-

monstrat că un 
„trintit". fiindcă 
au protestat la 
bitrului. Chiar 
5 luni, acesta era un exem
plu de disciplină ! Cert este 
că acest campionat nu a iz
butit să facă din noi „nici 
un pahar de lacrimi și nici 
o noapte de cleștar..." — 
cele două ipoteze ale bine
cunoscutului cîntec de mu
zică ușoară. Noi, îndrăgosti
ta de 
mai 
nici 
tem, 
Și

fotbal, sîntem in cea 
defectuoasă i 
iubire, nici 

ci doar 
regrete. Prinși

atitea sentimente 
contradictorii, vreau 
doar să-mi ex
prim o luminoasă 
mirare la un cin- 
tec auzit, tot du
minică, la televi
zor ; cum vine as
ta : „Luptă Steaua 
de pomană, tot 
Dinamo e campi
oană !“ 1 Ca 

am explicat_ 
si ia

poziție : 
bles- 

analize 
i intre

om 
de 

Dinamo 
tot mă 

veni 
sc uzafi 

,idee" 
să

care 
ce țin 
campionatul 
mir. Cui i-a putut 
o asemenea idee - 
pentru cuvîntul „i 
șontoroagă ? Cum să fie 
lupta unei echipe — o lup
tă zadarnică, „de pomană" ? 
Nici o luptă sportivă nu e, 
inutilă. Iar a mai ți ride, și 

o 
tot ce 

auzit mai fără cap ți 
haz in acest final de cam
pionat. Din ce confuzie de 
suflet se naște acest „fol
clor" al tribunei ? N-are tot 
dinamovistul interes ca e- 
chlpa sa dragă să ia cam
pionatul în condițiile in care 
toate echipele luptă ? Cine 
ce alt interes are ? Vorba 
bătrinului meu tată — dacă 
n-aș avea de-a face cu niște 
adulți : „înainte de a des
chide gura, gindește-te 
dacă-i bine sau rău..."

In concluzie, depling fap
tul că n-am văzut la tele
vizor finala campionatului 
național de rugby pentru 
juniori care se zice,' chiar și 
tn troleibuz, c-a fost senza
țională.

batjocori, ți descuraja 
luptă sportivă — e 
am
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. ‘Marilena 
leuță 6—5, 

' îiu — Da- 
>—1 ; Reta 

• :e Silaghi 
a Sălâjan 
-2, 6—4 ;
$esu — D.

Vanță — 
; D. Du- 

irdt 4—6, 
stina Bota 
6—2 ; Da- 
Irun Stra
da Liță — 
5—6, 6—3. 
ecerile de 
îă dintre 
:-au înre- 
B. Toma, 
im, O. Bi- 

Nicolae, 
iteanu, N.

ROMANIA - f RANI A
(Urmare din pag. 1)

(1:48,8), Milot (1:49,3) ; 1 500m: 
Alexis Gonzales (3:45,7), Lau
rent Rutton (3:45,4); 5 000 m : 
Jean Paul Gomez (13:42,0 In 
1976), Jean Luc Paugam 
(13:50,0) ; 10 000 m: Noel Tijou 
(28:47,9), Lucien Rault (28:50,1): 
110 mg : Jean Pierre Corval 
(13,7), Jean Marc Briet (14,1) ; 
100 mg : Eric Le Disses (52,0), 
Gerard Graille (52,25) ; 3 000 m 
ob : Jacques Soubitez (8:40,5), 
Gerard 
lungime :

m), 
m) ; 
(2,20 

m)

(8:48,5) ; 
Rousseau 
Deroche
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„CUPA ROMÂNIEI
SAU

TROFEUL FAIRPLAY.
Constantin Teașcă a citit des

pre gîndurile și intențiile frun
tașelor clasamentului, Dinamo 
și Steaua, exprimate în acest 
final de sezon. Ne-o mărturi
sește din startul dialogului te
lefonic, după care adaugă, în 
stilu-i atît de caracteristic : „Și 
eu urmăresc, firește, ca echipa 
mea să cucerească un titlu : 
pe cel al fair-play-ului. Depun 
atitea eforturi, incit am drep
tul să vizez la închegarea unui 
„11“ care să se încadreze într-o 
disciplină de fier, care să nu 
se sustragă de 
majore ale unei 
scrie la carte".

Ne permitem 
pem : cine nu-și 
menea formație 
cești jucători pe care-i posedă, 
la ora 
Craiova 
aproape 
feu...

— Da,

la obligațiile 
pregătiri cum

să-l întreru- 
dorește o ase- 
ideală ? Cu a-

actuală, Universitatea 
este, totuși, destul de 
de cîștigarea unui tro-

sîntem — practic pe 
locul trei, precum și titulari ai 
finalei Cupei României. Este o 
performanță deosebită, cred eu, 
pentru o echipă pe care, la 29 
iulie 
mai 
cum

19'6, am găsit-o... dar 
bine să vă spun altă dată 
am găsit-o.
— Ce sperați, așadar, de 

la ultimele meciuri ?
— Prezența noastră pe „po

dium** va fi totuși decisă in ul
tima etapă, cind jucăm cu Jiul, 
pe propriul teren. Cit privește 
finala cu Steaua ? Pe lingă 
faptul că partenera noastră de 
joc evoluează la București, 
ne este, in momentul de 
superioară.

Nu sint împuternicii să 
cut in numele clubului.

ea
fată,

dis- 
dar,

vorbind în numele ...antrenoru
lui Teașcă, n-ar fi exclus ca 
toate aceste trei ultime me
ciuri să le joc cu echipa pe 
care intenționez s-o pregătesc 
pentru ediția următoare. Fiind
că, tolcrind pină acum toanele 
unora, iertîndu-i pe alții și fă- 
cindu-mă că nu văd anumite 
lucruri — intrucit așa e la... 
modă — m-am trezit cu o se
rie de jucători-vedetă incapa
bili să facă din Universitatea 
Craiova o echipă vedetă. De 
aici și faptul că ratăm cu duiu
mul și primim în două me
ciuri cit n-am primit într-un... 
tur de campionat, că se fuge 
din fața jocului tenace și se 
pierde un meci în superioritate 
numerică. Astfel stînd lucrurile, 
n-aș fi prea necăjit dacă pier- 
zînd toate jocurile aș cîștiga, în 
schimb, 15 fotbaliști la care 
trăsăturile psihice să însemne 
o exemplară conștiință profe
sională și, implicit, o garanție 
de viitor.

Acestea îmi sint obiectivele... 
personale. Pe celelalte, planifi
cate pentru club, apreciez că 
le-am depășit.

Cu un picior deja in Cupa 
U.E.F.A. și destul de aproape, 
cum am văzut, de cucerirea u- 
nui trofeu cu Universitatea 
Craiova, antrenorul Constantin 
Teașcă, este, totuși, nemulțu
mit. Sentiment pe undeva ne
firesc, dar nu credeți, oare, sti
mați cititori, că această exi
gență a antrenorului constituie 
o elocventă dovadă de profe
sionalism, in ultima analiză o 
condiție a performanței înalte ?

Balaci și Stoica își dispută balonul în partida desfășurată in pri
măvară in cadrul returului Diviziei A. O reeditare a acestui 
„duel" o vom avea la 3 iulie, cind Universitatea Craiova și Steaua 
se vor găsi, din nou, față in față, in ultimul „act" al „Cupei 

României"

POLITEHNICA IAȘI

SECRETUL LUI ILIE OANA
Un fost atacant explica rezultatele bune

ale apărării echipei sale

Gheorghe NICOLAESCU

In ultimii ani. Politehnica Iași 
se salva, in extremis, miraculos 
pentru unii, de la retrogradare. 
Cu două etape înaintea termină
rii actualului campionat, echipa 
moldoveană nu numai că nu se 
mal află pe „locurile mișcă
toare", dar se numără printre re
velațiile stagiunii. Politehnica 
Iași, care are acum o echipă so
lidă, cu personalitate, deține la 
această oră $1 recordul celor mai 
puține goluri primite în actuala 
ediție (30, dintre care 17 în tur). 
Cum explică antrenorul Iile Oar.ă 
această performantă, literalmente 
o performanță, din moment ce In 
apărarea ieșeană nu figurează 
nld un internațional, mal mult, 
ea a Indus și un debutant In a- 
cest retur ?. . .

JIUL PETROȘANI

180 DE MINUTE PENTRU... U.E.F.A
Cîțiva pași, ieri, cu antre

norul Gheorghe Ene, fostul Ene 
II al Rapidului, al lui Dinamo 

al „naționalei**. încercăm 
pentru 
Jiului, 
palma 

din a- 
Și

coresp.

plecot în 
‘tiv, în Ce- 
ico două 
Aurul 
ozon și

Tot
J peste
ința Bucu- 
poca (m), 

-jcentele fl-
Jivlziei A 
Espenhelm.

Monnerais 
Jacques 
Philippe 

înălțime : Frank Bon
in), Jacques Aletti 

triplusalt : Bernard

I
I

net 
(2,13
Lamitie (16,53), Christian Vale- 
tudie ; prăjină 1 Jean Michel 
Bellot (5,50 m), Patrick Abada 
(5,25 m) ; greutate : Henri Le- 
tang (17,13 m), Christian Tour- 
sel (17,83 m) ; disc : Michel 
Chabrier (60,40 m), Tracca 
(56,02 m) ; suliță : Yves Le Roy 
(79,82 m), Cabaud (72,16 m) ; 
ciocan: Jacques Accambray
(68,26 m), Gerad Steunou (67,82 
m) ; 4 x 100 m : Bigon, Ara- 
me, Sainte-Rose, Echevin ; 
4 x 400 m : Llatser, Duvoir, 
Malingre, Froissart.

I
I
I
I

și al „naționalei", 
două vorbe de felicitare 
ediția din acest an a 
Dar Ene blochează cu 
Întinsă : „Vedeți, ediția 
cest an a Jiului are nevoie 
de final".

Rep. Oricum, a fost 
an bun... x

E : Un an care depinde 
ultimele sale patru... zile.

Rep. Adică ?
E : Suporterii noștri 

pătruns tot mai mult de 
că nu putem lipsi din 
U.E.F.A. Iată, însă, că A.S.A. 
Tg. Mureș a apărut ca un 
concurent puternic. Mureșenii 
joacă duminică cu F. C. Con
stanța și apoi, in deplasare, la 
Galați. Deci, patru puncte po
sibile, ca să nu mai vorbim 
4—5 goluri în plus.

Rep. Bine, dar voi 1 
E : Noi jucăm cu Dinamo 

casă și cu Craiova afară, 
alte cuvinte, două jocuri grele, 
ba chiar foarte grele. Culmea 
e că locul 4 e în pericol chiar 
și cu 37 de puncte, A.S.A. a- 
vînd astăzi 33, plus variantele 
de care vă vorbeam. Așa se 
face ca ediția din acest an de
pinde, cel puțin prin prisma 
suporterilor, de calificarea sau 
necalificarea în turneul U.E.F.A.

e

un

de

s-au 
ideea 
Cupa

de

a- 
Cu foarte bun

rapidist, ce 
dificultățile

Chiar 
Rapid 
jocul 
echi-

— După cîțiva ani de căutări, 
așteptam și un salt valoric din 
partea echipei pe care o pregă
tesc împreună cu Leonid Antohi. 
Acest record înseamnă, deci, e- 
fectul a mai multor sezoane de 
testări. La care se adaugă pre
gătirea și seriozitatea fiecăruia. 
Legea noastră a fost „cel mai 
bun joacă !“ N-a fost ușor să-i 
alegem pe cei mai buni, dar 
credem că, în mare, am reușit.

Pentru titularizarea liniei de
fensive au fost trecuți prin „fil
trul* 
șean 
tori : 
fian, 
cloș, 
L-am putea 
milă, care a _____ ___ ________
ca fundaș central. La o primă 
vedere, situația apare para
doxală : cea mai bună apărare 
cu un compartiment care, teore
tic, nu putea fi ' omogen, din 
moment ce s-au rulat 12 jucă
tori

— Cjnd ai o idee de joc bine 
definită, atunci și sincronizarea 
noilor introduși se poate realiza 
mai ușor ! explică cunoscutul 
tehnician. N-aș vrea să se în
țeleagă însă greșit acest record 
al apărării noastre. EI nu-i doar 
meritul celor din defensivă. EI 
e rezultatul eforturilor întregii 
echipe. Pentru că în „ll“-Ie Po
litehnicii încercăm să rezolvăm 
ambele faze cu toți jucătorii de 
cîmp. Să atacăm și cu fundașii, 
să ne apărăm și cu atacanții. 
Prima mea preocupare este să 
Joc eu, acasă sau în deplasare, 
să pun eu probleme adversaru
lui. Cred că avem cea 
apărare pentru că am 
fiecare joc cu gîndul la

Afirmația unei foste 
dreapta a naționalei e 
de marea rază de acțiune a ata- 
canților și mijlocașilor ieșeni, ca 
și de cele 4 goluri înscrise în 
acest campionat de 
(Ciocîrlan 2, “ “
„Marele constructor de ___ _
care este antrenorul emerit Hi© 
Oană dorește să-i „urce“ în na
țională pe Bucu și Ciocîrlan, iar 
noua formație a Politehnicii 
Iași să atace podiumul în sezo
nul viitor Cu aceste gînduri, ca
ută, caută, neîncetat. ..

Mircea M. 1ONESCU

exigenței antrenorului ie- 
nu mai puțin de 11 jucă- 
" * *’ ' Bucu, So-

Ursu, Mi- 
Ciocîrlan. 
pe Ro-

Coslaș, 
Toacă, 
Anton,

Naște, 
Mureșan, 
Ciobanu.
numi șl 

început campionatul

mai bună 
abordat 

atac 1.. . 
extreme 

susținută

fundași
Soflan șl Micloș). 

echipe"

Mulțescu. El acoperă Jocul nos
tru, în sensul tempo-ului și al 
distribuirii sarcinilor.

Rep. Asistăm la creșterea 
lui Augustin...

E : E un jucător 
la Jiul.

Rep. Ca fost 
părere ai despre 
giuleștenilor ?

E : Acum cîtva timp, stăteam 
de vorbă cu Florea Tănăsescu, 
președintele Rapidului, chiar 
la Petroșani. îmi spunea dîn- 
sul : „După cum vezi, Gică, cu 
ani in urmă Rapidul venea la 
Petrbșani cu cinci internațio
nali. Astăzi vine fără nici unul 
și are în față cinci internațio
nali Ia Jiul.

Internaționalul Mulțescu, jucător cu o contribuție deseori hotări- 
toare in angrenajul echipei din Petroșani

Rep. Crezi că Rapidul e 
doar consecința unei treptate 
sărăciri a lotului ?

E : Nu sută la sută, 
cu lotul pe care-1 are, 
ar fi trebuit să conducă 
în fața a cel puțin zece
pe din Divizia A. Din păcate, 
Rapid a acceptat să fie con
dus, încă de la fluierul de În
cepere.

Rep. Și atunci ?
E : încă nimic nu e pierdut. 

. Mai sint, deci, patru zile 
mari, mari de tot. Atît pentru 
Ene II, cît și pentru Motroc. 
doi jucători pentru care Rapid 
și Dinamo au făcut o rocadă, 
cu mulți ani în urmă...

loan CHIRILA
mult, 
lipsa

Rep. Ce mai 
Jiul ?

E. : Am simțit 
ultimele două etape,I

PE LITORAL

CWWWWWWVWWWWJ
Tragerea 

avea loc în

Or. — Olimpia S.M. 1
Arad — „U“ Cj-N.. 1,X

★
Loto de astăzi va 
sala Clubului Finanțe-

din str. Doamnei nr. 
17.

26 
meciuri 

atît pentru 
țării,

0VURLU1U- 
itîțîe orga- 
i generale 
ii, s-a bCl
ase forma- 

■ - Prahova, 
(casa pio
te raia 12) 
a reve n it 

formația
3 (D. Mo- 
TENHNiCA 

în Italia.
21-€ cu
. G Pla
nta italia- 

opt din-

Inccpînd de astăzi 
întreprinderea de turism, hoteluri 

și restaurante București

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

pune în vînzare bilete pentru lunile

august și septembrie

Concursul Pronosport din 
Iunie 1977 cuprinde 
foarte Importante 
desemnarea campioanei ____
cit și pentru evitarea retrogra
dării. Vă prezentăm programul 
concursului șl pronosticul fostu
lui internațional ION BABBU, 
președintele clubului F. C. Argeș. 

Jiul — Dinamo 1,X,2
F.C. Argeș — Univ. Craiova 1 
S.C. Bacău — Sportul stud. 1 
F.C.M. R-ța — F.C. Bihor 1 
Progresul — F.C.M. Galați 1 
A.S.A. Tg. M. — F.C. Const. 1 - ---------- x

1 
X,2Filialele de turism din Bd. Republicii nr. 4 și 68, 

Calea Griviței 140 și Calea Dorobanți 1—7 (holul 
hotelului Dorobanți) au program zilnic între orele 
8-20 (duminica între 8-13).

Steaua — „Poli" Tim. 
Polit. iași — U.T.A.

IX. C.F.R. Paș. — Petrolul
X. Electroputere — St. roșu l.X

XI. Chim. Tîrn. — Chimia Rm. V, 1 
Xn. Dacia 
xin. Rapid

Bănci, 
la ora

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 17 IUNIE 1977. Extragerea I : 
cat. 1 : 1 variantă 50% — Autotu
rism Dacia 1300 și 2 variante 
10% a 14.000 lei ; cat. 2 : 2,30 a 
17.700 lei ; cat. 3 : 8,1-5 a 4.995
lei ; cat. 4 : 13,55 a 3.005 lei ; cat. 
5 : 54,65 a 745 lei, cat. 6 : 120,20 a 
339 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
44.890 lei. Extragerea a H-a : cat. 
A : 1 variantă 10% — Autoturism 
Dacia 1300, cat. B : 1,70 a 23.003 
lei ; cat. C : 4,40 a 8.890 lei ; cat. 
D : 9,60 a 4.074 iei ; cat. E : 68,20 
a 574 lei ; cat. F : 93,80 a 417 lei ; 
cat. X : 1.203,25 a 100 lei. REPORT 
CATEGORIA A : 19.886 lei. Auto
turismele Dacia 
particlpanților GHEORGHE 
MUȚ din BUCUREȘTI (cat. 1) și 
CONSTANTIN ST. NEAGU din 
Com. CIUPELNIȚA, jud. Prahova 
(cat. A).

2,

1300 au revenit
SI-

ACTUALITĂȚI
• LOTUL REPREZENTATIV se 

va reuni — în vederea unui sta
giu centralizat de pregătire — 
Ia data de 22 iulie. Ia București. 
In zilele de 22 și 23 iulie se va 
efectua controlul medical, după 
care, între 24 iulie și 1 august, 
lotul își va desfășura programul 
de antrenament la Poiana Bra
șov. în continuare, între 3 șî 
14 august, este prevăzut un tur
neu cu trei jocuri de verificare 
în Orientul Apropiat.

• C.S. TIRGOVIȘTE - SELECȚIO
NATA CUBEI 5-1 (2—C). In fața a 
peste 6000 de spectatori, formația 
tîrgovișteanâ a obținut ieri un fru
mos succes învingînd Selecționata 
Cubei cu scorul de 5—1 (2—0). Punc
tele au fost realizate de Tâtaru (min.

Ponescu (min. 
i Diaconescu

22), liie (min. 33), I 
60), lsc:ia (min. 77) și 
(min. 88), respectiv Coss (min. 75). 
(M. AVANU — coresp.).

• CURSUL DE PERFECȚIO
NARE A ARBITRILOR DIVI
ZIONARI A. între 28 și 31 iulie 
se va desfășura ia Sibiu cursul 
de perfecționare a arbitrilor 
loturile 
pectivă. 
face și 
bitraj 
1976—77.

e cupa 
1977 se va

din 
divizionare A și de pers- 
Cu acest prilej se va 
analiza activității de ar
in anul competițional

DE VARA, EDIȚIA 
__ _ desfășura intre 10 iu
lie și 7 august. Competiția, or
ganizată de F.R.F. în colaborare 
cu Loto-Pronosport și comisiile 
județene de fotbal, angrenează 
30 de echipe divizionare B și C, 
grupate în cinci serii a cite șase 
participante.



in turneul de la Wimbledon Prima ediție a „Cupei mondiale", la Dusseldorf

VILAS A TRECUT Șl EL ATLETELE ROMÂNCE VIZEAZĂ SELECȚIA ÎN ECHIPA EUROPEI
PE... BANCA SPECTATORILOR
LONDRA, 23. — Turneul de 

la Wimbledon se apropie de ju
mătatea desfășurării sale. Com
petitorii probei principale, cea 
de simplu masculin, iau cu 
asalt cele 16 locuri, rămase dis
ponibile, pe tablou, după pri
mele două tururi ale întrecerii. 
In „sfertul" unde se află Iile 
Năstase (nr. 6) și principal fa
vorit este Bjorn Borg (nr. 2), 
trierile de pînă acum au selec
ționat im mănunchi de mari 
vedete, pe lingă cel doi figu- 
rînd de asemenea Tom Okker, 
Wojtck Fibak, Nikola Pilici, 
Buster Mottram. Singuri aceș
tia ar putea face afișul unui 
turneu internațional ! Viitorul 
adversar al campionului român 
— în 16-imî de finală — va fi 
tînărul jucător american Brian 
Teacher, după care, în caz de 
victorie, el ar urma să întîl- 
nească pe Tom Okker.

37 350 de spectatori, cifră — 
record, au asistat la întrecerile 
zilei de miercuri, în care „ve
detele au fost puse la grea în
cercare" — notează corespon
denții agențiilor de presă. La
ver, Gottfried, Panatta au fost 
scoși din luptă, iar Năstase și 
Borg au trebuit să remonteze 
de la scorul de 0—2 la seturi. 
Partida cîștigată de Ilie Năs
tase în fața lui Andrew Patti
son a durat peste 3 ore și ju
mătate, încheindu-se în pragul 
căderii întunericului. Progra
mată pe terenul nr. 2, care nu 
dispune de tribune încăpătoare, 
ea a atras un număr mare de 
spectatori. Aceștia au trebuit să 
se înghesuie la gardurile late
rale, ridicînd prelatele protec
toare, ceea ce a deranjat pe 
cei doi jucători. Arbitrul prin
cipal, Fred Hoyle, a trebuit să 
oprească jocul timp de aproxi
mativ 10 minute pentru resta
bilirea ordinii. Năstase a pier
dut primele două seturi (după 
cite un singur break), apoi în 
al treilea conducea cu 5—3, a 
fost egalat și s-a desprins nu
mai în prelungiri. Situație grea 
Și în setul patru, cînd Pattison 
are 4—3 și serviciul. Dar cam
pionul nostru face două brea- 
kuri consecutive, cîștigînd se
tul și pe cel următor. Soor fi
nal : 7—9. 3—6. 7—5. 3—6. 6—3.

Româncele Virginia Ruzici și

STARTURILE ÎNOTĂTORILOR 
IA BRATISLAVA

La Bratislava, în „Marele 
Premiu al Cehoslovaciei" la na- 
tație, Mihai Mandache s-a 
clasat al patrulea (2:14,3) la 
200 m spate. (învingătorul pro
bei a fost cehoslovacul M. Rol- 
ko, în 2:08,6). Alte rezultate : 100 
m liber — Mikula (Ceho
slovacia) 54,6 : 1 500 m — Pe- 
trici (Iugoslavia) 16:24,7 ; 100
m bras — Pesl (Cehoslovacia) 
1:07,2 (record național) ; 200 m 
bras (f) — Irena Fleisnerova
(Cehoslovacia) 2:41,9 (record 
național) ;

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Reprezentativa 

masculină a U.R.S.S. a jucat la 
Atlanta (S.U.A.) cu o selecțio
nată locală, cîștigînd cu 123—94 
(62—49). S. Belov a înscris 25 p.

CICLISM • Etapa a 8-a a Tu
rului Elveției (Bellinzona — 
Burglen, 157 km) a revenit bel
gianului Lucien Van Impe, în 
4 h 18:17. Conduce Michel Pollen
tier urmat la 29 sec. de V. Sut
ter. Eddy Merckx se află pe lo
cul 14, la 5:26.

MOTO • In „Marele Premiu al 
Iugoslaviei", desfășurat pe circui
tul de la Opatija, victoria a reve
nit la clasa 350 cmc japonezului 
Takazumi Katayama (pe „Ya
maha") — medie orară 158.64 km. 
Giacomo Agostini, principalul fa
vorit. a abandonat. Învingătorii 
la celelalte clase : 50 cme — An
gel Nieto (Spania) pe „Bultaco" ; 
125 cmc — Pier Paolo Bianchi 
(Italia) pe „Morbldelli" ; 250 cmc 
— Mario Lega (Italia) pe „Mor- 
bldelli".

RUGBY • Selecționata armatei 
franceze, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a susținut două jocuri 
amicale la Moscova cu echipa 
Institutului de aviație „lurl Ga
garin", obțlnlnd victoria cu 34—10 
(4—6) șl respectiv 20—7 (7—3).

Florența Mihai au fost învinse 
în al doilea tur al probei de 
simplu feminin. Prima a fost 
învinsă de campioana franceză 
Francoise Durr cu 3—6, 5—7, 
iar cea de a doua a cedat bri
tanicei Lesley Charles : 3—6,
4-6.

O nouă surpriză : Guillermo 
Vilas (favorit nr. 3) a pierdut 
în fata tînărului Billy Martin, 
cu 2—6. 4—6, 2—6.

Ultimele rezultate înregistra
te. la masculin : Tim Gullikson
— Ramirez 6—3, 6—4, 3—6. 8—9, 
6—4 ; Gerulaitis — G. Mayer 
6—3, 6—1, 6—1; Warwick — Lutz 
6—4, 3—6, 6—4, 2—6. 8—6 ; Borg
— Pilici 9—7. 7—5, 6—3 ; Okker
— Stone 4—6. 2—6, 9- 8, 7—5, 
6—4 ; Dent — Moore 8—6, 3—6, 
6—4, 7—5 ; Cox — Dominguez 
6—4, 6—1, 8—6.

La feminin : Goolagong — 
Hobbs 6—4, 6—3 ; Straton —
Fromholtz 7—9, 9—8, 6—3 ; Bue
no — Newberry 1—6, 8—6. 8—6; 
Jausovec— Turnbull 6—4.6—3; 
Barker — Kiyomura 6—2, 6—1; 
Navratilova — Charles 6—2, 
6—2.

DIN - ȚĂRILE SOCIALISTE

VOLEIUL CUBANEZ-ÎN PLINĂ AFIRMARE

Aspect de la partida susținuți la Montreat de echipa Cubei tn 
compania campioanei mondiale și olimpice, formația Poloniei.

Voleiul cubanez are o isto
rie de peste 70 de ani, timp 
în care drumul spre Înalta 
performanță nu a fost deloc 
ușor. După o lungă perioadă 
de căutări șl rezultate necon
cludente, voleiul cubanez a in
trat Intr-o nouă etapă începind 
din anul 1961, odată cu crea
rea Institutului național de 
sport, educație fizică și re
creare (INDER). Sub condu
cerea unor tehnicieni pricepuțl, 
voleibaliștii cubanezi încep să 
urce treptele consacrării, prac- 
ticînd un joc din ce în ce mal 
aproape de exigențele cerute 
pe plan internațional, fapt care 
le-a permis să realizeze pri-

ȘAH a După cinci runde. în 
turneul de lă Zlelona Gora (Po
lonia) conduc Kasper (R.D.G.), 
Bastian (H.F.G.) șl Borkowski 
(Polonia), cu cite 4 p.

VOLEI a Selecționata feminină 
a U.R.S.S. a susținut a doua în- 
tîlnlre in Japonia, tnvinglnd la 
Osaka selecționata niponă cu 3—2 
(13, 13, —10, —8, 8). In prima
partidă, desfășurată la Tokio, 
cîștlgaseră cu 3—0 voleibalistele 
japoneze.

DE PRETUTINDENI* DE PRETUTINDENI
a 80 000 de spectatori au urmă

rit la Pekin întCnirea amicală 
dintre echipa orașului Pekin șl 
o selecționată a orașului Atena. 
Gazdele au obținut victoria cu 
3—1 (2—0).

a La Atena, în finala „Cupei 
Greciei" : Panathinaikos — PAOK 
Salonic 2—1 (1—1).

a în campionatul balcanic de 
tineret (jucători sub 21 de ani), 
la Skoplje: Iugoslavia — Albania 
1-1 (1-0).

a La Helsinki (echipe de tine
ret) : Finlanda—Danemarca 1—8 
(0-0).

• Natalia Mârășescu, prima la testul de la Koln • Au fost stabilite 
reprezentativele S. U. A. șl Australia-Oceania

Dintre toate sporturile, atle
tismul a rămas singurul care, 
pînă la această oră, încă nu 
are un campionat mondial. 
Este drept, întrecerile de la 
Jocurile Olimpice sînt conside
rate competiția supremă pentru 
atleți, dar o întrecere specială, 
de sine stătătoare, cum au bas
chetul sau handbalul, scrima sau 
luptele, canotajul sau caiacul- 
canoea, atletismul nu are. Au 
existat, în ultimii ani, mai 
multe propuneri de a se pune 
in discuție organizarea unor 
„mondiale" atletice, dar, din di
ferite motive, aplicarea practi
că a unei asemenea idei a tot 
fost amînată.

Congresul I.A.A.F., de la 
Montreal, a stabilit anul tre
cut, cu titlu experimental, or
ganizarea, in septembrie 1977, 
Ia Dusseldorf. a unei Cupe 
mondiale, pe echipe, ultimul 
pas înaintea unor veritabile 
campionate ale lumii. „Leichtat- 
hletik Welt-Cup 1977“ are o 
structură aproape identică cu 

mele succese notabile, intre 
care figurează spre exemplu, 
obținerea, in 1967, a medaliei 
de bronz la Jocurile paname
ricane, iar în 1971 medalia de 
aur la aceeași competiție.

Ameliorîndu-și an de an ba
gajul de cunoștințe tehnico- 
tactice, renunțind la jocul sim
plu și trecînd la unui bazat pe 
combinații și îmbunătățindu-și 
sistemul defensiv, echipa Cubei 
ocupă locul zece la Olimpiada 
de la MOnchen, iar în 1974, 
la Campionatul mondial din 
Mexic, se clasează pe poziția 
a opta, dominînd, totodată și 
disputele cu reprezentativele 
celorlalte țări de pe continen
tul american.

Desigur, însă, că pentru a 
ajunge pe trepte mal înalte 
era necesară o activitate siste
matică, sîrguincioasă, fără con
cesii. Și voleibaliștii cubanezi 
au muncit și muncesc cu pa
siune, într-o disciplină perfectă, 
în același timp contactele in
ternaționale cu alte echipe, tur
neele efectuate permițindu-le 
să acumuleze o experiență tot 
mal bogată, să-și perfecționeze 
jocul. După 15 ani, roadele 
acestei munci au fost vizibile, 
voleiul cubanez ajungtnd în e- 
lita acestui sport — medalie de 
bronz la J.O. din Canada.

• Antrenorul Vsevolod Bobrov, 
de nenumărate ori selecționat în 
echipele reprezentative de fotbal 
șl hochei ale U.R.S.S., este con
ducător tehnic al formației de 
fotbal Ț.S.K.A. Moscova. In 
munca sa este ajutat de un alt 
fost fotbalist, Șesternev, de 91 ori 
selecționat în prima echipă a 
U.R.S.S.

• Cite doi jucători din repre
zentativele Bulgariei (Borisov șl 
Jeliaskov) și Irlandei (Campbell 
și Martin), care au fost eliminați 
de pe teren, în meciul dintre 
cele două echipe, au fost suspen
dați de U.E.F.A. și nu vor mal 

cea a „Cupei Europei-Bruno 
Zauli", competiție ajunsă anul 
acesta la a 6-a ediție, adică se 
va concura în cadrul a opt e- 
chipe (masculine și feminine) 
reprezentative, câte un atlet 
sau atletă de probă. Vor lua 
parte echipe reprezentînd Afri
ca, America, Asia, Australia — 
Oceania, Europa (primele două 
clasate la finala Cupei Europei, 
din 13—14 august, de la Hel
sinki), Statele Unite și o se
lecționată europeană (fără spor
tivi din primele două echipe la 
Cupa Europei).

Pentru alcătuirea selecționatei 
•ontinentale, la propunerea 
dr. Jozef Sir (Ungaria), A- 
sociația europeană de atle
tism a hotârît ca selecția să 
fie făcută după desfășurarea 
mai multor concursuri inter
naționale, nominalizarea ur- 
mînd a fi decisă la Helsinki, 
după finala „Cupei Europei". 
Intre aceste concursuri cu ca
racter selectiv, pentru cursa fe
minină de 1500 m, de exemplu, 
a fost și cel de miercuri seara, 
de la Koln.

După cum se știe, proba 
de la Koln a fost dominată de 
reprezentantele noastre, Nata
lia Mărășescu și Maricica Pui
că, clasate pe primele două 
locuri (cu 4:05,85 și, respectiv, 
4:07,04), la capătul unei dispute 
care, se spune, a ridicat tri
bunele în picioare ! Valoroase
le noastre alergătoare au între
cut câteva atlete foarte bine co
tate in ierarhia mondială: 
Christine Stoll (R.D. Germană) 
4:08,0 și Tonka Petrova (Bulga
ria) 4:08,66. In cadrul aceluiași 
concurs. Alina Gheorghiu a ob
ținut la lungime un rezultat 
sub posibilitățile demonstrate in 
acest an (6,21 m, proba fiind 
cîștigată cu 6,30 m de vestger- 
mana Weight). Selecția pentru 
lungime va avea loc insă dumi
nică, la Haga, unde sperăm ca 
Alina să evolueze la nivelul 
cunoscut. Alte atlete românce 
nutresc și ele speranța de a fi 
selecționate : Ileana Silal la 
800 m. Argentina Menis la disc. 
Cornelia Popa La Înălțime etc.

Pentru stabilirea echipelor 
Americli vor avea loc două 
concursuri, imul la Rio de 
Janeiro (23—25 iulie) numai 
pentru atlețil din Sud. Cei mal 
buni dintre el, Împreună cu

DIN FOTBALUL MONDIAL
Cu prilejul unei conferințe 

de presă, care a avut Ioc la 
Roma, dr. Artemlo Franchi 
(Italia) — președintele U.E.F.A. 
— a răspuns la o serie de Între
bări puse de ziariști, privind 
nnele probleme actuale din fot
balul mondial. Ziarul „NEP- 
SPORT" din Budapesta publică 
răspunsurile președintelui
U.E.F.A-, din care reproducem 
următoarele : „La întrebarea 
pusă referitor la pregătirile ce 
se fac în Argentina pentru or
ganizarea turneului final al 
C.M. din 1978 pot să vă spun 
că stadiul lucrărilor se află in 
faza finală. In prezent, cu a- 
proximativ un an Înaintea În
ceperii turneului final, pregăti
rile sînt mal avansate decit e- 
rau, în urmă cu 4 ani, Înaintea 
„Weltmeisterschaft*-ulul orga
nizat de R. F. Germania.

Referitor Ia transmisiile ce 
vor fi efectuate de televiziune, 
radio șl in ceea ca privește 
condițiile de muncă ale ziariș
tilor, vă pot asigura că ele vor 
fi optime.

Mai mulți ziariști m-au în
trebai ce părere are U.E.F.A.

putea evolua în următoarele 
două partide din preliminariile 
C.M.

• Antrenorul echipei Austriei, 
Helmut Senekowitsch, a declarat 
că în cazul dnd formația pe 
care o pregătește se va califica 
pentru turneul final al C.M. a- 
ceasta va constitui un mare suc
ces. Ultima oară, Austria a par
ticipat la turneul final în 1958 I 
Partidele restante. cu R.D.G. 
(24.IX) la Vlena șl (12.X) la Lei
pzig, eu Turcia (30.X) la Istan
bul, ea șl meciul Turcia—R.D.G. 
(16.XI), la Istanbul vor fi ho- 
tăritoare.

sportivi canadieni și din A- 
merica Centrală, vor participa 
apoi la al doilea test (6—1 au
gust), la Ciudad de Mexico.’ 
Formațiile Statelor Unite au 
și fost alcătuite, în urma des
fășurării campionatelor uri 
AAU. Printre cei nominalizați 
se află : Williams 10,24 s —10® 
m, Taylor 45,44 s — 400 m, Scoți 
3:37,3—1500 m. Liquori 13:41,6-> 
5 000 m, Shorter 28:19,6—10 000 m, 
Moses 47,45 s — 400 mg, Stones 
2,29 m — înălțime. Tiff 17,38 m
— triplu, Robinson 8,24 m — 
lungime, Wilkins 69,18 m — 
disc, iar la fete : Latter 2:03,®
— 800 m, Larrieu 4:08,2—1500 m, 
Merrill 9:00,2—3000 m, Huntley 
1,85 m — înălțime, Schmidt 
61,14 m — suliță (miercuri, la 
KSln, ea a aruncat 64,06 m — 
cel mai bun rezultat mondial 
din 1977) etc.

Au fost alcătuite, de aseme
nea, formațiile care vor repre
zenta Anstralia-Oceani». Echipa 
masculină II are în frunte pe 
campionul olimpie de la Mont
real, neozeelandezul John Wal
ker. Din echipe fac parte 31 da 
sportivi australieni și 17 neoze
elandezi. Reprezentativele Afri
cii vor fi stabilite în urma uniri 
concurs de trial programat la 
21 august, la Tunis. în sflrșft, 
selecționatele Asiei vor fi sin
gurele care nu vor fi decise ia 
urma unui concurs. Federația 
asiatică de atletism lși va de
semna reprezentanții pentru 
Dfisseldorf lulnd ca bază per
formanțele cele mai bune În
registrate tn actualul sezon.

Romeo V1LARA

despre mărirea numărului de 
echipe participante la C.M. din 
1982, pe eare-1 v* organiza 
Spania. U.E.F.A. și-a mai spus 
părerea in această direcție. Ac
tuala formulă, cu 16 echipe in 
turneul final, este cea mal bu
nă. Nu este numai opinia mea, 
ci și a majorității celor 34 de 
federații naționale din Europa. 
O eventuală mărire a echipe
lor ar duce la o scădere a 
valorii competiției*.

8 ECHIPE ÎJI TURNEUL 
FINAL AL CAMPIONATULUI 

EUROPEAN
ZURICH, 23 (Agerpres). — la 

cadrul reuniunii președinților șl 
secretarilor federațiilor naționale 
de fotbal afiliate la U.E.F.A., ca
ro-?! desfășoară lucrările la Grin- 
delwald (Elveția), a fost stabilită 
noua formulă de disputare a cam
pionatului european inter-țărt. 
Dintre cele patru propuneri pre
zentate, a fost acceptată cea po
trivit căreia faza finală a cam
pionatului european din anul 
1980 se va desfășura cu participa
rea a opt echipe : cele șapte for
mații câștigătoare ale grupelor 
preliminare și echipa țării gazdă* 
calificată din oficiu. Alte amă
nunte ale regulamentului vor fl 
precizate ulterior de Comisia de 
organizare a competiției.

Tragerea la sorți a grupelor pre
liminare se va efectua înainte da 
sfîrșitul acestui an, iar candida
turile pentru organizarea turneu
lui final al campionatului vor 
putea fi depuse la secretariatul 
U.E.F.A. pînă la 15 octombrie.

Meciurile din cadrul grupelor 
preliminare se vor desfășura ou 
începere de anul viitor și pînă 
la încheierea anului 1979.
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