
Încheierea vizitei
TOVARĂȘULUI

CUSTAV HUSAK
Vineri, 24 iunie, s-au încheiat 

convorbirile oficiale între dele
gația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și delegația de 
partid și de stat a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, condusă 
de tovarășul Gustav Husak, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
frățească, cordialitate și înțele
gere reciprocă.

★
După încheierea celei de-a 

doua runde de convorbiri la ni
vel înalt româno-cehoslovace, 
tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Gustav Husak au făcut, vineri 
la amiază, o vizită in Capitală 
— vizită care a cuprins o mo
dernă și reprezentativă unitate 
a industriei românești construc
toare de mașini, întreprinderea 
de mașini grele, precum și unul 
din noile ansambluri arhitecto
nice ale Bucureștiului — Dru
mul Taberei.

Pe întregul parcurs al vizitei, 
mii de locuitori ai Capitalei au 
făcut o caldă manifestare de 
simpatie celor doi conducători 
de partid și de stat, au manifes
tat cu căldură pentru prietenia 
dintre cele două partide, țări și 
popoare.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Gustav Husak, se
cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, au semnat, vineri după-a- 
miază, la Palatul Consiliului de 
Stat, într-un cadru solemn. De
clarația privind aprofundarea 
prieteniei și dezvoltarea colabo
rării frățești dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist din Cehoslovacia, dintre 
Republica 
Republica 
slovacă.

Socialistă România și 
Socialistă Ceho-

★
Palatului RepubliciiLa sala 

Socialiste România a avut loc, 
vineri dttpă-amiază, mitingul 
oamenilor muncii din Capitală, 
consacrat prieteniei dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia.

Miile de bucureșteni prezenți 
la miting au salutat cu însufle
țire, îndelung, intrarea în sală 
a tovarășului Nieolae Ceaușescu 
și a tovarășului Gustav Husak.

In aplauzele șl uratele parti- 
cipanților, în prezidiu iau loc 
tovarășii Nieolae Ceaușescu și 
Gustav Husak.

Răsună solemn acordurile 
imnurilor de stat ale Republicii 
Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Cehoslovace.

Tovarășul Ion Dincă., mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.CJL, prima
rul general al Capitalei, a de
clarat deschis mitingul oame
nilor muncii din Capitală.

Intimpinați cu deosebită însu
flețire, cu îndelungi și entu
ziaste aplauze și ovații, au luat 
cuvin tul tovorățul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, ți tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Urmărite cu deosebit interes 
și atenție de întreaga asistență, 
cuvintăriie rostite de cei doi 
conducători de partid și de stat 
au fost subliniate in repetate 
rînduri cu vii și îndelungate 
aplauze.

In uralele asistenței ridicate 
in picioare, tovarășii Nieolae 
Ceaușescu și Gustav Husak își 
string mîinile cu căldură și 
prietenie. Participaații la mi
ting aclamă cu însuflețire 
„Ceaușescu — Husak", ovațio
nează pentru prietenia româno- 
cehoslovacă.

★
Delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace. și-a în
cheiat. vineri seara, vizita ofi
cială de prietenie pe care a fă
cut-o in *--- i..
invitația 
Ceaușescu, 
Partidului 
președintele
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Astăzi și miinc, pc stadionul Republicii. România - Franța la atletism

• Dispută pasionantă în probele de sprint • Doi săritori de peste
8 metri la lungime • „Cangurii" într-un atractiv duel

Astăzi,
Republicii 
atmosfera 
atletice. Se știe că atractivita- 
tea unui concurs atletic este 
garantată de numele pe care

și mîine, stadionul 
va cunoaște din nou 
marilor concursuri

PROGRAMUL 
CONCURSULUI

SIMBATA : 16,30 
carea ciocanului ; 
festivitatea
17.45 
18,15 — 1500 
18,25 — 100
greutate ; 18,40
18.45 — 10 000 
4 x 100 m.

•— arun- 
17,30 — 

de deschidere ; 
400 mg, înălțime ;

ni, lungime 
m ; 18,30 -

— 400 m
m ; 19,30

DUMINICA : 
jină ; 17,30 — i 
110 mg ; 18,00 
18,10 — 3 000 
triplusalt : 18,25 
suliță ; 18,40 —
19,00 — 4 x 400 m.

; 17,00 — pră- 
disc ; 17,45 —

— 800 m ;
m obstacole, 
j — 200 m,
— 5 000 m ;

acesta le aduce la start, de 
performanțele sportivilor anun
țați pe afișul întrecerii. Or, în- 
tîlnirea masculină dintre echi
pele României și Franței pro
mite un spectacol de calitate 
prin numele etalate de-o parte

Erwin Sebcstien, recordmanul țării la 110 mg, nu a pierdut nici 
o cursă in acest sezon

și de cealaltă. După mulți ani, 
reprezentativa masculină a țarii 
noastre susține un meci bilate
ral în Capitală, iar partenerul 
este prestigios, atit ca valoare 
intrinsecă a formației, cit și 
prin citeva virfuri de autentică 
clasă mondială pe care le ali
niază.

Alcătuirea team-ului oaspete 
ne arată că selecționerii fran-

URMĂRIND CAILE
DE PROGRES

ALE SPORTULUI
ROMANESC

(Continuare in pag. a 6-a)

țara noastră, la 
tovarășului Nieolae 

secretar general al 
Comunist Român, 

Republicii Socia
liste România, a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat și 
a guvernului.

Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți a avut loc pe aeroportul 
Otopeni.

Echipa 
ninâ de 
tește in 
tante

reprezentativă femi- 
volei care se pregă- 
vederea unor impor- 

examene internaționale, 
între care și „Universiada" de 
la Sofia, participă începînd de 
azi la un turneu internațional 
în Polonia, la Lodz. La turneu 
mai iau parte echipele Ceho
slovaciei, R. D. Germane, R.S.S.

Ucrainene, Ungariei și Poloniei. 
Lotul voleibalistelor românce 
este alcătuit din Mariana Io- 
nescu, Victoria Georgescu, Car
men Puiu, Victoria Banciu, 
Maria Popa, Nadia Sava, Geor- 
geta Popescu, Doina Popescu, 
Gulniza Gelil și Ioana Șiclovan. 
Antrenori : D. Plocon și D. Ji-

Niinc, m clapa a 33 a a Diviziei A de lot bal

Meciurile de la Petroșani, București și Tg. Mureș 
atențieiin centrul

Etapa a 33-a a Diviziei A 
programează mîine penultima 
grupă de nouă meciuri din ac
tuala ediție de campionat. A- 
tenția iubitorilor de fotbal din 
țara noastră se îndreaptă evi
dent, în primul rînd, asupra a 
trei dintre întîlnirile acestei 
„runde" care au o importanță 
hotărîtoare în ceea ce privește 
configurația clasamentului atit 
în partea sa superioară, cit mai 
ales în zona retrogradării. Este 
vorba de partida de la Petro-
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Secvență din meciul 
Sportul studențesc 
— S.C. Bacău (scor: 
1—0), disputat in 
toamnă : Mircea
Constantinescu ba
zează balonul și în
depărtează pericolul 
de la poarta sa. Ce 
va fi mllne in par- 

tida-retur ?

șani, unde Dinamo va încerca 
să-și consolideze, printr-un 
zultat favorabil, poziția sa

re
de

PROGRAMULCLASAMENTUL
1. DINAMO 32 19 8 5 77-32 46
2. Steaua 32 20 4 8 70-34 44
3. Univ. Cretiova 32 15 8 9 50-34 38
4. Jiul 32 16 4 12 53-45 36
5. A.S.A. Tg. M. 32 14 5 13 44-39 33
6. Poti. Tim. 32 15 3 14 39-35 33
7. Sportul stud. 32 12 9 11 33-32 33
3. F.C. Argeș 32 12 8 12 38-44 32
9. Polit. lași 32 11 9 12 39-30 31
0, S.C. Bacău 32 12 7 13 32-36 31

11. F.C. Bihor 32 12 7 13 44-50 31
12. U.T.A. 32 12 7 13 49-60 31
13. F.C.M. Reșița 3212 6 14 42-50 30
14. Corvinul 32 9 11 12 31-39 29
15. F.C. Constanța 32 11 6 15 40-41 28
16. Rapid 32 10 8 14 36-47 28
17. Progresul 32 10 5 17 33-64 23
'8. F.C.M. Galați 32 6 5 21 30-70 17

Bucurețti :

București :

lași :
Petroșani : 
Tg. Mureș 
Pitești : 
Bacău : 
Reșița :
București :

Cu .xcpfia r 
jocurilor este 17,50.

lideră în perspectiva apropiată 
a ciștigârii titlului de campioa
nă, in timp ce Jiul vizează la

g

PENULTIMEI „RUNDE"
- U.T.A.
- DINAMO
- F.C. CONSTANTA
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- SPORTUL STUDENȚESC
- F.C. BIHOR
- F.C.M. GALAȚI 

iresul, ora 11)
- CORVINUL

POLITEHNICA
JIUL
A.S.A.
F.C. ARGEȘ 
SPORT CLUB 
F.C.M. 
PROGRESUL

(Stcdianul Frog.
RAPID

(Stadionul Dinamo — meci tel.vi c t)
STEAUA - POLITEHNICA TIMIȘOARA

(Stadionul Steaua)
meciului Progresul — F.C.M. Galați, ora de începere a

rîndul său, victoria pentru a-și 
asigura o participare în viitoa
rea ediție a Cupei U.E.F.A. în 
alte două partide de mare in
teres, Rapid — Corvinul și 
A.S.A. — F. C. Constanța, sînt 
prezente cele trei „candidate" 
la locul 16 (Corvinul, F. C. 
Constanta și Rapid) și forma
ția mnreșeană, care amenință 
direct locul patru, ocupat în 
prezent de Jiul. Rezultatele a- 
cestor două confruntări ar pu
tea limpezi lucrurile cu un 
ceas mai devreme sau ar pu
tea „tulbura apele" în zona re
trogradării, amînînd sentința 
pentru ultima etapă a campio
natului. în rest, în toate ce
lelalte meciuri (mai puțin Pro
gresul — F.C.M. Galați) lupta 
se dă pentru stabilirea ierar
hiei în zona centrală a clasa
mentului.

■

DE PERFORMANȚA
Document de partid de e^ep- , 

ționaîă însemnătate teoretică și 1 
practică pentru întreaga mișcare 1 
sportivă din țara noastră, Pro- J 
gramul privind dezvoltarea activi' i 
tații de educație fizică și sport 1 
pe perioada 1976—1980 și pregâ* ' 
ti rea sportivilor români în vedereci , 
participării la Jocurile Olimpice i 
din 1980, aprobat de Comitetul 1 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., , 
stabilește obiective de mare im- i 
portanțâ și răspundere pentru re- i 
prezentarea cu rezultate supe- 1 
rioare a României în arena spor- ] 
tivă internațională și olimpică, i

Sportul românesc dispune de ' 
toate condițiile hecesare pentru 1 
a atinge noi culmi ale progre- ] 
suloi și afirmării, ale deplinei i 
consacrări. Este insă necesar sâ i 
se muncească cu mai mult entu- 1 
ziasm și pasiune — la toate ni-«J 
veiurile — pentru îndeplinirea i 
exemplară a orientărilor stabilite < 
prin Programul dezvoltării mișca- 1 
rii sportive.

Una din principalele direcții de i 
activitate, pentru perioada actua- < 
lă, ca și în perspectivă, o con- 1 
stituie creșterea contribuției tu- ' 
turor ramurilor sportive la ridi- i 
carea nivelului general al activi- 1 
tații sportive de performanță, la ' 
obținerea unui număr cit mai i 
mare de titluri, medalii și puncte i 
la Jocurile Olimpice, campiorxi- 1 
tele mondiale și europene.

Analizele care au avut loc in ( 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S., în i 
plenarele C.J.E.F.S., federațiilor ' 
și cluburilor sportive au reliefat ' 
acțiuni eficiente și preocupări , 
sporite ale organelor sportive și i 
ale celorlalți factori cu atribuții, 1 
dar și încă multe râmîneri in ' 
urmă, neajunsuri și lipsuri in ac- ( 
tivitatea de performanță. Se des- i 
prinde, de asemenea, concluzia 1 
câ ritmul de îndeplinire a preve- ' 
derilor Programului este, în unele , 
cazuri, prea lent, câ timpul care i 
a trecut de la Jocurile Olimpice 1 
de la Montreal nu a fost folosit ‘ 
la maximum pentru creșterea , 
bazei de masă a sportului de i 
performanță, descoperirea, pregâ- 1 
ti rea și promovarea elementelor ' 
talentate, pentru îmbunătățirea 
corespunzătoare a performanțe lor 1 
în toate ramurile de sport I

Modul în care se muncește în 
această direcție, rezultatele obți
nute și raportarea lor la exigen
țele Programului constituie temele 
unor ample investigații pe care 
începînd cu acest număr, șl le 
propune ziarul nostru. fla-am 
oprit astăzi la două sporturi — 
ATLETISM și VOLEI - care, deși 
au asigurat condiții foarte bune, 
nu reușesc, de mai multă 
sâ obțină rezultate pe 
cerințelor.

vreme, 
măsura

1NTRE-1 In peg. 4—5 : CE SE .
' PRINDE PENTRU ÎNDEPLINIREA ' i 

', OBIECTIVELOR DE REPREZENTARE ,' 
' i SUPERIOARA A SPORTULUI RO- i'
' MANECC PE PLAN INTERNA- 

ȚIONAL $1 OLIMPICI !>
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SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
g

In văzduh, deasupra aero
dromului sportiv Strejnic, au 
inflorit cupolele multicolore 

ale parașutelor

La Ploiești, in aeroclubul „(iiicomnc Dânciulcscu" $

PUII DE ȘOIM IȘI FĂURESC ARIPI
Zi toridă, fără pic de vînt, 

cu inflorescențe de nori Cumu
lus plutind pe apele văzduhu
lui. Zi aviatică — spun sportivii 
aerului. îl căutăm pe coman
dantul aeroclubului „Gheorghe 
Bănciulescu" din Ploiești.. an
trenorul emerit Nicolae Pătraș- 
cu. „Este de azi-dimineață pe 
cîmp“. — ne spune elevul de 
serviciu. „Se zboară intens" !...

„Aici Fraga ! Rîndunica 05, 
raportează unde te afli" ! ...„Sînt 
Rîndunica 05, altitudine 2000 m, 
intru pe verticală, la bord to
tul normal"- „Șoim 09, sînt Fra
ga. Mai ai cinci minute în zo
nă. Răspunde cum te descurci. 
Recepție..."

Se înțelege, sîntem la punctul 
de zbor. în mijlocul cîmpului 
bătut de dogoarea soarelui. 

Fraga", comandantul, conduce,

In ultimii ani, la Sibiu, 
torită unui grup de inimoși 
tiviși i 
Dezideriu 
orientare 
ciplină a 
sporturile 
lor. Argumentul ni-1 oferă un 
interesant test : la sfîrșitul 
unui concurs, din cei peste 4 000 
de participanti. un număr de 
1835 de tineri au completat cite 
o fișă-formuiar, pusă la dispo
ziție de organizatori, la care 
fiecare trebuia să răspundă la 
următoarele trei întrebări : 1. 
îti plac concursurile de orien
tare ? — 99 la sută au răspuns 
DA ! 2. Mai vrei să participi 
la un concurs de orientare ? —

sportivi în frunte 
Heintz, specialist 

sportivă, această dis- 
devenit unul din 

preferate ale elevi-

pe calea undelor, băieții plecați 
în misiuni. Ce fel de misiuni, 
aflăm într-un scurt răgaz al ce
lui ce dirijează întreaga activi
tate. „Ampla acțiune națională 
„Daciada", prilejuiește și pentru 
noi, aviatorii, organizarea unor 
acțiuni care amplifică deosebit 
programul aeroclubului. Ne pre
gătim intens pentru etapa de 
masă a concursului. Zilele tre
cute am făcut brevetarea unei 
noi serii de instructori de zbor. 
Lotul de acrobație cu avionul 
se află și el in plin program 
de antrenamente, parașutiștii 
sint prezenți la datorie — cum 
spunem noi"-

La acestea să adăugăm că 
aici la Ploiești s-au făcut toate 
preparativele pentru deschide
rea taberelor cu profil aviatic 
organizate de C. C. al U.T.C. 
pentru tineri în uniforme al
bastre. din formațiunile de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
Notăm numele unor instructori 
care, de dimineața pînă seara, 
sub dogoarea cabinelor de ple
xiglas. îndrumă... pașii viitori
lor aviatori sportivi : Mihai AI- 
bu, campion balcanic la acro
bație, Si Vasile Nicolescu, In 
zborul cu motor. Ion Mihai, 
Constantin Trimbițașu, Alexan
dru Marin, la parașutism. Și a 
unor „doctori" de motoare, cum 
sînt denumiți tehnicienii : Ion 
Vlaicu, Turna Postăvărcscu, 
Gheorghe Tocaciu...

Din sud coboară în priză de 
aterizare, cu „mișcări" pruden
te. un Zlin alb-roșu. Aparatul

Băneasa-lac

MINI-NAVELE
AU IEȘIT
ÎN LARG

întrecerile 
publican de 
propulsate si telecomandă, des
fășurate la Clubul central de 
modelism de pe malul lacului 
Băneasa, s-au constituit ca o 
adevărată paradă de vase, care 
au evoluat cu viteze amețitoare 
sau în grațioase volte De oglin
da apei. Să amintim doar că 
numărul lor s-a ridicat la peste 
170, de forme și culcri diferite, 
de tipuri diverse, creație a fan
teziei micilor și mai marilor 
constructori modeliști. Demons
trațiile organizate cu acest pri
lej în fata numerosului public 
care se găsea la ștrand au dat 
un plus de amploare evenimen
tului. înșcriindu-I printre nu
meroasele acțiuni aflate în ca
lendarul federației de speciali
tate sub genericul Daciadei.

Numărul mare de categorii și 
probe care au alcătuit progra
mul a dat posibilitate multora 
dintre cei 138 de participanți să 
urce ne podiumul de premiere, 
dintre care unii chiar de mai 
multe ori. Iată și bogata listă 
de campioni : Leontin Ciortan, 
Ștefan Pop. Frederic < 
Petru Abraham (toți de 
Petroșani), Gh. Anghel. 
Postolache. Micu Milu. 
Neagu, L. Aanci (toți_
CS.U. Galați). Marcel Fita, 
Laslău (Sport Club Bacău), 
Greger (Voința Reghin). C. 
păvăloaie (Aripile Brașov), 
Orban (Mecanica Timiș). 
David (Voința Arad), S. Se- 
cărșan (Sebeș Alba) și O. Răz- 
van (Energeticianul București). 
Pe echipe au cîștigat sportivii 
de la C.S.U. - • ■ 
cei de la Jiul 
ța Arad.

Spectacolul 
Băneasa-lac 1 
amploarea 
activități, 
„șoimilor", 
rilor. dezvoltîndu-le 
pentru muncă. 
Si sport. (V- T.)

rc-campionatului ... 
navomodele. viteză

Csaszar, 
la Jiul 

. Eugen 
Lucian 
de la 

F. 
H.
A- 
H. 
P.

Galați, urmați de 
Petroșani și Voin-

marinăresc de la 
vine să 

crescindă 
mai ales 
pionierilor

confirme 
a acestei 
în rîndul 
si școla- 
dragostea

pentru tehnică

NECULAI CIORASCU — satul Bălănești, corn. Podu Tur
cului, jud. Bacău. „La data cînd vă scriu, am vîrsta de 64 
ani, care nu mă stingherește din punct de vedere al activi
tății fizice cu nimic. In cea mai mare parte a vieții mele am 
lucrat la. munca cîmpului. Dar ceea ce vreu să vă informez 
este că in numai 16 ani de activitate am parcurs pe jos 
(naveta intre satul Bălănești și comuna Adjudul vechi) 64 820 
km. Legat de asta, vreau să vă arăt că am o condiție fizică 
bună și vă rog să binevoiți a mă ajuta sau indruma, pentru 
a ști ce ar trebui eu să fac pentru a parcurge un traseu sta
bilit, ea să cunosc frumusețile și meleagurile patriei noastre, 
pe de o parte, iar pe de altă parte, să ' 
că mișcarea inseamnă sănătate și viață

Felicitări pentru 
cei 64 820 km ! De 
asemenea, vă mul
țumim pentru e- 
xemplul pe care îl 
oferiți tuturor, sus- 
ținînd prin fapte 
că „mișcarea în
seamnă sănătate și 
viață lungă". Tra
seul dv-, care ar

demonstrez 
lungă".
a stabili și 
drumeției 
și popasurile, even
tual în colaborare 
cu alte consilii ju
dețene pentru edu
cație fizică și sport, 
încă o dată, feli
citări 
drum.
adevărat

tuturor

precum

96 la sută au răspunș DA ! 3. 
Vrei să faci parte dintr-un club 
de orientare ? — 62 la sută au 
fost de acord. De notat că la 
aceste răspunsuri 60 la sută din- 
trei cei chestionați au fost fe
te. L-am întrebat pe Dezideriu 
Heintz : „De unde această mare 
pasiune a elevilor pentru orien- ■ se așează corect pe sol. De la 
tare sportivă ?“ „Toate au în
ceput din primăvara anului 
1974, cînd am organizat la aso
ciația sportivă „Electrica" Sibiu 
întrecerea de orientare „Cupa 
Cibinului", concurs sub forma 
unui „Decatlon de orientare".
Au luat parte 4 769 de elevi și 
pionieri. în anul următor, tot în 
cadrul a 10 concursuri, au luat 
parte 16150 elevi. Anul trecut 
am organizat doar o singură 
competiție unde au luat parte 
4112 elevi, iar anul acesta cu 
prilejul „Cupei Independenței" 
organizată în cadrul Daciadei 
s-a înregistrat un adevărat re
cord : 5 200 de participanți. Dis
ciplina aceasta a devenit popu
lară".

Ca urmare a acestui interes, 
organele locale, cu sprijinul fe
derației de specialitate, au ho- 
tărît să creeze, în viitor, la 
Sibiu, primul club de orientare 
sportivă de performanță din 
țara noastră.

Ilie IONESCU-coresp.

postul elevului coboară o fată, 
Elena Bălășoiu. Aflăm că este 
elevă a Liceului din Buzău, că 
toată iarna a făcut naveta la 
Ploiești pentru a urma cursu
rile teoretice de aviație. Acum 
a trecut la zbor. „Și zboară des
tul de bine “ — ne spune ins
tructorul Mihai Albu. Care este 
secretul. Elena ? „Un lucru pe 
care il faci cu pasiune nu poa
te să nu iasă bine"...

Dar, la verticala aerodromu
lui intră avionul AN2. Zgomo
tul motorului scade si în văz
duh „înfloresc" cupolele multi
colore- Sînt băieții care se află 
la primul lor* salt cu parașuta, 
li aterizare ne apropiem de 
unul din ei. Cum te numești ? 
Dar, de emoție, nu înțelege în
trebarea și răspunde precipitat: 
„Am reușit... !“

Este. într-adevăr, un succes al 
voinței. începutul de drum în 
sportul curajului.

Viorel TONCEANU

MARATONiȘTi" PE CALEA UNDELORzz
YO DX Club este denumirea clu

bului radioamatorilor noștri de 
performanță. El reunește sportivi 
care dețin titlul de maestru al 
sportului sau care activează — 
cu succese deosebite — in do
meniul undelor scurte și ultra
scurte. înființat in 1964, YO DX 
Clubul iși sporește mereu rân
durile. In această perioadă ra
dioamatorii de performanță iși 
înscriu și ei acțiunile sub gene
ricul „Daciadei". Dintre obiecti
vele pe care și le pro
pun : o bogată activitate de 
trafic, participarea activă la 
competițiile organizate de fe
derația noastră de specialitate 
și asociații de radioamatori din 
alte țări, precum și o sistema
tică muncă de cercetare teh
nico-științifică. Astfel, . urmă
rind traseele de deplasare a 
sateliților artificiali pentru ra
dioamatori, a rgiurilor de me
teoriți, construind antene de 
mare randament și perfecțio- 
nindu-și permanent echipamen
tul de radio-emisie-recepție ei 
au reușit să stabilească legături 
radio, in unde scurte și ultra 
scurte, cu 
tot globul, 
tanțe, au 
succese in 
și internaționale pentru care au 
primit un mare număr de di
plome românești și străine.

Este interesant de subliniat 
că periodic se alcătuiesc cla
samente ale celor mai buni 
sportivi, membri ai YO DX 
Club, pentru activitatea desfă
șurată, după numărul „țărilor" 
lucrate ți, separat al diplome
lor primite. Iată, de pildă, in
dicativele și numele radioama
torilor situați pe primele 10 
locuri in activitatea de unde 
scurte la sfirșitul lunii mai, cla-

radioamatori de pe 
la foarte mari dis- 
obținut remarcabile 
competițiile interne

sament care vorbește de la 
sine despre anonima dar rod
nica activitate a acestora: 
după numărul „țărilor" 
YO3JU — Octavian ~ 
țări) ; 2. Y03AC
Giurgea (300) ; 3.
Gheorghe Cerchez 
YO4WU — Sever
YO9CN — Virgil Ionescu (262) ;
5. YO3RF — Gheorghe Craiu 
(269) ; 6. YO3RG — Romulus 
Radulescu (246) ; 7. YO7DL — 
Alexandru Sirbulescu și YO8CF
— Ioan Iacob 4.231) ; 8. YO2CD
— Mircea Negruți și YO9APJ — 
Adrian Sinițaru (228) ; 9. YO3CR
— Vasile lliaș (224) ; 10.YO2IS
— lulius Suli (221). După nu
mărul diplomelor primite : 1.
YO3CR — Vasile lliaș (252 di
plome), 2. YO8CF — Ioan Ia
cob (230) ; 3. YO5BQ — "
Bartl (200), 4. YO6AW — 
tor Demianovschi (178), 
YO3FF - • -
6. YO4ASG — Emil Aron (150),
7. YO2BU - . .. -
(139), 8.
Fenyo (135), 9. YO3AC — An
drei Giurgea (127), 10. YO7VDO
— Victor Vazicri (122).

Ion HOABAN

1.
Bordea (312 
— Andrei
YO2BB — 
(269) ; 4.

Diaconii și

Josif 
Vic- 

. 5.
Petre Cezar (153),

— Constantin Dan 
YO3JW — Stefan

g

g

putea fi și un ex
celent mijloc de 
propagandă, ar tre
bui stabilit, credem 
noi, de C.J.E.F.S. 
Bacău, tocmai în 
acest scop. Bănuim 
că vă este ușor să 
faceți o cursă de 
antrenament pînă 
la Bacău, pentru

VIOREL MITREA — București. „Este ______
Georgescu va fi singurul fotbalist european care 
de două ori „Gheata de aur" ? Vă rog să-mî răspundeți ce 
fotbaliști români au înscris mai mult de 41 de goluri".

DUDU 
GESCU 
primul, ci cel de-al 
treilea fotbalist eu
ropean care cîști- 
gă de două ori 
„Gheata de aur". 
El îi succede lui 
EUSEBIO (1968 + 
1973) și lui GERD 
MULLER (1970 + 
1972). După cum 
vedeți, Dudu se 
află într-o frumoa
să companie. Dacă 
ar fi să facem un 
clasament prin a- 
dițiune de puncte, 
pe locul întîi s-ar 
afla Eusebio, cu 82 
de goluri (42+40), 
urmat 
Muller, 
+ 40). 
veni pe 
eu un total de 74

ȘTEFAN LUCACI . ______
care sînt argumentele situării lui Ilie Năstase pe locul VI 
în clasamentul capilor de serie la Wimbledon. Eu 
jucătorul nostru ar “ ’ ‘ ‘

Ordinea 
de serie 
problemă 
cată, care 
general în 
computerului, 
dumerirea dv. poa
te fi alimentată și 
de faptul că Bjbrn 
Borg, de pildă, deși 
a cîștigat anul tre
cut Wimbledonul, în 
finală cu Năstase, 
este acum cap de 
serie numărul doi, 
după Jimmy Con
nors. în ceea ce 
privește locul III, 
se pare că în cazul 
lui Villas s-a ținut 
seama de recenta 
victorie a argenti- 
neanului la Roland 
Garros. Poziția lui 
Roscoe Tanner este

IOAN LAZAR —
7 iunie a.c. ceva despre 
spunea că, pe o perioadă 
jucătorilor de la o echipă

Se lucrează la 
un nou regulament 
de transferări, care 
va promova ideea 
legării jucătorilor 
de cluburile unde 
s-au consacrat, de 
locurile lor natale 
și cele de muncă. 
Se urmărește, ast
fel, în principal, 
stimularea centre
lor care produc 
jucători. Aradul a 
fost cîndva în a- 
ceastă situație, dar 
a pierdut destui 
jucători. S-ar pu
tea ca actuala ste
rilitate a centrului 
fotbalistic arădean 
să fie consecința 
unei descurajări le
gate de dificulta
tea păstrării jucă
torilor în limitele 
județului. Cea mai 
sugestivă situație 
se constată la ve
cinii dumneavoas
tră timișoreni. Ma
rele club timișo
rean Ripensia a-

ca Dudu 
a ciștigat

GEOR- 
nu este

de Gerd 
cu 78 (38 
Dudu ar 
locul III,

capilor 
este o 
compli- 

se dă în 
sarcina...

Ne-

înscris mai mult de 41 de goluri".
de goluri pînă as
tăzi. (După cum se 
știe, el mai are de 
jucat două etape), 
în clasamentul e- 
ficacității per edi-

Dudu ar avea șan
sa de a se apropia 
mult de acești doi 
înaintași. Să mai 
notăm că ediția 
1976/77 a trofeului 
este o ediție jubi
liară, a 10-a... în 
altă ordine de idei, 
Dudu 
este al 
balist 
istoria 
într-un 
al României, 
primul loc se află 
Bonyhadi, cu 49 de 
goluri în ediția 
1947—48. înaintașul 
de la I.T.A. a făcut 
parte dintr-o echi
pă care a marcat 
în acea ediție 129 
de goluri, într-o 
formulă de 16 echi
pe.

Georgescu 
doilea fot- 
român în 
eficacității 
campionat 
’ Pe

ție, pe primul loc 
se află Yazalde, cu 
46 de goluri, urmat 
de Skoblar, cu 44. 
După cum vă dați, 
credem, scama,
— Cluj-Napoca. „Vă rog să-mi spuneți

Conservele din pește oceanic
sînt un aliment complex, bogat în substanțe 
nutritive. Proteinele, aminoacizii, 
vitaminele A ți D, fosforul, fierul, 
sint numai cîteva dintre bogățiile

grăsimile, 
sulful... 

nutritive 
ale acestui aliment, care se mențin in 

i; CONSERVELE DE PEȘTE OCEANIC

Stavrizi în sos tomat Hașe de stavrizi 
]> Macrouri in sos tomat Hașe de macrouri

cred că
fi trebuit să se afle 
oarecum surprinză
toare (locul IV), el 
fiind doar semifi- 
nalist anul trecut, 
în sfîrșit, locul V, 
atribuit lui Gott
fried, are drept 
argument unele re
zultate bune în a- 
ceastă primă ju
mătate de an și, 
daeă vreți, recenta 
victorie asupra lui 
Năstase, în turneul 
de la Roland Garros, 
în concluzie, chiar 
dacă există două 
senine de întreba
re în legătură cu 
Tanner și Gottfried, 
această ordine a 
capilor de serie ni 
se pare mai puțin Lloyd, recenta 
importantă. Impor- noșiință a lui 
tant este ca Ilie rădău...
Arad. „Am citit in ziarul «Sportul» 

un nou sistem de transferări. Se 
de cinci ani, s-ar opri transferarea 
Ia alta în Di vi.
în rîndurile 

uoi „in- 
clujeanuî

mai sus".
Năstase să 
monstreze, 
le

ne de- 
în zile- 

următoare, că 
poziția lui reală 
este mai bună în 
momentul de față. 
Să mai menționăm 
că gazonul de la 
Wimbledon a și o- 
perat o „corectură" 
la concluziile com
puterului, „elimi- 
nîndu-l“ pe capul 
de serie numărul 
patru, Roscoe Tan
ner, încă din pri
mul tur. Bătrînul 
All England Club a 
ales pentru aceas
tă „sancțiune" pe 
tînărul și talenta
tul englez John 

cu- 
Hă-

;_.a A..."

din

vea
sale doar doi 
truși" : c 
Rindea și... arădea
nul Schwartz. „Poli" 
de astăzi, în schimb, 
are în echipa de 
bază doar doi ti
mișoreni (Lața și 
Floereș. acesta din 
urmă titularizîndu- 
se doar în urma 
accidentărilor lui 
Anghel). Noul re
gulament de trans
ferări urmărește să 
dea gir producției 
fiecărui județ în 
parte. Cit privește 
pericolul ca într-un 
viitor apropiat, cum 
spuneți dumnea
voastră, Steaua sau 
Dinamo să coboare 
pînă la nivelul 
tehnic al unor e- 
chipe din eșalonul 
inferior, grija dum
neavoastră nu este 
întemeiată. în mo
mentul de față, 
foarte mulți jucă
tori bucureștcni e-

voluează in pro
vincie, începînd 
cu Mulțescu, Du- 
mitrache, Pă'tini- 
șan, Naom, Ștefă- 
nescu (Craiova). 
Olteanu (Pitești), 
ca să nu mai po
menim de Deleanu, 
Pantea, Fl. Dumi
trescu, Augustin, 
Dragnea, Nunweil- 
ler, Angelcscu, Du- 
mitriu IV, această 
înșiruire fiind doar 
un cap de listă 
pentru alți zeci și 
zeci de jucători. 
Să sperăm, îm
preună cu dv., că 
noul regulament de 
transferări va pu
ne capăt tuturor 
anomaliilor șl, mai 
ales, că nu va fi 
din -nou o simplă 
formulă 
diară, ca 
altele...

interme- 
multe

loan CHiRILĂ

GOSPODINE!
Unitățile „GOSPODINA* vă ajută să eco

nomisiți timp șl energie oferindu-vă prepa
ratele șl scmipreparatele lor culinare. Cu 
ajutorul lor, într-un timp „record", veți pregăti 
o masă bogată, variată și foarte gustoasă.

Dacă deveniți cumpărătoare permanente ale 
preparatelor șl semi preparatelor culinare tip 
„GOSPODINA" veți constata cu plăcută sur
prindere că dispuneți de mult mai mult timp 
liber.



Participare numeroasă, entuziastă, varietate in acțiuni — iată numitorul comun al întrece
rilor sportive desfășurate la Botoșani, sub semnul „Daciadei"

Foto : Aurel HURMUZ — Botoșani

STADIOANELE - SUB SEMNUL
UNEI CRESCÎNDE AFLUENȚE DE CONCUBENȚI

PUTERNIC STIMULENT ȘI PENTRU 
SPORTUL RE PERFORMANTĂ
• Acțiuni de testa re-selecție care să aducă în prlm- 
plan noi talente • Sprijin deosebit ramurilor priorita
re și — în primul rînd — atletismului Colabora
re strînsă profesor-antrenor O Cîmp larg deschis 

inițiativelor
„Daciada", marea competiție 

naționala care se adresează tu
turor iubitorilor sportului din 
țara noastră, dar — in primul
riad — tinerelului, sa a.ia in 
ptină desfășurare. Prin aria ei 
ue extindere practic nelimitata, 
prm diversitatea maniiestări- 
ior pe care le programează și. 
Înainte de toate, prin țelurile 
pe care și le-a propus, „Dacia- 
ua" reușește, chiar la puțină 
vreme după primele sale star
turi. să mobilizeze energii, să 
stimuleze întregul nostru sport, 
sâ-i dea un nou avint,

„Daciada" își propune să asi
gure deopotrivă dezvoltarea in
tensă și multilaterală a edu
cației fizice și sportului de 
masă și să contriDUie la ridi
carea nivelului general al ac
tivității sportive de perfor
manță. Continuind să iniăți- 
șam realizările din domeniul 
educației fizice (participarea la 
acțiunea „înotul pentru toți", 
organizarea serbărilor și de
monstrațiilor sportive, iniție
rea acțiunilor turistice in ca
drul „Amicilor drumeției" 
ș.a.m.d.) și ai sportului de 
masă (campionatele asociațiilor 
sportive, capele pe ramuri de 
producție, campionatele locale 
etc), vom acorua o atenție deo
sebită și acțiunilor din sportul 
de performanță. Mai întîi, pre
cizăm că in acest an compell 
țiile din cadrul „Daciadei" se 
desfășoară pină la nivel jude
țean, finalele pe țară fiind pro
gramate in anul 1978.

Constituind un mijloc efi
cient de realizare a obiective
lor Programului privind dez
voltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea sporti
vilor români in vederea parti
cipării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
acțiunile inițiate în sportul de 
performanță trebuie să anga
jeze plenar forțele cluburilor și 
asociațiilor sportive, ale organe
lor sportive orășenești, muni
cipale și județene. In această 
privință, șeful secției sport de 
performanță și pregătire olim
pică din cadrul C.N.E.F.S., Va
lentin Constandache, sublinia — 
în atenția tuturor activiștilor, 
antrenorilor și profesorilor de 
educație fizică — ca „Daciada 
să fie privită nu numai in re
lația competiție-rezultat, ci — 
în primul rînd — prin prisma 
marilor posibilități pe care le 
are de a contribui efectiv și 
eficient la progresul real al 
unor ramuri sportive priorita
re, in primul rind al atletis
mului, prin organizarea unor 
ample acțiuni de selecție, care 
să ducă la întinerirea secțiilor 
și echipelor și Ia îmbunătățirea 
procesului instructiv-edueativ".

Fără Îndoială, atenția tre
buie să se îndrepte șt spre ac
tivitatea competițională. Ea 
trebuie însă să aibă un cadru 
adecvat, atrăgător, să ofere 
participanților cele mai bune 
condiții de exprimare a talen
tului și pregătirii, să constituie 
o propagandă eficientă. Lărgi
rea bazei competiționale trebuie 
să țină seama de cele două 

deziderate majore ale sportului 
de performanță : participare și 
valoare. Aceasta pentru că. pe 
lingă faptul că se urmărește 
mobilizarea tuturor celor caoa- 
bili să realizeze rezultate, „Da
ciada" are și scopul de a duce 
la îmbunătățirea substanțială a 
recordurilor orășenești și jude
țene, a celor naționale, la se
lecționarea și promovarea ele
mentelor valoroase în loturile 
reprezentative, chiar in ceie 
olimpice.

„Daciada" creează și premise 
favorabile pentru amplificarea 
colaborării dintre cluburi, din
tre asociații, dintre comisiile 
locale pe ramură de sport. în 
acest plan se impune realiza
rea unei fructuoase colaborări 
între unitățile de performanță 
și școli. între antrenori și pro
fesorii de educație fizică, astfel 
ca elementele valoroase, de 
perspectivă, din rîndurile școla
rilor, să intre mai repede in 
circuitul performanței. Din a- 
cest punct de vedere, marea 
competiție națională a creat 
cadrul propice, programînd în
treceri atît pentru seniori, cit 
și pentru juniori.

Iată, așadar, că „Daciada" 
are menirea să sprijine dez
voltarea multilaterală, conti
nuă, substanțială a întregii 
noastre mișcări sportive. Ea 
prilejuiește manifestarea ini
țiativelor activiștilor și tehni
cienilor pentru cuprinderea 
masivă a tuturor iubitorilor 
sportului într-o întrecere de 
amploare, asigurîndu-se atît 
întărirea sănătății tuturor ce
tățenilor și dezvoltarea armo
nioasă a tinerei generații, cit 
și selecționarea și promovarea 
talentelor capabile să aducă 
reprezentativelor țării o evi
dentă creștere a potențialului 
lor competitiv.

CAI TOT MAI LARGI TURISMULUI DE MASĂ
La indicația Biroului Comitetului jude

țean Iași al P.C.R. organele competente 
au definitivat, cu puțin timp In urmă, un 
amplu program privind dezvoltarea turis
mului în această parte a țării, program 
ale cărui prevederi se vor realiza sub 
semnul „DACIADEI". Sarcina îndeplini
rii măsurilor stabilite a fost încredințată 
Consiliului județean de control muncito
resc al activității economice și sociale. 
La solicitarea noastră, vicepreședintele 
acestui organism, tovarășul loan Blaga, 
ne-a oferit cîteva detalii : „Cunoașterea 
vestigiilor de cultură materială și spiri
tuală. a poporului nostru, a monumente
lor de artă și arhitectură, ridicate pe a- 
ceastă străveche vatră românească, pe 
de o parte, și necesitatea antrenării ma
selor largi de oameni ai muncii, în spe
cial a tineretului, la practicarea turismu
lui de masă, a altor forme de turism, pe 
de altă parte — iată doar cițeva dintre 
argumentele care au stat Ia baza întoc
mirii programului pe care îl discutăm". 
Prin conținutul său, .programul marchea
ză un pas important pe calea punerii în 
valoare a întregului potențial turistic al 
acestor meleaguri. Reținînd că șe are în 
vedere, printre altele, dezvoltafea turis
mului balnear, modernizarea și deschide
rea de noi trasee, lărgirea bazei mate

riale a drumeției, notăm ca deosebit de 
însemnat faptul că în program se pune 
un mare accent pe dezvoltarea turismu
lui ca principală formă de atragere a 
maselor în practicarea exercițiilor fizice.

în școli și unități economice s-a tre
cut, în ultima vreme, la organizarea

Din inițiativa Biroului Comitetului județean 
lași al P. C. R.
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cercurilor „PRIETENII TURISMULUI 
DE MASA". Prin înființarea lor, se ur
mărește stimularea practicării celor mai 
populare forme de turism, cum ar fi : 
drumeția, agrementul, orientarea sporti
vă. cicloturismul, speoturismul ș.a.

Cu sprijinul O.J.T. și B.T.T., se vor 
organiza excursii la sfîrșit de săptămînă 
pe diverse trasee turistice, la locuri de 
agrement, în mijlocul naturii, unde oa
menii muncii pot beneficia din plin de 
aer, apă, soare, mișcare, precum și la 
monumentele istorice și de artă, la festi
valurile cultural-sportive.

în capitolul referitor la diversificarea

„Daciada" se manifestă prin 
atractive competiții, in nume
roase localități ale țării. La 
startul întrecerilor sînt prezenți 
pionieri, elevi, tineri din între
prinderi și instituții, din locali
tăți rurale.

„TURUL CICLIST

AL CETĂȚILOR

HUNEDORENE"

DEVA. Activitățile sportive 
de masă desfășurate in cadrul 
„Daciadei" au cunoscut un 
avint deosebit in județul Hune
doara. în organizarea tuturor 
factorilor cu atribuții — pe un 
itinerar care a străbătut, prac
tic, întregul teritoriu al jude
țului — s-a desfășurat compe
tiția „Turul ciclist al cetăților 
hunedorene". La start au fost 
prezenți 70 de tineri din Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Brad, 
Călan, Orăștie și Simeria. Tra
seul a inclus localitățile Sime
ria, Hunedoara, Rapolt, Bobîlna, 
Geoagiu, Orăștie, Costești, 
Deva — unde se află impor

in plinâ desfășurare, in întreaga (ară

CONCURSUL SĂTESC DE LUPTE GRECO-ROMANE
întrecerile prilejuite de o 

foarte populară manifestare 
care se adresează tinerilor din 
mediul rural — „Concursul 
național sătesc de lupte gre- 
co-romane“, dotat cu „Cupa 
UNCAP“ — se apropie de faza 
finală. Etapele de pînă acum 
— desfășurate în cadrul „Da
ciadei” — au reunit la start 
mii de iubitori ai acestei stră
vechi discipline, tineri care 
muncesc pe ogoarele coopera
tivelor agricole, în stațiunile 
de mecanizare a agriculturii, 
elevi și alte categorii de ti
neri, membri ai asociațiilor 
sportive sătești. Pot fi date 
ca exemple de bună organiza
re și desfășurare etapele pe 
asociații care au avut loc în 
județele Suceava (comunele 
Vicov, Măneuți, Bădeuți. Bo- 
sanci, ipotești), Bistrița-Nă- 
săud (Livezile, Teaca, Lechin- 

tante monumente istorice și o- 
biective turistice. Deci, prilej 
de îngemănare între sport și 
cultură, sub semnul educației 
patriotice a tineretului.

Pină în prezent, în cadru* 
..Daciadei" s-au desfășurat — 
în toate orașele și centrele in
dustriale hunedorene, precum și 
în comunele Băcia, Baia de 
Oriș, Unirea, Rapolt, Sarmize- 
getusa — întreceri de fotbal, 
handbal, volei, baschet, popice, 
la care au participat peste 
10.000 de tineri și elevi.

„CUPA DÎMBOVIȚEI"

TÎRGOVIȘTE. După inaugu
rarea modernului complex de 
tenis din localitate, pe cele 8 
terenuri de zgură s-au desfășu
rat, în cadrul „Daciadei", întrece
rile primei ediții a „Cupei 
Dîmboviței". La concurs au fost 
prezenți, în afara sportivilor lo
calnici, și invitați din Bucu
rești și Ploiești. Competiția a 
fost cîștigată de echipa de la 
Tenis Club București. Dintre 
tenismani s-au evidențiat E.

în
Motl-

vrea să le aflăm

acestei săptămîni 
desfășurarea de

ța, Prundul Bîrgâului), Timiș 
(Ceacova și Orțișoara), Arad 
și altele. Cu atît mai surprin
zător ni se pare faptul că în 
județele Mureș și Gorj nu au 
fost organizate întreceri 
cadrul acestei acțiuni, 
vele ? Am ' *
și noi I

Sfîrșitul 
prilejuiește 
etape județene în numeroase 
alte localități. Credem că oca
zia trebuie folosită pentru ca 
întrecerile să se bucure de o 
bună organizare și, paralel, 
un număr cît mai mare de 
tineri din, localitățile rurale, 
iubitori ai acestui sport să 
aibă ocazia să se familiarizeze 
cu o disciplină larg accesibilă 
și deosebit de atractivă.

Finala competiției va avea 
loc la Galați, în cursul lunii 
august.

Hnat (T.C.B.), M. Șovar (Șc. 
sp. 2 București), D. Stănesci* 
(Metalul Tîrgoviște) și alții.

M. AVANU, coresp.

ATLEȚII-ELEVI IN FINALA 
REPUBLICANĂ '

A TETRATLONULUI

SUCEAVA. Timp de două 
zile, stadionul Arini din loca
litate a fost gazda finalei pa 
țară a Campionatului republican 
de tetratlon atletic școlar. Au 
participat 15 echipe de băieți 
și 13 de fete, din întreaga țară. 
Organizarea excelentă, timpul 
prielnic, precum și buna pre
gătire a concurenților au per
mis dispute de ridicat nivel, 
încheiate cu rezultate promiță
toare. Primii clasați pe echipe : 
1. Școala generală 190 București 
1214 p; 2. Șc. gen. 2 Rm. Vîl- 
cea 1 205 p; 3. Șc. gen. 22 Ti
mișoara 1 196 p — Za băieți; 
1. Șc. gen. 190 București 1368 
p; 2. Șc. gen. 19 Sibiu 1312 p; 
3. Liceul D. Cantemlr Iași 
1 277 p — la fete. Probe : lun
gime — I. Buliga (Șc. gen. 1 
Drobeta Tr. Severin) 6,40 m ; 
60 m — A. Lung (Șc. gen. 19 
Sibiu) 7,5 sec.; înălțime — I. 
Buliga (1,85 m); aruncarea
mingii de oină — I. Buliga 
86,30 m; fete : lungime — Si
mona Dobre (Șc. gen. 190 
București) 5,32 m; 60 m — 
Nicoleta Vornicu (Șc. gen. 190) 
8,1 sec.; înălțime — Rodlca Bo- 
gorin (Șc. gen. 19 Sibiu) 1,53 
m; aruncarea mingii de oină — 
Dorina Popescu (Liceul Cod- 
lea, jud. Brașov) 66,86 m.

O altă acțiune deosebit da 
atractivă, cu rezonanțe educa
tive puternice, care a avut ca 
loc de desfășurare Dorna Can- 
drenilor, a. fost cea intitulată 
„SÎNTEM NEPOȚI DE DACI 
ȘI DE ROMANI". Sub acest 
generic, aproape 200 de tineri 
din comuna amintită, precum și 
din altele învecinate, s-au în
trecut într-o frumoasă compe
tiție de masă, la aruncarea 
mingii de oină, trageri cu arma 
cu aer comprimat, exerciții a- 
plicative

C. ALEXA-coresp.

acțiunilor de acest gen se preconizează 
intensificarea turismului cu temă și dru- 
meție-concurs, turismul la date fixe în 
zonele unde au loc serbări tradiționale, 
turismul de echitație realizat prin 
excursii pe cai sau de învățare a călă
rie!.

Turismul nautic se va dezvolta prin a- 
menajarea și atragerea în circuit a baze
lor nautice de pe Șiret, Jijia, Ciric II și 
III, Podul Iloaiei, Popești, Tansa—Bel- 
cești, Dumbrava, Ezăreni, Aroneanu. în 
cadrul măsurilor pentru dezvoltarea ba
zelor sportiv-turlstice, C.J.O.P. și B.T.T. 
vor amenaja baze sportive în satele de 
vacanță și taberele Bucium, Muncel, Ci
ric. Pircovacl, Pașcani, Poiana — Deienl 
și, respectiv, realizarea cabanei tineretu
lui de la Bîrnova, dotată cu terenuri de 
tenis, volei, baschet, handbal și o popică- 
rie.

Inițiativa Biroului Comitetului jude
țean Iași al P.C.R. va contribui, fără în
doială, la imprimarea unui caracter cu a- 
devărat de masă turismului. Prin tran
spunerea în viață a prevederilor progra
mului, arsenalul măsurilor de educare a 
maselor și prin intermediul activității tu
ristice se va Îmbogăți considerabil.

Ion GAVRILESCU



I în lumina exigențelor 
programului *

aprobat de partid 
privind

■ dezvoltarea continuă .
1 a mișcării sportive ‘

ce se Întreprinde pentru îndepliniri
SUPERIOARĂ A SPORTULUI ROMÂNESC r'

E3ESEH)
TREBUIE MAI BINE VALORIFICATE!

CONDIȚIILE EXISTENTE Lia Manoliu opinează:

La Montreal, atletismul nostru n-a confirmat valoarea cu care era 
creditat, reprezentanții noștri avînd — după cum se știe — o evo
luție slabă, cu mult sub nivelul edițiilor trecute ale Jocurilor Olim
pice. Episodului canadian i-au urmat insă măsuri clare, precise, 
care asigurau posibilitatea unei rapide redresări a acestui sport atît 
de important și cu cea mai mare pondere in programul olimpic 
— 37 de probe, deci 111 medalii 1

Ce s-a făcut pentru aplica
rea acestor măsuri 1 Ce ne a- 
rată rezultatele pe care le 
putem consemna acum, cu afît 
de puțin timp înaintea unor 
mari confruntări atletice inter
naționale ?

de muncă și nimeni nu mai 
știe nimic despre aceste între
ceri care, poate, au reunit la 
start tineri cu mari posibilități 
de afirmare în atletism. Eficien
ța unor asemenea competiții — 
uneori destul de costisitoare —

Atletismul are nevoie de... atlețr!
Cu toate că peste tot se vor

bește despre prioritatea eare 
trebuie acordată atletismului, 
despre virtuțiile acestui „sport 
el sporturilor", adevărul este că, 
in practică, se face mult prea 
puțin pentru ca baza de masă 
• acestei discipline să crească 
in mod corespunzător. De a- 
ceea, au fost stabilite — prin
tre alte obiective — sarcini 
privind testarea anuală a unui 
număr mare (circa 150 000) de 
copii și juniori, pentru depista
rea elementelor talentate și 
promovarea lor in secțiile de 
performanță.

în toamna anului trecut, fe
derația de specialitate a avut 
linele acțiuni meritorii în aceas
tă direcție, angrenînd un mare 
număr de profesori de educație 
fizică și alți specialiști din ju
dețe în testarea și selecția tine
rilor atleți, pc care, dealtfel, 
l-am văzut și noi cu prilejul 
unor concursuri organizate la 
București. Este adevărat că 
unii dintre aceștia au fost se
lecționați în secțiile diferitelor 
cluburi și asociații sportive, dar 
de marea lor majoritate nu se 
mai știe aproape nimic (ne re
ferim, desigur, la cei cu per
spective de afirmare în activi
tatea de performanță), ceea ce 
Îndreptățește concluzia că efi
ciența întregii acțiuni poate fi 
apreciată, cu multă îngăduință, 
doar de 50 Ia sută.

Dacă in toamnă, după cum 
se vede, ș-a muncit cu jumă
tăți de măsură, în primăvara 
acestui an (și pînă la această 
dată !) nu s-a făeut mai nimic 
pentru testarea și selecția atle- 
ților școlari. Există, e drept, 
unele proiecte de toamnă, dar 
timpul pierdut nu mai poate fi 
recîșligat și este păcat pentru 
că, înainte de toate, atletismul 
are nevoie de... atleți !

Sistemul competițiilor de ma
să cuprinde suficiente întreceri 
atletice. Ele sînt organizate în 
toate, județele, adesea cu un 
număr mare de participanți. 
Dar aproape toate aceste com
petiții se desfășoară în ano
nimat, profesorii de specialitate 
si antrenorii sînt foarte rar 
văzuți în tribune și cu atît mai 
puțin pe stadion. Performan
țele — extrem de modeste — 
sînt înscrise într-o evidență 
pentru un eventual control, ac
țiunea este punctată în planul

Natalia Mărășescu timpul
cursei victorioase de 3 000 m a 
concursului internațional de la 

Bourges
Foto : Emile SINEAU

este, astfel, expediată la peri
feria preocupărilor. Credem că, 
in primul rînd. organele spor
tive județene ar trebui să me
diteze Ia 
mai ales, 
secință.

această situație. Și, 
să acționeze in eon-

Ceea
va fi

ce ra decide
volumul mare

al pregătirii
susțin, cu îndrep- 
pot ti făcute com- 

performanțele
Specialiștii 

lățire, că nu 
perații între 
Montrealului și cele ale etapei 
actuale de pregătire a aileților 
fruntași (deși, de exemplu, Na
talia Mărășescu — și nu numai 
ea — a infirmat, parcă, această 
teorie). In orice caz, in aștep
tarea „vîrfului formei sportive", 
preconizat pentru luna august 
(finala Cupei Europei si Uni-

PERFORMANTELE CAMPIONILOR
LA NIVELUL ÎNCEPĂTORILOR

ȘCOALA este, sau, mai bine 
Spus, ar trebui sd fie — din mo
tive cunoscute, pe care nu le mai 
amintim — principala pepinieră 
s atletismului de performanță. Cu 
destul de puține excepții, atle
tismul școlar nu se ridică, însă, 
la nivelul cerințelor formulate 
în ultimele documente de partid 
referitoare la dezvoltarea mișcării 
noastre sportive.

Concluzia ne-a fost neplăcut 
oferită de o serie de competiții 
rezervate juniorilor și școlarilor, 
desfășurate în această primă par
te a anului.

Rezultatele înregistrate la eta
pa FINALA a campionatelor re
publicane școlare de la Bacău și 
la concursul de primăvară al ju
niorilor de categoria 1 au fost cu 
mult sub nivelul cerințelor. Un 
exemplu de dată mai recentă — 
FINALA campionatului feminin al 
liceelor metalurgice — a reliefat, 
după părerea noastră, în modul 
cel mal concludent situația pre
cară a atletismului școlar. La a- 
ceastă FINALA „performanțele"

campioanelor se situează la limi
ta inferioară a cerințelor pentru 
debutanți : 13,7 — 100 m, 29,1 — 
300 m, 4,40 m — lungime, 1,4S — 

■ înălțime șa. Desigur, ușor de in
tuit „valoarea" rezultatelor obți
nute de atletele clasate pe locu
rile următoare...

Cam așa se petrec luerurile la 
cele mai multe dintre importan
tele competiții școlare de atletism. 
Ce părere au profesorii de edu
cație fizică și, in primul rînd, 
cei cu specializarea în atletism ? 
Știm că, in ultimii ani, Ministe
rul Educației și Învățămlntului a 
inițiat ?i organizat o serie de ac
țiuni pentru impulsionarea ți creș
terea eficientei muncii profesori
lor de 'educație fizică, a cadrelor 
de specialiști care predau atletis
mul, dar rezultatele nu sînt încă, 
nici pe departe, pe măsura aștep
tărilor. Sugerăm, de aceea, foru
rilor de resort din cadrul M.E.I. 
o analiză a atletismului școlar, in 
lumina obiectivelor stabilite 
Programul de dezvoltare a 
carii noastre sportive.

prin 
miș-

versiada), nu putem să nu 
punctăm cîteva concluzii — din 
păcate, prea puțin îmbucură
toare — desprinse din compe
tițiile acestui început de sezon, 
care a cuprins, printre altele, 
campionatele universitare, „Cu
pa României" (o veritabilă tre
cere în revistă a potențialului 
atletismului din toate județele 
țării), „Internaționalele", cam
pionatele școlare și concursu
rile de primăvară ale juniori
lor.

Concluziile : PREA PUȚINI 
PERFORMERI DE AUTENTI
CA VALOARE INTERNAȚIO
NALA : Ileana Silai, Natalia 
Mărășescu. Maricica Puică. A- 
lina Gheorghiu, Gheorghe Ce- 
fan, Ilie Floroiu, Argentina 
Menis —, CÎTEVA PROBE A- 
COPERITE CORESPUNZĂTOR 
(la fete — semifond, înălțime, 
lungime, disc ; la băieți : lun
gime (cu inconstante îngrijo
rătoare), 10 000 m și 3 000 m 
obstacole. Deci, din 37, doar 
cîteva. Mult prea puțin față de 
cerințe, față de condițiile asi
gurate !

împărtășim întru totul opinia 
secretarului federației de atle
tism, prof. Gh. Zâmbreșteanu, 
care ne declara, ieri, pentru 
acest panoramic post-olimpic, 
că „ceea ce va decide, in con
tinuare, in obținerea perfor
manțelor de prestigiu pentru 
atletismul românesc va fi. pen
tru o lungă perioadă de timp, 
volumul mare al pregătirii". Se 
pare că un asemenea obiectiv 
a început să-i mobilizeze pe 
atleții noștri fruntași. Răspun
surile le vom avea după întil- 
nirea feminină România — 
R.S.F.S.R. (3 august) și după 
finala Cupei Europei de la Hel- 
.......... CONFIRMAREA o 

Universiada de la
sinki, iar 
așteptăm la 
Sofia.

Iată dar 
direcții de 
rea bazei de masă, 
atletismului școlar 
observațiile noastre 
bile și pentru cel 
și ridicarea nivelului 
manfelor în raport cu cerințele 
competitivității pe plan interna
țional — nu 
îmbunătățiri 
Uzările fiind 
ră să invite 
meditație și, 
pe toți cei care 
domeniul atletismului.

că în 
acțiune

principalele
— erețte- 

dezvoliarea 
(multe din 
sînt vala- 

universitar) 
perfor-

s-au produs, Încă, 
substanțiale, rea- 
modeste, de natu- 
la o responsabilă 
mai ales, acțiune, 

muncesc in

MUNCĂ DE CALITATE,
Despre unele dintre problemele actuale 

ale atletismului nostru am discutat, ieri, cu 
tovarășa Lia Manoliu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S. și al Federației române de atle
tism. Această discuție am sintetizat-o în ju
rul a două dintre aspectele cele mai impor
tante : 1. Care au fost principalele reușite 
ale atletismului nostru în perioada care a 
trecut de la Jocurile Olimpice, în raport cu 
cerințele exprimate în Trogram ? 2. Direc
țiile prioritare în care trebuie intensificate 
eforturile în perioada imediat următoare.

Și iată cîteva concluzii.
1. Insuccesul atleților noștri la Montreal, 

moment de serioasă analiză ți meditație, 
ne-a făcut să privim mai atent în jur și să 
constatăm aceleași vechi deficiențe : că atle
tismului nostru ii lipsește baza de masă a 
performanței ; că avem foarte multe probe 
la care sîntem, de ani și ani, descoperiți ; că 
deși, de multă vreme, atletismul este consi
derat sportul nr. 1, totuși doar puțini copir 
vin pe stadion și prea puțini tineri lucrează 
asiduu pentru performanță etc. Analiza se
rioasă, lucidă, complexă de după J.O. a 
condus La un amplu plan de activitate, care 
ne călăuzește în muncă. A fost inițiată o 
importantă acțiune de selecție, în întreaga 
țară. Este însă numai un început, deoarece 
pentru a putea obține ceva trebuie o cău
tare continuă, non-stop. Au fost elaborate și 
puse în practică, experimental, normele de 
control ale stadiului de pregătire a atleților.

SPECIALIZATĂ, EF
A fost realizată reciclarea an 
analizat activitatea unora > 
fruntașe în ideea consolidării 
bilit un program de mfencă îi 
voltării probelor prioritare, 
sînt numai cîteva din acțiuni; 
curs de desfășurare. Pină a d< 
tr-adevăr „reușite", mai este : 
foarte mult.

2. Sprijinul și dezvoltarea 
tletismului în județe trebuie 
realitate practică ! în această 
asigurată baza materială necr 
atletismului, o selecție conții 
și pregătirea lor. In această 
școlii trebuie să fie cu mult 
privința performanței se aște 
din Cîmpulung să-și ia mai 
și să justifice, prin formarea 
autentici, ideea care a stat k 
cestei unități. Școlile sportive 
du-le, să iasă din inerție, iar 
pectivi să nu tot aștepte să 
ci să fie ei cei care-și caută 
și de perspectivă cu care să 
cluburi, mai ales în cele mar ' 
norilor trebuie să fie, polriv 
cea mai bună calitate, specia 

Problemele atletismului nu 
prin diferite acte administr; 
printr-o bună activitate, o 
metodică, a celor care luci 
sportivii.

AMINTIRILE Șl AMBIȚIILE MONTREALULUI
CU GINDUL LA MAREA 

REVANȘA

NATALIA MĂRĂȘESCU : „ Pen
tru mine, anul 1976 rămine, pri
vit prin prisma Olimpiadei, un 
vis urît pe care am încercat să-l 
uit de ta primul antrenament al 
noului ciclu olimpic, de la pri
mele starturi ale acestui sezon. 
Am abordat pregătirea cu para
metri mult măriți de volum și in
tensitate. Rezultatele de pînă a- 
cum (recordul de sală la Buda
pesta la 1 500 m, Crosul Balcanic, 
recordul mondial la milă, cel ne
oficial la 5 000 m, creșterea con
tinuă a valorii rezultatelor la 
1 500 m) mă îndreptățesc să cred 
că sînt pe drumul cel bun, să 
sper in evoluții și performanțe 
corespunzătoare la Universiadă, 
Cupa Europei, Jocurile Balcanice, 
la Cupa Mondială.

In perspectiva Jocurilor olim
pice de la Moscova sînt necesare, 
cred, două lucruri : activitate de 
pregătire ia nivelul cel mai înalt 
al exigențelor mondiale, și poate, 
dincolo de aceste limite, — in

UN RECORD LA 10 000 
ȘL APOI... MARATONUL

FAPTE, NU VORBE!
Strădaniile tehnicienilor at

letismului nostru, atunci cind 
sînt circumscrise interesului 
general ș; cînd se desfășoară 
la o exigență superioară, nu 
se poate să nu fie materiali
zate prin rezultate bune, adi
că, altfel apus, prin fapte, nu 
doar prin vorbe.

Spre exemplificare, să a- 
mindm, în primul rtnd, pre
ocupările și eforturile desfă
șurate, în ultima perioadă de 
timp, în județul Dolj, mal 
precis la Craiova. Președintele 
C.J.E.F.S., prof. Ion Rinderiu 
(între alte merite 11 are ți pe 
acela de a fi dat sportului de 
mare performantă pe Ar
gentina Menis și Virginia 
Ioan), 
stanțial 
țean de partid, 
un 
de

performantă pe 
Menis și 

sprijinit iii mod sub- 
de Comitetul jude- 

impreună cu 
grup, destul de numeros, 
pasionați ai atletismului,

speră să Impună — decisiv — 
acest sport pe meleagurile ol
tene.

De asemenea, campionatele 
republicane de cros, desfășu
rate în primăvară la Timi
șoara, au evidențiat o sea
mă de tineri alergători talen- 
tați din orașe mai puțin pre
zente, plnă acum, în cir
cuitul atletismului național. 
Este vorba In mod special 
de Tuleea și Hlaj, cărora Ii 
s-au adăugat sportivi din 
centre mei vechi ea Tg. Secu
iesc, Focsani etc. Profesorii 
Mihai Moruzov, Horia Stef, 
Vasile Midvighi, Gabriel Ște- 
fănescu șl instructorul Atila 
Kalith au prezentat cîțiva ti
neri de la care, pr’ntr-o pre
gătire temeinică, se așteaptă 

ln— acum — performanțe 
întrecerile pe pistă.

AȘA, „DUPĂ OCHI“?
Fără cronometru 

fără 
că i 
letismu-l, 
care 
vifor se 
secunda 
ti metrul, 
metru și 
poate desfășura o ac
tivitate de instruire, 
aprecierile „după
ochi" ale antrenorului 
sau profesorului fiind 
total neindicate, iar 
un concurs (poate cu 
excepția unuia pe te-

si 
i ruletă oproope 
nu se concepe at- 

disciplină în 
eforturile sporti- 

măsoorâ cu 
sou cu cen- 
Foră cnono- 
ruletă nu se

ren variat) nu poate 
fi astăzi realizabil I 
Și totuși în comerț nu 

_«»x spre compa
niei crono- 
și nici rviete, 

urmă fie 
pîn- 

neopo- 
Dar, 

lip- 
și încă de a- 

doi ani ! —

se afla 
rare 
metr© 
aceste© din 
ele chiar și din 
zâ, nu numai 
rat din metal, 
din comerț mai 
sesc — 
proape 
pantofii cu cuie, foră 
de care, de la o a- 
numltâ treaptă valo
rică c unui atlet, in-

struîrec sc și partici
parea la u© concurs 
nu se mai poate face 
în condițiuni cit de 
cit acceptabile I Or, 
pretențiile față de 
performanțele atleților 
noștri sînt din ce în 
ce mai mari. Și aces
tea îi vizează în spe
cial pe elevii școlilor 
sportive, ai Liceului 
experimental de Ic 
Cîmpulung, din ctiteo 
ș« atîtea clase cu 
program de atletism.

ceea ce mă privește m-am anga
jat le acest efort — și, pe de altă 
parte, o asistență științifică de 
sprijinire a muncii noastre care 
Fă suporte comparația cu aceea 
de care beneficiază adversarii 
noștri la J.O.“.

ILIE FLOROIU : „Pregătirea 
de iarnă a fost bună și, ca nici
odată în ultimii ani, nu am avut 
n-ici o problemă cu sănătatea. 
Am lucrat mal mult decît în a- 
nul olimpic pentru că numai a.J 
se poate progresa. In ce priveșf 
sezonul competition al, am hotu- 
rît — împreună cu antrenorul 
Ion Velicîu — Să mă concentrez 
și în acest an asupra probelor de 
pistă, 5 000 și 10 000 m. Este, pro
babil, ultimul sezon cu această 
structură întruclt la anul voi a- 
borda cu seriozitate maratonul, 
abandonînd — cel puțin pentru 
competițiile mari — proba de 
5 000 m, unde este o adevărată in
flație de specialiști „urcați" de la 
1 500 m.

Pentru 1S77 mi-am propus un 
nou record la 10 000 m. Va ți 
greu, pentru că — bănuiesc — la 
competițiile cu miză — Univer
siada, Cupa Europei etc. — se 
vor alerga curse tactice, pentru 
loc. Dacă recordul va veni, aceas
ta se va Intîmpla, totuși, Intr-o 
cursă peste hotare, pentru că 
de 4 ani, de clnd rezultatele mele 
au atins un nivel internațional, 
nu am avut încă niciodată prile
jul să mi întî'nesc, în țară, cu 
un alergător de renume mon
dial..."

CA LIA MANOLIU...
ARGENTINA MENIS : „Pentru 

mulți atleți locul 5 la Jocurile O- 
limpice poate reprezenta o tzbin-

Argentina 
continuare, 
fruntașele 

c
PenUdă. 

mondial ji 
cui 5 treb. 
ca un eșe • 
problemei 
citiți crești 
runcătoare 
că proba 
cele mai 
infrîngerea 
a... 4-a !).

La Mosc 
Aruncarea 
xistă exen 
te pe atît 
bule căutc 
proba, mat 
dar,- truda 
treia final 
întăresc r 
Manoliu s

Ridicarea pe o treaptă superioară a < 
toate nivelurile — este, fără îndoială, 
Se cer, inso, mai bine valorificate condiț 

număr de tineri cu aptitudini, cadre de sp 
rială) ; este nevoie, în același timp, de o c 
ți acțiunilor, de realizare a acestora, in p 
de bază ele mișcării noastre sportive.

Ca și celelalte discipline sportive, atlet'- 
țări clare, precise, există planuri de măs 
trebuie înțelese și îndeplinite NUMAI Ia nil 
principale rămin : dezvoltarea atletismului 
în cluburile sportive, în toate județele, prer 
pregătiri superioare, a tuturor componenților 
zentotive (juniori, tineret, seniori - atît la f. 
planul marii performanțe va trebui să se p 
litatea care ne arată, de mai mulți ani, 
stă. aproape in întregime în atletismul ferm 
și pentru creșterea performanțelor în prol 
așa, cu echipe puternice, permanent imp 
tinere, talentate, atletismul nostru va reuși 
sura cerințelor și o condițiilor create, ia re; 
demnitate a sportului românesc in marile < 
și, în primul rind, la TOCURILE OLIMPICE

Romeo VILAR/
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UN AN PUȚIN FRUCTIFICAT,
SA-I FOLOSIM DIN PLIN PE CEILALȚI TREI!

Mutațiile valorice reliefate de competițiile internațio
nale, căutările permanente în eimpul tehnicii șl tac
ticii de joc, al selecției și al mijloacelor de pregătire 

și recuperare formează, fără îndoială, aspectele definitorii 
ale voleiului actual.

Prezenți în elita mondială, voleibaliștii și voleibalistele 
noastre n-au reușit însă în anii din urmă decit poziții în 
vecinătatea „medaliilor", iar la ultimele două ediții ale tur
neului olimpic nu au obținut calificarea decit o dată (în 1972), 
prin reprezentativa masculină, care s-a clasat pe locul 5.

Știut fiind faptul că voleiul se bucură de o largă adeziune 
în rîndurile tineretului nostru, care a dovedit vocație deose
bită în practicarea acestei discipline (mărturie stau cele 10 
medalii de aur, argint și bronz cucerite la campionatele mon
diale și europene in perioada 1955—1971, precum și cele 5 suc
cese în Cupa campionilor europeni), redobîndirea locului de 
frunte în arena internațională reprezintă pentru mișcarea vo- 
leibalistică românească un obiectiv necesar și posibil de re
alizat. Programul privind dezvoltarea activității de educație 
fizică, și sport și pregătirea sportivilor români in vederea 
participării Ia J.O. din 1980, aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., stabilește sarcini importante pen
tru federația de specialitate, pentru toate unitățile de per
formanță, sarcini menite să asigure întărirea bazei de masă 
a acestui sport, creșterea valorii performanțelor, a competi
tivității sale în marile confruntări viitoare, obținerea cali
ficării și a unor rezultate bune la J.O. din 1980. Situația ac
tuală a voleiului nostru și modul in care se transpun în fapt 
cerințele Programului constituie punctele de referință pen- 

momentul "80''.

Din generația care a părăsit 
scena reprezentativei, „ultimul 
mohican", Gabriel Udișteanu 
(nr. 1), va fi din nou alături de 
Tutovan ți Oros (în imagine), 
de Dumănoiu, Păușescu, Ionescu, 

piatul campionat european din Finlanda
Pop și ceilalți tineri, la apro-

S. (hirilil : „RROCESEL DE SELECȚIE Șl INSTRUIRE 
SE IMPUNE A n îi'IBLNĂTĂTII"

„Ca unul care am lucrat la toate eșaloanele voleiului feminin, consider 
că activitatea viitoare trebuie să suporte cîteva corective fără de care nu 
se pot realiza salturile dorite. Selecția se impune a fi ridicată Io nivelul 
exigențelor. In acest sens, trebuie stimulați numeroșii profesori cu specia
lizarea volei care nu sprijină, în marea lor majoritate, dezvoltarea activității 
voleibalistice în școlile generale. Elementele valoroase trebuie opoî grupate 
in licee de profil. Pe de altă parte, promovarea valorilor cu cît mai puține 
pierderi pe parcurs implică un foarte judicios proces de instruire și o atentă 
veghere a continuității în pregătire. După părerea mea, multe jucătoare ce 
puteau fi valoroase au ieșit din circuit sau n-au ajuns unde trebuia din 
aceste motive (Moroianu, Matei, Botez an, Dinculiță, Obreja, Cernega, M. 
Rusm, P. Cazangiu, C. Puiu). Și de aceea apreciez că pentru moment no 
se poate spune câ sînt de autentică valoare internațională decît Mario Cet> 
pher. Mariana Ionescu, Victoria Banciu și (rina Petculeț, de care se apro
pie Liliana Pașca și Victorio Georgescu, iar din urma „se văd" Kate Tea- 
conco, Dana Nicolaescu și oarecum Gulmza Gdil*.

Corncliu Oros
Coordonatorul de joc al 

naționale ne spunea că . .. ..
calificării pentru J.O. de la Mont
real a oferit posibilitatea formă
rii cu un an mai devreme a unei

„TINERII NU SE GRĂBESC"...
echipei
ratarea

DE TRĂINICIA BAZEI DEPINDE ÎNTREAGA PIRAMIDĂ
* Un antrenor nu dă în 10 ani un voleibalist de clasă * Un alfabet trunchiat.

9 Echipa stopează jucătorul O Dincolo de normele fizice
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Că resursele și forța 
sport de performanță sînt 
diționate în primul rînd de am
plitudinea bâzei sale de masă, 
de calitatea selecției și a instru
irii la nivelul juniorilor este 
un adevăr axiomatic. Că nu in- 
totdauna aceste condiții sînt în
deplinite corespunzător este un 
adevăr verificat în multe spor
turi, inclusiv în volei. Cauza 
esențială a rezultatelor modeste 
realizate in ultima vreme de 
juniorii noștri pe plan interna
țional rezidă în neajunsurile 
care se manifestă Ia baza per
formanței și care influențează 
apoi și primele eșaloane. Un 
antrenor făcea zilele trecute ur
mătorul calcul : dacă numai 30 
din cei circa 300 de profesori 
și antrenori de juniori ar crește 
anual cite un sportiv sau spor
tivă de reală perspectivă, vo
leiul nostru ar fi îndreptățit să 
nu părăsească niciodată podiu
mul laureaților in marile com
petiții. După datele pe care le 
deținem noi, în sistemul volei- 
balistic divizionar activează nu 
mai puțin de 480 de antrenori 
de juniori și junioare. Dacă 
fiecare ar depista și ar pregăti 
la fiecare 10 ani un sportiv de 
mare valoare, echipele repre
zentative ar dispune anual de 
cite două loturi puternice de 
băieți și fete. Dar cum nu se 
întîmplă așa, astăzi nu se pot 
alcătui două 
din jucătorii 
interval de 7- 
penuriei este simplu ...... 
lipsită de exigență (mai ales în

asemenea loturi 
produși înfr-un 

—8 ani... Motivul 
selecția

ceea ce privește aptitudinile vo- 
leibalistice, dar și calitățile fi
zice), întâmplătoare în unele 
cazuri, premeditată în altele dat 
fiind faptul că elementele se
cunde capătă mai ușor inde- 
minare și mobilitate la această 
vîrstă, satisfăcînd astfel obiec
tive imediate de afirmare a 
echipei. Unele măsuri de recon
siderare a criteriilor de apre
ciere a activității profesorului- 
antrenor au avut efecte pozitive. 
Dar este nevoie de o și mai 
fermă susținere a acestei pozi
ții.

De asemenea, se constată și 
la acei antrenori preocupați in 
mai mare măsură de calitatea 
selecției o grabă inexplicabilă 
de a ajunge în scurt timp la 
formarea unei echipe, înainte ca 
învățăceii lor să fi parcurs cu 
răbdare și temeinicie alfabetul 
voleiului. Valoros nu va fi decit 
cel care își va însuși corect de 
la început procedeele tehnice de 
bază. Voleiul de performanță 
fiind un sport in care învățarea 
cere mult timp și foarte multă 
răbdare, majoritatea antrenori
lor trec cu ușurință peste o se
rie de momente ale acestei eta
pe. Și astfel chiar și voleiba
liștii cei mai valoroși ajung la 
vîrsta senioratului cu multe la
cune, cu deprinderi greșite. 
Alții răzbesc numai pe baza 
unor calități fizice, ceea ee 
impune o atenție sporită selec
ției în rîndul elementelor cu ga
barit — atit pentru prima di
vizie, cit și pentru loturi — pe 
temeiul unor' teste in care ea-

litățile specifice practicării cu 
succes a voleiului să fie predo
minante.

In contextul lărgirii ariei de 
selecție in volei, cerință expresă 
a Programului privind dezvolta
rea activității sportive piuă în 
1988. a creșterii eficienței pro
cesului de instruire, promovarea 
tineretului valoros la diviziona
rele A. precum și dirijarea lui 
judicioasă (astfel incit să nu se 
producă aglomerări pe banca de 
rezerve a unor echipe) repre
zintă alte condiții importante 
pentru asigurarea unui proces 
firesc în formarea sportivilor de 
clasă.

noi echipe, măsură impusă 
de retragerea unor titulari 
Udișteanu, Schreiber, Bartha etc., 
dar și de abordarea actualului ci
clu olimpic cu un lot mai tînăr. 
„Testările anului trecut au dus la 
alcătuirea unui colectiv care îmbi
na fericit valoarea și vigoarea ce
lor cîțiva titulari rămași din 
vechiul nucleu cu tinerețea și do
rința de afirmare a altora (Ma
ca vei, P. Ionescu, Manole). Anul 
acesta, însă, s-a apelat, totuși, la 
cîțiva vîrstnici (Udișteanu, Arbu
zov, Pop). Aceștia au dat satisfac
ție la Balcaniadă și au dovedit că 
pot încă să contribuie la obținerea 
calificării la J.O. Din păcate, pînă 
în prezent, cu excepția lui P. Eo- 
nescu, jucătorii de perspectivă nu 
au dat satisfacție. Mă refer la 
Macavei, Manole, Corcheș, Ignis- 
ea, Țerbea, Chifu, A. Ion. De la 
ei și de la ceilalți mai tineri aș
teptam să înțeleagă că, chiar dacă 
acum nu intră in sextetul de ba
ză, trebuie să muncească mai 
mult decit titularii pentru a se 
alinia lor pe plan valoric, căci o 
mare competiție nu se cîștigă fn 
6, ci in 12. îmi pare rău că lotu
lui de bază nu i s-a asigurat un 
program comun, regret absența 
dintre noi a lui Girleanu, dar 
sper ca atit la Universiadă, cit 
și la C.E. să ne îndeplinim obiec
tivele : cucerirea unei medalii*.
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Cea mai înaltă ju
cătoare din voleiul 
nostru actual, Iri
na Petculeț (21 
ani ; 1,88 m), do
mini blocajele...

ÎNTINERIREA TARDIVĂ SI...>
ier concluziile lor nu 
ou dus Io conturarea 
clara o loturilor.

Cu surprindere con
stată o nt re nor ii noș
tri că alte reprezenta
tive au făcut întineriri 
grabnice, prezentînd 
de pe acum loturi de 
reala și apropiată 
perspectiva, d«$i une
le nu au avut aftto 
timp la dispoziție. Ba, 
au și lansat în turnee 
chiar cîte dcuâ loturi 
puternice. Dacă s-ar 
fi procedat și Ic noi 
din februarie 1976 la 
alcătuirea și rodarea 
uno-r astfel de loturi, 
în prezent puteam a- 
tinia cîte o garnitură 
masculina și feminina 
tinere, dar maturizate 
și omogenizate. Șl. 
chiar dacă nu le pu
team pretinde perfor
mante deosebite 
competițiile din 
aveam măcar 
tudinee că este 
bilă abordarea 
din 1978 și a C.E. din 
1979 cu șanse mult 
mai mori de calificare

URMĂRILE El
seDupă cum 

la începutul 
trecut voleiul 
o ratat și 
șanse de 
pentru J.O. 
Montreal. încă 
lunci s-a pus proble
ma unor măsuri me
nita să ducă ia redre
sarea acestui sport, la 
creșterea 
lății sale 
nale, la 
mai largă 
lui. Cum 
devenea pentru repre
zentativele noastre an 
de pauză ccmpetițio- 
nolă, iar 1977 le pu
nea în față participa
rea la Universiadă și, 
spre sfîrșit, ta C.E. 
(care nu oferă posi
bilități de calificare 
pentru următoarea e- 
diție a J.O.), era fi
rească trecerea la 
pregătirea unor loturi 
tinere, alcătuite din 
elemente dotate pen
tru marea performan
ță. Dar acțiunile de 
testare și nominalizare 
n-au început imediot,

știe, 
anului 
nostru 

ultimele 
calificare 
de Ic 

de c-

compatitivi- 
int.rn.țio- 

promovaraa 
a tinaratu- 

anul 1976

ic 
1977. 
certi- 
posi- 
C.M.

pentru J.O., cu un 
pas înaintea altor 
concurenți puternici. 
Aș-a, voleiul nostru nu 
a cîștigat un an de 
pregătire a unor struc
turi noi. ci a pierdut 
o șansa prețioasa de 
avans. Cu trei luni 
înainte de C.E. din 
Finlanda nu se con
turase cu precizie 
„12“-le masculin. Unii 
jucători au fost pînâ 
de curînd în recupe
rare, alții în competi
ții. primii 
pregătirea 
ceilalți sînt

concurs 
urmă, 
nevoie 

?i ta 
indispensabili 

“ Popeș
ti-au

vreme

urmează 
de bază, 

engcjoți 
♦>. 

va ti 
să se 
alții.

tot în 
pînă la 
probabil 
apeleze 
socotiți ____r
(GWeanu, Cr. 
cu), dar care 
fost fn ultima 
pe la loturi. Le etero
genitatea valorica se 
va adauge cec a pre
gătirii.

$i anul pierdut se 
răzbuna.

Judecind după cantitatea 
calitatea elementelor care 
putea fi luate în discuție 
pentru „campania 1978—1980“
(campionate europene, mon
diale, obținerea calificării in 
turneul final al J.O. și a unei 
poziții fruntașe în această 
din urmă competiție), optimis
mul exprimat cifric (67 
elemente de clasă) de 
federația de specialitate 
pare oarecum exagerat, 
ar exista intr-adevăr 67 
voleibaliști și voleibaliste 
clasă internațională, ce motiv 
de neliniște am '
să avem pentru 
viitoare ? Simpla 
a primilor 38 de Jucători 
30 de jucătoare din vc 
nostru nu corespunde 
cerințelor „clasei 
nale*** — — — .-
feră rezultatele nu prea stră
lucite obținute de generațiile 
mai vîrstnice sau mai tinere, 
rezultate care nu constituie 
numai consecința 
în pregătirea la 
velurile, ci și în activitatea 
de selecție.

Mai realistă ni s-a părut 
aprecierea antrenorului re
prezentativei masculine, Geor
ge Eremia care, într-o recen
tă prezentare a situației ac
tuale în fața Biroului federal, 
făcea următoarele precizări : 
„Avem doar 5—6 jucători de 
clasă internațională — între 
care Oros, Dumănoiu. Tuto
van, Păușescu — pe care, deși 
nu sînt compleți, iar lacunele 
lor nu mai pot fi acoperite Ia 
această vîrstă, ne putem bi
zui totuși, dacă ii supunem 
unei pregătiri temeinice și 
dacă Ie dirijăm cu chibzuință 
forma sportivă. Mai avem 2—3 
jucători (Gîrleanu, Pop, P- 
Ionescu) care se apropie de 
valoarea celor dinții și vreo 
4 „speranțe" (Enescu, ignișca, 
Macavei, Manole) ...Mulți din
tre cei chemați in lot nu con
firmă și nu au nici o perspec
tivă internațională". Cu acest 
prilej am aflat și că s-au fă
cut din nou încercări cu spor
tivi care mal trecuseră și in 
alte rînduri pe la lotul na
țional (Antonescu Preda etc.) 
și ia care in tot atîtea rîndu
ri s-a renunțat pentru neîn- 
trunirea calităților necesare 
unui jucător de clasă inter
națională. S-a vorbit mult de 
perspectivele cîtorva tineri, 
care însă nu au fost promo
vați Ia timp nici în echipe de 
Divizia A, nici în loturi și, 
deci, nu au suficientă expe
riență.

Iată de ce ni se pare mai 
firesc să judecăm clasa in
ternațională* NUMAI ÎN CON- 
TEXTUL VALORILOR CERTE 
și să stabilim adevărul : a- 
vem puține elemente de clasă, 
creșterea numărului Iot1 ra- 
minînd una din sarcinile 
principale ale etapei actuale 
și de viitor.

Și 
ar

de 
către 
ni se 
Dacă

de 
de

mal putea 
competițiile 
desemnare 

—1 și 
voleiul 

însă 
„ciasei internațio- 

Argumentele ni le p-

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

Lacunelor 
toate nl-

privire exigentă asupra situației actuale a voleiului 
nostru ne obligă să ținem seama in emiterea jude
căților de citeva puncte de referință : valoroasa sa 
tradiție in plutonul fruntaș mondial, virtuțile dovedite 
de tineretul nostru in practicarea acestei discipline 
sportive, obiectivele importante care-i stau in față in 

următorii ani și capacitățile sale reale de redresate. Depă
șirea stărilor de fapt existente, obținerea unor succese de 
prestigiu în arena internațională reclamă o organizare moi 

a întregii activități, pornind de la întărirea bazei 
a voleiului nostru, îndeosebi prin crearea unor 
toate unitățile școlare impun de asemenea im- 
esențiale în procesul de selecție și instructiv- 

care să ducă in final la creșterea producției de

prestigiu i 
riguroasă 
de masă 
nuclee in 
bunătățiri 
educativ, 
valori autentice necesare reprezentativelor noastre pentru 
a aspira la performante de răsunet în competițiile de om-

ploare, la Jocurile Olimpice. Cunoașterea exactă a elemen
telor de perspectivă, ținerea sub o permanentă observație 
și controlul riguros al pregătirii lor generale trebuie să con
stituie pentru federație țeluri prioritare, fn felul acesta se 
vor evita încercările repetate, restructurările loturilor, chiar 
și în prag de competiții, nu se vor irosi in zadar eferfuri și 
timp cu sportivi "fără șanse de a dobîndi realmente nive
lul valoric pretins de progresul continuu al jocului de volei, 
iar munca de finisare a echipelor va deveni mai lesnicioasă. 
Unele măsuri moi recente — ale căror efecte ar urma să 
apară în curind —, măsuri menite să transpună in fapt 
Programul de dezvoltare al activității sportive pină în 1980, 
trebuie extinse in toate sectoarele activității voletbalislice.

Materie!© realizate de
Aur el km BREBEANU



CAMPIONATE» COMPETIȚII
Caiaciști și canoiști 
români la regatele 

internaționale
Foarte disputată, runda a 

5-a a turneului internațional 
feminin de la Sinaia a progra
mat cîteva întîlniri între frun
tașele clasamentului. Cîștigînd 
în fața Liei Bogdan, marea 
maestră Maria Ivanca revine 
în prim planul Întrecerii. Pa
tru partide importante pentru 
ordinea din concurs s-au între
rupt : Krumova — Semenova, 
Grosch — Feustel, Sikora — 
Polihroniade și Ghindă — Vo
kralova. Doar două remize în 
această rundă : Mureșan — Mi
livojevici și Chiș — Nechifor. 
Partidele neterminate vor fi 
reluate duminică dimineața, 
astăzi fiind zi liberă.

în clasament conduce Seme
nova (U.R.S.S.) cu 3 puncte și 
o partidă întreruptă. Urmează : 

campionatului de rugby, un meci de tradiție: 
Dinamo

etape Steaua a e- 
plutonul diviziona-

lua

Astăzi si mîine la Belgrad 
și Budapesta se vor desfășura 
două regate internaționale de 
caiac-canoe la care vor 
parte și sportivi români.

La Ada Ciganlija (Belgrad) 
vor fi prezenți canoiștii Lipat 
Varabicv, Pavel Cozlov și 
Gheorghe Lungit și caiaciștii 
Beniamin Borbandi. Zahar Su- 
soi, Coste! Soare, Gavrilă Pa- 
macai și Adrian Ștefan. între 
cei care vor concura la Buda
pesta 
cu.
Gherasim 
Marcov și 
(canoe).
In finalul

se află Cuprian Macarcn- 
Ion Biriădeanu (caiac), 

Munieanu, Petre 
Simion Corneenco

- Steaua
care vor sta față-n față Rapid 
și Sportul studențesc. în pers
pectivă, un ioc spectaculos în
tre două echipe dornice de afir
mare. Mîine, pe Olimpia, în- 
cepind de la ora 9, un intere
sant cuplaj, deși fără miză deo
sebită : Olimpia — Gloria Bu
zău. apoi Dinamo — Steaua, un 
meci de mare tradiție in rug- 
byul românesc, 
siguri.
torj ai balonului oval- Tot Ca
pitala, ._ „2___ __ _ __ _
partidă i pe stadionul Metalul, 
Gloria, virtual retrogradată, va 
primi replica unei foste cam
pioane. Universitatea Timișoara. 
Va fi. sperăm, un meci de bun 
nivel. în țară au loc partidele : 
seria I : C.S.M. Sibiu — Știința 
Petroșani ; Farul Constanța — 
Poli Iași ; Rulmentul Birlad — 
R.C. Grivifa Roșie ; seria a 
II-a : Agronomia Cluj-Napoca 
— Minerul Gura Humorului.

înaintea ultimei etape, iată 
cum se prezintă clasamentul. 
Seria I : 1. STEAUA (13 12 1 0 
329-58 38) ; 2- Farul (13 7 2 4 
205-152 28 — echipa este pe
nalizată cu un punct) ; 3. Ști
ința (13 7 1 5 104-150 28) ; 4. 
Dinamo (13 7 0 6 161-124 27) ; 
5. Poli Iași 
24) ; 6. R.C. 
427 91-120 
tul (13 3 1 
C.S.M. Sibiu 
19) ; seria a 
stud. 31 p ;
11. Agronomia 28 p 
versitatea 27 p ; 1
G. H. 25 p ; 14- Gloria Buzău 
24 p ; 15. Olimpia 22 p; 16.
Gloria Buc. 21 p.

Școala sportivă Energia — Sklad Cracovia 17—5

De cîteva 
vadat din 
relor de rugby și termină cursa 
campionatului cu un avans sub
stanțial (deocamdată... 10 punc
te, pînă acum a „acceptat" o 
singură egalitate. în rest, nu
mai victorii). Mîine. dună par
tida sa (ultimă) cu Dinamo 
(stadionul Olimpia, ora 10,30), 
va fi oficial declarată cam
pioană 1

Cunoscînd acum și rezultatul 
de la Gura Humorului, unde, 
în etapa de la mijlocul săptă- 
mînii. Minerul a învins cu 
15—6 (9—6) pe Gloria Buc., am 
aflat și cele două retrogradate. 
Ele vor fi formațiile din Ca
pitală. Olimpia și Gloria care, 
indiferent de rezultatele ce le 
vor obține în ultima etapă, vor 
juca la anul în eșalonul secund. 
Pentru că în ipoteza că cele 
două vor cîștiga mîine. jucînd 
pe teren propriu, lucrul acesta 
nu le va fi de prea mare fo
los, deoarece. pe de o parte, 
Gloria nu va mai putea evita 
ultimul loc. iar Olimpia își va 
egala doar adversara — în 
speță. Gloria Buzău — in cla
sament, dar nu o va putea în
trece. fiindcă regulamentul 
campionatului de rugby prevede 
că în cazul în care două e- 
chioe se află - Ia egalitate de 
puncte, primul criteriu de de
partajare 11 constituie numărul 
de victorii, favorabil buzoieni- 
lor : 5—4 1

Dar să prezentăm cititorilor 
noștri programul ultimei etape 
a turneului final. Ea va fi 
inaugurată de partida de as
tăzi după-amiază. de pe sta
dionul Giulești (ora 17,30). în

Joi seara, arena Timpuri Noi 
a găzduit întîlnirea internațio
nală de box dintre Școala spor
tivă Energia și Sklad Cracovia 
(Polonia). La sfîrșitul celor 11 
meciuri din program, scorul a 
fost favorabil boxerilor de la 
Energia, cu 17—5. Rezultate 
tehnice : P. Ioniță (Energia) 
b.p. J. Bielecki (Sklad), J. 
Giermek (Sklad) b.p. M._ Iuras- 
cioc (Energia), M. Vornicu (E- 
nergia) b.p. G. Kopec (Sklad), 
M. Niculescu (Energia) b.ab. 2.

Semifinalele și finala „Cupei federației"
„Cupa federației", competiție 

menită să prelungească activi
tatea de pregătire și competi- 
țională a jucătorilor si jucă
toarelor de baschet din Divizia 
A, se încheie prin partidele 
semifinale și finale care se 
vor desfășura azi și mîine în 
sala Floreasca. Deși (conform 
regulamentului) din formațiile 
ajunse in semifinale nu fac 
parte componentii loturilor re
prezentative, meciurile se a- 
nunță atractive, mai cu seamă 
că în fiecare echipă vor evolua 
elemente tinere, promovate cu 
prilejul „Cupei federației".
Campionatele de tenis ale

La Tîrgoviște, în cea de-a pa
tra zi a „naționalelor" de tenis 
pentru copii, ajunse in faza 
sferturilor de finală, s-au 
înregistrat rezultatele : băieți 
11—12 ani : I. Șesu — Al. Sabo 
6—0, 6—1 ; D. Dumitru — D. 
Sima 6—1. 6—3 ; C. Moroșan — 
M- Comănescu 6—4, 5—6, 6—2 ; 
M. Vanță — D. Pop 6—2. 3—6, 
6—3 ; băieți 13—14 ani : B. To
ma — FL Cristea 6—0, 6—0 ; 
L. Domisan — FI. Săndulescu 
6—4, 5—6. 6—1 ; M. Sovar —
E. Hnat 6—3. 1—6. 6—1 ; A. 
Fătu — A. Iacob 6—1, 6—2 ; 
dublu băieți : B- Toma. M. Șo- 
var — Fl. Nicolae, E. Căprioară 
6—0. 6—1 ; L. Donisan. R. In- 
duleanu — FI. Săndulescu, D. 
Caragață 6—3, 4—6, 6—1 ; A.

Sportul

Turnee internaționale de șah

care, sîntem
va atrage multi iubi-

va găzdui o a patra

(13 4 3 6 65-141 
Grivița Roșie (13 
23) : 7. Rulmen-
9 58-199 20) ; 8.
(13 3 0 IC 102-171 
II-a : 9. Sportul

10. Rapid 30 p ; 
> ; 12. Uni- 
13. Minerul

J. Wilkolek (Sklad), Și. Ștefan 
(Energia) b.p. B. Drozdz (Sklad), 
M. Popa (Energia) b.p. Z. O- 
pach (Sklad), Al. Șerban (E- 
nergia) b.ab. 2 Z. Dybezak 
(Sklad), G. Martin (Energia) e- 
gal cu J. Cewka (Sklad), M. 
Pascal (Energia) b.p. S. Sumara 
(Sklad), S. Tofin (Sklad) b.ab. 
2 V. Toma (Energia) și Z. Ioni
ță (Energia) b.ko 2 L. Czeslaw 
(Sklad).

D. DIACONESCU-coresp. 
la baschet

Programul semifinalelor Pre
vede ca azi să aibă loc parti
dele Politehnica București —
I.E.FS.. Olimpia — Voința 
Brașov, la fete. Dinamo —
Steaua și Universitatea Timișoa
ra — Politehnica Iași la bă
ieți. Mîine, învingătoarele își
dispută locurile 1—2. învinsele 
locurile 3—4.

• Selecționata de junioare a 
tării noastre pleacă azi în Ce
hoslovacia. la Pelhrimov, pen
tru a lua parte la „Cupa Prie
tenia". întrecere care se va 
disputa între 26 iunie și 3 iulie, 
copiilor în pragul finalelor 
Mîndroiu. A. Iacob — R. Clug, 
M. Slobozeanu 6—3, 6—1 ; E- 
Hant, A. Fătu — F. Voinea,
F. Cristea 6—2. 6—3. Fete 11—12 
ani : Daniela Nemeș — Came
lia Braun 6—0, 6—1 ; Valen
tina Cocan — Andreea Liță 
6—2 5—7. 6—2 ; Mariana Radu 
— Cristina Bota 6—1, 6—0 ; 
Alice Stănică — Daniela Groza 
6—1. 6—2 ; fete 13—14 ani: 
Marinela Toporan — Liana 
Pop 6—3, 6—0 ; Cristina Caza- 
cliu — Georgeta Onel 6—2, 6—0; 
Carmen Cazacliu — Reia An- 
ghelescu 1—6, 6—5. 6—5 ; Lumi
nița Sălăian — Oana Oprea 
6—1, 6-4 ; dublu fete : M. To
poran. C. Cazacliu — I. Deac,
D. Cristea w.o- : O. Oprea, D. 
Beleută — G. Precup. R. Stă- 
nescu 6—3, 5—6, 6—1 ; C. Ca
zacliu. D. Moise — D. Predică,
E. Silaghi 6—5, 2—6. 6—2 ; L. 
Pop. L. Sălăjan — G- Onel, 
R. Anghelescu 4—6. 6—2. 6—5.

M. AVANU — coresp.

Ivanka (Ungaria), Bogdan 3, 
Ghindă, Krumova (Bulgaria), 
Polihroniade, Feustel (R.D. Ger
mană) 21/, (1), Grosch (Ungaria), 
Sikora (Polonia), Vokralova 
(Cehoslovacia) 2 (1), Mureșan 2, 
Nechifor, Chiș l*/2, Milivojevici 
(Iugoslavia) 1 punct.

★
Maestrul orădean Ioan Fis

cher este noul lider al turneu
lui internațional de la Satu Ma
re. în runda a 3-a el l-a învins, 
cu albele, pe Iuliu Szabo, tota
lized 2*/2 puncte.

Alte rezultate : Haritver — 
Pavlov 0—1, Ghindă — Ciocâl- 
tca */2—*/i, Kozma — Troianescu 
*/a—Vi, Kaposztas — Ungureanu 
0—1, Gheorghiev — Bellon 1—0.

în clasament urmează : Pav
lov, Ghindă, Ungureanu 2 p., 
Gheorghiev l'A (1), Kozma, I. 
Szabo, Troianescu l*/2 p. etc.

★
Astăzi, la Leningrad, începe 

un foarte puternic turneu inter
național de șah (categoria a 
13-a pe scara Elo) reunind 18 
mari maeștri (!), printre care și 
reprezentantul țării noastre, Flo
rin Gheorghiu. Turneul este or
ganizat în cinstea celei de a 
60-a aniversări a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. Pe 
lista participanților figurează 
campionul mondial Karpov, 
foștii campioni ai lumii Tal și 
Smislov, precum și — ■ 
Kuzmin, Taimanov, 
Vaganian (U.R.S.S.), 
(Bulgaria), Smejkal (Cehoslova
cia), Garcia (Cuba), Vogt 
(R.D.G.), Mariotti (Italia), Kne- 
zevici (Iugoslavia), Browne 
(S.U.A.) și Ribli (Ungaria).

Balașov, 
Beliavski, 

Radulov

FLOROIU, CEFAN, BELLOT Șl BONNET-PRINCIPALII FAVORIȚI
(Urmare din pag. 1)

cezi sînt grijulii, privind cu 
toată seriozitatea meciul cu e- 
chipa României. în aceleași 
zile, Franța este angajată și la 
Bruxelles într-o întilnire cu 
Belgia, dar și-a trimis piesele 
grele, prima reprezentativă la 
București. Este, dacă vreți, în 
ultimă instanță, o dovadă — 
măgulitoare — a recunoașterii 
valorii echipei noastre.

Sportivii români au prilejul 
— și datoria — de a justifica 
această apreciere. O pot face 
atît la nivel de ansamblu, al 
punctajului general, dar în pri
mul rînd la cel al performan
țelor individuale în diferite 
probe.

Cîțiva dintre atleții francezi, ieri, la sosirea pe „Otopeni"
Foto : I. MIHĂICĂ

sa

0 REUNIUNE MAI
HI P I S M

Spre deosebire de alte reuniuni 
programate la mijloc de săptă- 
mînă, cea desfășurată joi ni s-a 
părut mai puțin atractivă, alergă
rile — excepție făcînd într-o oa
recare măsură doar premiile Fel- 
dioara și Floreasca — fiind lipsite 
de acea notă de dinamism carac
teristică curselor de trap. Acum 
cînd derulăm filmul alergărilor 
nu putem evidenția decît victoria 
realizată de Hăulit în prima man
șă a premiului Floreasca, cursa 
bună făcută de Incaș, saltul de 
valoare (aproape 9 secunde) rea
lizat de Kola și... cam atît des
pre cele bune. Cit despre cele 
mai puțin bune, ce să mai vor
bim. Se iau măsuri peste măsuri, 
aproape că nu există reuniune 
în care să nu se aplice sancțiuni 
pentru diverse abateri profesio
nale și totuși efectul întîrzie să 
se facă simțit. Am constat-o din 
nou joi cînd ne-a fost dat să ve
dem cum un cal nu știe să ..cal
ce* în primul hit al premiului 
Floreasca (este vorba de iapa 
Iola) ca numai după o oră să-1 
cîștige dezinvolt pe cel de-al doi-

Șl ÎN TIR, VALOAREA 
„NOULUI VAL“ ESTE DECISIVĂ!

De-a lungul ultimelor două luni, 
dect intr-o perioadă relativ scur
tă, clțlva dintre tinerii noștri tră
gători de pistol liber au obținut 
o serie de rezultate bune, fie în 
concursuri interne, fie internațio
nale, cu o participare foarte va
loroasă. Am dori să le trecem 
în revistă, întrucît considerăm 
aceste realizări drept semnul 
unui început de redresare în a- 
ceastă probă deficitară a tirului 
nostru. Livta Stan a realizat, 
după mai multe prestații in jur 
de 550 p, un nou record republi
can, 566 p, la Balcaniada de la 
Atena ; M. Trușcă a reușit, după 
550 p, la pisen, 563 p la Sparta- 
chiada armatelor prietene de la 
Budapesta ; L. Pop, pe o linie 
ascendentă, și_a ridicat recordul 
personal la 557 p, într-un concurs 
foarte tare, la Suhuml. (Lor 11 se 
adaugă mai virstnicul L. Giușcă, 
care, după 551 p la Suhl, a tota
lizat 56o p, la „Cupa Steaua"). 
Pe bună dreptate, se poate apre
cia că acest salt valoric, se dato
rează lucrului mult mai serios de 
la antrenamente, metodelor între
buințate Intr-o pregătire ceva mai 
modernizată și, nu ta ultimul 
rind, Încrederii sporite acordate 
tineretului (mal ales lui Pop $1 
Trușcă), care au fost trimiși să 
ne reprezinte ta concursuri inter
naționale de anvergură.

Analizînd mal amănunțit rezul
tatele amintite, putem trage con
cluzia că trăgătorii noștri de la 
pistol precizie au ajuns la un 
plafon mediu de performanțe si
tuate in jurul a 550 p, pe care le 
realizează constant In ultima 
vreme. Această platformă cre
ează posibilitatea ea. In momentele 
de formă, pistolarii români să 
se ridice, uneori, pînă în jurul a 
560 p sau chiar mal sus, cum au 
fost cazurile lui Stan șl Trușcă. 
Bineînțeles, ajunsă in acest sta

întîlnirea se anunță echili
brată, ca dealtfel, majoritatea 
disputelor pe probe. Comparînd 
listele cu performanțe, se poate 
constata o superioritate a atle- 
ților români la semifond, fond 
— inclusiv 3 000 m obstacole — 
și cîteva probe de aruncări, în 
timp ce la majoritatea sărituri
lor și la ștafete balanța înclină 
de partea francezilor. Există și 
cîțiva mari favoriți, recoman
dați de rezultatele anterioare : 
Floroiu (5 000 și 10 000 m), Ce- 
fan (3 000 m ob) sau Bello t 
(prăjină) și Bonnet (înălțime), 
dar și proporția lor este, apa
rent, echitabilă. Numele amin
tite pot deveni capete de afiș 
ale concursului, dar în multe 
alte probe valoarea apropiată a 
adversarilor — la un nivel ri
dicat — poate aduce, din dis-

PUȚIN DINAMICĂ
lea. Se pare că Al. Nacu este mai 
puțin receptiv la ceea ce sa 
cheamă cinste, probitate profesio
nală, respect față de public. Re
zultate tehnice : Cursa I : Homar 
(G. Solcan) rec. 1:46,0, 2. Solitar, 
Sfacela, simplu 4, ordinea 10. Or
dinea triplă 121. Cursa a II-a : 
Kola (Al. Nacu), 1:41,0, 2. Călina, 
simplu 13,70, ordinea 38, event 
55. Cursa a III-a : Hăulit (I. Bă
nică) rec. 1:25,2, 2. Artizan. 3. Sa
cou, simplu 3,30, ordinea 6. event 
171. Ordinea triplă 82. Cursa a 
IV-a : Incaș (N. Sîrbu) rec. 1:31,1, 
2. Helia ; simplu 8,50, ordinea 33, 
event 20. Cursa a V-a : Cuba (D. 
Toduță) rec. 1:32,4, 2. Cubista, 3. 
Tita, simplu 3, ordinea 40, event 
33. Ordinea triplă 1 589. Cursa a 
Vl-a : Iola (Al. Nacu) rec. 1:27,2, 
2. Hăulit ; simplu 6 ordinea 49, 
event 209. Triplu clștlgător 1219. 
Cursa a Vil-a : Diascop (N. Boi- 
tan) rec. 1:30,6 2. Cambel, 3. Rin; 
simplu 13, ordine 53, event 153, 
ordinea triplă 1139. Cursa a 
vni-a î Egreta (G. Solcan) rec. 
1:34,1, 2. Ostil ; simplu 6,20. ordi
nea 44, event 135, triplu clștlgător 
3 051. Ordinea triplă 1139, Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
23 613 și s-a închis. Rezultat pro
vizoriu.

Gh. AlEXANDRESCU 

diu, situația probei de pistol li
ber nu poate fi considerată nici 
pe departe rezolvată. în conti
nuare bazîndu-se pe creșterea 
unor cadre tinere și pe moderni
zarea pregătirii, cluburile trebuie 
să urmărească ridicarea mediei 
realizate în concursurile oficiale 
pînă la nivelul excepțiilor de as
tăzi, adică pînă la 560 p. Numai 
astfel se vor putea atinge în 
mod constant cifre în jurul aces
tei valori, sau mai ridicate, sin
gurele competitive tn concursu
rile internaționale.

Așadar, semne îmbucurătoare 
privind redresarea unei probe de
ficitare a tirului românesc, ba
zată pe atenția sporită acordată 
tineretului. Paradoxal se pare că 
o altă probă cea de pistol viteză, 
în care trăgătorii români au exce
lat in ultimele două decenii, nu 
se mal bucură de interesul clubu
rilor, antrenorilor, secțiilor de 
profil. Ne bazăm afirmația atît pe 
faptul că există puțini juniori șl 
tineri profilați pe această probă, 
cit și pe absența unor valori au
tentice la această vlrstă. Nu re
proșăm numai faptul că vlteziștii 
juniori nu se ridică pînă la ci
fre în jur de 592—593 p, care să 
le dea dreptul să aspire îndrep
tățit, în anii următori, la salturi 
de peste 595 p, ci și situația, la
mentabilă, a cîștlgării „Cupei 
Steaua", de pildă, cu numai 584 
p, a „Cupei României" tot cu 
584 p, a „Cupei primăverii", eu 
530 p... Se descifrează ușor tn 
această atitudine mult prea ușu
ratică față de creșterea tinere
lor talente, față de viitorul pro
bei de pistol viteză, o condamna
bilă automulțumire provenită din 
reușitele seniorilor. Dar, va veni 
vremea cînd acești Seniori se vor 
retrage. Cu cine vor fi inlocuiți 7

Radu TIMOFTE

pute strînse, surprize plăcute. 
Iată, de pildă, la 100 și 200 m 
este greu de anticipat un cla
sament între Toma Petrescu, 
Claudiu Sușelescu, Gilles Eche- 
vin, Lucien Sainte Rose și Jo
seph Arame. La lungime, Fran
ța aliniază doi săritori de peste 
8 metri, Jacques Rousseau și 
Philippe Deroche — primul 
este chiar o vedetă de talie 
mondială —, dar Dumitru lor- 
dache și Tudofel Vasile au să
rit în acest an peste 7,80 m și 
nu se poate spune că sînt di
nainte învinși ! La triplusalt, 
Carol Corbu în formă bună — 
păcat . că Bedrosian nu poate 
concura — îi poate întrece pe 
Bernard Lamitie și Christian 
Valetudie. La 110 mg Erwin Se- 
bestien și Jean Pierre Corral 
par de valoare egală...

în perspectivă, deci, două zile 
de întreceri atractive, pe care 
iubitorii atletismului ce se vor 
afla pe stadionul Republicii — 
sperăm în număr cit mai mare 
— nu le vor uita curînd.

SIMBATA

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 16,30 : România — 
Franța (masculin).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Olimpia — Voința 
Brașov (f), Steaua — Dinamo 
(m). Politehnica — I.E.F.S. (f), 
Universitatea Timișoara — Poli
tehnica lași (m), semifinale ale 
„Cupei federației".

RUGBY. Stadionul Giulești, ora 
17,30 : Rapid — Sportul studen
țesc (Div. A).

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

de la ora 17 : România — Fran
ța (masculin).

BASCHET. Sala Floreasca. de 
la ora 8 (locurile 3—4) ți de la 
ora 11 (locurile 1—2), finalele 
„Cupei federației".

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
17,30 : Rapid — Corvinul (Div.
A) ; stadionul Giulești, ora 9 : 
Rapid — Corvinul (juniori) ; sta
dionul Progresul, ora 9,15 : Pro
gresul — F.C.M, Galați 
(juniori), ora 11 ; Progresul 
— F.C.M. Galați (Div. A) ; 
stadionul Steaua, ora 15,45 : 
Steaua — Politehnica Timișoara 
(juniori), ora 17,30 ; Steaua — 
Politehnica Timișoara (Div. A) ; 
stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — Unirea Alexandria (Div.
B) ; teren Abatorul, ora 11 î A- 
batorul - T.M.B. (Div. C) î te
ren Ghencea, ora 11 ; Șoimii 
TAROM — Azotul Slobozia (Div. 
O ; teren t.C.S.I.M., ora 11 : 
I.C.S.I.M. — Autobuzul (Div, 
O ; terenul din comuna Braga- 
dîru, ora 11 : Unirea Incolor — 
I.O,R, (Div. C),

RUGBY Stadionul Olimpia, de 
la ora 9 j Olimpia — Gloria Bu
zău, Dinamo — Steaua ; stadio
nul Metalul, ora 13 î Gloria - 
Universitatea Timișoara, meciuri 
în cadrul Diviziei A,



înaintea etapei de mîine a Diviziei A

ULTIMELE INFORMAȚII DIN CELE 18 TABERE
Mîine se consumă penultima etapă a Diviziei A, in care sint pro
gramate citeva meciuri importante, mai ales pentru zona retro

gradării. lată ultimele vești de la cele 18 divizionare.

• PROGRESUL a efectuat 
un ciclu de antrenamente care 
nu a inclus obișnuitul joc de 
verificare. Două indisponibili
tăți : Dragu (operat de menise) 
și Moraru (lombo-sciatică) • 
F.C.M. GALAȚI. Joi a disputat 
un „meci-școală" cu propria 
formație de juniori. Tot lotul 
este valid. Plecarea spre Eucu- 
rești, astăzi dimineață, cu auto
carul. • POLITEHNICA LAȘI. 
Incerți, Anton și Ursu. In ca
zul nerecupcrării lor, se va a- 
pela la Mureșan și Ciobanu • 
U.T.A. se deplasează cu avio
nul, în ziua meciului. Este po
sibil ca Nedelcu II, accidentat, 
să nu poată fi folosit. Leac, 
accidentare ușoară, va fi apt 
de joc, după toate probabilități
le. • RAPID a efectuat săptă- 
mîna aceasta două „jocuri- 
școală" : cu Tehnometal
(miercuri, 1—0 — a înscris D. 
Popescu) și cu propria echipă 
de juniori (joi). Pentru mîine, 
o modificare în formație : M. 
Stelian în locul lui Rișniță • 
CORVINUL, în drum spre 
București, s-a oprit la Cîmpu- 
lung Muscel unde, joi, a susți
nut un amical cu divizionara 
C din localitate : scor 2—1, în 
favoarea gazdelor. Angelescu 
n-a efectuat deplasarea la Cîm- 
pulung Muscel, iar Ianeu a to

In Divizia B

LUPTA CORECTA „ARBITRUL" MECIURILOR
Ajunsă și ea la sprintul final, 

divizia secundă ne oferă, în 
penultima sa „rundă**, cîteva 
partide de interes, toate anga- 
jînd formații situate în zona 
periferică a clasamentului. A- 
ceasta, în contrast cu polul 
opus al clasamentului unde, 
practic, in cele trei serii con
turile sînt încheiate. Așteptăm 
de la toate combatantele o 
comportare corectă; lupta spor
tivă să fie singura cale de de
cizie a rezultatului. Totodată, 
conducătorii jocurilor trebuie să 
presteze arbitraje de calitate, 
obiective și autoritare.

Dintre meciurile care atrag

Divizia C

Mîine, în ultima etapă a Divi
ziei c, au loc citeva meciuri 
foarte importante, atît pentru 
cîștigarea locului I, deel pentru 
promovarea in Divizia B, dt și 
pentru evitarea retrogradării. 
Pentru a forța Intrarea in eșalo
nul secund. In unele cazuri e 
nevoie de victorii la scoruri as
tronomice. așa Incit sperăm că.

emi-

a-

Loto-Pronosport hformează
Nu Uitați : MARȚI, 28 IUNIE 

— Tragere EXCEPȚIONALA 
LOTO :

Se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 100“, excursii 
in U.R.S.S., Grecia — Turcia — 
Bulgaria, R. D. Germană, Litora
lul românesc, precum și cîștiguri 
In bani — fixe și variabile.

Procurați-vă din timp biletele ! 
. ★
In orice oraș vă afla ți. cumpă

rați
„LOZUL VACANȚEI* 

siune specială limitată.
Se atribuie autoturisme și peste 

825.000 cîștiguri în bani. Se 
cordă — din FOND SPECIAL 
cîștiguri suplimentare In valoare 
de 1.670.000 lei.

★
AZI, ultima zi pentru procu

rarea biletelor la tragerea ex
cepțională Pronoexpres de mîine, 
26 iunie 1977 ! Tragerea va avea 
loc în sala Clubului Finan țe- 
Bănei din str. Doamnei nr. 2, la 
ora 17,00. Rezultatele vor fi trans
mise la radio și televiziune în 
cursul serii.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 24 IUNIE 1977:

Fond general de cîștiguri : 
716.781 lei. Extragerea I : 38 75 88 
71 69 64 85 21 48 ; Extragerea a 
n-a : 60 77 87 29 57 23 28 11 56.

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO-„2“ DIN 19 IUNIE 1977 î 
Categoria 1 : 1 variantă 50% a 

50.000 lei și 2 variante 2'“ 
25.000 lei ; Cat. 2 ; 4,75 a
lei ; Cat. 3 : 10,25 a 5.140 lei ; 
4 : 76,50 a 689 lei ; Cat. 5 : 
a 200 lei ; Cat. 6 s 1.260,50 ; 
lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

Cîștigul de categoria 1 în va
loare de 50.000 lei a fost obținut 
de NICIIIFOREAC ADAM, din 
Arad. 

26.001

talizat 3 cartonașe galbene • 
JIUL n-are nici o problemă de 
formație. Va reintra Mulțcscu, 
după cele două etape de sus
pendare. • DINAMO a efec
tuat o suită de antrenamente, 
intercalate cu amicalul de 
miercuri (1—1 cu F.C.M., la 
Giurgiu). Plecarea spre Petro
șani, în dimineața zilei de azi.
• A. S. ARMATA TG. MUREȘ 
a susținut miercuri un amical 
la Tîrnăveni, cu Chimica (scor 
3—3). Antrenorul T. Bone are o 
singură problemă de lot — 
llajnal, suspendat o etapă, 
pentru eliminarea din partida 
cu Universitatea Craiova. • 
F. C. CONSTANȚA pleacă azi 
cu avionul la Cluj-Napoca, de 
unde își va continua drumul 
cu autocarul. Reintră Peniu. 
Hoffmeistcr este accidentat du
pă partida de la Galați. • 
F. C. ARGEȘ a susținut joi un 
„joc-școală“ cu formația de 
juniori. Antrenorii Halagian și 
Dima au urmărit, în special, 
mărirea vitezei de joc în zona 
de finalizare. Nu se anunță in
disponibilități. • UNIVERSI
TATEA CRAIOVA a efectuat 
antrenamente obișnuite. Bălăci 
s-a însănătoșit și își va lua lo
cul în formație. în rest „U“-le 
obișnuit. • STEAUA beneficia
ză de aportul lui Dumitru și 

în mod deosebit atenția, ne-am 
oprit asupra următoarelor : 
C.S.M. Suceava — Unirea Foc
șani, Ceahlăul P. Neamț — 
Victoria Tecuci. Mînerul Gura 
Humorului — Portul Constan
ța, C.S.M. Borzești — Metalul 
Plopcni (seria I) ; Electropu- 
tere Craiova — Steagul roșu 
Brașov, Tractorul Brașov — 
Șoimii Sibiu, Metalurgistul 
Cugir — Chimia Tr. Măgurele 
(seria a II-a) : Dacia Orăștie — 
Olimpia 
Arad — 
cla Turda — C.F.R. Timișoara, 
Minerul Cavnic — Minerul 
Ltipeni (seria a III-a).

Satu Mare, Rapid 
„U“ Cluj-Napoca, Sti-

la

in interesul fotbalului, în spiritul 
eticii șl sportivității depline, să 
nu-șl facă apariția In teren șl 
pe marginea lui nedoriții „specia
liști** in astronomie fotbalistică. 
Protagonista seriei a IV-a, S.C. 
Tulcea (locul 1 cu 45 p, + 44 go
luri) joacă, de exemplu, un meci 
foarte greu la Medgidia, cu Ci
mentul. Principala el adversară, 
Progresul Brăila (locul 2 cu 43 p, 
+ 34 goluri), are meci acasă cu 
cea mal slabă echipă din serie, 
Gloria Poarta Albă (locul 16, ca 
și retrogradată) pe care a intre- 
cut-o, în tur, in deplasare, cu 
4—1. Desigur, Gloria nu poate as
pira la victorie in acest joc, dar 
va trebui să-și apere corect șan
sele. Dealtfel, notăm că in cele 
23 de meciuri pe care le-a pier
dut pină acum a suferit doar o 
singură înfrlngere la mare dife
rență, cu 0—7 cu Electrica, 
Constanța.

O dispută foarte interesantă 
dă și in fruntea seriei a X-a, ni
tre Minerul Rodna (locul 1 eu 
38 p + 29 goluri) și Avîntul Re
ghin (locul 2 cu 38 p + 14 go
luri). Minerul joacă la Cluj-Na
poca cu Dermata, formație pe 
ultimul loc In clasament, iar 
Avîntul cîștigă în această etapă 
cu 3—0, fără joc, deoarece are ca 
adversară pe Minerul Borșa, e- 
chlpă exclusă din campionat. 
Deci, cîștigarea seriei se va ho
tărî în partida de la Cluj-Na
poca !

După cite știm, F.R.F. și-a pro
pus să urmărească, prin observa
tori speciali, aceste partide ; Ia 
rîndu-ne, ne propunem a fi pre- 
zenți la ele. prin trimiși speciali 
ai redacției noastre.

se 
ln-

PE MICUL ECRAN
Sîmbâtă 23 iunie, ora 15,10 : Fotbal magazin : Finala tur-re- 

tur a Cupei U.E.F.A. (Juventus Torino — Athletic Bilbao) ; Fi
nala Cupei Angliei (Manchester United — Liverpool) și meciul 
amical Argentina — R.F.G. (rezumate înregistrate).

Duminică 26 iunie, ora 17.30 : Fotbal : Rapid — F. C. Corvinul 
(Divizia A). Transmisie directă de la stadionul Dinamo (co
mentator — Grigore Illsei).

Joi 30 iunie, ora 17,30 : Fotbal : F. C. Constanța — Rapid (Di
vizia A). Transmisie directă de la Constanța (comentator — Ef- 
timie Ionescu).

Duminică 3 iulie, ora 17 : Fotbal : Finala „Cupei României**, 
Steaua — Universitatea Craiova. Transmisie directă de la Sta
dionul Republicii (comentator — Cristian Țopescu).

Ion Ion, refăcuți după acciden
tările suferite. • POLITEHNI
CA TIMIȘOARA a efectuat ci
clul de antrenamente obișnuit 
(joi, meci cu juniorii). Nu este 
sigură, nici acum, utilizarea lui 
Dembrovschi. Timișorenii so
sesc astăzi în Capitală cu avio
nul. • S. C. BÂCAu s-a de
plasat miercuri la Vaslui, unde 
a întîlnit pe divizionara C Vi
itorul din localitate, în fața că
reia a pierdut cu 3—4. Pen
tru mîine, antrenorul D. Nico- 
lae-Nicușor va folosi formația 
standard. • SPORTUL STU
DENȚESC a întreprins, la mij
locul săptămînii, un turneu de 
două jocuri în Moldova (2—4 
cu C.S.M. Suceava și 0—1 cu 
C. S. Botoșani). Răducanu și 
Olteanu sînt accidentați. Rein
tră Chihaia. • F.C.M. REȘIȚA 
a efectuat antrenamente obiș
nuite. Joi a susținut un „joc- 
școală“ în compania formației 
de juniori. Nici o indisponibi
litate. • F. C. BIHOR îl are 
în continuare pe Kun II ac
cidentat. Florescu a jucat o re
priză (miercuri) împotriva for
mației de juniori și, probabil, 
își va relua locul în linia de 
atac.

„TROFEUL
PETSCHOVSCHI“

Situația în „Trofeul Petschov- 
schj**, după 32 de etape. este 
următoarea : L Arad 9,12 ; 2. 
București 8,93 ; 3. Craiova 8,75 ;
4—5. Tg. Mureș și Timișoara 8,69 ; 
6—7. Hunedoara și Reșița 8,50 ; 
8—9. Pitești și Bacău 8,37 ; 10—11. 
Galați șl oradea 8,31 ; 12. lași 
8,25 ; 13. Petroșani 8,18 ; 14. Con
stanța 8,12.

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării 

notelor obținute de jucători, e- 
chlpa campionatului Diviziei A, 
după 32 de etape, se prezintă ast
fel : Răducanu (218) — Cheran 
(228), Antonescu (231), Sătmărea- 
nu II (235), Vigu (236) — Romilă 
(216), Bălăci (217), Bol (Ini (230) — 
Fazekas (187), D. Georgeseu (212). 
I. Florea (224).

„RECORDUL*
DE LA

Etapa a 32-a a campionatului 
Diviziei naționale de juniori a 
fost calmă, cu rezultate previzi
bile și, in consecință, doar cu o 
singură modificare în structura 
clasamentului : rocadă de locuri 
între A.S.A. Tg. Mureș și Uni
versitatea Craiova. S.C. Bacău 
a cîștigat, acasă, cu 5—0. Firesc. 
F.C. Constanța a cîștigat, la Ga
lați, cu 2—0. Firesc. Pentru că 
adversarele întîlnite, F.C.M. Re
șița și F.C.M. Galați, au făcut

CLASAMENTUL
32 20 5 7 61-18 45
32 19 7 6 58-30 45
32 15 10 7 59-40 40
32 17 6 9 43-28 40
32 17 5 10 55-29 39
32 14 9 9 51-38 37
32 13 9 10 41-32 35
32 14 6 12 50-44 34

1. 
».
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

13.
14.
15.
16.
17.

în campionat, 
continuă duelul 

■ F.C. Constanța,

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

„NOUA FORMULĂ, CU 8 ECHIPE 
ÎN TURNEUL FINAL AL C.E., 

SE IMPUNEA"
Interviu cu Ștefan Covaci, revenit 

de ia reuniunea U. E. F. A.
Așa cum am mai anunțat, 

zilele trecute a avut loc în 
Elveția, la Grindelwald, reu
niunea reprezentanților federa
țiilor naționale afiliate la 
UEFA. A fost stabilită, cu a- 
cest prilej, noua formulă de 
desfășurare a turneului final al 
campionatului european, o for
mulă care va permite unui nu
măr sporit de echipe (8 față 
de 4) participarea la ultimul 
„act“ al importantei întreceri. 
La lucrările reuniunii a fost 
prezent și vicepreședintele
F.R.F.,  Ștefan Covaci, care, a- 
seară, la scurt timp de la 
înapoierea acasă, ne-a acordat 
următorul interviu.

— Așadar, din cele patru 
propuneri a triumfat aceea 
pentru care ați optat și 
dv„ în numele federației 
noastre.

— într-adevăr, formula cu 8 
echipe în turneul final al C.E., 
ediția 1980, a întrunit o majori
tate de două treimi. Europa 
și-a dorit un „minicampionat 
mondial**, la intervale mai 
scurte, și... l-a obținut.

— Care este părerea dv.> 
de reputat tehnician, în le
gătură cu noua formulă ?

— Cred că se impunea. Ea 
constituie, din start, un mai 
mare stimulent pentru repre
zentativele naționale ale conti
nentului nostru. Pe plan teh
nic, noua formulă este, de ase
menea, un cîștig, cunoscut fiind 
faptul că și numărul jocurilor 
importante, oficiale, înlesnește 
un progres mai rapid, chiar 
dacă este vorba de fotbaliști 
din loturile reprezentative.

— Alte amănunte ?
— Deocamdată, singurul lu

cru adoptat de Comitetul exe

JUNIORILOR 
JIUL

vîrfurile eșalonului juniori. 
Jiul Petroșani a trecut peste 
granița celor 100 de goluri 
primite !?! A fost cea mai 
slabă echipă a campionatului. 
Și va fi cea mai slabă echipă 
de juniori atita timp cit clubul 
din Petroșani va continua să 
considere că e mult mai ușor 
să folosească fondurile pe care 
le are la dispoziție pentru a 
„Importa" jucători gata formați 
de alții. Dealtfel, așa cum s-a 
mai subliniat recent, la ora 
actuală în lotul divizionarei A 
din Petroșani nu există decît 
doi jucători din Valea Jiului: 
Rusu. născut la Uricani, si Să- 
lăjan. provenit de Ia Minerul 
Lupeni ! Orice alt comentariu 
ni se pare de prisos.

EUGEN 10 R DAC HE NU-L IARTĂ

PE... CRISTIAN IORDACHE
[ Este oro 20. Ședința Comisiei 
i de disciplină, începută, ca de 
) obicei, Ic ora 17, este totuși de-
• parte de a se apropia de sfir- 

șit. Multe contestații, multe me-
i morii care se adaugă abaterilor 
i de la disciplină din ultima etapa, 
1 incluse pe ordinea de zi.
i — Cristian lordache I strigă, la 
i un moment dat, secretarul Comi- 
1 siei de disciplina, deschizi nd ușa 
[ spre sala unde așteptau — îngîn- 
i durați, și bineînțeles că aveau 
i motive — jucătorii sau reprezen- 
1 tanții unor echipe cu culpe mai 
[ mari sau mai mici.
I Și, iată, intrînd pe ușă un băiat
J foarte tînăr, înalt, bine făcut,
i Este Cristian lordache, din echipa
i de juniori a Rapidului. De ce
! apărea în fața Comisiei de dis-
j ciplină ? Pentru că, duminica tre-
i cută, în meciul cu Sportul stu-
• dențesc, fusese eliminat din joc.
1 Arbitrul îi sancționase, în primul
, moment, cu un cartonaș galben
i pentru atac dur asupra unui cd-
• versor, dar cum Cristian lordache,
‘ în loc să-și vadă de joc, a în-
i ce put să protesteze, conducătorul
i jocului a scos un nou cartonaș,
i* * * * * 1 de data aceasta de culoare ro-

S. C. bacau
F.C. Constanța
F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. M.
„U“ Craiova 
Steaua 
Polit. Tina. 
F.C. Bihor 
Polit. Iași 
U.T.A.

_ Rapid 
12. Dinamo

F.C. Argeș 
Progresul 
F.C.M. Reșița 
F.C.M. Galați 
Sportul stud. 

18. Jiul

simplă figurație 
Prin urmare,
S.C. Bacău - . .
duel care, după toate posibilită
țile, anticipind rezultate nor
male în ultimele două etape, va 
fi decis de golaverajul mai bun 
al băcăuanilor.

Și, totuși, etapa a 32-a a scos 
în evidență un fapt cu totul 
ieșit din comun într-o compe
tiție care a reunit, conform 
scopului pe care și l-a propus,

1

i[ șie, pofti nd u-l, deci, pe juniorul
II cu prea mult ...temperament sâ 
* i părăsească terenul.
’i Stingherit, Cristian lordache re- 
i[ lateazâ cum s-au petrecut faptele, 

cutiv al UEFA a fost această 
formulă cu 8 echipe. Restul 
elementelor, legate de etapa 
preliminară a competiției — 
criteriul de stabilire a seriilor, 
numărul de echipe participante 
în grupe, data primelor me
ciuri — n-au depășit încă faza 
discuțiilor. Toate detaliile vor 
fi aprobate și, deci, cunoscute 
în aprilie anul viitor, la Istan
bul, unde își va desfășura lu
crările Congresul UEFA. Pot 
spune doar că au fost înaintate 
propunerile privind componen
ța seriilor : trei grupe de cite 
cinci echipe fiecare și alte 
patru întrunind cite patru for
mații Startul jocurilor prelimi
nare se va da, cu siguranță, în 
toamna lui 1978, după desfășu
rarea turneului final al C.M. 
din Argentina.

— Ce mai cuprinde pen
tru viitorul apropiat agenda 
dv. de lucru ?

— Participarea la un colocviu 
internațional pe care-1 va găz
dui Londra. între 4—8 iulie, și 
la care au fost invitați antre
norii tuturor echipelor națio
nale din Europa. Se înțelege, 
colocviul are drept scop relan
sarea tehnicii pe criterii noi, 
moderne. Voi avea cinstea să 
prezint unul din cele patru re
ferate, pe care l-am intitulat: 
„Alegerea și experimentarea 
testelor tehnice**. Ceilalți lec
tori vor fi H. Schon și W. 
Weissweiller (ambii din R.F. 
Germania) și ' G. Zonin 
(U.R.S.S.). Ideea centrală care 
se va degaja la sfîrșitul co
locviului și pe care și-o va în
suși Comisia tehnică a UEFA 
va fi difuzată, apoi, tuturor 
federațiilor prin reprezentanții 
lor.

Gheorghe NiCOLAESCU

ACTUALITĂȚI
• ECHIPEI ȘOIMII SIBIU i s-a 

ridicat dreptul de organizare pe 
teren propriu pe 2 etape, în ur
ma incidentelor care au avut loe 
duminica trecută, la meciul cu 
Chimia Rimnlcu Vilcea. Jucătorul 
M. savu (Chimia Rimnlcu Vilcea) 
a fost suspendat pe 8 etape pen
tru injurii aduse unuia dintre 
arbitru de linie.

• OLIMPIA RM. SĂRAT — 
GLORIA BUZĂU 1-3 (0—2). Dis
putat joi după amiază la Km. Să
rat, meciul s-a încheiat cu 
victoria formației buzoiene cu 
scorul de 3—1
• FORMAȚIA ÎNTREPRINDERII 

POLIGRAFICE „INFORMAȚIA**, 
unde se tipăresc ziarul nostru și 
periodicele sportive, a repurtat un 
frumos succes, calificlndu-se in 
barajul pentru categoria „Promo
ție** a campionatului municipiu
lui București, unde va intilnl con
secutiv — între 27 iunie și 5 iu
lie, pe terenul C.P.B. •— echipele 
C.F.R., Unirea Tricolor, Construc
torul Bercenl, Ccsarom și Alia.

neîncercînd să e mai ,.îndul
cească" cumva.

— Ce ți-a spus taică-tău, cînd 
ai venit acasă ?, il întreabă pre
ședintele Comisiei de disciplină, 
Gh. Prodea.

— Tata e pe sală, răspunde cu 
capul plecat juniorul vinovat.

— Este aici ? Să între imediat.
Pe ușă intra Eugen lordache, 

faimosul „tunar" de acum 25 de 
ani, astăzi antrenor la centrul de 
juniori și copii ol Progresului. 
Este cu un cap mai mic decît 
fiul său și părul său este acum 
aproape alb.

— Eu |-am învățat să-și vadă 
de fotbal, să joace corect, să 
nu zică nici „pîs" la deciziile 
arbitrului, așa cum n-am zis nici 
eu în tinerețea mea. Dar nu mă 
ascultă. Pedepsiți-I dumneavoas
tră aspru, ca să se învețe minte I 

Fiind la prima cbatere. Cris
tian lordache a fost suspendat 
pe o etapă.

— Genule — i se adresează 
președintele Comisiei de discipli
na, lui lo-rdache-senîor — iată car
netul lui Cristian. Poți să i-l dai 
din nou peste o săptămînă sau 
mai tîrziu. Cum apreciezi dum
neata...

Jack BERARIU

Sportul !Pog.a 7-



Tur de orizont

«CANOEA ESTE ÎN CONTINUARE „DOMENIUL" ROMÂNILOR»,
scrie DEUTSCHES SPORT-ECHO

Sezonul internațional de calac- 
canoe și-a consumat două din 
numeroasele regate c-are figurea
ză în calendarul oficial F.I.C. 
pînă la începutul lui septembrie, 
cînd, la Pancearevo, sînt progra
mate campionatele mondiale. A- 
legînd pentru cele două regate 
termeni de comparație din lumea 
tenisului, am așeza „Memorialul 
Iulia Riabcinskaia* în rînd cu... 
Wimbledonul, iar concursul de la 
Tampere cu un simplu turneu de 
Grand Prix. Intr-adevăr, la Mos
cova au fost prezente toate for
țele caiacului și canoei mondiale 
— U.R.S.S., R.D. Germană, Româ
nia, Ungaria — reprezentate de 
primele garnituri (iar gazdele, ca 
de obicei, de mai multe echipaje 
de primă valoare la toate pro
bele), precum și individualități 
de primă mină din alte țări, ca- 
iacistul italian Oreste Peri, caia
cul de 4 al Spaniei etc, în timp 
ce regata nordică și-a menținut 
standing-ul datorită, în primul 
rînd, prezenței sportivilor din 
România și Ungaria.

De fapt, la Moscova au lipsit 
doar canoistul iugoslav Matija 
Ljubek (campion olimpic la 
1 ooo m) și caiaciștii maghiari 
Csapo și Sztanity, pentru a putea 
numi regata o adevărată revanșă 
olimpică. Ljubek este însă — așa 
cum am văzut la începutul lui 
mai, la Snagov, la Campionatul 
Balcanic — departe de forma 
Montrealului, iar absența lui 
Csapo are, probabil, cauze ase
mănătoare.

Ce noutăți putem consemna 
după primele starturi ale sezonu
lui ? Destul de puține, imaginea 
de ansamblu a lumii padelei și 
pagaei păstrînd trăsăturile cunos
cute, sintetizate exact după re
gata Moscova de cronicarul zia
rului berlinez Deutsches Sport 
Echo : „U.R.S.S., R. D. Germană 
și România se detașează net. So
vieticii — prin numărul mare de 
sportivi valoroși la toate probele, 
care face imprevizibilă selecția 
pentru campionatele mondiale ; 
R. D. Germană domină caiacul, 
pe cel feminin autoritar, iar ca- 
noea este în continuare „dome
niul" românilor".

Un panoramic al probelor in
vită la citeva completări. Vasile 
Dîba și Rudiger Helm sînt, neîn
doios. cei mai buni caiaciști ai 
lumii. La Moscova fiecare a cîș
tigat proba în care este campion 
olimpic, Dîba la 500 m. Helm la 
1 009 m. Dîba s-a clasat însă al 
treilea la 1 000 m — ca la Mont
real — în timp ce Helm a sosit 
abia al 5-lea la 500 m. De reți
nut numele lui Vladimir Parfe- 
novici (U.R.S.S.). 18 ani, secun
dul lui Dîba la Moscova, la mică 
distanță.

La canoe simplu topul anului 
indică : 1. Patzaichin, 2. Varabiev, 
ordinea fiind stabilită de... con
cursurile interne. Ambii au un 
debut de sezon excelent, pe cît 
de îmbucurătoare fiind revenirea 
lui Patzaichin. pe-atît progresul 
Iul Lipat. Amîndol i-au întrecut

La 28 de ani, Ivan Patzaichin mai are multe de spus in ierarhia 
așilor pagaei

la Balcaniadă pe Ljubek și Ana
niev, la Moscova pe sovieticii 
Soroka șl Rogov — Iurcenko tra
ge acum la dublu —, pe maghia
rii Buday șl Wichmann. Ca și 
Dîba la 500 m, Patzaichin este 
neînvins In acest an pe distanța 
care l-a făcut celebru, 1 000 m.

Cele două echipaje medaliate 
la J.O., Larion Serghei — Poll- 
carp Malihin (K 2) și Gheorghc 
Danilov — Gheorghe Simionov 
(C 2) au avut pînă acum compor
tări contradictorii, pierzînd chiar 
curse desfășurate în țară. La 
Moscova, la K 2 — 500 m, cuplul 
Diba — Zafiu a obținut o clasare 
mai bună decît Serghei — Ma- 
lîhin, iar la Tampere, pe aceeași 
distanță, perechea Inedită Pat
zaichin — Gheba s-a impus, la 
canoe, în fața lui Danilov — Si
mionov. Aceste experimente tre
buie continuate, ele îi vor duce 
pe antrenorii lotului la găsirea 
celor mai bune soluții în vede
rea C.M. Afirmația este valabilă 
și pentru caiacul dc patru, pre
cum șl în caiacul feminin. In pro
bele masculine amintite, cele mai 
puternice pe plan mondial ni se 
par la această oră perechile 
J. Lehnert — B. Duvigneau și 
A. Boy — B. Olbrlcht la caiac 
(ambele R.D.G.) și V. Iurcenko
— I. Lobanov (U.R.S.S.) la ca
noe.

Așadar, deocamdată statu-quo 
în vîrful piramidei, stabilitate 
care menține poziția fruntașă a 
caiacului și canoei românești. Să 
așteptăm însă viitoarele regate
— intre care, la 8—9 iulie și rega
ta snagov — care ar putea aduce 
lucruri noi.

VI. M.

Concursul internațional de tenis de masă de la Varșovia

JUNIORII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI 
SI LA ECHIPE BĂIEȚI

La întoarcerea juniorilor noș
tri de la Concursul internațional 
de tenis de masă de la Varșo
via, aflăm cu satisfacție că, in 
afara probei de dublu fete, re
prezentativa noastră a cîștigat 
primul' loc și la echipe băieți 
(frații Iosif și Zsolt Bolim și 
Denes Paal). Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipele Po
loniei și Bulgariei, care au ali
niat formațiile pregătite pentru 
„europcnele“ de juniori din lu
na iulie. Antrenorii Farkas Pa
neth și Stan Ilie au evidențiat 
evoluția băieților și a Crinelei 
Sava, dar au exprimat rezerve 
în ce o privește pe Gabriela 
Kadar.

internațional de tenis de masă 
„Turneul tinerelor speranțe", la 
care participă și juniorii români 
Eva Ferenczi, Maria Păun, Si- 
mion Crișan și Eugen Borca.

NASTASE - OKKER,
DERBYUL „OPTIMILOR14

LA WIMBLEDON
LONDRA, 24. — In timp ce 

comentatorii agențiilor de pre
să nu fac economie cu semne
le de exclamare, anunțînd „he
catomba" capilor de serii, Wim
bledonul își continuă impasibil 
programul de întreceri. Fără 
Vilas, fără Tanner, Gottfried, 
Salomon și Ramirez, dar cu 
Connors, Borg și Năstase ră
mași în cursă, turneul de sim
plu masculin pare totuși mar
cat de ascensiunea tenismanilor 
din noua generație.

în cadrul 16-imilor de fina
lă, Ilie Năstase i-a întilnit pe 
americanul Brian Teltscher, pe 
care l-a învins în trei seturi : 
6—4, 6—3, 6—1. în conti
nuare, campionul român ur
mează să-1 întîlnească pe olan
dezul Tom Okker, intr-un meci 
caracterizat drept „derby al op
timilor". Alte rezultate din

Turneul de polo de la San Remo

ROMÂNIA A ÎNVINS OLANDA (7-5)
SAN REMO, 24 (prin tele

fon). Joi noapte, reprezentativa 
de polo a României a susținut 
ultimul său meci în cadrul pu
ternicului turneu internațional 
desfășurat în localitate. Pros
tind un joc de bun nivel teh
nic, eficient în acțiunile ofen
sive și atent în defensivă, for
mația română a repurtat victo
ria asupra selecționatei Olandei 
(singura care izbutise — în 
prima zi a turneului — o sur
prinzătoare victorie asupra for
mației Ungariei).

Poloiștii români au debutat 
nesiguri, apoi, treptat, au pus 
stăpînire pe joc, au egalat, iar 
în ultimele două reprize s-au

Scorul în-
3—2, 1—0,

impus cu siguranță, 
tîlnirii : 7—5 (0—2, 
3-1).

într-o întrecere decisivă pen
tru locul I, echipa Ungariei, 
deținătoarea titlului 
pioană olimpică, a învins for
mația țării gazdă.
Ungaria — Italia :
2—1, 2—1. 2—2). în sfîrșit, în 
meci neoficial, U.R.S.S. — Ita
lia B 7-6 (3—2, 3—2, 0—1,
1—1). Clasamentul final : 1.
Ungaria 5 p (golaveraj 29—27), 
2. Italia 5 p (23—24), 3.
U.R.S.S. 4 p (30—28), 4. Româ
nia 4 p (26—25), 5. Olanda 2 p 
(23—27).

de cam-

Scor final
8—5 (2—1,

SELECȚIONATA IUGOSLAVIEI
ÎNTRECUTĂ DE PARTIZAN BELGRAD

BELGRAD, 24 (Agerpres). — 
Selecționata Iugoslaviei, care 
va întreprinde în săptămînile 
următoare un turneu în Ame
rica de Sud, a susținut un ul
tim meci de verificare la Bel
grad în compania formației 
Partizan. întilnirea s-a încheiat 
cu scorul de 2—0 (2—0) în fa
voarea echipei Partizan prin ■ 
golurile marcate de Sava Pau- 
novicl (min. 17 și 26). Comisia 
națională de selecție care gi
rează funcția antrenorului fe

deral (încă nedesemnat) a fo
losit următorul lot de jucători : 
Katalinici (Borota) — Vujkov, 
Obradovici, Mujinici, Stoiko- 
vici, Rajkovici (Bogdan), Zun- 
gul, Hukici, Savici, Petrovici 
(Djordjevici), Surjak.

ALTE

ECHIPA U. R. S. S. A CÎȘTIGAT■>

CUPA INTERCONTINENTALA" IA BASCHET

★

In aceste zile se desfășoară la 
Varna, în Bulgaria, Concursul

NEW YORK. 24 (Agerpres). 
— în ultimul meci al 
intercontinentale" 
masculin, selecționata S.U.A. a 
învins pe teren propriu, cu 
102—97 (58—47), formația Bel
giei.

Competiția a fost cîștigată, la 
actuala ediție, de echipa

„Cupei 
la baschet

care a totalizat 18U.R.S.S.,
puncte din 20 posibile (opt vic
torii și două infringer!), fiind 
urmată în clasamentul final de 
formațiile S.UA. — 17 p. Ita
liei, Braziliei, Iugoslaviei — ci
te 16 p, Israelului, Argentinei, 
Canadei — cite 14 p, Mexicu
lui — 13 p și Belgiei — 12 p.

TELEX • TELEX • TELEX » TELEX • TELEX
ATLETISM • La Kota, Irena 

Szewinska a cîștigat 200 m cu 
22,61, James Munyala (Kenya) a 
terminat învingător în cursa de 
3 ooo m obst. cu 8:25,1, iar Beli 
(S.U.A.) s-a clasat pe primul loc 
Ia prăjină cu 5.55 m. Alte rezul
tate. masculin : 200 m — Riddick 
(S.U.A.) 20,44 ; 400 mg — Moses 
(S.U.A.) 48,73 ; ciocan — Riehm 
(R.F. German'a) 75,26 m : K» mg
— Foster (S.U.A.) 13,62 ; 1500 m
— Coghlan (Irlanda) 3:38,95 ; fe
minin, greutate : Eva Wilms
(R.F. Germania) 20,41 m; 400 m
— Joyce Jakubowick (Canada) 
52,32 : loo mg — Johanna Schal
ler (R.D. Germană) — 13,07.

BASCHET _ 
turneului pe câre-1 
ta Japonia,

In continuarea 
întrenrinde 

echipa feminină a

U.R.S.S., deținătoarea titlului o- 
limpic. a evoluat în orașul Oka
yama în compania selecționatei 
nipone. Baschetbalistele sovietice 
au cîștigat cu 114—52 (48—28).

CĂLĂRIE • ta Viena au în
ceput întrecerile campionatului 
european de obstacole. Prima 
probă a fost cîștigată de irlan
dezul Con Power („Castle Park") 
cu 72,5. urmai de vest-germanul 
Gerd Wiltfang (,,Davos“) — 75,4.

CICLISM • A 9-a etapă a Tu
rului Elveției (Buerglen — Flum- 
serberge) a revenit belgianului 
Lucien van Impe, care a parcurs 
distanța de 166 km în 4h 39:46.0. 
Lider al clasamentului general se 
menține belgianul Michel Pollen
tier.

NATAȚIE • Rezultate de la

„Marele Premiu* al Slovaciei : 
masculin, 200 m liber — Petrici 
(Iugoslavia) 1:58,0 ; 200 m bras

— Kriechbaum (Austria) 2;29,1 ; 
100 m spate — Rolko (Cehoslova
cia) 1:09,5 ; 200 m fluture — Spe
er (R. D. Germană) 2:10,2 ; fe
minin, 400 m liber — Eva Miklos- 
falvy (Ungaria) 4:33,7 ; 100 m li
ber — Karin Mathes (R. D. Ger
mană) 1:00,4 ; îoo m bras — ne- 
na Fle.snerova (Cehoslovacia) 
1:15,7 — record național ; 800 m
— Eva Miklosfalvy (Ungaria)

In turneul internaționalȘAH a
de la Pernik după 4 runde con
duce Peev (Bulgaria) cu 3 puncte 
(1), urmat de Nicevski (Iugo
slavia) — 3 puncte, Teitlin 
(U.R.S.S.) — 2,5 puncte (1).

turul trei : Connors — Drysdale 
6—2, 7—5, 6—4 ; McEnroe — 
Meiler 6—2, 6—2, 5—7, 
Stockton — McNair 6—4,
6— 2 ; Mayer — Andrew
9—7, 6—4 ; Gerulaitis — 
Smith 6—3, 8—6, 6—4 ;
Smith — Parun 6—3, 5—7, 9—8,
7— 5.

6—3 ;
6—3,
6-4, 
John 
Stan

★
Cu o victorie a debutat cu

plul Virginia Rnzici (România) 
— Mima Jausovec (Iugoslavia), 
în proba de dublu femei, în- 
vingînd cu 9—7, 6—2 perechea 
engleză Joanna Durie — Anne 
Hobbs. în alte partide : Stra
tton, Wickstedt — Dupont, 
Newberry 6—1, 3—6, 6—4 ; Aus
tin, Hunt—Bruning, Walsh 6—3, 
1—6, 6—1 ; Evert, Casals —• 
Esterlehner, Riedel 6—1, 6—1.

★
La dublu bărbați : Martin, 

Parun — Feaver, Taylor 7—9, 
6—2. 6—4, 6—2 ; El Shafei,
Fairlie — Frawley, Thompson 
6—4, 6—4, 6—4 : Case, Master's 
—A. Fillol, J. Fillol 6—3, 6-4, 
6—4 ; Crealy, Kodes — Geru
laitis, Mayer 9—8, 8—9, 9—7,
8— 9, 6—3 ; Alexander, Dent —
Ruffels, Stone 4—6, 4—6, 6—3, 
6—4, 6—4. La actuala ediție,
Ilie Năstasc nu participă la 
probele de dublu. Anterior, in 
turneul de la Queens Club, el 
a făcut pereche cu Ion Tiriac, 
ajungind în sferturi de finală, 
unde tenismanii români au ce
dat în fața perechii indiene a 
fraților Anand și 
traj, la scorul de

★
Iată și ultimele 

registrate la simplu 
Billie Jean King - 
Bueno 6—2, 7—5 ; Katja Ebbin- 
ghaus — Belinda Thompson 
6—2, 6—0; R. Casals — Russell 
6—1, 6—1 ; Stove — Tomanova 
6—1, 6—2 : May — Doerner 
6—0, 6—2; Boshoff — Durr 6—3,
9— 7 ; Gourlay — Stratton 9—7, 
6—3.

Vijay Amri-
7—9. 6—8.

rezultate in
ternei : 
Maria

CAMPIONATUL MONDIAL 
PENTRU JUNIORI

Echipe din 16 țări vor parti
cipa la primul campionat mon
dial de fotbal pentru juniori. 
Competiția va începe la 27 iu
nie în Tunisia, avînd Înscrisă în 
programul primei zile următoa
rele meciuri : Mexic — Tunisia, 
Franța — Spania, Italia — 
Coasta de Fildeș, Brazilia — 
Iran.

REZULTATE
© La Dakar, echipa Bolafogo 

din Rio de Janeiro, a dispus 
de formația scnegaleză Jeanne 
D’Arc cu 3—0 (0—0), prin golu
rile marcate de Wilson.

• In finala turneului de la 
Paris : S. - C. Anderlecht a în
trecut cu 4—1 (1—1) pe Ferenc- 
varos Budapesta. Pentru locul 
3 : St. Germain Paris — Vasco 
da Gama 2—1 (0—4».

• în turneul pentru echipe 
de juniori 
Manchester 
Amsterdam 
Praga — C.

Lisabona :
— Ajax
Sporting

de la
United

1—1.
F. Barcelona 1—0.

• Rezultate din etapa a 11-a 
a campionatului U.R.S.S. :

namo Kiev — Zenit Leningrad 
2—0, ...................................
Neftci 
Lvov 
Dnepr 
Ț.S.K.A. 
moreț Odesa
1—0, Torpedo Moscova — Ari 
pile Sovietelor Kuibîșev 
Șahtior Donețk 
Ata 3—0, ' ‘ 
— Dinamo Moscova

Zaria Voroșilovgrad — 
Baku 4—1. Karpatî
Dinamo Tbilisi 0—1, 

Dnepropetrovsk —.
Moscova 2—3, Cerno- 

Ararat Erevan
3-0, 

Kairat Alma 
Lokomotiv Moscova 

1-0.

Primele clasate :
1. Dinamo Tbilisi 11 5 5 1 16-10 15
2. Torpedo Mosc. 11 5 5 1 13- 7 15
3. Lokomotiv Mosc. 11 5 5 1 9- 4 15
4. Dinamo Kiev 10 4 6 0 16- 4 14

Echipa Scoției și-a încheiat turneul în America de Sud, jucînd 
la Rio de Janeiro cu selecționata Braziliei, de care a fost învinsă 
cu 2—0 (0—0), prin golurile lui Zico (min. 71) și Cerezzo (min. 
75). In imagine, in luptă pentru balon, scoțianul Gemmel (stingă) 
și brazilianul Isidoro Telefoto : A.P.-AGERPRES
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