
SLUJ A COM!TfTUIMl POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R

Sub președinția tovarășului 
Nieolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 27 iunie, s-au des
fășurat lucrările ședinței Comi
tetului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat rapoartele 
cu privire la evaluarea produc
ției de orz, gnu și secară pe 
anul 1977, precum și la desfă
șurarea lucrărilor agricole în 
campania de vară.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat ca pozitivă activitatea 
desfășurată de organele și or
ganizațiile de partid, de organe
le agricole, de oamenii muncii 
din agricultură, eforturile depu
se in vederea îmbunătățirii teh
nologiilor de producție și efec
tuării lucrărilor de întreținere 
a culturilor, corespunzător nor
melor agrotehnice, ceea ce a 
asigurat, după estimările actua
le, recolte de orz, grîu și secară 
superioare celor din anul trecut.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilit măsuri în vederea re
coltării Ia timp și fără pierderi. 
Pornind de la condițiile clima
terice nefavorabile din ultima 
vreme — ploi abundente, alter
nări de călduri puternice și scă
deri de temperaturi —, Comi
tetul Politic Executiv a trasat 
sarcina Ministerului Agricultu
rii și Industriei Alimentare, 
unităților agricole județene să 
ia toate măsurile pentru des
fășurarea în cele mai bune con- 
dițiuni a campaniei de recoltare 
a orzului, griului și secarei. In 
acest sens, trebuie continuată și 
intensificată acțiunea de întra
jutorare între județe și de gru
pare a combinelor și mecaniza
torilor pe zone, corespunzător 
termenelor de recoltare, folosi
rea la capacitate maximă a tu
turor mijloacelor de care dispun 
întreprinderile agricole de stat 
și cooperativele agricole de pro
ducție, a fiecărei ore bune 
lucru, astfel incit orzul să 
recoltat in 2—3 zile bune 
lucru, iar griul în 8—10 zile, 
executarea in paralel a opera
țiunilor de balolare a paielor 
și eliberarea terenurilor.

Concomitent cu recoltarea 
piiioaselor. se impune să se a- 
sigure. pj-intr-o mai bună or
ganizare a muncii și utilizării 
corespunzătoare a întregului 
potențial uman și tehnic, strîn- 
gerea la timp și fără pierderi a 
legumelor și fructelor de sezon, 
accelerarea livrărilor șî preluă
rilor de produse la fondul de 
stat. O atenție deosebită tre
buie acordată acțiunii de strin- 
gere a furajelor, folosind con
dițiile favorabile din acest an 
pentru asigurarea bazei furajere 
necesare dezvoltării zootehniei. 
Acolo unde recoltarea păioase- 
lor a luai sfirșit, să se treacă 
de urgență, pe terenurile pre
văzute pentru culturi duble, la
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intrebarea care domină scena fotbalistică

CINE VA LUA DRUMUL DIVIZIEI B?
F. C. CONSTANȚA, RAPID SAU CORVINUL ?
• Considerații înaintea ultimului act ai campionatului Diviziei A

Incet, încet, campionatul Divi
ziei A a furnizat pentru iubito
rul de fotbal răspuns la aproa
pe toate marile lui întrebări. 
Cunoșteam, mai de mult, două

Iordănescu șutează la poarta lui Catona. Lingă el, adversarul sau 
direct din meciul cu Politehnica Timișoara, Șerbănoiu. A fost 
unul dintre duelurile partidei disputate duminică pe stadionul 
Steaua Foto : S. BAKCSY

activitatea de infor- 
educare a oamenilor

efectuarea arăturilor și însămin- 
țărilor. Totodată, este necesar 
să se urgenteze lucrările de în
treținere la floarea soarelui, po
rumb, in legumicoli ură și po
micultură.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut comitetelor județene de 
partid, comandamentelor pentru 
agricultură, organelor agricole 
și conducerilor unităților de a 
desfășura în continuare o acti
vitate susținută pentru mobili
zarea locuitorilor satelor, a tu
turor celor ce lucrează în agri
cultură în vederea intensificării 
tuturor lucrărilor și efectuării 
lor Ia timp, în bune condițiuni, 
realizării și depășirii vitezelor 
zilnice stabilite la fiecare lu
crare in parte.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat, in continua
re, măsurile cu privire la creș
terea rolului și răspunderii or
ganizațiilor de partid și de stat, 
de masă și obștești, a uniuni
lor de creație, a conducerilor 
colective ale redacțiilor, radio- 
televiziunii, editurilor, caselor 
de filme, instituțiilor de spec
tacole în 
mare și 
muncii.

Comitetul Politie Executiv a 
stabilii măsuri pentru perfecțio
narea în continuare a organi
zării și conducerii organelor de 
presă, a radîoteleviziunii, edi
turilor. caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole, pentru 
creșterea contribuției lor la in
formarea și educarea socialistă 
a maselor și, in acest sens, a 
stabilit reorganizarea și modifi
carea atribuțiilor Comitetului 
de Presă șî Tipărituri.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca aceste măsuri să fie 
supuse dezbaterii și aprobării 
plenarei C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat raportul 
delegației române la cea de-a 
31-a sesiune a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc și a 
stabilit măsuri de înfăptuire de 
către organismele noastre eco
nomice a prevederilor înscrise 
în documentele sesiunii.

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nieolae Ceaușescu a informai 
despre vizita oficială de priete
nie pe care a efectuat-o în țara 
noastră delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, condusă 
varâșul Gustav Husak. 
general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
hoslovacia, președintele 
blicii Socialiste Cehoslovace.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere acti
vității desfășurate de secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, de delegația de partid 
și de stat a României, rezulta
telor intilnirii șl convorbirilor

de lo- 
secretar 
Central 

din Ce- 
Repu-

(Continuare in pag. a 4-a)

dintre cele trei echipe care pă
răsesc scena primului eșalon 
fotbalistic ; știm, de duminică 
seara, și numele formației lau
reate (Dinamo), după cum, in
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MllNE. A XXI-a EDlflE A CAMPIONATELOR INTERNAȚIONALE DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIEI

SPORTIVI DIN 8 ȚARI 
LA STARTUL ÎNTRECERII

Pe agenda competițională a 
acestei săptămini se înscrie, în- 
cepînd de miine, o competiție 
care se bucură de un frumos 
renume pe plan european : 
Campionatele internaționale de 
pentatlon modern ale României, 
aflate la cea de-a XXI-a edi
ție. După cum bine se știe, 
concursul cuprinde cinci probe, 
din cinci sporturi diferite (că
lărie, scrimă, tir, înot și atle
tism), desemnarea Învingători
lor — atît la individual, cit și 
pe echipe — făcîndu-se prin 
adiționarea punctelor realizate 
în fiecare din cele cinci probe.

Ca și în anii precedenți, 
Campionatele internaționale de

/I TLETISMUL NOSTRU MASCULIN ARE NEVOIE
DE O URGENTA Șl REALA FORTIFICARE!

dintre factorii care

la ingreunarea progre- 
atletism este și cel

,senatorism 
periculos înainte

Unul 
concura la stagnarea rezulta
telor și 
sulul in 
așa-numitului 
drept", 
toate prin auiomulțumirca 
care o determină in concepția 
și atitudinea unor sportivi sau 
antrenori. De aici, ca o conse
cință firească, un volum mie 
de muncă, o slabă calitate a 
procesului de instruire, o lipsă 
de exigență și de răspundere 
și... rezultate modeste, mult de
parte de cerințe, de ceea ce 
se așteaptă de la atletismul 
nostru, de la praclicanții săi. 
Poate fi și aceasta, desigur, 
una din explicațiile insuccesu- 

săptămîna trecută al

al 
de 
de 
pe

lui de
atleților noștri fruntași în în- 
tîlnirea 
coșului
sării lor de sîmbătă și dumi
nică să fi demonstrat — cu 
unele excepții — valori deose
bite, atleții noștri au fost în-

cu reprezentanții „co- 
galic". Fără ca adver-

linii mari, s-a cam stratificat 
ierarhia și în plasa „tricoului 
galben" : locul 2 — Steaua, lo
cul 3 — Universitatea Craiova, 
locul 4 — Jiul sau A.S.A. Tg. 
Mureș. O singură necunoscută 
persistă. Asupra formației care 
va reuși să evite poziția nr. 16 ? 
Corvinul Hunedoara ? F.C. Con
stanța ? Rapid ?

Două dintre echipele mai sus 
amintite, F.C. CONSTANȚA și 
RAPID BUCUREȘTI, vor sta 
față in față, joi, în ultima eta
pă a întrecerii. Există mari șan
se ca dințre ele să se aleagă 
formația care nu va mai evita 
retrogradarea. De aici, și deose
bita importanță a acestei par
tide, de aici și marea ei încăr
cătură psihică. Tot ceea ce n-au 
reușit să obțină pînă acum, F.C. 
Constanța și Rapid vor trebui 
să realizeze în ultima clipă. Un 
ultim efort pentru amîndouă 
partenerele de întrecere, dar ci
te emoții 1 ! !

în fața suporterilor lor, a su
telor de mii de telespectatori, 
atît F.C. CONSTANȚA cit și 
RAPID vor avea de trecut un 
ultim și decisiv examen. La

(Continuare te pag. t—3)
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pentatlon modem ale țării 
noastre vor avea loc pe baze 
sportive ale Capitalei, sau din 
apropierea acesteia : proba de 
călărie — la stadionul Olim
pia, spadă — la sala Flo- 
reasca, tirul — la poligonul 
Tunari, înotul — la bazinul 
Dinamo, iar crosul — pe un 
traseu amenajat in pădurea din 
comuna Călugăreni, Și-au a- 
nunțat prezența, la concursul 
organizat de federația noastră 
de specialitate, echipe din Bul
garia, Cehoslovacia, Franța, 
R. F. Germania, Polonia, Un
garia, Uniunea Sovietică și, fi
rește, din România. In virtu
tea dreptului de organizatoare, 

trecuți la un scor net (125— 
97 p). Diferența de 28 de puncte 
se explică, în primul rind, prin 
slăbiciuni evidente ale sporti
vilor noștri, a căror evoluție, 
in ansamblu, poate fi apre
ciată ca nesaiisfăcătoare.

Ca și altă dată tn asemenea 
cazuri, revine și acum ca un 
laitmotiv, ideea că dacă atleții 
noștri ar fi concurat, în meciul

Sebestyen cîștigă 110 mg, la o diferență infimă — echivalentă, 
in timp, cu o sutime de secundă — in fața francezului Corval 

, Foto : Ion MIHÂICA

cu Franța nu MAI BINE, ci 
doar LA NIVELUL prestațiilor 
anterioare din acest sezon (și 
așa nu prea entuziasmante !), 
scorul general ar fi fost cu to
tul altul, mult mal strîns, mai 
apropiat de echilibrul de forțe 
existent astăzi între reprezen
tativele masculine ale Româ
niei și Franței. Dar, dia în
tregul lot de concurenți români 
care au participat la meciul de 
pe Stadionul Republicii, doar 
discobolul Ion Zamlirache a 
obținut cel mai bun rezultat 
din cariera sa, iar alțî patru 
(Erwin Sebestyen la 110 mg. 
St. Nagy la 400 m, Adrian 
Ghioroaie la triplu și C-tin 
Grigoraș la suliță) și-au înre
gistrat cele mai bune perfor
manțe din actualul sezon. Ra
portate pe planul actualelor va
lori internaționale, oricîtă bună
voință am avea, doar cîteva 
dintre rezultatele atleților noș
tri, în orice caz, foarte puține, 
pot fi comparate cu ceea ce 
se realizează astăzi, în mod o- 
bișnuit, pe stadioanele străină
tății. Multe dintre aceste re-
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țara noastră va alinia mal 
multe echipe, fapt ce va con
stitui un excelent prilej ca mal 
mulți tineri pentationiști talen- 
tați să-și verifice potențialul 
in condițiile unei întreceri in
ternaționale de ridicată valoare 
tehnică.

Bineînțeles, de la cel mal 
buni pentatloniști români aștep
tăm o comportare remarcabilă, 
performant. care să întregească 
frumoasele lor cărți de vizită 
și, ca o consecință firească, 
locuri fruntașe în clasamentele 
pe probe și, în primul rind, în 
cel final.

zuliaie au valoarea celor de a- 
cum un deceniu și mai bine, 
ceea ce, evident, le face ne
competitive, lipsite de semni
ficație !

Ce se intîmplă cu atleții noș
tri, incapabili, precum se veda, 
să se scuture dintr-o anumită 
lincezeală de mediocritate și 
să lupte, cu mai mult curaj, 
pentru performanțe adevărate î

sint și an- 
mulți dintre 
bine pregă- 

nu aduc în 
ceva ce 

zilelor noas-

Se spune — și nu fără temei 
— că vinovați de actuala stare 
de lucruri a reprezentativei 
noastre naționale 
trenorii. Cei mai 
ei (altfel oameni 
tiți profesional) 
munca practică 
este caracteristic 
tre : VOLUM MARE ȘI IN
TENSITATE CRESCUTĂ. Dim
potrivă, ei aplică cu elevii lor 
cam același sistem de pregă
tire (de tip „plezirist") pe care 
l-au făcut atunci cind erau 
atleți activi. Și rezultatele a- 
cestei lipse de noutate, de exi
gență, de căutări și de frâmîn- 
tări continue, sint evidente !

Cum această situație a repre
zentativei noastre masculine nu 
ar mai fi putut dăinui, condu
cerea C.N.E.F.S. și a Federa
ției de atletism au analizat, in 
mod operativ, ieri comportarea 
nesatisfăcătoare a atleților noș-

Romeo VLLARA

(Continuare te pag. ■ 4-aJ



SURPRIZELE Șl CONFIRMĂRILE CAMPIONATULUI 
DE RUGBY-EDIȚIA 60!

A căzut cortina și peste cea de 
e 60-a ediție a campionatului de 
rugby. După doi ani de supre
mație constănțeană, titlul revine 
în Capitală, adus de cea mai pu
ternică. cea mai completă echipă 
a momentului, STEAUA, în ciu
da acelui 22—27 cu Dinamo, din 
ultima etapă, care a cam „stricat 
clișeul", cum se spune. Totuși, 
performanța în sine este excelen
tă, rugbyștii militari terminînd 
competiția cu un avans de 8 punc
te. Se poate spune, deci, că acest 
al 10-lea titlu din palmares este 
unul dintre cele mai strălucitoa
re. Valoarea actuală a XV-lui mi
litar este incontestabilă. Din for
mația atît de bine pregătită de 
antrenorul Petre Cosmănescu și 
secundul său. Ion Danciu, a a 
ieșit în evidență în primul rînd 
internaționalii echipei, în frunte 
cu înaintașii Marin Ionescu, Flo
riei Murariu. Ion Pintea. primii 
doi „capii noii generații", cu ade
vărat jucători de excepție. Bine 
S-au comportat șl talonerul Mir
cea Munteanu, același rugbyst de
cis și neobosit, și Nicolae Posto- 
lachi, în creștere de formă. Ju
cătorii de la deschidere, Suciu și 
Alexandru, ambii acum interna
ționali A, nu au corespuns inte
gral, altemînd lucruri excelente 
cu altele mai puțin bune. Se cu
vin cîteva cuvinte de deosebită 
apreciere căpitanului formației 
campioane, Radu Durbac, în bu
nă dispoziție de joc șj mereu 
foarte tînăr, în ciuda anilor care 
•e adună. Interesant de subliniat 
faptul că performanța Stelei co
respunde șl cu unul dintre cel 
mai buni ani competiționali ai 
rugbyului românesc pe plan in
ternațional.

Pe poziția a doua a clasamen
tului s-a situat Farul. După ce 
timp de doi ani consecutiv a cu
noscut suprema satisfacție, echi
pa din Constanța a cedat pasul. 
B drept, că o bună bucată de 
vreme ea nu a putut beneficia 
de aportul cîtorva dintre cei mai 
buni jucători ai săi, cum ar fi 
Mușat (accidentat încă de astă- 
toamnă, în partida cu reprezen-

DOAR DOUĂ... EXCEPȚII 
In „velodromul- 

BUCURESTEAN
Campionatele municipiului Bu

curești la ciclism pentru pro
bele de velodrom, au luat sfîr- 
Sit slmbătă fără a ne fi adus 
«atisfacția unor comportări deo- 
lebite. Se resimte lipsa unui 
mai bun rodai al sportivilor în 
condiții de concurs, ca urmare 
a interesului scăzut manifestat 
de cluburile sportive bucurește- 
ne și antrenorii lor fată de a- 
ceastă frumoasă si utilă ramură 
* ciclismului. O excepție ne-a 
•ferit-o Gh. Lăutarii (Șc. sp. 
1), în proba de 4 000 m urmă
rire individuală, la juniori mari. 
Lăutaru a realizat 5:08,2, un 
timp excelent, tinînd seama de 
vîrsta tînărului performer. De 
altfel, Lăutaru. la juniori mari, 
și C. Gherghina (Șc- sp. 1), la 
juniori mici, care constituie și 
el o excepție, au dominat intre- 
cerile celor două categorii de 
vîrstă. cucerind 4 și, respectiv, 
5 titluri de campioni ai muni
cipiului. (Gh. ST.) 

J LITORAL ’77 iI întreprinderea de turism, hoteluri

I; și restaurante București
i[ Invită locuitorii Capitalei să-și procure bilete de odihnă I 
J i în stațiunile de pe litoralul românesc al Mării Negre, în '
■ | sezonul estival, cu plecări la diferite date, după cum i
]i urmează : • <
i[ MAMAIA : august 10 ; 12 ; 13 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 21 ; I
II 24 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; septembrie 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; !
■ 15 : 16 ; 17 ; 18. I
! i EFORIE NORD : iulie 4 ; august 1 ; 10 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; | 
i septembrie 1 : 2 ; 3 ; 4. i
I i EFORIE SUD : august 7, 19 ; 31 ; septembrie 12. ■ j
!, NEPTUN : iunie 28 ; 30 ; iulie 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 8 ; 9 ; 10 ; i

11; 12; 13; 17; 18; 21; 22; 23; 24; august 15 ; 19 ; |
'i 24 ; 31 ; septembrie 5. i
i[ COSTINEȘTI : august 31 ; septembrie 12. ]
], JUPITER : iunie 30 ; iulie 2 ; 14 ; 18 ; 20 ; 22 ; 26 ; 30 ; 1

august 17 ; 29 ; septembrie 10, 11. |
] i VENUS : iunie 28 ; 29 ; 30 ; iulie 2;6;7;8;9;10; 1
i| 11 ; 14 ; 18 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 26 ; 30 ; 31 ; august 5 ; !
| 17 ; 29 : 30 ; septembrie 10 ; 11. 1
i; SATURN : iulie 2 ; 9 ; 10 ; 14 ; 15 ; 18 ; 20 ; 22 ; 26 ; 27 ; !
j 30 : august 5 ; 17 : 29 ; 30 ; septembrie 10 ; 11. 1
< CAP AURORA : iunie 28 ; 29 ; 30 ; iulie 17 ; 18 ; 25 ; i 
i august 5 ; 15 ; 17 ; 29 ; 30 ; septembrie 10 ; 11. 1

MANGALIA — oraș : iulie 7 ; 12 ; 19 ; 21 ; 24 ; '

august 5 ; 17. . 1
Cazarea se asigură în hoteluri, minihoteluri și vile, ij 

Masa se servește la restaurante speciale de categoria I. J i
Persoanele care călătoresc cu trenul beneficiază de 50% i! 

reducere din costul biletului.
Bîlete'e pot f> obținute zilnic între orele 8—20, iar dumi- 

nica intre 8—13 de la filialele de turism situate în Bd. 'i 
Republicii 4, Bd. Republicii 68, Cal. Griviței 140 și Cal. ■] 

i Dorobanți 1—7 (holul hotelului „Dorobanți").

tativa Marocului), Dărăban (sus
pendat de club), Podaru, care pen
tru o eliminare de pe teren a 
luat... o lună de concediu for
țat ! In ultimul timp au absentat 
din formație și Varga, Olteanu 
ș.a. In aceste condiții, locul se
cund apare onorabil, iar efortu
rile lui Bucos, cel mai eficace 
jucător constănțean, Motrescu et 
comp, sînt lăudabile. De apreciat, 
totuși, că valoarea rezervelor este 
necorespunzătoare. Dinamo s-a 
urcat pe treapta a treia (simbo
lică) a podiumului. Performanța 
echipei din șos. ștefan cel Mare 
trebuie apreciată drept foarte bu
nă. Interesant cum se realizează 
la acest XV schimbul de genera
ții, modul cum, din mers, un 
Baciu, Dăiciulescu, Dragomirescu, 
Roman, Nica, predau ștafeta unui 
Marin, M. Zaflescu. C. Gheorghe, 
Chiricenco, FI. Ionescu etc. Fără 
doar șj poate că Dinamo va cu
lege cît de curînd roadele acestei 
politici. Știința Petroșani a în
ceput mai slab turneul final, dar 
l-a terminat în forță. A pierdut 
locul trei în favoarea lui Dinamo 
la un fir de păr. Lotul studenți
lor din Valea Jiului este format, 
din elemente pe cit da numeroase 
pe atît de valoroase. Dar, trebuie 
spus că se fac prea puține efor
turi de a se dezvolta rugbyul în 
zonă, preferîndu-se linia celei mai 
slabe rezistențe, aceea a culege
rii fructelor din alte grădini. (Pî- 
nă cînd?) Dintre jucătorii remar
cați, îl cităm pe Ortelecan șl 
Stoica, în primul rînd, deoarece 
el au făcut parte din echipa na
țională. apoi pe FI. Constantin, 
pe Ion Aurel, Talpă, Oprea, Bun- 
duc, din înaintare, Tudose, din
tre treisferturi. Cu Politehnica Iași 
(locul 5). R. C. Grivița Roșie (6), 
Rulmentul B{rlad (7) șl C.S.M. 
Sibiu (8) am început numirea

Prin 200000 de ore de muncă patriotică

S-A NĂSCUT 0 ADEVĂRATĂ PERLĂ
Pe firul lalomicioarei în jos, 

acolo unde năvalnicul riu își 
potolește cursul înainte de in
trarea în Fieni și de întîlni- 
rea cu „fratele" său mai mare, 
cîteva mii de oameni din oră
șelul cimentiștllor și al făuri
torilor de lămpi electrice, pre
cum și săteni din așezările din 
jur s-au adunat duminică la 
amiază pentru a lua parte la o 
festivitate cu largi semnificații 
în viața lor : inaugurarea unui 
splendid complex sportiv, o ve
ritabilă bijuterie, amplasată în- 
tr-un îneîntător cadru natural, 
între coloanele împădurite ale 
colinelor și uriașul Combinat de 
lianți și azbociment.

Sărbătoarea inaugurării aces
tui modem complex sportiv 
dîmbovițean (aparținînd asocia
ției ,,Cimentul" Fieni), încadra
tă în ampla manifestare cu ca
racter național „Daciada", a 
prilejuit celor prezenți cîteva 
ceasuri de destindere pe această 
bază, cuprinzînd un stadion cu 
teren de fotbal gazonat, cu tri
bune, sub care au fost proiec
tate vestiare, săli de recupera
re, cantină și alte instalații, 
pistă și sectoare de atletism, 
bazin de înot de dimensiuni 
olimpice, mai multe terenuri de 
tenis, volei, baschet, handbal, 
pistă de dirt-track și carturi. 
Evocînd hărnicia colectivelor 

formațiilor de o valoare medie, 
care — în special cele din pro
vincie — și-au valorificat terenul 
propriu. Un pas peste celelalte, 
parcă, tînărul XV al Griviței Ro
șii, care promite un sezon viitor 
mal consistent. II așteptăm plini 
de interes.

Seria a doua valorică a avut un 
epilog oarecum neașteptat, consa- 
crînd echipa Rapid, o adevărată 
revelație. Cei care au urmărit, 
însă. în ultimii ani eforturile an
trenorului Ion Teodorescu în di
recția imprimării unui joc legat, 
foarte modern, nu au fost sur
prinși de succesul formației din 
Glulești. Sub așteptări, în schimb. 
Sportul studențesc, deși cu nu
meroase valori in formație. Vrem 
să credem că a fost doar un ac
cident trecător. Aceleași aprecieri 
șl pentru Universitatea Timișoara. 
Echipa de pe Bega ne-a rămas 

datoare mal ales pe planul cons
tantei. Șl aici accentul ar trebui 
pus mai mult pe elementul local. 
Bine, în schimb. Agronomia din 
Cluj-Napoca. Să revină, oare, e- 
chipa de pe Someș pe linia marii 
performanțe, ca acum două de
cenii 7

Pe ultimele locuri ale clasa
mentului s-au situat Olimpia și 
Gloria, ambele din București, ca
re la anul vor juca în divizia se
cundă. Ele sjnt, fără îndoială, 
victimele împrejurărilor. Locul lor 
va fi luat de alte foste cliente 
ale Diviziei A: C.S.M. Suceava 
șl T.c. țnd. Constanța. Să ve
dem ce noutăți ne vor aduce ele.

Dimitrie CALUMACHI

• Agronomia — Minerul G. H. 
49—6 (rezultat din ultima etapă).

celor două mari unități indus
triale din Fieni, angajarea per
manentă a cimentiștilor și lu
crătorilor de la întreprinderea 
de becuri în îndeplinirea sarci
nilor trasate de conducerea par
tidului. de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU și. subliniind, tot
odată, etapele traversate de 
această localitate pe drumul ur
banizării, al înfloririi ei econo
mice și social-culturale, tovară
șul Florea Ristache, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R., spunea cu acest 
prilej : „îndeplinim astăzi îm
preună o misiune plăcută, aceea 
de a tăia panglica inaugurală a 

Panglica inaugurală a complexului „Cimentul" Fieni a fost tăiată. 
Tinerii amatori de sport își fac apariția în incinta stadionului 

Foto: Gh. SAFTA — Tîrgoviște
uneia dintre minunatele reali
zări ale județului nostru, pe 
care am dori — așa cum s-au 
exprimat în cuvîntul lor cîțiva 
dintre beneficiari — să se că
lească trupurile tinerilor și să 
se întreacă recorduri ale țării, 
să se realizeze performanțe 
frumoase, de care sînt în stare 
fiii orașului Fieni".

Momentului festiv al inaugură
rii i-au urmat defilarea sporti
vilor localnici și primele ac
țiuni de masă pe toate bazele 
complexului : un amplu specta
col de gimnastică artistică cu 
obiecte (mingi, eșarfe, cercuri), 
care a dat un farmec în plus 
stadionului împodobit sărbăto
rește, meciuri de tenis, de fot
bal (între reprezentanții gene
rației trecute a echipelor din 
Fieni și Pucioasa), concursuri 
de atletism, de înot ș.a. Entu
ziasmul cu care tineretul a in
trat în acest frumos complex 
sportiv avea să întărească vor
bele primarului Andronic Țu- 
țuianu : „Aici, cetățenii orașu
lui vor găsi întotdeauna un 
colț de recreare, de fortificare 
a organismului, un loc de agre
ment, iar sportivii din secțiile 
de performanță vor putea să-și 
pregătească în bune condițiuni 
afirmarea pe plan național".

„CUPA FEDERAȚIEI" SĂ DEVINĂ 

PE DEPLIN UTILĂ BASCHETULUI!
- Ds ce nu s-ar relua nocturnele In aer liber? -

OlMȚr'

Am apreciat la timpul cuve
nit noutățile aduse regulamen
tului „Cupei federației", com
petiție organizată în scopul pre
lungirii activității de pregătire 
șl competiționale a diviziona
relor A de baschet. Regulamen
tul ediției încheiată recent, de 
pildă, a permis utilizarea a 
numai trei jucători născuți în 
1952 sau mai vîrstnici, ceea ce 
a impulsionat împrospătarea e- 
chipelor, fapt întărit și prin 
acordarea permisiunii acestora 

de a utiliza elemente tinere ne
legitimate, dar în perspectiva 
de a fi promovate în Divizia A. 
Un alt adaos a fost acela prin 
care s-a limitat durata acțiu
nilor ofensive la numai 20 de 
secunde (in loc de 30 de se
cunde, cît prevede regulamen
tul F.I.B.A.), schimbarea res
pectivă urmărind dinamizarea 
jocului, sporirea frecvenței 
atacurilor și a aruncărilor 
la coș.

în general, modificările și-au 
atins scopul, mai cu seamă în 
rîndul echipelor care au privit 
cu seriozitate întrecerea (și a- 
cestea au constituit marea ma
joritate), dar tot atît de ade
vărat este faptul că ediția din

SPORTIVĂ LA FIENI
„Apariția complexului sportiv 

„Cimentul" — ne spunea ing. 
Gheorghe Dragomir, directorul 
Combinatului de lianți și azbo
ciment, la sfîrșitul bogatului 
program sportiv susținut de e- 
levi, de tineri și vîrstnici — este 
rodul eforturilor lăudabile, en
tuziaste și competente ale în
tregului colectiv. Cifrele nu pot 
spune totul cînd este vorba de 
o lucrare în care forța colecti
vului a făcut minuni. Dar unele 
sînt semnificative : 60 000 de 
metri cubi de balast, 2 500 de 
metri cubi dc pămînt vegetal, 
86 000 de bucăți de brazdă, 600 
tone zgură roșie, peste 200 000 

de ore de muncă patriotică, 
echivalind cu circa 1,8 milioane 
lei manoperă".

Un merit deosebit — adăugăm 
noi — în finalizarea acțiunilor 
aparține conducerii combinatu
lui și comitetului de partid, 
Consiliului popular orășenesc, 
care se preocupă cu seriozitate, 
cu pasiune și cu grijă de pro
blemele de muncă și de viață 
ale cetățenilor. „Noi socotim 
sportul — sublinia secretarul 
Comitetului de partid al C.L.A., 
eroul muncii socialiste Gheor
ghe Mihăescu — drept unul din 
mijloacele esențiale in educa
rea tineretului, care poate astfel 
să-și pună în valoare energiile 
disponibile, să se destindă, să-și 
petreacă timpul liber în mod 
plăcut și util, intr-un cadru 
atrăgător, prielnic întăririi să
nătății și spiritului".

O observație care și-a vădit 
întru totul temeinicia chiar din 
adeziunea entuziastă și bucuria 
cu care tineri și vîrstnici au pus 
umărul la edificarea frumosului 
complex „Cimentul", care se 
alătură altor baze construite re
cent în Fieni, sală de sport, 
arenă de popice, diverse tere
nuri în aer liber.

Aurelian BREBEANU 

1977 a „Cupei federației" a re
liefat necesitatea unor trans
formări. Ne referim, în primul 
rînd, la schimbarea perioadei 
de desfășurare a competiției 
(primăvara, imediat după ter
minarea campionatelor națio
nale, se semnalează o oboseală 
fizică și nervoasă a diviziona
relor A după „maratonul" în
ceput în toamnă). Mult mai e- 
ficientă ar fi întrecerea dacă 
ea ar avea loc la o săptămină- 
două după încheierea perioa
dei de transferări, adică în 
toamnă, în preajma începerii 
campionatelor naționale. în fe
lul acesta, echipele ar fi obli
gate sâ-și înceapă pregătirile 
mai devreme decît o fac de o- 
bicei, ar avea posibilitatea o- 
mogenizării loturilor în con
dițiile noi create de transferă
rile la zi, ar verifica potenția
lul tuturor jucătorilor cu care 
vor porni la drum în campio
natul țării.

Disputarea unui tur al „Cu
pei federației" în aer liber, pe 
terenuri dotate cu instalații 
pentru nocturnă (cîndva foarte 
răspîndite în multe centre bas- 
chetbalisticc), ar putea fi o 
contribuție concretă la popu
larizarea baschetului, la atra
gerea publicului spre terenurile 
de joc, acțiuni de prea multe 
ori neglijate în activitatea a- 
cestui joc sportiv. Este adevă
rat că în alte țări baschetul 
constituie un sport exclusiv de 
sală, dar la noi iubitorii lui 
tinjesc după „nocturnele" de 
altădată, al căror aport la răs- 
pîndirea „jocului cu mingea la 
coș" nu poate fi contestat.

Dumitru STANCULESCU
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Azi, pe stadionul Metalul
CONCURS INTERNAȚIONAL

DE DIRE TRACK
Concursurile internaționale de 

dirt-track continuă. După ce du
minică și-au disputat întîletatea 
la Brăila, alergătorii din Austria, 
R. F. Germania, Ungaria, Uniunea 
Sovietică șl, bineînțeles, România, 
se vor relntîlni astăzi după-a mia
ză la București. întrecerile vor 
avea loc pe stadionul Metalul, de 
>a ora 17,30.

După cum se știe, primul con
curs a fost cîștlgat de metalur
gistul bueureștean Gheorghe 
Sora. Va reedita el pe teren pro
priu performanța de la Brăila in 
compania valoroșilor săi adver- 
sari de peste hotare ? Țara noas
tră va mal fi reprezentată de I. 
Bobîlneanu, c. Voiculescu, N. Riu- 
reanu, precum șl de cîtiva tineri 
motocicliști.

ORNAMENT AMENINȚĂ

Afirmația nu este . azardată, 
aupa ce am văzut maniera în ca

re Ornament și-a adjudecat cele 
două titluri ale premiului Galați, 
alergare în care (lipsind doar 
Joben) a depășit tot ce are mai 
bun la ora actuaă turful autoh
ton. Recordul înregistrat (1:2S,4, 
respectiv 1:23,8). și Țn special sti
lul în care și-a adjudecat victo
ria îl arată pe Ornament drept 
cel mai autorizat pretendent la 
supremația turfului. O întîlnire a 
acestuia cu Joben (cealaltă „piesă 
grea» a turfului nostru) la dis
tanță egală și pe un parcurs mai 
lung ar suscita un interes deose
bit și ne-ar edifica — cel puțin 
pentru moment — asupra posibi
lităților celor doi trăpași. Din 
restul cîștigătorilor, menționăm pe 
Pigmeu, energic susținut de i. 
Oană în lupta finală, Romila, 
nesperat de docilă și bine con
dusă de aprantiul Ștef. Aurel, 
Colnic, aflat la a doua victorie 
consecutivă (C. Elefterescu „stă" 
în sulky ca un veritabil profesio
nist) și Simca. cîștigătoare la fo
tografie în premiul Greaca. Și o 
remarcă : cu excepția lui Palicar 
(cal de doi ani), toți ceilalți pen
sionari ai formației Tr. Marines
cu au concurat sub posibilitățile 
lor reale.

REZULTATE TEHNICE : cursa I 
— Recurs (I. Oană) rec. 1:49,0 ;
2. Samanta, simplu 2,50 ordinea 
13 ; cursa a II-a — Simca (D. Todu- 
ță) rec. 1:34,7, 2. Palicar, 3. Me- 
riș, simplu 2,60, ordinea 20, event 

6. ordinea triplă 234 : cursa a 
III-a — Colnic (C. Elefterescu) 
rec. 1:31,7, 2. salatiera, simplu 5, 
ordinea 26, event 15, triplucîștigă- 
tor 63 ; cursa a IV-a — Ornament 
(G. Tănase) rec. 1:23,4, 2. Jug,

3. Hertz simplu 2,90 ordinea 14, 
event 25, ordinea triplă 124 ; cursa 
a V-a — Romila (Ste. Aurel) rec. 
1:29,1, 2. Horniș simplu 5,90 ordi
nea 40, event 55 ; cursa a Vl-a
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le nostru port dunărean se întîl
nesc ia arenă pentru a-i aplauda 
pe cei mai talentați dintre cei 
care fac primii pași în sportul cu 
mânuși. Sînt meciuri fără decizie, 
chiar dacă in ring se 
permanență un arbitru, 
(format din antrenori) 
evoluțiile viitorilor boxeri 
țeni. Cu ocazia acestei competiții 
numită „Joia începătorilor* 
fiecare tînâr susține (după 
luni de pregătire în sală)
3-4 asemenea meciuri publice 
(numai odată la trei săptămîni). 
După aceste „teste", juniorii care 
se dovedesc dotați și manifestă 
preocupare pentru buna lor pre
gătire trec în rîndul pugiliștilor 
legitimați. In ultimele 3-4 luni au 
trecut cu bine acest prim examen 
de selecție tineri cărora antreno
rii gălâțeni le prevăd frumoase 
perspective : N. Tăbâcaru, V. 
Simpetru, O. Necula, FI. Fieraru, 
Fl. Munteanu, I. Dobr® (fiul an
trenorului), V. Hortolomei (elevi 
aî antrenorilor N. Dobre și O. 
Amăzăroaie), V. Ripanu, N. An- 
dronache, Șt. Dumitrache, R. Do
ne (antrenori : C. Dobrescu și 
O. Enache), |, Țânase, C. Tănase, 
I. Posmag (antrenor : N. Popa), 
N. Mereuțâ. M. Sandu, M. Corici 
(antrenori : T. Felea și Gr. Jeles- 
neac).

Nici activitatea competiționalâ a 
juniorilor cu mai multa experien
ța în ring nu 
întîmplării. In 
aceeași arena, 
box rezervate 
din localitate, _ _ __ _ __
între ei sau cu echipe din loca
lități apropiate (Brăila, Macin, 
Constanța etc.). Cu o astfel de 
organizare a activității de crește
re a tinerilor pugiiiștî este fi
resc sâ așteptam ca Galațiul sâ 
dea în continuare boxului româ
nesc elemente talentate, așa cum 

pînâ acum.

CONSIDERAȚII ÎNAINTEA ULTIMULUI ACT
AL CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

(Urmare din pag. I)
materia fotbal, dar și la impor
tantele capitole „disciplină", 
„fair-play".

Pentru că absolut toată 
mea, suporterii prezenți la 
nire, precum și cei din 
micilor ecrane vor dori

lii- 
intîl- 
fața 

să 
aplaude un învingător merituos
din toate punctele de vedere. 
Vorbind despre importanta mi-

siune
nu omitem 
lalți destinați să asigure ambi
anța de derby : a „cavalerului 
fluierului", care va trebui să se 
impună prin competență și im
parțialitate, precum și a publi
cului spectator care 
uita 
ieri, nu de azi. în 
dotată cu prețiosul 
fair-play-ului.

ȘTEFĂNESCU, DIN

IN ROLUL
Ca și cu alte prilejuri ofe

rite de partidele returului cam
pionatului și în meciul de la 
Pitești, dintre F. C. Argeș și 
„U“ Craiova, fundașul central 
craiovean Ștefănescu a avut o 
prestație mult apreciată de în
treaga asistență. în prima re
priză, cînd formația din „Bă
nie" și-a axat jocul pe o con
tinuă circulație la mijlocul te
renului, declanșînd sporadic 
contraatacuri periculoase prin 
Marcu — autorul celor două 
goluri — Ștefănescu și-a asu
mat un rol determinant în ca
drul formației 6ale. Făcînd do
vada 
proș, 
ranță 
mită

unui plasament fără re
el a intervenit cu sigu- 

. — uneori în situații li- 
— depoisedînd decisiv, ca 
să-și pună echipa în atac 
pase precise, în adîncime. 
mult decît atît, cînd si

tuația îi permitea, Ștefănescu 
avansa în prima linie, parti- 
cipînd și la faza de finalizare. 

Conducînd cu 2—0 la pauză, 
Universitatea a renunțat după 
aceea la jocul ei avintat, s-a 
grupat exagerat în apărare,

a celor două echipe, să 
nici sarcina celor-

a nu se 
participă și el, nu de 

competiția 
trofeu al

NOU EXCELENT
DE LIBERO
Beldeanu l-a mai 
ori pe Dobrin de 
gherea strictă de 
și, astfel, F. C. Argeș și-a în
ceput „cursa" contracronome- 
tru pentru egalare. Atacurile 
piteștene au fost însă de cele 
mai multe ori stopate, cu calm, 
de imbatabilul Ștefănescu, ex
celent și în duelurile aeriene ! 
Fără aportul lui, poate că ar
geșenii ar fi întors rezultatul 
în favoarea lor.

Gheorghe NERTEA
• în legătură cu absenta an

trenorului C. Teașcă de la con
ducerea echipei Universitatea 
Craiova în jocul de la Pitești, 
vicepreședintele clubului craio
vean, Ion Dobrițoiu, 
format : „Antrenorul C. Teașcă 
a părăsit Craiova 
trecută fără să anunțe condu
cerea clubului. S-ar spune că 
a avut o criză de rinichi și că 
a plecat la tratament". Antre
norul secund, C. Deliu, ne-a 
declarat : „Antrenorul C. Teașcă 
se află în concediu medical din 
cauza unei colici renale".

scăpat unc- 
sub suprave- 
pînă atunci,

ne-a in-

săptămîna

ANTRENORUL fN BĂTAIA VALURILOR..

taia valurilor, un om undeva la 
mijloc, între cei care au plinea 
(conducătorii de club) și cei care 
manevrează cuțitul (unii jucători, 
în general cei trecuți de prima ti
nerețe).

Cicerone Manolache a muncit 
cu mult curaj la U.T.A. El a 
reușit să aducă la mal o corabie 
fragilă, dar care s-ar putea să 
aibă finalmente un punctaj de 
aproape 50%, peste posibilitățile 
actuale ale lotului arădean. Sigur 
că Manolache n-are încă compe-

tența incontestabilă a fostului an
trenor N. Dumitrescu (eliminat si 
el după un alt mic ..complot* de 
jucători), dar fostul ..vîrf* al Po
litehnicii Timișoara a adus la 
Arad ceva din avîntul său de ju
cător, avînt care a determinat 
trezirea unei formații cu evidente 
trăsături crepusculare. Oricum 
gestul clubului arădean apare lip
sit de eleganță, nepedagogic; el 
nu poate contribui la reabilitarea 
fair-Dlay-ului arădean.

loan CHIRILĂ

SINCERITATE
...Și a venit acel minut 75 ilus

trativ in ceea ce privește since
ritatea unuia dintre cei 22 de com
batanți de pe gazon. Ce ar fi în
registrat un aparat de filmat aflat 
rpe fază*? Mai întîi, un nou atac, 
pe centru, al reșițenilor. Se aflau 
acolo Bojin, Gabel și Căprioru. 
Alături de ei. Lucaci E. Naghi și 
Popovici. în faza următoare îl 
vedem pe tușierul V. Navrotchi 
ridicînd fanionul, indicînd ofsaid 
la Bojin, care însă șutează și în
scrie. Apoi, pe arbitrul.de centru. 
C. Petrea, indicînd foarte decis 
gol și îndreptîndu-se spre centrul 
terenului. In sfîrșit, protestele 
orădenilor pe lîngă același C. Pe
trea și rugămințile lor de a dis
cuta cu tușierul. Petrea refuză și 
jocul se reia de la centru. In vi
teza cu care s-a desfășurat, faza 
așa a fost văzută de un stadion

întreg, mai puțin de doi oameni: 
arbitrul Fetrea și jucătorul... oră- 
dean Lucaci.

Rememorînd faza, ne apare mai 
clar faptul că Bojin a primit mingea 
de Ia adversar <șî deci nu se mai 
afla afară din joc), mai precis de 
la Lucaci. ceea ce l-a făcut pe 
conducătorul jocului să valideze 
golul. După 
avea să ne .. ... „ .
înainte de a ajunge la Bojin. a 
fost atinsă de el și deci golul 
fusese înscris în condițiuni regu
lamentare.

Pentru sinceritatea sa, care a 
înlăturat orice dubiu asupra re
zultatului 
că Lucaci 
iubitorilor

meci chiar. Lucaci 
spună că mingea,

de la Reșița, socotim 
merită din plin stima 
de fotbal.

Mirceo TUDORAN

UN CONTRACANDIDAT PENTRU RADUCANU
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JUDO
întîlninea
Șc. sp.
nata .. ’_________
formația sibianâ au 
Mareș (53 kg), I, 
la juniori mici ; .............. ..
N. Gozilă (71 kg), I. Melinte (34 
la juniori mari. Pe echipe, Șc. 
Șoimii Sibiu a cîștigat cu 8-7. 
lONESCU-coresp.).

avut loc 
dintre 

Selecțio- 
Rzeszow. 
cîștigat î 

Muntean (+83 
N. Trifan (60

I
și

t».

I IIPTP IA ÎAȘI s-a desfășurat
LUrlC etapa finală a cam
pionatului republican pe echipe al 
juniorilor și școlarilor la greco-ro- 
mane. După întreceri atractive, pe 
primele locuri s-au situat formațiile : .. - - • - 2

, 3.
ȘCO- 
Cons- 
Mare, 
Seve-

LA JUNIORI : 1. Dacia Pitești, 
Școala sportivă nr. 2 Constanța, 
Școala sportivă Baia Mare; LA 
LARI : 1. Școala sportiva nr. 2 
tanța, 2. Școala sportivă Baia 
3. Școala sportiva Drobeta Tr. 
rin. (D. ONCIUL-coresp.).

ETAPA 
NALA a

competiție republl- 
navomodele, orga- 

_____ „Daciadei- de 
U.G.S.R. și Federația româna de 
modelism s-a desfășurat la lași, latâ 
cîștigâtorii, din ordinea disputării 
probelor: navonșodele — cat. E.X.: N. 
Ciprian (Tg. Frumos) ; veliere : F. 
Laslâu (S.C. Bacău) ; machete : C. 
Suvac (S.C. Bacâu) ; cat. planoare 
A 2 : I. Moraru (C.F.R. lași) ; ma
chete : D. Loghin (C.F.R. lași). Cla
samentul general : 1. C.F.R. lași 470 
p. : 2. S.C. Bacâu 390 p.. 3. C. S. 
Suceava 30 p. (Tr. TUDOSE-coresp.).

MODELISM 
pei Modelistului*, 
mana de aero și 
nizatâ în cadrul

FINA- 
„Cu-

POI O ,N D,VIZ,A A SERIA AII-A: 
• v/L'w/ Industria Lînii Timișoara — 
Mureșul Tg. Mureș 5-3 (1-0, 2—1,
1—1, 1—1) — au marcat Toth 3, Bon- 
dârâu 2 pentru gazde, respectiv, 
Filip 2, Kiss 1. (P. ARCAN-coresp.). ; 
Progresul Oradea — Politehnica Cluj- 
Napoca 11-2 (4-0, 3-0, 1-1, 3-1) - 
au marcat Băjencru 5, Harabula 3, 
Garofeanu 2, Szalos 1 pentru gazde, 
respectiv. Pop și Marosi. (I. GHIȘA- 
coresp.).

Duminică după-amiază. la Iași, 
cu o jumătate de oră înainte de 
joc. în vestiarul U.T.A.-ei, croni
carul a avut o surpriză: absența 
antrenorului Cicerone Manolache. 
Cu alte cuvinte, cu 180 de minute 
înainte de terminarea campionatu
lui. el a fost nevoit 
sească echipa.

E cel puțin ciudat __ ___
cu vechi tradiții în zona fair-play- 
ului să manifeste o nerăbdare 
atît de mare. E cel puțin ciudat 
ca o echipă care a avut doi an
trenori principali în vreo 25 de 
ani, să contribuie — prin acest 
gest de neînțeles, față de faptul 
că mai erau dpar 180 de minute,

— la subminarea și așa precarei 
condiții a antrenorului, care de
vine, cum spunea un fost inter
național, o coajă de nucă in bă-

Pînă în etapa a 32-a era abia 
al 3-lea portar al Sportului 
studențesc. Șansa lui de a juca 
în „A“ părea iluzorie. Ar fi 
trebuit să se întîmple ceva cu 
Răducanu. Apoi cu Bunea... Și 
cum ambii au devenit indispo
nibili, iată că i s-a ivit o ocazie 
unică. în meciul cu Rapid, cu 
un Rapid setos de victorie, s-a 
opus — la început timid, apoi 
din ce în ce mai sigur pe el — 
șuturilor-bombă ale atacanților 
feroviari. Cronicarul l-a notat 
cu 9. La primul lui 
divizia A !

Duminică, la Bacău, 
primă repriză în care
singură dată a fost obligat 
respingă, cu un reflex uimitor,

meci

după 
doar

în

O
O 

să

să-și pără-

ca un club

FOARTE
PRINTRE

șutul lui Catargiu, în următoa
rele 45 de minute a scos efec
tiv patru goluri gata făcute. Ul- 

„vinclul"timul său salt spre 
barelor, prin care a deviat în 
corner un șut al lui Lunca, a 
fost aplaudat și de spectatorii 
băcăuani, mai puțin receptivi 
duminică la realizările oaspeți
lor.

Portarul celor două note de 9 
primite în etapele a 32-a și a 
33-a este Vasile Lazăr (în ulti
mul său an de juniorat), al 
3-lea portar al Sportului stu
dențesc. Sau, poate că, din se
zonul viitor, numărul-., ce zici, 
Răducanu ?

Laurențiu DUMITRESCU

Final in eșalonul nr. 3

MULTE VECHI CUNOȘTINȚE
PROMOVATELE IN DIVIZIA B

I ACTUALITĂȚI 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• JOCURILE DE DIVIZIA „A" 
PROGRAMATE ÎN ULTIMA ETA
PA, ÎN CAPITALA. Actul final 
al actualei ediții de campionat 
programează joi în Capitală două 
medlattl care se vor disputa ast
fel : Sportul studențesc — F. C. 
Argeș, pe Stadionul Republicii și 
Dinamo — F.C.M. Re$jța, pe sta
dionul Dinamo. Ambele întîlniri 
vor începe la ora 17,30, în deschi
dere fiind programate partidele 
de juniori.
• DE LA F.R.F. Ședința comi

siei de competiții șl disciplină 
care urma să aibă loc joi 30 iu
nie a fost amînată cu o zi (din 
cauza ultimei etape de campio
nat) ; ea se va desfășura vineri 
1 iulie (ora 17), la sediul F.R.F. 
din strada dr. Staicovici.

A ECHIPA AUTOBUZUL BUCU
REȘTI, nou promovată în cam
pionatului Diviziei B (cîștigătoarea 
seriei a V-a), va susține azi după- 
amiază un joc amical cu Petro
lul Ploiești. Partida va avea loc 
pe stadionul Autobuzul la ora 
17.30.
• FLACARA AUTOMECANICA

MORENI — SELECȚIONATA CU
BEI z—1 (2—1). La Moreni s-a 
disputat jocul amical internațio
nal dintre divizionara B Flacăra 
din localitate șl selecționata Cu
bei. Victoria a revenit echipei din 
Moreni cu scorul de 2—1 (2—1), 
prin punctele înscrise de Fildl- 
roiu , •
23). pentru 
Augustin Real (min 31). (Gh. I- 
LINCA — coresp.)

(min. 4) șl Grigore (min. 
cubanezi a înscris

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 30 iunie 

1977 cuprinde meciurile ultimei etape 
a campionatului Diviziei ,,A“ de fot
bal. Dacă în ceea ce privește șefia 
clasamentului problema este rezolva
ta, Dinamo fiind virtuală campioana, 
în zona fierbinte a retrogradării lup
ta decisiva se ,w * ~
Rapid, Corvi nu-1 
lată programul 
pronosticul lui 
(III) 
rești

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII. 

XIII.

Rețineți : Astăzi, ultima zi pentru 
depunerea buletinelor I

antrenorul

dă între 
și F.C. 
acestui
ION

echipei Dinamo Bucu-

echipele 
Constanta, 

concurs și 
NUNWEILLER

Sportul stud. — F.C. Argeș 
F.C. Bihor — Progresul 
„Poli" Timiș. — S.C. Bacău 
,,U" Craiova — Jiul 
Dinamo - F.C.M. Reșița 
Corvinul — Poli Iași (pauză) 
Corvinul — Poli lași (final) 
F.C.M. Gl. — A.S.A. (pauza) 
F.C.M. Gl. - A.S.A. (final) 
F.C. C-ța — Rapid (pauza)
F.C. C-ța — Rapid (final)
U.T. Arad — Steaua (pauza) ....
U.T. Arad — Steaua (fina!) 1,X,2

1
1
1

1.X
1
X
1
1

1.x
1.x

1
1.x

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PEONOBXPBES DIN 22 IUNIE 

1977
EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 

1 variantă 25% a 43.281 lei ; cat. s . - — ....................................... - —
1.410 lei ; cat. 5 : 81,30
lei ; cat. 6 : 2.755,65 a 40

REPORT CATEGORIA 1 
lei.

EXTRAGEREA a Il-a î 
ria B : 8,75 a 4.093 lei ; 
38,45 a 931 lei ; cat. D : 1.842,35 a 
60 lei ; cat. E : 97,70 a 200 lei ; 
eat. F : 2.131,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 180.863 
lei.

Cîștigul de categoria 2 de 
43.281 lei a fost obținut de par
ticipantul VECH ALADAB-LAS- 
ZLO din SI. Gheorghe jud. 
Covasna.

5,90 a 7.336 lei ; cat. 4 : 30,70 a 
a

lei.
: 138.162

532

Catego- 
cat. C :

SERIA I

Boto-Foresta Moldovița — C.S. 
șani 1—4 (0—1), Metalul Botoșani
— Laminorul Roman 3—o (3—0), 
Foresta Fălticeni — Metalul Ră
dăuți 1—0 (1—0), A.S.A. Cîmpu
lung Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 8—0 (4—0), Danubiana Ro
man — Bradul Roznov 3—1 (2—0), 
Cristalul Dorohoi — Cimentul 
Bicaz 2—1 (2—0), — s-a jucat la 
Suceava, Avîntul T.C.M.M. Frasin
— I.T.A. Piatra Neamț 3—0 (2—0), 
Dorna Vatra Dornei — Progresul 
Fălticeni 0—0.

Pe primul Ioc s-a clasat C.S. 
BOTOȘANI CU 45 p.

SERIA A n-a

Rulmentul Bîrlad — Viitorul Va
slui 1—0 (1—0), Chimia Mărășești 
— Petrolul Moinești 1—1 (1—1),
TEPRO lași — Oituz Tg. Ocna 
1—2 (0—1). Partizanul Bacău — 
Hușana Huși 3—0 — neprezentare, 
Constructorul Iași — Petrolistul 
Dărmănești 2—1 (0—1), Textila
Buhuși — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 3—3 (2—0), Constructorul Va
slui — Nicolina Iași 1—0 (0^0),
Minerul Comănești — Letea 
cău 2—3 (1—1) — s-a jucat 
Tg. Ocna.

Pe primul loc s-a clasat 
TORUL VASLUI cu 43 p.

SERIA A III-a

SERIA A V-a SERIA A IX-a

Ba
ia

VII-

Carpațl Sinaia — I.R.A. Cîmpi- 
na 2—1 (1—0), Ancora Galați — 
Dinamo Focșani 3—1 (2—1), Chi
mia Brazi — Metalosport Galați 
3—0 — neprezentare, Avîntul Mî- 
neciu — Petrolul Teleajen Ploieș
ti 3—o (2—0), Luceafărul Focșani 
— Caraimanul Bușteni 2—1 (1—1), 
Chimia Buzău — Foresta Gugești 
1—0 (0—0), Poiana Cîmpina 
Victoria Florești 2—3 (0—1), colta - - - • • -. . .
deșt!

__ ______ „___ __ Re-
Săhăteni — Petrolistul Bol- 
nu s-a disputat.

Pc 
PĂȚI

primul Ioc s-a clasat CAR- 
SINAIA cu 46 p.

SERIA A IV-a

Cimentul Medgidia — S.C. Tul- 
cea 2—2 (1—1). Progresul Brăila — 
Gloria Poarta Albă 3—0 — ne
prezentare, Autobuzul Făurei — 
I.M.U. Medgidia o—0, Victoria 
Țăndărei — Dacia Unirea Brăila 
4—0 (2—0). Ș.N. Constanța —
Dunărea Cernavodă 1—2 (0—1),
Marina Mangalia — Electrica 
Constanța 2—1 (2—1), Dunărea
Tulcea — Unirea Tricolor Brăila 
7—1 (3—0), Minerul Mă cin — Uni
rea Eforie 2—0 (1—0).

o—o,

Pe primul loc s-a clasat S. 
TULCEA cu 46 p.

Rezultatele ne-au fost 
Clasamentele seriilor

C.

LC.S.LM. București — Autobu
zul București 1—1 (0—1), Abato
rul București — T.M. București 
1—1 (0—1), Electronica București — 
Viitorul Chimogi 0—3 (0—0) —
s-a jucat la Giurgiu, Olimpia 
Giurgiu — Flacăra roșie Bucu
rești 1—2 (1—1), Șoimii TAROM 
București — Azotul Slobozia 1—1 
(1—1), Avîntul Urziceni — Sirena 
București 1—1 (1—0). Automatica 
București — Automecanica Bucu
rești 3—1 (2—1), Unirea Tricolor 
București — I.O.R. București 1—1 
(0-1).

Pe primul Ioc s-a clasat AU
TOBUZUL BUCUREȘTI cu 47 p.

Victoria Zalău — Victoria Cărei 
0—4 (0—3), Minerul Baia Sprie — 
înfrățirea Oradea 4—0 (3—0). Oțe
lul Bihor — Minerul Suncuiuș 1—0 
(0—0), CUPROM Baia Mare — Re
colta Salonta 2—2 (1—2), Oașul 
Negrești — Bihoreana Marghita 
o—i (o—i), Voința Oradea — Mi
nerul Băița 4—0 (1—0). Voința 
Cărei — Someșul Sa tu Mare 4—0 
(2—0), Gloria Simleu Silvaniei — 
Minerul Bihor — se așteaptă re
zultatul consemnat în foaia de 
arbitraj, care urmează să parvi
nă comisiei de competiții a 
F.R.F.

SERIA A VI-a

Pe primul loc s-a clasat 
TORIA CĂREI CU 44 p.

VIC-

Muscelul Cîmpulung — Petrolul 
Tîrgoviște 5—1 (1—0), Viitorul 
Scornicești — Cetatea Tr. Mă
gurele 6—1 (1—0), Recolta Stoică- 
nești — Constructorul Pitești 5—0 
(3—0), Progresul Pucioasa — Ră
săritul Caracal 1—0 (0—0), Cimen
tul Fieni — Metalul Mija 2—1 
G—6), Dacia Pitești — ROVA Ro
șiori 2—1 (1—0), Chimia Găeștl— 
Petrolul Videle 4—4 (3—1), Oțelul 
Tîrgoviște — Progresul Corabia 
0—1 (0—1).

Pe primul loc s-a clasat MUS
CELUL ClMPțJLUNG CU 45 p.

SERIA A vn-a

Balș

2—0 
Chl- 
Unl-

Pandurii Tg. Jiu — I.O.B. 
4—0 (3—0), Diema Orșova 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
(1—0), Dunărea Calafat — 
mistui Rm. Vîlcea 4—o (2—0),
rea Drobeta Tr. Severin — Unirea 
Drăgășani 3—1 (2—0). C.F.R. Cra
iova — Laminorul Slatina 0—0, 
Progresul Băilești — Constructo
rul Craiova 1—1 (1—1). Metalur
gistul Sadu — Minerul Rovinari 
3—3 (0—0), Lotrul Brezoi — Mi
nerul Motru 3—0 (2—0).

Pe primul Ioc sa clasat PAN
DURII TG. JIU cu 48 p.

SERIA A VIII-a

Unirea Tomnatic — Minerul 
Moldova Nouă 9—0 (2—0) !, Strun
gul Arad — Minerul Anina 1—0 
(0—0), Metalul Bocșa — Metalul 
Otelu Roșu 5—0 (3—6), Gloria Re
șița — Nera Bozovici 1—1 (1—0). 
Laminorul Nădrag — Ceramica 
Jimbolia 1—0 (0—0), Vulturii Tex
tila Lugoj — Banatul Timisoara 
2—0 (1—0), Gloria Arad — Unirea 
Sînnicolau Mare 0—0. Electromo
tor Timișoara — Constructorul 
Arad 1—0 (0—0).

Pe primul loc s-a clasat MI
NERUL MOLDOVA NOUA cu 41 p.

SERIA A X-a

Mine-
Mures

2—6

Dermata Cluj-Napoca — 
rul Rodna o—0, Soda Ocna
— Tehnofrig Cluj-Napoca 
(1—0), Unirea Dej — Cimentul 
Turda 6—3 (4—2), Mureșul Luduș
— C.I.L. Gherla 1—1 (0—0), Me
talul Sighișoara — Foresta Bistri
ța 0—1 (0—0). Bradul Vișeu — 
Minerul Băiuț 2—0 (1—0), Lăpu- 
șul Tg. Lăpuș — Metalul Aiud 
2—1 (1—0), Avîntul Reghin — Mi
nerul Borșa 3—0 — Minerul a 
fost exclusă din campionat.

Pe primul loc s-a clasat 
AVÎNTUL REGHIN cu 40 p.

SERIA A Xl-a

I.C.I.M. Brașov — Torpedo Zăr- 
nești 2—2 (2—0), C.S.U. Brașov — 
Minerul Bălan 6—0 (2—0), Unirea 
Sf. Gheorghe — Progresul Odor- 
hei 1—o (1—0), Chimia Victoria — 
Precizia Săcele 1—0 (0—0). Mine
rul Baraolt — Metrom Brașov 
o—1 (0—0). Viitorul Gheorghieni — 
Forestierul Tg. Secuiesc 3—0 
(2—0), Utilajul Făgăraș — Camați 
Brașov l—o (1—0), Mureșul To- 
plița nu a jucat.

Pe primul loc s-a clasat 
BRAȘOV cu 37 p.

SERIA A XH-a

Textila Cisnădie — Gaz 
Mediaș 1—0 (0—0), Știinta 
șani — Inter Sibiu 1—0 
C.F.R. Simeria — Constructorul 
Alba iulia 3—3 (1—Oi Automeca
nica Mediaș — T.M.I.X. Agnita 
3—1 (2—1). Unirea Alba Iulia — 
Textila Sebeș 14—0 (2—0) ! ! ! — 
s-a jucat în cursul săotămînii, 
Minerul Ghelar — 
Mică 3—0 H—Laminorul 
— C.I.L. Plai 3—0 (1—
Sibiu — F.I.L. Orăst e 4—2

metan 
Petro- 
(1—0).

Coosa 
Tpliuc
T.P A. 
H—0).

Pe primul loc s-a clasat 
METAN MEDIAȘ cu 43 p.

GAZ

transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective, 
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ȘE01NJA COMITE 1ULUI POLITIC 
tram AL C.C. Al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak. 
care, prin semnificația și însem
nătatea lor, marchează o nonă 
clapă importantă în dezvoltarea 
și întărirea prieteniei și colabo
rării dintre partidele și statele 
noastre, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, ai cauzei ge
nerale a socialismului, progre
sului social și păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază cu satisfacție că, în 
timpul convorbirilor, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav 
Husak au ajuns la înțelegeri și 
hotăriri de o deosebită impor
tanță privind dezvoltarea con
lucrării dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia, lărgirea 
contactelor și schimbului de ex
periență in construcția socia
listă, între organizațiile de 
partid, de stat și obștești din 
țările noastre, au convenit asu
pra unor măsuri menite să 
impulsioneze colaborarea ro- 
mâoo-cehoslovacă în domeniul 
economic, îndeosebi cooperarea 
și specializarea în producție, 
precum și în domeniul tehnieo- 
științific și cultural.

Comitetul Politie Executiv re
levă marea importanță a sem
nării de către tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak a 
Declarației privind aprofun
darea prieteniei și dezvoltare* 
colaborării frățești dintre Parti
dul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Cehoslovacia, 
dintre Republica Socialista 
România și Republica Socialistă

ATLETISMUL NOSTRU MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

irî în întilnirea cu Franța și 
au luat unele măsuri privind 
pregătirea pe mai departe a 
atleților fruntași. Astfel, pen
tru neîndeplinirea haremurilor 
de performanță stabilite au fost 
scoși temporar din Iotul repu
blican o serie de atleți, printre 
care : Nicolae Onescu, Gh. Dul- 
gheru, Valeria Teașcă, D-tru 
Iordache, Tudorel Vasile, Carol 
Corbu, Nichifor Ligor, Iosif 
Nagy, C-tin Stan, Ion Găsitu, 
Liod'or Pescaru, Gh. Crăciu- 
nescu. Oricare dintre aceștia și 
în plus și alți tineri talentați 
vor putea fi cooptați în lotul 
republican în măsura în care 
— în viitor — vor realiza per
formanțe de valoare. Pentru a- 
ceasta vor fi organizate mal 
multe concursuri de trial.

REZULTATE VALOROASE 
PL PISTELE DE ATLETISM

• La Karl Marx Stadt, în 
triunghiularul R.D. Germană — 
U.R.S.S. — Polonia : R.D.G. — 
U.R.SS. 123—97 (m) și 96—54 
(f) ; R.D.G. — Polonia 135 —87 
și 103—54 ; U.R.S.S. — Polonia 
128—95 și 103—54. Johanna Scha
ller - 12,93 la 100 mg. Maritta 
Koch — 50,61 la 400 m. Ruth 
Fuchs — 67.66 m la suliță și 
Sabine Engel — 68,92 la disc. 
Udo Beycr — 21,46 m la greu
tate (toți din R.D.G.) și polone
za Irena Szewinska — 22,49 la 
200 m au obținut cele mai bune 
performanțe mondiale ale sezo
nului. Alte rezultate, feminin : 
lungime — Kunzel (R.D.G.) 6,68 
m. 800 m — Liebetrau (R.D.G.) 
2:00,4, greutate — Slupianek 
(R.D.G.) 21,30 ; masculin : 400 
mg — Beck (R.D.G.) 49,05 (re
cord), prăjină — Kozakiewicz 
(P) 5.55 m. înălțime — Beil- 
schmidt (R.D.G.) 2.28 m (record), 
3 000 m ob. — Malinowski (P) 
8:22.9. 10 000 m — Selik (U.R.S.S.) 
28:14,4.
• La Gelsenkirchen : R. F. 

Germania — S.U.A. 188—179 
(84—61 la feminin și 104—118 la 
masculin). Cîteva rezultate, fe
minin : 200 m — Richter (R.F. 
Germania) 23.77, lungime — Mc 
Millan 6,56 m. înălțime — Geese 
(R.F.G.) 1.85 m ; masculin, cio
can — Riehm (R.F.G.) 77,60 m, 
triplu — Tiff-Rahman (S.U.A.) 
16,63 m, înălțime — Traenhardt 
(R.F G.) 2.24 m.
• La Crystal Palace (Lon

dra). A'berto Juantorena a aler
gat 800 m în 1:45,50. Alte re
zultate : 5 000 m — Brendan 
Foster (Anglia) 13:21,18, 110 mg 
— Alejandro Casanas (Cuba) 
13.54.

Cehoslovacă, precum șî a celor
lalte documente încheiate cu 
ocazia vizitei. exprimîndu-și 
convingerea că ele vor avea o 
profundă înrîurire pozitivă asu
pra evoluției în ansamblu a re
lațiilor româno-eehoslovace. vor 
contribui Ia întărirea și mai pu
ternică a colaborării multilate
rale dintre cele două țări și 
partide, în interesul popoarelor 
noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.

Totodată, Comitetul Politic 
Executiv apreciază că dialogul 
la nivel înalt româno-cehoslovac 
va conduce la promovarea con
lucrării dintre partidele și țările 
noastre în viața internațională, 
în soluționarea problemelor ac
tuale ale contemporaneității, în 
folosul cauzei unității și colabo
rării țărilor socialiste, a parti
delor comuniste și muncitorești, 
luptei forțelor progresiste, de
mocratice, antiimperialisle, ai 
păcii și colaborării în lume.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat în unanimitate docu
mentele semnate, înțelegerile și 
concluziile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei și a stabilit mă
suri pentru aplicarea lor In 
viață, pentru dezvoltare* mai 
intensă, pe multiple planuri, a 
colaborării dintre România și 
Cehoslovacia, dintre partidele 
și popoarele celor două țări 
prietene,

★
Comitetul Politic Executiv a 

examinat și soluționat proble
me curente din diferite domenii 
ale activității de partid și de 
stat, adoptind hotărîri și mă
suri corespunzătoare.

In același timp, . n-au mai 
fost chemați la activitatea Io
tului unii dintre antrenorii ai 
căror atleți, așa cum am ară
tat, nu și-au îndeplinit hare
murile stabilite. Este vorba de 
Nicolae Păiș, Alex. Stoenescu, 
Mihai Marinescu, Dan Vlă- 
descu, Nicolae Păcuraru, Dan 
Serafim și Ion Soter.

In activitatea viitoare a lo
tului trebuie să se acționeze 
fără nici un fel de rabat la 
calitatea și cantitatea muncii, 
la disciplină. Atleții noștri tre
buie foarte bine pregătiți, ca 
să poată concura cu succes la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova și pină atunci la atîtea 
alte competiții de anvergură. 
Timpul nu așteaptă !_.

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în prima zi a turneu

lui feminin de la Zakopane: Cuba 
—Polonia (tineret) 85-50 (47—29); 
Olanda — Italia 58—53 (32—23) • 
Continuîndu-și turneul în Argenti
na. echipa italiană Forst Cantu a 
jucat In orașul La Plata cu o se
lecționată locală pe care a în
vins-o cu 88—87.

CICLISM • Prima etapă a Tu
rului Iugoslaviei (27 km — la Sme- 
derevska Palanka) a tost cîștiga- 
tă de Aavo Pikkus (U.R.S.S.) în 
37:21,0. urmat de danezul JSrgen- 
sen și de francezul Perin.

Televiziunea daneză a 
transmis filmul româno- 
american ..Nadia — gim
nastică și amuzament", 
care a primit aprecieri 
elogioase din partea spe
cialiștilor și a publicului 
din Danemarca.

ȘAH • în turneul de la Pernik, 
după 5 runde, conduce Nicevski 
eu 4 p, urmat de Peev (Bulgaria)

BRAZILIA - IUGOSLAVIA 
0-0

RIO DE JANEIRO, 27 (Ager- 
pres). Disputat la Belo Hori
zonte, în fața a circa 100 000 de 
spectatori, meciul amical din
tre selecționatele Braziliei și 
Iugoslaviei s-a terminat nede- 
cis : 0—0. Astfel fotbaliștii iu
goslavi au reușit să țină în 
șah pe foștii campioni mon
dialii. Echipa iugoslavă, trans
mite _ corespondentul agenției 
Associated Press, a surprins 
prin jocul său ofensiv, tehnic 
și în continuă mișcare. Oaspe
ții au controlat mijlocul tere
nului, atacînd mai periculos în 
prima repriză cînd au înscris 
și un gol, anulat însă de ar
bitru. In repriza a doua au

ASlVl LI WVlBlfDON

ÎN FAȚA
LONDRA, 27. Legea aspră a 

eliminărilor — caracteristică 
oricărui turneu de tenis — pare 
mai cu seamă nedreaptă la a- 
ceastă ediție jubiliară a Wim- 
bledonului. E adevărat, cei mai 
buni trei tenismani ai sezonului 
trecut au rămas încă în cursă, cu 
valori pe deplin confirmate. Ei 
sînt americanul Jimmy Connors, 
suedezul Bjorn Borg și ro
mânul Ilie Nâstase. Dar, după 
sferturile de finală (n.r. — de 
azi), cel puțin unul dintre a- 
ceștia va dispărea și el de pe 
tabloul de întrecere. Fiindcă — 
așa cum au fost așezați capii 
de serie la actuala ediție — în 
această fază încă timpurie a 
marelui turneu trebuie să se 
întilnească finaliștii de anul 
trecut, Borg și Năstase. Este 
de neînțeles, totuși, cum co
misia tehnică a All England 
Clubului a putut credita pe 
campionul român-, doar cu nr. 
6 pe lista favoriților, cînd toate 
clasamentele de la început de 
an 11 situau pe locul al doi
lea sau al treilea in lume ! 
Organizatorii S-au prevalat nu
mai de ultimele rezultate de 
turneu, în care — e drept — 
Năstase nu a strălucit în mod 
deosebit. Ei l-au preferat pe 
Guillermo Vilas (învingător la 
Roland Garros), dar și pe 
Roscoe Tanner (semifinalistul 
de anul trecut), amîndoi nejus- 
tifieîndu-și pozițiile ocupate pe 
tablou, de unde au fost șterși 
prin eliminări rapide.

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI
Luptătorul V. Oolipschi 

pe locui 11 la Alma Ata
Participînd la concursul de 

lupte greco-romane de la Alma 
Ata, sportivul român Victor 
Dolipschi s-a situat pe locul doi 
la categoria peste 100 kg, cîști- 
gată de Avtandil Maisuradze 
(U.R.S.S.).

Șahiștii In competiții
Grupul fruntașelor, între care 

se va da lupta pentru primul 
loc, s-a conturat în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Sinaia. Marea maestră Mari* 
Ivanka (învingătoare, în runda a 
7-a, asupra Marllenei Nechifot), 
maestrele internaționale Elisabet* 
Polihroniade, Petra Feustel (care 
au remizat în întilnirea dintre 
ele) și Lidia Semenova (a între
rupt cu Boznea Sikora) au, se 
pare, cele mai mari șanse la vic
torie în actuala ediție a întrecerii, 
în celelalte partide ale rundei a 
7-a: Chiș — vokralova 0—1,

— 3'A o si Lim — 3 o. în runda 
a 5-a, Nicevski a câștigat la Per- 
niskl, iar Peev a remizat cu An
tonov.

TENIS a în finala turneului de 1a 
Ingolstadt (R.F.G.), vest-germanul 
Elschenbroich l-a tnvips cu 4—S, 
5—0, 6—3 pe australianul Phillips- 
Moore.

TIR * La Fellbach (R.F.G.) se 
desfășoară meciul internațional 
dintre echipele R. F. Germania și 
U.R.S.S. In prima zi a fost pro
gramată proba de armă liberă ca
libru redus (50 m). Echipa țării 
gazdă a obținut victoria cu sco
rul de 2 331—2 378 p. I.a indivi
dual, cel mal bun rezultat a fost 
obținut de trăgătorul vest-german 
Karl Heinz Smieczek cu 597 p.

VOLEI • Reprezentativele R. P. 
Chineze au susținut la Sarajevo 
alte întîlniri amicale cu selecțio
natele Iugoslaviei. La feminin, vo
leibalistele din B. P. Chineză au 
terminat învingătoare cu 3—o (io, 
7, 4), iar partida dintre echipele 
masculine s-a încheiat cu scorul 
de 3—2 (13—15, 13—5, 16—14. 14—16, 
15—13) în favoarea gazdelor.

dominat, în schimb, brazilienii. 
In afara portarului Katalinici, 
sînt evidențiați din echipa iu
goslavă Surjak, Gcorgcvici și 
Petrovici. Antrenorul gazdelor, 
Coutinho, a declarat că echipa 
Iugoslaviei este un adversar 
redutabil. Au jucat următoarele 
formații : BRAZILIA : Leao — 
Z. Maria, Pereira, Edinho, Ma- 
rinho, Cerezo, Rivelino, Isidoro, 
Marcelo, Reinaldo, Paulo Ce
sar ; IUGOSLAVIA : Katali
nici — Muzinici, Vujkov, Stoi- 
kovici. Bogdan, Georgevici, Raj- 
kovici, Petrovici, Zavisici, Sa- 
vici, Surjak. A arbitrat Ar
mando Marques (Brazilia).

„VULCANUL" NĂSTASE '
„ICEBERG"-ULUI BORG

Așadar, încă din „sferturi", 
partida Bjorn Borg — Ilie Năs
tase reeditează finala ultimei 
ediții, care a prilejuit campio
nului suedez o răsunătoare vic
torie. Comentatorii prezenți în 
tribuna presei îi acordă și de 
data aceasta prima șansă, deși 
stot păreri care afirmă câ Năs-

TURNEUL 
DE LA WIMBLEDON 

PE MICUL ECRAN
Miercuri 29 Iunie, or* 15 : 

semifinale simplu femei ;
Joi M iunie, ora 15 : semi

finale simplu bărbați ;
Vineri 1 Iulie, or» 15: finala 

simplu femei ;
Sîmbăt* 2 Iulie, or» ÎS: fi

nala simplu bărbați.

tase poate ciștiga, dacă va reuși 
să contracareze jocul de regu
laritate ai lui Borg prin cît 
mai dese atacuri la fileu. De
fensiva jucătorului nostru l-ar 
avantaja net pe suedez... De
altfel, nu sînt putini cei care do
resc — și aci în „sanctuarul” 
britanic al tenisului — victoria 
jucătorului român. Popularitatea 
lui Ilie Năstase «e menține 
nealterată pe terenurile unde 
a jucat în 1972, în compania lui 
Sian Smith, cea mai frumoasă 
finală postbelică. Simbătă seara, 
la încheierea partidei cîștigate 
în fața lui Tom Okker, învin
gătorul era subiectul unei ma-

Grosch —Bogdan %—Krumov*
— Mlllvoj evict șl Mureșan —
Ghindă Întrerupte.

CLASAMENTUL] Ivanka, Poli
hroniade. Feustel 4'/i, Semenova 
4 (2). Bogdan. Vokralova 4. Kru- 
mova, Sikora 3 (1), Ghindă, Mu
reșan, Grosch 21/: (1), CMș 2*/j, 
Nechifor 2, Millvojevici l*/i (1).

★
La Satu Mare, In runda a 6-a, 

s-au Înregistrat rezultatele: Pav
lov — Kaposztas 1—0, Gheorghlev
— Kozma Vs—%. Haritver — Ghin
dă 0—1, Clocâltea — Fischer 
Vi—Vi. Troianescu — Szabo 0—L 
Bellon — Unaureanu */,.

CLASAMENTUL; Pavlov, Ghin
dă. Ungureanu 4. Gheorghlev, Fis
cher 3'/i (1). Clocâltea 2'/i (2),
Kozma. Szabo. Bellon 2*/s, Kaposz
tas 2. Troianescu l’/z (1), Haritver 
V. (1).

★
tn runda a 2-a a turneului de 

la Leningrad, marele maestru Flo
rin Gheorghiu a remizat cu Ra
dulov (Bulgaria). Egalitatea a mal 
fost consemnată în partidele: 
Talmanov — Ribly; Vaganian — 
Beliavski: Smîslov — Tal și Kuz
min — Balașov. Garcia a cîștigat 
la Mariottl, Voght l-a învins pe 
Smejkal, Iar Knezevicl a pierdut 
la Romanișin.

Tinerii pdalști - locul 2 la Kosice
Selecționata de tineret a Româ

niei s-a clasat pe locul 2 în -Cu
pa Dunării* la polo pe apă. com
petiție desfășurată la Kosice și 
cîștigată de echipa de seniori a 
Cehoslovaciei.

tn ultima zi a turneului, echipa 
română a întrecut cu scoruH de 
8—6 (2—1, 2—2, 3—1, 1—2) selec
ționata de juniori a Cehoslovaciei, 
iar prima reprezentativă a Ceho
slovaciei a dispus cu 8—3 (3—1, 
2—1, 2—0, 1—1) de formația R.D. 
Germane (seniori).
' Clasament final: 1. Cehoslova
cia — 6 puncte: 2. Selecționata 
de tineret a României — 4 punc
te ; 3. R. D. Germană — 1 punct: 
4. Cehoslovacia (juniori) — 1
punct.

la Polawy, Daniela Georgescu, 
record la 100 m liber: 1:00,3

Meciul de natație dintre echi
pele masculine și feminine ale 
Poloniei șl României, desfășurat 
în localitatea Polawy. s-a Înche
iat cu scorul general- de 173—170 
puncte In favoarea gazdelor.

ARGENTINA - FRANȚA 
0-0

Peste 50 000 de spectatori au 
asistat pe stadionul Boca Ju
niors din Buenos Aires la par
tida amicală dintre Argentina 
și Franța, încheiată cu un scor 
alb (0—0). Din formația argen- 
tiniană a lipsit golgeterul Ber- 
toni, suspendat pe 4 jocuri pen
tru durități comise în meciul 
cu Anglia.

BETIS SEVILLA CIȘTIGA 
„CUPA SPANIEI"

„Cupa Spaniei" a fost cuce
rită de Betis Sevilla, care a 

nifestații de simpatie din par
tea numeroșilor săi admiratori, 
în special tineri și tinere. Mulți 
dintre ei poartă încă bluzele 
cu inscripția „Ilie Năstase Fan 
Club" al grupării suporterilor 
campionului român, înființată 
cu cinci ani în urmă. Meciul 
Năstase — Borg se anunță pa
sionant, o confruntare între doi 
ași ai rachetei diferiți ca stil, 
temperament și vîrstă.

Alături de Bjorn Borg, alți 
reprezentanți ai noii generații 
de tenismani asaltează locurile 
în semifinală. Vitas Gcrulaitis 
(23 ani) și Billy Martin (20 ani) 
își dispută un „derby al ti
nereții". După cum, în cealaltă 
jumătate a tabloului, „mezinul" 
întrecerii, americanul John 
Ms Enroe (19 ani), își încearcă 
șansa în .fața australianului 
Kim Warwick. Celălalt repre
zentant al tenisului de la Anti
pozi, Phil Dent, luptă cu favo
ritul nr. 1, Jimmy Connors. De 
menționat, pe plan statistic, că 
în „sferturi" joacă 4 americani 
(din totalul de 47 aflați la start), 
2 australieni, 1 suedez și 1 
român.

A doua săptămînă a turneu
lui și ultima a debutat cu 
sferturile de finală feminine. 
Iată rezultatele : Chris Evert — 
Billie Jean King 6—1, 6—2, Vir
ginia Wade — Rosemary Casals 
7—5. 6—2. Sue Barker — Kerry 
Reid 6—3. 6—4. Cea de a pa
tra semifinalistă este olandeza 
Betty Stove.

INTERNATIONALE
în prima zi de concurs. înotă- 

toarea româncă Daniela Georges
cu a cîștigat proba de 100 m li
ber cu 1:00,3 (nou record națio
nal). Sportivii români au mai ter
minat învingători în următoarele 
probe: feminin : 100 m spate
— Carmen Bvnaclu — 1:06.1 ; 100 
m fluture — Anca Miclăuș 1:06: 
200 m spate — Carmen Bunaciu. 
2:23,8 ; 200 m fluture — Anca Mi- 
clăuș — 2:42.2: ștafeta 4X100 m li
ber— 4:11; ștafeta 4X100 m mixt — 
4:32 ; MASCULIN: 100 m liber — 
Zeno Oprițescu 55,2; 100 m bras
— Ion Luca 1:10,8; 100 m fluture: 
Ion Miclăuș 1:00,4: 200 m mixt — 
Andrei Zahiu 2:21,5; 200 m spate
— Adrian Horvat 2:13,5; 200 ra 
fluture — Țon Miclăuș 2:16,7; șta
feta 4X100 m liber — 3:45.4; șta
feta 4X100 m mixt — 4:11.

Succese In ..Turneul speranțelor*' 
la tenis de masă

Juniorii români au cucerit 
două probe în „Turneul tine
relor speranțe" la tenis de 
masă, de la Varna ; individual 
fete, prin Eva Ferenczi» urmată 
de Jarmina Novarova (Ceho- 

. slovacia). Maria Păun și Erika 
Urban (Ungaria) — aflate la 
egalitate. precum și echi
pe fete (Eva Ferenczi. Ma
ria Păun). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Cehoslovacia 
și formația Essen (R.F.G.). 
In proba de echipe băieți, cîș- 
tigată de Bulgaria, urmată da 
Cehoslovacia, echipa României 
(Simion Crișan, Eugen Boroa) 
s-a clasat pe locul trei. Simion 
Crișan a împărțit locurile 3—4 
cu Hasanov (Bulgaria) la 
individual, probă cîștigată de 
Stefko (Cehoslovacia). urmat 
de Ștefanov (Bulgaria).

Turnee de volei In Polonia-
• tn z'ua a 2-a a turneului fe

minin de volei de la Lodz : Ro
mânia — R.S.S. Ucraineană 3—o 
(8. 14, 7). R.P.D. Coreeană — Ro
mânia 3—0 (3, 10, 7).

• în turneul masculin de la 
Gdansk : Cehoslovacia — Româ
nia B 3—1 (—8, 9, 10. 13) ; Româ
nia B — Polonia B 3—0 (7, 9, 5). 
Pe primele locuri : Polonia A ; 
R.D. Germană ; România B ; Po
lonia B ; Cehoslovacia.

învins în finală cu scorul ge
neral de 8—7 formația Alhletio 
Bilbao. La sfîrșilui timpului 
regulamentar de joc scorul a 
fost 1—1, iar după prelungiri 
egalitatea s-a menținut (2—2), 
victoria echipei Betis Sevilla 
fiind decisă în urma execută
rii loviturilor de la 11 m.

• Reprezentativa U.R.S.S. a 
susținut un meci de verificare 
la Moscova cu Torpedo, pe 
care a întrecut-o cu 3—1 (2—0),

• In mai multe orașe din 
Tunisia au început luni meciu
rile primului campionat mon
dial pentru juniori la care par
ticipă cîteva echipe invitate. 
Iată rezultatele din prima zi : 
Spania — Franța 2—1 (1—0) ; 
Italia — Coasta de Fildeș 1—1 
(1-1).
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