
PLENARA 

COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN

PROLETASl O1N TOATE TARilf. UNIȚI VĂJ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La 23 iunie 137", s-a deschis, 
sub președinta tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al partidului, plenara 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La ordinea de zi, adoptată 
in unanimitate, sint înscrise 
următoarele :

1. — Proiectul planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială ; proiectul bu
getului de stat, pe anul 1973.

2. — Programul privind creș
terea retribuției șl a altor veni
turi, a nivelului de trai al 
populației pe perioada 1976— 
1980. v

3. — Programul privind creș
terea veniturilor lucrătorilor din 
agricultura de stat, ale țărăni
mii cooperatiste și ale țărani
lor din zona necooperalivizată.

4. — Măsuri privind perfec
ționarea invățămintului liceal, • 
profesional și superior.

5. — Cu privire la creșterea 
rolului unităților socialiste, al 
organizațiilor obștești, al ma
selor populare in respectarea 
legalității, sancționarea și re
educarea prin muncă a persoa
nelor care comit abateri și în

Sesiunea Comitetului Internațional Olimpic de la Praga

CONSOLIDAREA POZIȚIEI C.I.O. ÎN FRUNTEA 
MIȘCĂRII SPORTIVE AMATOARE MONDIALE

Cea de a 79-a sesiune a Co
mitetului Internațional Olimpic 
de la Praga va intra, probabil, 
în istoria mișcării olimpice ca 
mareînd consolidarea catego
rică a poziției C.I.O. în frun
tea mișcării sportive amatoare 
mondiale. Ea a stabilit jaloane 
importante privind viitorulmiș- 
cării olimpice și al Jocurilor 
Olimpice. _ A pornit să funcțio
neze din plin un angrenaj com
plex și suplu totodată. Acesta 
drenînd propunerile venite din 
sinul întregii mișcări sportive 
și prezentate în reuniunile al
ternative ale C.I.O. cu comi
tetele olimpice naționale, cu fe
derațiile internaționale și ana- 
lizindu-le in comisiile C.I.O. de 
specialitate, îmbunătățește ne
contenit structura unică a miș
cării sportive amatoare și o- 
limpice. în acest fel se men
ține sportul în afara manipu

călcări de la normele de con
viețuire socială și legile țării.

6. — Proiectul de hotărîre eu 
privire la creșterea rolului și 
răspunderii organizațiilor de 
partid și de stat, de masă și 
obștești, uniunilor de creație, 
conducerilor colective ale re
dacțiilor, radioteleviziunii, edi
turilor, caselor de filme, insti
tuțiilor de spectacole in activi
tatea de informare și educare 
a oamenilor muncii.

7. — Convocarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comunist 
Român,

La lucrările plenarei parti
cipă, ca invitați, prim-secretari 
ai comitetelor județene de 
partid, șefi al secțiilor Comi
tetului Central, unele cadre din 
ministere și instituții centrale, 
redactori șefi ai presei centrale, 
care nu sint membri ai C.C. 
al P.C.R.

Dezbaterea problemelor eco
nomice va avea loc în ședință 
comună a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 
și Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale a 
României.

Lucrările plenarei continuă.

lărilor politicianiste și aface
riste. închegarea definitivă a 
acestei structuri s-a manifes
tat la sesiunea de la Praga 
prin :

• recunoașterea autorității 
C.I.O. de către ultimele federa
ții internaționale importante și 
acceptarea lor de către C.I.O. 
drept olimpice : tenisul (recu
noscut anul trecut), tenisul de 
masă, badmintonul, softbalul, 
orientarea turistică și basebalul, 
urmînd să se accepte și cere
rea federației Internaționale de 
popice. în vederea primenirii, 
In perspectivă, a programului 
Jocurilor Olimpice și a testă
rii unor noi sporturi, țara or
ganizatoare va avea, de acum 
Încolo, dreptul ca peste progra
mul obligator, stabilizat la ul
timele Olimpiade la 21 de spor
turi, să organizeze competiții

I ANUL XXXI» - Nr. 8591 I 4 PAGINI - 30 BANI

REGATA 
mmjiom smo v 
IA COOTAJ FEMININ

Vineri, pe lacul Snagov, vor 
începe tradiționalele întreceri 
feminine de canotaj din ca
drul Regatei internaționale Sna
gov. Concursul, care progra
mează timp de două zile nu
mai probe olimpice, reunește 
la start numeroase echipaje fi
naliste la ultimele Jocuri Olim
pice, schifiste din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Irlanda, Ungaria, -U.R.S.S. și 
România.

La această importantă com
petiție, reprezentantele țării 
noastre vor evolua în toate cele 
șase probe, „Regata Snagov" 
constituind și un util test pen
tru Campionatele mondiale ce 
vor avea loc în august, la 
Amsterdam.

la două sporturi- în plus, la 
alegerea sa, precum și de
monstrații la încă un sport ;

• cuprinderea definitivă în 
sistemul olimpic a jocurilor 
continentale și regionale la care 
nu vor mai putea participa de- 
cit sporturile care se ghidează 
după regulile olimpice ;

• adoptarea principiului par
ticipării femeilor la toate spor
turile la care ele figurează în 
programul federațiilor interna
ționale ;

• extinderea sprijinului a- 
cordat de C.I.O. mișcării spor-

ALEXANDRU ȘiPERCO 
membru al C.I.O. 
pentru România

(Continuare In pag. a 4-a)
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AII, START ÎN CAMPIONATELE
INTERNATIONALE DE PENTATLON 

MODERN ALE ROMÂNIEI
• Prima probd — călăria - la stadionul Olimpia
Astăzi, la ora 9,30, 

la Stadionul Olim
pia se va da star
tul în Campiona
tele internaționale 
de pentatlon mo
dern ale României. 
Conform regula
mentului U.I.P.M.B 
adoptat la Congre
sul de anul trecut, 
de la Montreal, 
după care se va 
desfășura și con
cursul de la Bucu
rești, prima probă 
a întrecerii va fi 
cea de călărie, pro
gramată a se des
fășura în patru se
rii, pe parcursul a 
două zile. Astăzi 
se vor disputa pri
mele două serii, 
celelalte două ur
mînd a avea loc 
in cursul dimineții 
de joi. Tragerea 
la sorți a cailor, 
moment foarte im
portant, dată fiind Aspect 
inegalitatea valo
rică a „parteneri
lor" sportivilor, se 
va desfășura cu o oră înaintea 
startului oficial in probă, fie
care pentatlonist avînd dreptul 
să se încălzească împreună cu 
calul timp de 20 minute. Pro
ba de călărie propriu-zisă cu
prinde un traseu de 800 m cu 
15 obstacole, dintre care o 
„triplă", deci in total 18 sări
turi. Plecarea în probă se va 
da din 5 în 5 minute. Concu- 
renții care parcurg traseul în 2 
minute sau mai puțin, fără pe
nalizări, obțin punctajul ma
xim — 1100 p. Pentru depăși
rea timpului sau pentru dobo- 
rîrea de obstacole se aplică pe
nalizările regulamentare.

Ieri după-amiază a avut loc 
ședința tehnică, condusă de ge- 
neral-maior Victor Stăncules- 
cu, președintele Federației ro
mâne de călărie și pentatlon

de la pregătirea fizică efectuată ieri 
de pentatlonișlii români

Foto : I. MIHAICA
modern, cu care prilej au fost 
definitivate modalitățile de des
fășurare a întrecerii. Prima e- 
chipă a țării noastre va fi al
cătuită din Dumitru Spîrlea, 
Constantin Călina, Iuliu Galo- 
vici și Sorin Crăciuneanu. Ța
ra noastră va mal alinia o e- 
chipă de tineret și una de Ju
niori. în general, nota domi
nantă a echipelor străine este 
tinerețea. După cum am mal 
anunțat, in campionatele noas
tre vor evolua sportivi din opt 
țări.

Ieri, dirt-traci In Capitală
V. PAZNIKOV, GH. SORA 

SI N. RiUREANU -
9

UN TRIO REMARCABIL
Cuvintui de ordine in toate unităfi/e de pionieri

ATRACTIV PROGRAM SPORTIV NON-STOP
PE ÎNTREAGA VACANȚĂ DE VARĂ, SUB SEMNUL „DACIADEI"
Sondajul nostru in județele Vilcea. Bacău, Timiș, și Mureș

Pentru elevii claselor I—VID, vacanța de vară s-a instalai in 
toate drepturile ei, începînd eu data de 15 iunie. In toate unitățile 
de pionieri, vacanța presupune multiple activități, in cadrul cărora 
sportul, exercițiul fizic, constituie o prezență cotidiană. Un program 
non-stop pe întreaga vacanță de vară, înscris sub semnul ..DACIA- 
DEI“, acesta este cuvintul de ordine pe care ,,cravatele roșii cu tri
color" caută să-l materializeze într-un mod cit mai convingător.

Sondajul nostru realizat în mai multe județe ale țării vine să 
confirme o asemenea realitate.

VÎLCEA, „Sâ nu uitați sportul nostru național, oină I*

Este îndemnul pe care co
mandanții unităților de pio
nieri, profesorii și învățătorii 
l-au adresat elevilor, încă din 
prima zi de vacanță. Un în
demn dublat de acțiune : oină, 
sportul nostru național, face 
casă bună cu multe unități de 
pionieri, ceea ce vrea să însem
ne campionate și jocuri demons
trative în numeroase localități 
din județ. Se disting, îndeosebi, 
formațiile școlilor generale din 
Lăpușata, Copăceni, Ștefânești, 
Ori ești, Rm. Vilcea (nr. 2), cea 
a liceului din Horezu.

Județ cu o netă tentă turis
tică, Vilcea invită la numeroa
se concursuri de orientare spor
tivă. Pionierii valorifică din plin 
frumusețile județului lor, iau 
parte la concursuri. Zeci de e- 
chipaje se întrec în aceste zile 

(note maxime pentru elevii din 
Otetelișu-Bălcești, Bujoreni, Dă- 
ești, Budești, Berbești, Lăpușa
ta, ca și pentru cei ce activează 
în cadrul caselor de pionieri din 
Rm. Vilcea. Horezu. Drăgâșani, 
Bălcești și Voineasa) pentru a 
desemna pe cele mai vrednice 
formații, participantele la ,,Roza 
Coziei", competiție cu caracter 
județean, programată la Păușa- 
Călimăneștl. Aceasta, paralel cu 
pregătirile ce le fac alte echi
paje — din grupa expedițiilor 
„Cutezătorii" (nu mai puțin de 
53 la număr) pentru apropiatele 
escalade din vacanța mare. Ga
ta de start se află de pe acum 
echipajele „Haiducii“-Călina, 
„Șoimii Lotrului“-Brezol, „Che
marea munților"-Vaideeni, „Doi
na Oltului" și „Cozia“-Șc. ge
nerală 2 Rm. Vilcea, „Flora"-

Barza Budești, „Egretele" și 
„Lotru 77“-Malaia.

Să nu scăpăm din vedere și 
un alt aspect : vacanța de vară

Sondaj realizat de
Tiberiu STAMA 
ți Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2—3)

Vacanță... activă, duminică 
dimineața pe stadionul Voința 
din Capitală : în zona tere
nurilor de volei, elevi din 
școlile generale ale sectorului 
1 împreună cu ucenici aparți- 
nlnd unităților cooperației 
meșteșugărești.

Foto : Vastle BAGEAC

în pofida norilor amenințători 
șl a ploii care a căzut în ulti
ma parte a întrecerii, cîteva 
mii de spectatori au asistat 
marți după-amiază pe stadionul 
Metalul din Capitală la un a- 
tractiv concurs internațional de 
dirt-track. La start s-au aliniat 
motocicliști din Austria, R. F. 
Germania, Ungaria, U.R.S.S. șl 
România, care și-au disputat 
intîietatea după clasica formu
lă de 16 alergători — 20 de 
manșe.

Constituind revanșa concursu
lui de duminică, de la Brăila, 
reuniunea de ieri a stîrnit un 
plus de ambiții între principalii 
favoriți. Dacă învingătorul de 
duminică, metalurgistul bucu- 
reștean Gheorghe Sora, a greșit 
două starturi, spre regretul nu
meroșilor săi susținători, sibia- 
nul Nicolae Riureanu, în vervă 
deosebită, s-a impus în fața 
sportivilor străini pînă in man
șa a 18-a, cînd, neînvins pînă 
atunci, acumulase 12 p, ca șl 
Vladimir Paznikov (U.R.S.S.). 
în această serie, decisivă cînd 
s-au întîlnit direct cei doi can
didați la primul loc pe podium, 
a învins motociclistul sovietic, 
în timp ce Riureanu — vrînd 
să efectueze o depășire în ulti
ma tură, s-a agățat in viraj do 
maghiarul Iosif Sziratzki și a 
abandonat.CLASAMENTUL FINAL : L 
V. Paznikov (U.R.S.S.) 15 p, 2. 
Gh. Sora 13 p, 3. N. Riureanu 
12 p, 4—8. I. Heider (Austria), 
C. Voiculescu. S. Dujev 
(U.R.S.S.), I. Bobîlneanu și F. 
Kreimoser (R.F.G.) 10 p.

Joi, de la ora 17, sportivii din 
cele 5 țări vor evolua la Sibiu, 
pe stadionul Voința din locali
tate.

Traian ANDROMACHE



La turneul de polo de la San Remo,
MAREA PERFORMANȚA

TRECE Șl PRIN... CONȘTIINȚĂ TREI SECUNDE AU DECIS LOCUL I
• Convorbire cu antrenorul federal Cornel Mărculescu

Clubul sportiv Rapid din 
București și-a propus să con
solideze sau să reînscrie pe 
orbita marii performanțe 
românești secțiile sale de 
atletism, lupte greco-romane, 
box, haltere, handbal fete, 
polo, caiac-canoe ș.a.. care 
vor trebui să obțină rezul
tate superioare, așa cum este 
înscris în Programul dezvol
tării mișcării sportive pînă 
in anul 1980, adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

— Obiectivele nu sînt de
loc ușoare, dar stă în pute
rile noastre să le realizăm 
— ne spunea tovarășul Eugen 
Ignat, secretarul biroului or
ganizației de partid a clubu
lui. Consolidarea sau redre- 
«area unor ramuri și probe 
vor putea fi considerate îm
plinite numai dacă Rapidul 
va asigura „lotului olimpic 
1980“ numărul de sportivi 
«tabiliți, cu un nivel de pre
gătire competitiv pe plan 
mondial.

Comuniștii clubului fero
viar au hotărât să acțione
ze îndeosebi în di
recția ridicării con
tinue a conștiinței 
antrenorilor și 
aportivilor, mai 
ales a celor tineri, 
a întregului perso
nal Ei apreciază, 
pe bună dreptate, 
că dacă fiecare an
trenor, fiecare 
sportiv — de la 
începători și pînă 
la consacrati — 
vor înțelege că ob
ținerea de performanțe va
loroase este nu numai o pro
blemă de orgoliu sau de sa
tisfacție personală, ci și o 
îndatorire față de obște, un 
prilej de mindrie patriotică, 
vor accepta în mod conștient 
să se supună volumului și 
intensității tot mai mari de 
muncă necesitate de antre
namentul modern. Fiecare 
va deveni mai exigent cu 
sine și cu cei din jur, va 
cheltui cu chibzuială, cu efi
ciență, fiecare minut de 
pregătire, nu va mai aștepta 
îndemnuri repetate.

Măsurile întreprinse de 
biroul organizației de partid 
(și care au început să ro
dească) îmbracă o gamă va
riată de forme și mijloace de 
educare. Antrenorii, în frun
te cu comuniștii, se ocupă 
cu mai multă grijă de la
tura educativă a procesului 
de instruire. S-a creat obi
ceiul ca fiecare lecție de 
pregătire să înceapă cu re
vista presei la zi, antrenorul 
prezentînd în cîteva minute 
principalele articole din zia
rul „Scînteia". Analiza ope
rativă sau periodică a pre
gătirii și evoluției în com
petiții se referă nu numai 
la aspectele tehnico-tactice, 
ci evidențiază sau critică în
treaga comportare a sporti
vilor.

Referindu-se la munca de 
la om la om, metodă intens 
folosită pentru eficacitatea ei, 
secretarul de partid ne cita 
cîteva cazuri interesante. 
Așa, de pildă, era o vreme 
cînd Veronica Buia se în
doia de posibilitățile sale și 
acest sentiment își punea 
amprenta pe stilul ei de lu
cru și, în consecință, pe re
zultate. S-a stat de vorbă zile 

Organizația 
de partid 

și educația 
sportivilor

ATRACTIV PROGRAM SPORTIV NON-STOP
(Urmare din pag. 1)

reprezintă pentru pionierii vîl- 
ceni un excelent prilej și pen
tru îmbunătățirea bazei mate-

BACĂU Ziua
Inițiativă ceva mai veche, 

„Ziua sporturilor preferate" își 
propune ca și în această va
canță de vară pionierii (și ală
turi de ei, reprezentanții celei 
mai tinere organizații, „Șoimii 
patriei1*) să se afle antrenați în 
cel puțin o ramură de sport 
Pentru județul Bacău, priori
tățile se îndreaptă în cele mai 
multe cazuri către fotbal și 
handbal, oină și carturi. Unde 
întîlnim asemenea întreceri ? 
In școlile generale din întregul 
județ, fie că este vorba de cele 
situate în orașe (Buhuși, Sas- 
cut, Gh. Gheorghiu-Dej, Tg. 
Ocna), fie în zone rurale.

Campionatul național de vi
teză în coastă a continuat la 
Baia Mare, cu etapa a 3-a, pe 
un traseu de 7 400 m ales în 
apropierea orașului, cu 17 curbe 
de 180 de grade denumite „ac 
de păr“, care a fost parcurs 
de 92 de automobiliști din 18 
secții. Iată învingătorii : clasa
I (pînă la 1000 cmc) — Cornel 
Căpriță (Unirea Tricolor Bucu
rești) pe FIAT Abarth ; clasa 
a II-a (pînă la 1150 cmc) — 
Doru Gîndu (Unirea Tricolor 
București) pe Dacia 1100 ; cla
sa a IV-a (pînă la 1300 cmc) 
— Ștefan lancovici (Dacia Pi
tești) pe Renault 12 Gordini ; 
clasa a V-a, Dacia 1300 (gradul 
I) — Gh. Urdea și L. Balint 
(C.S.U. Brașov), clasa a Vl-a 
(grupa a II-a) — D. Motoc 
(Dacia Pitești). Clasamentul 
general după 3 etape : 1. Șt. 
lancovici, 2. Eugen Ionescu- 
Cristea (Unirea Tricolor Buc.), 
3. Petre Vezeanu (Dacia Pitești).

Competiția este dotată cu „Cu
pa speranțelor" și ea angajează 
toate așezările, toate școlile ge
nerale ale județului. Ocupanta 
locului I va reprezenta județul, 
aproape de sfîrșitul vacanței, la 
finala republicană a întrecerii 
de la Constanța. O tentație su
plimentară pentru a fi primii !

Zilele însorite ale acestei veri 
au creat... pîrtie liberă către ba
zinele de înot, mai ales acolo 
unde amenajările existente (Ti
mișoara, Lovrin, Sînnicolaul 
Mare, Teremia, Deta) sînt în

Un județ cu nespuse frumu
seți naturale, cum este Mure
șul, îndeamnă la drumeție. Va
canța de vară reprezintă ano
timpul cel mai propice pentru 
realizarea acestora. Există, în 
această privință, o adevărată 
tradiție : 5—6 unități de pio
nieri își dau întîlnire — par- 
curgînd diverse trasee — în

TIMIȘ „Pasiunea noastră
Aceasta ar fi, la prima ve

dere, explicația pentru care 
pionierii timișoreni s-au avîn-

în șir cu ea. Nu întimplător, 
după un timp, a ajuns la 
acel 11,5 pe „sută“ și la cele 
5 recorduri de sală din acest 
an. Așa se face și că, oda
tă, tind i s-a propus — mai 
în glumă, mai în serios — 
să se transfere la un alt 
club, unde, i s-a spus, sînt 
condiții mai bune de pregă
tire, ea a răspuns : „Condi
ții mai bune îmi puteți da, 
dar inima Rapidului, nu !“ 
...Osip Ivanov, locul 3 în 
campionat la canoe simplu 
10 000 metri, muncea la an
trenamente, dar i se părea 
că va fi greu să întreacă 
sportivi consacrați de la clu
burile renumite în acest 
sport A fost încurajat în 
repetate rânduri, i s-a arătat 
că în 1980, la Olimpiadă, va 
fi în stare să cucerească un 
loc pe podium. Să-l vedeți 
cum muncește și la baza clu
bului și la serviciul lui, la 
Depoul București Triaj ! 
Și-a meșterit o pagae așa 
cum a vrut-o el, iar maran- 
gozul Sandu Ion îi îngrijește 
canoea ca pe ochii din cap 

și Ivanov simte 
acest lucru. Luptă
torul GheorgheDo- 
lipschi e făcut par
că pentru acest 
sport. Calități și 
posibilități — din 
plin ! Dar nu era 
dispus să mun
cească cum se cere 
și cit se cere. „Sînt 
puternic — zicea 
— o să-i dau pe toți 
de pămînt !“ Dar 
nu-i dădea, fiindcă 

mai trebuia ceva pe lingă ceea 
ce a pus natura. Secretarul 
organizației a stat de vorbă 
cu el, i-a demonstrat, l-a 
convins și astăzi Gheorghe 
Dolipschi muncește exem
plar, a renunțat la unele dis
tracții firești vîrstel, în fa
voarea pregătirii. Și a ajuns 
în lot...

Se iau, desigur, tind e ca
zul, și măsuri radicale. Nu 
le dorește nimeni, dar dacă 
au fost epuizate toate mij
loacele, conducerea clubului 
n-are încotro. Șase atleți care 
se făceau că se antrenează, 
oameni „de pluton* 1*, nici ul
timii, dar niciodată primii, 
au fost îndepărtați din sec
ție. Altora li se acordă timp 
de gîndire și dacă revin pe 
calea cea bună se bucură 
mai departe de încrederea 
colectivului.

Cultivarea tradițiilor clu
bului, înființat de muncito
rii ceferiști de la Atelierele 
Grivița în urmă cu 54 de 
ani (25 iunie 1923), consti
tuie un alt punct în progra
mul muncii politico-educa
tive cu sportivii rapidiști.

Nu ne despărțim de to
varășii din biroul organiza
ției, de la care am aflat 
toate acestea, înainte de a 
mai pune o întrebare : cum 
s-a muncit cu secția de fot
bal 7 Secretarul, tovarășul 
Ignat, ne-a mărturisit că aș
tepta această întrebare. Cu 
aceeași sinceritate ne-a spus 
că n-ar vrea să răspundă 
pînă joi, dar joi seara, in
diferent cum va arăta pozi
ția în clasament (pe care o 
dorește, firește, favorabilă 

^Rapidului), răspunsul va fi 
destul de autocritic...

Mircea COSTF.A

riale a activității sportive. O 
astfel de preocupare este de re
ținut, în special, în cazul ele
vilor din Zătreni, Grădiștea, 
BerbeștI și Mateești.

sporturilor preferate
Este o acțiune de proporții, 

care se împletește cu alta la 
fel de importantă, veritabilă 
sinteză a unei activități din cu
prinsul unei săptămîni și anu
me duminicile cultural-sportive.

Și în cazul pionierilor bă
căuani, participarea la amena
jarea (sau reamenajarea) baze
lor sportive constituie un o- 
biectiv important din agenda 
acestei vacanțe. O acțiune non
stop destinată să rezolve într-o 
bună măsură nevoia de spații 
de joacă și terenuri pentru în
treceri sportive a pionierilor din 
acest județ. Mult succes !

nr. 1 se cheamă fotbal I*
tat, odată cu primele zile de 
vacanță, într-o întrecere de fot
bal cu peste 150 de echipe I

în continuarea pregătirilor și 
verificărilor efectuate in vede
rea unei cît mai bune compor
tări la campionatul european 
din acest an (14—21 august, în 
Suedia), reprezentativa de polo 
a României a participat, recent, 
la tradiționalul turneu interna
țional de la San Remo, alături 
de selecționatele Italiei, Olan
dei, Ungariei și U.R.S.S., clasîn- 
du-se pe locul 4, la egalitate 
de puncte (dar cu golaveraj 
mai slab) cu formația U.R.S.S. 
în legătură cu evoluția forma
ției noastre, am solicitat opinia 
antrenorului federal Cornel Măr
culescu, care ne-a declarat :

„Echipa română a ratat de 
puțin ciștigarea turneului. în 
meciul cu selecționata Unga
riei, deținătoarea titlului olim
pic, scorul s-a menținut egal 
pînă cu trei secunde înaintea 
fluierului final, cînd adversarii 
au inserts golul victoriei. Punc
tul pierdut astfel ne-a afectat 
decisiv poziția in clasament și

NOUA CONCURENTE ASPIRA LA PRIMUL LOC 
ÎN TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA SINAIA
• Eugenia Ghindă
Turneul internațional feminin 

de șah de la Sinaia anunță un 
finiș de-a dreptul palpitant. Cu 
cinci runde înainte de sfîrșit, 
NOUA (!) jucătoare sînt alinia
te de-a lungul unei singure ju
mătăți de punct, cinci dintre 
ele aflîndu-se, la egalitate, pe 
primul Ioc.

Rezultatele surpriză au mar
cat runda a 8-a și întreruptele. 
Astfel, Eugenia Ghindă a reu
șit o prestigioasă victorie în fa
ța marii maestre Maria Ivan
ka. Stepanka Vokralova a cîș- 
tigat la Petra Feustel, care în
registrează prima înfrîngere în 
turneu. Remiză în întilnirea 
derby Lidia Semenova — Eli- 
sabeta Polihroniade, ultima ră- 
mînînd, după 8 runde, singura 
concurentă neînvinsă din tur

STEFAN IANCOVICI (Dacia Pitești)—VIRTUAL 
CAMPION LA AUTOMOBILISM

MUREȘ O ară, două pe poteci de munte...

a dus la ratarea unei perfor
manțe remarcabile pentru po- 
lo-ul românesc : locul 1. Acest 
lucru nu scade, insă, din me
ritele jucătorilor noștri care, in 
general, s-au comportat mulțu
mitor, iar în partidele cu Ita
lia și Olanda chiar bine. Ea ca
pitolul constatărilor pozitive 
menționez faptul că s-au înscris 
goluri din acțiune, mai multe, 
decît la turneele precedente 
susținute la Rio de Janeiro, 
Hvar și la Cluj-Napoca ; in 
apărare, echipa română s-a des
curcat mai bine împotriva jo
cului cu faulturi repetate ; pre
gătirea fizică s-a dovedit pusă 
la punct, în această privință 
întilnirea cu formația Olandei 
(recunoscută prin travaliul de
pus în decursul întrecerilor) 
fiind semnificativă. în sfirșit, 
apreciez că poloiștii români au 
căpătat încrederea că pot ob
ține rezultate superioare care 
să le răsplătească munca de
pusă la antrenamente. Desigur,

o invinge pe Mari
neu. Alte rezultate : Milivoje- 
vici — Grosch 0—1, Nechifor— 
Krumova 0—1, Chiș — Mure- 
șan */î—*/i (r. 8); Semenova — 
Grosch 0—1 (!), Sikora — Se
menova */i—Vi, Mureșan—Ghin
dă 0—1, Krumova — Milivoje- 
vici 1—0 (întrerupte).

CLASAMENTUL : 1—5. Kru
mova, Polihroniade, Semenova, 
Bogdan, Vokralova 5, 6—9.
Ghindă, Ivanka, Grosch, Feus
tel 4*/», 10. Sikora 3'/s, 11—12. 
Chiș, Mureșan 3, 13. Nechifor 
2, 14. Milivojevicî l*/s p.

în această luptă deosebit de 
încordată sînt angajate și trei 
dintre reprezentantele noastre: 
maestra internațională Elisabe- 
ta Polihroniade, tinerele maes
tre Lia Bogdan și Eugenia

Pe un traseu ales în orașul 
Baia Mare s-a desfășurat a 
doua zi etapa a treia a campio
natului de viteză pe circuit. Iată 
cîștigătorii : Clasa I — Co-nel 
Căpriță (Unirea Tricolor Buc.) 
pe FIAT Abarth ; clasa a II-a
— Mircea Rusescu (Tractorul 
Brașov) pe Fiat 128 ; clasa a 
IV-a — Ștefan lancovici pe Re
nault 12 Gordini, clasa a V-a
— Eugen Ionescu-Cristea pe 
Lancia, clasa a VI a — Cornel 
Căpriță pe FIAT.

Clasament general pe echipe:
1. Unirea Tricolor II București,
2. Dacia Pitești, 3. Unirea Tri
color I București.

Campion virtual absolut pe 
viteză in coastă și in circuit 
este Ștefan lancovici, care nu 
mai poate fi depășit in clasa
ment de principalii săi adver
sari, în ultima etapă, de la 17 
iulie (Cluj-Napoca).

V. SASARANU-coresp.

măsură să satisfacă aproape toa
te cererile amatorilor de ini
țiere sau a celor ce vor să se 
perfecționeze. Se scontează pe 
cifre superioare anilor prece- 
dențl.

La fel și în cazul celei de a 
Vil-a ediții a concursului sui 
generis cu tema „Cea mai fru
moasă bază sportivă pionie
rească1*. Participă, într-o primă 
etapă, nu mai puțin de 35 de 
unități de pionieri, printre care 
cele din Biled, Periam și Mar
ginea.

cele mai pitorești așezări din 
județ, apoi colindă împreună 
împrejurimile, fac sport, recită 
versuri sau se întrec în cîntec. 
Iar seara, la întoarcere, parti>- 
tipă la focuri de tabără. Așe
zările cele mai vizate pentru 
acțiunile din această lună : Vi- 
ișoara, Sîngiorgiul de Pădure, 
Răstolnița și Gurghiu. 

nu pot fi omise defecțiunile și, 
în acest sens, amintesc de fruc
tificarea în proporție nemulțu
mitoare a situațiilor de supe
rioritate numerică (în meciul 
cu Ungaria s-au ratat două si
tuații cu doi jucători în plus !). 
în apărare, am constatat o scă
dere a capacității in situațiile 
de inferioritate numerică și 
faptul că primim goluri cu prea 
mare ușurință, în perioade de 
timp inadmisibil de scurte (chiar 
de ordinul secundelor). în sfir- 
șit, un semnal de alarmă in 
privința adaptabilității poloiști- 
lor români la manierele neuni
forme de arbitraj, situații frec
vente la San Remo și, prin 
această prismă, cred că este ne
cesar ca la antrenamentele ce 
vor avea loc de acum inainte 
să se insiste asupra acestui ca
pitol, care poate fi hotăritor 
in decursul unei întîlniri".

D. STANCULESCU

2.
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i Ivanka !
Ghindă. Finalul turneului pro
gramează o serie de întîlniri 
decisive între componentele 
grupului fruntaș — Polihronia
de cu Bogdan și Ghindă ; Kru
mova cu Ivanka și Vokralova; 
Semenova cu Feustel, Bogdan 
și Vokralova ; Bogdan cu Feus
tel și Vokralova — care vor 
hotărî configurația definitivă a 
clasamentului acestui turneu de 
elită.

★
în turneul de la Satu Mare 

a fost zi de odihnă.
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CAMPIONATUL DE REGULARITATE
La prima parte a campiona

tului republican de rezistență 
și regularitate, rezervat moto
retelor românești „Mobra**, au 
participat 73 de concurenți. Du
pă trei etape, desfășurate de-a 
lunvul a trei zile pe șosele și 
dru,..uri din jud. Bistrița-Nă-

săud, i 
mente . 
vidual 
(Steagu 
p, și 1- 
I.I.R.U.f

CEI MAI TINERI
TREBUIE SĂ ÎNVj

Campionii de copii ai țării pe anul 1977.
Daniela Nemeș, I. Șesu și Mar

Foto .
Disputată pe noua arenă de 

tenis a asociației sportive Me
talul din Tîrgoviște (12 tere
nuri de zgură roșie, inaugurate 
cu o săptămînă înaintea star
tului întrecerilor), ediția din a- 
cest an a Campionatului na
țional individual rezervat co
piilor nu s-a ridicat la nivelul 
pretins de intrarea celor mai 
tineri jucători aj noștri în a- 
rena marii performanțe. Un 
oarecare început (destul de ti
mid însă) de aplicare a siste
mului unic de pregătire elabo
rat de F.R.T. s-a putut des
prinde, dacă ne referim la jo
cul de apărare. Remarca făcută 
de prof. Vasile Serester, coor
donatorul Centrului republican 
de pregătire și perfecționare, 
este edificatoare în această

privinț.' 
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IELE „GREUTĂȚII**

La căderea cortinei

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• TURNEU INTERNATIONAL, 

DE PREGĂTIRE PENTRU LO
TUL A. In ședința biroului fede
ral, desfășurată luni după-amia- 
ză, a fost aprobat un scurt sta
giu de pregătire (punctat de ' * 
jocuri peste hotare) pentru 
tul reprezentativ A, care 
mează să susțină în sezonul 
Itor ultimele sale meciuri în 
Uminarille C.M. cu echipele Spa
niei șl Iugoslaviei. Acest turneu 
urmează să fie întreprins, în pe
rioada 5—14 august, probabil tn- 
tr-una sau mai multe țări ale 
Orientului mijlociu.

e AL PATRULEA JOC PENTRU 
SELECȚIONATA CUBEI. După 
cum se știe, selecționata Cubei 
întreprinde de citva timp în țara 
noastră un turneu. După ce au 
evoluat la Plopeni, Tîrgoviște șl 
Moreni, fotbaliștii cubanezi vor 
evolua azi la Tulcea, in compa
nia proaspetei promovate In Di
vizia B S. C. Tulcea.
• AU FOST STABILITE DA

TELE JOCURILOR DE BARAJ 
PENTRU DIVIZIA C. Federația 
de specialitate a stabilit ca jocu
rile de baraj pentru promovare 
în Divizia C să albă loc în pe
rioada 10—17 iulie. Astfel, 32 de 
campioane județene se vor în
trece pentru ocuparea a 16 locuri 
in eșalonul trei al fotbalului nos
tru (S echipe vor fi promovate 
automat). In zilele care vor ur
ma, la sediul F.R.F. se va stabili 
programul și localitățile unde vor

avea loc întrecerile, iar 
viitoare, la sediul forului 
cialitate (ora 10), se va 
ședință cu reprezentanții 
lor interesate, unde li __ 
face comunicările de rigoare.

LA FEDERAȚIA ROMA- 
FOTBAL. Forul de spe- 
aduce la cunoștința aso- 
sportive și cluburilor câ 
pot să facă nici o an-

marțea 
de spe- 
ține o 
echipc- 
se vor

Diviziei Amass-medieilelor
că. și la greutate 
— ca și în toate 
probele atletice — 
se progresează con
tinuu, și adeseori 
spectaculos, an de 
an. Raportată la 
acest fenomen ge
neral, „greutatea" 
noastră pare — 
fără nici o exage
rare — o temă 
pentru teatrul ab
surd. Ce 
oare, că 
progresa 
ani Ia
Că putem fi în- 
trecuți, vorba mu- 
caliților, de atleți 
care n-au nevoie 
să-și dea jos 
cravata de la 
nici 
seară 
cu 1 

Nu 
federația, nu știm 
ce spun antrenorii, 
dar eforturile lor 
la capitolul „a 
runcarea greutății 
ar merita, parcă, o 
atenție < 
Pentru că 
fornlanța 
sînt — de 
de fapt — 
este, să recunoaș
tem, extrem 
rară !

■ sînt 22,08 m (Ale- 
xei Barișnikov — 
_.r.___ ) — cel
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(Randy 
S.U.A.) 

mondial 
19,65

Bayer
— cel

ACI 1X11 j
” ' U.R.S.S.)

în
. a 11-

■ e-f-

ce
>ar- 

a- 
un.- 
iși“ 
ior

?■&- 
mă 
de 

irte 
ica- 

. to
ii ! 
rel 
la 

m. 
ă- 
ică 
,60 
11- 
în 
a- 
e- 
ă- 
18 
ar 
că 

. t I
11-

20,40 m
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— cel 
juniori, 
(Udo 
R.D.G.)

de
m

eu-

ropean de juniori, 
performanțele atle- 
ților ies din peri
metrul înțelegerii 
obișnuite. Va să 
zică, atleții noștri 
maturi, copți, pre- 
P tiți în condiții 
e^-jelente, 
greutatea cu 
metri mai puțin de
cît juniorii talentați 
din multe alte țări 

o 
de 
de

aruncă
2—3

(vă scutim de 
listă pe cit 
lungă, pe atît 
edificatoare).

Care este miste
rul acestei enig
matice probe a 
atletismului nostru 
ne este imposibil 
să Înțelegem. Pri
vim televizorul, a- 
flăm prin interme
diul tuturor cana-

avem noi, 
nu putem 
de 20 de 
greutate ?

cos tumul 
și tot ne 
metru, 
știm ce spune

deosebită, 
i antiper- 

la care 
drept și 
coautori

Marius POPESCU

UI SPORTIVE DE A TLETISM "
publicli s-a 
șitul săptă- 
Școlii spor- 
cancurs re- 
juniorilor de 
u luat parte 
î reprezen- 
și asociații 
29 de ju- 

Tlat cu res-

Cu acest prilej au fost co
rectate trei recorduri ale a- 
cestei categorii de virstă : Ma
rian Bălan (Șc. sp. 1 Galați) 
2:46,0 la 1 000 - -

I
I

2—3 
lo- 

ur- 
vt- 

pre-

ZNȚĂ
Iri în clasa- 
ate la indi- 

Benedek 
tv), cu 1 887 
; C.M. — 

cu 385 p.

m obstacole, 
Aurel Aștîlean (Viitorul Cluj- 
Napoca) 13,01 la 90 mg, Au
relian Marin (Șc. sp. atletism) 
9,58 la 80 m. (Ultimele două 
performanțe au fost înregistrate 
electric).

Alte rezultate remarcabile : 
BĂIEȚI : lungime : Mihai Cio
clu (Liceul Al. Sahia Buc.) 6,61 
m, greutate : Radu Oancea (Șc. 
sp. Ploiești) 11,94 m, înălțime : 
Florin Stoia (Șc. sp. Șoimii Si
biu) 1,88 m, 2 000 m : Cornel 
Milaș (C. S. Zalău) 
FETE : SO m : Irina Anania 
(Lie. 2 Iași) 10,22. 200 mg : Ro- 
dica Rainea (L.C.E.A. C-lung 
Muscel) 28,8, disc : Roxana Gall 
(Progresul) 32,14 m.

5:54,8 ;

X — coresp.

4PIONI DE TENIS
I JOCUL OFENSIV

M. Șovar,
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Pe șapte stadioane din țară și două din București (Dinamo și 
Republicii) se dispută mîine partidele ultimei etape a celui de al 
59-lea campionat divizionar A. Practic, campioana se cunoaște deja. 
Ea este Dinamo. Se cunosc și două retrogradate : F.C.M. Galați și 
Progresul București. Ambele echipe n-au „trăit" decît un singur an 
în prima divizie. A treia formație promovată, în vara trecută, 
F. C. Corvinul își joacă mîine — la ea acasă — ultima carte în com
pania Politehnicii Iași.

Dar marele punct de atractivitate al etapei a 34-a îl constituie, 
așa cum s-a mai spus, partida dintre F.C. Constanța și Rapid, două 
vechi rivale, ale căror meciuri au fost întotdeauna echilibrate, dîrz 
disputate, încheiate cu rezultate strînse. In orașul de pe litoral va 
fi un meci de... Cupă, eliminatoriu. Varianta egalității (favorabilă 
Rapidului) este contrabalansată de terenul (constănțenilor) pe care 
se joacă partida.

Din etapa de adio a ediției nr. 59 a Diviziei A, alte două meciuri 
suscită un plus de atractivitate, F.C.M. Galați — A.S.A. Tg. Mureș 
și Universitatea Craiova — Jiul, deoarece echipele din Tg. Mureș 
și Petroșani vizează și ele participarea în Cupa U.E.F.A.

MOMENTE DIN VIAȚA DIVIZIEI C
S-a tras cortina peste Divizia C. S-a tras 

cortina peste bucuriile și necazurile acestei 
întreceri care a avut tumultul ei, trăit 
plin de numeroșii iubitori ai fotbalului, 
că e vorba de cei din Șimleu sau de cei

din 
fie 
din

Moldovița. Cronicarii noștri au văzut cîteva 
din derby-urile acestui final de maraton și 
încearcă să vă comunice cite ceva din ,,neca
zurile și bucuriile' 
atît de mari.

Seria
Napoca

Liderul
ratează

ți X-a : Dermata Cluj- 
— Minerul Rodna 0-0

(26 de ani), Judele (29) țt
că

de 30 de etape
ultima secundă I

seriei a X-a a oferit un 
rar. Pe stadionul „Clujea-

ÎDE 
DE 

cialitate 
ciațlllor 
nu mai 
gajare de antrenori dacă nu vor 
avea, în prealabil, avizul F.R.F. 
și al colegiului central al antre
norilor. Această măsură pune 
capăt practicii din anii trecuți 
cînd cei interesați făceau mai în- 
tîi angajările de antrenori și apoi 
înaintau contractele torului de 
specialitate.

o PRECIZĂRI DE LA UNIVER
SITATEA CRAIOVA. In 
zilei de ieri, am 
un telefon la redacție 
partea prof. univ. Glieorghc vra- 
ciu, președintele clubului ” 
versltatea Craiova, care ne-a in
format următoarele : „In cadrul 
unei ședințe, la solicitarea antre
norului Constantin Teașcă, con
ducerea clubului a botărît să-i 
acorde acestuia un concediu de 
odihnă pe perioada 25 iunie — 3 
iulie, ca urmare a accentuatei 
sale stări de oboseală. Antrenorul 
C. Teașcă nu a părăsit echipa, iar 
în privința viitorului nu se 
știe nimic, deoarece nu s-a pus 
problema plecării lui de la clu
bul nostru".

cursul 
primit 

din

Uni-

pofida 
create 
lor, talentele autentice întîrzie 
să apară. Cîțiva jucători ți 
cîteva jucătoare au ieșit, totuși, 
în evidență. Din plutonul celor 
care au evoluat la categoria 
13—14 ani, atenția tehnicienilor 
V. Serester șl A. Bardan, an
trenor federal, s-a oprit asu
pra unor nume : Aurel Fătu 
(Constructorul Brăila). Reia An- 
gelscu, E. Mîndroiu si D. Ia- 
cob (Dunărea Galați), Liliana 
Pop (Cluj-Napoca). Categoriile 
11—12 ani au prilejuit reliefarea 
calităților
Șesu, M. Vanță (acesta joacă 
tenis doar de un an și jumă
tate și, după aprecierea an
trenorului său, Călin Hîrju, are 
încă mari resurse), Monica 
Radu (toți de la Dinamo Bucu
rești), Daniela Nemeș (Progre
sul). S-a văzut și cu acest pri
lej că la Dinamo București, în 
măsură mai mare decît la ce
lelalte cluburi, preocuparea pen
tru buna instruire a copiilor 
prezintă continuitate.
menea, 
Burcea
Dumitrescu (Steaua) 
zentat la competiție 
cărora le-au pus 
mînă (Emil Hnat 
Carmen Cazacliți) 
tează cu succes 
mantă.

Iată acum 
lor mai 
Băieți, 13—14 
var (Șc. sp. 
fete : Marilena 
namo) ; 11—12
(Dinamo) și 1 
(Progresul) : E. 
— A. Fătu

de care dispun I.

antrenorii
(T.C.B.) și

De ase- 
Alexandru 

Eleonora 
s-au pre- 
cu elevi 

racheta în 
și, respectiv 
și îi orien- 

spre perfor-
numele ce- 

campioni. 
M. Șo-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Și 
tineri 

ani :
2 București) ; 

l Totoran (Di- 
ani : I. Șesu 

Daniela Nemeș 
Hnat (T.C.B.) 
(Constructorul 

Brăila), la dublu băieți ; Ma- 
rilena Totoran — Carmen Ca- 
zacliu (Steaua), la dublu fete.

Ion GAVRILESCU

I
I
I
I
I

Derbyul 
spectacol _ .
na", unde formația gazda, Dermata, 
pe ultimul loc, avea nevoie de cel 
puțin un punct pentru a ram ine in 
„C“, iar Minerul Rodna, liderul de 
30 de etape, care trebuia neapărat 
să cîștige pentru a intra în „B“, au 
fost vreo patru mii de oameni, dar 
foarte puțini localnici. Tribuna era 
arhiplina, pentru câ venise galeria 
și echipa Avîntului Reghin, care 
duminica dimineața cîștigase fără să 
joace (adversarul, Minerul Bor șa, ex
clus din competiție, pierzînd din ofi
ciu eu 3-0). Șl venise și mai mica 
galerie a Rodnei, printre care și 
cîțiva... țapinari. Duelul galeriilor a 
fost neîntrerupt, ca la o mare fina- 
lâ, aprins, dar foarte sportiv, duelul 
din terenul de joc fîntr-o stare jalni
ca) a fost și el sportiv și continuu iar 
arbitrajul bâimăreanulul E. Feldman, 
foarte bun. Tehnic, Minerul s-a pre
zentat mai bine, dar forța sa de șoc 
a lipsit tocmai în primele minute, 
cînd liderul de 30 de etape a încer
cat sâ supunâ psihic ultknci clacata. 
La pauză, în fața vestiarelor, antre
norul Rodnei, fostul atacant Aurel 
Unguroiu, mărturisea cu vorbă calmă: 
„Anul trecut, tatăl meu. Ion Unguroiu, 
a avut o bucurie, promovînd în „B“ 
echipa Tehnometal București. Tare aș 
vrea sâ-l imit. Pentru bucuria Iul și 
pentru tinerețea mea în această me
serie de antrenor pe care o iubesc 
mult I Totul depinde, acum, de băie
ți I „Băieții Iul Aurel Unguroiu au 
încercat și după pauză golul promo
vării. Dar portarul clujean Soteleean 
a făcut veritabile minuni, iar Leacă, 
Nicolae Gigiu șl Burtoi au ratat în 
serie. în ultimele zece secunde, Mi
nerul Rodna a avut nu mal puțin de 
3 ocazii, însă portarul clujean șl 
neșansa s-au opus șl, în final, la 
0—0, terenul a fost asaltat în ura le 
de galeria șl echipa din Reghin, 
care promovase I

Mircea M. IONESCU

Gavrilâ ,_ __  __ ,. __ _
Fetea (24), de la Inter. Păcat 
primii doi sibieni nu mai sînt atît de 
tineri, • surprinzător pentru noi cum 
fundașul Judele n-a fost „văzut" de o 
echipă cel puțin de Divizia B.

Știința Petroșani a ratat de puțin 
promovarea în B. Dar această insa
tisfacție este în parte atenuată de o 
realizare excelentă. Prin grija condu
cerii Institutului de mine, a M.E.I. și 
a organelor locale, la care adăugăm 
noi activitatea entuziastă, de ani de 
zile, a profesorului-antrenor Gh. Iri- 
mie, lingă Institut, pe un platou si
tuat la 700 m altitudine, într-un de
cor minunat, s-a amenajat un frumos 
teren de fotbal (pe care joacă și 
rugbyștii), căruia i se adaugă in 
prezent o tribună de 700 de locuri. 
S-au escavat de aici — și prin muncă 
patriotică - sute de metri cubi de 
pâmînt și a apărut această frumoasă 
bază sportivă. Studenții au condiții 
excelente de pregătire și joc. Și 
poate la anul, ca un răspuns la o- 
ceste condiții, Știința Petroșani va 
promova în B.

Constantin ALEXE

fotbalului mic> cu visuri

clujean 
boxează 
anulind 

de-un 
ale Mi- 

Rodna

Portarul
Sotelecan 
balonul, 
iperanțele 
campionat 

nerului
Foto : L LESPUC— 

Cluj-Napoca 
de pe teren core 
deplorabilă a gazonului,

Seria a Xll-a : Știința Petro
șani — Inter Sibiu 1-0 (1-0) 

Stadionul de la 700 m
altitudine...

urmărit duminică, la Petroșani, 
dintre Știința ți Inter Sibiu.

Am 
jocul _____ ,__ .. . .
Desfășurată pe ploaie, partida a fost 
destul de plăcută, bucurîndu-se țl de 
un arbitraj bun. Nemalexistlnd nici o 
miză, adică -goana după puncte, 
deoarece Știința pierduse țansa de a 
promova In B, iar Inter, pe locui 10, 
era scutită de emoțiile retrogradării, 
jocul s-a disputat Intr-o notă de re
marcabilă sportivitate. In ciuda unor 
carențe de ordin tehnic ți tactic, am 
remarcat evoluția unor Jucători cum 
ar fi Krafft (24 ani), Felcală (22) ți 
Lețeanu (18 ani, un junior cu un 
fizic excelent), de la Știința, portarul

Seria I : Metalul Botoșani - 
Laminorul Roman 3—0 (3—0) 

Islazul din fața tribunei...
Peste 4 000 de spectatori la Boto

șani la meciul Metalul Botoșani — 
Laminorul Roman. Peste 4 000 de 
spectatori care au început sâ scan
deze 
cu 
șani, _____ __ ___
juca, la aceeași oră, la Moldovița, 
cu Foresta, ultima clasată. La ora 11, 
citit „C.S.“-ul cît și Laminorul aveau 
același număr de puncte, botoșenenli 
dispunînd de un golaveraj net supe
rior. Cu alte cuvinte, romașcanih ve- 
niți și ei cu cîteva camioane. mai 
păstrau speranța câ „Laminorul lor" 
o sâ cîștige cu Metalul (locul VI), iar 
buturuga de Fa Moldovița „o să-i tra
gă de flanela pe cei de Ia C.S., așa 
cum s-a mai întîmplat acum vreo doi 
ani, la Tomnatic, cu Sibiu!" — rostea, 
cu speranță, un botoșenean foarte 
versat în jurisprundența clasamente
lor.

La ora 11 au apărut echipele 
arbitrii. Spre 
rilor, arbitrii 
„unul Oniga, 
prițâ și alții 
Țara de jos, _ 
fluiere soarta a douâ echipe 
Nord. (Se pare câ Romanul l-a con
testat pe Oniga, comisia de delegări 
a schimbat brigada. Căpriță a primit 
telegrama, dar Oniga n-a mai primit 
înștiințarea de decomandare). Jocul 
a început furtunos. Tribuna n-a fost 
prea galantă cu oaspeții. Ș-ctu auzit 
și cîteva voci strigînd : „Ați terminat 
gologanii, fraților, și nu mai e pu
tere" — ceea e o formă ciudată 
de reacție Soarta jocului avea să se 
pecetluiască în minutul patru, cînd 
portarul Laminorului, Botez, a purtat 
mingea pe iarbâ, „în stilul lui 
Ricâ“, la tragerea timpului, vîrful de 
atac Ciobanu a pus șpiț-ul șl... gol I 
In următoarele zece minute, botoșă- 
nenil au exploatat bine deruta oas
peților și au mai marcat douâ goluri, 
prin Socrate (33 de ani), singurul

a învins 
__r________.... _ ~____ ' un 
pe care mingea descria (mai 

________ . *■’___ ale 
___  ____ . arbi

trul Căprița a cerut umflarea supli
mentară a mingii — o minge cam 
trecută — dar unul din jucători l-a 
rugat sâ renunțe, pentru ca gheata 
să poată stâpîni, cît de cît, „beșica" 
pe terenul plin de cratere, gropițe 
șl de mov H ițe. Sâ mai notăm câ 
Laminorul a decepționat total și că 
„C.S. “-ul a cîștigat la Moldovița, pro
movînd în B... Bucurie mane, mare 
bucurie, dar cum râmîne cu islazul 
din fața tribunei ?.

loan CHIRILA

jucâtor
starea
gazon 
curind) ______
rug by ui ui. Dealtfel, la pauză,

traiectoriile bizare

Seria a IV-a: Cimentul Med- 
gidia —

,, Mo- ta-lui”, 
glodul la 

liderul
C. 

seriei

„Me-ta-luȘ I”. 
S. Boto
I. car.

>1 
surprinderea spectato- 

nu moi erau ieșeni, 
așa se spunea”, ci Că
deri, venițî tocmai din 

de pe la Brăila, ca să 
din

S.C. Tulcea 2-2 (1-1)

multă patimă...
țl în ețalonul Mcund al 
Tulcea ți Cimentul Medgi- 
au retrogradat împreună 

anul trecut, t-au reintilnit duminică, 
la Medgidia, intr-un med considerat 
derby-ul seriei a IV-a a Diviziei C. 
Fotbaliștii din Tulcea, liderii seriei, 
aveau neapărată nevoie de un punct 
pentru a promova din nou în Divizia 
B. Iar gazdele, situate pe poziția a 
IV-a în clasament, au intrat pe teren 
hotărîte să-ți apere prestigiul oare
cum țifonat chiar de oaspeți în ulti
mele lor confruntări directe. Ațadar, 
urma sâ asistăm la o întilnlre cu 
miză, dar ți de orgoliu, condusă de 
cunoscutul arbitru bucuvețteon Cons
tantin Dinulescu.

Am spus urma să asistăm, deoare
ce ne-a fost dat să fim martorii unui 
Joc de slabă factură, influențat de o 
parte a „tribunelor” pornite împotriva 
jucătorilor oaspeți. încă de la apari
ție. tulcenii ou fost hulduiți, apostro
fați țl pe măsură ce minutele M 
scurgeau, Injuriile țl acuzațiile plu
teau ca o permanentă amenințare a- 
drețată arbitrilor ,1 oaspeților. Arbi
trul de centru (căruia I se poate re
proșa doar sancționarea cu întîrzlere 
a cîtorva poziții de ofsaid ți faulturi) 
a fost nevoit să „acorde” gazdelor 
daci oartonațe galbene ți unul oas
peților. Din păcate ntd oonducerea 
tehnică a echipei locale nu a 
să înfrineze patimile jucătorilor 
pectivl.

In concluzie, echipa din Tulcea, 
calmă ți preocupată mol mult

Prea
Activînd 

țării» S.C. 
dia, care

mal 
_____ , r_____ ,___  _......... să-țl 
organizeze jocul, țl-a realizat obiec
tivul, In timp ce „galeria” localnici
lor a avut un efect negativ chiar 
asupra randamentului propriei sale 
formații.

Troian IOANIȚESCU

Seria a lll-a : Carpați Sinaia
- I.R.A. Cimpina 2-1 (1-0)

după 14 an!Sinaia
In Divizia B

S-a întîmplat ca pretendentele fa 
primul loc în seria a lll-a a Divi
ziei C, Carpați Sinaia și I.R.A. Cîn> 
pina, să se întîtnească chiar în uîtâ- 
ma etapă a campionatului, într-un 
meci cu caracter decisiv. Evoluînd pe 
teren propriu, Carpați avea nevoie 
neapărat de o victorie, în timp ce 
oaspeții aveau de partea lor și va
rianta jocului egal. Era de așteptot 
deci un meci de mare luptă, aspru, 
„fără mănuși", cum se spune. Iri reali
tate, a fost un spectacol dominat de
nervi, cu numeroase manifestări de
nesportivitate, care ou lăsat in um
bră și puținele faze de fotbal bun. 
Și dacă așa s-au petrecut lucrurile, 
vina revine, fără îndoială, ambelor 
echipe, deși, așa cum se întîmplă de 
regulă în astfel de împrejurări, fie
care îl acuză cît poate pe celăla-it. 
In asemenea condiții și sarcina arbi
trului oradea n O. Ștreng a fost — 
în ciuda sprijinului celor doi antre
nori G. Dumitrașcu (Carpați) și AL 
Banu (I.R.A.) — deosebit de grea. 
El a sancționat cu lovituri libere mul
te incorectitudini de ambele părți, a 
dat cinci cartonașe galbene, unul roșu - 
(Oancea - Carpați), și a făcut efor
turi mari ca să nu scape jocul din 
mînă. Credem însă că atmosfera din 
teren nu ar fi fost, Io u-n moment 
dat, atît de încărcată, dacă între 
O Ștreng șî cei doi arbitri de linie 
or fi existat o mai strînsâ colaborare. 
S-ar fi evitat astfel, sîn-tem convinși, 
starea de confuzie și tensiune creată 
Io marcarea golului doi al echipei 
Carpați. Era în min. 75, cînd tușierul 
I. Dancu a semnalizat poziția 
ofsaid a unui atacant sinăian, 
care O. Ștreng a considerat-o 
pasivă, pentru că balonul a < 
între timp, în posesia 
cant al echipei gazdă, Neagu, regula
mentar plasat. Acesta a luat pe 
cont propriu acți-unea și a înscris, în 
vreme ce apărătorii de la I.R.A. aș
teptau ca arbitrul de centru să fluie
re ofsa.d. O. Ștreng a acordat însă, 
după multe discuții și consultări, gol. 
Și acesta a fost golul care avea să 
asigure în final victoria gazdelor cu 
2—1. O victorie meritată, totuși, dacă 
Judecăm după aspectul în ansamblu 
al meciului, grație căreia Carpați 
Sinaia revine în cel de-al doilea eșa
lon divizionar al țârii după o absen
ță de 14 ani. Cu dorința, sperăm noi, 
de a re înnoda firul unei frumoase 
tradiții fotbalistice a orașului Sinaia.

Mihoi IONESCU

d« 
pe 

i ca 
ajuns, 

unui alt ata-

NU UITAȚI : DUMINICA, 3 
IULIE 1977 — O NOUA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPHES!

Se atribuie : autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 1OT“. excursii 
în U.R.S.S., Italia, R.D. Germană 
și pe Litoralul românesc, precum 
și numeroase premii in bani — 
fixe șl variabile.

PROCUR AȚI-VA DIN TIMP CÎT 
MAI MULTE BILETE ! VA MĂ
RIȚI ASTFEL ȘANSELE DE A 
PUTEA INTRA IN POSESIA MA
RILOR CIȘTIGURI !

Tragerea Pronoexpres de astăzi

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
fi televizată în pauza meciu- 
de tenis transmis de la Wim-

va 
lui 
bledon.

Rezultatele vor fl transmise șl 
la radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 2S IUNIE 1977:

Categoria 1 : (12 rezultate) = B.W 
variante a 8.550 lei : Categoria 2 : 
(11 
56o lei ; 
tale) — 2271,90 variante a 53 lei.

rezultate) = 157,50 variante a
Categoria 3 : (10 rezul

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 28 IUNIE

FOND GENERAL DE 
GURI : 739.843 lei.

FAZA I S
Extragerea I : 27 45 49 

19 28 89 43 12 9
Extragerea a II-a : 10

6& 5 60 67 86 64 1 41

1977 :
CIȘTI-

53 78 75

47 69 61

67 28

86

51 63

69
3

52

FAZA A II a :
Extragerea a IlI-a ; 57 

72 75
Extragerea a IV-a : 84

59 36
Extragerea a V-a : 10 

71 21.
Plata ctștlgurilor de la această 

tragere se va face astfel : _în 
municipiul București de la 12 iu
lie pînă la 23 august 1977 ; •”
țară, de la 16 iulie pînă la 
august 1977 
poștale începind cu data de 16 
iulie 1977.

în
_____ 28

iar prin mandate



AGENDA HOCHEISTICA 
LA ORA... CANICULEI

• STEAUA 
BUCUREȘTI 
PORTARI “

• ••
- S.C. BERNA !N PRIMUL TUR AL C.C.E • DINAMO 
LA „CUPA SOVIETSKI SPORT" • CS MAI BUNI 

ROMÂNI SE VOR PREGĂTI IN CEHOSLOVACIA • „CUPA 
PRIETENIA* LA BUCUREȘTI

Odată 
din 

C.M. de 
sură ce 
ționale s-au consumat, hocheiul 
pe gheață a intrat în vacanță. 
Dar. așa cum se petrec lucru
rile de cîțiva ani, a fost vorba 
doar de o vacanță scurtă, pen
tru că echipele fruntașe și-au 
și reluat pregătirile, iar pe 
plan organizatoric se lucrează 
intens în vederea stabilirii pro
gramului Intern și internațio
nal al sezonului viitor.

In ambele direcții în hoche
iul nostru abundă ndutățile. In 
ceea ce privește pregătirea este 
suficient să spunem că Steaua, 
Dinamo, S. C. Miercurea Ciuc, 
Dunărea Galați, A.S.E. Sportul 
studențesc. Unirea St. Gheor- 
ghe și alte formații fruntașe 
se află de cîtva timp într-o 
intensă perioadă de pregătire 
în vederea viitorului sezon. 
Cum se conturează, însă, acest 
sezon, din punct de vedere al 
calendarului internațional 7

lată o întrebare la care vom 
încerca să răspundem succint. 
Mai întîi să anunțăm pe citi
tori că echipa noastră cam
pioană. Steaua, va debuta in 
viitoarea ediție a C.C.E. in 
compania campioanei Elveției, 
S. C. Berna. Primul meci, la 
București, este probabil să aibă 
loc la 2 sau la 13 septembrie. 
Returul se propune a se dis
puta la Berna, în cadrul „Cu
pei Paul Stoeker*, urmind ca, 
alaiuri de S. C. Berna și Steaua,

riior
cu Încheierea jocu- 
cadrul grupei A a 

la Vienă și pe mă- 
ultimele dispute na-

la această dispută, să mai ia 
parte o echipă cehoslovacă și 
o alta din R F. Germania. Tur
neul (in prima etapă are loc 
meciul SC. Berna — Steaua), 
este programat in zilele de 23 
și 24 septembrie. O altă va
loroasă formație din țara noas
tră va participa La un puternic 
turneu internațional în 1 
septembrie. Este vorba de 
natno București, care se 
prezenta la startul „Cupei 
vietskl Sport", programată 
tre 20 și 25 septembrie la Ufa, 
în Uniunea Sovietică, unde vor 
mai participa echipele Traktor 
Celiabinsk, Ț.S.K.A. Moscova, 
Kristal Saratov, S.K.A. Ufa.

S-a căzut, de asemenea, de 
acord cu federația de 
litate din Cehoslovacia 
tradiționalul stagiu de 
lire al portarilor din 
țară (Poprad, intre 1 și 
gust) să ia parte, alături de 
jucători din U.R.S.S., Suedia 
și Polonia, și 6 portari din 
România, printre care Netedu, 
Morar, Gh. Huțan și alții. Ei 
vor fl însoțiți de antrenorul 
Ion Tiron.

în sfirșit. a devenit un fapt 
cert că viitoarea ediție a „Cu
pei Prietenia* se va desfășura 
in țara noastră, inlre 20 și 28 
noiembrie, cu participarea se
lecționatelor de tineret din U- 
niunea Sovietică, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, Bul
garia și Ungaria, cărora 11 se 
vor adăuga două reprezentative 
ale țării noastre, (c. a.).

luna
Di
va 

So- 
în-

specia- 
ca la 
pregă- 

aceasti 
ÎS au-

La Wimbledon lilMUl
NĂSTASE ÎNVINS DE BORG
In semifinals: Borg cu Gerulaitis șl Connors cn McEnroe
LONDRA, 28. Wimbledonul a 

trăit în această după-amiază 
(n.r. — ieri) una din decepțiile 
sale majore. După mai puțin 
de 2 ore de joc, ceea ce pro
mitea a fi primul mare derby 
al actualei ediții, jubiliare, se 
încheia la un scor net șt după 
o desfășurare cu destul de pu
ține momente de mare specta
col sportiv : Bjorn Borg învin
ge pe Ilie Năstase cu 6—0, 8—6, 
6—3 I

A fost o partidă care repetă 
— cu surprinzătoare similitu
dine — rezultatul finalei jucate 
de cei doi anul trecut. Deți
nătorul titlului, superior de la 
prima minge, a dominat în spe
cial prin puternicele sale drive- 
uri de pe ambele părți, a căror 
viteză era amplificată de gazo
nul foarte rapid al terenului 
central. Borg a căutat să nu-i 
scape nici un moment inițiati
va, oprind atacurile la fileu 
ale tenismanulul român prin 
passing-shoturi care șl-au atins 
mereu ținta. După primul 
„break» al setului de debut, a- 
dus la 0—3, Năstase părea com
plet descumpănit. Și-a revenit 
în setul al doilea, cînd jocul 
a căpătat mai mult alură de 
dispută între ași ai rachetei. 
La 3—1 pentru Năstase, spec
tatorii au avut impresia că 
soarta meciului se poate schim
ba. Dar Borg a recuperat ime
diat, aducînd scorul la 4—3 și 
menținînd un ghem avans in 
prelungiri. La 7—6 suedezul 
face un nou „break" și încheie 
setul. Năstase conduce în de
butul setului trei cu 1—0, pen
tru ultima oară. Din acest

IKTEFJAflO^AL DE ȘAH
DE LA LEAIAGDAD

Jocul »e deteriorează

SESIUNEA COMITETULUI INTERNAȚIONAL OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

live din țările în curs de dez
voltare în cadrul acțiunii de 
„solidaritate olimpică“, folosin- 
du-se, în acest scop, fondurile 
de ordinul milioanelor de do
lari, reprezentînd drepturile de 
televiziune la Jocurile Olimpice.

La sesiune s-a adoptat o re
gulă care rupe cu tradiționa
lismul, oarecum formalist, din 
trecut, potrivit căreia dreptul 
de a organiza Jocurile se va 
acorda, de acum încolo, unei 
țâri, și nu unui oraș, ca pini 
acum, ceea ce implică garan
tarea de către guvernul res-

TELEX
ALPINISM • După cum Infor

mează agenția Samachar, Sylvain 
Saudan, în virstă de *1 de ani, 
originar din localitatea montană 
franceză Chamonix, a reușit co- 
borîrea pe schiuri a virfulul Nun, 
înalt de 7135 metri, din munții 
Himalaia, stabilind astfel un nou 
record mondial.

pectiv a respectării principiilor 
fundamentale ale nediscrimină- 
rii, precum și asigurarea mate
rială a Jocurilor, evitîndu-se 
situații ca acelea ivite la Den
ver și la Montreal.

S-a acceptat, de asemenea, 
ca Jocurile Olimpice să se 
poată desfășura și în afara o- 
rașului gazdă cu condiția ca a- 
cesta să adăpostească, în mod 
obligatoriu, ceremoniile de des
chidere și închidere și unele 
finale. S-a insistat asupra ne
cesității supravegherii îndea
proape a arbitrajului la Jocu
rile Olimpice de către repre
zentanții C.I.O. preconizîndu-se 
adoptarea, la viitoarea sesiune, 
a unor reguli potrivit cărora 
cheltuielile privind arbitrii să 
fie suportate nemijlocit de că
tre C.I.O. pentru a se evita 
orice fel de influență părtini
toare.

Continuînd linia democrati
zării și lărgirii compoziției sale, 
C.I.O. a primit 11 noi membri 
— cel mai mare contingent a- 
nual din istoria sa — printre

care un membru pentru Mon
golia, 6 membri pentru țări în 
curs de dezvoltare și 4 membri 
pentru țări dezvoltate, marea 
lor 
tați 
din 
tive

moment, 
complet și partida ia sfirșlt sub 
semnul superiorității lui Borg. 
Viitorul adversar al campionu
lui este Vitas Gerulaitis, 
l-a învins cu 6—2, 8—9, 
6—2 pe Billy Martin.

Tenismanul new-yorkez de 
19 ani John McEnroe continuă 
să facă senzație. El s-a califi
cat pentru semifinală, după o 
victorie în cinci seturi, obținu
tă in fața australianului Phil 
Dent : 6—4, 8—9, 4-6, 6—3, 
6—4. Adversar li va fi Jimmy 
Connors — favoritul nr. 1 al 
turneului — care a dispus de 
Byron Bertram, în ultimul sfert 
de finală, cu t—4, 3—6, 6—4, 
6—2.

Așadar în semifinalele pro
bei masculine, Bjftrn Borg va 
juca împotriva lui Vitas Ge
rulaitis, iar Jimmy Connors va 
avea ca adversar pe John 
McEnroe. Aceste partide sînt 
programate pentru joi (n.r. — 
milne). Miercuri se dispută se
mifinalele feminine : Chris E- 
vert — Virginia Wade ; Betty 
Stove — Sue Barker.

Iată și rezultatele înregistrate 
in proba de dublu masculin : 
Luiz, Smith (S.U.A.) — Carna
han (S.U.A.), Wayman (Anglia) 
6—4, 6—4, 8—9, 6-9 ; Ball, 
Warwick (Australia) — Dibley 
(Australia), Estep (S.U.A.) 6—2, 
6—4, 4—6, 6—3 ; Riessen, Tan
ner (S.U.A.) — El Shafei (Re
publica Arabi Egipt), Fairlie 
(Noua Zeelandă) 6—3, 6—8, 4—6, 
6—4, 6—3 ; Fibak (Polonia), 
Stockton (S.U.A.) — Bohmstedt, 
Machette (S.U.A.) 6—2, 8—6,
3—6, 6—4. în turul patru Car
michael, Teacher — Fibak,
Stockton 6—4, 6—4, 9—7.
La dublu mixt : Dent (Aus
tralia), King (S.U.A.) —
Ruffels (Australia), Wade (An
glia) 7—5, 6—2 ; Edmondson 
(Australia), Coe (Anglia) — 
Dibley, Cawley (Australia) 6—2, 
1—6, 6—3. La dublu feminin : 
Virginia Wade, Franțoise Durr 
— Reid, Stevens 7—5, 7'—I5.

care
&-2,

LENINGRAD, 23 (Agerpres). 
— în runda a treia a turneului 
internațional de șah de la Le
ningrad, marele maestru român 
Florin Gheorghiu l-a învins pe 
Sergio Mariotti (Italia). Cam
pionul mondial Anatoli Karpov 
a cîștigat la Smejkal, Tal la 
Garcia, Kocîcv la Ribly, iar 
partidele Vaganian — Vogi. 
Knezevici — Tainianov, Bala- 
șov — Smislov și Radulov — 
Romanișin s-au încheiat remi
ză. Partida dintre Beliavski și 
Kuzmin s-a întrerupt.

în clasament conduc Florin 
Gheorghiu (România), Vaga
nian. Tal. Tainianov (toți trei 
U.R.S.S.) și Vogt (R. D. Ger
mană), cu cîte 2 puncte.

Pl PDD1UM
Of LA

LA TURNLUL
BUDAPESTA
internațional deLa turneul 

lupte libere rezervat juniorilor, 
încheiat recent la Budapesta, au 
fost prezenți și cîțiva sportivi 
români, tineri luptători care 
nu fac parte din prima re
prezentativă a țării noastre. 
Deși au concurat într-o cam
panie valoroasă (au participat 
luptători din Bulgaria, R.D.G. 
și Ungaria — cu cîte 4—5 spor
tivi la fiecare categorie), ju
niorii români s-au comportat 
bine, șase dintre ei reușind să 
urce pe podiumul de premiere : 
V. Vișan (48 kg), E. Radu (63 
kg), V. Curclaru (100 kg) șt 
C. Ghemuș (+100 kg) au ob
ținut locul doi. iar M. Morun 
(57 kg) și Gh. Broșteanu, pe 
locul trei.

majoritate fiind personali- 
active și bine cunoscute 
conducerea mișcării spor- 
dln țările lor.

Printre rapoartele numeroa
selor comisii, se cere remarcat 
cel al comisiei medicale care 
permite să se afirme că pină 
în 1980, in lupta care se dă 
între cei ce elaborează noi și 
noi substanțe dopante și cer
cetătorii care descoperă meto
dele de depistare a lor, inclu
siv a anabolizantelor și a hor
monilor de tipul testosteronu
lui, balanța se va înclina de 
partea acestora din urmă.

Raportul Moscovei, organiza
toarea Jocurilor din 1980, pre
zentat de vicepreședintele Con
siliului de miniștri al Uniunii 
Sovietice, N. Novikov, a dat un 
răspuns dar la toate chestiunile 
apărute între timp.

ALINA GHEORGHIU Șl ARGENTINA MENIS,9

VICTORIOASE In olanda

BASCHET a „Cupa Spaniei* 
(masculin) a revenit echipei Real 
Madrid, care tn finală a Întrecut 
cu 97—71 (44—35) formația Bar
celona. * tn ‘ .........................
la Zakopane, 
71—66 (36—30).

tumeul feminin de 
Polonia — Italia

ÎNSCRIERI record
DE TENIS DE

CICLISM «_ Turul Iugoslaviei a 
continuat cu etapa a 2-a (Smede- 
revska Palanka — Ceaceak — 119 
km) In care victoria a revenit 
rutierului suedez Fagerlund tn 
2 h 56:45. tn același timp au so
sit Gusiatnikov (U.R.S.S.) și 
Frlou (Franța). In clasamentul 
general conduce Fagerlund, ur
mat de danezul Jorgensen — la 
5 s șl Gusiatnikov — la 10 s. 
• Campionatul de fond al Bel
giei a fost cîștigat de Michel 
aPollentier care a parcurs 262 km 
In 6 h 46:00. Eddy Merckx a ocu
pat locul 9, la 8:55 de Învingător.

LA EUROPENELE
MASĂ (juniori)

în cadrul concursului inter
național de la Haga, atletele 
noastre au evoluat cu succes. 
Astfel, Alina Gheorghiu s-a 
clasat prima la lungime cu o 
săritură de 6,41 m, iar Argen
tina Menis a ciștigat aruncarea 
discului cu un rezultat de 62,84 
m. Cornelia Popa a ocupat lo
cul doi la înălțime, după ba
rajul susținut cu canadianca 
Brill. Ambele au sărit 1,85 m. 
Concursul a contat ca selecție 
pentru formarea echipei ~ 
pel tn vederea „Cupei 
diaJe*.

• La Copenhaga s-a 
tat un concurs internațional de 
atletism pentru stabilirea unor 
echipe participante la „Cupa 
Europei*. La masculin s-au ca
lificat pentru semifinale : Por
tugalia (74 puncteb 
da (65 puncte) și 

puncte).

Euro- 
Mon-

dispu-

Irlan- 
Danemar- 

iar la fe-

FOTBAL* La Tunis au conti
nuat meciurile primului turneu 
mondial de juniori, la care par
ticipă cîteva echipe invitate. Bra
zilia a învins cu 5—1 (3—0) for
mația Iranului, iar Mexic a dis
pus cu 6—0 (0—0) de Tunisia.
* Campionatul Greciei a fost 
cîștigat de Panathinaikos Atena 
care a totalizat 54 p, fiind ur
mată de echipele Olympiakos 
Pireu — 52 p, PAOK — 52 p șl 
AEK — 51 p.

Zilele trecute a avut 
Paris tragerea la sorți in 
rea disputării Campionatelor eu
ropene de tenis de masă pentru 
juniori, organizate în acest an 
de federația franceză, la Vichy, 
între 21 și 31 iulie. Operațiu
nea a fost condusă ' 
Dăneț, membru al 
de conducere al 
internaționale de 
masă și președintele Comisiei 
de juniori a forurilor in
ternațional și european. Am ru
gat pe reprezentantul nostru să 
prezinte cititorilor ziarului amă
nunte în legătură cu întrecerea 
continentală a celor mai tineri 
jucători de tenis de masă.

loc La 
vede-

de Sever 
Consiliului 
Federației 
tenis de

MOTO a Marele premiu al Ca
nadei la motocros. desrășurat la 
St. Gabriel de Brandon (Quebec) 
contînd pentru C.M (a 8-a probă 
din 12) a fost cîșligat de finlan
dezul Heikkl Mikkola urmat de 
Brad Lackey (S.U.A.). In clasa
mentul general conduce Mikkola.

— Ediția din acest an a euro
penelor de juniori se bucură de 
o înscriere record : la catego
ria juniori I și-au anunțat par
ticiparea 28 de reprezentative 
naționale de băieți și 22 de 
fete, iar la juniori II (sau că
deți. cum li se mai spune) cîte 
23. Este încă o dovadă a dez
voltării pe care o cunoaște pe 
continentul nostru, ca și tn în
treaga lume, sportul cu mingea 
de celuloid. După alcătuirea — 
pe criterii valorice — a grupe-

lor pentru probele pe echipe, 
sportivii noștri vor evolua ast
fel : junioare II, în grupa C. 
alături de Ungaria, Italia, Sco
ția, Norvegia și Danemarca ; 
junioare I, în grupa F, împreu
nă cu Polonia ; juniori I. în 
grupa G, cu echipele R.F. Ger
mania Elveției și Irlandei. Este 
incertă, pînă la decizia pe care 
o va lua federația noastră, par
ticiparea juniorilor II, a că
ror valoare este apreciată de unii 
tehnicieni sub nivelul cerințe
lor. In ce privește situația in 
grupele pentru proba pe echi
pe, sportivii români au șanse 
de calificare în lupta pentru 
primele locuri. La junioare II 
se califică cite două echipe din 
fiecare grupă în turneul final 
(1—8), în care contează rezulta
tele din preliminarii, iar La ce
lelalte categorii cite o echipă.

La probele individuale unii 
sportivi români se află prin
tre favoriți, dar poziția pe ta
belul de concurs, ea singură, nu 
spune prea mult. Ceea ce con
tează este pregătirea și evolu
ția la masa de joc, mai ales că 
numărul candidaților la titluri 
a crescut simțitor în ultima 
vreme.

ca (64 .
minin : Norvegia (49 puncte), 
Portugalia (35 puncte) și Is
landa (34 puncte). Iată princi
palele rezultate înregistrate : 
masculin : 400 m garduri : Car
valho (Portugalia) 50,9 ; Înăl
țime : Toerring (Danemarca) 
2,12 m ; 10 000 m : Travy (Ir
landa) 29:27,6 ; feminin : lun
gime : Manila Lambrou (Gre
cia) 6,20 m ; 1500 m : Greie

A. ASANOV (U.R.S.S.)
CAMPION EUROPEAN

LA TALERE
La 

luat 
pene 
șanț, 
fost

auDorchester (Anglia) 
sfîrșit campionatele euro- 
de talere aruncate din 
La individual titlul a 

cucerit de Aleksandr Asa-
nov (U.R.S.S.) cu 195 talere din 
200 posibile, urmat de D. Hop
pe (R.D.G.) — 195 t.d. și E.
Vallduvi (Spania) — . 195 t.d. 
învingătorul a fost desemnat 
în urma unui baraj. Pe echipe 
primul loc a revenit formației 
U.R.S.S. — 571 t.d. urmată de 
R.D. Germană — 568 t.d. și 
Spania — 565 t.d.

Waltz i 
țime : 
1,82 m.

• în ultima zi a concursului 
de la Londra, Juantorena 
(Cuba) a ciștigat 400 m, ia 
45,30. în proba de 1 milă, en
glezul Ovett a realizat un nou 
record național cu 3:54,69, iar 
kenyanul K. Tuwel a cîștigat 
1 500 m în 3:43,83. Alte re
zultate. Masculin : lungime — 
Mitchell (Anglia) 8,06 m ; 100 
m — Quarrie (Jamaica) 10,3 ; 
greutate — Capes (Anglia) 20.70 
m; 3 000 ~
Zeelandă) 7:45,10; 400 mg — 
Andrews (S.U.A.) 49,55 ; femi
nin : 200 
man (Anglia) 23,02 ;
Donna Hartley (Anglia) 51,99.

(Norvegia) 4:15.77 ; tnăl- 
Astrid Tveit (Norvegia)

m

m

Quax (Noua

Sonia Lanna-
400 m 5

BOX

BALCANIADA DE JUNIORI.
LA ATENA

balcanice de boxCampionatele
pentru juniori vor începe la 15 
iulie la Atena. La această edi
ție, boxul românesc va fi re
prezentat de o echipă completă, 
alcătuită din 11 pugiliști. Din 
rindul selecționabililor se re
marcă Petre Feraru, Radu Da
niel. Fl. Butnaru, Viorel Oana, 
Al. Giurgiu, Lazăr Sava și alții. 
Antrenamentele lotului slnt con
duse de prof. Tudor Niculescu,

TURNEU OE LI DALATON
între 19 și 26 iulie se vor 

desfășura la Balaton reuniunile 
turneului de box pentru juniori 
organizat de federația de spe
cialitate din R.P. Ungară. In 
vederea participării la acest 
turneu, tinerii noștri pugiliști 
se pregătesc sub îndrumarea an
trenorului Gh. Tome seu. 
lotul selecționabililor fac parte 
printre alții I. Motroc. Teofil 
Mărcut, Alex. Dumitrașcu, Titi 
Cercel, Sandu Leontin, Gh. Di- 
cu. M. Grigor aș etc.

Din

Beaacțla și administrația : București. stT V Conta ÎS ; tel. centrali 11.10 05: secția coresn. 11.51.09; interurban «37 s telex» 19.350 romsp. c. Tiparul 1. p. „Informația* 10363
Pentru străinătate • abonamente prin ILEX IM. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137, telex 11236, București, str. 13 Decembrie, or. 3. B 1, '


