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Miercuri, 29 iunie 1977, au 
luat sfirșit lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, desfășu
rate sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Au participat, ca invitați, 
primi-secretari ai comitetelor 
județene de partid, șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., unele ca
dre din ministere și instituții 
centrale, redactori șefi ai presei 
centrale — care nu sînt mem
bri ai Comitetului Central.

în cadrul plenarei comune au 
luat cuvintul tovarășii Ștefan 
Mocuța, loan Avram, Virgil 
Trofin, Suzana Cădea, George 
Homoștean, Lina Ciobanu, 
Gheorghe Pop, Titus Popovici, 
Neculai Agachi, Ilie Rădulescu, 
Ion Licu, Dezideriu Szilagyi, 
Mihail Florescu, Magdalena Fi- 
lipaș, Ion Tudor, Gheorghe Bo- 
bocea, Eugen Barbu, Adalbert 
Crișan, Teodor Coman, Ion 
Traian Ștefănescu, Gelu Kahu, 
Cornel Burtică, Simion Dobro- 
vici, Dumitru Ghise, Dumitru 
Bălan

în încheierea lucrărilor, a luai 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consi
liul Suprem al Dezvoltării Eco
nomice și Sociale și-au insușit 
în întregime aprecierile, orien
tările și sarcinile formulate de 
secretarul general al partidului.

Dezbătind și aprobind docu
mentele supuse plenarei, Comi
tetul Central al Partidului Co
munist Român a adoptat hotă- 
rîri corespunzătoare.

Plenara C.C. al P.C.R. și Con
siliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a relevat 
rolul de prim ordin al secreta
rului general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în inițierea și ela
borarea acestui complex de mă
suri care îmbrățișează princi
palele domenii ale vieții noas
tre economice, sociale și poli
tice, ca de altfel in întreaga ac
tivitate de perfecționare conti
nuă a organizării și conducerii 
societății noastre in actuala e- 
tapă a edificării socialismului, 
contribuția sa esențială la trans
punerea concretă în viață a 
Programului partidului, a hotă
rârilor Congresului al XI-lea.

1. C.C. al P.C.R. a aprobat 
proiectele planului național u- 
nic de dezvoltare economică șl

rea acestui vast program, care 

(Continuare ta pag, a 4-a)

„Sărbătoarea teiului14 — sub semnul „DAC IAD EI44

CÎND TOATE DRUMURILE DUC 
SPRE... DRĂGĂNEȘTI DE VEDE

Pentru tineretul sportiv din 
mănoasa cîmpie a Roșiorilor 
toate drumurile au dus, dumi
nică dimineață, spre Drăgănești 
de Vede. Unii au venit cu auto
buzele, pe șosele, dar cei mai 
mulți pe biciclete sau pe jos, 
pe drumuri de cîmp, printre 
lanurile date ta pîrg, ori pe 
lingă lizierele umbroase ale pă
durilor. De la gara Atîrnați, re
porterul a primit bucuros invi
tația unui grup de tineri veseli : 
„Spre sărbătoarea teiului ?... 
Urcați ici-ișa, in căruță !“... Și 
caii au luat-o la trap.

„Sărbătoarea teiului" la Dră
gănești de Vede — iată una 
dintre cele mai inspirate ac
țiuni organizată în cadrul „Da
ci adei“ de către Comitetul oră
șenesc U.T.C. și C.O.E.F.S. Ro
șiori. Cu acest prilej, și-au dat 
mina hărnicia, sportul, cîntecul 
și jocul. Primarul comunei, 
Constantin Raicu, un om între 
două vîrste, cu statură de atlet 
(„Am făcut sport de perfor
manță. iar acum joc tenis de 
cîmp), ne spunea : „De fapt, 
acțiunea a început ieri, simbătă, 

socială și bugetului de stat pe 
anul 1978.

Apreciind că orientările fun
damentale ale planului și buge
tului pe 1978 se înscriu pe li
nia directivelor și obiectivelor 
hotărite de Congresul al XI-lea, 
plenara subliniază că prevede
rile pentru anul viitor asigură 
condiții pentru realizarea rit
murilor și proporțiilor stabili
te pentru perioada 1976—1980, 
îmbunătățirea amplasării terito
riale a forțelor de producție și, 
pe această bază, progresul tu
turor județelor țării, precum și 
accentuarea laturilor calitative 
ale întregii activități economi
ce. Elaborarea proiectului de 
plan s-a desfășurat sub îndru
marea nemijlocită a secretaru
lui general al partidului, care 
a orientat eforturile spre găsi
rea de soluții menite să ducă 
la punerea în valoare, la un ni
vel superior, a potențialului e- 
conomiei noastre, folosirea in
tensivă a capacităților de pro
ducție șl sporirea productivită
ții muncii, valorificarea rațio
nală a bazei de materii prime 
și energetice, a tuturor resur
selor. reducerea în continuare 
a consumurilor materiale, creș
terea eficientei în toate ramu
rile, ridicarea neîntreruptă a 
nivelului de trai al populației.

Ansamblul de prevederi ale 
pianului șl bugetului pe anul 
viitor reflectă preocuparea 
constantă a partidului și statu
lui pentru înfăptuirea fermă a 
revoluției tehnico-șlitațifice in 
țara noastră, pentru sporirea 
avuției socialiste și dezvoltarea 
Jn continuare a bazei materiale 
necesară Înfăptuirii Programu
lui partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

2. C.C. al P.C.R. a aprobat 
Programul de creștere a retri
buției și altor venituri, a nive
lului de trai al populației in 
cincinalul 1976—1989, inițiat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
expresie pregnantă a grijii 
permanente a partidului pen
tru ridicarea bunăstării mate
riale șl spirituale a întregului 
popor, a gradului său de ci
vilizație, pildă vie a profundu
lui umanism al societății noas
tre.

Măsurile înscrise ta program 
asigură ca toate categoriile de 
oameni ai muncii să obțină ve
nituri tot mai mari pe baza 
rezultatelor lor ta producție, 
in activitatea socială, pe măsu
ra dezvoltării în ritm intens a 
industriei, a tuturor ramurilor 
economiei naționale. Infăptui- 

cind a fost zi de muncă. Cite- 
va sute de tineri ji tinere au 
cules flori de tei, pe care le-am 
și predat centrului de colectare, 
și au participat la tăiatul teilor 
marcați pentru răritul pădurii. 
Au făcut o treabă pe cinste".

După căldurosul cuvtat de 
bun venit rostit de secretara 
adjunctă a comitetului comunal 
de partid, Aurelia Udrea, înche
iat cu versuri din „Povestea te
iului" de Mihai Eminescu, s-a 
dat startul în programul spor
tiv și, concomitent, ta cel cul
tural-artistic.

Terenul de fotbal, cele de vo
lei și handbal, pista de atle
tism ale bazei sportive comu
nale erau înconjurate de gar
duri vii, multicolore. Au venit 
aid nu numai sute de local
nici, dar și iubitori ai sportului 
din satele și comunele înveci
nate, pentru a-i încuraja pe 
băieți. Cerem amănunte cu pri
vire la participanți tovarășului 
Ion Alboi, secretar al comite
tului orășenesc U.T.C. Roșiori, 
prezent de cîteva zile la Dră
gănești de Vede. „Sint tineri

Campionatele Internationale de pentatlon modern

JUNIORUL V. NEMEȚEANU CONDUCE ÎN
Pe stadionul 

Olimpia din Ca
pitală, ta fața unui 
public numeros și 
entuziast, pe o vre
me care s-a dove
dit îngăduitoare cu 
sportivii, ieri a 
început ediția din 
acest an a Cam
pionatelor inter
naționale de pen
tatlon modern ale 
României, întrecere 
la care iau parte 40 
de sportivi din 8 
țări ale Europei.

La festivitatea 
de deschidere au 
fost prezenți Lia 
Manoliu, vicepreșe
dinte al C.N.E.F.S., 
general maior Vic
tor Stănculescu, 
președinte al Fe
derației române de 
călărie și pentatlon 
modem, al ți acti
viști sportivi.

La ora primului 
start oficial — 9,30 
— gazonul stadio
nului Olimpia mai 
purta încă ampren
ta ploilor din ulti
mele zile, fapt cea
îngreunat într-o 
măsură considerabilă parcurgerea 
traseului de 800 m, presărat cu 
18 obstacole, dintre care unul
triplu, iar altul dublu. Potrivit 
tragerii la sorți, întrecerea a 
fost inaugurată de multiplul 
campion al țării noastre, Du
mitru Spirlea, cu calul Ban
chet. Sportivul nostru s-a adap
tat destul de bine condițiilor,

CAMPIONATELE 
BALCANICE 
DE TALERE

Sîmbătă și duminică se dis
pută la Varna Campionatele 
Balcanice de talere — trap 
(șanț) șl skeet (turn). Trăgăto
rii români, însoțiți de antreno
rul federal Gh. Florescu, au 
plecat, ieri, la locul de desfă
șurare a competiției, ei urmînd 
să participe la ambele probe. 
Au făcut deplasarea : A. Oster, 
D. Buduru, C. Loghiade, Al. 
Sencovici, I. Dinu, B. Marines
cu — la skeet, M. Ispasiu, N. 
Mihai și A. Marinescu — la 
trap.

cooperatori, muncitori si elevi 
din localitățile Rădoești, Vedea, 
Albești, Ștejarul, Sfințești, Scri- 
oastea, din Roșiori si din altele. 
Ceea ce as vrea să subliniez 
este faptul că a intrat in tradi
ție ca fiecare localitate să fie 
prezentă la „Sărbătoarea teiu
lui" nu numai pe terenurile de 
sport, dar și pe scenă.

întrecerile au fost dîrze, 
spectatorii nu știau ce să alea
gă. La un moment dat se pă
rea că va ploua, dar norii au 
ocolit satul. împreună cu valul 
de oameni, am ajuns la punctul 
de sosire a cicliștilor. Demult 
n-am văzut atîtea biciclete la 
un loc. A sosit primul concu
rent, pe o bicicletă... obișnuită, 
de oraș. Se numește Ghiță Ena- 
che și este din Rădoești. „De 
fapt, lucrez la București. la 
INOX — ne spunea — și fac 
naveta. Particip la acțiuni spor
tive și acolo, dar parcă tot aici,

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Vasile Nemețeanu, din echipa de juniori a 
tării noastre, liderul concursului, trece cu 
siguranță un nou obstacol Foto : L MIHăICA

găsind mijloacele pentru a-și 
dirija în mod corespunzător ca
lul peste obstacole. Dar, la trei

Divizia A de fotbal la ora finișului

LOCUL 16 ÎȘI VA ALEGE 
OCUPANTA PE BUTA 

CONSTANTA - HUNEDOARA
Astăzi, acord final în prima 

scenă fotbalistică a țării. După 
atîtea ambiții și eforturi, după 
atîtea emoții și calcule, astăzi, 
finișul. La linia de sosire : lau- 
reații, cunoscuți în linii mari 
cu cîteva etape înainte, la 
coada plutonului, două echipe 
știute și ele de mai multă vre
me și o a treia care va fi de
semnată în urma „dialogului la 
distanță" Constanța — Hune
doara. Variantele teoretice de 
reușită ale „celor trei" : Rapid 
(x, 2), Corvinul (1, x), F. C. 
Constanța (1) ; în cazul în
frângerii hunedorenilor — F.C. 
Constanța se salvează cu un 
meci nul, iar Rapidul chiar dacă 
pierde !

Dincolo de cele două meciuri 
pentru al treilea loc în... Di
vizia B, etapa care încheie ac
tuala ediție oferă și alte cîteva 
meciuri interesante. Ne gîndim 
la jocul de la Craiova, acolo un
de finalista ,,Cupei" și o forma
ție care vizează Cupa U.E.F.A. 
pot asigura un spectacol atrac
tiv, ne gîndim la cel de la 
Arad, unde Steaua, cu atenția 
spre finala de duminică, și 
U.T.A., scăpată de griji, pot o- 
feri un joc de calitate, ne gîn
dim și la meciul de pe stadio-

PROGRAMUL
Hunedoara : 
Galați : 
Oradea : 
Timișoara : 
București :

Constanța :
$

I
Craiova :
București :

Arad :

F.C. CORVINUL
F.C.M.
F.C. BIHOR 
POLITEHNICA 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii) 
FOTBAL CLUB 

(meci televizat) 
UNIVERSITATEA 
DINAMO

(Stadionul Dinamo)
U.T.A. - STEAUA

Toate partidele vor începe la ora 17,30.

im-(în pag.
: portantele meciuri de la Constanța și Hunedoara).
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2—3, amănunte de ultimă oră despre 
meciuri de

PROBA DE CĂLĂRIE
dintre acestea s-a „împotmolit", 
astfel că el a încheiat par
cursul cu 90 puncte penalizare, 
obținînd 1010 p. O coincidență 
a sorților a făcut ca, în cea 
de a doua serie desfășurată ieri 
dimineață, un alt sportiv din 
prima reprezentativă a țării 
noastre să evolueze pe același 
cal. Este vorba de Constantin 
Călina, care — deși a realizat 
un timp cu 10 secunde mai bun 
— a doborit totuși două obsta
cole, obținînd 1 040 D.

Dintre cei 20 de concurenți 
•care au evoluat ieri doar pa
tru au realizat punctajul ma
xim, situație în care desemna
rea învingătorului se face pe 
baza timpilor realizați. Deo
camdată, la jumătatea con
cursului, pe primul loc se află 
Vasile Nemețeanu, din echipa 
de juniori a României care, cu 
calul Coniac, a făcut o cursă 
excelentă, fără nici o penalizare 
la obstacole, in cel mai bun 
timp : 1:40,3 — 1 100 p. Același 
punctaj a mai fost obținut de : 
Zbignew Jagodzinski (Polonia), 
Tiberiu Novan (România ju
niori). Jaroslav Korhaub (Ce
hoslovacia). toți cu 1 100 p.

Astăzi, de la ora 9,30, pe 
aoelași traseu, vor concura ul
timele două serii de sportivi, 
urmînd a fi desemnați învingă
torii în proba de călărie, atît 
la individual cît și pe echipe.

Constantin MACOVEI

CLASAMENTUL „LA Zl“
1. DINAMO 33 19 9 5 79-34 47
2. Steaua 33 20 5 8 72-36 45
3. Unlv. Cv. 33 15 9 9 52-36 39
4. Jiul 33 16 5 12 57-47 37
5. A.S.A. 33 15 5 13 47-40 37
6. Pollt Tim. 33 13 4 14 41-37 34
7. Polit. Iași 33 12 9 12 43-32 33
8. Sportul stud. 33 12 9 12 33-34 33
9. S.C. Bacău 33 13 7 13 34-36 33

10. F.C. Argeș 33 12 9 12 40-46 33
11. F.C.M. R-ta 33 13 6 14 43-50 32
12. F.C. Bihor 33 12 7 14 44-51 31
13. U.T.A. 33 12 7 14 51-64 31
14. Rapid 33 11 8 14 37-47 30
15. Corvinul 33 9 11 13 31-40 29
16. F.C. C-ța 33 11 6 16 41-44 28
17. Progresul 33 11 5 17 35-65 27
18. F.C.M. Galați 33 C 5 22 31-72 17

nul din șos. Ștefan cel Mare, 
acolo unde liderul va încerca, 
bănuim, să termine cursa ta 
ținută de gală, iar Dudu Geor
gescu, merituosul câștigător al 
„Ghetei de aur", va căuta să-și 
aureoleze acest trofeu printr-o 
evoluție remarcabilă.

Am mal dori ca ultima „run
dă" să înregistreze un număr de 
aplauze-record, pentru ca (mă
car) finalul acestui campionat 
să satisfacă un număr cît mal 
mare de iubitori ai fotbalului 
nostru.

ULTIMEI ETAPE
2

- POLITEHNICA IAȘI
- A.S.A. TG. MUREȘ
- PROGRESUL
- S.C. BACĂU
- F.C. ARGEȘ

3

I- RAPID

- JIUL
- F.C.M. REȘIȚA

%



în concursul international de la Lîpița ÎMBUNĂTĂȚIRI, DAR ȘI UNELE DEFICIENȚE
CĂLĂREȚII NOȘTRI

AU TRECUT DINE „OBSTACOLELE “
Călăreții lotului reprezenta

tiv de obstacole al țării noas
tre au luat parte zilele tre
cute la un nou concurs in
ternațional, găzduit de fru
moasa bază hipică din Lipita 
(Iugoslavia). La întoarcerea de
legației, am solicitat amănunte 
antrenorului Dumitru Velicu.

— în ce companie au 
concurat de această dată re
prezentanții țării noastre la 
Lipița ?

— Concursul a cuprins probe 
de sărituri și dresaj, dar noi 
am participat numai cu călăre
ții de obstacole. în cele 6 
probe, sportivii lotului român, 
AI. Bozan (cu caii Călin și 
Rondel), O. Recer (cu Begonia 
și Vals), C. Vlad (cu Sondor 
și Spiriduș), D. Velea (cu Pier
sic și Farmec), au avut ca 
parteneri de concurs călăreți 
valoroși din R. F. Germania, 
Austria, Elveția, Ungaria, Gre
cia și Iugoslavia.

— Ce rezultate au obți
nut și cum le apreciați ?

— Băieții noștri au ieșit în
vingători în două probe : cea 
de deschidere (1,30 m ; ba- 
rema A la cronometru), prin 
Al. Bozan cu Călin, și „par
cursul american", prin O. Re
cer cu Begonia. De asemenea, 
s-au clasat de cîte două ori
pe locurile II (Al. Bozan și
D. Velea), III (C. Vlad și
România în proba pe echipe)

și IV (D. Velea și C. Vlad). 
Deși nu s-a făcut clasament 
general, pe națiuni, totuși e- 
chipa României a realizat cel 
mai bun punctaj calculat pe 
baza victoriilor și „plaselor". 
Din acest calcul, dar nu nu
mai din el, apreciez evoluția 
călăreților noștri ca bună.

— Dincolo de remarcările 
indicate prin plasamentele 
obținute ds călăreții români, 
ce alte evidențieri puteți 
face ?

— Ne-a impresionat pe toți 
spiritul de echipă, voința, te
nacitatea și dăruirea lui O. Re
cer, care — deși accidentat, în 
urma unei căderi în proba nr. 
5, în care a riscat pentru a 
cîștiga cu Vals — nu a accep
tat să lase descompletată e- 
chlpa în ultima probă. Rezul
tatul său la „echipe" nu a 
fost cel normal, dar gestul me
rită aplaudat.

— Cu ce foloase s-a sol
dat participarea la această 
competiție ?

— Pe de o parte, călăreții 
noștri și-au îmbogățit expe
riența de concurs, iar pe de 
altă parte au avut prilejul să 
evolueze alături de formațiile 
Iugoslaviei șl Greciei, pe care 
le vor reîntîlni peste două luni 
la Campionatele Balcanice de 
la Sibiu.

Aurelian BREBEANU

SĂRBĂTOAREA TEIULUIu
(Urmare din pag. 1)

ÎN JOCUL TINERILOR POLOISTI ROMÂNI
J

De vorbă cu antrenorul principal C. Corcec, după turneul de la Kosice
într-o convorbire purtată cu 

•prof. Carol Corcec, antrenorul 
principal al lotului de tineret 
la polo, am avut posibilitatea 
să aflăm unele amănunte des
pre comportarea sportivilor ro
mâni Ia recentul turneu inter
național „Cupa Dunării", găz
duit de orașul cehoslovac Ko
sice. Aici, cei care vor alcătui, 
probabil în majoritate, repre
zentativa României la Jocurile 
Olimpice de la Moscova (aces
ta fiind, de fapt, obiectivul ma
jor al actualei selecționate de 
tineret) au învins cu 8—6 echi
pa de seniori a R.D. Germane 
și cu același scor pe cea de ti
neret a țării gazda, cedind o 
singură partidă (7—8) susținută 
în compania formației de se
niori a Cehoslovaciei, care a 
cucerit locul I (pe locul secund, 
România—tineret).

— Ce apreciați ca pozitiv in 
evoluția poloiștilor români ?

— Jucînd în compania unor 
adversari apropiați ca valoare, 
ne-a răspuns prof. Corcec, lo
tul nostru nu a avut complexe 
și a putut să-și etaleze potenția
lul actual. Pot spune că s-a 
făcut simțită sporirea puterii de 
concentrare, a rezistenței psihi
ce de concurs, ceea ce consti
tuie un beneficiu important, ca 
de altfel și evidenta îmbunătă
țire a pregătirii fizice. Consi
der că turneul a fost foarte 
util, în primul rînd prin plusul 
de experiență competițională

SUB SEMNUL „DACIADEI ll

obținut în fața unor parteneri A 
mai rutinați.

i— Aveți, probabil, de făcut 
și unele observații critice...

— Tinerii noștri poloiști mai 
au deficiențe tehnico-tactice in
dividuale. Ei nu înoată sufi
cient pentru a se demarca și 
a-și crea, astfel, situații favo
rabile de a șuta la poartă ; nu 
se descurcă în condiții de dispu
tă cu un adversar direct, ba 
chiar nu izbutesc să fructifice 
situații de superioritate nume
rică pe care, în majoritatea ca
zurilor, le ratează. în apărarea 
om la om am constatat como
ditate, concretizată prin trece
rea „din mers", dar contrar in
dicațiilor la apărarea în zonă, 
aplicată din păcate cu insis
tență în campionatul nostru na
țional. Desigur, toate acestea 
sînt probleme care vor sta în 
atenția mea și a colegului Ni- 
colae Rujinschi (n.r. : antreno
rul secund). (D. ASMARAN- 
DEI).

• Următoarea acțiune a lotu
lui de polo—tineret are loc în
tre 1, și 7 iulie la Salonic, unde 
se va desfășura un turneu 
ternațional cu participarea 
prezentativelor de seniori 
Canadei, Cehoslovaciei, R. 
Germania, Greciei și Poloniei. 
Selecționata română pleacă azi 
spre Salonic in următoarea 
componență : V. 
(Progresul Oradea), M. 
(Progresul București), I. Fejer 
(Crișul), R. Rusu (Voința Cluj- 
Napoca), L. Pleșca (C.N.U. 
București), Gh. Popescu, G. 
Gaiță, A. Munteanu, C. Gyar- 
fas, D. Nicolau (Dinamo), Gh. 
Ilie, G. Arsene (Rapid Bucu
rești).

in- 
re- 
ale 

F.

Ungur eanu
Tudor

MINIBASCHfTUl, VIITO*
acordăm toSă-i

în 
de 

(1 200), 
tehnică

Succesul incontes
tabil al celei de a 
11-a ediții a Festi
valului național pio
nieresc de minibas- 
chet, reflectat 
numărul record 
participanți 
pregătirea
remarcabilă a unora 
dintre ei, precum și 
în calitatea selecției 
(ne referim la talie), 
a fost 
timpul 
am și 
portul 
profesorilor de edu
cație fizică prezenți 
la competiția de la 
Constanța cu echi
pele lor. în mod 
cert, profesorii res
pectivi demonstrează 
prin fapte că își iu
besc meseria aleasă, 
că o practică cu pa
siune și pricepere, 
că nu se limitează 
la orele de curs, ci 
se străduiesc și iz
butesc să sădească 
dragostea pentru 
sport elevilor pe 
care-i instruiesc și îi 
educă. Iată și moti
vele pentru care a- 
mintim numele cîtor- 
va dintre cei care 
merită toată prețui
rea pentru activita
tea depusă : soții E- 
lena și Gheorghe 
Roșu (Brașov), Ga
briela Both (Satu 
Mare), Florin Cojo
carii (Craiova), Ma- 

\ ria Fleșeriu (Sibiu),

subliniat la 
potrivit, cînd 
menționat- a- 

decisiv al

Eugen Simiones. 
(Constanța), Vi/ 
Weiser (Botoșax 
Toma Velciov (O 
dea), Cornelia IV 
cioiu, Eugenia Rc 
Gheorghe Lăzărt- 
(București) și, bir 
înțeles, „veterar 
Stelian Gheo^-' 
toți profesori 
ducație fizică, ik-r-- 
parte dintre fâurito 
rii minibaschetului ; 
Bogdana Diaconescu 
și Gizela Czmor (Ti
mișoara), Horia Pop, 
Liviu Moraru (Cluj-; 
Napoca), Horațiw 
Giurgiu (București), 
Anatol Podvarcu (S; 
biu), toți jucători h 
Divizia A sau card . 
au părăsit de puțină 
vreme activitatea 
competițională, acum 

susținător: 
ai ^^baschetului 
Un frumos exempli 
ne-a fost dat d< 
tînăra profesoară Iu 
lia Dumitrescu, ab 
solventă a Facultă 
ții de educație fi 
zică a Institutulu 
pedagogic din Galaț - 
(unde a jucat în e 
chipa de divizia A 
care s-a prezente 
la Constanța cu 
formație de min 
baschetbaliste foi 
mate în numai un a 
de zile, de cînd 
fast repartizată 
Casa pionierilor d 
Craiova.

în mod cert, m

susținute de elevii secțiilor de 
box din Roșiori (antrenor : Ion 
Todoran) și din Filiaș (antre
nor : Vizir Ionescu), veniți să 
dea un plus de spectaculozitate 
acestei sărbători.

Printre echipele răsplătite cu 
aplauze și distincții s-au numă
rat și cele din Scrioaștea. Care 
este secretul ? Ni-1 dezvăluie, 
eu multă modestie, profesorul 
Ion Delea. „Ne străduim. să 
angrenăm întregul tineret al 
comunei in activitatea sportivă 
de masă, tn prezent, pe baza 
noastră sportivă se desfășoară 
aproape zi de zi acțiuni in ca
drul Daciadei". Ce cuprinde 
baza sportivă din Scrioaștea ? 
Ne răspunde tot prof. Delea : 
„Teren de fotbal, bine amena
jat, terenuri de handbal și vo
lei, de tenis de cîmp, asfaltate, 
pistă de popice, mese de tenis 
din beton". Nu-i de mirare, 
deci, că tinerii din comună au 
cîștigat la Drăgănești de Vede 
atît la fotbal, cit și la volei. 
La handbal, turneul a revenit 
elevilor de la Liceul M.M.R. 
Roșiori.

în comună, mă trage inima mai 
mult. îmi pare bine că am ve
nit și am cîștigat". Pe parcursul 
programului aveam să ne dăm 
seama că mulți dintre partici- 
panți fac naveta la Roșiori, la 
București sau la Videle. Dar 
cu toții sînt activi și în viața 
sportivă a comunelor 
Am stat 
Stroe — 
Constantin, 
Primul este 
dustrial din 
— sculer 
bucureșteană 
cel mare 
I.C.R.A.L. Titan. „ . ......... r___
niciodată de la „Sărbătoarea te
iului" — ne spune Florea, me
zinul. Ce bine ar fi ca și la 
noi în comună să se organizeze 
asemenea duminici cultural- 
sportive". Părerea lui Flo-rea am 
mai auzit-o și de la alți tineri, 

între timp, pe scenă, între 
dansuri și recitaluri, au fost 
intercalate demonstrații de box,

i

natale, 
de vorbă cu frații
Florea, Dumitru și 

tot din Rădoești.
elev la Liceul in- 
Videle, al doilea 

la întreprinderea 
Grivița Roșie, iar 

— tehnician la 
„N-am lipsit

Am vrea să notăm și entu
ziasmul cu care și-au dat con
cursul la reușita întregii ac
țiuni profesori de educație fi
zică cum sînt Marin Popa, din 
comuna gazdă, și Victoria Putu 
de la școala generală din Bă
lăci.

Cîștigătorilor competițiilor le- 
au fost înmînate diplome și pre
mii. De fapt însă toți partici- 
panții au avut de cîștigat luînd 
parte la această manifestare 
de neuitat, cu care ar fi bine 
să se întilnească tot mai des.

Duminică, in Capitală
CONCURS INTERNATIONAL
DE PESCUiT SPORTIV

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH» ,

• Finiș „fierbinte"
• Luptă strinsă la

la Sinaia
Satu Mare

BUCURES1
IN

• PESTE 10(1 DE COPII frec
ventează zilnic cursurile de 
inițiere în înot din Suceava, 
care s-au deschis recent la 
ștrandul asociației Chimia, a 
IN FRUMOASA PĂDURE din 
Comana, de pe malul Neaj- 
lovuiui, s-a disputat duminică 
un reușit concurs de orien
tare, organizat de C.J.E.F.S. 
Ilfov. Dintre cei 200 de par- 
ticipanțl, s-au remarcat tine
rii din comunele Comana șl 
Vlad Țepeș. a LA BAZA 
SPORTIVA Libertatea din Si
biu s-a dat în folosință o in
stalație de nocturnă la unul 
din terenurile de tenis, ur
mînd ca în vara aceasta să 
mai fie „electrificate- încă 
două patrulatere pentru spor
tul alb. Totodată, au început 
lucrările de amenajare a încă 
două terenuri. « LA LICEUL 
„ROMAN VODĂ- din Roman 
se desfășoară o frumoasă ac
tivitate de masă, sprijinită de 
majoritatea profesorilor, în 
frunte cu directorul Gh. Mi- 
halcea. Liceul dispune de o 
frumoasă bază sportivă, com
pusă din terenuri de handbal 
(2), tenis (2), fotbal, volei, 
sală de gimnastică și sectoare 
pentru probe atletice. Recent 
a început aici tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa 
Roman Vodă- la fotbal, hand
bal, volei .și atletism. a S-A 
Încheiat campiohatul jude
țului Brașov la fotbal copii, 
în care s-au întrecut 14 e- 
chlpe timp de aproape patru 
luni. Victoria a revenit forma
ției Steagul roșu I (instructor 
— prof. Ion Alecu), iar pe 
locurile următoare s-au cla
sat : Tractorul și Brașovia. ■ 
IN JUDEȚUL SATU MARE 
funcționează din plin 10 cen
tre de învățare a înotului. A- 
cestea se află la Satu Mare

(4), Cărei, precum și în co
munele Valea Vinului, Pomi 
(pe Someș), Micula, Turulung 
(pe Tur) și Acîș (bazin cu 
apă termală), Pînă acum au 
învățat acest util sport aproa
pe 2 000 de tineri, urmînd ca 
numărul lor să se ridice pînă 
la sfîrșitul sezonului la 10 000. 
• FOTBALIȘTII din Sinaia 
trecuți de prima tinerețe și-au 
reluat activitatea. Echipa de 
old-boys din frumoasa sta
țiune a susținut două întîl- 
niri amicale la Bușteni (3—3 
cu Caraim anul) și Cîmpina 
(2—2 cu Poiana). a ÎN PAU
ZA MECIULUI S.C. Bacău — 
Sportul studențesc s-a dispu
tat tradiționala cursă de bici
clete „Poștașul". După par
curgerea celor șase ture de 
pistă, a ieșit învingător facto
rul Ludovic Florea (Of. 
P.T.T.R. nr. 2 Bacău). e IN 
APROPIEREA REȘIȚEI s-a 
deschis pentru școlari „Satul 
de vacanță ’77“. Aflat pe va
lea Rîului Alb, într-o regiune 
pitorească, satul de vacanță 
dispune de frumoase vile, ca
re pot găzdui peste 120 de 
copii, și este dotat cu un 
complex sportiv, care cuprin-

, o 
pistă de carting, terenuri de 

și

de două bazine de înot,

handbal, tenis
® Ă-

volei, 
porticuri de gimnastică.
RENA DE POPICE de la” sta
dionul Dunărea din Galați 
a găzduit intîlnirea anuală a 
nevăzătorilor. S-au întrecut 
concurenți din Constanța, Plo
iești și Galați, Victoria, atît 
la fete cît și la băieți, a re
venit pibieștenilor.

RELATAM DE LA: 
drescu, D. Moraru-Slivua, 
Ionescu, O. Guțu, C. ~ 
I. Toth, V. Feldman, I. 
nescu, D. Glăvan și T. 
riopol.

I. Mîn-
I.

Gruia,
Io-
Si-

I

I

Tradiționala întrecere de pes
cuit sportiv (staționar) dintre 
reprezentativele orașelor Bucu
rești și Belgrad se va disputa 
duminică în Capitală. Cei mai 
buni pescari sportivi din cele 
două orașe, care se întrec în 
cadrul „Cupei prieteniei", își 
vor etala iscusința pe lacul 
Pantelimon II — zona debarca
derului — duminică dimineața 
de la ora 8.

Cu o singură excepție, Feustel 
a învins-o cu albele pe Semeno
va, fruntașele turneului interna
țional feminin de șah de la Sinaia 
au remizat în runda a 9-a. Ega
litatea a fost consemnată în par
tidele Polilironiade — Bogdan, 
Ivanka — Chiș, Krumova — Ghin
dă, Mureșan — Vokralova și Si
kora — Milivojevici. S-a între
rupt întîlnirea Grosch — Nechi- 
for, prima avînd posibilitatea, în 
cazul unei victori, să ridice la 
șase numărul liderelor.

In clasament, aceleași nouă ju
cătoare sînt aliniate pe distanța 
unei singure jumătăți de punct,, 
ordinea concurentelor fiind acum 
următoarea :

1—5. Krumova, Polihroniadc,

Sezonul de tenis este în pli
nă desfășurare. Bucureștenilor 
dornici să practice acest sport, 
I.E.A.B.S. le pune Ia dispozi
ție, zilnic, terenurile din parcul 
sportiv .,23 August* (lingă pa
tinoarul artificial).

Feustel, S'/nBogdan, Vokralova 
6—8. Ghindă, Ivanka, Semenova 
5, 9. Grosch 4«/a (1), io. Sikora 4, 
11—12. Chiș, Mureșan 3*/2, 13. Ne- 
chifor 2 (1), 14. Milivojevici 2.

Foarte strinsă și disputată se 
menține lupta în turneul interna
țional masculin de la Satu Mare.

Cele cinci partide încheiate în 
runda a 7-a au fost remize : J. 
Fischer — Pavlov, Kozma — Ha- 
ritver, Ghindă — Bellon, I. Szabo 
— Ciocâltea și Ungureanu — Tro- 
ianescu. întîlnirea Kaposztas — 
Gheorghiev s-a întrerupt într-o 
poziție aproximativ egală.

Troianescu a cîștigat întrerupta 
din runda a 5-a cu Fischer, iar 
Ciocâltea a remizat partida amî- 
nată cu Gheorghiev din prima run
dă. Nu s-a disputat încă întîlni
rea amînată în runda a 2-a, Cio
câltea — Haritver.

CLASAMENTUL este următorul: 
1—3. Pavlov, Ghindă, Ungureanu 
4*/j, 4. Glieorghiev 4 (1), 5. Fis
cher 4, 6. Ciocâltea 31/, (1), 7—10. 
Kozma, Szabo, Troianescu, Bellon 
3, 11. Kaposztas 2 (1), 12. Harit
ver 1 (1) •

Campionatu 
rezistență, uj 
motoretelor i 
ajuns la jur 
constatări a» 
etape la sta ■ 
niat 14 echip 
șov (I. Ione: 
Lucaci și D. 
titlului, a pr 
puternică rej 
mației Centr 
București (G 
cu, Gh. Per 
Atît brașovei 
nii au term 
km, străbătu] 
și drumuri c ' 
puncte pena 
jati^de testul 
I -3.U.C. Bt

&V 521 p . 
(E’. Laub, P 
P. Mircea)

La individe 
din cei 62 
sament, au 
carnetul de 
nalizare, ei : 
nea, de prob 
nedek (St. 
Ionescu (St. . 
.P. Lucaci C 
P. Popescu

haid-anchCă d' sezon JN ACESTE ZILE, CUMPĂI 
PRIN MAGAZINELE CU ARTICOLE DE
• Amatorii de inot — neglijați © Modele tinerești, in

culori băt rine ști • Avem mingi, dar fără..
Ne aflăm în plin sezon estival. Zilnic au 

loc diferite concursuri deschise atît atleților, 
înotătorilor, gimnaștilor, handbaliștilor sau 
voleibaliștilor consacrațl, cît și celorlalți 
cetățeni de diverse vîrste și profesii, care 
doresc să practice, într-un fel sau altul, 
sportul preferat. ,,Daciada“ atrage la startul 
ei mii de participanți. Un rol important în 
buna desfășurare a acestor întreceri revine 
și rețelei noastre comerciale, pentru că este 
firesc să-i identificăm pe iubitorii exercițiu
lui fizic și sportului cu cei pe care îi întîl- 
nim, de la o zi la alta în număr sporit, în 
fața rafturilor cu echipament și articole de 
sport și turism, pentru a-și procura obiecte
le necesare. De aceea, am considerat că este 
momentul potrivit să pornim din nou pe 
traseele magazinelor cu articole de sport, 
pentru a vedea cum sînt ele aprovizionate în 
actualul sezon.

Cerințele cumpărătorilor pot fi satisfăcute
Primul popas l-am făcut la magazinul 

Sport-turism nr. 12 din Pitești, situat în plin 
vad comercial. în fața tejghelelor — mare 
afluență de cumpărători, iar rafturile sînt 
pline cu fel și fel de articole.

— Sin tem aprovizionați mal bine ca ori- 
cînd, ne-a informat Ion Radulescu, șeful uni
tății. Dacă nu am găsit unele mărfuri în 
depozitele I.C.R.T.I. și I.C.R.M. din localita
te, ne-am deplasat Ia București, pentru a 
satisface cererile clienților.

Venind în ajutorul cluburilor, asociațiilor 
sportive sindicale șî școlare, conducerea ma
gazinului a făcut demersuri pe lingă forurile

camere
superioare de resort pentru a „e ridica pla
fonul de vînzări prin virament, reușindu-se 
să se depășească considerabil planul inițial. 
In consecință, asociații ca Dacia, Argeșâna, 
Sănătatea, Voința, ea să dăm numai citeva 
exemple, au putut să-și cumpere în condiții 
mal lesnicioase echipamentul necesar prime
lor întreceri din cadrul ,J>aoiadei“.

— In ultima vreme, a continuat interlocu
torul nostru, am primit noi și variate sorti
mente de echipament sportiv, cu o linie mo
dernă. Din păcate, cumpărătorii se pling pe 
bună dreptate de culorile mult prea Închise 
sau numai uni ale acestui echipament. Alte 
reproșuri nu am primit.

Înțeleg de ce costumel 
mei ne vin în cantități 
în schimb, nu putem s 
sută din solicitările < 
pentru 
făcut r. 
livra f 
tofi d 
lucrt
cerca.

„Nu rei

Lipsesc unele sortimente de mărfuri
In municipiul Ploiești, feluritele articole de 

sport se desfac prin unități, cu profil, speci
alizate în produse textile, de cauciuc, de pie
le și de metal.

...Ne aflăm la etajul trei al impunătoarei 
clădiri a magazinului „Omnia", la raionul 
sport-textil. Un bărbat și o fată, bănuim 
tată și fiică, căutau obiectele dorite.

— Am vrea un slip pentru bărbați.
— Momentan nu avem, mai încercați.
— Am dori o pereche de pantofi de atle

tism cu cuie.
— Ehei, de cînd nu am mai primit așa 

ceva !
Și cei doi solicitanți au plecat dezamăgiți. 

Peste puțin timp stăm de vorbă cu Cornel 
Arvatu, șeful raionului, care ne spune :

„Oferim o gamă largă de produse cumpăr 
răi orii or, avem furnizori capabili, însă nu

Trecem, a. 
unde se vina 
de plajă, mini 
biciclete „Pegas? 
„Mobra" etc.

— Ce părere aveți, n 
tin Ionița, șeful raion 
satisface pe deplin gu 
sumatorilor ?

— In general, da. M 
te pentru turism, lari, 
pentru pescuit nu-și 
in rafturi, pentru că 
mult căutate. In con. 
fim și mai bine apro 
aceste articole. Și inc 
moarelor de la genții 
este îndoielnică, uneo 
proba din magazin, 
intîmplă ca supapele 
iar scheletul metalic 
nu corespundă.

Am vizitat șl celela 
lizate în articole spo: 
am intîlnit abundență 
părători, insă lipseau 
pentru mingi și slipi

Intr-un număr viito. 
tinua raidul nostru r 
orașe.



aSCHETUIUI NOSTRU
[ Variantele

jinul necesar !
ii instructorilor 
lari ai minibas- 

jalîștilor crește 
■ie an șl, odată 
l, sporește masa 
practicanți ai 

ihetului mic“, 
a ajuns acum la 
ezvoltare impe- 
”, devenind în 
real o bază de 

i . a baschetului 
performanță. în 
;e condiții, ale 
activități conti- 
și organizate de

■ anvergură, se 
ine sprijinirea

atentă și di- 
i a practicării 
baschetului și 
■formarea aces- 
într-o pepinieră 
primul rînd a 
lor sportive, sec-
■ de j -dori ale 
irilor ,
■ sportiv.

sens, forurile 
uițoare ale a- 
ira, dar mai cu 
iă F. R. Baschet, 
obligația de a 
raja material mi- 
schetul, de a-i 
îla dezvoltarea, 
[îndim, de pildă, 
dotare mai in- 

i cu panouri 
ale și cu mingi 
vate (în privința 
;ilor trebuie gă- 
o soluție pen- 

3 fi produse în- 
cantitate satis- 

,oare), la orga- 
■ea periodică (în 
ul vacanțelor) a

unor tabere de pre
gătire, la care să fie 
invitați cei mai do
tați dintre partici- 
panții la Festival, la 
inițierea amenajări
lor de baze simple. 
Chiar Festivalurile 
naționale pionierești 
pot fi mai bine 
fructificate prin spri
jinirea centrelor, care 
devin, de regulă prin 
rotație, gazde și care, 
cu acest prilej, își 
pot îmbunătăți sub
stanțial baza mate
rială urmînd ca a- 
ce-asta să rămină o 
„moștenire" de mare 
itilitate. în sfîrșit, 
un aport important 
îl pot aduce și ar
bitrii 
care, 
ducă 
drul 
ar împărtăși 
baschetbaliștilor, pro
fesorilor acestora și 
arbitrilor locali din 
vasta lor expe
riență.

Minibaschetul, cînd- 
va un copil care 
trebuia sprijinit pen
tru a merge în pi
cioare, a 
majorat și 
drepturile, 
încurajăm 
susținem 
muit, pentru că de 
fapt el reprezintă 
viitorul baschetului 
românesc !

internaționali 
venind să con- 
întîlniri în ca- 

Festivalurilor, 
mini-

ajuns la 
își cere
Să îl 

și să il 
cit mai

D. STĂNCULESCU

5NDUC, LA JUMĂTATE DE DRUM, 
. MOTORETELOR „MOBRA“n

I
I
I
I
I
I
I
I
I

la ora finișului în Divizia A
„celor trei

RAPID (X, 2), CORVINUL (1,X), F.C. CONSTANȚA (1)'1

SI
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ACTUALITĂȚI

IAR DACĂ LA HUNEDOARA ClȘTIGĂ POLITEHNICA IAȘI
LA CONSTANȚA IESE „1“ SAU „X“, RETROGRADEAZĂ CORVINUL...»1

La Constanța

IhlVINGATOARELE LIDERULUI IV... DISPUTA DIRECTĂ

La Constanța, reședința lito
ralului și „polul de... frig" al 
finalului de campionat, vremea 
este călduroasă, tulburată însă, 
în ultimele zile, de averse de 
ploaie la amiază. «în ton cu 
starea noastră de spirit", cum 
ne spunea un suporter al echi-

DUMITRU ANTONESCU 
căpitanul echipei F.C, Constanța

I

ținută printr-un 
ne-a spus Neagu.

Președintele clubului Rapid, 
Florea 
dînsul 
proprii 
Iar în 
propus .
rea problemă : anulîndu-se a- 
vantajul terenului propriu prin 
valoarea mai bună a lotului fe
roviar, cine va rămîne, dintre 
învingătoarele... liderului, 
Divizia A ?

Răspunsul, azi la ora 19,15...
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Tănăsescu, sublinia și 
încrederea în forțele 
exprimată de jucători, 
loc de pronostic ne-a 
spre rezolvare următoa-

Paul SLĂVESCU
ION POP

căpitanul echipei Rapid

La Hunedoara

GAZDE Șl OASPEȚI, DOUA ECHIPE CARE VOR ATACA!

• PENTRU ACUMULAREA 
A TREI CARTONAȘE GAL
BENE, doi jucători nu vor pu
tea evolua azi în cadrul e- 
chipelor lor de club. Este vorba 
de Gruber (F. C. Corvinul Hu
nedoara) și de Tilihoi (Univer
sitatea Craiova).

• CHIMIA RM. VÎLCEA — 
TURNEU ÎN CEHOSLOVACIA. 
Duminică seara, formația vîl- 
ceană va pleca în Cehoslovacia, 
pentru a participa La un tur
neu intrenațional in localita
tea Kromeriz, oraș înfrățit cu 
Rm. Vilcea. După cum ne-a 
declarat antrenorul Marcel Pi- 
gulea, la turneu vor participa 
două formații cehoslovace și o 
echipă din R. D. Germană, 
jocurile Chimiei urmînd să se 
dispute în zilele de 5, 7 și 9 
iulie.

• AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
— PETROLUL PLOIEȘTI 1—1 
(1—1). Noile promovate în Di
vizia B și, respectiv, A s-au 
întîinit într-un meci amical pe 
terenul Autobuzul, oferind spec
tatorilor un joc dinamic, cu faze 
frumoase La ambele porți. Go
lurile au fost realizate de Pan- 
tea (min. 17) pentru Petrolul 
și Sultănoiu (min. 20) pentru 
gazde. (O. GUȚU, coresp.).

laritate și 
t raliu al 
„Mobra“, a 
drum. Ce 
cele trei 
s-au ali- 

roșu Bra- 
jnedek, P. 
îținătoarea 
șteptat de 
>artea for- 
J-I.I.R.U.C. 
). Vasiles- 
anaitescu). 
bucurește- 
jroape 600 
e asfaltate 
igorii, cu 0 
1 departa- 
:: i-

2. St. > 
o ZărEi£- .
V. Radu*

1 932 p, 5. Gh. Banu (C.M.- 
I.I.R.U.C.) 1 937 p, 6. D. Vasilescu 
(C.M.-I.I.R.U.C.) 1 957 p, “
Mezincescu (Loc. Ploiești) 
8. L. Zamfir (I.R.A. Tg.
1 969 p, 10. D. Panaitescu 
I.I.R.U.C.) 1970 p.

In încheiere o propunere 
bine ca pentru ultimele trei eta
pe, programate pe trasee alese în 
împrejurimile municipiului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej să se plante
ze posturi secrete de control, de
oarece s-a constatat că o bună 
parte dintre concurenți nu res
pectă pe întreaga distanță me
dia orară impusă între două 
puncte de control.

7. M. 
1 965 p, 
Mureș)
(C.M.-

: ar fi

la bazinul Dinamo,

I
I
I
I
I
I

neurenți, 
ă în cla- 

l mențină 
nici o pe- 
de aseme- 
: 1. A. Be- 
1 p, 2. I.
896 p, 3. 

1 923 p, 4.
Zărnești)

CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE ÎNOT

BAREMURI
DECERNAREA

PENTRU 
TITLURILOR

I
I

DR
RT
icntru fe- 
oare, dar, 
zece la 
slipurile 

tenea, am 
i ni se 
5 și pan- 
;a acestor 
ea la în-

nagazin"
t metal, 
e pescuit, 

palete, 
motorete

Constan- 
[7, puteți 
oile con- 
lele piian- 
e ’ și firul 
re stagiu 
ede sezon 
ebui să 
C.R.M. CU 
atea fer- 

turism 
nici la 

se mai 
V, răsufle, 
orturi să

De vineri pînă duminică, 
bazinul Dinamo din Capitală 
găzduiește campionatele repu
blicane de înot, competiție care 
— în afara desemnării noilor 
deținători ai titlurilor la se
niori — are drept scop testa
rea și selecția reprezentanților 
României pentru apropiata Bal
caniadă. Adăugind că la ediția 
actuală a campionatelor țării 
au fost reintroduse haremurile 
riecesare _________ _______
(ceea ce obligă și pe înotă
torii net favoriți la eforturi 
pentru realizarea lor), consta
tăm intenția ameliorării per
formanțelor și evitarea curselor 
formale la care am fost mar
tori nu mai departe decît anul 
trecut.

Amintim că întrecerile sînt 
programate zilnic de la ora 10 
(serii) și de la ora 17 (finale), 
cu excepția 
cînd finalele 
cepînd de la

decernării titlurilor

zilei de sîmbătă 
vor avea loc în- 
ora 18,30.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ți specia- 
ști, unde 
de cu m- 
ca merele

Irbați.
/om cron- 
i in alte

[ESCU

pei gazdă, lucrător Ia NAVROM.
Firesc, interesul pentru par- 

tida-cheie a retrogradării din 
prima divizie este deosebit de 
mare. De aceea, clubul organi
zator, prevăzător, a pus în vîn- 
zare biletele încă de săptămîna 
trecută, păstrînd cele două case 
din incinta sediului ca un în
registrator fidel al... pulsului 
suporterilor. „După estimările 
de ultimă oră — ne-a relatat 
Constantin Mareș, președintele 
F. C. Constanta — nu cred că 
vom putea satisface toate ce
rerile de bilete, capacitatea sta
dionului nostru fiind de 20 000 
locuri. Așa incit, mă îndoiesc 
că în dimineața meciului se va 
mai găsi ceva la cele 12 case 
de bilete..."

Pregătirile constănțenilor au 
continuat zilnic. Tot lotul este 
valid, cu excepțiile cunoscute 
mai de mult : Hoffmelster și 
Bălosu. Atmosfera " ' ' ”
Ne-a sintetizat-o 
căpitanul echipei F. 
stanța : „Sîntem 
nu ne poate scăpa __
gumentul principal nu-I con
stituie, cum cred mulți, tere
nul propriu, ci jocurile bune (ca 
și rezultatele !) din retur !“

Ieri la ora 10, Rapidul lua 
drumul Constanței cu gîndul 
mărturisit la un apus de soare 
fără griji, după meci... „Nu 
plecăm la acest meci-cheie ca 
să facem totul pentru un meci 
egal, ci pentru o victorie, ob-

din lot ?
Antonescu,

. C. Con- 
convinși că 
victoria. Ar-

La multe meciuri din actua
lul campionat stadionul 
vinul din 
arhiplin, 
azi ~
Iași, cererea de biletea de
pășit orice așteptări. Dacă ar 
fi fost să se răspundă la toate 
solicitările, Hunedoara ar fi a- 
vut nevoie de un stadion cit 
„23 August" din Capitală ! Or
ganizatorii au luat însă toate, 
măsurile pentru ca jocul, deo
sebit de important pentru vi
itorul echipei lor, să se dispute 
in cele mai bune condiții, mo
tiv pentru care bilete nu se 
vor vinde decît pentru numă
rul exact de locuri al sta
dionului.

După cum ne comunica te
lefonic ing. Nicolae Țiu, pre
ședintele clubului, Corvinul a 
sosit în cursul dimineții de luni 
la Hunedoara șl pregătirile 
pentru derbyul de joi au de
marat imediat. Sub conducerea 
antrenorului Dumitru Pătrașcu, 
marți a avut loc un joc-școală 
în compania formației de ju
niori, completată cu cîteva re
zerve ale primei echipe. Ange- 
lescu. care nu a jucat duminică 
cu Rapid, 
după 15 
astfel că 
partida cu 
accidentat 
conomu. 1 
lui se va hotărî dacă 
lance" 
O altă problemă : 
lui Gruber, care a acumulat trei 
cartonașe galbene.

Politehnica Iași se găsește de 
marți seara la Deva. Echipa 
și-a continuat antrenamentele 
pe stadionul local, fiind con
dusă de antrenorii Oană și 
Antohi. în dorința de a ataca 
din primul minut, cei doi teh
nicieni ai ieșenilor au acordat 
o atenție deosebită jocului o-

Cor-
Hunedoara a fost 

Pentru meciul 
Corvinul — Politehnica

de

a fost încercat, dar 
minute, a renunțat, 
nu va juca nici în 
Politehnica Iași. Ușor 
la gleznă este și E- 

în dimineața meciu- 
.................... „vîrf de 

va fi Agud sau Ia-ncu. 
înlocuirea

Divizia A în
• în 

partide 
33-a a 
s-au marcat 
goluri, totalul lor a- 
jungînd la 811 ! 598 
gazdele, 213 oaspe
ții.
• Anghel, Șerbă- 

nică și Fanici au 
înscris duminică pri
mele lor goluri din 
acest campionat.

cele nouă 
ale etapei a 

Diviziei A 
29 de

• Golul cu nr. 800 
a fost marcat de 
Roșu, in meciul 
F.C. Agreș — Uni
versitatea Craiova.

• La partidele e- 
tapel a 33-a au a- 
sistat aproximativ 
73 ooo de spectatori. 
Totalul spectatorilor 
după 33 de etape : 
3 632 200.
• Din cele 297 de

partide disputate pt- 
nă in prezent, 202 
au revenit gazdelor, 
63 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 32 
victoria a fost de 
partea oaspeților.
• Negrilă a în

scris al 12-lea auto
gol al campionatu
lui, al 5-lea” din re
tur.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
„LOZUL VACANTEI" tl găsiți 

de vînzare la agențiile Loto Pro- 
nosport și la vînzăto-rii volanți 
din mediul urban.

REȚINEȚI : Din FOND SPE
CIAL în valoare de 1.670.000 lei se 
atribuie participanților cîștiguri 
suplimentare !

Se acordă autoturisme 
1300“ și „Skoda S 100“ precum 
peste 825.009 cîștiguri variate 
bani.

fotbal, cuprinde meciuri interesan
te pentru configurația zonei re
trogradării. Vă prezentăm meciu
rile acestui concurs și pronosti
cul jucătorului MIHAI ROMILA 
(II) de la Politehnica lași :

X. F.C. Brăila — C.F.R. Pașc. 1
XI. Flac. Moreni — Tractorul 1 

XII. Vict. CI. — Rapid Arad 1,X,2 
Xin. Mureșul Dv. — C.I.L. Sighet 1

„Dacia 
Și 
in

★
Concursul Pronosport din 3 

lie 1977, axat pe ultima etapă 
campionatului Diviziei „B4!

iu-

de

I. Chim. Rm. V.—C.S. Tgv. 1, X
H. Portul C-ța — C.S.U. Galați 1

TH. Min. Lupeni—F.C. B. M. 1 
Olimp. R.S. — Min. G.H. 1,X,2 
F.C.M. Giur. — Dinamo SI. 1 

. Ind. șîrmei — U.M. Timiș. 1 
vn. Unirea Focș. — Prahova Pl. 1 

Vm. Tehnomet. — Chim. Tîrn. X,2
IX. Gloria B-ța — C.F.R. Cj.-N. 1

IV.
V.

VI.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 29 
IUNIE. Fond general de cîștiguri: 
913.233 lei, din care : 319.025 lei 
report. Extragerea I: 36 38 25 40 
21 14. Extragerea a Il-a : 45 7 15 
5 28. Plata cîștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face astfel: 
In Capitală începînd de joi 7 iu
lie pînă la 29 august. în țară de 
la 11 iulie la 29 august. Plata 
cîștigurilor prin mandate poștale 
va începe aproximativ de la 11 
iulie.

fensîv. La antrenamente, por
tarul Bucu, calm, și-a „relan
sat", constructiv, coechipierii, 
fundașii ca și m’jlocașii s-au 
intercalat deciși în linia I, 
combinînd cu „vîrfurile" sim
plu și eficace, tot jocul fiind 
structurat pe ideea atacului. 
Ieșenii vor sosi la Hunedoara 
în dimineața 
autocar. Sub 
participarea 
Ciocîrian.

meciului, cu un 
semnul întrebării 
la joc a lui

Mircea TUDORAN

IZVORUL
FOTBALULUI

„Este cea mai bună achiziție 
pe care a făcut-o echipa noas
tră. Un jucător cu o pregătire 
fizică foarte bună, cuminte, har
nic Ia antrenamente, disciplinat 
pe teren, tehnic. în campionat a 
fost unul dintre cei mai 
jucători din formație, 
luat pe ‘ ’ 
perire, 
goluri _ _____ _____________
fost cele din jocurile cu Petro
lul Ploiești și C.S.M. Suceava". 
Această afirmație aparține lui V. 
Dimitriu, secretarul asociației 
sportive Relonul Săvinești. Jucă
torul astfel caracterizat se nu
mește Dan Ciocan, elev în cla
sa a Xl-a a Liceului din Bacău, 
cu clase speciale de fotbal.

Pe secretarul asociației Relonul
1- am găsit în ziua de 23 iunie, 
la ora amiezei. în biroul direc
torului liceului, D. Var o din, o- 
mul căruia vroiam să-i punem 
cîteva întrebări privind activi
tatea liceului. Una - dintre aceste 
întrebări viza ideea potrivit că
reia rezultatele unității școlare nu 
ar corespunde, totuși, condițiilor 
create.

— Cit adevăr se află într-o 
astfel de opinie ?

— Primele clase cu profil au 
luat ființă în toamna lui ’69. în
ceputul nu a fost ușor ; au 
existat și oameni care au pre
tins rezultate chiar din primii
2— 3 ani. Or, se știe, sînt 
cesari cîțiva ani de muncă 
duă, tenacitate și răbdare 
tru a forma jucătorii de 
are nevoie fotbalul nostru. Intr-un 
anumit fel, cred eu, puteam fi 
analizați în *71—’72, și cu totul 
altfel acum.

— Ce înseamnă, de fapt, ACUM?
— înseamnă — subliniază direc

torul liceului — opt jucători promo
vați în Divizia A, la S.C. Bacău : 
Lunca, Botez, Soșu. Panaite, An
tohi, Agachi, frații Ion și Costel 
Solomon. înseamnă Dan Ciocan, 
o revelație la Relonul Săvinești. 
înseamnă 12 jucători aflați în 
lotul lui C.S.M. Borzești și alți 
45 dați divizionarelor C. înseam
nă nucleul lui S.C. Bacău virtual 
cîștigătoare a Diviziei naționale 
de juniori. înseamnă...

...Cineva a bătut la ușă. A fost 
poftit să intre. Un bărbat brunet, 
destul de tînăr, oarecum timid. 
S-a recomandat : Mureșan. Ve
nise de la Piatra Neamț, cu fiul 
său, Claudiu, născut în 1968, un 
candidat pentru clasa a IlI-a a 
școlii. Tatăl și fiul au fost în
drumați spre terenul școlii, aco
lo unde se află în permanen
ță cel puțin unul dintre profe
sori, pentru că nimeni nu-și poa
te permite să spună solicitanți- 
lor din alte orașe ale țării — joi 
23 iunie s-au prezentat trei — 
să vână... mîine. Dar, de ori
unde ar veni, severitatea exami-

i buni 
A evo- 

post de mijlocaș de aco- 
dar a marcat și cîteva 

spectaculoase, cum au

ne- 
asi- 

pen- 
care

• S-AU PUS ÎN VÎNZARE 
BILETELE PENTRU FINALA 
CUPEI ROMÂNIEI. începînd 
de astăzi, s-au pus în vînzare 
biletele de intrare pentru finala 
„Cupei României" (Steaua — 
Universitatea Craiova. dumi
nică 3 iulie pe Stadionul Re
publicii), la casele obișnuite 
de la stadioanele „23 August", 
Republicii, Steaua, Dinamo și 
Giulești, la agențiile C.C.A., 
din pasajul Universității și din 
strada Halelor, ca și la se
diul C.N.E.F.S. în ziua finalei 
nu se vor vinde bilete -la ca
sele stadionului Republicii.

• SAPTAMÎNA VIITOARE 
F.C.M. Reșița urmează să ple
ce într-un turneu de 3 jocuri 
în R.D. Germană, la invitația 
clubului Union Berlin.

TINEREȚII
BĂCĂUAN

— Elevi aflați în pregătire : 
300.
— Pînă în prezent — 5 pro
moții de absolvenți,
— Au intrat în „naționala de 
juniori* : Elisei, I. și C. So
lomon, Popa, Șoșu și Mîndrilă.
— Speranțe ; Pruteanu II,
Fîșic, Dogaru, Filip, Cristes- 
cu, Pand, Movilă etc.
— Fruntași la învățătură,
dintre jucătorii cunoscuți :
Agachi și Antohi.
— Reprezentativa liceului a
ratat o singură dată califi
carea în turneul final al cam
pionatului republican de ju
niori (1975).
— Cei 6 profesori cu specia
lizare fotbal se numesc G. 
Sichitiu, M. Petrovici, D. Con- 
stantinescu, I. Ivan, M. Bile 
și M. Marcu.
— Bază materială corespunză
toare : 2 terenuri gazonate, 1 
de zgură, 2 de bitum, sală de 
sport, internat și cantină.

nării rămîne aceeași. Normele 
sînt precise. Ele sînt cele care 
triază. Iată un exemplu semnifi
cativ. Pentru formarea clasei a 
Iil-a pentru anul școlar viitor, 
profesorul G. Constantines eu a 
verificat, din martie și pînă a- 
cum, peste 600 de copii.

Selecția și pregătirea, o pregă
tire diferențiată, constituie obiec
tivele care cîntăresc cel mai greu 
în activitatea școlii. Ele au de
venit aproape teme de cercetare 
Științifică. Așa s-a născut iniția
tiva formării unei grupe de por
tari (14 jucători din toate clasele 
școlii), cu care lucrează, pe ba
za unor criterii bine stabilite, 
prof. M. Bile, fostul portar al 
Științei Bacău. Este un experi
ment declanșat de criza unor 
valoroși portari în fotbalul nos
tru, dar și un exemplu pentru 
ceea ce intenționează, în viitor. 
Liceul băcăuan. «în fond, con
chide interlocutorul nostru D. 
Varodin , două sînt obiectivele 
noastre : 1) să căutăm ceie mai 
adecvate procedee de selecta
re a talentelor și 2) să 
rim timpul afectat pregătirii 
propriu-zise, idealul const! ud 
în două antrenamente zilnice 
pentru clasele VIII — XII : u- 
nul dimineața (6,30—8,30) și al
tul după-amiaza (15,30—18,30). A- 
ceasta, subliniez eu, fără a afec
ta procesul de învățămint. Pen
tru că dorim șț ne străduim ca 
absolvenții liceului să devină nu 
numai buni fotbaliști ci si oa
meni de nădejde ai socîeătții 
noastre".

Laurenfiu DUMITRESCU
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(Urmare din pag. 1)

prevede realizarea și depășirea 
nivelurilor cuprinse în planul 
cincinal privind ridicarea veni
turilor populației, impune in
tensificarea eforturilor pentru 
îndeplinirea în cele mai bune 
condiții a sarcinilor cincinalu
lui, dezvoltarea susținută a 
forțelor de prodacție și creș
terea suplimentară a producti
vității muncii — calea princi
pală de sporire a avuției noas
tre naționale. Organele și 
organizațiile de partid, comu
niștii, toți oamenii muncii sînt 
chemați să facă totul pentru 
obținerea unor rezultate tot 
mai bune în producție, asigu- 
rînd astfel resursele necesare 
infăpiuirii integrale a progra
mului de creștere a bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor.

C.C. al P.C.R. a hotărit ca 
Programul de creștere a retri
buției și altor venituri, a nive
lului de trai al populației in 
cincinalul 1976—1980 să fie 
prezentat Conferinței Naționa
le a P.C.R., urmînd ca, înce- 
pînd de la 1 iulie a.c., să fie 
aplicat treptat, în etape.

3. C.C. al P.C.R. a aprobat, 
de asemenea, Programul de 
creștere a veniturilor lucrăto
rilor din agricultura de stat, 
ale țărănimii cooperatiste și 
ale țăranilor din zona necoo- 
perativizată.

Prevederile programului evi
dențiază grija partidului pen
tru ridicarea nivelului de trai 
al oamenilor muncii de Ia sate, 
pentru crearea condițiilor in 
vederea accelerării procesului 
ide apropiere treptată a condi
țiilor de viață de la sate de 
cele de Ia orașe.

înfăptuirea măsurilor stabili
te este strîns legată de rezul
tatele obținute in creșterea 
producției agricole, vegetale și 
animale, in obținerea unor re
colte tot mai mari, în dezvol
tarea și modernizarea continuă 
a agriculturii. Organele și or
ganizațiile de partid, organele 
agricole trebuie să ia toate 
măsurile pentru mobilizarea 
întregii țărănimi, a specialiști
lor din agricultură, a tuturor 
oamenilor muncii de Ia sate 
pentru realizarea programelor 
de dezvoltare a producției, 
consolidarea economico-finan- 
ciară a tuturor unităților agri
cole. asigurind astfel creșterea 
aportului acestei ramuri im
portante a economiei noastre 
la sporirea avuției naționale, 
la progresul general al socie
tății.

4. C.C. al P.C.R. a aprobat 
măsurile privind perfecționarea 
învățămintului liceal, profesio
nal și superior.

tn concordanță cu cerințele 
actuale și de perspectivă ale 
dezvoltării țării noastre, se va 
realiza, într-o concepție unita
ră, o mai bună organizare și 
profilare a invățămintului de 
toate gradele, astfel incit să se 
asigure tinerilor o pregătire 
multilaterală și calificarea tn- 
tr-o meserie, cunoștințele ne
cesare integrării rapide și efi
ciente în activitatea utilă so
cietății, precum și continuării 
studiilor, specializării în dome
niile necesare ale producției și 
vieții social-economice.

5. C.C. al P.C.R. a adoptat 
Hotărîrea cu privire la creșterea 
rolului unităților socialiste, a! 
organizațiilor obștești, al ma
selor populare în respectarea 
legalității, sancționarea și ree
ducarea prin muncă a persoa
nelor care comit abateri și în
călcări de la normele de con
viețuire socială și legile țării.

Măsurile stabilite reprezintă o 
înaltă expresie a forței și u- 
manismului societății noastre, a 
grijii partidului pentru om, a 
dezvoltării și adincirii demo
crației noastre socialiste, a pro
cesului de perfecționare a nor
melor juridice și principiilor de 
drept, a legislației noastre. în 
concordanță deplină cu realită
țile și idealurile orîndttirii so
cialiste. Măsurile adoptate asi
gură creșterea rolului opiniei 
publice în combaterea încălcă
rilor și abaterilor de la regu
lile de conduită socială, confe
ră o funcție tot mai importan

tă colectivității în respectarea 
și întărirea legalității socialiste, 
in nobila activitate de formare 
a omului nou, eu o conștiință 
înaintată, în educarea cetățeni
lor, în special a tineretului, în 
spiritul eticii și echității socia
liste, în afirmarea multilaterală 
a personalității umane.

6. C.C. al P.C.R. a adoptat 
Hotărîrea cu privire la creșterea 
rolului și răspunderii organiza
țiilor de partid și de stat, de 
masă și obștești, a uniunilor de 
creație, a conducerilor colective 
ale redacțiilor, radioteleviziunii, 
editurilor, caselor de filme, in
stituțiilor de spectacole, în ac
tivitatea de informare și edu
care a oamenilor muncii.

Corespunzător hotărîrii adop
tate, în spiritul dezvoltării și 
perfecționării continue a demo
crației noastre, sporește atit ro
lul mijloacelor de informare și 
educare, cit și răspunderea or
ganismelor lor colective în orien
tarea justă a activității lor în 
formarea omului nou, in dez
voltarea conștiinței socialiste, în 
întreaga activitate ideologică, 
politică și cultural-educativă. 
Organizațiilor de partid, comu
niștilor, tuturor celor care își 
desfășoară activitatea pe fron
tul creației literar artistice, în 
domeniul culturii, in presă, le 
revine îndatorirea de a asigura, 
in spiritul politicii partidului 
nostru, al hotăririlor Congre
sului al XI-lea, o înaltă ținută 
și un conținut tot mai bogat 
muncii politico-ideologice și 
cultural-educative, ridicarea con
tinuă și îmbogățirea vieții spi
rituale din patria noastră.

7. Plenara a adoptat hotărîrea 
de a se convoca, in prima ju
mătate a lunii decembrie. Con
ferința Națională a Partidului 
Comunist Român. Ordinea de 
zi a Conferinței Naționale a 
P.C.R. se va stabili la urmă
toarea plenară a C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărit ca norma 
de reprezentare la Conferință 
să fie nn delegat la 1250 mem
bri de partid, la efectivul par
tidului existent la 1 septembrie 
1977. Membrii C.C. al P.C.R. și 
ai Comisiei Centrale de Revi
zie vor participa de drept la 
Conferință, avînd statui de 
delegați.

Plenara C.C. al P.C.R. a sta
bilit ca conferințele extraordi
nare ale organizațiilor județene 
de partid și a municipiului 
București să aibă loe în luna 
noiembrie 1977, cu următoarea 
ordine de zi : a) darea de sea
mă asupra activității comitetu
lui județean de partid în pe
rioada de la ultima conferință 
județeană și măsurile ce se im
pun pentru asigurarea înfăptu
irii sarcinilor ce revin jude
țului din planul unic da dez
voltare a economici naționale 
pe perioada 1976—1980 și a an
gajamentelor asumate in între
cerea socialistă ; b) alegerea 
delegațiior la Conferința Na
țională a P.C.R.

★
Comitetul Central al Partidu

lui Comunist Român își expri
mă convingerea că documentele 
adoptate de plenară vor fi pri
mite cu profundă satisfacție și 
vor mobiliza energiile creatoare 
ale întregului nostru popor, că 
toți oamenii muncii, români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor 
acționa cu fermitate și con
secvență pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor stabilite, ce 
corespund pe deplin intereselor 
societății noastre și asigură îna
intarea ei neabătută pe calea 
progresului și civilizației so
cialiste.

Comitetul Central adresează 
clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, întregului nostru 
popor, chemarea de a întimpina 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român eu noi 
și tot mai mari succese in dez
voltarea economică și socială a 
patriei, în înfăptuirea Progra
mului partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Atletismul mondial merge me
reu înainte, Iar ritmul progre
sului este tot mai accelerat. 
Concluzia — oricît de surprin
zătoare ar părea, a doua ju
mătate a afirmației noastre — 
este impusă de primele săptă- 
mîni ale unui sezon post-olim- 
pic extrem de bogat in rezul

Francezul Rousseau, cel mai 

tate, unul mai spectaculos de- 
cît altul. Atletismul merge 
înainte, cu campioni și record
mani consacrați capabili încă de 
autodepășire, atletismul aduce 
în arenă performeri noi, unii 
complet necunoscuți în urmă cu 
citeva luni, la ora Jocurilor O- 
limpice de la Montreal, nerăb
dători, parcă, să aștepte com
petițiile de amploare, gata să 
atace culmi ce păreau — sau 
încă par — inabordabile.

Să-i lăsăm însă de-o parte pe 
cei celebri. Cine l-a văzut la 
Montreal pe Juantorena nu va 
mal fi uimit cînd campionul 
cubanez se dovedește capabil la 
jumătatea Iui iunie — înainte 
ca numărul starturilor sale să 
poată fi socotit pe degetele am
belor mîini — să alerge 1:13,7 
la 800 m și 44,98 la 400 m. Nu 
ne vor surprinde nici isprăvile 
unui Dwight Stones, unei Ire
na Szewinska, Edwin Moses, 
sau Mac Wilkins, pentru că toa-

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

InotAtoarea irinel panu- 
LESCU (13 ANI 3 — RECORD
DE SENIOARE. In cursa de 400 
m liber a concursului pentru co
pil organizat la Dortmund, în ca
drul Săptămlnll culturii româ
nești, Irinel Pănulescu (13 ani) 
a parcurs distanța in 4:31,10, timp 
care reprezintă un nou record de 
senioare, junioare și copil al 
României. Irinei Pănulescu, elevă 
a antrenorului Mihai Mitrofan de 
la Petrolul Ploiești, s-a clasat pe 
locuri fruntașe in probele : 400 m 
liber (locul n), 400 m mixt 5:16,24 
(locul I). 200 m delfin 2:27,52 (lo
cul D, 100 m Uber 1:03,21 (locul 
II). Alte rezultate : Brigitte Prass: 
100 m bras 1:13,6« — rec. copil 
(locul I), 200 m bras 2:49,70 (lo
cul II) ; Cristian Banu : 200 m 
spate 2:25,39 (locul I). In clasa
mentul pe națiuni : 1. R. F. Ger
mania 104 p, 2. România 90 p, 
3. Polonia 40 p,

FLORIN GHEORGHIU REMIZA 
CU mihail T.1L 1 In runda a 
4-a a turneului de șah de la 
Leningrad, Florin Gheorghiu a re
mizat cu fostul campion mondial 
Mihail Tal, rezultat consemnat și 
în partidele Kuzmin — Smîslov, 
Talmanov — Radulov, Smejkal — 
Ribly și Vaganian — Karpov. Ce
lelalte partide s-au întrerupt.. In 
clasament conduc Florin Gheor
ghiu, Vaganian, Tal șl Taimanov 
cu 2*/i p.

/
TURNEUL DE VOLEI DE LA 

LODZ. In penultima zi a turneu
lui feminin de volei de la Lodz 
s-au înregistrat rezultatele: R.P.D. 
Coreeană — R. D. Germană 3—1 ; 
Polonia — România 3—0 (15—7,
15—5, 15—4) ; Cehoslovacia—R.S.S. 
Ucraineană 3—2. Echipa României 
va juca pentru locul trei cu se
lecționata R. D. Germane.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Concursul da la 

Oslo : masculin, 200 m — Don Quar- 
rie 20.1 : 800 m - Mike Boit 1:45,9 : 
400 mg — Andrews 50,8 : înălțime — 
Stones 2,14; 5000 m - Musyokl 13:43,7; 
feminin, 200 m — Szewinska 22,4 ; 
1500 m — Voîtz 4:06,5 > La Banska 
Bistrlca : Cehoslovacia — Ungaria
381 - 327 (m : 231 - 177 ; f : 150 - 
150). Citeva rezultate : masculin, 400 
mg — Kodes (C) 49,63 ; înălțime — 
Kelemen (U) 2,18 ; disc - Danek (O 
63,76 m : suliță — Nemeth (U) 90,10 
m ; feminin, 1500 m — Lazor (U) 
4:15,6 ; greutate — Fibingerova (C) 
21,14 m ; înălțime - Korbanova (C) 
- 1.90 m.

BASCHET • La Zakopane : (femi
nin) Cuba — R.D. Germană 80—41 

tă lumea știe de ce sint ei ca
pabili.

Iată insă că această primă 
jumătate a anului aduce In 
prim-plan atleți ca Kye Arney 
și Franklin Jacobs (2.28 m, res
pectiv, 2,26 m la înălțime) sau 
Larry Doubley (8,28 m la lun
gime, cel mai bun rezultat mon- 

bun săritor european al anului

dial al anului) — care în sezo
nul trecut nu se aflau nici în
tre laureații concursurilor inter- 
colegii din S.U.A., sau cubane
zul Girald a cărui constanță în 
sărituri peste 8,10 m duce cu 
gindul la un Boston sau Ter 
Ovanesian. Multe nume noi - a- 
flăm pe listele de rezultate din 
țările europene cu atletism a-

WIMBLEDON 77

SURPRIZELE FEMININE 
AU VENIT MAI TÎRZIU...

LONDRA, 29. Spectatorii Wim- 
bledonului jubiliar nu vor a- 
vea o „finală englezească» nici 
în acest an, așa cum puteau 
spera înaintea penultimei re- 
uniunî a întrecerii feminine. 
Ea rămîne înscrisă, în istoria 
sa recentă, numai pentru ediția 
din 1961, cînd titlul și l-au 
disputat Angela Mortimer (cîș- 
tigătoare) și Christine Truman. 
Dar din cele două semiflnaliste 
ale gazdelor la ediția actuală, 
una face pasul cel mare, rea- 
llzînd și o surpriză de proporții. 
Virginia Wade a învins-o pe 
multipla campioană americană 
Chris Evert, după un meci de 
real spectacol. Cu un joc com
plet, cu deosebit curaj în acțiu
nile ofensive, menținînd iniția
tiva pe tot parcursul partidei, 
jucătoarea de 32 de ani din 
Boumeumouth a reușit prima 
ei calificare in finală, după ce 
mal fusese semifinalistă de 
două ori (1974—76). Scorul, În
registrat după 1 h 55’ de joc : 
Wade — Evert 6—2, 4—6, 6—1. 
N-a reușit o tot atît de mare 
surpriză, dar a fost la un pas 
de ea, cealaltă reprezentantă a 
tenisului britanic, tînăra Sue 
Barker (21 ani). Ea pierde in 
fața olandezei Betty Stove, du
pă o partidă de luptă, dar mult 
mat puțin spectaculoasă, la sco
rul de 4—6, 6—2. 4—6.

Serbările centenarului conti- 
'nuă... Urmează pe program a- 
cum, semifinalele masculine. Au 
rămas in cursă primii doi fa- 
vorițî, Jimmy Connors (cam
pion în 1974) și Bjărn Borg 
(campion in 1976, deținătorul 
titlului). Singurul concurent ca
re-! mai putea incomoda în 
drumul lor spre finală, acum 
mult mai ușor, era Ilie Năsta- 
se. Și a fost Învins. Astfel că 
adversarii le vor fi doi outsl- 
deri, respectiv John McEnroe 
și Vitas Gerulaitis.

Meciul Bjărn Borg — Iile 
Năstase din „sferturi*, decep-

(44-21) șl Polonia - Olanda 82-69 
(39—30) • Echipa feminină a U.R.S.S. 
a obținut a patra victorie consecutivă 
tn cadrul turneului pe care-1 între
prinde în prezent in Japonia : la 
Fukuoka, U.R.S.S. — Japonia 96—63 
(55-27).

CICLISM • Turul iugoslaviei a con
tinuat cu etapa a 3-a (Ceaceak — 
Novi Pazar), ciștigatâ de sovieticul 
Aleksandr Guslatnikov (136 km In 
3 h 06:46,0). Pe primul loc în clasa
mentul general a trecut Guslatnikov, 
urmat de francezul Bodier >1 suede
zul Fagerlund.

FOTBAL • Rezultate în „Cupa de 
vară" : Jednota Trencin — A.S.K. Linz 
4—0 ; Slovan Bratislava — F.C. Co
penhaga 3—1 ; Austria Salz

vansat, R. D. Germană șl 
U.R.S.S., (unde, de pildă, la un 
concurs de triplusalt 6 săritori 
— în afara lui Saneev — au 
obținut performanțe peste 16,60 
m ! !).

Fenomenul schimbării de ge
nerații caracteristic îndeobște 
sezoanelor de după J. O. tre-
buie înțeles acum mai degrabă 
ca o puternică afirmare a noi
lor promoții, alături de sporti
vii cu renume, — retragerile, 
abandonurile, sint parcă mai 
puține după Montreal — care 
are ca rezultat o creștere a 
densității performerilor de cea 
mal înaltă valoare la marea 
majoritate a probelor.

Cum este reprezentat atletis
mul românesc la această oră in 
arena internațională ? Foarte 
bine in semifondul feminin, un
de Ileana Silai, Natalia Mâră- 
șescu și Maricica Puică au fost 
animatoarele începutului de se
zon, și la lungime, unde Alina 
Gheorghiu a devenit, se poate 
spune, o autentică valoare mon
dială.

In rest, din păcate, atletis
mul nostru nu prea este repre
zentat. E drept, obiectivele ma
jore sint așezate în a doua ju
mătate a sezonului, dar aceleași 
obiective stau și în fața actua
lilor fruntași mondiali.

...Atleții lumii iuțesc pasul și, 
din păcate, — cu puține excep-, 
ții — sportivii noștri nu lasă 
impresia că pot menține tem- 
poul. Progresul este lent — da
că este —, surprizele plăcute 
sint mici și rare...

VI. MORARU

ționant ca evoluție și scor, con
tinuă să fie comentat. „Borg 
șl-a confirmat valoarea*™ „Fe
nomenal debut de meci al cam
pionului de anul trecut 
„Năstase, victima unui neaștep
tat k.o.“™ — iată citeva citate 
din presa londoneză de dimi
neață. Nu a trecut neobservat 
nld faptul că prin eliminarea 
campionului român dispare de 
pe scena Întrecerii singurul re
prezentant al vechii generații, 
care mai putea aspira la victo
rie. După finalele din 1972 șl 
1976, după ratarea din 1973 
(cînd, prim favorit, a ieșit pre
matur din cursă), Ilie Năstase 
pierde o nouă ocazie de a cu
ceri singurul mare trofeu ca
re-! lipsește din palmaresul in
dividual.

O succintă privire statistici 
ne convinge, Insă, că sîntcm in 
fața unui firesc schimb de ge
nerații in tenis, fenomen ire
versibil. Dacă adunăm vîrstele 
competitorilor prezențl in sfer
turile de finală (cu excepția lui 
Năstase, în prag de 31 ani) se 
ajunge la o medie foarte cobo- 
rită : 22,7 ani ! Virful piramidei 
aparține, la ora actuală, tineri
lor campioni...

John McEnroe, tenisman din 
New York, era cotat anul tre
cut al doilea în clasamentul a- 
merican al jucătorilor de 18 ani 
(după Larry Gottfried). La pri
mul său Wimbledon, el se a- 
firmă la nivel excepțional. Pen
tru Vitas Gerulaitis, semnele de 
exclamare sînt poate de prisos. 
El era așteptat ca „jucătorul 
care vine» în marele tenis. Se
mifinala sa cu Bjorn Borg — 
cu care are o surpinzătoare a- 
semănare fizică — se anunță 
deosebit de interesantă și chiar 
echilibrată. Dacă, bineînțeles, 
campionul „en-titre* nu va 
continua pe aceeași linie de 
superioritate evidentă, ca pină 
acum.

burg — Aalborg 1—1 ; Lillestroem — 
Zaglebie Sosnowlec 0—2 ; La ns krona 
— Slovta Praga 3-5 ; Oesters — 
Sbroiovka Brno 4—2 ; Malmoe — Sla
via Sofia 3-0. • La Tunis in grupele 
preliminare ale primului turneu mon
dial de juniori : U.R.S.S. — Irak 3—1; 
Uruguay — Ungaria 2—1 (2—1) ; Para
guay - Austria 1-0 (0-0) : Hon
duras — Maroc 1—0 (0—0). * La 
Lusaka, în „Cupa Africii" (meci re
tur) : Zambia - Algeria 2-0 (1—0). 
Deoarece in primul joc fotbaliștii 
algerieni cîștigaseră cu același scor 
(2-0), s-a recurs la executarea lovU 
turilor de la 11 m. Selecționata Zam- 
bîel a terminat învingătoare cu sco
rul general de 6—5 șl s-a calificat 
pentru turul următor al competiției.
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