
încheierea lucrărilor sesiunii 
MĂRII ADUNĂRI 

NAȚIONALE
dimineții de vineri 
lucrările celei de-a 
a celei de-a VH-a 
Marii Adunări Na-

au luai loc to- 
Mănescu, to- 

Ceaușescu. lo- 
Bobu, Cornel

Manea
Elena
Emil
Gheorghe Cioară, lâna

In cursul 
au continuat 
V-a sesiuni 
legislaturi a 
ționale.

Tovarășul 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au fost sa
lutați, la intrarea in sală, cu 
îndelungi aplauze de către depu- 
tați și invitați. împreună cu 
secretarul general al partidului, 
in lojile oficiale 
varășul 
varășa 
varășii 
Burtică, 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazckas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul N'icu- 
lescu, Gheorghe Oprea. Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu. Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec.

După examinarea pe articole 
a fiecăruia din proiectele de 
legi puse în discuție, Marea 
Adunare Națională a adoptat în 
unanimitate Legea calității pro
duselor și serviciilor, cu unele 
amendamente propuse de depu- 
tați urmînd ca legea în forma 
adoptată să fie publicată în Bu
letinul 
Marca 
adoptat Legea privind asigura
rea durabilității, siguranței in 
exploatare, funcționalității și ca
lității construcțiilor.

Forumul legislativ 
țării a adoptat apoi, 
mitate, după discuția

Nicolae Ceaușescu,

Oficial. In continuare, 
Adunare Națională a

suprem al 
in unani- 
pc arlico-

O COMPETIȚIE CU IZVOARELE 
ÎN SECȚIILE DE PRODUCȚIE

avea să-i urmeze cele de volei, 
fotbal, tenis de masă, popice, 
șah ca și concursul final de 
orientare sportivă, ramuri cu o 
largă audiență care au fost in
cluse în ediția inaugurală a 
„Cupei constructorilor de ma
șini".

Cit privește cuprinderea, a- 
ceastă animată secvență a „Da- 
ciadei" a antrenat peste 1200 
de competitori, în mare parte 
campioni ai asociațiilor spor
tive, tineri care văd in sport — 
conform sublinierii tovarășului 
Octavian Cicoș, secretarul Co
mitetului de partid de la Uni
rea — „nu numai o activitate 
antrenantă și recreativă, ci și 
un tonic ce îi fortifică pentru 
producție și viață, un factor ce 
le dezvoltă simțul de întrecere, 
cinstea și curajul, un prieten 
care le completează, frumos și 
util, timpul liber. Tocmai da
torită acestor considerații, spor
tul se bucură la Unirea (pre
ședintele asociației sportive —

era meci de divizie, 
din jurul terenului

Deși nu 
animația 
centrai de handbal sugera at
mosfera unei partide „U“ — 
Steaua sau Dinamo, acele der- 
byuri ce captează toată sufla
rea handbalistică a Clujului... 
Animația își găsea o tripiă ex
plicație : a) partida care urma 
să se dispute reprezenta o fi
nală. iar rezultatul ei cîntărca 
greu în clasamentul „Cupei 
constructorilor de mașini", am
plă competiție inițiată anul a- 
cesta de Consiliul județean al 
sindicatelor sub impulsul „Da- 
ciadei" și adresată tuturor uni
tăților clujene din industria 
constructoare de mașini — U- 
nirea, Tehnofrig, Metalul roșu, 
Armătura, Sinteron, întreprin
derea de ceramică și arzătoare 
— ca și tinerilor de la Tera
pia și Școala sportivă Viitorul, 
solicitați in această întrecere ca 
invitați ; b) favorita întrecerii 
era proaspăta campioană națio
nală de juniori, Școala sportivă 
Viitorul Cluj-Napoca, perfor
manța ei atrăgînd curioșii ca 
„pomul lăudat" ; c) pe semi
cercul advers evolua o echipă 
fără carte de vizită : Unirea,

în primele finale ale înotătorilor

CAM BUNACIU (2:18,29 la 200 m spate)

DIN ACEST SEZON
promițător al campio- 

naționale de seniori la
Debut 

natelor 
înot, ieri în piscina Dinamo din 
Capitală. Primele finale au adus 
4 modificări în listele recordu
rilor de seniori și alte numeroa
se în cele ale juniorilor și co- 
pi'lor.

Cea mai aplaudată performan
ță a fost realizată de singura 
noastră înotătoare de excepție, 
Carmen Bunaciu (16 ani). Spor
tiva dinamovistă a onorat star
tul de debut (200 m spate) în 
actuala ediție cu un rezultat de 
o deosebită valoare,- care o 
menține printre cele mai bune 
specialiste din lume la acest 
procedeu tehnic. Carmen, cu 
67,74 după prima „sută" a în
cheiat cele 4 lungimi în 2:18,29, 
timp superior cu peste 4 secun- 

la următorul 
ordinea de zi.

le, legile pentru aprobarea de
cretelor cu putere de lege emi
se de Consiliul de Stat, cu une
le amendamente la decretul 
privind distincțiile de stat în 
Republica Socialistă România, 
urmînd ca acest decret în for
ma aprobată de Marea Adunare 
Națională să fie publicat in 
Buletinul Oficial.

Trecîndu-se 
punct de pe
Marea Adunare Națională a a- 
probat, în unanimitate, propu
nerile Biroului M.A.N. privind 
eliberarea din calitatea de se
cretari ai M.A.N. a tovarășilor 
Constantin Băbălău și Vasile 
Potop, numiți membri ai gu
vernului, și alegerea ca secretari 
ai M.A.N. a tovarășilor Ion 
Sirbu și Nicolae Constantin.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi. președintele Marii 
Adunări Naționale a supus spre 
aprobare propunerile Biroului 
M.A.N. cu privire la modificări 
în componența unor comisii per
manente ale M.A.N., întrucît 
unii membri ai acestora au fost 
numiți membri in guvern sau 
aleși secretari ai M.A.N.

Marea Adunare Națională a 
adoptat apoi, in unanimitate, 
propunerile privind modificările 
in componența unor comisii per
manente ale M.A.N.

Ordinea de zi cnuizîndu-se, 
tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, a declarat închise lucrările 
celei de a V-a sesiuni a celei 
de a VH-a legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

SPIRITUL „DACIADEI" IN ACȚIUNE!

reprezentanta întreprinderii con
structoare de mașini pentru in
dustria textilă și mașini de rec
tificat, dar mult îndrăgită și 
aprig susținută de sute de mun
citori din această unitate so
cialistă cu renume republican. 
Poate tocmai această căldură 
care s-a făcut intens simțită 
în valul de încurajare pornit 
de pe margine a potențat for
țele celor ce începuseră meciul 
în postura de out-sider, condu- 
cîndu-i spre o prețioasă victo
rie, cu 13—12, menită să mă
gulească orgoliile și să înscrie 
puncte prețioase în clasamen
tul amintitei cupe.

Disputata finală de handbal, 
care a pus în evidență realele 
calități de puncher ale munci
torului prefațor Francisc Boda 
și dexteritatea proaspătului ab
solvent de liceu loan Desmcri, 
acum aspirant la un loc în 
amfiteatrele Politehnicii, era 
prima în seria de 7 finale pro
gramate a se desfășura în săp- 
tămîna premergătoare zilei de 
3 iulie, zi în care țara îi ser
bează pe toți cei care lucrează 
în vitalul sector al construcți
ilor de mașini. Acestei finale 

vechiului ei record național 
senioare și junioare, deve-

de 
de 
nind a 4-a performeră mondia
lă a anului după înotătoarele din 
R. D. Germană, U. Richter 
2:16,21, B. Treiber 2:17,36 și A. 
Stille 2:17,75. Sperăm că acest 
rezultat nu va râmîne izolat și 
că va fi confirmat și la campio
natele europene din acest an.

Pentru a nu rămîne dator fa
ță de colega sa de club, dina- 
movistul A. Horvat și-a îmbu
nătățit, la rindul său, recordul 
național la 200 m spate, crono- 
metrele electronice indicînd 
pentru el 2:09,87 timp de valoa
re internațională. După ce s-a 
clasat pe locul III în proba de 
100 m liber (a cîștigat Daniela 
Georgescu în 60,46), Irinel Pă- 
nulescu a învins-o la capătul

nortuPROLETARI OIN TOATF TARILE. UNIȚl-VXJ

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8594 8 PAGINI - 30 BANI Simbătă 2 iulie 1977

Mîinc, de la ora 17,13, pc stadionul Republicii, încheierea stagiunii fotbalistice

STEAUA-UNIVERSITATEA CRAIOVA, 0 FINALA
DE CUPĂ DINTRE CELE MAI

finală ? 
ultimei 
Dinamo 
destule 
răspuns

Vom avea o mare 
Vom retrăi frumusețea 
mari finale Steaua — 
din anul 1971 ? Există 
argumente 
pozitiv, cel 
acela că se 
locurilor 2 
adică două 
stimulate și de gindul că au 
ratat cîștigarea titlului, deși au 
fost, la răstimpuri, foarte a- 
proape de el. Mai există argu
mentul confruntării a două sti
luri în care riscul nu este ex
clus, conferind întrecerii un plus 
de dramatism, cu anticipație. 
Pe de o parte, STEAUA, cu 
galopul extremelor sale și cu 
doi „vizitii" (Dumitru și lordă- 
nescu) dispuși să cravașeze pî- 
nă la limita posibilului. Pe de 
altă parte, UNIVERSITATEA 
CRAIOVA, cu linia sa de „t 
sferturi" Donose — Bălăci 
Beldeanu, mereu inventivă și

pentru un
mal concret fiind 
înfruntă ocupantele 
și 3 in Campionat, 
echipe de valoare,

Nușa DEMLAN 

(Continuare in pag. a 2-a)

Ionel Luca (2:32,495 la 200 m 
de 9 ani. ■ 

celei mai frumoase dispute (800 
m liber) pe Mihae’a Costea cu 
4 sutimi de secundă. Rezultatul 
tinerei învingătoare (13 ani), 
9:34,76, îmbunătățește cu peste 
20 de secunde vechile recorduri 
de senioare și junioare. în sfîr- 
șit, găîățeanul Ionel Luca a 
reușit să șteargă din tabelă cel 
mai vechi (aprilie 1963) record 

I

gata să exploateze avîntul une
ori hazardat al mijlocașilor ste- 
liști.

Steaua — Universitatea Cra
iova, de fapt ultimul mare der
by al... campionatului, este și o 
înfruntare de orgolii. Foștii cam
pioni ar vrea să ofere suporte
rilor lor o victorie indiscutabi
lă, care să facă uitat acel 3—2 
mult comentat de pe Ghencea. 
Universitatea Craiova, pe de al
tă parte, are în componența ei 
doi „refuzați" (Ștefănescu și 
Marcu), care așteaptă acest joc 

Fazd din ultimul meci Steaua — Universitatea Craiova, desfășu
rat in campionat. Zamfir încearcă poarta studenților, dar se 

opune ex-stelistul Ștefănescu
pentru a Itorța intrarea în echi
pa națională (primul) și pentru 
a reconsidera un nume (otel 
de-al doilea) care a cîștigat de
seori, singur, meciurile Craio- 
vei.

Finala anunță dueluri pasio
nante. Probabil Dumitru — Bel-

Regata internațională Snagov

VICTORIE ROMANEASCA
LA 4 + 1 VISLE

Ieri dimineață, lacul Snagov 
arăta splendid, cu soare mult, 
dar nu dogoritor, apa păstrînd 
încă răcoarea adunată de cu 
seară. Arăta parcă și mai tî- 
năr în haina ușoară de vară, 
iar de pe pontoane, fete din opt 
țări îl priveau cu admirație, 
potrivindu-și discret pălărioarele 
în oglinda apei.

Către ora 10, însă, cînd star- 
terul se pregătea să dea ple- 

bras) a corectat un record vechi
Foto : V. BAGEAC

al țării, la 200 m bras. Luca a 
înotat distanța în 2:32,495, cu 5 
sutimi de secundă mai repede 
decît V. Costa în urmă cu 9 
ani. Meritorii și rezultatele bra- 
sistelor Camelia Hoțescu și Bri-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag a 3-a)

PRESTIGIOASE
deanu, aproape sigur Donose — 
lordănescu, în mod cert Crișan 
— Vigu și, oricum, de Ia dis
tanță, duelul celor doi libero, 
Ștefănescu și FI. Marin, duel 
care poate fi decisiv în disputa 
a două echipe cu o circulație 
deseori debordantă.

Vom avea o mare finală 7 
Să sperăm că da. Totul depin
de de susținerea unui tempo 
ridicat, în această ultimă dumi
nică a unui sezon dominat, în 
continuare, de efortul generos 

al „celor de la Zagreb", auten
tică invitație la curaj și dărui
re...

Finala — care va fi televiza
tă în întregime — va fi con
dusă de : Ioan IGNA (Arad) — 
O. ANDERCO (Satu-Mare) și 
V. TATAR (Hunedoara).

carea in prima cursă a Regatei 
internaționale Snagov, dinspre 
Cîmpia Siliștei s-au ridicat nori 
grei, iar după cîteva minute o 
ploaie de vară a cuprins totuL 
Concursul, totuși, a continuat. 
Conform programului, ziua de 
ieri a început și s-a încheiat 
cu cite o finală mare (la schif 
2 visle și 4+1 visle), pentru ce
lelalte patru probe — cu în
scrieri mai multe — avînd loc 
curse în cadrul seriilor și reca
lificărilor.

In prima finală, cea de schif 
2 visle, canotoarele din Ce
hoslovacia și R.D. Germană au 
dominat întrecerea, echipajele 
respective trecînd linia de so
sire aproape simultan. Rezul
tate : 1. Cehoslovacia (Marie 
Bartalova, Anna Maresova) 
3:23,2, 2. R.D. Germană (Jutta 
Lau, Martina Schurk) 3:23,3, X 
R.D. Germană II 3:26,7, 4.
România (Paraschiva Mareș, Eva 
Toth) 3:30.5, 5. Ungaria 3:37,5, 
6. R.P.D. Coreeană 3:39,0.

In ultima cursă a zilei, finala 
probei de schif 4+1 visle, re
prezentantele țării noastre au 
obținut un frumos succes, cu
cerind primul loc. Rezultate : 1. 
România (Mariana Catană. Ve
ronica 
Felicia 
Giurcă) , .
3. R.D. Germană 3:19,5, 4. Ce
hoslovacia 3:20,0.

Alte rezultate înregistrate în 
cursele eliminatorii (echipaje 
calificate pentru finalele de as
tăzi, care încep-la < 
4+1 rame ; seria I : 
3:25.3 ; seria a II-a ; 
3:24,3 ; schif 2 rame : 
Bulgaria 3:40.4 ; seria 
România 3:40.5 : 8+1 : 
R.D. Germană 3:06,2 ;
II-a : R.S.S. Ucraineană 3:08,0.

V. TOFAN

Holman, Aneta Marin, 
Afrăsiloaia + Elena 

3:12,5, 2. Bulgaria 3:17,7,

ora 10) : 
Bulgaria 
România 

: seria I : 
a II-a : 
seria I : 
seria a



TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAH â ■---------------------- ----------- -- —-------- .

Petra Feustel și Victor Ciocâitea ia fruntea clasamentelor l DRAMATICUL SPART AL TIRGULUI
Intre Feustel, Polihroniade și 

Semenova se dă, în principal, 
lupta pentru primul loc la tur
neul internațional feminin de la 
Sinaia. Eie au obținut victorii 
fe runda a 11-a, cîștigînd la 
Milivojevici, Nechifor și. res
pectiv, Bogdan. Krumova și 
Grosch au remizat cu Mureșan 
gi Chiș, în timp ce Ghindă, 
cîștigînd la Sikora, are bune 
■anse de a se număra printre 
premiate. Remiză în întîlnirea 
Ivanka — Vokralova.

înaintea ultimelor două run
de clasamentul este următorul: 
1. Feustel Tis, 2—3. Polihronia-

de, Semenova 7, 4—5 Kra- 
mova, Grosch 6V», 6—7. Ghindă, 
Vokralova 6, 8—9. Ivanka, Bog
dan 5’/», 10—11. Mureșan, Siko
ra 5, 12. Chiș 47», 13—14. Mili- 
vojevici, Nechifor 2’/» p.

★
Fe primul loc in turneul de 

la Satu Mare a trecut Vietor 
Ciocâitea. El a cîștigat partida 
amînată (din runda a 2-a) cu 
Haritver, iar în runda a 0-a l-a 
învins, după o luptă foarte agi
tată, pe Troianescu. Alte re-

zultate : Ungureanu — Pavlov 
V»—V», Szabo — Gheorghiev 0-1, 
Fischer — Haritver 1—0, Ka- 
posztas — Ghindă 0—1, Koz- 
ma — Bellon Va—Va. Gheorghiev 
a remizat în întreruptele cu 
Kaposztas și Fischer.

CLASAMENTUL : 1. Ciocâi
tea 6V», 2—3. Gheorghiev, Ghin
dă 6, 4—5. Pavlov, Fischer 5Va, 
6. Ungureanul 5, 7—8. Koznia, 
Bellon 4, 9—10. Szabo, Troia
nescu 3V»’ 11- Kaposztas 3, 12.
Haritver l’/a p.

3

FINALELE ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. 1)

\ gitte Prass (13 ani) pe distanța 
de 200 m.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
Mber (b) : 1. Z. OPKIȚESCU 
(Steaua) 54,30 ; 2. I. Miclăuș (Di
namo) 54,36 ; 3. K. Szerzo (Din.)

. Ș5.55 ; 100 m liber (f) : 1. DANIE
LA GEORGESCU (Din.) 60,46 ; 2. 
Anca Miclăuș (Din.l 62,03 ; 3.
Linei Pănulescu (Petrolul) 62,74- 
rec. fete ; 200 m bras (b) : 1. 1. 
LUCA (Lie. 4 Galați) 2:32,495-re- 
eord ; j. O. Resler (Șt.) 2:40,25 ; 
L Al. Szabo (CSM Cluj-Napoca) 
»:40,90 ; 200 m bras (f) : 1. CAME
LIA HOȚESCU 2:45,42 ; 2. Bri
gitte Prass (Șc. sp. Reșița) 
l:49,06-rec. fete și junioare ; 3.
Ligia Anastasescu (Din.) 2:51,38 : 
*90 m spate (b) : 1. A. HORVAT 
£in.) 2:09,87-record ; 2. M. Man- 

.che (Petr.) 2:14,00 ; 3. L. Sza- 
kadaty (Crișui) 2:14,89 ; 200 m 
■pate (f) : 1. CABMEN BUNACIU 
(Din.) 2:18,29-record j 2. Valeria 
Vlăsceanu (Petr.) 2:25,14 ; 3. Ma
riana Marin (Șc. sp. Reș.) 2:33.53: 
1500 m liber : 1. H. NEAGRAu 
(Cr.) 17:37,51 ; 2. V. Buzatu (Șc. 
■p. Reș.) 17:52,76 : 3. M. Secuianu 
(Petr.) 17:59,88 ; 800 m liber (f) : 
1. IRINEL PĂNULESCU (Petr.) 
• :34,76-record ; 2. Mihaela Costea 
(Din.) 9:34,80 ; 3. Melania Vasile 
tic. 1 Buc.) 9:58,77.

întrecerile continuă astăzi și 
mîine la bazinul Dinamo din Ca
pitală cu serii contratimp de Îs 
ora 19 dimineața și finale de 1® 
ora 18.

îl

(Urmare din pag. 1)

Francisc Fogarosi) dc atenție ți 
prețuire, înscriindu-se totodată 
printre factorii aleși să sprijine 
nobila misiune de formare a 
tinerei generații".

Urmărind secvențe din săp- 
tămîna finalelor aveam să con
statăm însă, că nu numai ti
neretul vibrează la noțiunile de 
„mișcare și întrecere sportivă", 
din moment ce în arene aveam 
să descopăr mulți competitori 
aflați la a doua tinerețe, cum 
este cazul muncitorului turnă
tor Ioan Pop, fotbalistul care 
demonstrează mult din viva
citatea anilor ’55—’60, cînd era 
golgeterul echipei Unirea, sau 
al maistrului controlor Mihai 
Jakab, șahistul de 55 de ani 
care va fi răsplătit de Ziua 
constructorilor de mașini (după 
cum aveam să aflu de la co
mitetul sindicatului din între
prindere) cu diploma și pla
cheta ce certifică împlinirea a 
30 de ani de muncă neîntre
ruptă la Unirea... Exemple ce 
vorbesc de la sine despre atrac
ția exercitată de sport, despre 
rolul acestuia în menținerea să
nătății, a unei prospețimi spi-

HITURILE SI

nou programarea 
tn doua hîturi se dovedește o 
de necazuri ca să nu spunem

AL DOILEA START AL ATLEȚILOR
IN ttCUPA

I

Etapa a doua a „Cupei 
României" programează, astăzi 
și mîine, întreceri in Capitală 
(grupa A), la Ploiești și la 
Reșița (grupa B), la Slatina, 
Botoșani și Sf. Gheorghe (gru
pa C). Concursurile din cadrul 
primei grupe valorice se des
fășoară pe Stadionul Republi
cii (astăzi de la ora 16 și mîi
ne de la ora 9). înaintea aces
tor dispute, iată cum arată 
clasamentul general :

1. STEAUA 309 p, 2. Dinamo 
276 p. 3. C.A. Universitar 207 p, 
4. Metalul 120,5 p, 5. Constanța
100.5 p. 6. Rapid 99 p, 7. Iași
85.5 p, 8. Cluj 84 p, 9, Brașov 
56 p.

în celelalte clasamente con-

la bărbați 
femei. 
Republicii

duc Dinamo (216 p) 
și Steaua (128 p) la

• Pe Stadionul 
s-a desfășurat campionatul re
publican al juniorilor, la decat
lon și la pentatlon. întrecerile 
s-au încheiat cu victoria ploieș
teanului Constantin Halich’as 
(Șc. sportivă ; antrenor Grig. 
Oprișescu) la decatlon, cu 7 091 
p — nou record național de ju
niori (2. .D. Albu — Șc. sp. 
Steaua 6188 p. 3. Z. Zalezsak — 
Șc. sp. Oradea 6162 p) și a 
Elenei Marinescu (Steaua ; an
trenor Victor Cincă) la pentat
lon, 3761 p — nou record na
țional de junioare (2. CI. Biszak 
— Șc. sp. Brașovia Brașov, 3. 
Joi. Pachițu — Lie. nr. 2 Iași 
3395 p.)

MOTOCROSIȘTII NOȘTRI

PE LOCUL IV IN „CUPA PRIETENIA"
Competiția internațională de 

motocros dotată cu trofeul „Cu
pa Prietenia" a continuat la 
Szczecin (Polonia) cu etapa a 
5-a. Din cauza unor indisponi-

rituale și a unei armonii fizice.
„Antrenarea în activitățile de 

mișcare a cît mai multor oa
meni de toate vîrstele se nu
mără printre dezideratele „Da- 
ciadei", ține să remarce tova
rășul Virgil Dănilă, membru în 
Biroul Executiv al Consiliului 
județean al sindicatelor, res
ponsabil cu probleme de sport- 
turism. De aceea am deschis 
porțile competiției pentru toți,' 
de aceea duminică 3 iulie, în 
ziua desemnată a se decerna 
„Cupa constructorilor de ma
șini", am prevăzut o amplă ser
bare cîmpenească, în cadrul că
reia sînt programate crosuri pc 
vîrstă și sexe, jocuri sportive, 
concursuri de orientare turis
tică, alte activități antrenante. 
Toate acestea nu se vor decît 
un debut într-o serie de ac
țiuni similare menite să apro
pie de sport cît mai mulți oa
meni ai muncii".

Declarație pe care o reți
nem ca final al materialului 
nostru, fiindcă răspunde între
bării pe care ne-o propusesem : 
aceea de a vedea cum a pă
truns spiritul „Daciadei" pînă 
la nivelul secțiilor 
ție, cum a reușit 
bilizeze oamenii și 
mine la acțiune...

bilități. țara noastră a prezen
tat o echipă tînără. alcătuită 
din E. Mulncr, R. Diaconu, N. 
Arabadgi si Gh. Voicu. primii 
doi afiîndu-se la vîrsta juniora
tului. Iată ce ne-a declarat la 
revenirea în Capitală antreno
rul Traian Moașa: „A fost o 
întrecere dură. în care tinerii 
noștri motocicliști au avut de 
înfruntat nu numai un traseu 
cu un mare grad de difieuttate, 
ei și adversari valoroși, bine 
cotați în arena internațională, 
La individual, concursul a fost 
cîștigat de bulgarul D. Ranghe- 
îov, iar pe echipe victoria a 
revenit gazdelor. Formația noas
tră s-a clasat pe poziția a 5-a, 
iar E. Mulner a ocupat locul 15. 
N. Arabadgi 18, R. 
și Gh. Voicu 21. din 
curenți".

Diaconii 20
32 de con-

GENERAL
5 ETAPE:

CLASAMENTUL 
PE NAȚIUNI DUPĂ 
1. Polonia 59 p. 2. U.R.S.S. 55 p, 
3. Bulgaria 50 p, 4. România 
33 p, 5. R.D. Germană 32 
6. Cehoslovacia 25 p. 7. 
4 p, 8. Iugoslavia 0 p.

p,
Ungaria

Pe un traseu ales 
municipiului Gh.

în cen- 
Gheor-trul

ghiu-Dej se va desfășura mîine 
etapa a doua a campionatului 
de viteză pe circuit.

de produc- 
el să mo- 
să-i deter-

PROBLEMELE 4 LOR

premii 
sursă 

--------- decît 
ctît. De obicei (atunci cînd se mînă 
la fel de convingător In ambele man
șe) cîștigâtor este același cal, excep
țiile fiind mai rare. Ne-au dovedit-o 
Vîltava, Turei, Ornament și... chiar 
Joben, dor nu joi. lată însă că se 
mai întîmplă (atunci cînd intervin 
anumite calcule de culise) să fie alt
fel, adică un cal să „știe" să fugă 
numai intr-unui din hituri și anume în 
cel „hotărît" de driverul respectiv. 
Așa au procedat S. Onache (Bale
rin), Al. Nacu (lola), și nu moi de
parte joi, G. Grigore cu joben. Ano
nim în primul hit al premiului Grîvl- 
ța el $1-1 adjudecă lejer pe cel de-al 
doilea, cotele raportate, pariul sim
plu 1,20 I. eventul 7 I scutîndu-ne 
de orice alt comentoru. Socotim că a

sosit momentul co cel in drept să 
mediteze asupra oportunității progra
mării unor asemenea alergări ele 
generînd o serie de iregularități. Re
zultate tehnice : Cursa I — Olena
(A. Braîlovschi) rec. T47”9 ; 2. Soli
tar, 3. Curat. Simplu 2,40,. ordinea 
21, ordinea triplă 138. Cursa a l!-a : 
Hobița (I. Crăciun) rec. 1'4O”8 ; 2.
Rîmnicel. Simplu 25, ordinea 22, event 
99. Cursa a lll-a ; Rulaj (I. Oană) 
rec. 1'26"8 ; 2. Hilton, 3, joben. Sim
plu 6,40, ordinea 9, event 75, ordinea 
triplă 65. Cursa a IV-a ; Fiesta (D. 
Arsene) rec. 1'29’'9, 2. Hurdusa. Sim
plu 8, ordinea 6, event 10. Cursa a 
V-a ; Cambel (M. Dumitru) rec. 
1'30"8, 2. Iola, 3. Tita. Simplu 6, 
ordinea 25, event 23, ordinea triplă 
2 140 lei. Cursa a Vl-a Joben (G.

Hilton. Sim- 
13. triplu 
Godeanu 
Incaș, 3. 
15, event 
a Vlll-a ; 
1'35", 2. 
24. triplu

I
g

g
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Duminică, Rapidul ți Cor- 
vinul ne-au dat o duioasă 
melodramă. Duioasă ți prea 
bine cunoscută 
ma i 
vajnic 
ceea 
rere 
însă 
ciul 
să le urli cinstiților și bra
vilor luptători că locul lor 
e numai ți numai în Be i 
Dar, după aceea, te întor
ceai și-ți spuneai că de ce, 
în fond ți Rapidul ți Cor- 
vinul știu să joace mai 
bine, totul era să li se ia 
de pe cap pacostea 
retrogradării. Dar 
rămînea belea și 
atunci apărea în
trebarea : de ce 
să nu lupți pen
tru a evita retro
gradarea prin me
ciuri dc inalt ni
vel sportiv. Iată 
intre ce probleme 
insolubile plutea 
sufletul nostru ți 
ni se scufunda 
gîndul...

Dar nu trec decît 
și la Constanța — tot pen
tru a evita retrogradarea — 
echipele se lansează intr-un 
meci de-ți venea să crezi 
că se decide cine va fi 
campioană. Atmosferă de 
Wembley. 25 000 de oameni 
care uitaseră că tot ei nu 
veniseră cu săptăminile pe 
stadion, lăsînd tribunele 
goale, fără' să le pese prea 
mult de soarta lui Tararache. 
Ritm de zile bune, chiar 
dacă nu infernal. La primul 
gol — îmbrățișările erau 
demne de Keegan ți ai lui. 
Cu toții uitaseră, dragii bă
ieți, de atitea jocuri stupide 
ți oarbe ! Viața lor începea 
de aici, de la ultimul meci 
al campionatului. Toți erau 
transfigurați de fericire — 
și o clipă am mers cu idi
lismul pînă la a recunoaște 
la puștiul ăsta de Zamfir 
(7 dc la F. C. C-ța) surîsul 
copilăros 
McEnroe, 
pentru a 
a „16“-a 
intr-o bătălie pentru supre
mație, Rapidul avea trac, e-

— melodra- 
care luptă 
evitarea a

echipelor 
t pentru 
ce trebuie evitat. Du
năre. De neevitat era 
un singur gind: me- 
arăta așa de-fi venea

asta e 
beleaua

trei zile

al fenomenalului 
părăsit tocmai 

vedea cine va fi 
in România... Ca

moțic, picioarele tremurînde, 
de parcă o aștepta după a- 
ceea Borussia Monchenglad- 
bach și nu lacrimile noastre 
curate de bucureșteni. (Lasă 
că și golul dat in deplasare 
se putea socoti un punct și 
Giuleștiul era salvat!) Me
lodrama s-a transfigurat în 
dramă — adică țineam cu 
ambele echipe ! Bravo, su
flete ! Incit intrebarea de
venea de ce a trebuit să 
se ajungă aici, pe locurile 
acestea blestemate ale 
samentului ? Dar dacă 
s-ar fi ajuns aici, ar 
fi luptat cu otita suflet Ra
pidul ți Constanța, la 30 
iunie 1977, la spartul tir- 

gurilor 7 O, cu cite 
meciuri nenorocite 
s-a plătit acest 
meci bunicel I Ve
deți dară — cum 
zice cronicarul — 
cit de Relative sînt 
toate în fotbal, de 
ce și regretele, ți 
vorbele, ți chiar 
glumele trebuie să 
fie impregnate de 
înțelepciune spor-

c'la- 
nu 

mai

această
tivă care știe că nimic 'nu 
e pierdut pe vecie ți nici 
totul nu e cîștigat definitiv. 
Chiar ca bucureștean, știu 
că, luînd campionatul cu Di
namo, ne vom întoarce ți 
vom întoarce soarta atit cu 
Progresul, cit și cu Rapid, 
cum s-a mai intîmp'lat în 
zile neuitate. Și pentru că 
nu-mi place egoismul local, 
mă gîndesc de pe acum să 
nu ajungă nici Petrolul, nici 
Tirgoviștea, nici Satu-Mare, 
simpatice ți bine venite cum 
sînt, să joace meciuri ■ de e- 
vitarea retrogradării cu 
senzația că luptă pentru 
titlu. E un relativism de care 
e bine să te ferești... E pre
ferabil să lupți mereu pen
tru a fi cel mai bun, chiar 
riscind „c zi proastă", ca a 
lui Chris Evert în semifinala 
cu Wade. Căci „ziua proastă", 
a campionului, cum ne
cum, trece. Dar lupta pen
tru a evita de a fi cel mai 
slab dintre slabi, cel mai 
împiedicat dintre împiedicați, 
e mediocră și mediocritatea, 
vai, nu prea trece.

BELPHEGOR
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I. apărut nr. E al revistei
Din sumarul acestui Inte

resant număr, spicuim :
• „Formarea la elevi a ca

pacității de muncă • - 
dentă — obiectiv esențial 
educației fizice școlare", 
cont. univ. Elena Firea ;
• „Aspecte ale excitabilității 

neuromusculare ta raport cu 
ciclul săptămînal de antrena
ment la alergătorii de viteză",

dr. Dora Ga-

indepen- 
al 
de

de asist, univ. 
vrilescu ;
• „Serviciile 

masă. Execuție 
tactică", de antrenor 
Farkas Paneth ;
• „Unele aspecte ale selec

ției, pregătirii și participării 
în concursuri, in probele de

la tenis de 
— preluare — 

emerit

aruncări", de asist, univ. Du
mitru Gârleanu ;
• „Pasa — element funda

mental in construcțiile tactice 
ofensive la rugby", de antre
nor Dumitru Manoileanu ;

■ „Organizarea competițiilor 
județene de ciclism cu bici
clete de turism", de Nicolae 
Lupu.

Profesori de educație fizică, 
antrenori, tehnicieni ai miș
cării sportive ! Procurați-vă de 
Îndată numărul s al revistei 
„Educație fizică și spori", care 
se află de vînzare la toate 
punctele și centrele de difu
zare a presei din Capitală și 
din țară.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Ce 
gîndește Dudu Georgescu, după 
ce a cîștigat pentru a doua oară

MIRCEA PIETRE ANU, PITEȘTI.
Dintre „Preferințele fotbalistice", 
am reținut următoarele două :

Poștașul : Șuturile cu... adresă.
Naturalistul : Șuturile ia... firul 

ierbii.

DUMITRU DOROFTEI, BOTO
ȘANI. „Am o fetiță care a Împli
nit 6 ani, deci la toamnă va 
merge la școală. Trebuie să vă 
spun că îi place foarte mult gim
nastica. Am auzit că în orașul

prețiosul trofeu „Gheata de aur"? 
Cit mai mult mă antrenez, 
Fără dc răgaz, o clipă, 
Și-am să string, vă garantez, 
„Ghete» pentru ...o echipă !

M. D. RADULESCU, 
,Care a 
Toplak, 
de fot- 
atît de 
Toplak

Grlgore) rec. 1’24"9, 2. ... 
piu T,20, ordinea 7, event 
cîștigâtor 69. Cursa a Vll-a 
(G. Vaslle) rec. 1’26’’3, 2. 
Orestica. Simplu 5, ordinea 
6, ordinea triplă 322. Cursa 
Ruja (Tr. Marinescu) rec. 
Franklin. Simplu 7, ordinea 
cîștigâtor 103. Pariul austriac o fost 
cîștigat (50%) de patru tichete cu 
cinci combinații a 3 963 lei fiecare. 
Report 19 841. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

ANDREI
COMUNA DABULENI. , 
fost motivul demisiei Iui 
antrenorul reprezentativei 
bal a Iugoslaviei Este 
greu de ghicit motivul ? 
aștepta, desigur, alt rezultat și nu 
acel 0—2 de la Zagreb, în meciul 
cu reprezentativa României, .din 
preliminariile campionatului mon
dial.

DAN OLOGEANU, ARAD. O sur
priză plăcută, preocuparea dv. 
pentru alcătuirea de „Cuvinte în
crucișate". Jocul trimis confirmă 
aptitudinile pe care le aveți în 
această direcție, dar — fără să 
fiu specialist — cred că recurge 
prea mult la pătratele negre. Es
te vorba, însă, de o primă în
cercare. Sînt convins că veți a- 
vea reușite, atit în careurile pe 
care ni le veți trimite nouă, eît 
șl în careul... U.T.A.-ei. Vă do
resc succes pe ambele tărimuri 1

Nadiei Comăneel ar fi o școală 
cu profil de gimnastică. Poate fi 
Înscrisă acolo o fetiță care are 
doar 6 ani șl jumătate Vă 
este teamă că e prea mică 1 In 
sporturi cum sînt gimnastica sau 
înotul, copiii sînt cei care obțin 
■marile performanțe ! Ca atare, 
fără a pierde vremea, adresați-vă 
Liceului din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej (telefon : 
11338). Din informațiile pe care 
le dețin, mai sînt cîteva locuri 
libere. Dar, grăbiți-vă ! Sint atî- 
tea fetițe care visează, în mo
mentul de față, să ajungă cam
pioane olimpice, ca Nadia !

MVCARIE, TURDA.
Așa cum ați bănuit, arbitrul a-

Igna, care a apărut pe 
fotbal, este

rădean I. _ 
scena Diviziei A la 
fostul jucător al U.T.A.-ei. El a 
prestat cîteva arbitraje de bună 
calitate, făcîndu-se remarcat în 
acest sezon. Este, firește, nevoie 
de arbitri competenți, curajoși, 
imparțiali. Șl I. Igna — din do
vezile pe care lc-a dat pînă a- 
cum — face parte din categoria 
acestora.

NICOLAE ONOFREI, BOTOȘANI, 
Titus Ozon n-a jucat niciodată 
la Steaua (C.C.A. cum se numea 
această echipă în urmă cu ani). 
El a evoluat in Divizia A sub 
culorile următoarelor echipe : Di
namo, Progresul și Rapid.

EUGEN SURUBARU, IAȘI. Con
trazicerea o aveți tot cu un ie
șean ? Memoria dv. este mai bu
nă : Smărăndescu II a jucat la 
C.S.M.S. (Politehnica» Iași în 1962. 
Mai jucau atunci la această echi
pă : Ursache, Scarlat, Voica etc.

T. FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. 
„Optici diferite la executarea lo
viturilor de la 11 metri. Porta
rului i se pare poarta prea ma
re, iar înaintașului, prea... mică!"

Ilustrații ; N. CLAUDiU



ACTIVITATEA TURISTICĂ DE MASĂ, 
MIJLOC NECESAR SI EFICACE DE DESTINDERE, 
REFACERE A FORȚEI DE MUNCĂ SI INSTRUIRE

Programul de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de partid, precum și Regulamentul com

petiției naționale „Daciada", includ și consideră activitatea turistică de masă ca un mijloc acce O stare de lucruri căreia
sibil, atractiv ți eficient al educației fizice, de întărire a sănătății oamenilor muncii, de petre

cere a timpului liber în mod plăcut și instructiv- educativ.

Preocupări, acțiuni, inițiative, dar și deficiențe sau posibilități încă insuficient folosite
trebuie sâ i se pună capăt

pentru a răspunde acestui obiectiv la nivelul cerințelor — iată tema paginii de față.

Dnpâ trei luni reporterul revine în două întreprinderi bucurcștcnc

PROFESORII - IN VILE CONFORTABILE, 
ELEVII ÎN... VOIA SOARTEI

de săptămină, Comisia de turism din 
organizează excursii de agrement, dru-

75 SEMNALELE CRITICE NE-AU FĂCUT SA... REDESCOPERIM
EFECTELE EDUCATIVE ALE

Cu trei luni în urmă, am în
treprins un raid-anchetâ prin 
mai multe asociații sportive din 
Capitală, avînd drept temă „ac
țiunile sporțiv-turistice la sfîr- 
șit de săptămină : ce-și propun 
și cum sînt de organizate ?“ 
Cu acel prilej am vizitat, prin
tre altele, două 
tăți economice 
Timpuri Noi și întreprinderea 
de încălțăminte ‘ ~
Consemnările făcute atunci 
semnalau unele deficiențe în 
pregătirea excursiilor,. în des
fășurarea programului acestora. 
La Timpuri Noi, de pildă, slaba 
preocupare îri acest sens a fă
cut ca unii participanți să în
calce flagrant disciplina și e- 
tica, provocînd beții și scan
daluri la cabane. Cit privește 
„Dîmbovița", semnalam că, aici, 
rarele acțiuni turistice organi
zate ofereau participanților 
„programe de voie", în locul 
unor acțiuni atractive și edu
cative, ceea ce îi scuteau pe 
inițiatori nu numai de eforturi, 
ci și de răspunderi. Așteptam 
răspunsuri de la factorii com
petent în legătură cu cele 
semnalate dar, din păcate, ele 
nu au venit. Iată un motiv în 
plus care ne-a determinat să 
revenim la unită
țile vizitate să ne 
interesăm de schim
bările produse în 
activitatea celor 
două asociații, în 
stilul lor de mun
că, in perioada care 
a trecut de la 
semnalele noastre 
critice.

Ne-am oprit mai 
tntîi la Timpuri ' 
Noi, unde am stat 
de vorbă, din nou, 
cu secretarul co
mitetului U.T.C., Tudor Moise. 
„Cum era și firesc, ne-a spus 
el, cele semnalate de ziarul 
«Sportul» n-au avut darul să 
ne facă cinste. Cu atît mai 
mult cu cit tineretul nostru este 
harnic în producție, fruntaș în 
alte activități. Comitetul U.T.C., 
în colaborare cu asociația spor
tivă, cu sprijinul comitetului de 
partid și al comitetului sindi
catului, a organizat prelucrarea 
celor semnalate de ziar, in toate 
sectoarele. A fost o dezbatere 
matură, cu măsuri concrete. Cu 
acest prilej, am redescoperit — 
dacă se poate spune așa — im
portanța activității 
fectele ei profund

Și ce a urmat ? 
cătuit un minuțios 
acțiuni pe această 
nizale în cadrul competiției na
ționale „Daciada". „Convinge-

cunoscute uni- 
bucurcștene :

„Dîmbovița", 
făcute

rea noastră este — ne spunea 
președintele comitetului sindi
catului, Dumitru Răducanu — 
că încadrarea în bugetul de 
timp liber al muncitorilor a u- 
nor 
tice 
mai

acțiuni sportive și turis- 
are rezultate dintre cele 
bune, dacă ele sînt bine 

organizate". Iată citeva exem
ple în acest sens : în ultimele 
săptămîni au fost organizate 
două excursii de amploare, prin 
B.T.T., pe Valea Prahovei. Pro
gramul acestora a fost cu grijă 
alcătuit, ceea ce, după spusele 
conducătorului de grup, Florea 
Oancea, le-a asigurat o fru
moasă reușită, 
neuitat — ne 
Am organizat 
live, jocuri 
bieții pe
Multe zile după aceea tinerii 
din întreprindere aii povestit 
colegilor despre cele văzute și 
făcute 
vorbă 
Gigoi, 
„Am 
colegii 
organizată de 
mul a fost frumos, cu jocuri 
sportive și distractive". Un alt 
interlocutor, tratamentistul Vir
gil Hablea : „Eu cred că ar fi 
de evidențiat și faptul că or-

„A fost o zi de 
spunea 
întreceri 

distractive, 
cărările munților".

acesta, 
spor- 
dru-

în excursie. Stăm de 
cu strungarul Gheorghe 
din secția 3 prelucrători, 
participat. împreună cu 
de secție, la o excursie 

curînd. Progra-

La fiecare sfirșit 
cadrul C.M.B.E.F.S. 
meții tematice, o mare gamă de acțiuni sportivo-aplicative 
sub genericul „DACIADEI".

„Din păcate, însă, ajutorul nostru nu este suficient soli
citat de organizatorii de excursii cu mai puține forțe — ne 
spune președintele comisiei, Alex. Sîrbu. Mă refer la unele 
școli, asociații sportive, organizații U.T.C. și sindicale. I-am 
ajuta cu plăcere".

Deci, iată o adresă utilă : Comisia de turism, str. Biserica 
Amzei nr. 6, tel. 50.73.20.

Folosim prilejul pentru a-l ruga pe interlocutorul nostru 
să recomande citeva trasee.

„în primul rînd, turul orașului București, deosebit de in
teresant dacă este bine pregătit. Apoi, la tradiționala Vale 
a Prahovei, aș adăuga : Doftana — Văleni — Cheia, Mâră- 
șești — Pasul Oituz — Balvanyos — Lrașov, întorsura Bu
zăului — Brașov, Giurgiu (Muzeul Independenței) — Roșiori 
(Muzeul Răscoalei din 1907) ș.a.“.

— Ca îndrăgostit al naturii, cu ce impresii v-ați întors din 
ultimele’excursii ?

— Este o plăcere să constați că tot mai mulți oameni 
înțeleg efectele binefăcătoare ale mișcării în aer liber, în 
special Ia munte. Pot fi făcute însă și unele observații cri
tice, ținînd de organizarea excursiilor, de etica drumețiilor 
colective.

IZ rugăm pe interlocutor să le puncteze. „Mai există încă
— ne spune el — unii profesori (chiar de sport) care, în- 
șoțind elevii în excursii, se instalează în vile confortabile, 
iși fac „programe", speciale, iar pe copii îi lasă in voia soar- 
tei. De asemenea, în cazul unor grupuri de excursioniști 
comportarea lasă mult de dorit. Natura este foarte frumoa- 
să. Dar ea se cere privită, admirată și respectată...".

în comuna Suplacu dc Barcău (Bihor)

DIN 700 DE COPII,

variate9 La „Timpuri Noi"
și atractive manifestări sportive 
Ia fiecare sfirșit de săptămină 
® la „Dimhovi(a *—programele 
excursiilor sînt acum mai

Dine întocmite

Traseele turistice se încrucișea
ză prin cele mai pitorești locuri 
ale patriei. Multe dintre ele au 
fost marcate cu indicatoare (ca 
acela din imaginea alăturată) de 
către cei mai tineri drumeți — 
pionierii — in cadrul acțiunii su
gestiv intitulată „Asaltul Carpa- 
ților"

500 PRACTICĂ CICLOTURISMUL

turistice, e- 
educalive". 
A fost al- 
program cu 
temă orga-

ganizația U.T.C., sindicatul se 
preocupă de modul cum ne pe
trecem timpul nostru liber, la 
sfirșit de săptămină, in afară 
de excursii, pe baza sportivă 
Timpuri Noi din Vîian și la 
ștrandurile din jurul Capitalei".

Sînt^ într-adevăr, preocupări 
demne de semnalat. Cit pri
vește planurile de viitor, subli
niem o frumoasă inițiativă : 
programarea unei excursii — 
acțiune în cadrul „Daciadei" — 
pentru tinerii care au ocupat 
locul I pe sector și II pe Ca
pitală în întrecerea formațiuni
lor de pregătire pentru apăra
rea patriei și pentru cei din 
formațiile de taraf și dansuri, 
clasate pe locul II pe sector la 
Festivalul național „Cîntarea 
României".

Și la întreprinderea „Dîmbo
vița" am găsit o activitate mult

îmbunătățită față de situația 
existentă la data primei noas
tre''vizite. „Grija pentru ca ti
neretul, toți angajații să-și 
poată petrece timpul liber cît 
mai plăcut și eficient, în bene
ficiul sănătății, constituie una 
din principalele noastre preo
cupări — ne spunea Constantin 
Florica, președinta comitetului 
sindicatului. După cele semna
late în ziarul dv., am luat mă
suri ca programele excursiilor 
organizate să fie mai bine în
tocmite pentru 
acestora o 
ficiență. 
așa este 
cu președintele asociației spor
tive, Gheorghe Ilie, și cu 
responsabilul cu activitatea tu
ristică în consiliul asociației, 
Paul Vesa. Au fost organizate, 
în ultima vreme, mai multe ac
țiuni în cadrul „Daciadei" : la 
Poiana Brașov, la Cheia și 
Muntele Roșu, la Snagov. Cu 
aceste prilejuri au fost vizitate 
obiective de interes turistic, 
case memoriale, au fost orga
nizate excursii.

Iată, așadar, că atunci cind 
asemenea acțiuni sînt bine pre
gătite ele înregistrează un real 
succes. Programul de perspec
tivă promite și mai mult...

a le asigura 
cît mai bună e- 

Ne-am convins că 
în urma discuțiilor

...Cu alte cuvinte, aproape trei 
sferturi dintre felevil Școlii gene
rale din comuna bihoreană Su- 
placu de Barcău agreează excursi
ile pe biciclete ! Cifra merită, 
evident, sublinieri speciale. La fel 
ca și cei doi inimoși animatori 
ai acestei activități sportiv-apli- 
cative, prof. Octavian Tripon și 
învățătorul Gheorghe Anderco.

Prima... nadă pentru ciclotu
rism a fost aruncată cu aproape 
10 ani în urmă. Ce a însemnat 
ea ? Mici trasee în jurul comu
nei. Și, cum pofta vine mîncînd, 
copiii din Suplacu de Barcău au 
pornit, treptat, spre alte și alte 
rute, au realizat un tur al ju
dețului Bihor. Apoi, în 1971, lan
sare - ---------- . - - -
rele**  
niei ! 
curși 
După 
mat, alte și alte acțiuni, pe lîngă 
cele organizate în țară, în Unga
ria, Cehoslovacia, Bulgaria și Po
lonia.

Tot ce a rezultat din aceste 
parcursuri a format obiectul unui 
„jurnal de impresii44, din an în 
an mai bogat, și în final (aso
ciind ia textele copiilor și 'foto
grafiile care au imortalizat di
verse momente din trasee) o ex
poziție. A fost rodul muncii co
lective a celor două cadre didac
tice și a copiilor. Cine poposește 
la Suplacu de Barcău poate să 
reconstituie mica istorie a ciclo
turismului scrisă de pionierii șl 
școlarii acestei așezări bihorene.

S-a înfăptuit însă și mal mult: 
pe lîngă Universitatea populară 
din comună a fost înființat un 
curs de cicloturism, primul de a- 
cest fel din țară. Mai bine de

30 de amatori de cicloturism vin 
să se Inițieze în tainele acestei 
discipline sportive șl, bineînțeles, 
captivați de tot ceea ce aud. de 
frumusețea unei asemenea activi
tăți, care înlesnește lărgirea per
manentă a orizontului cunoaște
rii, devin adepții excursiilor pe 
bicicletă.

Despre experiența „Suplacu de 
Barcău**  s-ar putea, desigur, scrie 
ceva mai pe larg, dar credem 
că rezumîndu-ne fie șl numai la 
atît ea poate oferi un exemplu 
defi?ln de urmat și pentru alte co
lective de copii șl de tineri.

spectaculoasă peste „hota- 
biherene : un ' tur al Româ- 
In 22 de zile au fost par- 
aproape 1 800 de kilometrii 
aceea, In anii care au ur-

UN CONCEDIU
BICICLETA

ACȚIUNILE SPORTIVE Șl DRUMEȚIILE — PUNCTE DE REPER
ÎN PROGRAMUL COTIDIAN AL VIZITATORILOR STAȚIUNII SLĂNIC MOLDOVA »

Slănic Moldova se înscrie 
de stațiuni balneo-climaterice 
atit de mult apreciate pentru atributele 
lor binefăcătoare. Afirmația este susținu
tă de argumentele pe care ni le-a oferit 
— intr-o recentă convorbire — directorul 
întreprinderii balneo-climaterice din loca
litate, Vasile Predoiu.

„Atracția de care se bucură orașul- 
stațiune Slănic Moldova în rîndurile iubi
torilor de turism români 
ne-a spus 
datorează 
regiunii,

in salba 
ale țării

și străini —
interlocutorul nostru — se

apelor minerale, pitorescului 
ospitalității pe care aceștia o 

găsesc aici și. nu în ultimă instanță, pre
zenței în programul cotidian a activită
ților turistice și sportive. Cred că utili
tatea sportului de masă, a turismului, in
tr-o stațiune de odihnă nu mai trebuie

argumentată. Important este felul cum 
noi, gazdele, reușim să le organizăm".

— Vă rugăm, tovarășe director, să 
ne împărtășiți din 
această privință.

— Principala atenție 
(primar — 
treprinderii 
tată spre 
sportului : 
în centrul 
ținută și bine folosită n.n.), 
cu patru piste, un stadion, terenuri 
tenis, 
in salina Slănic. Pe toate acestea se des
fășoară. zilnic, o bogată activitate. La 
cele spuse doresc să adaug planurile 
noastre de viitor și anume construirea 
unui bazin de înot cu apă caldă, a unei

preocupările dv. în

a organelor locale 
Gheorghiță), a în- 

fost și este indrep- 
bazei materiale. a

Constantin 
noastre, a 

asigurarea 
avem o bază complexă chiar 
orașului (foarte frumos între- 

o popicărie 
de 

dintre care unele amenajate chiar

săli de pregătire fizică, amenajarea unui 
nou teren de handbal, gazonarea terenu
lui de fotbal, construirea unor vestiare și 
altele.

— Aceleași vești bune și în legătură 
cu activitatea turistică ?

— Nu exagerez cîtuși de puțin cind 
spun că împrejurimile sînt aici fermecă
toare. De aceea se și bucură de mult 
succes acțiunile turistice, drumețiile care 
sînt organizate spre masivii 
Demira, deosebit de frumoși, 
adaug faptul că intenționăm 
jăm citeva pîrtii de schi pe 
poate spune că baza noastră 
și clima deosebit de plăcută, asigură bune 
condiții de pregătire chiar și loturilor cu 
sportivi de performanță, care ne vizitea
ză tot mai des in ultima vreme.

Ne-a vizitat la redacție, zi
lele trecute, un tinăr îmbrăcat 
in tricou și purtind pe cap 
șapcă de ciclist. „Mă numesc 
Victor Răceanu - s-a reco
mandat. Lucrez la întreprin
derea de prelucrare a lemnu
lui Dumbrava din Piatra 
Neamț. Fac '-Turul României» 
pe bicicletă...**  Și ne-a întins 
pe masă o - hartă turistică, 
pentru a ne descrie drumul pe 
care l-a parcurs. Victor Ră
ceanu se afla în cea de a 
13-a zi de cind pornise la 
drum. Parcursese traseul : 
Piatra Neamț — Gura Humo
rului — Vatra Darnel — Bis- 
trița-Năsăud - Ctuj-Napoca — 
Oradea — Arad — Herculane
— Orșova — Drobeta Tr. Seve
rin — Craiova - Alexandria - 
București, iar in continuare 
urma să plece spre Călărași
— Constanta — Tulcea — Brăi
la — Bacău — Piatra Neamț. 
Lungimea circuitului : 2 500
km. „M-am gindit că este 
cel mai frumos mod de a-mi 
petrece concediul de odihnă
— ne spunea. Doream demult 
să văd țara cu ochii mei. Și

. am văzut lucruri extraordina
re**.  De notat că in toate lo
calitățile prin care a trecut, 
temerarul turist s-a oprit și a 
trimis acasă, soției șl celor 
doi copii, cite o ilustrată. Va 
fi alcătuit, astfel, un prețios 
album — document, mărtu
rie a unei acțiuni demne de 
toată lauda.

Cine ii mai urmează exem
plul ?

Șandru și 
Aș vrea să 
să amena- 
Sandru. Se 
sportivă, ca

Pagină realizată de î
Viorel TONCEANU 

și Tiberiu STAMA
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Aducind o importantă contribuție la bilanțul 
Olimpice de Ia Montreal (trei medalii de argint, 
tul luptelor și-a propus în continuare consolidarea 
manentă pentru obținerea unor performanțe

Despre reușitele și neîmpliniriie din perioada 
pice, în rînduriie următoare...

al delegației țării noastre la Jocurileolimpic
trei de bronz și un număr total de 36 puncte), spor- 
pozițiiior cucerite printr-o muncă temeinică și per- 
superioare in perioada următoare.
care a trecut de la ultima ediție a Jocurlior Olim-

principalele probleme care au stat pe agenda de lu- 
în timpul care s-a scurs ‘ ~

In legătură cu 
cru a F.R. Lupte 
și pînă în prezent, am avut o discuție cu 
Dona.

Care au fost obiectivele perioadei

de la ultima ediție a J.O. 
secretarul federației. Victor

I

CONTINUĂ „SCHIMBUL DE GENERAȚII"
Prima mare competiție inter

națională la care au luat star
tul luptătorii români, de la în
cheierea Jocurilor Olimpice de 
la Montreal și pînă în prezent, 
au fost campionatele europene 
(la ambele stiluri) de la Bursa 
(26—31 mai). Așa cum se obiș- 
nuește, la primele confruntări 
continentale după încheierea ci
clului olimpic am putut consta
ta o sesizabilă schimbare de 
generații în mai toate formațiile 
aliniate la startul competiției. 
De la această regulă n-au făcut 
excepție nici cele două echipe 
românești. în cea de greco-ro
mane, față de Montreal au apă
rut patru noi titulari : C. Ale
xandru, I. Draica (debutant), I. 
Savin (debutant) și V. Dolip- 
schi. în formația de libere înti
nerirea lotului a fost masivă, 
șapte dintre reprezentanții noș
tri la C.E. fiind pentru prima 
oară selecționați în echipă 
(cinci dintre ei, juniori).

Bilanțul sportivilor români la 
stilul greco-romane a fost exce
lent : 3 MEDALII DE AUR
(Constantin Alexandru, Ion 
Păun, Ion Draica), DOUĂ DE 
ARGINT (Nicu Gingă, Ștefan 
Rusu) și DOUA DE BRONZ 
(Mihai Boțită, Victor Dolipschi). 
Acest succes remarcabil, care 
a adus România pe primul 
loc în clasamentul pe medalii, 
a stîrnit comentarii deosebit de 
favorabile sportului românesc, 
mulți dintre ziariștii acredita’ți 
la Bursa apreciind saltul valo
ric înregistrat în ultimii ani de 
reprezentanții țării noastre la 
mai multe discipline sportive.

Firește, această 
frumoasă reușită a 
luptătorilor români 
ne bucură, cu atît 
mai mult cu cit, 
în componența for
mației reprezenta
tive au fost mulți 
tineri (unii chiar 
juniori), perspecti
va 
astfel 
manțe 
dentâ. 
cient 
că 
campionii 
nentali este junior 
(I. Draica), iar cei
lalți medaliați (cu 
excepția lui V. Do- 
lipschi) sînt tineri 
între 20 
ani. De 
alți doi 
Dicu și 
în vîrstă 
de ani, n-au ajuns 
incă la o maturi
tate sportivă. Cum 
în lotul de lupte 
grăeo-romane exis
tă o atmosferă de 
totală disciplină, de 
muncă la un înalt 
nivel, și dispunem de 
foarte bine pregătiți (I. Cornea- 
nu, I. Cernea, N. Pavel), există 
toate condițiile ca performanțele 
de la C.E. să fie repetate și la 
campionatele mondiale, din luna 
octombrie, de la Gotteborg. în 
plus, trebuie adăugat faptul că 
la lupte greco-romane competi-

repetării unor 
de perfor- 
fiind 
Este

să
unul

evi- 
sufi- 

amintim 
dintre 
conti-

și 25 de 
asemenea, 
tineri, P. 
I. Savin, 
de 20—21

Constantin Alexandru, din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului de premiere la 

campionatele europene de la Bursa

tehnicieni ția continentală este foarte a- 
propiată ca nivel valoric de cea 
mondială, acest stil fiind mai 
puțin dezvoltat pe celelalte con
tinente.

TINERETUL A CONFIRMAT Șl LA „LIDERE"
DAU CONSACRAțlI AU RĂMAS DATORI..

Rezultatele reprezentanților 
noștri la celălalt stil (libere) 
nu s-au situat, însă, la nivelul 
așteptărilor. Aceasta» pe de o 
parte, datorită faptului că echi-

constitue o

august 1976 — iunie 1977 î

— După o analiză temeinică a participării luptățprilor români la 
J.O. de la Montreal și în lumina cerințelor și exigențelor Programului 
de dezvoltare a mișcării sportive aprobat de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ne-am propus să consolidăm o serie de secții cu 
tradiție din județele Constanța, Galați, Mureș, Caraș-Severin, Dolj, Su
ceava, Brăila, Brașov și municipiul București ; de asemenea, ne-am 
propus să înființăm un număr de 50 noi secții cu activitate de nive| 
republican, astfel ca numărul sportivilor 
celor de clasă internațională și cat. I de 
785, față de 415 în anul 1976 ; ne-am 
selecție în toate județele, urmărindu-se 
4-5 luptători la fiecare categorie, precum , 
ciale pentru categoriile mari, îndeosebi |a lupte libere ; 
nu în ultimul rînd, i

sâ ajungă la 5000, iar al 
clasificare sâ atingă cifra de 
propus sâ lărgim baza 
cuprinderea în secții a 
și formarea unor grupe 

’ , ’ ; în fine,
... . .......  una dintre preocupările noastre a fost și

întărirea loturilor naționale și pregătirea lor la un nivel corespunzător 
pentru o prezentare cît mai bună la campionatele europene, din 
luna mai și cele mondiale, din luna octombrie.

— In ce măsură au fost îndeplinite aceste obiective ?

— Chiar dacă nu voi respecta ordinea în care au fost enumerate 
obiectivele noastre, voi începe cu ultimul, cel al participării la C.E. de 
la Bursa. încă din primele luni ale acestui an am organizat întreceri 
de selecție pentru lotul național, într-o competiție în care, prin 
prevederile regulamentului, am facilitat afirmarea tinerilor talentdți 
(n-au participat sportivii din lotul olimpic, nici cei în vîrstă de peste 
25 de ani). Lotul, mult întinerit, s-a pregătit asiduu, rezultatele fiind 
cunoscute : excelent la greco-romane, satisfăcător la libere (au partici
pat șapte debutanți). Secțiile din județele respective s-au consolidat, 
majoritatea acestora avînd acum o producție corespunzătoare. _ Este de 
notat o singură excepție, cea a secțiilor din jud. Caraș-Severin, unde 
deși există tot sprijinul din partea organelor sportive locale, antrenorii 
Nicolae Pcpescu, Dumitru Grozavu (la ' greco-romane) și Gheorghe Tăpă- 
lagâ (libere) nu muncesc cu suficientă pasiune și, în consecință, rezultate
le sînt necorspunzătoare. In schimb, în plus față de propunerile noastre, 
am consolidat activitatea secțiilor din județul Argeș și am extins 
mult aria de selecție, luptele fiind practicate acum în foarte multe co
mune din județele Suceava, Galați, Argeș și Ilfov. De pildă, numai 
în județul Suceava ființează nouă secții sătești, cu rezul
tate foarte bune. Trei tineri de la IPROFIL Rădăuți, proveniți din secțiile 
comunale(Nelu Amariei, Ion Lungoci și Marin Eăbălău), au fost selec
ționați în lotul național de juniori. Sînt primele roade ale muncii 
unor antrenori harnici, inimoși, care cu primit de curînd calificarea 
în urma unor cursuri speciale organizate de federație.

Totuși, trebuie să spunem că acțiunea de îndeplinire a unui obiec
tiv pe care ni l-am propus — col a| înființării unor noi secții cu acti
vitate de nivel republican — a demarat greu. Au fost afiliate secțiile 
Viitorul Vaslui, Rapid Fetești, Rulmentul Bîrlad, Chimia Alexandria, 
I.O.B. Balș, Constructorul București, dar n-au fost consolidate. Aceasta 
este o problemă care va trebui să stea mai mu|t în atenția Biroului 
federal. De asemenea, apreciez că este necesar să întărim activitatea 
in cîteva dintre secțiile sătești, care au și început să constituie princi
palele rezervoare de elemente talentate pentru secțiile de performanță.

de 
cite 

spe- 
dar 

este

SPORTIVI Șl ANTRENORI, LA ORA INTREDARII OR Șl RĂSPUNSURILOR
Cu cîteva Hori...
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toria, prii 
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obținute 
textul ■ 
J.O. ’71
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Brașoveanul Emilian Cristian, 
unul

la
dintre medaliații români 
C.E. de lupte libere.

fost radical schimbată» 
selecționați mulți tineri 
de experiență competi-

pa a 
fiind 
lipsiți 
țională (tocmai pentru a o do- 
bîndi), iar, pe de altă parte, din 
cauză că două dintre ,.piesele 
forte“ ale formației (Ladislau 
Șimon și Vasile Iorga) au con
curat mult sub posibilități. Dacă 
V. Iorga are scuza unei vîrste 
înaintate pentru sportul de per
formanță (aproape 33 de ani), 
ca și titularizarea doar după ac
cidentarea lui Șt. Morcov (me
daliat la J.O. și C.E.), fostul 
campion european și mondial 
L. Șimon a tratat cu superficia
litate pregătirea sa din ultima 
vreme, manifestînd atitudine de 
îngîmfare, situație care nu mai 
trebuie tolerată de colectivul de 
antrenori condus de Ion Crîsnic.

Pentru luptătorii de la libere, 
campionatele mondiale (octom-

brie, Elveția) 
petiție mult mai dificilă 
cele continentale, în lupta 
tru medalii fiind angajați și 
sportivii din R. P. Mongolă, 
S.U.A., Japonia, Iran, R.P.D. 
Coreeană etc. Totuși, cu o pre
gătire mai temeinică (care să 
asigure evoluția corespunzătoare 
a sportivilor consacrați și pro
gresul așteptat al debutanților 
de la Bursa), reprezentanții noș
tri de la acest stil se pot îna
poia din Elveția cu perfor
manțe mai bune decit au reușit 
la campionatele europene.

Dincolo de aceste rezultate pe 
care, la fel ca la greco-romane, 
le dorim pe măsura talentului 
și condițiilor de pregătire 
sportivilor noștri, credem 
federația dc specialitate trebuie 
să acționeze in continuare nu 
numai pentru creșterea formei 
sportive a talentelor existente, 
ci pentru omogenizarea cit mai 
pronunțată și ia un nivel tot 
mai înalt a întregii echipe, ceea 
ce presupune ca prin întărirea 
activității în secții, îmbunătăți
rea procesului de selecție și in
struire să se ajungă Ia o deplină 
acoperire a tuturor categoriilor, 
chiar cu 2—3 sportivi capabili 
de performanțe internaționale.

corn- 
decit 
pen-

ale 
că

de lupte libere : Deși 
cele greco-romane — la 

i__  __ __ ... (prima participare la
J.O. a fost consemnată în 1964) — noi am făcut eforturi pentru a reuși să 
ne apropiem valoric (pe plan internațional) de celălalt stil, 
descoperirii unor elemente deosebit de 
man, V. Iorga, L. Șimon, Șt. Morcov), 
în arena internațională. Acești luptători 
competiții de anvergură. Ladislau Șimon i 
înaltă treapta a podiumului de premiere 
europene. Chiar și la ultima ediție a J. 
Șimon și Șt. Morcov) au primit medalii de 
nu se face primăvară... Trebuie să spun că 
pasionați și pricepuți, iar numărul secțiilor 
foarte redus. In concluzie, luptele libere sînt . 
atenție. Cum putem explica altfel faptul că 
mari cjuburi din țară, Dinamo, a 
selecționat pe cei mai talentați

ION CRISNIC, 
luptele libere nu 
noi în țară ele

Secretul
instruire

antrenorul coordonator al lotului 
au o tradiție asemănătoare cu 

se practică de aproximativ 15 ani

Și, datorită 
dotate pentru acest sport (P. Co- 
am reușit să ne facem cunoscuți 
au obținut medalii la mai multe 
reușind chiar să urce pe cea mai 
la campionatele mondiale și cele 

i.o., .............. ..........................

succeselor
timpurie

doi dintre sportivii noștri (L. 
bronz. Dar, cu cîteva „flori" 
dispunem de puțini antrenori 
cu adevărat productive este 
privite uneori cu mai puțină 

__  _j unul dintre cele mai 
desființat secția sa de libere ? Noi i am 
tineri, ii vom pregăti în continuare cu 

multă atenție și sperăm să fim mereu 
în rîndul fruntașilor la marile con
cursuri internaționale. Totuși, apreciez 
că trebuie puțin schimbată optica în 
legătură cu luptele libere. Altfel nu 
vom putea niciodată atinge nivelul 
celor greco-romane.

Cu gîndul la J. 0. de la Moscova
ION DRAICA : Sint nespus de 

fericit pentru succesul realizat 
la campionatele europene de la 
Bursa. în același timp, mă simt 
dator să-mi exprim recunoștința 
față de antrenorul meu, 
stantin Oflțerescu, care a 
să-mi 
acest 
lăriei. 
vîrsta 
cesul _ ____  __ _ __ .
miilor de ore petrecute pe salte
lele de antrenament. Așa am 
reușit să cîștig încrederea maes
trului Corneanu de a mă selec
ționa în echipa reprezentativă și 
mă bucur că i-am dat prilej de 
satisfacție. Sînt hotărît ca oda
tă cu absolvirea cursurilor li
ceale să particip cu și mai mul
tă regularitate și conștiinciozi
tate la pregătire pentru a putea 
să-mi păstrez poziția fruntașă 
pe care mi-am cîștigat-o in arena 
internațională.

Con-
ștlut 

sădească dragostea pentru 
sport încă din anii eopl- 

Practic luptele de la 
de opt ani, așa Incit suc- 

a venit ca o răsplată a

OFIȚERESCU, an-CONSTANTIN _
trenor la Șc. sp. 2 Constanța: Sînt 
mîndru că doi dintre copiii inl- 
țiațl de mine în tainele luptelor, 
ton Draica și Constantin Alexan
dru (acum, la Steaua), au deve
nit campioni ai Europei. Mai am 
și alți elevi capabili de asemenea 
performanțe !ntr-un viitor nu 
prea îndepărtat. Secretul acestor 
succese este o permanentă cău
tare de talente, instruirea temei
nică și inițierea în tehnica aces
tui sport încă de la vîrsta copi
lăriei. Dacă veți veni la noi 
sală, veți întîlni mulți copii 
7—10 ani care cunosc 
perfect procedeele 
tice.

în 
de 

aproape 
tehnico-tac-

Adevărata experiență se capătă atlt din victorii, cit și din eșecuri
LADISLAU ȘIMON : Deși sînt sportivul care a obținut cele mai mari per

formanțe în luptele libere din țara noastră (un titlu de campon mondial,
unul european, două medalii de bronz la J.O. și aite succese în marile
competiții internaționale), de două ori în cariera mea sportivă am fost as
pru criticat în ziarul ȘPORTUL pentru comportare necorespunzătoare în
competiții de amploare. Ultima dată a fost după campionatele europene de ia 

Bursa, încheiate la sfîrșitul lunii mai. Trebuie să recunosc că în ambele situații 
criticile ce mi-au fost adresate au fost întemeiate. In același timp, vreau 
precizez că nici cei mai valoroși sportivi din lume 
dată numai succese. Nu afirm aceasta pentru 
cărui tînăr apar unele momente de cumpănă, 
trase atît din succese, cît și din eșecuri, așa 
periență în sportul de performanță. Sînt decis să mă pregătesc pe viitor 
așa cum am făcut-o de cele mai multe ori în activitatea mea sportivă - 
adică să nu-mi mai permit momente de relaxare — pentru a putea dovedi 
că rămîn același sportiv fruntaș în ierarhia luptelor libere pe plan inter
național.

SO 
n-au obținut de fiecare 

a mă scuza. în viața fie- 
Dar învățămintele trebuie 
se constituie adevărata ex-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ceasta succintă trecere în revistă 
a împlinirilor și minusurilor din activi
tatea sportului luptelor ne relevă două 

aspecte diferite în cadrul aceleiași fede
rații. Luptele greco-romane, care au o 
mai îndelungată tradiție în țara noastră, 
sînt bine organizate, dispun de secții 
puternice care asigură loturilor naționale 
- la toate eșaloanele - elemente ta
lentate, bine pregătite, capabile să facă 
față cu succes întrecerilor internaționale 
de orice nivel. In același timp, luptele li
bere dispun de un potențial mai scăzut, 
tinerele talente apar sporadic și, neexis- 
tînd o concurență puternică, titularii echi-

pei naționale nu se pregătesc întotdeau
na in mod corespunzător, rezultatele fiind 
și ele fluctuante. Or, otita vreme cit cele 
două stiluri solicită aceleași calități din 
partea celor care le practică — și este 
evident că tineretul țării noastre dispune 
de ele — (dovadă nivelul valoric înalt 
atins de greco-romane) este necesar ca 
federația de specialitate să ia toate mă
surile necesare pentru o dezvoltare a 
luptelor libere la nivelul celor greco- 
romane. Considerăm că este nevoie de o 
mai judicioasă repartizare a cadrelor pe 
cele două stiluri și de promovarea cu 
curai in rîndul antrenorilor a unor tineri

care au practicat cu succes luptele li
bere. De asemenea, apreciem că selec
ția și procesul de instruire trebuie să 
coboare ca vîrstă la nivelul copiilor, teh
nica puțind fi însușită și perfecționată 
încă de la vîrsta de 8—10 ani. Apreciem 
că federația noastră dispune de capaci
tatea organizatorică necesară și, în con
cluzie, activiștii ei trebuie să-și modifice 
optica în privința celor două stiluri ale 
aceluiași sport, astfel ca luptele libere 
să realizeze saltul valoric așteptat de 
mai mulți ani.

I
I
I
I
I

Materiale realizate de
Mihai TRANCĂ I
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flVEKIR DE REPREZENTARE' Continuăm investigația noastră privind 
modul în care se acționează — Ia toate 
îivelurile — pentru îndeplinirea 

obiectivelor stabilite în Programul de 
dezvoltare generală a mișcării sportive 
pînă în 1980, aprobat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., cu două discipli
ne care, după cum se știe, au adus, de-a lun
gul anilor, o importantă contribuție la afir
marea și consacrarea sportului românesc în 
arena internațională : LUPTE și SCRIMA.

Necesitatea dezvoltării IN CONTINUARE, 
CU PRIORITATE, a ramurilor sportive in

dividuale — printre care se numără și aceste 
două discipline — cu o mare pondere în pro
gramul Jocurilor Olimpice, cu posibilități 
și perspective reale de afirmare la J.O. din 
1980, este în mod deosebit subliniată de pro
gramul la care ne referim. Pentru că timpul 
scurs de la ediția trecută a Jocurilor Olim
pice constituie o etapă importantă, în care 
trebuiau realizate însemnate progrese, ne 
propunem, în numărul nostru de astăzi, ana
liza și comentarea rezultatelor obținute — în 
această direcție — la cele două discipline.

REVENIRI PROMIȚĂTOARE, DAR Șl REZULTATE MEDIOCRE
AWWWWWWWW

Ka ediție a campio- 
H (Budapesta 1975), 
■înscris cea mai bo- 
■ilă in cartea sa de 

mondial (floretă 
^Bin Ecaterina Stahl) 
^~>ronz (echipele de 

sabie), un an mai 
^inuvee de la Mont- 

li
făcîndu-și da- 

medaliată cu bronz și 
ip, clasat pe locul 4. 
a cu rezultatele înalte 
;ia României. In con- 
jnlize efectuate după 
■de Programul pri

vind dezvoltarea activității de educație 
fizică și sport pe perioada 1976—1980 și 
pregătirea sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpice din 
1980, aprobat de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., scrima, disciplină cu 
Importantă pondere olimpică, și-a propus 
o revitalizare a potențialului, o reașe
zare, pe baze mai exigente, a procesu
lui de depistare, lansare și pregătire a 
performerilor. Acum, în preajma primu
lui examen de după Montreal ’76, a 
campionatelor mondiale de la Buenos 
Aires, schițăm un tablou al scrimei noas
tre, dincolo de unele succese sau eșecuri 
ale acestui an. Pentru că statistica a

Înregistrat în acest an succesul floretis- 
tei Ecaterina Stahl la prestigiosul „Tro
feu Jeanty" sau al sabrerului Alexandru 
Nilca la „Turneul țărilor socialiste", as
censiunea spectaculoasă a echipei de 
spadă în ierarhia europeană și stabiliza
rea celei de sabie în elita probei, dar și 
penuria de rezultate bune ale floretiș- 
tilor, dar ceea ce interesează, în primul 
rind, este perspectiva și jaloanele sale de 
rezonanță, rezultatele la campionatele mon
diale și Jocurile Olimpice. Or, acestea 
nu pot fi rodul întîmplării, al inspirației 
de moment, ci al 
responsabil, de pregătire, 
dament 
ciplina,

unui proces complex, 
al cărui fun

ii constituie munca, știința, dis- 
dăruirea.

A\\\\\\\\\\\\W

dar aproape 1000 se facă în 
Și

f clasificați
pentru 

I departe 
lortivă cu 
p. Apara- 
Istisitoare, 
I dificul- 
e&taculos, 

cu 
► jocurilor 
area 
se

care abia urmează să 
competiții la nivelul juniorilor 
cadeților (un excelent prilej: C.M. 
de tineret din anul 1979, orga
nizat în țara noastră), ne îndoim

că ei pot alcătui schimbul de 
mîine al actualilor titulari. Or, 
între generația performanțelor de 
azi și cea a viitorilor doi există, 
din nefericire, un hiatus valoric.

ne

pe 
face 

un 
proze- 
practi- 
elegan- 
al pre- 
rapide, 

olim- 
în joc) 

în țara 
La a- 
aproa- 

de uni- 
aso- 

ce, ra-

de
Italia, 

regulă,

com- 
seamnă
or cifre 
rectivele 
leit, așaașa

Ju_ 
[estimați 
■ claslfi- 
■te, nu*  
& 'ivita! o 
pdrat că 
țțL corn
ii in-

în-

în 
afin

gerea realei performanțe, 
obligă să fim circumspecți.

Intr-un asemenea context 
cina trasată scrimei de a selec
ționa și testa anual 8 000—10 000 
de copii și juniori capătă o im
portanță vitală. Ce s-a făcut pînă 
acum, in acest sens ? Răspunsul 
primit de la secretarul federa
ției, Dionisie Tepșan, a fost eva
ziv : „Fiecare dintre cei 57 de 
antrenori cu normă întreagă pe 
care îi avem a trecut prin sita 
selecției anuale cîteva sute de 
copii..." Și cîți au rămas, socotiți 
fiind de acești specialiști că 
au un viitor în scrimă? Răspun
sul n-a fost mal precis decît cel 
anterior : „Neconcordanța constă 
în faptul că inițierea în scrimă 
începe în jurul vîrstei de 8—9 
ani, dar competițiile se adresea
ză doar copiilor de la 10 ani în 
sus, inițierea în scrimă nefiind 
lesnicioasă. Așa îneît, în acest 
interval de timp, concurența 
jocurilor sportive, care-i scoate 
rapid pe copii în arena publică, 
cu un minimum de deprinderi, 
se face serios resimțită printre 
candid,ații la scrimă". O piedică 
reală dar, după părerea noas
tră, nu insurmontabilă. Cu o 
condiție : cel chemați să se ocu
pe de cei mai mici scrimeri (și 
ce bine ar fi ca aceștia să se 
recruteze In special dintre fos
tele glorii ale scrimei românești), 
să găsească, cu simț pedagogic, 
formele atractive de întrecere, 
specifice vîrstei și cunoștințelor 
acumulate. Pentru ca acești' co
pii să se simtă atrași de ineditul 
situației de competitor, să nu se 
plictisească în sală, nu trebuie 
neapărat să li se pună la dispo
ziție un campionat național și 
medalii ! Inițiativa personală are 
aci un vast cîmp de manifestare.

ECATERINA STAHL :

sâr

campioana mondiala

de 14 ani

NIMENI NU-I BATRIN CIND MUNCEȘTE !
„N-aș putea spune câ tot vorbindu-se în jurul 

turilor, n-am avut și momente dificile, peste care am trecut cu greuta
te (și uneori cu lacrimi...). Dar n-am cedat pentru câ, de fiecare datâ, 
la momentele de cumpânâ, am simțit câ mai am resursele 
unei noi 
întregime 
vat marii 
mai mari 
ani titlul 
feul Jeanty", în aceastâ primâvarâ, în compania ce|or mai bune flo- 
retiste din lume. Nu dau înapoi de la cerințele actuale ale procesului 
de pregătire — mult sporite față de anii trecuți — dar consider câ, mai 
mult ca oricînd, acum se impune o reală individualizare a antrenamen
telor. Dincolo de parametrii necesari comuni, este necesară o diferen
țiere în cerințe față de un trăgător care și-a dovedit valoarea Inter
națională pe planșe timp de peste un deceniu, și fațâ de un altul, 
care abia intrat în vederile selecției vrea rabat la antrenamente, uitîn- 
du-se mai mult ia ce facem noi, decît la ce-l pretinde antrenorul... 
întinerirea loturilor nu trebuie sâ fie un scop în sine, ci doar valoa
rea și forma sâ dicteze. Nimeni nu-i bâtrîn

me u de întinerirea lo-

necesare 
bâtâlii. Resurse acumulate în anii tinereții mele, dedicați în 
scrimei românești, și păstrate printr-un regim de viața adec- 
performanțe. Sâ nu credeți câ întîmplâtor am cunoscut cele 
satisfacții ale carierei în acești ultimi ani, cucerind la 29 de 
suprem la ultima ediție a campionatelor mondiale și ,,Tro-

„Noul val" eșuează

cînd muncește".

în anonimat ?

to- 
mai 

că 
lun- 

de'are de

• local
?), 

||| 

w.

Este emoționant să vezi alături 
pe planșe evoluînd pe campioa
na mondială de floretă Ecaterina 
Stahl (31 ani) 
copiilor ~ ‘ 
ani), 
J.O. 
ciuc 
său 
ani).

? au 
reunire. Dar, cîți dintre acești ti-

și pe campioana 
Gabriela Betucher (14 

pe medaliatul cu bronz la 
și C.M. sabrerul Dan Irimi- 
(28 ani) și mult mai tînărul 
emul Florin Păunescu (16 
Aspiranții la gloria sportivă 

ce învăța dintr-o asemnea

Să fie, oare, o întâmplare că 
la ediția din acest an a campio
natelor mondiale de tineret, de 
la Viena, nici unul din 
reprezentanți 
depășit faza 
sîndu-se, cu 
locurile 16 ? 
precedent în ______ __ ____
cenți a participării scrimei ro
mânești la această trecere in re
vistă a viitorilor competitori 
titlurile olimpice și mondiale. Și 
chiar dacă unii dintre ei se află 
la o virstă fragedă, acuzînd lip
sa de experiență (floretista Feli
cia Truț, sabrerul Florin Păunes
cu, floretistul George Oancea), 
ceilalți, vizați tocmai pentru ac
țiunea de întinerire a loturilor 
reprezentative, s-au dovedit 
foarte departe de actualul stan
dard internațional. Floretistele 
Marta Griga și Adriana Bacioi, 
spadasinii Mihai Popa și Ion Ni- 
țulescu, sabrerul Emilian Nuță 
au fost la Viena niște anonimi, 
într-o competiție unde România 
deține în două decenii 8 titluri 
mondiale ! Aceste slabe rezultate 
nu sînt întâmplătoare. Ele se da- 
toresc, în special, superficialită
ții și lipsei de răspundere cu 
cane unele centre de scrimă a- 
bordează problema vitală a per-

o bună bucată de vreme

ihăsuri 
teste „

al 
„se- 

unui lot 
ecial ti-

hatensive" 
^ștui an 
fease în 
R irnpice. 
^uitatele

Mont- 
repre-

în spe- 
.mărindu-
lor (10-12 

adevăr, 
din Ca- 

aces-
irnice.

fe- 
pre-

a 
ani. 

la 
ona-

[șanse 
romo-

(pu- 
doar 

rea 
deca-

cei 12 
ai României n-a 
preliminariilor, cla- 
toții, mai jos Iz 
Este un fapt fără 
istoria de două

de

de-

la

trec . __  __ ____
umbra acestora, considerînd 
și-au făcut datoria, abandonînd 
munca de creștere a noi și noi 
elemente. Ba mai mult, odată cu 
punerea în aplicare a normelor 
și cerințelor pentru sportul de 
performanță — constituirea gru
pelor pe niveluri valorice — 
mulți antrenori, interpretînd gre
șit aceste' cerințe, au renunțat la 
munca cu grupele de juniori și 
copii. Selecția la cluburi nu e 
permanentă și pe generații. De 
aceea no există un permanent 
flux valoric, un schimb real de 
generații.

in 
că

prof. DIONISIE TEPȘAN

Alături de scrimerele cu experiență bogată. își desăvârșește pre
gătirea tânăra generație. Atelierul de lucru, moderna sală de 

scrimă Floreasca din Capitală
neri și foarte tineri scrimeri vor 
fi prezenți Ia J.O. de la Moscova, 
în anul 1980 ? Pentru că, fără 
a fi sceptici în privința talentu
lui micilor scrimeri (cei ce au a- 
cum 14—15 ani), și a căror verifi-

spectivei. Sint secții care își jus
tifică prezența prin 2—3 trăgă
tori înscriși, aceiași la toate 
competițiile și adeseori fără va
loare. Sint antrenori care, după 
ce dau lotului unul-doi trăgători,

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Budapesta, campioana 
mondială Ecaterina Stahl (România). "" 
să se numere ți la actuala ediție a 

medalii

Floretistele noastre
C.M. printre candidatele

speră 
la

Este evident că fără un aport 
susținut și extins al tuturor sec
țiilor existente, activitatea scri
mei românești nu poate atinge 
Intr-un viitor apropiat cotele 
valorice așteptate. Și pentru că 
am vorbit de copii și juniori, să 
ne oprim, pentru început, la de
tașamentul școlilor sportive, cele 
menite să aducă pe planșe pe

cei __ __
prindă cu a.b.c.-ul scrimei 
performanță. Un etalon

mai mici scrimeri, să-l de
da 

performanță. Un etalon recent 
de apreciere : dintre £el 24 de 
finaliști ai campionatelor națio
nale individuale ale juniorilor 
mici (13—15 ani), 11 reprezentau 
entități școlare, două din cele 
4 titluri revenindu-le.

Steaua și amintirea „Cupei Europei'*
Ajungînd în vîrful piramidei, la 

cluburile cu recunoscut aport în 
marea performanță, și implicit, 
în reprezentarea scrimei românești 
In arena internațională, trebuie să 
subliniem .cîteva aspecte, unele 
contradictorii. Astfel, STEAUA — 
clubul care deține cu autoritate, 
de ani și ani, supremația în 
competițiile interne. furnizînd, 
totodată, majoritatea componen- 
ților loturilor reprezentative — își 
reflectă activitatea și în faptul că 
din cei 28 de sportivi legitimați 
17 au categoria internațională de 
clasificare și restul categoria I. 
Un bilanț pilduitor. Se pare însă 
că semnele „eroziunii" timpului 
au început să se observe în com
portarea unora dintre reputații 
scrimei militare și secția presti
giosului club bucureștean nu 
trebuie să aștepte pasiv momen-

(secretarul F.R. Scrimă) :

PREA PUJINI ANTRENORI
„Avem un numâr cu totul insuficient de antrenori care, practic, mi 

pot acoperi lucrul individual cu sportivii nominalizați și, totodată, o 
reală selecție permanentă în secții. Ar fi necesar sâ avem în fiecare 
secție cel puțin 4 antrenori, cîte unul de armă, dar noi avem în total 
57 la 43 de secții. Aceasta nu înseamnă, însă, că toți tehnicienii noș
tri dau randamentul așteptat, câ ei sînt la curent cu noutățile interve
nite pe plan mondial în procesul pregătirii. Mai ales câ, sâ nu uitam, 
trecem acum printr-o schimbare de generații nu numai la sportivi, ci 
și la antrenori. Bâtrînii maeștri de arme șl animatori cum ar fi antre
norii emeriți Alexandru Csipler (Satu Mare), Andrei Vilcea (București), 
ca sâ dâm cîteva exemple, se află în preajma... retragerii în timp ce la 
cirma centrelor trec foști scrimeri, pînâ mai ieri încă trăgători. Recent, un 
curs organizat de federație a fost absolvit de 18 candidați. Toți tinerii an
trenori vor fi ajutați și asistați în continuare de către forul de specialitate 
dar, mai ales, ei înșiși trebuie sâ se ajute, muncind cu- responsabilitate și 
entuziasm, întronînd în rîndul elevilor lor spiritul de exigența, dăruire și 
disciplină. Pentru că, 
locul l“-

vorba proverbului românesc : „Omul sfințește

tul schimbului de generații care, 
oricum, nu trebuie făcut in cor- 
pore, la nivel de echipă. Iar 
noul schimb de ștafetă trebuie să 
aibă un singur etalon de apre
ciere : performanța internaționa
lă. Prea de multă vreme 
mai văzut o echipă a < 
Steaua învingătoare 
Europei"...

Cînd DINAMO a 
lumea scrimei, cu 
declarate și entuziasm, 
RUL constănțean și-a ____
campania legitimărilor de răsu
net, se părea că ierarhiile pres
tabilite nu vor mai rezista. Dar 
iată că floretistele și, mai ales, 
sabrerii dinamoviști 
frumușel în „cutia" 
lui. iar floretistele și 
constănțeni au rămas niște .,out
sider!". Ni s-a spus să așteptăm, 
că cei mici vor crește. Timpul, 
însă, deși nu prea lung, nu a- 
rată semne prea bune. La cam
pionatul național individual de 
sabie, de la lași, concurenții di
namoviști erau asistați de un 
metodist (care doar lua notițe...) 
șl de o- . antrenoare de floretă. 
Iar floretistele și spadasinii 
constănțeni care nu se antrenează 
la lotul reprezentativ sînt evi
dent handicapați în competiții 
față de coechipieri ceea ce do
vedește că volumul și intensita- 
tatea antrenamentelor efectuate 
Ia club (ca șl în alte secții, de
altfel) nu 
Cît despre 
de secția
I.E.F.S. - 
„stație-pilot" 
fesori de ! 
grăitor faptul că această secție 
nu mai figurează printre cele 
prioritare...

n-am 
clubului 

in ,,Cupa

revenit în 
mari intenții 

iar FA- 
început

au Intrat 
clasamentu- 

spadasinii

sînt corespunzătoare, 
.rezultatele obținute 
de scrimă de la 

care ar trebui să fie o 
‘ pentru viitorii pro- 
scrimă ! — vorbește

Este evident câ scrima româneasca traver
sează o perioada de reașezare, în care 
schimbul de generații - nu numai în rîn

dul sportivilor, ci și al antrenorilor - trebuie sâ 
constituie un prilej de înviorare, nu numai pe 
planul firesc, obiectiv, al întineririi loturilor re
prezentative, ci și pe cel al disponibilităților de 
muncâ și organizare In acest amplu proces care 
vizeazâ, deopotrivă, amplificarea, consolidarea 
bazei sale de masa, și reprezentarea internațio
nala la nivelul prestigiului cîștigat de scrima 
româneasca în ultimele doua decenii, responsabi
litatea, disciplina, munca științifica și spiritul de 
inițiativa trebuie sâ constituie pilonii de rezis
tența. Ce necesita rezultatele actuale ale scrimei 
noastre - care sînt 
ne și materiale -

sub
ca

posibilitățile recie, urna- 
priorități ale viitorului ?

al
și creșterea

tuturorG un aport real 
depistarea, selecția 
meri, pentru animarea calendarului competițional

sazliilor pentru 
viitorilor perror-

și cu inițiative locale, pentru pregătirea trăgăto
rilor fruntași la nivel internațional ;

• procesul de selecție al copiilor nu trebuie 
privit ca o acțiune de „campanie", de permanența 
sa depinzind fluxul firesc al generațiilor de scri
meri ;

O antrenorul - element determinant in schim
barea opticii asupra procesului de pregătire - 
trebuie sâ fie el însuși un exemplu de muncâ 
devotată, nedrămuitâ. exigentă, cu 
îndreptate asupra performerului, 
aspiranților la performanță ;

G responsabilitatea trăgătorilor 
manifeste începînd cu procesul de 
a neglija nici un factor a! antrenamentului, con- 
tinuind prin exprimarea combativă și lucidă pe 
planșele de concurs și terminind cu respectarea 
riguroasa a cerințelor vieții sportive.

Materiale realizate de 
Paul SLĂVESCU

ochiul și inima 
dar și asupra

trebuie sâ se 
pregătire, fârâ



COMPORTĂRI SI PERFORMANTE
INTERNATIONALE ALE SPORTIVILOR ROMANI

TENISUL,BUENOS AIRES: Campionatele mondiale de scrimă
CU GI'NBUL LA „AUDUL“

SI A CONDIȚIILOR ACTUALE!
V 5

Scrimerii români vor traversa 
din nou Oceanul pentru a parti
cipa la Campionatele mondiale, 
ediția din acest an fiind găzduită 
de continentul sud-amerlcan, la 
Buenos Aires. Toți cei 16 repre
zentanți ai țării noastre vor a- 
borda întrecerea supremă cu gîn- 
dul că acolo, in capitala Argen
tinei, acum 15 ani. floretlsta Olga 
Szabo a cucerit laurii victoriei. 
Si. trăsătură de unire peste timp, 
campioana lumii en titre este tot 
o floretistă româncă, Ecaterlna 
Stahl.

De altfel, scrimerii români vor 
avea de apărat, intre 14 și 24 iu
lie. șl alte poziții fruntașe obți
nute in ierarhia mondială la ul
tima ediție a C.M. 1975, de la Buda
pesta : medaliile de bronz ob
ținute de echipele de sabie șl flo
retă feminin. Este adevărat, peste 
bucuria celei mal bune recolte ob
ținute de scrima românească la 
o confruntare mondială, s-a aș
ternut brîlma insatisfacției după 
J.O. ’76. de la Montreal. Dar în 
acest an scrimerii noștri fruntași 
au reușit să revină, pas cu pas, 
in prim planul competițiilor in
ternaționale de anvergură, dîn- 
du-ne speranța într-o reprezenta
re de ținută la Buenos Aires. Ia
tă citeva puncte de referință.

Sabrerii — cei acreditat! cu cele 
mai mari șanse la medalii, sin
gurii, de altfel, care au fost la 
Înălțime și Ia Montreal — au fost 
pe podiuthul tuturor concursuri
lor la care au participat în acest 
an, iar în proba individuală Ale
xandru Nilca a terminat învingă
tor la Kiev. în „Turneul țărilor 
socialiste" și Dan Irimiciuc a in
trat în finala „Trofeului Luxar- 
do“. Tinînd cont de faptul că din 
echipa U.R.S.S., campioană mon
dială și olimpică, vor lipsi primii 
doi trăgători. Sldiak șl Krovopus- 
kov, iar echipa Ungariei, vice- 
campioană mondială, se află în 
scădere de formă, considerăm că 
aspirațiile sabrerilor români (sus
ținute cu înalt simt de răspun
dere) iși pot găsi la C.M. o încu
nunare deplină. Floretistele, 
rîndul cărora emulația pentru

tularizare a fost Întreținută cu 
mai mult dinamism de „noul 
val", au lăsat să se Întrevadă am
biții renăscute pentru lupta lor cu 
eternele rivale, floretistele sovie
tice șl maghiare, clasîndu-se pe 
locul secund la turneul de la 
Minsk șl pe locul 3 la „Turneul 
celor 7 națiuni" șl la „Turneul 
țărilor socialiste" ; campioana 
mondială Ecaterina Stahl și-a de
pus din nou candidatura prin 
victoria la prestigiosul „Trofeu 
Jeanty", în timp ce mal tînăra 
sa coechipieră, Magdalena Che- 
zan a fost finalistă la „Turneul 
țărilor socialiste".

Spadasinii au avut în acest an 
o surprinzătoare (și îmbucurătoa
re !) ascensiune. CIștigarea „Tur
neului țărilor socialiste*  șl locul 
secund în „Cupa Europei" și in 
turneul de Ia Tallin, trebuind 
să-și găsească confirmarea la C.M. 
în compania redutabilelor echi
pe ale R.F.G., Suediei și Elveției, 
pretendente autorizate la medalii. 
Floreta masculină — neconvingă
toare în ultimii ani — va avea la 
Buenos Aires doar un singur re
prezentant, pe fostul campion 
mondial de tineret, Petru Kuki, 
care șl-a dobindlt selecția prin- 
tr-un loc 3 la „Turneul țârilor so
cialiste". Și dacă la Budapesta el 
a fost la un pas de finală, poate 
că la Buenos Aires va dovedi că 
poate H și un bun... senior.

LA ROLAND GARROS
trei ani, tenismanii ro- 
cei francezi se vor afla

După 
mâni șl 
din nou, față in față, în cadrul 
„Cupei Davis". Ultima oară, în 
1974, la București băieții noștri 
au obținut o victorie clară cu 
4—1. tn zilele de 22—24 iulie, 
o nouă întîlnire România — 
Franța, dar la Paris, pe „cen
tralul" de la Roland Garros. 
Coincidența face ca pe acest te
ren, în urmă cu 11 ani, să-și fi 
făcut debutul în echipa noastră 
de „Cupa Davis" tînărul de 20 
de ații, Ilie Năstase, care de 
atunci a ajuns la 113 jocuri în 
cadrul acestei mari competiții.

Noua întîlnire, de la Paris, 
reprezintă finala grupei A a zo
nei europene. In caz de victorie 
a echipei noastre, finala euro
peană se va desfășura la Bucu
rești, în august.

Intre 11 și IZ iulie pe terenu
rile de la Progresul din Capi
tală se vor desfășura jocurile 
competiției balcanice, cu parti
ciparea echipelor masculine și 
feminine ale Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și României.

în 
ti-

FLECARE TURNEU

LA POLO
turnee ale po- 

____r____ continuă în a- 
ceastă lună (13—17 iulie) cu cel 
de la Budapesta, dotat cu „Cu
pa H ungaria". La întrecerile 
care vor avea loc în bazinul 
din insula Margareta vor fi pre
zente cîteva dintre fruntașele 
poloului mondial. Este vorba de 
primele cinci clasate la ulti
ma ediție a J.O. de la Mont
real (Ungaria, Italia, Olanda, 
România și Iugoslavia) cărora 
li se adaugă formația campioa
nă mondială în 1975, la Caii, e- 
chipa Uniunii Sovietice. Pentru 
fiecare dintre acestea (cu ex
cepția Iugoslaviei, celelalte cinci 
au participat recent la turneul 
de la San Remo) evoluția de la 
Budapesta va fi foarte intere
santă de privit în perspectiva 
campionatelor europene, din au
gust (14—21) de la Jonkoping, 
din Suedia. Credem că jucătorii 
noștri se vor strădui să elimi
ne, în meciurile de la Budapes
ta, lipsurile constatate în parti
dele de la San Remo.

Seria marilor 
loului european

Un campionat mondial 
celași timp și campionat 
pean) și un campionat 
nental, rezervate juniorilor, își 
programează întrecerile în a- 
ceastă perioadă.

Primul este cel al halterofili
lor. Concursurile sale vor avea 
loc în Bulgaria, la Sofia, în
tre 10 și 15 iulie și vor reuni 
pe podium pe cei mai buni re
prezentanți ai noii generații de 
halterofili. Printre concurenți se 
vor afla și sportivi români ca
re, de mai multă vreme, își 
pregătesc participarea, dorind să 
depășească un anumit plafon de 
mediocritate care a caracterizat, 
pînă acum, participarea halte
rofililor noștri, juniori și mal 
ales seniori, la competiții de 
o asemenea amploare. Cele cî
teva 
tima 
renți 
tele, 
te recent de Dumitru Petre și 
Mircea Tuli la „Cupa Dunării", 
la Trencin) sînt o dovadă că și 
în această ramură sportivă pot 
fi înregistrate salturi de cali
tate și rezultate bune.

„Mondialele" și „europenele"

(în a- 
euro- 
conti-

succese înregistrate în ul- 
vreme de tinerii concu- 
(avem în vedere, între al- 

și locurile fruntașe ocupa-

din Bulgaria ar putea fi, în a- 
ceastă privință, un foarte bun 
prilej de lansare pe orbita per
formanței autentice și a unora 
dintre juniorii români.

In ultima decadă a lui iulie, 
la Vichy, în Franța, se vor des
fășura campionatele continenta
le de tenis de masă pentru ju
niori $1 
acest an 
recorduri 
anunțate 
naționale 
nine la categoria juniorilor L 
La juniori II (cădeți), sînt în
scrise cîte 23 de formații. Tine
rii noștri reprezentanți, între 
care frații Zsolt și Iosif Bohm, 
Eva Ferenczi, Maria Păun, au 
șanse să-și înscrie numele prin
tre fruntașii competiției, așa 
cum au făcut-o, de-a lungul a- 
nilor, mulțl alți jucători și ju
cătoare din țara noastră.

cădeți. La ediția din 
a C.E. vor fi realizate 

de participare, fiind 
28 de reprezentative 
masculine și 22 femi-

„CUPA EUROPEI-
PENTRU A 4-a

Pe Snagov, astăzi au loc fina
lele tradiționalei regate de cano
taj feminin, urmînd ca la sfîrși- 
tul săptăminli viitoare, să se des
fășoare „Regata Snagov“ la caiac- 
canoe. La startul diferitelor pro
be vor fi prezente numeroase am- 
barcațil de valoare internațională.

In ansamblul pregătirilor pe ca
re le efectuează tn vederea par
ticipării la „mondiale" (canotajul 
la Amsterdam, în august și caia- 
cul-canoea la Pancerevo, tn sep
tembrie) sportivii noștri vor lua 
parte la mal multe concursuri 
internaționale de amploare : „Re
gata Poznan" (9—10) la canotaj, 
regatele Brandenburg (în aceste 
zile), Copenhaga (22—24) și Byd- 
goez (28—31).

OBIECTIVUL CICLIȘTILOR: TULUL BALCANIC
După Varșovia — Berlin — 

Praga, drumul olimpic al ci
cliștilor noștri către Jocurile de 
la Moscova din 1980 va trece a- 
cum, în iulie, prin București și 
Brașov. Primul test, cel de la 
„Cursa Păcii", a fost apreciat 
ca izbutit, cicliștii români lu- 
înd astfel o primă opțiune pen
tru viitoarea lor participare la 
Jocurile Olimpice. Al doilea test 
îl prilejuiește ediția a X-a a 
Jocurilor Balcanice pe care, în 
acest an, le va organiza Fede- 
i .
cerile — este vorba de cele două

acest an, le va organiza Fede
rația română de ciclism. între
cerile — este vorba de cele două 
curse clasice de fond, contra
timpul pe echipe și cursa indi
viduală — vor avea loc Ia 
București și, respectiv, Brașov. 
De fapt, contratimpul (100 km)

rația română de ciclism. între-

curse clasice de fond, contra
timpul pe echipe și cursa indi
viduală vor avea loc Ia
București și, respectiv. Brașov.
De fapt, contratimpul (100 km)

se va desfășura la 15 iulie pe 
șoseaua Ploiești — București 
(între bornele kilometrilor 52 și 
27, distanta fiind parcursă de 
două ori dus și întors). Două 
zile mai tîrziu, pe un traseu 
de munte, pe ruta Brașov — 
Rucăr — Brașov — Poiana 

—(139 km) va avea loc cursa in
dividuală de fond.

Lotul nostru contează în prin
cipal pe Vas.ile Teodor, Mircea 
Romașcanu, Ion Cojocaru și Ni- 
colae Savu. Aceștia patru alcă
tuiesc. de altfel, formația de 
contratimp. Obiectivul lor este 
titlul balcanic. Principala ad
versară a echipei noastre va fi, 
în mod traditional, reprezenta
tiva Bulgariei, care vizează, de 
asemenea, locul întîi. Nutrim 
speranța că cicliștii noștri vor 
fi în măsură să-și realizeze in
tegral haremurile stabilite pen
tru primul an al ciclului olim
pic.

„Luna lui cuptor" prilejuiește 
fruntașilor atletismului nostru o 
dublă confruntare in cadrul ofi
cial al „Cupei Europei", aflată 
anul acesta la a șasea ediție. 
Pentru a patra oară, țara noastră 
va găzdui una dintre semifina
lele feminine ale acestei impor
tante competiții continentale, e- 
chivalentă unul campionat euro
pean pe echipe. La prima ediție. 
In 1965, întrecerile au avut loc 
la Constanța, Iar apoi în 1970, 
1973, ca și acum, la 17 Iulie, pe 
stadionul Republicii din Capitală.

La semifinala din acest an a 
„Cupei Europei" vor fi prezente 
la București opt reprezentative : 
Uniunea Sovietică (cîștigătoare a 
„Cupei" la primele două ediții, 
In 1965 și 1967, apoi clasată, de 
fiecare dată, pe locul secund). 
Elveția, Finlanda, Franța, Italia, 
Iugoslavia, Portugalia și, bineîn
țeles, România. Celelalte două se
mifinale vor avea loc la Stuttgart 
(Belgia. Cehoslovacia, R. F. Ger" 
mania. Norvegia, Polonia, Spania, 
Suedia și Ungaria) șl la Dublin 
(Anglia, Austria, Bulgaria, Dane
marca, R. D. Germană, Irlanda, 
Islanda, Olanda). Primele două 
clasate din flecare grupă se ca
lifică .......................... -
chlpe) 
gust).
acum 
mană _______ _______ _
dlții la Nisa, în 1973, șl Finlanda 
— ca țară organizatoare. Urmă
toarele două clasate vor participa 
la finala B programată la 6 au
gust, la Trlnec în Cehoslovacia.

Atlețli noștri concurează în se
mifinale la Varșovia (16—17 
iulie) alături de echipele Bulga
riei, R. F. Germania, Norvegiei, 
Poloniei, Portugaliei, Spaniei șl

pentru finala A (de opt e- 
de la Helsinki (13—14 au- 
pentru care însă de pe 
sînt calificate R. D. Ger- 
— cîștigătoarea ultimei e-

Vara post-olimpică anunță, îndeosebi din această lună, 
în întreaga lume a sportului, un ,.crescendo" cu totul 
remarcabil al competițiilor internaționale, oficiale sau 

amicale, de seniori, tineret sau juniori, înscrise — cu obiec
tive precise și importante — în lunga și importanta campa
nie a pregătirilor pentru viitoarea ediție a J.O. de la Mos
cova.

Intensitatea și volumul acestor contacte internaționale se 
reflectă concludent, absolut firesc, și în calendarul compe- 
tițional al sportivilor români. Este suficient să arătăm doar că 
în luna iulie, la diferite sporturi olimpice (atletism, box. bas
chet. canotaj, caiac-canoe, ciclism, gimnastică, haltere, hand
bal, lupte, natație, scrimă, tir, volei), ca și la alte discipline 
(motociclism, rugby, șah, tenis, tenis de masă) sint prevăzute 
participări la circa 80 de competiții internaționale (progra
mate în țară sau peste hotare).

Este o dovadă semnificativă a capacității și afirmării miș
cării sportive, adesea cu tineri performeri cărora li se încre
dințează misiunea de onoare de a reprezenta, cu cinste 
și demnitate. România socialistă in arena internațională, 
mondială și olimpică. Potrivit condițiilor create, care — se 
înțelege lesne — reclamă eforturi în toate domeniile acti
vității sportive de performanță, sînt așteptate, de la fiecare 
echipă, de la fiecare sportiv, comportări și rezultate supe
rioare, cerință exprimată,1 de altfel, și în Programul aprobat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. ai P.C.R.

Competițiile internaționale ale lunii iulie se constituie, de 
aceea, în importante prilejuri de PREGĂTIRE, VERIFICÂRE 
și AFIRMARE ale sportivilor noștri și bilanțul celor peste 
80 de asemenea întreceri va trebui să aibă valoarea și rezul
tatele corespunzătoare.

Desigur, în acest bogat șl divers calendar există ,,capete 
de afiș" (campionatele mondiale de scrimă, cele mondiale și 
europene de juniori la haltere, „Cupa Davis", Jocuri Bal
canice — la box, natație, ciclism, ,,Cupa Europei" la atle
tism etc), precum și întîlniri de mai mică importanță, cel 
puțin în ceea ce privește obiectivul rezultatelor imediate. 
Aceasta nu înseamnă, însă, că și răspunderile antrenorilor, 
sportivilor, ale factorilor cu atribuții în acest domeniu, pot 
fi și ele împărțite în ,.mari“ și „mici". A REPREZENTA, LA 
NIVELUL CERINȚELOR ACTUALE. CULORILE SPORTI
VE ALE ȚARII ESTE, IN TOATE ÎMPREJURĂRILE, O 
ÎNDATORIRE PATRIOTICA. Cu această înțelegere și respon
sabilitate trebuie să privească sportivii noștri participarea la 
toate întrecerile internaționale, în disciplinele olimpice ca 
și în cele neolimpice, la seniori sau la juniori. După cum 
— precizarea are în vedere o experiență nu prea îndepărtată 
— la fel trebuie abordate și toate competițiile cu caracter 
de pregătire în vederea participării la viitoare campionate 
mondiale sau europene. Este timpul să se renunțe definitiv 
la participări fără obiective concrete (mai mult, ele se cer 
stabilite la cote mai exigente, mai îndrăznețe), la concluzii 
de genul ,A fost un turneu util"» ,,ne-am îmbogățit experi
ența" ceea ce aproape că se însumează firesc rezultatelor 
generale ale participării la orice competiție internațională.

COMPORTAREA și PERFORMANȚELE rămîn principale
le puncte de referință ale progreselor, dovezi ale muncii 
de instruire, dîrzeniei și dăruirii de care sînt capabili 

sportivii fruntași în reprezentarea țării noastre in arena 
internațională. Cu aceste ginduri și sentimente, cu încredere 
și îndreptățite speranțe privim astăzi filele încă albe ale 
bogatului calendar competițional al lunii iulie...

(\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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ATLETISM,
ÎN ROMÂNIA
Celelalte semifinale vorSuediei.

avea loc la Londra (Anglia, Aus
tria, Belgia, Elveția, Franța, Ir
landa, Iugoslavia, U.R.S.S.) și la 
Atena (Cehoslovacia, Danemarca, 
Finlanda, R. D. Germană, Grecia, 
Italia, Olanda, Ungaria). Ca șl la 
fete primele două clasate in gru
pe se califică pentru finala A de 
la Helsinki (calificate din oficiu 
fiind șl aici R. D. Germană șl 
Finlanda), iar următoarele două 
clasate se vor intimi tn cadrul 
finalei B la GSteborg. la 6—7 au
gust.

In mod normal fetele noastre 
aspiră cu șanse Ia calificarea e- 
chipel române pentru finala de 
la Helsinki, performanță pe care 
au mal realizat-o, de altfel, șl la 
precedentele două ediții. In 1973 
la Edinburgh șl în 1975 la Nisa, 
dar băieții trebuie să lupte serios 
pentru a putea prinde un loc în 
finala B. de la Goteborg, echi
pele R. F. Germania și Poloniei 
avînd prima șansă pentru fi
nala A.

Tot In luna Iulie, la 16 șl 17, 
juniorii vor participa la tradițio
nala întîlnire triunghiulară Polo
nia — R. D. Germană — Româ
nia, programată In Polonia, pen
tru ca In ultimele două zile ale 
lunii, la Poiana Brașov, să aibă 
loc Jocurile Balcanice pentru a- 
ceastă categorie de vîrstă.

Sportivii noștri juniori au da
toria să se străduiască pentru o 
comportare cit mal frumoasă 
după evoluția, sub posibilități, la 
ediția trecută a competiției bal
canice. Și să nu uităm, nici un 
moment, că cei mal multi dintre 
juniorii de astăzi sînt speranțele 
noastre pentru Jocurile Olimpice 
de la Moscova I

principalele competiții internațio- 
lunii iulie și subliniind cîteva din 
actuale de reprezentare cu re

zultate superioare a sportului românesc la toate 
întrecerile, indiferent de nivelul și amploarea lor, 
ne-am exprimat convingerea că vom avea prile
jul să consemnăm un bilanț cit mai fructuos, la 
nivelul răspunderilor încredințate de partid.

In același timp ne gîndim la necesitatea ca 
această perioadă să fie intens folosită pentru 
perfecționarea pregătirilor in vederea participă
rii la viitoarele competiții internaționale - cele

omentînd 
nale ale 
cerințele

® MAI MULTE COMPETIȚII 
BALCANICE se vor desfășura 
în această lună. Duminică, de 
exemplu, se încheie la Varna 
întrecerea taleriștilor. Apoi, în
tre G—8 iulie, la Atena, va avea 
Ioc Balcaniada baschetbaliștilor 
juniori, pentru ca la 15—17, ju
nioarele baschetului din Balcani 
să se'reunească la Ploiești. In
tre 13 și 19, la Atena și la Sa
lonic, iși vor disputa întîieta- 
tea voleibaliștii și voleibalistele 
junioare. La Sofia, între 21 și 
24 iulie, este programată Bal
caniada de natație, la cele trei 
ramuri de bază (înot, polo și 
sărituri), iar la Atena cea de 
box-tineret (1G—22).

• TP ADIȚIONAI.ELF. CON
CURSURI „PRIETENIA" pro
gramează întreceri pentru ti
neri sportivi la : tir (Suhl, R.D. 
Germană, 7—11), lupte (în R.D. 
Germană, 14—16), rugby (Bucu
rești, 18—24), caiac-canoe (Sna
gov, 21—23) și pentatlon modern 
(Bratislava. 21—27).
• CĂLĂREȚII MILITARI vor 

participa între 24 iulie șl 3 au
gust, la Budapesta, la Campio
natul de obstacole al armatelor 
prietene.
• ÎNTRE 3 ȘI 19 IULIE, la 

Iași, va avea loc competiția 
șahistă internațională (.Memo
rialul Mihail Sadoveanu".

• ETAPA DE ZONA a com
petiției de tenis juniori pe e- 
chipe „Cupa Galea“ va fi găz
duită de București, între 18 șl 
24 iulie.

ale lunii august. Să nu uităm că, dominate de 
„Universiada" de la Sofia, principalul obiectiv din 
1977 al sportului de performanță din țara noas
tră, întrecerile internaționale ale lunii viitoare mai 
cuprind, printre altele, campionatele mondiale de 
canotaj, cele europene de natație, „Cum Euro
pei" la atletism, „europenele” de lun'ori la 
atletism, caiac-canoe, volei (iunioare). baschet 
(junioare) etc-.

Pregătirea intensă, responsabilă poate netezi, 
fără îndoială, drumul spre alte titluri și medalii.



„CUPEI ROMÂNIEI
OPUNE DOUĂ ECHIPE DE PE PODIUMUL CAMPIONATULUI .CĂDERE DE CORTINĂ*

organizate în cadrul „Săptăminii 
orașului Kiel". Fotbaliștii români 
au susținut două partide : cu Se
lecționata Kiel-Est 2—2 (2—1) și cu 
Selecționata Kiel-Vest 5—3 (3—0).
• ȘEDINȚA COMITETULUI

BALCANIC. Astăzi șl miine se vor 
desfășura la Istanbul lpcrările co
mitetului balcanic la care au fost 
invitați toți reprezentanții federa
țiilor țărilor balcanice.

« ASTAZI, PRIMELE JOCURI 
DIN CADRUL CUPEI F.R.F. LA 
JUNIORI. Incepind de astăzi, 
pînă la 7 iulie — în cinci centre 
din tară (Ploiești, Pitești, Iași, 
Tîrnăveni și Baia Mare) se dis
pută jocurile din cadrul compe
tiției rezervată selecționatelor de 
județ la juniori, dotată cu Cupa 
F.R.F. In fiecare centru sînt 
prezente cîte opt selecționate, 
care lși vor disputa jocurile după 
sistemul turneu (flecare cu fie
care, numai tur).
• CONSFĂTUIREA delega- 

ȚILOR ECHIPELOR CAMPIOANE 
DE JUDEȚ. Marți 5 iulie (ora 
10), va. avea loc la sediul F.R.F. 
(strada dr. Staicovlcl nr. 42), 
consfătuirea cu delegații echipe
lor campioane de județ, în vede
rea validării jucătorilor care ur
mează să participe la meciurile 
de baraj pentru promovarea în 
Divizia C. Delegații echipelor vor 
prezenta un tabel nominal care 
va cuprinde maximum 20 de jucă
tori (dintre care doi juniori năs- 
cuți după 1 august 1958). ca și le
gitimațiile Și fișele personale ale 
jucătorilor. Tabelul va purta obli
gatoriu viza C.J.E.F.S.

STEAUA AIEARGA DUPĂ AL 13 lea TROftR
UN PALMARESUL SAU

Mircea K lONESCU

Vă

A 39 a FINALA /I

sta-

SÎMBATA

finale.

EMISIUNE
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Dinamo, de 
ți de la ora 
câmpie netele

ATLETISM. Stadionul! Repu
blicii. ele ia ora 16 : ,,Cupa 
României*, etapa a ll-a, gru
pa A.

CANOTAJ. Lacul Snagov, da 
la ora 10 : „Regata interna
țională Snagov".

„Joi, la Arad, orașul în care 
finalistele Cupei au primit S 
goluri în această lună, fără să 
Înscrie vreunul 1 Steaua se des
parte de tricourile de cam
pioană, câțiva suferă pen
tru acest 0—5 cu U.T. A., 
dar Steaua... uită campionatul 
fi toate gândurile sale duc la 
Cupă, „'la al 13-lea trofeu al 
Cupei României* *,  cum preci
zează antrenorul Emerich Je
nei, și echipa ia drumul Bucu- 
reștiului hotărîtă parcă să aibă 
o duminică fericită. „Dumitru, 
lordănescu, Vîgu, Sameș și FL 
Marin n-au jucat pentru că 
ne-am gândit nu numai să-î <s- 
dihnim, dar și să-i ferim de 

-^eventuale accidentări*  explică 
j antrenorul deținătoarei cupei.

„Și Stoica, și Ion Ion ?“, întreb. 
Doctorul Mugur Ghimpețeanu 
se încruntă puțin : „Stoica — 
Întindere de ligamente !... Ion 
Ion, leziune fibrîlară încerc 
să-i refac pe ambii, speranțe 
mai mari sint însă doar în pri
vința lui Stoica... Dacă nu vor 
fi apți ei, găsim noi înlocui
tori !... Zahiu, Popa... Odată, am 
jucat o finală cu Dinamo cu 
• a doua rezervă, Mirăuță, și 
tot am cîștigat !.„*!  Emerich 

V Jenei monologhează : „Orice 
B-ar spune, avem o echipă mai 
valoroasă ! Mai echilibrată și 
mai dotată sub aspectul indi
vidualităților !... Ceea ce nu În
seamnă că Universitatea Cra
iova nu-i un adversar reduta
bil. E o echipă de elan, cu o 
linie de mijloc de valoare șf 
eu un... libero în mare formă... 
Cred insă în orgoliul jucătorilor 
mei, în mândria lor, cei care 
anul trecut au îmbrăcat și tri
courile de campioni și au făcut 
și turul de onoare al Cupei J“—

FESTIVITĂJI DE PREMIERE iH PAUZA JOCULUI
Conform tradiție!, fa pauza finalei „Cupei României*  vor ave® 

loc următoarele festivități de premiere, specifice sfîrșitulul de 
an competlțional :
• Inmiriarea cupei de campioană echipei Dinamo. Vor fi pre

miate și ocupantele tocurilor 2 și 3, echipele Steaua șl Universi
tatea Craiova.
• Golgeterul campionatului, Duda Georgescu, va primi „Cupa 

celui mai eficace jucător".
• Arbitrul Nicolae Hainea va primi „Cupa celui mai bun ca

valer al fluierului pe anul competition al 1976—77“.
• câștigătoarele celor trei serii ale Diviziei B, Petrolul Ploiești, 

C.S. Tîrgoviște șl Olimpia Satu Mare vor fi, de asemenea, pre
miate.
• Echipa de juniori S.C. Bacău v® primi cupa. medaliile ș! 

tricourile de campioană a primei ediții a Diviziei naționale.
• Ziarul Scintela Tineret ui ui va oferi aceleiași echipe (S. C. 

Bacău) „Cupa Juventiștii".

ÎNOT. Bazinul
Ia ora 10 (serii) 
18 (finale) : 
naționale de seniori.

PENTATLON MODERN. Po
ligonul Domnești, ora 9.30 - 
proba de tir ; bazinul Dina
mo, ora 17 — proba de înot, 
întreceri in cadrul „Compio- 
notelor Internaționale".

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul 

publicii, de la ora 9 : 
României*,  etapa a ll-a 
pa A.

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 17,15, Steaua — Uni
versitatea Craiova, finala „Cu
pei României- ; teren Laro- 
met, ora 11 : Tehnometal - 
Chimico Tîrnăveni (Div. B) ; 
teren Voința, ora 11 : Voința 

Electropute-re Craiova (Div.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 
la ora 10 (serii) și de la ora 
18 (finale) : campionatele na
ționale de seniori.

PENTATLON MODERN. Pă
durea Câlugăreni, ora 11 : 
proba de cros din cadru! 
„Campionatelor intemationa-

...Jucătorii au intrat și ei ra
pid în febra finalei. FI. Marin 
se interesează de ultima forma
ție prezentată de Craiova. „Vîrf 
e Cîrțis?... A făcut meciuri bune 
în ultimul timp 1 Nu cred însă 
eă va trece prin „defileul Sa- 
meș — FI. Marin !“... Mai ales 
că eu îmi doresc să câștig pri
ma cupă cu Steaua, după bucu
ria câștigării trofeului cu Ra
pid J...“ Anghelini se intere
sează de Marcu : 
duel frumos. Știu 
eraioveană e un 
moral. Dacă nu-i 
cursă, nu-i merge 
Cred că nu-i va 
cursă!..

vrem 
Per- 
pen-

intere- 
„Va fi un 
că extrema 
jucător de 
iese prima 
tot jocul... 
ieși prima 

Cei mai mulți se fe
resc de un pronostic. Năstase 
promite, totuși, un goi î Zamfir 
îl aude și replică imediat : 
„Nu-i suficient un gol ! Cra
iova are o echipă cu un moral 
foarte bun, care nu cedează 
după un goL Trebuie să în
scriem două goluri dacă 
să cueerim a 13-a Cupă ! 
somai cred că va fi 2—® 
tru noi !...“

—Ieri după-amiază, pe 
dionul Steaua, la ora 17,15, ora 
finalei, penultimul antrenament. 
Dumitru, lordănescu, Sameș și 
Vigu, absenți în ultima etapă, 
amplifică optimismul și încre
derea din tabăra... campioanei 
Cupei. Ieri am aflat și forma
ția probabilă : Moraru — Anghe- 
lini, FJ. Marin, Sameș, Vigu, 
— Dumitru, Stoica (Zahiu), Ior- 
dănescu — Troi, Năstase, 
Zamfir.

...Astăzi, tot la ora finalei, 
ultimul antrenament ! Cu toate 
gândurile spre al 13-lea trofeu I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Mîine, DUMINICA, S IULIE 1977, 

TRAGERE EXCEPȚIONALA PBO- 
NOEXPRES.

Se atribuie autoturisme „Dacta 
1300" șl „Skoda S 100". excursii In 
U.R.S.S., Italia, R.D. Germană și 
Litoralul românesc precum și 
ciștiguri in bani — fixe șl varia
bile. , i

Reamintim că se acordă premii 
și variantelor cu 3 numere cîș- 
tigătoare la fiecare dintre cele 8 
extrageri.

NU UITATI ! ASTĂZI, ULTIMA 
ZI C1ND VA MAI PUTETI PRO
CURA BILETELE CU NUMERELE 
DV. PREFERATE I

★
Tragerea excepțională Prono- 

expres de mîine, 3 iulie, va avea 
loc în sala Clubului Finanțe Bănci 
din str. Doamnei nr. 2 la oira 
17,00.
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• Peste 
în bani.

NU DATAȚI : Procurați-vc de la agențiile Loto-Pronosport și 
de la vinzătorii volanți din mediul urban cit mai multe lozuri !

DIN ISTORICUL ÎNTRECERII

12
perioada

• FINALA DE MINE, din
tre Universitatea Craiova și 
Steaua București, este cea de 
a 39-a din istoria .Cupei 
României*.  Numărul cel mai 
mare de victorii — 12 — l-a 
reușit Steaua (In 
1948—1076), urmată de Rapid
— h (în perioada 1934—1975). 
Formația din Giuleștl a reușit 
Insă 6 victorii consecutive 
(1936 — 1942), Steaua doar 4 
(1048—1952).

a CÂȘTIGĂTOARELE «CU
PEI ROMÂNIEI”: Steaua — îs 
(1948/49, 1950, 1951, 1952, 1S55, 1961
/62, 1965/36, 1966/67, 1968/69, 1969/
70. 1970/71, 1975/76) ; Rapid — 8 
(1934/35, 1933/37, 1937/38, 1938/39
1939/40, 1940/41, 1941/42, 1971/72,
1974/75); Dinamo București — 3 
(1958/59, 1963/64, 1967/68) ; Ri-
pensia Timișoara — 2 (1933/34, 
1935/36) ; U.T. Arad — 2 (19477 
48, 1953) ; C.F.R. Tr. Severin
— 1 (1942/43) ; Metalul Reșița
— 1 (1954) ; Progresul I.C. o- 
ratlea — 1 (1956) ; Știința Ti
mișoara 1 (1957/53) ; Progresul 
București — 1 (1859/60) ; Arie- 
țul Turda — 1 (1969'61) ; Pe-

HVLRSIIAILA
PfflRII PRIMA DALA CUPA LA CRAIOVA

Abia se terminase meciul cu 
JiuL Universitatea încheia cam
pionatul pe un merituos Joc 3, 
dar nimeni nu-și manifesta 
bucuria acestui succes. Gându
rile tuturor zburau spre jocul 
de duminică, spre finala Cu
pei. Chiar acolo in vestiar ju
cătorilor craiovenî Ji se anunța 
programul de pregătire.

Ieri dimineață, la ora S, în
tregul lot era reunit. In ves
tiarul de la stadionul Central 
a avut loc o scurtă ședință, cu 
dteva concluzii despre evolu
ția de joi și cu punctarea a 
ceea ce avea Bă se facă până 
la ora jocului de duminică. 
După aceea, pe gazonul Încă 
plin de apa căzută in cursul 
nopții, s-a lucrat timp de o 
oră pe grupe. De o parte cel 
trei portari, de alta, cei ce au 
jucat cu o zi înainte, plus GeoJ- 
gău, care fusese folosit tot me
ciul la juniori, Iar prin alte 
colțuri de teren, perechi-pe- 
rechi, lucrau Tiiihoi și Țicleanu,' 
Cămătaru și Constantâneseu 
(care și-a reluat pregătirile 
după un accident mai vechi, 
dar nu este încă apt de joc), 
între timp, însă, doctorul V. 
Frînculescu avea să aibă tot 
mai des surprize neplăcute, 
căci doi, trei jucători se plân
geau de indigestie. Ieri la prînz,

Rezultatele vor fi transmise Îs 
radio și televiziune In cursul 
aerll.

CÎȘTIGURELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT- DIN 30 IUNIE 1977:

Categoria 1 : (13 rezultate) •= 
1.373 variante a 104 lei.

întrucît valoarea unitară a cîș- 
tigurilor de )a categoriile 1 șl 3 
<12 și 11 rezultate) a fost sub pla
fonul minim de 40 iei. conform 
regulamentului; fond,ul acestor 
două categorii a fost atribuit ca
tegoriei 1.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 1 IULIE 1977 :

FOND GENERAL DE C1ȘTI- 
GURI : 743.657 lei din care 112.861 
kd REPORT.

Extragerea I : 84 8 79 27 28 37 
89 80 57

Extragerea a n-a : 34 ÎS 49 88 
72 42 31 67 76.

SPECIALĂ LIMITATĂ

oferă
• Autoturisme : „Dacia 

1 300" și „Skoda S 100".

SPECIAL -
1 670 000 lei.

• Ciștiguri suplimentare - 
din FOND 
valoare de

trotal Ploiești — 1 (1962/63) ;
»U« Cluj-Napoca — 1 (1964/65); 
Chimia Km. Vilcea — 1 (1972/
73) ; Jiul Petroșani — 1 (1973/
74) .

• 1ATA ȘI formațiile Învin
se in finală. Astfel, Dinamo 
București deține recordul cu 
4 finale pierdute. Urmează 
Rapid București și „U« Cluj- 
Napoea cu cite 3, Ripensia 
Timișoara, Unirea Tricolor 
București, Sportul studențesc 
București, U.T. Arad și Steaua 
cu cite 2. O dată au fost in 
finală : C.A.M.T. Timișoara, 
Venus București, C.F.R. Timi
șoara, Flacăra Mediaș, Flacăra 
Ploiești, Progresul Oradea, Me
talul Cimpia Turzif, Progresul 
București. Minerul Baia Marc, 
Dinamo Obor București, Side- 
rurgistu! Galați, Dinamo Pi
tești, Foresta Fălticeni. Jiul 
Petroșani, Constructorul Ga
lați, Politehnica Timișoara, 
Universitatea Craiova și C.S.U. 
Galați. De remarcat că Venus 
nu a cîștigat niciodată .Cupa 
României".

Universitatea pleca cu autoca
rul la București (unde e cazată 
la Hotelul Parc) și pe drum 
alții acuzau aceeași situație (nu 
Be știe din ce cauză), eolici- 
tînd medicamente. Li s-a pre
scris și un regim alimentar a- 
decvat. Ștefănescu nici nu a 
făcut antrenament, dar se speră 
că pînă la ora meciului atît el 
cât și ceilalți — Purcaru, Bol- 
dici, Lung, Donose, Crișan, Ți- 
cleanu — să fie refăcuți.

Am încercat să aflăm opi
niile câtorva jucători în ceea 
ce privește meciul de mîine. 
Toți sânt dornici să ducă tro
feul în Bănie. Marca: ,.2—1 pen
tru noi sau vana rejuca finala 
marți*.  Bălăci : „Mă abțin să 
fac vreun pronostic. Steaua este 
specialistă in Cupă, dar meciul 
va fi strâns". Beldeanu : „Mer
gem la joc eu un moral 
foarte bun. Este prima mea fi
nală de Cupă*.  C. Deliu, tână
rul antrenor, aflat acum singur la 
cârma echipei, e marcat de mi
siunea pe care o are. A stat, 
a cumpănit, după care ne-a 
spus: „Va câștiga echipa care 
va stăpîni mai bine mijlocul 
terenului. Va fi un meci fru
mos tinînd seama de potențele 
ofensive ale combatantelor*.

In cazul refacerii tuturor ju
cătorilor de care am amintit — 
și medicul echipei ne-a asigu
rat de acest lucru, cerînd însă 
din partea tuturor eforturi în 
respectarea regimului alimentar 
— formația probabilă va fi ur
mătoarea : Beldiei — Negrită, 
Tiiihoi, Ștefănescu, Purima — 
Donose, Bălăci, Beldeanu — 
Crițan, Cîrțu, Marcu.

Constantin ALEXE

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BILETELE PENTRU FINA

LA ..CUPEI ROMÂNIEI" de mîi
ne. de pe stadionul Republicii, 
se găsesc în continuare in vin- 
zare la casele obișnuite. Se rea
mintește că în ziua meciului nu 
se vor pune in vinzare bilete la 
casete stadionului Republicii.
• TURNEUL ECHIPEI DINAMO 

SLATINA ÎN R.F. GERMANIA. 
Divizionara B Dinamo Slatina a 
participat, recent, la manifestările

Mîine are loc ultima etapă 
în Divizia B. înaintea finalului 
se cunosc cele trei promovate 
în „A“, Petrolul Ploiești, C. S. 
Tîrgoviștc și Olimpia Satu 
Mare, pentru ele ultima apa
riție în meciurile din acest e- 
șalon însemnând un prilej de 
a dovedi că, într-adevăr, eu 
fost cele mai bune concurente.

în schimb, în „zona fierbinte*  
ale celor trei clasamente si
tuația nu este clarificată pe 
deplin. Dacă unele formații, 
cum sînt Olimpia Rm. Sărat, 
Minerul Gura Humorului (se
ria I), Tehnometal București, 
Ș. N. Oltenița și Voința Bucu
rești (seria a II-a), Minerul 
Cavnie și Ind. sârmei C. Turziî 
(seria a III-a) sînt de mai 
multe etape fără vreo speranță 
de a rămîne în „B“, altele, des
tul de multe la număr, își 
leagă speranțele de ultima 
partidă, încercând să cucerească 
mîine ambele puncte și să e- 
vite astfel retrogradarea. Să 
sperăm " că toate meciurile cu 
miză vor fi disputate în spi
ritul sportivității, că echipele 
care sînt la adăpost vor juca 
cu aceeași ardoare ca și în 
trecutele partide când aveau ne
voie de puncte.

Diviziz nîi|8onaiă lîe juniori
S.C. BACĂU 

CAMPIOANA EDIȚIEI 
INAUGURALE

So încheiat prima ediție o con*-"  
pionoluiui Diviziei naționale de ju
niori. Din plutonul celor 18 formații 
(cele cane, conform regulamentului șl 
zccpului competiției, or fi trebuit să 
■nmonuncheze tot ce ore mai bun 
fotbalul nostru io nivelul eșalonului 
juniori) s-o detașat „quartetuî" S. C. 
Bacău — F. C. Constanta — F. C. 
Continui — Universitatea Craiova*  
echipele cele mal bine pregătite, cele 
care s-cu aflot aproape tot timpul în 
dispute pentru primul loc al clasa
mentului.

Sport Club Bacău o cîștigat acest 
prim campionat divizionar de juniotf 
la goiovCroj, în fata lui F.C. Constanța. 
Atu-urile echipei ou fost omogenitatea*  
buna tehnicitate a nucleului de bară 
ai formației, o apărare fermă și im 
ortac penetrant. Din rindul acestei 
echipe, trei jucători ou evoluat șl 
în prima divizie : Antohi (titularizat)*  
Solomon Și Agachi.

CLASAMENTUL final

1. S. C. Bacău 34 21 5 8 63-21 n
2. F.C. C-ța 34 20 7 7 60-31 47
3. F.C. Conrinufi 34 16 11 7 64-41 43
4. Â.S.A. Tg. M. 34 18 6 10 45-3G 42
5. Univ. Craiova 34 18 5 11 60-31 41
4. Steaua 34 15 10 9 55-38 40
7. Polît. Tiimiț. 34 14 9 11 44-37 37
t. F.C. Bihor 34 14 7 13 51-49 35
9. Polit. Ucișii 34 12 11 11 50-56 35

10. U.T.A. 34 12 10 12 42-34 34
11. Dtntamo 34 12 10 12 29-36 34
12. Răpii dl 34 9 14 11 32-39 32'
13. F.C. Aigeș 34 10 11 13 38-40 31
14* Pcogresuill 34 11 9 14 39-44 31
15. F.C.MI. Reșița 34 9 10 15 29-45 28
16. F.C.Ml. Galații 34 8 10 16 19-44! 26
17. SpcirtuS stud. 34 8 8 18 39-53 24
IE. Jiiul 34 1 3 30 19-109 5



SPORTIVII ROMANI AU CÎȘTIGAT
MARATONUL SCRIMEI

Constantin Călina, lider după două probe
în 
de

ÎN HANDBALUL MASCULIN

Ieri, cea de a doua probă 
campionatele internaționale 
pentatlon modern ale Români
ei, scrima. Evident, un verita
bil maraton, examen sever nu 
numai al pregătirii tehnice, ci 
și al celei fizice și psihice, dacă 
avem în vedere că — fără în
trerupere — sportivii s-au aflat 
pe planșe mai mult de 8 ore !

Și ne face plăcere să consem
năm că, la sala Floreasca, ieri, 
pentatloniștii români au fost 
într-o formă remarcabilă, reu
șind să se impună net în fața 
celorlalți concurenți. La indivi
dual, primul Ioc a revenit Iui 
Constantin Călina, din prima e- 
chipă a țării noastre, singurul 
dintre sportivii participanți la 
întrecere care a depășit granița 
celor 1 000 de puncte. Cu 
30 de victorii repurtate în 
adversarilor săi, Constantin 
lina a obținut 1 087 p, la dis
tanță apreciabilă_ de următorii 
doi clasați, 
(U.R.S.S.) și
(România tineret), ambii cu cite 
1 000 p (27 de victorii). La re
marcabilul succes individual al 
Iui Constantin Călina se adau
gă performanța primei noastre 
echipe care, de asemenea,

cele

Boris Nikitin 
Ștefan Cosma

clasat pe locul I, obținînd cu 
peste 200 de puncte mai mult 
decit cea de a doua clasată. 
Pentatloniștii români s-au situat 
in permanență pe primul plan 
al întrecerii. Pe locurile secun
de, în proba de ieri, s-au si
tuat sportivii sovietici, atît pe 
echipe cit și la individual.

Rezultate tehnice, _ scrimă : 
individual — Constantin Călina 
(România I) 1 087 p, Boris Ni
kitin (U.R.S.S.) și Ștefan Cos- 
ma (România tineret) 1000 p, 
Dumitru Spîrlea (România I) 
942 p, Șandor Tomascov (Un
garia) și Vladimir Orsag (Ceho
slovacia), ambii cu 913 p ; echi
pe : România I 2 913 p, U.R.S.S. 
2 681 p, R.F. Germania 2 594 p; 
clasament după două probe : 
individual — Constantin Călina 
2127 p, Ștefan Cosma 2 040 p, 
Boris Nikitin 2 020 p ; echipe : 
România I 5 953 p, R.F. Germa
nia 5 730 p, Cehoslovacia 5 711 
p, U.R.S.S. 5 518 p.

Azi, de la ora 9,30, la poli
gonul Domnești este programa
tă proba de tir, iar după-amia- 
ză, la bazinul Dinamo (orază, la bazinul Dinamo 
17,00) — proba de înot.

MILEJOmiE AU.SOIIZM

Constantin MACOVH

Sportivi din 34 de țări 
la Bucureștiver concura

în cadrul Jocurilor
mondiale ale surzilor
Intre 17 și 27 iulie, Bucureș- 

tiul va găzdui întrecerile din 
cadrul celei de a XllI-a ediții 
a JOCURILOR MONDIALE A- 
LE SURZILOR, competiție or
ganizată de Consiliul Central 
al Asociației surzilor din Româ
nia, sub directa îndrumare a 
Ministerului Muncii și a Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport

La această importantă com
petiție internațională și-au a- 
nunțat participarea peste 1500 
de sportivi din 34 de țări. Con
cursurile sportive se vor des
fășura in cadrul următoarelor 
discipline : atletism, baschet, ci
clism, fotbal, handbal, lupte, 
înot, polo, tenis de masă, tenis, 
tir și volei.

Festivitatea de deschidere a 
Jocurilor 
stadionul 
17 iulie, 
va urma 
landa —

este programată pe 
Dinamo, în ziua de 

la ora ÎS, după care 
partida de fotbal Ir- 
Spania.

■.•ÎS» 
:'-u

Brazilia — Franța
2-2 (1-0)

130 000 de spectatori au urmărit 
pe „Maracana" din Rio de Ja
neiro întilnirea amicală dintre se- 
'ec' iernatele Braziliei șl Franței, 
*ncheiată cu un rezultat de ega- 
lna'.e : 2—2 (1—0). in prima re
priză gazdele au dominat cu au
toritate, deschlzind scorul in mi
nutul 29 prin Edinho. La patru 
minute de la reluare, brazilienii 
au înscris, din nou, prin Ro
berto. In continuare, fotbaliștii 
francezi au preluat inițiativa și, 
Sn minutul 51, Six a marcat din 
pasa lui Platini, pentru ca, cu 
cinci minute înainte de sfîrșit.

Iată a fază din finala grupei B a C.M., disputată ănul acesta la 
Viena. Suedia învinge — surprinzător ! — R.D. Germană cu 
20—19. In prim plan, unul dintre tinerii handbaliști_ suedezi, 
Ribendahl Telefoto : A P. — AGERPRES

Constituind, prin însăși va
loarea și tradiția sa, una din 
cele mai puternice competiții 
ale handbalului european, „Tro
feul Iugoslavia" reprezintă o 
încununare a întregului sezon, 
fiind — după cum apreciază 
majoritatea specialiștilor — „e- 
xamenul de sfîrșit de an com- 
petițional" al handbalului mas-

WIMBLEDONUL SI-A DESEMNAT
5

PRIMII LAUREAȚI
0 Inimoasă alirmarc a Juniorului român Andrei Dinu
LONDRA, 1. „Mica finală" 

feminină de la A Wimbledon, cea 
cîștigată de Virginia Wade in 
fața ltd Betty Stove, cu 4—6. 
6—3, 6—1 n-a oferit un spec
tacol de tenis deosebit. Aceasta, 
desigur, în comparație .cu fina
la „mare", cea adevărată, care 
se jucase cu două zile înainte, 
cînd aceeași Virginia Wade re
ușea performanța de a o in
fringe pe Chris Evert, fosta de
ținătoare a titlului. încă o dată, 
evoluția din concurs a adus 
„corecturi**  programului fixat 
inițial prin ordinea capilor de 
serii. Ieri, noua eroină a pu
blicului britanic nu și-a mal 
repetat jocul strălucit. A înce
put cu trac, nu și-a găsit ca
dența, permițînd adversarei sale 
să cîștige primul set (după un 
break la 0, în ghemul al 9-lea). 
Jucătoarea olandeză părea pe 
punctul de a produce la rîndul 
ei o mare surpriză, cînd a ega
lat în setul următor de la 0—3. 
A fost însă semnalul de reviri
ment al campioanei, care a fă
cut, în continuare, o serie ne
întreruptă de 7 ghemuri ! A- 
tacuri la fileu, dar mai ales 
retururi excelente pe serviciile 
nesigure ale adversarei — iată 
armele de succes ale 
Wade.

La dublu masculin, 
australiană". Cîștigată 
Case și Geoff Masters
— după cinci seturi de luptă —

pe John Alexander și Phil Dent: 
6—3, 6—4, 3—6, 8—9, 6—4. An
terior, Alexander și Dent se 
calificaseră greu tn fața cuplu
lui Carmichael — Teacher, cu 
‘ ‘ ‘ ' - - - - 6—4. La

Virginie!

o „finală 
de Ross 
intrecînd

8— 9, 6—1, 9—7, 3—6, 
dublu femei, Betty Stove și 
Martina Navratilova 
ca adversare în finală
Gourlay șl Joanne Russell. A- 
cestea din urmă s-au calificat 
cu 6—3, 6—4 in fața perechii 
Lesley Charles, Sue Mappin.

Se apropie de sfîrșit șl în
trecerile juniorilor. Dintre par- 
ticipanții români, cea mai bună 
comportare aparține lui Andrei 
Dirzu care s-a calificat în se
mifinale, după o victorie cu
9— 8, 7—5 în fața britanicului 
Mike Appleton. Coechipierul 
său, Florin Segărceanu a fost 
eliminat în turul al doilea (cu 
4—6, 3—6) de către un adver
sar foarte puternic, americanul 
Eliot Teltscher, același care a 
trecut două tururi în proba se
niorilor, fiind învins apoi de 
Ilie Năstase. La fete, campioa
na noastră de junioare Lucia 
Romanov iese și ea din turul 
doi, învinsă de argentinianca 
Claudia Casabianca, 
de 4-6. 5—7.

Programul ultimei 
azi) începe la ora 15 
de simplu masculin, care opune 
pe Bjorn Borg, lui Jimmy 
Connors.

vor avea 
pe Helen

la scorul

zile (n.n. 
cu finala

CUPA DAV1S“,,
La Londra, paralel cu între

cerile turneului internațional 
de tenis de la Wimbledon, a a- 
vut loc reuniunea anuală a ță
rilor participante la ,,Cupa Da
vis**.  Printre hotărîrile adoptate, 
unele privesc modificări aduse 
regulamentului de joc. A 
respinsă o propunere care viza 
introducerea regulii de

FĂRĂ TIEBREAK!

fost

tie-

break în meciurile pentru ,.Cu
pa Davis'*.  De asemenea, pro
gramul competiției continuă să 
fie împărțit în etape, de-a lun
gul întregului sezon competițio- 
nal. Un proiect care propunea 
ca ultima fază a întrecerii să 
fie comasată pe distanța de 10 
zile, într-o singură localitate, 
nu a primit învestitura oficială.

după o lovitură de colț, Tresor 
să obțină golul egalizator.

C.M. de juniori
La Tunis în etapa a 2-a a gru

pelor preliminare ale primului 
campionat mondial de juniori 
(neoficial) s-au înregistrat rezul
tatele ; GRUPA A : Spania — 
Mexic 1—1 ; Franța — Tunisia 
1—0 ; GRUPA C • Coasta de Fil
deș — Brazilia 1—1 ; Italia — 
Iran 0—0 ; în clasamentele celor 
două grupe conduc selecționatele 
Mexicului și, respectiv, Braziliei 
— cu cite 3 p.

Islanda — Norvegia 
2-1 (2-0)

La Reykjavik, meciul amical din
tre Islanda și Norvegia s-a în-

chei at cu 2—1 (2—0) în favoarea 
gazdelor. Au marcat Albertsson 
și Thordarsson. respectiv Iver
sen.

Beckenbauer datorează 
1 milion de mărci !

MtlNCHEN, 1 (Agerpres). Du- 
pă cum transmite corespondentul 
A.F.P., Franz Beckenbauer, trans
ferat recent de la Bayern Mii li
chen la clubul american New 
York Cosmos, este urmărit de or
ganele fiscale vest-germane pen
tru o datorie de circa 1 milion 
de mărci, reprezentînd impozite 
neplâtite ani de-a rîndul. Acest 
caz de evaziune fiscală va fi o- 
bectul unei interpelări în Bundes
tag.

culin european. Desfășurată nu 
demult la Bjelovar și Kopriv- 
nica, cea de a XVII-a ediție a 
acestei mari intreceri interna
ționale s-a încheiat cu victoria 
(Ia limită: un singur punct 
diferență) a selecționatei Iugo
slaviei,
U.R.S.S., Ungariei, Poloniei și 
Suediei. Ecourile acestei mari 
întreceri internaționale nu s-au 
stins însă nici acum. Și a- 
ceasta pentru că ea a adus 
multe și interesante lucruri noi.

LOTURI REMANIATE, APAR 
ALTE VEDETE... Apropierea 
campionatului mondial (grupa 
A) s-a simțit, mal ales, prin 
numeroasele promovări pe care 
le-au făcut antrenorii și prin 
apariția unor noi vedete ale 
handbalului masculin european. 
La Bjelovar și Koprivnica se
lecționatele Iugoslaviei, Suediei, 
Poloniei și U.R.S.S. au prezen
tat multe noutăți. De fapt, e- 
chipele țării gazdă, ale Suediei 
și Uniunii Sovietice au apărut 
aproape total remaniate. An
trenorii Ivan Snoj, Zdravko Ma
lic și Zvonko Jandrokovici au 
promovat, de exemplu, în se
lecționata „plavilor" pe Gorisek 
(un pivot înalt), Makarici (o 
extremă stingă rapidă șl pă
trunzătoare), Jurina și Delah- 
metovici, ambii buni finaliza- 
tori. Așteptările antrenorilor 
n-au fost înșelate. La „Trofeul 
Iugoslavia**  titlul de „Cel mai 
bun jucător" a fost ciștigat de 
Rusmir Delahmetovici (22 de 
ani, 1,83 m, 82 kg, de la Ze- 
lezniciar Sarajevo). El, împreună

înaintea celor ale

EUBOPBAN!
cu sovieticul Vladimir Juk, au 
fost vedetele acestui turneu. 
Cum se vede, nume noi pe fir
mamentul 
pean...

DOAR IN 
bucată de ., 
Ungariei se numără printre bu
nele echipe europene, înscriin- 
du-și în palmares cîteva rezul
tate bilaterale de excepție. în 
ciuda acestui fapt, handbaliștii 
maghiari n-au reușit insă să 
ajungă Ia unul din locurile 
fruntașe ale marilor dispute in
ternaționale. Cauza ? Se pare 
că deși s-au făcut mari pro
grese pe linia creșterii efica
cității, a fost neglijată apăra
rea. Iată și o ilustrare a aces
tei afirmații. La „Trofeul Iugo
slavia", 4 handbaliștl unguri 
s-au clasat pe primele locuri 
printre golgeteri : Kenyeres (24 
goluri), Kovacs (22), Budai (21) 
și Szilaghi (19). în total, echipa 
Ungariei a înscris în acest tur
neu 114 puncte, cu 4 mai pu
țin deeît formația cîștigătoare. 
Iugoslavia. Ce folos insă daea 
a primit 105 goluri, adică a- 
proape cit ultima clasată ?

HANDBALUL SUEDEZ RE- 
DIVIVUS... au fost ani, nu prea 
îndepărtați cînd selecționata 
„Tre Kronors" domina handba
lul mondial. Două titluri mon
diale stau mărturie în acest 
sens (1954 și 1958). A mai fost 
o finală (în 1964, cu România, 
la Praga), după care a urmat... 
anonimatul. Iată insă că de 
cîtva timp asistăm la nn ve
ritabil reviriment al handbalu
lui suedez, mai ales 
la conducerea tehnică 
ționatel acestei țări 
tinărul, dar tenacele 
Eertil Andersson. El 
niat aproape total echipa, din 
care fac parte acum Au- 
gustsson, Rasmunsen, Elblnger, 
Erik Sven Ake, Hakansson, 
Brfînstrom, Abrahamsson sau 
frații H. și G. JSnasson. Un 
team nou, tenace, viguros, 
practicînd un handbal modem, 
care i-a adus primul loc în 
grupa B la C.M. de la Viena, 
înaintea — surprinzător ! — se
lecționatelor R. D. Germane șl 
Cehoslovaciei. Un team care va 
avea un cuvint greu 
la apropiata ediție 
grupa A.

handbalului euro-

ATAC ? De o bună 
timp, selecționata

de cînd 
a selcc- 

a trecut 
antrenor 
a rema-

de spus 
a C.M.,

_ ★
Acum este vacanță 

handbaliști. O scurtă, dar meri
tată perioadă de odihnă activă. 
Urmează insă un sezon cu un 
grad de dificultate deosebit, în 
care punctul culminant il va 
constitui a IX-a ediție a Cam
pionatului Mondial.

Călin ANTONESCU

și pentru

UN NECUNOSCUT DOBOARĂ 
RECORDUL MONDIAL LA 10000 m!

HELSINKI, 1 (Agerpres). In 
cadrul concursului internațional 
desfășurat pe stadionul olimpic 
din Helsinki, atletul kenyan 
Sams,on Kimombwa a stabilit 
un nou și valoros record mon
dial în proba de 10 000 m, cu 
timpul de 27:30,47. Vechiul re
cord era de 27:30,8 și aparținea, 
din anul 1973, sportivului englez 
Dave Bedford.

în vîrstă de 21 de ani (1,67 
m înălțime și 
tate), Samson 
era un necunoscut, pînă la a- 
cest concurs, în arena interna
țională, victoria de la Helsinki 
fiind a patra din cariera sa 
sportivă. La terminarea cursei, 
noul recordman mondial a de
clarat că se antrenează par- 
curgînd în fiecare săptămînă 
circa 160 km.

Iată clasamentul probei : 1. 
Samson Kimombwa (Kenia) 
27:30,47 (nou record mondial) ; 
2. Mike Musyoki (Kenya) 
27:41,92 ; 3. Franco Fava (Ita-

55 kg greu- 
Kimombwa

lia) 27:42,65 — record național ; 
4. Tony Simmons (Anglia) 
27:43,59, 5. Toshiakl Kamata 
(Japonia) 27:48,63 — record na
țional -.

Alte rezultate înregistrate în 
ultima
Miklos 
m ; 110 
(Cuba) 
Quarrie 
m : Eamon Coghlan (Irlanda) 
3:38,96 .

• La Dresda au început cam
pionatele de atletism ale R. D. 
Germane. Primul titlu a fost 
cucerit de Gabriele Meinel, în
vingătoare în proba de 3 000 m 
cu timpul de 8:57,9. La pen
tatlon Petra Rampf a realizat 
un nou record național cu 4 550 
p ; cursa de 10 006 m a fost cîs- 
tigată de Peter, cronometrat In 
28:27,12. • Sprintera Marlies 
Oelsner (SC Motor Jena) a sta
bilit un nou record al lumii 
in proba de 100 m plat cu 
timpul de 10,88.

zi de concurs : suliță : 
Nemeth (Ungaria) 91,24 
mg : Alejandro Casanas 

13,42 ; 200 m : Don
(Jamaica) 20,28 ; 1 500

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Soci a Început 

meciul internațional atletic din
tre echipele 
După prima zl, scorul 
102—97 ' — --------
delor. 
înregistrate : 
garduri : Walker (S.U.A.) 49,69 ;
100 m plat : Wiley (S.U.A.) 10.36; 
10 000 m : Moiseev (U.R.S.S.) 
23:36,1 ; 1 500 m : slack (S.U.A.) 
3:40.9 ; feminin : 400 m garduri: 
Storojeva (U.R.S.S.) 56.50 ; 100 m 
plat : Morehead (S U.A.) 11,28.

CICLISM a «ea de-a 64-a edi
ție a Turului Franței a început 
cu o etapă „prolog-, desfășurată 
contracronometru Individual la

U.R.S.S. și S.U.A. 
‘ este de 

' puncte în favoarea gaz- 
Iată principalele rezultate 

masculin : 400 m 
49,69 ;

și cîștigată de vest- 
Dietrich Thurau (5 km 
medie orară 47,333 km).

Fleu rance 
germanul 
în 6:16,07,
Pe locurile următoare : olandezul . 
Gerrie Kneteman — 6:20.93 și bel
gianul Eddy Merckx — 6:24,47. « 
După a 5-a etapă în Turul Iugo
slaviei conduce Aleksandr Gu- 
siatnikov (U.R.S.S.), urmat de 
Bodier (Franța) — la 1:10. Pe e- 
chipe : 1. U.R.3.S., 2. Franța, X 
Suedia.

ȘAH A După 5 runde, în turneul 
de la Leningrad conduc Kociev 
și Rcmanișin (ambii U.R.S.S.). cu 
cîte 3Vî P- în runda a 5-a. Iuri 
Balașov (cu piesele albe) a cîști
gat în 31 de mutări la marele 
maestru român Florin Gheorghiu.
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