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DIN PARTEA 
COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
A CONSILIULUI DE STAT, 

A CONSILIULUI DE MINIȘTRI■»
Com uniși Român, Consiliul

9

Comitetul Central al Partidului 
de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
Români» anunță cu profundă durere încetarea din viată, 
in seara zilei de 4 iulie, după o lungă și grea suferință, 
a tovarășei Alexandra Ceaușescu, mama secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășa Alexandra Ceaușescu s-a născut in comuna 
Scornicești, județul Olt, in septembrie 1889, intr-o familie 
de țărani săraci. Cunoscind lipsuri și suferințe. Alexandra 
Ceaușescu înfruntă cu dirzenie șl demnitate, în anii regimu
lui burghezo-moșicresc, încercările vieții, muncind din greu, 
alături de soțul său, Andruța Ceaușescu, pentru existența 
familiei, a celor zece copii pe care îi crește și ii educă cu 
dragoste și dăruire.

Alexandra Ceaușescu înfruntă cu curaj șl neînfricare pre
siunile aparatului represiv al regimului burghezo-moșierese 
pentru activitatea revoluționară a fiului său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, nutrind încrederea in cauza dreaptă a 
celor mulți și obidiți. A fost un exemplu de mamă care 
și-a închinat întreaga energie formării copiilor săi în cultul 
cinstei și adevărului, al omeniei și dragostei fierbinți față 
de muncă, față de țara și poporul in mijlocul căruia s-au 
născut. Națiunea noastră îi datorează Alexandrei Ceaușescu 
recunoștință pentru marele bărbat de stat căruia i-a dai 
viață, și care conduce astăzi cu inaliă competență, devota
ment și abnegație, destinele poporului.

In anii de după 23 August 1944, Alexandra Ceaușescu a 
luat parte activă la acțiunea de înfăptuire a reformei 
agrare, inițiată și condusă de partid, la activitatea de unire 
a țăranilor muncitori din comună în cooperativa agricolă, 
in cadrul căreia a muncit cu hărnicie, alături de consătenii 
săi, atit timp cît puterile și vîrsla i-au permis. Totodată, 
a activat cu pasiune în rîndu! organizației de femei pe care 
le-a mobilizat prin exemplul faptei și vieții, al cuvîniului 
ci cald, la numeroase acțiuni sociale și de gospodărire a 
comunei.

întreaga sa muncă și viață s-a bucurat de stima și pre
țuirea consătenilor, a reprezentat o pildă vie de înaltă etică 
și înțelepciune populară. A fost distinsă eu titlul de „Mamă 
Eroină".

încetarea din viață a tovarășei Alexandra Ceaușescu este 
o grea pierdere pentru familie și prieteni, 
care au cunoscut-o.

Funeraliile vor avea loc joi, J iulie a.c., in 
cești, județul Olt.

pentru toți cei

comuna Seorni-
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TELEGRAMA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R.

CEAUȘESCU

„DACIADA“ în plină desfășurare

PE STADIONUL „VOINȚA"
PORȚILE NU

O ocazie de a privi 
pă-amlază stadionul 
dintr-un avion ar fi oferit ur
mătoarea imagine : peste 400 
de oameni roind in patrulaterul 
verde ; la o scrutare mai apro
piată, s-ar fi putut observa 
cum cele două terenuri de fot
bal, șase de volei, trei de hand
bal, pista de atletism sînt in
vadate de sportivi avintați In 
întrecerile lor încordate. La vi
zita noastră cu bloc-notesul și 
aparatul de fotografiat, plerduți 
în masa de competitori, pano
rama Închipuită își pierde din 
forță. Nu ne rămîne decît o 
trecere în revistă a tuturor a- 
renelor, strecurîndu-ne cu greu

ieri du- 
„Voința*

LA UMBRA 
DUPĂ „ARȘIȚAu

SE ÎNCHID NICIODATĂ
printre particlpanții care își aș
teaptă rlndul pe marginea te
renurilor..

Căutăm un punct de sprijin 
în această emulație perpetuă. 
11 zărim pe Puiu Anghel, pre
ședintele clubului Voința, și pe 
Radu Constantineacu, responsa
bilul sectorului educație fizică 
și sport de masă. Dibuim cu a- 
jutorul lor firul Ariadnei ia 
acest aparent labirint al spor
tului non-stop. Deslușim că nu 
eram decît martori la una din
tre etapele de masă, pe asocia
ții, ale clubului Voința. O eta
pă obișnuită, la fel ca și cea de 
ieri, asemănătoare cu cea de 
miine, la care astăzi se pre-

zentaseră următoarele echipe a 
Higiena, încălțămintea manua-r 
lâ, Tehnometalica, Automeca- 
nica, Avîntul Îmbrăcămintea, 
Electrobobinaj, Cartonajul, Spo
rul, Arta aplicată, Arta popu
lară, Instalatorul. O cîtlme mi
că din. cele 33 de asociații par
ticipante. doar 430 de sportivi 
din cei 9 000 de participant! 
înscriși. Și am renunțat la pro
iectul nostru de a evidenția pe 
cei victorioși, de a prezenta 
numele protagoniștilor. N-ar H 
fost drept, ne-am zis, să es

ton CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)

SĂLCIILOR NUMAI
ANTRENAMENTELOR

VACANȚA
Șl PREGĂTIRE

LA SNAGOV

ADRESATA TOVARĂȘULUI NICOLAE
DRAGĂ TOVARĂȘE CEAUȘESCU,

Aflind, cu profundă durere, vestea încetării din viață a 
mamei dumneavoastră, Alexandra Ceaușescu, care a fost, 
de-a lungul întregii sale existențe, un exemplu de muncă 
plină de dăruire ți demnitate, de totală consacrare familiei 
sale ți obștei în mijlocul căreia a trăit, vă exprimăm, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai sincere și adinei senti
mente de compasiune.

In aceste momente de grea încercare, srntem cu tot sufle
tul alături de dumneavoastră, de întreaga familie îndoliată.

COMITETUL POLITIC EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Problema pregătirii „schimbu
lui de miine, constituie un 
obiectiv major pentru toa
te federațiile sportive. în a- 
cest sens, vacanța elevilor este 
folosită din plin pentru ca ti
nerii cei mai talentați să-și per
fecționeze cunoștințele tehnice 
și să-și dezvolte calitățile fizice, 
astfel ca, In următorii arși, Ju
niorii de azi să poată deveni 
sportivi de performanță, capabili 
să reprezinte cu succes culorile 
sportului românesc in arena in
ternațională.

Snagov. La un semnal prin 
porta-voce, caiacele și canoele 
iau startul inșiruindu-se pe 
apele liniștite ale lacului. Este 
numai „încălzirea" — ne spune 
antrenorul coordonator al lotu
lui național de juniori, Traian 
Nădășan. Azi avem antrena
ment cronometrat pe pistele de 
concurs. Trebuie să vedem la 
ce nivel s-a ajuns, cu cît s-au 
îmbunătățit indicii la diferiți! 
factori ai antrenamentului pen
tru a ști ce avem de făcut

în continuare. Antrenorul Ma- 
noili Milicin, de la Liceul „Ște
fan Plavăț* din Orșova, urmă
rește cu atenție echipajul de 
caiac 4 al fetelor, Tița Predici, 
Ileana Balogh, Ioana RădffneafA 
și Filareta Pătrașcu, echipaj In 
care colectivul de antrenori tși 
pune speranțe pentru C.B. de 
juniori din luna august. Fostul 
internațional Igor Lipalit (S.C. 
Tulcea) — azi unul dintre cei 
mai productivi antrenori de 
caiac-canoe al țării — îi în
deamnă pe elevii săi Vasile 
Stefanov și Feodor Gurei (com- 
ponenți ai echipajului de canoe 
dublu) să ridice strocul. El știe 
că performanțele in această 
dură disciplină sportivă nu se 
pot obține decît cu mari efor
turi.

Ni se relatează că pentru 
a-i alege pe cei 30 de juniori

află acum în pregătirecare se află acum în pregătire 
la Snagov, au fost organizate 
două concursuri de selecție, la 
care au participat aproape 300 
de tineri. Cea mai bună com
portare au avut-o reprezentan
ții secțiilor din Tulcea, Brăila, 
Orșova, Constanfa și București. 
După o scurtă perioadă de pre
gătire s-au constatat îmbună
tățiri substanțiale la viteză șl 
la rezistență, in special la echi
pajele de caiac 4 (fete și băieți) 
și la canoe dublu. Cele mai 
însemnate progrese le-au reali
zat V. Stefanov, F. Curei (S.C. 
Tulcea), Filareta Pâtrașcu (Or
șova), Ileana Balogh (Satu 
Mare), M. Dineu (Constanța) și 
A. Sandu (Olimpia Buc.). Teh-

T. MIHAI

(Continuare in pag. 2—3)

VUITA
UNEI DELEGAȚII

SPORTIVE
DIN MEXIC

Luni a sosit în Capitală o de
legație sportivă mexicană, înso
țită de ziariști sportivi, condu
să de Guillermo Lopez Portillo, 
director general al Institutului 
Național al Sportului din Me
xic, care efectuează o vizită în 
țara noastră.

Ieri au început convorbiri în
tre delegația oaspete și o dele
gație a C.N.E.F.S., condusă de 
general lt. Marin Dragnea, 
președinte.

Delegația mexicană urmează 
să viziteze obiective sportive și 
turistice din Capitală și din 
țară.

Mîine și vineri campionatele juniorilor

primul tur al competițiilor europene

Tinerii boxeri, la o lecție de pregătire in aer liber...
Foto : Dragoș NEAGU

DATORIILE TINERILOR ATLEȚI
Brașov la sfîrșitul acestei luni), 
„Concursul Prietenia" (la înce
putul lui august la Sofia) și 
campionatele europene, progra
mate la Donețk între 19 și 21 
august. Or, tocmai la aceste 
confruntări, cu deosebire la 
campionatele continentului, li
derii vor trebui să dea întreaga 
măsură a potențialului și pre
gătirii lor. Juniorii de azi vor 
avea la data Jocurilor Olimpice 
de la Moscova 20—21 de 
vîrsta optimă de afirmare 
ternațională. Generația de 
trebuie să furnizeze, în 
normal, majoritatea titularilor 
delegației atletice a țării la 
J.O. din 1980. Iată de ce cota 
de Interes a acestor campionate 
depășește sfera obișnuită a u- 
nei întreceri, chiar cu caracter 
republican, a juniorilor.

Nu spunem nimic nou afir- 
mînd că rezultatele de început 
de sezon au nemulțumit. La fel 
de adevărat este însă că într-o 
perioadă în care ne-am fi aș
teptat mai puțin, imediat după 
bacalaureat, cîteva performan
țe au lăsat să se întrevadă sem
nele unei redresări. Sperăm în 
confirmarea acestei impresii și 
așteptăm de la Iulian Grumă- 
zescu, Liviu Maftei, Nicolae 
Aron. Adrian Proteasa, Con
stantin Halichlaș, Sorin Mono- 
ranu, Emil Grecescu, Otilia Șo- 
mănescu, Maria Radu, Mariana 
Fodor și ceilalți performan
țe pe măsura talentului lor.

Miine și vineri, stadionul de 
atletism din Poiana Brașov va 
găzdui cel mai important con
curs din calendarul intern al 
juniorilor — campionatele repu
blicane pentru categoria I. Cîte- 
va sute de atleți din toată țara 
se vor întrece pentru cucerirea 
tricourilor de campioni, pentru 
desemnarea fruntașilor de pro
moție.

Atleții juniori au datoria de 
a dovedi că actuala generație 
nu este mai prejos decît cele 
anterioare, ale Iul Ghipu, Be- 
drosian sau Gina Panait. De
altfel, în fața viitorilor perfor
meri se află cîteva competiții In
ternaționale de importanță deo
sebită : Jocurile Balcanice (ce 
vor avea loc chiar la Poiana

ani, 
in- 
azi 

mod

C.C.E.:

la fotbal, sorții au decis:

ATLfIICO MADRID
CRAIOVA

O nouă reuniune nautică internațională
Cupa U.E.F.A.: C. E. BARCELONA
Cupa U.E.F.A.: A. S. A. IC. MUREȘ —

REGATA SNAGOV" LA CA1AC-CAN0E

STEAUA
A. I. K. ATENA

va găzdui la 
săptămîni o 

de anvergură : 
internațională Snagov 

Primele curse 
începe 

și sîm- 
finalele 
în pro-

Lacul Snagov 
sfîrșitul acestei 
nouă întrecere 
Regata
la caiac-canoe. 
— eliminatorii — vor 
miine. urmînd ca vineri 
bâtă să se desfășoare 
tuturor probelor incluse
gramul viitoarelor campionate 
mondiale programate în septem-

brie, pe lacul Pancearevo de 
lingă Sofia.

Așadar, un concurs de am
ploare, un util test de verifi
care înaintea întrecerii supre
me. Și-au anunțat participarea 
Ia această ediție a „Regatei 
Snagov" caiaciști și canoiști din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană. Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și, 
bineînțeles, România.

Ieri, la Ziirich, au fost stabi
lite, prin tragere la sorți, me
ciurile din primul tur al cupe
lor europene la fotbal, ediția 
1977—78. Potrivit programului 
fixat, reprezentantele noastre 
vor avea ca adversare, la 14 și 
28 septembrie, următoarele e- 
chipe :

• In Cupa campionilor euro
peni, DINAMO BUCUREȘTI va 
susține primul meci, pe teren 
propriu, cu ATLETICO MA
DRID ;

• In Cupa cupelor, UNIVER-

SITATEA CRAIOVA va evolua 
în prima partidă, la Nicosia, cu 
formația OLYMPIAKOS ;

• în Cupa U.E.F.A., STEA
UA BUCUREȘTI va juca primul 
meci, în deplasare. cu C.F. 
BARCELONA, ' ‘ '
MUREȘ 
partidă, 
ATENA

Citiți 
complet 
scurte prezentări ale adversa
relor echipelor noastre în celo 
trei competiții.

iar A.S.A. TG. 
va evolua în prima 

acasă, cu echipa A.E.K.

in pag. a 1-a programul 
al meciurilor, ca și



HALTEROFILII JUNIORI ASPIRĂ
LA CONSACRAREA

REP. : Ce șanse au tinerii 
noștri halterofili la C.M. și 
C.E. de la Sofia 1

cîteva ore după o lungă și obo
sitoare călătorie de la Trencin...

O scurtă discuție cu an
trenorul lotului de juniori, Li- 
sias Ionescu :

INTERNAȚIONALA
i.

4 • -i & s

O clipă dintr-un meci de volei (Higiena — TehnometaUca), din 
cele 12 disputate ieri pe stadionul Voința Foto : N. DRAGO:?

PE STADIONUL „VOINȚA“
(Urmare din pag. 1)

tragem laureați efemeri, să 
măgulim vanități care de fapt 
nici nu există. Căci marii în
vingători ai competiției la care 
asistam erau toți acel partici
pant! care coborâseră în teren 
sub steagul „Daciadei". Toți, 
chiar și acei puțini, cu echipa
mentul lor (încă) pestriț, cu si
luetele lor (încă) neșlefuite, cu 
«tingăcia lor (încă) vizibilă.

Poposind pe laturile suprafe
țelor de joc, am deslușit și fi
guri notabile în postură de pe-

dagogi voluntari. Oameni cu 
tîmple cărunte, cîndva perfor
meri de marcă, acum activiști 
inimoși, slujitori ai ideii nobile 
de mișcare fizică : maestrul 
sportului Ia handbal Mihai Mu- 
reșan arbitrând o finală „tare" 
între Arta aplicată și Instala
torul, fostul portar de handbal 
Gheorghe Anca, împărțind sfa
turi în dreapta și-n stingă, ve
chiul arbitru internațional de 
fotbal Francisc Mateescu, asis- 
tînd tehnic formația marochi- 
nerilor.

...Pe înserat larma stadionu
lui s-a stins. A doua zi, alțl 
actori, aceeași scenă.

Tinerii noștri halterofili care 
vor. participa la campionatele 
mondiale și europene de la So
fia (9—17 iulie) și-au încheiat 
pregătirile. Pe cîțiva dintre cei 
care ne vor reprezenta la a- 
ceste mari întreceri i-am găsit, 
zilele trecute, în plină activita
te, în moderna și bine utilata 
sală de haltere a clubului Fa
rul din Constanța.

Miercuri, 29 iunie, ora 19 : 
tinerii sportivi se antrenau de 
cîteva ore ! Printre ei, Petre 
Dumitru, proaspătul cîștigător 
al categoriei mijlocie la „Cupa 
Dunării" desfășurată, cu cîteva 
zile în urmă, la Trencin (Ceho
slovacia). Dar iată-i și pe alții, 
care s-au remarcat în această 
importantă competiție a junio
rilor : Nicolae Țuțuianu (cat. 
ușoară) și Serghei Klimov (cat. 
semi-mijlocie) clasați pe locul 
3, în întrecerea din Cehoslova
cia. Am admirat la acești tineri 
— membri ai asociației sporti
ve Chimpex-Constanța — dă
ruirea cu care se pregătesc ore 
în șir. Zilnic sînt ridicate zeci 
de tone. Nu se neglijează însă 
nici exercițiile ajutătoare și co
rectarea deficiențelor tehnice. 
Am mai reținut și un alt amă
nunt important. Acest antrena
ment era programat doar la

L. I. : Ocuparea unui loc 
printre primii 6 la „europene" 
sau chiar la „mondiale" consti
tuie obiectivul principal. Nu es
te deloc ușor, dar 
juniorilor noștri, 
de afirmare, de 
recenta ediție a 
rii“ în afara lui 
s-a clasat pe primul loc și Mir
cea Tuli, iar pe națiuni echipa 
României a obținut locul 2, du
pă puternica reprezentativă a 
Bulgariei, gazda actualelor cam
pionate. Pentru ca tinerii noștri 
halterofili să ocupe locuri frun
tașe ei trebuie să realizeze, cel 
puțin, rezultatele lor cele 
bune de pînă acum !

cred în talentul 
în dorința lor 
consacrare. La 
„Cupei Dună-
Petre Dumitru

mai

pre
face

REP.: Vă rog să ne 
zentați lotul care va 
deplasarea și rezultatele ac
tuale.

CARNET ATLETIC
Cu succesul înregistrat, la 

•firșitul săptămînii trecute, în 
cadrul etapei a Il-a a „Cupei 
României", formația Steaua a 
luat o serioasă opțiune pentru 
dștigarea, din nou, a titlului
republican pe echipe. Iată, de
altfel, situația punctajelor în
această etapă :

B F T
JL STEAUA 553 178 731
3. C.A. Universitar 381 265 646
8. Dinamo 447 108 555
4. Cluj 199,5 204 403,5
S. Metalul 182 191 373
8. Iași , 188,5 181 369,5
T. Constanța 211 99,5 310,5
8. Brașov 175 118,5 293,5
8. Rapid 178 103 281

Pe baza acestor puncte am 
alcătuit clasamentele după două 
etape ale competiției :

General 1. STEAUA 1 040 p,
2. C.A.U. 853 p, 3. Dinamo 831
p, 4. Metalul 493,5 p, 5. Cluj
487.5 p, 6. Iași 455 p, 7. Con
stanța 415,5 p, 8. Rapid 380 p, 
9. Brașov 349,5 p.

Bărbați : 1. STEAUA 734 p,
2. Dinamo 663 p, 3. C.A.U. 502
p, 4. Constanța 272 p, 5. Cluj
244.5 p, 6. Iași 230 p, 7. Metalul
229 p, 8. Rapid 226 p, 9. Brașov
218.5 p.

I

Femei : 1. C.A.U. 351 p, 2. 
Steaua 306 p, 3. Metalul 264,5 p, 
4. Cluj 243 p, 5. Iași 225 p, 6. 
Dinamo 168 p, 7. “ 
8. Constanța 145,5 
131 p.

Ultima etapă 
este programată . 
din Poiana Brașov, in zilele de 
24 și 25 septembrie.

CURSA DE MARȘ 
IN CEHOSLOVACIA...

Duminică se va desfășura 
tradiționala cursă internațională 
pe distanța Praga — Podebrad 
(50 km). La întreceri vor lua 
parte și doi concurența români: 
Leonida Caraiosifoglu și Cornel 
Patușinschi.

_.ȘI LA RUCĂR
La 10 iulie, pe distanța Ru- 

căr — Dragoslavele, va avea loc 
competiția de marș „Cupa 
munților". Startul se va da de 
la ora 9 din fața hotelului Ru- 
căr. Traseul măsoară 30 km 
pentru seniori și 10 km pentru 
juniorii de categoria I și a II-a. 
UN NOU RECORD DE JUNIORI

Intr-un concurs desfășurat la 
Iași, Liviu Maltei (Lie. 2 Iași,

Rapid 154 p, 
p, 9. Brașov

a competiției 
pe stadionul

I ÎNOTĂTORII FRUNTAȘI

!
FOSTUL CA

S-A ÎNTORS in comuna

„ÎNOATĂ“ ÎN
Pentru prima oară în Isto

ria campionatelor naționale 
de înot ale seniorilor, atribu
irea titlurilor a fost condițio
nată si de îndeplinirea unor 
haremuri. Aceasta șl explică 
de ce în numai 4 din cele 
15 probe masculine cîștigă- 
torilor (I. Luca — 200 m bras, 
A. "

MEDIOCRITATE

antrenor Vasilc Midvighi) a 
trecut peste ștacheta înălțată la 
2,13 m. Acest rezultat este su
perior cu 2 centimetri recordu
lui republican al juniorilor de 
cat. a II-a (16—17 ani), reali
zat tot de el în luna mai și 
egal celui al juniorilor I (Doru 
Oprea — 1974).

PREGĂTIRI PENTRU 
„CUPA EUROPE*

La sfîrșitul săptămînii viitoa
re Stadionul Republicii va găz
dui una dintre semifinalele fe
minine ale competiției pe echi
pe „Cupa Europei". La întreceri 
vor fi prezente reprezentativele 
a opt țări și anume : Elveția, 
Finlanda, Franța, Italia, Iugo
slavia. Portugalia, Uniunea So
vietică și, bineînțeles, Româ
nia. în vederea acestui impor
tant concurs oficial, pistei de 
rekortan a stadionului îi vor fi 
revopsite marcajele iar insta
lația electronică de cronometraj 
„Omega" va, fi pusă în stare 
de perfectă funcționare. In a- 
cest timp, fetele noastre se pre
gătesc cu seriozitate, dată fiind 
valoarea deosebită a celor mai 
multe dintre adversare și miza 
întrecerilor — calificarea pen
tru finala competiției, Helsinki 
(13—14 august).

La rândul lor, băieții se pre
gătesc cu atenție în vederea 
participării în grupa semifinală 
de la Varșovia.

L. I. : La cat. muscă Vasile 
Cocioran (Olimpia Buc.) — 190 
kg și Ion Balaș (Șc. sp. Galați)
— 200 kg ; la cat. cocoș Cristian 
Mateeș (C.S. Onești) și Mircea 
Tuli (C.S.M. Sibiu) — ambii cu 
cîte 215 kg, la cat. pană 
Chivu (Gloria Bistrița) 
kg — poate cuceri chiar 
dalie pe stiluri ; la cat. 
Nicolae Țuțuianu
Constanța) — 255 kg ; la cat. 
semimijlocie Serghei Klimov 
(Chimpex Constanța) și Tiberiu 
Kiskalo (C.S.M. Cluj-Napoca)
— ambii cu cîte 280 kg ; la cat. 
mijlocie Petre Dumitru 
pex Constanța) — 290 
cat. semigrea Ilie Vasile 
pex Constanța) 295 kg.

Ion OCHSENFELD

SI PREGĂTEȘTE VIITORI CA.
A ■>
La aproape 20 de kilometri de municipiul Galați 

muna Tuluceștl, așezare cu oameni harnici, sănătoși 
oțellțl în munca zilnică pe ogoarele comunei. Mulți 
satului au plecat spre oraș, către școlile profesional: 
deprinde diferite meserii. Dintre aceștia, unii pasion. 
tulul, cu aptitudini pentru activitatea de performant 
pletat secțiile sportive ale cluburilor gălățene, nit 
acela care s-au îndreptat spre lupte. Așa a începJ| 
afirmării luptătorului Marin Dumitru, fost comport® 
naționale la mai multe competiții de amploare șl rm 
Pion al țării. Primii care l-au urmat spre sala de 1 
bului Dunărea din Galați au fost frații săi Mihal ș 
terior component! al lotului republican de tineret. 1 
mai el. In secția de lupte din Galați sînt mulți tlner 
na Tulucești...

Antrenorii gălățenl șl organele sportive locale au 
lorifice preferințele copiilor din comună pentru a< 
plină cu tradiție șl largă popularitate. Și. odată c 
Iul Marin Dumitru din activitatea competlțlonală, i 
venit antrenor. Locul său de muncă, de aproape 
comuna natală. Așa a luat ființă prima secție sătea: 
din județul Galați. Cu sprijinul organelor locale, du 
din Galați l-a ajutat pe M. Dumitru să-șl amenajeî 
antrenament. N-a fost, se Înțelege, nevoie de efo 
convingerea copiilor. După foarte puțin timp, sala 
pătoare pentru cei ce doreau să deprindă tainele ; 
de la „nea Marin al lui Dumitru", cel ce a zbura 
peste mări șl țări, reprezentind culorile țării in atJ 
internaționale. Acum, luptele au devenlUMMMH 
sportivă a copiilor din Tulucești. AntrenaiWff^^BB 
de copii stnt urmărite — ca un adevărat spectacol 
tineretul satului și nu numai de cel tineri. Exis 
temeinice : în comuna de lîngă marele nostru port 
apărut și primele „vedete" sportive. După 6—7 luni 
primii elevi al antrenorului M. Dumitru au parti: 
județeană a campionatului republican de copil. Pr 
zență intr-un concurs oficial a produs o adevăra 
Cinci dintre ei — Ion Ceafalan, Fiorin Păduraru, 1 
mir, Ion Marin, Radu lacomi — au cîștigat camp: 
țean, învingîndu-i categoric pe colegii lor de ia G< 
de zonă a aceleiași competiții, copiii din Tuluceștl 
nat, de asemenea, prin comportarea lor, reușind c 
califice pentru faza finală a campionatului care se 
Constanța, în luna august

Acestea sînt primele afirmări ale luptătorilor s 
norul lor (șl nu numai el) anticipează performant 
mari ale viitorilor luptători din Tuluceștl. Le așt

; Mih
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Horvat — 200 m bras, 
H. Lucaciu — 100 m delfin 
și St. Mitu — 200 m mixt) 
le-au fost înmînate tricouri 
de campioni.

Procentul foarte 
la fete, doar proba 
bras nu a avut o 
campioană — se 
explică, desigur, și 
prin exigența spo
rită a F.R.N. în fi
xarea acestor hare
muri, multe dintre 
ele superioare ac
tualelor recorduri 
naționale, dar ade
vărul este că nive
lul general al îno
tului masculin din țara noas
tră continuă să fie scă
zut, în ciuda unor eforturi 
izolate (Horvat Luca, Mitu, 
Mandache, Ținea), că cele 
mai multe rezultate înregis
trate în cele trei zile de con
curs nu sînt competitive nici 
măcar pe plan balcanic.

Sportivii de la Steaua, de 
pildă, care pînă acum domi
nau autoritar aceste întreceri, 
însoțindu-și victoriile și cu 
rezultate de valoare Interna
țională, de această dată au 
„înotat" în mediocritate, ne- 
realizînd nici măcar un titlu 
de campion (!). A fost una 
din senzațiile (din păcate ne
plăcute) ale acestei compe
tiții. Este adevărat că Opri- 
țescu. Adam, Reslec, Aimer, 
Zahiu au mai îmbă- 
trînit cu un an, dar tot 
atît de adevărat este și fap
tul că — exceptîndu-1 pe pri
mul — ceilalți s-au pregătit

în mod superficial în acest 
sezon. Iar in spatele lor nu 
mai există nimic, sau aproa
pe nimic.

O deziluzie au oferit-o și evo
luțiile tinerilor orădeni, care 
în iarnă, la Hunedoara, ciști- 
gaseră jumătate (șase) din 
titlurile puse în joc. De a- 
ceastă dată, ei s-au întors 
acasă fără un tricou măcar, 
rezultatele — cu excepția ce
lui obținut de Ținea la 400 m 
mixt 
Explicația ne-o furnizează an
trenorul — - - ■

fiind sub posibilități.

Eugen 
— 245 
o me- 
ușoară

(Chimpex

(Chim- 
kg, la 
(Chim-

BALCANIADA BASCHETBALIȘTILO
Reprezentativa de baschet- 

juniori a țării a plecat ieri la 
Atena pentru a lua parte, de 
joi pînă duminică, la întrece
rile ediției a 15-a a campiona
tului balcanic rezervat acestei 
categorii de jucători. Au făcut 
deplasarea : Florentin Ermura- 
che (1,97 — Lie. 1 Buc.), Radu 
Popovici (1,93 — Lie 1), Marian 
Marinache (1,93 — Lie. 1), Vio
rel Ion (2,03 — 
Cornel Ciochină
Cornel Samoilă (1,86 — Șc. sp. 
2 Buc.), Stelian Bănică (1,91 —

Șc. sp. Steaua), 
(1,95 — Lie. 1),

Șc. sp. 2 Buc. 
teanu (1,93 — I 
Dăian (1,93 —
Ion Zgriban (1,' 
mișoara), Pet 
(1,89 — Lie. 1) 
(1,86 — Șc. sp. 
nori : C. Dîrja 
Echipa Romârii 
tlul de campio; 
anii 1964, 1965 ( 
cut, în Turcia 
I a revenit forn 
urmată de : 
România, 4. B

14 ȘAHIȘTI DIN 8 TARI LA „MEMORIALUL M. SA
Seria turneelor internaționale 

de șah desfășurate în țara noas
tră continuă. După Timișoara, 
Sinaia și Satu Mare, lașul găz
duiește acum tradiționala între
cere dedicată memoriei lui Mi
hail Sadoveanu, un mare ani-

mator al șahului românesc, fost 
președinte al federației și di
rector al Revistei Române de 
Șah între anii 1927 și 1948.

La a treia ediție, concursul 
reunește 14 jucători, din 8 țări, 
ceea ce constituie un frumos

PARTICIPARE DE PRESTIGIU
LA CAMPIONATELE NAȚIONALE DE PLANORISM

Aeroclubul „Maramureșul" din 
Baia Mare găzduiește, pentru 
prima dată, campionatele na-

a

VACANȚA Șl PREGĂTIRE LA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

redus — 
de 200 m H. Schler, unul din

tre cei mai apre
ciați tehnicieni pe 
care îi are țara 
noastră : „In iarnă, 
înotătorii mei au 
făcut zilnic cite 
două și chiar trei 
antrenamente și re
zultatele au fost ce
le scontate, toți 
sportivii, fără ex
cepție, realizind noi 

naționale sau per- 
In săptămînile dina- 
acestor

s-au

recorduri 
sonale. 1 
intea acestor campionate 
el nu s-au mai putut 
antrena decît cel mult o oră, 
două pe zi. Bazinul desco
perit din Oradea (cu apă în
călzită) este la această oră 
ștrand public, iar noi — îm
preună cu poloiștii — ne pre
gătim (vara !) tot în bazinul 
acoperit. Șl aceasta, rețineți 
vă rog. Intr-un județ în care 
înotul a fost declarat sport 
prioritar !“.

Slabele rezultate înregistra
te în probele masculine ale 
campionatelor recent Încheia
te trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru toți 
tehnicienii. Să nu uităm că 
peste trei săptămînl echipa 
țării va trebui să se alinie
ze la Balcaniada de la San- 
danski...

Adrian VASILIU

I
I
|

nicienii respectivi nutresc spe
ranța că acești juniori, și încă 
alții, vor face progrese și mai 
mari, disciplina și dăruirea cu 
care ei participă la antrena
mente fiind remarcabile.

★
Terenul de fotbal 

moașa bază sportivă 
vului a fost marți 
locul preferat de pregătire a 
tinerilor boxeri. în fața antre
norilor T. Niculescu, A. Gher
ghina și Gh. Tomescu s-au a- 
liniat cei mai buni boxeri ju
niori ai țării. Antrenorul eme
rit - — - ...
in 
ne 
tru 
selecție in vederea alcătuirii e- 
chipei reprezentative ce va par
ticipa la Balcaniada de la Ate
na (17—22 iulie). Pentru dimi
neață ne-am planificat un ușor 
antrenament in aer liber, în 
care urmărim menținerea pre
gătirii fizice la un nivel supe
rior și mai corectăm unele pro
cedee tehnice de atac și apăra
re în- condiții diferite decît cele 
specifice (luptă la mănuși). Am 
convingerea că in rîndul celor 
21 de juniori prezenți aici se 
află cei mai buni din țară. A- 
ceasta, deoarece, în acest an, 
s-a aplicat — pentru prima oară 
la noi — un nou sistem de se-

din fru- 
a Snago- 
dimineața

T. Niculescu ne-a introdus 
atmosferă : „După-amiază
deplasăm la București pen- 
susținerea unor meciuri de

de

cei
un

ționale de planorism, la startul 
cărora sînt prezenți, pe lîngă 
sportivii noștri fruntași, și invi
tați din Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R. F. Germania 
și Polonia. Duminici, cu prile
jul deschiderii oficiale, a fost 
organizat un spectaculos pro
gram demonstrativ de zbor.

In cadrul concursului piloții 
vor zbura pe aparate de tip 
Foka 4 și Foka 5 și pe pla- 
noarele românești de înaltă 
performanță I.S. 29D. Vor fi al
cătuite clasamente individuale 
și pe echipe. Sportivii prezenți 
în competiție sînt în așteptarea 
timpului favorabil pentru star
tul în prima probă.

record pentru 
șeni. Turneul 
Sporturilor, p 
următoarea or

1. Vaisman, 
nia), 3. Szila 
Marccvîci, 5. 
6. Stanciu, 7. 
rukcuoglu (Tu 
tan (Argentin 
Kertesz, 12. f 
13. Cojocaru, 
nada). *

Partidele 1 
ver din pțjl 
aminate (deo: 
cători au întî 
neul de la Si 
dintre Șzilagy 
întrerupt. Re: 
viei — 
Foișor 
*/2—*/j,  Botez 
1—0 
Bellon y2—’A, 
rukcuoglu 0—1 
lagyi */a —*/a,  I 
viei 1—0, K 
Va—‘A, Foișoi 
Szmctart*̂-  I

După 
curenți 
puncte : 
tesz.

Kertei
1—0, S

(runda

două 
au ■
Popi

lecție. După ce eu ocazia cam
pionatelor de juniori au fost 
remarcați cei mai talentați ti
neri, înainte de începerea pre
gătirii in comun au fost orga
nizate meciuri de selecție pen
tru intrarea în lot“.

— Cum apreciați nivelul 
pregătire a selecționaților ?

— La venirea la Snagov, 
mai mulți dispuneau de
bagaj corespunzător de cunoș
tințe tehnice. Dar, din păcate, 
indicii lor de forță generală 
erau scăzuți și, ca o consecință 
firească, și forța de lovire este 
încă slabă. Aceasta denotă că 
în secțiile noastre nu se lucrea
ză suficient pentru dezvoltarea 
calităților motrice de bază. 
După o scurtă perioadă de pre
gătire — în care boxerii au 
manifestat o atentă preocupare 
pentru creșterea lor valorică — 
s-au înregistrat îmbunătățiri 
substanțiale la sportivii D. Ra
du, G. Dicu, D. Vilcu, T. Măr- 
cuț, Fl. Butnaru etc. Ceea ce 
mă bucură este faptul că ma
joritatea sînt receptivi și talen
tați. Există deci toate condițiile 
ca ei să crească suficient în 
valoare pentru a putea repre
zenta în mod corespunzător 
țara la prima ediție a C.M. de 
tineret, de la București, în anul 
1979. Desigur, poarta intrării în 
lotul reprezentativ este deschi
să și altor tineri talentați care 
se vor face remarcați în pe
rioada următoare.

LOTO - PRONOSPORT INF
DUMINICA, 10 IULIE 1977 Nichiforeac d 

un premiu de 
a Se acord: 

tegorii.
• Se poats 

mere din 
cele 3 extra) 
din totalul c<
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Tragerea I 
tăzi va fi tel 
Rezultatele vr 
radio in curs

CÎȘTIGURIJ 
PRONOSPO1

Jucînd mai multe bilete 
vă măriți șansele de cîștig ■

• La tragerile „Loto-2“ se pot 
cîștiga autoturisme „Dacia 1300“ 
șl sume în bani. Vă reamin
tim că în luna iunie participan
tul ștefan Popescu, din com. 
Baba Ana. jud. Prahova, a ob
ținut un autoturism, iar Adam
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774,10 varia



NAȚIONALEA DIVIZIEI

Laurențiu DUMITRESCU

DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA IN DIVIZIA C

C (seriile VII-XII)
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Bacău, cîștigătoarca 
a Diviziei naționale 
început campionatul

pe carac- 
fotbalului 
apare în 
concluzie 

și anume

iulie. Următoarele 
promovat direct, 

Divizia C : Auto- 
de Argeș (Argeș), 
Băi (Bistrița Nă-

ÎNTRE 
ECHIPEI, 
mai bună 
(Mîndrilă

au 
se- 
îm-
de 
de

București). Meciurile 
disputa la 10 iulie iar 
17 - 
au 
în
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• ȘEDINȚA COMITETULUI DI
RECTOR AL CUPELOR BALCA
NICE. Desfășurată zilele trecute 
la Istanbul. ședința Comitetului 
director al cupelor balcanice a 
stabilit ca turneul de juniori re
zervat selecționatelor țărilor din 
Balcani să aibă Ioc Ia Izmir, în 
perioada 4—12 septembrie. De a- 
semenea, s-a hotărît transferarea 
secretariatului balcanic federației 
de specialitate din Bulgaria. Tot 
cu acest prilej, s-a stabilit ca vi
itoarea ședință a Comitetului di
rector să aibă loc la 2 septembrie 
a.c., cînd se va lua în discuție 
modalitatea organizării de turnee, 
dotate cu Cupa Balcanică, la ni
velul școlarilor (vîrsta pînă la 
17 ani) și selecționatelor Divi
ziei B.

• DATELE DE DISPUTARE A 
JOCURILOR ECHIPEI JIUL ÎN 
CUPA BALCANICA. Cu ocazia 
ședinței Comitetului director al 
cupelor balcanice au fost defini
tivate componența seriilor și pro
gramul jocurilor din competiția 
echipelor de club. După cum se 
știe, țara noastră va fi reprezen
tată la această ediție de echipa 
Jiul, care debutează în competi
ție. Iată programul jocurilor din 
seria A. din care fac parte for
mațiile Jiul, Botev Vrața și Gala-

Szi-

Popov

■ Ker-

s

S-a încheiat o nouă ediție (a 
59-a) a Campionatului Diviziei A. 
O ediție dacă nu prea mult di
ferită — în planul valorii de an
samblu a întrecerii — de pre
cedentele, oricum marcată de e- 
vidente eforturi din partea unora 
dintre divizionarele A pe linia 
asimilării elementelor de bază ale 
jocului modern, a celor cinci tră
sături explicate pe larg, cu re
petate prilejuri, de organul teh
nic al F.R.F., Colegiul central al 
antrenorilor.

Se impune, de la început, o 
observație : acumulările realizate 
în scopul îmbunătățirii jocului nu 
anunță încă saltul calitativ, așa 
cum și-l dorește marea masă a 
iubitorilor sportului cu balonul 
rotund, așa cum prevede Progra
mul de dezvoltare a mișcării 
sportive aprobat de partid.

La exigența firească, acum, la 
ora analizelor, invită înseși datele 
concrete ale bilanțului, întocmit, 
ca de obicei, la sfîrșitul întrece
rii în Divizia A. Zăboviți, de 
pildă, stimați cititori, asupra cla
samentului golgetenlor noștri. Ce 
ne relevă el chiar de la o fugară 
lectură ? Cu excepția a două nu
me, Broșovschi și Ghergheli, — 
activînd amîndoi în linia de mij
loc — în dreptul cărora sînt tre
cute, dealtfel, cifre destul de mo
deste (16, respectiv 15), ceilalți 
marcatori oarecum demni de a 
fi luați în seamă sînt cu toții 
vîrfuri centrale : Dudu Georgescu 
(47 de goluri), Dumitrache (20), 
Radu II (18), Năstase (17). Ce ne 
spune o asemenea Ierarhie ? și 
ce anume trădează atotputernicia, 
în continuare, a „tricourilor cu 
nr. 9“ 7 Masiva și compacta pre
zență a înaintașilor centrali a- 
vansați pe o zonă destul de în
tinsă a clasamentului — fără o 
cit de mică concurență din par
tea coechipierilor aparținînd al
tor linii — ilustrează grăitor un 
FICSISM IN ORGANIZAREA DE 
ANSAMBLU A JOCULUI ȘI, MAI 
ALES, ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
DINAMICA LUI ; o dăunătoare 
și anacronică stereotipie a sche
melor de realizare a golului, „sa
rea șl piperul*  spectacolelor fot
balistice, elementul ce conferă fi
nalitate întregului proces de ln- 
struire-antrenament, cu corolarul 
lui, JOCUL.

La 3 ani distanță de „Weltmel- 
sterschaft- (care impusese aten
ției acel JOC COMPLET, practi
cat cu precădere de echipele fi
naliste), fotbalul nostru avansea
ză la acest capitol In ritm de

Dănuț Lața — minusculul mij
locaș ofensiv al Politehnicii Ti
mișoara — nu mai poate fi con
siderat ceea ce, de regulă, nu
mim o speranță. Și aceasta pen
tru că, în ciuda înfățișării sale 
de adolescent și a prenumelui 
care i se potrivește parcă de 
minune cu statura mică și tun
soarea scurtă, Lața a trecut, 
după unii, la 25 de ani împliniți, 
de vîrsta marilor promisiuni în 
fotbal. Și totuși, Lața crede în 
excepții. De aceea, privește cu 
încredere spre vîrful performan
ței, chiar dacă unii din colegii, 
săi de generație au și ajuns, 
pînă acum, acolo sus. 
unde, de fapt, ar fi putut să fie 
și el astăzi dacă, nu din vina 
lui, drumul acesta anevoios al 
afirmării sale nu s-ar fi între
rupt, la un moment dat, tocmai 
în pragul unor mult așteptate 
împliniri.

...Era în iarna anului 1975, 
puțin timp după debutul 
Lața la „Poli", în Divizia A, 
după un -promițător contact 
acestuia cu echipa națională 
tineret. Atunci, o boală gravă 
plămîni ’ ~ 
mijlocaș 
siunea sa sportivă, care și așa 
Începuse — din vina altora — 
destul de tirziu. A fost nevoie 
de un repaus absolut pînă în 
vara lui 1975. Dar, cînd să se 
reîntoarcă la echipă și să reîn- 
ceapă pregătirile, Lața s-a văzut 
din nou obligat, de astă-dată 
contractînd o hepatită, să rămînă 
departe de gazon. Speranțele re
venirii în fotbalul de perfor
manță scăzuseră pină aproape de 
granița renunțării. Și poate că
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l-a stopat pe micuțul 
timișorean din ascen-

melc, menținînd la cote sensibile 
diferența valorică ce îl separă 
de vîrfuri. După 3 ani, cît s-a scurs 
de la triumful „sistemului fără... 
sistem**  (o conștientă exagerare 
de nomenclatură pentru a reliefa 
noutatea, evidentă, profundă și 
exemplificată elocvent prin supe
rioritatea outsiderilor polonezi a- 
supra uneia dintre protagoniste, 
Brazilia) exprimarea In teren a 
divizionarelor A rămtne,
nerc, 
mici i 
mari, 
teren, 
multe 
eșalon 
nenții 
interferîndu-se 
gere și fără metodă. Intr-adevăr, 
după cum reiese din înregistră
rile cronicarilor șl ale tehnicie
nilor federației doar în partidele 
disputate „acasă- de divizionarele 
A mai poți vedea un fundaș sau 
un mijlocaș ureînd hotărît în a- 
tac, încadrat într-un nucleu o- 
fensiv în intenția de a combina 
sau de a finaliza. In duminica 
imediat următoare, cînd echipele 
lor evoluează în condiții de de
plasare, Cheran, Anglielinl, Giur
giu, Pop, Mioc, Popovici — și cu 

- exemple de felul acesta am mai 
putea continua — sînt de-a drep
tul de nerecunoscut, neîndrăznind 
să lasă din dispozitiv decît foarte 
rar și atunci cu jumătate de... 
inimă. Să nu cumva să se întîm- 
ple ceva ! De aici și zicala, „e- 
tapele se urmează și se aseamă
nă în campionatul Diviziei A*,  
victoriile gazdelor înreglstrîndu-se 
în proporții îngrijorătoare. Sau 
altfel spus, din cele 306 partide, 
doar 33 s-au încheiat cu succesul 
formațiilor vizitatoare. Pînă în- 
tr-atît de cronică a devenit lipsa 
de personalitate a divizionarelor 
A îneît, iată, nici fruntașele cla
samentului, Dinamo și Steaua, nu 
se sustrag convingător regulei „a- 
casă lei, — afară mici”.

Dar ce alte dovezi mai grăi
toare, în acest sens, decît urmă
toarele 
jocuri susținute pe terenurile Ca
pitalei, campioana țării, Dinamo, 
a cîștigat 17 meciuri, iar golave
rajul el este remarcabil (63—17), 
în vreme ce din cele 13 partide 
jucate în deplasare aceeași echi
pă a cîștigat numai 3 (!), Iar 
golaverajul ei este negativ : 
16—17 I Cum spuneam, nici 
Steaua nu stă mai pe roze : ea 
totalizînd 35 de puncte pe pro
priul teren și numai 10 afară.

!, fu ge- 
simplistă și monotonă. Cu 
excepții, oferite, în linii 
de evoluțiile pe propriul 
tabloul tactic al celor mai 
dintre echipele primului 
este sărac, liniar, compo- 
diverselor compartimente 

rar, fără convin-

mulți au fost convinși că Dănuț 
Lața a și renunțat. Fără să știe, 
desigur, ce luptă a trebuit să 
ducă el pentru a învinge un ad
versar, boala, care nu cunoaște 
legile fair-play-ului. Și Lața a 
învins la capătul unei dispute 
aspre care a durat mai bine de 
20 de luni. Pînă în toamna anu
lui trecut, cînd a reapărut 
,.ll“-le studenților timișoreni, 
etapa a IX-a, la meciul 
F.C.M. Reșița. Și de atunci 
jucat fără întrerupere, pină 
finalul acestui sezon, numărîn- 
du-se printre cei mai buni.

L-am întîlnit pe Lața la meciul 
din ultima etapă de campionat, 
Politehnica — Sport Club Bacău, 
la Timișoara, cînd a înscris toate 
cele trei goluri ale echipei sale 
și a fost cel mai bun de pe te
ren. L-am întrebat atunci cum 
se explică spectaculoasa sa re
venire, după o îndelungată ab
sență, în prim-planul fotbalului 
competițional ? Răspunsul a fost 
simplu șt, credem, pilduitor 
pentru foarte mulți dintre ju
cătorii noștri care mai uită încă 
de obligațiile performanței : 
.,Am dus și duc o viață ordo
nată, cumpătată și am avut, aș 
spune, mai presus de orice, o 
voință de fier“.

La 25 de ani, profesorul de e- 
ducație fizică Dănuț Lața, fotba
listul cu alură de adolescent șl 
prenume de copil, privește, cu 
bărbăția celui care a ieșit vic
torios în lupta cu viața, viitorul. 
Și este convins că, pentru el, 
timpul promisiunilor și al îm
plinirilor 
trecut.

tasaray Istanbul : Galatasaray — 
Botev Vrața (7 septembrie), Botev 
Vrața — Galatasaray (21 septem
brie), Jiul — Galatasaray (12 oc
tombrie), Jiul — Botev Vrața (12 
noiembrie), Galatasaray
(16 noiembrie) și Botev Vrața — 
Jiul (7 decembrie). Din seria B 
fac parte următoarele 
Rijeka (Iugoslavia), Aris Salonic 
(Grecia) și o echipă din Albania, 
încă nedesemnată.
• CUPA DE VARA. In perioada 10 

Iulie — 7 august, F.R.F., în col abona
re cu Loto-Pro no sport și consiliile ju
dețene de fotbal, va organiza „Cu-pa 
de vara", ediția 1977. lata compo
nența cele 5 grupe : C.S.M. Sucea
va, C.F.R. Pașcani, Ceahlăul P. 
Neamț, Foresta Fălticeni, Cetatea Tg. 
Neamț, Laminorul Roman (grupa I), 
Prahova Ploiești, Gloria Buzău, Fla
căra Automecanica Moreni, Caraima- 
nul Bușteni, Petrolul Tîrgoviște, Po
iana Cîmpina (grupa a ll-a), Meta
lul, ICSIM, Sirena, Electronica
și Flacăra roșie, toate din București 
(grupa a lîl-a). Mureșul Deva, Aurul 
Brad, Metalurgistul Cugir, Unirea 
Alba lulia, C.F.R. Simeria, F.I.L. Orăș- 
tie (grupa a IV-a), Nit'ramonia Făgă
raș, Tractorul Brașov, Oltul Sf. Gheor
ghe, Torpedo Zărnești, Progresul O- 
dorhei, Chimia Orașul Victoria (grupa 
a V-a).

O nivelare de sus In jos s-a 
produs, evident, din pricina ase
mănărilor de comportament j as
tăzi două puncte sigure „acasă**,  
iar mîine vom vedea ce vom 
scoate — aceasta este deviza !

Deși prezentele rînduri nu și-au 
propus o analiză detaliată a în
trecerii de curînd încheiată — 
una pe factorii jocului, 
teristicile actuale ale 
(asemenea articole vor 
numerele viitoare), o 
se degajă cu ușurință, , 
aceea că la nivelul primului eșa
lon JOCUL NU SATISFACE, ÎN- 
TRUCÎT NU ESTE SUFICIENT 
PREGĂTIT. Se muncește încă de 
mîntuială, antrenorii nu manifes
tă o exigență potrivit cu cerin
țele fotbalului de performanță și 
jucătorul atîta așteaptă. Astfel 
stînd lucrurile, rezultatele obținu
te de echipa noastră națională în 
calificările C.M. depășesc evident 
potențialul campionatului. Nu înca
pe îndoială că o formație cap de 
serie într-o companie aleasă s-a 
născut nu așa cum ar fi fost 
normal, din acumulările compe
tiției interne nr. 1, ci din eforturi 
suplimentare, dintr-o remarcabilă 
mobilizare a tuturor ’ forțelor 
componențelor ei la momentul po
trivit, la ora jocurilor cu puter
nicele selecționate ale Spaniei și 
Iugoslaviei. Privind de la înălți
mea locului întîi pe acești pres
tigioși adversari — la jumătatea 
întrecerii — ne este greu să ad
mitem un alt deznodămînt decît 
acela dorit de milioanele de 
suporteri ai „tricolorilor" : victo
ria finală In „calificări**,  cumpă
rarea blietelor de avion pentru 
Buenos Aires. Dar pentru ca a- 
cest frumos și accesibil țel să 
capete împlinire, următorul cam
pionat al Diviziei A va trebui 
să-șl îndeplinească menirea pen
tru care, a fost, dealtfel, creat : 
prezentarea, duminică de dumini
că, a unui număr cît mai mare 
de fotbaliști performeri — !n 
bună formă sportivă — din care 
să se cearnă cel mai valoros „11“ 
reprezentativ.

în fapt, aceasta este o rațiune 
a oricărui campionat...

Gheorghe NICOLAESCU

Ieri, a fost stabilit programul 
jocurilor de baraj pentru promo
varea în eșalonul trei al fotbalu
lui nostru. Programul acestor me
ciuri este următorul : Oțelul Re
ghin (campioana județului Mureș) 
— I.C.I.M. Cugir (Alba), Liberta
tea (Arad) — Minerul Vulcan 
(Hunedoara), Aripile (Bacău) — 
Rapid Panciu (Vrancea), Minerul 
Voivozi (Bihor) — Construcții 
Montaj (Cluj), Carpați Mîrșa (Si
biu) — I.T. (Brașov), Constructo
rul (Brăila) — Granitul Babadag

B Gaz me-

SERIA A VII-A SERIA A IX-A SERIA A XI-A
1. PANDURII Tg. J., 30 21 6 3 61-16 48 1. VICTORIA Cărei 30 20 4 6 58-15 44 1. I.C.I.M. Brașov 28 14 9 5 56-21 37
2. C.S.M. Dr. T. S. 30 17 9 4 57.16 43 2. înfr. Oradea 30 17 7 6 59-28 41 2. Viit. Gheorg. 28 13 7 8 34-25 33
3. Min. . Motru 30 15 5 10 58-35 35 3. Voința Oradea 30 13 8 9 52-30 34 3. Torpedo Zărn. 28 14 4 10 35-28 32
4. Metalurg. Sadu 30 14 5 11 45-33 33 4. Bih. Marghita 30 15 4 11 55-38 34 4. C.S.U. Brașov 28 14 3 11 51-30 31
5. Dierna Orșova 30 14 3 13 31-43 31 5. Rec. Salonta 30 13 5 12 42-49 31 5. Metrom Brașov 28 11 9 8 30-23 31
6. Progr. Băilești 30 13 4 13 40-47 30 6. Oțelul Bihor 30 12 7 11 42-50 31 6. Progr. Odorhei 28 14 1 13 34-24 29
7. Lotru! Brezoi 30 13 3 14 41-37 29 7. Min. B. Sprie 30 11 8 11 41-35 30 7. Min. Baraolt 28 10 8 10 29-34 28
8. I.O.B. Balș 30 12 4 14 42-47 28 8. Minerul Băița 30 13 4 13 53-50 30 8. Chimia Victoria 28 11 6 11 27.34 28
9. Min. Rovinari 30 10 6 14 35-39 26 9. Minerul Bihor 30 13 4 13 52-51 30 9. Utilajul Făg. 28 11 4 13 42-33 26

10. Unirea Drag. 30 9 8 13 38-45 26 10. Min. Suncuiuș 30 13 3 14 32-44 29 10. Minerul Bălan 28 11 4 13 27-44 26
11. Chim. Rm. V. 30 11 4 15 39-37 26 11. Someșul S. M. 30 11 6 13 55-44 28 11. Carpați Brașov 29 8 9 11 20-22 25
12. Unirea Dr. T.S. 30 10 6 14 29-56 26 12. CUPROM B. M. 30 9 8 13 41-49 26 12. Precizia Săcele 28 9 6 13 20-26 24
13. Constr. C: ci iova 30 10 5 15 33-45 25 13. Oașul Negrești 30 11 4 15 34-47 26 13. Forest. Tg. Sec 28 9 6 13 26-51 24
14. C.F.R. Craiova 30 10 5 15 25-45 25 14. Voința Cărei 30 11 3 16 46-62 25 14. Unirea Sf. Gh. 28 7 9 12 23-41 23
15. A&min. Slatina 30 10 5 15 37-59 25 15. Gloria Șimleu 30 9 7 14 36-52 25 15. Mur. Toplița 28 8 7 13 33.56 23
16. Dun. Calafat 30 8 8 14 34.45 24 16. Victoria Zalău 30 5 6 19 29.83 16 (Cea de a 16-a echipă. Măgura

A nromovaf în Divizia I3 1Pandurii A> promovat în Divizia B Victoria Codlea, a fost exclusă din campionat
Ta. Jiu. au retroarada-t Laminorul Sla- Cărei, au retrogradat Gloria Șimleu după etapei a 10-a).
tina si Dunărea Cclafaf. Silvamei și Victoria Zalău. fii promovat in Divizia 1B. I.C.I.M.

ț?RIA A Y-A Brașov, a retrogradat Mureșul Toplița.
SERIA A VIII-A

1. AVÎNTUL Reahin 30 18 4 8 44-27 40 SERIA A Xll-A
1. MINERUL M.N. 30 18 5 7 59-36 41 2. Minerul Rodna 30 17 5 8 66-37 39 1. GAZ METAN M. 30 18 7 5 54-15 43
2. Minerul Anina 30 14 9 7 46-18 37 3. Metalul Aiud 30 17 3 10 56-35 37 2. Știința Petr. 30 19 4 7 61-28 42
3. Lamin. Nădrag 30 16 3 11 53-46 35 4. Unirea Dej 30 18 1 11 55-37 37 3. Lamin. Teliuc 30 15 5 10 51-36 35
4. Strungul Arad 30 14 6 10 59-47 34 5. Mureșul Luduș 30 14 5 11 56-32 33 4. I.P.A. Sibiu 30 15 3 12 39.38 33
5. Unirea Tomn. 30 14 4 12 53-30 32 6. Bradul Vișeu 30 14 5 11 32-45 33 5. Met. Copșa M. 30 14 4 12 43-30 32
6. Vulturii Lugoj 30 13 4 13 50-34 30 7. Minerul Băiuț 30 14 4 12 44.44 32 6. Unirea A. lulia 30 14 4 12 46-33 32
7. Electrom. Tim. 30 13 4 13 45-37 30 8. Met. Sighișoara 30 14 3 13 42-35 31 7. I.M.I.X. Agnita 30 15 2 13 40-47 32
8. Un. Sinnicolau 30 13 3 14 35-48 29 9. Soda Ocna M. 30 14 2 14 44-43 30 8. Textila Cisnădie 30 14 3 13 39-36 31
9. Met. Oț Roșu 30 12 5 13 42-55 29 10. Lâpușul Tg. L. 30 12 4 14 38-37 28 9 Minerul Ghelar 30 13 4 13 35-26 3C

10. Gloria Arad 30 12 5 13 28-45 29 11. Foresta Bistrița 30 13 2 15 30-38 28 10. Inter Sibiu 30 11 7 12 34-32 29
11. Gloria Reșița 30 12 4 14 51-41 28 12. C.I.L. Gherla 30 10 5 15 35-47 25 11. F.I.L. Orăștie 30 13 3 14 36-43 29
12. Constr. Arad 30 12 4 14 39.33 28 13. Tehno. Cj.-Nap. 30 8 9 13 24-37 25 12. C.F.R. Simeria 30 11 5 14 39-36 27
13. Nera Eozovici 30 12 4 14 45-60 28 14. Derm. Cj.-Nap. 30 8 6 16 31-59 22 13. Auto. Mediaș 30 10 7 13 34-48 27
14. Metalul Bocșa 30 13 2 15 43-64 28 15. Cimentul Turda 30 9 3 18 46-53 21 14. Constr. A. lulia 30 10 5 15 38-36 23
15. Ceramica Jimb. 30 12 2 ÎS 35-59 26 (Cea de a 16-a echipă, Minerul 15. C.I.L. Blaj 30 11 2 17 39-45 24
16. Banatul Tim. 30 5 6 T9 32-62 16 Borșa, a fost exclusa din campionat 16. Textila Sebeș 30 4 1 25 19-118 9

Divizia B Minerul după etapa a 23-a).
A promovat în Divizia B Avîntul 

Reghin, a retrogradat Cimentul Turda.

A promovat în _
Moldova Nouă, au retrogradat Cera
mica Jimbolia și Banatul Timișoara.

A promovat în Divizia
tan Mediaș, au retrogradat C.I.L. Blaj 
și Textila Sebeș.

JUNIORII SĂI ÎNVINGĂTORI ÎN PRIMA IDITII
5

Sport club 
primei ediții 
de juniori, a . ___ ,_______
ezitant, obținînd cîteva rezultate 
contradictorii. Alte echipe pășise
ră eu dreptul în această competi
ție. a cărei principală menire este 
aceea de a scoate „la lumină* 1 pe 
cei mai talentați juniori și de a-i 
lansa spre prima scenă a fotbalu
lui nostru. F.C. Constanța și Di
namo (6 etape lider) se anunțau 
principale candidate la titlu. Pri
ma echipă a menținut ritmul pe 
care ea însăși l-a ’impus (a fost 
lider 20 de etape I), a respins 
contraatacurile echipelor din Cra
iova și Hunedoara, dar n-a putut 
învinge tenacele „11“ din Bacău, 
formația care a crezut în șansa 
el, chiar și atunci cînd — la înce
putul returului —- totul părea 
pierdut. A fost perioada cea mai 
grea. Doi jucători erau plecați la 
lotul reprezentativ de juniori 
(Mîndrilă și C. Solomon), iar alți 
doi (Antohi și Agachi) figurau pe 
foile de arbitraj la meciurile e- 
chipei de seniori. Treptat-treptat 
însă, echipa a revenit în prim- 
pla-nul întrecerii, reușind să-și ad
judece titlul de campioană cu o 
etapă înainte de final.

Această frumoasă izbîndă a ju
niorilor băcăuani s-a datorat, In 
primul rînd, UNUI ECHILIBRU 
APROAPE PERFECT 
COMPARTIMENTELE 
S.C. Bacău a avut cea 
apărare din campionat
— Cemat, Solomon, Agachi, Mol
do veanu), a prezentat o linLe de 
mijloc alcătuită din jucători cu o 
mare capacitate de efort (Dumi- 
trașcu, Alexa, Moldovan1) și un 
atac viguros nu numai pe teren 
propriu, ci și în deplasare (Anto
hi sau Verigeanu, Pandichi, Du- 
mea). Echipa a avut un „ax cen
tra 1“ care s-a... învîrtlt cu maxi
mă eficacitate : Mîndrilă — Solo
mon — Agachi — Antohi.

Considerăm că factorii hotărî- 
tori în obținerea victoriei finale 
au fost : 1. omogenitatea lotului,

(Tulcea), Dinamo (Timișoara) — 
Minerul Oravița (Caraș Severin), 
Petrolul Băicoi (Prahova) — Fo
restierul (Covasna), Electra Titu 
(Dîmbovița) — Electrodul Slatina 
(Olt), Victoria Craiova (Dolj) — 
Constructorul Tg. Jiu (Gorj), Vi
itorul Ilîrlău (Iași) — Zimbrul 
(Suceava). Unirea Gîrbovi (Ilfov) 

— CHIMPEX (Constanța), Minerul 
Hba (Maramureș) — Sticla Poiana 
Codrului (Satu Mare), Mecaniza
torul Șimian (Mehedinți) — Oltul 
(Rm. Vîlcea), IUPS Miercurea

2. jocul prin excelență
3. disciplina tactică de 
lat dovadă majoritatea .   
lor, 4. buna tehnicitate și marca 
lor capacitate de efort și 5. acei 
„schelet**  stabil de echipă, alcă
tuit din jucătorii ei cei mai buni. 
„Cu toate acestea — sublinia an
trenorul campioanei, Dumitru 
Chiriță, — am prezentat una din 
echipele... tinere ale întrecerii, 9 
Jucători avînd numai 17 ani, prin
tre ei ailîndu-se și cîțiva titulari 
(Miftode, Moldoveanu. Moldovan, 
Verigeanu) “.
Dar 

succesul și FOARTE 
CONDIȚII CREATE DE CONDU
CEREA CLUBULUI BACAUAN. 
Era o vreme cînd Bacăul „im
porta" jucători de prin alte părți. 
Acum, majoritatea celor care 
îmbrăcat tricourile echipei de 
niori sînt băcăuani sau din 
prejurimi, crescuți la centrul 
copii sau la liceul cu clase 
fotbal, între care există o colabo
rare fructuoasă. „Considerăm că 
așa e bine — sublinia președintele 
Sport clubului, Cornel Costinescu. 
De aceea, ne vom strădui și în 
continuare să acordăm toată aten
ția schimbului nostru de ,miine, 
modului cum sînt formați acești 
jucători. Le-am creat condiții bu
ne de pregătire juniorilor noștri, 
dar am fost și foarte severi cu 
cei care au încălcat regulile dis
ciplinei. N-am ezitat să-i sancțio
năm aspru pe Tismănaru, coor
donatorul de joc, suspendat de 
noi pe timp de 3 luni, pe Niță și 
Perju pentru că au lipsit de Ia 
cîteva antrenamente și de la 
școală. Iar pentru Arhire, singu
rul care a avut un conflict cu 
arbitrii, am cerut comisiei cen
trale să-i dea o suspendare exem
plară. Sigur că ne era drag titlul 
de campioană, dar voiam să-l 
ctștigăm cu jucători disciplinați**.

Bine ar fi ca toți președinții de 
cluburi să privească așa lucru
rile.

Campioana se... re
comanda. în ria
dul de jos de la 
stingă : FI. Braga,
I. Miftode, FI. Ve
rigeanu, V. Alcxa, 
M. Pandichi. R. 
Cernat și S. Du- 
mea. în picioare : 
M. Petrea, C. Ar- 
hire, C. Dumitraș- 
cu, C. Solomon, L. 
Agachi, 
Chiriță, 
echipei, 
veanu, 
van, P.

prof. D. 
antrenorul 
T. Moldo- 

L. Moldo- 
Postăvaru
Mîndrilă.

Ciuc (Harghita) — Industria Lo
cală (P. Neamț), Textila Roșiori 
(Teleorman) — Mecanica Fină 
(municipiul ~ 
tur se vor 
returul la 
opt echipe 
fără baraj,_
mobilul Curtea 
HEBE Sîngeorz 
săud), Șiretul Bucecea (Botoșani), 
Petrolul Berea (Buzău), Oțelul 
(Galați). Victoria Lehliu (Ialomi
ța), Rapid Jibou (Sălaj) și Fla
căra Murgeni (Vaslui).



r Ieri, la Zurich, sorfii au stabilit

PROGRAMUL PRIMULUI TUR ÎN CUPELE EUROPEI LA fOTBAL

Kenianul Samson Kimombwa în cursa record de la Helsinki, ur
mat de compatrioiul său Musyoki Telefoto : A.P.—AGERPRES

sportivi tineri spulbera recordurile mondiale

ATLETISMUL FORȚEAZĂ NOI LIMITE...
Marlies Oelsner aleargă ca bărbații I # Samson Ki
mombwa continuă tradiția fondiștilor kenieni S Vladi

mir lașcenko sau revanșa rostogolirii ventrale

lată programul comp'et al primului tur în cupele euro
pene la fotbal, programat, dupâ cum ae știe, La 14 ți 28 
septembrie,

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Omonia Nicosia — Juventus Torino ; Falloseura Kuopte 

(Fini.) — F.G Bruges ; Celtic Glasgow — Jeunesse d'Esch 
Luxemburg ; Steaua Roșie Belgrad — Sligo Rovers (M.) i 
DINAMO BUCUREȘTI - ATLETICO MADRID ; LUtestroom 
(Nonr.) — Ajax Amsterdam ; Vasas Budapesta — Borussia 
Monchengladbach ; F.C. Basel — S.W. Innsbruck ; Trabxon*  
spor — Boldklub 1903 Copenhaga ; Dukla Fraga — F.C. 
Nantes ; Levski Spartak — Slask Wroclaw ; Floriana La 
Valetta — Panathinaikos Atena ; Benfica Lisabona — Tor
pedo Moscova ; Dynamo Dresda — Halms lad 3.K. (Sued.) ; 
Valur Reykjavik — Glentoran Belfast.

Keaacti* și aamimstraiie » București m V Conta 16 ; tel eencral* tl. 10.08 : «ectla corest». 11-51.08 ; interurban «7 j telex i 10 350 ronisp. e. Tiparul L P. „LnCormațla* 10363 
Pentru străinătate • abonamente prin (LEX1M. Departamentul export import presă. P O. Box 136—137, telex 11228, București, str, 13 Decembrie, or. 3. R 1» *

Cîștigâtoarea trofeului, F.C. Liverpool, m caJiffcB direct 
in turui al doilea.

CUPA CUPELOR
In mec! preliminar se vor întîîni Glasgow Rangers cu 

Young Boys Berna. Programul 16-imilor : St. Etienne — 
Manchester United ; învingătoarea din meciul preliminar — 
Twente Enschede ; F.C. Porto — F.C. Xoln ; Lokomotiv So*  
fia — S.C. Andertecht ; Hamburger S.V. ■— Reipas Lahti 
(Fini.) ; Hajduk Split - F.C. Dundalk (Id.) ; Betis Sevilla - 
A.C. Milan ; Coleraine (Irlanda de Nord) — Lokomotive 
Leipzig; Progress Niederkorn (Lux.) — Vejte 3.K. (Dan.);

OLYMPIAKOS NICOSIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA; Brann 
Bergen (Norv.) - I. A. Akranes (1*1.)  ; Besiktas Istanbul— 
Diosgydr; F.C. La Valetta — câștigătoarea Cupei U.R.S.S.; 
Cardiff City — Austria Viena ; P.A.O.K. Salonic — cîftigă- 
toaroa Cupei Poloniei ; Lokomotiv Kosice — Osters Vaekjoe 
(Sued.).

CUPA U.E.F.A.
C.F. BARCELONA - STEAUA BUCUREȘTI ; F««ncw«H 

Budapesta — Marek Stanke Dimitrovo ; Fiorentina — Schal
ke 04 ; Rapid Viena Inter Bratislava ; Serrette Geneva 
— Athletic Bilbao ; Bastia — Sporting Lisabona ; Bohe
mians Dublin — Newcastle United ; Red Boys Differdange 
(Lux.) — A.Z. 47 Alkmaar; Eintracht Frankfurt pe Main — 
Sliema Wanderers ; Boavista Porto - Lazio Roma; Union 
Las Palmax — Sloboda Tuzla ; Fenerbahce Istanbul — 
Aston Villa ; Dinamo Kiev — Eintracht Braunschweig j 
Dundee United — K.B. Copenhaga; Halca Valkeakoski 
(Fknl.) — Gornik Zabrze; F.C. Lens — Malmo F.F.; Bayern 
MQnchen — Mjoendalen (Norv.) ; R.W.D. Molenbeek — 
F.C. Aberdeen ; Manchester City — Widzew Lodz ; From 
Copenhaga — Grasshoppers Zurich ; P.S.V. Eindhoven — 
G lena von (1d. de Nord); Odra Opole (Pol.) — F.C. Mag
deburg ; Landskrona (Sued.) — Ipswich Town ; Start Kris- 
tiansand (Dan.) — From Reykjavik; F.C. Zurich — Ț.S.K.A. 
Sofia; A.S.A. TG. MUREȘ - A.E.K. ATENA; A.C. To. 
rino — Apoel Nicosia ; Standard Liege — Slavia Praga ; 
A.S.K. Linz — Ujpesti Dozsa Budapesta ; F.C. Cad Zeiss 
Jena — Allay Izmir; Dinamo Tbilisi — llnternaziorrale 
Milano; Olympiakos Pireu — Dinamo Zagreb.

ADVERSARELE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI
Săptămîna sportivă trecută, 

dominată pe plan spectacular 
de turneul de la Wimbledon, a 
adus atletismului trei recorduri 
mondiale de valoare excepțio
nală. Atributul ar părea super
fluu, orice record al lumii fiind 
azi o excepție, dar venite în- 
tr-o perioadă îndeobște liniști
tă. la jumătate de sezon post- 
olimpic, departe de vreo com
petiție de anvergură, rezultate 
ca 10.88 s la 100 m femei (Mar
lies Oelsner), 27:30,47 la 10 000 
m (Samson Kimombwa) sau 
2,33 m la săritura în înălțime 
(Vladimir lașcenko) stîrnesc in
tr-adevăr uimirea. Fiind obți
nute de sportivi mai puțin cu- 
noscuți pe plan internațional, 
performanțele respective impun 
citeva precizări.

Iată, de pildă, acest 10,88 cu 
care Marlies Oelsner a încheiat 
vineri, la Dresda, finala cam
pionatelor R.D. Germane, îm
bunătățind cu 13 sutimi recor
dul stabilit anul trecut de cam
pioana olimpică Annegret Ri
chter. Informațiile sumare ale 
agențiilor de presă lasă să se 
întrevadă existența unor con
diții ideale — vînt ajutător de 
2 m/s, la limita admisă de re
gulament — confirmate de acel 
10,14 (record al R.D.G.) reușit 
în cursa masculină de Eugen 
Ray (cel mai bun rezultat mon
dial al anului). Flash-ul prezen
tat vineri seara, în cadrul tele
jurnalului, ne-a arătat un start 
.,de vis“ ăl noii recordmane, o 
cursă perfectă. Și, totuși, parcă 
ne vine greu să ne obișnuim 
cu noua cifră, care spulberă 
tot ce reușiseră alergătoare de 
calibrul lui Szewinska, Stecher 
sau Richter, cifră care tradusă 
în limbajul cronometrului ma
nual ar arăta un „curat" — dar 
stupefiant 10,6... Constituția fi
zică a Marliesei Oelsner — 
1,65 m înălțime, 54 kilograme
— departe de tipul „gazelă" 
(Rudolph. Szewinska) sau de 
forță (Stecher 70 kg) nu ajută 
la înțelegerea acestui rezultat ; 
poate doar faptul că antreno
rul noii recordmane este Die
ter Hille, cel care la același 
club (Motor Jena) a format-o 
pe Renate Stecher. Anul trecut, 
la 18 ani, Oelsner reușise 11,17
— la 10 sutimi de cel mai bun 
timp electric obținut vreodată 
de Stecher —, dar la Montreal, 
în finală, a sosit ultima. E 
drept, n-a pierdut în acest an 
nici o cursă, dar de aici, pînă 
la recordul acesta de „dimen
siuni" masculine...

Kenianul Samson Kimombwa 
(21 de ani), întoarce parcă atle
tismul modern la epoca de pio
nierat. Numele său nu poate

înaintea C. M.
HANDBALISTELE ROMÂNCE 

fi găsit în nici o statistică a 
sezonului trecut ! Dintr-un ne
cunoscut, kenianul devine peste 
noapte recordmanul mondial al 
unei probe in care se părea că 
Clarke, Bedford sau Viren spu
seseră tot ce era de spus. Ki
mombwa, demn urmaș al lui 
Keino. Jipcho și Boit, declară 
cu seninătate că aleargă doar 
160 km pe săptămînă...

în sfirșit, juniorul sovietic 
Vladimir lașcenko (care și lâ 
anul va evolua în rindul junio
rilor !) readuce in discuție re
sursele „rostogolirii ventrale" 
într-o perioadă de supremație 
— numerică — a „flop“-ului la 
nivelul elitei. (în aceeași zi, 
Rosemarie Ackermann egala, 
tot cu „rostogolire ventrală", 
recordul mondial feminin !). în 
1960, juniorul Valeri Brumei 
stabilea primul său record mon
dial cu 2,23 m. Brumei a urcat 
apoi pînă la 2,28 m și chiar 
dacă accidentul i-a scurtat ca
riera sportivă, s-a crezut că el 
Obținuse tot ce se putea cu 
acest procedeu. Acum, juniorul 
lașcenko sare 2,33 m — în a- 
ceeași zi în care cei mai buni 
„flopiști" ai momentului, Sto
nes și Grigoriev, reușeau 2,27 
m — și preia o ștafetă a cărei 
cursă părea încheiată.

Media virstei celor trei re
cordmani nu depășește limita 
junioratului. Cu oameni noi. cu 
sportivi tineri mai ales, atletis
mul continuă pasionanta cursă 
a recordurilor.

Vladimir MORARU

TENISMAN1I DE LA R. C. PARIS 
AU CUCERIT CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Cele mal bune formații de te

nis din 16 țări și-au disputat. La 
actuala ediție, faza finală a tra
diționalei competiții continenta
le inter-cluburi, dotată cu „Cupa 
campionilor europeni54. întrece
rile, desfășurate timp de o săp- 
tămînă pe terenurile lui Royal 
Primerose T. C. din Bruxelles, 
au luat sfîrșlt duminică prin vic
toria tenismanilor francezi de la 
Racing Club Paris (în frunte cu 
Fr. Jauffret, P. Proisy, G. Go- 
ven), care au dispus în partida 
finală cu 6—3 de formația Real 
Club Barcelona (Higueras, Mu
noz, Soler). Iată citeva dintre 
rezultatele înregistrate în fina
lă : Higueras — Jauffret 4—6, 
6—4 6—3 ; proisy — Soler 6—2,
6—1 ; Munoz — Deblicker 6—3, 
6—3, 6—0 ; Goven — Jimenez 
6—3, 6—3 ; Jauffret, Goven — 
Munoz, Jimenez 0—6, 7—5, 6—4.

îri semifinale, echipa franceză 
dispunea de campioana Ceho
slovaciei, Sparta Praga (Kodes, 
Pisecky) cu 6—3, în timp ce 
R. C. Barcelona se califica în 
fața lui T. C. Primerose, la a- 
celași scor. în „sferturi*  : Racing 
Paris — Poppeye Amsterdam
5— 1 ; R. C. Barcelona — Rot 
Weiss 7—2 ; Sparta Praga — 
Kungliga Stockholm 5—4 ; T. C, 
Primerose — Medvesciak Zagreb
6— 2.

In C.C.E. : DINAMO - ATLETICO MADRID

CU 4 ARGENTINIENI Șl 2 BRAZILIENI IN ECHIPĂ
Formația madrilenă, care la 

sfîrșitul sezonului a intrat în po
sesia celui de-al 8-lea tirtlu de 
campioană a Spaniei, este, indis
cutabil, una dintre cele mal 
populare echipe iberice. înființat 
la 26 aprilie 1903, clubul Atletico 
Madrid a cucerit de patru ori 
Cupa Spaniei și o dată Cupa cu

In Cupa cupelor: OLYMPIAKOS NICOSIA - 

UNIVERSITATEA CRAIOVA

0 SPECIALISTĂ A COMPETIȚIEI K.0.
Formația Olympiakos din Ni

cosia pare să fie o specialistă a 
meciurilor de cupă. Altfel, locul 
1# ocupat în clasamentul ultimei 
ediții a campionatului cipriot nu 
o recomandă în mod special. Cu 
0 victorii, 7 meciuri egale șl U 
Infringed, cu 31 goluri marcate 
șl 44 primite, Olympiakos Nicosia 
nu s-a distins în divizia cu 1< 
concurente. In schimb, seria de 
victorii obținute în Cupa Cipru
lui, mal ales aceea împotriva 
campioanei (Omonia Nicosia), cu 
2—1, este convingătoare. In finala 
Cupei, Olympiakos a Învins echi
pa Alkl din Larnaka cu 2—o, 
prin golurile înscrise de Arlstl- 
dou șl Kikas.

Formația de bază: Adamou — 
Papas, Kalotheou, Ceorgiou, Fa-

La prima el participare în a- 
ceastă tradițională competiție, 
echipa Steaua, campioana țării 
noastre, a întîlnit pe reprezen
tanta Suediei, Kungliga Stock
holm. Tenismanii suedezi au cîș- 
tigat cu 7—2. Punctele formației 
române au fost aduse de M. 
Rusu (4—6, 6—1, 7—5 cu Wall- 
stroem) și perechea D. Hârădău 
— M. Mîrza (4—6, 7—5, 10—3 cu 
Samuelsson — Wallstroem). în 
alte partide : Palm — Hărădău
1—6, 6—2. 6—1 ; Engevall —
Mîrza 6—7, 6—4, 6—2 ; SamueLs- 
son — Popovici 4—6, 6—0, 6—3.

PROTEST ÎMPOTRIVA 
PREZENȚEI ECHIPEI R.S.A. 

IN „CUPA DAVIS“
LONDRA (Agerpres). — După 

cum anunță agențiile de presă, 
echipele de tenis ale Mexicului ;l 
Venezuelel nu vor participa- la 
viitoarea ediție a „Cupei Davls*  
în semn de protest față de repar
tizarea formației Republicii Sud- 
Afrlcane în zona americană a 
competiției. 

pelor (1961—1962). Finalistă a 
C.C.E. ediția 1973—1974 (întrecută 
de Bayern MUnchen după două 
meciuri, 1—1 și 4—8 la rejacare), 
Atletico a cucerit Cupa Inter
continentală 1974 (înlocuind pe 
Bayern, a depășit pe Independi- 
ente Buenoi Alres cu 9—1 șl
2-4).

ketH — Arlstidou, Kikaa, Pro- 
dromou — Efthimiades (căpitanul 
echipei). Mavris, loannou.

Cei mai buni jucători al for
mației atnt : Georgiou, Fakettl, 
Aristidoa șl Kftlhimladea.

In Cupa U.E.F.A. : C.F.

CRUYFF LA
Poreclit de suporteri „Barța“. 

clubul catalan a cucerit de 18 ori 
Cupa Spaniei șl de • ori titlul 
de campioană (ultima dată In 
1973—1974). Clasată pe locul al 
treilea ta 1974—1975 șt vlcecam- 
pIoană la următoarele două edi- 
țiU C.F. Barcelona și-a înscris 
numele cu majuscule și în com
petițiile europene in terciuburi, 
cucerind de 3 ori Cupa euro
peană a orașelor-tîrguri. O 
singură dată s-a calificat ta fi
nala C.C.E., ctad, la 31 mai 1961, 
a pierdut, la Berna, cu 3—2, în 
fața formației Benfica Lisabona.

Echipă puternică, pregătită de 
olandezul Rinas Michels șl avînd 
ta componența sa pe celebrii

A.S.A. TG. MUREȘ - A.E.K.

SEMIFINALISTA
Alături de Panath’jnaikos și 

Olympiakos, una dintre celle mal 
cunoscute șl mai vechi echipe de 
fotbal din capitala Greciei este 
A.E.K. De ani de zile prezentă In 
competițiile europene, A.E.K. a 
avut de regulă o comportare re
marcabilă. Anul acesta a obținut 
frumoasa performanță de a se ca
lifica în semLfinalele Cupei 
U.E.F.A., după o suită de presti
gioase victorii : a eliminat ta 
ordine pe Dlnamo Moscova, Stea
ua Roșie Belgrad. Derby County 
și Queens Park Rangers, fiind 
apoi, la rindul ei, Întrecută de 
Juventus Torino, care avea să 
cucerească trofeul !

• La Tunis s-au Încheiat me
ciurile din grupele preliminare 
ale primului campionat mondial 
rezervat echipelor de juniori. 
Grupa B : Uruguay — Maroc

Pregătită de antrenorul Luîs 
Aragones Suarez, fost jucător al 
echipei, Atletico a obținut titlul 
național după o luptă strînsă cu 
C.F. Barcelona, cele două pro
tagoniste fiind despărțite în cla
samentul final de un singur 
punct. Campioana Spaniei are 
în lot patru argentinieni (Ayala, 
Ruben Cano, Garate și Heredia), 
doi brazilieni (Pereira, Leivinha) 
și un Paraguayan (Beaegas). Dar 
iată cum arată 11-le de bază: 
Reina — Capon (Marcelino), Be
negas, Pereira, Leal (Eusebio) — 
Robi, Alberto, Salcedo — Leivin
ha, Ruben Cano (Bermejo), Aya
la. Dintre aceștia, Capon, Ruben 
Cano (între timp naturalizat 
spaniol) și I.eal au jucat la 
București, anul acesta. în repre
zentativa Spaniei.

Dinamo șl Atletico s-au mat 
întilnit, tot în C.C.E., în toamna 
lut 1973.’ Atletico a cîștlgat cil 
2—0 la București, meciul de la 
Madrid lncheindu-se la egalita
te : 2—1.

BARCELONA - STEAUA

BUCUREȘTI!
Cruyff și Neeskens, vedetele re
prezentativei Olandei, C.F. Bar
celona are următorul 11 de bază: 
Ar tola — Macizo, Costas, Olmo, 
De la Cruz — Sanchez, Carreno, 
Neeskens — Assensi, Heredia 
(Rexach), Cruyff (Clares). Stea
ua și C.F. Barcelona s-au mal 
aflat față în față, în Cupa cu
pelor . In ediția 1071—1972. Stea
ua, pregătită de Valentin Stă- 
nescu, s-a calificat atunci, cîștl- 
gînd cu 1—0 la Barcelona și cu 
2—1 la București (cele trei go
luri le-a marcat Năstase), an
trenorul spaniolilor fiind tot Rl- 
nus Michels. Din echipa de a- 
tuncl mai figurează azi Costas, 
Assensi și Rexach.

ULTIMEI EDIȚII...
în campionatul Greciei, A.E.K. 

s-a clasat pe locul 4, după Pa- 
nathinaikos, Olympiakos și 
P.A.O.K. Salonic. Formația ate
niană este antrenată de oehoslo- 

. vacul Frantisek Fadrhonc, care a 
reușit să alcătuiască un „11“ o- 
mogen, din care nu lipsesc inter
naționali de certă valoare ca 
Nicolau, Papadopoulos, Papaioanu, 
precum șl fostul atacant al repre
zentativei Austriei, Wagner.

Iată echipa aliniată în ultimele 
confruntări din acest an : Chris- 
tidis — Indzoglu, Theodorides, Ra- 
vousis, Nicolau — Papadopoulos 
(Zarzopoulos), Tsmais, Tassos — 
Papaioanu, Wagner, Mavros.

3—0 ; Honduras — Ungaria 2—0; 
grupa D : U.R.S.S. — Austria 
0—0 ; Paraguay — Iran 4—0. în 
semifinale : U.R.S.S. — Uruguay 
și Brazilia — Mexic.

EVOLUEAZĂ LA VARNA
în cursul zilei de ieri a ple

cat la Varna reprezentativa fe
minina de handbal a României 
care, pregătindu-se în vederea 
participării la Grupa B a 
Campionatului mondial, va e- 
volua în aceste zile la puterni
cul turneu de pe litoralul bul
gar, alături de echipele R. D. 
Germane, . Ungariei, , Poloniei, 
Cehoslovaciei, Franței, Norve
giei și Bulgariei. Printre jucă
toarele care au făcut deplasa
rea se numără Maria Boși, 
Gcorgeta Lăcustă, Magda Mi- 
kloș, Rozalia Șoș și Sultana Ia- 
găru.

ATLETISM 4 jn campionatele R.D.G. 
Johanna Klier 12,91 la 100 mg 
și Brigitte Kunzel 6.87 m la lungime 
(vînt: 3,2 m/s). Rezultate, masculin: 
1 500 m — Straub. 3:38,0 ; disc — 
Schmidt 65,43; lungime — Ploger 8,10 
m; 110 mg — Munkelt 13,48; înălți
me — Beilschmidt 2,25 m; triplu — 
Hufnagel 16,69 m; feminin, 400 m - 
Koch 51,47; greutate — Slupianek 
21,54 m; 1 500 m — Liebetrau 4:05,3. 
O La Stockholm, doua rezultate deo. 
sebite: Nemeth 94,53 m la sulița șl 
Beli 5,60 m la prăjină. Alte rezul
tate: 10 000 m — Kimombwa 27:35,5 
(locul secund, Hermens 27:41,3 — nou 
record olandez) ; 100 m — Edwards
10,39; 400 mg — Andrews 50,15; greu
tate — Haldorsson 21,09 m (nou re
cord islandez).

CĂLĂRIE n La Aachen, „Premiul

TELEX • TELEX • TELEX
Națiunilor*  a fost cîștigat d« echipa 
R. F. Germania cu 140,5 p, fârâ pa*  
nalizâri.

CICLISM • Etapa a 4-a a Turului 
Franței (Vitoria — Se ig noise L« 
Penon, 256 km) a fost cîștigatâ de 
francezul Delepîne în 7h 35:49,0. Pri
mul în clasamentul general este Die
ter Th urau (R.F.G.)

NATAȚIE • La Dnepropetrovsk. în 
campionatele U.R.S.S.: Olga Kieva- 
kina la 400 m m:xt — 4:57,45 (re
cord) • La Hamburg, în campionat 
tele R. 6. Germania: Nocke 3:59,24 
la 400 m liber; Steinbach 59,26 la 
100 m spate și 56,21 la 100 m del
fin; Morken 2:22,45 la 200 m bras;

Yutta Weber 57,83 ki 100 m liber; 
Marion Platten 2:06,58 la 200 m li
ber (record)

POLO * în prima etapă a tur
neului de !a Salonic: România (tine
ret) — Polonia 9—4, Canada — Gre. 
cia 6-6, Cehoslovacia — R.F.G. (B) 
4-3.

ȘAH • La Geneva și Evian, în 
meciurile semifinale ale candidaților 
din codrul actualului ciclu al cam
pionatului mondial individual mascu
lin de șah, prima partida dintre Bo
ris Spasski șl Lajos Portisch s-a în. 
cheiat remiză, iar Viktor Korcinoi a 
cîștigat primele doua partide în întîl- 
ninea cu Lev Polugaevski * La Dort- 

mund, în ultimul sfert al meciurilor 
candidatelor, dupâ 5 partide, Alîa 
Kușnir conduce cu 4f/2—Va în meciul 
cu Ira Levitina, avînd nevoie de un 
punct în ultimele cinci partide pen
tru a se califica în semiîinale. Cele
lalte trei jucătoare calificate sînt 
Maia Ciburdanidze, Elena Ahmilov- 
skaia și Elena Fatalibekova. • In 
turneul de la Leningrad, dupâ 7 run
de și disputarea întreruptelor, con
duce Romanișin - 5 p, urmat de Tot- 
manov și Tal 4f/a P< Beliavski, Ka. 
ciev, Vaganian — 4 p. Florin Gheor
ghiu are 3^2 p.

TENIS * Campionatele Elveției, ’a 
Gstaad ; Dominguez - Mel’ler 6-4, 
4—6, 6—2; Dibley — Hrebec 6—4, 1-6, 
6—2; Franulovici — Pilici 6—7, 6—3*  
6—2. • La Baastad: Warwick — Ber- 
toi ucci 6-4, 6—3.


