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în legătură cu încetarea din viafă 
a tovarășei Alexandra Ceaușescu 

MEMBRII CONDUCERII DE PARTID 
SI DE STAT AU PREZENTAT 

CONDOLEANȚE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl FAMILIEI

AGĂȘ - MOINEȘTI - SASCUT - LIVEZI,
UN ATRACTIV TRASEU BĂCĂUAN PE HARTA „DACIADEI“

Primul a intrat pe pista sta
dionului băcăuan „23 August" 
purtătorul numărului de con
curs 1 344. Cînd a ajuns la li
nia de sosire, cei aproximativ 
10 000 de spectatori l-au apla
udat cu căldură. „1 344“ era Au
rel Răchită (oficiul P.T.T.R. nr. 
8 Bacău), un flăcău în jur de 
25 de ani, puțin firav, dar ex
trem de ambițios și rezistent. 
El era ciștigătorul detașat al 
competiției de marș (5 000 m) 
rezervată poștașilor băcăuani.

A fost una din „secvențele" 
băcăuane ale „Daciadei", deru
lată într-una din duminicile 
trecute. Cu exact două zile îna
intea acestui moment ne aflam 
Ia Moinești, orașul petroliștilor 
moldoveni, unde am fost mar
torii unui întreg... film (nu 
doar o secvență) avînd același 
subiect, „Daciada", această com
petiție de amploare al cărei 
scop îl constituie, între altele, 
atragerea maselor lărgi de oa-, 
meni ai muncii în practicarea 
sistematică a exercițiilor fizice, 
sportului și turismului. La Moi
nești s-a disputat mai întii un 
meci de fotbal între cele mai 
bune echipe din campionatul o- 
rășenesc, I.T.A. și Comerțul. A 
urmat un concurs de motorete, 
cîștigat de Eugen Scripcaru. în 
continuare, pe gazonul stadio
nului și-au făcut apariția cele

Aglomerație în jurul sectorului de aruncări. Elevele Grupului 
școlar VCECOM se întrec la aruncarea greutății în cadrul 
„Daciadei" Foto : N. DRAGOȘ

ASTĂZI, START IN „REGATA
Pe lacul Snagov, echipaje din 

nouă țări — Bulgaria, Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
U.K.S.S. și România — vor lua 
startul astăzi în cadrul Regatei 
internaționale Snagov. Concursul, 
care cuprinde toate probele in
cluse în programul viitoarelor 
campionate mondiale, se desfă
șoară astfel : joi, de la ora 9,30 :

în actualitate, cupele europene la fotbal

CE AU DECIS SORȚII 
Șl CE SPUN ECHIPELE NOASTRE?

• Școlile, în prim-planul marii competiții • Cel 
mai rezistent poșta; băcăuan aplaudat de 10 000 
de spectatori I * Baze sportive cu porțile deschise 
toată vara # Pe Trotuș, în inima munților, 35 de 

micuțe... Nadii primite cu toată dragostea

mai mici gimnaste de la S.C. 
Bacău, fetițele pregătite de 
Elena Prisăcaru și Cornel A- 
gop, și un grup de luptători de 
la același club (antrenor — M. 
Croitoru). Demonstrațiile s-au 
bucurat de un frumos succes. 
Ca, dealtfel, și concursul de 
atletism și partidele de handbal 
disputate în ziua precedentă. în 
finalele pe oraș la atletism, cei 
mai buni s-au dovedit a fi 
sportivii asociației Metalul. Au 
cîștigat D. Sîrbu (100 m),I. Ma
tei (200 m) și C. Simionescu 
(3 000 m). Cursa de 400 m a 
revenit lui N. Ilie, de la Știința, 
„în cadrul Daciadei — ne spu
nea loan Cojan, prlm-vicepre- 
ședinte al Consiliului orășenesc 
pentru educație fizică și sport 
— am organizat un campionat 
de atletism al școlilor generale 
(cișligătoare, atît la băieți, cit 
și la fete, Școala generală nr. 
4), un campionat de fotbal (pe 
primul loc s-a clasat Școala 
generală nr. 1), o întrecere de

SNAGOV11 LA CAIAC-CANOE
curse în cadrul seriilor; de la 
ora 16,30 : finalele probelor de 
K 1, C 1, K 2, C 2 și K 4 (b — 
1 ooo m), K 1, k 2 (f — 500 m) ; 
vineri, de la ora 9,30 : serii ; de 
la 10,30: finalele probelor de K 1, 
C 1, K 2, C 2 șl K 4 (b — 500 ni) 
și K 4 (f — 500 m) ; slmbătă, de 
la ora 9 — finalele probelor K 2, 
K 1, C 1, C 2 și K 4 (10 000 m). 

gimnastică (învingătoare, re
prezentanta Școlii generale nr. 
1). La toate aceste întreceri au 
luat parte un mare număr de 
elevi. „Cupa Independenței" 
(baschet, handbal, fotbal) a a- 
vut, de asemenea, priză în rîn- 
dul asociațiilor sportive din o- 
raș. Aș vrea, lotuși, să subli
niez faptul că în vederea or
ganizării tuturor acestor între
ceri au conlucrat toți factorii 
direct răspunzători. Au existat 
insă și unii oameni care n-au 
ințcles rostul acestei mari com
petiții. Iată doar două exemple 
semnificative. Profesoara de 
sport Maria Iosub (Șc. gen. 6) 
lipsește de la competițiile în

Laurenliu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Pentru a putea progresa

ATLEȚII AU NEAPĂRATĂ NEVOIE 
DE CONCURSURI!

Juantorena, peste 30 de competiții intr-un an; Ghipu, nici măcar 20!
Sezonul de concursuri in aer 

liber începe la noi spre sfîrși- 
tul lunii aprilie și durează pină 
la începutul lui octombrie. în 
acest interval de timp, de șase 
luni și jumătate, se desfășoară 
toate competițiile atletice, inter
ne și internaționale. Un atlet 
de valoarea lui Gheorghe Ghi
pu, să zicem, are programate 
intr-un sezon în aer liber circa 
12—14 starturi, adică : trei eta
pe în „Cupa României", con
cursul de primăvară și campio
natele republicane, la care se 
adaugă 2—3 participări cu echi
pa reprezentativă la Jocurile 
Balcanice, la meciuri interțări 
sau, cînd este cazul, la „Cupa 
Europei". în plus, un atlet de 
valoarea lui este invitat La di
ferite concursuri internaționale 
(3—4 într-Un sezon) și mai par
ticipă, eventual, la alte 2—3 
concursuri interne (campionate 
municipale, universitare etc.). 
E mult, e puțin, e suficient ? 
Dacă ar trebui să dăm noi răs
punsul, am zice că numărul 
concursurilor este prea mic pen-

Miercuri dimineața, membrii 
și membrii supleanți ai Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai C.C. al 
P.C.R., Împreună cu soțiile, au 
prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășei Elena 
Ceaușescu, familiei, condolean
țe pentru pierderea grea sufe
rită prin încetarea din viață a 
tovarășei Alexandra Ceaușescu, 
mama secretarului general al 
partidului.

Au prezentat condoleanțe to
varășii Manca Mănescu, Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
găncscu, Janos Fazekas, Ion 
Ioniță, Petre Lupu, Paul Nieu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Iosif Uglar, Ilic 
Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Vasile Pa- 
tilineț. Ion Ursu, Constantin 
Dăscălescu, Ion Stănescu.

Membrii conducerii de partid 
și de stat au trecut prin fața 
catafalcului cu corpul neînsu
flețit al tovarășei Alexandra 
Ceaușescu, aducînd un ultim 
omagiu celei care a dat viață 
eminentului om politic și de 
stat care conduce cu înaltă 

tru atleții noștri de frunte din 
categoria lui Ghipu.

Dar, în afara acestei categorii 
de sportivi, limitată de regulă 
la cei din lotul republican, în 
atletism există o mare masă de 
concurenți, tineri, este drept 
fără cine știe ce performanțe, 
dar careȚ printr-o pregătire mai 
bună, printr-o solicitare mai 
mare, ar putea realiza și ei 
rezultate mult mai valoroase. 
Din păcate, acești atleți n-au 
prea multe ocazii „într-o vară" 
să se facă remarcați, să se 
impună. De fapt, intr-un întreg 
sezon un atlet de talia, să zi
cem, a săritorului în lungime 
Constantin Bădoi (7,58 m în 
1976) nu participă decît la cel 
mult 7—8 concursuri (3 în „Cu
pa României", concursul de pri
măvară și campionatele repu
blicane, eventual la încă 1—2 
competiții). Ceea ce este extrem 
de puțin pentru un atlet ca 
activitate,-ca mobil al pregăti
rii, într-un interval de mai bine 
de jumătate de an.

Lipsa unui stimulent cum 
este concursul duce — după 
părerea noastră — la stagnarea 
valorică a foarte multor spor
tivi tineri, la plafonarea lor, pe 
unii făcîndu-i chiar să renunțe 
la atletism. Pregătirea trebuie 
să aibă o finalitate și — pînă

Romeo VILARA 

(Continuare in pag. 2—3)

competență, devotament și ab
negație destinele României 
socialiste.

★
Au prezentat, de asemenea, 

condoleanțe Biroul Marii Adu
nări Naționale, reprezentanți ai 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, Consiliului Național al Fe
meilor, C.C. al U.T.C., Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comu
niști. Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor și Șoi
milor patriei, Comitetului Muni
cipal București al P.C.R., pre
cum și miniștri, activiști de 
partid, conducători ai unor în
treprinderi și instituții din Ca
pitală.

A mai prezentat condoleanțe 
Justin Moiscscu, patriarhul Bi
sericii Ortodoxe Române.

La catafalcul pe care se afla 
corpul neînsuflețit al tovarășei 
Alexandra Ceaușescu au fost 
depuse coroane de flori din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, precum și din par
tea membrilor familiei. Au fost, 
de asemenea, depuse coroane 
de flori din partea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Consiliului de Stat, Ma
rii Adunări Naționale, guvernu
lui, Comitetului Municipal 
București al P.C.R., precum și 
din partea unor organizații de 
masă și obștești, a unor între
prinderi și instituții bucu- 
reștene.

Astăzi și mîine, 
la Poiana Brașov 

CAMPIONATELE 
DE ATLETISM 

ALE JUNIORILOR 
MARI

Astăzi și mîine (fiecare reu
niune se va desfășura după 
amiaza, de lâ orele 16) la Po
iana Brașov se vor desfășura 
campionatele republicane de a- 
tletism ale juniorilor de cate
goria I. La întreceri participă 
cei mai buni sportivi juniori 
din țară, în frunte cu atleți vi
zați pentru selecționarea în lo
turile ce ne vor reprezenta la 
Jocurile Balcanice și la Cam
pionatele Europene.

Cîteva probe se anunță deo
sebit de interesante, cu proba
bilități de obținere a unor re
zultate valoroase. Iată, de pil
dă, la săritura în înălțime trei 
atleți dețin în acest sezon per
formanțe de peste 2,10 m (Maf- 
tei, Aron, Proteasa). La săritu
ra cu prăjina Iulian Grumă- 
zescu va încerca să atingă 
granița celor 5 metri, la 800 m 
Emil Grecescu poate coborî sub 
1:50,0, iar Maria Radu sub 
4:20,0 la 1 500 m. Desigur, sur
prize plăcute și rezultate de 
bună valoare pot apare și în 
alte probe. Le așteptăm și le 
dorim cit mai numeroase, la fel 
cum dorim ca numărul celor ce 
vor intra în vederile selecțione
rilor pentru campionatele con
tinentului să fie cît mai mare. 
Pînă la examenul decisiv din 
august, campionatele de la Po
iana Brașov constituie testul 
principal al valorii de ansam
blu a generației juniorilor de 
azi !

De marți la amiază — cînd în Elveția a 
turul I al cupelor europene la fotbal - ______
noastre. Reamintim meciurile : Dinamo București — Atletico Madrid (în C.C.E.); 
Olympiakos Nicosia - Universitatea Craiova (Cupa cupelor); C. F. Barcelo-

- ^Steaua și A.S.A. Tg. Mureș - A.E.K. Atena (ambele jocuri, în Cupa 

Cum privesc reprezentantele fotbalului nostru importantele examene de la 
14 și 28 septembrie ? Ce gindesc jucătorii despre viitoarele partenere de 
întrecere ?

Un 
citind

avut Ioc tragerea sorților pentru 
se cunosc adversarele echipelor

prim răspuns la aceste întrebări îl vețî putea avea, stimați cititori, 
rindurile de mai jos.

Stif in fire anii II, ca
Ce alta dovada mai grăitoare pri

vind nerâbdarea cu care fotbaliștii 
echipelor noastre au așteptat trage
rea sorților, decît telefonul primit la 
redacție marți, la puține minute du- 
pâ ce „operațiunea Ziirich* fusese în
cheiată ? La capătul firului, din sta
țiunea Olimp — Mangalia Nord, se 
afla Sătmăreanu II, libero-ul dina- 
moviștilor bucureșteni și al echipei 
naționale.

...S-a recomandat și Imediat i-am 
oferit răspunsul ce bănuiam că-l aș
teaptă : Atletico Madrid I O pauză

întotdeauna pe lazâ
scurtă, după care a urmat o a doua, fi
rească, întrebare: „Unde jucăm primul 
meci î“ După informația — supliment, 
.Ja București", a fost rîndul nostru 
să devenim curioși: ,,lți convine ad
versarul ?“ „Dar ordinea manșelor ?“ 
. »,Nu-mi amintesc ca Dinamo să 

fi avut parte în ultimii ani de par
teneri situați in afara elitei fotba
lului european. Atletico Madrid ne... 
revine, de exemplu, pentru a doua 
oarâ“, ne-a răspuns Sătmăreanu II. 
„In privința succesiunii jocurilor, a 
adăugat el, atit eu cît și coechipierii

am mai învățat ceva din greșeli. Nu 
uitați, de pildă, câ anul trecut, pe 
„San Siro“, în manșa a doua cu 
A. C. Milan, am fost foarte aproape 
de calificare. Și din aproepe în 
aproape...**

„Recunoaștem, 
sorții ne au favorizat”
In dimineața zilei de marți, la se

diul clubului Universitatea Craiova 
s-a efectuat o „tragere la sorți" 
ad-hoc, cunoscute fiind echipele par
ticipante la ediția din acest an a 
Cupei cupelor. Și de pe bilețelele 
desfăcute s-au citit, pe rînd, numele 
unor echipe ca F. C. Koln, A. C. Mi
lan, Manchester United, Betis Sevil
la... Citeva ore mai tîrziu a venit

(Continuare în pag 2-3)
Frații gemeni Emil și Dan Grecescu dețin cele mai bune per

formanțe ale anului la 800 m : 1:50,6 (Emil), 1:51,5 (Dan).
Foto : Dragoș NEAGU



Pf HARTA „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

ÎNCOTRO, MIRCEA SIMON?
carc sînt angrenați elevii ei, nu 
se ocupă dc îngrijirea bazei 
sportive, nu răspunde la che
mările catedrei dc educație fi
zică. Celălalt exemplu : condu
cerea Școlii generale nr. 3 a 
ținut să angajeze ca profesoară 
suplinitoare pe M. Țîncu, scu
tită de sport în timpul cit și-a 
efectuat studiile ! ?“...

loan Cojan și Octavian Radu 
(președintele Consiliului orășe
nesc al sindicatelor) ne-au vor
bit și despre alte acțiuni ce 
vor fi organizate îndeosebi în 
această vară. Un veritabil 
punct de atracție îl va consti
tui, pentru iubitorii sportului 
din oraș, ștrandul Lucăcești. 
Nu vor avea loc doar cursuri 
de Inițiere pentru copii _ și 
concursuri de înot, ci și în
treceri de volei, baschet și te
nis de cîmp. Pentru că ștrandul 
se află în perimetrul unei fru
moase baze sportive, cu tere
nuri ce permit practicarea 
sporturilor amintite.

în după-amiaza în care poș
tașul Răchită era răsplătit cu 
aplauze pe stadionul „23 Au
gust» din Bacău, la Livezi s-a 
jucat primul meci al campio
natului de fotbal intercomune 
(36 echipe înscrise), la Sascut 
s-a desfășurat un program 
sportiv non-stop de aproxima
tiv 5 ore (popice, fotbal, bas
chet), la Bacău se făceau ulti
mele pregătiri pentru a se da 
startul „Cupei textilistului", cu 
întreceri de cros și handbal, 
atît la băieți, cit și la fete. Dar, 
dincolo de o competiție sau 
alta, cu adevărat notabil ni se 
pare faptul că forurile compe
tente din orașul de pe Bistrița 
au decis ca, în această vară, 
MAJORITATEA BAZELOR 
SPORTIVE BĂCĂUANE (două 
terenuri 
altul cu 
de tenis 
gust", la 
letarul" 
TOATA
ELEVILOR, TINERILOR, TU
TUROR CELOR CARE DO
RESC SA FACA MIȘCARE, 
SPORT.

Și pentru că am început a- 
ceste însemnări despre „Dacia- 
dă« la Bacău, cu o „secvență" 
derulată 
10 000 de 
reședință 
cheia cu 
la fel de 
țin timp 
lea Trotușului, la Agăș, au po
posit cele 35 de micuțe... Nadii 
de la Sport Club Bacău. Locui
torii acestui sat din inima mun
ților le-au aplaudat și îmbră
țișat cu generozitate. Amintin- 
du-și că și marca Nadia este 
de undeva de prin apropiere...

„Fotbalistul care e- 
xersează trasul la 
poartă, țintind de sule 
de ori Ia vinclu, se 
intim piă uneori ca la 
meci să nu nimereas
că, și să nu poată tri
mite balonul in plasă, 
pentru că cl, de fapt, 
la antrenamente, nu a 
avut condițiile concre
te ale disputei..." — 
cu asemenea alegorie 
Mircea Simon a în
cercat să ne deschidă 
drum spre înțelegerea 
propriei sale situații. 
„Degeaba bat cu și 
rup sacii — adaugă 
tînărul boxer bucu- 
reștean — degeaba mă 
omor și fac exerciții 
Ia sală, dacă nu am 
meciuri Sportivul
dinamovist acuză ast
fel lipsa de meciuri 
pregătitoare, cele care 
să-1 mențină în con
dițiile adevăratei lup
te din ring. In cursul 
conversației noastre, 
pe aleile din parcul 
Dinamo, campionul 
greilor și-a expus 
punctul de vedere fără 
năduf, calm (poate 
prea calm !). „La an-

trenamcntcle la mă
nuși îmi rețin lovitu
rile, le simulez doar. 
Mi se cere să-mi o- 
crotesc partenerii. Pe 
vremea cînd 
junior, deci 
țin copt, pe 
mă menajau 
lexe, nici 
bărbați mult 
bușii decit eram

eram eu 
mai pu- 
minc nu 
nici A- 
Dascălu, 
mai ro-

..., ____ i eu
atunci. Azi, din păca
te, eu nu am parte
neri veritabili de pre
gătire. Trebuie să mă 
mulțumesc cu luptă
torii de categorie su
perioară, pe care-i 
invit să dea în mine, 
eu însă fiind oprit a 
lovi. Am, deci, nevoie 
de sparring-parteneri 
de talia mea (înțele- 
gînd prin aceasta nu 
calitatea, ci dimensi
unile antropometricc).

Știm cu toții : cu 
puține confruntări de
cisive, dar preparat cu 
mijloace științifice, o- 
rientate în special spre 
arsenalul defensiv, de 
protecție, bucureștea- 
nul (unul din puținii 
pugiliști de seamă pe 
care i-a dat în ulti-

mii ani Capitala !) a 
urcat pe nesimțite 
scările ierarhiei. Dacă 
totuși am insistat cu 
întrebările noastre, a 
fost pentru că îl soco
tim capabil 
mult. Și mai 
tru că nu-i 
inexplicabila 
te din semifinala eu
ropeană cu Gorstkov 
la Halle. Cum vede 
el însuși acest meci 7 
„Am fost cuprins de 
oarecare reținere. Nici 
nu eram în formă 
prea bună. Mi-a lipsit 
și imaginația. în ring, 
trebuie să te poți o- 
rienta, schimbind tac
tica în funcție de ma
nevrele adversarului..."

E poate cel mai 
potrivit moment să-i 
amintim lui Mircea 
Simon că pentru a 
deveni un mare boxer, 
cum a visat la vîrsta 
junioratului, nu e su
ficient să ai parteneri 
buni de antrenament, 
nici doar să-ți îmbo
gățești imaginația, ci 
trebuie în primul rînd 
să-ți impui mai mult 
curaj în luptă, să

de mai 
ales pen- 

iertăm 
pasivita-

cauți căile spre teme
ritatea in ring, să 
exprimi mai vădit 
dorința de victorie, 
ambiția de a învinge, 
respingînd presupusul 
„blocaj psihic" de care 
s-a pomenit în legă
tură cu el.

Un boxer tînăr și 
bun, cum e Mircea 
Simon, trebuie 
analizeze 
împreună 
rul său 
personal) 
Nour.
ajungă la medaliile 
campionatului mondial 
din 1978 (de la Bel
grad) — cum își pro
pune, de pe acum — 
trebuie să ia cunoștin
ță, cu seriozitate, de 
lipsa de mobilitate a 
trenului său inferior, 
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L-am auzit comentînd parti
dele Wimbledonului. De data 
aceasta, comentariile sale pri
vesc tenismani și jocuri de pe 
alte terenuri, mult mai apro
piate nouă. Profesorul Ștefan 
Georgescu ne vorbește despre 
rachetele pe care le strunește, 
zi de zi, la Centrul de pregă
tire și perfecționare de la „23 
August".

.— Am preluat cea mai tî- 
nără echipă dintre cele care 
reprezintă țara noastră in com
petițiile internaționale de te
nis, cea a juniorilor de 15 și 
16 ani. Obiectiv imediat : „Cu
pa Jean Becker", ale cărei 
preliminarii (n.n. — 14—16 iu
lie) ne repartizează în turneul 
zonal din Turcia, pe care o a- 
vem ca primă adversară. Cele
lalte participante fiind Iugo
slavia și R. F. Germania. Obi
ectiv mai îndepărtat, îndrăz
nesc a spune : profilarea unei 
noi echipe naționale de seniori, * 
capabilă să asigure un schimb 
de ștafetă în condiții superi
oare.

— Așadar, o luăm de Ia 
început... Fentru antrenorul 
care a condus naționala 
noastră „mare", ultima oară 
în „Challenge-round“-ul din 
1971, sarcina nu pare cam 
ingrată ?

— Misiunea antrenorului este 
de a pregăti jucători, indife
rent la ce nivel — spune Ște
fan Georgescu. Personal am 
preferat să încep a lucra din 
nou cu cei mai tineri, cu care 
să parcurg, eventual, drumul 
pînă la capăt. Adică — dacă 
voi reuși — pină Ia consacrare!

— Printre elevi ați avut, 
cîndva, un 
me... Ilie 
acum ?

— Să precizez. Nu caut, nea
părat, un nou Ilie Năstase. 
Sînt convins că se poate face 
treabă bună și cu jucători care 
nu sînt de-a dreptul excepțio
nali. Am, printre cei 20 de ti
neri pe care-i urmăresc în pre
gătire, reale talente, probabil 
viitori campioni. Este însă prea 
devreme pentru 
cări. Timpul le 
tivele.

— Totuși, 
noi. După cite știm, cap de 
coloană în lot este Florin

(Urmare din pag. 1)
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ATLEȚII AU NEAPĂRATĂ NEVOiE DE CONCURSURI

din Parcul Libertății, 
zgură, de fotbal și 4 
în complexul „23 Au- 
Gherăești, baza „Pro- 
etc.) VOR FI PUSE 

ZIUA LA DISPOZIȚIA 
~ TINERILOR,

CELOR

în prezența a circa 
spectatori din orașul- 
a județului, vom în- 
o „secvență", credem, 
semnificativă. Cu pu- 
în urmă, sus, pe Va

la aceasta — mai multe etape 
intermediare. La noi, în atle
tism, după cum se vede, lucru
rile nu stau însă deloc așa, deși 
nu trebuie uitat că un concurs 
reprezintă și un foarte bun 
mijloc de pregătire.

In ultimele săptămîni, ziarul 
nostru a publicat rezultatele 
nenumăratelor concursuri in
ternaționale din Europa. Am 
remarcat astfel că o serie de 
atleți de vază, precum Alberto 
Juantorena (400 m și 800 m), 
Don Quarrie (100 m și 200 m), 
Dwight Stones (inălțime), Irena 
Szewinska (100 m, 200 m și 400 
m), Mike Boit (800 m), și încă 
mulți alții au participat, in
tr-o LUNA, la cel puțin ZECE 
concursuri internaționale. Și de 
fiecare dată au obținut rezul
tate bune sau foarte bune. Pînă 
la încheierea sezonului ei vor 
avea în bilanț peste 30 de con
cursuri în aer liber ! E mult, e 
puțin, e suficient ? Opinia noas
tră este că așa e bine și dacă 
vrem ca și noi să fim în frunte 
trebuie să facem la fel. Parti
cipările atit de dese, la inter
vale mici, presupun o cu totul 
altă organizare a pregătirii ; 
cu antrenamente în dimineața

concursului și imediat după în
cheierea lui. Adică așa cum au 
arătat că fac — cu rezultate 
foarte bune — voleibalistele ja
poneze și mai ales... gimnaste
le noastre Nadia Comăneei și 
Teodora Ungureanu.

Pentru schimbarea concepției 
de pregătire a atleților noștri 
nu este suficientă doar o deci
zie a federației, a colegiului 
central de antrenori, ci și asi
gurarea cadrului corespunzător 
(inclusiv un mare număr de 
ooncursuri !) de concretizare a 
antrenamentelor. Deoarece nu 
peste multă vreme se va trece 
la aranjarea programului com- 
petițional din anul viitor, pro
punem F.R.A, să studieze po
sibilitatea organizării de con
cursuri cu caracter republican 
(cu primii zece la fiecare pro
bă) într-o consccuție bisăptă- 
fnînală pe întreg sezonul. Unele

dintre aceste concursuri (Cupa 
României, concursul de primă
vară, campionatele republicane) 
sînt de pe acum stabilite, ce
lelalte — cu un oarecare efort
— pot fi și ele aranjate, iar 
cîștigul pentru atletism ar fi 
foarte mare ! Și mai propunem 
stabilirea, în final, după for
mula tenisului internațional, a 
unor clasamente pe probe și 
premierea celor mai buni. Un 
asemenea stimulent ar declanșa 
energii noi, atît de necesare 
atletismului nostru...

P.S. Un exemplu foarte 
cent, legat de tema acestui 
ticol : kenyanul Samson 
mombwa a avut în cîteva
următoarele concursuri : joi 30 
iunie, la Helsinki, 10 000 m — 
27:30,47 — record mondial, sîm- 
bătă 2 iulie, la Milano, 5 000 m
— 13:21,9 și luni 4 iulie, la 
Stockholm, 10 000 m —27:35,5!...

• LA CLUBUL SPORTIV 
Oțelul Galați a luat ființă o 
secție de rugby menită să vi- 
talizeze această disciplină în 
orașul de pe malul Dunării. 
De pregătirea sportivilor se 
ocupă prof. V. Secuianu. • 
FORUL SINDICAL al județu
lui Teleorman a organizat o 
competiție fotbalistică ' dotată 
cu „Cupa de vară'*, la care 
s-au întrecut echipele divizio
nare B și C din județ. Tro
feul a revenit formației Pe
trolul Videle (Div. C), care a 
dispus în finală cu 2—1 de 
Unirea Alexandria (Div. E). 
• NUMEROȘI tineri — și 
chiar vîrstnici — din unitățile 
comerciale din Sibiu participă 
în aceste îjile la competiția 
polisportivă „Spartachiada co
merțului** — ediția a ll-a. In 
programul întrecerilor figu
rează fotbalul, orientarea spor
tivă, tenisul de masă, șahul 
și un concurs special de în- 
demînare.
• IN COMUNA BASCO V 

(jud. Argeș), cu sprijinul ne
mijlocit al primarului, Gh. 
Andrici s-a amenajat recent 
un mini-complex sportiv com-

pus din terenuri de handbal 
și volei, acoperite cu asfalt, 
și o pistă de atletism de 200 
m. Lucrările, efectuate de că
tre tineri prin muncă patrio
tică, valorează în Jur de 40 000 
lei. • ELEVII de la Grupul 
Școlar I.M.M.R. Pașcani, pre
cum șl oaspeții lor, colegii de 
la Liceul „Ștefan cel Mare44 
din Tg. Neamț, au participat 
la o reușită duminică cultu- 
ral-sportivă care a avut loc 
în zona de agrement Parcul 
muncitoresc din Pașcani. Pro
gramul sportiv a constat din 
întreceri de fotbal, volei și 
handbal. A LA ÎNTREPRIN
DEREA DE AUTOCAMIOANE 
din Brașov s-au încheiat mai 
multe campionate ale asocia
ției sportive, la care au luat 
parte muncitori din 20 de sec
ții și sectoare de muncă. La 
șah a cîștigat sectorul tehnic 
(individual —Niculae Anghel), 
la fotbal secția 280, iar la po
pice secția 410. • LA CON
STANȚA, oraș în care spor
tul cu balonul oval arc o 
mare „priză" în rîndurile ti
neretului, a început amenaja
rea unei noi baze sportive

destinate rugbyulul. Aceasta 
este situată în cartierul To- 
mis-Nord și aparține între
prinderii de construcții indus
triale, 
venit 
A. • 
are o 
liliată 
ființă . _ ______
tivă Poligrafia, unde de ani 
de zile se desfășoară o fru
moasă activitate de masă (și 
chiar de performanță), dovadă 
fiind șl cele trei ediții ale 
„Cunei poligrafia- organizate 
pînă acum. • CURTEA ȘCO- 
MI GENERALE NR. 2 din 
cartierul Slobozia al munici
piului Gh. Gheorghlu-Dej s-a 
transformat într-o microbază 
sportivă. Elevii, sub conduce
rea prof. Gh. lacob, au ame
najat aici un teren cu dimen
siuni reduse pentru fotbal și 
sectoare pentru probe atletice. 
• LA ASOCIAȚIA sportivă 
TEPRO Iași s-a înființat o e- 
chipă de rugby, care în sezo
nul viitor va activa în eșa
lonul secund al campionatului 
republican. Antrenorul forma
ției este prof. Pavel Vizitiu.

RELATĂRI DE LA : T. Sl- 
riopol, M. lonescu, 1. lonescu, 
I. Fețeanu, C. Enea C. Gruia, 
D. Moraru-Slivna, I. Păuș, Gh. 
Grunzu șl D. Dlaconescu.
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rinduril 
risme 
100", p
guri in 
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Acedstâ 
rism, care 
litoral în _ _
JUPITER, VENUS, SATURN, cu cazare în hoteluri.

Se acordă reducere cu 50% la tariful de transport pe 
C.F.R.

BILETE PENTRU ODIHNA DISPONIBILE LA TOATE 
OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

învitgȚie v-o adresează Oficiile județene de 
vă asigură în luna iulie locuri pentru odihnă pe 
stațiunHe NEPTUN, MAMAIA, EFORIE NORD,

ATI ETIC HA REZULTATE din cele 
AILtlIdlvl doua SERII ale gru
pei B a „Cupei României" (etapa a 
ll-a) • PLOIEȘTI (Stadionul Petro
lul). La 4 X 100 m echipa feminină 
a Argeșului (în fapt cea a L.E.A. 
C-lung), formată din Manea, Mura, Ili
escu și Pilă, a realizat un nou re
cord republican de junîcctre cu 48,2. 
La fete, 100 m — Manea (Ag.) 12,4: 
400 m — Diaconiuc (Neamț) 53,5 ; 800 
m — Lovin (Galați) 2:04,4; 1500 m
— Puică (comb. Buc.) 4:15,3: lungime
— Anton (Ag.) 6,13 m; înălțime —
Dițiu (comb. Buc.) 1,69 m; la bă'ieți, 
400 m — Dumitrescu (Prahova) 50,1; 
lungime — Manole (Bacău) 7,05 m; 
suliță — Grigoraș (Suceava) 67,74 m. 
Clasamentul: 1. Argeș 509 p, 2 comb. 
București 317 p. 3. Prahova 250 p etc. 
(FI. Albu — coresp.). REȘIȚA. (Sta
dionul din Valea Domanului). La 
fete, 100 m — Musteață (Caros Se
verin) 11,9; 400 m — Lu-ngu (Bihor) 
57,9; 1500 m — Gazibara (Timiș.)
4:20,5; suliță — Barbu (Vîlceaj 49,16 
m; la băieți, 100 m — Boncea (Ti
miș) 10,6; 400 m — Damian (Bihor) 
50,5; 1500 m — Golumban (Timiș)
3:57,4; suliță — David (Bihor) 73,50 
m. Clasamentul: 1. Timiș 151 p, 
Dolj 139 p, 3. Bihor 80 p etc. 
Glâvan — coresp.).
^|z.i FEDERAȚIA DE
UIULIbM SORT araanizear-
ririlCM FEDERAȚIA DE RE- 
L-IL-L!oI*l SORT organizează sîm- 
botâ după-amiază de la ora 16, pe 
velodromul Dinamo din Capitală, o 
nouă competiție deschisă seniorilor

și juniorilor I, avînd un program In
teresant. Se va alerga proba do 200 
m lansat, după care primii 8 clasați 
in această cursă își vor continua dîs- 

unei probe de viteză, 
organizatorii au pre- 

cu adlțiune de puncte 
spri-nturi la 3 ture.

PE TERENUL Luceafă
rul din localitate echi

pele de juniori ale Școlii sportive Si
biu au întîlnit formațiile similare ale 
Gimnaziului Union Horn din Austria. 
Victoria a revenit gazdelor cu 13-12

DIK1 TCIATE
Lilli

(juinîorî III), 22—11 (juniori II) șl 
17—16 (j’irniori I). I. lonescu — coresp. 
Dz-\I r't CAMPIONATUL NAȚIONAL 
rVLkJ DE JUNIORI. In faza de 
zona de la Oradea: Crișaî — Progresul 
9—0; Cri șui — I nd. linii Timișoara 17—2; 
Ind. linii — Progresul 6—0. Pentru 
finala s-au calificat Crișul și Indus, 
tria linii. A ÎNTRECERILE Zonei de 
la Tg. Mureș au fost cîștigate de 
echipa Mureșul 4 p, urmata în cla
sament de Politehnica Cluj’-Napoca 
3 p, Șc. sp. Viitorul Cluj’-Napoca 
și Vobnta Cluj’-Napoca 1 p.
SĂRITURI CAMPIONATELE IM A DĂ ' PONALE PENTRU 
IN Ai A Pil $e desfâșoarâ

NA. 
CO- 

de 
azi pînă duminică in bazinul inau
gurat anul trecut la Oradea. Repre
zentanții cluburilor și asociațiilor spor
tive din Cluj-Napoce, Sibiu, Bucu
rești și Oradea vor concura joi, sîm- 
bătă și duminică.

SlMBATA 9 IULIE, ora 15,15 : Atletism : Intîlnirea R.D.G. 
— U.R.S.S. — Polonia (selecțiuni înregistrate de la Karl 
Marx-Stadt) ; ora 15,45 : Fotbal : Brazilia — Iugoslavia (re
zumat primit de la Belo Horizonte).

DUMINICA 10 IULIE, ora 15 : Tenis de cîmp : Selecțiuni 
din finala de dublu bărbați a Turneului de la Wimbledon.
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POTENȚIALUL FIZIC: ClflVA PAȘI, 
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S AU FRIPT DOBRIN, CRIȘAN
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In orice analiză competițională, prioritatea factorului fizic este 
o regulă impusă nu atit de considerente de ordin didactic — cum 
se obișnuiește a se mai spune uneori —, ci de rolul determinant 
al capacității de efort, al potențialului fiziologic al jucătorilor în 
concretizarea tehnicii și tacticii pe planul jocului. Cu alte cuvinte, 
ideea fotbalului de performanță presupune existența unui solid 
fundament fizic, rezultat al dezvoltării neîncetate a calităților mo
trice de bază și specifice, al acumulărilor treptate de energie ex
primate prin indici morfofuncționali de calitate.

Vechea poveste : risipirea

prematură a acumulărilor

de iarnă

Plecînd de la o astfel

L Fac un apel 
mei antrenori 
prtul în aceste 
I liftate, avan- 
le în lovituri, 
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I unui serviciu 
Bt care să dea 
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ru atît va fi 
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Tema acestor rindurl este 
mai veche. N-am fl abor
dat-o dacă ea nu și-ar fi de
monstrat, o dată in plus, ac
tualitatea. Supărătoarea actu
alitate. Despre ce este vorba? 
Despre o nefericită meteahnă 
a jucătorilor noștri, o me
teahnă care rezistă în fața 
timpului, în fața recomandă
rilor, in fața exigențelor, în 
fața experiențelor usturătoare.

.................................. meciului 
(i-i; i

„ca șl făcut", dar nu, Crișan 
încearcă să-l dribleze. De ce ? 
Pentru a arăta spectatorilor, 
„lumii", ce atacant nemaipo
menit e el, Crișan, cum nu-i 
rezistă nimeni, cum driblează 
el tot ce-i apare în cale, in
clusiv portarul — „supremă 
performanță" ! — pe care-l 
aruncă pe jos și-l umilește 
înainte de a-i da „lovitura de 
grație". Și Crișan, „leul", ra
tează copilărește. Ca și Do
brin în meciul cu Scoția. Din 

fericire pentru cra- 
iovean, victoria for
mației ~
mas 
pină i 
nut i 
dacă 
Ce-ar 
tund 
partea _____ .___.
lor săi, a simpatl- 
zanților echir sale ? 

vor înțelege, oare,

ediții de campionat dimensiuni
le unui potențial fizic cores
punzător pretențiilor competi
ției, în timp ce Corvinul, Ra
pid, Progresul și F.C.M. Galați 
n-au împlinit decît accidental 
un astfel de deziderat al per
formanței.

Pe ansamblul campionatului 
nostru, se poate afirma că, în 
sezonul recent închieat, nivelul 
capacității de efort competițio
nal a înregistrat unele progrese, 
insuficiente însă față de cerin
țele marii performanțe. Ce în
seamnă însă o astfel de apre
ciere, raportată Ia cerințele fot
balului modern, pe plan inter
național ? Sincer vorbind, chiar 
dacă unele reușite din acest an 
ale echipei reprezentative — 
susținute și de un ridicat poten
țial fizic — sînt valoroase, va 
trebui să recunoaștem că mai 
avem încă mult dc făcut pentru 
a ne declara pe deplin mulțu
miți, pentru a aspira cu șanse 
reale de izbîndă în competițiile 
cu caracter continental și mon

...Minutul 64 al 
România — Scoția 
iunie 1975), în pre
liminariile Campio
natului european. 
Dobrin, renumitul 
nostru jucător, ia o 
acțiune pe cont 
propriu, ajunge sin- 
gur-singurel în fața 
portarului Brown, 
vrea să-1 dribleze, 
dar Brown „agață"

i sale a ră- 
în picioare 

în ultimul mi- 
de joc. Dar 
nu rămînea?! 
fi meritat a- 
Crișan din 

i coechlpieri-

oricînd de un regim de lucru 
foarte bine dozat, de respecta
rea cu strictețe a obligațiilor 
impuse de antrenamentul Invi
zibil, de o activitate de recu
perare metodică. Antrenorii au 
avut la dispoziție efectivele 
complete de jucători și au pu
tut să-și organizeze întreg pro
cesul de instruire și educație în 
raport de obiectivele de reali
zat și posibilitățile reale ale 
colectivelor proprii. Rezultatul ?
O semnificativă grupare

în ultimă instanță 
'balonul. Uriașă ocazie g La scorul de 1—0 pe

Clnd 
destui dintre atacanții noștri 
că asemenea teribilisme gra
tuite nu le-au făcut și nu le 
fac nicicind jucătorii de mare 
clasă, de tipul Pele, Miiller, 
Cruyff, Mazzola etc., care 
știu prea bine că nu te joci 
— nu ai dreptul să te joci — 
cu golul, cu ocaziile, pentru 
că ocaziile irosite se răzbună 
și le plătești scump. O ches
tiune simplă — de mentali
tate, de disciplină de joc — 
cu efecte nu o dată „compli
cate",

Marius POPESCU

! ratată! 
— scorul de 1—0 pentru e- 
chipa noastră. Lovitură de 
teatru in penultimul minut al 
partidei. Egalează McQueen 
și șansele noastre de califi
care s-au dus... Cu golul Iul 
Dobrin cu totul alta era si
tuația.

Finala Cupei României dis
putată duminică. In minutul 
85 al partidei, Crișan, jucă
tor cu mari calități, scapă 
irezistibil singur spre poartă. 
11 mai are in față doar pe 
Moraru ! Ar putea să șuteze 
pe lingă el, înscriind un gol

de 
premisă, care fixează, de fapt, 
locul factorului fizic în ansam
blul activității dc pregătire și 
în cadrul jocului, să încercăm 
a desprinde citeva aspecte pri
vind potențialul fiziologic al 
echipelor din primul eșalon di
vizionar în sezonul oficial re
cent încheiat. O primă obser
vație ar fi aceea că, în ciuda 
marilor promisiuni făcute îna
intea returului campionatului, 
evoluția sub raport fizic a for
mațiilor divizionare A a fost — 
cu excepția doar a cîtorva din
tre ele. Dinamo, Steaua, Univer
sitatea Craiova și Politehnica 
Iași — cu totul nesatisfăcătoare, 
în consecință, și nivelul me
ciurilor din primele etape 
ale returului a fost supă
rător de modest. De unde 
și întrebarea firească, care s-a 
pus atunci : „Unde sînt acumu
lările din iarnă ?“, la care ni
meni din cei vizați nu a putut 
răspunde. Deși era clar pentru 
oricine că viața nesportivă și 
rabatul făcut instruirii constitu
iau principalele cauze care au 
provocat risipirea prematură a 
unor însemnate ciștiguri de e- 
nergie, dobindite cu trudă în 
zilele aspre ale lunilor ianuarie 
șl februarie. Noroc — dacă se 
poate spune așa — că a venit 
întreruperea campionatului pen- 

i o perioadă de trei săptă- 
mîni (4—25 aprilie) în vederea 
meciului cu Spania. A fost un 
prilej favorabil, ca și acela 
care a urmat la scurt interval 
(1—12 mai), ocazionat de pre
gătirea echipei naționale pen
tru meciul cu Iugoslavia de la 
Zagreb, pentru a se lua o serie 
de măsuri în scopul îmbunătă
țirii potențialului fizic al jucă
torilor pe ansamblul Diviziei A. 
Șl, în majoritatea cazurilor, s-a 
reușit a se remedia o serie de 
carențe, mai ales sub raportul 
rezistenței specifice, ceea ce a 
permis o creștere, în general, a 
capacității de efort și, treptat, 
o adaptare a acesteia la cerin
țele jocului competițional. Așa 
se face că, o dată depășite ac
țiunile oficiale din sezonul de 
primăvară ale lotului reprezen
tativ, echipele divizionare A 
și-au reluat activitatea pe plan 
intern cu un potențial fizic su
perior aceluia de Ia începutul 
returului. Care a fost evoluția, 
în continuare, a echipelor de 
Divizia A sub raportul capaci
tății de efort ?

începînd cu etapa a 24-a, din 
12 mai, solicitările competițio- 
nale au sporit simțitor, îndeo
sebi ca urmare a unei mai 
mari densități a jocurilor, pro
gramate frecvent aproape în 
regimul duminică-miercuri-du- 
minică, și a mizei crescînde, pe 
măsura apropierii de finalul 
campionatului. în această situa
ție, a fost nevoie mai mult ca

valorică a echipelor

Iintr 
tru 
mir
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Urmărind curba capacității de 
efort a echipelor de Divizia A 
pe parcursul a 11 etape dc cam
pionat (de la a 24-a la a 34-a 
inclusiv) am putea alcătui două 
mari grupe valorice. Prima cu
prinde formațiile care au ma
nifestat un potențial fizic co
respunzător cerințelor competi
ției. Și în această categorie se 
includ : Dinamo — noua cam
pioană a țării — în a cărei 
comportare s-a putut remarca o 
mare constanță și vigoare com
bativă pînă în finalul întrecerii 
divizionare ; Universitatea Cra
iova, cîștlgătoarea Cupei Româ
niei, care a încheiat sezonul 
Iăsind impresia că mai are încă 
suficiente rezerve de energie ; 
Steaua — multă vreme situată 
la un nivel superior în ce pri
vește capacitatea de efort — 
lipsită însă, evident, de finiș, 
datorită, poate, și intenselor so
licitări la care au fost supuși 
jucătorii ei, majoritatea anga
jați în acțiunile lotului repre
zentativ ; A.S.A. — formație 
care a terminat campionatul în 
forță deși, sincer vorbind, nu 
ne-a făcut să uităm că uneori 
joacă excelent doar o repriză ; 
Jiul — o veritabilă surpriză din 
punct de vedere al angajării 
componenților ei la eforturi 
maximale ; Politehnica Iași — 
o revelație în ce privește ma
rile sale disponibilități fizice și 
maniera viguroasă în care a 
abordat toate întâlnirile atît pe 
teren propriu cit și în depla
sare.

Cea de a doua grupă de echi
pe cuprinde restul de 12 divi
zionare A și se caracterizează 
prin oscilații ale curbei capaci
tății de efort mai mult sau 
mai puțin pronunțate, influen
țate, de la caz la caz, fie de 
valoarea individuală a jucători
lor, fie de un regim de pregă
tire fizică sub nivelul cerințe
lor unei instruiri de calitate 
sau de un regim de viață care 
nu a respectat întotdeauna le
gile aspre, dar obligatorii, ale 
performanței. Referindu-ne 
componentele grupei a 
este cazul a face totuși și 
distincții în sensul că o 
de formații, ca, de pildă, 
tehnica Timișoara, F.C. 
stanța, Sportul studențesc, 
Club Bacău, F.C. Argeș și F.C. 
Bihor, în primul rînd, dar și 
U.T.A. sau F.C.M. Reșița au a- 
tins uneori în returul ultimei

la 
doua, 
unele 
serie 
Poli- 
Con- 

Sport

I
Noile promovate Divizia

Mihai IONESCU

Petrolul, performera

Așadar, reîntîlnire cu Petro
lul Ploiești pe prima scenă a 
fotbalului nostru. După mai 
bine de 20 de ani de prezență 
activă în Divizia A, perioadă 
in care cucerise 3 titluri de 
campioană și o dată Cupa Ro

campionatului Diviziei B 1976-77
Foto : I. TÂNĂSESCU-Pioiești

tul să apară. La 1 ianuarie 1976, 
la conducerea echipei a venit 
Valentin Stăncscu, iar peste 
două luni președinte al clu
bului a fost numit Mircea Dri
dea, dar handicapul de puncte 

la sfirșitul turului a fostde

secundul său Al. Fronea :
29 meciuri jucate), Mîrzea

lată lotul folosit de V. Stănescu șl
Gh. Constantin (portar — 26 de ani, _ _______  .______  ___
(portar — 22 — 7), Gh. Dumitrescu (fundaș lateral — 21 — 33), 
Sotir (fundaș central — 25 — 32), Ene (fundaș central — 27 — 18), 
Butufei (fundaș lateral — 22 — 23), I. Constantin (fundaș late
ral — 18 — 21), Ionescu (fundaș lateral — 18 — 11), Angelescu 
(mijlocaș — 24 — 10). N. Florian (mijlocaș — 23 — 27), Simaciu 
(mijlocaș, virf — 24 — 33), Negoiță (mijlocaș — 23 — 26), D. 
Georgescu (mijlocaș — 23 — 3), Fl. Dumitrescu (mijlocaș — 31
— 33), Pantea, căpitanul echipei (extremă — 31 — 30), Toporan
— golgeterul echipei cu 29 de goluri (virf — 27 — 30), State 
(extremă — 24 — 23), Pisău (extremă, virf — 24 — 29), Minăs- 
tire (mijlocaș — 29 — 11), Manolache (extremă — 27 — 11). Gh. 
Dumitrescu, Sotir șl State au ‘ 
Georgescu și Manolache de la 
tufei de La Poiana Cimpina.

mâniei, lansînd în soccerul nos
tru jucători de talia lui Pahon- 
țu, Dridea I, Mihai Ionescu, Ba
dea, Mocanu sau Fronea, în 
vara lui 1974 Petrolul retrogra
da în B. Moment greu, desi
gur, cu regretele și dezamăgi
rile inerente. Au urmat doi ani 
de căutări, fără ca revirimen-

ÎN ACTUALITATE, CUPELE EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

insă vestea cea adevărată: Olympia- 
kos Nicosia.

„Sigur că, de data asta, sorții 
nc-au favorizat — ne spunea, ieri, 
C. Stroe, vicepreședintele clubului U- 
niversitatea. Dar cum știm câ din

aceste competiți europene nu au lip
sit niciodată surprizele, echipa noas- 
trâ va trebui sâ abordeze cu toata 
seriozitatea dublul meci cu echipa 
cipriota, pentru a nu-i oferi acesteia 
rolul de... buturuga micâ. Am con
vingerea câ echipa va avea o com- 

... aportare meritorie in noua ediție 
Cupei cupelor*4.

„Steaua a mi eliminat pc C. F. Barcelona..."
Deși știam câ la ora aceasta toa- 

tâ lumea se aflâ în vacanța, la mun
te sau la mare, am telefonat, to
tuși, acasâ la antrenorul Emerich 
Jenei. Am avut șansa sâ-l gâsim la 
locuința sa. Intrâm repede în su
biect cu întrebarea: „Ce părere ai 
de C. F. Barcelona ț"

— Da, e o rn-are fiirmâ, o echipâ 
cu multe stele și, din acest motiv, 
cred câ, dupâ un final de sezon atît 
de greu, avem și noî un... merit, 
dacâ se poate spune așa. Ii aducem 
pe Cruyff și compania sa selectâ la 
București. Ăflîndu-se în fața unui a- 
semenea adversar, unii se sperie, 
dar eu și ca jucător îmi doream sâ 
am în fațâ numai parteneri reduta
bili. Sînt sigur câ și jucâtorii mei 
gîndesc la fel. In dubla partidâ cu 
prestigioasa echipâ spaniolâ ei vor

avea o excelentă posibilitate de 
arăta în joc ceea ce știu, 
autodepăși chiar.

„Am învățat multe lucruri
...Un telefon la Tg. Mureș. Râs- 

punde președintele asociației spor
tive Armata, col. Gh. Pintilie. „Nici 
de data aceasta echipele românești 
n-au avut, în genere, prea multa 
șansa in tragerile la sorți I — începe 
i|nterlocutoru'l nostru dialogul. Nu tre
buie insa sâ ne lâsâm copleșiți de 
renumele adversarilor. Cartea lor de 
vizitâ trebuie sâ ne stimuleze pentru 
a reprezenta cu toata demnitatea fot. 
balul românesc. Fac aceasta afirma
ție în primul rînd în numele echipei 
A. S. Armata Tg. Mureș, care, la a 
treia participare în Cupa U.E.F.A.

ci
de a se

fost promovați de Ia Prahova, 
Metalul Plopeni, Simaciu și Bu

— Deci, Steaua țintește la o re- 
vanșâ fața de... ea insâși ?

— Fârâ discuție. Sînt sigur câ în 
zilele de vacanța vom scâpa de coș
marul „campionat-cupâ“ și, la 22 iu
lie, vom relua pregătirile cu do-rința 
fierbinte de a face tot posibilul pen
tru a depăși pe C. F. Barcelona în 
Cupa U.E.F.A. Sâ nu uitam câ 
Steaua a mai rntîlnit, în 1971, for
mația catalana, pe care a eliminat-o 
spectaculos, prin victorii în ambele 
manșe: 1-0 la Barcelona și 2—1 la 
București.

din «lecțiile» precedente"
ate in A.E.K. Atena un adversar mai 
tare decit Dynamo Dresda și Dinamo 
Zagreb. Pentru câ echipa elena a 
ajuns în semifinale, în ultima ediție, 
dupâ ce a scos din cursa adversari 
de calibru". Pentru a treia oarâ, 
sorții au decis ca A.S.A. Tg. Mureș 
sâ evolueze în prima partidâ acasâ. 
„Desigur, un dezavantaj I Noi însâ 
am învâțat multe lucruri din „lecțiile*4 
partidelor cu echipele din Dresda și 
Zagreb, în fața cârora n-am cîștigat 
nici acasâ. Palmaresul echipei A.E.K. 
nu poate decit sâ ne mobilizeze I"

hotărîtor și în Divizia A pro
mova F.C.M. Galați. Totul tre
buia luat de la capăt. V. Stă- 
nescu: „Am propus să folosim 
toate resursele fotbalului pra
hovean, să formăm o echipă 
bună pe lingă clubul cel mai 
reprezentativ și iubit al jude
țului. Am găsit înțelegerea tu
turor factorilor locali și, în va
ra lui 1976, porneam la drum 
cu alte ginduri, cu alte po- 
tențe umane și organizatorice".

A urmat un an de muncă 
asiduă, de pregătiri și intransi
gență față de tot ce ar fi ținut 
lucrurile în loc.

La Petrolul, această perioadă 
a însemnat închegarea unei a- 
devărate familii, în care jucă
torii, antrenorii, conducătorii și, 
am adăuga noi, suporterii, în- 
țelegindu-și fiecare menirea și 
atribuțiile, s-au dăruit acele
iași idei: o echipă bună, o com
portare la nivelul cerințelor. 
Succesul Petrolului a fost de-

terminat și ae în
crederea in forțele 
proprii, care a hc- 
tărît acel start ex
celent, de excep
ție, — cu 10 vic
torii din tot atâtea 
posibile ! —, acel 
tur de campionat 
cu 15 succese și 
doar două rezulta
te de 0—0, care 
n-a mai lăsat drept 
de replică al
tei contracandi
date. Deși era pro
movată de mult, 
ca o expresie a 
atmosferei de aici. 
Petrolul a jucat 
serios pînă la sfîr- 

cedat puncte, deși 
cazuri i s-a ce-

șit, n-a 
în unele 
rut... clemență. Petrolul nu s-a 
jucat cu punctele și cu meciu
rile. Pentru acest mod de a 
privi întrecerea, ploieștenii me
rită felicitări. Credincioasă sta
tornicei politici de promovare 
a elementelor din zonă. Petro
lul are în alcătuirea sa mul(i 
jucători „de ai săi și nu de Ia 
alții". Mirzea, Sotir, Angelescu, 
N. Florian, I. Constantin și Io
nescu sînt proveniți de la cen
trul de copii și juniori Petro
lul, după cum 13 componenți 
ai lotului sînt prahoveni.

Petrolul a încheiat campio
natul Diviziei B cu un bilanț 
excelent : 34 24 8 2 73—16 56
(la 17 puncte avans față de a 
doua clasată !). La această per
formanță ar trebui să mai a- 
dăugăm una : 184 000 de spec
tatori prezenți Ia meciurile de 
acasă.

Am întreprins o anchetă prin
tre jucători, rugîndu-i să ne 
explice secretul comportării Pe
trolului 
rile de 
primit 
„Muncă, 
alcătuit 
Fără a 
revin, în egală măsură, antre
norilor și conducătorilor. Viito
rul ? E mai greu decît prezen
tul. O știu și au declarat-o V. 
Stănescu și AI. Fronea, M. Dri- 
dea, Pantea și FI. 
Divizia A este cu 
va. Și acest lucru 
tinerilor care vor 
primul eșalon. Și 
Credincioasă principiilor i 
tornicite în rîndurile sale, 
trolul va încerca să aibă 
comportare bună în viitorul 
campionat și să reînnoade fi
rul frumoaselor performanțe de 
altădată.

și să ne spună gîndu- 
viitor. De la toți am 
aceleași răspunsuri ; 
dăruire, disciplină. Am 
o adevărată echipă", 
fi uitate meritele ce

Dumitrescu, 
totul altce- 
li s-a spus 
debuta în 
sînt destui, 

sta- 
Pe- 

i o

Constantin ALEXE

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
a PROIECTELE DE TURNEU 

ALE LOTULUI REPREZENTATIV. 
Cum am mai anunțat, la începu
tul lunii viitoare echipa noastră 
reprezentativă va efectua un tur
neu peste hotare. După meciurile 
pe care le va susține în Iran și 
Siria, se proiectează ca ea să 
participe la un turneu organizat 
la Casablanca, la care vor mai 
lua parte selecționatele Marocu
lui și Cehoslovaciei, precum și 
echipa de club engleză Everton.

• CONSFĂTUIRE. în peri
oada 12—14 iulie se va desfășura 
la Simeria o consfătuire cu an
trenorii din centrele de pregăti
re a copiilor și juniorilor. Teh
nicienii de la aceste unități vor 
participa apoi la acțiunea de 
selecție a celor mai buni ju
niori în vederea formării lotu
lui reprezentativ, care va parti
cipa la Turneul Prietenia.



tCHIPE ROMÂNEȘTI Dl BASCHET
ÎM VIITOARE ÎNTRECERI INEERNAEIONALF

TRAGEREA LA SORȚI ÎN CUPELE EUROPENE

Cu prilejul recentei Confe
rințe permanente F.I.B.A. au 
fost stabilite o serie de amă
nunte referitoare la desfășura
rea competițiilor internaționale 
oficiale din acest an și din 1978. 
Iată uncie date ale întrecerilor 
la care vor lua parte și selec
ționatele României :

SERIILE CAMPIONATULUI 
EUROPEAN DE . 
(programat să aibă 
6 și 14 august 1977 în Bulga
ria, la Haskovo si 
grad) au următoarea 
SERIA A : Cehoslovacia, 
garia, Ungaria, Franța, Româ
nia, Iugoslavia ; SERIA B : 
U.R.S.S., Polonia, Spania, Ita
lia, Israel, Finlanda. Ocupantele 
locurilor 1—2 in serii vor for
ma grupa finală 1—4, cele ale 
locurilor 3—4 grupa 5—8 și cla
satele pe locurile 5—6 vor lupta 
pentru locurile 9—12.

CALIFICĂRILE PENTRU 
CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE SENIOARE vor avea loc 
între 26 martie și 15 aprilie 
1978, în următoarele grupe : 
GRUPA A, IN ISRAEL : Israel, 
România, Olanda, Austria ; 
GRUPA B. ÎN R. F. GERMA
NIA : R. F. Germania, Spar.ia, 
Scoția, Irlanda, Anglia ; GRUPA 
C, ÎN FINLANDA : Finlanda, 
Ungaria, Belgia, Suedia, Dane
marca. Primele două clasate se 
vor califica pentru C.E. care 
va avea loc în Polonia, între

JUNIOARE
i loc între

Dimitrov- 
alcătuire : 

Bul-

20 și 31 mai 1978, alături 
de echipele U.R.S.S., Franței, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Bul
gariei, Italiei și Poloniei.

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE JUNIORI — EDIȚIA 1978 
programează calificările între 
25 martie și 16 aprilie. Seriile : 
A: R.F. Germania (țară organi
zatoare). Polonia, Belgia, Portu
galia. Luxemburg, Islanda ; B: 
România (țară organizatoare), 
Grecia, Israel, Austria, Elveția ; 
C : Cehoslovacia (țară organi
zatoare), Finlanda, Olanda, Da
nemarca, Maroc, Bulgaria ; D : 
Turcia (țară organizatoare), 
Suedia, Franța, Anglia, Scoția, 
Tunisia. Primele două clasate 
în fiecare serie se califică pen
tru C.E. (august 1978), alături 
de Iugoslavia, U.R.S.S., Spania 
și Italia

LA FOTBAL, VĂZUTĂ DE VIITORII PARTENERI
După tragerea la sorți a meciurilor din primul tur al cupelor 

europene, la redacție ne-au parvenit ecouri 
care formațiile anunțate le vor 
românești.

In avanpremieră 
la partida retur 

Spania — România
Ziarul ,,VANGUARDIA“ din 

Barcelona se ocupă cu precă
dere de meciul Steaua — C.F. 
Barcelona, scriind printre alte
le : „Publicul catalan așteaptă 
cu nerăbdare evoluția echipei 
antrenorului Rinus Michels și a 
căpitanului Johan Cruyff — 
care și-a prelungit contractul 
cu încă un an — în noua ediție 
a Cupei U.E.F.A. Desigur, tra
gerea la sorți nu a fost prea 
favorabilă formației locale, de-

UN FILM CU NADIA COMANECI
LA TELEVIZIUNEA OLANDEZA

HAGA 6 (Agerpres). Televiziunea olandeza a transmis tr»tr-u-r>a din 
emisiunile sale recente filmul ,,Nadia, cu dragoste din România**. In 
comentariul care a însoțit fHmul se subliniazâ, printre altele, câ „gim
nasta româncă Nadia Comâneci a dobîndit faima mondiala cu ocazia 
Jocurilor Olimpice de la Montreal, unde a cucerit trei medalii de aur, 
una de argint și una de bronz".

Nadia Comâneci se bucura de o mare popularitate în Olanda. De 
doi ani de zile Nadia se află printre stelele sportului mondial cu ale 
câror imagini se deschid și se închid toate emisiunile sportive ale te
leviziunii olandeze.

„MECIURILE CANDIDAȚILOR" 
IUBITORILOR

POLARIZEAZĂ

susține în
privind partidele pe 
compania echipelor

amintim că, în urmă

ATENȚIA
Lumea șahului urmărește cu 

mult interes meciurile semifi
nale ale candidaților, din ca
drul actualului ciclu al cam
pionatului mondial masculin, 
care au început simbătă Ia ho
telurile .,Royal" din Geneva
(Spasski — Portisch) și „Casi
no Royal" din Evian (Korcinoi 
— Polugaevski). Tragerea la 
sorți, desfășurată în fața arbi
trilor Harry Golombek și, res
pectiv. Lothar Schmid, precum 
și a președintelui 
Max Euwe, a dat 
și Korcinoi dreptul 
țări.

întrecerea dintre 
Portisch a început 
prudenței și al tatonărilor. Du
pă o primă remiză rapidă, în 
cca de a doua partidă (Por
tisch, cu albele) nici unul dintre 
adversari nu a dorit să-și asu
me vreun risc. La mutarea 20 
a fost consemnată egalitatea, 
scorul in meci fiind 1—1. Co
mentatorii prezenți la Geneva 
prevăd o dispută grea. Balanța 
pronosticurilor înclină ușor în 
favoarea lui Portisch. Specialiș
tii țin cont de excepționala e- 
rudiție teoretică a marelui ma
estru maghiar, de victoria ca-

F.I.D.E., dr. 
lui Spasski 
primei mu.-

Spasski și 
sub semnul

tegorică (61/,—31/,) obținută în 
„sferturi", la Larsen, în timp 
ce Spasski l-a învins cu multă 
dificultate și nu fără o bună 
doză de șansă pe Hort. Dar, pe 
de altă parte, se menționează 
marea putere de mobilizare a 
fostului campion mondial, ex
periența sa de meci.

în cealaltă întîlnire, de la 
Evian, întrecerea a purtat din 
start un caracter foarte ascuțit 
Cele două partide disputate 
pînă acum (n. a., miercuri) au 
fost deosebit de interesante. în 
prima (Korcinoi, cu albele), 
Polugaevski nu s-a apărat în 
modul cel mai precis, permi- 
țînd adversarului său să cîș- 
tige, după întrerupere, la mu
tarea 59-a. Și în partida a doua 
lupta a fost foarte încordată. 
Partida s-a întrerupt Ia muta
rea 40, dar Polugaevski a a- 
nunțat a doua zi că cedează 
fără joc.

★
S-au tras Ia sorți și semifi

nalele feminine ale competiției. 
In această etapă se întîlnesc 
Maia Ciburdanidze — Elena 
Ahmilovskaia și Elena Fatali- 
bekova — Alia Kușnir.

$

CANDIDATURI

Din Amsterdam se a- 
nuntă că la secretaria
tul .Federației interna
ționale de șah (FIDE) 
s-a primit o adresă 
prin care Federația is
landeză de specialitate 
anunță că marele maes
tru Fridrlk Olafsson 
intenționează să candi
deze la postul de pre
ședinte al FIDE. post 
deținut in prezent de 
fostul campion mondial 
dr. Max Euwe, în vîr- 
stă de 76 ani. O altă 
candidatură oficială este 
— după cum s-a mai 
anunțat — cea a mare
lui maestru iugoslav 
Svetozar Gligorici.

turală. înfierînd, In
tr-un comunicat, aces
te acte de vandalism, 
autoritățile municipale 
însărcinate cu proble
mele patrimoniului ar
tistic arată că 
luate măsuri 
împiedicarea în 
a unor asemenea 
nifestărl 
în 
tesc

vor fi 
pentru 
viitor 

ma- 
iresponsabile 

zone care adăpos- 
valori artistice.

ACCIDENT 
PE SCHIURI

Schiorul austriac Hein
rich Holzer s-a acci
dentat mortal în tim-

STATUI DISTRUSE...

Un meci de fotbal în 
care jucătorii au evo
luat în costume de e- 
pocă în Piața Senioriei 
din Florența a degene
rat, miercurea trecută, 
în acte de vandalism, 
la care s-au dedat unii 
dintre spectatorii prea 
exaltați asupra unor 
grupuri statuare din a- 
ceastă zonă urbană. Au 
fost, astfel, 
degetele lui 
din grupul 
și Patrocle", 
unui original 
oada elenistică. De ase
menea, a fost vătămată 
baza unei statui care 
îl reprezintă pe eroul 
mitologic Perseu și au 
fost distruse elemente 
ale unor coloane de 
mare valoare arhitcc-

mutilate 
Patrocle 

„Menelaos 
copie a 

din peri-

ȘAHULUI
Cea mai mare surpriză a 

,.sferturilor" a constituit-o vic
toria junioarei gruzine Maia 
Ciburdanidze (16 ani) obținută 
cu 5’/i—4'A în fața Nanei Alek- 
sandria, care în ciclul trecut al 
campionatului a fost șalangera 
Nonei Gaprindașvili. Și un 
amănunt pe care unii, poate, 
l-au uitat: Maia Ciburdanidze 
și-a făcut debutul international 
in România, cind avea 13 ani 
și ciștiga strălucit turneul fe
minin de la Brașov, in 1974 !

oarece ne
cu cîțiva ani, în Cupa cupelor, 
Steaua a eliminat pe C.F. Bar
celona, obținînd două victorii : 
la București și la noi. Poate că 
de data aceasta „barca noastră" 
va merge înainte, grație celor 
doi olandezi — Cruyff și Nees- 
kens. Știrea că două dintre cele 
mai bune formații de club spa
niole vor întîlni pe Dinamo și 
pe Steaua a surprins, deoarece 
ele sînt cele mai de seamă re
prezentante ale fotbalului ro
mânesc. De fapt, majoritatea 
jucătorilor din reprezentativele 
Spaniei și României provin din 
aceste 4 formații (pe de o par
te Atletico Madrid și C.F. Bar
celona, pe de alta, Steaua și 
Dinamo). Iată de ce, cele patru 
confruntări dintre aceste echipe 
de club vor constitui o avanpre
mieră a partidei retur dintre 
Spania și România, din preli
minariile campionatului mon
dial. în orice caz, toate parti
dele se anunță dificile... și tre
buie să le angajăm cu toată se
riozitatea".

In continuare, se publică de
clarația lui J. Rosell, membru 
în conducerea clubului catalan : 
,.Privim cu toată atenția me
ciul cu Steaua, pentru că ne 
dăm seama că această dublă 
confruntare nu va fi deloc fa
cilă. Iată de ce, pentru publicul 
nostru, care iubește alit de mult 
fotbalul, partidele vor constitui 
un punct central de atracție. 
Coincidența a făcut ca și prima 
echipă a țării noastre. Atletico 
Madrid, să fie opusă campioa
nei României, Dinamo Bucu
rești. Fără indoială că pentru 
selecționerul echipei Spaniei, 
Ladislau Kubala, aceste intilniri 
vor servi drept reper la alcă
tuirea reprezentativei Spaniei, 
care va juca returul cu echi
pa României in preliminariile 
C.M."

„Sintem bucuroși că vom 
juca în România"

Ziarele din Nicosia. printre 
care „FILELEFTEROS", >,HA- 
RAVGHI", „MACHI SIMERI- 
NI“, ,,TA NEA AGON“ și al
tele, publică știrea privind par
tidele din Cupa cupelor, dintre 
Universitatea Craiova și Olym- 
piakos Nicosia.

Referindu-se la aceste me
ciuri, președintele clubului O- 
lympiakos. Kostas Matzucaris. 
a declarat printre altele : „Sîn- 
tem bucuroși că vom juca cu o 
echipă din România, (ară cu 
care Ciprul are bune relații de 
prietenie. Evoluind la Craiova, 
vom avea prilejul să cunoaștem 
și personal stimatul popor ro
mân. Vom face tot posibilul 
ca echipa Universitatea Craiova 
să se bucure, la sosirea în Ci
pru, de multă ospitalitate din 
partea noastră".

„Primul obstacol 
va fi greu de trecut"

Rezultatul tragerilor la sorți, 
care în Cupa U.E.F.A. pune 
față în față echipele A.S.A. 
Tg. Mureș și A.E.K. din Atena, 
pare să fi avut un ecou deose
bit în cercurile sportive din ca
pitala Greciei. Așa, cel puțin, 
ne-a mărturisit ieri. în cursul 
unei convorbiri telefonice, Di
mitrios Muritis, din cadrul ser
viciului de relații publice al fe
derației elene de specialitate. 
D-sa ne-a mărturisit că, la Ate
na, acest meci este privit ca de
osebit de important pentru esti
marea posibilităților pe care le 
are A.E.K. „Vizăm finala, in a- 
ccst an ! — ne-a spus interlo
cutorul nostru. Dar știm că 
primul obstacol va fi greu de 
trecut. Deși fotbaliștii din Tg. 
Mureș nu sînt prea bine eunos- 
cuți la noi, în schimb valoarea 
generală a fotbalului românesc 
ne îndeamnă să credem că ocu
panta locului al 4-lea în cam
pionat trebuie să fie o adver
sară redutabilă".

CINCI BOXERI ROMANI IN CUBA

Valeriu CH1OSE
Cinci boxeri români vor fi 

prezenți la turneul internațio
nal „Cordova Cardin", organi-

spccialitate 
și 20 iulie.

Luca Ro
pe boxerii

nou RECORD MONDIAL LA 5000 m
QUAX (Noua Zeelandă) - 13:12,841

STOCKHOLM, 6 (Agerpres).
In ziua a doua a concursului 
de la Stockholm, cunoscutul a- 
tlet Dick Quax (Noua Zeelan- 
dă) a stabilit un nou record al 
lumii în proba de 5 000 m cu 
timpul de 13:12,84. Vechiul re
cord era de 13:13,0 și aparți-

scrisori, In cursul ul
timilor 4—5 ani, pentru 
a solicita de la foștii 
cîștigători sau colecțio
nari cele mai semnifi
cative exponate. In 
sălile muzeului au a- 
părut vitrine încărcate 
cu amintiri ale turnee
lor disputate pîn,ă a- 
cum. Mai mult, există 
și un stand cu portre
tele în ceară ale unor 
personalități marcante, 
foști campioni ca W. 
Renshaw, Fred Perry. 
Bill Tilden, Susanne 
Lenglen, Dorothy Lam
bert-Chambers, Hellen 
Wills-Moody.

Cu același prilej 
— fapt foarte im-

GAZON ARTIFICIAL
Calitatea terenurilor 

de joc a fost și răml- 
ne una dintre proble
mele fotbalului, mai 
cu seamă în acele țări 
în care există campio
nate de lungă durată 
(inclusiv pe vreme ne
favorabilă) șl unde ne
numărate meciuri sînt 
amînate din cauza 
stării necorespunzătoa
re a suprafețelor de 
joc. In campionatul 
vest-german, de pildă, 
in ultimii ani au fost 
aminate din acest mo
tiv 149 
Datorită 
artificial" 
blemă nu

Experiențele făcute 
„poligras" — o fl- 
sintetică pe bază 
poliester — sînt 

Echipa

nea din anul 1972 atletului bel
gian Emiel Puttemans.

Campionul olimpic Alberto 
Juantorena a ciștigat cu ușu
rință proba de 800 m, fiind în
registrat cu timpul de 1:45,3. 
Proba de 400 m plat a revenit 
americanului Mark Eneyeart cu 
46,38, iar cursa de o milă a 
fost dominată de Josef Plachy 
(Cehoslovacia) cronometrat cu 
timpul de 3:54,7.

g

CALEIDOSCOP
pul
coborîre pe schiuri

unei tentative de 
a 

muntelui Rosegg (3 937 
m) din apropiere de 
Pontresina, în Alpii ră- 
săriteni ai Elveției.

LA WIMBLEDONUL 
CENTENAR

portant pentru filate- 
liștl — s-a emis un plic 
special care a fost 
obliterat cu o ștampilă 
avînd următorul text : 
„Wimbledon Lawn Ten
nis If Championships 
Centenary 1877—1977".

LONGEVITATE

de partide.
„gazonului 

această pro
va mal exis-

zat de federația de 
din Cuba. între 14 
Antrenorul rapidist 
mano îi va însoți .
Alexandru Turei, Victor Duchin, 
Cornel Hoduț, Constantin Ghiță 
și Dumitru Pctropavlovschi.

CLASAMENTUL

MAR LUI PREMIU 1.1 LT.

în clasamentul Marelui Pre
miu F.I.L.T. conduce Gottfried 
cu 1093 p, urmat de Vilas 921 
p, Borg 750 p, Tanner 443 p, 
Ramirez 418 p, Smith 363 p, 
Dent 358 p.

TELEX • TELEX • TELEX

Festivitățile care au 
marcat, in acest an, 
centenarul turneului de 
tenis de la Wimbledon 
au început cu ___:
înainte de a se fi dat 
startul în ediția jubili
ară. La 19 mai a avut 
loc vernisajul unui nou 
muzeu, reunind obiecte 
legate de Istoricul În
trecerilor. Pentru 
ceasta, organizatorii au 
trimis aproape 5 000 de

mult

a-

Cazurile de longevi
tate sînt destul de 
numeroase șl in at
letism. Unul din
tre acestea ni-1 oferă 
și cehoslovacul Ludvik 
Danek, campion olim
pic la aruncarea dis
cului, în 1972, la Miin- 
chen. în acest sezon, la 
41 de ani, Danek a 
aruncat discul la 
62,74 m.

ta. 
cu 
bră 
de 
încurajatoare. 
V.f.L. Brake, de altfel, 
își dispută meciurile 
acasă, încă din toam
nă, pe gazon artificial.

TROFEE LA LFCITAȚIE
In marea sală de li

citații „Christies" din 
Londra s-au vîndut, de 
curînd, o serie de o- 
biecte personale care au 
aparținut fostului cam
pion de automobilism 
Graham Hill. Printre 
ele s-au aflat și nume
roasele trofee cîștigate 
de Hill la marile curse 
de formula 1. Vînza- 
rea la licitație a aces
tora a trebuit făcută 
pentru a se putea 
acoperi datoriile fos
tului pilot, decedat în- 
tr-o catastrofă aviatică.

g

I

ATLETISM • La Madrid, în 
meciul dintre echipele masculine 
ale Spaniei. Elveției și Greciei, 
victoria a revenit selecționatei el
vețiene care a Întrecut cu 149—140 
p Spania și cu 149—132 p Grecia. 
Iată cîteva rezultate: *“* — 
Muster (E) 21,0; 800 m 
(S) 1:48,0; 400 mg — Haas
51,0; 10 000 m — Hristodoulis 
29:46,5 ; prăjină — Tongas 
5,15 m; lungime — Bernhard 
7,79 m.

CICLISM • Turul Franței 
continuat cu etapa a 5-a, Împăr
țită In două semletape. Prima, cu 
plecarea In bloc, disputată pe ru
ta Morcenx—Bordeaux (138,500 km) 
a fost clștlgată de francezul Jac
ques Esclassan in 3h 38:05,0, iar 
cea de a doua, contracronometru 
(30,200 km), a revenit vest-ger- 
mamilul Dietrich Thurau în 
39:24,56. In clasamentul general, 
lider se menține Thurau, urmat 
la 52,0 de Merckx și la 1:25,0 de 
Thevenet, învingătorul " ' '
Franței de anul trecut.

FOTBAL « In orașul Pusan 
(Coreea de Sud) s-a disputat me
ciul dintre echipele Coreei de Sud 
și iranului din preliminariile 
C.M. (zona asiatică). Jocul s-a 
încheiat la egalitate: o—0.

POLO o In ziua a doua a tur
neului de la Salonic s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Grecia — Polonia 5—5 ; R. F. Ger
mania — România (tineret) 10—8; 
Cehoslovacia — Canada 7—3.

SCHI a Marele premiu de la 
Alpe d’Huez, care a cuprins o 
probă de slalom uriaș, a fost 
ciștigat la masculin de francezul 
Michel Vion. Pe locurile urmă
toare s-au clasat bulgarul Peter 
Popanghelov și iugoslavul Bojan 
Krizaj. In prima zi, proba rezer-

200 m —
— Ballbe

(E)
(G)
(G)
(E)

Turului

vată schicarelor a revenit cam
pioanei franceze Fabienne Serrat.

ȘAH • în runda a 7-a a turneu
lui masculin de la Amsterdam, 
partidele Panno — Kavalek, Li- 
berzon — Torre și Miles — Wij- 
gerden s-au încheiat remiză, tn 
clasament, pe primul loc se află, 
la egalitate, Kavalek, Milew și 
LibeTzon cu cite 5 p. urmați de 
Huiak 4’/2 p, Donner, Panno și 
Quinteros cu cite 3V2 P- • După 
opt runde, în turneul de la Le
ningrad se menține lider Oleg Ro- 
manișin (U.R.S.S.). cu 5 puncte 
și o partidă întreruptă, urmat de 
Tal și Taimanov — cu cîte 5 
puncte. Rezultate din runda a 
opta : Smejkal — Tal 
Taimanov — Smîslov
Gheorghiu — Kuzmin 0—1 ; Kar
pov — Ribly remiză.

TENIS • în primul tur la New
port: McEnroe — Hardie ‘ ‘ 
6—2; Fea ver — T. Gullikson 
6—1; Crealy — Santana 7—6, 
El Shafei — Gerken 6—3, 
James — Crawford 6—3. 3—6, 
Fairlie — ^lan-son 6—3, ’ _
La Gstaad^Codes l-a eliminat cu 
6—4. 2—6, 6—3 pe Prajoux, iar 
Proisy a ciștigat cu 6—3, 6—1 la 
Fontanna. La feminin: Leslie Hunt 
— Jannifer Gardiner 6—1, 6—2;
Belinda Thompson — Petra Del- 
hees 2—6, 6—1, 6—3. • La Baas- 
tad: Fibak — Lloyd 7—5. 6—1 ; 
Barazzutti — Norberg 6—4. 5—7, 
6—2; Kronk — Simonsson 6—2, 
6—0; Taroczy — Alvares 6—2, 6—1; 
Kary — Fillol 6—4. 2—6, 6—4 ; So
ler — Andersson 6—2. 6—2.

VOLEI • Continuîndu-și turneul 
în Japonia, echipa masculină a 
U.R.S.S. a întîlnit la Hiroșima re
prezentativa țării gazdă pe care 
a învins-o cu 3—0 <15—9, 15—11, 
15—8).

remiză ; 
remiză ;

6— 3,
7— 6,
6—3 ;
6—4;
6—3;

6—0. •
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