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0 VERITABILĂ ZI A SPORTULUI DE MASĂ
• Coloana celor 9 000 de tineri © Premii acordate asociațiilor 
© Demonstrații și întreceri aplaudate pe stadionul de lingă Argeș © Noi 
tari sportive înscrise pe agenda „Daciadei" în timpul vacanței de vară

fruntașa 
manifes-

Coloana multicoloră — pur- 
tînd în frunte, ca un simbol, 
însemnul „Daciadei" — a por
nit dinspre Trivale. A coborît 
prin fața întreprinderii cine
matografice, a trecut pe strada 
Victoriei, a traversat 
Lenin, după care 
jos, spre vechiul 
rașului, „Vasile 
Parcul Ștrand. A 
poarta numărul 2 
ze spoftive și a acoperit drept
unghiul 
9 000 de 
cee, 14 
asociații 
asistat la premierea asociațiilor 
fruntașe din municipiul Pitești 
în anul competițional 1976/77. 
Tov. Ion Miu, prim-sccretar 
al Comitetului municipal Pitești

Piața 
a șerpuit în 

stadion al o- 
Roaită", din 
pătruns prin 
a acestei ba-

verde al gazonului, 
tineri din cele 16 li- 
școli generale și 10 
sportive din oraș au

municipiului Pitești în întrece
rile sportive pe plan județean 
și național), Liceului „Zinca 
Golescu" (pentru buna organi
zare a competițiilor de asocia
ție, a complexului „Sport și 
sănătate" și „Cupei tineretului") 
și altor asociații.

în marșul fanfarei, formația 
în uniforme albastre a tinerilor 
din detașamentele de pregătire 
pentru apărarea patriei a pă
răsit incinta stadionului, pe 
care ș-a desfășurat, în conti
nuare, un bogat și variat pro
gram sportiv, sub însemnul 
„Daciadei". Deschiderea a fost 
făcută de un impunător an
samblu de gimnastică alcătuit 
din 1500 de eleve de la nouă 
licee din oraș. Din... valurile 
de eșarfe s-au detașat fetele de

A cîștigat
Ivan Patzaichin, a invins clar și in proba de fond

rii de la 1 500 m.
Mircca Marin, de la asociația 
sportivă a întreprinderii de 
poduri metalice. în sfîrșit, se
riile de 400 m au revenit lui 
Mircea Popa și Valentin Dra- 
gu, precum și ambițioasei Geor- 
geta Ionescu (locul 2 la 100 m), 
de la Liceul de construcții in
dustriale nr. 2.

Spectatorii din tribunele sta
dionului de atletism s-au în
dreptat apoi spre terenurile de 
volei și handbal din parc. Me
ciurile de handbal au captat în 
mod special atenția. Au parti
cipat echipele de băieți și de 
fete de la Grupul școlar petro
chimic, liceele de construcții 
industriale și C.F.R., Școala 
generală nr. 5 și UCECOM. 
Au fost meciuri dîrze, ultimele 
dintre ele desfășurîndu-se pe 
caniculă, în miezul zilei...

Duminică 10 iulie a fost, așa
dar, o veritabilă zi a tineretu
lui sportiv piteștean, organizată 
în mod exemplar. Ca și anul 
trecut, ca și acum doi ani. 
„Pentru că — ne spunea pri
mul secretar al Comitetului 
municipal U.T.C. — a devenit 
o tradiție să încheiem anul 
sportiv școlar cu o astfel de 
manifestare. Asta nu înseamnă

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Ultima zi a întrecerilor „Re
gatei Snagov" la caiac-canoe ă 
beneficiat de o vreme splen
didă din punctul de vedere al 
spectatorilor, dar prea căl
duroasă pentru concurenți, care 
au suportat cu stoicism cani
cula, de-a lungul celor 10 000 
de metri ai curselor de fond.

Ca și în zilele precedente, 
reprezentanții țării noastre au 
dominat net întrecerile, neavînd 
— e drept — adversari pe mă
sură.

La caiacul de doi, Nicolae 
Țicu și Cuprian Macarencu au 
controlat cursa de la cap la 
cap, impunîndu-i în prima 
parte o alură deosebit de ra
pidă, fapt care a determinat 
fărîmițarea plutonului după 
primii 2 000 m. în disputa di
rectă cu echipajele Ungariei și 
Cehoslovaciei, Țicu și Maca
rencu au dovedit resurse mari 
in finalul parcursului, cînd 
s-au desprins lejer în învingă
tori. Ordinea sosirii : 1. Țicu — 
Macarencu (România) 40:10,1 ; 
2. Rciniczck — Szabo (Ungaria) 
40:17,8 ; 3. Svoboda — Bohutin- 
ski (Cehoslovacia) 40:38,6.

în finala de K 1 — 10 000 m, 
Nicușor Eșcanu a făcut ceea ce 
se cheamă o cursă tactică. încă

de la plecare el a evadat, a- 
trăgîndu-i pe sovieticul Ser- 
gheev și pe cehoslovacul Pod- 
loncky. Acest trio s-a aflat în 
prim-planul cursei de la în
ceput și pînă la sfîrșit, trena 
fiind purtată în majoritatea 
timpului de Eșeanu. înspre fi
nal, însă, reprezentantul nostru 
a trecut în poziția a treia, mi- 
mînd oboseala, dar în realitate 
pregătindu-și finișul. Iar lucru
rile s-au petrecut așa cum a 
dorit el. Sovieticul Sergheev, 
ridicînd cadența mai devre
me decît trebuia, talonat în
deaproape de Podloncky, n-a 
mai rezistat pe ultimii 
ai cursei, cînd Eșeanu, 
puternic, s-a distanțat 
vingător. Clasament : 1. 
(România) 44:05,0 ; 2. Podloncky 
(Cehoslovacia) 44:10,5 ; 3. Ser
gheev (U.R.S.S.) 44:19,2.

întrecerea canoelor de sim
plu a fost așteptată cu deose
bit interes datorită, în special, 
faptului 
prezent printre concurenți. El 
avea să " 
ritabilă probă de măiestrie și

Horio ALEXANDRESCU

300 m 
revenit 
în în- 
Eșcanu

că Ivan Patzaichin era

ofere, dealtfel, o ve

(Continuare în pag 2—3)

Ambasadoare!e fotbalului românesc

Tinerii elevi piteșteni defilează 
stadion de lingă Argeș

prin fata tribunelor frumosului
Foto : Dragoș NEAGU

in fafa examenului cupelor europene

al U.T.C. a înmînat frumoase 
cupe Liceului de texile (pentru 
atenția acordată dezvoltării 
formelor simple ale educației 
fizice și sportului și pentru ac- 
tivitate-model de gimnastică în 
regimul zilei de școală), Liceu
lui economic (pentru activita
tea sportivă desfășurată în aer 
liber și, îndeosebi, pentru dez
voltarea turismului de 
Liceului 
(pentru

masă),
„Nicolae Bălcescu" 

buna reprezentare a

la Liceul „Zinca Golescu", a- 
plaudate la scenă deschisă. Au 
urmat demonstrații de. judo și 
cîteva probe atletice. Seriile de 
100 m plat au fost cîștigate 
de Bella Bod3 (Liceul electro
tehnic), Adrian Bacoș, Au
rel Nagodă (A.S. Construc- 
ții-industriale), Carmen Cîina- 
ru (Liceul „Nicolae Bălcescu") 
și Maria Gheorghe (Gr. șc. 
I.A.P. Colibași). O spectaculoa
să dispută au oferit alergăto-

DE LA MADRID LA... ATENA

CICLIȘTII PARTICIPA LA CAMPIONATUL
BALCANIC CU GÎNDUL LA OLIMPIADĂ
• Astăzi, ultimul antrenament „tare" al echipei Româ
niei O Rutierii turci se află de miercuri la Ploiești
• Marți sosește delegația Greciei • Prima probă - 

100 km contratimp pe echipe — se dispută vineri, pa 
șoseaua Ploiești — București

Vineri la amiază soarele do
gorea puternic. Mercurul ter
mometrelor urcase mult peste 
linia care marchează 30 de 
grade și oamenii căutau cu în
frigurare tonetele cu răcoritoa
re. Pe asfaltul șoselei, căldura 
era și mai puțin suportabilă, 
în aceste condiții, am admirat 
cu atît mai mult efortul rutie
rilor din lotul național, stoicis
mul cu care ei au învins cani
cula pentru a respecta tema 
lecției, pentru a întrece chiar 
estimările antrenorilor.

Programat pe autostrada Bu- 
curești-Ploiești. antrenamentul 
prevedea efectuarea a 3 por
țiuni de cîte 20 km, în echipe 
de 4, cu revenire după fiecare 
porțiune (cîțiva kilometri de 
rulaj ușor). Prima echipă — 
alcătuită din Vasile Teodor, 
Mircca Roniașcanu, Ion Cojoca
rii și Nicolae Savu — a ajuns 
la capătul „etapei I" în 24:15, 
deci cu o medie orară de aproa

pe 50 km ! Au urmat celelal
te porțiuni, nu mai puțin grele 
(canicula devenea insuportabi
lă, oboseala își făcea și ea 
loc...), dar „cvartetul atîtor spe
ranțe" forța cu o vigoare dem
nă de aplaudat. Și echipa a 
doua, a celor tineri, se menți
nea într-un ritm apropiat...

De fapt, care este mobilul a- 
cestor febrile pregătiri ? Iată și 
explicațiile. Rutierii au intrat 
în ultima „linie dreaptă" di
naintea finișului celui mai im
portant examen al anului : la 
15 iulie se dispută, chiar pe 
șoseaua antrenamentului de vi
neri, cea de a X-a ediție a 
Campionatului Balcanic, proba 
de 100 km contratimp pe e- 
chipe (proba a doua, fond-in- 
dividual, este programată la 17 
iulie, pe șoselele din împreju-

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Cele patru echipe ale noas
tre au așteptat cu înfrigurare 
sorții pentru cupele europene. 
(Craiovenii au și organizat o 
„tragere la sorți" acasă, în ajun, 
cu intenția ascunsă de a face 
din vesela 
un fel de 
tul ? Le-a 
United I Și 
meții - au 
dețea sorților spre... Nicosia).

lor avanpremieră” 
paratrăznet. Rezulta- 
„ieșit" Manchester 
astfel —, susțin glu- 

reușit să abată blîn-

Dinamo, Dudu Și

Această paranteză ne rea
mintește că sorții au fost și de 
data asta severi, punînd în fața 
echipelor noastre două „selec
ționate de club" europene (At
letico și Barcelona). Suporterii 
echipelor discută de pe acum 
șansele favoriților lor - orice 
start e un vis de victorie —, 
jucătorii s-au dovedit sensibili 
pînă și la amănunte, telefonînd 
la redacție,

Perreîra
chiar de pe plajă,

Universitatea

concomitent cu minutele în care 
telexul „bătea" cuplurile euro
pene etc.

Itinerarul Madrid - Nicosia 
— Barcelona — Atena, deosebit 
de dificil, își așteaptă, de pe 
acum, „eroii”, care au datoria 
să se bată exemplar pentru 
victorie. In aceste rinduri, cîte- 
va gînduri de vară pentru spe
ranțele toamnei...

și bromul său... de aur

D. GEORGESCU

Patru puncte avans în 
final ! Iată un succes 
real pentru o echipă lip
sită de Nunweiller VI — 
tot campionatul — și de 
Lucescu — aproape o 
jumătate. „Din fericire 
— spun suporterii — a 
existat iarăși Dudu".

Apropo de Dudu... Ad
miratorii „Ghetei de aur" 
își licitează idolul, spu- 
nînd : „Ce s-ar fi făcut 
Dinamo fără Dudu?" De
tractorii lui, există și 
aceștia, au replica pregă
tită : „Ce s-ar fi făcut 
Dudu fără Dinamo ?“
Probabil că adevărul e, ca întotdeauna, undeva 
la mijloc. Dar nu despre asta este vorba acum.

în fond, care a fost atu-ul dinamoviștilor în 
acest campionat în care au realizat cinci puncte 
mai mult dccit în ediția trecută ? Cine a purtat 
angrenajul echipei spre poarta adversă, știind 
că Dudu a fost, mai mult decît oricînd, un ve
ritabil vîrf de atac, la sugestia „naționalei" ? 
Probabil că buldozerul echipei a fost... linia ei 
de fund, cu cei patru internaționali (Cheran, 
Dobrău, Sătmăreanu II, G. Sandu), un buldozer 
bine condus de Dinu, spre Dudu, via-Lucescu. 
Simplificînd puțin lucrurile, am putea spune că 
Dinamo și-a dat seama că Dudu e un jucător 
foarte rentabil și a făcut astfel din fostul mijlo
caș (și stoper !) un pivot de baschet ă la Wilt 
Chamberlain sau Ciosici. în aceste condiții, 
Pudu a fost cel mai solicitat vîrf din Europa, 
plătind dobinzi neașteptat de mari.

Acum, însă, se pune o întrebare : ce se va 
întîmpla cînd Dudu va fi marcat de Perreira, 
stoperul Braziliei de la Atletico ? Așteptăm un 
răspuns favorabil din partea tuturor mijlocașilor 
dinamoviști și nu numai a lor...

Dacă am constitui un 
podium al sezonului 
1976—1977, premierea ar 
fi următoarea: Dinamo — 
medalie de aur, pentru 
campionat, Steaua — două 
medalii de argint, pen
tru campionat și Cupă, 
Universitatea Craiova — 
o medalie de aur și una 
de bronz.

Ce a reprezentat Cra
iova ediției încheiate ? O 
echipă înviorată, cu o 
mișcare colectivă mai 
intensă, o echipă care se 
află pe primul loc în 
clasamentul meciurilor
jucate în deplasare și care are, în persoana lui 
Bălăci, pe cel mai productiv jucător pe tere
nurile din afara celui propriu, el cpnducînd în 
acest clasament special cu 8 goluri înscrise, din 
totalul de 14.

Universitatea Craiova este doar aparent o 
echipă neexperimentată. Dacă admitem că Steaua 
este, în linii mari, produsul interilor săi (Du
mitru -|- Iordănescu) și al extremelor sale (Troi 
-|- Zamfir) și dacă aplicăm acest principiu al simpli
ficării și în cazul Craicvei. ne dăm seama că 
interii echipei oltene (Bălăci 4- Beldeanu) și 
extremele ei (Crișan + Marcu) nu sînt cu nimic 
mai prejos !

Fără îndoială că Universitatea Craiova își 
datorează succesul pe de o parte unei pregătiri 
fizice superioare, cu consecințe reperabile în 
finala Cupei, unui angajament superior, mai ales 
în jocurile susținute „afară", și apariției „mo
mentului creației", mai ales prin Bălăci, despre

loan CH1RILA

(Continuare in pag. 2-3)



EXTINDEREA ACTIVITĂȚII RECREATIVE Șl SPORTIVE
„Le cerem oamenilor să 

depună toate strădaniile 
pentru realizarea și depă
șirea angajamentelor de plan 
asumate... Prin urmare, este 
drept să le asigurăm și con
diții corespunzătoare pentru 
odihnă și recreare, pentru 
refacerea forței de muncă și 
întărirea sănătății. Să le o- 
ferim, de pildă, prilejul de 
a-și petrece avantajos con
cediul, la mare sau la 
munte Aceste cuvinte
spuse mai de mult de to
varășul Stelian Necula, di
rectorul t____ '
prinderii de utilaj chimic 
„Grivița ~ 
grija sub 
manifestată 
lucrătorilor 
cuta întreprindere 
reșteană. Ele reflectă, după 
cum aveam să ne dăm sea
ma, receptivitatea crescută a 
conducerii colective a între
prinderii față de nevoile și 
dorințele angajaților, expri
mate în Consiliul oamenilot 
muncii, al cărui președinte 
este Stelian Necula.

în fond, ce a reprezentat 
pentru activitatea recreati
vă și sportivă înființarea a- 
cestui organism de condu
cere colectivă — expresie a 
adîncirii continue a demo
crației noastre socialiste —, 
in ale cărui atribuții figu
rează și importante sarcini 
în domeniul social-cultural? 
Răspunsul cel mai concret 
ni l-au dat faptele. In pri
mul rînd trebuie 
aportul la crearea 
diții din ce în ce 
pentru practicarea 
lui fizic și a sportului pe 
baza de la „Parcul Copi
lului" („la solicitarea anga
jaților, am amenajat recent 
un nou teren de tenis", ne 
argumenta Florentin Vișan, 
președintele asociației), pen- 
trrt recreare prin excursii in 
locuri pitorești și de impor
tanță istorică („au fost a- 
chiziționate din fondurile de

general al între-

dovedesc 
aspectele

Roșie", 
toate 
față de viața 

din cunos- 
bucu-

menționat 
unor con- 
mai bune 
exercițiu-

CAMPIONATE® COMP
premiere primite ca între
prindere fruntașă peste 25 
de corturi, care permit or
ganizarea unor acțiuni re
creative în colectiv, la sfîr- 
șit de săptămînă"). De ase
menea, Consiliul oamenilor 
muncii, din care fac parte 
și unii dintre membrii consi
liului asociației sportive, 
participă activ la popu
larizarea efectelor pozitive 
ale activităților sportive și 
recreative, la mobilizarea ti
nerilor și virstnicilor —prin 
maiștri, tehnicieni, șefi de

Printre preocupările Consiliilor

secție și ateliere — la ac
țiunile de masă, îndeosebi 
la cele turistice sau din ca
drul campionatelor interne 
de fotbal, șah, orientare 
sportivă (cite 24 de echipe), 
volei, handbal (cite 16 e- 
chipe) și tenis de masă, 
competiții care pornesc de 
la nivelul atelierelor și sec
țiilor din cele două între
prinderi cu profiluri și con
duceri distincte (întreprin
derea de utilaj chimic și 
întreprinderea mecanică de 
material rulant), dar cu ac
tivitate sportivă comună și 
care se încheie cu finale pe 
asociație.

Introducerea 
la locul de muncă 
secții (sculărie, 
mașini) reprezintă 
zare la 
Consiliul 
și-a dat 
tribuție.

Vorbindu-ne despre spri
jinul acordat asociației „Gri- 
vița Roșie" de Consiliile oa
menilor muncii de la I.U.C. 
și I.M.M.R., secretarul a-

gimnasticii 
în unele 
reparații 
o reali- 

căreia 
■ muncii

obținerea 
oamenilor 
o prețioasă con-

cestci asociații, Ion Gheor- 
ghc, preciza că de un real 
folos este susținerea acțiu
nii de extindere și îmbună
tățire a bazei materiale, 
prin mobilizarea tinerilor la 
muncă patriotică, 
remarcă o făcea 
ședințele secției 
Dumitru Zamfir, pe care în 
ziua vizitei l-am găsit lu- 
crînd cu elevii Grupului șco
lar profesional Ia recondi- 
ționarea terenurilor de la 
„Parcul Copilului".

Dar Consiliile oamenilor 
muncii din cele două între
prinderi ale „Griviței Ro
șii" își fac simțită prezen- 

’ ța și în secțiile de perfor
manță ale asociației, pre
cum și în clubul de rugby 
grivițean, atît în ceea ce 
privește crearea unor con
diții optime de pregătire, 
cît și în procesul instructiv- 
educativ. „De la participarea 
sportivilor la formele de în- • 
vățămint politic, Ia înlîlniri 
eu veterani care le vorbesc 
despre tradițiile de muncă 
și luptă ale „Griviței Roșii" 
și pînă la analize săptămî- 
nale privind comportarea 
reprezentanților noștri în 
competiții, Ia locul de mun
că sau de învățătură, în fa
milie și societate — ne 
spunea tov. Alexandru Pre
da, director al I.M.M.R., 
președintele Consiliului oa
menilor muncii și președin
te al R. C. Grivița Roșie — 
totul stă în atenția organu
lui colectiv de conducere, 
preocupat nu numai de rea
lizările în producție, ci și 
de educarea tinerilor în spi
ritul exigențelor morale ale 
societății noastre, de for
mare a omului nou. Semni
ficativ pentru munca noas
tră ni se pare faptul că în 
acest an nici un purtător 
al culorilor „Griviței Roșii" 
nu a fost sancționat pentru 
atitudine nesportivă".

Tineri călăreți pe primele 
locuri

Aceeași 
și pre- 
de box,

Aurelian BRESEANU

SUB ÎNSEMNUL „DACIADEI44
(Urmare din pag. I)

însă că pe timpul vacanței nu 
se vor mai organiza competi
ții. Dimpotrivă". Iar acest 
„dimpotrivă" înseamnă, de fapt,

nu mai puțin de 25 de acțiuni 
sportive înscrise pe agenda 
„Daciadei", acțiuni care se vor 
materializa pe parcursul luni
lor iulie — august — septem
brie.

A 2ft-a ediție a „Cupei Munților” la orientare sportiva

STATORNICĂ PASIUNE PENTRU NATURĂ,

gitte Schiel (Voința Brașov'), 
Tiberiu Konreich (Voința Cluj- 
Napoca), Valentin Berlinschi 
(Universitatea București), Con
stantin Anghcluță (Voința Bucu
rești), Lucia Săftulcscu (I.C.M. 
nr. 5 București). Din nou zîm- 
bete, îmbrățișări și chiar... la
crimi. Dar cum după o între
cere urmează alta, toți partici- 
panții și-au spus „La revedere, 
Ia cea de-a 21-a ediție !“

Paul IOVAN

LUGOJ, 10 (prin telefon). — 
Probele de categorie ușoară și 
mijlocie din cadrul etapei a 
doua a campionatelor naționale 
de călărie au oferit celor pre
zenți posibilitatea să urmăreas
că cîteva evoluții de bună ca
litate, datorate in special unor 
călăreți juniori. E drept că lip
sa de la start a componenților 
lotului național a facilitat afir
marea acestora într-o competi
ție a seniorilor, dar meritul 
pentru comportarea bună le a- 
parține și ei trebuie felicitați. în 
primul rînd. Gruia Deac (C.S.M. 
Sibiu), cîștigător detașat al cat. 
mijlocie, și Paul Gașpar (C.S.M. 
Craiova). ~ 
notată și 
fetelor la 
clasat pe 
Iată rezultatele :

CATEGORIA UȘOARA (41 
concurenți, 9 în baraj) : 1. Ioa
na David (Olimpia București) 
cu Pele 0 p (27,8 s), 2—3. Dania 
Popescu (Steaua) cu Razbec 57 
și Mariana Moisei (Steaua) cu 
Ficus 0 p (28 s), 4. Gruia Deac 
(C.S.M. Sibiu) cu Lipova 0 p 
(30,3 s), 5. Paul Gașpar (C.S.M. 
Craiova) cu Reizi 0 p (32,5 s), 6. 
Petre Fleischer (C.S.M. Sibiu) 
cu Vampir 0 p (33,1 s) ; CATE
GORIA MIJLOCIE (10 concu
renți) : 1—2. Gruia Deac cu 
Erou și Năzdrăvan 0 p (75 s), 3. 
Petre Fleischer cu Vampir 4 p,
4. Alexandru Iavorovschi (Ti
miș Izvin) cu Zeița 8 p (81,7 s),
5. Ladislau Kevendi (A.S.A. 
Cluj-Napoca) cu Anișoara 8 p 
(82,2 s).

în afara campionatului, cat. 
semiușoară : 1. Ion Ciobanu 
(Timiș Izvin) cu Dragon. între
cerile continuă.

iești). La juniori a cîștigat R. 
Diaconu (Flacăra — Automeca- 
nica Moreni), iar proba moto
retelor „Mobra" a revenit lui 
A. llieș (Torpedo Zărnești).

C.F.R. Timișoara a^ cîștigat 
etapa a lll-a, 

la lupte
în Divizia A, 
libere

nia) 4—2 (li 
tesz SVj— 
garia) 3‘/a—j 
Szmetan 
Foișor 2*/^ 
nia) 2—2 (2; 
Marcovici 1- 
glu (Turcia)

De asemenea, trebuie 
evoluția meritorie a 
cat. ușoară care s-au 
primele trei locuri.

M. Banu — învingător 
merituos intr-un dificil 
concurs de motocros

La Arad s-au 
nirile din cadrul 
a campionatului 
lupte libere. Această etapă res
tanță a echipelor din seria I a 
revenit formației C.F.R. Timi
șoara cu 45 p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : 2. U. M. 
Timișoara 42 p, 3. Vulturii tex
tila Lugoj 42 p, 4. Rapid Arad 
39 p, 5. Constructorul Hunedoa
ra 29 p, 6. A.S.A. Oradea 10 p. 
Cîștigătorii pe categorii de greu
tate : 48 kg — V. Mâ'luța (Ra
pid) , 52 kg
(Rapid), 57 ! _ 
(U.M.T.), 62 kg — P. Brindușan 
(C.F.R.), - ■ -
(U.M.T.), 
(C.F.R.),
(Vulturii), 90 kg — V. Mihăilă 
(C.F.R.), 100 kg — C. Ardelea- 
nu (Vulturii), + 100 kg — M. 
Dobra (C.F.R). I. IOANA- 
coresp.).

disputat 
etapei a 
Diviziei

întîl- 
III-a 
A la

De mier
Tenism

— Gh. Meregiu 
kg — P. Cernău

68
74

82 kg

kg — E. Vanea 
kg — V. Gheorghiu 

CI. Zanier

Turneul internațional 
de șah 

„MEMORIALUL 
M. SADOVEANU"

MIȘCARE
SINAIA, 10 (prin telefon). A- 

cum două decenii, o mină de 
iubitori ai sportului de la în
treprinderea de transport Bucu
rești, îndrăgostiți de drumeție 
și alpinism, au inițiat o com
petiție de orientare sportivă 
dotată cu „Cupa Munților". 
Desfășurate cu regularitate în 
cele mai pitorești zone mon
tane, întrecerile au reunit de-a 
lungul anilor pe cei mai buni 
sportivi ai genului, din întreaga 
țară, deseori fiind onorate și 
de participanți de peste hotare. 
Ajunsă la a 20-a ediție, jubi
liară, și organizată sub însem
nul „Daciadei", competiția a 
coincis cu alte două importante 
evenimente : un sfert de veac 
de Ia înființarea secției respec
tive în cadrul asociației sp»r- 
tive a muncitorilor din trans
portul în comun bucureștean 
și trei decenii de la primul con
curs de orientare sportivă or
ganizat in țara noastră.

Sfîrșitul de săptămînă petre
cut printre participanții la a- 
ceastă ediție jubiliară a „Cu
pei Munților" (competiție care 
este patronată de U.G.S.R.) ne-a 
creat sentimentul că asistăm la 
un adevărat festival al acestui 
frumos și interesant sport. Și 
aceasta nu numai pentru că la 
startul întrecerilor au fost pre- 
zenți aproape 300 de sportivi 
din Cluj-Napoca. Galați, Iași, 
Brașov, Sibiu, Ploiești, Tîrgu 
Mureș, București și din alte lo
calități, care s-au întrecut pe 
un traseu de o neasemuită fru
musețe din zona „Drumului Ba
bei" din Sinaia, ci și pentru 
că am fost martorii unor pa
sionante dispute ale unor ve
ritabili oameni ai munților. 
Pentru a întregi atmosfera, 
încă un amănunt, nu lipsit de 
importanță, remarcat de an-

Șl SPORT
trenoarea Paula Chiurlea : 
„Parcă pentru a marca acest 
jubileu, pentru prima oară de 
cînd au Ioc întrecerile, ploaia 
nu i-a necăjit pe concurenți..." 
Vorbind despre acești iubitori 
ai mișcării și exercițiului fizic 
în mijlocul naturii, trebuie spus 
că printre ei am găsit oameni 
care au fost prezenți cu regu
laritate, an de an, la toate e- 
dițiile celor două decenii, iar 
dintre ei Eugen Iosif, laureat 
al mai multor concursuri, s-a 
situat pe primul loc și de a- 
ceastă dată. O diplomă, o pla
chetă, răsplată a statornicei 
pasiuni pentru natură, pentru 
mișcare, pentru sport.

„Cupa Munților" și-a desem
nat cîștigătorii. Ei zîmbesc fe
riciți aparatelor de fotografiat, 
învingători și învinși se îm
brățișează. Așa cum stă bine 
unor adevărați sportivi. Ing. 
Rolf Rail, unul dintre inițiato
rii acestei competiții, ne spune : 
„Ne mindrim că, datorită pa
siunii pentru mișcare și sport 
a angajaților de Ia I.T.B., am 
reușit să facem din „Cupa 
Munților" una dintre cele mai 
prestigioase întreceri. Această 
a 20-a ediție, organizată în ca
drul Daciadei, ne dă speranța 
că și în viitor tot mai mulți 
oameni din întreprinderea noas
tră vor prinde gustul pentru 
excursii și drumeții, că vor lua 
parte la activități sportive cît 
mai diverse, iar aceasta nu va 
însemna decit un imens ciștig 
in lupta cu sedentarismul, un 
ciștig pentru sănătatea oame
nilor".

Festivitate de premiere la 
noul motel „Vadul Cerbului". 
Rînd pe rînd, sînt felicitați 
laureații : Mihai Andreescu,
Marian Hie (I.T.B.), Ilanclore 
Muller (Rulmentul Brașov), Bri

ll 16. MU!E$, INIRECERI
PENIRU CONSTRICTORII

DE MAȘINI
La Tg. Mureș s-au organizat 

pentru lucrătorii din ramura 
construcțiilor de mașini nu
meroase acțiuni sportive în ca
drul „Daciadei", la care au fost 
prezenți peste 5.000 de partici
panți. La cele 5 ramuri spor
tive au fost stabiliți următorii 
cîștigători : fotbal — Metaloteh- 
nica ; tenis de masă — P. Mol
nar (Electromureș); volei fete — 
Metalotehnica ; volei băieți — 
Imatex ; șah — I. Moldovan 
(Electromureș) : tenis echipe — 
Imatex. (I. PAUȘ-coresp.).

După o întrerupere de 8 ani, 
motocrosul a reapărut pe me
leagurile buzoiene, grație în
treprinderii de transport auto 
Buzău (director — A. Marco- 
șeanu) a cărei asociație spor
tivă a organizat duminică un 
reușit concurs republican în 
cadrul „Daciadei", la care au 
participat cei mai buni specia
liști ai genului.

Luînd startul în comun, se
niorii și juniorii și-au disputat 
întîietatea de-a lungul a două 
manșe, fiecare a cîte 30 de mi
nute, plus două ture. Lupta 
dintre rutină și ambiția tineri
lor motocrosiști a dat ciștig de 
cauză experimentatului alergă
tor Mihai Banu (antrenor — 
Șt. Chițu), care a dominat au
toritar pe un traseu extrem de 
dur, poate cel mai dificil din 
țara noastră. învingătorul a 
avut în E. Miilner cel mai 
puternic adversar. S-au mai 
remarcat tinerii N. Arabadgi, 
E. Laub și I. Lăncrănjan, pre
cum și cunoscuții motocicliști 
Gh. Barbu, N. Murgoci și I. 
Bartha care și-au 
meinic mașinile 
curs.

Din motive de sănătate, 
nadianul L. Ilaritver a fost 
voit să se retragă din turneul 
internațional de la Iași. Susți- 
nînd mai puțin de jumătate 
din partidele concursului, re
zultatele sale au fost — con
form regulamentului — anulate.

In runda a 6-a, trei întîlniri 
au fost decise : Botez a cîști- 
gat la Cojoearu, Bielczyk la 
Gumrukcioglu și Szilagyi la 
Marcovici. Vaîsman a remizat 
cu Stanciu. Partidele Popov — 
Bellon (ușor avantaj pentru 
negru) și Kertesz — Szmetan 
(avantaj pentru ultimul) au 
fost întrerupte.

Sîmbătă, în runda a 8-a, cam
pionul nostru de juniori, Foișor, 
l-a învins pe Kertesz. Celelalte 
partide încheiate au fost re
mize : Botez — Vaisman, Stan
ciu — Bellon, Popov — Szilagyi 
și Gumrukcioglu — Cojoearu. 
S-a întrerupt intîlnirea Szme
tan — Bielczyk, cu o ușoară 
superioritate pentru șahistul 
polonez.

Prin retragerea lui Haritver, 
concurenții au un număr ine
gal de partide susținute. Pen
tru a avea o imagine mai reală 
a clasamentului, îl vom alcătui 
calculînd numărul de puncte 
cîștigate (prima cifră) și pier
dute :

Popov (U.R.S.S.) 4'/2—1’/2 (1), 
Botez 4’/a—2'/2, Bielczyk (Polo-
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senioriREZULTATELE:
1. M. Banu (Poiana Cîmpina),
2. E. Miilner (Torpedo Zăr- 
nești), 3. Gh. Barbu (Loc. PIo-

TRANSFERĂRILE 
LA HANDBAL

că
a-

F.R. Handbal ne anunță 
perioada de transferări din 
cest an a fost stabilită pentru 
25 iulie — 13 august. Trecerea 
jucătorilor de la un club la al
tul se va face în condițiile noi
lor reglementări.

CICIISTII PARTICIPĂ IA
(Urmare din pag. 1)

„REGATA
(Urmare din pag. 1)

SNAGOV”
valoare, impunîndu-se de o ma
nieră uimitoare. La prima tur
nantă din fața turnului de so
sire avea un avans mare asu
pra principalilor urmăritori, iar 
la jumătatea cursei avansul se 
materializase in 46 de secunde. 
Din acest moment, Patzaichin 
nu a făcut altceva decit să de
lecteze publicul cu stilul său 
curat, cu alunecarea parcă me
reu mai bună a canoei sale. 
Clasament : 1. Ivan Patzaichin 
(România) 47:15,8 ; 2. Lipat
Varabicv (România) 48:03,2 ; 3. 
Simion Comeenco (România) 
48:25,3.

Penultima finală, cea de ca
noe dublu, ne-a prilejuit în- 
tîlnirea cu un cuplu nou (pe 
jumătate...) care promite mult. 
Este vorba de frații Gheorghe 
și Toma Simionov, deci de un 
consacrat și un reprezentant al

noului val. Canoea lor a cîști
gat destul de clar în fața celui 
de-al doilea echipaj al Româ
niei, Munteanu — Marcov. Cla
sament : 1. Gh. Simionov — T. 
Simionov (România) 42:35,2 ; 2. 
Gh. Munteanu — P. Marcov 
(România) 42:58,5; 3. V. Bacla- 
jcnko — A. Coșarnov (U.R.S.S.) 
43:13,0.

în sfirșit, finala de caiac 4 
a fost spectaculoasă ca întot
deauna. Și aici, printre ani
matoarele cursei s-au aflat 
două echipaje românești — cele 
conduse de Ion Dragulschi și 
Zahar Susoi. Ca și Eșeanu la 
simplu, echipajul lui Dragulschi 
a atacat abia pe ultima linie 
dreaptă, reușind să obțină vic
toria. Ordinea sosirii : 1. Dra
gulschi, Simiocenco, Vartolo- 
meu, Serghei (România) 37:13,2 ; 
2. Susoi, Soare, Ștefan, Pamacai 
(România) 37:18,0 ; 3. Țimbala, 
Proție, Tregubov, Cubarev 
(U.R.S.S.) 37:42,5.

rimile Brașovului). Pentru a se 
înscrie pe „orbita olimpică", 
băieții noștri trebuie să cîș- 
tige titlul in această cursă a- 
flată în programul J.O. Deci, 
să se dovedească mai buni de- 
cît componenții formației Bul
gariei (participantă la J.O. de 
la Montreal) și evident supe
riori celor ai formațiilor Iugo
slaviei, Turciei și Greciei.

Realizarea obiectivului 
este simplă, cere eforturi con
jugate, viteză și rezistență în
tr-o probă socotită pe drept 
cuvînt cea mai grea din spor
tul cu pedale. Și-apoi, ciclismul 
din Balcani se află într-un re
marcabil progres. Interesul pe 
care-1 reprezintă pentru toate 
formațiile acest campionat este 
ilustrat de faptul că 4 dintre 
cei 10 rutieri ai lotului Turci
ei, de fapt alergătorii de bază, 
care au luat parte la „Turul 
Iugoslaviei", au și sosit la noi. 
Haluk Giiniizgen, Enver Ciban, 
Feridun Tezbașaran și Mehmet 
Gonenc efectuează de 5 zile 
antrenamente pe șoseaua de 
concurs. Forul bulgar a trimis 
lista alergătorilor care miercuri 
dimineață vor sosi la Ploiești. 
Din echipă fac parte 5 cicliști 
participanți anul acesta la 
„Cursa Păcii (Ivan Vasiliev, Ve- 
liko Velikov, Nencio Staikov, 
Plamen Timcev și Andon Pe
trov), ceilalți — Gheorghi For- 
tunov, Martin Martinov, Iordan 
Iordanov, Krasimir Andreev și 
Iordan l’encev — fiind și ei 
sportivi cu experiență. Cicliștii 
greci vor sosi mîine seară, cu 
avionul, deci mai din vreme, 
pentru a recunoaște traseul și 
pentru a efectua ultimele pre
gătiri. Lotul comunicat este ur
mătorul : Ilias Iielessidis, Kane-

nu
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COLOCVIU U.E.F.A

SPRE UN JOC ATRACTIV, EFICACE,
PRIN MODERNIZAREA

în timp ce Keegan, Vogts, 
Platini, Bettega, Dudu Geor
gescu, Varadi și alți jucători 
de prim-plan ai fotbalului eu
ropean se află în regim de va
canță. antrenorii lor, Don Re- 
vie, Schon, Hidalgo, Bearzot, 
Covaci, Cernăianu, Baroti etc. 
au participat, săptămîna trecu
tă, la Bisham Abbey — o loca
litate situată la 90 de km de 
Londra — la cel de-al 7-lea 
curs organizat de U.E.F.A. pen
tru antrenorii echipelor națio
nale din Europa, ca și pentru 
metodiștii federațiilor

TEHNICII

NOI „TIMONIERI" PE NAVELE
TIMIȘOREANĂ SI ARADEANA» »

Angelo Niculescu, Politehnica și un loc în cupele europene

sînt aș
ii intire- 
la prînz, 

pentru 
framului

I
I

‘'/"J afiliate 
forului respectiv. în centrul dez
baterilor specialiștilor : factorul 
TEHNIC.

De ce acest colocviu 
sezon ?

Pentru ce un singur 
pe agenda de lucru, 
după modul lapidar în care 
fost enunțat, cu un apel de în
toarcere a fotbalului înapoi la... 
natură ?

Ne lămurește, de la început. 
Ștefan Covaci : „Specialiști ai 
continentului nostru au apre
ciat că, în ultima vreme, teh
nica a cam rămas in urma ce
lorlalți factori, îndeosebi fizic 
și tactic. Fotbaliștii zilelor noas
tre, chiar și aceia aparținind u- 
nor școli de frunte, sînt tobă de 
carte in materie de sisteme și 
tactici, aleargă zeci de kilome-

în inter-

subiect, 
aducînd, 

a

tri, ridică haltere. Dar odată in- 
trați in teren, deși sînt capa
bili de efort, precum niște veri
tabili atleți, mai greșesc uneori 
pase simple, mai șutează din 
cind în cind spre... bățul de Ia 
corner, cu toate că au vizat 
cadrul porții. Or, în condițiile 
perfecționărilor în toate dome
niile — o realitate a zilelor 
noastre — crește normal și exi
gența iubitorului de fotbal, el 
nemailolerind greșelile jucători
lor oricit ar fi ele de Insigni
fiante. De aici și preocuparea 
actuală a comisiei
U.E.F.A. de a face fotbalul cit 
mai atractiv — PRIN MODER
NIZAREA TEHNICII —, așa se 
explică și prezența la cursul de 
la Bisham Abbey a unor tehni
cieni aparținind celor 31 de fe
derații naționale din Europa".

Stabilit fiind mobilul coloc
viului organizat între două se
zoane competiționale, lămurită 
fiind și calitatea factorului pus 
în discuție — O TEHNICA 
UTILITARA, ÎN VITEZA, care 
lși are estetica ei, și nu o teh
nică gratuită de tip jucător- 
jongleur — am luat apoi cunoș
tință și de titlurile celor trei re
ferate susținute la Bisham Ab
bey. Iată-le : „Importanța teh
nicii in fotbalul modern" (Hel
muth Schon). „Criteriile de de
pistare și ridicare pe culmile
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ICANIC I

TOPUL 1976/77
(pc Baza adiționării notelor oDținutc in campionat)

1. Sătmăreanu n 249 — 34 de 
meciuri ;

2—5. Antonescu 245—33, B3- 
loni 245—33, Ștefăneseu 245— 
34 șl Cheran 245—34 ;

6. vigu 243—33 :
7—9. Komilă 232—32, Ciupitu 

232—33 și Ispir 232—33 ;
10. I. Florea 231—33
11—12. Balacl 229—32 

gan 229—34 ;
13—15. D. Georgescu 

Mulțescu 227—31 șl C. 
2216-^19.’ Dinu 226—31, 
226—31, R. Vlad 226—32 Și IO- 
nlță 226—32 ;

20—22.
Hergăne
225—33.

Mehedintu 
225—33

★
plin 
In

Și

’și Bi-

227—31, 
Oltean u

Scme$

225—33, 
Simionaș

sugestii.de
prim.ua rind, 
apărători in

Un „Top" 
Se remarcă, 
prezența a patru 
primele cinci locuri ale cla
samentului. (Doar BolSni reu-

șește 6ă pătrundă în „grupul 
celor cinci"). Care să fie ex
plicația T Nu este exclus ca 
această ordine să fie determi
nată de faptul că apărătorii 
joacă cu același elan in de
plasare și pe teren propriu, 
ceea ce nu este cazul înainta
șilor, oarecum pasivi in jocu
rile susținute „afară".

O a doua observație : pre
zența majorității titularilor de 
la Zagreb în primele 20 de 
locuri ale topului. După cum 
se poate observa, sînt pre- 
zenți Sătmăreanu II, Bălănl, 
Cheran, Vigu, Romilă, ' 
D. Georgescu. Same?. Lipsesc 
Cristian, Iordănescu (cu un 
minus de jocuri), Crișan (din 
același motiv) șl Zamfir.

Prezența lui Dudu Georgescu 
abia pe locul 13—15 are o ex
plicație obiectivă : minus trei 
jocuri. Cu o medie de 8 la 
aceste trei jocuri, el s-ar fi 
putut clasa pe primul loc

Bălăci,

CAMPIONATUL, UN SELECȚIONER SUI GENERIS..
CHERAN (245) SAMEȘ

ROMIL.4 (232)
FAZEKAȘ (201) D.

IONIȚA (226)
(226) SATMAKEANU H (249) VIGU (243) 

BĂLĂCI (229) BOLONI (245)
GEORGESCU (227) L FLOREA (231)

performanței a micilor fotba
liști talentați" (H. Weisweiller), 
„Considerații asupra importan
ței testelor tehnico-fiziee în 
descoperirea și creșterea jucă
torilor valoroși' ~
Dezvoltîndu-și
Schon a vorbit despre tehnica 
dinamică, in mișcare, consecin
ță a întrepătrunderii ei cu pre
gătirea fizico-tactică, iar com
patriotul său, H. Weisweiller, 
a insistat, în expunerea sa, pe 
calitățile tehnice favorizante, a- 
rătînd că în munca de formare 
a fotbaliștilor performeri pri
mează deprinderile motrice și 
nu gabaritul.

,,Referatul prezentat de Șt. 
Covaci, ne spunea C. Cernăia
nu, a sintetizat — in trei ieste 
exemplificate atit cu planșe și 
schițe, cit și în cadrul unei lec
ții practice — experiența acu
mulată pe parcursul celor 10 
ani de antrenorat la Steaua, A- 
jax și echipa națională a Fran
ței. Primul dintre teste se a- 
dresează efortului aerob, ur
mărind precizia tehnică și re
zistența in regim de viteză ; 
cel de-al doilea reprezintă efor
tul anaerob, sub forma unor 
sprinturi repetate în care pulsul 
atinge valori intre 180—200 ; in 
sfîrșit, cel de-al treilea test este 
un circuit cu nouă „ateliere", 
în care, timp de 28—36 de mi
nute, elementele tehnice sînt 
încorporate in exerciții de vi
teză și forță".

Totul a pledat în favoarea 
jucătorului complet, multilate
ral, ÎNARMAT ÎNAINTE DE 
TOATE CU O TEHNICA 
CONCURS. De aici și o 
concluzie importantă a Coloc
viului și anume aceea ca antre
namentul să devină complex, 
să cuprindă absolut toți factorii 
jocului. Cu alte cuvinte, orice 
execuție tehnică, individuală și 
colectivă, să conțină germenul 
unei idei tactice, grefate pe o 
pregătire fizico-psihică la cel 
mai înalt nivel. Este, în ultimă 
analiză, tipul fotbalistului euro
pean, reactualizat și recoman
dat, cit se poate de convingă
tor, și de recentele confruntări 
dintre formațiile continentului 
nostru și acelea ale Americii 
de Sud, un preludiu plin de 
semnificații — prin rezultatele 
lui — la pasionantul duel ,.Eu
ropa — AMSUD“, programat 
anul viitor în Argentina, gazda 
turneului final al C.M. Să nu 
anticipăm însă. Important este 
ca învățămintele cursului de Ia 
Bisham Abbey să fie discutate 
în Colegiul central al antrenori
lor pentru a fi apoi aplicate și 
în fotbalul nostru.

Gheorghe NICOLAESCU

(Șt. Covaci), 
subiectele, II.
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Ce ne spune „selecționerul" 
Campionat ? In primul rînd, 
el confirmă ideile selecției 
practice. E suficient să par
curgem numele prezente In 
echipa campionatului, pentru 
a ne da seama că cei patru 
din compartimentau apărării și 
cel trei din linia de mijloc au 
jucat la Zagreb. Aceasta este 
o notă bună șl pentru selec
ția practică, dar șl pentru ro
lul campionatului, care este

acela de a asigura preselecțla 
echipei naționale.

Ce ne sugerează ..selecțione
rul" Campionat 7 In primul 
Tind, prezența Iul Ioniță, unul 
dintre cel mal „bombardați" 
portari al campionatului, re
pune în discuție dificila pro
blemă a portarului. In al doi
lea rînd, cele două extreme, 
Fazekaș șl Florea, demon
strează, prin prezența lor, că 
„dialectica" titularizării aripi
lor nu s-a încheiat încă.

MECIURILE DE BARAJ
_  Ieri au avut loc meciurile 
tur ale barajului pentru pro
movarea în campionatul Divi
ziei C. Iată rezultatele : Uni
rea Gîrbovi (jud. Ilfov) — 
Chimpex Constanța 2—1 (1—1), 
Victoria Craiova — Construc
torul Tg. Jiu 3—2 (2—0), Con
structorul Brăila — Granitul 
Babadag 1—0 (0—0), Minerul 
Voivozi (jud. Bihor) — Con- 
strucții-montaj Cluj-Napoca 2—1 
(0—0), Carpați Mîrșa (jud. Si-
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CONCURSUL PRONOSPORT DIN 

10 IULIE 1977
RI : 390.947
Report.

64 15 60
42 6 33

face inva
19 Iulie piuă 
ară aproxi- 
5 la 10 sep- 
, iar prin 
ximativ din

I. C.S.M. Sv. — Foresta Fălt. 1 
n. Cetatea Tg. N. — CFR Pașc. 1

III. Lamln. Roman — Ceah. P.N. 1
IV. Prahova Pl. — Caralm. Bușt. 1 
V. Petrolul Tgv. — Gloria Bz. X

VI. Poiana Cîmp. — FI. Morenl 2 
VII. Metalul Buc. ----- ~

VIII. Electronica — I.C.S.I.M.
IX. Flac r. Buc. — Sirena Buc.
X. Mureșul Dv. — Unirea A. I. 

XI. CFR Simeria — Aurul Brad 
XII. Nitram. — Torpedo Zăm.

— T.M. Buc. 2 
X 

1 
1 
1 
1 

XIII. Chimia Vict. — Oltul SI. Gh. 1 
FOND DE ClȘTIGURI : 125.132

lei.

PENTRU DIVIZIA C
biu) — I. T. Brașov 5—1 (3—0), 
Petrolul Băicoi • - — •
— Forestierul 
Covasna) 2—0 
Roșiori (jud. 
Mecanica fină
(1—3), Aripile Bacău — Rapid 
Panciu (jud. Vrancea) 2—0 
(0—0), Dinamo Timișoara — 
Minerul Oravița (jud. Caraș- 
Severin) 0—1 (0—0), I.U.P.S.
Miercurea Ciuc — I.J.I.L. Pia
tra Neamț 6—1 (3—0), Electra 
Titu (jud. Dîmbovița) — Elec
trodul Slatina 3—2 (0—2), Mi
nerul Ilba (jud. Maramureș) — 
Sticla Poiana Codrului (jud. 
Satu Mare) 1—0 (1—0), Oțelul 
Reghin — I.C.I.M. Cugir (jud. 
Alba) 5—0 (2—0), Libertatea A- 
rad — Minerul Vulcan 2-l(l-l).

Returul, duminica viitoare.
Reamintim că echipele Auto

mobilul Curtea de Argeș, Hebe 
Sîngeorz Băi (jud. Bistrița-Nă- 
săud), Șiretul Bucecea (jud. 
Botoșani), Oțelul Galați, Victo
ria Lehliu (jud. Ialomița), Ra
pid Jibou (jud. Sălaj), Flacăra 
Murgeni (jud. Vaslui) și Petro
lul Berea (jud. Buzău) au pro
movat în Divizia C fără baraj, 
deoarece județele respective — 
ale căror campioane sînt — au 
un număr redus de formații în 
cel de-al treilea eșalon al țării.

(jud. Prahova) 
Covasna (jud. 
(2—0), Textila 
Teleorman) — 
București 2—4

Angelo Niculescu părăsește 
Bucureștiul și Sportul studențesc 
și ia drumul Timișoarei, unde îl 
așteaptă Politehnica, formație 
avidă de rezultate de prim- 
plan, de reînnodare cu perfor
manțele de odinioară care fă-' 
ceau din ea o fruntașă a cam
pionatului și o cîștigătoare de 
cupă. într-o scurtă convorbire, 
apreciatul antrenor ne-a 
părtășit impresiile pentru 
a fost" și proiectele lui 
va fi".

•— Plec pentru prima

îm-
„ce
„ce

oară 
din București, de cînd am ve
nit aici, prin anii '44, ne spu
nea Angelo Niculescu. Eram un 
tînăr fotbalist craiovean și în 
Capitală am cunoscut multe sa
tisfacții, și ca sportiv și — 
mai apoi — ca antrenor. Chiar 
și în această ultimă perioadă 
a activității mele de la Sportul 
studențesc. Sînt bucuros că am 
obținut două locuri IV, în cele 
patru ediții de campionat cit 
am condus echipa „alb-negri- 
lor“. Cred că formația de care 
m-am ocupat a ajuns să prac
tice un fotbal plăcut și apre
ciat. Jucătorii s-au subordonat 
intereselor echipei : 
„unsprezecelui" nostru 
totdeauna echipa. S-a 
lățit și reprezentarea 
țională a clubului, participant 
— printre altele — pentru pri
ma oară la o competiție euro
peană. îmi pare rău de ulti
mul retur de campionat, cînd

Ion Ioneseu, II. T. k. și
...Noul antrenor 

este Ion Ioneseu. 
fost „secund' 
frumoasă 
Austria 
Walbrzych și Vitoria 
cedau pe rînd în fața arădeni
lor, în „Cupa U.E.F.A.".

— Cu ce gloduri te-ai reîn
tors, la Arad, stimate Ion Io- 
nescu ?

— Numai cu ginduri sincere 
și bune. E un teren propice 
pentru performanță la Arad, 
îmi propun, deci, să fac lu
cruri frumoase cu U.T.A. ! 
Pentru că sper să valorific ex
periența celor „bătrîni" și ela
nul „puștilor". Cu alte cuvinte 
mai cred în cei 26 de ani ai 
lui Broșovschi și în „ochiul" 
versat al lui Domide ; cred in 
talentul unui Tisa și Leac. Și 
vreau ca Nedelcu II să ajungă 
în națională, acolo unde cred 
că poate urca curînd.

— Pornești, totuși, la drum 
cu o echipă care a primit 64 
de goluri în ultimul campionat...

— Știu asta ! Am văzut, de
altfel, echipa de două ori în 
toamna trecută și de două ori

m-am găsit în fața celei mai 
grele situații din cîte m-am lo
vit ca antrenor : indisponibili
tăți în serie, existînd perioa
de cînd am avut și 7 jucători 
bolnavi sau accidentați ! E prin
cipalul motiv pentru care am 
căzut 
final.
spun 
jinul 
clubului Sportul studențesc 
al Centrului universitar Bucu
rești, că am lucrat foarte bine 
cu colegul meu Ion Voica, cu 
care am colaborat opt ani la 
rînd, patru 
lă și patru 
țese.

— Acum,

pe locul 7 în clasamentul 
Păcat. Vreau să mai 

că am beneficiat de spri- 
permanent al conducerii 

si

la echipa 
la Sportul

în față,

naționa- 
studen-

vedeta 
a fost 

îmbună- 
interna-

al U.T.A.-ei 
Cel care a 

în acea perioadă 
a textiliștilor, 
Salzburg, ~

cînd
Zaglebie 
Setubal

o nouă 
muncă, Ia Politehnica Timișoa
ra. Cu ce proiecte porniți Ia 
drum?

— Politehnica are, după pă
rerea mea, unul dintre cele mai 
valoroase loturi din Divizia A. 
Este și motivul pentru care 
cred că poate și trebuie să as
pire, în viitorul sezon, la o 
participare în cupele europene. 
Am găsit o excelentă atmosfe
ră la Timișoara ; orașul întreg 
e alături de echipă, un public 
entuziast o încurajează. Sper 
ca, beneficiind de aceste pîrghii 
de susținere, să realizăm, cu 
„Poli", un salt valoric impor
tant în stagiunea 1977—78,

Eftimie iONESCU

„călcîiul lui Âchile"...
în primăvară și am înțeles că 
apărarea este „călcîiul lui 
Achile". Vom îmbunătăți în
tregul joc al U.T.A.-ei, cu ac
cent pe mișcare și defensivă.

— Zilele trecute a apărut în 
librării cartea „Tactica astăzi", 
semnată de... Ion Ioneseu — 
Timișoara și Cornel Dinu. Care 
va fi tactica U.T.A.-ei, miine?...

— U.T.A. a fost dintotdeauna 
o echipă ofensivă. Aceasta va 
fi arma ei tactică și miine. Am 
citit declarația apreciatului an
trenor Ilie Oană, care a reușit 
să aibă cea mai bună apărare, 
intrînd în teren hotărit să a- 
tace in primul rind. E cea mai 
indicată tactică !

— Concret, care vor fi per
formanțele „ll“-Iui arădean in 
sezonul viitor ?

— E riscant de dat un răs
puns exact. Logic, nu-mi pot 
propune decit un loc... undeva, 
sus. Nu știu dacă voi reuși 
așa ceva cu U.T.A. în primul 
an. Oricum, sper ca Aradul să 
mă facă să nu regret că am 
plecat din Timișoara.

Mircea M. iONESCU

DE LA MADRID LA... ATENA
(Urmare din pag. 1)

care oltenii 
iovene de 
Oblemenco 
ieri.

spun că reprezintă efigia echipei cra- 
astăzi așa cum legendarul 
a reprezentat-o pe

„tunar"
cea a echipei de

Steaua și „a doua

duble, iar atacul a irosit nenumărate baloane, 
ca urmare a formei slabe cronice înregistrate de 
Troi, in special.

Steaua este o echipă care depinde de propria 
sa mobilizare. Stilul tranșant, avintat, nu poate 
fi compatibil cu lipsa 
motiv sau altul. Cineva 
unui nou atac 1

joc, dintr-un 
dea semnalul

poftei de 
trebuie sărespirație

DUMITRU

De ce a pierdut Steaua 
șase puncte față de anul 
trecut ? De ce a oscilat 
între 
lut ? 
atîta 
acel 
acel 
tea la Craiova 7 De ce 
i-a surclasat pe dinamo- 
viști cil 4—1 in Cupă, 
după ce pierduse, la fel 
de net cu 2—5 în cam
pionat ? De ce a cîști- 
gat cu 5—0 în fața U.T.A. 
-ei _(în tur), pentru a 
pierde cu 0—5, în fața 
aceleiași echipe, Ia Arad ?

Toate acestea sînt întrebări la care se răspunde 
cu greutate, cu atit mai mult cu cit pe parcursul 
campionatului încheiat, Steaua a avut opt jucători 
în lot, toți evoluînd (mai mult sau mai puțin) 
în echipa națională. Sau — cine știe ? — poate 
că aceasta este și una din explicațiile care au 
grevat psihic echipa.

Steaua a rămas, în linii mari, aceeași echipă, 
cu același lot. Ea a fost foarte aproape și de 
campionat și de Cupă. Suporterii echipei, care 
nu prea se împacă cu această dublă înfringere 
„pe potou", susțin că un singur jucător — unul 
dintre cei mai buni dealtfel, Vigu — a pierdut 
și Cupa și campionatul. Campionatul la Pitești, 
cînd a ratat acel 11 m, iar Cupa — pe stadionul 
Republicii, în minutul 8, cînd a ratat din nou 
penalty-ul. Nu împărtășim acest punct de vedere. 
Lăsînd. însă, acest amănunt deoparte, trebuie să 
ne gîndim la faptul că Steaua a funcționat mai 
slab decit anul trecut. Libero-ul său nu e încă 
libero. Mijlocașii au tratat „de sus" legea sarcinii

plus și minus abso- 
De ce a marcat 
inconstanță, intre 

0—2 cu Rapid, și 
2—0 cu Universita-

A. S. A. Tg. Mureș, o paradoxală

BULUCI

Cu acel 3—0 final la 
Galați, in fața unei echi
pe obosite și jenate de 
propriile sale „dușuri 
scoțiene". A.S.A. va ple
ca la Atena ca să-i în
frunte pe cei de la A.E.K. 
lăsîndu-i lui Dumitrache 
grija de a se ocupa de 
Cupa balcanică.

Formația mureșeană în 
varianta 1976—1977 este
un team paradoxal. Am 
vrea să știm, în fond, 
care este adevărata 
A.S.A. : cea care a fost 
egalată de Corvinul pe 
teren propriu, intr-un
moment în care hunedorenii jucau in 10 oameni, 
fără Nunweiller, sau cea care surclasa Craiova 
cu 3—0 (toate cele trei goluri fiind înscrise de 
un singur jucător : Pislaru), intr-un moment in 
care A.S.A. juca — la rîndu-i — fără Hajnal ?
♦Se spune că A.S.A. este. echipa lui Boloni și 

Hajnal, fluctuațiile celor doi explicind. intr-un 
fel zig-zag-urile echipei mureșene. Se mai spu
ne că A.S.A. este o echipă cu numai 12 jucă
tori (dintre care doi portari), cei de pe banca 
rezervelor fiind oameni de citeva minute, care 
se încălzesc în ultimul sfert de oră. Se mai 
spune că subtilii Naghi și Varodi se împaca 
greu cu stilul abrupt al Iui Fazekaș sau Both II.

Toate acestea, însă, rămîn simple, speculații. 
Adevărul e că A.S.A., echipa care a învins Cra
iova „în 10“, trebuie să se bată — lăsînd de o 
parte fluctuațiile — pentru eliminarea lui A.E.K., 
o echipă care nu poate fi mult mai buna decit 
Olimpiakos, cea „stopată" de Sportul studențesc.

prim.ua


TINERII POLOIȘTI ROMANI 
LOCUL I LA SALONIC

Turneul internațional de polo 
de la Salonic, care a reunit 
primele reprezentative ale Ceho
slovaciei, Greciei, R. F. Ger
mania, Poloniei, Canadei și se
lecționata de tineret a Româ
niei s-a încheiat cu un frumos 
succes al formației noastre. în 
cea de a IV-a zi a competiției, 
tinerii poloiști români au do
minat categoric întîlnirea cu e- 
chipa Canadei, pe care au în
trecut-o cu scorul de 10—5. în 
urma acestui rezultat, formația 
noastră urma să întîlnească na
ționala Cehoslovaciei, învingă-

toare cu 4—3 în fața „7“-lui 
vest-german, într-un joc decisiv 
pentru primul loc în clasament.

Cele două echipe se mai în- 
tîlniseră în urmă cu două săp- 
tămîni, la Kosice, în finala 
„Cupei Dunării". Atunci, po- 
loiștii cehoslovaci obținuseră 
victoria la limită cu scorul de 
8—7, ocupînd și primul loc în 

• clasament. Și 
disputa lor a 
echilibrată. La 
foarte frumos, 
români au obținut revanșa cu 
6—5, clasîndu-se pe primul loc.

de această dată 
fost extrem de 
capătul unui joc 
tinerii sportivi

START IN CAMPIONATELE MONDIALE
SI EUROPENE DE HALTERE LA JUNIORI

9

ion Balaș al 8-lea din lume și al 5-lea din Europa
SOFIA, 10 (prin telefon). 

Sîmbătă au început în capitala 
Bulgariei întrecerile celui de 
al 3-lea campionat mondial și 
european rezervat juniorilor, 
competiție la care participă 215 
sportivi din 35 de țări. Dato
rită numărului mare de spor
tivi, întrecerile se desfășoară 
pe două grupe valorice A și B 
în funcție de rezultatele obți
nute înaintea campionatelor.

Sportivii români Ion Bălaș 
și Vasile Cocioran, care au 
luat startul la categoria muscă 
(52 kg) — 25 concurenți — au 
fost repartizați în grupa B. 
Mai bine s-a comportat Ion 
Bălaș, care a „smuls" 87.5 kg 
și a „aruncat" 110 kg. Totali- 
zind 197,5 kg el a ocupat locul 
8 în clasamentul mondial și lo
cul 5 în cel european. Mai slab 
s-a comportat însă Vasile Co
cioran, care după ce a ridicat 
la „smuls" 82,5 kg, a „aruncat" 
doar 100 kg, totalizînd astfel
182.5 kg. rezultat care-i aduce 
poziția 15 în clasamentul mon
dial și 11 în cel european. Un 
rezultat mai bun ar fi putut 
realiza Ion Bălaș, dacă nu ar 
fi ratat 90 kg la „smuls" la a 
3-a încercare și 112,5 kg la 
„aruncat", tot din a 3-a încer
care. Cu un total de 202.5 kg 
el ar fi putut ocupa poziția a 
6-a în clasamentul lumii și lo
cul 3 în cel al continentului.

Iată clasamentele : (mon
dial „smuls") : 1. Ferenc Hor
nyak (Ungaria) 100 kg; 2. 
Matura (Polonia) 95 kg; 
Enhbator (R.P. Mongolă) 
kg... 8. Ion Bălaș
87.5 kg. 12. Vasile 
(România) 82,5; „Aruncat" :

Adiagiu (R.P. Mongolă), 2. Pa- 
șov (Bulgaria); 3. Jankov (Bul
garia) toți cu cîte 117,5 kg, de
partajați de greutatea corpora
lă, locul 7, Ion Bălaș 110 kg ; 
locul 17 Vasile Cocioran 100 kg. 
Clasament general (mondial) : 
1. Ferenc Hornyak (Ungaria)
217.5 kg; 2. Adiagiu (R.P. Mon
golă) 210 kg; 3. Jan Matura 
(Polonia) 210 kg... 8. Ion Bălaș
197.5 kg... 15. V.' Cocioran 182,5 
kg.

Clasament european : 1. Hor- 
nyak 217,5 kg; 2. Matura 210 
kg; 3. Pașov (Bulgaria) 207,5 kg 
(acesta a corectat recordul 
european de juniori la „arun
cat" cu 125,5 kg, la a 4-a în
cercare)... 5. Ion Bălaș 197,5 
kg... 11. Vasile Cocioran 182,5 
kg).

Campionatele continuă cu în
trecerile de la categoria cocoș 
(56 kg).

TOMA HRISTOV

Jan
3.
95 

(România) 
Cocioran

1.

$U1I$T1I SOVIETICI DOfllNJ
ÎN TURNEUL DE IA LENINGRAD

în turneul internațional de 
șah de la Leningrad, pe pri
mul loc se află marele maestru 
sovietic Rafael Vaganian, cu 
6'A (1) puncte din 11 posibile, 
urmat de compatrioții săi Ro- 
manișin — 6 p (2), Tal — 6 p
(1) . Primul dintre concurenții 
străini este cubanezul Garcia, 
aflat pe locul cinci, cu 5'A p
(2) . Marele maestru român Flo
rin Gheorghiu, care a remizat 
în 26 de mutări cu sovieticul 
Kociev, este clasat al 10-lea, cu 
5 p. Rezultate înregistrate în 
runda a 11-a și la jucarea par
tidelor întrerupte: Radulov — 
Ribly 0—1, Vaganian — Tal 
1—0, Garcia — Romanișin 1—0, 
Karpov — Radulov */»—’/a.

FLORENȚA MIHAI
CÎȘTIGĂTOARE
LA BAASTAD

STOCKHOLM 10 (Agerpres). 
— Proba de simplu femei din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Baastad (Su
edia) s-a încheiat cu o splendi
dă victorie a tinerei jucătoare 
românce Florența Mihai, care a 
invins-o în finală în două se
turi, perfect simetrice, 6—4, 
6—4 pe Mary Struthers (S.U.A.). 
Românca, transmite corespon
dentul agenției Reuter, s-a im
pus în acest turneu printr-un 
joc modern, cu deplasări rapide 
și lovituri variate, confirmînd 
prin întreaga sa evoluție rezul
tatele apreciabile obținute pînă 
acum.

TENISMANELE NOASTRE
JUNIOARE CALIFICATE

ÎN „CUPA ANNIE SOISBAULT“
La Overpelt (Belgia) s-a 

disputat unul din turneele zo
nale ale „Cupei Annie Sois- 
bault" pentru echipe feminine 
de tenis (junioare). Un frumos 
succes a fost înregistrat de re
prezentativa României, care s-a 
clasat pe primul loc al între
cerii, obținînd calificarea pen
tru turneul final, care se va 
disputa la Le Touquet (Franța) 
între 15 și 17 iulie.

în semifinale, echipa Româ
niei a întrecut R. F. Germania 
cu 2—1 (partida decisivă : Lucia 
Romanov — Foldina 6—2, 8—10, 
6—4). Finala a opus echipele 
României și Suediei. Româncele 
au cîștigat de
2—1 : Lucia Romanov 
blom 2—6, 12—14 ; 
manov — Andersson 
Lucia Romanov — 
Dinu — Hekblom, 
10—8, 4—6, 6—1.

asemenea cu
Hek-

Maria Ro- 
6—2, 6—2, 

Gabriela 
Stenberg

SPORTIVII AUSTRALIENI, PRIMII OASPEȚI 
LA JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR

'Sa -J

■

.....

■

Sîmbătă seara, primii oaspeți 
la cea de a XIII-a ediție a 
Jocurilor Mondiale ale Surzilor, 
delegația australiană, a sosit în 
Capitală. Cei 25 de sportivi (în
soțiți de 5 oficiali), vor parti
cipa la întrecerile de atletism, 
baschet, înot, tenis de masă și 
tenis de cîmp. Conducătorul de
legației este John Lovett. Prin
tre cei mai valoroși performeri 
ai lotului se numără înotătorul 
G. Scott (59,8 la 100 metri li
ber). Ieri dimineață, înotătorii

au și efectuat un antrenament, 
la bazinul Obor, în timp ce un 
alt grup de sportivi (prezent în 
fotografia realizată de S. 
BAKCSY) au efectuat un tur al 
orașului București.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a Cu prilejul inau

gurării stadionului „Pierre de 
Coubertin", la Lausanne ; înăl
țime —Stones 2.22 m ; 1500 m — 
Walker 3:37,1 ; 490 mg — Wheeler 
50,17 ; 5000 m — Quax 13:33,3 ; 
disc — Wilkins 62,26 m ; 1500 m 
(I) — Frânele Larrieu 4:13,6.

CICLISM • Etapa a 8-a a Turu
lui Franței (Angers-Lorlent, 246 
km) a revenit italianului Santam- 
broglio în 6 h 32:41. In clasamen
tul general conduce Thurau
(R.F.G.), urmat la 51 sec de
Merckx (Belgia) o In Turul
Boem:ei, etapa a 3-a a fost cîș-
tigată de Klasa, iar etapa a 4-a 
de Drogan. In clasamentul gene
ral lider este Drogan (R.D.G.), 
urmat la 17 sec de Matousek 
(C -hoslc zacla).

FOTBAL • In preliminariile 
C.M. (turneul final al zonei asia
tice), la Adelaida : Australia — 
Hong Kong 3—0 (1—0).

’NOT a La Leipzig, în campio
natele R.D.G. : 100 m spate — 
Ulrike Richter 1:02,84 : 400 m li
ber — Petra ThUmer 4:09,98 (cele 
mai bune perf. mond.) ; 200 m 
bras — Karla Linke 2:33,96 ; loo 
m spate (m) — Wanta 53.77 ■ 290 
m delfin — Pyttel 2:01,54 a tn 
campionatele sovietice, la Dne
propetrovsk : 200 m mixt — Olga 
Klevaklna 2:20.30 ; 200 m liber (m)

— Krîlov 1:53,8 ; 200 m delfin — 
Gorelik 2:01,99 • In proba de 
trambulină de la Viena conduc 
americanii Christine Loock și 
Phil Boggs (urmat de italianul 
Franco Cagnotto).

ȘAH • în semifinala turneului 
candidatllor, la Geneva, Lajos 
Portisch a cîștigat partida a 3-a 
șl conduce cu 2—1 în fata lui 
Boris Spasski • In turneul de 
la Zalaegerszeg, după 6 runde 
conduce Vasiukov cu 5 p. iar la 
Amsterdam, după 9 runde — 
Hulak eu 6 p.

TENIS s Finala turneului de la 
Austin (Texas) se va disputa în
tre Harold Solomon șl Dick 
Stockton. Primul l-a eliminat pe 
Phil Dent cu 4—6, 6—0. 6—2. iar 
cel de-al doilea s-a calificat prin 
neprezentarea "iui Jimmy Connors, 
oprit de medic să concureze • 
In semifinale, la New York : 
Pfister — Pattison 6—3, 1—6, 6—4: 
T. Gullikson — El Shafei 6—2, 
7—6 o Sferturi de finală la 
Gstaad (Elveția) : Caujolle — Fas
sbender 6—1, 6—3 ; Gebert — 
Pecci 6—1 4—6, 7—5 ; Smid —
Franulovlcl 7—6, 6—2. In semifi
nale, Caujolle (care-1 eliminase 
anterior și pe Kodes) l-a învins 
cu 6—3, 6—3 pe Gebert. A doua 
semifinală, Smid — Borowiak, a 
fost amînată din cauza ploii.

ARIA EDUCAȚIEI FIZICE Șl SPORTULUI
A

ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE
IN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ

Poporul mongol sărbătorește astăzi împlinirea a 56 de ani 
de la victoria revoluției populare, care a deschis calea spre 
înfăptuirea unor ample transformări înnoitoare în viața sa, 
în făurirea unei vieți libere și fericite pe pămintul străvechii 
Mongolii. Printre remarcabilele realizări ale oamenilor muncii 
din Republica Populară Mongolă, în toate domeniile de acti
vitate. se numără și cele obținute în aria educației fizice și 
sportului.

Dezvoltarea mișcării spor
tive din această țară este 
nemijlocit legată de înfăp
tuirea marilor obiective tra
sate de al XVII-lea Con
gres al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, des
fășurat în cursul anului tre
cut. Cu acest prilej, în con
textul general al ridicării 
neîncetate a indicilor can
titativi și calitativi, în ca
drul noului plan cincinal, a 
fost pus accentul și asupra 
perfecționării activității spor
tive de masă și așezarea 
sa pe baze științifice.

Dintr-o populație totală de 
1,3 milioane de locuitori, U- 
niunea de cultură fizică și 
sport din R. P. Mongolă nu
mără 164 090 de membri. La 
marile competiții sportive cu 
caracter republican, în fie
care an se prezintă la start 
nu mai puțin de 35 000 de 
participanți. Numeroase suc
cese sînt trecute la activul 
membrilor asociației spor
tive a armatei, „Aldar". Ci
cliștii săi au ocupat primul 
loc și ia ultima ediție a 
tradiționalei competiții ruti
ere internaționale Irkutsk- 
Ulan Bator. Bune rezultate 
în competițiile de lupte, 
gimnastică și atletism au în 
palmares membrii asociației 
sportive „Horșolool", gru- 
pînd pe lucrătorii din uni
tățile economice, de indus
trie locală și servicii publi
ce. Iar titlurile de campioni 
ai țării, la categoriile de se-

niori și juniori, sînt adesea 
în posesia tinerilor perfor
meri aparținînd asociațiilor 
sportive școlare și 
tare.

în anul 1971, 
sportivă din R. P. 
obținea primul i 
mondial prin ~ _ _
Demberel, medaliată cu aur 
la campionatele lumii de tir 
cu arcul, desfășurate la Var
șovia. Sportul arcașilor, cu 
vechi tradiții în istoria po
porului mongol, își desem
na laureata din rîndul 
prezentaaților acestei 
De atunci, sportivii din 
Mongolă au urcat de 
multe ori pe podiumul cam
pionatelor mondiale, mărtu
rie a creșterii valorice înre
gistrate de aceștia în anii 
din urmă.

De o deosebită popularita
te se bucură disciplinele 
sportive de iarnă. în ultimul 
sezon, schiorii și patinatorii 
au primit în dar o nouă ba
ză sportivă de altitudine, 
menită să ofere excelente 
posibilități de pregătire și 
concurs. Ea este situată la 
Sandgait (35 km nord de 
Ulan Bator), la o înălțime 
de 1 640 m deasupra nivelu
lui mării. Aici au avut loc 
finalele ultimei ediții a 
Spartachiadei de iarnă din 
R. P. Mongolă, importantă 
competiție de masă, mobili- 
zînd la start mii de prac- 
ticanți ai schiului, patinaju
lui și săniuțelor.

universi-

mișcarea 
Mongolă 

său titlu 
Dolchingijn

re-
țări. 
R.P. 
mai

AN/ȘOARA MATEI
iNVINGĂTOARE LA VARȘOVIA

Participînd la concursul de 
tir de la Varșovia, Anișoara 
Matei s-a clasat pe locul întîi 
la proba de pistol cu rezultatul 
de 584 p, urmată de Hana Go- 

• leska (Cehoslovacia) — 582 p 
și Marta Jakab (Ungaria) — 
581 puncte.

în concursul internațional de 
tir la armă de vînătoare, des
fășurat la Sverdlovsk, Bogdan 
Marinescu s-a clasat pe locul 
trei în proba de skcet cu 192 
p. Tot pe locul trei s-a situat 
și Gheorghe Florescu la talere 
aruncate 
puncte.

din șanț cu 188

TURNEUL DE HANDBAL FEMININ DE LA VARNA
VARNA, 10 (prin telefon), 

întrecerile turneului interna
țional de handbal feminin care 
se desfășoară în localitate au 
continuat cu partidele din ca
drul grupelor. în urma jocu
rilor desfășurate vineri și sîm
bătă, cîștigătoarele celor două 
grupe sînt echipele R.D. Ger-

mane (gr. A) și Ungariei (gr. 
B), care au dispus de Bulgaria 
(18—11) și, respectiv, România 
(14—13). De notat faptul că vic
toria echipei Ungariei în fața 
reprezentativei României a fost 
obținută printr-un gol marcat 
în ultima secundă a meciului !

Corespondentă din Belgrad

NOUA FAȚA A ECHIPEI IUGOSLAVIEI
• Tineri fotbaliști în vizor 9 Un turneu fructuos în America

de Sud 9 Steaua Roșie din nou candidată la titlu
După înfrîngerea reprezentativei 

iugoslave de către echipa Româ
niei la Zagreb (0—2), în cadrul 
preliminariilor campionatului
mondial, opinia publică sportivă 
din țara noastră a fost cuprinsă 
de un pesimism pronunțat. Nu 
numai pentru faptul că această 
neașteptată înfrîngere a redus 
simțitor șansele echipei Iugosla
viei de a mai ajunge în turneul 
final al C.M. din Argentina, ci 
și pentru că a scos la iveală 
multe din slăbiciunile fotbalului 
iugoslav.

A fost schimbat imediat selec
ționerul Ivan Toplak, iar presa 
sportivă a sesizat fără menaja
mente lipsurile Federației iugo
slave de fotbal.

Intre timp, a avut loc un meci 
neobișnuit, dar extrem de intere
sant, între formația Stea.ua Ro
șie Belgrad, noua campioană a 
Iugoslaviei, și o selecționată pro
pusă de ziariștii sportivi. La meci 
au asistat 70 000 de spectatori, 
care au plecat pe deplin satis- 
făcuți de ceea ce au văzut. Și 
astfel. înfrîngerea de la Zagreb 
a fost dată treptat uitării...

Imediat după acest meci, echipa 
națională a Iugoslaviei a plecat

într-un turneu în America de 
Sud, de unde s-a întors la 6 iu
lie. Rezultatele obținute în acest 
turneu sînt mal mult decît bune: 
0—o cu Brazilia, 1—o cu selecțio
nata orașului Brasilia și 0—1 — 
o înfrîngere la un scor minim — 
cu Argentina, golul fiind marcat 
din lovitură de la 11 metri.

Conducătorul delegației, Pero 
Korobar, fostul președinte al Fe
derației de fotbal a iugoslaviei, 
s-a arătat impresionat și extrem 
de satisfăcut de jocul fotbaliștilor 
iugoslavi în acest turneu. La so
sire, pe aeroportul din Belgrad, 
el a declarat : „Turneul încheiat 
ne dă speranțe în privința reabi
litării fotbalului iugoslav. Com
portarea băieților în America de 
Sud ne ajută să privim cu încre
dere meciurile hotărîtoare din ca
drul calificărilor**.

Ceea ce bucură mai mult pe iu
bitorii de fotbal din Iugoslavia 
este faptul că tinerii introduși în 
echipa națională cu ocazia tur
neului sud-american au dat de
plină satisfacție. „Jucătorul tur- 
neului“ a fost declarat portarul 
Katalinici, de la Hajduk Split, 
care a apărat foarte bine. Dintre 
ceilalți noi component! ai lotului.

excelent s-au comportat fundașul 
Vujkov, mijlocașul Rajkovici, pre
cum și atacanții Zaieț, Bogdan și 
Stoikovici. Referindu-se La acești 
jucători tineri, Marko Valok. noul 
selecționer iugoslav, a declarat : 
„Ei sînt viitorul fotbalului iugo
slav ! **

Planul de pregătire întocmit în 
vederea meciurilor-retur cu 
România și Spania cuprinde mai 
multe măsuri atît la nivelul clu
burilor, cit și al echipei naționale, 
printre care cîteva scurte convocă
ri ale lotului reprezentativ, pre
cum și un meci cu selecționata 
Ungariei, în luna octombrie

Noul campionat al Iugoslaviei 
începe la 14 august. După opi
nia generală, Steaua Roșie Belgrad 
are cele mai mari șanse să cuce
rească, din nou. titlul de campi
oană. Fotbaliștii belgrădeni au 
plecat zilele trecute într-un tur
neu de o lună în Singapore si 
Australia. Printre alte echipe, a- 
colo se vor întîlni și cu formațiile 
Celtic Glasgow și Arsenal Lon
dra.

RADOSLAV MARÎCICI
„Sport" — Belgrad
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