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Sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
au început, luni, 11 iulie, în Ca
pitală, lucrările primului Con
gres al consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construcții 
și transporturi.

Convocat din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
Congresul reunește peste 10 000 
de reprezentanți ai consiliilor 
oamenilor muncii din întreprin
derile și centralele industriale 
din întreaga țară, fiind cel mai 
larg forum 
muncitoare, 
a societății, 
toare a progresului economico- 
social al patriei. El constituie 
un nou și strălucit moment de 
afirmare a C 
socialiste.

Lucrările : 
găzduite de : 
Complexului 
București, 
rește.

Ora 8. 
Ceaușescu. 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii Socialis
te România, sosește in sală, în
soțit de ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui. Participanții la Congres a- 
plaudă îndelung, scandează cu 
însuflețire „Ceaușescu-P.C.R.".

Luînd cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

„Declar deschise lucrările 
Congresului consiliilor oameni
lor muncii, primul congres 
clasei muncitoare, stăpină 
destinele sale, proprietară 
mijloacelor de producție, 
se reunește pentru a dezbate 
căile de accelerare a înfăptui
rii programului elaborat de 
Congresul al Xl-lea de ridicare 
a țării noastre pe noi trepte de 
progres și civilizație.

In numele Comitetului Cen
tral al partidului, al Consiliului 
de Stat, al guvernului, precum 
și al meu personal, adresez tu
turor participanților la Congres, 
clasei muncitoare, tuturor oa
menilor muncii, întregului nos
tru popor un salut călduros și 
cele mai bune urări*.

Are loc, apoi, alegerea orga
nelor ile conducere ale Con
gresului. Tovarășul Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., primarul 
general 
ca in 
ședințe 
zentativ

al clasei noastre 
clasa conducătoare 
principala promo-

democrației noastre

marelui forum sini 
Pavilionul central al 

i expozițional 
împodobit

din 
sărbăto-

Tovarășul 
secretarul

Nicolae 
general 
Român,

al 
pe 

a 
care

al Capitalei, propune 
înalta funcție de pre- 
al celui mai repre- 
forum democratic al 

clasei muncitoare să fie ales 
secretarul general al Partidului
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Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Propunerea este primită cu 
bucurie, cu profundă satisfacție 
de întreaga asistență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este ales președinte al Congre
sului, prin votul entuziast și u- 
nanim al miilor de participanți.

în continuare, este ales pre
zidiul Congresului.

Lucrările sint conduse, apoi, 
de tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

In aclamațiile participanților, 
ia cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Ampla expunere a secretaru
lui general al partidului: „Creș
terea rolului clasei muncitoare, 
al consiliilor oamenilor muncii 
in conducerea activității econo- 
mico-sociale, in realizarea pro
gramului partidului de dezvol
tare a industriei socialiste, a 
intregri economii naționale, de 
ridicare a bunăstării poporului 
și perfecționare continuă a de
mocrației socialiste* este ur
mărită cu larg interes șl deo
sebită atenție, cu deplină apro
bare și satisfacție, ea fiind 
subliniată, in repetate rinduri, 
cu puternice și vii aplauze, 
urale și ovații.

La încheierea expunerii, 
sală domnește o atmosferă
suflețiiă, de vibrant patriotism. 
Se scandează pentru Partidul 
Comunist Român, pentru Re
publica Socialistă România. Sint 
rostite, cu dragoste și prețuire, 
numele atit de scumpe tuturor, 
aliate intr-o firească și simbo
lică alăturare, „Ceaușescu — 
P.C.R.".

în numele clasei muncitoare, 
al tuturor oamenilor muncii din 
întreaga țară, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
pe care ii reprezintă la acest 
mare forum, participanții ex
primă deplina adeziune la po
litica internă și externă a 
partidului și statului, hotărirca 
de a milita neabăiut pentru în
făptuirea ei, angajamentul ferm 
de a-și pune energia creatoare, 
forța de gîndirc și putere de 
muncă ia slujba realizării 
exemplare a importantelor sar
cini cuprinse în expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
obiectivelor Congresului al XI- 
lea, a prevederilor cincinalului 
revoluției tehnico-științifice, ri
dicării patriei pe culmi tot mai 
înalte de progres, creșterii 
prestigiului și rolului României 
socialiste in lume.

★
în cursul după-amiezii lucră

rile Congresului au continuat 
pe secțiuni.

CU

cu

in 
în-

Inițiative in cadrul „DACIADEI^

JUDEȚUL
MIC, CU

ÎNTRECERI
MÂUE,
R 14

Sîmbătă și duminică, zeci de 
mii de tineri și tinere din ju
dețul Timiș au participat la în
trecerile din cadrul „Daciadei". 
Concurenții au luat startul la 
nu mai puțin de 14 ramuri de 
sport in competițiile care au 
avut loc la Timișoara, Lugoj, 
Jimbolia, Deta, Buziaș și Sinni- 
colau Mare.

Toate bazele sportive ale mu
nicipiului Timișoara, înșiruite ca 
niște mărgele de-a lungul Be- 
găi, în jurul stadionului „1 Mai" 
sau în zona Circumvalațiunii, 
s-au aflat în febra întrecerilor. 
La fotbal și handbal, la popice 
și volei, la tenis de masă și 
canotaj, la natație, tenis de 
cimp ș.a. participanții — în rîn- 
durile cărora s-au aflat „șoimi

Petru ARCAN, coresp.

(Continuare in pag 2—3)

FESTIVAL SPORTIV AL PRAHOVENCELOR
Profesorul de geogiaîie antrenează handbalistele 

• Ciștigătoarea concursului de șah... abia ajunge la 
masa de joc * La startul întrecerilor — 7 000 de parti

cipante din județ
Mizil, binecunoscutul oraș din 

județul Prahova, a trăit sim- 
bătă și duminică momente ca
racteristice întrecerilor sportive 
de zile mari. El a fost gazda 
unei frumoase competiții de ma
să, inițiată de către C.J.E.F.S. 
Prahova, „Festivalul sportului 
feminin", aflat la prima sa edi
ție și înscris cu majuscule în 
agenda „Daciadei". întrecerea 
sportivelor prahovence a fost 
încredințată Mizilului, oraș cu 
tradiție în activitatea de masă 
a județului, care dispune de o 
gamă variată de baze sportive, 
tocmai bune să găzduiască o 
astfel de întrecere cuprinzînd 
patru probe atletice, meciuri de 
handbal, volei, tenis de cimp 
și tenis de masă.

Festivalul sportiv al praho- 
vencelor a început de fapt din 
luna mai și a angrenat circa 
7 000 de participante din școli, 
întreprinderi, instituții și din 
mediul rural. Dintre acestea 
230 au ajuns in finala pe ju-

deț. Așa se face că am văzut 
disputîndu-și cu ardoare șanse
le eleve, muncitoare și coope
ratoare din Ploiești, Cîmpina, 
Tătărani, Urlați, Măneciu, Vă
lenii de Munte și alte localități 
și comune ale județului Praho
va, într-o întrecere care s-a 
bucurat de condiții optime or
ganizatorice și tehnice, asigura
te de gazde, inimoase si com
petente.

Se poate spune că festivalul 
a fost o reușită din toate punc
tele de vedere, dar că cel mai 
de preț cîștig a fost acela că 
a consolidat ideea necesității 
angrenării elementului feminin 
în activitatea sportivă, siste
matică și organizată, a creat 
un punct de plecare într-o ac
tivitate ce trebuie să devină 
parte obișnuită în calendarele 
organelor și organizațiilor spor-

Modesto FERRARINI

(Continuare în nag 2—3)

CELE MAI BUNE RACHETE FEMININE
LA STARTUL BALCANIADEI ’77

Această ediție a Balcaniadei 
de tenis, de al cărei start ne 
mai despart doar ceva mai 
mult de 24 de ore, stă neîn
doios sub semnul rivalităților 
sale feminine. Avem printre 
invitate pe campioana iugosla
vă Mima Jausovec, deținătoa
rea titlului continental și al ce
lui cucerit recent la Roland 
Garros. Apoi, jucătoarele bul
gare Diana Moskova și Liubka 
Radkova, totdeauna redutabile. 
Iar în rîndul gazdelor, exce
lentele noastre reprezentante 
Virginia Ruzici și Florența 
Mihai urcă și mai sus cota 
întrecerilor.

Desigur, turneul balcanic fe
minin se află sensibil revalo
rizat prin ultima performanță 
a Florenței Mihai : cîștigarea 
turneului de la Baastad (Sue
dia). După cum am anunțat în 
numărul nostru de ieri, tinăra 
noastră jucătoare a dispus în 
finală de americanca Mary

în două seturi (6—4,Struthers
6—4), cucerind locul întîi în- 
tr-o întrecere care reunea ra
chete cunoscute din Europa și 
de dincolo de Ocean. Această 
performanță vine să confirme

prețioasă victorie. Un specta
col de mare atracție și, totoda
tă, un bun prilej de revanșă 
pentru jucătoarea noastră. Dar 
și Virginia Ruzici dorește să se 
afirme în fața vechii sale rivale

în loturile noastre reprezentative

Invingătoare in recentul turneu 
va fi, fără îndoială, una dinANTRENAMENTE INTENSE

de la Baastad, Florența Mih?j 
vedetele Balcaniadei de tenis 

Foto : D. NEAGU

Șl
După

Pe măsură ce data începerii 
întrecerilor celei de a XIII-a 
ediții a Jocurilor Mondiale ale 
surzilor se apropie, se intensi
fică și testele loturilor repre
zentative ale țării noastre, care 
vor participa la 9 din cele 12 
ramuri sportive din program. în 
general, partenerii de antrena
ment, sau pentru jocurile de 
verificare, sînt aleși dintre e- 
chipele divizionare sau cele 
care evoluează în campionatele 
Capitalei.

Fotbaliștii manifestă în con
tinuare multă poftă de joc și o 
pregătire generală mulțumitoa
re. în ultimele meciuri ei au 
terminat la egalitate (3—3) cu 
fosta divizionară B Voința și au 
întrecut cu 10—0 echipa de ju

JOCURI DE VERIFICARE
echipa Australiei, următorii oaspeți — sportivi
din s. I. A,, Mexic, venezuela și Iran

niori a aceluiași club. Tot cu 
o victorie categorică (6—0) s-a 
Încheiat și partida lotului cu 
formația întreprinderii mașini- 
unelte. Cei mai în formă ju-, 
cători : C. Moraru și I. Mikloș.

Cîteva rezultate 
la ultimul concurs 
re a atleților rețin 
capătul unei curse 
marș, reșițeanul Vădraru a fost 
cronometrat în 45 de minute, 
iar elevul craiovean Olivian 
Staicu a aruncat ciocanul la 
49,71 m, realizînd un nou re
cord personal.

Voleibaliștii, cu un dublu 
3—0 obținut în fața echipei 
Sticla, din campionatul catego
riei Onoare, vădesc un ascen
dent de formă, constatare pe care

înregistrate 
de verifica- 
atenția. La 

de 10 km

tehnicienii 
ultimele 
feminine, 
(media de 
țin experimentată. Voleibaliste
le au susținut două partide 
(3—1 și 2—3) în compania e- 
chipei Flacăra roșie, urmate de 
un dublu succes (cu 3—0) în fa
ța formației I.O.R.X

Handbaliștii, pe linia bunelor 
rezultate din ultima vreme (lo
cul II în campionatul categoriei 
Onoare), au învins la capătul 
unui meci viu disputat pe 
I.O.R. cu 20—18. La tenis de 
masă, selecția continuă. în ul
timele jocuri, 5—4 cu echipa 
Finanțe la băieți și 5—4 cu

au făcut-o și după 
meciuri ale echipei 
deosebit de tinără 

vîrstă 17 ani) și pu-

valoarea arătată de Florența 
Mihai și în precedentele ei 
apariții din actualul sezon.

Victoria Florenței Mihai 
prefațează întrecerile

La ora cînd redactăm 
rînduri, 
dinea 
noastre, 
nunțată 
nică de 
ceri, Dacă Florența Mihai ar fi 
desemnată nr. 1, atunci vom 
revedea la Progresul finala de 
ia Roland Garros, în care tenis- 
mana iugoslavă a obținut o

aceste 
riu cunoaștem încă or- 
echipierelor naționalei 
pe lista care va fi a- 
oficial în ședința teh- 

astăzi, în ajun de între-

și meciul 
ar putea 
osebit de 
na țării noastre a avut o pauză 
competițională, datorită unei în
tinderi musculare. Un motiv în 
plus pentru a-și dori o rein
trare aureolată de succes.

Revenind la ultima perfor
manță a Florenței Mihai, se 
cuvine subliniat că turneul de 
la Baastad, al cărui start inau
gural datează din anul 1916, se 
bucură de o frumoasă reputa-

ei cu Mima Jausovce 
fi, de asemenea, de- 
interesant. Campioa-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a t-a)

PROGRAMUL JOCURILOR

13

14

15

16

17

Teren Progresul, ora 14,30
iulie : România — Turcia, Grecia — Iugoslavia (masculin) ; lugosla* 

via — Grecia, Bulgaria — Turcia (feminin).
iulie : Bulgaria — Iugoslavia, Grecia — Turcia (m) ; România — 

Turcia, Bulgaria — Grecia (f).
iulie : România — Iugoslavia, Bulgaria — Grecia (m) ; România 

— Bulgaria, Iugoslavia — Turcia (f).
iulie : România — Grecia, Bulgaria — Turcia (m) ; România — 

Grecia, Bulgaria — Iugoslavia (f).
iulie : România — Bulgaria, Iugoslavia — Turcia (m) ; România — 

Iugoslavia, Grecia — Turcia (f)«
(Continuare in pag, 2-3)



NOU RECORD
PE VEIODROM IN 200 m ENNSAT

Ciclism

iulie

Gh. STEFANESCU

A. Tclegdy (Steaua), noul recordman

Deși cursele pe velodrom, programate de 
la inaugurarea actualului, sezon competițio- 
nal, se pot număra pe1'degetele unei sin
gure mîini, concursul de. sîmbătă, de la 
Dinamo, a lăsat să se înțeleagă că stadiul 
de pregătire a cicliștilor noștri este in 
creștere. în proba de 200 m lansat, ca și 
în proba de viteză care a urmat-o, nu 
nuțin de 8 nistarzi au obținut timpi 

12 sec. Ion George de la Șc. sp. 2 a 
cronometrat în două rîndurl cu 11.4, 
record național egalat (FI. Negoescu, 
1969), în timo ce Atila Telegdy (Steaua) a 
reușit, în sfîrșit. să îmbunătățească recor
dul, realizînd 11.3 la 200 m lansat, pentru 
ca jumătate de oră mal tîrzlu să repete 
performanta si în semifinalele probei de 
viteză. Dealtfel. Telegdy a ciștlgat ambele 
probe.

In cadrul aceluiași concurs s-a mal dis
putat o probă cu adițiune de puncte care 
a fost cîștigată de Gh. Lăutaru, de la 
Șc. sp. 1.

\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Polo AFIRMAREA CADEȚILOR 
ÎN TURNEUL DE LA SALONIC

Propuiicm: cci mai buni dintre ci, Ia „Universiadă" I
Pentru polo-ul românesc, succesul eade- 

ților în turneul internațional de la Salonic 
înseamnă mai mult declt satisfacția unor 
victorii șl a dobîndirii unul trofeu. Fap
tul că pentru prima oară în ultimii 10 ani 
echipa de tineret a țării reușește să se im
pună într-o întrecere, înfruntînd nu mai 
puțin de 5 reprezentative naționale, prin
tre care cea vest-germană, clasată pe locul 
6 la J.O. de la Montreal, a Cehoslovaciei, 
ciștigătoare a grupei B ia ultimul cam
pionat european șl recent Învingătoare în 
„Cupa Dunării", șl chiar cea a Greciei, 
campioană balcanică în 1975, reprezintă în 
mod cert un serios punct de plecare.

In pofida unor păreri mai puțin opti
miste, care nu vedeau în participarea ti
nerilor poloiști la Salonic decît mijlocul 
unor noi acumulări, a rodării unor jucă
tori mai puțin cunoscuți, intr-un turneu 
cu adversari mal puternici, iată că forma
ția, plină de ambiție și dornică de afir
mare, pregătită de Carol Corcec și Nicolae 
Rujinschi ne reține atenția, obligîndu-ne 
să-i acordăm și pe mai departe credit. 
Polo-ul românesc are. așadar, un nucleu 
de tineri jucători, unii dintre el cu fru
moase perspective, care într-un viitor a- 
propiat ar putea revltaliza prima repre
zentativă a țării, contribuind nu numai la 
menținerea poziției - fruntașe dobîndită la 
Montreal (locul 4), ci și la îmbunătățirea 
el.

„La Salonic — după cum ne-a declarat 
antrenorul C. Corcec — tinerii poloiști au 
dat dovadă de un deosebit spirit de e- 
chipă, de multă dăruire în lupta pentru o 
reprezentare demnă a culorilor reprezen
tative și, din acest punct de vedere, ei 
Pot constitui un exemplu. Iată și de ce 
imi vine foarte greu să fac vreo remarcă 
deosebită, toți cei 7 jucători din formația 
de bază — Gh. Popescu, Fejer, Munteanu, 
Gaiță, Gyarfas, R. Rusu șl Arsene — a- 
vînd merite absolut egale în realizarea

succesului. Am ciștigaț acest turneu pen
tru eă băieții au știut să respecte o dis
ciplină tactică, mereu alta în funcție de 
adversar, pentru că s-au apărat cu o 
rară dîrzenie și au inotat mal mult decit 
partenerii de întrecere, surprinzîndu-i ade
sea pe contraatac. In meciul cu formația 
Greciei, pe care l-am cîștigat cu 9—2 — 
cel mai mare scor realizat în ultimii ani 
in confruntările romăno-elene — jucătorii 
noștri au fost aplaudați la scenă des
chisă".

Iată șl ultimele 
clasamentul final : 
ela 6—5 și Polonia 
beneficiind de un 
chipa de tineret a _________
primul loc cu 8 puncte (42—26). urmată 
de : 2. R. F. Germania 8 p (34—28) ; 3. 
Cehoslovacia 5 p : 4. Polonia 4 p : 5. Gre
cia 3 p ; 6. Canada 2 p.

★
Avînd în vedere frumoasele rezultate 

înregistrate în acest sezon - 7 VICTORII 
IN FAȚA UNOR REPREZENTATIVE NA- 
Ț1ONALE - ca ți programul competițio- 
nal din săptăminile ce urmează (Bal
caniada de Ia Sandanski și un turneu 
în Berlinul Occidental) - și ținind cont 
că la aceleași date echipa de seniori 
va fi prezentă la camoionatul euro
pean de la Jonkoninn. SUGFRAM FO- 
T URILOR COMPETENTE COOPTAREA CtT 
MW MULTOR TITULARI Al ECHIPEI DE 
TINERET IN LOTUL PENTRU „UNIVER
SIADA" DE LA SOFIA, competiție de 
prestigiu care - în afara unui plus de ex
periență - poate oferi cadeților prilejul 
unei puternice afirmări. ’

rezultate, urmate de 
R. F. Germania — Gre- 
— Canada 4—4. Astfel, 
golaveraj superior, e- 

României s-a clasat pe

g
I
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Atletism: DAȚOR[[I|E ffl0WL0R $£ MARESC COBTINUU...
Ne-am dus „cu sacul" săptămîna trecută 

la Poiana Brașov la campionatele republi
cane ale juniorilor și, ca de obicei la con
cursurile atleților juniori din ultima vreme, 
ne-am întors cu el aproape gol. E drept, 
nu se poate spune că întrecerile n-au fost 
animate, disputate cu dîrzenie — atribute 
firești la competiții ale tinerilor — dar lot 
atît de adevărat este că, în planul strict al 
valorii, performanțele nu au fost prea nu
meroase.

Să le amintim 
tea, consemnînd 
Adrian Proteasa 
Somănescu 24,57 
200 m — toate 
mari 
nu-i egalează 
în cursele de 
2:08,7 la 800 m 
Tarbă 55,03 la 
niorilor II. Ar 
acceptabil al „podiumului" 
ieți, unde Liviu Maftei șl Nicolae 
(ambii 2,11 m) au dovedit resurse apropi-

în primul rînd pe aces- 
noile recorduri obținute: 

2,14 m la înălțime, Otilia 
și Nicolae ioniță 21,67 la 
recorduri pentru juniori 

(cu mențiunea că timpii electronici 
în valoare pe cei manuali 
viteză), Cristina Cojocaru — 
și -61.59 la 400 mg. Aurelian 

400 mg — recorduri ale ju
rnal fi de subliniat nivelul 

la înălțime bă- 
Aron

ate celor ale noului recordman, toți trei 
părînd capabili să depășească curînd 2,15 m. 
Spunem acceptabil gîndindu-ne, desigur, la 
slăbiciunea cronică probei de săritură în 
Înălțime în rîndurile seniorilor, fără a în
cerca o raportare a rezultatelor juniorilor 
noștri la ceea ce se realizează, la aceeași 
virstă, pe plan internațional, unde săritu
rile de peste 2,20 m nu mai sînt excepții.

Prin aceeași prismă trebuie judecate și 
celelalte recorduri, al căror număr poate 
părea îndestulător. Ar fi însă o imagine 
falsă, pentru că, să fim sinceri, nici unul 
din ele nu reprezintă o performantă com
petitivă într-o întîlnire Internațională — nu 
chiar de maximă anvergură — la nivelul 
juniorilor. Craioveanca Cristina Cojocaru 
și-a însoțit recordurile cu victorii in cele 
două curse, dar acceptînd realitatea că este 
o atletă talentată nu putem scăpa din ve
dere o altă evidență: penuria de valori la 
nivelul categoriei de vîrstâ superioară I

Adesea un concurs atletic fără strălucire 
este salvat de o singură performanță deo
sebită. La „naționalele" juniorilor ea a lip-

sit, iar dacă recordurile amintite, apreci
ate la justa lor valoare, nu spun prea 
mare lucru, cu atît mai puțin au contribuit 
la creșterea nivelului campionatelor cele
lalte rezultate ale învingătorilor, multe din
tre ele — am spune majoritatea — situin- 
du-se la un nivel mediocru.

în pofida cadrului plăcut al stadionului 
din Poiană, organizarea campionatelor n-a 
depășit nivelul tehnic al rezultatelor. Cîte
va exemplificări: • nu sintem de acord cu 
participarea (în afară de concurs) în cursele 
de alergări a seniorilor alături de juniorii 
care Iși dispută titlurile de campioni. ■ 
Formula „seriilor contratimp" poate aduce 
o scurtare a programului, dar la campiona
tele țării singura modalitate 
cea a tururilor preliminarii 
nale etc.). • Regulamentul 
așezarea contragreutăților la 
în cursele de 400 mg ea nu 
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ANTRENAMENTE
INTENSE

(Urmare din pag I)

I.T.B. la fete, cei mai buni do- 
vedindu-se Klara Kismartoni 
și Ion Ghiuruzan.

Buletinul competiției
• Astăzi sînt așteptate noi 

delegații participante Ia J.M.S. 
Este vorba de sportivii din 
S.U.A. (peste 180 de persoane), 
Venezuela, Mexic și Iran.

• Lucrările celui de al 23-lea 
Congres al Comitetului Interna
țional al Sporturilor Tăcute 
(C.I.S.S.) vor începe sîmbătă 16 
iulie la hotelul „Parc" din Ca
pitală.

• Turneul de fotbal va inau
gura duminică 17 iulie întrece
rile celei de a XIII-a ediții a 
J.M.S. Pe stadionul Voința, de 
la ora 9, se vor intilni repre
zentativele Suediei ' ~
Germania, iar pe 
Progresul, la aceeași 
afla față în față 
Bulgariei și Turciei.

• Cursa ciclistă de 35 
contracronometru se va desfă
șura sîmbătă 23 iulie, de Ia ora 
9, pe un traseu amenajat pe 
str. Maior Ion Coravu.

• Pentru turneul de polo 
s-au primit 5 înscrieri : Unga
ria, Italia, Olanda, R. F. Ger
mania și Iran. Toate meciurile, 
începînd din ziua de 23 iulie, 
se vor desfășura la Ștrandul 
tineretului.

• întrecerile baschețbaliști- 
lor aliniază la start 12 echipe 
repartizate in două grupe : A 
— S.U.A., Iran, Suedia, Italia, 
Australia și Iugoslavia ; B — 
Polonia, Franța, Spania, Finlan
da, Argentina și Israel. Prime
le două clasate din fiecare gru
pă se vor intilni „în cruciș" în 
semifinale, iar învingătoarele 
acestor partide iși vor disputa 
titlul pus în joc.

și R. F. 
stadionul 

oră, se vor 
formațiile

km

FESTIVAL SPORTIV AL PRAHOVENCELOR
(Urmare din pag. 1)

tive din județul Prahova și nu 
numai de acolo.

Am stat de vorbă cu cîteva 
participante, pe care am dori 
să vi le prezentăm: Georgeta 
Teodorescu, dispecer la Combi
natul chimic din Valea Călu
gărească („Eu fac parte, după 
cum vedeți, din echipa de vo
lei a comunei mele natale, Ur
lați. Aș juca și într-o formație 
a combinatului, unde lucrez, 
dar aici fac sport doar... băr
bații, care joacă fotbal"); Ma
ria Păun, muncitoare Ia între
prinderea de sere din Tătărani 
(..Iubesc handbalul, ca multe al- 
te fete din întreprinderea noas
tră și să nu vă mirați dacă în
tr-o zi veți intilni pe careva 
dintre noi într-o competiție o- 
ficială..."); Lilica Mache, co
operatoare la C.A.P. Progresul 
Urla’ți („Am jucat ultimul meci 
și plec imediat acasă, întrucit, 
știți și dv„ sintem în plină 
campanie agricolă..."). Despre 
pasiunea lor pentru sport, des
pre satisfacția de a fi parti
cipat la o competiție rezervată 
fetelor, am discutat și cu Vic
toria Cîrstea, desenatoare la 
întreprinderea „1 Mai" Ploiești,

cu Victoria Cioc din Drajna de 
Jos și Elena Grecu 
răști — Mislea, ambele 
la Liceul
na.

Dar la 
'lor am
Unul dintre ei, antrenorul e- 
chipei de handbal fete a Liceu
lui din Vălenii de munte (locul 
2), este profesorul de geogra
fie loan Gorun, care vine să 
probeze că poți fi un pasionat 
și un bun activist sportiv chiar 
dacă nu ești profesor de educa
ție fizică. în sfîrșit, să vă pre
zentăm și pe Andrea Negules- 
cu, cîștigătoarea turneului de 
șah, fetița căreia i s-a pus pe 
scaun o lădiță, să poată ajunge 
la tabla de șah de pe masă! 
în primul ei interviu, ne-a de
clarat: „Sînt elevă Ia Liceul 
pedagogic nr. 1 din Ploiești și 
am 7 ani și 8 luni. Șah joc de 
mult» de cînd aveam... 5 ani!" 

în încheiere, după ce vom 
nota că unul dintre organiza
tori a fost Mihai Piroșca, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
Mizil, care și-a închinat peste 
20 de ani mișcării sportive de 
pe aceste meleaguri, să vă pre
zentăm cîștigătoarele acestei 
frumoase întreceri: handbal —

din Coco- 
eleve 

energetic din Cîmpi-

festivalul prahovence- 
întîlnit și... bărbați.

Tehnolemn Ploiești; volei — li
ceul „Mihai Viteazul" Ploiești ; 
șah — Andrea Negulescu; tenis 
de masă — Cristina Nica, ele
vă (Ploiești); tenis de cîmp — 
Aurelia Prună (Rafinăria Plo
iești) ; 100 m — Ileana Savti. 
elevă (Măneciu); 400 m — Mar- 
ga Gherghiceanu, elevă (Cîmpi- 
na); lungime — Floarea Trăz- 
nea, elevă (Cîmpina): greutate 
— Victoria Cîrstea („1 Mai" 
Ploiești).

zonă 
timp 
con-

CU BUSOLA 
PRINTRE BRAZI

La Predeal, în frumoasa 
Trei Brazi, s-a desfășurat — 
de patru zile — tradiționalul
curs pionieresc de orientare tu
ristică dotat cu „Cupa Trei 
Brazi". întrecerea, organizată de 
Consiliul județean Brașov al or
ganizației pionierilor și Casa pio
nierilor din Brașov, a reunit la 
start 32 de echipe, reprezentanți 
al pionierilor și școlarilor din 8 
județe. Conform regulamentului, 
interesantul concurs de orientare 
turistică — cu probe de zl și de 
noapte — s-a desfășurat pe două 
grupe de virstă. Trofeul pus în 
joc a fost cîștigat, după o ambi
țioasă dispută, de către echipa 
județului Brașov, urmată de for
mațiile din Iași și Argeș. (I. COD- 
LEANU — coresp.).

CU MIC, CU MARE, IN ÎNTRECERI
(Urmare din pag. 1)

ai patriei", pionieri, elevi, tiperi 
și vîrstnici — au oferit spec
tacole . sportive antrenante.

Vom consemna cîteva dintre 
•echipele ciștigătoare : fotbal, 
categoria „Șoimii patriei" — 
„PcW" (3—1 cu Voința) ; cat. 
elevi cl. l—IV — Șc. gen. 5 
(4—3 cu Șc. gen. 24) ; cat. tineri 
din întreprinderi — Dermatina 
(6—5 cu „6 Martie") handbal, 
cat. elevi — Liceul nr. 3 (atît 
Ta bă-eți cit și la fete), cat. 
tineri din întreprinderi — Teh- 
nometal (b) și „13 Decembrie" 
(f) ; popice — Dări Tripa (se-

niori) și Ovidiu Benea (ju
niori).

„A fost o adevărată sărbă
toare a sportului de masă timi
șorean »— ne-a spus I. Bușe, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Timiș —; care a demonstrat lar
ga adeziune a tineretului la miș-\ 
care în aer liber, pasiunea lui 
pentru sport. Sintem convinși 
că asemenea acțiuni vor fi 
primite cu mult interes și în 
continuare.. Dispunem de o bază 
materială, bună, precum și de 
tehnicieni calificați și pasionali, 
în măsură să asigure reușita 
unor întreceri sportive de masă 
de o asemenea amploare, or
ganizate în cadrul „Daciadei".

neu și a tre 
samentului c

Urmează : 
(o partidă i 
4‘/2 din 7, S

Azi, la St. Gheor

ROMANIA R. P. C
LA TENIS DE MASA (echipe

în Sala sporturilor din orașul 
Sfîntu Gheorghe va avea loc 
astăzi, de la orele 17, un inte
resant meci internațional ami
cal de’ tenis de masă între re
prezentativele de tineret A și 
B ale României și Republicii 
Populare Chineze. întrecerile 
se vor disputa pe patru mese, 
fiecare țară prezentînd 
două echipe de fete și 
două de băieți. Reprezentativa 
României cuprinde sportivi ca
re se pregătesc pentru apropia
tele campionate europene de 
juniori din Franța — Eva Fe- 
renezi, Maria Păun, Gabriela 
Kadar, Crinela Sava, frații Iosif 
și Zsolt Biihm, Simion Crișan, 
Dcnes Paai și alții, la care se 
adaugă Cristinel Romanescu.

cite 
cite

Sportivii din 
ră care a cu 
te titluri la 
diale de la 
au, desigu 
tare. Să a 
bitorii sport 
ghe vor ave 
la masa de j 
Wan Wen-iu 
Chineze pe 
reputatele ju 
și Sun Min.

Aflați de 
litate, jucăto 
să români ș 
norii lor au 
se antrenam 
împărtășit 
pregătire și

a

TURNEUL INTERNA
„MEMORIALUL

In 
șah 
nu" 
partidele întrerupte.

După o luptă acerbă, 
și Marcovici, cei doi 
de frunte ai „Medicinei" 
convenit asupra remizei.

cu 
mai

turneul 
„Memorialul M.
de la Iași s-au

internațional de 
Sadovea- 
disputat

Vaisman 
echipieri 

au 
Mar- 

covici a remizat cu Bellon. 
Acesta din urmă mai are o 
partidă neterminată (intr-un fi
nal ușor avantajos) cu Popov. 
Kertesz a salvat întrerupta cu 
Szmetan, obținînd o nesperată 
jumătate de punct. Ceea ce ar
gentinianul (care este fratele

SADOV
maestrului 
Szmetan și 
tara noastră, 
n-a reușit în 
zyk.

Maestrul p 
ficat cu pr 
obținut a tr

din 7, Szilag 
man, Szmeta 
6 etc.

DIN TOATE 5PORI
ATI CTICM L* CONSTANȚA s a 
MIUCI 134*1 desfășurat tradiționala 
Întîlnire dintre selecționatele orașelor 
Constanța și Salonic. Au cîștigat gaz
dele cu 200-176 (91-55 ta femei.
100-121 ta bărbați). Cîteva rezultate: 
feminin : 100 și 200 m — Maria Sa- 
mungi 12,3 și 25.5 ; lungime — lanno- 
kidou (S) 5,96 m ; disc — Florența 
Tocu 56,18 m ; masculin : 000 m — 
Lilian Smeu 1:52,0; î 500 și 3 000 
m - Iile Floroiu 3:50.1 și 14:07,0 ; 
400 mg — Gheorghe Avram 52,5 (C. 
POPA - coresp). • „CURSA MUN
ȚILOR" la marș a fost ciștigată ta 
actuala ediție de Nicolae Maxim 
(Olimpia București) care o parcurs 
30 km în 2.28:58,4. Pe locurile urmă
toare s-au clasat S. lonițâ (Metalul 
Plopeni) — 2.36:44,0 și M. Panteliuc 
(Unirea Focșani) 2.37:23,6. La juniori 
(10 km) primul a sosit Liviu Hîndrea 
(Cîmpulung Muscel) în 47:51,0. 
colae D. NICOLAE — coresp.)

ÎNOT
tătari. între 29 
iești, sînt progr 
cursului republi 
care va reuni c 
începînd de mi 
programate can 
din școlile spori 
CATUITE loturiU 
de notație de 
mari au fost se 
sați pe primele 
campionate nați 
face deplasarea 
campionul țârii 
Alexandru, Drc 
Brechner și Va 
aceeași perioai 
de examene.

(Ni-

„CUPA INDEPENDENTEI
DUA CUGIR. Timp de trei

LA
, _ . _ zile,

peste 4 500 de spectatori au urmărit 
pe stadionul din Cugir competiția pu- 
g Mistică do-tatâ cu „Cupa Indepen
denței “ la care au fost prezenți bo
xeri din Arad, Sibiu, Reșița, Mediaș, 
Alba lulia și Cugir. Trofeul pus in 
joc a revenit sportivilor de la A.S.M. 
Cugir, pregătiți de antrenorul Con
stantin Stânescu. lata ciștigâtorii : 
I. Burlas, V. Obradovici, V. Folseghi, 
I. Coculea, D. Huștuc, C. Naghibaur, 
C. Titoiu, C. Smarandache, V. Sait, 
F. Kovary, P. Ciucea, P. Bocșa. • 
CAMPIONII „VOINȚIADEI*. Tradițio
nala competiție ,,Voințiada“ și-a de
semnat ciștigâtorii, zilele trecute, la 
Giurgiu (juniorii) și la Brăila (senio
rii). Organizată de compartimentul 
sport din U.C.E.C.O.M., competiția a 
atras la start peste 300 de boxeri 
care au evoluat în etapele de masă. 
Finalele, urmărite de un numeros pu
blic, au scos în evidență cîteva ta
lente autentice, iar dintre sportivii de 
la Voința 3 au fost selecționați în 
loturile republicane : Fieraru și Didiță 
(lași). Angelescu (Urziceni). lată nu
mele campionilor, în o-rd:nea catego
riilor, juniori mici : N. Burlacu, Gh. 
Lazur, Gh. Constantin, G. Didită, C. 
Epuran,. A. Sandu. M. Ilie, C. Burta- 
vel, S. Torolc, C. Dinu, V. Angelescu, 
P. Ciocan ; juniori mari : A. Diaconu, 
P. Morea, I. Georgescu, D. Trîpsa, 
t. Marian. S. Ivan, S. Imbre, M. Mi- 
cîăus, 1. Ghițâ, A. Ve’e, I. Gâlâteanu. 
S. Kaloy ; seniori : P. Mo"ea, $t. 
Băiatu, D. Gorea, N. Pop, î. Mores, 
Gh. Covaci. M. Teofîl. S. Naghi. R. 
Ciric, Al. Toth, A. loncu.

MOTO CADR
RANȚELOR** la 
ganizat duminici 
bul 'sportiv Me 
paterilor, întrece 
de metalurgiștii 
PițigoJ și N. f 
la Metalul) 5 f 
Iul) 4 p, 4-5. 
seghi (Rap’d^Ar
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BLICAN DEW 
continuat dufnini 
a treia, lată î 
cmc — Gh. Pu 
clasa 75 cmc - 
Oradea), clasa 
eseu (C.S.M. R<
- G. Seuckensl 
clasa 259 cmc • 
gia Cîmpina), c
— D. Vasilescu
— H. Pankratz 
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COPIII CAMPIONI LA SĂRITURI IN APA
La Oradea, în bazinul din 

complexul sportiv Dinamo, s-au 
desfășurat campionatele repu
blicane de sărituri în apă pent
tru copii, care au desemnat 
următorii câștigători : BĂIEȚI 
A — TRAMBULINA 1 M : 
FL Iliescu - (C. S. Școlar) 300.60 
p, TRAMBULINA 3 M : G. 
Dumitrescu (Progresul) 248,90 p, 
PLATFORMA : C. Pop (Pro
gresul) 206,60 p ; BĂIEȚI B — 
„1 M“, „3 M“ și PLATFORMA : 
FI. Nițu (C. S. Școlar) — 236,95 
p, 182 p și respectiv 121.70 p ; 
FETE A — „1 M“ : Anca Bereș 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 328,85 p,

„3 M“ : Anca Bcrcș 217.45 p, 
PLATFORMA ; Isabela Bercaru 
(C. S. Școlar) 171.80 p ; FETE 
B — „1 M‘\ „3 M“ ȘI PLAT
FORMA : Cristina Timar (C. S. 
Școlar) — 240.65 p, 160.75 p și 
respectiv 108.70 p.

întrecerile au fost dominate 
de reprezentanții C. S. Școlar 
(antrenori Elena Timar și Ni
colae Spariosu) care au cucerit 
8 titluri, celelalte fevenind re
prezentanților C.S.M. Cluj-Na- 
poca (două titluri) și C. S. 
Progresul București (două ti
tluri), Ilie GHIȘA — coresp.

Arătam într-o < 
Ornament și-a c 
titlul de câmpii 
a acestuia (în 
o distanță de 
„piesă grea“ a 
ben, ar suscita 
învingătorul urmî 
cel puțin pențj 
campion. T 
s-au întîlnit- •în.'c 
noi și după o < 
respirația'* speck 
venit lui Joben, 
antrenorul său, 
locurile următoar 
(rudimentar ange 
Solcan) și Oman 
nașe a făcut tot 
cîștiga. In resț^ 
decât fără prea- 
premiului Herculi 
minat pe primul 
țiul I. Stoian a 
șeală, iar Cravat 
Căciulescu în su 
versorii pe drum, 
rezervată amatorii

Rezultate tehnic 
har (N. Simion) 
loarea. Simplu 
Cursa a ll-a : lai 
1,35,9 ; 2. Ronicc

pentjfl

it ' în ' A
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„PE El, GRAMADA!“
SAU

„PE AICI NU SE TRECE!1
PlKĂ 11 JOCUL CU ADEVĂRAT ORGANIZAI MAI ESTE ÎNCĂ MULT

loca- 
3 ma- 
antre- 
ztuoa-
și-au 

a de

I După analiza factorului fizic 
și tehnic este acum rîndul tac
ticii să treacă prin filtrul critic 
al ultimei ediții de campionat. 
Noțiune deosebit de complexă, 
tactica are o multitudine de 
componente și ne oferă o mare 
diversitate de aspecte și pro
bleme de studiu. înainte de o- 
rice însă, tactica înseamnă

R 11 | ORGANIZAREA JOCULUI, 
I prin aceasta înțclegînd coordo- 
■“ darea superioară a acțiunii tu

turor jucătorilor, realizată în ra
port cu posibilitățile lor, în mod 
rațional și creator, în scopul 
obținerii victoriei.

I
I

Jorge 
ile în 
ipoea) 
Bielc-

I
I Echipa — o idee de joc

’alori- 
ul, a 

1 tur- 
i cla
im 7. 
din 6 
Botez 
tesz 4 
Vais-

3 din

I
I

în acțiune

tiv, fără o idee de joc precisă 
care să exprime esența trăsă
turilor
nostru într-o modalitate speci
fică fiecărei echipe sub rapor
tul variantei de dispunere a 
forțelor în teren, de organizare 
a ofensivei și a apărării. Or, 
dacă este să privim tabloul

cu
une- 

dc
pro- 

de

concepției fotbalului 4 contra 1 sau un exemplu
din meciul

de greșită organizare a apărării. Fază 
Dinamo — Corvinul

„TRICOLORII4*
VOR EVOLUA IN IRAN,
TURCIA Șl MAROC

In perioada 5—14 august, e- 
chipa noastră reprezentativă de 
fotbal va efectua un turneu de 
pregătire și verificare în mai 
multe țări. Față de programul 
inițial anunțat au intervenit 
uncie modificări, după cum ur
mează : primul joc al „tricolo
rilor" va avea loc în Iran, Ia 
5 august, în compania selecțio
natei acestei țări. Apoi. în ziua 
de 9 august, fotbaliștii români 
vor evolua la Istanbul, unde 
vor întîlni cunoscuta formație 
Fenerbahce. Din Turcia, echipa 
României va pleca în Maroc, 
pentru a participa, în zilele de 
13 și 14 august, la un turneu 
la care mai iau parte repre
zentativele Marocului și Ceho
slovaciei, precum și o formație 
de club din Anglia, Everton. 
Programul turneului este urmă
torul : în prima zi : Maroc — 
ROMÂNIA și Cehoslovacia — 
Everton. în ziua următoare, se 
vor întîlni învingătoarele și "în
vinsele intre ele.

și în celelalte precedente, 
pectui unei redute pe care 
parcă scris : „Pe aici nu se tre
ce", cu gindul, evident, la ob
ținerea remizei sau eventual 
Ia limitarea proporțiilor scoru
lui. Pe ansamblul întrecerii di
vizionare A, lipsa aceasta de e- 
chilibru tactic este confirmată 
și de raportul cifric dintre 
punctele realizate acasă (483) și 
cele în deplasare (189). în pro
cente : 80% față de 20%, situa
ție neschimbată aproape în ul
timii zece ani. Ceea ce trebuie 
să

as- 
sta

în loc să potențeze capacitatea 
combativă a echipei sale. Ri
giditatea tactică, lipsa de crea
tivitate și de 
venit astfel o 
zarea jocului.

Și acum, în 
la acest mult 
al tacticii, am vrea să enume
răm — după o selecție riguroa
să — cîteva din meciurile din 
returul ediției de campionat 
1976—77 care au satisfăcut 
exigențele din punct de vedere 
al organizării jocului : Steaua 
— Universitatea Craiova. Stea
ua — Dinamo, F. C. Bihor — 
Jiul, A. S. A. — Jiul, Politeh
nica Iași — Universitatea Cra
iova, F. C. Argeș — Steaua. 
Lista aceasta s-ar mai putea 
completa, eventual, cu încă 
5—6 partide. Și atît...

inițiativă au de- 
frină în organitactic al divizionarelor A, 

greu vom putea desprinde 
le, să le zicem, intenții 
concretizare a unei idei 
prii de joc. La Dinamo, 
pildă, s-ar putea vorbi despre 
preferința pentru atacul pozi
țional prelungit și concentrarea 
jocului către golgcterul echi
pei, Dudu Georgescu ; la Stea
ua — despre folosirea cu pre
dilecție a extremelor și inter
calarea succesivă a mijlocașilor 
în prima linie de atac ; la U- 
niversitatea Craiova — despre 
pregătirea cu atenție a acțiuni
lor ofensive la mijlocul tere
nului și angajarea viiturilor în 
atacuri foarte rapide ; A.S.Ai 
mai păstrează ceva din lecția 
bine știută, în urmă cu 2—3 
ani, a contraatacului ; Jiul își 
axează jocul pe verticala Ciu- 
pitu - Mulțescu - Dumitrache ; 
Sportul studențesc continuă tra
diția jocului echipei naționale 
din perioada anilor 1969—72, cu 
mare țesătură de pase ; Poli
tehnica Iași pune accentul pe 
mișcarea continuă a întregii e- 
chipe în faza de atac. Și cam 
atît. Ceea ce înseamnă foar
te puțin. Mai ales dacă ne gîn- 
dim că în prezent fotbalul nos
tru nu se poate mîndri, real
mente, cu o echipă la nivelul 
superior al performanței, ca 
urmare a evidențierii unei idei 
proprii de joc, a unui stil cu 
distincte particularități. Așa 
cum -.-
Ripensia din anii dinainte 
război, de U.T.A. 
C.C.A. (1956—60), 
(1958—62), Dinamo
sau Rapid (1964—68).

dea serios de gîndit.

Omul în plus,

loc de concluzie 
discutat capitol

CONSFĂTUIREA CU ANTRENORII
CENTRELOR OE COPII Șl JUNIORI

Astăzi începe la Deva con
sfătuirea cu antrenorii din cen
trele de copii și juniori. Primele 
două zile ale eonsfăluirii sini 
rezervate verificării cunoștin
țelor acestor tehnicieni, jocurilor 
de selecție și testării însușirilor 
juniorilor din tabăra de la Si- 
meria. Pe agenda zilei de joi se 
află înscris un singur punct : 
analiza activității desfășurată 
in pepinierele fotbalului nostru.

| în 
discuție purtată cu fostul

I ternațional ripensist Vasile Dc- 
heleanu, referindu-se la felul în

1 care înțeleg să se exprime, de 
. regulă, echipele din prima di

vizie pe plan tactic, acesta spu
nea următoarele : ,,Majoritatea 
antrenorilor și jucătorilor noș
tri siDt preocupați mai iniii de 
ideea de a nu-i lăsa pe adver
sari să joace și după aceea se 
gindcsc cum să facă pentru a 
juca ei înșiși". O astfel de 
observație — perfect întemeia
tă — pe care sub alte forme 
am făcut-o în diverse împreju
rări, scoate în evidență o anu
mită mentalitate, greșită și 
dăunătoare, potrivit căreia, 
adeseori, jocul este inlocuit cu 
antijocul. Este cazul tuturor a- 
celora care, fie dintr-o insufi
cientă pregătire, fie datorită 
subestimării forțelor proprii, 
optează pentru soluția, mai u- 
șor de realizat, a modului de 
acțiune obstructionist în detri
mentul a ceea 
prezintă însăși 
rii sportive — 
tiv — singurul 
gura victoria, 
nu l-au înțeles 
suficiente disponibilități tehni- 
co-tactice. Printre acestea, 
țJ.T.A„ F. C. M. Reșița, Corvi-

. nu! și în special Rapid, exem
plul poate cel mai elocvent, în

I care capacitatea creatoare a c- 
I chipei a fost subminată de ideea 

jocului >,cu ochii pe adversar". 
Aceea care, pînă la urmă, i-a 
și netezit calea spre Divizia B...

Dar substituirea aceasta a jo
cului cu antijocul, cauză a ne- 
valorificării potențialului tactic 
la nivel competițional. este, la 
rîndul ei, efectul unei foarte 
vechi carențe a fotbalului nos
tru divizionar, în strînsă le
gătură cu așa-numita IDEE DE 
JOC ; cu ceea ce reprezintă — 
sau mai bine zis ar trebui să 
reprezinte — personalitatea co
lectivă a unei echipe, stilul pro
priu de manifestare a acesteia 
în contextul întrecerii sportive. 
Practic, nu se poate vorbi de 
joc organizat, de joc construc-

urmă cu cîtva timp, într-o
in-

un handicap ?

I
I

REPU- 
ÎRi i îno’ 
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e co fi
ințelor, 
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sînt 
ătorilor 
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aniada 
In linii 
ei do
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putea 
idache, 
Adrian 

Carol 
are în 
sesiune

I
I
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I
I

de joc organizat 
și ideea de creație, 
varietate, de surpri- 
cuvînt, elasticitate 
cele mai multe ori 

caracteristică a 
ab-

Mihai IONESCU
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(1946—50), 
Petrolul 

(1961-65)

Două mentalități diferite,

acasă ți în deplasare

Cînd spunem joc organizat, 
ideea de echilibru tactic se 
înțelege aproape de la sine. 
Ea presupune, pe de o parte, 
valorificarea deplină a avanta
jului terenului, prin joc lucid 
și eficace, atît în atac cît și în 
apărare. Nu pe seama ofensivei 
oarbe, după formula „pe ei, 
grămadă", cum se întîmplă, de 
regulă, în campionatul nostru. 
Pe de altă parte, atunci cînd o 
formație evoluează în deplasa
re, echilibrul tactic pretinde o 
defensivă 
urmărind 
atacurilor 
cretizarca . .. . _____ _____
propriu. în realitate însă, ima
ginea echipei in deplasare a a- 
vut. cu mici excepții, in ultima 
ediție de campionat, ca dealtfel

fermă, dar activă, 
nu numai respingerea 
adverse, ci și con- 
potenfialului ofensiv

Noțiunea 
presupune 
de nou, de 
ză. într-un 
tactică. De
însă, această 
fotbalului modern a fost 
sentă sau greu sesizabilă, chiar 
și în modul de acțiune a unor 
echipe apreciate pentru preo
cupările lor în direcția adaptă
rii jocului la condițiile speci
fice mizei competiționale. în 
schimb, s-au manifestat, la sca
ra întregului campionat, stereo
tipia, șablonismul, neputința de 
a ieși din tipare tactice peri
mate. Și mai gravă ni s-a părut 
însă lipsa de orientare și de 
personalitate colectivă în situa
ții în care unele date ale în
trecerii s-au schimbat, în mod 
neașteptat, pe parcursul întîl- 
nirii. Iată cîteva exemple foar
te semnificative în această pri
vință : în meciul Steaua — Ra
pid, echipa din Giulești a ju
cat din min. 25 cu un jucător 
în plus și a pierdut totuși cu 
1—4(!) ; la Tg. Mureș, A.S.A., 
care conducea la pauză cu 2—1, 
în partida cu Corvinul, este ega
lată de o echipă care în tot 
cursul reprizei a doua a evo
luat cu un om mai puțin in 
teren ; tot la Tg. Mureș, A.S.A. 
a cîștigat categoric în fața Uni
versității Craiova cu 3—0, deși 
— din min. 22, la scorul de 
0—0 — l-a avut eliminat din 
joc pe Hajnal. în finala Cupei 
României, Universitatea Craio
va a avut o scurtă, dar grea 
perioadă de cumpănă, începînd 
din min. 70, cînd, după elimi
narea fundașului stelist Sameș, 
a primit un gol, făcînd apoi e- 
forturi mari pentru a alunga 
amenințarea egalării. în toate 
aceste cazuri, ca și în altele a- 
semănătoare, avantajul de ne
contestat al superiorității nu
merice a devenit, paradoxal, un 
handicap pentru că omul 
plus, rămas fără adversar 
fără sarcini, a încurcat 
mult

in
Și 

mai 
activitatea coechipierilor,

1
i'

FOTBALUL GĂLĂȚEAN ÎN DERIVĂ

DECIT ORNAMENT

HIPISM '
4,50, ordinea 11, event 18, ordinea 
triplă 153. Cursa a lll-a k Cravata (H. 
Căciulescu) rec. 1,30,3 r 2. Siminica. 
Simplu 3, ordinea 29. event 17, triplu 
cîștigător 298, Cursa a IV a : Herma
nn (FI. Pașcâ) rec. *,28,2 : 2. Cu
bista, 3. Maia. Simplu 2,30. ordinea 
30. event 44. ordinea triplă 132. 
Cursa a V-a : Anicuța 0. Stoîan) rec.
1.28.4 ; 2. Lapis. Simplu 5. ordinea 
34, event 21. Cursa a Vl-a : Rimifon 
(G. Tănase) rec.
3.
event 14, ordinea 
VILa : Hermafon
1.27.5 ; 2. Hanca

lanuse; rec. 1,27,1 ; 2. Diatom, 
Rafon. Simplu 5,40. ordinea 25 

triplă 229 Cursa a 
(FI. Pașcâ) rec.

. . . Simplu 2,90, ordi
nea 28, event 9, triplu cîstiqător 108. 
Cursa a Vlll-a : Joben (M. $tefă- 
nescu), rec. 1,24,4 ; 2. Turei, 3. Or- 
nament. Simpli) *1, ordinea 44, event 
50, ordinea triplă 107. Cursa a IX-a î 
Izmir (Al. Nacu) rec. ’ ,37,4 ; 2. Ju
rat.. Simplu 4, ordinea 23. event 39. 
Pariul austriac; s-a ridicat la suma de 
15 797 Iei și s-a închis. Rezultat pro
vizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI ! DUMINICA, 17 IU

LIE 1977 — O NOUA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PKONOEXPRES.

cum și a marilor cîștlguri în 
bani, jucațl la

Bogata șl variata listă de cîștl
guri cuprinde :

„LOZUL VACANȚEI" _ emisiune 
specială limitată.

In ultima partidă disputată 
pe teren propriu în campio
natul recent încheiat. F.C.M. 
Galați pierdea cu un simbo
lic scor de forfait, încheind 
plutonul competitoarelor pri
mei divizii cu un bilanț to
tal nesatisfăcător: doar 17 
puncte din 34 de partide. Sin
gura speranță a clubului gă- 
lățean, ca șl a suporterilor 
săi (aflați. cu fiecare etapă 
ce se scurgea, in număr tot 
mai mic), a rămas ca ieșirea 
de pe scena Diviziei A să nu 
fie însoțită de un „adio", ci 
de un „la revedere". Supor
tul? Amintirea ediției 1975—76. 
cînd echipa favorită a gă
sit resursele să re
vină în Divizia A, 
după numai un an 
de la retrogradare. 
Istoria se va repeta ?

Cert este că Ga
la țiul — un oraș în 
plină ascensiune e- 
conomică și socială 
— nu-și găsește e- 
chivalentul dorit pe 
planul performantei 
fotbalistice. Pentru 
cheta cu prima divizie, așa 
cum a făcut-o în urmă cu 
peste un deceniu Siderurgis
tul șl, recent, F.C.M. Galați, 
sau a privi de aproape „Cu
pa României" (au fost fina
liste: Siderurgistul la ediția 
1962—63. Constructorul — 
1972—73 și C.S.U. Galați — 
1975—76) nu înseamnă decît 
o încercare de a-ți depăși 
condiția de moment și nici
decum de a te ancora în ra
da performantei. Fotbalul gă- 
lățean navighează statornic 
în derivă, cînd aspirînd la 
marea bătută de furtuni a 
Diviziei A, cînd tînjind — o- 
bosit — după „lacurile poto
lite" ale Diviziei B. Iată de 
ce acum, cînd F.C.M. a re
trogradat din nou, ne-am pus 
întrebarea: de ce? Ne-am 
confruntat opiniile cu cele ale 
părții in cauză (președintele 
clubului F.C.M. Galați, Pavel 
Caradinț) și cu cele ale 
for imparțial, C.J.E.F.S. 
lăți, prin secretarul său 
lian Marcu.

Din dorința de a găsi ___ 
mula viabilă de reprezentare 
a orașului în primul eșalon, 
forurile locale de resort au 
inițiat diverse „organizări" și 
„reorganizări" care, toate, nu 
au putut evita dispersarea 
forțelor și a sprijinului acordat 
performanței fotbalistice. Să

• autoturisme 
„Skoda S 100“.

• excursii în
— Valea Loirei,

„Dacla 1300“ și

U.R.S.S.. la Paris 
în R. P. Bulgaria.

bani — fixe șl• ciștiguri In
variabile.

La această tragere se acordă, 
de asemenea, cîștlguri, șl varian
telor , cu numai 3 numere clști- 
gătoare la fiecare din cele 8 ex
trageri. '

Procurați-vă din timp biletele 
cu numerele dv. preferate !

JUClND MAI MULTE BILETE 
VA MĂRIȚI POSIBILITATEA DE 
A INTRA IN POSESIA MARILOR 
CIȘTIGURI !

POSESIA MARILOR

★
. intra tn rînd urilePentru ă ____  __ _______

eiștigătorilor" de autoturisme „Da
cia 1360“ și „Slcoda s 180“ pre

In afara celor peste 825.060 cîș- 
tiguri tn bani se atribuie și 
ciștiguri suplimentare — din 
FOND SPECIAL - în valoare de 
1.670.000 lei.

„LOZUL VACANȚEI- se găsește 
de vînzare la agențiile Loto Pro- 
sport și la vînzătorii volant! din 
mediul urban.

★
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 6 IULIE 1977. 
Extragerea . I : .^cat. 2 : 2 variante,. 
10% a 20.245 lei ; cat. 3 : 8.95 a 
4.524 lei ; cat. 4 : 27,40 a 1.478 lei; 
cat. 5 : 88,70 a 456 iei ; cat. 6 : 
2.774,25 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 118.007, lei, Extragerea
a' II-a : cat. B ; 9.10 variante ă 
5.149 lei: cat. C: 24.05 a 1.948 
lei ; cat. D • 1.335.35 a 60 lei : cat. 
E : 79.30 a 200 lei : cat. F : 1.823.60 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA 
A : 191,426 lei.

reamintim doar că, pe rînd. 
„purtătorii de drapel" au fost 
Siderurgistul, Politehnica, O- 
telul și, mal recent, F.C.M. 
Galați (uneori fiind vorba, 
de fapt, de „aceeași Mărie, 
cu altă pălărie") și că divi
zionara C Constructorul a 
dispărut, în mod ciudat, 
chiar după ce a ajuns, Ta e- 
ditia ’72—73, în finala „Cupei 
României"! Cum aceste încer
cări nu s-au validat pe plan 
ofganizatoric, o primă conse
cință a fost instabilitatea ca
drelor de tehnicieni și a ju- a țrecut anuj 

echipa-fanion să nu 
antrenorul, ba chiar 
și de două ori 
intr-un campionat" 
— ne spune Stelian 
Marcu. „Din păcate, 
slaba pregătire a 
tehnicienilor nu s-a 
vădit doar ia prime
le echipe, ci și la 
centrul de copii și 
juniori, ale cărui 
rezultate pe planul 
perspectivei au tost 

nemulțumitoare, 
aci au lucrat 

cu pretenții ca

cătorilor. 
fără ca 
schimbe

Pînă 
cînd?

că a eo- 
divizie. chiar 

antre- 
Jus- 

— a a-

ii

unul 
Ga- 
Ste-

for-

total 
dacă 
nori 
tin și Guță Tănase' 
dăugat Pavel Caradinț. Cît 
despre jucători, doar cîteva 
cifre semnificative: prin for
mația F.C.M. Galați s-au pe
rindat în campionatul recent 
încheiat 26 de fotbaliști (re
cord!, 4 dispărind între tur 
și retur...), dintre care 16 
erau „imnortațl". Și aDropie- 
rea pozițiilor celor două echi
pe ale F.C.M. Galati la pe
riferia diviziilor naționale (se
niori — loc 18. juniori — loc 
16), ca și faptul că în ultimii 
ani doar Orac șl Ene au pu
tut fi promovați ca titulari 
din propria pepinieră susțin 
această opinie defavorabilă.

Viitorul? Ni s-a oferit ur
mătoarea „rețetă": promova
rea tineretului, stabilizarea și 
îmbunătățirea conducerii teh
nice la toate eșaloanele. în
tărirea disciplinei echipei 
(care presupune și renunța
rea la serviciile cîtorva jucă
tori) șl... finalizarea eternelor 
discuții pe plan local pentru 
propulsarea unei echipe gălă- 
țene pe orbita realei perfor
mante. Să vedem cum va 
evolua „pacientul"...

Paul SLAVESCU i
ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• A ÎNCEPUT „CUPA DE 

VARA**. Duminică s-a dat star
tul într-o nouă ediție a tradițio
nalei competiții „Cupa de vară**, 
organizată de F.R.F. .iiv colabo-- 
rare cu ;A.S,. Loto-Pronosp.ort și 
comisiile județene de fotbal. 
Iată rezultatele primei etape : 
C.SJW. Suceava — Foresta Fălti
ceni 4-r.O» . Cetatea Tg., Neamț 
C.F.R. Pașcani 4—0. Laminorul
Român — Ceahlăul P. Neamț 2—1 
(grupa I) ; Prahova Ploiești — 
Caraimanul Bușteni 2—0 Petrolul 
Tîrgoviște — Gloria Buzău 3—3» 
Poiana Cîmpina — Flacăra Auto- 
mecanica Morenl 1—2 (grupa a 
II-a) : Metalul București — T. M. 
București 2—4. Electronica Bucu
rești — lC.S,i.m. București. 0—0». 
Flacăra roșie 'București — Sirena

București 2—1 (grupa a IlI-a) ; 
Mureșul Deva — Unirea Alba Iu- 
lia 6—2, C.F.R. Simeria — Aurul 
Brad 3—0, F.I.L. Orăștie — Meta
lurgistul Cugir 2—1 (grupa a 
IV-a) ; Nitramonia Făgăraș — 
Torpedo Zărnești 4—0, Progresul 
Odorhei — Tractorul Brașov 6—0, 
Chimia Oraș Victoria — Oltul Sf. 
Gheorghe 4—0 (grupa a V-a).

• ALTE REZULTATE DIN BA
RAJUL PENTRU PROMOVAREA 
IN DIVIZIA C (meciurl-tur dispu
tate duminică) î Viitorul Hîrlău 
(jud. Iași) — Zimbrul Suceava 
0—4, Mecanizatorul Simian dud. 
Mehedinții — Oltul Rm Vilcea 
3—1 Returul celor 16 meciuri va 
â'veâ loc duminică 17 Iulie, cu 
începere de la ora 17.
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ție in lumea tenisului. Din 1948 
întrecerile poartă titulatura de 
campionate internaționale pe 
terenuri cu zgură, ale Sue
diei. iar actualmente sînt 
induse în Marele Premiu 
FILT. Nume cunoscute de cam
pioane ale rachetei figurează în ~ 
palmaresul probei feminine. A- 
nul trecut, titlul a fost deținut 
de jucătoarea cehoslovacă Re
nata Tomanova.

înaintea finalei. în actuala 
ediție. Florența Mihai a avut 
de susținut o grea partidă în 
compania englezoaicei Glynis 
Coles, pe care a învins-o cu 
6—7. 6—4, 6—4. în cealaltă se
mifinală. Mary Struthers se 
califica în dauna compatrioatei 
sale Cynthia Doerner, la scorul 
de 6—7, 6—0, 6—3. în „sfer
turi": Glynis Coles — Ingrid 
Bentzer 6—4, 6—2; Mary Strut
hers — Lela Forood 2—6, 6—3, 
6—3.

Florența Mihai este și deți
nătoarea locului 2 in proba de 
dublu, unde a făcut pereche cu 
Helena Anliot. în finală, ele 
au fost învinse de cuplul Cynt
hia Doerner — Raquel Giscafre 
cu 2—6, 5—7. Cu „aur" și „ar
gint" se întoarce jucătoarea ro- 

• mânca de la Baastad.

Un palmares prestigios
Ne aflăm, așadar, înaintea 

startului in cea de-a 22-a Bal
caniadă. Pionieratul l-au fă
cut Jocurile din 1930, de la 
Atena, unde, paralel cu între
cerile atleților, aveau loc întîl- 
niri pe terenurile de tenis. Ro
mânia s-a aflat printre țările 
care au răspuns, de la ediția 
inaugurală, inițiativei lansate 
de federația elenă de speciali
tate. Startul reprezentanților de 
atunci ai țării noastre a fost 
remarcabil, titlul feminin reve
nind Ninei Golescu, învingătoa
re în fața compatrioatei sale, 
Lenke Popper. In clasamentul 
general, echipa României a o- 
cupat locul doi, după Grecia. 
Succes majorat la ediția urmă
toare, desfășurată tot la Atena, 
unde tenismanii români (Gică

TELEX
ATLETISM • La Eîfurt, Regina Be- 

ysr (R.D.G.) a stabilit un nou record 
mond'ol de junioare la 100 rrg cu 
13,25 (v.r. 13,46 aparținea aceleiași
sportive).

CICLISM e Etapa a 9-a a Turului 
Franței (Lorient — Rennes, 187 km) 
a revenit la sprint vest-germanulul 
Klaus-Peter Thaler in 5h 07:36,0. Lider 
ol clasamentului general se menține 
Detrich Thurau (R. F. Germania), 
urmat la 51 sec. de belgianul Eddy 
Merckx * Proba de fond a C.M. ju
niori, desfășurată în circuit la Wol- 
kersdorf (Austria), a fost cîștigatâ de 
olandezul Ronny van Holl-en (126 km 
în 3 h 17:22,0).

NATAȚIE • La Leipzig, în campio
natele R. D. Germane, Ulrike Tau
ber a realizat un nou record mondial 
la 200 m mixt cu 2:16,96 (v.r. 2:17,14 
— Kornelia Ender). Cu un nou record 
mondial s-a încheiat și proba femi
nina de 800 m în care Petra Thuemer 
o fost cronometrată în 8:35,04. La 
100 m delfin bârbați a înviRS Roger 
Pyttel în 55,54 • La Santa Clara 
(California), Annelies Mcas (Olanda) 
a cîștigat 400 m liber în 4:13,95, iar 
Jack Babashoff (S.U.A.) s-a situat 
primul la 100 m liber în 51,93. Alte 
rezultate, masculin : 400 m liber — 
Mike Bruner (S.U.A.) 3:59,74 ; 200 m 
bias - Kevin Mills (S.U.A.) 2:28,98 ; 
feminin : 200 m bras — Kazuyo Inaba 
(Japonia) 2:42,12 ; 100 m spate —
Linda Jezek (S.U.A.) 1 :05,86.

ȘAH • Dupâ 7 runde în turneul 
de la Sofia conduce Zeitlin (U.R.S.S.) 
cu 4 p (2), urmat de Ermenkov și 
Kirov (ambii Bulgaria) — cite 4 p 
(1). Rezultate din runda a 7-a : Zeit
lin — Gitev 1—0 ; Ermenkov — Bon
ce v 1-0 ; Kirov — Peev a Me
ciul dintre marii maeștri Lajos Por* 
tisch și Boris Spasski, care-și dispu
ta la Geneva una dintre semifina
lele candidaților la titlul mondial, a 
continuat cu partida a patra, în
cheiată remiză la mutarea a 36-a. 
Scorul meciului este favorabil lui 
Po .-tisch cu 2,,2—1*/2 puncte.

TENIS * Jeff Borowiak a termi
nat învingător la Gstaad (în samifi- 
na’e : 2—6, 6-2, 6-4 cu T. Smid), în- 
trecîndu-l pe Caujolle cu 2—6, 6-1,
6— 3. La simplu femei, Lesley Hunt a 
dispus, în finală, cu 4—6, 7—5, 6-1 
de Helen Gourley. • Turneul de la 
Austin a fost cîștigat de Harold So
lomon (6—4, 6—4 în finală cu Dick 
Stockton) * In finală, la Newport : 
Tim Gullîkson — H. Pfister 6—4, 6—4, 
5—7, 6-2 • In finala masculină de la 
Baastad, victoria a revenit italianului 
Corrado Barazzutti, învingător cu
7— 6, 6—7, 6—2 în finala cu maghiarul 
Balosz Taroczy. Acesta din urmă eli
minase pe favoritul nr. 1, Wojtek Fî- 
bak. Finala de dublu : Edmondson, 
Marks (Aur-tralia) — Jauffret, Haillet 
(Franta) 6—4, 6—0.

VOLEI > Turneul masculin de la 
ceri in și Potsdam a fost cîștigat de 
e_n‘pa R. D. Germane. Ultimele re
zultate : R.D.G. - U.R.S.S. 3-1 ; 
R.D.G. — Celvo^lcvacia 3—2 ; Unga
ria — România (B) 3-0 (5, 12, 5) ; 
Cehoslovacia — România (B) 3—0
(11. 8. 7) a Selecționata masculină 
a U.R.S.S. și-a continuat turneul în 
Japonia jucînd la Yokohama cu re
prezentativa țării gazdă. Voleibaliștii 
sovietici au cîștigat cu 3-0 (8,
12, 12).

Poulief, Nicolae Mișu, Nina 
Golescu, Lenke Popper) obțin 
locul întii, înaintea celor ai Iu
goslaviei. în a treia și ultima 
ediție din această serie (Atena, 
1932) primele două locuri re
vin. in ordine, Iugoslaviei și 
României. A urmat o primă 
pauză, pînă în 1931, cind tenis
manii din Balcani se reintil- 
nesc la Salonic, dar numai pen
tru întreceri individuale. Ra
chetele noastre fruntașe, C. Ca- 
ralulis și A. Schmidt, s-au im
pus la dublu masculin, iar 
campioana țării. Clara Somogy, 
a cîștigat titlul la simplu femei.

De atunci, întrecerile balcani
ce de tenis intră într-o prelun
gită pauză, pînă în anul 1960, 
cind noi inițiative, printre care 
și aceea a țării noastre, dau ia
răși viață unei competiții spor
tive de frumoasă tradiție. Din 
nou. startul a fost dat la Ate
na, dar următoarele ediții au 
avut loc, într-o succesiune de
venită tradițională, în toate ce
lelalte țări participante. Tenis
manii României s-au aflat, de 
la început, printre animatorii 
întrecerilor. La a treia ediție, 
desfășurată la Brașov, echipa 
țării noastre (avind in frunte 
pe L Tiriac) înregistrează pri
ma sa victorie postbelică. Repe
tată, de atunci, de mai multe 
ori. Astfel că actualmente nu
mărul succeselor românești în 
proba masculină se ridică la 
10 victorii. Cu trei mai mult 
decît au cules reprezentanții te
nisului iugoslav.

începind cu ediția din 1966, 
desfășurată la Zagreb, competi
ției masculine i s-a adăugat 
turneul paralel al echipelor fe
minine. Prima victorie aparține 
formației Bulgariei, iar cea 
de-a doua (București. 1967) e- 
chipei țării noastre. Româncele 
totalizează, în palmaresul între
cerii, un număr de 7 victorii, 
situîndu-se de asemenea în 
fruntea celorlalte competitoare.

La actuala ediție, reprezenta
tivele României iși apără titlu
rile — la masculin și feminin 
— cucerite anul trecut, la Bel
grad. Echipa țării noastre a 
avut în frunte pe Dumitru Ha
rada u și Traian Marcu, aceiași 
care vor figura și acum în for
mație. Iar la fete, pe Virginia 
Ruzici și Florența Mihai, care 
au adus, la dublu, un prețios 
punct în întâlnirea decisivă cu 
echipa Bulgariei. Ele vor fi din 
nou alături în teren, pentru a 
apăra culorile echipei.

ROMÂNIA - U.R.S.S.
IN „CUPA ANNIE SOISBAULT"

In urma frumoasei victorii ob
ținute in turneul zonal al „Cu
pei Annie Soisbault", desfășurat 
la Overpelt (Belgia), reprezenta
tiva tenismanelor junioare a 
României — formală din Lucia 
Romanov, Maria Romanov și Ga
briela Dinu — s-a calificat pentru 
faza finală a competiției. Așa 
cum am anunțat, aceasta se des
fășoară la sfirșitul săptăminii, în
tre 15 și 17 iulie, în localitatea 
franceză Le Touquet, Conform 
tragerii la sorți, în sferturile de 
finală, echipa țării noastre va 
avea ca adversară formația 
U.R.S.S., cîștigătoare a grupei 
zonale de la Aviies (Spania), In 
alte două turnee semifinale, în
vingătoare au fost echipele Aus
traliei — la Torun (Polonia) — șl 
Cehoslovaciei la Marianske
Lazne.

UN INIDII TRIUNGHIULAR PUGILISTIC PESTE OCEAN
Testul boierilor din Tuba, s.l.A. și venezuela pentru campionatele mondiale

Campionatele europene de 
box de la Halle, cu rezultatele 
lor adesea contradictorii și în 
general slab evaluate, nu tre
buie să ne facă să pierdem 
perspectiva și nici să negli
jăm... orizonturile. Este adevă
rat că proximele campionate 
mondiale se vor ține tot pe 
continentul nostru (la Belgrad, 
in mai 1978), dar — vorba fil
mului de altădată — „nu sîn- 
tem singuri" !

Dealtfel, a fost semnificativ 
faptul că aproape concomitent 
cu competiția celor mai buni 
boxeri europeni, dincolo de O- 
cean, la Caracas (sub egida 
aniversării „Bătăliei de la Ca- 
rabobo"), s-a ținut triunghiula
rul celor mai bune forțe pu- 
gilistice ale celor două Ame- 
rici. Pentru prima oară, în 
același turneu, s-au intilnit re
prezentativele Cubei, S.U.A. și 
Venezuelei.

Trei selecționate — trei ma
niere diferite de a aborda com
petiția. Delegația cubaneză a 
prezentat formația standard, cu 
excelenții săi campioni, de la 
Jorge Hernandez pînă la Teo- 
filo Stevenson. în echipa Sta-

Sfirșitul săptăminii trecute a fost marcat, pe tărim sportiv, de o 
bogată paletă de întreceri internaționale, în care o prezența activă 
au avut și reprezentanții țării noastre. Iată, in continuare, o suc
cintă trecere in revistă a rezultatelor obținute de sportivii români.

Atena - FRUMOASA 
VICTORIE A ȘAHISTULUI 

V. STOICA

Turneul internațional de șah 
de la Atena s-a încheiat cu o 
frumoasă victorie a maestrului 
român Valentin Stoica, care a 
totalizat 8 p din 11 posibile, fi
ind urmat în clasamentul final 
de jucătorii iugoslavi Cebalo — 
8 p, Karaklaici — 7 p

La turneu au participat 12 șa
hiști, printre care 1 mare maes
tru și 5 maeștri internaționali.

Cu punctajul realizat, Valen
tin Stoica și-a îndeplinit a treia 
normă de maestru internațional, 
titlu ce îi va fi acordat la 
toamnă de federația internațio
nală de șah (FIDE).

Varna - HANDBALISTELE 
PE LOCUL 3

La Varna s-a încheiat tur
neul feminin internațional de 
handbal, desfășurat sub egida 
Comitetului olimpic bulgar. în 
cadrul finalelor s-au înregistrat 
următoarele rezultate : locurile 
1—2. Ungaria — R.D. Germană 
18—15 (6—7, 14—14), după două 
reprize a 5 minute de prelun
giri ; locurile 3—4, ROMANIA 
- BULGARIA „A" 15—11 (8-6), 
reprezentativa României dove- 
dindu-se superioară la capitolul 
tehnic ; locurile 5—6, Franța —

C. M. și C. E. de haltere (juniori)

C. MATEEȘ-LOCUL 3 ÎN CLASAMENTUL
EUROPEAN LA STILUL ARUNCAT

SOFIA, 11 (prin telefon). 
Campionatele mondiale și euro
pene de haltere rezervate ju
niorilor au continuat cu desfă
șurarea întrecerilor la categoria 
cocoș (56 kg), la startul căreia 
s-au aliniat 24 de concurenți. 
Dintre halterofilii români, un 
loc bun l-a ocupat Cristian 
Mateeș, care a obținut medalia 
de bronz la C.E. (la stilul a- 
runcat) cu rezultatul de 125 kg. 
în clasamentul general euro
pean el s-a clasat pe locul i, 
iar în cel mondial a ocupat 
poziția a 7-a. Celălalt repre
zentant al țării noastre, Mircea 
Tuli, s-a clasat în prima jumă
tate a tuturor clasamentelor, 
în cel general european — pe 
locul 5, iar în cel mondial — 
pe locul 8.

Clasamente. GENERAL-MON
DIAL : 1. Oleg Karaiandi
(U.R.S.S.) 242,5 kg ; 2. Daniel 
N unez (Cuba) 240 kg ; 3. Vladi
mir Starkov (U.R.S.S.) 235 kg... 
7. Cristian Maieeș (România) 
220 kg ; 8. Mircea Tuli (Româ
nia) 215 kg. SMULS : 1. Nunez 

telor Unite greu au putut fi 
recunoscuți participants la ul
timul turneu olimpic (ceea ce 
confirmă tradiția americană de 
a selecționa circumstanțial șl 
nu cu gîndul la pregătire în
delungată). Cele două formații 
ale țării-gazdă au lăsat să se 
străvadă intenția de a alia ex
periența unor pugiliști versați 
(ca Guevara sau Gamarro) cu 
vitalitatea și ambiția unor ti
neri.

Consecința a fost firească : 
delegația cubaneză a dominat 
7 din cele 11 categorii, prin 
Jorge Hernandez (semimuscă), 
Adolfo Horta (cocoș), Jose A- 
guilar (semiușoară), Andres Al- 
dama (semimijlocie), Alejandro 
Montoya (mijlocie), Sixto So
ria (semigrea), precum și Teo- 
filo Stevenson și Angel Milian 
(care au cîștigat cele două 
grupe paralele ale greilor — 
fără finală). Formația S.U.A. 
nu a putut promova decît un 
singur om în fruntea vreunei 
categorii : Johnny Bumphus 
(pană). în schimb, gazdele s-au 
distins în trei clase de greu
tate, prin victoriile finale ale 
lui Carlos Alvarez (muscă), II-

Bulgaria junioare 17—13 (10—6); 
locurile 7—8, Cehoslovacia — 
Bulgaria „B“ ÎS—9 (8—3). La
sfirșitul întrecerii, organizatorii 
au oferit o serie de premii. 
Trofeul pentru „cea mai tehnică 
jucătoare" a fost decernat hand
baliste! românce Viorica Cojo- 
cărlța.

Bydgoszcz — PERFOR
MANȚĂ REMARCABILA 

A MARGARETEI VOCHiN
în concursul de tir de la 

Bydgoszcz (Polonia), la care au 
participat trăgători din Bulga
ria. Cehoslovacia, Iugoslavia, 
Polonia, România și Ungaria, 
Margareta Vochin a reușit o re
marcabilă performanță, în pro
ba de pușcă standard, 3x20 f : 
575 p. Cu acest rezultat, sporti
va româncă s-a clasat pe locul 
secund, la egalitate de puncte 
cu cîștigătoarea, poloneza Bog- 
na Template. Dumitra Matei s-a 
situat, în aceeași probă, pe lo
cul 4, cu 572 p, iar Laurențiu 
Pop, la pistol precizie, pe lo
cul 11, cu 548 p.

Leningrad — FLORIN 
GHEORGHIU. REMIZĂ 

CU SMEJKAL
în runda a 12-a a turneului 

de șah de la Leningrad, marele 
maestru român Florin Gheor-

110 kg ; 2. Karaiandi 110 kg ; 
3. Vincente Quintana (Cuba) 
107,5 kg ;... 10. M. Tuli 100 kg... 
12. C. Mateeș 95 kg. ARUN
CAT : 1. Karaiandi 132,5 kg ; 2. 
Nunez 130 kg ; 3. Starkov 130 
kg... 6. Mateeș 125 kg... 11. Tuli 
115 kg.

GENERAL-EUROPEAN : 1.
Karaiandi 242,5 kg ; 2. Starkov 
235 kg ; 3. Giorgios Katsaiado- 
nis (Grecia) 222,5 kg; 4. Cristian 
Mateeș 220 kg ; 5. Mircea Tuli 
215 kg. SMULS : 1. Karaiandi 
110 kg ; 2. Stanislav Karpiak 
(Polonia) 105 kg ; 3. Marian Se
verin (Polonia) 105 kg... 6. Tuli 
100 kg ; 7. Mateeș 95 kg. ARUN
CAT : 1. Karaiandi 132,5 kg ; 2. 
Starkov 130 kg ; 3. Mateeș 125 
kg : 4. Katsaiadonis 122,5 kg ; 
5. Tuli 115 kg. (La „aruncat", 
polonezii Severin și Karpiak ca 
și cubanezul Quintana au ratat 
cele 3 încercări, ieșind din 
concurs).

Campionatele continuă cu 
disputele la categoria pană.

TOMA HRISTOV

demar Paisan (ușoară) și Pedro 
Gamarro (mijlocie mică).

Numele unor învingători 
sînt' binecunoscute spectatori
lor din București, care i-au 
urmărit — pe ringul de la Pa
latul sporturilor — chiar în 
primăvara aceasta, pe Horta, 
Aldama, Milian (Cuba) sau 
Paisan (Venezuela). Adăugind 
și pe cîțiva dintre cei ce nu 
au obținut lauri — cum ar fi 
Dulce Stable sau Luis Felipe 
Martinez (Cuba), Armando 
Guevara sau Nelson Trujilo 
(Venezuela), pe care, de ase
menea. i-am văzut în țara 
noastră — putem afirma că 
sîntem oarecum edificați asu
pra forței și valorii boxului 
latino-american. în schimb, o 
permanentă necunoscută —prin 
largul ei rezervor de triaj — 
ne oferă atit de des modificata 
formație americană. Potențialul 
ei real ar putea fi testat doar 
cu prilejul unei întîlniri direc
te. Știm, încă de la Halle, că 
promotorul boxului amator din 
S.U.A., Donald Hull, vicepre
ședinte al A.I.B.A., a propus 
federației noastre un turneu 
al echipei României peste O- 
cean, in cursul lunii ianuarie.

ghiu a remizat cu rrtarele maes
tru cehoslovac Jan Smejkal, 
rezultat consemnat și în parti
da Knezevici — Radulov. Ribly 
l-a învins pe Mariotti, Romani- 
șin a cîștigat la Kociev, iar 
celelalte partide s-au întrerupt.

în clasament, pe primul loc 
a trecut Oleg Romanișin — 7 
p (2), urmat de Vaganian — 
6’A P (1) Florin Gheorghiu o-, 
cupă locul 9 cu 5'/i p.

Dimitrovgrad — BAS- 
CHETBALIȘTII NOȘTRI 

JUNIORI, ÎNVINȘI
în Bulgaria, la Dimitrovgrad, 

a început un turneu internațio
nal de baschet la care iau par
te selecționatele de juniori ale 
Iugoslaviei, Poloniei, Ungariei, 
echipa Bulgaria B (seria A), 
U.R.S.S., Cehoslovaciei, Româ
niei, R.F. Germania (seria B) 
și selecționata A a Bulgariei 
(calificată direct în turneul fi
nal). Rezultate din prima zi : 
seri-a A : Polonia — Ungaria 
86—85 (48—37), Iugoslavia — 
Bulgaria B 104—67 (50-37); se
ria B : Cehoslovacia — Româ
nia 99—72 (56—40), U.R.S.S. — 
R.F. Germania 83-54 (46-26).

Praga - MĂRȘĂLUI
TORUL CORNEL PATU- 

ȘINSCHI PE LOCUL 2
Atletul român Cornel Patu- 

șinschi a obținut o remarcabilă 
performanță, clasindu-se pe lo
cul 2 în tradiționala cursă in
ternațională de marș desfășura
tă între Praga și Podebrad. 
Sportivul român a realizat pe 
distanța de 50 km timpul de 
4h 15:11,4, fiind urmat de ceho
slovacul Vanous — 4h 17:16,0. 
Cursa a fost ciștigată de Knut- 
ter (R.D. Germană), cronome
trat in 4h 06:25,2.

Fotbal

In turneul final al zonei 
Americii de Sud

BRAZILIA, VICTORIE LA 
LIMITA : 1-0 CU PERU
Duminică a început, la Caii 

(Columbia), turneul final al zo
nei sud-americane, din cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial la care participă re
prezentativele Braziliei, Perului 
și Boliviei. După consumarea 
jocurilor (numai tur), primele 
două se vor califica direct în 
turneul final al C.M. din Ar
gentina (1—25 iunie, 1&78), iar 
a 3-a clasată va susține un 
meci de baraj (tur-retur) cu 
selecționata Ungariei, cîștigă
toarea grupei a 9-a a zonei eu
ropene.

In partida inaugurală, Bra
zilia a dispus cu 1—0 (0—0) de 
Peru. în prima jumătate de 
oră inițiativa a aparținut bra
zilienilor, dar formația peruană 
s-a apărat foarte bine. Totuși, 
în min. 40, în urma unei gre
șeli comise de Ze Maria, peru
anul Cubillas a ratat o mare 
ocazie. După pauză, la un con
traatac lansat de Cerezzo, Gil 
a marcat golul victoriei (min. 
52). Echipa Perului putea să e- 
galeze in min. 70, cînd portarul 
Leao — cel mai bun de pe 
teren — a avut o intervenție 
salvatoare. Au jucat echipele: 
BRAZILIA: Leao — Ze Maria, 
Luis Pereira, Edinho, Rodrigu- 
ez Neto — Isidora (Dirceu), 
Hi velino — Cerezzo, Gil, Ro
berto, Paulo Cesar; PERU: Gu- 
iroga — Navarro, Melendez, 
Chumpitaz, Diaz — Quezada, 
Velasquez, Cubillas — Munan- 
te, Sotil (Rojas), Oblitas.

în continuare, programul este 
următorul: Brazilia — Bolivia 
(joi, 14 iulie) și Peru — Bolivia 
(duminică, 17 iulie).

U.R.S.S. CÎȘT1GA PRIMA EDI
ȚIE A C.M. DE JUNIORI

Primul campionat mondial de 
juniori — cu participarea unor 
echipe Invitate — a fost ciștigată 
de echipa U.R.S.S. care, in finala 
disputată la Tunis, a învins cu 
9—8 (după loviturile de la 11 m> 
reprezentativa Mexicului. La 
sfirșitul timpului regulamentar, 
scorul era egal : 2—2 (au mar
cat : Besonov 2, respectiv Gar- 
duno și Manzo). In meciul pen
tru locurile 3—4 : Brazilia — 
Uruguay 4—0 (2—o).

Pentru organizarea viitoarei 
ediții șl-au depus candidatura fe
derațiile din Iran, Japonia. Aus
tralia, S.U.A., Uruguay și Olanda.
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