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Marți, 12 iulie, sub pre
ședinți» tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, au fost reluate, in 
plen, lucrările Congresului con
siliilor oamenilor muncii din 
industrie, construcții și tran
sporturi.

La sosirea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului au fost salutați 
cu entuziaste aplauze, cu urale 
și ovații.

In această zi au început dez
baterile generale asupra pro
blemelor înscrise pe ordinea de 
zi a Congresului, probleme de 
o importanță deosebită pentru 
accelerarea dezvoltării indus-
triei, a celorlalte ramuri ale 

naționale, pe baza 
revoluției tehnico- 
pentru

economiei 
cuceririlor 
științifice, 
continuă a democrației munci
torești, pentru perfecționarea 
neîntreruptă a întregii activi
tăți economice și sociale, pentru 
progresul multilateral al pa
triei, pentru creșterea bunăstă
rii poporului — țelul suprem al 
politicii partidului.

Vorbitorii au dat

adîncirea

o înaltă a-
preciere Expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, amplă re
trospectivă a rolului istoric ju
cat de clasa muncitoare in des
fășurarea procesului revoluțio
nar de organizare și unire a 
maselor pentru cucerirea pu
terii și construirea noii orinduiri, 
cald elogiu adus activității 
creatoare, însuflețite, a eroicei 
noastre clase muncitoare, care 
iși îndeplinește cu succes func
ția fundamentală de clasă con
ducătoare a statului nostru so
cialist.

In luările de cuvint s-a evi
dențiat analiza profundă și 
atotcuprinzătoare pe care Ex
punerea secretarului general al 
partidului o face modului in 
care s-a acționat pentru tran
spunerea in viață a politicii 
partidului de industrializare, 
pentru dezvoltarea economico- 
socială a țării, pentru perfec
ționarea conducerii societății și 
adincirea democrației noastre 
socialiste, pentru ridicarea ni
velului de trai și civilizație al 
poporului, pentru înfăptuirea 
obiectivelor politicii externe a 
partidului și statului, pusă in 
slujba cauzei socialismului și 
păcii, înțelegerii și cooperării 
intre națiuni. Farticipanții la 
dezbateri au arătat că Expu
nerea reprezintă, prin marea 
bogăție de idei, prin indicați
ile și orientările clarvăzătoare 
cu privire la activitatea viitoa
re, un document de inestima
bilă valoare teoretică și practi
că, un vast program de muncă 
pentru întregul partid și popor.

însuflețiți de aprecierile și 
îndemnurile mobilizatoare ex
primate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna mare
lui forum, vorbitorii au dat 
glas angajamentului colectivelor 
de muncă pe care le reprezin
tă de a nu precupeți nici un 
efort pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de deosebită 
însemnătate cuprinse în Ex
punerea secretarului general al 
partidului, a hotăririlor ce vor 
fi adoptate de Congres.

★
în cursul după-amiezii de 

marți, lucrările Congresului au 
continuat pe secțiuni, cu dezba
teri generale și pe marginea 
documentelor Congresului.

Lucrările Congresului continuă.

Miine încep la Buenos Aires C. M. de scrima

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI PRINTRE
PRETENDENȚII LA MEDALII

• Fîoretîsta Ecaterina Stall!, deținătoarea titlului
suprem, Iși depune din nou candidatura, după cucerirea

„Trofeului Jeanty* • Echipa de sabie In postura.
angajantă, de favorită • Spadasinii - surpriza plăcută

a sezonului - au ocazia să confirme așteptările
Acum 15 ani, la Campiona

tele mondiale de «scrimă pentru 
seniori de Ia Buenos Aires, 
scrima românească era repre
zentată doar de două floretiste, 
Olga Szabo și Maria Vicol. La 
ediția din acest an, găzduită 
din nou de capitala Argentinei 
(14—24 iulie). România este 
reprezentată de 13 trăgători, la 
toate cele patru arme. Atunci, 
in 1962, România cucerea pri
mul titlu mondial în scrimă, 
prin tînăra Olga Szabo. Peste 
ani, la ultima ediție a întrece
rii supreme, cea din 1975, de 
la Budapesta, reprezentanta ță
rii noastre, Ecaterina Stahl, a 
reînuodat firul de aur al suc
ceselor floretei feminine româ
nești urcând pe cea mal înaltă 
treaptă a podiumului. Dealtfel, 
Ia ultima confruntare a celor 
mai buni scrimcri din lume, Io

tul nostru repre
zentativ a obținut 
cel mai bun bilanț 
din istoria partici
pării sale la o 
competiție mondia
lă, printr-o meda
lie de aur și două 
de bronz.

Dincolo însă de
o asemenea re
trospectivă presti
gioasă (și anga- 
jantă !), să vedem 
care slnt momen
tele de referință 
ale reprezentanți
lor noștri tn acest 
sezon.

Ecaterina Stahl, actuala campioană mondială, 
in cursa pentru un nou titlu la Buenos Aires, 
acolo unde acum 15 ani ciștiga și Olga Szabo.

Azi, pe terenurile Progresul, de la ora 14

4 ATRACTIVE MECIURI ÎN PRIMA Zi A BALCANIADEI DE TENIS
Parcul Progresul, ieri la ore 

de prinz... Pe zece terenuri, 
viitorii competitori ai Balca
niadei de tenis dau un ultim 
retuș formei lor sportive. Sînt 
reuniți aid campioni și cam
pioane din cind țări, partici
pant de tradiție ia frumoasele 
întreceri ale rachetelor. Nume 
Vechi jt altele mal noi, pe care

coechipierei sale principale. 
Florența Mihai, abia revenită 
de pe țărmuri suedeze, unde a 
cules valoroase performanțe. 
Trio-ul nostru feminin este 
completat de tînăra Elena Po
pescu, prezentă și ea la ulti
mele antrenamente, sub În
drumarea căpitanului nejucător 
Aurel Segărceanu. Primii titu-

cedînd belgianului B. Mignot 
cu 2—6, 6—3, 6—2).

Am urmărit cu interes și pre
gătirile altor capi de coloană 
ai echipelor oaspe. Campionul 
elen Nikos Kalogheropoulos — 
vechi rival al lut Ion Țiriac 
și Ilie Năstase în trecutele e- 
diții — pare tot atît de proas
păt și elegant în mișcări ca și 
altă dată. Impresionant trava
liul depus și execuțiile tehnice 
ale lui Dragan Savici (lugosla-

(Continuare in pag 2—3)

După nesconta- 
~iul eșec din vara 
anului trecut, la 
J.O., floretistele 
noastre au abordai 
pregătirile eu un
lot reprezentativ întinerit și 
lărgit, precum și la alți pa
rametri de intensitate și vo
lum, corespunzători cerințelor 
actuale ale marii performan
țe în scrimă. însăși „for
mula" cvartetului reprezen
tativ a fost căutată in acest an, 
în ideea păstrării trăgătoarelor 
experimentate, cu recunoscută 
valoare și capacitate interna
țională (Ecaterina Stahl, Suza- 
na Ardeleana), a „trăsăturii de 
unire" — Magdalena Chezan (a 
sosit momentul confirmării sa
le I) și, bineînțeles, a promovă
rii celor mai autorizate spor
tive din „noul val", Marcela 
Moldovan și Aurora Dan. Si
tuarea echipei României pe po
diumul tuturor marilor compe
tiții la care a participat înain
te de C.M. (Turneul celor 7 
națiuni, Turneul țărilor socia
liste și cel de la Minsk), ca și 
dătătorul de speranțe loc 1 ob

ținut la Trofeul Jeanty, în a- 
ceastă primăvară, de către 
campioana mondială en titre, 
Ecaterina Stahl, acrediiează 
șansele floretistelor românce 1» 
Buenos Aires, in tentativa lor 
de a reciștiga pozițiile pierdute 
la Montreal. Să nu uităm că la 
ediția precedentă a C.M., de la 
Budapesta, pe lingă titlul su
prem cucerit de Ecaterina 
Stahl, echipa feminină de flo
retă a țării noastre a dobândit 
medaliile de bronz, în lupta 
cu echipele unor vechi rivale, 
floretistele sovietice (primele 
florete la Buenos Aires : Va
lentina Sidorova, Elena Belova, 
și Laila Gileazova) și cele ma
ghiare (prezente în Argentina 
in corpore : Ildiko Tordassy,

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

ÎNTRE CEI PESTE 1500 Of CONCURENII
MULJI PERFORMERI DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ
• Iiiri shorn or oho f in kunlca ndcfilor soyicticl • înotătorii 
americani vizcaiă noi recorduri mondiale • Trăgătorul italian

Giovanni Calissano — 40 dc medalii la 5 ediții • Daneza Irna rrcdcrihson
Cîfiva dintre viitorii adversari, la antrenamentul de ieri (de la 
stingă la dreapta) : Zoltan Uin, Traian Marcu, Dragan Savici, Ni
kos Kalogheropoulos, Dumitru Hărădău. Foto : N. DRAGOȘ
le regăsim alăturate pe pro
gramul partidelor care încep 
din această după amiază.

Pe „centralul mic“, campioa
na iugoslavă Mima Jausovec 
își face încălzirea alături de 
coechipierele sale Neni Del- 
mestre și Maja Kesic. Acestea 
din urmă caută să țină pasul 
cu puternicele drive-uri trimi
se de deținătoarea titlului con
tinental, cucerit anul trecut în 
ediția de la Prerov (Cehoslova
cia) a campionatelor epropene 
de amatori. Alături, pe un alt 
teren, vechea sa rivală Virgi
nia Ruzici, prima echipieră a 
reprezentativei României, face 
schimb de mingi rapide cu Ma
rian Mirza, nr-ul 3 în formația 
noastră masculină; în așteptarea

lari ai reprezentativei masculine 
— condusă de Constantin Năs
tase — erau și el In plină dis
pută, pe puncte ! Dumitru Hă
rădău, cîștigătorul recentului

Azi dimineață (ora 10) 
are loc, in Capitală» reu
niunea anuală a repre
zentanților federațiilor de 
tenis din țările balca
nice.

turneu de la Ehrlagen (6—0, 
6—1 cu vest-germanul Ulii 
Heine), primește replica lui 
Traian Marcu (și el remarcat 
peste hotare, semifinalist al 
turneului de la Gantoise T.C.,

va încerca să obțină, Ia 36 dc ani, a li a vidoric m turneul dc tenis
Primul record al celei de a 

XIH-a ediții a Jocurilor Mon
diale ale Surzilor — competiție 
de mare anvergură pe care ca
pitala țării noastre o va găzdui 
Intre 17 și 27 iulie — a fost 
doborit. Organizatorii au pri
mit înscrieri nominale din 34 
de țări, cu una mai mult decit 
in 1969, la Belgrad. In linii 
mari se scontează pe partici
parea a peste 1500 de sportivi, 
în rîndul acestora figurînd și 
cîțiva veritabili performeri cu 
rezultate de valoare internațio
nală.

Vi-1 mai amintiți pe a- 
lergătorul sovietic peste gar
duri Iuri Skomorohov 7 La 
Olimpiada din Mexic el s-a 
clasat pe locul V în cursa 
de 400 m garduri, recor
dul său personal (49,1) din acea

perioadă (și record al Uniunii 
Sovietice) fiind cotat printre 
cele mai bune rezultate din lu
me. Ca șl la Belgrad în 1969, 
sau MalmO în 1973, Skomoro
hov se va afla și de această 
dată In fruntea atleților sovie
tici, din lotul cărora se mai 
disting Valeri Lukas, un sprin
ter de 10,2 pe 100 m și 21,0 pe 
200 m, rezultate superioare ac
tualelor recorduri mondiale ale 
surzilor, care nu se omologhea
ză decit în cadrul Jocurilor 
Mondiale, și foarte tînăra arun
cătoare de disc, Olga Glodina, 
cu o performanță de 57 metri. 
Principalii adversari ai sporti
vilor sovietici în lupta pentru 
medalii vor fi ca de obicei at- 
leții din S.U.A., care vor pre
zenta Ia București pe Gary 
Washington (aleargă curent sub

21,0 pe 200 m) și Leo Bond cu 
recorduri sub 47,0 și 1:50,0 pe 
400 m și, respectiv, 800 m.

Cu 4 ani în urmă, la MalmO, 
înotătorii nord-americani cuce
reau 14 din cele 17 titluri puse 
in joc și pentru ediția actuală 
ei și-au propus un succes ase
mănător. Ronald Rice (5 meda
lii de aur și 7 recorduri mondi
ale la ediția precedentă) care 
înoată sub 56,0 pe „sută", 
Jeffrey Float (16 ani) cu 2:04,0 
pe 200 m liber și tînăra (14 ani) 
Laura Barber vor ataca și în 
acest an, la bazinul Dinamo, 
propriile recorduri mondiale.

O altă celebritate a acestor 
Jocuri Mondiale — 40 de me
dalii, dintre care 19 de aur, la

(Continuare in pag. 2-3)



CINE NU ABE DEPRINDEREA DE A MUNCI 
NU LUCREAZĂ NICI LA ANTRENAMENT

Am fost nu de mult la clubul 
șportiv Tractorul, de pe lingă 
cunoscuta întreprindere de trac
toare Brașov. Fiind vorba de 
o unitate sportivă a unei mari 
întreprinderi industriale, am 
vrut să aflăm cum muncesc 
sportivii și cum se ocupă de 
educarea lor organizația de 
partid. Ne-am adresat secreta
rului Comitetului de partid, 
Costică Toader, rugîndu-1 să 
ne spună cum stau lucrurile.

„Ne-am gîndit — spunea se
cretarul Comitetului de partid 
— că este greu de presupus ca 
tinerii să accepte din toată ini
ma regimul intens de lucru cerut 
de antrenamentul modern Înainte 
ca ei să aibă deprinderea de a 
munci. Iată de ce calitatea 
muncii în producție a sporti
vilor și îndrumarea lor în ate
liere se află de cîtva timp In 
atenția secretarilor organizați
ilor de partid și a maiștrilor. 
Aș vrea să precizez că, contrar 
unor păreri — care mai există 
și pe la noi —, munca în pro
ducție nu impietează asupra 
celei de la antrenament. Să 
fim înțeleși, este vorba în prin
cipal de tineri care nu ridică 
pietre de moară toată ziua, ci 
cărora li se dă de lucru pe 
măsura puterii și calificării lor, 
ei avînd în întreprindere ma
șini și utilaje moderne. Nu 
cunosc nici măcar un singur 
exemplu de mare sportiv in 
clubul nostru care să chiuleas
că sau să fie... menajat în pro
ducție. Asemenea oameni duc 
cu ei chiulul și îngăduința și 
pe terenul de sport, unde în
cearcă de asemenea să păcă

lească pe cei din jur, pînă la 
urmă păcălindu-se de fapt pe 
ei înșiși".

L-am rugat pe tovarășul Toa
der să ne dea cîteva exemple 
de tineri sportivi ridicați prin 
muncă la locul de producție.

„V-aș relata numai două 
cazuri care mi se par grăitoa
re: Isaia Romanov, din echipa 
noastră de fotbal, a fost sus
pendat pe doi ani pentru un 
gest foarte urit la adresa unor

ORGANIZAȚIA DE PARTID 
Șl EDUCAȚIA SPORTIVILOR

spectatori cu ocazia unui meci 
de fotbal din campionat. A 
fost chemat împreună cu con
ducerea clubului și criticat as
pru. Dar i s-a acordat în 
continuare încredere. Mutat 
într-un sector de muncă con
dus de un maistru foarte e- 
xigent, a fost dat — cum se 
spune — pe brazdă. A muncit 
bine, toată lumea l-a îndrăgit 
și cînd, după o vreme înde
lungată, a cerut să intre în 
rîndurile partidului, comuniștii 
au votat în unanimitate. Astăzi 
este căpitanul echipei de fotbal 
și se antrenează exemplar. 
Voleibalistul Florea Aristide, 
de la „energetică", a ajuns 
subinginer și se ocupă de pro
iectare. După programul de 
muncă merge la antrenament 
și dacă are ceva urgent de fă

cut se întoarce la planșetă, 
deși ne dăm seama că nu îi 
e deloc ușor.

Despre un alt voleibalist o 
să vă povestească șeful de a- 
telier Valentin Stânei, care a 
fost, la rîndul lui, jucător de 
volei". L-am găsit la antrena
mentul echipei sale. Cînd l-am 
spus despre ce este vorba, ne-a 
arătat un tînăr cu părul creț :

„El este „eroul". Constantin 
Zamfir. Rar ml-a fost dat să 
văd atîta îndemînare într-un 
singur om. E bun pentru ori
care dintre sporturi. Cîndva, 
era un tipic băiat bun, dar... 
cu lipsuri : se scula tîrziu, 
nu muncea cine știe ce, 
avea gînd de ducă. De cînd se 
știe era rezervă în echipă și 
asta nu-1 deranja. L-am cerut 
în atelierul meu și l-am pus 
la treabă. S-a făcut alt om, și 
in producție și la sport".

Ni s-a vorbit cu profundă 
considerație despre scrimeri 
(din formația clasată pe locul 3 
la sabie în campionatul repu
blican unii au venit ca elevi 
la școala profesională și au 
ajuns ingineri — Vlad, Ștefăni- 
că și Iliescu), ca și despre alți 
tineri cu care întreprinderea și 
clubul se mîndresc.

Am plecat spre gară pe o 
vreme cîinoasă, cu o ploaie 
rece și deasă. Pe terenurile 
clubului însă antrenamentele se 
desfășurau normal, „după gra
fic", senin, deși ploaia nu con
tenea...

Este și aceasta o dovadă că 
la Tractorul» lucrurile merg 
bine.

Mircea COSTEA

lOl
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LA BASCHET FEMININ, 0 EClJ

Șl AMBIȚIA BNUI LOC

Gum nepregatlmja ce a*

Nici ploaia, nici vfntul și nici 
zilele cu soare arzător nu au 
frtnat ambiția baschetbalistelor 
de a-șl Îndeplini programul de 
pregătire prevăzut pentru perioa
da petrecută la Poiana Brașov. 
Urclnd abruptul trambulinei de 
sărituri, străbătlnd In fugă la
birintul potecilor de la poalele 
Postăvarului și folosind intens 
aparatele ajutătoare din sala de 
forță, lotul de baschet care se 
pregătește pentru Universiada de 
la Sofia s-a străduit să-șl Îm
bunătățească pregătirea fizică 
generală. Desigur, nu au lipsit 
preocupările pentru creșterea va
lorii tehnlco-tactice individuale, 
in acest scop lucrul cu mingea 
pe terenul de Hr.gă cabana Rula 
fiind de un real folos.

Dar, să revenim la țelul prin
cipal al pregătirii efectuate la 
Poiana Brașov, acumulările can
titative cu efect imediat asupra 
calităților fizice. La acest ca
pitol, se poate spune că au 
fost Înregistrate rezultate remar
cabile, Ilustrate concret șl con
vingător de normele de control 
trecute la încheierea stagiului.

L-am Întrebat pe prof. Ioan 
Nicolau (care este ajutat de an
trenorul secund Nlcolae Martin și 
de dr. Viorel Cătăniclu) dacă 
problema eficacității jucătoarelor 
înalte (problemă cronică) a fost 
intrucltva rezolvată. „Acesta este 
un obiectiv permanent al pregă
tirii lotului pentru Universiadă

— ne-a răspuns antrenorul — 
căruia 11 acordăm întreaga impor
tanță cuvenită. Apreciez că ju
cătoarele pivot dau acum un ran
dament mal bun și pot contri
bui in mai mare măsură la spo
rirea randamentului întregii e- 
chlpe. Ne bizuim In special pe 
Rodlca Golan, Ștcfania Giurea, 
Mariana Andreescu șl Doina Pră- 
zaru, iar intr-un viitor foarte 
apropiat Întrevedem in Elena Fl- 
Up (n.r. : acum, In lotul de ju
nioare pentru Balcaniadă) o ju
cătoare de certă valoare. O pre
ocupare continuă avem șl pentru 
creșterea agresivității In apărare, 
precum șl pentru mărirea efi
cienței atacurilor rapide".

Nu este lipsit de Însemnătate 
să arătăm că de la începutul a- 
nului șl plnă acum au fost ru
late, In scopul unei selecții cit 
mal judicioase, 20 de jucătoare, 
17 dintre ele participînd șl la 
turneele Internationale desfășu
rate la Szombathely, Lodz și 
Halle. în momentul de față, lo
tul este format din Maria Ro- 
șianu, Ștefania Giurea, Rodlca 
Golan. Liliana Duțu, Magdalena 
Szekeli, Ana Aszalos, . Ileana 
Portik, Ecaterina Bradu, Ale
xandrina Leabu, Doina Mate, 
Diana Mihallc, Gheorghița Bolo
van, Mariana Andreescu și ur
mează să fie completat cu Ele
na Filip, Liliana Ciobotaru, Ma
riana Sandu șl Măndlca Ciubăn- 
can, aflate acum In lotul de
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Vineri, la Ploiești, începe a X-a ediție a Campiona

DE MilNE, LA BUENOS AIRES C.M DE SCRIMĂ CICLIȘTII ÎN LUPTĂ CU.• • • CRONOA
(Urmare din pag. 1)

Ildiko Bobis, Magda Maros, 
Kathalin Kovacs și decana de 
vîrstă a campionatelor, Ildiko 
Rejto, adversara Olgăi Szabo 
acum 15 ani !).

Dintotdeauna spada a fost 
proba surprizelor, aducind Ia 
fiecare ediție veleități surprin
zătoare, ce-i drept mai puțin 
la echipe (probă dominată de 
ani buni de reprezentativele 
Suediei, R.F.G. și Elveției) și 
mai pregnant în proba indivi
duală, unde tinerețea își ia tot 
mai mult „partea leului" (ac
tualul campion olimpic și mon
dial, Alexander Pusch, a cîști
gat prima sa medalie de aur 
intr-o competiție supremă la 20 
de ani). Dealtfel tinerețea con
stituie și amprenta Iotului nos
tru de spadă, ,,cei trei mușche
tari" (Liviu Angelescu, Ion 
Popa, Octavian Zidaru, toți în 
vîrstă de 22 de ani) fiind „în
cadrați" de experimentații Ni- 
eolae Iorgu și Constantin Bără
gan. în această componență, 
spadasinii români au constituit 
surpriza plăcută a acestui an, 
clasîndu-se pe primul loc în 
Turneul țărilor socialiste și pe 
locurile 2 în ,,Cupa Europei" și 
Turneul de la Tallin. Ce ne re
ține în a-i acredita cu șanse la 
medalii, la Buenos Aires, este 
inexplicabila cădere din Tur
neul celor 7 națiuni, cînd au 
Încheiat plutonul. Poate acum, 
pe un culoar mai avantajos, 
spadasinii noștri vor reuși o cla
sare în primele patru echipe 
ale lumii, performanță ce ar fi 
fără precedent în proba lor.

Floreta masculină va avea la 
actuala ediție a C.M. un- singur 
reprezentant, Petru Kuki, spe
cialist, dealtfel, al turneelor 
individuale. După un sezon 
șters, studentul bucureștean a 
reușit să „prindă" ultimul tren 
al selecției, clasîndu-se pe lo
cul 3 la Turneul țărilor socia
liste, de la Kiev. în selecționa
rea sa s-a ținut cont și de fap
tul că acum este momentul de 
tranziție între două generații 
de floretiști, unii dintre tradi
ționalii candidați Ja titlu, ca 
de exemplu campionul mon
dial, francezul Christian Noel,

sovieticul Vladimir Siankovici, 
maghiarul Jeno Kamuti retră- 
gîndu-se chiar din activitate. 
Și chiar dacă medaliatul olim
pic cu aur al probei (surpriza 
de la Montreal !), italianul Fa
bio Dal Zotto, are numai 20 de 
ani, Petru Kuki și francezul 
Frederic Pietruska (ambii 22 de 
ani) se numără printre primii 
outsideri. Cu condiția ca flore- 
tlstul nostru să înțeleagă că 
nu mai poate fi considerat doar 
o speranță, că trebuie să devină 
o certitudine !

Credem că in actualul con
text al probei de sabie, repre
zentanții noștri au prima șansă 
la titlul în întrecerea pe echi
pe. Motivarea : singura echipă 
din cele trei (U.R.S.S., Ungaria, 
România) 
patru ani 
medalii, 
structura 
săi fiind in plenitudinea valorii 
lor, este cea a țării noastre. 
Medaliații cu bronz de la Mon
treal (Ioan Pop — locul 4 și 
in finala individuală la J.O., 
Dan Irimiciuc, Alexandru Nilca, 
Corncliu Marin și Marin Mus
tață) constituie la această oră 
o echipă omogenă, sudată su
fletește, cu individualități re-

angrenate in ultimii 
in disputa pentru 

care își păstrează 
dc bază, componenții

cunoscute pe plan internațional 
și cu un bun moral, datorat și 
comportării constante de-a lun
gul acestui an. Această echipă 
nu s-a clasat mai jos de locul 
3 la nici una din marile com
petiții ale sezonului (in care au 
intrat aspre confruntări, precum 
Turneul celor 7 națiuni și „Cu
pa Europei"), iar Alexandru 
Nilca, acest excelent om de e- 
chipă, a dobîndit locul I în pro
ba individuală a Turneului ță
rilor socialiste. Pe lingă aceste 
argumente, să notăm și faptul 
că echipa U.R.S.S., campioana 
olimpică și mondială, nu va be
neficia la Buenos Aires de a- 
portul primilor săi trăgători, 
Krovopuskov și Sidiak, in timp 
ce formația Ungariei trece, se 
pare, printr-o perioadă de de
clin, vechii trăgători Slarot și 
Gerevitch nemaiavînd randa
mentul din anii precedențl, iar 
tinerii lor coechipieri neajun- 
gînd încă la valoarea acestora.

Lotul de scrimă al României, 
aflat in capitala Argentinei — 
după o perioadă de pregătire 
în comun cu scrimerii mexicani 
în țara aztecilor, ceea ce a con
stituit un bun prilej de adap
tare — așteaptă cu încredere 
startul marii întreceri.

Vineri încep la Ploiești în
trecerile celei de a X-a ediții 
a Campionatului Balcanic de 
ciclism. Programul lor este 
următorul:

• Cursa de 100 km contra
timp pe echipe (vineri; 
la ora 10; pe autostrada

— București intre 
kilometrice 52 și 

4X25 km);
• Conferința Balcanică 

bâtă la Poiana Brașov; pe or
dinea de zi aflîndu-se și un 
punct de deosebită importanță: 
organizarea „Turului Balca
nic");

• Cursa de fond (individua
lă) pe ruta Brașov — Rucăr — 
Rlșnov — Brașov — Poiana 
Brașov, 139 km (duminică; 
start la ora 9).

La cele două curse participă 
formațiile Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei, Turciei și Româ
niei. tn proba de 100 km con
tratimp pe echipe fiecare țară 
este reprezentată de cite o 
formație (4 rutieri), iar în cea 
de fond de un lot de 10 aler
gători. în prima probă, țara 
noastră va prezenta — în afară 
de concurs — și o echipă 
tineret, alcătuită din cicliști 
perspectivă.

Antrenorii Ion Ardeleanu 
Ion Stoica au definitivat alcă-

start

(sîm-

Prima echipiT a României la antrenament pi 
ordine : M. Romașeanu, N. Savu, I. Cojocai

de 
de

Și

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. I)

5 ediții — va putea fi urmări
tă la poligonul Dinamo. Este 
vorba de italianul Giovanni 
Calissano, creditat cu rezultate 
de 595 p la armă liberă 60 
focuri culcat și 1158 p la armă 
liberă 3X40 focuri. Nu mai 
puțin cunoscut în lumea spor
turilor tăcute este și jucătorul 
de tenis de masă japonez Ma- 
sayuki Ikushima, adesea pre
zent în concursurile de selec
ție ale compatrioților săi îna
intea marilor competiții mon
diale.

Și pentru că tot sîntem în 
lumea recordmanilor, să Subli
niem, la startul turneului 
minin de tenis, prezența dane
zei Erna Frederikson, ajunsă 
la respectabila vîrstă de 56 de

ani. Din 1949 și pînă în pre
zent ea a cîștigat fără întreru
pere proba de simplu, perfor
manță pe care va încerca să 
o repete și de această dată in 
fața unei alte favorite, ameri
canca Diane Spalding.

Iubitorii sportului nu 
trebui să scape evoluțiile 
baliștilor din Iugoslavia 
pioni mondiali în 1969 și 1973) 
și Norvegia, ca și pe cele ale 
baschetbaliștilor din S.U.A., 
campioni la toate edițiile în- 
cepînd din 1957, din rîndul că
rora se distinge Donald Lyons 
(2,02 m), un adevărat virtuoz 
al acestui joc.

vor 
band- 
(cam-

fe-
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și 17—16 cu Suedia), precum 
și un turneu triunghiular des
fășurat in R.F. Germania (28— 
18 cu Danemarca și 22—15 cu 
R.F. Germania).
• Un alt veteran al acestei 

ediții va fi discobolul vest- 
german Herbert Staecker 
vîrstă de 53 de ani.

• întrecerile turneelor 
volei, care reunesc 10 forma
ții feminine și 11 echipe mas
culine, printre care și repre
zentativele țării noastre, se vor 
desfășura în sala Olimpia și 
sala asociației sportive „Con
strucția". Principalele favorite 
sint selecționatele Uniunii So
vietice.

în
de

tuirea primei reprezentative a 
României: Vasile Teodor, Mir
cea Romașcanu, Ion Cojocaru, 
Nicolae Savu, uimind ca la în
trecerea de fond acestor cicliști 
să 11 se adauge Ion Butaru, 
Andrei Antal, Ion Paraschiv, 
Costică Bonciu, Ilie Butaru și 
Constantin Căruțașu, selectați 
dintr-un lot de 16 alergători.

Organizatorii — F.R. Ciclism 
șl organele sportive din Ploiești 
șl Brașov — au făcut intense 
pregătiri pentru a oferi con- 
curenților condiții optime de 
concurs. Dealtfel, la Ploiești 
au și sosit o bună parte dintre 
concurenți și ei apreciază e- 
forturile organizatorilor. în a- 
fara celor 4 alergători turci, 
deja veniți, au mai sosit Eroi 
Kuciikbakirci, Seyit Kirmizi, 
Hasan Can, Turan Ergin, Nuret
tin Kirpiksiz și Yusuf Ecevit 
(Turcia), cei 10 rutieri din Gre
cia și cei 10 alergători din Bul
garia. în cursul zilei de astăzi 
urmează să ajungă la Ploiești 
și lotul Iugoslaviei. El este al
cătuit din următorii cicliști: 
Bojan Ropret, Slobodan Arsov- 
ski, Miodrag Marinkovici, Ivan 
Bobavsacn, Drago Felih, Haz-
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TABERE DE PREGĂTIRE SPORTIVA
ORGANIZATE DE U. G. S. R. I nou 

ur- 
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ÎNTRE VORBE ȘI FAPTE• ••

Comisia de sport-turism a 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
în colaborare cu federațiile de 
specialitate, organizează, în 
perioada 17—27 Iulie a.c., ta
bere de pregătire ia care vor 
lua parte 400 de tineri selec
ționați cu prilejul competiții
lor sportive de masă ce au 
avut loc în acest an. Au fost 
stabilite următoarele discipli
ne : caiac-canoe (Tulcea). box 
(Brăila), canotaj feminin (Or-

șova), lupte libere (Timișoara) 
și lupte greco-romane (Ră
dăuți).

Sub conducerea celor mai 
buni antrenori, cei 400 de ti
neri vor beneficia de 12 zile 
de pregătire, după care vor 
fi supuși unor teste complexe. 
Cel cu aptitudini deosebite 
pentru sport vor fl îndrumați 
în secțiile de performanță ale 
asociațiilor șl cluburilor spor
tive sindicale.

• Ieri a sosit in Capitală 
danezul Knud Sondergaard, se
cretarul general al Comitetului 
Internațional al Sporturilor Tă
cute.

• Astăzi sînt așteptate dele
gația Noii Zeelande și un 
lot din S.U.A., iar mîine 
mează să sosească sportivi 
Japonia, Irlanda, Olanda 
Ungaria.

• Congresul C.I.S.S. ale cărui 
lucrări se vor desfășura în zi
lele de 16 și 17 iulie, la Hote
lul „Parc", urmează să stabi
lească gazda viitoarei ediții 
(în 1981) a Jocurilor Mondiale. 
Și-au prezentat candidaturile 
pînă în prezent R.F. Germania 
și Turcia.

• Formația de handbal a 
Norvegiei, una din favoritele 
turneului masculin, a cîștigat 
anul acesta campionatul țărilor 
nordice (22—17 cu Danemarca

După o întrerupere de cîte
va săptămîni (cauzată de par
ticiparea echipei reprezentative 
la „Cupa Prietenia"), motocro- 
siștii și-au reluat activitatea 
competițională participînd du
minică la un concurs republi
can organizat in cadrul „Da- 
ciadei" de asociația Automobi
lul Buzău. Traseul extrem 
dur, cu multe „trambuline" 
turale, „cocoașe" și pante 
brupte — fiind considerat 
unanimitate de specialiști ca u- 
nul din cele mai dificile par
cursuri 
concurenții 
constituind 
pregătirilor 
rea etapei 
tului național, programată du-

de 
na- 

a- 
în

din țară — a supus 
la un serios test, 
o utilă verificare a 
efectuate în vede- 

a doua a campiona-

minica viitoare in Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dcj.

Din păcate, de la startul 
întrecerilor au absentat repre
zentanții secțiilor I.R.A. Tg. 
Mureș, I.T.A., Tg. Jiu, Energia 
Cîmpina și C.S.M. Borzești. 
mintindu-ne că antrenorii 
instructorii acestor secții 
plîng adesea că elevii lor 
prea puține concursuri ia activ, 
începem să ne îndoim de afir
mațiile lor. Cert este un lucru : 
în cazul reuniunii de duminica 
trecută, conducerile secțiilor 
moto menționate au dat dovadă 
de dezinteres pentru sportul 
față de care au o reală respon
sabilitate.
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Ne-a vizitat zilele trecute la 
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Subsemnatul Bratu Septl- 
miu, profesor, domiciliat in 
București (...), tatăl fetiței 
Bratu Eleonora, născută pe 
data de 25 mai 1964, legitima
tă la clubul Metalul, secția de 
atletism, vd relatez următoa
rele :

Fata mea a participat pe 
ziua de 10 iulie 1977 ta cam
pionatele municipale de atle
tism juniori III la proba de 
400 m, unde s-a clasat pe 
locul I cu 1:42,2. Corpul de 
arbitri nu a clasificat-o, afir- 
mtnd că nu a fost înscrisă 
in concurs de către clubul 
Metalul (au mai fost Insă 
juniori care au fost biserici 
tn concurs la fața locului). 
Antrenoarea Georgeta Dumi
trescu a lipsit 
citeva zile din 
București, fiind 
plecată la Poia
na Brașov la
campionatele naționale de 
juniori I și a vertit pe Stadi
onul Tineretului exact tn 
timpul desfășurării cursei.

După terminarea probei 
m-am dus să văd ce timp a 
realizat fata mea, dar am 
fost apostrofat de o tovarășă 
arbitru care nota rezultatele 
probei și de un tovarăș ar
bitru tnalt, eu părul alb, care, 
„revoltați-, au afirmat cd 
fata nu avea dreptul să par
ticipe tn concurs pentru cd 
clubul Metalul nu a trimis 
„hirtie ștampilată și cu antet- 
cu numele fetiței.

Vă tntreb pe dumneavoastră 
dacă nu s-a scris inutil tn 
presă despre situația din at
letismul nostru, despre re
zultatele slabe ale atlețllor, 
despre participarea săracă a 
tineretului la acest sport, 
cind există tn Capitală astfel 
de birocrați. Oare ctnd a fost 
lansată competiția DACIADA 
nu s-a pus tocmai problema 
depistării și creșterii noilor 
talente ?

Nu pot afirma că fata mea 
este un mare talent, dar anul 
acesta nu a pierdut tn Bucu
rești nici o cursă cu fete de

vtrsta ei (13—14 ani), 
campioană municipală 
cros și a participat cu destul 
succes la crosul republican 
de la Timișoara ?i la Crosul 
Independenței de la Blaj. 
Practică atletismul de un an 
și dacă anul trecut tn prima 
cursă de 400 m a realizat 
1:55,0 — anul acesta a reu
șit 1:47,1 tu a doua alergare 
»i 1:42,2 tn a treia, deci sub 
baremul cerut de federație 
(1:44,0) pentru participarea la 
campionatele de juniori III, 
din 4 august.

Aș dori să adaug că antre- 
noarea Dumltre&cu a fost 
„sfătuită- si aduci fetița joi 
14 iulie ta concursul junioa
relor II și sd fie cronometra
tă pe too m tn cursa acesto
ra de 500 m. Vă tntreb: de

ce un nou con
curs și o crono
metrate specială 
ctnd, de fapt, a 
ctștigat titlul de 

municipală? Pro- 
o 

„hirtie ștam-
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© 230 de jucători — 495 cartonașe galbene I
• 23 de jucători eliminați I

„Balonul e rotund!" Trei cu
vinte care ne aduc mereu a- 
minte că în acest sport nu e- 
xistă învingători și învinși di
nainte, că, în orice moment, ra
portul de forțe se poate schim
ba, în funcție de pregătirea 
tehnică, fizică și morală a unei 
echipe sau alta, de climatul 
disciplinar dinaintea fi din

nuși. Ba, de multe ori, abate
rile lor au fost trecute cu ve
derea, cum a fost cazul porta
rului Iordache, care n-a primit 
nici măcar o admonestare pen
tru atitudinea lui in meciul 
Steaua — Dinamo. Și nu e sin
gurul exemplu de acest fel!

Dealtfel, faptnl că 23 de ju
cători din campionatul Diviziei

„Radiografia** 
cartonașelor gaibene
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Am reținut fata tn Bucu
rești special pentru acest 
concurs și acum mă văd ne
voit să-l prelungesc șederea 
și să-i stric vacanța, după un 
an in care a depus eforturi 
serioase atît la învățătură cit 
și la antrenamente și con
cursuri unde — culmea! — 
a reprezentat municipiul 
București.

Vă rog să-mi răspundeți 
dacă arbitrii au procedat co
rect. Eu cred, mai degrabă, 
cd birocrația nu a părăsit 
corpul de arbitri, pe care văd 
că-i interesează parafele și nu 
rezultatele și atragerea copi
ilor pe stadioane. Se pare că 
provincia lucrează cu mal pu
țini birocrați și rezultatele 
sînt acolo altele. S-au între
bat, oare, tovarășii arbitri ce 
s-a înttmplat tn sufletul co
psului după efortul depus tn 
cursă ctnd a văzut că nu este 
clasificat ?

Cu stimă,
S. BRATU, Buc. 12 iulie

I
I
I
I
I
I
I
I

N. R. — Nu, nu s-au întrebat, tovarășe Bratu. De fapt, trebuie 
să știți ci nu este prima dată cind arbitrii din București fac 
exces de zel acolo unde nu trebuie, în concursurile copiilor. 
Ne-am Interesat șl am aflat că pe arbitrul „Intransigent- H 
cheamă Eugen Lupașou, dar acest lucru are mal puțină Impor
tanță. Dacă fata dv. a fost totuși primită tn Întrecere, perfor
manța cu care a fost Înregistrată, 1:42,2, 11 dă dreptul să par
ticipe la campionatele naționale.

BALCANIADA DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

via), Cevdet Cika (Turcia), 
Lîuben Ghenov (Bulgaria). 
Delegația bulgară este cea mai 
numeroasă, anunțînd cite pa
tru titulari pentru fiecare for
mație, pe care-i va folosi pe 
rînd in meciurile de pe_ pro
gram. Frații Bojidar și 
Pampuiov, 
dat, ca și 
Moskova 
Iova, pot 
greu de 
adversar.

Ultimele 
au fost puse la 
drul ședinței tehnice de asea
ră, desfășurată în saloanele 
hotelului „Dorobanți". Cu acest 
prilej, celor doi arbitri prin-

Matci 
un cuplu bine su- 
jucătoarele Diana 

sau Dora Ranghe- 
fi fiecare obstacole 
trecut pentru orice

detalii organizatorice 
punct In ca- I
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Etape de suspendare pentru trei cartonașe galbene
JIUL — 15 etape de suspendare. CORVINUL — 12, RAPID — 

11, F.C.M. GALATI și STEAUA — alte 10, SPORTUL STUDEN
ȚESC, F. C. CONSTANTA — alte 9, F. C. BIHOR, U.T.A. S. C. 
BACAU, POLITEHNICA IAȘI — cite 8, A.S.A. TG. MUREȘ, 
F.C.M. REȘIȚA UNIVERSITATEA CRAIOVA — cîte I, POLI
TEHNICA TIMIȘOARA — I PROGRESUL — 4, F. C. ARGEȘ 
— 3, DINAMO — 2.

Jucătorii cu cele mai multe etape de suspendare : Stoica 
(Steaua), Petcu (Rapid), Bldin șl Mlculescu — cite 3, L Con- 
stantinescu, Haiduc, Nedelcu II, Anton, Văetuș, TȘlihoi, Porațehi. 
Rusu, Augustin, Sălăjan, Mulțescu, Nignea, Ciugarin, Tănăscscu 
șl Anghelini — cite 2.

4, F.

JIUL 44 de cartonașe — 
12 jucători, F.C.M. GALAȚI 
43—15, CORVINUL 43—16, 
RAPID 40—14, STEAUA 
32—14, U.T.A. 28—14,
SPORTUL STUDENȚESC 
26—13, S.C. BACAU 26—15, 
F.C. CONSTANȚA 25—14, 
POLITEHNICA IAȘI 25— 
12, F.C. BIHOR 25—13, PO
LITEHNICA TIMIȘOARA 
23—16, F.C.M. REȘIȚA 
22—9, UNIVERSITATEA
CRAIOVA 22—14, PROGRE
SUL 20—9, A.S.A. TG. MU
REȘ 20—10, F.C. ARGEȘ 
18—U, DINAMO 13—9.

Deci, 230 de 
(din totalul de 
siți în această 
colecționat 495 
nașe galbene.

jucători 
397 folo- 

ediție) au 
de carto-

și insultarea 
acele

efon). In 
r din e- 
lionatului 
^pentru 
PS pe 
formației 
u cu Că- 
cu Ring,
G. Deac 

p, urmată
P Și O- 

A P-

Tot pe baza hipică din loca
litate, a început și etapa întîi 
a campionatului pentru juniori. 
In prima probă, cea de dresaj, 
locul întîi a revenit călăreței 
Ana Barabaș (Agricola Lugoj), 
cu Artist, care, acumulînd 552 p, 
și-a depășit clar partenerii. Pe 
următoarele poziții s-aU clasat 
doi reprezentanți ai 
Steaua, Radu Marcoci 
fatlar 453 p și Răzvan 
cu Burlac 448 p.

clubului 
cu Mur- 
Linteănu

SPORT INFORMEAZĂ
bcurați-vă 
pronosport 
Lnțl 
hui dintre 
răspinditc

10.000

izvor 
CtȘTI-

puteți

300“ și

lintre cel 
care au

n Săveni, 
lei ;

Craiova,

Rășinari,

,n Martl-

nești, jud. Hunedoara 
lei ;

RUHVERGER RIFCA CUTA din 
București — 10.000 lei.

LOZUL IN PLIC — 
PERMANENT DE MARI 
GURI !

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va ii televizată la ora 17,45. Re
zultatele tragerii vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 IULIE 1977

CATEGORIA 1: (13 rezultate) 1 
variantă lO°/o a 31.283 lei ; CATE
GORIA 2 : (12 rezultate) 6,95 va
riante a 5.401 lei ; CATEGORIA 
3 : (11 rezultate) 117,05 variante a 
481 lei.

Cîștlgul de 31.283 lei jucat 10% 
a fost obținut de DUMITRU DI- 
NESCU din București.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cipali — Juliet* Namian-Boboc 
(feminin) și Florca Tănase 
(masculin) — le-au fost pre
zentate de către căpitanii echi
pelor listele definitive ale for
mațiilor participante. După 
cum am mai anunțat, în pri
ma zi a Întrecerilor (azi, de la 
ora 14) se întîlnesc ROMA
NIA — TURCIA și GRECIA — 
IUGOSLAVIA, In turneul mas
culin ; IUGOSLAVIA — GRE
CIA, BULGARIA — TURCIA, 
In cel feminin. (Rd. V.)

I
I
I
I
I

-F.

timpul meciului. Ceea ce ara
tă, de fapt, că balonul nu este 
chiar atit de... rotund, că a- 
proape fiecare rezultat are o 
explicație, legată de potențialul 
ei crescut sau scăzut, rod al 
unor eforturi reale, deci alunei 
discipline hotăritoare în orice 
sport, și mai cu seamă în 
pe echipe, cu atiția factori de
pendent unul, de altul.

Ce se poate spune despre 
matul disciplinar care a existat 
in rindurile celor 18 echipe din 
Divizia A, de-a lungul celor 34 
de etape ale campionatului re
cent încheiat? La ora bilanțu
lui, este cazul să arătăm că in 
primul eșalon disciplina Încă 
nu a atins cota așteptată, chiar 
dacă pe ordinea de zi a Comi
siei de specialitate numele u- 
nor jucători din Divizia A au 
figurat mai rar decit ale fotba
liștilor din diviziile inferioare. 
Dar cerințele sînt altele și ele 
sînt cit se poate de firești: 
jucătorii fruntași, mulți dintre 
ei componenți ai Ioturilor re
prezentative. trebuie să fie e- 
xemple de disciplină, de atitu
dine sportivă, de fair-play. 
Ochii spectatorilor, ai celorlalți 
jucători — începînd cu juniorii 
— sînt ațințiți asupra lor, echi
pele mici imitindu-le pe cele 
mari, invățînd de la ele nu nu
mai tactici de joc și execuții 
tehnice, ci, în primul rînd, pre- 
luînd exemplele Iot in materie 
de disciplină. Uneori, juniorii 
programați In meciul de des
chidere, rămînînd pe stadion, 
asistă la unele scene neplăcute 
cum ar fi protestele la deci
ziile arbitrilor, intrări dure, și 
chiar la lovirea intenționată a 
adversarilor. Ținînd seama de 
toate acestea, socotim că ju
cătorii din Divizia A ajunși in 
fața comisiei de disciplină au 
fost tratați nu o dată cu mă-

cele

cli-

A au văzut cartonașul roșu, 
părăsind deci terenul, esic de 
natură să dea de gîndit. Din 
acest punct de vedere, o nedo
rită „performanță" a realizat 
Steaua, care a avut 4 jucători 
eliminați. O urmează în acest 
clasament deloc măgulitor 
Rapid și F.C. Bihor — cu cîte 
3 jucători. Și acesta este nu-

Jucători eliminați
STEAUA 4 (Dumitru, 

FI. Marin, Zamfir, Anghe- 
lini), RAPID 3 (Petcu, Șu- 
tru, Rontea), F.C. BIHOR 
3 (Florescu, Popovici, Al- 
bu), F.C. ARGEȘ 2 (Radu 
H, C. Olteanu), F.C.M. 
GALAȚI 2 (I. Constant!-
nescu, R. Dan), CORVI
NUL 2 (Vlad, R. Nunweil- 
ler), U.T.A. 1 (Cura), PO
LITEHNICA IAȘI 1 (RO- 
milfi), F.C. CONSTANȚA 1 
(Gătej), JIUL 1 (Augus
tin), DINAMO 1 (T. Ma
rin), SPORTUL STUDEN
ȚESC 1 (M. Sandu), A.S.A. 
TG. MUREȘ 1 (Hajnal).

Echipele Universitf-tea 
Craiova, Progresul, S. C. 
Bacău, Politehnica Timi
șoara și F.C.M. Reșița nu 
au avut nici un jucător c- 
Umlnat de pe teren.

mai grupul jucătorilor invitați 
la vestiare, la care se adaugă 
alți 118 (rețineți: UNA SUTA 
OPTSPREZECE!!) care au fost 
suspendați pentru acumularea 
a trei cartonașe galbene. „Re
cordul" recordurilor l-a stabilit 
hunedoreanul Miculcscu, care a 
acumulat 9(!) cartonașe galbe
ne, stînd pe tușă 3 etape.

Evident, există abateri șî a- 
bateri, de la nerespectarea dis
tanței de 9,15 m pînă la lovi-

rea adversarului 
arbitrului. Dar chiar și 
încălcări ale regulamentului de 
joc pe care unii ar vrea să le 
considere abateri „în focul lup
tei" nu sînt inerente. Cea mai 
bună dovadă în acest sens o 
oferă o serie de jucători care 
de-a lungul celor 90 de minute, 
meci de meci, au luptat cu dîr- 
zenie pentru culorile echipei 
lor, fără însă a comite abateri 
de la disciplină, fiind apreciat! 
de arbitri pentru corectitudinea 
lor în teren. Un asemenea e— 
xemplu ni-1 dă Florin Cheran 
(Dinamo). El este cunoscut 
pentru jocul lui bărbătesc, at
letic, pentru intervențiile sale 
decisive, pentru ambiția cu 
care luptă, dar cele mai bune 
„referințe", sîntem siguri, pot 
veni din partea adversarilor lui 
pe care, de cele mai multe ori, 
li învinge in lupta pentru ba
lon, dar niciodată nu-i lovește; 
respectîndu-i din toate puncte
le de vedere, considerîndu-i,’ 
așa cum sînt de fapt, parteneri 
de joc și nu adversari. Jucători 
ca Ștefănescu („U“ Craiova); 
Vigu (Steaua), Bigan (F.C. Bi
hor), Nistor (F.C. Constanta); 
Varodi (A.S.A. Tg. Mureș). De
nude (U.T.A.), Lața și Dena- 
brovschi (Politehnica Timișoa
ra) trebuie amintiți, de aseme-i 
nea, la același capitol, ei fi
ind exemple de conduită spor
tivă. în general, jucătorii «i— 
guri de posibilitățile lor, care 
ating parametrii maximi ai for
mei sportive, nu încalcă disci
plina sub nici unul din aspec
tele ei. Ei nu protestează Ia 
deciziile arbitrilor, nu-și jig
nesc adversarii, nu provoacă 
incidente. Astfel de abateri (șl 
altele) sînt săvîrșite de jucă
torii nepregătiți, care își pierd 
eontroluî nervilor din cana» 
propriilor lor nereușite, căulîn- 
du-i pe vinovați în rindurile 
adversarilor și arbitrilor.

Jack BERARIU
Gheorghe NERTEA

l

Se s£îrșește vacanța

DIVIZIONARELE „A“ ÎNCEP PREGĂTIRILE PENTRU „SESIUNEA DE TOAMNA*
După cum se știe, la 21 au

gust cele 18 formații de Di
vizia A se vor alinia la startul 
celei de d" 60-a ediții de cam
pionat. în aceste zile, jucătorii 
se află în vacanță sau la tra
tament, pe litoral și în diferite 
stațiuni balneoclimaterice. în 
jurul datei de 16 iulie, toți vor 
reveni la cluburile lor pentru 
reluarea antrenamentelor. Să 
vedem, in rindurile care urmea
ză, programul și proiectele de 
viitor ale echipelor : • DINA
MO a planificat vizita medica
lă pentru data de 15 iulie. In 
perioada 17—26 iulie bucureș- 
tenii se vor deplasa la Predeal 
pentru un stagiu de pregătire. 
După revenirea în Capitală, 
la 28 iulie, campioana pleacă 
în Olanda, unde va efectua un 
turneu în care sînt incluse 
4—5 jocuri amicale. La data de 
12 august, Dinamo revine în 
țară, cînd va angaja o sultă de 
2—3 meciuri amicale în vede
rea. definitivării formației de 
bază • STEAUA, care a înche
iat sezonul competițional de 
vară mai tirziu, începe pregă
tirile la 23 iulie. Prima par
te a perioadei precompetiționale 
(23 iulie — 4 august) se va 
desfășura la Brașov. Apoi an
trenamentele vor, continua în 
Capitală și vor alterna cu 
numeroase jocuri de verifica
re • UNIVERSITATEA CRA
IOVA se va reuni la 20 iu- 
lie.- Zilele de 21 și 22 iulie 
vor fi afectate controlului me
dical. Conducerea tehnică a

echipei și-a propus ca prima 
etapă pregătitoare să se desfășoare - - - -
rioada 22 iulie — 10 august) • 
A.S.A. TG. MUREȘ va rămine 
la început în localitate. Intre 
24 iulie și 3 august se va de
plasa la Sovata, unde va pune, 
bazele unor acumulări fizice. 
In continuare, mureșenii vor 
fi prezenți între 5—I august la 
Baia Mare, la competiția „Cupa 
Minerului" • JIUL va efectua 
prima parte a pregătirilor la 
Petroșani, după care, în pe
rioada 1—12 august, are pro
iectat un turneu de 5—6 
jocuri în Iugoslavia si Italia • 
POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Noul antrenor principal al e- 
chipei, Angelo Niculescu, va 
lua primul contact cu jucătorii 
săi la 15 iulie. După obișnuita 
vizită medicală, caravana timi
șoreană se va deplasa la 
Bușteni, unde, între 16—27 iu
lie, va parcurge un stagiu de 
pregătire. La 
denții vor pleca 
cia), unde, la 31 
ține meciul cu 
drul Cupei Balcanice inter-clu- 
buri • SPORTUL STUDEN
ȚESC va cunoaște în aceste 
zile... noul cuplu de antre
nori. Conducerea clubului a de
cis ca lotul echipei să se de
plaseze la Cîmpulung Moldo
venesc în perioada 18—31 iu
lie. In continuare, formația 
bucureșteană are în proiect 
efectuarea unui turneu peste 
hotare, probabil în Turcia •

la Poiana Brașov (pe-

28 iulie, stu- 
la Izmir (Tur- 
iulie, vor sus- 
Altai din ca-

POLITEHNICA IAȘI se reu
nește la startul pregătirilor la 
16 iulie, primele antrenamente 
urmînd a se desfășura în lo
calitate. Apoi, pînă la 8 au
gust, pregătirile se mută în lo
calitatea Cîmpulung Moldove
nesc. între 8—14 august, ieșenii 
pleacă într-un turneu în Uniu
nea Sovietică, la invitația clu
bului Nistru Chișinău e F. C. 
BIHOR și-a planificat o pe
rioadă de pregătire la Stina 
de Vale. Revine la Oradea la 
24 iulie, iar după o altă săptă- 
mînă de antrenamente pleacă, 
în primele zile ale lunii august, 
într-un turneu în Polonia • 
S.C. BACAU își reia pregăti
rile în localitate, rămînînd la 
Bacău pînă la 23 iulie. Ca și 
în alți ani, conducerea tehnică 
a decis ca stagiul de pregătire 
să se desfășoare tot la Slă- 
nicul Moldovei, în perioada 24 iu
lie — 7 august e F. C. ARGEȘ 
se va afla între 18—26 iulie pe 
Valea Prahovei, la Sinaia. Apoi 
antrenamentele vor continua 
acasă. între 5—7 august, arge
șenii se deplasează la Baia 
Mare, unde vor participa la 
competiția „Cupa Minerului" 
• U.T.A. are și ea un nou an
trenor principal — pe Ion Io- 
nescu. Trei zile de acomodare 
„la domiciliu", după care ară
denii se vor deplasa la Deva, 
unde vor rămîne pînă la sfîr- 
șitul lunii iulie. Vor juca un 
„amical", la 30 iulie, cu echi
pa Union Berlin, după care in

tenționează să plece, după 3 
august, într-un turneu in U— 
niunea Sovietică • F.C.M. RE
ȘIȚA. Echipa rămîne In loca
litate întreaga perioadă pre
gătitoare, deoarece beneficiază 
de condiții optime de instruire^ 
La 25 iulie, primește vizita 
echipei Union Berlin. în pe
rioada 11—14 august, reșițenlf 
participă la „Cupa Drobeta 
2 000“ • F.C. CORVINUL es
te, deocamdată, în așteptarea 
definitivării conducerii tehnice; 
Pregătirile se vor desfășura în 
stațiunea Cinciș, de lingă Hu
nedoara • F.C. CONSTANȚA 
va rămîne întreaga perioadă 
pregătitoare în localitate, 
parcursul lunii august, 
stănțenii așteaptă vizita 
formații de peste hotare • 
PETROLUL PLOIEȘTI

Pe 
con— 
unor 
F.C; 

va 
face primul apel la 16 iulie, 
în primele două zile, jucătoriL 
vor fi supuși testului medical;, 
între 18—31 iulie, lotul pe
troliștilor se va afla la Bna- 
gov • C.S. TÎRGOVIȘTE va ră- 
mîne primele patru zile (16—19 
iulie) în localitate. Va urma un 
scurt stagiu (20—25 iulie) la 
Pucioasa, după care sediul pre
gătirilor se va muta la Snagov 
(26 iulie — 5 august). Antre- 
norul N. Proca intenționează 
să-și verifice cit mai mult e- 
levii într-o suită de jocuri a- 
micale • F.C. OLIMPIA SA- 
TU MARE va pleca în stațiu
nea Izvoarele (Maramureș), un
de va rămîne pînă la «fîr- 
șitul lunii iulie.



MECIUL AMICAL ROMÂNIA - R. P. CHINEZA 
(TINERET) LA TENIS DL MASĂ

SF. GHEORGHE, 12 (prin te
lefon). Meciul amical inter
național de tenis de masă 
dintre reprezentativele de tine
ret A și B ale României și 
Republicii Populare Chineze, 
desfășurat in Sala sporturilor 
din localitate, a oferit întreceri 
de un bun nivel tehnic și spec
tacular și s-a încheiat, așa cum 
era de așteptat, cu victoria oas
peților. La fete, R.P. Chineză B 
(Yu Cin-cia, Li Su-yn) a în
vins cu 3—0 echipa similară a 
României, formată din Gabriela 
Kadar și Crinela Sava. în par
tida formațiilor A oaspetele au 
cîștigat la un scor mai strîns

De vineri, la Ploiești

BALCANIADA BASCHETBALISTELOR JUNIOARE
Pe lingă realizarea unei per

formanțe cit mai bune, pentru 
reprezentativele Bulgariei, Iu
goslaviei și României participa
rea la Balcaniada baschetbalis
telor junioare constituie anul 
acesta și un foarte util prilej 
de verificare a pregătirilor e- 
fectuate în vederea campionatu
lui european, programat între ! 
și 14 august, la Haskovo și Di- 
mitrovgrad. întrecerile balcanice 
vor ,avea loc de vineri pînă 
duminică, în sala Victoria din 
Ploiești, și vor reuni cele trei 
echipe amintite, precum și (în 
afară de concurs), selecționata 
universitară a României.

Ieri a fost alcătuit programul 
Balcaniadei ale cărei jocuri se 
vor disputa astfel ; vineri, de

Astăzi, la Salonic

ÎNCEP campionatele balcanice
DE VOLEI

Ieri au plecat în Grecia, pen
tru a lua parte la Campionatele 
balcanice de volei, echipele re
prezentative de juniori și juni
oare ale țării noastre. La com
petiție, care începe astăzi la 
Salonic, mai participă echipele 
masculine și feminine ale Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei și 
Turciei.

Echipa noastră feminină, deți
nătoarea titlului, prezintă la a- 
ceastă ediție un lot sensibil în
tinerit, în cadrul căruia se re
marcă Gulmiza Gelil, Kate Tca- 
cenco. Doina Popescu, Lia Ca- 
tarig. Mioara Bistriccanu, Ga
briela Cojocaru, Margareta Lă

ții leningrad

M GHEORGHiO 
A REMIZAT 

CU VAGANIAN
LENINGRAD, 12 (Agcrprcs). 

— După 13 runde, în turneul 
internațional de șah de la Le
ningrad continuă să conducă 
Oleg Romanișin cu 8p(l),urmat 
de Vaganian — 7 p (2) și Gar
cia — 61/, p (2). Marele maes
tru Florin Gheorghiu, care în 
runda a 13-a a remizat cu 
marele maestru sovietic Rafael 
Vaganian, se află pe locul 9, 
cu 6 p.

Alte rezultate : Smîslov — 
Vogt 1—0 ; Garcia — Beliavski 
1—0 ; Romanișin — Smejkal 
1—0 ; Kociev — Taimanov 1—0; 
Radulov — Kuzmin */i—Vj ; 
Tal — Ribly */2—‘/2 ; Balașov — 
Karpov */2—’A.

ATLETISM • La campionatele 
Iugoslaviei (Nova Gorica), Nenad 
Stekicl a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonului 
la lungime cu 8,27 m. Săptămîna 
trecută, Jacques Rousseau a rea
lizat 8,33 m, rezultat neomologa- 
bil deoarece a fost obținut cu 
vînt favorabil • La Dublin, John 
Walker a cîștigat proba de o 
milă ou 3:52,0, fiind urmat de 
Coghlan — 3:53,4 și Waigwa — 
3:54,5, iar Raelene Boyle a termi
nat învingătoare la 100 m în 11,6 
șl 200 m în 23,4. Alte rezultate 
(masculin) : 100 m — Wells 10,6 ; 
400 m — Solomon 47,4 ; 5 000 m 
— Dixon 13:35,6 ; 800 m — McLean 
1:46,3.

BOX a Iugoslavul Mate Parlov 
șl-a păstrat titlul de campion eu
ropean la semigrea, învlngînd la 
puncte, după 15 reprize, pe nor
vegianul Harold Skog.

CICLISM • Cea de-a 12-a etapă 
a Turului Franței (Rouen — Rou- 
beaix, 242 km) a fost cîștigată de 
francezul J. P. Danguillaune, in 
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(3—2), victoriile fiind realizate 
de : Cian Kan-mei — 2, Sun 
Min —1, Eva Ferenczi — 1. Pro
ba de dublu a revenit forma
ției noastre (Eva Ferenczi, Ma
ria Păun), cu 2—1.

întrecerea băieților s-a des
fășurat intre echipe de patru 
sportivi și a fost cîștigată, de 
asemenea, de jucătorii chinezi, 
la scorul de 9—4. Au realizat 
victorii Wan Wen-iun — 3, 
Cian Liu-wei — 1, Hu Wei-sin 
— 2 și Cen Iun — 3, respectiv, 
Cristinel Romanescu — 1, Iosif 
Bohm — 2, Paal Denes —1 și 
Zsolt Bohm — 0.

la ora 17: România (senioare)
— România (junioare), Bulgaria
— Iugoslavia ; simbătă, de la 
ora 17 : România (s) - Iugo
slavia, România (j) — Bulgaria; 
duminică, de la ora 17 : Româ
nia (s) — Bulgaria, România 
(j) — Iugoslavia.

Lotul junioarelor românce s-a 
înapoiat duminică din turneele 
întreprinse în Cehoslovacia 
(„Cupa Prietenia") și în Unga
ria (partide amicale cu repre
zentativa țării gazdă), iar luni 
și-a reluat antrenamentele.

• La Atena a avut Ioc Bal
caniada de baschet a juniorilor. 
Clasamentul final: 1. Grecia
0 p. 2. Iugoslavia 5 p, 3. Bulga
ria 4 p, 4. România 3 p.

(JUNIORI)
laț. Camelia Ursache. Nu au 
putut face deplasarea Slarilena 
Grigoraș (accidentată), Luîza 
Malezian, Dana Nicolaescu și 
Ildiko Gali (reținute de exame
ne). Antrenori : M. Dumitrescu 
și D. Blaier.

Lotul masculin, pregătit de 
M, Chezan șl I. Șoacă, cuprin
de pe Roșioru. Minea» Vrîncuț, 
Cr. Popescu. Căta-Chițica, Ga
vrila, Mița, Sighiartău, Czik» 
Calița și Roncsik (lipsește titu
larul Ad. Pustiu).
VOLEIBALISTELE SENIOARE, 

LA SCHWERIN
Tot ieri a plecat la Schwerin 

(R. D. Germană) reprezentativa 
de senioare a României (fără 
Liliana Pașca, Irina Petculeț și 
Maria Rusu), care va lua parte 
la un turneu amical în compa
nia formațiilor U.R.S.S., R.P..D. 
Coreene și R. D. Germane.

PRELIMINARIILE C. M.
DE JUNIORI LA FOTBAL 
DE LA 1 IANUARIE 1978

TUNIS, 12 (Agerpres). — Comi
tetul F.I.F.A., însărcinat cu orga
nizarea campionatului mondial 
de fotbal pentru juniori, a ținut 
la Tunis o reuniune prezidată 
de Harry Covan, In prezența 
Iul J. Havelange, președintele fo
rului internațional. Cu această 
ocazie, Rene Courte, secretarul 
de presă al F.I.F.A., a anunțat 
că s-a procedat la un schimb de 
păreri asupra celei de a doua 
ediții a turneului pentru care 
și-au depus — după cum se știe 
— candidatura i țări : Iran, Ja
ponia, Austria, S.U.A., Uruguay 
șl Olanda. întrecerile turneului 
final vor avea loc în anul 1979, 
iar meciurile preliminare vor 
începe la 1 ianuarie 1978.

TELEX
7 h 07:03. Ei a fost urmat la 7 sec. 
de un pluton condus de Schuiten 
(Olanda). In clasamentul general 
individual oontinuă să conducă 
vest-germanul D. Thurau, ou 
68 h 28:16. El este urmat de Eddy 
Merckx, la si sec. • Turul Boe
mei s-a încheiat la Novy Bor cu 
victoria lui Bemd Drogan (R. D. 
Germană), urmat de cehoslovacii 
Jiri Skoda și Petr Matousek a Pro
ba de 1 000 m cu start de pe loc, din 
cadrul C.M. juniori de la Vlena, 
a fost cîștigată de Reiner Hânlsch 
(R. D. Germană) cu 1:06,54.

FOTBAL • Rezultatele din eta
pa a 3-a a „Cupei de vară“ : 
Vojvodina Novl Sad — Halmstad 
3—o ; AK Graz — Frem Copen
haga 0—2 ; Eintracht Frankfurt 
Pe Main — F.C. Ztlrich 4—1 ; 
Zbrojovka Bmo — Austria Salz
burg 3—1 ; KB Copenhaga — 
Sturm Graz 2—1 ; LlllestrSm — 
Jednota Trencin 2—3 ; Zaglebie

J. O. Moscova 1980

PRINDE CONTUR „SPUTNIKUL", 
TABĂRA TINERETULUI

Ne-am obișnuit ca la fiecare 
patru ani să vedem ridieîn- 
du-se, în împrejurimile „capi
talei sportului mondial", adică a 
orașului care găzduiește o edi
ție a Jocurilor Olimpice, tabăra 
internațională a tineretului. La 
fel ca și celelalte mari și mo
derne instalații sportive, cum 
sînt satul olimpic, hotelurile și 
bazele turistice, tabăra interna
țională a tineretului face parte 
integrantă din decorul obișnuit 
al J.O. Și aceasta pentru că, 
înainte de toate, marile dispute 
olimpice sînt o sărbătoare a 
tineretului și este firesc ca în 
acele zile solemne tinerii veniți 
din lumea întreagă să poată 
avea acces la tribunele sta
dioanelor și sălilor de sport, 
unde concurenții de vîrsta lor 
își dispută cu ardoare onoarea 
de a cuceri medaliile olimpice. 
Dar cum călătoriile turistice 
sînt adeseori, o plăcere prea 
costisitoare pentru unii, o so
luție a fost să se construiască 
tabere speciale unde tinerii 
spectatori, amatori de sport, să

Printre noile construcții sportive ale capitalei sovietice, in afara 
celor de la tabăra internațională a tineretului, se numără fi com
plexul de pe Prospectul Păcii, compus dintr-un stadion (45 000 de 
locuri) pentru baschet Și box și dintr-o piscină acoperită (10 000 
locuri). Iată in imaginea noastră macheta acestui frumos complex 

sportiv.

„TROFEUL HUNGARIA" - 0 REEDITARE 
A TURNEULUI OLIMPIC DE POLO

întrecerile celui mai impor
tant turneu internațional de 
polo al sezonului, dotat cu 
„Trofeul Hungaria", încep as
tăzi, la Budapesta, în bazinul 
descoperit din insula Margare
ta. Competiția — o veritabilă 
reeditare a turneului olimpic 
de la Montreal — urma să reu
nească pe primele 8 clasate la 
J.O. din 1978, în ordine : Un
garia, Italia, Olanda, România, 
Iugoslavia și R.P. Germania. 
Sportivii vest-germani au anun
țat însă că nu pot participau 
In această situație, la competi
ție va participa formația Uni
unii Sovietice, campioană a lu
mii în 1975. Astfel, forța tur
neului a crescut considerabil și 
nu exagerăm cîtuși de puțin 
afirmînd că la Budapesta se a- 
flă reunită, în aceste zile, toată 
elita polo-ului mondial.

Reveniți de la San Remo, ju
cătorii primei noastre reprezen
tative și-au continuat pregăti
rile la Cluj-Napoca, plecînd 
apoi direct spre capitala țării 
vecine unde au ajuns marți la 
amiază. Antrenorii A. Grințescu 
și Șt. Kroner var avea la dis
poziție întregul lot, inclusiv pe 
Schervan, care nu a putut fi 
folosit la meciurile din Italia. 
Cei 11 jucători care au făcut

Sosnowlec — ASK Linz s—0 ; 
standard Liăge — M.S.V. Duis
burg o—0 ; Chenois Geneva — Po
gon Szczecin o—1 ; Wacker In
nsbruck — inter Bratislava 1—3.

N.LTAțTE s în campionatele 
R. D. Germane (Leipzig) : 200 m 
delfin (f) — Andrea Pollack 
2:13,03, 100 m bras (m) — Joerg 
Walter 1:06,33. 1 500 m — Frank 
Ffiltze 16:17,73,

PENTATLON • Concursul de 
la Stockholm a revenit polonezu
lui Slawomir Rotkiewlcz cu 
5 206 p, urmat de Peclak (Polo
nia) 5164 p șl Horvath (Ungaria) 
5153 p.

TENIS a La KitzbueheL în 
campionatele Austriei, masculin : 
Hrebec — Gehring 6—0, 6—1 ; Zed- 
nlk — Zirngibl 6—3, 6—2 ; femi
nin : Miroslava Bendlova — Les
ley Charles 6—3, 6—3 ; Linda Mot- 
tram — Diana Evers 6—2, 6—2 • 
Turneul de la Gdynia a fost cîș
tigat de Thomas Emmrich care 
l-a învins în finală cu 6—4. 6—4, 
6—2 pe Czelslaw Dobrowolskl. 

fie primiți și găzduiți în con- 
dițiuni avantajoase.

La Jocurile Olimpice de la 
Moscova din 1980 tabăra inter
națională a tineretului va purta 
numele de „Sputnik". Ea va fi 
construită pe cîmpiile de la 
Kliazma, într-o vale pitorească 
care coboară într-o pantă dul
ce spre un lac înconjurat de o 
frumoasă pădure. 2 500 de tineri 
amatori de sport vor fi „stă- 
pînii" acestor locuri în 1980. 
Pînă atunci, aici domnește at
mosfera specifică a șantierelor 
de construcții, în cadrul cărora 
sute și sute de ingineri, de be- 
toniști, maiștri constructori și 
alți specialiști dau viață pro
iectului arhitectului Aleksandr 
Gvozdin. Acesta a declarat re
cent că tabăra internațională a 
tineretului va fi compusă din 
trei clădiri mari capabile să 
adăpostească 500 de persoane, 
din căsuțe, pentru 300 de per
soane, în timp ce în pădurea de 
lîngă lac se va construi un 
camping pentru 1700 de per
soane. Proiectul mai prevede 

deplasarea sînt : Fl. Slăvei și 
D. Spinu — portari, C. Rusu, A. 
Nastasiu, Cl. Rusu, D. Popescu, 
V. Rus, L Slăvei, A. Schervan, 
L. Rădueanu și R. Mirea.

Echipa României va debuta 
astăzi în compania campioanei 
olimpice, Ungaria (rezultatele 
din acest an : 4—9 șl 7—7 ta 
Brazilia, 8—6 la duj-Napoca, 
3—7 la Hvar șl 8—7 La San 
Remo), urmînd să întîlnească 
apoi, ta ordine, joi — Olanda 
(7—5 la San Remo), vineri — 
Iugoslavia (2—5 la Hvar și 
12—10 la Cluj-Napoca), sîmbătă 
— U.R.S.S. (8—8 la San Remo) 
și duminică — Italia (5—5 la 
San Remo).

C.M. SI C.E. DE>

Eugen Chivu - locul 4 In
Sportivul român a pierdut o
SOFIA» 12 (prin telefon). In 

cea de-a 3-a zi a Campionate
lor mondiale și europene de 
haltere rezervate juniorilor s-au 
desfășurat întrecerile la cate
goria pană (60 kg), la care au 
participat 24 de concurenți. Un 
rezultat bun a fost obținut de 
halterofilul român Eugen Chivu; 
locul al 4-lea în clasamentul 
european și al 5-lea în cel mon
dial. El a cucerit locul 4 la 
stilul smuls (112,5 kg) ta cele 
două compionate, terminînd la 
egalitate cu halterofilii care au 
obținut medaliile de argint și 
bronz. Chivu a cîntărit însă 60 
kg, în timp ce adversarii săi 
clasați pe locurile 2—3 au fost 
mai ușori cu 50, respectiv 200 
de grame ! Rezultatul Iui Chivu 
la totalul celor două stiluri 
(247,5 kg) constituie un re
cord egalat de juniori al țării, 
iar cele 112.5 kg ridicata la 
„smuls" reprezintă un nou re
cord național (v.r. 112 kg).

Iată clasamentele. GENERAI. 
MONDIAL : 1. Joachim Kunz 
(R. D. Germană) 262,5 kg ; 2.
Ștefan Dimitrov (Bulgaria) 260

construirea unei săli de cine
matograf, a unui club, a unei 
săli de sport, a mai multor te
renuri complexe, și a unei pis
cine. Numeroase brigăzi compu
se din tineri muncitori și inte
lectuali al diferitelor instituții 
și întreprinderi moscovite pre
stează mii și mii de ore de 
muncă voluntară pe acest șan
tier denumit, pe bună dreptate: 
„Șantierul tineretului".

I . I
IN SPORT,
„NU“ HOTARIT

i TUTUNULUI!

sportivi ta lupta lor 
barierele „imposibllu- 
pentru obținerea ma- 

performanțe sportive, 
o luptă acerbă, splen-

A3tăzl nu mal este un 
secret faptul că, în tot 
mal multe țări, se fac e- 
forturi serioase — din ce 
ta ce mal des ta ultima 
vreme cu aportul calificat 
al științei — pentru a-1 
sprijini pe cei mal talen- 
tațl ■— - • •
cu 
lui-, 
ril
Este _  __ . .
didă. pe care toți o urmă
rim cu foarte mult interes 
șl ale cărei momente dra
matice le trăim uneori in
tens. Este însă o luptă in 
care tinărul sportiv are ta 
față și inamici lnsidloșl, 
necruțători, care corodea
ză, încet șl sigur, chiar șl 
cele mal autentice talente.

In această categorie de 
inamici intră, de pildă, ta- 
bagismul, care alături de 
alcoolism, șl-a Înscris, ta 
tr-un nefast

I
a

I
„palmares-,

CHENAR IXIERN
victime. Desl-

l

1

I

nenumărate _
gur că efectele nocive aie 
fumatului nu apar brusc, 
nu fac ravagii spectacu
loase. Dar studiile făcute 
în acest sens dau verdicte 
de necontestat. Iar cifrele 
publicate ta ultimul timp 
sine revelatoare.

Tot mal frecvent apar, 
deci, printre măsurile de 
sprijinire a activității spor
tive de performanță. ac
țiuni limitative față de 
pătrunderea obiceiului fu
matului In rtndurlle tine
retului sportiv. Ia multe 
țări s-au luat măsuri de 
interzicere a fumatului In 
săli șl bazine. Prtatr-o de
cizie a Federației interna
ționale de hochei pe ghea
ță, fumatul nu este permis 
ta incinta patinoarelor ar
tificiale. De asemenea, e- 
xlstă țări unde vtazarea 
de țigări pe stadioane, în 
săli, la bazine sau pati
noare artificiale șl, ta ge
neral, la orice bază spor
tivă aste eu desăvîrștre In
terzisă. Iată șl un exem
plu recent: ta Uniunea 
Sovietică a fost emisă o 
dispoziție prin care se in
terzice fumatul, precum șl 
comercializarea tutunului, 
sub orice formă, Ia bazele 
sportive, reoomandlndu-se 
ta același timp sportivilor 
să abandoneze dăunătoarea

I

sa aoaiiuoiiieze uauiiatuarea 
Ș practică a fumatului. 
^\\\\\\\\\\\\^^^

HALTERE (juniori)
Europa și locul 5 Iu luma 
medalie la... clntarul oficial!

kg ; 3. Nașko Bozev (Bulgaria) 
252,5 kg ; 4. Abdulah Ashrafl 
(Iran) 250 kg ; 5. Eugen Chivu 
(România) 247,5 kg ; S. Eduard 
Szarniewicz (Polonia) 245 kg ; 
7. Hito Kazuyaki (Japonia) 245 
kg.

SMULS (mondial și euro
pean) : 1. Dimitrov 115 kg ; 2. 
Bozev 112,5 kg ; 3. Kunz 112,5 
kg ; 4. Chivu 112,5 kg. ARUN
CAT : 1. Kunz 150 kg ; 2. Di
mitrov 145 kg ; 3. Ashrafi 140 
kg... 9. Chivu 135 kg.

GENERAL EUROPEAN : L’ 
Kunz 262,5 kg ; 2. Dimitrov 260 
kg ; 3. Boțev 252,5 kg ; 4. Eu
gen Chivu 247,5 kg ; 5. Szarnie
wicz 245 kg ; 6. Frank Mehner 
(R.D.G.) 242,5 kg.

ARUNCAT (european) : L' 
Kunz 150 kg ; 2. Dimitrov 145 
kg ; 3. Boțev 140 kg... 6. Chivu 
135 kg.

Campionatele continuă cu în
trecerile de la categoria ușoară, 
la care sînt înscriși doi sportivi 
români : N. Țuțuianu și S. Kli
mov.

TOMA HRI5TOV


