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AL OAMENILOR MUNCII

r Miercuri, 13 iulie, s-au înche
iat în Capitală lucrările primu
lui Congres al Consiliilor oa
menilor muncii din industrie, 
construcții șl transporturi, des
fășurate sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cei peste 10 000 de partici
pant! au întâmpinat, miercuri 
dimineața — ca în toate zilele 
Congresului — pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea parti
dului șl statului, Ia sosirea în 
sală, cu multă căldură și În
suflețire.

In ultima zi a lucrărilor, 
dezbaterile s-au desfășurat in 
plenul Congresului. Prima șe
dință a fost condusă de to
varășul loan Foriș, prim-se- 
creiar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.CJL, iar în 
continuare lucrările au fost 
conduse de tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Politie Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului.

După cuvintul ultimilor vor
bitori s-a anunțat că Ia discu
țiile generale în plenul Con
gresului s-au înscris 211 to
varăși, iar in secțiunile de lu
cru — 1073, din care au luat 
cuvintul 37 de tovarăși în plen 
și 646 la lucrările în secțiuni. 
Avîndu-se in vedere faptul 
că problemele importante în
scrise pe ordinea de zi au fost 
dezbătute. Congresul a aprobat, 
la propunerea prezidiului, sis
tarea discuțiilor în plen, ur- 
mînd ca participanții care nu 
au vorbit și au de făcut pro
puneri sau observații să le 
prezinte in scris Secretariatului 
Congresului.

In continuare, tovarășul Ma
nea Mănescu a spus : „întregul 
nostru Congres, forumul cel 
mai reprezentativ al clasei 
muncitoare, a primit cu entu
ziasm și satisfacție deosebită 
propunerea ea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, să 
fie ales președintele Consiliului 
Național al oamenilor muncii”.

Propunerea a fost supusă vo
tului marelui forum al clasei 
noastre muncitoare.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei peste 10 000 de 
participanți, exprimind mandatul

incredânțot de milioanele de 
oameni ai muncii pe care ii 
reprezintă, au ales in unanimi
tate, cu profundă satisfacție, ca 
președinte al Consiliului Națio
nal al oamenilor muncii pe 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

In săli izbucnesc puternice a- 
plauze, ovații și urale. întreaga 
asistență, in picioare, aclamă 
Îndelung „Ceaușescu-P.C.R."

In continuare, tovarășul Ma
nea Mănescu a arătat că in 
timpul lucrărilor Congresului 
au fost studiate și dezbătute 
proiectul Hotăririi și proiectai 
Chemării Congresului, cu care 
prilej au 
propuneri de Îmbunătățire a a- 
cesior documente. S-a propus 
Congresului, ca pe 
iectelor celor două 
și a observațiilor 
participant!, să se 
definitivă a Hotăririi și Chemă
rii, care să fie apoi publicate 
in presă. Cu această propu
nere, cei peste 10 000 de parti
cipant! la Congres au adoptat 
in unanimitate, cu îndelungi 
aplauze, Hot&rîrea și Chemarea 
Congresului Consiliilor oameni
lor muncii din industrie, con
strucții și transporturi.

In încheierea lucrărilor Con
gresului, primit cu deosebită 
căldură și însuflețire, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar generai 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost subli
niată cu vii aplauze, cu 
puternice ovații. întreaga a- 
sistență, in picioare, a acla
mat 
feri 
tru 
său 
nute în șir .Ceaușescu - P.C.R.". 
„Ceaușescu șl poporul”.

Cei prezențl, îndeplinind man
datul milioanelor de oameni ai 
muncii pe care îi reprezintă, 
au manifestat hot&rîrea lor de 
nestrămutat de a îndeplini nea
bătut sarcinile de o deosebită 
însemnătate cuprinse in Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a da viață tutu
ror hotărârilor adoptate de 
Congres.

muncii

fost făcute unele

baza pro- 
documente 

făcute de 
dea forma

îndelung, într-o atmos- 
de mare entuziasm pen- 
partid, pentru secretarul 

generat Se scandează mi-
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Sub semnul unor întreceri 
spectaculoase, dar și al rezul
tatelor în general scontate, au în
ceput ieri la Progresul întîlnirile 
din cadrul Balcaniadei de tenis. 
Ele au fost precedate de o fru
moasă festivitate de deschidere, 
ta cursul căreia pe zgura proas
pătă a terenului central au de
filat, în acordurile fanfarei, e- 
chipierii și echipierele celor 
cinci țări participante : Bulga
ria Grecia, Iugoslavia, Turcia 
șl România.

Debutul echipei României, 
turneul masculin, a coincis 
o victorie categorică : 3—0
Turcia. Rachetele noastre s-au 
dovedit prea puternice pentru 
oaspeții noștri turci, care au 
cedat toate cele trei partide la 
scoruri foarte nete. Atît Dumi
tru Hirădău cit și Traian Mar- 
cu n-au avut de rezolvat pro
bleme deosebite în partidele de 
simplu, iar La dublu cuplul nos
tru — în care a fost introdus 
și tînărul Marian Mirza — s-a 
detașat doar cu puțin mai greu, 
lăsind adversarilor numai 3 
ghemuri în total. Start de bun 
augur al „naționalei” pentru 
celelalte meciuri, care se anun
ță însă mai dificile.

„Derbyul" după amiezii inau
gurale a fost întîlnirea Iugosla
via — Grecia, care a oferit o 
foarte disputată întîlnire intre 
primele rachete, Dragam Savici 
și Nikos Kalogheropoulos. Ulti
mul, cu aceleași inepuizabile re
zerve de elan șl sportivitate pe 
care l le cunoaștem de atîția 
ani. a întors cursul unei partide 
ce păruse iremediabil compro

misă, egallnd intr-un al patru
lea set de la 0—3, pentru a 
ceda apoi foarte onorabil, lup- 
tind pentru fiecare minge, în 
setul decisiv. La 32 de ani, 
„Kalo* este Încă un tenisman 
redutabiL Decizia ta med. va 
fi adusă de întîlnirea de dublu 
care s-a întrerupt aseară, la 
căderea IntunericuluL în în
tîlnirea reprezentativelor fe
minine a celor două țări, am 
remarcat Jocul bun și eficace 
al Mimei Jausovec, dar și re
plica foarte curajoasă a tinerei 
sale adversare, Denise Panago- 
poulou.

Astăzi (de La ora 14,30) intră 
în joc reprezentativa feminină a 
țării noastre, avînd in formație 
pe Virginia Ruzici, Florența 
Mihai și Elena Popescu. Pri
mele lor adversare, echipierele 
Turciei. Băieții noștri au zi li
beră. In celelalte meciuri ale 
programului, se întflnesc echi
pele feminine ale Bulgariei șl 
Greciei, ca și formațiile mascu
line ale Greciei și Turdei, pe 
de o parte. Bulgariei și Iugo
slaviei, pe de alta. (Rd. V.)

Campioana europeană Mima
Jausovec, in evoluția sa ia

ieri, la Progresul.
Foto : L MIHÂICÂ

Tutcrj (m) 3-0 (D. Harâdâu — C.REZULTATE TEHNICE : România — Turcia (m) 3-0 (D. Harâdâu — C. 
Cika 6-0. 4-0. 4-0 : T. Marca - O. Atol 4-1. 4-1. 4-0 ; D. Hârâdâu, 
M. Mîraa — C. Clica. S. Sein 4—1, 4—1, 6—1) ; Iugoslavia — G.'vcîa 
(al) 1—1 (O. Savtal — N. Kofoghoropoutos 4-3, 4-0, 2-6. 4-6, 4-2 ; Z. 
Tin — N. ICeiaidls 1—4, 1—6, 5—7 ; Savici. Totnovlcl — Kaîogheropoulao, 
Kataidls 3-4, 4-3. 7-0 intr.)

Bulgaria — Turcia (f) 3-0 (Diana Mookova — Yasemta Sabutoy 4-4, 
4-1 ; Dona Rangbelova — Handan llikkan 6—3, 6—2 ; Moskova, Bresefoa 
— Handan, TaviHta 6—3. 6—4) : Iugoslavia — Grecia (f) 3-0 (Mtma 
Jausovec - Denise Panagopoulou 6-1, 6-2 î Nonl Delmestre - Angotika 
Kanelopoulou 6-3, 6—3 ; Delmestre, Manesld — Kanelopoulbu, Plana, 
gopondou 4-2, 4—3).

0 ZI DE ACTIVITĂȚI CULTURAL-SPORTIVE 
non-stop In pădurea de la hoia• ••

...o zi dc „DACI/IDĂ" pentru marca lamilic a muncitorilor de la „Unirea" din Cluj Napoca
In dimineața caldă de iulie, 

aproape 4 000 de oameni urcau 
la pădurea Hoia, plămînul ver
de al orașului de la poalele 
Feleacului. 4 000 de oameni de 
toate vîrstele, participant la o 
serbare cîmpenească, la o mare 
acțiune cultural-sportivâ. „Cui 
aparține inițiativa 7”, l-am în
trebat pe tag. Ioan Giurgea, di
rectorul întreprinderii „Uni
rea", prezent în această masă

compactă și multicoloră, care 
a invadat aleile pădurii, culmi
le însorite din vecinătate sau 
sectoarele amenajate dinainte, 
pentru o zi de activități non
stop. Ne-a răspuns firesc, de
zinvolt : „Cui să aparțină '? Oa
menilor, angajaților întreprin-

DUMINICĂ. !

IN CAPITALĂ
MARI PERFORMERE ALE ATLETISMULUI 

PARTICIPĂ LA „CUPA EUROPEI

• Cum se poate rupe un od
gon de â țoH • Alergarea cu 
„oui în lingură* • „Concursul 
titanilor* • Festivitate de pre

miere pe o imensă scenă 
naturală.

Atlete din
Ț Duminică, pe Stadionul Re
publicii din Capitală, atlete din 
opt țări participă la una din
tre semifinalele competiției 
continentale pe echipe, dotată 
cu „Cupa Europei”. La Bucu
rești vor fl prezente următoa
rele reprezentative: Elveția, 
Finlanda, Franța, Uniunea So
vietică, Italia, Iugoslavia, Por
tugalia și România. întreceri 
similare, în concursul feminin, 
vor mai avea loc și la Dublin 
(Anglia, Austria, Bulgaria, Da
nemarca, R. D. Germană, Irlan
da, Islanda, Olanda) și la Stut
tgart (Belgia, Cehoslovacia, 
R. F. Germania, Norvegia, Po
lonia, Spania, Suedia, Ungaria).

VEDETE ALE ATLETISMULUI IN

TERNAȚIONAL LA BUCUREȘTI

In componența celor opt re
prezentative se vor afla cîteva 
mari performere ale atletismu
lui internațional. Este vorba, în 
primul rînd, de cele două 
atlete sovietice recordmane 
mondiale : binecunoscuta Faina 
Melnik, care va concura sub 
numele de Veleva (în urma că
sătoriei cu discobolul bulgar 
Velev) și de alergătoarea peste 
garduri Tatiana Storojeva. Pri-

Stadionul Republicii

derii noastre, tuturor celor pe 
care îi vedeți aici, care au ve
nit împreună cu tovarășii lor 
de muncă, cu familiile, cu prie
tenii, să petreacă o zi in aer 
liber”.

De fapt, cum aveam să »- 
flăm, asemenea Ieșiri comuna 
sub forma unor serbări cîmpe- 
nești, se bucură de o maro 
trecere printre cei de la „Uni
rea”. Sînt organizate de mai 
multe ori pe an, fie aid, la pă
durea Hoia, fie ceva mai de
parte, la Făget. Scopul este, ii>- 
să, întotdeauna același — de a 
face cît mai multă mișcare, 
participând la diferite concursuri 
și competiții, sportive dar șt 
culturale (Întreprinderea ar% 
cum aveam să constatăm, foar
te mulți artiști amatori) șl ori
cum de a se cunoaște, cei tineri 
cu cei mai vîrstnid. „Anul a- 
cesta — a ținut să ne predzeze 
l’ranclsc Fogarasi, președintele 
asodației sportive, unul din

Tiberiu ST AM A

(Continuare în pag. 2—3)

ANIMAȚIE PE BAZELE
SPORTIVE ALE CAPITALEI

Astăzi ultimul concurs
atleților români • Au fost 
noastre de tenis ți lupte

5.U.A. cu lotul cel mai numeros.

de verificare a 
alcătuite loturile 
• Sportivii din mm «le

Sara Simeoni in momentul săriturii sale de „argint" de la Montreal. 
ma, precum știți, deține recor
dul lumii la aruncarea discului 
cu 70,50 m (Sod, 24.4.1976), cea 
de a doua este noua recordma
nă a probei de 400 mg cu 55,74 
s (Dresda, 26.6.1977). Pe lista 
recordmanelor mondiale o in
cludem șl pe atleta noastră Na
talia Mărășescu (4:23,8 la o mi
lă, la 21.5.1977), chiar dacă a- 
ceastă probă nu figurează pe

programul întrecerilor de dumi
nică.

Alte concurente de prim 
rang sînt Sara Simeoni (Italia), 
campioană europeană de sală 
în acest an, la San Sebastian, 
deținătoare a unui rezultat de 
1,93 m la înălțime, medaliată

(Continuare in pag. a 4-a)

In aceste zile, premergătoare 
startului, bazele sportive ale 
Capitalei, care vor găzdui în- 
cepînd de duminică întrecerile 
celei de a XIII-a ediții a Jocu
rilor Mondiale ale Surzilor, una 
dintre competițiile de mare am
ploare pe care țara noastră le 
organizează in acest an, cu
nosc o vie animație. Alături de 
sportivii români, care se pre
gătesc cu mare rlvnă, îi putem 
întîlni pe primii oaspeți, dornici 
să ia un contact cît mai rapid 
cu terenurile pe care vor evolua.

în tabăra reprezentanților 
noștri aflăm o atmosferă de lu
cru intens. Voleibaliștii au mal 
susținut un joc de verificare.

cu Sticla, pe care l-au cîștigaă 
cu 3—1. Atlețil vor fi prezențl 
astăzi pe stadionul „23 August* 
pentru ultimul concurs de veri
ficare. Se profilează și echipa 
de tenis, pe care o pregătește 
teste, acesta a selecționat pe 
Petre Ursan. După ultimele 
Cornel Papadopol, Florin Arde- 
leanu, Dumitru Eremia și M.ir- 
oea Enăchescu. La lupte au fost 
desemnați 9 sportivi care vor 
evolua atît în turneul de greco- 
romane, cît și la „libere".

Cea mai numeroasă delegație 
oaspete (aproape 200 de persoa
ne) sosită pînă acum în Capi-

(Continuare în pag. 2—3)



Raidul nostru prin sălile 
de box din București

Necesitatea CONTINUITĂȚII ÎN PREGĂTIRE este, de multă 
•vreme, o cerință fundamentală, unanim recunoscută de specialiștii 
sportului de performanță. în același timp, se știe că participarea 
activă a sportivilor la antrenamente nu se realizează integral, cu 
foarte rare excepții, fără existența stimulentului cel mai puternic 
— CONCURSUL. . t .

Cum se manifestă și cum se rezolvă aceste probleme în boxul 
bucureștean ? Este tema pe care am urmărit-o în raidul întreprins, 
cîteva zile, in sălile de box din Capitală. Nu este un secret pentru 
nimeni faptul că în București nu s-au mai organizat, de o lungă pe
rioadă de timp, gale de calitate, situație neplăcută, pe care nu
meroșii iubitori ai sportului cu mănuși o simt și o regretă. In con
dițiile amintite, perioada de pauză eompetițională ar trebui valori
ficată pentru perfecționarea cunoștințelor tehnice (atit pentru ju
niori, cît și pentru boxerii de performanță), ca și pentru dezvol
tarea unor calități fizice de bază specifice acestui sport (forța de 
lovire, viteza de execuție etc.).

NICI GALE, NICI PREGĂTIRE!

specifice acestui sport (forța de

• ••

VEȘTI

începem raidul nostru la 
sala Claudiu, unde se pregătesc 
boxerii clubului Metalul. Con
stantin Anton (singurul dintre 
cei trei antrenori metalurgiștl 
care putea lucra in sală in 
după-amiaza respectivă) condu
cea o lecție de pregătire in ca
re — după felul cum era orga
nizată — nu se putea urmări 
îndeplinirea unor obiective 
precise, ci doar menținerea u- 
nui anumit nivel de pregătire 
fizică. în sală erau prezenți 12 
boxeri, între care doi de per
formanță (M. Ploeșteanu, P. 
Mocanu), cîțiva juniori mai a- 
vansați și restul începători. Cu 
puțin timp înainte, terminaseră 
antrenamentul D. Burdihoi și 
N. Vișan, alți componenți ai 
grupei de performanță. Antre
norul coordonator, Ion Stoiano- 
vici, se găsea la Snagov, unde 
se ocupă (împreună cu Ion 
Popa) de pregătirile lotului- na
țional în vederea participării 
la Balcaniada din septembrie. 
Celălalt antrenor al clubului, 
Eugen Dinu, însoțea cîțiva ju
niori la o gală rezervată înce
pătorilor. L-am întrebat pe an
trenorul C. Anton dacă nu con
sideră mai eficient un antrena
ment organizat pe grupe valo
rice și de vîrstă. Răspunsul a 
fost afirmativ :

„E mai bine așa, dar Ia 
noi nu se face ! Sportivii vin 
la sală cînd pot (noi am adău-

tei noastre. Antrenorul princi
pal, Teodor Niculescu, se ocu
pă de pregătirea lotului națio
nal de juniori care va participa 
peste puțină vreme la Balca
niada de la Atena. Loca Roma
no a plecat în Cuba cu un lot 
de cinci boxeri (între care pa
tru rapidiști), iar cel de-al trei
lea antrenor al Rapidului, Ion 
Vasilov, se găsea intr-o tabără 
de pregătire la mare, cu cei 
mai buni juniori ai secției. Fi
rește, toți tehnicienii rapidiști 
erau absenți „motivat", dar 
cum nu toți componenții secției 
erau cuprinși intr-o anume for
mă de pregătire, cei rămași a- 
casă (începătorii, care trebuie 
îndrumați cu grijă și tact pe
dagogic) nu aveau unde să 6e

• Uși închise — de ce și pînă cînd ? O Antrenorii sînt 
„motivați", dar ce vină au sportivii ? 0 Coadă la.,, mă

nuși # „E mai bine așa, dar Ia noi nu se face*

ga și cînd vor), se antrenează 
și pleacă". Firește, în aceste 
condiții este greu să discutăm 
despre un antrenament organi
zat pe baze științifice, in care 
să poată fi urmărită îndeplini
rea unor obiective (bineînțeles, 
dacă ele există). Tot de la in
terlocutorul nostru am aflat că, 
în condițiile amintite, cele nu
mai cinci perechi de mănuși 
existente în sală — folosite cu 
prioritate de boxerii consacrați 
— ajung foarte rar și în mîinile 
juniorilor... Așa stînd lucrurile, 
nu ne mai poate surprinde fap
tul că din secția clubului Me
talul n-a mai crescut cam de 
multă vreme un junior care să 
aspire Ia performanțe 
ționale.

interna-

★
Sala de sub tribuna 

țiului" era inchisă Ia
„Giuleș- 

ora vizi-

antreneze. Apreciem că o mai 
bună planificare a activității 
celor trei antrenori ar fi putut 
asigura continuitatea in pregă
tire pentru toți boxerii rapidiști 
și nu s-ar mai fi ajuns la si
tuația (nepermisă !) ca o sală, 
dintr-un cartier ca Giuleștiul, 
să stea cu ușile închise. Și, din 
păcate, acesta nu este singurul 
asemenea caz întîlnit : luni 
după-amiază și sala Sc. sp. Vi
itorul era închisă, antrenorul 
secției fiind trimis de către 
F. R. Box intr-o delegație.

Firește, în raidul nostru 
n-am întîlnit numai aspecte ne
gative. I-am găsit în plin an
trenament pe componenții sec
ției Steaua, care au și partici
pat la o reuniune, la Tîrgoviște, 
și au propus federației să se 
întîlnească cu colegii lor de la 
lotul național într-o gală de ve-

rificare. Am aflat cu satisfacție 
că doi dintre tinerii talentați 
ai clubului Steaua, Teofil Ghi- 
nea și Ionel Mircea, se an
trenează (acum) cu deosebită 
conștiinciozitate, că (în sfîrșit !) 
lecțiile de pregătire ale boxe
rilor militari se desfășoară în- 
tr-o periodicitate mai bună și 
sperăm că și această secție va 
intra In programul de pregătire 
(unanim acceptat) care să ducă 
la creșterea corespunzătoare a 
performanțelor boxerilor de la 
Steaua. Am Întîlnit o activitate 
bună și la sala de box' a clu
bului Olimpia (specializat In 
creșterea juniorilor) și am În
țeles de ce în ultimii ani repre
zentanții acestei unități sporti
ve slnt mereu prezenți pe lista 
campionilor de juniori.

*
In condițiile unor slabe preo

cupări pentru organizarea de 
reuniuni pugilistice de calitate, 
pauza eompetițională nu este 
folosită corespunzător pentru 
continuitatea procesului de pre
gătire. In majoritatea cazurilor, 
se rezolvă numai problema 
„vîrfurilor", slnt neglijați ju
niorii și începătorii. Acolo unde 
se continuă pregătirile — eu ri
nele excepții — se fac concesii 
obiectivelor care ar trebui in
tegral îndeplinite. Cît despre 
sălile cu uși închise pe care 
le-am amintit în raidul nostru, 
această situație intolerabilă ar 
trebui să determine forurile dc 
resort la măsurile care sc im
pun.

Aspectele critice semnalate 
sint cu atit mai grave cu cit 
ele vizează unele secții puter
nice, care dispun de condi
ții, de cadre calificate și care 
ar trebui să aibă o pondere 
mai însemnată in boxul bucu- 
reștean de performanță.

DIN RUGBY

Prietenia" pentru Juniori • Un
Jucător român In „echipa lumii"
\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ro-• La inițiativa federației 
mâne de rugby, incepînd din 
acest an se va organiza „Cupa 
Prietenia", o competiție inter
națională a celor mal tineri ju
cători (sub 18 ani), menită să 
trieze candidați! pentru Cam
pionatul european organizat de 
F.I.R.A. (rugbyști sub 19 ani). 
Ediția inaugurală a întrecerii va 
avea loc la București, intre 19 
și 23 iulie. Și-au anunțat parti
ciparea echipele de juniori ale 
Cehoslovaciei, U.R.S.S., Poloniei 
(care vor alcătui grupa I), Bul
gariei, R. D, Germane șl Româ
niei (grupa a H-a). Se va juca 
după sistemul flecare cu flecare 
in cele două grupe, ciștlgătoa- 
rele acestora urmtnd să-și dispu
te primul ioc, iar celelalte compe
titoare să lupte pentru 
următoarelor poziții in 
tul general.

stabilirea 
clasamen-

este pro-

Mihai TRANCA

• In luna octombrie 
gramat la Paris un meci de rug
by de mare atracție. Prilejuit de 
cea de-a 75-a aniversare a Fede
rației franceze, jocul va opune 
echipa Franței, ciștigătoarea ul
timei ediții a Turneului celor 
5 națiuni, unei formații a „res
tului lumii". Printre jucătorii 
care vor evolua in această par
tidă se va număra și un sportiv
român, un jucător pe postul
de aripă la grămadă. Federația 
noastră l-a desemnat pe ttnărul
Floriei Murariu (Steaua) spre a
reprezenta rugbyul românesc la 
acest meci-jubileu.
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Ca șl ta i 
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număr sufli

Atragem I 
tulul oompa 
bule realizai 
derare rezl 
de sală, In 
etape ale 
cursuri imtd 
pentru cîștl 
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La sfîrșiti 

„RaliJ 
la au

ANIMAȚIE PE BAZELE SPORTIVE»
(Urmare din pag. 1)

O ZI DE ACTIVITĂȚI CULTURAL-SPORTIVE

tali este cea a S.U.A. Majorita
tea sportivilor, tineri între 14 
și 25 de ani, sînt de Ia „Gallau- 
det College" din Washington. 
Arthur Kruger, președintele A- 
sociației Surzilor din această 
tară, este de părere că sportivii 
americani vor putea cuceri nu
meroase titluri mondiale și me
dalii și consideră foarte puter
nici pe reprezentanții Uniu
nii Sovietice la atletism, 
lupte, ciclism și înot. Una din 
figurile centrale ale acestui lot 
este înotătorul Ronald Rice, 
care cu 4 ani în urmă, la Mal
mo. a cîștigat 5 medalii de aur.

Interesant de subliniat că 
de-a lungul edițiilor precedente 
lupta pentru întiietate s-a dat 
cu regularitate între sportivii 
sovietici și cei din S.U.A.

BULETINUL COMPETIȚIEI
» In 

floare, 
mania 
(*-2) 
echipa

ultimele meciuri 
fotbaliștii din R. 
au terminat la 

cu Anglia »i au 
Franței cu 6—1.

de verl- 
F. Ger- 
egalltate 
întrecut

• La Casa de cultură „PetOIfy 
Sondor" va avea loc vernisajul 
unei expoziții de artâ plastică și 
artizanat organizată de Asociația 
Surzilor din România in cinstea 
Jocurilor Mondiale.
• Din lotul sportivilor Iranieni 

face parte și Pasha Mehdi, mare 
favorit al întreceriîlor de lupte, 
greco-romane și libere, la catego
ria 57 de kg.
• Vineri, la ora 12, la sediul 

Asociației Surzilor din România 
va avea loc o conferință de pre
să pentru ziariștii români șl stră
ini acreditați la actuala ediție.

• A apărut ultimul număr al 
publicației „Viața noastră", organ 
al Consiliului central *1 Asociației 
Surzilor din România. Ziarul de
dică 6 pagini marelui eveniment 
sportiv pe care-1 găzduiește capi
tala țării noastre.
• Organizatorii prevăd posibili

tatea unei modificări in progra
mul turneului de fotbal. întrunit 
echipa Spaniei a anunțat că nu 
mai poate lua parte la Jocuri, la 
sfirșitul Festivității de deschidere, 
care va avea ’ • • - ■ •
lie. de la ora 
namo, va fl 
bil, întîlnirea 
Suediei și R. _____________
• Simbătă 16 iulie vor avea Ioc 

)a sediul Comitetului de organi
zare ședințele tehnice pentru fie
care ramură sportivă din cadrul 
Jocurilor.

(Urmare din pag. 1)

loc duminică 17 iu- 
9, pe stadionul Di- 
programată, proba- 
din-tre selecționatele 
F. Germania.

inimoșii organizatori ai ser
bării — acțiunea a fost progra
mată chiar de ziua noastră, a 
constructorilor de mașini. Am 
invitat la ea și tovarăși de Ia 
alte unități cu același profil, 
Tehnofrig și Metalul roșu. Ar
mătura și Sinterom și chiar din 
colective cu un alt specific de 
muncă, Clujeana și Atelierele 
C.F.R. 16 Februarie. Este și fi
resc, pentru că am dedicat-o 
Daciadei".

„.„Nu veniți cu noi la aplica
tive 7“ Invitația făcută de Vir
gil Dănilă, responsabilul resor
tului sport-turism din Consiliul 
județean al sindicatelor, ne-a 
îndrumat spre o primă direc
ție. Am asistat la un spectacol 
sportiv foarte antrenant, sus
ținut de zeci și zeci de concu- 
renți. Doi 
dornici să 
examen din 
acoperit un 
dintr-o alergare liberă, au esca
ladat un gard din bare de fier, 
apoi s-au strecurat printr-un 
tunel din plasă de slrmă, Iar 
în final, mergînd tirfș, trebuiau 
să atingă unul din țărușii de la 
linia de sosire. Deloc ușoară, 
proba a reunit multi concurenți, 
printre care însuși directorul de 
la „Unirea".

cite doi, amatorii 
treacă acest prim 
cadrul serbării au 

parcurs alcătuit

—„Concursul titanilor". Cam 
pretențioasă, dar nu lipsită de 
umor, titulatura altui moment 
sportiv al serbării. In fapt, un 
concurs de verificare a forței, 
măsurată strict, prin interme
diul unui dinamometru. Apa
ratul a trecut prin zeci și zeci 
de mîinl, lntr-o tentativă ambi
țioasă de a-i Împinge Indicato
rul către cifrele maxime. Re
cordul l-a stabilit un bărbat 
încă destul de tînăr, maistrul 
montor Vasile Boboș, într-o 
dispută foarte strînsă cu ing. 
Ștefan Savu : 63 kg — 65 kg... 
Jiu încercați și dv V N-am 
rezistat, In atmosfera generală 
a întrecerii, îndemnului adresat 
de loan Csitron, responsabil cu 
spartul în Comitetul U.T.C. pe 
Întreprindere, și am avut satis
facția de a realiza un egal (61) 
cu lăcătușul loan Hidișan...

în așteptarea altor și altor 
momente sportiv-distractive, ga
leriile s-au grupat in jurul unei 
porți de handbal, în fața căreia 
se afla montorul Mihai Mure- 
șan, titular al echipei întreprin
derii, prezentă în campionatul 
județean. Agerul portar urma 
să apere șuturile expediate de 
la punctul de 7 metri de către... 
„tunari" de toate calibrele, din 
masa participanților la serbare. 
...Tradiționala luptă cu frînghia, 
poate cea mai spectaculoasă 
dintre toate momentele serbării,

a avut un epilog puțin scontat. 
Echipa cîștigătoare, cea a colec
tivului secției de turnătorie, a 
reușit să rupă un adevărat od
gon de... 6 țoii ! Nostim, mo
mentul final al întrecerii in 
care învingătorii (vreo 20 de... 
uriași) aveau Înfățișarea unei 
grămezi de rugby, după tatona
rea mingii...

Fuga în sac (și ea punctată, 
bineînțeles, de multe momente 
de haz), alergarea „cu oul in 
lingură" au constituit „deschi
derea" la concursurile de cros 
(cei mai iuți și mai rezistenți, 
montorul Ion Baciu și ing. Pe
tru Bar), probele de sărituri 
(laureați : la lungime, lăcătușul 
Ion Tătaru și montorul Adrian 
Sencovici, la înălțime, turnăto
rul Ion Lucăcel) și aruncări (o 
singură „încercare", la greuta
te, avîndu-1 în frunte pe același 
Adrian Sencovici !) și concursul 
de orientare sportivă (locul 1 
Sinterom) au întregit un pro
gram dinamic, foarte atractiv, 

merită
1 care
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• CASA PIONIERILOR și 
C.J.E.F.S. Galați au organizat 
un concurs de navomodele la 
care au participat peste 100 
de elevi. Dintre cîștlgători 
menționăm pe Dan Pasciol 
(Sc. gen. 23) — la nave mici, 
Emil Stolniceanu (Sc. gen. 
27) — la nave mijlocii și So
rin Panica (Șc. gen. 5) —
la nave mari. a ȘASE ECHI
PE, reprezentative de ljcee 
din Drobeta Tr. Severin, îșl 
dispută Int’ietatea ta „Cupa 
Independenței* la fotbal. Iată 
citeva rezultate : Liceul de
chimie — Liceul de marină 
7—1, Liceul mecanic nr. 1 — 
Liceul auto 2—1, Liceul de 
chimie — Liceul de con
strucții 3—0. a POPICARII 
DIN TÎRGOVIȘTE se în
treabă cum râmîne cu arena 
lor, care, fiind situată in in
cinta Stadionului Municipal, 
a fost grav avariată în tim
pul meciului C. S. Tirgoviște- 
Steagul roșu Brașov ? Spec
tatorii s-au urcat pe clădirea 
popicăriei, folosind-o ca tri
bună și acoperișul a cedat. 
• IN MUNICIPIUL 
GHEORGHIU-Dej s-au acor
dat recent 994 de diplome în 
cadrul Complexului „Sport șl 
sănătate". S-au remarcat ta 
importanta acțiune Școala 
gen. nr. 2, Grupul școlar de 
chimie. Liceul nr 1 și Școala 
gen. nr. 5 • „CUPA U.T.C." 
la oină organizată la Sibiu 
a fost ctștlgată de echipa 
Oltul Turnu Roșu, urmată In

GH.

clasament de Recolta Apoldul 
de Sus. La întreceri au par
ticipat 6 echipe din județ. • 
PE TERENURILE din Lunca 
Pomosului (Reșița) s-a dis
putat tradiționalul concurs de 
tenis „Cupa Carașului", la 
care au evoluat sportivi din 
Caransebeș, Bocșa, Oțelul 
Roșu și Reșița. S-au remar
cat in mod deosebit Brîn- 
dușa Mitrea, Mircea Orza și 
Ionel Albu — toți din orașul 
gazdă • IN ORAȘUL BEREȘTI 
(jud. Galați) s-au încheiat 
lucrările de amenajare la te
renurile de fotbal, baschet și 
volei. Vor dispune de noi 
amenajări sportive și liceul 
din oraș, I.A.S. și S.M.A. • 
„CUPA ȚARII CRIȘURILOR" 
la tenis de masă, competiție 
găzduită nu de mult de Ora
dea, a revenit formației Chi
mia din localitate (31 p). pe 
locurile 2 și 3 s-au situat for
mațiile Metalurgistul Cugir 
(18 p) șl Voința Satu Mare 
(17 p) • IN PĂDUREA BI- 
DIDIA de lingă Tulcea se află 
în curs de realizare o micro- 
bază sportivă, cu spații pen
tru fotbal, volei și handbal. 
Crește aria amenajărilor spor
tive șl în Parcul pionierilor, 
unde se construiește un ‘ 
zln de înot descoperit.

RELATĂRI ----
Siriopol, Gh. 
Avanu, Gh. 
nescu, D. 
raru-Slivna, 
Comșa.
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* A fost ales marșul „DACIADEI“
Autorul este cunoscutul compozitor Vasile Vosikjche-jr , textul, 

Aurel Storin

Juriul, prezidat de prof. Vasile Donosc, directorul Direc- J 
ției muzicale a Radioteleviziunii române (și din care au fă- f 
cut parte numeroși compozitori), a procedat miercuri la ale- -țt 
gerca marșului dedicat marii competiții sportive cu carac- ț 
ter național „Daciada". Punctajul maxim (131) l-a obținut f 
lucrarea cunoscutului compozitor de muzică ușoară Vasile I 
Vasilache-jr., pe un text de Aurel Storin, căreia urmează să ț 
i se decemeze premiul special al Consiliului Național pentru t 
Educație Fizică și Sport. £

Cu același prilej au fost achiziționate alte 10 lucrări mu- J 
zicale ce vor intra în patrimoniul sportiv în cursul acestui an. ț

în care toți cei prezenți i 
laudă pentru ambiția cu 
au concurat !’

★
...în decorul pădurii 

pe această scenă imensă, 
vitatea de premiere a căpătat 
semnificații aparte. Au fost răs
plătiți nu numai laureații în
trecerilor din acea zi, ci și cei 
care, mai înainte, pe parcursul 
unei săptămîni întregi, a unei 
„săptămîni a sportivilor con
structori de mașini", desfășura
tă, de asemenea, sula însemnele 
Daciadei, și-au măsurat forțele 
și iscusința. Pentru a nu ne mai 
referi la acea minunată zi de 
duminică petrecută în decorul 
primitor al pădurii, zi de odih
nă bogat presărată cu acțiuni 
sportive atractive, cu 'cîntece și 
voie bună.

în fond, Daciada trebuie pri
vită și prin această prismă : ca 
un prilej de a te afla, împreu
nă cu tovarășii de muncă, cu 
cei dragi, familii și prieteni, în 
mijlocul naturii, gustînd din 
plin bucuriile mișcării.

Hoia, 
festi-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA, 17 IULIE 1977 —

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES !

Participați și dv. Ia această 
tragere pentru a vă putea inscrie 
numele pe lista marilor clștigă- 
tori 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 13 
IULIE 1977 : FOND GENERAL DE 
C1ȘTIGURI : 963.906 lei din care: 
309.433 lei REPORT. Extragerea 
I : 4 14 3o 44 27 36 ; extragerea a 
U-a : 26 40 18 28 io.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 3 IULIE 1977 : FAZA I : Cat. 
1 : 1 variantă 25% a 17.500 lei ; 
Cat. 2 : 1 variantă 100% a 15.000 
lei, sau la alegere, o excursie de 
un toc ta Italia, sau două locuri 
ta U.R.S.S., R.D.G. sau pe Lito
ral și diferența ta numerar ; Cat. 
3: 16,65 a 3.314 lei; Cat. 4: 44,85 a 
1.230 led ; Cat. 5 : 116,20 a 475 lei ; 
Cat. 6 : 4.056,45 a 40 lei. FAZA 
a II-a î Cat. B : 13,10 variante a 
5.008 lei ; Cat. C : 55,55 a 1.181 lei; 
Cat. D : 2.570,10 a 66 lei.

. ’r
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cazia să se I 
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PE MICUL ECR
JOI 14 IULIE

Ora 17,30 — Polo: ROMA
NIA — OLANDA. Transmisi
une directă de la Budapesta 
(Comentator: Cornel Mărcu- 
lescu).
SÎMBA.TĂ 16 IULIE

Ora 15,15 — Atletism:
U.R.S.S. — S.U.A. Selecțiunl 
înregistrate de la Soci.

Ora 15,45 — Fotbal pe glob: 
primul meci al iul Becken
bauer la Cosmos New York, 
finala Cupei Franței (St. Eti
enne-Reims) , finala Cupei 
Spaniei (Betis Sevilla — Atie-

tico Bilbao), 
R.F.G. in A 
(întâlnirile ci 
șl Uruguay), 
gentlna — J 
Scoția șl -X7 
DUMINICA

Ora 17,10 - 
finala lemlnl 
ropei“ cu pa 
lor Elveției, 
țel. Italiei, Iui 
și României, 
rectâ de la s 
cil. (Comata 
pescu).
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La sfîrșitul 
sezonului

Romeo VtLARA

ORICINE POATE FI PRIMUL,
ORICINE POATE FI CAMPION!

I
I NOUL VÂL"•••

ondiționează acordarea titlurilor naționale In 1977 pun capăt mediocrității
ȚI de participare Ia fina- 
liblicane de atletism ale 
lat de îndeplinirea prea- 
Ințe standard. Am cer- 
hcestora și raportlndu-le 

1077 reiese că fiecare 
LSjfc campionatelor, pro- 
patru zile de întreceri 
rești, va conta pe un 
e de conourenți.
că, potrivit regulamen- 
urile de participare tre- 
est an. luîndu-se în co-nsi- 
hstnate in campionatele 
I primăvară, la cele două 
miei", La diferite con- 

etapa județeană (numai 
campionatul municipiului 

une acum să se acorde 
idețene și campionatu- 
b în perioada următoare 
ă la 7 august !
pus nu apar noutăți de- 
pe standardurri, In schimb 
elor finale >le campiona- 
kcerea obligatorie a unei 
u acordarea sau neacor- 
loc.

norme : BĂRBAȚI : 
60,9, 400 m — 47,5, 800 m 
000 m — 13:50,0, 10 000 m 
mg — 51,5, 3 000 m obst. 

11^; 4 X 400 na — 3:13A

lungime — 7,80 m. triplu — 16,40 m, înălțime — 
3,12 m, prăjină — 5,10 m, greutate — 18,50 m, disc 
80,00 m, suliță — 80,00 m, ciocan — 67,00 m ; FE
MEI : 100 m — 11.6, 200 m — 23,9, 400 m — 53,8, 
too m — 2:03,0, 1500 m — 4:12,0, 3 000 m — 9:18,0, 
100 mg — 13,5, 400 mg — «1,0, 4 X 100 m — 47.0, 
I X 400 m — 3:46,0, lungime — 4,35 m, înălțime 
— 1,02 m, greutate — 18,00 m, disc — 60,00 m, su
liță — 58,00 m.

Precum lesne se poate constata, aceste cifre, 
de certă valoare Internațională, făclnd parte dln- 
tr-un întreg sistem de norme, cerințe șl haremuri 
ia activitatea sportivă de performanță din țara 
noastră, depășesc — la această oră — unele din
tre rezultatele obținute, in mod obișnuit, de pre- 
tendențll la titlurile de campioni naționali. Ba, 
la greutate, de exemplu, norma pentru acordarea 
titlului de campion este chiar superioară actua
lului record republican I

Publicăm aceste norme eu intenția de a atrage 
atenția atleților șl antrenorilor asupra Înaltului 
nivel calitativ pe care trebuie să-l atingă rezul
tatele partlcipanților, ale celor mai buni dintre 
ei, la campionatele naționale. Fără o formă co
respunzătoare a atlețllor, la data concursului, va 
fl foarte greu să fie Îndeplinite aceste perfor
manțe, iar forma corespunzătoare nu poate fi 
asigurată decit de o pregătire exemplară. Altfel, 
se poate tntîmpla ca in 1977 lista campionilor 
țării la atletism să albă destule rubrici goale.-
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Iitomo- 
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utomo- 
pslova- 
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wfe si.

Dintre celelalte rezultate se re
marcă succesul ttnărulul argen
tinian Szmetan obținut tn fața ma
estrului totemațlonal Vaisman, 
excelenta partidă dștigată de 
Staneiu la Marcovid, victoria Iul 
Bellon la Gumrukdoglu șl a iul 
Foișor la Cojocaru. In rest remi
ze : Vaisman — Gumrukdoglu, 
Bellon — Botez, Szilagyi — Stan- 
tiu. Partida Marcovid — popov 
s-a întrerupt cu un ușor avantaj 
pentru Popov Iar cea dintre Bo
tez șl Szilagyi a fost amtnată.

CLASAMENTUL după 9 runde: 
Bldczyk 6‘/, din 9 partide, Stan- 
du S</3 din 9, Popov 5 (1) din 
8, Botez 3 (1) din 9, Bdlon. Szme
tan și Kertesz «</, din 8, Szilagyi 
4 (1) din 8, Foișor 4 din 8, Vais
man 31/, din 8, Cojocaru 2 din 9, 
Marcovid l'h (1) din 8, Gumruk
doglu l1/, din 8.

Ptnfi la sfîrșitut turneului au 
mal rămas de Jucat 4 runde.

Clasamente finale: fete : 1. ȘC. 
GEN. 69 (Roxana Rotaru. Viole
ta Anghel, Adriana Popescu, 
Georgeta Popescu, Daniela Popa, 
Elena Stancea, Mălina Freuter, 
Dorina PIrvan, Mirela Stan, Emi
lia Cofton, Mihaela Stoican ; 
antrenoare: Floarea Roată) 10 p, 
2. Șc. sp. Brașov 9 p. 3. Șc. sp. 
Satu Mare 8 p, 4. Șc. sp. Sibiu 
7 p, 5. Șc. sp. Ploiești 8 p, 6. 
Șc. gen. 12 Constanta 5 p; băieți: 
1. ȘC. SP. TG. JTU (Ion Rolea, 
Dorin Fălcuț, Petru Lucian, Vic
tor Măroiu, Lauren țiu Dobre, 
Roii Ungureanu, Cristincl șl Da

niel Giorgi, Sergiu Tărtăreanu, 
Romeo Cireașă; antrenor: Con
stantin Brădiceanu) 10 p, 2. Ca
sa pionierilor pescărușul Con
stanța 8 p, 3. Șc. sp. Oradea 7 p. 
4. Cutezătorii București 7 p, " 
Șc. sp. Brașov T p, 6. Șc. i 

12 Constanța 6 p. (Iile IONES4 
coresp.)
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• W nume noi pe prima scenă # „Campioanele** pro
movărilor — Universitatea Craiova și Rapid • Două se

lecționate ale debutanților, cu rezervele respective

CA VALUL SĂ NU TREACĂ!
It

G. Deac (C.S.M. Sibiu) 
revelația campionatului 

de călărie (juniori)

Trăgătorii juniori 
la „Concursul Prietenia1

I

au- 
|vea o- 
| Cluj- 
117 iu- 
lla cea 
I— eta- 
Lîdican 
p inte- 
| calcu- 
Lte în 
| jude- 
|u se 
1 virtual 
In cla- 
Irii ur- 
htimele
Bacra.

14 au-

LUGOJ, 12 (prin telefon). între
cerile etapei inta a campionatu
lui național de călărie (dresaj «1 
obstacole) pentru Juniori, care se 
desfășoară In cadrul „Daciadel*, 
a programat două probe rezervate 
sportivilor de 16 șl 18 ani. Din 
nou, printre fruntași s-a situat 
călărețul slbian Gruia Deac, cîs- 
tlgător la ambele categorii. Iată 
rezultatele :

JUNIORI 16 ANI (31 CODCU- 
renți) : L Gruia Deac (C.S.M. Si
biu) cu Șeitan 0 p (28,9 s), 2. Le
ila Bodea (Olimpia) cu Arogant 
0 p (29,4 s), 3. Gruia Deac cu 
Năzdrăvan 6 p (30,2 s), 4. Florin 
Stoica (Steaua) cu Ficus o p 
(32,5 s), 5—6. Petre Fleischer
(C.S.M. Sibiu) cu Gbidran o n 
(33,4 s) șl ou Lipova o p (35,2 s) ;

JUNIORI 18 ANI (23 concu- 
renți) : 1. Gruia Deac^ cu Năzdră
van 
ban

(34,«
3 P 
bhi)

O p (30,2 s), 2. Grigore Cris- 
(Ollmpla) cu GruLa O p 

s), x P. Fleischer cu Lipova 
(34,1 s) și cu Bo-lid O p 
s), 5. Gruia Deac cu Seitan 
8. Mircea Neagu (C.S.M. Sl- 
cu Căprioara 4 p.

Campioanele naționale 
la baschet-juniori III

din 
de 

ale

ovea- 

la Foi- 
f a 9-a 
polonez 
poziția 

național 
kdovea-

Pe terenurile Școlii sportive 
Sibiu s-au desfășurat, timp 
cinci zile, turneele finale 
campionatelor naționale de bas
chet rezervate juniorilor de ca

tegoria a m-a (13—15 ani). Titlu
rile au fost cucerite de echipele 
Școlii generale nr. 69 București 
la fete și Școlii sportive Tg. Jiu 
la băieți. Dacă victoria forma
ției feminine era previzibilă, 
școala respectivă fiind de mai 
mulți ani o puternică pepinieră 
a baschetului, succesul tinerilor 
sportivi din Tg. Jiu constituie o 
frumoasă surpriză, făcută de un 
centru în care acest joc sportiv 
este practicat la nivel de perfor
manță de puțină vreme.

Delegația de trăgători români, 
alcătuită din 15 juniori, care a 
participat Ia ..Concursul Priete
nia". desfășurat la Suhl (R. D. 
Germană), s-a înapoiat în țară. 
Am solicitat antrenorului loan 
Quintus, care i-a însoțit pe spor
tivii români la această competi
ție, cîteva amănunte asupra com
portării lor generale. Iată-Ie, pe 
scurt: „Tînărul Florin Minișan 
este performerul lotului nostru la 
această ediție a concursului. EI 
s-a impus ca cel mai bun In 
proba de pușcă liberă 60 fc cu 
nn rezultat aparent nu deosebit, 
591 p, dar realizat în condiții at
mosferice total nefavorabile. A- 
ceasta este cred principala reu
șită a sportivului Minișan, fapt 
care demonstrează că pregătirea 
Iul s-a făcut și în condiții grele, 
că antrenamentele nu s-au efec
tuat numai 
nin". La 4 
pe locul 10, 
Din păcate, 
obținute de 
s-au situat . „
lor, mai ales Ia pistol liber, pis
tol viteză, pușcă standard, 3X20 
f și talerc-șanț“.

REZULTATELE 
LUI 
dard, 
3. J. ___ _________ _______
10. G. Tătaru 587 p... 20. M. Ilca 
583 p... 25. M. Dumitrescu 581 p; 
3X2o f; 1. Regina Petzke (R.D.G.) 
578 p, 2. U. Klausing (R.D.G.) 
576 p, 3. Gabriele Schneider 
(R.D.G.) 572 p... 14. M. Ilca 563 
p... 16. F. Minișan 562 p... 26. G. 
Tătaru 557 p... 28. M. Dumitrescu 
553 p; pistol liber; 1. R. Baquero 
(Cuba) 550 p... 15. L. 
525 p; pistol viteză: 1. 
(Cehoslovacia) 590 p... _
mia 583 p, 9. T. Tașcă 583 p... 19. 
G. Filip 577 p; skeet: 1. R. Tor
res (Cuba) 145 t». 6. A. Boțilă 
139 t... 13. I. Toman 131 t... 15. I. 
Ionică 130 t; trap; 1. N. Hirsch- 
mQUer (R.D.G.) 146 t... 17. G. To- 
moioagă 122 t... 19. Gh. Vaslle 
115 t.

„pe soare și cer se- 
puncte de cîștigător, 
s-a clasat G. Tătaru. 

restul rezultatelor 
juniorii noștri nu 

Ia nivelul așteptări-

„CONCURSU- 
PR IE TENIA": pușcă stan- 
60 fc: 1. F. Minișan 59i p, 
Nemeth (Ungaria) 590 p...

2.
3.

lonașcu 
B. Putna 
I. F. Iri-

C. A.

I

Dincolo de problemele cîști- 
I gării titlului și ale celor trei 

retrogradate, dincolo de plusu
rile și minusurile pe plan teh- 
nic-tactic-fizic și moral, fieca
re campionat se remarcă și prin 
funcția sa de „rampă de lansa
re". An de an, pe prima scenă 
apar nume care la începutul 
cursei erau necunoscute, unele 
dintre ele impunlndu-se curind, 
în pofida vîrstei ți a lipsei de 
experiență a jucătorilor respec
tivi. Ultimul campionat a în
semnat, din acest punct de ve
dere, 99 de lansări in prima di
vizie. Sigur, cifra aceasta capă
tă adevărata ei valoare numai 
raportînd-o la „recolta" cam
pionatului anterior și, mai ales, 
la numărul talentelor autentice.

Ediția 1975/76 a lansat 79 de 
jucători, recordul deținîndu-1 a- 
tunci Jiul (cu 8 jucători), la 
polul opus aflîndu-se Dinamo 
cu o singură lansare (Șt. Naghi, 
60 de minute în prima etapă), 
practic de circumstanță. Dintre 
cei 79 de fotbaliști lansați, nu
mărul celor deveniți titulari a 
fost destul de mic : Gabel, Să- 
lăjan, G. Petcu, Rontea și Giur
giu. Ceilalți, care nu s-au im
pus, au devenit clasice rezerve, 
sau au fost transferați la alte 
echipe, de regulă în eșaloanele 
inferioare. Și, dacă e “ 
nu toți cei promovați 
nă titulari, nu pot 
îmbucurătoare marile 
această direcție, ceea 
din nou problema 
„momentului lansării' 
„responsabilității selecției' 
tru că, cu excepțiile de rigoa
re, cei mai mulți dintre cei res
pinși după prima lansare n-au 
mai găsit forța morală să se 
prezinte și la un al doilea start.

Nu știm dacă ultimul cam
pionat a învățat prea multe din 
experiența ediției anterioare. Și 
tot comparațiile sînt semnifica
tive. Să notăm mai întîi promo
vatele, care, prin forța împre
jurărilor, aduc în arenă un nu
măr mare de debutanți. în edi
ția trecută, S. C. Bacău, Rapid 
și F. C. Bihor apăreau în prima 
divizie cu un număr total de

firesc ca 
să dcvi- 
fi însă 
ratări în 
ce ridică 

alegerii 
■ fi a 

Pen-

| ACTUALITĂȚI
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In luna iulie

Întreprinderea de turism, hoteluri
$1 RESTAURANTE BUCUREȘTI fă sferă ’

• 10 programe de excursii cu autocarul în toate zonele 
turistice ale țârii,
• drumeții montane in masivii Ceahlău, Făgăraș, Retezat,
• cinci zile de recreare în Delta Dunării și

ODIHNĂ, SATISFACȚII, CONFORT
in stațiunile Litoralului românesc al Mării Negre 

Filialele l.T.H.R. funcționează după următorul program
- zilnic de la 8 la 20
- duminica de la 8 la 13.

I
I
I
I
I
I
I

O NOI ANTRENORI LA UNELE 
ECHIPE DIVIZIONARE „A« ȘI 
„B“. Sîntem informați că ia a- 
propiatiul start al pregătirilor, alte 
divizionare A și B se vor prezen
ta cu noi conduceri tehnice. Ast
fel, F. C. CORVINUL HUNEDOA
RA îl anunță ca antrenor princi
pal pe ștefan Coldum care, în 
sezonul trecut, a antrenat divi
zionara B Electr op utere Craiova, 
F. C. BIHOR va pleca la drum, 
în sezonul competițional 1977/78, 
cu anti'©norul Virgil Blujdea, care 
și-a încheiat contractul cu di
vizionara B Gloria Bistrița. SPOR
TUL STUDENȚESC anunță un nou 
cuplu de tehnicieni : Mircea Rădu- 
leseu — antrenor principal (care 
a funcționat pînă acum la echipa 
de juniori), secundat de Viorel 
Kraus. De asemenea, divizionara 
„B" F. C. BRĂILA va fi pre
gătită de fostul antrenor al 
orășenilor, Robert Cosmoc.
• AZI, ȘEDINȚA DE LUCRU 

CU CONDUCĂTORII ECHIPELOR 
DIVIZIONARE ,^î“. In dimineața 
zilei de azi, la sediul federației 
de specialitate din str. dr. Stai- 
covlci, va avea loc o ședință de 
lucru la care participă conducă
torii de cluburi și asociații spor
tive care au echipe de fotbal în 
Divizia A.

e TURNEUL ECHIPEI UTJI- 
ON BERLIN IN ȚARA NOAS
TRĂ. La sfîrșitul acestei luni 
va sosi în țara noastră — la 
invitația clubului F.C.M. Reși
ța — echipa Union Berlin. Fot
baliștii din R. D. Germană vor 
susține o suită de trei meciuri. 
Primul Joc va avea loc la Re
șița, la 26 iulie, cu formația 
locală F.C.M., următorul la A- 
rad, cu U.T.A., iar al treilea 
cu o formație care urmează să 
fie stabilită.

• NE VIZITEAZĂ ECHIPA 
PANSERAIKOS SERES DIN 
GRECIA. Formația elenă Pan- 
seraikos Seres va sosi în țara 
noastră la 8 august, urmînd să 
efectueze 
re și să 
amicale, 
invitații 
Iași.

• 14 ARBITRI STRĂINI LA 
CURSUL DE LA SIBIU. La 
cursul de perfecționare a arbi
trilor divizionari A, care se va 
desfășura între 28 și 31 iulie, la 
Sibiu, vor participa ca invitați 
și 14 arbitri din U.R.S.S., Polo
nia, Bulgaria. R. D. Germană, 
Grecia, Turcia, Israel, R. F. 
Germania.

un stagiu de pregăti- 
susțină două jocuri 
Fotbaliștii greci sînt 
clubului Politehnica

13 debutanți. Și toate trei au 
rămas, atunci, în primul eșa
lon ! în ultimul campionat, pro
movatele au adus aproape de 
trei ori mai mulți jucători noi : 
F.C.M. Galați (11), Progresul 
(11) și F. C. Corvinui (14). A 
rezistat luptei doar echipa hu- 
nedoreană, care, însă, a bene
ficiat și de cîțiva jucători ex
perimentați (Angelescu, Radu 
Nunweiller, Vlad, Tonca), în ju
rul cărora au crescut și „noii 
veniți" în prima divizie. Semn 
că o promovare are legile ei, 
care, odată abandonate, se răs- 
frîng negativ asupra jucătoru
lui, dar și a echipei.

Recordul promovărilor de ti
neri în campionatul recent în
cheiat 11 dețin Universitatea 
Craiova și Rapid, cu cite 10 ju
cători. Două echipe cu reali
zări diametral opuse : formația 
craioveană, cîștigătoare a Cupei 
României și clasată pe locul 3, 
,11 “-le feroviar, „căzut“ In Di
vizia B. Care este explicația, se 
întreabă, logic, oricine ? Pentru 
un răspuns complet, mal întîi 
să trecem în revistă jucătorii 
lansați de cele două cluburi : 
Cîrțu, Tilihoi, Irimescu, Geol- 
gău, Călin, Ciobanu, Băluță, 
Buică, Boldici, Țicleanu (la 
Universitatea Craiova), Pîrvu, 
Popa, Teleșpan, Zalupca, David, 
Cojocaru, Iordache, Cruce, Mâ
nu, Constantinescu (la Rapid). 
La o primă vedere cele două 
loturi de debutanți sînt, în ge
neral, echilibrate. înseamnă că 
marea distanță înregistrată de 
cele două echipe la sfîrșitul 
campionatului își găsește cauza 
în pregătire, în ambiția fiecă
ruia, dar și în contextul în care 
au debutat cei 20 de jucători. 
Valoarea de ansamblu și pregă
tirea sub toate aspectele ale e- 
chipei craiovene, prezența unor 
individualități ca Bălăci, Bel- 
deanu, Ștefănescu, Donose, Cri- 
șan și Marcu. au făcut ca a- 
valanșa de nume noi să nu di
minueze forța formației, cadru 
în care și „selecția naturală" să 
opereze fără dereglări. Această 
dubii experiență, a Universită
ții Craiova și a Rapidului, poa
te oferi, credem, multe dintre 
„normele promovărilor* In se- 
zoanele viitoare.

TABELUL PROMOVĂRILOR 
ULTIMELE DOUA EDIȚII 

DE CAMPIONAT

Ediția 1975/74 Edifia 1974.77

f

s

g

g

IN

DINAMO (1) 
STEAUA (2) 
UNIV. Craiova _ 
A.S.A. Tg. M. (5)
AIUL (4) 
„POLI” Tim. (4) 
SP. STUD. (5) 
POUT. Iasi (4) 
F.C. BIHOR (4) 
S.C. BACAU (5) 
F.G ARGEȘ (4) 
U.T.A. (3) 
F.CM. Reșița (5) 
F.G Constanta (5) 
RAPID (4) 
C.F.R. Cluj-N. (7) 
„U« Cluj-N. (2) _________ ....
OUMPIA S. M. (4) FC CORVINUl (14)

(3) (10) 
(1)

DINAMO (3) 
STEAUA (3) 
UN1V. Craiova 
A.S.A Tg. M. 
JIUL (1)
„POLI” Tim. (2) 
SP. STUD. (5) 
POUT. Iași (4) 
F.C. BIHOR (7) 
S.C. BACĂU (3) 
F.C. ARGEȘ (3) 
U.T.A. (3) 
F.C.M. Reșița (3) 
F.C. Constanța (4) 
RAPID (10)
F.C.M. Galafi (11) 
PROGRESUL (11)

In paranteze, numdru! de jucători 
promovați de echipa respectiva.

Despre noul val se poate 
vorbi foarte mult. Dincolo de 
toate, trebuie relevate în pri
mul rînd ca puncte esențiale : 
valoarea tinerei speranțe ; ca
drul în care este promovată și 
momentul promovării ; necesi
tățile echipei și psihologia nou
lui venit ; răbdarea și tactul 
pedagogic ale antrenorului, ale 
titularilor și chiar ale conduce
rii clubului respectiv. Nutrim 
speranța că în virtutea acestor 
„legi nescrise" cei mai mulți 
dintre cei 99 reprezentanți ai 
„noului val" vor confirma în 
viitoarea ediție de campionat. 
Premise pentru un viitor bun 
există. Pentru argumentare, am 
alcătuit o echipă, a noului val, 
pe posturi, cu dublurile de ri
goare. Aceasta ar fi :

Bucu (Windt) — Teleșpan (Z. 
Naghi), Tilihoi (Pîrvu), Stancu 
(Ursu), Gali (Petrovlci) — Orac 
(Nucă). Șerbănică (Economii), 
Dragnca (Irimescu) — Lupan 
(D. Zamfir). Cîrțu (Șurcnghin), 
Cernescu (Vaetuș).

Negreșit. în discuție pot in
tra și Boldici. Buduru, Tarara- 
che. Ghiță. Eflimeseu. Geolgău, 
Cojocaru. Hirmler, Gh. Geor
gescu, Nicșa, Ignat, Agachi. An- 
tohi. Barna, Ad. Ionescu, Portic 
și alții. Important este ca din 
acest veritabil „batalion de de- 
butanți" sâ se vorbească. în ter
meni aleși, chiar la nivelele su
perioare ale fotbalului nostru.

Mircea M. IONESCU

VIRTUOZITATE? DA,
DAR NU ÎN DETRIMENTUL
ARMONIEI ORCHESTREI!
Săptămîna trecută, sîmbătă, 

la o oră a fotbalului pe mi
cul ecran. Aparatul de filmat 
ne transportă spre dreptun
ghiul de gazon al stadionului 
Minas Gerais din Bello Hori
zonte unde se tntilnesc in
tr-un joc amical naționalele 
Braziliei și iugoslaviei ; unul 
dintre ultimele meciuri ale 
„serialului de lung metraj" 
America de Sud-Europa ears, 
în trei din cele patru săptă- 
mîni ale lunii iunie, ou un an 
înaintea ,, Mundial ului" argen
tinian, a captat atenția iubito
rului de fotbal.

Deși în rezumat, filmul reu
șește să ne introducă în am
bianța de o culoare aparte a 
,,fotbalului brazilian" (apara
tul stăruind și asupra tribu
nelor înțesate de cei peste 
100 000 de suporteri înflăcărați), 
ne arată, de asemenea, ceea 
ce interesează mal mult, 
proape toate fazele încinse. 
Vedem două din cele trei bare 
ale oaspeților (Bogdan — min. 
33 ; Zajec — min. 87), vedem 
?i secvența în care balonul 
poposește în plasa porții 
Leao, la golul neacordat 
motiv de fault.

Cu destule minute înaintea 
ultimului fluier al arbitrului, 
suporteri ai foștilor campioni 
mondiali își părăsesc locurile 
vădit nemulțumiți de acest 
0—0... egal cu un insucces al 
formației gazdă.

Cum poate fi explicat acest 
al treilea meci nul (1—1 cu 
Anglia, 0—0 cu R. F. Germa
nia, 0—0 cu Iugoslavia) la 
sfîrșitul seriei de șase partide 
disputate de brazilieni. în iu
nie pe propriul teren ?

Ce anume a făcut ca Brazi
lia (o echipă care mal păs
trează șase fotbaliști de- la 
W el tme is terse ha ft — Leao, Ze 
Maria, Luis Perrcira, Francis
co Marinho, Rivelino, Paulo 
Cezar) să nu poată întrece o 
formație în plină refacere, nu- 
mărînd în ll-le el nu mai pu
țin de 7 jucători debutanți ?

Intre alte elemente ale jocu
lui, unul explică, îndeosebi, 
cele petrecute în teren si a- 
nume EXPRIMAREA TEHNI
CA DIFERITĂ A COMBATAN

a-

tul 
pe

TELOR : fotbaliștii
— aproape fiecare în 
un virtuos — au jucat 
mult pentru ei (controlind ba
lonul o clipă In plus, fentlnd 
sau driblînd și cînd faza im
punea o rezolvare rapidă) în 
timp ce de partea cealaltă, 
jucătorii iugoslavi au pasat în 
viteză, căutînd, cu precădere, 
drumul cel mai scurt spre 
poarta adversă.

Așa au reușit să desfășoare 
fotbaliștii lui Marko Valok un 
joc mal cursiv, să creeze si
tuații realmente ~ ‘ '
în careul advers, să șuteze 
mai multe ori la poarta 
Leao, salvat în trei rindurl 
„ transversală".

Diferența de modalitate, 
doptată de cele două echipe, 
a fost astfel redată — la re
centul colocviu U.E.F.A. — de 
Helmuth Schdn, antrenorul 
care, cu puțin timp în armă, 
la Rio de Janeiro, studiase 
odată în plus jocul formației 
lui Coutinho ; „Tehnica indi
viduală a brazilienilor este 
fără cusur. Fiind însă lipsite 
de conținut tactic, pasele u- 
nora dintre ei nu servesc jo
cului colectiv, întîrziind acțiu
nile ofensive. Este și princi
palul motiv pentru care In 
momentul finalizării atacului 
jucătorul brazilian intră intr-o 
acută criză de timp și de 
spațiu... Cînd se vor dezbăra 
de această dăunătoare menta
litate, fotbaliștilor sud-ameri- 
cani, în general, și brazilieni, 
în special, nu le va mai re
zista nimeni".

Succedînd în timp colocviul 
organizat, de U.E.F.A., rezuma
tul filmat al jocului Brazilia
— Iugoslavia confirmă, tntru- 
totul, concluzia dezbaterilor de 
la Bisham Abbey. Și anume 
aceea că acumulările obținute 
de fotbalistul zilelor noastre 
la factorii fizic, tactic și psi
hic pot fi puse în valcare doar 
de o tehnică adecvată. O teh
nică fluentă. în viteză, care, 
dezaglomerînd careurile, des- 
ferecînd ..lacătele", va duce 
fotbalul înainte. îl va face și 
mai eficient și mai atractiv.

Gheorghe NICOLAESCU

brazilieni 
parte 

mai

periculoase
de 
lui 
de

a-

g

g

&

2
I
£



De azi, timp de 10 zile La C. M. și C. E. de haltere (juniori)

A 33-a EDIȚIE A C.M.
• Reprezentanții României participă la toate cele patru 

arme @ 29 de țări înscrise • Primii intră în concurs 
floretițtii, iar miine sabrerii, în probele individuale

începînd de azi, timp de 10 
zile, Centrul municipal de ex
poziții, aflat in zona centrală 
a capitalei Argentinei, va reuni 
pe cei mai buni scrimeri din lu
me în cadrul Campionatelor 
mondiale de seniori.

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, la cea de-a 33-a 
ediție a Campionatelor mon
diale de scrimă s-au înscris 
peste 300 de sportivi din 
29 de țări. Unele cu repu
tate școli de scrimă, cum 
ar fi : U.R.S.S., Ungaria,
Italia, România, Polonia, RFG, 
„out-sidere“ ca Elveția, Anglia, 
Japonia, Austria, S.U.A., -pre
cum și masivul grup al țărilor 
latino-americane (vor fi pre

REUNIUNEA BALCANICĂ DE TENIS
în cursul dimineții de ieri, 

în Capitală a avut loc reuniu
nea anuală a reprezentanților 
țărilor participante la Balca
niada de tenis. Lucrările au fost 
prezidate de I. Petrache, vice
președinte al F.R.T. Au parti
cipat conducătorii delegațiilor 
străine : S. Ganev (Bulgaria). 
D. Stefanidis (Grecia), V. Ni- 
grinovici (Iugoslavia), 3. Hayri 
(Turcia). Cu acest prilej, au 
fost adoptate o serie de modifi
cări aduse regulamentului com

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU MECIUL
DE „CUPA DAVIS" CU FRANȚA

In ©arsul zilei de iaci, a fost 
«raunțată. cQmpotnein.ța reprezenta
tivei de tenis a României, în ve
derea meciului cu echipa Franței* 
programat la Paris în zilele de 22, 
23 și 24 iulie- JucâtarU. naționalei 
noastre sînt llie Nistase, Ioq Jl-

SCHIFIȘTil ROMÂNI AU DOMINAT
Participînd la ediția din acest 

an a „Regatei Poznan", loturile 
reprezentative de canotaj ale 
României, care se pregătesc în 
vederea campionatelor mondiale 
din luna august, au avut o com
portare foarte bună. Reprezen
tanții noștri au dominat majo
ritatea probelor, obținînd vie-

„TROFEUL HUi\GARIA“
LA POLO

La Budapesta, In bazinul desco
perit din insula Margareta a Înce
put Ieri după amiază turneul in
ternațional de polo dotat eu 
„Trofeul Hungaria", cel mal im
portant turneu al sezonului, oare 
aduce în întrecere primele 5 cla
sate la J.O. de la Montreal, ta 
ordine : Ungaria, Italia. Olanda. 
România, iugoslavia, precum șl 
formația Uniunii Sovietice.

In primul joc, echipa României 
.a întitait reprezentativa țării gaz
dă, campioană olimpică. Forma
ția Ungariei a cîștlgat ou 7—3 
(2—0, 0—0, 4—2, i-l). Au marcat 
Farago 3, Horkay 2, Csapo șl 
Szivos pentru Ungaria. Claiudta 
Rusu, Slăvel șl Popescu pentru 
România.

Intr-o altă partidă, U.R.S.S. a 
întrecut Iugoslavia cu 8—7.

Astăzi, echipa României va tn- 
tîlni formația Olandei.

MARI PERFORMERE ALE ATLETISMULUI LA „CUPA EUROPEI"
(Urmare din pag. 1)

cu argint la J.O. de la Mont
real (1,91 m) ; săritoarea în 
lungime Lidia Alfeeva
(U.R.S.S.), care a cucerit la 
J.O. ’76 medalia de bronz (6,60 
m), ca și sprinterele Vera Ani
simova și Nadejda Besfamilna- 
ia. Nadejda Ilina și Ludmila 
Aksenova, componente ale e- 
chipelor sovietice de ștafetă la 
4x100 m, primele două, și la

BĂIEȚII NOȘTRI CONCUREAZĂ LA VARȘOVIA
Echipa reprezentativă mas

culină a României pleacă azi 
la Varșovia pentru a participa, 
sîmbătă și duminică, la între
cerile din cadrul unei semifi
nale, alături de echipele Bul
gariei, R. F. Germania, Nor
vegiei, Poloniei, Portugaliei, 
Spaniei și Suediei. Reamintim 
că primele două clasate se vor 
califica pentru finala A a „Cu
pei Europei" (Helsinki, 13—14 

zente echipe din Brazilia. 
Cuba, Columbia, Uruguay, Ve
nezuela, Mexic, Argentina). Cele 
mai numeroase delegații sînt 
anunțate a fi cele ale Angliei, 
Italiei, Poloniei, R.F.G., Unga
riei, Uniunii Sovietice (între 
20 și 25 -de trăgători) și, bine
înțeles, țării gazdă (aceasta din 
urmă deși participă numai la 
trei arme : floretă masculin, 
floretă feminin și spadă). După 
cum rezultă din listele de în
scrieri, cea mai mică delegație 
(6) va fi cea din Porto-Rico.

Primii participant la ediția 
din acest an a Campionatelor 
mondiale au început să soseas
că de duminică la Buenos Ai
res. Cei 16 scrimeri români se 

petiției balcanice. S-a stabilit, 
totodată, ca Balcaniada de ju
niori să fie programată in ul
tima săptămînă a lunii august 
Anul acesta, întrecerile tenis- 
manilor juniori urmează să 
aibă loc la Split, între 22 și 28 
august Viitoarea ediție a Bal
caniadei seniorilor va fi orga
nizată, anul viitor, la Sofia. în 
tot timpul lucrărilor reuniunii 
balcanice a domnit o atmosferă 
de colaborare prietenească.

riac. Dumitra Hăridâu șt Traian 
Marcu- C&pitain nejucdbor: (Con
stantin Nâstase.

Tanilsmaott români îrmcază 
sosească în cap Italia Fr anței in 
wicsiiL xfflel de Lună LS iniile.

„REGATA POZNAN"
toril la 4+-1 vîsle, 44-1 rame, 
2 f.c. și 3-FI — feminin, 4 ra
me f.c., 2 te. și 2 vîsle — 
masculin. La startul Întrecerilor 
au fost prezente primele garni
turi ale Poloniei, precum și o 
serie de echipaje fruntașe din 
Ungaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană și U.R.S.S.

O competiție așteptată cu interes:

„CUPA MONDIALA
DUSSELDORF. 13 (Agerpres). 

— „Cupa Mondială" la atletism 
programată între 2 și 4 septem
brie la Dusseldorf suscită de 
pe acum un interes deosebit 
..Vînzarea biletelor de intrare 
depășește toate previziunile și 
se așteaptă ca în cele trei zile 
de Întreceri de la Rheinstadion 
din Dusseldorf să fia prezenți 
peste 120 000 de spectatori" — a 
declarat H. Henze, secretarul 
Comitetului de organizare. Des
fășurarea celor 30 de probe 
masculine și 14 probe feminine 
va fi transmisă în 22 de țări eu
ropene, precum și in S.U.A., Ca-

4x400 m următoarele. O aler
gătoare foarte valoroasă este și 
finlandeza Pirjo Hâggman, cla
sată a patra (50,56 s) în finala 
olimpică a cursei de 400 m.

în sfîrșit, vom completa lista 
marilor performere cu numele 
celor trei românce care dețin 
în acest sezon poziții fruntașe 
pe plan mondial : Maricica Pui
că locul I la 3000 m (8:46,4), 
Ileana Silai locul II la 800 m 
(1:59,8) și Alina Gheorghiu lo
cul II la lungime (6,72 m).

august), iar cele clasate pe 
locurile trei și patru vor lua 
parte la finala B (Goteborg, 
6—7 august).

Pentru competiția de la Var
șovia, echipa noastră va avea 
următoarea componență : 100
m : Toma Petrescu — 10,2, 200 
m — Claudiu Șușelescu 20,8, 
400 m — Șt. Nagy 47,8, 800 m 
— Gheorghe Ghipu 1:47,7, 1500 
m — Ghipu 3:41,2, 5000 m —

DE SCRIMĂ
află deja la locul de concurs, 
el venind în Argentina din Me
xic, unde au efectuat un sta
giu comun de pregătire (și acli
matizare) cu scrimerii din „țara 
aztecilor". După cum s-a anun
țat, scrimerii români vor parti
cipa la toate cele patru arme : 
floretă feminin, spadă și sabie, 
atit în proba pe echipe cît și 
în cea individuală, floreta mas
culină fiind prezentă doar în 
proba individuală.

Dintre echipele cu veleități 
la primele locuri se remarcă 
puternicele reprezentative femi
nine de floretă ale U.R.S.S., 
Ungariei, echipele de sabie ale 
U.R.S.S., Ungariei, cvartetele 
de spadă ale R.F.G. și Suediei, 
floretiștii italieni și polonezi. 
Bineînțeles, că floretistele din 
România (în frunte cu campi
oana mondială Ecaterina Stahl), 
precum și sabrerii români (a- 
vindu-i printre ei pe binecu- 
noscuții Dan Irimiciuc și loan 
Pop) se numără printre „ca
petele de afiș" ale actualei edi
ții. Joi dimineață, start cu pro
ba individuală de floretă mas
culin (80 de concurenți), ur- 
mînd ca vineri să intre în com
petiție sabrerii, în timp ce flo
retiștii iși vor disputa, seara, 
finala.

Finiș In turneul de șah de la Leningrad

FIECARE PARTIDĂ - UN DERBY!
OUcorăhiii 1! Infllncștc la

în marele turneu internațio
nal de șah de la Leningrad, se 
apropie finișul. Au mal rămas 
de jucat 4 runde, dar lupta 
continuă să fie foarte încordată. 
La prunul loc concurînd, teore
tic, mai mult de jumătate din 
participant!.

Deocamdată, lider este un re
prezentant al „noului val", tînă- 
rul mare maestru Oleg Romar- 
nișin. El este talonat de un co
leg de generație, Rafael Vaga
nian, revelația ultimului cam
pionat al U.R.S-3. (locul 2) și 
a cîtorva mari turnee interna
ționale, dar și de „veteranii" 
Vasili Smislov (56 de ani) și 
Mark Taimanov (51 de ani), 
care joacă in acest concurs cu 
ambiție și aplomb. Se pare că 
un cuvînt de spus în acest fi
nal fierbinte îl va avea și Mi
hail Tal — autorul unui pro
centaj excelent și cu două în-

" LA ATLETISM
nada, Japonia, Australia și 
Noua Zeelandă.

Dintre echipele participante 
este cunoscută selecționata A- 
siei și Oceaniei. Echipa S U.A. 
va fi alcătuită după campiona
tele naționale, cele trei echipe 
selecționate europene vor fi cu
noscute după finala Cupei Eu
ropei (13—14 august), iar repre
zentativa celor două Americl 
(fără S.U.A. care prezintă echi
pă separată) va fi stabilită in 
urma unui concurs de selecție 
ce va avea loc la Guadalajara 
(Mexic) în prima jumătate a 
lunii august.

Ilie Floroiu 13:46,0, 10 000 m — 
Flora iu 28:24,4, 110 mg —Erwin 
Sebestyen 13,8, 400 mg — Ho- 
ria Toboc —, 3 000 m obst. — 
Gheorghe Ceîan 8:28,2, înălți
me — Dieter Muller 2,11 m, 
prăjină — Nichifor Ligor 5,15 
m, lungime — Dumitru Iorda- 
che 7,84 m, triplu — Carol Cor- 
bu 16,35 m, greutate — Gheor
ghe Crăciunescu 17,60 m, disc — 
Ion Zamfirache 62,20 m, suliță 
—Carol Raduly 80,80 m, ciocan 
— Tudor Stan 68,88 m ; 4x100 
m — Stamate, Șușelescu, Vădu
va, Petrescu ; 4x400 m : Ștefan 
Nagy, Sig. Nagy, G. Dulgheru, 
Horia Toboc.

La precedenta ediție a „Cu
pei Europei", în 1975, echipa 
română a participat la semi
finala de la Torino unde a reu
șit cea mai bună evoluție a sa 
de pînă atunci, locul 3 cu 65 p, 
după R. F. Germania 101 p și 
Italia 83 p, dar înaintea Unga
riei 62 p și Cehoslovaciei 61 p.

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL 2 
ÎN CLASAMENTUL EUROPEAN 

DUPĂ 4 CATEGORII
SOFIA 13 (prin telefon) Haltero- 

ffilil români continui să albă o 
comportare meritorie la campio
natele mondiale șl europene pen
tru juniori. In clasamentul pe 
echipe, ROMÂNIA ocupă — după 
patru ziOe de întreceri — locul 1 
în Europa și 1 în lume. La cate
goria ușoară (din sl de ooncu- 
renți), halterofilul român Serghel 
Klimov a obținut 280 kg — record 
național de juniori — (vx. 37» 
kg), dasînd u-se pe locul 4 kt 
lume șl al 4-lea ta Europa. Celă
lalt sportiv român, N. Tuțuianm 
ratând de 3 ori la „smuls", a te
șit din concura. Revenind la com
portarea im KUmov, vom con
semna că la „smuls* el a realizat 
aceeași greutate ca șl cd clasați 
pe locurile 3—4, dar fiind mai 
greu cu 500 le grame la cântarul 
oficial decît cel de pe poziția a 
S-a a ocupat locul 5 în Ierarhia 
continentală, pierzând astfel me
dalia de bronz. Rezultate. CLASA
MENT GENERAL (mondial) I L 
Vladimir Mihalev (UJt.S.S.) 330 
kg ; 2. Ștefan Petrov (Bulgaria) 
287,5 kg ; 3. lanko Rusev (Bulga
ria) 285 kg ; 4. Mustafa Pakzejarn 
(Iran) 235 kg ; 5. Serghel Klimov 
(România) 230 kg ; 6. Hukanda 
Terușiko (Japonia) 275 kg. 
SMULS : 1. Petrov 137,5 kg ; X

runda a 15 a pc liarpor
trerupte la Vogi și Karpov.

A surprins, probabil, evoluția 
oarecum modestă a campionu
lui lumii, care și-a obișnuit su
porterii cu curse rapide, de u- 
nul singur, conducinîd „din cap 
în cap" turneele la care a luat 
parte. Anatoli Karpov, jucând 
aproape neîntrerupt de la Înce
putul anului, este — fără În
doială — obosit. Ei a pierdut 
două partide : la Taimanov n-a 
observat o combinație simplă 
de mat, iar la BeUavski a- ui
tat să apese pe ceas șl a depă
șit timpul de gîndire tntr-o 
poziție cu un pion ta plus.

Dintre oaspeți, cel mai bine 
plasat este Guliermo Garda (24 
de ani), în care cubanezii văd 
pe urmașul atit de mult aștep
tat al lui Capablanca.

Reprezentantul nostru. Florin 
Gheorghiu (un punct sub 50%), 
face față onorabil unuia dintre 
cele mai grele turnee pe care 
le-a jucat în cariera sa. Re
marcabil este faptul, cum nota

MECIURILE CANDIDATILOR
După disputarea a patru 

partide in semifinalele candl- 
daților pentru desemnarea vi
itorului șalanger al campionu

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Oulu (Finlan

da), ta meci masculin : Finlanda 
— Anglia 113—110, Jar la feminin : 
Anglia _ Finlanda 98—53.

AUTO a Raita! Poloniei (ediția 
37) a revenit echipajului francez 
Bernard Darniche — Alata Mahă 
(,,LancLa-Stratos“). In urma aces
tei victorii, Darniche devine cam
pion european de raliuri • Cursa 
de 6 ore de la Watkins Gten a 
fost câștigată de echipajul Jacky 
Ickx — Jochen Mass (.Porsche*), 
care a parcurs 939,35c km cu o 
medie orară de peste 155 km.

CICLISM • in etapa a 12-a a 
Turului Franței victoria a revenit 
belgianului Patrick Sercu, care a 
parcurs distanța dintre Roubaix 
șl Charleroi (192 km) ta 4 h 
32:38. In clasamentul general 
conduce Dietrich Thurau, urmat 
de Eddy Merckx la 51 sec. Joi 
este zl de odihnă, a In C.M. de 
juniori, de la Viena, victoria ta 
proba de urmărire individuală a 
revenit Iul H. J. Pohl (3 900 m 
ta 3:30,03) a După 6 etape, ta 
Turul Italiei (rezervat amatori
lor), conduce Claudio Corti (Ita
lia).

NATATIE a Rezultate de la 
Santa Clara (California), mascu
lin : 200 m liber — Fumlss 1:54,59; 
200 m spate — Harrigan 2:09,26 ; 
200 m fluture — Bruner 2:03,52 ; 
1 500 m — Shaw 15:56,o ; feminin, 
100 m bras — taaba 1:15,79 ; 200 
m fluture — Hogsead 2:13,55; 200 
m mixt — Caulktas 2:20,10 ; 200 
m liber — Maas 2:04,08 a ta con
cursul de sărituri de la Viena 
proba feminină de trambulină a 
revenit Cynthiei Mclngvale
(S.U.A.), urmată de Beata Rothe 
(R.D.G.) șl Peggy Anderson
(S.U.A.), tar cea de platformă

Pakzejam 127,5 kg ; X Terușiko 
125 kg ; 7. Klimov 122,5 kg.
ARUNCAT : 1. Mihalev laș kg ; L 
Rusev 162,5 kg ; 3. Petrov 160 im. 
X KUmov 157,5 kg.

CLASAMENT GENERAL (euro
pean) t L Mihalev 290 kg ; 2. Pe
trov 287 £ kg ; 3. Rusev 285 kg j 
X Kllmov 280 kg ; X Jaroslav Rut
ter (Cehoslovacia) 275 kg ; X La- 
jos Dobo (Ungaria) 272,5 kg. 
SMULS : L Petrov 127,5 kg ; X 
Mihalev 1274 kg ; X Rusev 12X* 
kg ; 4. Dobo 122,5 kg ; 5. Klimov 
122,5 kg. ARUNCAT : 1. Mihalev 
165 kg ; X Rusev 16X5 kg ; 3. Pe
trov 160 kg ; 4. Kllmov 157,3 kg.

Clasament pe națiuni (mondial)! 
1. Bulgaria 101 p ; X Japonia 55 p] 
X U.R.S.S. 54 p ; X Polonia 52 p 1 
5—X R.D. Germană, Cuba cite M 
p ; T. ROMÂNIA 40 p.

Clasament pe națiuni (euro
pean) : L B ulgaria 106 p ; 1. RO
MANIA M) p ; 3. Polonia 70 p 1 
X UJI.S.S. 61 p ; L R. D. Ger
mană 40 p ; X Ungaria 33 p, (Sis
temul de alcătuire a clasamente
lor este diferit de cel obișnuit | 
se iau In considerare primii n 
clasați la totalul odor două stiluri 
șl pe stiluri — mondial șl euro
pean).

TOMA HRISTOV

și săptămînalul moscovit „64“,' 
că „românul luptă eu multă ar
doare in fiecare tntîlnire, nu m 
baricadează in spatele unor tac
tici de remiză ți a reușit (cn 
negrele) două excelente partide 
la MariotU ri Taimanov'. în 
continuare. Gheorghiu fi tatfi.- 
nește pe Beliavski (cu negrele), 
Vogt (a), Karpov (n) și RUM 
ța).

Finișul programează multe 
partide decisive : Romanițin — 
Karpov (ta ultima rundă), Kar
pov — Smislov, Vaganian — 
Romanițin, Taimanov — Vaga
nian ș-a. Dar, intr-un asemenea 
turneu, fiecare partidă poate fi 
socotită un derby i Iată clasa
mentul la zi :

L ROMANIȘIN 8% n, 2-3, 
Vaganian 41 Smlslov 8 p, < 
Taimanov 7% p, S. Garda 1 p, 
8. Tal 6% p (2), 7. Karpo»
6% P (1), t—10. Kociev, Ktus- 
min, Ribli 61/, p, 11—Ol 
GHEORGHIU, Knezedci. Radu
lov, Balațov. Smejkal 8 p, IA, 
Vogt 5 p (1), 17. BeUavski 5 n, 
18. MariotU r/s p (V. CH.). 4 

lui mondial de șah Anatoli Kara 
pov, Portlsch conduce ca 
2l/s—1V1 ta tntîlnlrea cu Spasski, 
Iar Korcinol cu 3%—% ta aceea 
cu PolugaevskL

masculină ltd David Ambarțte. 
mian (U.R.S.S.), urmat de Carlos 
Giron (Mexic) șl PhU Boxa» 
(S.'JA), W

FOOfBAL a La Lagos, ta prete. 
minarlUe CLM. (zona africană) ■ 
Nigeria — Coasta de Fildeș 4—« 
(1—0). Pe stadtanul „Boca Jun> 
ars* din Buenos Aires, ta fața * 
50.000 de spectatori ; Argentina — 
R. D. Germană 2—0 (1—0), prla 
golurile Înscrise de Housemaa 
(mta. 31) șl Carrascosa (min. 89). 
Formațiile : Argentina : Baley —- 
Passarella, Tarantinl, Olguin, Car- 
rascosa. Ardiles (Rocha), Galvaa, 
Villa, Houseman, Luque, Ortlz 1 
R.D.G. : Croy — Ddrner, Kurbju- 
welt, Weise, Fritsche, Hăfner, 
Schade, J. MClUer (Lauck), Sa
chse (Rledlger). Sparwasser, Kotto 
(Hoiffmann).

TENIS • tn turneul de la K15- 
zblihel : Vilas — Gardiner 7—x 
3—3 ; Kodes — Granat 6—3, 5—1 5 
Orantes — Kronk 5—7, 7—0, 7—5 j 
Meiler — Soler S—3, 5—2 ; Tayloc
— Fedgl 6—1, 7—6 ; Piilicl — Let
cher 6—2. 3—6, 7-0 ; Smld — 
Kary 6—4. 6—3 ; Benavides —
Niedzwiecki 6—0, 6—0. La fente- 
nln, Glyimis Coles — Helds 
Eisierlehner 6—4, 7—6 ; Nana Sato
— Jane Stratton 4—6, 6—0. 6—X
• In turneul de la Cincinnatt 
(Ohio) : Tanner — iJ.oyd 6—x 
6—2 ; Alexander — Guerry 6—X 
3—6, 6—3 ; MdEtaroe — Noonan
6—3, 6—2 ; Solomon — Gonzales 
6—X 8—2 ; El Shafel — Fleming 
6—3, 6—2 ; Pattison — GuLlikson 
6—0, 6—0.

VOLEI • Jucătorii echipei Uni
unii Sovietice au încheiat turneul 
In Japonia netavtașl ; în ultimul 
meci, la Tokio, au învins selec
ționata niponă cu 3—o (14, 6, 7).
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