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SURPRIZELE NU OCOLESC
DISPUTA PENTRU PRIMELE LOCURI!

Pentru a parafraza ultimele 
buletine meteorologice, am pu
tea spune că ieri, în întrecerile 
Balcaniadei de tenis, a fost o 
zi „în curs de încălzire". Și-a 
făcut apariția un prim rezultat 
surpriză, anunțindu-le poate și 
pe altele ce vor urma. Autorii 
performanței sint tenismanii 
Bulgariei, care reușesc o foarte 
prețioasă victorie asupra echi
pei iugoslave, pretendentă 
tradiție la primele locuri 
clasamentului. Acesta a 
evenimentul nr. 1 al zilei,
și un al doilea se impune aten
ției. Anume, debutul convingă
tor al reprezentativei noastre 
feminine, care — deși folosind 
în două jocuri echipiera de re
zervă — întrece la scor net for-

de 
ale 

fost 
dar

mația Turciei, 
a întrecerii își 
plin calificativul.

Dar, după-amiaza de ieri a 
avut și un „prolog" matinal, nu 
lipsit de interes. Decizia parti
dei de dublu a întâlnirii Iugo
slavia — Grecia, întreruptă din 
prima zi, a survenit după o 
luptă acerbă în setul al treilea, 
care a urcat pînă la 26 de ghe
muri 1 Deși buni voleiori și cu 
un joc aparent bine sudat, te- 
nismanii greci au cedat pasul 
în fața adversarilor lor iugo
slavi, care cîștigă punctul deci
siv al unei victorii realmente 
muncită.

Efortul depus de echipierii 
Iugoslaviei avea să-și spună însă 
cuvântul, cu cîteva ore mai

Prima favorită 
onorează pe de-

tîrziu. Dragan Savicl a părut 
evident obosit în partida sa cu 
campionul bulgar Liuben Ghe- 
nov, în fața căruia nu și-a pu
tut valorifica decît puține din
tre atacurile la fileu, încercate 
pe parcursul primelor două se
turi, pentru ca în al treilea să 
se resemneze, cedînd fără drept 
de apei. Oarecum similar s-a 
desfășurat și disputa rachetelor 
secunde, în care Bojidar Pampu- 
lov a încheiat la scor alb în 
fața lui Zoltan Ilin. Mai multă 
consistență a avut dublul, unde 
iugoslavii au revenit de la 0—2 
la seturi, pentru ca pînă la ur
mă perechea fraților Pampulov

Radu VOIA
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duminică Încep jocurile mondiale ale surzilor

BUCUREȘTI 77 VA REPREZENTA 
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ÎN ISTORIA COMPETIȚIEI"
A

V

opincazfi Jerald Jordan, președintele Comitetului international al sporturilor tăcute

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI LUPTĂ 
PENTRU CALIFICAREA ÎN FINALA

CUPEI EUROPEI" LA ATLETISMJJ

Ileana Silai va încerca să re
devină recordmană republica
nă și la 800 m, după recentele 
sale recorduri la 1000 m și 

600 m

seriozitatea, împreună, sub con
ducerea fostei campioane Maria 
Pândele, vor putea progresa 
astfel incit să atingă cit mai 
curînd rezultate competitive pe 
plan internațional.

Ținînd seamă de performan
țele pe care le-au înregistrat 
în acest sezon, reprezentantele 
țării noastre trebuie să se 
străduiască să le reediteze sau 
să le îmbunătățească, pentru 
a clasa echipa României pe un 
loc fruntaș și a-i aduce astfel 
calificarea pentru finala compe
tiției continentale, de la Hel
sinki. Dealtfel, în mod nor
mal, din semifinala de la 
București ar trebui să se cali
fice reprezentativa Uniunii 
Sovietice și cea a României, 
care dispun de efective valo
roase și omogene.

Ne mai despart două zile de festivitatea de deschidere a Jocu
rilor mondiale ale surzilor care va avea loc duminică 17 rulie 
a.c., la ora 9 dimineața pe stadionul Dinamo. Pregătirile parti- 
cipanților se desfășoară pe toate bazele sportive din București.

Jerald Jordan, director la 
Colegiul Gallaudet din Washing
ton și președinte (al cincilea) 
al Comitetului internațional al 
sporturilor tăcute (C.I.S.S.), de 
două zile oaspete al Capita
lei, a avut 
acorde un 
nostru.

— Care 
impresii de 
București ?

— în primul rînd vreau 
mulțumesc Comitetului de 
ganizare pentru călduroasa . 
mire și atenția cu care sîntem 
înconjurați în permanență. Sin
cer să fiu, știind prin cîte greu
tăți a trecut țara dv. în urma 
cutremurului de la 4 martie,

extindere a relațiilor de priete
nie, de înfrățire umană. Știu 
că țara dv. militează perma
nent pentru acest nobil țel și 
de aceea nu mă îndoiesc că

amabilitatea să 
interviu ziarului

sint primele 
la sosirea

dv. 
în

să 
or- 

pri-

mi-am închipuit 
nizarea campionatului 
va avea dificultăți, 
mele contacte și vizite pc 
bazele unde se vor desfășura 
întrecerile m-au asigurat însă 
că totul va fi în ordine.

— Ce semnificație alribu- 
iți Jocurilor Mondiale, ajun
se la a 13-a ediție ?

— După cum probabil știți, 
competiția a luat de Ia o edi
ție la alta o tot mai mare am
ploare. La început au fost 9 
țări; acum ne vom întîlni cu 
prieteni din 34 de țări. Lăsînd 
la o parte aspectul competitiv 
al întrecerilor, sportul a consti
tuit întotdeauna pentru familia 
noastră un limbaj comun de

că și orga- 
nostru 

Pri- 
pe

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

LA DINAMO,
• Terenurile pot fi

• • •copiii f

Azi, start in Campionatul Balcanic de ciclism

O PASIONANTĂ ÎNTRECERE
A „SPERANȚELOR OLIMPICE"

Fiind foarte cunoscut în lu
mea sportului, Parcul Dinamo 
nu mai are nevoie de o pre
zentare specială. Mă voi rezu
ma, deci, la precizarea că în- 
tr-una din zilele acestei săptă- 
mîni am fost oaspetele său „din 
zori și pînă-n seară". Deși mă 
aflam în „citadela campionilor", 
a fost o zi fără fotbal. Pe cele 
două terenuri gazonatc (centra
lul și cel de antrenament) n-am 
văzut, în cele 12 ore petrecute, 
nici un balon rotund, 
dribling, nici o pasă... 
tuși, a fost o zi plină de eve
nimente interesante.

nici un 
Și, to-

Vasile Teodor, căpitanul echipei 
României

Cicliști din 5 țări — Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia, Turcia și Româ
nia — se aliniază astăzi La 
startul celei de a X-a ediții a 
Campionatului Balcanic. Prima 
probă, programată pe autostrada 
Ploiești — București (start la 
km 52, întoarcere la km 27 ; 4 X 
25 km), este 100 km contratimp 
pe echipe, probă aflată pe pro
gramul campionatelor mondiale și 
al Jocurilor Olimpice. Majorita
tea federațiilor și-au restructurat

loturile, introducînd în formații 
elemente tinere, speranțe pentru 
J.O. din 1980.

Așadar, astăzi — începînd de la 
ora io — vom asista la o con
fruntare menită să stabilească o 
nouă ierarhie balcanică în ci
clism, dar șl la o întrecere a... 
„speranțelor olimpice*. Din acest 
ultim punct de vedere, specialiș
tii vor putea să tragă importante 
concluzii. Protagoniste vor fi re
prezentativele României și Bul
gariei. în 1975, la Rhodos, titlul 
de campioană a fost cucerit de 
echipa noastră, care și-a dublat 
succesul obținînd și medalia de 
aur la individual, prin Mircea 
Romașcanu. Anul trecut, la Sofia, 
victoria a revenit forma
ției Bulgariei, cu timpul
de 2h 04:03, reprezentativa 
României clasîndu-se pe locul II, 
cu 2h 08:27. I>eci, campioanele 
ultimelor două ediții vor încerca 
acum să se impună una în * ' 
celeilalte și amîndouă în 
cronometrelor.

După o zi de pauză, în 
este programată la Poiana 
șov Conferința Balcanică, i 
rii se vor prezenta duminică la 
ora 8 la startul celei de a doua 
probe : fond individual. 50 de a- 
lergători (cîte 10 din fiecare țară) 
vor străbate traseul: Brașov (start 
la km 132) — Rîșnov, Bran, Fun
data, Rucăr, Rîșnov, Brașov — 
Poiana Brașov (sosirea pe sta
dion), 139 km. Un traseu greu, 
cu numeroase urcușuri și cu un 
finiș — serpentinele Poienii — 
capabil să trieze sever valorile.

ACTIVITATE NON-STOP 
LA BAZIN, DAR NU Șl PE 

UNELE TERENURI
Chiar din faptul dimineții, 

bazinul este literalmente asal
tat. Mai întîi de performerii ca-

fața 
fața

care 
Bra- 

rutie-

Antrenorii lotului nostru au 
alcătuit echipa reprezentativă 
pentru întrecerile de duminică 
ale „Cupei Europei". Iat-o : 
100 m — Veronica Buia 11,3, 
200 m — Buia 23,7, 400 m — 
Elena Tărîță 53,0, 800 m —
Ileana Silai 1:59,8, 1500 m — 
Natalia Mărășcscu 4:05,0, 3 000 
m — Maricica Puică 8:46,4, 100 
m garduri — Elena Mîrza 13,5, 
400 m garduri — Doina Bădes- 
cu 60,3, lungime — Alina 
Gheorghiu 6,72 m, înălțime — 
Cornelia Popa 1,87 m, greutate 
— Valentina Groapă 18,69 m, 
disc — Argentina Menis 65,28 
m, suliță — Eva Zorgo 56,76 m ; 
4x100 m — echipa Doina Cio
lan, Minodora Pluteanu, Nico- 
leta Glogovețan, Otilia Somă- 
nescu, 4x400 m — echipa Doina 
Bădescu, Lăcrămioara Diaco- 
niuc, Elena Tărîță, Ileana Silai.

Este, indiscutabil, cea mai 
valoroasă formație care poate 
fi alcătuită la această oră. Re
marcăm faptul că, în afara u- 
nor atlete cu numeroase pre
zențe în mari competiții in
ternaționale, la start se vor a- 
fla și cîteva tinere de perspec
tivă. Avem în vedere pe aler- 
gătoarea Elena Tărîță, din Ro
man, revelația acestui sezon, 
și cvartetul de junioare al șta
fetei de 4x100 m. Se speră că 
cele patru prietene — Ciolan, 
Pluteanu, Glogovețan și Somă- 
nescu, antrenîndu-se cu toată

Este interesant de remarcat 
faptul că la cinci din cele șase 
ediții de pînă acum ale „Cupei 
Europei" echipele Uniunii So
vietice și României s-au între-

Recordmanele mondiale Faina 
Melnik-Velcva și Tatiana Sto- 
rojeva, oaspete ale Bucureștiului

cut în cadrul aceleiași semifi
nale. Iată clasamentele înregis
trate la aceste semifinale la 
care a luat parte formația 
României: 1965 (Constanța): 1. 
U.R.S.S. 53 p, 2. R. F. Germa-

(Continuare in pag 2—3)

ÎNTR-0 Zl FĂRĂ FOTBAL
mai intens folosite • Ce sporturi iubesc

• Record mondial de
re pregătesc apropiatele mari 
competiții (Balcaniada, Campio
natele europene și Universia
da), apoi de copiii care se ini
țiază în tainele acestui sport. 
Eșaloanele se succed fără înce
tare pînă seara la ora 22,

Aproape la fel de solicitate 
sînt și terenurile de tenis, cu 
un program de 8—9 ore, în ca
re — de asemenea — gene
rațiile se succed fără încetare. 
Alte terenuri au însă multe (u- 
neori prea multe) „momente de 
respiro". Pe terenurile de volei 
și baschet se lucrează doar 
3—4 ore, pe pista de atletism 
2—3 ore, pe terenul de zgură 
2—3 ore ș.a.m.d. Ne-am gîndit 
că clubul Dinamo, foarte inte
resat în asigurarea viitoarelor 
generații de performeri, ar pu
tea iniția o acțiune, ce ar pu
tea fi denumită „orele de sport 
ale vacanței mari". Terenurile 
amintite ar putea fi puse la

Fosta campioană mondială universitară Sanda Grințescu inițiază 
viitori performeri. Foto : Vasile BAGEAC

lene
copiilor cartierului 

astfel neproductivele 
în cadrul unui pro- 
organizat, suprave-

dispoziția 
(acoperind 
„ferestre"), 
gram bine 
gheat de instructori de specia
litate. Foloasele ar fi multiple : 
copiii ar fi atrași spre sport, 
terenurile n-ar mai cunoaște 
pauze nefiresc de mari, iar se
lecția viitoarelor talente s-ar 
realiza în cadrul lucrului efec
tiv.

ATLETISMUL SE URNEȘTE
GREU

In lumea sportului se depun 
încă eforturi pentru înțelegerea 
ideii că sporirea volumului de 
muncă este o condiție sine qua 
non a performanței. 1 400 de 
ore — și chiar mai mult — pe 
an se consideră a fi cota ac
tuală a exigenței. Nu este însă 
lipsit de interes să știm și să 
vedem „cum se fac aceste 
orc

Stadionul Dinamo, ora 8,15. 
Printre cei 9 atleți și atlete ca
re se antrenează (sau doar mi
mează) la această oră, o fată cu 
tricou roșu și pantaloni de tre
ning albaștri ne atrage atenția. 
Notăm componentele antrena
mentului : de la 8,20 la 8,30 —• 
de 4 ori cite 20 m pas săltat ; 
de la 8,30 la 8,10 — de 3 ori 50 
m alergare ușoară : între 8,40 și 
8,50 se duce la vestiar- să-și a- 
ducă pantofii de atletism ; de 
la 8,50 la 9 — o alergare (tot 
ușoară) de 40 m și alta de 70 
m : de la 9.00 la 0.10 — ...odih
nă și discuție cu o colegă care 
venea la antrenament ; de la 
9,10 la 9,20 — 3 sărituri de tri
plu și pentasalt. Antrenamentul

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)
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OBIECTIVUL LUPTĂTORILOR (de greco-romane)
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CAMPIONATUL DE RUGBY A LUAT SFIRȘIT,
DAR COMISIA DE COMPETIȚII

REEDITAREA BILANȚULUI DE LA „EUROPENE" JOACA“ MAI DEPARTE
la

c
Al tn

Cine i-a văzut vreodată 
antrenament pe luptătorii frun
tași de la greco-romane nu se 
mai miră de numărul mare de 
titluri și medalii cu care aceș
tia se întorc acasă, an de an, 
de la marile competiții. Ulti
mul lor succes de răsunet a 
făcut să crească și mai mult 
prețuirea și admirația iubitori
lor sportului din țara noastră: 
la campionatele continentale 
din Turcia, desfășurate la sfîr- 
șitul lunii mai. Constantin Ale
xandru, Ion Păun și aproape 
necunoscutul Ion Draica și-au 
pus toți adversarii cu umerii 
pe saltea, obținind titlurile de 
campioni europeni, Nicu Gingă 
și Ștefan Rusu au cîștigat me
dalii de argint iar Mihai Boți- 
Iă și 
pe a 
lui.

Pe 
lotul . .
derea Universiadei de la Sofia 
(în total 33 de luptători) i-am

Victor Dolipschi au urcat 
treia treaptă a podiumu-

ei și pe colegii lor din 
care se pregătește în ve

găsit zilele trecute la Poiana 
Brașov. Vacanța de după „eu
ropene" a fost scurtă, de numai 
10 zile, profesorul Ion Cernea, 
care coordonează activitatea 
lotului în lipsa lui Ion Cornea- 
nu — solicitat în Mexic, la un 
curs de antrenori — o numeș
te, dealtfel, „perioadă de tra
tament și refacere".

Luptătorii au trecut repede 
peste succesele de la Bursa. 
Gindui trebuie să-ți stea întot
deauna, spun ei, nu Ia ceea ce 
a fost, ci Ia ceea ce urmează; 
numai așa te poți pregăti cum 
trebuie pentru viitoarele izbînzi. 
Antrenamentele în vederea U- 
niversiadei au început imediat. 
Obiectivele sînt îndrăznețe dar, 
în cazul luptătorilor, ele au fost 
întotdeauna la fel de îndrăzne
țe și aproape de fiecare dată 
s-au împlinit. „Ne-am propus 
— ne spune Ion Cernea — să 
repetăm performanța de la 
campionatele europene, adică 
să obținem 7 medalii, intr-o...

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pap. I)

București ’77 va reprezenta o 
pagină frumoasă in istoria „O- 
limpiadelor tăcute".

— Ne puteți spune cîteva 
cuvinte despre valoarea în
trecerilor care vor începe 
duminică dimineața ?

— Pot să vă a- 
sigur, înainte de 
start, că prezențele 
sportivilor din cele 
mai multe țări pe 
care i-am urmărit 
și la alte compe
tiții nu vor fi sim
bolice. 
U.R.S.S., 
R.F. Germania, 
taliei — am < 
doar pe cele 
numeroase — 
putea urmări ■ 
formeri de 
valoare, 
cred că va o fi o 
,(Olimpiadă" a re
cordurilor, o serie 
de concursuri in
ternaționale .ante
rioare la atletism, 
înot sau tir 
nîndu-ne în 
unor rezultate 
perioare celor 
actualele liste 
recorduri. Să 
vă surprindă faptul l
că folosesc adesea <
termenul Olimpia- (
dă. întrecerile noas
tre au multe puncte 
cu marile Jocuri 
create de Coubertin, 
cu spiritul de deplină 
tate care animă pe toți partici- 
panții și pînă la dorința fiecă
ruia de a se autodepăși într-o 
întrecere cu cei mai puternici 
adversari. Vreau să mă folo
sesc și de acest prilej pentru 
a dori tuturor 
competiția de 
SUCCES!

BULETINUL

cipante au fost reunite într-o 
singură serie, meciurile dispu- 
tîndu-se zilnic, de la ora 16, în 
sala Dinamo.

• Cursa ciclistă de fond 
100 km cu start în bloc se va 
desfășura în ziua de 25 iulie 
pe un traseu aflat la linia de 
„centură" Otopeni Fierbinți 
— Afumați.

în loturile 
S.U.A., 

, I- 
citat 
mai 
veți 
per- 

certă 
Dealtfel,

distribuție similară. La Sofia 
va fi cu siguranță mai greu, 
fiindcă în afara luptătorilor 
fruntași din Europa vor fi pre
zenți și sportivi de pe celelalte 
continente; dai- și noi ne pre
gătim in consecință".

...Monomul condus de Gheor- 
ghe Borceanu și încheiat cu 
Victor Dolipschi înconjoară sa
la. Este primul antrenament al 
zilei (de fapt și înviorarea de 
dimineață are atributele unui 
mini-antrenament). încălzirea 
generală, apoi cea specifică. Se 
lucrează cu partener. Gheor- 
ghe Berceanu și Constantin A- 
lexandru sint. ca de obicei, îm
preună. Doar unul din ei va 
concura la Sofia, la cea mai 
mică categorie, 48 kg. Bercea
nu este — intre altele — cam
pion mondial universitar, a cîș
tigat acest titlu in 1973, la Mos
cova. Pentru a și—1 apăra la 
Sofia el trebuie să-l întreacă 
însă pe campionul Europei, A- 
lexandru, partenerul de saltea, 
în cele două partide de veri
ficare fixate de antrenorii lo
tului, și acestea pot fi chiar 
mai grele decît finala de la So
fia!...

Antrenamentul durează a- 
proape două ore și jumătate. 
După zeci dc aruncări, fixări, 
tururi, rebururi, poduri, după 
circuitele de forță — ,;punem 
un accent deosebit pe dezvolta
rea forței pe segmente, pe gru
pe musculare", ne spune 
Cernea — luptătorii par 
izați. Cantitatea de efort 
tuită în acest timp este 
toare. Am mai întîlnit-o 
la caiaciști și canoiști. Rezulta
tele lor să fie oare o simplă 
coincidență?

Văzîndu-i pe luptători după 
primul antrenament îți vine 
greu să crezi că și cel de-al 
doilea va constitui o „porție" 
asemănătoare. Totul pentru nu
mai 9 minute de luptă pe sal
tea în concursul oficial. 9 mi
nute pe care luptătorii noștri 
le încheie cel mai adesea cu 
brațul ridicat...

din
de

f

s

Ion 
epu- 
chel- 
uimi- 
doar

»î
Comisia de competiții 

cadrul Federației române 
rugby s-a întrunit la 11 iuilie
pentru a omologa rezultatele 
campionatului republican în
cheiat — după cum se știe — la 
26 iunie. Aflăm cu surprindere: 
clasamentul final al celui 
de-al 60-lea campionat — pu
blicat la timpul cuvenit de 
ziarul nostru — a suferit. In 
chip cel puțin ciudat, unele 
modificări. Una mai puțin im
portantă, deoarece nu are im
plicații asupra ierarhiei, 
sensul că C.S.M. Sibiu 
trei jucători suspendați

in 
(cu 

____________ _____.______ In 
timpul campionatului) pierde 
un punct (ca și Farul Con
stanța. dealtfel), rămînînd cu 
2o de puncte, in loc 
fapt care nu-i afec
tează însă locul opt, 
adică ultimul din 
seria I. A doua, 
sențială, pentru că 
modifică structural 
clasamentul în zona 
retrogradării, deter- 
minind un schimb 
de locuri între 
Olimpia București 
(despre care s-a 
a retrogradat pe motivul 
la punctaj egal cu Gloria__
zău — ambele 25 de puncte — 
are o victorie mal puțin obți
nută, numărul succeselor fiind 
primul criteriu de departajare) 
șl rivala sa Gloria Buzău. Ce 
s-a întîmplat 7 Cum Își mo
tivează Comisia de competiții 
hotărirea 7 S-a constatat că 
buzoienil, prezenți la Iași pe 19 
septembrie 1976, La un meci ou 
Politehnica din cadrul „Cupei 
Federației", au refuzat să 
joace, neacceptînd să se con
frunte numele jucătorilor îne
cați pe foaia de arbitraj cu 
rugbyștil prezenți in vestiar, 
așa cum cerea antrenorul ie
șean Dumitru Ionescu, fost cu 
un an in urmă conducătorul 
tehnic al buzoienilor. La în
demnul antrenorului Alexan
dru Ionescu, echipierii Glo
riei au părăsit terenul și la 
ora 11 arbitrul a consemnat... 
forfait-ul. (Se pane, in plus, că 
inițial meciul 
mat la ora 10). 
ourcătură. deci, 
o competiție — 
țlei“ — care ar 
retic cel puțin, 
nor jucători tineri să evolueze 
în locul internaționalilor, în

de 21,

e- Piuă 
cind?

scris că 
că 

Bu-

perioada cînd aceștia sînt an
gajați In pregătirea unor par
tide din campionatul european. 
Din păcate, această Întrecere, 
adiacentă campionatului repu
blican, nu a lost privită 
suficientă seriozitate nici 
federația de specialitate 
dovadă mai concludentă decît 
această neoperare in clasament 
a forfait-ului Gloriei Buzău din 
19 septembrie 1976. trecut In 
foaia de arbitraj, despre care 
Insă nimeni n-a știut plnă la 
11 iulie a.c. 7 !). Echipele divi
zionare la rindu-le au consi
derat „Cupa Federației" drept 
o simplă formalitate... obliga
torie. Nu este în intenția noas- 
ră de a discuta acum utilita
tea aceste^ întreceri și nici 

regulamentul ei. Ne 
pronunțăm insă tn 
mod categoric Îm
potriva sistemului 
de lucru al Comisiei 
de competiții, inad
misibil și susceptibil 
de tot felul de in
terpretări. Aseme
nea cazuri de aba
teri de la 
(în speță 

trebuie imediat comu-

cu 
de 
(oe

regu- 
cazullament 

Gloriei) .
nlcate și cel vinovați — jucă
tori, antrenori sau echipe — 
sancționați in văzul tuturor și 
nu... a treia zi după scripturi ! 
Numai astfel se va face or
dine și se vor înlătura suspi
ciunile. Dealtfel, am mai avut 
și in trecut ocazia de a ne 
Iovi dc neseriozitatea acestei 
Comisii de competiții, care 
de-a lungul campionatului (re
cent încheiat) a schimbat de 
multe ori datele, orele șl te
renurile de disputare a unor 
partide divizionare A. pun&nd 
numeroși amatori ai spectaco
lelor rugbystlce pe drumuri. 
Noi am semnalat la timpul 
cuvenit cele de mai sus, In 
speranța reconsiderării activi
tății acestei comisii. Acum lu
crurile ni se par deosebit de 
serioase. A retrogradat Olim
pia 7 A retrogradat Gloria Bu
zău 7 In ochii iubitorilor ba
lonului oval RETROGRADATA 
ESTE... COMISIA DE COMPE
TIȚII din cadrul F.R.R. Aș
teptăm ca biroul federal 
analizeze faptele și să ia 

’șurile cuvenite, urmînd a 
ordine în casa sa, spre 
păstra prestigiul necesar.

Dimitrie CALLIMACHI

g
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(Urmare din pag. 1)

comune 
Olimpice 
începînd 
sporti vi

fusese progra- 
O întreagă în- 
în legătură cu 
„Cupa Federa- 
fi trebuit,, teo- 
să permită u-

Sprinterul venezuelean Enrique London, ta
tonat de mexicanul Angel Guzman, asistați 
de antrenorul primului, Juan Facendo, ieri 
dimineață pe Republicii. Foto : D. NEAGU

lucrează Anca 
Mioara Stanciu, 
Grigoraș — în- 
ce pare fără 

detaliu este re-

va recunoaște singu- 
întrebat, însă, pe an- 
Alexandru Stoencscu 
arc. Iată răspunsul : 
o atletă fără va-

celor prezenți la 
la București

COMPHipa
de organizare a• Comitetul 

operat cîteva modificări în pro
gramul întrecerilor. Astfel, du
minică dimineața, la ora 9, pe 
stadionul Dinamo, va avea loc 
Festivitatea de deschidere, după 
care se va disputa partida de 
fotbal Suedia — R.F. Germa
nia. Și în programul turneului 
de baschet au survenit cîteva 
schimbări. Cele 7 echipe parti

• Peste 100 de luptători sînt 
înscriși în concursurile de gre
co-romane și libere. Printre fa- 
voriți, în afara sportivilor din 
U.R.S.S. și S.U.A.. se află bul
garii Ștefan Jakimov, Ivan 
Grecov, iugoslavul Dușan 
Lucaci și iranienii Morteza 
Banai. Pașa Mehdi și Zair Ra- 
zemi.

• Cu prilejul J.M.S., mal 
mulți artiști amatori, membri 
ai Asociației surzilor din Româ
nia, își vor da concursul la 
realizarea unor spectacole de 
dansuri populare și pantomimă. 
Acestea vor avea loc în zilele 
de 16. 17, 18 și 19 iulie la Casa 
de cultură „Petoffi Sandor", 
din str. Zalomit nr. 3.

• Numeroși sportivi suedezi 
participant la actuala ediție a 
J.M.S. fac parte din cel mai 
vechi club al surzilor din lume. 
„Hepalka". înființat la Stock
holm în anul 1893.

s-a terminat. Așadar, in 60 de 
minute — 3-10 m de alergare ! 
Veritabil record mondial de... 
lene !

Nu-i dăm numele atletei în 
cauză. Se 
ră. L-am 
trenorul 
ce părere

— Este
loare...

De ce este fără valoare, n-am 
mai întrebat. Știam. Ar fi tre
buit, însă, să întrebăm de cebuit, însă, să întrebăm de 
este menținută într-o secție de 
performanță cu pretenții.

★
Lîngă panoul unde sînt afi

șate temele de antrenament, 
discuție între doi demifondiști:

— Dc ce-o fi pus nea Tibi 
(n.n. antrenorul Mihai Tinto- 
rescu) „bucăți" de 500 m ?

— Nu fii fraier, mă ! Astea 
sînt puse acolo ca să vadă to
varășa Udrescu (n.n. — Viorica 
Udrescu, metodist al clubului). 
Tu fă ce te taie capul !...

Evident, în atitudinea aces
tor așa-ziși atleți se află o par
te din cauzele care fac ca atle
tismul nostru să se urnească 
atît de greu.

COPIII-GIMNAȘTI : DOUĂ 
ANTRENAMENTE PE ZI I

„CUPA EUROPEI" ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

nia 53 p, 3. România 49,5 p, 4. 
Iugoslavia 25,5 p, 5. Norvegia 
25 p, 6. Austria 24
(Oslo) : 1. U.R.S.S. 55 p, 2. An
glia 47 p, 3. România 42 p, 4. 
Suedia 42 p, 5. Norvegia 23 p, 
6. Danemarca 21 p ; 1970 (Bucu
rești) ; 1. U.R.S.S. 79 p, 2. Po
lonia 71 p, 3. România 65 p, 4. 
Italia 47 p, 5. Cehoslovacia 
p, 6. Elveția 34 p, 7. Austria 
p ; 1973 (București) : 1. R.
Germană 76 p, 2. România 
P, 3. Ungaria 53,5 p, 4. Italia 
p, 5. Elveția 24 p, 6. Norvegia 
22,5 ; 1975 (Budapesta) :
U.R.S.S. 68 p, 2. România 
3. Ungaria 46 p, 4. Franța 
5. Austria 36 p, 6. Belgia

La ultimele două ediții 
prezentativa noastră feminină

p ; 1967

38
29 
D.
54
43

1.
50 p,
37 p,
34 p.
re-

și-a cîștigat dreptul și a concu
rat în finală la Edinburgh și, 
respectiv, la Nisa.

★
Avionul Aeroflot-ului a adus 

ieri, de la Moscova, reprezen
tativa U.R.S.S. Atletele sovie
tice sînt primele dintre oaspete 
care au sosit în Capitală. Com
ponentele celorlalte șase echipe 
vor veni în cursul zilei de astăzi.

Din delegația sovietică am 
remarcat pe cele două record
mane mondiale Faina Melnik- 
Veleva, care a obținut 
un rezultat de 68,42 m 
tiana Storojeva, autoare 
excepțional rezultat de 
pe 400 m garduri. O asemenea 
performanță nu este chiar la 
îndemîna multor alergătoare la 
400 m plat 1 O bună valoare 
deține, de asemenea, hurdlera 
Nikitenko, autoare a unui re-

recent 
și Ta- 
a unui 
55,74 s

zultat de 12,9 s la 100 m gar
duri și tînăra aruncătoare de 
greutate Vera Zapkalcnko care 
a trecut, de mai multe ori, de 
20 de metri.

Semifondista Giana Romano
va va lua startul la 1500 m și, 
după nici trei sferturi de oră, 
va concura în proba de 3000 m.

★
Echipa Portugaliei, care își 

face debutul între formațiile 
europene participante la semi
finale (pînă acum a evoluat nu
mai în preliminariile competi
ției) prezintă o formație foarte 
tînără, în majoritate cu juni
oare. Cele mai tinere (15 ani) 
sînt alergătoarele Maria Joao 
Faria Lopes (4x100 m) și Ma
ria de Gloria Marques (800 m) 
iar cea mai vîrstnică... 21 de 
ani, aruncătoarea Maria de Fa
tima de Sousa Pinto (suliță).

Un contrast reconfortant : co
piii gimnasticii noastre, stimu
lați de exemplul Nadiei Comă- 
neci, muncesc cu seriozitate, ore 
în șir, se dovedesc receptivi, 
disciplinați. Sala de gimnastică 
din parc este — sau poate fi
— un model pentru multe spor
turi. La bîrnă 
Grigoraș, apoi 
din nou Anca 
tr-o succesiune 
sfîrșit. Fiecare 
petat de zeci de ori, retușurile 
fiind făcute de antrenoarea E- 
milia Liță. Cînd chiar și spec
tatorul (adică eu) pare epuizat, 
suita se reia... Pe covor, Alina 
Goreac repetă, sub supraveghe
rea antrenorului Nicolae Co
vaci, finalul solului. L-am „în
vățat" mișcare cu mișcare, to
tul mi se părea perfect, dar 
repetările continuau, îmbunătă
țind ceva insesizabil pentru o- 
chiul meu. în fața oglinzilor, 14 
copii între 7 și 9
— sub îndemnul 
trenor Constantin 
un exercițiu care 
mult îndemînarea 
forța. Programul 
este 10,30—13 și 15,30—17. 
două antrenamente pe zi.

Fiul sudorului Bejenaru 
Ia „Autobuzul", Nicușor, 
doar 9 ani și a cunoscut de a- 
cum bucuria victoriei : a cîști
gat la 1 iunie „Cupa copilului" 
la gimnastică,

— A fost și tata, a fost și 
mama.

— Cum 
naști că ?

— Mi-a 
eram mic, 
aer, mă rostogolea și mie joaca 
asta mi s-a părut frumoasă. 
Apoi, am văzut-o pe Nadia Ia 
televizor...

— Ce gimnaști mari cunoști ?
— Pe Nadia Comăncci !
— Și alții ?
— Păi, mai mare decît ea nu 

există !

ani migăleau 
tînărului an- 
Petrescu — 
solicită __ _
și mai puțin 
lor de

mai

lucru 
Deci,

de 
are

ai ajuns tu la gim-

plăcut mult. Cînd 
tata mă arunca în

TRISTEȚEA 
VELODROMULUI

Animată de bune sentimente, 
federația de ciclism se strădu
iește să redea velodromul ci
clismului. Altfel spus, să inter-

LUGOJ, 
baza hipil 
sfirșit ini 
mei etaja 
călărie pi 
zullatele A

JUNIoJ 
Ioana Da| 
0 p (29,4 
(A.S.A. C 
0 P (34,2 
(Steaua)

Prichindeii privesc cu admirație demonstra 
stantin Petrescu. Pentru ei, „modele" sînt pn 

Nadia Comăneci, prima gimnaste
zică accesul rugbyștilor și fotba
liștilor, al altor sportivi, iar 
camerele de sub viraj să fie 
trecute în folosința exclusivă 
a secțiilor de ciclism din clu
buri și școli sportive. Așa ar 
fi drept. Ar fi dacă ciclismul 
ar folosi velodromul. Dar marți 
s-au antrenat pe pista de beton 
doar vreo 15—20 de pistarzi,

timp de ! 
intensiv c 
și cei de
1 și 2. în

Velod^j 
trist.
reflux, fu 
diștii se i 
re velodrc 
fie redat

O zi de p 
noua invitați 
DERII DE 
LURI ȘI 
BUCUREȘTI, 
iulie. în fijd 
organizeajj® 
pe litoral. Pi 
București—Bă 
5,50, cu accel 
rea la Cons 
înapoierea ci 
care pleacă 
ora 17 și 
la 20,02.

Turiștii sî:

Costul

Biletele po 
la filialele d 
Republicii nr 
Griviței nr. 1 
banți nr. I—7



NATE • COMPETIȚII I Un semi-clasament care recomandă
balcanic,

Campionatu- 
hetbalistelor 
de azi pînă 
ti, oraș în 
pin se buou- 
rețuire. De- 
ijjabmponcn- 
[le >— Maia 
botaru, pre- 
Lntrenori — 
t „piese de 
Itive ploieș- 

ei, consti- 
pmanenta a

Popescu (Steaua) cu Razbec 
5% p (după baraj), 5. Viorica 
Rosensweig (A.S.A. Cluj-Naipoca) 
cu Neva 4 p, 5. Ruxandra Bădiu- 
lescu (Olimpia) cu Farmec 12 p ;

ECHIPE : 1. c.S.M. Sibiu (Gruia 
Deac cu Șeitan, Petre Fleischer 
cu Bolid, Mircea Neagu cu Că
prioara) o p, 2. Olimpia București 
4 p (după baraj). 3. Steaua 3 p.

In afara campionatului s-a des
fășurat o probă pentru juniori de 
16 ani, clștigată de sibianul Otto 
Fabici, cu Erou.

întreceri pasionante 
la motocros

I
I
I

MAI MULT CURAJ ÎN DEPLASARE!
® Campionii — 50^o pe leren străin • Universitatea Craiova, o echipă mai productivă 
în afara ...Craiovei • Rapid —3 goluri într-un an pe stadioanele provinciei... • Re ce
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bat parte la 
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Coroi

Campionatul republican 
motocros se reia duminică 
etapa a II-a, pe un traseu ales 
pe Dealul Pcrchiului, de Ia mar
ginea municipiului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La etapa inaugurală, desfășu
rată la Zărnești, lupta pentru 
primele locuri în cele trei pro
be (cl. pînă la 500 cmc-seniori, 
cl. pînă la 380 cmc-juniori și 
motoreta „Mobra") a fost de
osebit de dîrză, Mihai Banu, 
Romeo Diaconu și, respectiv, 
Alexandru Ilieș fiind învingă
tori merituoși. Cu mult interes 
sînt așteptate confruntările din
tre actualul lider al seniorilor, 
M. Banu și principalii săi ad
versari, A. Ionescu, E. Miilner 
și P. Filipescu, întrecerile din
tre juniorii R. Diaconu, M. Sof
ter, C. Vlad, I. Pinghel, precum 
și cele dintre posesorii motore
telor „Mobra" — A. Ilieș, I. 
Tasc, D. Cojanu, C. Toma, II. 
Pascu ș.a.

Săritorii de la trambulină 
îți dispută titlurile

Cucerirea titlurilor de campioni 
ai țării sau ai celorlalte poziții 
fruntașe în cele șase clasamente, 
obținerea' selecției în loturile re
prezentative ale României pen,tru 
Balcaniadă, . Campionatele euro
pene și Universiadă, iată obiecti
vele participanților la Campiona
tele republicane de sărituri in 
apă, programate să se desfășoare 
de azi pînă duminică lâ Ștran
dul Tineretului din Capitală. Prin
tre protagoniști se află campionii 
de anul trecut - Magdalena Toth 
și Vasile Nedelcu la „3 m“. Geor
giana Săcăleanu și Alexandru Ba- 
giu La platformă și, alături de ei, 
Elena Cîrstică, Anca Făgețean, 
Ruxandra Hociotă, Ion Ganea. 
întrecerile prezintă un aspect 
inedit — desfășurarea pentru pri
ma dată în țara noastră a unei 
serii de calificare și a unei serii 
finale (conform noului regulament 
internațional) — și o reluare, 
salturile de la trambulina de
1 m. Acestea inaugurează azi
campionatele : de la ora 10 (ca
lificări) și de la ora 16 (finale).

Doi lideri in turneul 
de șah „Memorialul 

Sadoveanu**

de 
cu

I
IVă prezentăm un clasament care, deși pare incomplet, e plin 

de sugestii, fiind poate mai instructiv decît clasamentul general. 
V-ați dat seama, desigur, că este vorba despre jocurile susți-

I

a condus Dinamo cu 2-0 la Koln ?

llui Cern
ii, firește,

folosesc
Dinamo 

irtive nr.

^jărâsit,

iar fon- 
să igno- 
cui să-i

Apropierea finișului animă 
lupta în turneul internațional 
de șah de la Iași „Memorialul 
Sadoveanu“. Runda a 10-a a 
fost foarte disputată, înregis- 
trîndu-se un singur rezultat de 
egalitate în partida Marcovici — 
Botez. Celelalte întîlniri au fost 
decise: Vaisman a cîștigat la 
Foișor, Bellon la Szmetan. Szi- 
lagyi la Gumrukcioglu, Popov 
la Stanciu și Kertesz la Cojo- 
caru. Bielczyk a avut zi liberă. 
In întrerupta Marcovici — Po
pov, din runda a 8-a, partene
rii au căzut de acord asupra 
remizej fără să mai reia jo
cul. Nu s-a disputat partida a- 
mînată din runda a 9-a. Botez 
— Szilagyi. programată pentru 
astăzi dimineață.

înaintea ultimelor trei runde 
în clasament conduc POPOV 
(U.R.S.S.) și BIELCZYK (Polo
nia) cu 6V2 puncte din 9 par
tide. Urmează: Botez 5*/2 (1) 
din 10, Bellon (Spania) și Ker
tesz 5% din 9. Stanciu 5% din 
10, Szilagyi (Ungaria) 5 (1) din 
9 etc.
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față de inițiativa 
fiind la antipodul 
inițiativei".

• Clasamentul 
inițiativei" conferă 
te bune trioului 
Craiova — Politehnica Iași — 
Corvinul și confirmă soliditatea 
simplă a echipei campioane. 
Din păcate, numeroase sînt 
echipele care nu și-au putut 
valorifica din plin potențialul. 
In rîndul acestora se află 
A.S.A., Politehnica Timișoara, 
Rapid și chiar Steaua care, 
cu cele 10 puncte din 26 po
sibile, se află sub potențial, 
deși este o echipă cu posibili
tăți de fructificare și în 
plasare.

• Și-acum, un argument 
re pledează, dacă mai era 
voie, pentru un plus de 
raj și de inițiativă. Istoria 
centă a participării dinamoviș- 
tilor in cupele europene este 
foarte sugestivă : in jocurile 
cu Atletico, F.C. Koln și A.C. 
Milan ei au ratat de fiecare 
dată startul pe teren propriu. 
Dar, în manșa a doua, în de
plasare, dinamoviștii, eliberați 
de calcule și timidități, au con
dus de două ori pe 
au avut un 2—0 cu 
au deschis scorul cu . 
lan, pentru a înscrie 
doilea gol, anulat pe 
Iată un exemplu de 
perirc" 
valabil, dealtfel, pentru ma
joritatea echipelor noastre de 
club, chiar și in campionat...

loan CHIRILA

„curajului și 
citeva punc- 

Univcrsitatea

(Politehnica Iași și Corvinul) 
pot fi notate cu plus, deoa
rece ele depășesc cu mult po
ziția lor generală în acest cla
sament al „curajului și iniția
tivei". Se impune în special Po
litehnica Iași. Ea a jucat cura
jos în mai toate partidele din 
deplasare.

Sub așteptări A.S.A. și Po
litehnica Timișoara. Poziția mu
reșenilor e mai greu de ex
plicat. Cea a timișorenilor se 
datorează dificultăților liniei de 
mijloc în faza defensivă, în 
deplasare.

• In acest clasament „pe ju
mătate", U.T.A. e în poziția 
retrogradării. Ea a rămas cre
dincioasă jocului deschis în de
plasare, dar rezultatele nu au 
fost cele așteptate. Există și 
o explicație. Cu ani în urmă, 
Domide și Broșovschi erau 
„pistoane în ambele sensuri". 
Astăzi, aceste pistoane — care 
continuă să impună desenul 
tactic — au doar „cursa" spre 
atac, nemaiavînd resurse pentru 
apărare. Rezultatul ? Nici o 
victorie și 50 de goluri primite!

• Poziția Rapidului e de a- 
semehea foarte sugestivă. Cu 
nici o victorie, cu două remize 
de 0—0 și cu numai 3 goluri 
marcate în 13 jocuri (!), Rapid 
își trădează dependența totală

nute în deplasare. Așa se explică și faptul că Universitatea Cra
iova are 17 jocuri în prima coloană. în timp ce Dinamo și 
Steaua (jucind cite 8 meciuri cu echipe bucureștene) au numai 13.

După cum se poate vedea, intre poziția finală a echipelor 
noastre și cea din „extrasul în deplasare" există diferente destul 
de importante. Să menționăm, de pildă, că doar Sportul stu
dențesc și F.C.M. Galați ocupă in clasamentul final locurile pe 
care le dețin in acest clasament al „curajului și inițiativei". 
Faptul nu ni se pare deloc nefiresc: Sportul studențesc poate 
li considerată o echipă egală cu sine însăși, ca și F.C.M. Galați, 
dealtfel.

Și acum, clasamentul :
17 5 4 8 
13 3 7 3 

4 2 7
2 5 
1 6
3 2 
2 3

5 
1
3 
2 
2
4 
3 
3 
3 
2 
0

Aplicînd regula de trei 
plă, să vă oferim și un 
sament al procentajului :

Dinamo 58% ,
Universitatea Craiova
Steaua 38%,
Sportul studențesc 27%, 
Politehnica Iași 26%, 

6—8. Corvinul, Jiul, Progre
sul 23%, 9—11. F. C. Bihor,
A.S.A., F.C. Argeș 20%, 12—13. 
Politehnica Timișoara, S.C. Ba
cău 17%, 14—15. F.C. Constan
ta, F.C.M. Reșița 14%, 16.
U.T.A. 9’/., 17 Rapid 8’/., 18. 
F.C.M. Galați 0.

Așadar, ce ne demonstrează 
clasamentul în deplasare și su
plimentul său de procentaj 7

• în primul rînd, trebuie 
remarcat faptul că Dinamo, cu

I
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I
I
I
I
I
I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
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I

de-

1. Univ. Craiova
2. Dioamo
3. Steaua
4. Polit. lași
5. Corvinul
6. Jiui
7. Sportul stud.
8. F.C. Bihor
9. A.S.A.

10. F.C. Argeș
11. Polit. Timiș.
12. Progresul
13. S.C. Bacău
14. F.C. Constanța
15. F.C.M. Reșița
16. U.T.A.
17. Rapid
18. F.C.M Galați
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17
17
17
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17
17
17
17
13
17
17
17
17 0 
13 0 
17 O
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1
1
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23-27
16- 17
15- 20 
10-21
9-28

17- 38
5-14

20-38
9-30

11- 32
12- 27
11-30
8-31
8-31

11- 40
16- 50
3-29

12- 53
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13
10
9
8
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
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sim- 
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1.
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11%,

ale sale 50%, este o echipă ca
re își confirmă titlul. Se spune, 
în general, că pentru a cuceri 
un titlu o echipă trebuie să 
ciștige acasă și să nu piardă 
in deplasare. în cazul puncta
jului de 50% clauza este res
pectată. Să mai facem men
țiunea că acest 50% al lui Di
namo (punctaj pozitiv, desigur) 
trădează o anume moderație, 
învecinată deseori cu prudența 
excesivă. Dovadă, acel numai 
16—17 la golaveraj, adică un 
raport „tip Inter“, care amin
tește de modalitatea unei ri
gori în apărare, dublată de o 
anume zgircenic în atac și con
traatac.

• Poziția de lider a Univer
sității Craiova (determinată de 
numărul mai mare de jocuri) 
sugerează stilul de contraatac 
pe care craiovenii l-au folosit 
în deplasare. Numărul mare 
de victorii (5) confirmă această 
idee. O anume forțare a echi
librului mărește însă și nu
mărul înfrîngerilor. Per total» 
elanul (dublat chiar de risc) 
este o notă bună în cazul a- 
cestci echipe care nu și-a pu
tut racorda jocul pe teren pro
priu, ea figurînd abia pe locul 
9 în clasamentul meciurilor 
susținute pe teren propriu.

• Col puțin două echipe

ca- 
ne- 
cu- 
re-

Atletico, 
Koln și 

A.C. Mi- 
și un al 
nedrept. 

! „desco- 
a potențialului propriu,

ROZNAI A PIERDUT UN AN DIN ACTIVITATEA

Noi „timonieri" pe navele (iii izionarc

MIRCEA RĂOUIESCU, SPORTUL STUDENȚESC
Șl DORINȚA Dl Â
începînd de ieri, succesorul 

lui Angelo Niculescu la con
ducerea tehnică a echipei Spor
tul studențesc este antrenorul 
Mircea Rădulescu. în vîrstă de 
36 de ani și asistent la I.E.F.S., 
M. Rădulescu a făcut parte din 
formația de bază a studenților 
bucureșteni în perioada 1969— 
72 și s-a retras din activitatea 
competițională, ca jucător, oda
tă cu promovarea echipei sale 
în Divizia A. S-a ocupat în 
continuare de pregătirea fotba
liștilor clubului din 
de tineret și, mai 
juniori.

Proaspăt numit în 
antrenor principal, Mircea Ră
dulescu ne-a împărtășit citeva 
din gîndurile sale acum, la în
ceput de drum nou, răspunzînd, 
mai întîi, Ia întrebarea : „Cum 
vedeți noile dv obligații profe
sionale. legate de situația ac
tuală de problemele majore 
ale echipei ?

— Cred că, in ciuda rezulta
telor mai slabe obținute in e-

eșaloanele 
recent, de

funcția de

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 17 iu

lie 1977, axat pe etapa a II-a a 
„CUPEI DE VARA44, conține me
ciuri interesante, deschise orică
rui rezultat. Vă prezentăm pro
gramul acestui concurs și pro
nosticul fostului internațional 
GHEORGHE CONSTANTIN, ac
tualmente antrenor la F.C.M. Ga
lați :

XI. Unirea A. lulia — 
Simeria

XII. Oltul Sf. Gheorghe 
tramonia Făgăraș

XIII. Tractorul Brașov - 
mia Oraș

C.F.R.
1 

- Ni-
1,X 

Chl- 
1Victoria

★
Loto de astăzi va fi 

la ora 18.50. Rezulta-

L Ceahlăul P. Neamț — C.S.M.
Suceava 1

II. C.F.R. Pașcani — Laminorul 
Roman i

III Foresta Fălticeni — Ceta
tea Tg Neamț 1

IV. Flacăra Moreni — Prahova
Ploiești i,x

V Gloria Buzău — Poiana Cîm- 
pina 1

VI. Caraimanul Bușteni — Pe
trolul Tîrgoviște 1

VII. Sirena Buc. - Metalul
Buc i,x,2

VIII. I.C.S.I.M. Buc. — FI. Ro- 
1,X,2

Electronica
1

Mureșul 
LX

Tragerea 
televizată 
tele tragerii vor fi transmise și 
lă radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 IULIE 1977

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă 
25% a 48.085 iei șî 3 variante 
10% a 19.234 lei ; cat. 2 : 3 va
riante 10% a 13.322 lei : cat. 3 : 
3 □ 13.322 lei ; cat. 4 : 15,55 a 2.570 
lei ; cat. 5 : 61,15 a 654 lei ; cat. 
6 : 87,60 a 456 lei.

șie Buc.
IX. T.M 

Buc
X. Met. 

Deva

Buc.

Cugir
REPORT CAT.

Extragerea a II-a : < 
variantă 25% a 15 359 le 
riante 10% a 6.144 lei 
6,50 a 6.144 lei ; cat. D 
3.954 lei ; cat. E • 44,50 
cat. F : 97.80 a 408 lei 
1.067.50 a 100 lei.

A :

cat. B : 1
ei și 4 va-
: cat. C :

• : 10.10 a
a 897 lei ;
; cat. X :

66-557 lei.

diția trecută a campionatului, 
conjunctura in care am preluat 
conaucerea tehnică a echipei 
este favorabilă. Spunînd acest 
lucru mă refer, desigur, la fap
tul că predecesorul meu, profe
sorul Angelo Niculescu, a lăsat 
o formație bine construită, e- 
chilibrată, cu o personalitate 
colectivă remarcabilă. Plecind 
de la o astfel de premisă, so
cotesc că mie și colegului meu 
Viorel Kraus — cu care voi 
colabora in viitorul an compe- 
tițional — ne revine sarcina de 
a cultiva și perfecționa tot 
ceea ce a fost bun pină acum 
in modul de exprimare al echi
pei (și au fost destule lucruri 
bune) pentru a o putea readuce 
la nivelul frumoaselor sale e- 
voluții de acum 2—3 ani.

— Se poate înțelege, deci, 
că veți continua să aplicați 
aceeași idee de joc de 
acum...

— Da. dîndu-i acesteia 
plus de combativitate, pe 
ma ridicării nivelului 
al pregătirii și comportării 
cătorilor.

— Aveți noutăți în lot ?
— Deocamdată sînt sigure re

venirile foștilor noștri jucători 
împrumutați pe diferite termene 
la alte cluburi : Serbănică (Po
litehnica Iași), lorqulescu (Pro- 
gresu’). Straie (F C. Brăila) și 
A Niculae (Gloria Buzău). Pe 
de altă parte s-a renunțat la 
Petreanu și Marica. Mai sînt 
în discuție și alte citeva nume, 
asupra cărora nu mă pot pro
nunța încă, pentru că nu sînt 
certitudini. Una peste alta, con
tăm pe un lot capabil să reali
zeze ceea ce ne propunem pen
tru viitoarea ediție de campio
nat.

—■ Adică 7
— Să jucăm bine și jocul 

nostru bun să constituie o invi
tație pentru iubitorii fotbalului 
de a fi prezenți in număr mai 
mare și la meciurile 
studențesc.

Și ne propunem, ca 
cință directă a unui 
bun, să ne depunem 
candidatură 
petițiile de 
fia 1978—79.

pînă

un 
sea- 

general 
ju-

Sportului

o conse- 
joc mai 
o nouă 
în corn-la un loc

club europene, edi-

Mihai IONESCU

COMPETIȚIONALĂ!
Cit de diferit au încheiat 

campionatul cei doi atacanți 
ai formației campioane. Dudu 
Georgescu și Adalbert Roznai, 
ambii oameni de gol !... Pri
mul culegea toate laudele, cel 
de al doilea toate... fluierătu
rile. Ne-au rămas în auz, ca 
un ecou prelungit peste tim
pul trecut de ia „căderea cor
tinei14, șuierăturile și apostro
fările unora dintre așa-zișii 
suporteri ai dinamoviștilor 
bucureșteni, ce însoțeau fie
care nereușită a ex-petroșenea- 
n-ului. Noul venit în formația 
lor ie căzuse, se pare, de 
mult în dizgrație, actualul 
purtător al tricoului cu nr. 9 
n-u-1 făcea uitat 
che, cel pe care 
îl înlocuise.

Felicidîndu-1 
dată în 
pe Dudu 
gescu 
lui, 
șitul __  ____
rirea celei de a doua „Ghete 
de aur“, să vedem și ce anu
me a contribuit la vertiginoasa 
alunecare pe tobogan a cole
gului său de echipă și de com
partiment, Roznai, ani 2 _ 
rîndul golgeter al Jiului, unul 
din cei mai productivi înain
tași ai Diviziei A. Fiindcă ni
mănui n-u-i poate rămîne in
diferentă o atît de rapidă că
dere a unui sportiv în vîrstă 
de numai 27 de ani și care, 
în pofida succeselor obținute 
pînă la transferul Jiul — Di
namo, a rămas, în toate, un 
exemplu de seriozitate.

O fișă personală — întocmi
tă pe baza datelor furnizate 
de desfășurarea etapelor — nu 
este lipsită de sens, întrucît 
iată ce ne reamintește o a- 
semenea retrospectivă : 
mul joc al lui Roznai 
tricoul formației din șos. Ște
fan cel Mare s-a încheiat cu 
înfrîngorea noii sale echipe. 
1—3 în deplasare, cu Politeh
nica Timișoara. Roznai a fost 
folosit înaintaș-vîrf 
lat în majoritatea 
s-a zbătut în zadar, 
du-se dintr-o parte 
frontului de atac fără să pri
mească vreo minge utilă. O 
întreagă echipă, ne reamintim, 
a manifestat atunci o exage
rată prudență, 
în a desfășura 
siv declașînd 
pripite, sortite

CINE E DE VINĂ?

o 
plus 

Geor- 
pealru 

încununate 
sezonului

pe Dumitra-

pe i

realizările 
la siir- 

prin cu.ee-

de-a

pri- 
sub

dar, izo- 
timpului, 

demareîn- 
în alta a

s-a complăcut 
un joc defenȚ 

contraatacuri 
eșecului. Ca

singur vinovat a fost conside
rat... debutantul - a dedus 
toată lumea — de vreme ce 
in următoarea partidă, ou 
U.T.A., ac-asă, Roznai a fost 
lăsat pe banca rezervelor. De 
proaspăta achiziție conducerea 
tehnică și-a adus aminte abia 
in momentul (min. 70) în care 
Dinamo înscriea al 7-lea gol, 
deci cînd introducerea lui nu 
mal comporta nici un risc. In 
continuare, Roznai n-a mai 
prins echipa, nici un minut, 
în celelalte două etape care 
au urmat. Cu Roznai nu se 
petrecea un fenomen de res
pingere. Era vorba, mai de
grabă. de o pierdere a încre
derii în forțele proprii, de o 

complexare pro- 
q venită dintr-o " 
J evidentă lipsă de 

tact a condu- 
tehnice, 

perioade 
permutat 

dreap-

tact : 
cerii 

care în rarele 
de folosire l-a 
de pe stînga pe 
ta și... invers. Chiar și atunci, 
spre finele turului, cînd Dudu 
Georgescu devenise indisponi
bil. Dinamo a recurs pentru 
meciul ei cu Progresul (scor 
1—2) la următoarea formulă 
a liniei de atac : Chitaru — 
Vrînceanu — Lucescu.

Un jucător pus altă dată 
în valoare de un singur co
echipier (Mulțescu, 
acum n-a putut fi „salvat44 
o întreagă echipă ! 
finalmente, campionatul 
formația sa, antrenorul 
Nunweiller 
registrat la 
dimensiuni 
Dar... omul 
el liniștit

la Jiul),
de 

Cucerind, 
cu 

, __________ ion
poate că n-a în- 

ade vârâtele sale
eșecul lui Roznai. 
Nunweiller ? Este 

______ realmente ? Are 
oare conștiința de a fi pedalat 
și pe acel „minim necesar44 — 
în cazul unui transfer — care 
se numește factorul psihic ? 
Noi credem că nu.

Dar chiar și în situația unor 
mustrări de conștiință, con
cluzia „cazului Roznai44 ne a- 
pare tristă. Fostul om de gol 
al echipei din Valea Jiului a 
pierdut un an (poate „piatră 
de hotar44 pe drumul carierei 
sale sportive) pe care nimeni 
nu mai poate să i-1 dea, cînd- 
va, înapoi. 11 va recupera ? Tot 
ce este posibil, cu condiția ca 
el să fie înțeles și mai ales 
ajutat

Gheorghe NICOLAESCU

ii

1
ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

Marin Bărbulescu, care a mai 
pregătit pe feroviari cu cîțiva 
ani în urmă, și de fostul inter
național giuleștean Dan Coc. 
Bucureștenii vor efectua un tur
neu în R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană.

• CÎȘTIGIND CU 4—1 (2—0) 
jocul cu Constructorul Berceni, 
ECHIPA DE FOTBAL A ÎN
TREPRINDERII POLIGRAFICE 
„INFORMAȚIA" a reușit să 
promoveze în categoria „Pro
moție". Ea s-a clasat pe Jtecul 
secund cu 7 p în turneul de 
baraj, câștigătoarea seriei I fiind 
Unirea Tricolor cu 9 p. în se
ria a II-a, Cercetarea 8 p și 
Pantelimon 6 p, promovate și ele.

• ȘEDINȚA DE LUCRU CU 
CONDUCĂTORII ECHIPELOR 
DIVIZIONARE „A". Ieri a avut 
loc la sediul federației de spe
cialitate o ședință de lucru cu 
conducătorii cluburilor și aso
ciațiilor sportive care au echi
pe în Divizia A. S-au discuțat 
probleme curente menite să 
asigure condiții optime pentru 
desfășurarea in bune condițiuni 
a viitorului sezon oficial, care 
se va deschide la 21 august.

• NOUA CONDUCERE TEH
NICA A ECHIPEI RAPID. 
Fosta divizionară A Rapid 
București are un nou cuplu de 
antrenori. Conducerea tehnică a 
echipei este asigurată acum de
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SPORTIVI DIN

LA „
ROMA (Agerpres) — Cu pri

lejul unei conferințe de presă 
ținută la Roma, Nikolai An- 
donov, secretarul Comitetului 
de organizare a Universiadei 
ce va avea loc în luna august 
la Sofia, a anunțat că la între
cerile sportive mondiale stu
dențești vor participa delegații 
din peste 90 de țări. La rîndul 
său, președintele Federației 
internaționale a sportului uni
versitar. Primo Nebiolo, a de
clarat că la jocurile studen

R. P. CHINEZA
UNIVERSIADA" DE LA SOFIA

țești de la Sofia va participa 
și delegația R. P. Chineze, în
scrisă la atletism, baschet, vo
lei și gimnastică. Directorul ge
neral al sportului din Mexic, 
Guillermo Lopez Portillo, a in
format pe reprezentanții presei 
că țara sa candidează la orga
nizarea Universiadei din 1979, 
Ciudad de Mexico posedînd 
toate instalațiile necesare unei 
competiții de asemenea an
vergură.

BALCANIADA DE TENIS
(Urmare din pag 1)

să termine Învingătoare, pecet
luind o victorie surprinzătoare, 
cel puțin prin dimensiunile sco
rului.

Și acum, despre startul echi
pei feminine a României. Fără 
greșeală a jucat Virginia Ra
ziei, nelăsînd nici un ghem 
Yaseminei Sobutay. E drept, ju- 
cătoarea turcă are carențe teh
nice care o expun evident în- 
tr-o asemenea confruntare, cu 
o adversară de talia campioanei 
țării noastre. Mai sigură pe sine 
ni s-a părut a doua rachetă a 
oaspetel or, care a oferit o dîr- 
ză replică, în partida secundă. 
A fost și un meci interesant, 
între tinerele jucătoare, Elena 
Popescu (18 ani) și Tevfika Ce
laloglu (17 ani) luptind cu am
biție și elan, pe distanța a trei 
seturi. Abia terminată obositoa
rea partidă. Elena Popescu a 
fost trimisă in teren, pentru a 
susține partida de dublu, ală-

Lotul franței pentru 
meciul cu România

PARIS, 14 (Agerpres). — în 
vederea meciului pe care echipa 
de tenis a Franței îl va susține 
între 22 și 24 iulie, la Paris, 
cu formația României în „Cupa 
Davis“, federația franceză de 
specialitate a selecționat urmă
torul lot : Francois Jauffret, Pa
trice Dominguez, Jean Francois 
Coujollc, Jean Louis Haillet. 
Căpitanul nejucător va fi Pierre 
Darmon.

turi de Florența Mihai. Hotărî- 
rea antrenorului Aurel Segăr- 
ceanu pare să se justifice total, 
ca metodă educativă și stimu
lativă, căci cele două românce 
au cîștigat net partida !

Fără istoric deosebit, celelal
te întîlniri din programul zilei, 
în care formațiile Greciei cîș- 
tigă net la masculin, cu Turcia, 
ca să piardă tot atit de clar 
întilnirea feminină cu Bulgaria.

Azi (de la ora 14,30) se anun
ță meciuri interesante. Echipele 
țării noastre întîlnesc pe cele 
ale Iugoslaviei (la masculin) și 
Bulgariei (la feminin). In cele
lalte două jocuri : Bulgaria — 
Grecia (m) și Iugoslavia — Tur
cia (f).

REZULTATE TEHNICE : Mas
culin : Iugoslavia — Grecia 2—1 
(ultima partidă : Savici, Tomo- 
vici — Kalogheropoulos Kelaidis
3— 6, 6—3, 14—12, 6—2) ; Bulgaria
— Iugoslavia 3—o (L. Ghenov —
D. Savici 6—1, 6—3, 6—1 ; B.
Pampulov — Z. ilin 6—3, 6—2,
6—0 ; B. Pampulov, M. Pampulov
— Z. Ilin, S. Tomovici 6—3, 6—3.
4— 6, 1—6, 7—5) ; Grecia — Turcia
3—0 (N. Kalogheropoulos — d.
Cika 6—3 6—0 6—3 ; N. Kelaidis
— O. Ataș 6-1, 6—0. 6—2 ; Ka
logheropoulos, Kelaidis — Cika, 
Soysal 6—1, 6—3, 6—3). Clasa
ment : 1—4. România, Bulgaria,
Grecia, Iugoslavia — 1 victorie; 
5. Turcia — 0 v.

Feminin : România — Turcia
3—0 (Virginia Ruzici — Yasemin 
Sobutay 6—0, 6—0 ; Elena Popes
cu - Tevfika Celaloglu 6—4,
5— 7, 6—4 ; Mihai, Popescu —
Celaloglu, Sobutay 6—1. 6—0) ;
Bulgaria — Grecia 3—o (Diana 
Moskova — Denise Panagopoulou
6— 2, 6—1 : Katia Brescina — 
Angelika Kanelopoulou 6—3, 6—1: 
Brescina, Moskova - Panagopoiu- 
lou, Kanelopoulou 6—2, 6—1). Cla
sament : 1. Bulgaria — 2v; 2-3. 
România, Iugoslavia — 1 v ; 4—5. 
Grecia, Turcia — 0 v.

ECHIPA ROMÂNIEI IN TURNEUL FINAL 
AL „CUPEI ANNIE SOI SB AU LV'

PARIS, 14 (Agerpres). — în 
localitatea franceză Le Touquet 
începe astăzi turneul final al 
competiției internaționale de te
nis pentru junioare „Cupa Annie 
Soisbaull". Printre cele opt e- 
chipe calificate în această ul
timă fază a întrecerii se află

și formația României care, după 
cum se știe, a cîștigat turneul 
zonal desfășurat la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute la Overpelt 
(Belgia). Alături de tinerele te- 
nismane românce vor mai evo
lua selecționatele U.R.S.S., Un
gariei, Suediei, Elveției, Aus
traliei, Cehoslovaciei și Angliei. '

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^a
FIȘIER VLADIMiR lASCLNKO

BARIERA PSIHOLOGICĂ”
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SI
Juniorul sovietic Vladimir

lașcenko este marea surpriză 
a unui sezon atletic care nu 
a dus lipsă nici de recorduri 
spectaculoase, nici de apariții 
de senzație. Isprava 
binecunoscută : la 3 
Richmond, în cadrul 
de juniori S-U.A. — 
el a sărit 2,33 m Ia 
adăugind un centimetru recor
dului mondial stabilit la 4 au
gust 1976, la Philadelphia, de 
Dwight Stones.

Presa de specialitate nu a 
epuizat comentariile pe mar
ginea performanței lui Iașoen- 
ko. Elementele aduse cel mai 
adesea în discuție sînt vîrsta 
mică a noului recordman — 
la 18 ani și jumătate (s-a năs
cut la 12 ianuarie 1959. are 
1,92 înălțime și cîntărește 
75 kg) Vladimir este cel mai 
tînăr recordman mondial din 
istoria probei — și readucerea 
procedeului cu rostogolire ven
trală în dreptul performanței 
maxime. înainte de a-i trece 
în revistă scurta carieră, se 
impun cîteva amănunte de 
la concursul de la Richmond, 
lașcenko a trecut 2,33 m — la 
prima tentativă — ou o mare 
ușurință. A cerut apoi 2,35 m 
— nimeni nu mai încercase 
vreodată această înălțime — 
și a fost foarte aproape de

sa este 
iulie, la 
meciului 
U.R.S.S., 
înălțime,

reușită, doborînd de puțin, în 
cădere (tot la 
cercare !).

Cine este acest 
așază în fruntea 
lumii ? S-a făcut remarcat în 
1975 cînd, la numai 16 ani, a 
sărit 2.12 m. La jumătatea lui 
septembrie 1976 reușește. la 
Zaporojie, 2,22 m în cadrul 
meciului de juniori U.R.S.S. 
— R. D. Germană. în sezonul 
de sală sare (la Berlin) 2,26 m, 
iar la începutul actualului se
zon în aer liber mai adaugă 
un centimetru acestui rezulta-t. 
Cu puțină vreme înaintea me
ciului de la Richmond, rata, 
la Gomei (Bielorusia), la 2,31 
m. înălțime care ar fi însem
nat un nou record european. 
„Antecedentele* existau, deci. 
Dacă numele său nu era to
tuși prea familiar, aceasta se 
datorește faptului că el a con
curat pînâ acum numai în în
trecerile juniorilor !

lașcenko este pregătit la Za- 
porojie de Vasili Teleghin, un 
antrenor mal puțin cunoscut, 
care este sfătuit la rîndul său 
de celebrul Iuri Deacikov, 
mentorul iui Brumei. Compa
rațiile cu fosta „stea* nu pot 
lipsi, desigur. Deacikov îl con
sideră pe Vladimir mai ta
lentat decît Valeri. La calități 
asemănătoare de forță și teh-

prima în-

tînăr care se 
săritorilor

nică (perfectă în ambele ca
zuri), Vladimir are avantajul 
unei mai bune coordonări ; 
este, de asemenea, mai suplu, 
lașcenko a explicat curioșilor 
— nu puțini — de ce în plină 
epocă de avînt a „flopului* a 
rămas credincios „ventralei* : 
Brumei a fost idolul meu : 

l-am văzut doar în filme, dar 
am căutat să-j copiez stilul. 
Eram convins că într-o zi voi 
ajunge recordman mondial cu 
acest procedeu*.

Vladimir lașcenko va fi ju
nior și în 1978... Unde se va 
opri acest tînăr oare nu cu
noaște expresia „barieră 
psihologică*?
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C. M. și C. E. de juniori la haltere

REZULTATE VALOROASE LA CATEGORIA MIJLOCIE
SOFIA, 11 (prin telefon). 

Campionatele mondiale și eu
ropene de haltere pentru ju
niori au continuat cu catego
ria semimijlocie (75 kg), la care 
au participat 23 de concurenți. 
România a fost reprezentată de 
tînărul Tiberiu Kiskalo (17 
ani neîmpliniți) și de Petre 
Dumitru. Deși accidentat la 
antrenament, T. Kiskalo a fă
cut eforturi pentru a lua star
tul, realizind o performanță 
destul de bună : locul 6 in 
clasamentul continental și lo- 
cu 10 în cel mondial, la tota
lul celor două stiluri (265 kg).

Din păcate, Petre Dumitru — 
un junior talentat — a fost 
prea încrezător în forțele sale 
și a ratat la „smuls" cele 3 
încercări (la 125 și apoi de 
două ori la 130 kg), iar la „a- 
runcat", după o nereușită la 
157,5 kg, a renunțat la încer
cările următoare.

Pe echipe, România se men
ține pe locul al doilea în cla
samentul european și pe locul 
4 în cel mondial.

CLASAMENTE — general 
mondial : 1. Daniel Zayas
(Cuba) 330 kg : 2. Valeri Ta- 
laev (U.R.S.S.) 312,5 kg ; 3. Ju-

Cainpionatcic balcanice de volei (juniori)

FETELE ÎNVINGĂTOARE, BĂIEȚII
Învinși in primele partide

La Salonic au început Cam
pionatele balcanice de volei re
zervate echipelor feminine și 
masculine de juniori, întreceri 
la care participă și reprezenta
tivele țării noastre.

In prima zi, echipa de ju
nioare a României a întîlnit 
formația Greciei, de care a dis
pus cu 3—0 (4, 6, 6). Debutul 
reprezentativei noastre masculi
ne a fost mai slab, juniorii ro
mâni cedind cu 0—3 (—11,

—6, —11) în fața celor iugo
slavi. Alte rezultate : Turcia — 
Grecia (m) 3—0, Bulgaria — 
Iugoslavia (f) 3—0.

LA SCHWERIN, IN TURNEUL 
DE SENIOARE

lio Echenique (Cuba) 307,5 kg— 
10. Tiberiu Kiskalo (România) 
265 kg. Smuls : 1. Zayas 145 
kg ; 2. Talaev 140 kg ; 3. E- 
chenique 137,5 kg... 7. Kiskalo
122.5 kg. Aruncat : 1. Zayas
185 kg ; 2. Talaev 172,5 kg , 3. 
Echenique 170 kg ; ...11. Kis
kalo 142,5 kg ; general euro
pean : 1. Talaev 312,5 kg ; 2.
Ivan Mitkov (Bulgaria) 300 kg; 
3. Bertalan Mandzsâk (Ungaria)
292.5 kg... 6. Ksikalo 265 kg.'
Smuls : 1. Talaev 140 kg ; 2.
Mitkov 135 kg ; 3. Mandzsâk
130 kg ; 4. Kiskalo 122,5 kg. A- 
runcat : 1. Talaev 172,5 kg ; 2.
Frank Kopf (R.D.G.) 165 kg ;
3. Mitkov 165 kg... 7. Kiskalo
142.5 kg ; PE ECHIPE (MON
DIAL) : 1. Bulgaria 153 p ; 2.
Japonia 88 p ; 3. U.R.S.S. 85 p ;
4. ROMANIA 56 p ; 5. Polonia
53 p ; 6. Iran 50 p ; 7. R.D.G.
49 p ; 8. Cuba 47 p. PE ECHIPE 
(EUROPEAN) : 1. Bulgaria 163 
p ; 2. ROMANIA 109 p ; 3.
U.R.S.S. 91 p ; 4. Polonia 78 p ;
5. R.D.G. 60 p ; 6. Ungaria 51 p; 
7. Grecia 32 p etc. Campionate
le continuă.

TOMA HR1STOV

Din realitățile sportului capitalist

în prima zi a turneului inter
național amical dc volei (seni
oare), care se desfășoară la 
Schwerin (R.D.G.), echipa fe
minină a României a fost în
trecută de cea a R. P. D. Co-
reene cu 3—1 (14, —15, 11, 14). 
în celelalte partide : R. D. Ger
mană A — R. D. Germană (ju
nioare) 3—2, U.R.S.S. (tineret) 
— R. D. Germană B 3—1.

MIJSDIAIilf DE SCRIMĂ
BUENOS AIRES, 14 (Agerpres). 

— Cea de-a 33-a ediție a Cam
pionatelor mondiale de scrimă a 
început joi la Buenos Aires cu 
proba individuală masculină de 
floretă. In primul tur, sportivul 
român Petru Kuki a cîștigat una 
din grupele eliminatorii, urmat de 
Komatits (Ungaria) și Munoz 
(Mexic). Alți cîștigători de gru
pe : Pietruska (Franța), Behr 
(R.F.G.), Kovacs (Ungaria), Smir
nov (U.R.S.S.), Diaz (Venezuela), 
Wojcekowski (Polonia).

SPORTIVI SAU... STÎLPI DE RECLAMĂ P
® „Călărește pentru Campari" I @ Publicitate pe tri
courile jucătorilor ® întreceri pentru... sporirea vînzării 

țigaretelor
Imixtiunea tot mai accentua

tă a reclamei comerciale în 
viața sportivă a țărilor occiden
tale stîrnește adesea reacția 
opiniei publice. Nu-i dc mirare 
că revista „Der Spiegel" din 
Hamburg consacră un articol 
pe mai multe pagini acestei 
teme, pornind de la rezultate
le unei largi anchete efectuate 
de o agenție vest-germană de 
sondaj public.

Dacă publicitatea pe bazele 
sportive a intrat aproape în 
cotidian, strigătoare la cer este 
tendința, tot mai evidentă, de 
a folosi sportivii înșiși drept 
„stîlpi de reclamă". Ilustrînd 
articolul pomenit, „Der Spiegel" 
publică fotografia unui jucător 
al cunoscutei echipe de fotbal 
Eintracht Frankfurt (pe Main), 
care poartă pe tricou nu în
semnele clubului său. ci nume
le unei firme de mașini electri
ce. „Cea mai eficientă — scrie 
revista — s-a dovedit firma de 
rachiuri Jagermeister, care n-a 
pregetat să plătească 5 milioa
ne de mărci pentru ca jucătorii 
echipei Eintracht Braunschweig 

din Bundesliga să poarte pe 
tricouri «capul de cerb- care e 
emblema acelei băuturi". Re
vista adaugă apoi că „cel mai 
adesea se întîlnesc înscrise pe 
echipamentele sportivilor nu
mele băuturii răcoritoare Coca- 
Cola, firmelor de îmbrăcăminte 
și încălțăminte sportivă, sau 
aperitivului Martini". Mai mult, 
„de săptămîna trecută, campio
nul mondial al concursurilor 
hipice, Hartwig Steenken, călă
rește pentru firma Campari".

Tot așa, în Anglia, adesea, 
diverse concursuri sportive (dar 
mai ales turneele de golf) se 
dispută sub egida firmei de ți
garete Rothmans sau a casei de 
produse cosmetice Colgate-Pal
molive.

.Două dintre cele mai cunos
cute echipe de fotbal din prima 
divizie franceză poartă pe tri
couri firma unei băuturi gazoa
se, în locul tradițional rezervat 
emblemei clubului, ceea ce face 
posibil (teoretic) transformarea 
unui meci Reims — Nantes 
într-o întîlnire publicitară... 
Perrier — Perrier !

Pe tricou : Remington, in loc 
de Eintracht Frankfurt '

în acest fel, încetul cu înce
tul, în anume locuri din țările 
capitaliste se va pierde obiș
nuința de a întreba, în mod 
normal, pe un tînăr sportiv : 
din ce club faci parte ? — și 
va deveni mult mai potrivit 
să-i adresezi întrebarea : pen
tru cine faci reclamă ? Tristă 
alternativă...

„TROLEU HVN6ARIA“ LA POLO
La Budapesta au continuat 

ieri întrecerile marelui turneu 
internațional de polo dotat cu 
„Trofeul Hungaria". în primul 
meci s-au întîlnit formațiile 
României și Olandei. înotînd 
mult mai rapid și desfâșurînd 
un joc variat, poloiștii olandezi 
au cîștigat cu 10—6 (2—1, 3—0, 
3—2, 2—3).

Echipa României a evoluat 
din nou cu mult sub posibili
tăți. A fost poate cel mai slab 
joc al ei din ultimii ani. Gre
șeli mari de apărare, acțiuni 
stereotipe și ușor de contraca
rat — în atac, iată ce a caracte
rizat partida de ieri a „7“-lui 
român. Lipsa de combativitate 
a sportivilor noștri, de reacție 
în fața ploii de goluri, unele 
parabile, a impresionat cu to
tul neplăcut pe cei care au ur
mărit partida in fața micilor 
ecrane.

Exceptînd primul minut in 
care selecționata română a con
dus cu 1—0 (gol realizat din 
penalty) olandezii au avut ini
țiativa in permanentă. Ei au 
înscris 7 goluri din superio
ritate numerică, iar românii 
de trei ori de la 4 metri, res
tul punctelor fiind realizate de 
ambele formații din acțiuni de 

joc. Au marcat : Smit 3, Van 
Zeeland 2, Landewcer, Hoe- 
pelman, Ryslander, Nieuwen, 
Keman de ia învingători, res
pectiv CI. Rusu 2. 1. Slavei 2, 
Nastasiu, C. Rusu.

Un alt rezultat din prima zi : 
Italia — Olanda 7—4.

TELEX
ATLETISM A La Varșovia. 

John Walker a stabilit cea mai 
bună performanță a anului în 
proba de 1 500 m cu timpul 
de 3:34,6. In aceeași cursă, H. 
Vasiliewski (Polonia) s-a clasat 
pe locul secund cu 3:37,3 (record 
național).

CICLISM • Proba contracro- 
nometru pe echipe a C.M. de 
juniori de la Viena a fost 
cîștigată de formația R.D. Ger
mane (70 km în lh 31:16,0).

FOTBAL A în prima zi a Di- 
namoviadei pentru juniori s-au 
înregistrat rezultatele : Dinamo
(U.R.S.S.) — Dinamo București
1—o (1—0). Dinamo (R.D.G.) —
— Dozsa Tatabanya 4—2 (2—1), 
Gwardia Varșovia — Dozsa Bu
dapesta 1—1 (0—0), Ruda Hvezda 
Praga — Levski Spartak Sofia 
1—0 (0-0).
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