
VIZITA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN CAPITALĂ

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, în cursul dimineții de 
vineri, o nouă vizită de lucru 
in Capitală, in zone unde se 
desfășoară o intensă activitate 
de refacere și consolidare a
imobilelor afectate de seismul 
de Ia 4 martie, precum și in 
zona cartierului Ciurel și a co
munelor Roșu și Chiajna, co
mune subordonate Capitalei, 
unde sînt prevăzute importante 
lucrări edilitare, în conformitate 
cu programul general de siste
matizare și modernizare a 
Bucureștiului. Secretarul gene
ral al partidului a vizitat, de 
asemenea. Expoziția de Tehno
logii moderne de manipulare a 
mărfurilor, organizată în com
plexul expozițional din Piața 
Scînteii.

în prima parte a vizitei 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Dincă, Ilie Verdeț, Iosif Uglar, 
Teodor Coman, 
de specialiști 
strucțiilor și

Vizita in 
al Capitalei 
analizării modului în care se 
desfășoară activitatea de con
solidare și reparare a imobile
lor avariate, intensificării rit
mului pe șantierele de recon
strucție pentru redarea cît mai 
grabnică în folosință a unor 
importante clădiri situate în 
Calea Victoriei, Bd. Magheru, 
Bd. N. Bălcescu, Piața Rosetti, 
Piața Cosmonauților. pe străzile 
Snagov, Nikos Beloianis, Amzei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut edililor Capitalei și spe
cialiștilor să elaboreze soluții 
raționale, evitîndu-se lucrările 
inutile și, mai ales, să se in
tensifice ritmul refacerii, pen
tru ca locatarii să revină cît 
mai grabnic în apartamen
tele lor.

în continuare a fost vizitată 
Expoziția de Tehnologii mo
derne de manipulare a mărfu
rilor. Aici, secretarul general 
al partidului a fost intimpinat 
de tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba- 
nu, Ion Ioniță, Gheorghe Oprea, 
Iosif Banc, de conducători 
unor ministere și centrale 
dustriale.

In cadrul Expoziției au 
prezentate diverse sisteme, 
laje, agregate și instalații 
derne de mare productivitate 
pentru manipularea mărfurilor 
de diferite categorii, în depo
zite, întreprinderi, stații de

Ceaușescu, 
Partidului

Ion Stănescu, 
în domeniile con- 
sistematizării.

perimetrul central 
a fost consacrată

ai 
in-

fost 
uti- 
mo-

încărcare-descărcare auto, fero
viare și navale, precum și mij
loace speciale de transport. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat că prin utiliza
rea acestor mijloace moderne 
se realizează însemnate econo
mii, o mai eficientă folosire a 
capacităților de transport, o 
reducere substanțială a timpu
lui de depozitare, o mai bună 
și mai ritmică aprovizionare a 
întreprinderilor cu materii pri
me și materiale, o creștere im
portantă a productivității mun
cii, precum și o utilizare mal 
intensă a spațiilor afectate de
pozitării produselor.

Ultima parte a vizitei 
de lucru a fost consacrată stu
dierii, la fața locului, a proiec
telor de sistematizare a cartie
rului Ciurel și a zonei adiacen
te comunelor Roșu și Chiajna.

Cu acest prilej au fost anali
zate amănunțit unele proiecte 
și soluții care prevăd realizarea 
unui mare ansamblu de locuințe 
în perimetrul Ciurel, precum și 
amenajarea unei salbe de lacuri 
in zona comunelor subordonate 
Capitalei — Chiajna și Roșu — 
care să creeze un sistem de a- 
cumulărl de apă pentru satis
facerea nevoilor orașului, cît 
și ca mijloc de protecție împo
triva unor eventuale inundații.

In grija sa permanentă pen
tru îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale cetățenilor Capitalei, 
secretarul general al partidului 
a cerut ca în zona Ciurel să 
fie ridicat un cartier de lo
cuințe model, să se folosească in 
mod adecvat cadrul natural deo
sebit de pitoresc de aici, pen
tru crearea unei zone de agre
ment care să cuprindă un parc, 
lacuri și ștranduri, baze spor
tive etc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
examinat apoi cursul riului 
Dîmbovița în amonte de Bucu
rești pînă în comuna Dragomi- 
rești, analizînd împreună cu 
specialiștii proiectele de ampla
sare a barajului de retenție și 
a barajelor de 
riului.

Pe întregul 
rul general al 
intimpinat cu sentimente 
profundă recunoștință, de aleasă 
stimă și prețuire 
bucureșteni care 
această vizită de 
expresie a grijii

dirijare a apelor

parcurs, secreta- 
partidului a fost 

de

de numeroși 
au văzut în 
lucru o nouă 
conducerii de 

partid și de stat, personal a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru permanenta înflorire și 
dezvoltare a capitalei României 
socialiste.
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Pe Stadionul Republicii

120 DE MINUTE DE ÎNTRECERI ATLETICE NON-STOP 
MiINE, IN SEMIFINALA FEMININĂ A 
® Sportive de valoare din 8 țări iau startul in 15 probe
9 Echipele U.R.S.S. și României — favorite pentru cali
ficarea în finala A O înălțimea și 400 m — probele cele 
mai echilibrate @ Cite noi recorduri vom consemna in 
această atractivă competiție oficială continentală ?

CUPEI EUROPEI
J

£4

Mona-Lisa Pursiainen, una din
tre cele mai valoroase sportive 

ale Finlandei

Mîine va fi o duminică a 
atletismului. Pe rekortanul Sta
dionului Republicii, opt selec
ționate feminine se înfruntă în 
cadrul uneia dintre pasionan
tele semifinale ale „Cupei Eu
ropei — Bruno Zauli", care ur
mează să desemneze patru fi
naliste, două pentru finala A, 
de .......................
Și 
de 
(6 _ . 
campioane și recordmane, 
Elveția, Finlanda, Franța, Ita-

lia, Iugoslavia, Portugalia, 
Uniunea Sovietică și România 
își dispută calificarea. în 
cursul de mîine, în afara 
formanțelor individuale, 
tează într-o mare măsură 
care punct din clasament, 
care sporește atractivitatea 
putelor, de la o probă la 
de-a lungul celor două ore și 
jumătate rezervate competiției, 
dintre care 120 de minute de 
întreceri propriu-zise.

Ce vom vedea mîine pe Sta
dionul Republicii, fie direct ca 
spectatori în tribune, fie — gra
ție televiziunii — pe micul e- 
cran.

Ora 16,45. Cele opt formații 
participante se prezintă publi
cului în cadrul festivității 
deschidere.

17.00. Concurentele la 
m garduri (probă nouă in 
ceastă competiție) își vor 
locurile la start Printre ele și 
Tatiana Storojeva (U.R.S.S.), 
deținătoarea recordului mon
dial cu 55,74 a. Instalația elec
tronică de cronometraj „Omega* 
este pregătită să Înregistreze un 
nou record al lumii I Vom fi 
martori la realizarea lui 7 Și, 
tot așa, o vom vedea pe 
Doina Bădescu duclnd recordul 
nostru sub 60 de secunde 7

17,05. Lupta pentru întîietate 
la disc se va da între mal ve
chile rivale Faina Melnik- 
Veleva, recordmana mondială 
(70,50 m în 1976), și Argentina 
Menis, fostă recordmană mon
dială (67,32 m în 1972).

17.10. Săritura în înălțime va

f J

Argentina Menis o intîlni
pentru prima oară la București 

pe Faina Mclnikde

400
a- 

lua

fi — veți vedea ! — una dintre 
probele cele mai interesante ale 
concursului, în care campioana 
europeană de sală ’77, Sara 
Simeoni, va avea de înfruntat 
mai multe concurente cu rezul
tate de peste 1,80 m. Și oricînd, 
Cornelia Popa sau Marie-Cristi- 
ne Debourse sau Boiko pot 
răsturna o anume ierarhie an
ticipată !

17,15. în mod normal, Ileana 
Silai trebuie să cîștige cursa de 
800 m. O recomandă 
său rezultat de 1:59,8, 
dorința de a redeveni 
mană națională. Pentru 
doilea obiectiv trebuie

ultimul 
dar și 
record- 

acest al 
să alcr-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 7-a)

la Helsinki (13—14 august), 
alte două pentru finala B, 
la Trlnec, din Cehoslovacia 
august). Sportive valoroase, 

din
SUCCES FESTIVALULUI MONDIAL
AL „SPORTURILOR TĂCUTE“!

ÎSI GĂSESTE SPORTUL LOCUL AȘTEPTAT
IN PROGRAMUL TABERELOR ȘCOLARE?

Năvodari

Năvodari, ora 7... Toată lumea din

Izvoarele, ba!
Ce loc ocupă, în viața tabe

rei, exercițiul fizic, sportul ca 
atare 7 Ce soluții au găsit orga
nizatorii pentru a cuprinde ma
rea masă a copiilor în activi
tăți de mișcare, după gusturi și 
preferințe 7 Cu ce rezultate 7 

încercăm să răspundem Ia 
toate aceste intrebări în raidul 
de față, întreprins în două din 
taberele actualei vacanțe.

Năvodari : ÎNOT, GIM
NASTICĂ Șl ÎNTRECERI LA 
DIFERITE DISCIPLINE CU 

MII DE COPII

»nu
Mt8 GAMES OFTHE DHI

tabără este prezentă la înviorare 
Foto : Ion MIHAlCA

A venit vacanța mare și oda
tă cu ea s-au deschis larg por
țile taberelor școlare. Le intîl- 
nim pretutindeni, intr-o salbă 
nesfîrșită, de la munte la mare. 
In ampla activitate educativă, 
care continuă acum, în vacanță, 
pe planuri cît mai diverse, ta
berele de odihnă ale elevilor își 
au un loc bine definit. Din pro-

gramul lor nu lipsesc manifes
tările cultural-artistice, cele e- 
ducativ-patriotice, împletite ar
monios cu activitățile recreative. 
Toate acestea sînt destinate să 
asigure odihna aetivă a parti- 
cipanților la tabere, într-un 
mod cit mai plăcut și util tot
odată.

Sîntem pe Litoral, la Năvo
dari. Ne îndreptăm spre coman
damentul taberei, găzduită în 
Complexul de odihnă pentru 
copii. îl întîlnim și avem prima 
discuție cu prof. Traian Carta
cai, directorul taberei. O funcție 
pe care o îndeplinește de mal 
bine de 10 ani. Om cu expe
riență, fapt care se vede și în 
activitățile cultural-educative și 
în cele sportive organizate aici.

Cei peste 7000 de pionieri și

Raid realizat de
Paul 1OVAN 

și Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag. a 3-a)

Incepînd de mîine, pe bazele spor
tive ale Bucureștiului se vor desfășu
ra Jocurile Mondiale ale Surzilor.

înființate în anul 1924, Jocurile 
Mondiale ale Surzilor, denumite și 
„Jocurile Mondiale ale sporturilor 
tăcute", au atras atenția lumii spor
tive, devenind, de la o ediție la alta, 
tot mal cuprinzătoare — adevărate 
festivaluri mondiale ale sportivilor cu 
deficiențe auditive. Din patru în patru 
ani — periodizare care amintește de 
Jocurile Olimpice — cei mai buni 
sportivi care trăiesc în „lumea tăcerii"

s-au întîlnit pe terenurile de sport, în spiritul fair-play-ului, 
demonstrînd lumii întregi că sportul este un excelent mij
locitor pentru mai buna cunoaștere, mai buna înțelegere în
tre popoare, pentru prietenie. De-a lungul anilor, partici- 
panțil la J.M.S. au cunoscut bucuria succesului, și-au glo
rificat performerii, admirîndu-le curajul, tenacitatea, abnega
ția și dăruirea cu care au luptat pentru culorile patriei lor. 

Cea de-a XIII-a ediție începe mîine, în capitala pa
triei noastre, prin festivitatea de deschidere de pe stadionul 
Dinamo (ora 9). Cei peste 1 500 de sportivi se vor întrece la 
atletism, natație, tir, lupte, ciclism, tenis de masă și de cîmp, ca 
și la handbal, baschet, volei, polo și fotbal — pentru cîștigarea. 
medaliilor puse în joc. în cele zece zile de concurs, stadioa-' 
nele și sălile de sport ale Capitalei vor cunoaște animația 
specifică marilor evenimente sportive. Generos și cunoscă
tor, publicul bucureștean va ști să prețuiască efortul compe
titorilor. Și chiar dacă aplauzele spectatorilor nu vor fi au
zite de cei care se vor întrece pe gazonul stadioanelor sau 
în sălile de sport, ei vor simți căldura inimilor spectatorilor, 

în țara noastră, datorită sprijinului acordat de partid și 
de stat, educația fizică și sportul cunosc un curs mereu as
cendent. Alături de cel pe deplin valizi, sportivii cu defici
ențe auditive se bucură din plin de acest sprijin, care le-a 
dat posibilitatea să se afirme în competițiile interne și in
ternaționale.

Sportivilor români șl tuturor celor sosiți de peste hotare 
le urăm deplin succes, cu convingerea că cea de a XIII-a 
ediție a Jocurilor Mondiale ale Surzilor va prilejui legarea 
de noi prietenii șl exprimarea, pe această cale specifică, a 
dorinței sportivilor de pretutindeni de a trăi în pace, în spi
ritul respectului reciproc, al egalității în drepturi a tuturor 
popoarelor lumii.

(Citiți in pag. a 2-a amănunte despre desfășurarea Jocurilor)



„“„X JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
DISPUTE INTERESANTE LA 12 RAMURI DE SPORT Printre oaspeți

EDEHMM3
Incepind de mîine, timp de 

10 zile, pe 18 baze sportive ale 
Capitalei se vor desfășura în
trecerile CELEI DE A XIH-A 
EDIȚII A JOCURILOR MON
DIALE ALE SURZILOR, com
petiție care reunește din patru 
în patru ani pe cei mai buni 
sportivi al „lumii tăcute" din 
toate părțile globului.

La actuala ediție și-au a- 
nunțat participarea peste 1500 
de sportivi din 34 de țări, cifre 
ce depășesc substanțial prezen
țele anterioare din lunga Is
torie de 53 de ani a J.M.S. 
Iată, așadar, un prim succes 
al „Olimpiadei tăcute", care a- 
nul acesta are în program 12 
discipline sportive.

Pa listele participanților se 
înregistrează un adevărat re-

UNDE VOR AVEA LOC 
ÎNTRECERILE ?

ATLETISM. Intre 19 și 25 
iulie, pe Stadionul Republi
cii, de la orele 9 și 17.

BASCHET. între 18 și 25 
iulie, la' sala Dinamo de la 
ora 16.

CICLISM. în zilele de
21. 23 și 25 iulie, pe linia de 
centură Otopeni - Fierbinți - 
Afumați, traseul din str. 
Maior Coravu și traseul Pi
pera, de la ora 9.

FOTBAL. în zilele de 17, 
18, 19, 21, 22, 24 și 25, pe 
stadioanele Voința și Pro
gresul, de la ora 16. Finala 
va avea loc în ziua de 26 
iulie, pe. Stadionul Republi
cii, la ora 16,30.

HANDBAL. între 17 și 25 
iulie, la sala Floreasca, de 
la ora 15.

ÎNOT. între 18 și 22 iulie, 
la bazinul Dinamo, de la o- 
rele 10 și 17.

LUPTE. In zilele de 21.
22, 24 și 25 iulie, la sala „23 
August", de la orele 10 și 16.

POLO. Intre 23 și 25 iu
lie, la ștrandul Tineretului, 
de la orele 10 și 17.

TENIS. Intre 19 și 24 iu
lie, pe terenurile T.C.B., de 
la orele 9 și 16.

TENIS DE MASA. între 
21 și 24 iulie, la sala „23 Au
gust", de la orele 9 și 16.

TIR. Intre 18 și 21 iulie, 
la poligonul Dinamo, de la 
ora 9.

VOLEI. între 18 și 25 iu
lie, în sălile Olimpia și 
Construcția, de la orele 9 
și 16.

e Duminică, festivitatea fie deschidere (stadionul 
Dinamo — ora 9) • Cupa ziarului „SPORTUL" pentru 
cea mal valoroasă performantă românească șl un 

cea mai valoroasă performanțăalt troleu pentru
a oaspeților

WW

cord (aproape 400) de înscrieri 
la atletism și înot, concursuri 
care întotdeauna au reprezen
tat capul de afiș al J.M.S. Prin
tre competitori se află și câți
va performeri de certă valoare 
ai „lumii tăcute", creditați cu 
rezultate de rezonanță pe plan 
internațional. I-am aminti ast
fel pe Viaceslav Skoromohov, 
Valeri Lukas (U.R.S.S.), Gary 
Washington, Leo Bond (S.U.A.), 
Rita Windbrake (R.F.G.) la 
atletism, sau pe înotătorul a- 
merican Ronald Rice, cu toții 
sportivi consacrațl, laureațl la 
edițiile precedente.

Cu un mare interes va fi ur
mărit și turneul de fotbal, ce 
are ca protagoniste echipele 
Uniunii Sovietice, Bulgariei și 
României. Primele meciuri sînt 
programate chiar duminică. 
Tot în prima zi vom putea 
asista și la jocuri de handbal. 
Formația României debutează 
(sala Floreasca, de la ora 18) 
în compania selecționatei Da
nemarcei.

„Sportivii români — după 
cum ne declara Nicolae Mo-

FOTBALIȘTII NOȘTRI ASPIRA
LA UN LOC

încredere în forțe, optimism, 
dorința de a juca un rol prin
cipal în competiție — iată at
mosfera din rîndul selecționatei 
țării, acum, în ajunul deschiderii 
Jocurilor Mondiale. Cei 18 ju
cători au încheiat ultima etapă 
a pregătirilor, efectuate sub 
conducerea antrenorului Paul 
Ciobanu. ajutat de Viorel Su- 
ciu Majoritatea dintre selecțio
nați sînt debutanți într-o com
petiție de o asemenea anver
gură, însă dornici de s depăși 
performanțele predecesorilor. In 
lot au rămas doar 4 veterani, 
Coț, Micloș, Vany — la a 3-a 
participare, Dominte — la a 
2-a participare, care la edițiile 
trecute ale Jocurilor s-au cla
sat ne locurile 5 (Belgrad, 1969) 
și 4 (Malmo, 1973).

In lot domnește optimismul. 
Antrenorii apreciază că jucă
torii au folosit din plin cele 
trei etape de pregătire în co
mun. Prima, desfășurată în fe
bruarie. la Covasna, a însemnat 
o muncă intensă și asiduă pen- 

loșag, vicepreședinte al Asocia
ției Surzilor din România — 
vor fi prezenți la 9 din cele 
12 discipline cuprinse în pro
gram. Este cea mai amplă 
participare a țării noastre în 
istoria Jocurilor Mondiale. In 
afara echipei de fotbal (locul 
IV la ultima ediție), care și 
de data aceasta va fi anga
jată in lupta pentru medalii, 
șanse mari de a urca pe po
dium mai au atleții Olivian 
Stanciu și Gheorghe Vădrariu. 
De asemenea, așteptăm rezul
tate onorabile de la echipa de 
handbal, care s-a pregătit cu 
multă ambiție, și de la jucătorii 
de tenis de masă, care la edi
țiile trecute au obținut cele 
mai frumoase rezultate".

★
La această ediție a Jocurilor, 

ziarul „SPORTUL" va oferi o 
cupă pentru cea mai valoroasă 
performanță românească și un 
alt trofeu pentru cea mai va
loroasă performanță a oaspeți
lor.

PE PODIUM
tru pregătirea fizică generală, 
a doua — din aprilie, de la 
Cluj-Napoca, o verificare utilă 
în dubla întîlnire internațională 
cu selecționata similară a Un
gariei (3—1 și 3—2 pentru ju
cătorii români). In sfîrșit, în 
ultima etapă a pregătirilor 
„cartierul general" a fost insta
lat la stadionul Voința din Ca
pitală. In program au figurat 
numeroase antrenamente fizice, 
tehnico-tactice, iar în ultima 
perioadă multe jocuri-școală cu 
echipe bucureștene.

— Dorim să urcăm pe podium, 
ne-a declarat antrenorul Paul 
Ciobanu. Este firesc să avem 
această dorință atît noi, antre
norii, cît si jucătorii, deoarece 
Consiliul central al Asociației 
Surzilor ne-a creat condiții op
time de pregătire și băieții au 
lucrat cu multă conștiinciozita
te. Știm că va fi o întrecere 
dîrză. deoarece chiar in grupa 
noastră vom intilni două adver
sare puternice si anume selec
ționatele Suediei și R.F. Ger-

ZILELE JOCURILOR, 
ZILELE PRIETENIEI

Una din ultimele 
dimineți * dinaintea 
deschiderii oficiale 
a celei de a XIII-a 
ediții a Jocurilor, 
în cele mai multe 
dintre hotelurile Ca
pitalei s-a instaurat 
o puternică atmos
feră sportivă : de
legațiile se împart 
pe discipline, îndrep- 
tîndu-se spre bazele 
care le-au fost re
partizate. In holul 
Park-Hotelului, o 
statură impozantă : 
Eoran Hcndriksson, 
deținătorul recor
dului mondial al 
Jocurilor la greuta
te, cu 16,82 m, se 
îndreaptă spre au
tobuzul special. „Mă 
aflu doar de două 
zile în țara dumnea
voastră, dar am a- 
vut ocazia să mă 
conving că sînteți 
un popor foarte os
pitalier și gospodar: 
după excelenta pri
mire făcută nouă și 
celorlalți colegi din 
alte țări, după orga
nizarea precisă a 
transportului, spre 
terenuri, după fru
musețea și cochetă
ria acestor baze care 
sînt ștrandul Tine
retului, terenurile 
Tenis-clubului, sala 
Floreasca, și pe care 
ne pregătim în aces

te ultime ore di
naintea startului".

Ne urcăm In auto
buzul sportivilor a- 
mericani. îl căutăm 
pe Ronald Rice, 
care a obținut 
nu mai puțin de 
5 medalii de aur la 
ultima ediție, în 
probele de înot. „Se 
află de dimineață 
la bazinul Dinamo, 
pe care gazdele i 
l-au oferit in mod 
special Ia o oră ma
tinală". Cel care ne 
vorbește este Bob 
Getchell, din New 
York, antrenorul e- 
chipei de lupte a 
Statelor Unite. Ne 
face cunoștință cu 
cîștigătorul medaliei 
de argint la Malmo, 
Walt von Feldt, ca
re ne spune : „La 
București voi parti
cipa pentru a treia 
oară la Jocurile 
Mondiale ale Surzi
lor. M-am întilnit 
cu mulți dintre prie
tenii pe care mi 
i-am făcut la cele
lalte două ediții și 
am cunoscut o mul
țime de noi parte
neri din mai multe 
țări. Competiția
noastră este, m-am 
convins, și un ex
cepțional prilej de 
a lega prietenii". 
Primul popas, la

Fotbaliștii români la ultimul 
antrenament.

Foto : S. BAKCSY

mania, iar in seria cealaltă va 
evolua actuala deținătoare a 
titlului, echipa U.R.S.S.

Deci, selecționata de fotbal 
așteaptă cu încredere semnalul 
de începere.

Materiale realizate de
P. VINTILA, R. TIMOFTE si

A. VASILIU

PROGRAMUL DE MiINE
FESTIVITATEA DE DESCHIDERE : 

Stadionul Dinamo, de la ora 9.
FOTBAL : Teren Dinamo, de la 

ora 10,45 : Suedia — R. F. Ger
mania ; teren Voința, de ta ora
17.45 : Cehoslovacia — Argentina ; 
teren Progresul, de Io ora 16,00 : 
U.R.S.S — Turcia ; de la ora
17.45 , Bulgaria — Irlanda.

HANDBAL : Sala Fioreasca, de 
'a oro 15 : R. F. Germanic — 
Ungaria Suedia — Italia, Româ
nia — Norvegia. Bulgaria — Da
nemarca.

bazinul Dinamo. 
Coboară înotătorii, 
împreună cu ei și 
Daniel Denis Beech, 
singurul reprezen
tant al Noii Zeelan- 
de, pe care însă l-au 
însoțit la București 
doi dintre admirato
rii din țara sa !

La Tenis-club, pe 
terenul 12, profe
soara de sport din 
orașul olandez Eext, 
Alice Tinner, face 
primele schimburi 
de mingi cu colegul 
său Paul Elzinga, 20 
de ani, din Beize. 
Au venit cu o seară 
înainte, în Bucu
rești, tîrziu, dar 
s-au sculat devre
me. „Trebuie să ne 
onorăm participarea 
la concursul de te
nis cu o comportare 
cît mai bună, chiar 
dacă ne aflăm pen
tru prima dată la o 
asemenea întrecere. 
Cu atît mai mult cu 
cît, așa cum am a- 
flat, vom participa 
la o ediție-record a 
Jocurilor, privind 
numărul delegațiilor 
și al sportivilor par- 
ticipanți".

...Antrenamente in
tense, ultime pre
gătiri. BucUrcștiul 
și oaspeții săi sînt 
gata de start !

Șl ACUM,

Mîine dimineață se va desfă
șura, pe Hipodromul din Ploiești, 
derbyul de trap. Alergarea sus
cită un interes deosebit în rîn- 
durile iubitorilor sportului hipic, 
deoarece la startul ei se vor ali
nia elemente de certă valoare, 
elogios recomandate de perfor
mantele anterioare. Bavari, Ron
do, Răslin, ca să nu enumerăm 
decît pe cei mai buni, au cele 
mai mari șanse în această probă 
socotită, prin tradiție, cea mai 
importantă a anului. în ceea ce 
privește șansele concurenților. am 
socotit că cei mai în măsură 
să-și spună părerea sînt înșiși 
driverii respectivi. în atare si
tuație am stat de vorbă cu cîțiva 
dintre cei care trăiesc intens e- 
moțiile acestui eveniment. Iată-le 
consemnate pronosticurile : Va- 
sile Gheorghe : ,,Bavari nu poate 
pierde. La sosire vor mai fi Din- 
țura, Haiducel și Rondo". Tr. 
Marinescu : ,,în ordine : Bavari, 
Rondo, Răslin, primul fiind su
perior cu o clasă celorlalți adver
sari. Dacă Răslin nu se va în- 
frîna. așa cum a făcut în Premiul

DERBYUL!
de încercare, nu voi lipsi din 
lupta finală". Gheorghe Avram : 
„Bavari nu poate pierde, în mod 
normal. Pentru locurile următoa
re, Rondo și Jalina". N. Gfieor- 
glie : „Preferatul meu este Ba
vari, care a arătat că deține o 
formă de zile mari. Pentru locu
rile următoare, Jalina, Rondo și... 
calul meu. Ricoșeu". L Oană : 
„Cine va bate pe Bavari va cîș- 
tiga ! Nu prea văd, însă, cine... 
Și un alt pronostic : duminică, 
cîștigătorul va realiza un record 
superior celui înscris de Rațiu
nea (1:25,6), cîștigătoarea ediției 
’74". A. Brailovschi : „Bavari este 
imbatabil, singurul care i-ar pu
tea opune oarecare rezistență 
fiind Răslin. Mai „văd- la sosire 
pe Dințura, calul de trenă al 
formației Avram-. Ion Niculae : 
„Bavari întrunește toate condițiile 
unul pretendent la cîștlgarea der- 
byului : formă excelentă, dasă 
superioară, caracter (mers foarte 
corect - n.n.), aptitudini de fon- 
dlst. Eu voi merge cu Dințura 
pentru trenă, dar asta nu însem
nă că nu voi fi la sosire-. L 
Moldoveanu : ,.Bavari este net 
superior adversarilor săi șl dacă 
nu va interveni nimic neprevă
zut în timpul cursei el nu poate 
pierde primul loc. Pentru locu
rile următoare, Rondo, Răslin, 
Jalina-. Ded. mare favorit — 
Bavari.

Gh. ALEXANDRESCU

ALEXANDRU NIȚU, BUCU
REȘTI steaua s-a întîlnit cu Ba
yern Miinchen, în ediția 1972 a 
Cupei Cupelor confruntarea în- 
cheindu-se cu două rezultate de 
egalitate : 1—1 (la București) și 
0—0 (la Miinchen). Datorită golu

lui înscris în deplasare, Bayern 
Miinchen a mers mai departe, a- 
tît de... departe Incit a cîștigat 
trofeul. Cu un pic de șansă, Stea
ua ar fi putut cîștiga nu numai 
meciul de la București, d șl pe 
cei de la Miinchen !

NILGUN atilgan, constan
ța. „îmi place tenisul și aș vrea 
să-1 practic. M-ar interesa însă 
părerea dv : nu cumva, la cei 17 
ani ai mei. slnt prea bătrîn pen
tru a începe să, joc tenis ?“ 
Dacă doriți să ajungeți campion 
la Wimbledon, poate că ați pier
dut trenul, deși aș putea să vă 
încurajez, spunîndu-vă că Stan 
Smith și-a făcut apariția pe tere
nurile de tenis cam la virsta dv. 
Dar, probabil că pe dv vă inte
resează exercițiul fizic, posibili

tatea de a vă dezvolta mai bine 
corpul, de a vă păstra sănătatea, 
în cazul acesta, niciodată nu este 
prea tîrziu pentru a practica te
nisul sau alt sport. în stațiunile 
de pe litoral — nu cred că e ne
voie să vă amintesc eu din Bucu
rești — sînt terenuri de tenis și 
nu lipsesc nici instructorii care 
v-ar putea învăța acest sport. 
Succes !

VASILE ARITON, BUCUREȘTI. 
Cu un palmares din .care nu lip
sesc nici marile succese (de 8 ori 
cîștigătoare a Cupei României și 
în ediția 1966—1967 campioană a 
țării) echipa dv favorită, Rapid, 
retrogradează acum pentru a 4-a 
oară în Divizia B, (S-a mai aflat 
în această situație la încheierea 
campionatelor din anii 1951 1953
șl 1973—74). Nu este mai puțin 
adevărat că. de fiecare dată, Ra
pid a revenit în anul următor în 
Divizia A Se poate spune, deci, 
că feroviarii cunosc bine drumul !

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. 
Neprezentîndu-se la antrenament 
(a preferat să se ducă la nuntă) 
ciclistul Eugen Dulgheru a fost 
scos din lot :

Iată cum nuntașul
Și-a găsit și... nașul !
VASILE I RTBA, COMUNA 

SCINTEIA. în finala C.M. din 
1966. dintre Anglia șl R.F. Ger
mania scorul a evoluat astfel : 
9—1, 1—1 2-1, 1—2 (3—2, 4—2, în
prelungiri).

ANDREI TOPCIU, ARAD. Borg 
a cîștigat Wimbledonul, dar n-a 
lipsit mult nu numai să nu-I cîș- 
tige, dar să fie eliminat în turul... 
II ! Australianul Edmondson l-a 
condus cu două seturi la zero 
(6—3. 9—7) după care, este ade
vărat, suedezul a cîștigat ușor : 
6—2, 6—4. 6—1. La acest meci v-ați 
referit, probabil.

C. P., IAȘI 1. Nu publicăm cro
nici rimate. 2. Șahistel Elisabeta 
Polihroniade îi puteți scrie pe a- 
dresa Radioteleviziunii. strada 
Nuferilcr 60. sector 7. București. 
Ea este angajata acestei instituții.

NICU ION. COMUNA MOLDO
VA NOUA Deși n-au trecut decît 
doi ani de la finala Cupei Româ
niei disputată între Rapid și Uni
versitatea Craiova, ați și uitat 
scorul acestei partide, amintindu- 
vă perfect în schimb, de alte a- 
mănunte mal puțin importante. 
Bucureștenii au învins cu 2—1 în 
prelungiri. Manea fiind cel care 
a înscris golul victoriei, după ce 
tot el în cadrul primelor 90 de 
minute de joc, readusese egalita
tea Pe tabela de marcaj (pentru 
craioveni deschisese scorul Oble- 
menco'

Ilustrații : N. CLAUDIU



Performanțele echipei, mlndria întregului colectiv

LA TURNEUL FINAL AM PLÎNS Șl NOI, Șl FETELE...
'„Știm că Penicilina apar
ține în primul rînd între
prinderii de antibiotice, 
dar noi o socotim mîndria 

lașului"
Cel ce trece prima oară pra

gul întreprinderii de antibiotice 
din Iași va fi surprins, prin
tre altele, de sentimentele 
adinei de dragoste și prețuire 
ale tuturor angajaților de aici 
pentru voleibalistele ..Penicili
nei", fruntașe în primul eșalon 
al țării.

Cum a apărut, ce a determi
nat această mare pasiune pen
tru volei, această afecțiune pu
țin comună pentru echipă 7 — 
a fost întrebarea la care am 
căutat un răspuns în mijlocul 
colectivului de la ..antibiotice", 
în „dulcele tîrg“ moldovean, 

orașul celor șapte coline", cum 
le place suporterilor să-l nu
mească în cîntec. Și, așa cum 
bănuiam, nu a fost greu să-1 a- 
flăm. Răspunsul fără cuvinte pe 
care fotografiile-medalion ale 
dublei cîștigătoare a titlului na
țional și mereu aspirantei la tri
courile de campioană îl dau de la 
panouri, de pe pereții multor în
căperi, din dulapurile sau cușe- 
tele personale este întregit de 
căldura și emoția cu care oame
nii îți vorbesc despre echipa lor 
favorită. Fiecăruia îi face plă
cere să discute despre „Penicili
na", să-și motiveze simpatia 
pentru ea, să-ți împărtășească 
secretul liantului trainic dintre 
echipă și colectivul căruia îi a- 
parține. Cei mai mulți își a- 
mintesc cum s-a ridicat echipa, 
acum aproape 20 de ani, din 
inima colectivului, cum s-a fă
cut îndrăgită încă de atunci 
•,cînd, după terminarea progra
mului. cîteva fete își luau plăs- 
cioarele cu mîncare de la can
tină și, împreună cu merceolo
gul N. Roibescu, plecau să se 
antreneze" (tehnicianul Sandu 
Sava).

Apropierea inițială s-a men
ținut și s-a strîns pe măsură ce 
„Penicilina" își făcea un nume 
sonor în voleiul național, ajun- 
gînd repede în primul eșalon 
și apoi, treaptă cu treaptă, pînă 
La cel dinții titlu obținut de o 
echipă provincială, apoi la al 
doilea... „Căldura, stima și sim
patia noastră, a tuturor, față de 
echipă — spunea Ad. Cumpănă, 
coordonatorul P.S.I. — avea te
meiuri puternice : hărnicia lor 
la locul de muncă, truda de ore 
în șir la antrenamente, la care 
cei mal mulți dintre noi eram 
martori".

Ca unuia căruia îi plăcea să 
joace volei, interlocutorul ne 
vorbește îndelung despre atașa
mentul voleibalistelor față de co
lectiv, despre strădaniile lor de 
a-1 reprezenta cu cinste, de a-i

0 PROPUNERE PENTRU PREMIERE EXCEPȚIONALĂ
Cuptorul secției tră- 

gătorie a întreprinde
rii de țevi „Republi
ca" trebuia reparat. 
Maistrul mecanic Con
stantin Popescu și-a 
strîns echipa și lucrul 
a început. Pentru cei
lalți membri ai colecti
vului acest fapt nu a 
însemnat nimic deose
bit. Cel puțin pînă la 
tin punct. Adică pînă 

clipa cînd treaba a 
fost încheiată. Abia a- 
tunci, numărînd zilele, 
ei și-au dat seama că 
reparațiile au fost ter- 
'minate doar în șase zi
le și nu în două săp- 
tămîni cit durează în 
mod normal o astfel 
de lucrare. Cîștigul? 
Imens pentru bunul 
mers al întregii activi
tăți. L-am întrebat pe 
ing. Vintilian Ciofu, 
șeful secției, de ce ne 
relatează tocmai nouă, 
care am venit să ne 
interesăm de munca 
sportivilor întreprinde
rii, această întîmplare. 
Aveam să aflăm că 
maistrul Constantin Po
pescu, căruia nu-i lip
sește multă vreme 
pentru a împlini două 
decenii aici, la „Repu
blica", nu este altul 
decît fostul taloner al 
echipei de rugby Glo
ria. ale_ cărei culori 
le-a apărat, pînă în 
1970, mai mult de zece 
ani, iar printre munci
tori s-au numărat și

Galeria ieșeană surprinsă de fotoreporterul nostru Ion Mihăică 
intr-un moment de entuziasm, la începutul derbyului cu Dinamo, 
la turneul final al campionatului, programat la Ploiești. După 

meci insă tristețea a luat locul bucuriei...

face fală, despre familiile în
chegate pe care și le-au înte
meiat cîteva dintre fete, despre 
modestia de care dau dovadă 
în toate împrejurările.

In secția a doua a întreprin
derii unde lucrează aproape 
toate fetele care nu sînt stu
dente sau eleve, operatorul chi
mist Ion Băgăian ne înfățișează 
cu mîndrie rezultatele în mun
că ale Aureliei Ichim, Anei 
Chirițescu șl, mai ales, Caroli
ne! Hatură, o economistă foarte 
pricepută și conștiincioasă. 
„Aici, la noi, a apărut de fapt 
echipa", spune el. Și ne justi
fică cu multe argumente sim
patia față de aceasta, izvorîtă 
din aprecierea reciprocă a mun
cii, din străduințele pe „două 
fronturi" de a spori prestigiul 
întreprinderii.. Cu aceeași în
flăcărare colegii le sprijină pe 
fete la locul de muncă sau de 
pe marginea terenului...

La rîndul său. lăcătușul me
canic loan Căpraru ne declară 
că întreaga masă a lucrătorilor 
apreciază eforturile voleibaliste
lor, le înconjoară cu dragoste : 
„Noi sîntem mîndri de rezulta
tele echipei, iar afirmarea ei o 
socotim ca o afirmare a între
gului colectiv. Fiind alături de 
noi, Ie cunoaștem și in ceea ce 
privește viața de familie, le ob
servăm strădaniile de a-șl con
tinua studiile, de a se realiza 
ca oameni, munca neincetată 
pentru perfecționarea sportivă. 
Simpatia unanimă de care se 
bilcură ele se explică, totodată, 
prin aceea că fac parte dintr-un 
colectiv tinăr, iubitor al spor
tului, rezultatele obținute fiind 
prețuite de întregul oraș".

Toți cei cu care am stat de 
vorbă in întreprindere și-au ex
primat convingerea că echipa 
lor favorită are posibilități să 

lăcătușii Marin Bujor. 
Constantin Bidirel și 
Gheorghe Alecu, trei 
dintre cel care alcătu
iesc generația nouă a 
rugbyștilor de la Glo
ria. „In loc de orice al
te laude — ne spune 
interlocutorul nostru — 
este suficient să amin
tesc că, doar cu cîteva 
clipe înainte de sosirea 
dv., am înaintat propu

„sportivii noștri". își 
cîntărește vorbele, pen
tru că. ne spune, și 
laudele, și criticile tre
buie să fie cit mal e- 
xacte, să se potriveas
că celui în cauză. Pen
tru cei 11 sportivi ai 
secției, numai cuvinte 
bune („pentru fiecare 
în parte" — ne preci
zează). Un scurt son
daj printre colegi ne

Maistrul mecanic Constantin Popescu 
(fost rugbyst) și echipa sa (din care fac 
parte trei tineri sportivi) repară un 
cuptor în 6 zile în loc de 2 săptâmîni I

nerile pentru premiere 
excepțională. In aceas
tă propunere este sin
tetizată, de fapt, șl pă
rerea mea despre ei ca 
oameni, ca muncitori". 
Rugbyștii de la Glo
ria au părăsit Ia fi
nele campionatului sce
na primei divizii. Nu 
le-a fost ușor să intre 
a doua zi pe poarta în
treprinderii. Simțeau 
mustrările din ochii co
legilor. Unii i-au luat 
chiar la rost „Se poa
te, măi băieți 7!“ Au ple
cat capul, au strîns din 
dinți, cu gîndul la vi
itor. la un viitor care 
să însemne din nou o 
prezență în primul e- 
șalon. Secretarul orga
nizației de partid pe 
secție, Vasile Colceag, 
ne vorbește despre

întărește convingerea 
că muncitorii-sportivi 
nu reprezintă „o cate
gorie cu probleme", ci 
una pentru care mun
ca și sportul se îmbină 
în mod fericit

Laboratorul este o 
veritabilă oază de liniș
te. în comparație cu 
activitatea de la „tră- 
gătorie". Aici lucrează 
o fostă campioană mon
dială de popice, maes- 
tra emerită a sportului 
Florica Neguțoiu, și co
legele ei de club Luci
ana Alecu (soția rug- 
bystului Gh. Alecu) și 
Rodica Iordache. De 15 
ani împreună în fața 
eprubetelor, Mariana 
Pepenel a ajuns să-și 
cunoască bine colegele 
sportive. „Eu, una, re
cunosc, n-aș putea fa-

cucerească un nou titlu și că 
ei vor fi, ca întotdeauna, ală
turi de ea >,și la bine, și la rău". 
Cred în fete. în priceperea an
trenorului Roibescu. Și știu că 
nu-i vor dezamăgi...

După cîteva ceasuri, coboram 
dinspre Copou cu tînărul inginer 
Radu Ruscior, de la Combina
tul de fibre sintetice, cunoscu
tul conducător al galeriei, aran
jorul bucăților muzicale și tex
telor care fac farmecul acestei 
galerii. „Sîntem suporterii în
tregului sport ieșean, dar sîn
tem parcă cel mai mult legați 
sufletește de această echipă, pe 
care o știm de la înființare și 
cu care am crescut. E drept că 
Penicilina aparține, in primul 
rînd, întreprinderii de antibio
tice, dar noi o socotim mindria 
întregului oraș. Și. ca noi, miile 
de spectatori și susținători fi
deli ai lașului. Dealtfel, nu
cleul galeriei noastre este alcă
tuit din muncitori, elevi, stu- 
denți, intelectuali, care vin cu 
aceeași plăcere și la antrena
mente. Șl, ca să nu stăm de
geaba privind repetările grele 
și îumeroase ale schemelor, 
„muncim" și noi in tribună, ne 
antrenăm invățind noi cîntece... 
Le cunoaștem bine pe fete, le 
prețuim pentru eforturile și sa
crificiile pe care le fac și de ace
ea Ie susținem, insoțindu-le cu 
cîntecele și încurajările noas
tre la meciuri. Anul acesta am 
fost la toate deplasările grele, 
cu excepția celei de Ia Craiova, 
intr-o etapă la mijloc de săp- 
tămină... Acolo s-a pierdut tit
lul. Și cred că ar fi contat spri
jinul nostru... Ne-a amărit rău 
acest lucru și, la Ploiești, la 
turneul final, am plins și noi, 
și fetele. Asta ne-a apropiat și 
mai mujt..."

Aurelian BREBEANU

ce ceea ce fac ele. Și 
muncă aici, și familie, 
și sport. Deseori mă 
mir cum de au timp 
pentru toate. Iar dacă 
urmăriți rezultatele, se 
vede foarte bine că nu 
fac lucru de mintuială". 
Mariana Tone se lasă 
mai greu convinsă să 
vorbească („Nu din ti
miditate. dar ca fostă 
practicantă a sportului 
popicelor nu aș vrea 
să se creadă că laud 
din... spirit de echipă"), 
dar cînd începe o face 
cu pasiune, cu dăruire. 
Este vorba doar despre 
munca lor, a tuturor, 
despre contribuția la 
îndeplinirea sarcinilor 
de producție, despre 
„dezlănțuirea de ferici
re că o membră a e- 
chipei Gloria a urcat 
pe cea mai înaltă 
treaptă a unui campio
nat mondial. N-a fost 
numai bucuria ei. a 
noastră, a acestui mic 
colectiv, ci a tuturor 
angajaților întreprinde
rii".

întreprinderea de 
țevi „Republica" este o 
unitate unde, odată 
angajat, cu greu o mai 
părăsești. Secretarul 
comitetului sindicatului, 
Gheorghe Calcan, este 
mîndru de aceasta. 
„Avem oameni buni. 
Șl printre ei se află și 
sportivi, generații în
tregi".
Emanuel FĂNTANEANU

Important moment din desfășurarea „DACIADEl">,

LA ARAB, 0 VERITABILA SARBATOARE 
. A ATLETISMULUI DE MASĂ

O A IX-a ediție a „Pentatlonului atletic școlar* 9 
Ediția inaugurala a „Concursului de ștafete 

al elevilor"

1400 
toam- 
între-

Stadionul Gloria din 
Arad va fi — sîmbătă și 
nică — gazda uneia 
cele mai importante compe
tiții de masă programate în 
vacanța de vară și anume 
finalele „Pentatlonului atle
tic școlar", Întrecere aflată 
acum la a IX-a ediție.

Organizată de C.C. al 
U.T.C„ in colaborare cu 
Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport 
(prin Federația română de 
atletism și CJ.E.F.S. Arad), 
competiția, care se desfășoa
ră in cadrul „Daciadei", reu
nește la acest ultim act al 
ei cele mai bune 16 echipe 
(cite 8 de băieți și de fete) 
dintre cele aproape 
cile au luat parte, in 
nă, la prima etapă a 
cerii.

Inițiat cu scopul 
spori interesul 
din licee față de una dintre 
cele mai accesibile ramuri 
sportive, „Pentatlonul atle
tic școlar" constituie, tot
odată, o modalitate de se
lecție pentru activitatea de 
performanță. In ambele 
cazuri, realitatea a fost 
deosebit de încurajatoare : 
la etapa de masă — cum țin 
să sublinieze organizatorii 
— numărul elevilor partici
pant! a 
lor de 
o serie 
cipînd 
pun în

orașul 
dumi- 
dintre

de a 
tineretului

fost de ordinul 
mii. In același 
de concurenți, 
speranțele care 
ei, s-au făcut

sute- 
timp, 
an ti

se 
re-

SPORTUL ÎN TABERELE ȘCOLARE
1

(Urmare din pag. 1)
școlari care își petrec aici o 
parte a vacanței de vară se 
bucură din plin de soare, de 
apă. de amenajările existente. 
Reporterului îi este destul de 
greu să înregistreze. dintr-o 
privire, tot ceea ce 1 se înfăți
șează ochilor. Sintetizate, însă, 
notațiile mai multor idle ar 
putea fi rezumate astfel:

Diminețile debutează cu un 
program general de înviorare. 
Iau parte nu numai copiii, ci, 
în aceeași atmosferă de larg 
interes, și profesorii, instruc
torii de pionieri, toate cadrele 
didactice. Apoi, după micul de
jun, start, cu toată lumea, 
spre mare. Imensa plajă se 
populează rapid cu miile de 
aspiranți la brevetul de îno
tător. Organizarea pe grupe, 
pe locuri de pregătire, desfă
șurarea activităților propriu- 
zise nu este o treabă prea les
nicioasă. Dimpotrivă. Grija 
pentru fiecare copil, preocupa
rea pentru ca el să respecte 
strict limitele zonei de acce
sibilitate în mare se face sim
țită în toate cazurile. Ca un 
fel de supapă de siguranță —

Izvoarele-Maramureș : DIN START, SPORTUL O... 
CENUȘĂREASA I ?

De la Baia Mare pînă la ta
băra pionierilor situată la Iz- 
voarele-Pleșca parcurgi un 
drum de vis : panglica de as
falt a șoselei trece peste ba
rajul de pe Firiza și peste cî- 
teva culmi semețe ale Gutîiu- 
lui maramureșan. Un traseu 
inedit, străjuit de o floră bo
gată, pe o distanță de mers de 
o oră șl jumătate. Este o ta
bără excelent plasată, în mij
locul unor frumuseți naturale 
și care, acum la a doua serie, 
beneficiază de serviciile unui 
colectiv de cadre didactice cu 
o recunoscută experiență peda
gogică. în măsură să le întoc
mească programe cultural-ar- 
tistice dintre cele mai atrac
tive. Ceea ce este foarte bine.

Spre surprinderea noastră, 
însă, o tabără de pionieri șl 
școlari care ar fi trebuit să 
aibă și cîteva (cel puțin) atri
bute de ordin sportiv, nu prea 
le are!? Exceptînd largile posi
bilități de practicare a drume
țiilor și excursiilor (cîteva 
trasee au și fost „atacate", al
tele vizează vîrful Pleșca, 
cheile Tătarului, un tur al Ma
ramureșului, care va trece prin 
Săpînța, Sighet, Vișeu. Borșa 
și Moisei), amenajările și. în 
general, dotările pentru sport 
sînt modeste : două porți de 
fotbal „plantate" pe un teren 

marcați prin rezultate care 
îi anunță drept protagoniști 
ai momentului final : Sorin 
Rizea (Alba) 7,15 m la lun
gime, Cristian Rădulescu 
(București) 1,96 m la înăl
țime, Gheorghe Selea (Cluj) 
15 m la greutate, Doina 
Budirincă (București) 12,2 la 
100 m etc.

Iată și formațiile finaliste: 
FETE : Lie. ind. nr. 6 Bucu
rești, Lie. „N. Băicescu" 
Cluj-Napoca, Liceul nr. 2 
Deva, Liceul nr. 1 Baia 
Mare, Liceul „D. Cantemir" 
Iași, Liceul nr. 2 Bîrlad, 
Liceul „C. Hogaș" P. Neamț. 
BĂIEȚI : Lie. ind. nr. 20 
București, Lie. „N. Bălccs- 
cu“ Cluj-Napoca, Lie. „N. 
Băicescu" Craiova, Lie. „D. 
Cantemir" Iași, Grupul șco
lar al Intrep. de rulmenți 
Birlad, Lie. „Ștefan cel 
Mare" Suceava, Lie. ind. nr. 
7 Sibiu.

Paralel, și în aceeași or
ganizare, va avea loc ediția 
inaugurală a unei interesan
te și, într-un fel, inedite în
treceri : 
fete al 
tot de o competiție de ma
să, cu etapă finală, care se 
bucură 
peste 400 de elevi 
zentînd toate județele țării. 
Și în acest caz se așteaptă 
ca întrecerea de la Arad să 
scoată în evidență o serie 
de tineri sprinteri în măsură 
să se impună atenției spe
cialiștilor.

„Concursul de șta- 
elevilor". Este vorba

de participarea a 
repre-

pe lingă profesorii de serviciu 
— se află ambarcațiunile Sal- 
vamarului. Ca un intermezzo, 
dimineața, pauza de la ora 10, 
cu o gustare ce face și mai 
plăcută... partea a doua a acti
vității de pe plajă, bineînțeles 
tot cu inițiere în înot, jocuri 
specifice și gimnastică.

După masa de prînz, odihnă 
obligatorie, jar apoi programul 
continuă pe bazele sportive cu 
întreceri de atletism, volei, 
baschet, tenis și fotbal. Cîști- 
gătorii sînt premiați cu... dul
ciuri. Printre aceștia, voleiba
liștii din Timiș, voleibalistele 
din Buzău, baschetbalistele din 
Satu Mare și baschetbaliștii 
din Capitală. La fotbal, am 
„prins" o finală de mare inte
res, Constanța — Ploiești. Co
piii litoralului, cu Titel Iancu, 
un „viitor Dudu Georgescu", 
au fost revelația competiției. In 
fine, la tenis nota 10 pentru 
copiii Bihorului.

La Năvodari, deci, ar fi fost 
aproape de prisos să mai fi 
întrebat pe cineva ce loc ocu
pă sportul în viața taberei. O 
dovedesc faptele, acțiunile În
treprinse, vizibile pentru orice 
vizitator al taberei.

denivelat, un spațiu prea pu
țin generos pentru atletism 
(bineînțeles, dacă copiii nu vor 
să se limiteze la alergări de 
cros), un fel de traseu aplica
tiv și, tot improvizat, un teren 
de volei. In aceste condiții nu 
se pot prevedea dimensiuni 
spectaculoase Spartachiadei ta
berei pe care, totuși, cele două 
profesoare de educație fizică. 
Doina Udrescu și Nicoleta Tu- 
dorancea, o pregătesc cu multă 
sirguință, în paralel cu con
cursurile de gimnastică-sporti- 
vă și modernă — care se do
resc a fi mai mult decît o sin
teză a programelor zilnice de 
înviorare, foarte gustate de 
copii și care se desfășoară atît 
dimineața cit și seara, înainte 
de culcare.

Sugerăm Inspectoratului șco
lar al județului Maramureș, 
sub egida căruia își desfășoa
ră, în principal, activitatea ta
băra de la Izvoarele-Pleșca, să 
aibă în vedere rezolvarea cit 
mai grabnică a problemelor de 
ordin sportiv. Cel puțin în se
riile următoare copiii să be
neficieze de amenajări și do
tări pentru sport, peste mate
rialele pe care le aduc în ta
bără, prin grija școlii sau a 
unității de pionieri de care a- 
parțin...
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Ca întotdeauna în marile confruntări ale Spor
tului românesc din ultimele două decenii, caia- 
ciștii și canoiștii s-au întors și de la Montreal cu 
fruntea sus. Titlul lui Vasile Dîba, celelalte me
dalii cucerite, au însemnat, desigur, contribuții 
prețioase la cel mai prestigios bilanț realizat de 
sportul românesc în arena olimpică.

Montrealul este însă de-acum o amintire, toate 
gindurile se îndreaptă în prezent către Moscova. 
Momentului de bilanț, de analiză a pregătirii și 
participării olimpice din toamna trecută — ana-

liză făcută în spirit exigent, responsabil — i-a ur
mat cel de alcătuire a planului de perspectivă» 
al cărui vîrf îl reprezintă participarea cu succes 
la J.O. din 1980.

In lumina obiectivelor stabilite prin Programul 
de dezvoltare a mișcării sportive, aprobat de 
partid, caiacul și canoea au urmat și urmează, cu 
bune rezultate, două direcții principale de acțiu
ne : prima, de maximă importanță, se referă la 
continua dezvoltare a acestui sport, la lărgirea 
bazei activității interne, a doua, care decurge im
plicit, la asigurarea pregătirii în cele mai bune 
condiții a fruntașilor acestei discipline pentru vi
itoarele competiții internaționale, campionatele 
mondiale și Jocurile Olimpice.

MUNCA + PASWNE + COMPETENTA = PERFO

TESTARE-SELECȚIE CU 12 000 DE COPII Șl TINERI
Pe aceste coordonate șl-a al

cătuit și federația planul de mun
că ponitru sezonul post olimpic, 
în care au fost cuprinse proble
mele majore ale noului ciclu 
olimpic : lărgirea ariei de selec
ție prin organizarea unei acțiuni 
condusă de Biroul Federal, în
ființarea de noi secții și întări
rea celor existente, îmbunătăți
rea metodicii antrenamentului, 
alcătuirea unui plan special de 
activitate pentru lotul de juniori 
etc.

Se poate spune acum, la ju
mătatea anului, că o parte din 
aceste obiective, care țin de atri
buțiile directe ale federației, au 
fost îndeplinite. Acțiunea de tes- 
tare-selecție a peste 12 000 de 
copii și tineri (cei mai buni din
tre el se află în prezent într-o 
tabără specială a federației) își 
va arăta, cu siguranță, roadele 
într-un viitor pe care-1 dorim cît 
mai apropiat. Nu ne îndoim că 
ea va fi repetată în această 
toamnă, pentru că numai con
tinuitatea asigură succesul deplin 
al activității de selecție ; cursul 
de perfecționare a antrenorilor 
a contribuit la stabilirea unei 
orientări clare în metodica pre
gătirii ; lotul de juniori are, așa 
cum se prevedea — și cum era 
necesar — un program special 
de pregătire.

Totuși, pentru ca sarcinile cu
prinse in documentele de partid, 
obiectivele ridicate la nivelul cel 
mai înalt al performanței să albă 
garanția împlinirii la viitoarele

ții de ©ahtc-canoe, precum și 
pentru alți factori cu atribuții — 
pe plan central și local. Or, s-o 
recunoaștem, caiacul și ca
noea nu se bucură întotdea
una de sprijinul necesar, la 
nivelul pretins de o disciplină 
olimpică în care posibilitățile de 
afirmare sînt considerabile.

Caiacul șl canoea 
dețin o performanță 
de excepție în familia 
sportului românesc: 
din 1958, de la Jocurile 
Olimpice de la Mel
bourne, reprezentanții 
țării noastre au fost 
prezenți de fiecare da
tă pe podiumul com
petiției supreme, la 
patru din cele șase 
ediții chiar pe cea 
mai înaltă treaptă ; in 
același timp ei au ob
ținut numeroase victo
rii la campionatele 
mondiale, europene și 
alte concursuri inter
naționale de amploare.

Secretul acestor suc
cese de răsunet este

simplu și se numește 
MUNCA. O muncă se
rioasă, asiduă a sporti
vilor, adesea cu multe 
renunțări, o muncă pa
sionată, competentă a 
unor tehnicieni ca Ra
du Huțan. Nicolae Na- 
vasart, Corneliu Bâr- 
sănescu ș.a. O muncă 
permanentă, care nu 
a cunoscut odihna, 
pentru că numai așa 
se poate asigura con
tinuitatea în obținerea 
performanțelor de cel 
mai înalt nivel.

Desigur, tradiția 
marilor succese ne o- 
bligă. Avem datoria 
de a consolida presti
giul pe care l-am cîș-

tigat. Sarcinile și o- 
biectivele caiacului și 
canoei, în lumina Pro
gramului de dezvol
tare a activității spor
tive, sînt mult sporite. 
Chiar gindurile noas
tre pentru viitor sînt 
mult mai îndrăznețe. 
Pregătim cu grijă și 
răspundere marele e- 
xamen din 1980 de la 
Moscova, unde concu
rența va fi, neîndoios» 
mai puternică decit 
oricînd, dar unde spe
răm că și flotila noas
tră va fi și mai puter
nică decit în trecut. O 
vom forma din spor
tivi care au cunoscut 
deja consacrarea dar

și din 
sați pe 
formau 
biectiv 
tru de 
constiti 
tele m, 
garia. 
datoria 
nlm Ia 
ției -șr3 
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C8NE URMEAZA DUPA PATZÂICHI

camplonate mondiale șl la J. O. 
sînt necesare eforturi considera
bile nu numai din partea fede
rației, a activului său. Documen
tele de partid referitoare la ac
tivitatea de educație fizică și 
sport prevăd, tn această direcție, 
sarcini precise și pentru C.J.E.F.S, 
cluburile șl asociațiile cu sec-

NU NUMAI IN DELTĂ TREBUIE DESCOPERIȚI 
CAMPIONI!VIITORII

spune, la această 
o bază de masă

Corneliu Bârsânescu, antrenor federal

NIMENI NU ESTE SENATOR DE DREPT"
Ne-am adresat antrenorului federal Corneliu Bârsânescu cu 

rugămintea de a ne vorbi despre problemele actuale ale lotului 
după primele starturi ale anului, în perspectiva campionatelor 
mondiale de la Pancearevo de la începutul lui septembrie.

„Spre deosebire de sezoanele trecute, anul acesta pregătirea, 
ații cea de iarnă cit și cea mai mare parte a antrenamentelor 
pe apă, s-a efectuat la cluburi. Desigur, nume noi, surprize 
deosebite in ierarhia internă nu puteau să apară peste noapte. 
Totuși, primele concursuri interne ale sezonului au oferit citeva 
rezultate mai puțin așteptate, unele succese ale cîtorva echi
paje tinere în confruntări directe cu sportivi consacrați. Pentru 
a-i obișnui cu adversari puternici, mulți dintre acești tineri au 
participat la citeva regate internaționale (Tampere, Budapesta; 
Belgrad, Brandenburg). In ceea ce privește prima garnitură, ea 
a participat la regata Moscova, unde, intr-un concurs de forță 
olimpică, am putut constata citeva lucruri îmbucurătoare — 
menținerea lui Vasile Diba tn fruntea caiaciștîbor lumii, reve
nirea lui Ivan Patzaichin la cel mai înalt nivel, ascensiunea lui 
Lipat Varabiev în rîndul elitei canoiștilor, dar și aspecte mai 
puțin plăcute: inconstanța perechii Larion Serghei — Policarp 
Malihin (caiac), declinul canoiștilor Gheorghe Danilov — Gheor- 
ghe Simionov etc.

Desigur, dorința tuturor tehnicienilor angrenați în pregătirea 
lotului este alcătuirea celei mai puternice echipe posibile tn 
vederea participării la C.M. Aceasta este și explicația experi
mentelor încercate — de pildă, Diba șl Patzaichin au tras în 
dublouri — care vor continua pînă la găsirea celor mai eficiente 
formule. Nimeni nu este senator de drepți"

Nu se poate 
oră, că există _______ __________
la caiac-canoe. Numărul practl- 
canților, al sportivilor legitimați 
este mic, Ia fel ccl al secțiilor și 
tehnicienilor. Este semnificativ 
faptul că în toată Moldova nu 
există azi, după desființarea sec
ției de la Școala sportivă Piatra 
Neamț, NICI UN CLUB ------
ASOCIAȚIE CU SECȚIE 
CAIAC-CANOE I

La întrebarea „care este 
damentul fiecărei secții, care 
contribuția fiecărui tehnician" la 
succesele de ansamblu ale floti
lei noastre de aur, marea majo
ritate a celor vizați ar trebui să

Ne-am obișnuit ca talen-
vină din Deltă, dar acest
rezervor — oricît de pro- 
ar fi — 

suirsă 
mare".

SAU 
DE

răn
ește

tacă ... 
tele să 
singur 
ductiv 
uinica 
„lotului

Dezvoltarea 
noei în sportul 
și-a adus pînă 
la obținerea de 
ționale, este o 
rioasă. Ca pentru 
ramură sportivă, 
să fie filonul principal în care 
să poată fi descoperit și format 
tlnărul talentat care să ajungă la 
strălucirea lui Diba sau Patzai
chin. Da fel, secțiile universi
tare trebuie să-și sporească sub
stanțial producția care — pînă 
acum — a fost cu totul simbolică.

Faptul că niciodată succesele 
mari nu au lipsit la caiac-canoe 
nu trebuie să ascundă realitatea 
existentă în spatele blazonului 
internațional. Creșterea concu-

nu mal poate fi
ade alcătuire

ca- 
,------ , ------ nu

acum contribuția 
succese interna- 
necesitate impe- 

oricare altă 
școala trebuie

caiacului și 
școlar, care

Eventul olimpic de aur.
VASILE DIBA : „Din 1974, 

cînd la Xochimnlco am de
venit campion mandial, 
n-am pierdut, pînă azi, de- 
cît o singură cursă de ca
iac simplu pe distanța de 
500 m, în 1975, la C.M. de 
la Belgrad. Am cîștigat la 
Montreal, și acesta este, 
desigur, lucrul cel mai im
portant. Moscova este încă 
prea departe pentru a în
drăzni să cred că nu voi 
fi întrecut în vreo cursă, 
dar pînă la campionatele 
mondiale de la Pancea evo 
mai sînt șase săptămîni șl 
sper — puteți s-o luați și

ca promisiune — să termin 
și acest sezon neînvins, pen
tru a arăta că titlul olim
pic, primul decernat In a- 
ceastă probă, este în mîini 
bune I

Paralel cu lucru! pentru 
viteză pură, voi căuta să 
apropii performanțele de 
la 1 000 m de cele reușite 
în cursele de 500 m. adică 
să urc o treaptă sau chiar 
două pe podiumul marilor 
concursuri. Mărturisesc și 
un gînd pentru viitorul mai 
îndepărtat : eventul 
pic de aur I"

olimpic am pus accentul 
pe creșterea volumului de 
muncă, al numărului de 
ore afectate antrenamente
lor. A sporit considerabil 
numărul kilometrilor par
curși pe apă. Ne-a preo
cupat, de asemenea, îm
bunătățirea tehnicii indi-

olim-

A crescut numărul de ore 
afectate antrenamentelor

HUȚAN, antrenor 
„Am pornit la 
acest an cu gîn-

RADU 
emerit : 
lucru în 
dul la toți cel care
urma pînă la J.O. de 
Moscova. De aceea, 
afara echipajelor care 
șanse de titularizare 
tru C.M. de la Pan

revo, am acordat o atenție 
deosebită tinerilor, 
prezent avem mai 
echipaje de valoare 
prop iată, la majoritatea 
probelor existînd 2—3 am
barcațiuni de bun nivel.

In ceea ce privește pre
gătirea proprlu-zisă, în 
acest prim am al ciclului

In 
multe 

a-

renței pe plan mondial ne de
termină să afirmăm că izbînzi 
ca cele de pînă acum —• și, să 
nu uităm, obiectivele viitoare 
sînt și mai îndrăznețe ! — nu 
vor mal fl posibile fără asigura
rea unei largi activități de masă, 
care să cuprindă, teritorial, o 
mare parte din țară.

In sportul cu padela și pagaia 
înnoirile' sînt continue, o gene
rație crește in sinul altei gene
rații, întocmai nuferilor pe Sna
gov care înfrumusețează și îm
prospătează in fiecare an lacul. 
Astfel, „generației de aur“ a 
lui Leon Rotman și Simion Is- 
mailciuc i-a urmat o alta care 
s-a chemat „Aurel Vemescu — 
Atanasie Sciotnic". Apoi, au ve
nit Serghei Covaliov — Ivan Pa
tzaichin, Gheorghe Danilov — 
Gheorghe Simionov. Iar in mij
locul unora dintre aceștia din 
urmă, care încă sînt in fruntea 
multor regate, au crescut nu de 
mult juniorii Vasile Diba, Maria 
Cozma, Toma Simionov etc.

Și astăzi, privind Snagovul, 
printre caiacele și canoele con
sacrate in mari bătălii sportive, 
observăm lunecind pe apă mul
te echipaje tinere. Este un 
cru, cum am spus, obișnuit 
acest frumos lac, schimbul 
miine — juniorii de astăzi
crescind alături de campioni.

lu
pe 
de

vîduale — chiar Ic sportk 
viii consacrați — precum 
și cea a. echipajelor.

Așteptam cu 
participarea la C.M. 
Ic începutul lui 
brie $1 toate 
examene ale caiacului 
canoei românești".

încredere 
de 

septem- 
vntocrele 

»l

„Numărătoarea inversă" a inceput
NICOLAE NAVASART, an- 

trenor emerit : „După Re
gata Internațională Snagov, 
putem spune că am început 
„numărătoarea inversă" pen
tru Campionatele mond'ale 
programate, cum se știe, în 
septembrie. Desigur, vom 
face totul pentru a ridica 
și mai sus prestigiul de 
ca re se bucură catarul și 
canoea românească în arena 
internațională.

Despre modificările aduse 
noului regulament de con
curs — valabil pînă în anul 
1980, Inclusiv — pot spune 
că acestea vor dinamiza, în 
general, viitoarele întreceri. 
Printre ele, noua probă de 
K 4—5000 m care va 'nlo-

cui 
piu 
s-au

ștafete de caiac »im- 
4 X 500 m. Firește, 
hotă rit și alte lucruri

in cadrul ședinței Comisie! 
tehnice internaționale (n.n. 
președinte Nicolae Nava- 
sart) a F.I.C., desfășurată a. 
nud acesta la Split, 
vorba de introducerea 
belor de 1 000 m la 
K 2, K 4 șl C 1, C 
oadrul Campionatelor 
pene de juniori, 
din 1979, precum șl Introdu
cerea probelor de vitezâ la 
Jocurile Mediteraneene, tot 
dta 1979".

se cuceresc

Vasile Diba, ceZ mai rapid ca- 
iacist al
olimpic

lumii, primul campion 
al probei de 500 m.

Din păcate, v 
de campioni, 
feri, in comp 
satisfacțiile 
trivă. Un sin

Luna treci 
patrulater des 
ria, reprezent 
juniori a ocu. 
clasamentul ge 
cu o zestre s 
18 puncte fal 
canoiștii junii 
mani 121 p, 
Polonia 49 p. 
mai trist cu < 
niorilor din b 
punctat. Au 
vinte, pe poz, 
pe locuri cai 
zero. Citeva c 
performante : 
Livadariu — 
(1:58,8) la 20 i 
K 1 — 500 
Rădăneațd (1 
Burgheles (lo 
sfert de minu 
re. Edificator.

Am insistat 
concurs pent 
lecția slabă - 
orice critică ■ 
de mai multi 
trenori in ca 
referim la ce 
Arad, Timișoa 
și Za alte ce 
Orșova — M- 
cunoaștem^hd 
pentru dezvol 
canoei, dar — 
— nu suficient 
bul de miine 
bine și in ari 
Ceva mai cu 
s-au dovedit, 
eaiaciștii și el 
la Tulcea (ari 
și Timofei L 
București (ani 
dășan și Dora 
sportivă Cons 
hai Cojocarul)

Sigur, anti 
lot de juniori 
pentru c^^u 
pionatel^^U 
caiacele și cat 
să ocupe locț 
Cit de bune 
păcate, iată, I 
prea mari...

Este 
p ro-

IC 1.
2 în
euro-

începînd

Medaliile
numai prin muncă ți dăruire

IVAN PATZAICHIN : „Am 
debutat bine în acest se
zon : concursul și victoria. 
Totuși, cu toate succesele 
repurtate, mai păstrez gus
tul amar după finala pro
bei de canoe simplu de la 
Montreal'. Sigur, mă satis
face dubla victorie, din pri
măvară, în fața sportivului 
Iugoslav Matija Liubek, cam
pionul olimpic de anul tre
cut în proba de C 1 — 1 000 
m. Dar ceea ce îmi dă un 
plus de siguranță, de în-

credere în propriile mele 
forțe este munca, pregăti
rea temeinică pe care o 
desfășurăm la Snagov. Aș 
spune, autopregâtirea șl 
autodepășinea ce ne carac
terizează antrenamentele în 
vederea no Hor regate, a 
certei mal mari confruntări 
din acest an : campionatele 
mondiale de oaiiac-ca- 
noe programate în toamnă, 
pe lacul Pancearevo de lin
gă Sofia".

baza marilor succese ale flotilei caiacul 
i munca pasionata a unor i 

dispuși sâ accepte rigorile unui travaliu q 
corespondențe în efortul sportiv ca duritate, J 
formați de o mînâ de tehnicieni la fel de 
care și-au cîștigat de mult aprecierea îrtrtl 
canoei.

Desigur, așteptările sînt întotdeauna mai | 
antecedentele indica posibilități mori de afirma 
cazul — în perspectiva J.O. djn 1980 - caiaculJ 
tru ca aceste posibilități sâ se materializeze, s 
eforturi susținute, conjugate, din partea tuturorj 
nizațiilor cârora documentele de partid le 
în domeniul sportului, pentru ridicarea nivelului 
vitâții interne de masa și de performanța la va 
internațional fâurit de generațiile fruntașe ale 
Lârgirea ariei de practicare, creșterea bazei 
dezvoltarea caiacului și canoei în sportul șed 
crearea de noi secții și intârirea celor existenl 
fața de formarea generațiilor viitoare — iatâ d 
totodată, sarcinile a căror finalitate o dorim în. 
olimpice,.

La baza mar 
întotdeauna 
disnusi sâ c

Mat
Vladimir MORARI



OBIECTIVELO
5»

ST ROC" RIDICAT

LAN INTERNAȚIONAL SI OLIMPIC ?

de frunte.

NOILE ECHIPAJE

PE DRUMUL RELANSĂRII Noul echipa) de 4-}-l visle al României : Maria Catană, 
Holman, Aneta Marin, Felicia Afrăsiloaia + ElenaHolman, Aneta Marin, Felicia

Veronica
Giurcă

[lături 
ne o- 
•i lor, 
impo

cursul 
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loc în 
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tii ți 
. Ger-
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I
I
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rt ți 
vede 

'.him- 
entat 
mală. 
ionați 
timp, 
ri de

I
I

1 mediat după Jocurile Olimpice de la
Montreal, unde canotajul românesc 
s-a prezentat nesatisfăcător, obținînd 

singură medalie (de bronz), deși aliniase 
la startul întrecerilor 5 echipaje» s-a proce
dat la o temeinică analiză a rezultatelor și, 
mai ales, a perspectivelor acestei discipline 
în care țara noastră a deținut mulți ani o 
poziție

în lumina cerințelor și exigențelor Pro
gramului de dezvoltare a mișcării sportive 
pînă în 1980, s-au stabilit o serie de mă
suri menite să reimpulsioncze munca tu
turor celor care activează în canotaj, por
nind de la conducerea federației și pînă la 
sportivi.

Ne-am propus ca în cadrul acestei pagini

să analizăm îndeplinirea măsurilor preconi
zate și să creionăm o imagine de ansamblu 
a canotajului românesc după primele con
fruntări de anvergură ale noului sezon in
ternațional și înaintea Campionatelor mon
diale, programate în luna august la Amster
dam, unde este de dorit ca schiful nostru 
să-și recucerească laurii.

curînd va ieși
I.E.F.S. prima 
absolvenți ai cursului 
an destinat antrenori- 
canotaj. Printre ei se

de pe
promo

• în 
băncile 
țle de 
de un 
lor de _ ______ __
află numeroși maeștri $i ma
eștri emeriți ai sportului.

AU LUAT STARTUL
CURSA CELOR 4 ANI"

« Exigență sporită in alcătuirea loturilor. 
• Predescu - Chertic, ce! mai bun timp 
a! sezonului la 2 f.c. « Din nou șanse 
mari ta 4+1 »îs!e • Perspective frumoase 

și pentru schiful masculin.

deosebire de anii tre- 
ale 

în momentul 
mai bun ca- 
aceasta drept 
exigenței an- 
schifiștii 91 

s-a pornit pe

cuți, loturile reprezentative 
României cuprind 
de față tot ce are 
notajul nostru și 
urmare a sporirii 
trenorilor față de 
schifistele cu care _ ,____ _
lungul drum al pregătirilor pen
tru Jocurile Olimpice din 1980. 
Acum, la începutul drumului, se 
cuvine să aruncăm o privire a- 
tentă asupra loturilor, încercînd 
să apreciem — pe baza primelor 
rezultate obținute în arena in
ternațională — 
spectivele noilor

La feminin, 
parcă o tradiție, 
visle ne permite_______________
noi performanțe de valoare. Cea 
de a doua formulă de echipaj 
testată în acest sezon — Maria 
Catană, Veronica Holman, Aneta 
Marin, Felicia Afrăsiloaia + E- 
lena Giurcă — a lăsat o excelen
tă impresie tuturor celor pre- 
zențl la „Regata Snagov*, nu 
atît prin victoria obținută (facilă 
în absența unor adversare pe 
măsură), cît a stilului de vîslit, 
a omogenității șl, mal ales, a 
disponibilităților sale.

Și la <4-1 rame putem vorbi 
despre o autentică valoare inter
națională, dar care se cere du
blată de o muncă și mai inten
să în răstimpul rămas pînă la 
C.M. de la Amsterdam. soluția 
strocului Georgeta Mașca s-a 
dovedit o bună inspirație a an
trenorilor Stelian Petrov șl Ion 
Boicu, iar includerea tinerei 
Carmen Constantinescu in echi
paj, alături de experimentatele 
Florica Petcu și Elena Avram a 
contribuit la o substanțială for
tificare a cvartetului.

în proba de 2 f.c. reîntUnlm 
marile învinse de la „mondia
lele" din 1975, Marlena Predescu 
și Angelica Chertic. După o peri
oadă — cam lungă I — de apro
ximativ anonimat, ele își recu
ceresc dreptul de a apăra culo
rile țării în această probă. Cu 
toate că în ziua a doua a „Re
gatei Snagov* au beneficiat de 
un ușor vînt ajutător. timpul 
realizat de ele — 3:31,6 — este 
cel mai bun al sezonului interna
țional și ne dovedește că aceste 
două valoroase ramere au tot 
dreptul să VIZEZE TITLUL MON
DIAL în luna august 1

Formula noii echipe de 8-Ț-l> 
deși nu este definitivă, promite. 
Beneficiind de experiența și te
nacitatea Elenei Oprea, schi-

valoarea șl per- 
echipaje.

respectîndu-se 
proba de 4-j-i 
să întrevedem

liste din tînăra generație — Ma
ria Stroian, Maria Roman, Lucia 
Mihalache, Mariana Boariu, Ma
ria Leonte, Florica Dobroghiu și 
Paulina Sacalov — și o cîrmace 
autoritară, Ecaterina lane. au 
dovedit resurse evidente.

La masculin — unde lotul este 
condus de experimentatul antre
nor Sergiu Zelinschi — vom în
cepe prin a scoate în evidență 
faptul că echipajul de 2 f.c., Ni
colae Simlon — Ernest Gali, 
asupra căruia planau serioase 
îndoieli la începutul sezonului, a 
depășit criza de formă, reușind 
la Grtinau un loc n care îi des
chide frumoase perspective.

Despre „come-back“-ul schifu- 
lui de 2-Ț-l am mal vorbit în 
acest sezon. După căderea verti
ginoasă înregistrată la Lucerna 
tn 1974 șl apoi la Nottingham 
tn 1975. tehnicienii noștri au re
nunțat pe bună dreptate la a- 
ceastă probă. Și iată că acum 
canotajul românesc revine spec
taculos la 2-f-l, relansînd palpi
tanta dispută care angajase timp

de mai mulți ani, într-o veritabi
lă rotație pe treptele podiumului, 
aceleași trei echipaje “
nia, U.R.S.S. și R.D. 
Secretul revirimentului 
numi Gabriel Bularda, 
crescut în pepiniera _______
Mangalia și șlefuit la clubul din 
șos. Ștefan cel Mare. Dar secre
tul se poate numi, de asemenea, 
Petre Ceapura I Acest sportiv 
care a adunat în spate mii de 
kilometri parcurși pe cele mal 
celebre piste de apă ale lumii, 
este la 35 de ani (!) un exem
plu de conștiinciozitate. Notăm 
și ascensiunea noului 4 rame 
fără cîrmaci, cane reunește a- 
cum un schifist la cane 
Steaua renunțase pe motiv că e 
plafonat (!?!) — Victor Albeș, 
un „veteran" căruia 1 se preves
tise deja sfîrșitul carierei — 
Dumitru Grumezescu, și doi ti
neri care erau juniori pînă mal 
ieri — Nicolae Popa șl Gheor- 
ghe C hi hala ! iar barca merge, șl 
încă foarte bine, promițînd 
mult I

— Itomâ- 
Germană, 
se poate 
un tînăr 

Marinei

LOCURI FRUNTAȘE AVEM,
NE LIPSESC... VICTORIILE !

Sezonul internațional 1977, care 
a demarat cu „Regata Moscova" 
ți va culmina cu o nouă ediție 
a Campionatelor mondiale, este 
caracterizat de o substanțială în
tinerire a garniturilor reprezen
tative din majoritatea țărilor cu 
tradiții în canotaj. Asistăm la 
o veritabilă dispariție a stelelor 
de ieri care fie au abandonat 
activitatea competițională lăsînd 
locul tineretului, fie au trecut in 
umbra noii generații, nemaipu- 
t£nd ține piept asaltului declan- 
țat de aceasta.

Ca pretutindeni, și la noi se 
face simțit „aerul proaspăt*, ti
neretul fiind promovat masiv în 
loturile reprezentative, ca urma
re a manierei autoritare tn care 
s-a impus încă de la primul cri
teriu de selecție — campionatele 
pe ambarcațiuni mici.

Cele dlntîi apariții în arena in
ternațională ale noilor noastre 
echipaje pot fi apreciate drept 
promițătoare. Nu mai mult, pen
tru că dacă am plusa exagerat 
locurile pe podium ocupate de 
tinerii schifiști români, bazîn- 
du-ne pe ideea — deja vehicu
lată! — că e vorba despre NOI
LE garnituri, am ajunge vrînd-

nevrînd la concluzia că totul 
foarte bine! Trebuie, însă, 
nu ne grăbim apreciind 
reușite depline aceste rezultate 
PROMIȚĂTOARE. După cum «- 
rătam mai sus, nu numai noi, ci 
Fi celelalte țări au procedat la 
reconsiderarea loturilor, la re
împrospătarea lor cu elemente ti
nere, încă necunoscute pe plan

< 
«d 
ca

Internațional. Or, in aceste con
diții, am spune egale, canotajul 
nostru nu se poate lăuda cu vic
torii internaționale la puternicele 
regate de la Moscova și Grtinau, 
care sini considerate — pe bună 
dreptate — veritabile mini-cam
pionate 
a venit 
ționale, 
aici că 
noastre „__  ___
fost, cu o singură excepție (8+1), 
la Indemtnă, dacă ținem cont 
că R.D. Germană a aliniat a 
doua sa garnitură la această oră 
(care cuprindea, demn de reți
nut, nu mai puțin de 7 ex-olim- 
picel), că U.R.S.S. a fost repre
zentată de echipa R.S.S. Ucrai
nene, că Ungaria a venit cu o 
selecționată de cluburi, iar Bul
garia ți Cehoslovacia au deplasat 
doar cîteva dintre vedetele lor, 
care aveau de altfel să se ți 
impună tn probele respective 
(schif simplu și 2 visle).

Nu întâmplător subliniam că la 
Moscova ți Grilnau n-a fost ob
ținută nici o victorie. De mai 
multă vreme atit federația, di 
ți antrenorii ți sportivii s-au o- 
bițnuit să aprecieze drept foarte 
bune locurile II, III ți chiar IV, 
rtttnd, tnsă, criteriul principal al 
progresului și afirmării: VICTO
RIILE ! Cu excepția întrecerilor 
internaționale de pe „teren pro
priu" (mai precis a „Regatei 
Snagov") ți a „Regatei Poznan", 
unde n-au fost prezente princi
palele forțe ale schifului mondial, 
schiful românesc nu a mal obți
nut, de peste doi ani, un succes 
peste hotare, la nivelul primelor 
garnituri, fapt care nu poate ți 
nici nu trebuie să " ~
vederea!

Schifițtii români 
excelente condiții .
au la dispoziție ambarcațiuni de 
cea mai bună calitate, iar valoa
rea le permite să aspire la șefia 
Clasamentelor in unele probe. 
Acesta este, dealtfel, obiectivul 
pe care trebuie să-l vizeze pen
tru că, la urma-urmei, 
podium nu este egal 
campion !...

MIINE ÎNCEPE...
Răspunde secretarul F.R.C.Y., 

Gheorghe Giurcăneanu : „In lu
mina documentelor de partid șl 
a indicațiilor C.N.E.F.S., federația 
noastră s-a axat în perioada 
scursă de la Jocurile Olimpice 
*76 și pînă în prezent pe trei 
acțiuni prioritare : 1. întărirea
principalelor secții de canotaj 
din țară, 2. selecția pentru reîm
prospătarea loturilor în vederea 
J. O. din 1980 și 3. pregătirea 
pentru participarea la Campio
natele mondiale de la Amsterdam.

în privința întăririi secțiilor 
prioritare au fost efectuate dotări

3 SPORTIVI
4 PROMISIUNIbune.

insa
un cuplu care promite la 2 f.c.Nicolae Simlon — Ernest Gall,

ți ?' 
uține

unde

giului 
pline.
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rsitar, 
sorită 
le și, 
rselor

te de 
>FAN

Emest Gali: „După eșecul 
nostru la Montreal, în proba 
de 4 f.c., mărturisesc că un 
timp n-am mai crezut în for
țele mele. Dar momentul de 
slăbiciune a trecut și, împre
ună cu coechipierul meu Ni
colae Simion, am trecut la 
un regim de pregătire fără 
menajamente. Rezultatele au 
venit mai greu, dar au venit, 
locul secund cucerit recent 
la Grilnau permlțindu-ne să 
ne gîndim la performanțe de 
nivel internațional, in proba 
de 2 f.c., atit in prezent, cît 
și în viitor".

Marlena Predescu: „Hotă- 
rîrea antrenorilor de a reveni 
la formula echipajului de 2 
f.c. de acum doi ani m-a 
bucurat, pentru că — sincer 
vorbind — mă simt mai bine 
tntr-un schif de 2 decît în- 
tr-unul de 4. Din fericire, și 
coechipiera mea, Angelica 
Chertic, dorește în aceeași 
măsură să alcătuim un echi
paj de valoare și să aspirăm 
la locul pe care l-am ratat 
de puțin la Nottingham. Vă 
pot spune că ne pregătim cu 
toată seriozitatea și că unita
tea sufletească a echipei 
noastre este propice perfor-.

manțelor înalte pe care le vi
zăm".

Elena Giurcă: „După cum 
se știe, mi s-a acordat încre
derea de a conduce pe apă 
două echipaje, in calitate de 
cirmaci (4+1 visle și 4-Ț-l ra
me — n.n.). Pentru mine nu 
este deloc simplu, dar faptul 
că noile formule cuprind 
schifiste de valoare, dispuse 
la un program de antrena-

ment pe care l-aș caracteriza 
drept „tare", m-a determinat 
să lucrez cu plăcere și inte
res egal în ambele probe. Nu 
știu dacă antrenorii vor păs
tra pînă la urmă actualele 
componențe ale schif urilor, 
dar oricum se poate spune 
că atît la visle, cit și la ra
me există certe posibilități de 
a ne situa pe poziții fruntașe 
in arena internațională". ,

ale lumii. Și pentru că 
vorba de regate interna
se cuvine să subliniem 

succesele echipajelor 
la „Regata Snagov" au

e C.P.L. Reghin a 
lansarea unui prim lot 
ombarcațiuni din fibre 
sticlă, care sînt așteptate 
Justificat Interes, în special 
secțiile de Juniori.. Avînd 
vedere că respectiva 
prindere a ajutat din ce în 
ce mai mult în ultimii ani 
dezvoltarea sporturilor noastre 
nautice, speram ca promisiu
nea sâ se traducă în fapte 
cît mei curînd.

promis 
de 
de 
cu 
de 
în 

între-

• Clubul Nautic Universitar 
a revenit în plutonul de eli
tă al canotaj ului nostru. Este 
rezultatul reorganizării colecti
vului de acolo, al muncii de
puse în ultimii doi ani și al 
seriozității cu cane conducerea 
clubului, antrenori'l și sportivii 
privesc sarcinile de zi cu 
zi.

„SLALOM“

fie trecut cu

dedispun 
de pregătire,

AZI !

« urca pa
cu a fi

elaboratcu ambarcațiuni, s-iau 
șl difuzat programe de pregătire 
șî materiale metodice, s-a îmbună
tățit activitatea de îndrumare și 
control. Firește, acțiunea nu este 
încheiată, iar unele secții se vor 
afla in continuare în atenția 
noastră, cum e cazul Marinei 
Mangalia, căreia urmează să Ii 
acordăm un sprijin mai subs
tanțial.

Referitor la cea de a doua ac
țiune, cea de selecție, au fost 
depuse eforturi, concretizate în 
alcătuirea lotului feminin de 
perspectivă ; campania de selecție 
continuă însă, recent fiind tes
tate o serie de eleve între 14 și 
17 ani, care urmează să for
meze un nou lot de perspectivă, 
în privința selecției la masculin 
s-a realizat ceva pe linia clubu- 
riior militare, dar noile efective 
se impun a fi sporite în conti
nuare.

In fine, pentru participarea la 
apropiatele campionate mon
diale, au fost alcătuite echipaje 
noi care
»ez uitate

au realizat pînă acum 
promițătoare".

• Marina Mangalia, secție 
cu importante obiective în do
meniul performanței, de 
unde provin cîțiva din
tre cei mai talentați canotori 
cui actualei generații (printre 
care Nicolae Simion și Ga
briel Bulcirda) dispune de un 
shngur antrenor și acela... vo
luntar I Vizitînd recent secția, 
am remarcat excelenta selec
ție făcută și anul acesta, pre
cum și serioztatea cu care 
se desfășoară antrenamentele. 
Lt. col. I. Postolcsche, omul 
de cane se leagă frumoasele 
reușite ale schifiștilor marinari 
din ultimii ani, ne spunea 
că sprijinul promis de atîta 
timp de federație trebuie să 
se materializeze, în sfîrșit. 
Altfel, secția se îndreaptă ire
mediabil spre desființare. Și, 
repetăm, e vorba de o sec
ție cu pondere în aria per
formanței.

• După eșecul la campio
natele republicane pe ambar
cațiuni mici, timiișoreanca 
Maria Micșa-Moșneagu, maes
tro emerită a sportului, me- 
daslîată cu bronz la J.O. de 
la Montreal, s-a aflat în pra
gul renunțării. Ulterior, însă, 
ea șî-a reluat pregătirile sub 
conducerea antrenorului Aurel 
lonescu și a reușit să obțină 
dreptul de reintrare In lot, 
prezentîndu-se excelent la se
lecție. Un adevărat 
se descurajează

sportiv nu 
niciodată I

mondiale• Campioanele
Cornelia Neacșu-Firescu și Ma- 
rinela Maxim au dispărut a- 
proape complet de pe prima 
scenă a canotaj ului nostru. 
Oare clubul Steaua, unde 
ACTIVEAZĂ aceste sportive, 
îșl poate permite să neglijeze 
pur șl simplu două campioane 
ale lumii care au 23 și, res
pectiv. 22 de ani ? I

toate câ am semnalat o serie de aspecte critice, se 
î câ schiful românesc a marcat un reviri- 

ment dupâ Jocurile Olimpice de la Montreal, câ existâ 
preocupâri și unele rezultate bune în îndeplinirea obiectivelor sta
bilite prin importante documente de partid. Firește, mai râmîn 
multe de fâcut și ne gîndim câ baza de masa a acestei disci
pline se menține încâ scâzutâ, câ numărul antrenorilor cu înalta 
calificare este foarte redus și câ în unele secții se mai lucrează 
în virtutea... inerției.

Problema specializârii timpurii, des vehiculatâ 
nu s-a concretizat încâ, deși juniorii noștri au o 
pe plan internațional.

In fine, federația a cîștigat ceva și pe linia 
drumare și control.

Alte concluzii ar fi prematur sâ tragem, întrucît proba cea mai 
elocventâ — campionatele mondiale — urmează sâ fie trecută 
abia în luna august. Pînâ atunci sperăm câ întregul activ al 
canotajului nostru își va intensifica eforturile pentru a putea 
îndeplini înaltele obiective pe care le are în față.

Cu toate ca a 
poate aprecia 
ment după Jc

în ultima vreme, 
valoare modesta

activității de în-

Materiale realizate de
Horia ALEXANDRESCU
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15 AMIItMIRI MALIItAIĂ CAMPIONATUL TRECUT Șl SCRUTEAZĂ VIITORUL
Titlul comportă o „acope

rire" internațională
ION NUNWEILLER (DINA

MO) : 1. Bineînțeles că sînt 
mulțumit de loc și de punc
taj. Rămîne să conferim acestui 
punctaj și acestui loc o „aco
perire" internațională, în ciuda 
faptului că Atletico Madrid 
este o echipă de prim plan 
european, căreia i-au lipsit 
doar 30 de secunde pentru a 
cîștiga, acum un an, Cupa 
campionilor europeni, în finala 
cu Baycrn.

2. Jucătorii din apărare au 
evoluat bine. Remarc saltul lui 
Dobrău. La minus pot fi tre- 
cuți G. Sandu și Al. Moldo
van. Dudu Georgescu nu mai 
trebuie, cred, comentat. Unii 
spun, cu o ușoară ironie, că la 
noi, la Dinamo, „toate drumu
rile duc la Dudu", omițînd poa
te faptul că aceste drumuri 
sînt cele mai scurte, ceea ce 
nu e prea simplu de realizat. 
Ni s-a reproșat, pe de altă 
parte, „ruperea" tandemului 
Dudu — Dumitrache. Se pare 
însă că a fost bine pentru a- 
mîndoi. Dudu și Dumitrache au 
marcat împreună 67 de goluri 1

3. Nu întrevăd un transfer 
spectaculos. Trebuie să perfec
ționăm angrenajul actual, 
care Augustin să devină 
fel de „compresor".

In plin... Cuptor, in această lună fără 
fotbal, cînd antrenorii reflectează fa 
cele ce s-au petrecut in campionatul 

demult încheiat ți se gîndesc la cele ce 
vor întîmpla, rubrica noastră de fotbal 
Corespunde locul ocupat planificării

nu
se

1.
care ați antrenat-o ?
2. In ce direcție s-a dovedit bună formația dv.
3. Cum priviți orizontul echipei în ediția 1977/78

vwwwwwvwwwv- 
vă propune să sintetizăm aceste gînduri ale ; 
tehnicienilor. In acest scop, am formulat | 
trei întrebări, care urmează ideea lui „ce-a j 
fost" și „ce va fi“. lată-le : ]

făcute și disponibilităților echipei pe

i care au fost lipsurile ei ?

rwwwvwrfvwwwv'

în 
un

Dacă n-ar fi fost „momen
tul Bruges"...

EMERICH JENEI (STEA
UA) : 1. Ne-am propus — ca 
de fiecare dată — -să... cîștigăm 
campionatul. N-am reușit !... 
2. Echipa s-a dovedit mai fra
gilă din punct de vedere al 
moralului, ea dovedind o ma
re labilitate psihică. Totul s-a 
declanșat odată cu „momentul- 
Bruges", noi neavînd tăria mo
rală să trecem peste acel eșec 
in Cupa campionilor europeni. 
Am consemnat un regres din 
punct de vedere al eficacității, 
ratînd mai mult ca anul trecut 
X In fiecare an, obiectivele 
echipei Steaua sînt aceleași : 
cîștigarea campionatului șl a 
Cupei. Cum noul sezon înseam
nă pentru noi și participarea 
ta Cupa U.E.F.A., aștept creș
terea valorică atît de necesară 
pe plan internațional.
Principalul cîștig al sezo

nului — tinerii I
CONSTANTIN DELIU 

NIVERSITATEA CRAIOVAJ : 
1. Obiectivul nostru a fost cla
sarea în primele cinci locuri 
ale clasamentului. Deci, ne
putem declara mulțumiți cu
locul 3, pentru că Dinamo și 
Steaua au loturi mai valoroase, 

. 7 2-
mult cali-

(U-

cu mai multă experiență. 
S-au îmbunătățit

marcajului și jocul cu 
Mai avem

,_____  a realiza .
minge, viteza de joc și combi
națiile proprii, specifice echi
pei noastre. X în mod nor
mal, acumulările de pînă acum 
trebuie să crească, tinerii pro
movați cîștigînd încrederea co
echipierilor și cea în forțele 
proprii. Toate acestea vor 
duce la evoluții superioare și, 
deci, la o comportare mai bu
nă decît în 
Participarea 
ne obligă la 
de exigență.

Căutăm
TIBERIU BONE (A.S.A. TG. 

MUREȘ) : 1. Obiectivul final a 
fost realizat — ne propusesem 
o clasare pe scara locurilor 
4—6. Eforturile noastre au fost 
răsplătite în final cu situarea 
pe un loc care ne dă dreptul 
să jucăm în Cupa U.E.F.A. 2. 
Echipa a avut vioiciune, elan 
și o disciplină tactică bună, 
aproape pe toată lungimea 
campionatului. Au fost și scă
deri inerente, dar trebuie să 
se țină seama că A.S.A. a a- 
runcat în focul întrecerii și 
cîțiva jucători tineri — Gali,

tatea 
libero, 
pentru

de lucrat 
jocul fără

ediția precedentă, 
în „Cupa cupelor" 
o pregătire plină

omul de gol

1.

Kortesi, Marton — cu mai pu
țină experiență. La drept vor
bind, în linii mari, ei m-au 
satisfăcut. 3. In viitorul cam
pionat sper că echipa își 
găsi mult așteptatul „om 
gol", piesă de care avem 
apărată nevoie...

înaintarea — da, 
apărarea — ba...

GHEORGHE ENE (JIUL) 5 
1. La începutul campionatului 
ne-am propus să ne clasăm ta 
primele 10 locuri. Obiectivul, 
deci, l-am îndeplinit ; am fost 
la un pas de o performanță 
superioară și, normal, regretăm 
că am ratat șansa de a juca 
în „Cupa U.E.F.A.", drept pa 
care, zic eu, ni-1 dădea evo
luția echipei în acest campio
nat în ceea ce privește nu
mărul de puncte (care, normal, 
ne-ar fi urcat 
el putea fi mai 
cui prestat. 2. 
mația noastră a 
atac, o contribuție 
la acest capitol avînd-o 
jucătorii de la mijlocul tere
nului. Prestația din apărare o 
consider mai slabă, sub nive
lul general al bilanțului nostru. 
3. După rezultatele obținute, 
privim ediția următoare cu 
optimism, dar trebuie să gă
sim „piesele» care să-i înlo
cuiască pe jucătorii împrumu
tați și care se vor întoarce la 
clubul de baștină.

Iar am... amînat startul in
tr-o cupă europeană 
CONSTANTIN RADULESCU 

(POLITEHNICA TIMIȘOARA): 
X. Ne-am propus pentru cam
pionatul recent încheiat locul 
III—V. Nu ne-am îndeplinit a- 
cest obiectiv, deși practic am 
avut această posibilitate. X 
Am putea menționa o creștere 
a capacității de efort și o mai 
bună organizare a jocului ta 
apărare. Minusurile noastre 
s-au manifestat mai mult ta 
planul tehnicii de joc și, ta 
special, în ceea ce privește e- 
ficacitatea, într-o relativă scă
dere față de campionatul 1975— 
76. 3. Sîntem capabili de o 
performanță superioară celei 
realizată în ultima ediție de 
campionat. Vizăm, în conse
cință, acel loc, de mult visat, 
care să ne dea dreptul de a 
juca într-o competiție euro
peană.
Atacul a fost nemulțumitor 

ANGELO NICULESCU (SPOR
TUL STUDENȚESC) : 1. Co
respunde. Față de greutățile ta- 
tîmpinate (accidentări, efectiv 
redus), locul este chiar fcarte 
bun. 2. In apărare echipa a 
evoluat destul de bine. în a- 
tac, nemulțumitor. 3. Nu mă 
pot pronunța, deoarece nu mai 
antrenez echipa Sportul stu
dențesc.
Am jucat mai bine decît 

în ultimele trei ediții
ILIE OANA (POLITEHNICA 

IAȘI) : L Obiectivul propus i- 
nițial (locul 10—13) a fost în
deplinit și chiar depășit. Echipa 
a prestat jocuri mai bune (a- 
tît acasă cît și in deplasare) 
față de ultimele trei ediții, 
cînd a ocupat, locul 13, de fie
care dată. Cu toate că am ocu
pat locul 8 și am realizat 33 
de puncte (pentru prima dată, 
după mulți ani, golaverajul 
nostru a fost pozitiv), consi
derăm că totalul punctelor 
reușite nu este pe măsura posi-

va 
de 

ne

în clasament), 
mare după jo- 
Cred că for- 
jucat bine în 

însemnată 
Si

bilităților lotului actual. 2. A 
crescut și s-a perfecționat, ta 
ansamblu, jocul colectiv. Da
torită manevrelor tactice per
fecționate și mai bine însușite 
de jucători, s-a îmbunătățit 
jocul apărării, care era defi
citar. Mai există incă 2—3 
posturi (în special extremele) 
care ne-au ridicat probleme dar, 
cu eforturi, le vom rezolva. 3. 
Cu lotul actual, puțin îmbună
tățit, Politehnica 
să-și perfecționeze în continua
re jocul pentru a 
fotbal modern.
Am înscris și trei goluri în 

deplasare, dar...
ROBERT COSMOC (F.C. BI

HOR) : 1. Acumulările de
puncte și poziția în clasament 
se plasează într-o zonă foarte 
apropiată de cea vizată. Am fi 
fost și mai aproape de obiec
tiv dacă arbitrajele nu ne-ar 
fi frustrat în cîteva rînduri, 
dară n-am fi suportat handi
capul absenței unor titulari 
de bază, din cauza accidentă
rilor repetate. 2. Punctutl forte 
l-a constituit eficacitatea ‘ 
deplasare, fiind situații 
am înscris și trei goluri 
teren străin. Reversul meda
liei ? Desele gafe comise de a- 
părarea imediată. X "Nu mă 
pot proțiunța, deoarece nu mai 
antrenez această echipă.
îmbunătățiri îndeosebi la 
capitolul pregătire fizică

DUMITRU NICULAE-NICU-
ȘOR (SPORT CLUB BACĂU) : 
L Locul ocupat de noi la fi
nele ultimei ediții de campio
nat corespunde posibilităților 
jucătorilor și evoluției echipei 
ta cadrul competiției. Compa
rativ cu ediția 1975—76, 
realizat mai puțin acum, 
să nu se uite că și lotul nos
tru a suferit o serie de trans
formări. Progrese am înre
gistrat la capitolul pregătire 
fizică — fără însă a atinge pa
rametrii fotbalului modern — și 
în privința factorului psiholo
gic, echipa avînd tăria morală 
de a depăși multe momente di
ficile pe parcursul campionatu
lui. X Minusurile echipei au 
fost mai evidente pe plan teh
nic (multe execuții greșite, ta 
special pase și preluări) șl 
tactic (trecerea din apărare ta 
atac s-a făcut în cele mai 
multe cazuri cu dificultate). X 
Imbinînd experiența jucătorilor 
mai virstnici cu elanul celor 
tineri, sperăm să aducem sub
stanțiale îmbunătățiri jocului.

Libero-ul, punctul 
nevralgic

FLORIN HALAGIAN (F.C. 
ARGEȘ) : L Ne-am propus să 
ocupăm unul din locurile 4—10, 
obiectiv pe care cred că-1 pu
team realiza. 2. Există mai 
mult echilibru în jocul apărării 
și atacului. Vom insista în di
recția perfecționării „libero"- 
ului, vom face să crească tem- 
poul în atac. 3. Cred în dez
voltarea potențialului de 
prin realizarea parametrilor 
dicați de F.R.F.

Așteptăm progresul 
Leac, Tisa etc.

ANTONIU BACOȘ (U.T.AJ : 
L Cum ne-am propus un loc 
ta primele opt, dar am termi
nat pe poziția a 12-a, e firesc 
să nu fim mulțumiți nici de 
punctaj. 3. Chiar dacă pînă 
aproape de ultimele etape am

Iași speră

practica un

ta 
cînd 

pe

am 
dar

joc 
in-

lui

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 15 IULIE 1977. FOND GE
NERAL DE CÎȘTÎGURI : 713.847 lei.„ - - 4Q

69 77
Extragerea I : 88 47 63 66 29
37 59 ; extragerea a ll-a : 85
74 61 20 86 14 72

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 
10 IULIE 1977. Categoria 2 : 2 va
riante 5O°/0 a 8.038 lei și 8 variante 
a 25% a 4.019 lei ; cot. 3 : 12,75 a 
3.733 lei ; cat. 4 : 57,25 a 842 lei ;

cat. 5 : 192,75 a 200 lei ; cat. 6 : 
1.314,75 a 100 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 : 76.231 lei.

NU UITATI ! ASTAZI, ultima 
zi cînd vă mai puteți procura bi
letele pentru tragerea excepțio
nală Pronoexpres de mline, 17 
iulie 1977.

Tragerea excepțională Prono
expres de mîine va avea loc la 
Clubul Finanțe-Băncl din str. 
Doamnei nr. 2, la ora 17,30.

Rezultatele vor fi transmise la 
radio șl televiziune in cursul se
rii.

LA ÎS IULIE 1977 — TRAGERE 
EXCEPȚIONALA loto.

Se atribuie : autoturisme „Da
cia 1300“ șl „Skoda S 100“, ex
cursii în U.R.S.S., Italia, R. P. 
Polonă șl pe Litoral, precum șl 
cîștîguri tn bani — fixe șl va
riabile.

Se efectuează 5 extrageri repar
tizate în 2 faze.

Se acordă cîștîguri șl pentru 3 
numere din cele 24 ale fazei I șl 
din cele 18 ale fazei a n-a.

fost secund la echipă, pot spu
ne că s-a înregistrat un piua 
sub aspectul capacității de e- 
fort și un regres pe plan 
psihic, ta multe partide for
mația demobilizindu-se foarte 
repede după primirea unui gol. 
X" ..........................................
cu 
că, 
un 
rod 
re. . _ .
a lui Tisa, Leac, Giurgiu, Gaș- 
par, Gali, Cura.

Corigenți la multe 
capitole...

IOAN REINHARDT (F.C.M. 
REȘIȚA) : L Punctele și po
ziția echipei noastre în clasa
ment nu corespund obiective
lor pe care ni le-am propus 
ta această privință. Ca punc
taj, ne planificasem un to
tal de 35 (sîntem, ded, la mi
nus 3). Ca loc, de asemenea, 
nu ne-am atins planul, deoare
ce am pornit cu gindul de a ne 
clasa între primele 9 echipe. 
2. Nu stat direcții în care, ta 
acest campionat, ne-am prezen
tat mai bine decît în cel ante
rior. în schimb, echipa noas
tră s-a dovedit mal slabă ta 
ceea ce privește marcajul șl 
demarcajul, încadrarea ta dis
ciplina tactică, eficacitatea. X 
Deocamdată, mă gîndesc la for
tificarea lotului, prima condiție 
a relansării echipei.

Nu pot privi viitorul decît 
optimism și speranțe. Adi- 
aștept in campionatul viitor 
loc mai bun pentru U.T.A_ 
al unei evoluții superioa- 

Aștept și creșterea valoricii

Avem și o echipă 
de juniori...

D. PĂTRAȘCU (F.C. corvi- 
NUL): L Locul ocupat la pri
ma participare a echipei noas
tre în Divizia A, după o între
rupere de aproape 20 de ani«' 
mulțumește doar prin faptul 
că Hunedoara a rămas în pri
mul eșalon al țării. Cu un efori 
în plus din partea jucătorilor^ 
puteam avea 34 de puncte și. 
deci, un loc fără emoții ia 
final. 2. Am condus antrena
mentele acestei echipe aprozi- 
mativ cinci săptămîni și in a- 
ceastă perioadă mai multe sa
tisfacții ml-a dat apărarea | 
în schimb, linia de atac a mar
cat, în medie, mai puțin de un 
gol pe meci 1 Deci, finalizarea 
a fost total deficitară 1 1 Prim 
tr-o pregătire mal judicioasă 
cred că nivelul echpei va crea
te față de anul competițional 
încheiat. Vom acționa în di
recția promovării de jucător* 
din pepiniera proprie — na 
uitați că formația noastră da 
juniori s-a evidențiat in mod 
special.
Ii vom lansa pe Marinov, 

Borali, Pîrvan...
GHEORGHE OLA (F. O. 

CONSTANȚA) : L Mă voi re
feri doar la perioada retun»-. 
Iul, întrucît atunci am pre
luat echipa (de la 1 martie), o- 
biectivul fiind unul singur 1 
rămînerea echipei în Divizia A-' 
Prin această prismă consider cfi 
locul și punctele obținute —, 
16 în retur — au fost satisfă
cătoare. 2. Principalul „plus" 
al echipei îl constituie masiva 
întinerire. Firește că minusu
rile au fost mal multe ded* 
plusurile. 1 Vom continua și 
consolida procesul de creștere 
și formare a juniorilor prin 
promovarea celor mai talentațl 
ta prima echipă (îi avem îa 
vedere pe Marinov, Borali, Pîr
van).

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
CHIMIA RM. VÎLCEA — 2 

VICTORII ȘI O INFRINGERS 
IN CEHOSLOVACIA. In ca
drul turneului internațional din 
orașul cehoslovac Kromeriz, 
oraș înfrățit cu Rm. Vîlcea, 
formația antrenată de Marcel 
Pigulea a înregistrat următoa
rele rezultate : 1—2 cu divizio
nara B Slavia Kromeriz (Stan
ca a marcat pentru Chimia Rm. 
Vîlcea) ; 5—2 cu Chemie Bohlen 
(R. D. Germană), formație pro
movată recent în prima divizie 
(au marcat Stanca X Bartales, 
C. Nicolae și Carabageac) ; 2—1 
cu o altă divizionară B, Pros- 
tejev (au marcat Stanca și Sa- 
vu).

trenament, după care caravan* 
dinamovistă ișl mută 
pregătirilor la Predeal, 
aproximativ 10 zile. 
Începutul săptămînil 
marchează reluarea i 
mentelor pentru toate 
narele A.

i sediul 
pentru 

Dealtfel 
viitoare 

antrena- 
di vi zio-

• CAMPIONII REIAU AZI 
ANTRENAMENTELE. Vacanța 
dinamoviștilor bucureșteni a 
luat sfîrșit în cursul zilei de 
ieri, cînd Dinamo a efectuat 
vizita medicală obișnuită. în 
dimineața zilei de azi, campio
nii iau primul start al pregăti
rilor pentru viitorul sezon. Mîi
ne, ei vor efectua un nou an-

• MlINE DUPĂ-AMIAZJK 
au loc meciurile retur ale ba
rajului pentru promovarea în 
campionatul Diviziei C, la cam 
participă 32 de echipe. Conform 
regulamentului, se califică e- 
chipa care a obținut cel mal 
mare punctaj. In caz de egali
tate, se va lua in considerația 
golaverajul, golurile înscrise ta 
deplasare considerîndu-se du
ble. Dacă la sfîrșitul celor 90 do 
minute de mline există egalitar 
te de puncte și de goluri (pe 
ambele manșe), atunci meciul 
se prelungește cu două reprim 
a cite 15 minute. In cazul, cind 
nici acest criteriu nu ajută la 
departajare, se vor executa lor 
vituri de la 11 metri.
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SEZONUL MARILOR CÎȘTÎGURI
oferite de

LOZUL VACANTEI"
emisiune specială limitată

Vă prezentăm pe cițiva dintre participanții care au câști
gat : Host iac Dorel din Timișoara — autoturism „Skoda S 
100“ ; Pap Maria Eva din Dej — autoturism „Skoda S 100“; 
Adamko Ileana din corn. Ard ud, jud. Satu Mare — 10.000 lei; 
Benga Daniel din Slatina — 10.000 lei ; Oprea Gheorghe 
din corn. Zăbala, jud. Covasna - 10.000 lei.

„LOZUL VACANȚEI" vă dă posibilitatea să

0 Autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda

obțineți ți dv. :

S 100“.

0 Unul sau mai multe cîștîguri în bani, 
peste 825.000 existente la această emisiune.

din totalul celor

• Cîștîguri suplimentare - din FOND SPECIAL — a căror 
valoare totală se ridică La 1.670.000 lei.

NU UITAȚI I NUMAI CINE JOACA POATE C1ȘTIGA I

i
ț.

£



Campionatele naționale de sărituri Pe urmele planului de măsuri al F. R. Box

GEORGIANA SACALE ANU SI V. NEDELCU, 
LOCUL I LA TRAMBULINA DE 1 m

TINERI SELECȚIONAI! DIN 12 CENTRE PUGILISTICE
• Echipa pentru Balcaniada de juniori

de 
fost 
cu-
de

ieri la 
tineretu- 
Capitală, 
a scos la 
adversar 

pentru

Neașteptat 
echilibrată a 
disputa pentru 
cerirea titlului 
campion al tării la 
sărituri de la tram
bulina de 1 m. Des
fășurată 
Ștrandul 
lui din 
Întrecerea 
Iveală un 
neașteptat 
principalul favorit, 
Vasile Nedelcu, ta 
persoana unui spe
cialist al salturilor 
de la platformă, 
Alexandru Bagiu, 
aflat pentru prima 
dată foarte aproape 
de cîștigarea unul 
titlu la trambulină. 
Pînă la urmă, ex
periența lui Nedel- 
eu și-a spus cuvîn- 
tul, mai ales că 
elevul antrenorului 
Pantelimon Decu- 
seară a folosit cu 
succes sărituri cu 
coeficienți mult mai 
dificili decît ai ad
versarului (chiar 
două salturi cu 
coeficientul maxim : 3). La fete 
a cîștigat, conform așteptărilor, 
Georgiana Săcăleanu, antrenată 
tot de prof. Decuseară. încă de 
la prima săritură talentata spor
tivă s-a impus prin acuratețea 
execuțiilor, pornind de la 
taie“ pînă la intrarea în 
Luptă echilibrată s-a dat 
pentru locurile doi șî trei 
Magdalena Toth și Elena 
tied, prima izbutind un punctaj 
superior în mare măsură dato
rită impresiei produsă de in
trările în apă mai bune decît 
ale partenerei de întrecere. Ne
așteptat de slabă evoluția Ru- 
xandrei Hociotă, cîndva prota
gonistă și o dată chiar campioa
nă a probei.

„bă- 
apă. 
doar 
între 
Cirs-

„CUPA EUROPEI ' LA ATLETISM
(Urmare din pag 1)

ge însă mai repede decît a fă
cut-o Mariana Suman (1:58,6) 
la Sofia, în 1974.

17,25. La 100 m, Vera Ani
simova are cel mai bun rezul
tat (11,2), iar Veronica Buia pe 
următorul (11,3), dar italianca 
Rita Botliglieri a fost crono
metrată electric în 11,46 s !

17,35. Campioana săritoarelor 
noastre Alina Gheorghiu (6,72 
m în acest an, la Budapesta) 
are prima șansă la lungime. 
Ce-ar fi ca mîine să-și întrea
că antrenoarea, pe Viorica 
Viscopoleanu, și să sară mai 
mult decît recordul acesteia 
(6.82 m) de la J.O. din Mexic ?!

17.45. Cursa de 400 m este cea 
mai echilibrată dintre toate a- 
lergările. Hâggman (a patra la 
Montreal), Bottiglieri, Pavlicici, 
Aksenova și — de ce nu ? — E- 
lena Tărîță pot obține victoria.

'.8.00. „Calculul hîrtiei" indică 
la 4 X 100 m succesul sprintere
lor sovietice, cu două dintre fe
tele formației de „bronz" de la 
J.O ’76.

18.05. Daria K uri an este prin
cipala favorită la aruncarea su
liței. dar noi tot mai sperăm 
că Eva Zorgo va fi în stare în- 
tr-o bună zi, să arunce atîta cît 
o recomandă calitățile ei. Să fie 
oare mîine ziua aceasta ?

'8 10. Nici un fel de probleme 
pentru Vera Zapkalenko la a- 
runcarea greutății. A arunca 
peste 20 de metri nu e o joacă !

V, Nedelcu, salt întins
Foto : I. MIHĂICĂ

Mag- 
P, 3. 
«4,62 
(C.S.

Clasamente. MASCULIN : 1.
Vasile Nedelcu (Progresul) 624,60 
p, 2. AL Bagiu (Crișui) 613,85 d, 
X I. Ganea (C.S.M. Sibiu) 581,82 
p, 4. V. Bastar (C.S. Școlar) 
532,67 p, 5. T. Laszlo (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 519,75 p, 6. M. Ka- 
iss (Șc. sp. Sibiu) 499,82 p ; FE
MININ : 1. Georgiana Săcălea
nu (Progresul) 491,47 p, Z 
dalena Toth (Crișul) 463 
Elena Cîrstică (Progresul) 
p, 4. Mihaela Atanasiu 
Școlar) 442,05 p, 5. Angela Popes
cu (Șc. sp. Sibiu) 441,80 p, X Ru- 
xandra Hociotă (Șc. sp. Sibiu) 
433,95 p. întrecerile continuă.

D. STANCULESCU

18,15. Natalia Mărășescu este 
principala favorită la 1500 m, 
probă în care o vedem capabilă 
să lupte ca să-și îmbunătățeas
că recordul național de anul 
trecut, 4:04.0.

18.30. Ludmila Kondratieva 
are rezultatul cel mal bun la 
200 m, dar numai acesta nu-i 
este suficient pentru a cîștiga. 
Trebuie să-l realizeze și mîine.

18,40. Nikitenko, cu 12,9 la 
100 mg, deține prima șansă la 
victorie.

18,45. Maricica Puică, prima 
alergătoare a lumii, în acest 
sezon, la 3 000 m, emite justi
ficate veleități la primul loc. 
Reamintim că rezultatul său 
din acest an (8:46,4) constituie 
și recordul probei...

19.00. Ștafeta 4 X 400 m în
cheie lista celor 15 probe ale 
concursului cu o dispută, pe 
care o anticipăm echilibrată, 
între echipele UJl.S.S., Finlan
dei, Franței și României.

19,10. Vom aplauda, în cadrul 
festivității de închidere, pe 
atletele din echipele califi
cate pentru finala A (cre
dem, U.R.S.S. și România) și 
pe cele din formațiile clasate pe 
locurile următoare (probabil, 
Finlanda și Franța), dar, ta e- 
gală măsură, le vom aplauda 
pe toate concurentele pentru 
reușitul spectacol atletic pe care 
ni-1 vor oferi !

• Tabelul de mai jos înfăți
șează cele opt formații pre
zente la București, cu rezulta
tele cele mai bune din acest an.

Cu cele două pagini intitulate „Ce arată "radiografia” sportului cu 
mănuși în România", redacția noastră a încercat să sprijine efortu
rile Federației de box de a găsi căile spre o grabnică redresare și 

sporire a potențialului pugilismului nostru. Ulterior, federația în
săși a adoptat un plan de măsuri, în care unul dintre punctele 
principale prevede ,,O MAI MARE PREOCUPARE PENTRU SE
LECȚIA BOXERILOR JUNIORI".

După analiza temeinică a re
zultatelor nesatisfăcătoare ob
ținute la campionatele europe
ne de la Halle, pe baza planu
lui de măsuri adoptat de Fe
derația română de box, prima 
consecință palpabilă pare să fie 
o mai largă prospectare a po
tențialului pepinierei pugiiistice 
din țara noastră. Ca urmare,

ASPIRANT! PENTRU 
BALCANIADA DE SENIORI

A fost format un prim lot 
de boxeri, din care se vor a- 
lege participanții la Balcania
da de seniori de la Bursa 
(Turcia), în perioada 19—25 sep
tembrie. în acest scop au fost 
selecționați : Adem Săli (semi- 
muscă), Niță Robu (muscă), 
Nicu Popa (cocoș). Till Tudor 
(pană), Gheorghe Șandra și 
Gheorghe Viad (semiușoară), 
Ion BuduȘan (ușoară), Cornel 
Hoduț (semimijlocie). Ion Mi
ron (mijlocie mică), Costică 
Chiracu și Ion Răducu (mijlo
cie), George Donici șl Cos
tică Dafinoiu (semigrea), Nico- 
Iae Grigore (grea). După cum 
se vede — cu excepția lui Titi 
Tudor și a lui Costică Chiracu 
— o formație fără candidații 
de la campionatele europene. 
Să menționăm, totuși, posibila 
reintrare a lui Costică Dafinoiu 
(după o pauză competițională 
necesară), precum șl noua 
șansă de afirmare ce se dă 
unor boxeri valoroși, ca Niță 
Robu, Gheorghe Vlad, Ion Bu- 
dușan sau Cornel Hoduț.

„MEMORIALUL
Foarte disputată, cu multe 

partide decise, a fost și runda 
a 11-a a turneului internațional 
de șah „Memorialul Sadovea- 
nu“. A cincea victorie în con
curs (la Cojocaru), cu care 
trece singur pe primul loc, a 
obținut 
lalte 
victoria 
man șl 
maestrul internațional

Bielczyk. Dintre cele- 
rezultate se remarcă 
lui Kertesz la Vais- 
a juniorului Foișor la 

_______ î _ 1 Bellon, 
în rest : Gumrukcioglu — Mar- 
covici 1—0, Smetan — Szilagyi 
și Botez — Popov remize. 
Stanciu a fost liber. Remiză ta 
amînata Botez — Szilagyi.

CLASAMENTUL înaintea ul
timelor două runde : 1. BIEL
CZYK 7*/i, 2. Popov 7, 3. Ker
tesz 6Vi (toți din 10 partide), 

MECIUL DE TENIS FRANȚA - ROMANIA 
PE MICUL ECRAN

VINERI 22 IULIE. Ora 14,00 — Primele două meciuri de 
simplu.

SÎMBATĂ 23 IULIE. Ora 15,00 — Partida de dublu.

DUMINICA 24 IULIE. Ora 14,00 — Ultimele două meciuri 
de simplu.

Transmisiuni directe de la arena Roland Garros.

iată — plină de semnificații — 
formația reținută pentru Bal
caniada de juniori, de la Atena 
(18—22 Iulie) : semimuscă — 
Petre Ferariu (Iași), muscă — 
Daniel Radu (București), cocoș
— Florin Butnaru (Iași), pană
— Viorel Ioana (Cîmpulung 
Muscel), semiușoară — Hara- 
lambie Sultan (București), u- 
șoară— Vasile Focaru (Galați), 
semimijlocie — Alexandru 
Giurgiu (Brăila), mijlocie mică
— Viorel Burde (Zalău), mijlo
cie — Marin Ifrim (București), 
semigrea — Fănică Ciocoiu 
(București), grea — Ion Cer- 
nat (Focșani). Am marcat in
tenționat, între paranteze, ora
șele de proveniență ale elevi
lor cu care antrenorii Teodor 
Niculescu și Aurel Gherghina 
se vor prezenta la turneul bal
canic pentru a sublinia apari
ția unor tineri talentați din 
centre pugilistice mai puțin 
cunoscute (Zalău, Focșani) și 
selecționarea lor, fără preget, 
cu gîndul că orice sală de box 
(firește, cu antrenori destoi
nici) care este capabilă să dea 
elemente de perspectivă me-

„RALIUL POLONIEI"
S-a încheiat cea de a 37-a e- 

diție a „Raliului Poloniei" (co
tat cu punctaj maxim în Cam
pionatul Europei), la care au 
participat automobiliști din 14 
țări, printre care Austria, 
Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, R. F. 
Germania, România, Spania, 
Uniunea Sovietică. După par-

SADOVEANU"
4. Botez G‘/i din 11, 5. Szilagyi
6 din 10, 6—7. Bellon, Stanciu 
5‘A din 10, 8—9. Szmetan, Foi
șor 5 din 10, 10. Vaisman 4'7, 
din 10, 11—12. Marcovici, Gum
rukcioglu 2'7, din 10, 13. Co
jocaru 2 din 11.

★
LA BRAlLA s-a desfășurat 

cea de-a doua ediție a „Tur
neului de vară" organizat de 
asociația sportivă „Unirea Tri
color". Ca și anul trecut, vic
toria i-a revenit maestrului 
bucureștean DAN BONDOC cu
7 p (din 10), urmat de M. Ră- 
dulescu 6*7,, M. Tratatovici 6, 
Suzana Makai, Cr. Ionescu și 
N. Arion 5, V. Țacu, N. Dorof- 
tel și L. Dobronăuțeanu 4'7i, 
C. Guzgulea și G. Vigă 3*/j. 

rită să fie încurajată șî ta 
acest fel.

Federația a mers și mai de
parte în intenția ei. Din lotul 
mai larg, inițial, celor ce nu 
vor merge la Atena li se mal 
dă o șansă de afirmare. Iată 
o altă listă de nume : semi
muscă — Marcel Constantin 
(Tîrgoviște), muscă — Ion Mo- 
troc (Reșița), cocoș — Teofil 
Mărcuț (Salonta), pană — Titi 
Cercel (București), semiușoară 
— Leontin Sandu (Ploiești), u- 
șoară — Ștefan Imbre (Brăila), 
semimijlocie — Gheorghe Dicu 
(București) și grea — Ion Ver
ga (Rm. Vîlcea). Acești 8 ti
neri boxeri vor participa, sub 
Îndrumarea antrenorului Gheor
ghe Tomescu, la tradiționalul 
turneu de Ia Balaton (20—25 
iulie). Ceea ce am vrea însă 
să reținem este faptul că și 
de data aceasta apar numele 
unor centre pugilistice mai pu
țin active pînă acum și care 
ne obligă să le luăm în seamă 
(Tîrgoviște, Rm. Vîlcea — o 
adevărată surpriză !).

Apreciem această primă ac
țiune stimulatorie a federației 
și am dori s-o vedem conti
nuată eu UN SPRIJIN (meto
dic, tehnic, material) MAI 
DIRECT, LA FAȚA LOCULUL 
ÎN CHIAR SĂLILE CU OA
MENI HARNICI care sînt în 
stare să crească tineri boxeri 
de nădejde !

LA AUTOMOBILISM
curgerea celor 1527 km ai raliu
lui, 3 din cele 6 echipaje româ
nești prezente la start (Ianco- 
vici — Vezeanu, Ionescu — Amă- 
rică, Olaru — Panaite), pilotînd 
autoturisme „Dacia 1300“, au 
terminat cursa. în această în
trecere, cel mai bun rezultat 
l-a obținut cuplul Iancovici — 
Vezeanu, care a ocupat locul 4 
la clasa 1300, cucerind și două 
premii speciale, iar în clasa
mentul pe „echipe-mărci de fa
brică" Dacia s-a clasat pe lo
cul 2, după Skoda, într-o com
petiție în care au figurat 8 
mărci de fabrică.

SiMBATA

TENIS. Terenurile Progresul, 
de la ora 14,30 : campionatele 
balcanice.

SĂRITURI ÎN APA. Ștrandul 
tineretului, de Ia ora 10 și de 
la ora 16 : campionatele na
ționale.

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Repu

blicii, de la ora 16.45 : semi
finala „Cupei Europei" (femi
nin).

FOTBAL. Stadionul Mecanică 
fină (cartierul Pantelimon, 
tramvai 28), ora 17 : Mecanică 
fină — Textila Roșiorii de 
Vede, meci de baraj pentru 
promovarea în Divizia C.

SĂRITURI ÎN APĂ. Ștran
dul tineretului, de la ora 10 și 
de la ora 16 : campionatele 
naționale

TENIS. Terenurile Progresul, 
de la ora 14 : campionatele 
balcanice.

ELVEȚIA FINLANDA FRANȚA ITALIA IUGOSLAVIA PORTUGALIA ROMANIA U.R.S.S.
100 m Wehrli 11,94 Purs lain en 11.77 Alize 11.4 Bottiglieri 11,46 Sokaci 11.70 Vilas 12,2 Buia 11,3 Anisimova 11.2
200 m Sueess 24,05 Lindstrdm 24,31 Rosset 23.6 Bottiglieri 23,38 Pavlicici 23,9 Vilas 24,7 Buia 23.7 Kondrateva 23,1
400 m Lambiel 54,16 Hâggman 52,99 Lalrloup 54,3 Bottiglieri 52,24 Pavlicicl 53,49 Moura 55.5 Tărîță 53.0 Aksenova 52.1
800 m Faesi 2:07,1 Virkberg 2:05.0 Dubois 2:02,4 Pescalli 2:08.3 Jur as 2:05,6 Marques 2:11,6 Silai 1:59.8 Muschta 2:01,1
1500 m Liebl 4:28,96 Tyynelă 4:13,5 Ren ties 4:21,2 Dorio 4:19,8 Sverț 4:16,7 Mota 4:30,0 Mărășescu 4:05.0 Romanova 4:11,0
3000 m Buerkl 9:10,64 Pulkkinen 9:19,6 Debrouwer — Gargano 9:10,8 Sober 9:26.7 Cunha 9:44,2 Puică 8:46.4 Romanova —
100 mg Kehrli 13.97 Lemplainen 13,90 Prevost 13,65 Ongar 13,80 Lorenți 14.1 C. Alves 14,1 Mîrza 13,5 Nikitenko 12,9
400 mg Helbling 60,3 Soila 63,03 Richard 59,0 Cirulli 59,85 Savle 62.49 M. Alves 60,26 Bădescu 60,3 Storojeva 55 74
Lungime Lusti 6,20 Kivlranta 5,92 Curtet 6,38 Clemente 6,21 Potnik 5,96 C. Alves 5.99 Gheorghiu 6.72 Alfeeva 6,25
înălțime Erb 1,82 Sundqvlst 1,79 Debourse 1,88 Simeonl 1,93 Hrepevnik 1,83 Abreu 1,73 Popa 1.87 Boiko 1,87
Greutate Anders 16,31 Metso 15,95 Bertimon 16.22 Petrucci 15,95 Mrinjek 14,72 Silverio 15,24 Groapă 18.69 Zapkalenko 20,16
Disc Pfister 55,64 Salminen 57,38 Marland 51.66 Zambon 52,02 Stojkovici 50,50 Silverio 48.56 Menis 65,28 Melnik-Veleva 68,4»
Suliță Egger 52,02 Metso 55,24 Besso 51.20 Amici 56,26 Menjhart 52,32 Pinto 42.97 ZdrgS 56,76 Kurian 58,80
4X100 m e Hein • Koskelo • Alize • Masullo • Sokaci • Aranjo • Ciolan • Anisimova

Lusti Purslalnen Rosset Mlano Seliskar Vilas Pluteanu Kondratieva
Keller Lalhorinne Suiter Carii Gak C. Alves Glogovețan Besfamilnaia
Wehrli Lemplainen Delachanal Rossi Razdeveșek Lopes ȘomănCscu Nikitenko

4X400 m • Helbling • Hannus • Champenols • Rossi • Pavlicici • Camalhao • Bădescu A Ilina
Pitton Pursiainen Lairloup Cirulh Măriei Mota Diaconiuc Kulciunova
Carpinelli Llndstrdm Besson Pescalli Avdibaslel M. Alves Tărîță Bagranțeva
Lambiel Kylmaelae Delachanal Bolognesi Sos « Moura Silai Aksenova



ÎN CAMPIONATELE BALCANICE „Mondialele" de scrimă, la Buenos Aires

NOI VICTORII
ALE TENISMANILOR NOȘTRI

Așa cum remarcam și în 
cronica precedentă, întrecerile 
Balcaniadei de tenis cunosc un 
apreciabil „crescendo" specta
cular. în special, turneul mas
culin oferă dispute din ce în 
ce mai dîrze, în care învingă
torii sînt desemnați, adeseori, 
la scoruri strînse. A fost ca
zul, la un moment dat, în par
tida cîștigată de echipierii 
României în fața celor iugo
slavi, în care al doilea punct, 
cel adus de Traian Marcu, a 
venit destul de greu, după e- 
galități repetate pînă în prelun
girile setului trei. Jucătorul 
nostru secund s-a regăsit, însă, 
în finalul partidei, distanțîn- 
du-se convingător de adversa
rul său, Stojan Tomovici. Mult 
mai rapid s-a impus în prima 
partidă campionul țării, Dumi
tru Hărădău. El a permis lui 
Dragan Savici să puncteze abia 
în al 8-lea ghem, menținînd 
însă mereu distanța necesară 
față de acesta, învins pînă la 
urmă în trei seturi. La dublu, 
în schimb, victorie comodă pen
tru amîndoi, în fața unui cuplu 
iugoslav aparent resemnat.

Cu mult înainte de băieți, pe 
orarul zilei, au terminat învin
gătoare fetele noastre. Ele cu
ceresc a doua victorie în tur
neu, foarte categorică, avînd ca 
învinse de această dată pe fos
tele campioane balcanice, ju
cătoarele bulgare. Doar 4 ghe
muri a cedat Virginia Ruzici în 
partida sa, iar Florența Mihai 
numai 3. Ca împreună, la du
blu, să treacă de adversare la 
scor alb ! Tot categoric au 
cîștigat și iugoslavele, conduse 
de Mima Jausovec, în fața re
prezentantelor Turciei. între 
cele două echipe cîștigătoare 
ieri se va disputa fără îndoială 
finișul decisiv, în ultima zi a 
întrecerii, mîine.

O mențiune și pentru partida 
masculină Bulgaria — Grecia, 
în care scorul a rămas egal 
(1—1), înaintea deciziei pe care 
urmează s-o dea partida de 
dublu, jucată aseară pînă la 
căderea întunericului și între
ruptă în avantajul cuplului 
bulgar.

în programul de azi (ora 
14.30), echipele României intîl- 
nesc pe cele ale Greciei, la 
masculin și feminin. Mîine (ora 
14), două derbyuri în perspec-

TURNEUE FEMININ DE VOLEI

DE EA SCHWERIN
In ziua a doua a turneului 

internațional feminin de volei, 
care se desfășoară la Schwerin 
(R. D. Germană), echipa repre
zentativă a României a întîlnit 
prima formație a țării gazdă. Vic
toria a revenit voleibalistelor din 
R. D. Germană ou 3—1 (—7, 6, 12, 
4). Celelalte rezultate : U.R.S.S. 
f- R. D. Germană (junioare) 3—2 
(14, —5. 15, —6, 10), R.P.D. Core
eană — R. D. Germană B 3—0 
(6, 5, 10).

Competiția de box „Cordova Cardin“
Al. TUREI, ÎNVINGĂTOR IN PRIMUL MECI
Pe stadionul „Victoria de Giron" 

din orașul cubanez Matanzas a 
Incepuit tradiționalul turneu pu
gilistic „Giraldo Cordova Cardin'*, 
la care participă boxeri din Ro
mânia, Venezuela, U.R.S.S., Ceho
slovacia, Jamaica, R. D. Germană, 
Porto Rico, Mexic, Guyana, Cuba 
și alte țări. în prima gală, în li
mitele categoriei semimuscă, 
Alexandru Turei, evitînd alonja 
adversarului său Arcadio Ramos 
(Venezuela) și impunîndu-se în 
lupta de aproape, a obținut o 
meritată victorie la puncte (4—1). 
La cat. mijlocie, Constantin Ghiță,

DE CE AU COSTAE MULT
J.O. DE EA NONEUEAL ?

OTTAWA (Agerpres). — Guver
nul provinciei canadiene Quebec 
a decis deschiderea unei anchete 
ou privire la costul Jocurilor O- 
limpice de la Montreal, evaluat 
la 1,5 miliarde dolari. Anunțînd 
această hotărîre, Ren£ Levesque, 
premierul guvernului local, a a- 
rătat că o comisie de anchetă 
publică, condusă de un magistrat 
al Curții Superioare a provinciei 
Quâbec, va examina „eventuala 
existență a unui trafic de influen
ță sau a unor manevre fraudu
loase ori alte nereguli" care ar fi 

♦putrut constitui cauza cositului ri
dicat al Jocurilor Olimpice din 
1976.

ti vă : România — Bulgaria 
(masculin) și România — Iugo
slavia (feminin).

REZULTATE TEHNICE : Masculin :
România — lugosîayia 3—0 (D. Hără- 
dau - D Savici 6-0, 6-4, 6-2 ; T. 
Marcu — S. Tomovici 3—6, 6—3, 9—7, 
6-0 ; D. Hănădău, T. Marcu — Z. 
Ilin, D. Savici 6-3, 6-3, 6-2) ; Bul
garia — Grecia 1—1 (L. Ghenov - N. 
Kalogheropoulos 7—5, 2—6, 6—4, 6—1 ; 
B. Pampulov — N. Kelaidis 4—6, 6-4, 
1—6, 7—9 ; B. Pampulov, M. Pampu- 
lov — N. Kalogheropoulos, N. Kelaidils 
8-6, 3-2 într.). Clasament : 1.
România — 2 v ; 2—4. Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia — 1 v ; 5. Turcia — 
0 v.

Feminin : România — Bulgaria 3—0 
(Virginia Ruzici — Diana Moskova 
6-2, 6-2 ; Florența Mi hai — Dora 
Ranghelova 6—1, 6-2 ; Florența Mi
hai, Virginia Ruzici — Katya Breș
ei na, Diana Moskova 6—0, 6-0) ;
Iugoslavia — Turcia 3-0 (Mima Jau. 
sovec — Yasemin Sobutay 6—0, 6-1 ; 
Neni Delmestre — Handan llîlkaa 
6-0, 6—0 ; Nervi Delmestre, Maja 
Keslci — Handan llliikan, Yasemin 
Sobutay 6—3, 6-3). Clasament : 1—3. 
România, Iugoslavia, Bulgaria — 2 v; 
4—5. Grecia, Tuncia — 0 v.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

CICLIȘTII BULGARI ȘI-AU PĂSTRAT TITLUL
Rutierii români —

PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). 
Vineri dimineață a început la 
Ploiești cea de a X-a ediție a 
Campionatului Balcanic de ci
clism. Prima probă, 100 km 
contratimp pe echipe, s-a dis
putat pe autostrada București 
— Ploiești între bornele kilo
metrice 52 și 27, echipele par- 
curgînd de două ori dus-întors 
acest drum. Condițiile atmosfe
rice au fost grele pentru toți 
rutierii : căldură sufocantă,
peste 30 de grade, vînt puter
nic, potrivnic pe porțiunile 1 și 
3. Cele 5 reprezentative au ple
cat din start, începînd de la 
ora 10, din 5 în 5 minute, în 
următoarea ordine : Bulgaria, 
Iugoslavia, România, Turcia și 
Grecia.

Formației României, alcătuită 
din Vasile Teodor, Mircea Ro- 
mașcanu, Nicolae Savu și Ion 
Cojocaru, 1 s-au creat toate 
condițiile — materiale și mora
le — pentru a izbîndi. Cei pa
tru rutieri au avut la dispozi
ție un material de excelentă 
calitate (biciclete, roți și baie- 
uri), s-au pregătit intens chiar 
pe traseul cursei, au avut un 
moral robust înainte de start. 
Și cu toate acestea, ei au rea
lizat unul din cele mai slabe 
rezultate din istoria participării 
la Campionatul Balcanic : locul 
IV la 4:25 ! Care sînt explica
țiile ?

Desigur, este necesară o ana
liză multilaterală pentru a de
pista tot ceea ce a concurat la 
această neașteptat de slabă e- 
voluție. Totuși, cîteva elemente 
obiective pot fi relevate chiar 
acum, la cîteva minute după

deși inferior ca statură (dar și 
mai lent în acțiuni), a reușit să-1 
pună în dificultate pe cubanezul 
Ermenogildo Baez, care și-a re
venit însă și, prin permanente 
deplasări, a contraatacat eficace ; 
în ultima repriză, datorită unei 
arcade rănite, Ghiță este oprit de 
medic să continue și declarat în
vins prin abandon. în galele ur
mătoare, la cat. semimijlocie 
Cornel Hoduț va întîlni pe cuba
nezul G. Cano, iar Victor Duchin 
(la cat. pană) pe mexicanul Ser
gio Castro.

ATLETISM • Campionatul de de
catlon al S.U.A. a fost cîștigat, la 
Bloomington (Indiana), de Fred Di
xon cu 8 037 puncte

CICLISM a Proba de urmărire pe 
echiipe dim cadrul C.M. de juniori, 
de la Viena, a revenit formației 
R. D. Germene (4 000 m în 4:23,67), 
urmata de echipele R. F. Germania 
și U.R.S.S. a Etapa a 13-a (împărți
tă în doua semietape) în Turul Fran
ței (46 km în circuit la Fribourg și 
Altkirch — Besancon) a fost cîștl- 
gatâ prima de Patrick Sercu (Bel
gia) cu 56:42, a doua de Jean 
Pierre Dang uilla urne (Franța)
(159,500 km în 4h 06). In clasamentul 
general conduce Dietrich Th urau
(R.F.G.), urmat de Eddy Merckx 
la 51 secunde.

•
NAT AȚI E • Maratonul nautic din

tre Capri și Neapole a fost cîștigat

INAUGURAREA ÎNTRECERII 
DE BASCHET - JUNIOARE
PLOIEȘTI, 15 (prin telefon). 

Ediția a 12-a a campionatului 
de baschet rezervat reprezen
tativelor de junioare din Bal
cani a început, în sala Victo
ria din localitate, cu participa
rea echipelor Bulgariei, Iugosla
viei și României, precum și (în 
afară de concurs) a selecționa
tei de senioare a României. în 
partida inaugurală s-au întîlnit 
formațiile țării noastre, victo
ria revenind senioarelor cu 90— 
62 (45—36). întrecerea a fost 
echilibrată vreme de 15 mi
nute, după care lotul de se
nioare s-a impus datorită su
periorității sub panouri, pe care 
le-a dominat și de unde a lan
sat contraatacuri. Cele mai efi
ciente : Mate 19, Andreescu 15 
de la învingătoare, respectiv 
Filip 23, Szabo 11. Apoi au ju
cat selecționatele Iugoslaviei 
(deținătoarp a titlului) și Bulga
riei, victoria revenind primei 
echipe cu scorul de 78—57 (44— 
28). Sportivele iugoslave au do
minat grație superiorității de 
talie și mai bunei precizii în 
aruncările de la semidistanță.

Ion TANASESCU, coresp.

abia pe locul IV!
încheierea probei. Echipa noas
tră n-a dovedit o bună dispo
ziție de concurs în ziua com
petiției și acest lucru a fost 
evident încă după primii 20 de 
kilometri, cînd își crease 
de-acum un handicap de 25 de 
secunde față de prezumtiv 
singurul adversar, reprezentati
va Bulgariei. Aproape simul
tan, doi dintre alergătorii ro
mâni — Ion Cojocaru și Nico
lae Savu — au acuzat dureri de 
stomac, declarînd apoi că ele au 
fost cauzate de o indigestie ali
mentară. Așadar, încă de la în
ceputul cursei greul a apăsat 
doar pe umerii lui Mircea Ro- 
mașcanu și Vasile Teodor. La 
km 60 Ion Cojocaru a părăsit 
competiția, iar Nicolae Savu, 
acuzînd în continuare dureri 
abdominale, a mers pînă la ca
pătul cursei, randamentul său 
fiind însă aproape nul. în doi 
oameni, orlcît ar fi fost ei de 
puternici, nu se poate susține 
cu șanse o cursă atît de grea, 
pe o căldură copleșitoare. Așa 
s-a făcut că rutierii noștri au 
cedat mai întli Bulgariei, apoi 
Greciei și Iugoslaviei.

Reprezentativa Bulgariei și-a 
reconfirmat titlul cucerit anul 
trecut la Sofia, obținînd o vic
torie detașată. Chiar dacă 
timpul realizat nu este de va
loare, cicliștii bulgari, ca și toți 
ceilalți participanți, au scuza de 
a fi fost nevoiți să lupte mai 
întîi cu canicula, apoi cu vîn- 
tul, și abia în al treilea rînd 
cu adversarii.

O surpriză de proporții a rea
lizat reprezentativa Greciei, cla
sată pe locul II într-o compe
tiție în care avea teoretic șansa 
a IV-a sau a V-a.

Clasament. 1. Bulgaria (For- 
tunov, Pencev, Vasiliev, Veli
kov) 2hl5:23 ; 2. Grecia (Koun- 
tras, Kaneleopoulos, Kelessidis, 
Timamopoulos) 2hl8:06 ; 3. Iugo
slavia (Frelis, Bulici, Udovici, 
Kraker) 2hl9:14 ; 4. România
2hl9:48 ; 5. Turcia 2h25:29.

Sîmbătă are loc la Poiana 
Brașov Conferința Balcanică, 
iar duminică, de la ora 8, se 
dispută cea de a doua probă 
a Campionatului Balcanic — 
fond individual, pe ruta Bra
șov — Bran — Rucăr — Rîș- 
nov — Brașov — Poiana Bra
șov, cu sosirea pe stadion.

Hristache NAUM

TELEX
de egipteanul Nasser el Cazly (16 
ani), cane a înotat distanța de 
33,336 km în 7h 36:05,0.

ȘAH a La Evian, în partida a 
5-a a meciului dintre Korcinoi și Po
log a evskl, după 40 de mutări a fost 
consemnată remiza, fără ca jocul să 
mal fie reluat. Scorul este 4—1 în 
favoarea Iul Korcinoi. • Desfășurat 
la Gyor, meciul dintre echipele fe
minine ale Ungariei și Iugoslaviei 
s-a încheiat cu scorul de 23Va—12Va 
puncte în favoarea gazdelor. Rezulta
te din ultimul tur : Veroczy — Proko. 
povici 1-0 ; Honfi - Stadler 1—0 ; 
Karakas — Dekici Va—Va ; Jvamka — 
MarkovicI Va—Va î Krizsan — Vulovici

TENIS • La Kitzbuhel, tînărul ceho
slovac Thomas Smid l-a eliminat cu

PRIMA PROBĂ, PRIMELE SURPRIZE
Campionul olimpic de Ilorctfi Dai Zoito — eliminat!
Proba masculină de floretă, 

care a deschis cea de a 33-a 
ediție a campionatelor mondiale 
de scrimă de la Buenos Aires, 
a produs pe planșele din Parcul 
Expozițiilor primele mari sur
prize. Astfel, din cel 80 de con- 
curenți înscriși, cei 16 califi
cați în faza eliminărilor directe 
și recalificărilor au adus în 
prim-plan mulți out-sideri, în 
timp ce trăgători acreditați ini
țial cu șansă la titlu au ieșit 
din concurs. Printre aceștia 
din urmă au fost sovieticul 
Ruziev, francezii Petruska și 
Boscherie, maghiarul Kovăcs și 
însuși campionul olimpic, ita
lianul Dai Zotto. Singurul re
prezentant al țării noastre în
scris în concurs, Petru Kuki, 
după ce s-a calificat în turul H, 
n-a mai putut depăși această 
fază. Dintre rezultatele a- 
salturilor disputate în eli
minări subliniem cîteva (învin
gătorii califlcîndu-se, astfel, di
rect in finală) : Borella (Italia) 
— Petruska (Franța) 10—7, Ro- 
mankov (U.R.S.S.) — Dai Zotto

„Trofeul Hungaria" la polo

ROMÂNIA - IUGOSLAVI A 10-6
După usturătorul eșec de joi 

(6—10 cu Olanda), echipa Româ
niei a repurtat victoria la ace
lași scor in partida de vișeri, 
susținută în fața selecțiortatei 
Iugoslaviei : 10—6 (3—1, 1—1,
5—3, 1—1), grație unul joc te
nace in apărare și vioi, eficient, 
în atac. Au înscris : CI. Rus-u

C. M. și C. E. de haltere [juniori]

N. GRUZDEV (U.R.S.S.)
SOFIA 15 (prin telefon). —

Campionatele mondiale și euro
pene de haltere pentru juniori 
au intrat în faza finală. Pînă 
acum s-au desfășurat Întreceri 
la 6 categorii. La cat. 82,5 
kg, desfășurată în ziua a 6-a, 
România nu a avut reprezen
tant Singurul sportiv român 
care a mai rămas să urce pe 
podiumul de concurs este Ilio 
Vasile (cat. semigrea — 90 kg). 
Campion mondial și euro
pean la cat. 82,5 kg este Nikolai 
Gruzdev (U.R.S.S.), care și-a 
păstrat titlul cucerit anul trecut 
la Gdansk. Deși a învins deta
șat, Gruzdev a avut destule e- 
moțil, deoarece la „smuls" a ra
tat primele două încercări și 
abia la a 3-a a reușit să ridice 
147,5 kg ! Iată clasamentele ge
nerale : MONDIAL : 1. Nikolai 
Gruzdev (U.R.S.S.) 337,5 kg
(147,5 ; 190) ; 2. Hristo Bel-
ciovski (Bulgaria) 320 kg (140 ; 
180) ; 3. Harald Georg (R. D.

FOTBALIȘTII BRAZILIENI CALIFICAȚI
PENTRU... ARGENTINA 78

Echipa Braziliei s-a calificat 
pentru turneul final al CJM., 
după ce a surclasat cu 8-0 (4—0) 
formația Bolivie^ in meciul de la 
Caii (Columbia), desfășurat joi 
seara. Golurile au fost marcate 
de Zioo (4), Roberto, Gil, Oerezzo 
și Marcela. Mîine are loc ultimul 
joc : Peru — Bolivia, hotărttor 
pentru locul 2—3 in turneul final 
sud-american. Ocupanta locului 2 
va susține barajul (tur-retur) cu 
echipa Ungariei.

★
• în etapa a 2-a a „Dinamo- 

viaded" de juniori de la Buda
pesta : Ujpestl Dozsa — Dinamo 
București 0—0 ; Dynamo (B.D.G.) 
— Ruda Hvezda Fraga 1—0 ; Dl-

7—5, 5—7, 7—5 pe Manu-d Orantes, 
uniH dintre favwițil concursului. In- 
tr_o altă partida, Zeli-ko Franulovici 
l-a întrecut cu 6—4, 7—5 pe Bob Lutz. 
La feminin ; Glynte Coles — Leslie 
Hunt 6-4, 3—6, 6—3, Mary Carillo — 
Miroslava Bend Iova 6—4, 6—2. « La 
Sopot, in „Cupa Balticii" : Emmrich 
(R.D.G.) — Voytiuk (Polonia) 6-0, 
6—1 ; Savrda (Cehoslovacia-) — Seveik 
(Polonia) 6-1, 6-2 ; Volkov (U.R.S.S.)

— Kotulsky (Polonia) 7—6, 2-6, 6—1 ;
Karllk (Cehoslovacia) — Domagala 
(Polonia) 6-2, 6—2 ; feminin : Birju- 
kova (U.R.S.S.) — Perko (Polonia)
6-1, 6-0 ; Brzakova (Cehoslovacia) — 
Radomancik (Polonio) 6-2, 6—0. ft 
Rezultate din turul 2 la Hil vers urn : 
Jauffnet — Prajo-ux 7—5, 7-6 ; Alvarez
— Caujol-Ie 6-3, 6—2 ; Warwick — 
Fassbender 6—3, 6-1 ; Proisy — Marks 
6—4, 6—1 ft La Boasted (Suedia) 
în „Cupa Davis" Italia conduce 
Suedia cu 2-0.

(Italia) 10—5, Smirnov (U.R.S.S.) 
— Kovăcs (Ungaria) 10—5, Hein 
(R.F.G.) — Stankovici (U.R.S.S.) 
10—7.

în finala probei masculine de 
floretă (toate finalele, din cau
za diferenței de fus orar, se în
cheie în jurul orei 4 dimineața, 
ora Bucureștiului) s-au calificat 
următorii scrimeri : Carlo Mon
tano și Andrea Borella (Italia), 
Aleksandr Romankov și Vladi
mir Smirnov (U.R.S.S.), Harald 
Hein (R.F.G.) și Bernard Tal- 
vard (Franța).

Au început și preliminariile 
probei individuale masculine de 
sabie. Toți cei cinci sportivi 
români înscriși la această probă 
au trecut cu succes de primul 
tur, calificîndu-se în faza ur
mătoare a întrecerii. Cea mai 
frumoasă evoluție a avut-o loan 
Pop, care a cîștigat una din 
grupele eliminatorii. Dan Irimi- 
ciue și Alexandru Nilca s-au 
clasat pe locul doi, iar Corne- 
liu Marin și Marin Mustață 
s-au situat pe locul trei in 
grupele respective.

3, Rus 3, 1. Slavei 2, Schervan, 
C. Rusu pentru România, res
pectiv Polici 2, Manojlovici, 
Gopcevici, Mustur, Roje.

Alte rezultate : Ungaria — 
U.R.S.S. 8—4, Iugoslavia — Ita
lia 6-6, Italia — U.R.S.S. 6—5, 
Ungaria — Olanda 10—3.

S-A IMPUS DIN NOU
Germană) 307,5 kg (135 ; 172,5) ; 
4. Iozsef Kovacs (Ungaria) 307,5 
kg (142,5 ; 165) ; 5. Perry Had- 
low (Canada) 300 kg (140 ; 
160) ; 6. Alfredo Castell (Cuba) 
287,5 kg (130 ; 157,5). Clasa
mentul european este neschim
bat pînă la locurile 5 și 6. Aceste 
locuri au fost ocupate de Geir 
Pausen (Norvegia) cu 285 kg 
(125 ; 160) și, respectiv, Tadeusz 
Kuznierz (Polonia) cu 285 kg 
(127,5 ; 157,5).

Clasamente pe națiuni. Mon
dial : 1. Bulgaria 172 p ; 2.
U.R.S.S. 112 p ; 3. Cuba 108 ; 4. 
Japonia 85 ; 5—6. Ungaria, R. D. 
Germană cîte 62 p ; 7. România 
61 p ; 8. Polonia 53 p ; 9. Iran 
50 p. European : 1. Bulgaria
189 p ; 2. U.R.S.S. 127 p ; 1 
ROMANIA 124 p ; 4—5. R. D. 
Germană, Ungaria cîte 80 p ; 8. 
Polonia 78 p etc.

TOMA HRISTOV

namo (U.R.S.S.) — G ward La Var
șovia 3—0.
• Antrenorul echipei Angliei, 

Don Revie a demisionat ; locul 
său va fi luat, probabil, de Jack 
Charlton, Bobby Robson sau 
Brian Clough. Don Revie a primit 
o ofertă din partea Federației de 
fotbal a Emiratelor Arabe Unite.

• Iugoslavul Dragan Gealei, 
care a activat la Bastia (Franța), 
s-a Întors în patrie și va juca, în 
continuare, probabil, la Steaua 
Roșie Belgrad.
• Transferări importante în 

Cehoslovacia : Karel Dobias a 
trecut de ia Spartak Tim a va la 
Bohemians Praga, iar Josef Cap- 
kovic (Slovan Bratislava) va juca 
la Dukla Praga.

• în sferturile de finală ale
Cupei U.R.S.S. : Dinamo Moscova 
— Dinamo Kiev 3—0 ! ; Zenit Le
ningrad — Șahtior Donețk 4—3 
(după loviturile de la 11 m).
Torpedo Moscova — S.K.A. Kiev 
1—0 ; Zaria Voroșilovgrad — Pah- 
takor Tașkent 1—0.

TURNEUL DE ȘAH 

DE LA LENINGRAD
După 14 runde, în turneul de 

șah de la Leningrad lider se men
ține Oleg Romanișin cu 8*/a p. (1), 
urmat de Vaganian și Smîslov cu 
8 p (1). Iată rezultate din runda 
a 14-a : Tal — Knezevici 1—0, 
Ribly — Balașov Va—Va. Beliavski 
— Gheorghiu 1—0, Radulov — Ma- 
rlotti V2—Va» Kuzmin — Kociev 
Va—1/!. Celelalte partide s-au în
trerupt.
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