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Balcaniada de tenis

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ 
Partida de dublu România - Bulgaria (masculin) se joacă astăzi

OBȚINÎND REZULTATE EXCELENTE, 
ATLETELE NOASTRE ȘI-AU ONORAT 

CALIFICAREA ÎN FINALA „CUPEI EUROPEI"
O Sportivele românce învingătoare categorice Ia 6 probe
& Cele mai bune performanțe mondiale la 800 m (Ilea
na Silai) și Ia 1 500 m (Natalia Mârășescu) # O com
portare care dă speranțe pentru următoarele competiții

Aversa anunțată pentru du- 
pă-amiaza zilei de ieri a ocolit, 
din fericire. Capitala, astfel că 
întrecerile semifinalei feminine 
ale „Cupei Europei" s-au bucu
rat de condiții atmosferice bu
ne, chiar dacă un nor pasager 
și-a scuturat cițiva stropi dea
supra stadionului Republicii. 
Vremea bună, puțin răcoroasă, 
cu un vînt ușor, a contribuit 
la crearea unui cadru admira-

ILEANA SILAI

Finala pentatlonului atletic școlar, o reușită

manifestare sportivă de masă sub semnul „DACIADEI"

500 DE TINERI CÎȘTIGAȚI PENTRU ATLETISM
ARAD, 17 (prin telefon). A- 

proape 500 de tineri și tinere 
și-au dat întîlnire, duminică di
mineața, la cea de-a 9-a finală 
a pentatlonului atletic școlar, 
întrecere găzduită de stadionul 
Gloria din localitate. Timp de 
mai multe ore, am fost mar
tori ai unor dispute deosebit de 
interesante, în care au fost an
gajate ambiții colective și in
dividuale, la capătul cărora ce
lor mai buni li s-au înmînat 
cupe și distincții. Fără îndo

bil pentru desfășurarea între
cerilor, ca și căldura aplauzelor 
și a încurajărilor pe care „tri
buna" le-a revărsat cu dărnicie 
atletelor oaspete și, firește, 
reprezentantelor noastre. Atle
tele românce au meritat dia 
plin aceste încurajări șl aplau
ze ale publicului pentru admi
rabilele eforturi pe care le-au 
depus, pentru evidenta lor 
strădanie de autodepășire. Gra
ție acestor eforturi. REPRE
ZENTATIVA ROMÂNIEI S-A 
CLASAT A DOUA ȘI A OB
ȚINUT — pentru a treia oară 
consecutiv — CALIFICAREA 
ÎN FINALA ACESTEI FOAR
TE IMPORTANTE COMPETI
ȚII CONTINENTALE.

Iată clasamentul final al în
trecerilor de ieri : 1. U.R.S.S. 
106 p, 2. ROMANIA 98 p (s-au 
calificat pentru finala A. Ia 
Helsinki), 3. Italia 84 p. 4. 
Franța TI p (s-au calificat 
pentru finala B, la Trinec). 5. 
Finlanda 66 p, 6. Iugoslavia 
46 p, 7. Elveția 42 p, 8. Por
tugalia 17 p. Ordinea in acest 
clasament reflectă, în bună 
măsură, pronosticurile, cu ex-

SPORTIVI DIN 32 DE ȚĂRI AU LUAT STARTUL 
ÎN CEA DE A XIII-a EDIȚIE A JOCURILOR MONDIALE 
• întreceri echilibrate în prima zi a competiției > Handbaliștii români au debutat

Norvegia ® Azi, un program interesant la 6 sporturivictorioși: 21 — 19 cu
Stadionul Dinamo în haină de 

sărbătoare. Pe pista de atletism 
își fac apariția sportivi și spor
tive din 32 de țări prezente la 
întrecerile celei de a XIII-a 
ediții a Jocurilor Mondiale ale 
Surzilor, competiție de mare 
amploare pe care capitala ță
rii noastre o va găzdui timp 
de 10 zile.

în frunte, sportivii Franței, 
țară care în urmă cu 53 de ani 
a găzduit primele întreceri ale 
J.M.S. Apoi, în ordine, au de
filat reprezentanții Australiei, 
Austriei, Argentinei, Belgiei, 
Bulgariei, Canadei, Cehoslova
ciei, Danemarcei, Finlandei,
R. D. Germane, R. F. Germa
nia, Indiei, Iranului, Irlandei, 
Israelului, Italiei, Iugoslaviei, 
Japoniei, Marii Britanii, Mexi
cului, Norvegiei, Noii Zeeian- 
de, Olandei, Poloniei, Suediei,
S. U.A., Turciei, Ungariei,
U.R.S.S., Venezueiei și ai Româ
niei.

După intonarea imnului de 

ială, bucuria cea mai mare au 
trăit-o elevele Liceului nr. 3 
din Deva. Concursul, desfășurat 
în acest an sub semnul Dacia- 
dei, le-a adus un șirag de fru
moase succese. Mai întîi, spor
tivele din Deva au făcut din 
plin dovada posibilităților lor 
atletice, etalate — dealtfel — 
din plin și în alte competiții 
anterioare ; apoi, ele au doborît 
recordul absolut al acestei tra
diționale întreceri, obținînd 
17 839 p, cu peste 400 mai multe 

cepția locului trei, care a re
venit. pe merit, formației Ita
liei. cu o atletă de excepție în 
persoana Ritei Bottiglleri, de 
trei ori pe locul secund, la 100 
m, 200 m șl 400 m. Rita a 
obținut, astfel. 21 de puncte, 
adică un sfert din punctajul 
total al echipei sale !

Cele trei semi’ondiste, Ilea
na Siiai, Natalia Mârășescu și 
Maricica Puică, precum și să- 
ritoarea în lungime Alina 
Gheorghiu și-au confirmat din 
plin pozițiile de frunte pe care 
le dețin, în prezent, în ierar
hia mondială și s-au impus de 
o manieră categorică. Spre 
bucuria noastră, ca și a tutu
ror celor care iubesc acest 
sport, alte două atlete ro
mânce au avut prestații exce
lente și au obținut victorii cla
re, in probe în care, teoretic, 
nu aveau prima șansă. Astfel, 
Cornelia Popa a întrecut-o pe 
Sara Simeoni la înălțime, iar 
Eva Zorgo a obținut primul loc 
în întrecerea aruncătoarelor de 
suliță. De subliniat, în mod 
special, că fiecare dintre aces
te victorii a fost însoțită de 
performanțe excelente. Astfel, 
Ileana Silai a fost cronometrată

Romeo VILARA

(Continuare l-n pag 2—3)

stat al țării noastre, Gheorghe 
Miclea, președintele Asociației 
Surzilor din România, a urat bun 

Aspect de la Festivitatea de deschidere a celei de a XIII-a edifii a Jocurilor Mondiale ale Surzilor

puncte decît precedentele deți
nătoare ale recordului, sportive
le din județul Prahova ; spor
tivele din Deva s-au impus și 
la individual, prin Elena Afloa- 
rei (3 861 p), iar sora sa Florica 
Afloarei a fost singura sportivă 
care a tcrmjnat învingătoare în 
două probe, lungime și greutate, 
în sfîrșit, simțim nevoia să

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

La sfirșitul zilei de ieri, in 
palmaresul Balcaniadelor d« 
tenis a fast înscris un nou suc
ces românesc. Pe prima treaptă 
a podiumului de premiere, în 
întrecerea feminină, se află re
prezentativa țării noastre. Con-

CLASAMENTE
FEMININ : 1. ROMANIA - 

4 victorii j 2. Iugoslavia — 
1 v j 3. Bulgaria 2 v ; *.
Turda — 1 v ; 5. Grecia — 
• v.

MASCULIN : 1—2. România, 
Bulgaria — 3 victorii (1 mec! 
întrerupt) ; 3. Iugoslavia — 2 
v ; 4. Grecia - 1 v ; 5. Tur
da - 0 v.

turată încă din zilele prece
dente, victoria echipei României 
n-a fost pusă sub semnul în
trebării nici în ultimele sec
vențe ale întrecerii. Jucătoarele 
noastre (Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai, Elena Popescu) 
și-au adjudecat cu 3—0 cele 
două confruntări care le mal (Continuare tn pag. a 1-a)

Echipa feminină a României, campioană balcanică (de la stingă 
la dreapta) : Virginia Ruzici, Elena Popescu, Florența Mihai ți 
antrenorul Aurel Segărceanu. Foto : I. MIHÂICA

venit celor peste 1 500 de oaspeți 
din toate colțurile lumii. Apoi 
participanții au fost salutați de 

tovarășul Ion Dincă, primarul 
general al Capitalei, președinte
le Comitetului de organizare, 
care a arătat, printre altele, că 
această mare competiție este 
chemată să afirme înalte vir
tuți umane, curajul, bărbăția și 
demnitatea, să promoveze mă
rețele idealuri de pace, priete
nie și bună înțelegere între po
poare. După aceea. Jerald Jor
dan, președintele C.I.S.S. a sub
liniat semnificația acestor 
jocuri.

Este aplaudată cu căldură a- 
ducerea pe stadion a steagului

DOUĂ PUNCTE PREȚIOASE PENTRU HANDBALIȘTII 
ROMÂNI

Sorții au adus în fața echipei 
române de handbal, chiar la 
meciul de debut, puternica for
mație a Norvegiei (locul II la 
ediția trecută), una din favo
ritele turneului. Trecînd peste 
emoțiile inerente ale primului 
joc, handbaliștii români au e- 

despărțeau de titlul balcanic, 
pe care și-l păstrează pe de
plin merit Au cedat, la ace
lași scor, echipele Greciei șl 
Iugoslaviei. Din păcate, în ul
tima zi, n-am putut asista la 
așteptata apariție a campioanei 
iugoslave în fața primei noas
tre rachete. Mima Jausovec a 
anunțat, sîmbătă seara, că nu 
poate juca, suferind o recidivă 
a traumatismului de la mina 
dreaptă, care o făcuse indispo
nibilă și în săptămîna prece
dentă venirii sale la București. 
„Derbyul" balcanic feminin n-a 
avut loc...

Pe podium rămîne încă un 
loc vacant Este cel care acor
dă titlul de campioană în în
trecerea echipelor masculine. 
Reprezentativele României șl 
Bulgariei sînt Inegalitate (1—1), 
după cele două partide de sim
plu, dublul fiind aminat pentru 
astăzi, începînd de la ora 10.

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

C.I.S.S., precum și momentul 
în care șeful delegației sue
deze a înmînat conducătorului

lotului român stindardul Jocu
rilor, steag pe care țara noas
tră îl va păstra pînă la viitoa
rea ediție, din Iran (1981). A- 
pariția pionierilor, care au ofe- 
rit flori conducătorilor de dele
gații și au dat drumul la zed 
de baloane purtînd însemnele 
PACE, PRIETENIE, a consti
tuit un alt moment emoționant. 
Frumoasa festivitate de deschi
dere s-a încheiat cu o „repri
ză" de dansuri populare pre
zentată de cîteva sute de mem
bri ai Asociației surzilor din 
România. j

chilibrat destul de repede în
trecerea, preluînd apoi condu
cerea (10—9 la pauză). în par
tea a doua a meciului disputa 
a fost extrem de dîrză. în min.

(Continuare in pag. 2—3)



ÎNTRECERI ATRACTIVE PE HARTA „DACIADEI"
GALAȚI : BOGATA AGENDA 

COMPETIȚIONALĂ

Sîmbătă și duminică, la Ga
lați, o bogată agendă competițio- 

-- ’ ----- ---------cu
Sa- 

con- 
sin- 
JuI- 

pădurea

șl studenții Radu Bir că și An
ton Rău. De asemenea, au avut 
loc întreceri de handbal, volei și 
baschet In sala Comerțul. (Tele- 
mac SIBIOPOL, coresp.)

Campionatele naționale de sărituri în apă i Etapa a

nalâ în cadrul competiției 
caracter național „Daciada4*. 
la de popice a găzduit un 
curs feminin dotat cu „Cupa 
dicatelor**, ciștigat de Iulia 
descu (Comerțul). în _“J 
Gîrboavele s-a desfășurat un 
concurs de orientare sportivă, la 
care au luat parte 11 echipe fe
minine și 30 formații masculine. 
Au terminat învingătoare echi
pele alcătuite din Elena Fin
itei — Tanța Vasiliu, C Ursu — 
C. Cantea (ambele de la A.S. 
Ancora). Terenurile de tenis de 
la complexul Dacia și baza 
ICMSG au cunoscut și ele o ani
mație deosebită. Din cei peste 
150 de participant s-au eviden
țiat Florin Stăncioiu (ICMSG)

BRAȘOV : INTERES DEOSEBIT 
LA „TRACTORUL"

înscriși 60 de participant! și că 
cicloturismul se află și el la 
loc de cinste, 30—40 de tineri 
pleclnd, săptămînal, in diferite 
excursii în județ. (Carol GRUIA, 
coresp.)

ÎN ÎNTRECERILE SENIORILOR,
ÎNVINGĂTORI JUNIORII!

MAXIM

500 DE TINERI
(Urmare din pag. 1)

mai menționăm încă una din 
marile performanțe ale echipei 
feminine a județului Hunedoa
ra : ea a fost alcătuită numai 
din eleve premiante la învăță
tură !

La băieți, reprezentanții Li
ceului Nicolae Bălcescu din 
Cluj-Napoca și-au „răzbunat" 
colegele, situate pe locul II, rea- 
lizînd cel mai bun punctaj — 
15 063 — după o dispută spec
taculoasă cu elevii liceului Ni
colae Bălcescu din Craiova. 
Piatra de încercare a competi
ției băieților a constituit-o pro
ba de înălțime, încheiată cu 5 
cîștigători, la egalitate: doi ie
șeni — Radu Prisăcaru și A- 
drian Mierlușcă (Liceul 8 Di- 
mitrie Cantemir), doi bucu- 
reșteni — Cristian Rădulescu și 
Grigore 
Liceului 
clujean 
1,75 m. 
bucurie 
care realizase anterior încă un 
„loc unu" la greutate). Cu noua 
sa performanță, Ion Aitai a 
decis soarta competiției în fa
voarea Liceului pe care îl re
prezenta. In schimb, 
Rădulescu, creditat 
a părăsit concursul 
măgit, întrucît nu 
repeta performanța 
rea finală. Ploaia, ; 
concurs pe întreaga 
probei de înălțime, 
bucureșteanului un 
foarte incomod.

Inițiativa organizării in al
ternanță cu probele pentatlo
nului a unui concurs de ștafete 
pentru elevi a constituit, de

Mihai (reprezentanții 
industrial nr. 20) și un 
— Ion Altai, toți cu 
Am notat explozia de 
a atletului clujean (cel

Cristian 
cu 1,96 m, 
ușor deza- 
și-a putut 
în întrece- 

prezentă în 
durată a 

, i-a fost 
adversar

întreprinderea Tractorul- 
competițiile sportive din 
„Daciadei” se bucură de

La 
Brașov 
cadrul ..... 
un interes deosebit. O primă do
vadă este faptul că, In prezent, 
peste 2 000 de tineri de aici sînt 
angrenați în diferite întreceri 
organizate între secții șl sectoa
re, cu participarea a 24 echipe 
de fotbal. 22 ae handbal, 24 de 
popice și 20 de tenis de masă 
(fără să mai vorbim de cei care 
Iși dispută întîietatea la centrul 
de copil al clubului). Ar mal 
trebui adăugat, de asemenea, că 
intr-un concurs de scrimă sînt

BRĂILA : INTERESANTA 
COMPETIȚIE DE ÎNOT

In cadrul „Daciadei”, la Bră
ila s-a desfășurat cea de a cincea 
ediție a „Cupei Brăilei” la Înot, 
la care au participat sportivi 
de la Școala sportivă Brăila, 
Școala generali nr. 23 Brăila, 
Dinamo București, Școlile spor
tive nr.
Liceul 
radea. ___  —
petiția de înot pe primele 
locuri
Șc. sp. 
Lie. 4 Galați, 
coresp.)

1 și 2 din Constanța, 
nr. 4 Galați și Crișul O- 
După trei zile. în com- 

... , ‘ ') trei
s-au clasat in ordine : 

Brăila, Crișul Oradea și 
(Traian ENACHE,

campion național, 2. Ion Ganea 
(C.S.M. Sibiu) 643,15, 3. Vic
tor Bastar (C. S. Școlarul Buc.) 
550,90 ; platformă senioare : 1. 
Anca Făgețean (C. S. Școlarul 
Buc.) 415,83 — campioană na
țională, 2. Mariana Marc 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 404,57, 3.

DIACG

CÎȘTIGAȚI PENTRU ATLETISM
asemenea, o reușită. Și ca spec
tacol și, credem noi, ca pers
pectivă. Realitatea atestă 
există în școli numeroși 
îndrăgostiți de probele de 
gare (sprint și demifond) 

să asigure elemente de 
și, de ce nu, să revi- 
performanta. Avem în 
mai ales, pe elevii din 
Hunedoara și pe ele-

că 
elevi 
aler- 

în
măsură 
valoare 
talizeze 
vedere, 
județul 
vele din Iași și Dolj. Formula 
de concurs a fost și ea inspi
rată, presupunînd o muncă deo
sebită în unitățile școlare și nu 
improvizarea ad-hoc a unor for
mații oarecare.

Peste bucuriile șl decepțiile 
inerente în orice întrecere, a 
ciștigat sportul, atletismul în 
speță, nu numai școlile care 
au avut echipe finaliste la Arad, 
dar și însuși orașul gazdă. Aici 
tribuna stadionului a fost pli
nă cu numeroși spectatori, care 
au creat un cadru deosebit de 
încurajator pentru foarte tine
rii concurenți. Atletismul place, 
aduce spectatori, dacă competi
țiile sînt organizate bine. Și 
aici așa a fost. Intr-un efort 
colectiv. Comitetul județean 
U.T.C., organizațiile sportive lo
cale, pionierii, profesorii de e- 
ducație fizică s-au remarcat 
printr-o colaborare rodnică.

In acest context, a surprins 
cu atît mai mult absența repre
zentantului federației de resort! 
Premiul C.N.E.F.S. a fost de
cernat elevei Doina Gheorghiu 
(Liceul 8 „Dimitrie Cantemir" — 
Iași) pentru „cel mai bun punc
taj pe probă" : 976 puncte.

Cluj-Napoca, 16 549 p. 3. Liceul 
D. Cantemir, Iași, 15 739 p ; bă
ieți _ 1. Liceul N. Bălcescu,
Ciuj-Napoca. 15 063 p, 2. Liceul 
N. Bălcescu, Craiova, 14 972 p. 3. 
Grupul școlar Rulmentul Bîrlad, 
13 302 p. Individual (fete) : 100 m 
— Doina Budirincă (Lie. Ind. 6 
București) 12,0 ; lungime — Floa
rea Af loarei (Lie. 2 Deva) 5,55 m; 
greutate — Floarea Afloarei 11,17 
m ; Înălțime — Doina Gheorghiu 
(Lie. D. Cantemir, Iași) 1,63 m ; 
400 m — Ileana Mora (Lie. N. 
Bălcescu, Ciuj-Napoca) ; (băieți): 
100 m — Io han Schromm (Lie. 
Ind. 7, Sibiu) 10.9 ; lungime — 
Iulian Sin (Lie. N. Bălcescu, 
Craiova) 6,54 m ; greutate — 
Ion Aitai (Lie. N. Bălcescu, Cluj- 
Napoca) 13.83 m ; 800 m — Ha- 
ralambie Dumitraș (Lie. Ștefan 
cel Mare, Suceava) 2:00,0.

EDIȚIA INAUGURALA A CON
CURSULUI DE ȘTAFETA AL 
ELEVILOR. Fete : 400 + 300 + 
200 4- 100 — Iași 2:20,0 ; 4 X 200 
m — Dolj 1:46,6 ; băieți : 800 + 
400 4- 200 4~ 100 — Hunedoara 
3:28.0 : 400 4- 300 4- 200 4- 100 — 
Hunedoara 2:04,7.

Sîmbătă și duminică au avut 
loc, la ștrandul Tineretului din 
Capitală, ultimele intreceri din 
cadrul campionatelor republi
cane de sărituri în apă pen
tru seniori și senioare.

Sîmbătă, în Întrecerea senio
rilor de la trambulina de 3 m, 
Vasile Nedclcu (Progresul 
București) a cucerit Încă 
titlu de campion național. 
pășindu-1 pe „veteranul" 
Ganea, care ni s-a părut
a fost depunctat la unele sări
turi cu un coeficient ridicat de 
dificultate.

Disputa fetelor de la plat
formă a revenit junioarei Anca 
Făgețean (C.S. Școlarul Bucu
rești), care se anunță ca o spe
ranță în acest sport atît 
frumos și spectaculos.

Duminică, senioarele s-au 
trecut Ia trambulina de 3 
iar seniorii la platformă. Fe
tele ne-au oferit o întrecere 
interesantă ale cărei protago
niste au fost Magdalena Toth 
(Crișul Oradea), elevă a antre- 
noarei Viorica Kelcmen și 
Georgiana S&căleanu (Progre
sul București), pregătită de 
Melania Decuseară. Talentata 
junioară din Oradea a cucerit, 
în cele din urmă, titlul de cam
pioană.

La platformă băieți a ciștigat, 
de asemenea, un junior : Alexan
dru Bagiu (Crișul) care — deși 
la o săritură prin stînd pe 
mîini a primit nota 0 — a re
ușit. datorită avansului avut, 
să-1 depășească pe Ion Ganea.

FINALA

PENTATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR. Clasament final pe echipe : 
fete — 1. Liceul nr. 2 Deva, 
17 839 p, 2. Liceul N. Bălcescu,

O

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. 1)

45, la scorul de 14—14, forma
ția română a trebuit să supor
te handicapul unei eliminări pe 
timp de 5 minute. Norvegienii, 
in frunte cu Roar Klavenes (11 
goluri), un jucător cu deose
bite calități, au forțat victo'ria; 
sportivii noștri au rezistat însă 
cu o mare ambiție, reușind în 
final să obțină o victorie 
(21—19) extrem de prețioasă. 
Cei mai buni jucători ai învin
gătorilor: Miu (8), Nica (4), Di
ma (2), Cerchia (3) și porta
rul Bogdan.

O primă surpriză s-a înregis
trat în partida Suedia — Italia. 
Deși conduși la pauză cu 9—7, 
handbaliștii italieni au reușit 
să egaleze (11—11 în min 45), 
pentru fca apoi să cîștige intr-un 
final interesant cu 17—14. Alte 
rezultate: R. F. Germania — 
Ungaria 20—10 (10—5); Dane
marca — Bulgaria 24—11 (8—5).

continuare, fotbaliștii vest-ger- 
mani au controlat jocul, au 
restabilit egalitatea prin Payer 
(min. 20) și au ratat o lovitură 
de la 11 m (Ransch, min. 25). 
în repriza secundă, echipa 
R.F.G. a avut inițiativa aproa
pe în permanență, a acționat 
simplu și eficace, creînd dese
ori panică în careul advers. Co
ordonatorul de joc Payer și-a 
pus de cîteva ori colegii în po
ziții de a înscrie, două ocazii 
fiind fructificate de Ziegler 
(min. 64 și 70). Cu un minut 
înainte de sfîrșit, Deohman, a 
stabilit scorul de 4—1, printr-o 
acțiune personală. A arbitrat 
foarte bine C. Manușaride.

TURNEUL DE FOTBAL
R.F. GERMANIA - SUEDIA

4-1 (1-1)

U.R.S5. - TURCIA 2-0 (0-0)
In deschiderea cuplajului 

ce a avut loc după-amiază 
Î>e stadionul Progresul, fotba- 
iștii sovietici au ciștigat greu 

în fața ambițioasei echipe a 
Turciei. In repriza a doua, for
mația U.R.S.S. a acționat mai 
ordonat și a fructificat două o- 
cazii prin Perevezentev (min. — ■ — - - - — A65) și Pleșakov (min. 82). 
condus bine Gh. Dragomir.

Prima partidă din cadrul tur
neului de fotbal, desfășurată pe 
stadionul Dinamo după festivi
tatea de deschidere a Jocurilor, 
a revenit selecționatei R.F. Ger
mania, care și-a dovedit supe
rioritatea în fața echipei Sue
diei. La două minute de la în
ceperea meciului, după o lovi
tură de colț la poarta R.F.G., 
Skowronek a încercat să de
gajeze, dar a expediat balonul 
In propria poartă și, astfel, 
Suedia a luat conducerea. In

BULGARIA - IRLANDA
4-0 (1-0)

Al doilea 
pe stadionul 
încheiat cu victoria netă a e- 
chipei Bulgariei. Golurile au 
fost realizate de Elefterov (min. 
32), Staikov (min. 46), Niko'ov 
(min. 50 și 69). A arbitrat bine 

Al. "

meci disputat 
Progresul s-a

Voinea.

Materiale realizate de
P. VINTfLA și A. VASILIU

PROGRAMUL ZILEI
BASCHET. Sala Di,na-mo, ora 

16 : Suedia - Australia ; Fran
ța — Polonia ; S.U.A. — Israel.

FOTBAL. Stadionul Voința, ora
16 : R.F. Germania — Cehoslova
cia ; ora 17,45 ; Argentina — Ro
mânia.

HANDBAL. Sala Floreascc, ora
17 : Ungaria — Suedia ; Italia — 
Iugoslavia.

ÎNOT Bazinul Dinamo, oro 10 :

ora 17 : finale.
ora

m,

serii preliminare ; _ _ .
TIR. PoligonuJ Dinamo, 

armâ calibru redus, 50 
focuri culcat.

VOLEI. Sala Olimpia, 
România — Olanda (f) ; _______
— S.U.A. (f) ; sala Construcții, 
ora 9 : S.U.A. — Olanda (nu) ; 
Finlanda — U.R.S.S. (m) ; ora 
16 : Iran — Japonia (m) ; Româ
nia — Italia (m).

ora

9 : 
«0

9 :
U.R.S.S.

tn zbor, de la platforma seni
oarelor, junioara campioană 

Anca Făgețean 
Foto : S. BAKCSY

REZULTATE TEHNICE: tram
bulină seniori : 1. Vasile Ne- 
delcu (Progresul Buc.) 666,47 —

E?.

„CUPEI EUROPEI"
(Urmare din pag. 1)

în 1:59,19, iar Natalia Mără- 
șescu în 4:02,66 (nou record 
național). Sînt cele mai bune 
performanțe din lume, la a- 
ceastă oră, pe 800 m și, res
pectiv, 1 500 m. Timpul Mciri- 
cicăi Puică (3:56,79 la 3 000 m)

s.23,68, 2. Bottiglieri (It) 23,30 
Rosset (Fr.) 23,96, 4. Buia (R)
24,11, 5. Pursiainen (Fini.) 24,16, 
6. Suess (Elv.) 24,53 ; 400 m : L 
Linda Aksenova (URSS) 52,81, 2. 
Bottiglferl (It.) 52,85, 3. Tăriță
(R) 53,05, 4. Hăggman (Fin.)
53,57, 5. Lairlou (Fr.) 53,69. 6.
Pavlicici (Iug.) 55,27 ; 800 m : 1, 
Ileana Sila! (R) 1:59,19, 2. Dubois 
(Fr.) 2:00,55, 3. Muschta (URSS)

Elena Cîrstică (Progresul Buc.) 
369,95 ; trambulină senioare :
1. Magdalena Toth (Crișul) 
510,00 — campioană națională,
2, Georgiana Săcălcanu (Pro
gresul Buc.) 506,52, 3. Mihaela 
Atanasiu (C.S. Sc. Buc.) 492,92; 
platformă seniori : 1. Alexan
dru Bagiu (Crișul) 661,45 —
campion național. 2. Ion Ganea 
(C.S.M. Sibiu) 639,20, 3. Mat
hias Kaiss 
471,82.

(C.S.M. Sibiu)

Paul IOVAN
ac

CORNELIA POPA

este, de asemenea, printre cele 
mai bune prestații mondiale 
(nu uităm însă că, oricum, ea 
se află pe primul loc cu 
8:46,4), ca și noul record, al 
treilea din acest an, al Doinei 
Bădescu la 400 mg (58,83).

Aceste fete au constituit, de
altfel, pilonii de bază ai repre
zentativei României, 
evoluție a 
ansamblul 
nele probe

a cărei 
fost remarcabilă, în 
ei, chiar dacă la u- 
comportarea atlete-

swwwwwwv LWWWWWW
2

la amiază, 
delegațiilor

1

Duminică 
conducătorii 
reprezentativelor femini
ne de atletism ale celor 
opt țări participante la 
semifinala „Cupei Euro- 

de la București au 
primiți la sediul 

C.N.E.F.S., de la Com
plexul sportiv „23 Au
gust", de către președin
tele C.N.E.F.S., general 
It. Marin Dragnea, și 
președintele F.R. Atle
tism, ing. Mihail Flores- 
cu.

A\\\\\\\\\WJ k\\\\\\\\\W
lor noastre a fost într-o oare
care descreștere față de alte 
concursuri din acest sezon.

Succesul de ieri al atletelor 
noastre se adaugă unui lung și 
frumos șir de izbînzi. Acum, în 
fața lor stau două obiective 
majore ale anului 1977, finala 
Cupei Europei (13, 14 august) 
și, după numai cîteva zile, Uni
versiada de la Sofia. Atenție, 
mare atenție la pregătirea pen
tru aceste două mari examene ! 
Și, să nu uităm, mult succes !...

îoo m 
(URSS) 
11,69. 3. 
slairien 
11,88, ____ . .
m ; L Linda Kondratieva (URSS)

6.

Vera Anisimova 
2. BoWgllerl (It.) 
(Fr.) 11,75, 4. Pur
ii,81, 5. Buia (R)

: 1.
11.65, 
Aliza
(Fin.) _ . . ..
sokac (lug.) 11,95 : 200

2:01,25 4. Virkberg (Fin.) 2:04,55,
5. Faesl (Elv.) 2:05,34, 6. Pescalil
(It) 2:05,51 ; 1500 m : L Natalia 
Mărășescu (R) 4:02,65 — nou re
cord, 2. Tyneflă (Fin.) 4:10,68, 3. 
Dorio (It.) 4:10,84. ’
(URSS) 4:15,96, -
4:18,22, 6. “ ■
3 000 m : 
8:56,97, 2.
9:06,83 3. Buerki (Elv.) 9:07,56, 4. 
Gargano (It.) 9:07,93, 5. Debrou- 
wer (Fr.) 9:08,44, 6. Pulkkincn
(Fin.) 9:16,69 ; 100 m g : 1. Llu- 
bova Nikitenko (URSS) 13,45, 2, 
Ongar (It.) 13,51. 2. Prevost (Fr.) 
13,80, 4. Mirza (R) 14,22, 5. Lem- 
piăinen (Fin.) 14,22, 6. Kehril 
(Elv.) 14,69 ; 400 m g : L Tatiana 
Storojeva (URSS) 57,16. 2. Bădes
cu (R) 53,83 — nou record, 3. 
Cirulll (It.) 59,23, 4. Richard (Fr.) 
59,70, — nou record, 5. Helbling 
(Elv.) 61,42 6. Savle (lug.) 62,39 ; 
4X100 m ---------- - ---------‘
Suiter, 
U.R.S.S.
Finlanda 
România 
U.R.S.S.
clunova, 
România 
rîță, Sila!) ...
3:35,79, 4. Finlanda 3:37,42, 5. Ita
lia 3:43,89, 6. Iugoslavia 3:44,52 ; 
Lungime : 1. Alina Gheorghiu 
(R) 6,68 m, 2. Curtet (Fr.) 6,18 m,
3. Pancetovicl (Iug.) 6,17 m, 4. 
Alfeeva (URSS) 5,99 m, 5. Lusti 
(Elv.) 5,91 m, 6. Clemente (It.)
5.85 m ; înălțime : L Cornelia 
Popa (K) 1,83 m, 2. Slmeonl (It.)
1.86 m, 3. Boiko (URSS) 1,79 m.
4. Sundqvlst (Fin.) 1,79 m, 5. 
Debourse (Fr.) 1,76 m, 6. Hrepev- 
nik (Iug.) 1,73 m ; greutate : 1. 
Vera Zapkalenko (URSS) 19,05 m, 
2. Groapă (R) 16,32 m, 3. Petruc
ci (It.) 16,23 m, 4. Bertimon (Fr.) 
16,28 m, 5. Metso (Fin.) 15,62 m,
6. Silverio (Port.) 14,93 m : Disc: 
1. Faina Melnik-Veleva (URSS) 
66,80 m, 2. Menis (R) 61,32 m, 3. 
Salminen (Fin.) 54,76 — nou re
cord, 4.
— nou 
52,56 m, 
Silverio

3.
4. Romanova

5. Sverc (Iug.) 
Renties (Fr.) 4:24,81 ;

1. Maricîca Puică (R) 
Romanova (URSS)

: i. Franța (Alize, Roeset, 
Delachanal) 44,64, 2.
44,83, 3. Italia 45 39, 4.
45,70, 5. Elveția 44,08, 3.
47,48 ,’ <X400 m : L

(Tlîna, Bagreanțeva. Kul- 
Aksemova) 3:29,49, 2.
(Baciu, Diaconiuc, Tă- 

3:32,77 3. Franța

i (Fin.) 54,76 
Stojkovici <T-ug.) 52,58 m 
record, 5. Pfister (Elv.) 
6. Zambon (It.) 50,66, 7.

___  _ (Port.) 49.1« - nou re
cord ; Suliță : 1. Ev» Zdrgâ (B) 
57,22 m, 2. AmJcl (It.) 51,96 m, 3. 
Kurian (URSS) 51,12 m, 4. Basso 
(Fr.) 48,38 m, 5. Menjhart (Iug.) 
48,04 m, (. Melso (Fin.) 46,76 m.

MUNICH 
GHIU-DEJ 
Mii de spe 
minică Li 
a câmpie» 
diția 1977, 
Porcinului.

In cca r 
cea rezerv 
Banu și-a 
cîștigînd a 
spectaculoa 
Ernest Miil 
lergălor Tr 
terminind c 
te. Din pă 
nu au puți 
alert, fiind 
Cursa junii 
tă copios c 
conu. iar p 
bra a reve 
xandru UU 
gătorilor în 
mele laure:

CLASAM 
(clasa pTnă 
Banu (Poia 
E. Millner 
12 p, 3. Tr. 
Brașov) 10 
pedo Zărni 
ghe Voicu 
6 p, 6. S. 
tiva Ploieșt 
sa pină la 
conu (Flacă 
reni) 15 p, 
Tg. Jiu) 1 
(I.T.A. Tg. 
Mobra : 1. 
Zărncști) 15 
celui Cîmpi 
se (Musceli

Acumulîn 
de puncte 
M. Banu, 
Ilieș condui 
mente gene

T

r
Balcaniada de baschet

ECHIPA ROMÂNIEI
PLOIEȘTI, 17 (prin telefon), 

întîlnirea decisivă pentru cuceri
rea titlului de campioană balca
nică La baschet-junioare s-a des
fășurat sîmbătă seara, între e- 
chipele României și iugoslaviei. 
Repurtînd victoria cu 83—68 (39— 
34), sportivele iugoslave (care în
vinseseră vineri seara formația 
Bulgariei) au cîștigat titlul bal
canic pentru a treia oară conse
cutiv. Victoria oaspetelor este pe 
deplin meritată deoarece au pre
zentat lotul cel mai complet, cu 
multe jucătoare înalte, valoroa
se. De fapt acesta a fost prin
cipalul atu al selecționatei iugo
slaviei în meciul de sîmbătă, 
cînd baschetbalistele românce nu 
au putut face față evidentei su
periorități sub panouri a adver
sarelor, bune recuperatoare și 
eficace. Echipa română a încer
cat diferite formule de joc, a in
sistat asupra apărării agresive, 
dar nu a reușit decît să micșo
reze, uneori, diferența de scor. 
Au marcat : Milosavievici 20, 
Stanojevici 17, Maistorovici 14, 
Mrdgenovici 10, Jerenici 9, Pe- 
peunici 7, Bacanovici 12. Kan- 
ganovici 4 — pentru Iugoslavia, 
respectiv, Filip 17, Szabo 14, Ma- 
reș io, Radu 7, Ciobotaru 6, Tă- 
năsescu 4, Cuțov 4, Fotescu 2. 
Sandu 2, Ciubăncan 2.

Au arbitrat Kubouris (Grecia) 
și Labov (Bulgaria).

Evoluînd la un nivel superior 
zilei precedente, reprezentativa 
României a întrecut duminică 
seara — în partida de închidere 
a Balcaniadei — selecționata Bul
gariei CU 77—65 (44—35). Meciul a 
fost dominat de sportivele ro
mânce, mai combative în apă
rare, mal precise în acțiunile o- 
fensive și aruncările la coș și cu 
două jucătoare care s-au ridicat 
deasupra coechipierelor și adver
sarelor, Elena Filip și Ecaterina

PE EO
Szabo. Forn 
vedit multă 
perat deseoi 
Insuficient p 
cesul reprez 
Au marcat : 
Cuțov 14, C 
Ciubăncan 4, 
mânia, resp 
Zakatanova 
Banklarova 
ciarova 6, J 
2. Au arbit 
cia) și Kra: 
rezultate : R 
Iugoslavia 9 
nia (senioare 
(40—39).

Dumil

MÎINE, 
1N

U
Mline, în ( 

Parcul copiii 
primei edi 
PRIETENIA" 
celor mal tl 
ani). După < 
echipele par 
părțite In d 
Cehoslovacia 
România. B 
a n-a), al 
următorul : 
R.D.G. șl 
MIERCURI : 
și Polonia - 
U.n.SJj^OR 
mănTa^^W 
cuplajul li 

Sîmbătă s 
neulul și n 
rile 3—4 șl

NIKOLAI POPOV [U.R.S.S.]
„MEMORIALUL SADOVEAN

Două runde „fierbinți*4, agitate, 
cu surprize și rezudtate contradic
torii, au încheiat cea de a Iii-a 
ediție a turneului internațional 
de șah de la Iași, „Memorialul 
Sadoveanu4*.

Mai proaspăt și mal calm, tînă- 
rul maestru sovietic NIKOLAI 
POPOV, campion al R.S.S. Mol
dovenești, a reușit să obțină vic
torii (cu Gumrukctoglu și Szme- 
tan) adjudeeîndu-și astfel primul 
loc. Principalul său contracandi
dat. Jacek Bielczyk, după o re
miză cu Vaisman, în runda a
12- a, a fost învins de Bellon, în 
ultima rundă, și stopat, astfel, în 
cursa pentru primul loc. Confir
mă ascensiunea din acest sezon 
maestrul timișorean Alfred Ker- 
tesz, care încheie turneul pe locu
rile 2—3 (victorie la Bellon și re
miză cu Szilagyi, în runda a
13- a).

IN

da a 12-a), 
0—1, Gum-r 
0—1, Foișor 
(runda a 13

CLAS AM E 
de a m-a 
MihaU Sad< 
rul : 1.
12 posibile.' 
tesz, Bielczj 
Botez, Stan< 
7 p, 7. Belii 
Vaisman, F< 
(Argentina) 
4 p, 12. G 
2*/a p, 13. C.

O mențiut 
celent orgai 
(eană de șa



ipionatului Un chestionar cu 3727000 de răspunsuri

UNCTE
STEAUA A RATATI AMBELE SALE OBIECTIVE

CE DOREȘTE PUBLICUL?
ILIEȘ
GHEOR- 
telefon). 

isistat du- 
etapă 

Macros e- 
pe' dealul

I
I

0 „Poli" Timișoara a pier
dut 150.000 de spectatori... 
0 Dumitrache — plus 
25.000! 0 Secretul popu

larității

Lntă clasă, 
lor, Mihai 

valoarea, 
pșe într-o 
cu tînărul 
pscutul a- 
, toți trei 
e comple- 
Iți seniori 
k ritmului 
I 1—2 ture. 
I domina- 
|meo Dia- 
ptelor Mo- 
I lui Ale- 
buî- învin- 
lastfcl nu- 
I etape.
I- seniori

M. 
I) 15 p, 2.
I Zărnești) 
bagu roșu 
lub (Tor- 
I. Gheor-
II Buzău) 
[(Locomo- 
liori (cla- 
I. R. Dia- 
Lnica Mo
le (I.T.A. 
n. Sefter 
I Motorete 
I(Torpedo 
Ina (Mus- 
1.3. I. Ta- 
Ig) 10 P- 
liaximum 
lape (30), 
| și Al. 
lei clasa-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I

ESCU I
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I
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pi a do- 

a recu- 
cau. dar 
plita suc- 
României. 
zabo 19, 
Radu 4, 

ptru Ro- 
hova 16, 
blova 9, 
[7, Gran- 
tinghieva 
is (Gre
ta) . Alte, 
pare) —
I Romă- 
Pa 9G—67

I
I
I
I
I
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I
I
I

Să încercăm o „radiografie" 
a publicului spectator care a o- 
norat cu prezența sa campio
natul 1976—77. In primul rînd, 
două cifre. în ediția recent în
cheiată, publicul spectator se 
cifrează la 3 727 000 (aproxima
ția este inclusă) față de 4 100 500 
în ediția anterioară. Cu alte cu
vinte, o scădere de aproape 
400 000, ceea ce reprezintă un 
procentaj deloc neglijabil: 10%. 
Pentru o mai bună orientare, 
să vă prezentăm clasamentul 
orașelor :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11. 
12.

București 
Croi ova 
Timișoara 
Oradea
Arad
Bacău 
Reșița 
lași
Constanța 
Pitești
Tg. Mureș 
Petroșani

1 111 700
376 000
273 000
217 030
208 000
199 000
179 000
173 000
166 500
165 100
124 500
117 000

In ediția 
anterioară

1 024 000 
456 000 
415 000 
265 0C0 
221 000 
222 000 
202 000 
23T ooo 
155 000 
185 000 
1«0 000 
92 000

necompa-Să notăm două cifre 
rabile cu ediția anterioară: Hu
nedoara — 244 000 — adică o 
cifră cu care se clasează pe 
locul 4 și Galați — 163 000.

Ce ne arată acest clasament ?
El _ marchează o scădere a 

numărului spectatorilor, excep- 
tînd două orașe: Constanța și 
Petroșani. (Capitala nu intră în 
această situație, deoarece plu
sul înregistrat are ca bază pre
zența a cinci echipe bucurește- 
ne în ediția 1976—77). Cele mai 
mari scăderi le înregistrează Ti
mișoara (minus 150 000) și Cra
iova (minus 80 000). Răceala 
publicului timișorean se poate 
explica prin neimplinirea unei 
echipe care anunța o rapidă 
ascensiune. La Craiova se poa-
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TOR

gyi
aisman 
Standu

Vz-%

Jngaria) 
2P, 8—9. 
S z metan 
arcovici 
(Turcia)

la tur- 
locu-

ȘAH

al celei 
rialului 

ăto- 
din

tost ex- 
a jude- 
Iași.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• BARAJUL PENTRU DIVIZIA
C. Ieri s-au disputat meciurile 
retur ale barajului pentru pro
movarea tn campionatul Diviziei 
C. Iată rezultatele înregistrate (e- 
chlpele subliniate fiind promova
te) : Mecanică fină București — 
Textila Roșiori 2—0 (0—0). Zim
brul Suceava — Viitorul Hîrlău 
dud. iași) 2—0 (1—0), I.C.I.M. Cu- 
gir — Oțelul Reghin 6—2 (2—1), 
Minerul Vulcan (jud. Hunedoara) 
— Libertatea Arad 3—0 (2—0), 
Constructorul Tg. Jiu — Victoria 
Craiova 2—o (2—0), I.T. Brașov — 
Carpați Mîrșa (jud. Sibiu) 1—0 
(0-0), Construcții montaj Cluj- 
Napoca — Minerul Voivozi dud. 
Bihor) 3—0 (2—0). Chimpcx Con
stanța — Unirea Gîrbovi (jud. Il
fov) 6—3 (o—l, 2—1) — după exe
cutarea loviturilor de la 11 me
tri, sticla Poiana Codrului (jud. 
Satu Mare) — Minerul nba (jud. 
Maramureș) 0—1 (0—1), Forestie
rul Covasna — Petrolul Băicoi 
2—1 (1-0), Electrodul Slatina — 
Electra Titu 2—0 (0—0), Oltul Rm. 
Vtlcea — Mecanizatorul Simian 
(jud. Mehedinți) 1—0 (1—0),
I.J.I.L. Piatra Neamț — I.U.P.S. 
Miercurea Cluc 1—1 (0—1), Mine
rul Oravița — Dinamo Timișoara 
1—1 (0—0), Granitul Babadag — 
Constructorul Brăila 4-0 (1—0), 
Rapid Panciu (jud. Vrancea) — 
Aripile Bacău 2—0 (2—0).
• DIVIZIONARELE „A“ IAU 

STARTUL PREGĂTIRILOR. în
ceputul acestei săptămîni mar
chează reluarea pregătirilor ma
jorității divizionarelor A pen
tru sezonul oficial de toamnă. 
După ce echipa campioană a 
țării, Dinamo București, a fă
cut primul pas, iată că, înce- 
pînd de astăzi, Jiul, Sportul 
studențesc, Politehnica Timișoa
ra, A.S.A. Tg. Mureș, F. C. 
Argeș, F.C.M. Reșița, Politeh
nica Iași, Sport Club Bacău, 
F. C. Bihor, U.T.A., F. C. Con
stanța, F. C. Corvinui și F. C. 
Petrolul își reiau și ele antre
namentele. Același lucru îl vor 
face, mîine, C. S. Tîrgoviște, 
F. C. Olimpia Satu Mare, la 
20 iulie cîștigătoarea „Cupei 
României", Universitatea Craio
va, iar trei zile mai tîrziu e- 
chipa Steaua.

• NE VIZITEAZĂ OLIMPIA 
LJUBLJANA ȘI SPARTAK 
SOKOLOVO. La începutul lunii 
august, echipele Olimpia Lju
bljana (prima ligă a campiona
tului iugoslav) și Spartak So- 
kolovo (divizia a doua din cam
pionatul Cehoslovaciei) vor în
treprinde turnee în țara noas
tră, la invitația echipei Sportul 
studențesc. în zilele de 6—7 au
gust, oaspeții vor participa și 
la un „turneu în patru", la Plo
iești, la care vor lua parte 
proaspăta promovată în Divizia 
„A" F.C. Petrolul și echipa stu
denților bucureșteni.

te vorbi despre coborîrea nive
lului spectacular al jocului U- 
niversității pe teren 
publicul 
făcut de 
echipei, 
Scăderea 
publicului pe celelalte stadioane, 
chiar dacă procentajul este mai 
mic, atrage atenția echipelor și 
jucătorilor asupra exigențelor 
sporite ale spectatorilor, mereu 
licitate de calitatea unor spec
tacole fotbalistice selecționate, 
transmise la T.V., din străină
tate. In același timp, această 
scădere constantă ridică proble
ma celei mai bune programări 
a jocului de fotbal, in raport 
cu condițiile sociale ale vieții 
moderne. Se pare că sîmbăta 
este ziua ideală pentru fotbal, 
astfel îneît grupul familial să 
aibă la dispoziție, în exclusi
vitate, duminica. In legătură eu 
aceasta, se poate vorbi și des
pre necesitatea programării me
ciului televizat în afara etapei. 
Disputarea meciului televizat în 
cursul zilei de duminică s-ar 
încadra foarte bine în progra
mul familial al duminicii.

Iată acum „clasamentul" eta
pelor din punct de vedere al

propriu, 
fiind mult mai satis- 
partidele televizate ale 
pe terenuri străine, 
oarecum constantă a

atenției publicului.

III. 175 000
XX. 164 000

vni-xix. 147 000

i. 137 000
ii. 135 000

VI. 135 000
XXVII. 133 000
XXIX. 128 000
XXVI. 127 000

XII. 121 000
XXX. 115 000

XI. 114 000
XVIII. 113 000

XIII. 112 700
XXI. 110 000

XXIV. 109 500
V. 102 000

XXII. 101 000

(m - 1.IX.) 
(d - 27.111.) 
(d - 10.X. 
s - 19.III.)
(d - 22.VIII.)
(d - 29.VIII.)
(d - 19.IX.)
(m - 25.V.)
(d - 5.VI.)
(d - 22.V.)
(d - 7.XI.)
(m - 8.VI.)
(d - 31.X.)
(m - 16.VI.)
(d - 14.XI.)
U - 2.IV.)
0 - 12.V.)
(S_d - 11—12.X.)
(s - 23.IV.)

șirul etapelor sub 
se încheie cu

Urmează 
100 000, care 
64 000 (etapa a XXVIII-a — d 
— 29. V.) și cu 35 000 (etapa a 
IX-a — d — 17.X.).

Se remarcă faptul că cifrele 
record se plasează in general 
la startul campionatului. După 
cum se poate vedea, etapele 1, 
2, 3, 6, 8, se află pe primele 7 
locuri, ceea ce este semnifi
cativ pentru interesul pe care-1 
manifestă publicul la început, 
în speranța unor jocuri mai 
spectaculoase.

Din cercetarea tabelului com
plet se mai constată că „decli
nul spectatorilor" se produce 
cam la jumătatea turului, după 
eliminările din cupele europe
ne. Cu alte cuvinte, sinusoida 
prezenței publicului se leagă 
aproape automat de spectacolul 
anunțat. In legătură cu aceas
ta, să mai notăm două situa
ții speciale, concretizate prin 
plusul de spectatori înregistrat 
la Constanța și la Petroșani. 
F. C. Constanța datorează acest 
plus spectaculoasei sale „cam
panii de salvare", care a cul
minat cu cei peste 25 000 de 
spectatori (din totalul de 166 500) 
prezenți la meciul cu Rapid. 
Petroșanii își datorează, se 
pare, creșterea succesului de 
public prezenței lui Dumitrache.

Acestea ar fi, deci, cifrele. 
Reducerea numărului de spec
tatori trebuie pusă în principal 
pe seama simplismului jocuri
lor, scenariul atacului continuu 
al echipei gazdă și al defensi
vei oarbe din partea oaspeților 
Clnd cvasicurent. Concomitent 
cu această schematizare a jo
cului, asistăm și la deplasarea 
interesului tribunei spre scorul 
în sine, indiferent de calitatea 
jocului. 'De aici și reacțiile nu 
întotdeauna elegante ale unei 
părți a publicului, atrasă, de 
pildă, mai mult de erorile de 
arbitraj decît de execuția teh
nică reușită.

Cifrele de mai sus trebuie să 
constituie un semnal de alarmă 
și o temă de meditație pentru 
echipele noastre. Publicul tre
buie cîștigat prin joc și prin 
luptă. Obsesia retrogradării nu 
mai poate paraliza la nesfîrșit 
o jumătate de campionat. Fap
tul în sine al retrogradării nu 

să reprezinte un 
r: : : b 

Începe să se constituie într-un 
veritabil al doilea eșalon, cu 
destulă priză la public. Exem
plele Rapidului, Bacăului și Pe
trolului, în pasajul lor prin Di
vizia _B, au fost edificatoare. 
Campionatul trebuie să rămînă 
un generos cîmp de întrecere, 
eu o popularitate din ce în ce 
mai mare. Aceasta este princi
pala învățătură pe care ne-o 
oferă și ne-o sugerează cifrele 
mai sus publicate.

mai trebuie
coșmar, deoarece Divizia

Ioan CHIRILA 
Adrian VASILESCU

Nu puțini sînt cei care mai 
caută adevăruri în cenușa 
fostului sezon fotbalistic. O 
cenușe în care mai mocnesc 
cîțiva cărbuni nestinși. „Căr
bunele" Rapidului — „de ce 
a trebuit să cadă în B tocmai 
echipa gluleșteană 7", „cărbu
nele" Stelei — „cum a fost 
posibil să rateze echipa mi
litară ambele sale obiective 7" 
etc. In aceste rinduri ne vom 
opri la cazul echipei Steaua, 
al cărui dublu eșec merită o 
analiză lucidă, care să pă
trundă în realitățile determi
nante pc care unii le mai a- 
coperă cu vorbe, cu motivații 
de mina a doua, tn ideea de 
a ne trimite... la altă adresă.

Din cele mai des vehicula- 
explicații ale 
Steaua, revin 

regularitate 
listei

calea spre titlu a 
Dumitru. După a- 
deschise, a urmat 

Steaua 
Jocul 

progresiv,

te

cu „ 
tn capiii 
următoarele mo
tive: 1) 
nereușită 
Vigu, la 
Cupei ;
mare a 
echipa 1 
tățile de 
ne 
campioană, începind cu pan
tomime finalului său de med 
de la Pitești și continuînd cu 
alte vreo două pantomime ju
cate cu mai multă sau mal 
puțină artă ; 4) nerevenirea 
echipei după „șocul Bruges" 
— cea mai neașteptată moti
vație dintre toate ! — pe care 
tocmai antrenorul Jenei o 
propune masei de iubitori ai 
fotbalului, uitînd că imensa 
lor majoritate au absolvit de
mult grădinița și știu să deo
sebească o rață de o gîscă, 
sesizind cu ușurință faptul 
că între etapa Bruges — sep
tembrie 1976 șl Steaua — mai, 
iunie 1977 nu se pot stabili 
legături cauzale decit dacă 
vrei să pari cu orice preț 
original. Dar hai să fim se
rioși l Și hai să privim atent 
fața echipei Steaua din pri
măvara care a trecut. Cea 
mai puternică formație a 
campionatului nostru — din 
punctul de vedere al lotului 
pe care-l are la dispoziție — 
a început returul tare, a în
vins la Constanța, acolo unde 
rivala nr. 1, Dinamo, avea să 
piardă, înfrîngere care — 
după părerea multora — des
chidea Stelei calea spre titlu. 
Un al doilea eșec surprinză
tor al dinamoviștilor, în fața 
Rapidului, a netezit — se

dublei ratări

dubla 
a lui
Pitești , ...

2) solicitarea
i internaționalilor din 
militară ; 3) facili-

care — se spu- 
a beneficiat actuala

și în finala 
mai

spunea — 
echipei lui 
ceste porți 
surpriza-surprizelor : 
s-a încuiat singură ! 
său s-a anemiat ____ ,
singurele piese care au avut 
un randament constant bun 
tn finalul de sezon fiind Ior- 
dănescu, Stoica și Sameș. Cei
lalți jucători au evoluat 
fluctuant spre mediocru și 
chiar submediocru. S-a re
simțit din plin căderea lui 
Dumitru, jucătorul de mare 
personalitate care de obicei 
„ține" (și susține) întreaga 
echipă, creierul și coordona
torul de joc al Stelei și al 
reprezentativei terminind se
zonul de primăvară vizibil 
obosit. întreaga echipă, dealt

fel, s-a prezen
tat în ultimele 
două luni in
tr-un regres pro
gresiv, inex
plicabil, dar se- 

limpede de spec
ia timp ce fi-

sizat foarte 
tatori. Și .
naiul de campionat al dina
moviștilor era \ dominat de o 
multilaterală accelerație, cel 
al steliștilor stătea sub sem
nul frînel. Frină pînă la ca
păt, la meciul de la Arad, 
sacrificat „strategic", dar za
darnic în beneficiul finalei 
Cupei, în care echipa bucu- 
reșteană întilnea o adversară 
mult mai proaspătă și mal 
ambițioasă decît ea. Aceasta 
ar fi istoria dublei ratări a 
Stelei. Dublu eșec a cărui 
cauză se află incontestabil 
mai mult în procesul interior 
al echipei decît în cele din 
afară. Știm bine că Steaua 
ar fi dorit nespus ca în anul 
celei de-a 30-a aniversări a 
clubului său să-i închine o 
reeditare a performanțelor 
(campionat 4- Cupă) din edi
ția precedentă. Nu și-a rea
lizat această dorință și pen- J __ dțn

încă 
din 

! săr-
un 

Cupei 
— P.e

tru motivul că Steaua - 
fotbal este, de pildă, 
departe de Steaua __
handbal, care a onorat 
bătoarea clubului cu 
„aur“ — ciștigarea i 
campionilor europeni 1 - 
care fotbaliștii nici nu-l vi- 
tează. încercați să faceți o 
sumară comparație Intre fot
balul Stelei și handbalul el. 
După primele... 15 deosebiri 
o sd înțelegeți și de ce a ra
tat anul acesta Steaua și 
campionatul și Cupa.

Marius POPESCU

PRIMA LA
DINAMO

...Simbătă 16 iulie. Campioana 
țării, Dinamo, a început mai 
devreme decît celelalte divizio
nare A pregătirile In vederea 
stagiunii de toamnă. Cu excep
ția jucătorilor de lot (Cheran, 
Sătmăreanu II, Dudu Georgescu), 
precum și a „învoiților44 pe di
verse motive (Ștefan, Dobrău, 
Dinu, Lucescu, Al. Moldovan), 
restul dinamoviștilor bucureșteni 
sînt prezenți la terenul din șos. 
Ștefan cel Mare, de la o oră 
matinală. Mai lipsește Roznai, 
care intenționează să se întoarcă 
la Jiul. Alături de „vechi- (Ef- 
timescu, Ghiță, G. Sandu, Lucu
ță, I. Marin, Custov, Vrînceanu, 
L Moldovan), recunoaștem gru
pul celor împrumutați temporar 
și reveniți la „formația-mumă“ : 
Augustin, Bucurescu, Mateescu șl 
Dragnea. Singurul nou venit este 
Cornel Țălnar, fosta aripă dreap
tă a divizionarei C Unirea Alba 
Iulia.

Tema primei lecții — antrena
ment de voie, mișcare liberă, ne
supravegheată — este adecvată 
momentului (abia vineri au re
venit de la mare jucătorii dina- 
moviști), dar aproape toți pre
feră mini-partide de tenis cu... 
piciorul în mai multe reprize, 
întrecerea — antrenantă, vioaie, 
cu „miză- (la 12 goluri se schim
bă terenurile) — se prelungește 
pînă la ora 12 fără ca vreunul 
să acuze oboseală. Pofta de joc 
își are explicația ei : „Timp de 
12 zile, cit a durat „perioada O- 
limp“, nimeni n-a lenevit. Zilnic, 
între două băi, s-a jucat Ia 
două portițe, pe plaje, nisipul 
însemnînd elementul de îngreu- 
iere al antrenamentelor ne plani
ficate, dar de toți acceptate cu 
mare plăcere**, ne spune Ion 
Nunweiller.

— Să deducem din 
spus că Dinamo n-a 
canță ?

— In condițiile unul ____
atît de scurt, o vacanță totală 
nici n-ar fi tost indicată. Doar 
odihna activă îi poate reda fot
balistului performer tonusul de 
concurs la 21 august, data star
tului competițîonal. și cum nici 
ziua primei manșe îu cupele eu
ropene nu este prea departe...

— Bate la ușă, așadar, o nouă 
ediție de campionat ; la 14 sep
tembrie Dinamo așteaptă din nou 
pe Atletico Madrid. Ce pregătește 
nou antrenorul Nunweiller față 
de sezonul trecut T

cele ce ai 
avut... va-

lnter-sezon

SFIRȘITUL CAMPIONATULUI TRECUT,
A ÎNCEPUT prima pregătirile...

Tenisul cu... piciorul, jocul recreativ și util al tuturor fotbaliștilor. 
‘ Custov (nr. 16), de cealaltă — 

Foto : V. BAGEAC
De o parte a fileului — Ghiță 
Augustin și Vrînceanu.
- în primul rind, o linie de 

mijloc mai tînără și deci mai 
aptă să îndeplinească imensul 
travaliu Ia nivelul fotbalului ac
tual. Notați-o de pe acum î Ion 
Marin — Augustin — Custov.
- Si 1
- își 

post în 
succes, 
matur, 
perfect, 
pentru
- Și 

rezervi ?
— El va fi stoperul de marcaj, 

în sarcina lui va intra neutrali
zarea înaintașului-virf din echipa 
adversă. în ideea de joc pe care 
o preconizez și pe care o vom 
fundamenta în cele cinci meciuri 
ale turneului din Olanda, și 
fundașii mei vor urca alternativ 
In sprijinul ofensivei. Și Cberan, 
și Dinu, și Sătmăreanu II. Pot 
uita, de pildă, cite goluri a în
scris Sătmăreanu II 7

— Din exemplele folosite de 
dv. pentru apărarea imediată, 
lipsește fundașul lateral stingă.
- Deocamdată nu știu cine îmi

— Augustin 
Dinu ?
va avea locul Iui, într-un 

i care a mai evoluat cu
Va fi liberoul echipei, e 

„bătăios", anticipează 
are ochi și pasa lungă 

contraatacuri.
lui Sătmăreanu II ce-i

fi

va acoperi acest post deficitar, 
Lucuță 7 G. Sandu ? Sau poate 
un al... treilea, priceput tn a <le-

IJ

I

patru ani am 
ori acasă Ia 
Este o echi-

poseda, dar și in a se lansa ho- 
tărît spre linia întîi ; întrucît, vă 
repet, pentru a pune realmente 
probleme adversarului el va tre
bui atacat pe ambele flancuri. 
Numai astfel îl vom dezechili
bra mai ușor, ii vom înlesni 
misiunea Iui Dudu Georgescu, a- 
supra căruia își vor îndrepta a- 
tenția în principal și apărătorii 
Iui Atletico Madrid.

— Faci ce faci și revii la A- 
tletico Madrid...

— Nu uit că acum 
condus-o de două 
ea, cu 1—0 și 2—1.
pă puternică, dar nu invincibilă. 
De atunci, din ’73 pînă azi, Di
namo a avut parte în cupele eu
ropene de adversari de renume, 
F.C. Kdln, Real Madrid, A.C. 
Milan, care ne-.au călit, ne-au 
eliberat de complexe.

...Din vestiarul care a găzduit 
dialogul cu Ion Nunweiller, ul
timul iese Augustin. îl însoțesc 
cîțiva metri. Simte că aștept două 
vorbe. „Am lipsit doar un an, 
dar mă întorc printre ai mei cu 
forțe sporite, adunate meci de 
meci pe terenurile unde a evo
luat Jiul. Știți ce a însemnat 
pentru mine un an de neîntre
ruptă activitate competițională 
a încheiat Augustin cu o între
bare plină de miez...

Gheorghe NICOLAESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE EXACTE LA 

CONCURSUL PRONOSPORT, 
ETAPA DIN 17 IULIE 1977

I. Ceahlăul — C.S.M. Sv. 2
II. C.F.R. Pașc. — Lam. R. X

IU. Foresta — Cet. Tg. N. i
IV. Fl. Moreni — Prah. Pl. X 
V. Gl. Bz. — Poiana Cîmp. X

VI. Caraim. Bușt. — Petr. Tîrg. 2
VII. Sirena Buc. — Met. Buc. X

VIII. I.C.S.I.M. Buc — FI. r. Buc. 1 
IX. T.M. Buc. — Electr. Buc, 1
X. Metalurg. — Mureșul Deva 2 

XI. Un. A. Iul. — C.F.R. Sim. 1 
XII. Oltul Sf. Gh. — Nltr. Făg. 2 

Xin. Tract. Bv. — Chim. or. V. 2 
FOND DE CÎȘTIGURI LEI 

132.152.
★

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO-

NOEXPRES DIN 17 IULIE 1977. 
FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 731.290 lei. Extragerea I :
7 28 40 27 14 33 ; extragerea a
II-a : 31 33 6 14 12 15 ; extrage
rea a IlI-a : 45 3 19 12 26 37 ;
extragerea a IV-a : 10 31 12 9 5
8 ; extragerea a V-a : 35 39 1 
36 4 ; extragerea a VI-a : 12 13 
33 7 36 ; extragerea a VH-a : 23 
31 34 5 20 ; extragerea a VIIl-a : 
8 4 36 18 28.

★

NU UITAȚI ! ASTAZI, ultima 
zi pentru procurarea biletelor 
la tragerea excepțională Loto <le 
mîine, 19 iulie 1977 I



ÎN CAMPIONATELE BALCANICE
RUTIERII NOȘTRI AU DECEPȚIONAT

Comportare inimoasa a ailcfilor la Varșovia

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEImopoulos (Grecia) 3h48:54 (medie 
orară 36,697 km) — campion bal
canic ; 2. Boian Ropert (Iugo
slavia) la 1:06 ; 3. Ivan Bobov
cian (Iugoslavia) la 1:31 ; 4. Ior
dan Pencev (Bulgaria) la 1:41 ; 
5. Miodrag Marihkovici (Iugo
slavia) la 2:14 ; 6. ilias Kelessi- 
dis (Grecia) la 2:48 ; 7. Kanelos 
Kanelopoulos (Grecia) la 2:51 ; 
8. Nikolas Louloukos (Grecia) la 
3:41 ; 9. Eroi Kucuhbahiricl (Tur
cia) la 3:42 ; 10. Mircea Romaș- 
canu (România) la 4:32... 20. Ion 
Butaru La 5:11 ; ... 26. Ion Cojo- 
caru la 7:46 ; ... 28. Vasile Teo
dor la 8:30.

Hristoche

S-A CLASAT PE LOCUL 3fuse-17 (prin te-. 
fond de o 
a încheiat 
în Poiana

POIANA BRAȘOV, 
lefon). O cursă 
deosebită 
duminică 
Brașov, cea de a X-a ediție a 
Campionatului Balcanic de ci
clism. întrecerea a fost palpitan
tă. iar virtuțile ei reale au fost 
amplificate de bărbăția cu care 
rutierii au înfruntat șl au în
vins toate dificultățile traseului 
și ale vremii potrivnice, adunate 
într-un șirag fără sfîrșit. învin
gătorul, ciclistul grec Thomas 
Timmamopoulos (23 de ani, ori
ginar din Salonic, student la E- 
lectrotehnică), poate fi socotit 
un veritabil erou sportiv al a- 
cestel tradiționale competiții.

Trebuie spus de la început că 
traseul pe care s-a disputat du
minică dimineața (start la 
8,20) cursa • ■■■■ ■”
— Brașov. Bran, Rucăr.
Brașov, '

de 
frumusețe 
la prînz.

ener-
Cînd

In acest moment zarurile 
seră aruncate.

Singurul care a ripostat 
gle a fost Vasile Teodor, 
fugarul avea 1:30 avans (cam cu
50 km înainte de finiș), el pleacă 
din pluton. După el, iugoslavul 
Bobovcian și bulgarul Petrov. 
Liderul ciclismului nostru Ișl e- 
puizeazâ forțele, dar distanța ră- 
mîne aceeași. Pe serpentinele 
Poienii, sleit de puteri, cedea
ză... Venit din urmă, plutonul 11 
depășește pe el șl pe Petrov.

Clasament : 1. Thomas Timma- NAUM

TITLUL
___ , j ora 
individuală de fond 

~ Poiana
Brașov,’ 140 km — are un înalt 
grad de dificultate, obllgindu-i pe 
rutieri să urce pante lungi, cu 
deschideri accentuate, și să co
boare pe serpentine cu viraje In 
„ac de păr“, finalul rezervîndu-le 
o escaladare de 14 km 1

Severul trial al valorilor ș!-a 
dublat dificultatea din cauza 
timpului neprielnic : s-a plecat pe 
o vreme calmă, cu soare, pentru 
ca numai după 7—8 km un vînt 
puternic să stopeze elanul pluto
nului. Ultima parte a cursei s-a 
disputat pe o ploaie torențială. 
Ceea ce am considerat la contra
timp o surpriză, clasarea forma
ției Greciei pe locul II, s-a 
transformat duminică in confir
marea unei valori reale. Aceasta 
pentru faptul că întrecerea a 
fost dominată de alergătorii 
greci, ei realizînd acțiunile spec
taculoase șl tot el cîștigînd, In 
final, detașat, una dintre cele 
mal grele ediții din istoria Cam
pionatului Balcanic'de ciclism.

Timorat de vreme șl de pers
pectiva unul traseu cu dificul
tăți evidente, nesigur pe forțele 
sale, plutonul amînase decizia 
pentru final, socotind că serpen
tinele Poienii vor fi în stare să 
hotărască învingătorul. Dar, 
după vreo 20 de kilometri, pe 
urcușul spre Fundata, Michel 
Kountras se desprinde și se lan
sează solitar !ntr-o aventură că
reia nimeni nu-1 acordă credit. 
EI muncește însă fără temeri 
și se menține In avangardă, cu 
un avans care oscilează între 25 
șl 50 de secunde, întoarce pri
mul la Rucăr (km 60) și se de
clară Învins abia la kilometrul 
70. Dar cînd plutonul se bucura 
și liniștea victoriei II învăluise, 
Thomas Timmamopoulos țîșnește 
ca o săgeată (pe Valea Urdei) 
și, profitînd de acalmie, obține 
tn numai 6 kilometri 1:20 avans.

(Urmare din pag 1) (Yasemin

Singurele rămase neînvinse, 
cele două echipe s-au confrun
tat duminică, într-o foarte dir- 
ză întrecere. Scorul a fost des
chis de formația bulgară. Deși 
a condus în toate cele trei se
turi (cu 4—1, 4—2 și 4—1),
Traian Marcu nu a reușit să se 
impună în fața lui Bojidar 
Pampulov. In același timp, Du
mitru Hărădău lupta de mal 
bine de 3 ore cu Liuben Gke- 
nov, pentru punctul egaliza
tor. L-a obținut pînă la urmă, 
într-un finiș foarte bun, după 
ce fusese însă dominat la mij^ 
locul partidei de un adversar 
neașteptat de tenace și exact 
în replici. Poate că primul nos
tru echipier a cîștigat mai greu 
și datorită faptului că în ajun, 
în întilnirea cu campionul grec 

Kalogeropoulos, el a 
să se întrebuințeze

Turcia — Grecia 2—1
Sobutay — Denise Panagopoulou
3— 6, 5—7 ; Tevfika Celaloglu — 
Angelika Kanelopoulou 6—1, 
6—4 ; echipa greacă a cedat par
tida de dublu) ; România — Iu
goslavia 3—0 (Virginia Ruzici — 
Neni Delmestre 6—1, 6—0 ; Flo
rența Mihai — Maja Kesici 6—0, 
6—o ; Ruzici. Milial — Delmestre, 
Kesici 6—0, * '

Masculin :
2—1 (ultima 
Pampulov — 
laldls 8—6, 
România — 
rădău — N.
4- 6,

Nikos 
trebuit 
foarte serios pentru a ciștiga 
in patru seturi. Așadar, dublul 
(care va opune probabil pere
chile D. Hărădău — T. Marca 
și frații B. și M. Pampulov) va 
decide soarta meciului România 
— Bulgaria și cea a echipei 
campioane balcanice.

5-1).
Bulgaria — Grecia 

partidă : B. șl M. 
Kalogeropoulos. Ke- 
6—4, 7—9, 6—4) ;

Grecia 3-9 (D. Hă- 
Kalogeropoulos 6—2, 

4—3, 8—6, 6—3 ; T. Marcu — N. 
Kelaldls 6 -2, 8 6—2 ; Marcu,
Mîrza — Kalogeropoulos, Kela- 
îdis 6—3, 2—6 ab.) ; Bulgaria — 
Turcia 3—9 (L. Ghenov
Cika 7—5, 6—2, 6 -0 ; M. Pampu
lov — S. 
Ghenov.
Ataș 6—1.
— Turcia 3—9 (Z. Ilin — C. Cika
3—1, 6—2, 6—2 ; S. Tomovlcl — 
O. Ataș 6—0, 6—0, 6—1 ; Ilin, Sa- 
vlcl — Ataș, Cika 6—0, 1—0
ab.) ; România — Bulgaria 1—1 
(D. Hărădău — L. Ghenov 6—0, 
2—S, 3—6, 6—1. 6—1 ; T. Marcu
— B. Pampulov 5—7. 5—7, 4—6 ; 
partida de dublu se joacă azi).

Void

C.

Soysal 6—0, 6—2, 6—1 ; 
M, Pampulov — Cika, 
6—3, 6—1) ; Iugoslavia

DEOCAMDATĂ
REZULTATE TEHNICE : Fe

minin : Romania — Grecia 5—4 
(Florența Mihai — Denise Pana- 
gopoulou 6—1, S—1 ; Elena Po
pescu — Angelika Kanelopoulou 
6—2, 7—5 ; Ruzici, Popescu — Pa- 
nagopoulou, Kanelopoulou 6—0, 
6—0) ; Iugoslavia — Bulgaria 2—1 
(Mima Jausovec — Diana M03- 
kova 6—2, 6—1 ; Neni Delmestre 
Dora Rangb.etova 3—6, 6—2, 4—6 ; 
Jausovec, Kesici — Moskova. 
Ranghelova 2—6, 7—5, 6—1) ;

LOCUL 3

ARBITRUL MECIULUI DE TENiS FRANȚA-ROMANIA
A fost desemnat arbitrul 

principal al întilnirii de tenis 
Franța — România, care se va 
disputa între 22—24 iulie la 
Paris, în cadrul „Cupei Davis“. 
El este 
quist.

suedezul Matts Hasel-

• In 
Touquet 
finale ale 
bault“, pentru echipe de tenis 
(junioare). Iată rezultatele în-

localitatea franceză Le 
au început întrecerile 

„Cupei Annie Sois-

registrate în sferturile de fina
lă : Cehoslovacia — Anglia 3—0; 
U.R.S.S. — România 2—1 (Ghi- 
șian — Lucia Romanov 6—3, 
4—8, 6—4 ; Elisienko — Maria 
Romanov 6—4, 6—0 ; Maria și 
Lucia Romanov — Elisienko, 
Bondarenko 1—6, 6—3, 6—2) ; 
Suedia — Ungaria 2—1 ; Elve
ția — Australia 2—1. In semi
finale se vor întîlni Cehoslova
cia cu U.R.S.S. și Elveția cu 
Suedia.

Cu o etapă înainte de înche
ierea Campionatelor balcanice 
de volei pentru juniori, care 
au loc la Salonic, echipele de 
fete și băieți ale țării noastre 
ocupă poziția a treia în clasa
mente. La băieți conduce Iugo
slavia, urmată de Bulgaria, iar 
la fete primul loc este deținut 
de tinerele voleibaliste bulgare, 
urmate de cele iugoslave. Cîte- 
va rezultate, masculin : Româ
nia — Turcia 3—2, Bulgaria — 
Grecia 3—0 ; feminin : România 
— Turcia 1—3, Iugoslavia — 
Grecia 3—0.

C. M

C. IVI. și C. E. de juniori la haltere

SPORTIVII SOVIETICI CONDUC IN CLASAMENTELE COMPETIȚIEI
SOFIA, 17 (prin telefon). Cam

pionatele mondiale și europene 
de haltere pentru juniori au 
continuat cu categoriile mari de 
greutate : semigrea și grea-ușoa- 
ră. Ultimul reprezentant al echi
pei României, Ilie Vasile, a luat 
startul la categoria semigrea, o- 
cupînd — cu 282,5 kg — locul 
8 în clasamentu’ mondial și lo
cul 7 în cel european.

CLASAMENTUL GENERAL
MONDIAL : 1. Pavel Șilkin
(U.R.S.S.) 330 kg (160,200) ; 2.
Dettlef Jahnel (R.D.G.) 335 kg
(145,190) ; 3. Alm Young Ji (Co
reea de Sud) 330 kg (145,185). în 
clasamentul european primii doi 
sînt aceiași, iar al 3-lea este so
vieticul Isâ Mosvarov cu 327,5 kg.

La categoria grea-ușoară, cam
pionul mondial și european 
Sergliei Arakelov a stabilit două 
recorduri ale lumii la juniori :

215,5 kg Ia „aruncat* și 380 kg 
la totalul celor două stiluri.

CLASAMENT GENERAL (MON
DIAL ȘI EUROPEAN) : 1. Ser
ghei Arakelov (U.R.S.S.) 380 kg
(165,215) ; 2.Viktor Sots (U.R.S.S.) 

350 kg (150,200) ; 3.Rene Wissuwa 
(R.D.G.) 330 kg (145,185).

CLASAMENT MONDIAL PE 
ȚARI : 1. U.R.S.S. 269 p ; 2.
Bulgaria 198 p ; 3. R.D. Germană 
151 p ; 4. Cuba 135 p ; 5. Ungaria 
106 p ; 6. Japonia 90 p ; 7.
Polonia 88 p; 8. ROMÂNIA 70 p...

CLASAMENT EUROPEAN : 1.
U.R.S.S. 233 p ; 2. Bulgaria 212 p; 
3. R.D. Germană 174 p; 4. ROMA
NIA 127 p ; 5. Ungaria 122 p ; 6. 
Polonia 109 p. Campionatele se 
încheie cu categoriile grea și 
supergrea.

TOMA HRISTOV

AUTO a Cursa de Ia Silverstone 
(formula I) a revenit lui James Hunt 
(medie orara de 209,790 km) urmat 
de Niki Lauda, Gunnar Nilsson -ți 
Jochen Mass.

CICLISM o In Turul Franței dupâ 
etapa a 15-a pe primul ioc în clasa
mentul general a trecut francezul 
Bernard Thevenet, urmat de fostul li
der D. Thurau (R.F.G.) la 11 s, Mer
ckx (Belgia) 25 s, Van Impe (Bel
gia) fa 33 s. Semietapa Thonton fes 
Ba<i<ns — Morzine (105 km) a revenit 
lui P. Wellens (Belgia) în 2h59, iar 
semietapa contracronometru individu
al, Morzine — Avoiraz (14 km), a 
fost cîștigatâ de Zoetemelk (Olanda) 
în 33:04. Etapa a 14-a (Besancon — 
Thonton Ies Bains — 230 km) a fost 
cîștigatâ de francezul Bernard Guii'le- 
fen • Etapa a 8-a a Turului Italiei (a- 
matori) disputata înt--e Caorle și Col 
Son Martino (165 km) a revenit 
Iu? Giuseppe Mori cu 3h63:21,0. Li-

SI VA CONCURA IN FINALA B■»
In cadrul semifinalei de la 

Varșovia a Cupei Europei, e- 
chipa masculină de atletism a 
României s-a clasat pe locul 
3, cîștigîndu-și astfel dreptul de 
a participa la finala B a com
petiției, programată la Goteborg. 
Atleții români nu au fost în- 
trecuți decît de reprezentanții 
puternicelor formații ale R. F. 
Germania și Poloniei, clasate în 
această ordine pe primele două 
locuri și viitoare participante 
la finala A, reușind să întrea
că cîteva echipe bine cotate. 
Intr-un concurs marcat de lup
ta pentru calificare — cu ex
cepția noului record european 
la prăjină realizat de polone
zul Wladislaw Kozakiewicz, 5,66 
m, rezultatele individuale nu 
sînt deosebite — atleții noștri 
au dat dovadă de multă ambi
ție și spirit de luptă.

Clasament final: 1. R. F. Ger
mania 142 p, 2. Polonia 133 p, 
3. România 99 p, 4. Bulgaria 
87 p, 5. Suedia 77 p, 6. Spania 
70 p, 7. Norvegia 65 p, 8. Por
tugalia 45 p. (Bulgaria va con
cura la rîndul ei în finala

Rezultate tehnice : Ziua
B).
I :

m 
T.

100 
...3. 
Hermann 
Naghi 
(R.F.G.) _____
3:42,2. 10 090 m: I. Floroiu 28,43,7, 
Hapel (Polonia) 23:50,7, 4X100 m: 
Polonia 39,36... 3. România 40,86. 
400 mg : Schmidt (R.F.G.) 51.25... 
7. H. Toboc 53,84, lungime : 
Baumgartner (R.F.G.) 7,98 m... 4J 
D. Iordache 7,50 m, înălțime s 
Thrănhardt (R.F.G.) 2,25 m — re
cord... 5. D. Milller 
greutate : Komar (Pol.) 19,91 ra 
...6. Gh. Crăciunescu .
ciocan : Dulgherov (Bul.) 73,78 m 
...4. T. Stan 68,10 m ;

Ziua a H-a : 300 m : Welsenseel 
(R.F.G.) 20.94... 4. CI. Sușelescu
21,18, 800 ra : Wulbeck (R.F.G.) 
1:48,2, ... 3. Gh. Ghipu 1:48.5, 
110 mg : Pusty (Pol.) 13,56, 2. E. 
Sebestyen 13.85, 3000 m ob. Glans 
(Suedia) 8.28.0... 3. Cefan 8:35,5, 
5 000 m: Kowol (Pol.) 13:59,5... 
4. I. Florohi 11:02,0, 4X40® m « 
1. Polonia 3:02,0... 6. România
3:13,7, prăjină : Wladislaw Koza
kiewicz (Pol.) 5,66 m — record 
european (v.r. 5,64 m), ... 4. N. 
Llgor 4,90 m, triplusaltî Kolmsee 
(R.F.G.) 16,44 m ... ‘ 
16,08 
gla) 65,06 m ... 5. L Zamfiracha 
58,00 ------ ~ ------
31,91

Petrov 
Petrescu 

(R.F.G.) 
43,07, 1 500

3 :«,7... 4.

(Bulgaria) 10,4*
400 m 3 
. 5. S.

Hudals
Ghipu

10.57, I
46,21... 
m ;

. Gh.

5. D. 2,08 m.

16,78 m.

m, disc
... 4. C. Corbu 

Hjeltnes (Nbrve-

suliță : Phil
Radul!

m. 
m ... 4. C.

(Sued tal
76.78 nu

ALTE REZULTATE
In semifinala 

Stuttgart, a 
eu 100 puncte. 
Germania — 92 . 
T7 p, Cehoslovacia

feminină de la 
cîștigat Polonia 
urmată de R.F.
p. Ungaria — 

65 p, Bel

p. Nor
as p.

TURNEUL FEMININ DE VOLEI
LA SCHWERINDE

României (fără Lilia-Echipa 
na Pașca, Irina Petculeț și Ma
ria Rusu) se află pe locul 3, cu 
S p, în turneul internațional de 
la Schwerin (R. "
fiind precedată 
R.P.D. Coreene i 
Germane (7 p) 
cele ale U.R.S.S.
p), R.D. Germane B 5 p, și 
R.D. Germane (junioare) 4 ; 
In penultima etapă voleibalis
tele noastre au Întrecut forma
ția de tineret a U.R.S.S. cu 
3—1 (—6, 13, 13, 11). Alte re
zultate : K.PJ). Coreeană — 
R.D. Germană 3—2 ; R.D. Ger
mană B — R.D. Germană (ju
nioare) 3—1.

D. Germană), 
de echipele 

(8 p) și R.D. 
și urmată 

. — tineret
de 
(6

P-

de scrimă de la Buenos Aires

TREI SABRERI ROMANI IN PRIMII 16,
NICI UNUL IN FINALA

gia — 53 p, Suedia — 59 
vegia — 45 p. Spania —

Campioana poloneză Irena Sze
winska a cîștigat două probe: 
100 m — 11,38 și 200 m — 22,92. 
vest-germana Ursula Hock a a- 
lergat 800 m In 1:59.40, Iar coechi
piera sa Brigitte Holzaplel a co
rectat recordul _național la înăl
țime 
sate
A a

eu 1,93 m. Primele două cla- 
s-au calificat pentru finala 
competiției. i

★
semifinala feminină de ta 

clasamentul a fost ur

■I

in 
Dublin, 
mătorul : 1. R.D. Germană 114 p. 
2. Marea Brltanle 102 p, j. Bul
garia 91 p. 4. Olanda 63 p, SJ 
Austria 55 p, 6. irlanda 43 o. 7. 
Danemarca 46 p. 3. Islanda 21 p.' 
Intructt formația R.D. Germane, 
deținătoarea trofeului, va parti
cipa direct ta finală, 
Bulgariei, clasată a 3-a, va par
ticipa și ea la Întrecerile de la 
Helsinki.

Cel mal bun rezultat ai con
cursului » fost realizat la sări
tura tn Înălțime de Rosemaria 
Ackermann (R.D.G.) — 1,94 m.

formația

Cea de a 33-a ediție a campio
natelor mondiale de scrimă de la 
Buenos Aires și-a desemnat pri
mii campioni. în proba masculi
nă de floretă titlul a revenit 
sportivului sovietic Aleksandr Ro- 
mankov (23 ani) care, după eșe
cul de la ultima ediție, de la 
Budapesta, reintră în posesia tro
feului. Romankov a terminat ne
învins turneul final, totalizînd 5 
victorii. El a fost urmat în clasa
ment de Harald Hein (R.F.G.) 
4 v. Carlo Montano (Italia), Ber
nard Talvard (Franța) și Vladimir 
Smirnov (U.R.S.S.) cite 2 v șl An
drea Borella (Italia) 0 v.

Cea de a doua probă individu
ală care și-a desemnat cam
pionul a fost sabia. Pentru 
faza eliminărilor directe și reca
lificărilor [16 trăgâto-ri) s-au ca
lificat Arcidiaccono, T. Montano 
și Maffei (Italia), Burțev, Nazli
ni ov și Bajenov (U.R.S.S.) Bier- 
kowski, Pigula și Krolikowskl 
(Polonia), Gedovari, Gerevich și 
Marot (Ungaria), Stratmann 
(R.F.G.) și trei reprezentanți ai 
tării noastre : Ioan Pop, Marin 
Mustață și Dan Irimiciuc. Dintre 
sabrerii români cea mai bună 
șansă de a intra în finală a a-

vut-o loan Pop care, după ce l-a 
întrecut pe reputatul Marot 
(10—6), a ratat, într-un final dra
matic, asaltul cu Krolikowskl 
(9—10). Și ceilalți doi concurenți 
români au pierdut asalturile din 
recalificări (Mustanță cu 4—10 la 
Stratmann și Irimiciuc cu 9—10 ia 
Gerevich. cel care avea să devină 
peste puțin timp campion mon
dial). Iată clasamentul final : 1. 
Pal Gerevich (Ungaria) d.b„ 2. 
Vladimir Nazlimov (U.R.S.S.) d.b.» 
3. Angelo Arcidiaccono (Italia), 4. 
imre Gedovari (Ungaria), 5. Mi
chele Maffei (Italia), 6. Viktor 
Bajenov (U.R.S.S.).

în. proba individuală de spadă, 
dintre scrimerii români doar Ni- 
colae Iorgu și Liviu Angelescu 
au ajuns pînă în turul HI, unde 
au fost și el eliminați.

în primul tur al probei in
dividuale feminine de floretă, 
patru dintre cele cinci sportive 
românce au obținut calificarea 
pentru turul următor : Marcela 
Moldovan, câștigătoarea uneia 
dintre serii, Ecaterina Stahl, Su- 
zana Ardeleana și Magdalena 
Chezan, clasate pe locul doi în 
grupele respective. Aurora Dan 
a fost eliminată.

ÎN TURNEUL DE ȘAH

DE LA LENINGRAD
MOSCOVA, 17 (Agerpres). — 

In penultima rundă a turneului 
de șah de la Leningrad. Karpov 
a cîștigat la Gheorghiu. Rlbll l-a 
învins pe Garcla, In timp ce 
partidele Kuzmin — Smejkal.' 
Vaganian — Kociev, Bellavski — 
Taimanov și Radulov — Balașov 
s-au terminat remiză. In clasa
ment conduce Romanlșin (URSS)' 
cu 9 p (2), urmat de Tal. 
(URSS) S'/i p (3). Campionul 
mondial Karpov are 7*/i șl 
3 partide Întrerupte. în run
da a 15-a Florin Gheorghiu a re
mizat cu Lothar Vogt (R.D. Ger
mană), rezultat consemnat și în 
partidele Romanlșin — Bellavski 
și Smîslov — Ribly. Tal l-a 
Învins pe Radulov, Kociev pe 
Smejkal. Mariotti a cîștigat la 
Kuzmin, Iar celelalte partide 
s-au Întrerupt.

★
GENEVA. 17 (Agerpres). — 

Cîștigînd partida a 5-a, Boris 
Spasski l-a egalat pe Lajos Por- 
tisch în meciul pentru semifina
lele tuneului candidaților la tit
lul mondial de șah, care se 
dispută la Geneva. Scorul este 
de 2^/2—2p.

TELEX • TELEX • TELEX
der al clasamentului general se men
ține Corti (Italia).

FOTBAL > Rezultate înregistrate în 
etapa a 3-a a ..Dinamoviadei* de 
juniori : GwardLa Varșovia — Dinamo 
București 2—0 (1-0) ; Levski Spartak 
Sofia*— Dynamo (R. D. Germana) 
1-1 (1-1) ; Dinamo (U.R.S.S.) -
Ujpest Dozsa Budapesta 3—1 (2-0).
• în preliminariile C.M. (zona Afri. 
cii), la Cairo : Republica Araba E- 
gîpt — Zambia 2-0 (1-0). Au marcat 
Gaafar și Hamama. Returul la 31 
iulie • în meci amical Io Guayaquil: 
Ecuador — R.D. Germana 0-0 « în 
,,Cupa de varâ“: Slovan Bratislava — 
Admira Viena 5—1; Slavia Praga — 
Landskrona" 6-1 ; Jednota Trencîn — 
Zaglebie Sosnowiec 3-0.

HALTERE * Cu prilejul unui con-

curs desfășurat la Minsk, Aleksandr 
Aibazian (U.R.S.S.) a stabilit un 
nou record mondial la categoria u« 
șoarâ, stilul ..smuls4*, cu 141,500 kg. 
Vechiul record era de 141 kg și a- 
parținea sportivului cubanez Roberto 
Urrutia.

LUPTE • ,.Cupa Mondială" la gre- 
co-romane (juniori), desfășurată în 
orașul Las Vegas (S.U.A.), a fost 
cucerită de echipa U.R.S.S. - 54 p,

ȘAH « în penultima rundă a tur
neului de la Amsterdam : Quinteros 
— Adorjan 1—0, Miles — Tatai 1—0. 
Partidele Sosonko - Ree, Timman — 
Kavalek și Wijgerden - Reshevsky 
s-au terminat remiză. In clasament 
conduce Mi-les cu 9^2 P-

TENiS a După part'da de dublu,

Italia conduce cu 3-0 Suedia în 
„Cupa Davis" la Baastad. Cuplul 
Bertolucci — Panatta a învins cu 6—3, 
6-3, 3—6, 6-4 perechea Norberg —
Norback. Italia s-a calificat pentru 
finala grupei B a zonei europene, 
unde va întîlni pe cîștigătoarea me
ciului Spania — Ungaria. * La HM- 
versum, în sferturi de finală : Alva
rez — Jauffnet 6—3, 6—3 ; Pa run — 
Sanders 4—6, 6—2, 6—1 ; Proisy — 
Warwick 6—4, 6-2 * în semifinale, 
la Kitzbuhel : Vilas — Franulovici
6-2, 7-5, Kodes - Mei Ier 6-3, 6-4 ; 
la feminin, finala se va disputa în
tre Renata Tomanova și Katia Eb- 
binghaus « La Cincinnati (sferturi 
de finală) John McEnroe — Phil Dent 
6—4, 6—4, Alexander — Richardson
6—2, 6—1 ; Solomon - Pfister 6—4,
6—3 ; Ismail El Shafei — Winitsky
6— 2, 3—6, 7—6 ; Moore - Mitton 6—1,
7— 6, Cox — Crealy 7-5, 1-0 (aban
don).

„TROFEUL HUNGARIA* 

LA POLO
La Budapesta au continuat 

meciurile turneului internațional 
de polo dotat cu „Trofeul Hun
garian Sîmoătă, jucătorii români 
au întîlnit echipa Uniunii Sovie
tice, campioană a lumii. La ca
pătul unui meci echilibrat, spor
tivii sovietici au învins cu 7—6 
(1—0, 1—0, 3-3, 2—3). Au în
scris : Kabanov 2, Rudakov 2. 
Sagaev, Kargonov. Grigoriev de 
la învingători, respectiv I. Slă- 
vei 3, Popescu 2 și C. Rusu. 
Alte rezultate : Ungaria — Italia 
10—4 șl Iugoslavia — Olanda 
9—6.

In ultima zi. echipa României 
a avut ca adversară formația 
Italiei, medaliată cu argint la 
J.O. Au cîștigat poloiștil italieni 
printr-un gol marcat cu 15 se
cunde înainte de sfîrșit : 6—5
(2—0, 1—1, ?—1, 1—3). Au mar
cat : De IWagistris 2, Marsili 2, 
Pirone, Simeoni (Italia), respec
tiv Slăvei 3, CI. Rusu, Mirea 
(România).
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