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SĂTENI SI ORĂȘENI, LAOLALTĂ 
PE ACELAȘI TEREN DE SPORT 
Veritabilă sărbătoare sportivă la Pasărea
La poarta de est a Capita

lei, o arteră modernă, sinuoasă 
și largă străbate cartierul Pan- 
telimon (un oraș în toată le
gea), cu nesfîrșite blocuri de 
locuințe în straie noi. De aici 
și pînă la pădurea de gîrniță 
și cer a Pustnicului, pînă la 
lacul cu stuf și nuferi Pasărea, 
nu mal e (aproape) decît o zvîr- 
litură de băț. între peisajul ci
tadin, cu fabrici prelungindu-și 
siluetele spre suburbie, și pei
sajul rural, cu lanuri de po
rumb și răzoare, distanța se 
estompează. Calea spre Valea 
Pitească, spre halta Cozieni, 
spre marea comună Brănești e 
vîrtos călcată, mai ales în zi
lele de sărbătoare, de bucu- 
reșteni însetați de „o gură de 
aer proaspăt", de un răgaz la 
umbra foioaselor dinspre ca
bana Pustnicul sau de o „scaldă" 
la lacul Cernica. Traficul pe a- 
cest drum de acces în Capi
tală e poate și mai dens în zi
lele de lucru, pentru că nu pu
țini dintre „vecinii rurali" sînt 
angajați ai întreprinderilor din 
marginea orașului. întrepătrun
derea poate fi cel mai bine 
marcată de faptul că zona de 
activitate a Sectorului 3 al 
Bucureștiului „bate" pînă toc
mai la cabana Pustnicul ! A- 
ceste circumstanțe geografice au 
dat activiștilor Sectorului 3 
ideea de a valorifica apropie
rea oraș-sat și pe plan sportiv. 
Așa s-a născut programul „du

minicii sportive prietenești", I 
desfășurată duminică in satul 
Pasărea.

Trebuie să vă imaginați un 
dreptunghi delimitat de duzi 
și salcîmi, un teren pe care ti
nerii satului l-au desțelenit cu 
propriile lor mîini, pentru a-și 
dura „o bază sportivă a lor" 
și a nu mai fi datornici altora. 
Aici se întîlnesc, de obicei, 
înspre apus, cînd se întorc de 
la munca cîmpului sau de la 
fabrică, dar mai ales dumini
cile. Despre aceasta ne-au vor
bit activiștii asociației sportive 
„Vulturii" din satul Pasărea, 
președintele Gheorghe Vasilc 
(el însuși lăcătuș la „Acumu
latorul") și contabilul Iacob 
Cocîrlă. Pe terenul cît o pă
șune, marcat cu linii albe de 
var și străjuit de două porți 
cu plase, s-a adunat duminică 
din nou tinerimea satului, care 
a salutat cu bucurie vizita to
varășilor de muncă și de sport 
de la oraș. Onorurile au mers 
în mod firesc spre echipa fe
minină de fotbal „Luceafărul" 
a întreprinderii F.R.B.. condusă 
de antrenorul Petre Tudor, șef 
de echipă la întreținere-utilaj. 
Căpitana echipei, filatoarea 
Zamfira Vasile, ne spunea : „Și 
eu sînt de la țară, din Dră- 
goești, și știu ce înseamnă să

Victor BANCIULESCU
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Succesele de la București - promisiuni pentru Helsinki

„CUPA EUROPEI"-PUNCT DE PLECARE 
ÎN RELANSAREA ATLETISMULUI NOSTRU!

Echipa noastră feminină pentru a treia oară consecutiv in iinaia
După aproape un an în care 

referirile noastre la adresa per
formanțelor atleților fruntași au 
fost în general critice, iată că 
duminică după-amiază echipele 
reprezentative de senioare și 
seniori ne-au oferit reale moti
ve de satisfacție. Fetele s-au 
calificat pentru a treia oară 
consecutiv în finala „Cupei Eu
ropei” — mult mai clar, mai 
convingător decît în 1973 sau 
1975 —, iar băieții au ocupat 
pentru a doua oară consecutiv 
locul 3 într-o semifinală a 
competiției, fiind întrecuți doar 
de reprezentativele unor forțe 
ale atletismului mondial, R. F. 
Germania și Polonia.

Echipa noastră feminină con
firmă, așadar, poziția sa frun

tașă în ierarhia continentală, 
lucru care nu poate decît să ne 
bucure. Și mai mult ne bucură 
însă faptul că reprezentantele

PRIMUL SUCCES ROMÂNESC
LA JOCURILE MONDIALE

GHEORGHE VASILESCU — MEDALIE DE AUR LA TIR
• România — Argentina 4-0 la fotbal • voleibalistele

Cele trei alergătoare de semi- 
fond — Natalia Mărășescu, I- 
lcana Silai și Maricica Puică — 
au confirmat pozițiile fruntașe 
pe care le dețineau in ierarhi
ile sezonului. Natalia a îmbu
nătățit cu apreape o secundă 
și jumătate recordul național 
la 1500 m (4:02,66), oferindu-ne 
un model al cursei pe care ar 
trebui să-l aplice la fiecare a-

liniiifiaioarc in fața Olandei (3 0), iar voleibaliștii au întrecut Italia cu 3 1
Desfășurate intr-o frumoasă ambianță, întrece

rile din ziua a ll-a a Jocurilor Mondiale ale Sur
zilor ne-au oferit satisfacția unui prim succes ro
mânesc obținut de trăgătorul Gheorghe Vasilescu, 
învingător în proba de pușcă liberă, 60 focuri 
culcat. El poate fi considerat primul campion 
mondial al actualei ediții și, totodată, cel de-al

doilea sportiv român care de-a lungul anilor 
reușește să obțină titlul suprem la J.M.S.

Tot cu victorii au debutat selecționatele de 
fotbal (4—0 cu Argentina) și volei ale țării noas
tre, care, asemenea handbaliștilor, și-au depus 
candidaturile pentru medalii.

TIR : Titlul mondial ți record al J.M.S.
Ieri, poligonul Dinamo a găz

duit prima probă de tir din 
programul Jocurilor, aceea de 
pușcă liberă, 60 fc, rezervată 
seniorilor. încă de la primele 
decade, s-a văzut clar că pen
tru ocuparea primului loc al 
întrecerii ridică pretenții doi 
trăgători : românul Gh. Vasi
lescu și suedezul Andres Lund- 
vall. Fiecare dintre cei doi 
protagoniști au realizat cite 
două „sute" din cele 6 posibile.

Dar, în timp ce sportivul nor
dic a pierdut în seria a doua 3 
puncte (a realizat doar 97 p), 
Vasilescu a reușit, în aceeași 
serie, cu două mai mult : 99 p. 
Ele i-au fost suficiente țintașu- 
lui român care, păstrîndu-și 
avantajul de-a lungul celorlalte 
decade, s-a impus cu un total 
de 594 p. Performanța lui Gh. 
Vasilescu este onorantă, cu atît 
mai mult cu cit această cifră 
constituie și un nou record al

Jocurilor Mondiale ale Surzilor 
(vechiul record era de 593 p și 
aparținea lui Endrizzi — Italia). 
Noul recordman al Jocurilor, 
în vîrstă de 41 de ani, este 
muncitor la întreprinderea ..Me
talurgica" din București.

Trăgătorul suedez s-a clasat 
pe locul doi, cu 592 p. Meri
torie clasarea pe locurile 3 și 
4 a țintașilor bulgari Iovkov și 
Teodorov, ambii cu același nu
măr de puncte : 588.

ÎNOT :
Fiecare probă cu record 

mondial al J.M.S.

Maricica Puică — una din „pie
sele grele" ale semifondului 

nostru

noastre au ținut să împlinească 
un pronostic ce părea logic 
înaintea concursului cu perfor
manțe excelente, unele de au
tentică valoare mondială. Se
riozitatea cu care a fost abor
dată această semifinală, pregă
tirea efectuată în ultimele săp- 
tămîni și-au găsit materializa
rea în numărul marc de victo
rii individuale înregistrate — 
6, cel mai ridicat din istoria 
participării noastre — dublate, 
marea majoritate, de rezultate 
excelente.

Sulițașa Eva Zorgo a obținut 
o victorie îndelung așteptată

lergare importantă. Este ,.cursa-
tip” care 
sească cu

îi permite 
maximum

să folo- 
de efid-

FLORETIST A ECATERINA STAHL 
ÎN FINALA PROBEI LA C. M. !

La închiderea ediției allam că pentru finala probei feminine 
individuale de floretă din cadrul campionatelor mondiale de 
scrimă de la Buenos Aires s-au calificat următoarele 6 sportive: 
Ecaterina Stahl (România), Veronique Trinquet (Franța), Elena 
Belova și Valentina Sidorova (ambele din U.R.S.S.), Ildiko Tor- 
dassi și Ildiko Bobis (ambele din Ungaria).

Primele finale ale înotători
lor, care se întrec în piscina 
Dinamo s-au încheiat cu re
zultate foarte bune, oficialii 
înregistrînd 6 recorduri mon
diale și alte 4 europene ale 
Jocurilor. Se remarcă sportivii 
din S.U.A., bine pregătiți fizic 
și tehnic, învingători în 5 
probe. Cea de a 6-a. 200 m 
bras, a revenit canadiencei 
Shannon Brophy, care a în
trecut-o cu două sutimi de se
cundă pe sovietica Elena Sipi- 
lina. Prima surpriză — înfrîn- 
gerea lui Ronald Rice (S.U.A.), 
marele favorit al cursei de 100 
m liber, de către compatriotul 
său Jeffrey Float, cronometrat 
în 55,74 sec. Sportivii români 
I. Feher, A. Dumitru și R. 
Manoliu, mai puțin experimen
tați, nu s-au putut califica în 
finale.

FOTBAL :
România — Argentina 

4-0 (1-0)
Prima evoluție a selecționa

tei României a coincis cu o 
frumoasă victorie obținută în 
fața echipei Argentinei. Cei 
peste 4000 de spectatori, care 
au umplut pînă la refuz tri
buna stadionului Voința, au 
asistat la un joc. în general, 
frumos, cu numeroase acțiuni 
la poarta apărată de multe 
ori cu succes de Casse. Fot
baliștii români au deschis sco-

(Continuare in paQ. 2-3)

Alina Gheorghiu în zbor spre.3
6,68 m

ență potențialul deosebit pe 
care îl are și o pune la adă
post — în eventuale sosiri 
strînse — de atlete cu viteză

Doina Bădescu a smuls mai bine 
de o secundă recordului națio

nal la 400 mg

Vladimir MORARU

(Continuare in pag 2—3)

De azi, la București, în „Cupa Calea1'

TINERI TENISMANI DIN 5 ȚĂRI LA START
Competiția internațională de 

tenis pe echipe rezervată ju
niorilor — „Cupa Galea" — 
programează în Capitală, înce- 
pînd -de marți și pînă duminică, 
una din grupele semifinale. Pe 
terenurile din parcul sportiv 
Progresul și-au dat întîlnire 
cinci reprezentative de țări : 
Australia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Suedia și România.

In trecutele ediții, formația 
României, a fost prezentă de 
două ori în turneul final (1958 
și 1969). Echipierii noștri (Ma
rian Mîrza, Andrei Dirzu, Jean

Bircu și Laurențiu Țiței — an
trenor Dumitru Viziru) îi vor 
avea ca adversari, începînd de 
joi, pe reprezentanții Australiei, 
în meciul inaugural, de azi, se 
întîlnesc Suedia și Iugoslavie, 
echipa învingătoare urmînd să 
joace împotriva formației Ceho
slovaciei. Sîmbătă și duminică 
se dispută finala grupei.

Meciurile au Ioc după siste
mul „Cupei Davis" : 4 întîlnlrl 
de simplu și una de dublu. în 
fiecare zi programul începe la 
ora 14.



* comentarii ❖ corrxeirrta.i'ii ❖ comentarii

ciclism RUTIERII ȘI-AU PUS SINGURI BEȚE-N ROATE
A X-a ediție a Campionatului Balcanic 

de ciclism, găzduită de orașele Ploiești și 
Brașov, va rămîne in istoria sportului nos
tru cu pedale ca un episod trist. Rutierii 
care ne-au reprezentat au realizat cele mai 
slabe rezultate de Ia reluarea șirului Bal
caniadelor, rezultate cu nimic justificabile, 
au spulberat frumosul vis al ascensiunii pe 
noi trepte valorice.-

înainte de a încerca să elucidăm o parte 
din cauzele acestui usturător eșec, ne fa
cem datoria de a sublinia încă o dată că 
doi dintre rutierii noștri — Vasile Teodor 
și Mircea Romașcanu — au făcut tot ce 
le-a stat în puteri, au luptat pînă la ulti
ma picătură de energie, dar efortul lor 
(numai al lor) n-a putut compensa lipsa 
contribuției celorlalți (Ion Cojocaru, Ni- 
colae Savu, Andrei Antal, Ion Paraschiv 
5 Așadar, ce s-a întîmplat ? După o peri
oadă de pregătire internă și după rezul
tatele bune din „Cursa Păcii", ciclismul 
nostru se pregătea să-și consolideze sal
tul valoric la Balcaniadă. Aceasta s-a re
flectat, însă, numai în sprijinul multilate
ral acordat de C.N.E.F.S. și în activitatea 
Biroului federal, pentru că la nivelul lo
tului s-a instalat o atmosferă de auto- 
mulțumire, periculoasă, dublată de ridi
carea nejustificată a pretențiilor. îndeosebi 
antrenorii Ion Ardeleanu și Ion Stoica au 
fost cei care au încercat să pună federa
ției condiții (!), ca și cum ar fi fost vorba 
de două tabere, așezate pe poziții diferite.

Această stare de lucruri necorespunză
toare a generat o seamă de consecințe 
care, toate la un loc, s-au răzbunat. Mai 
intîi s-e manifestat indisciplina alergăto
rilor. Chiulul la antrenament, coborîrea 
intensității in pregătire, obținerea unor 
scutiri sau pur și simplu fuga de la pre
gătire au diminuat serios ritmul acumulări
lor, au dus la scăderea potențialului unei 
bune părți a lotului. încercarea de a recu
pera timpul pierdut — in ultimele două 
săptâmîni s-au făcut antrenamente inten
se — a dus, cum era și .firesc, la accen
tuarea carențelor de pregătire, sleirea for-

țelor. în mod sigur este valabilă și expli
cația antrenorului Ion Ardeleanu (din pă
cate singura, ceea ce atestă faptul că este 
dispus doar să dea vina pe alții...) că lo
tului i-au lipsit competiții care să contri
buie mai ales la tonificarea psihică a aler
gătorilor. Dar tot conducerea tehnică își 
exprimase dorința de a efectua pregătiri 
specifice probei de 100 km contratimp pe 
echipe, de a omogeniza formația ș.a.m.d.

Antrenorii au dovedit în perioada din
tre „Cursa Păcii" și Campionatul Balcanic 
lipsă de fermitate. Ei au acceptat să facă 
concesii, s-au dovedit nesiguri in alcătuirea 
lotului (după fiecare competiție cereau ca 
alți și alți rutierf să fie cooptați în lot), 
n-au știut să conducă pregătirea de așa

(Urmare din pag. 1)

superioară. Ileana Silai — adevărată per
fecțiune a tehnicii de alergare — a fost 
foarte aproape de un nou record la 800 m, 
care — sîntem convinși — intr-o companie 
mai valoroasă nu-i va rezista. La 36 de 
ani, după două decenii de atletism, Ilea
na are un sezon uimitor, progresind de la 
cursă la cursă. Este singura atletă din lu
me care a alergat în acest sezon două 
curse succesive de 800 m sub 2 minute ! 
Maricica Puică a pornit în tempo infernal 
la 3 000 m, In graficul recordului mondial. 
Este greu însă, azi, să ataci recordul lumii 
într-o cursă lungă ducînd trena de la pri
mul metru. Dar ce frumos este să încerci!

Victorii spectaculoase au obținut cele 
două săritoare de mare talent. Cornelia 
Popa a întrecut-o pe Simeoni (1,93 m în 
acest an), avind o încercare foarte bună la 
1,91 m. Alina Gheorghiu ne-a făcut să 
credem că recordul Vioricăi Viscopoleanu 
nu mai are mult de trăit. De notat că cta 
mai slabă săritură a sa din concurs în
trece cu 20 cm performanța optimă a celei

ATLETISM „CUPA EUROPEI" PUNCT DE PLECARE

competiția 
numai un test 
competenței, ci 

de a schimba 
contribui îm- 

materializarea

manieră incit alergătorii să se afle în ma
ximum de formă la ora Campionatului 
Balcanic. Experiența lor era intr-adevăr 
redusă. Dar F.R.C. le-a pus la dispoziție 
ajutorul unor tehnicieni reputați (Ia care, 
din orgoliu, foarte rar au apelat și atunci 
numai... împinși dc la spate), lui Ion Ar
deleanu i-a oferit posibilitatea să participe 
la o serie de mari competiții internațio
nale de la care să învețe și, în sfîrșit, le-a 
creat condiții materiale excelente. Acest 
permanent sprijin nu și-a găsit însă co
respondentul firesc în comportarea lotului 
reprezentativ.

F. R. Ciclism se pregătește să ia mă
suri pentru îndreptarea lucrurilor. O ana
liză atentă, lucidă, va putea conduce la 
hotărîri din care ciclismul românesc să 
aibă numai de cîștigat.

N. HRISTACHE

de-a doua clasate ! în sfîrșit, Eva Zorgo, 
cu cel mai bun rezultat al său din acest 
sezon, a întrecut-o categoric pe sovietica 
Kurian.

Mențiuni se cuvin Doinei Bădescu, pen
tru frumosul record la 400 mg (58,83), care 
i-e permis să întreacă atlete mai bine co
tate, Elenei Tărîță, un cîștig real al echi
pei ștafetei 4 x 000 m (Baciu, Diaconiuc, 
Tărîță, Silai), care poate cobori sub 3:30,0. 
în nota lor, Argentina Menis și Valentina 
Groapă, ale căror poziții secunde nu pu
teau fi amenințate. Probele de sprint (și 
ștafeta) rămîn punctele slabe ale echipei, 
chiar dacă Buia a obținut acum clasări 
onorabile.

Postura onorantă de competitoare în rîn
dul primelor formații ale Europei trebuie 
să le stimuleze și mai mult pe reprezen
tantele noastre care, la Helsinki (13—14 
august), în compania elitei atletismului fe
minin de pe continent, se pot impune în 
cîteva probe, pot obține cifre de cel mai 
înalt nivel. Le felicităm pentru după-a- 
miaza oferită duminică pe „Republicii" și 
le urăm succes mai departe 1

Dc astăzi, pc stadionul Parcul copilului DIN TOATE SPORTURILE

CHEFLIII BASCHET
Pentru majoritatea covârși

toare a sportivilor, antrenori
lor și arbitrilor, -.•••
înseamnă nu 
al valorii și 
și un prilej 
păreri, de a 
preună la 
unei idei. Există însă o mi
noritate — supărătoare — 
pentru care competiția repre
zintă un prilej de vilegiatură 
și nu arareori de 
chiolhan. Despre 
aceștia din ur
mă ne-a amintit 
un episod petre
cut sîmbăta trecută la Ploiești.

Conducerea hotelului Ber
bec ne-a invitat, indignată, 
să vizităm camera nr. 33 
pentru a vedea ce au putut 
să facă din ea doi antrenori 
de baschet, Constantin Di- 
nescu și Gabriel Năstase. 
Camera cu pricina arăta ca 
o tavernă. De un perete fu
sese spartă o sticlă de vin 
roșu care pătase nu numai 
zidul, ci și patul, așternutul, 
covoarele, totul. Deși gea
murile erau deschise, ca
mera mai păstra încă miro
sul de vin și de fum de ți
gară... Situație penibilă. Se 
încheie o minută, sînt fixa
te sumele necesare pentru a 
se da din nou camerei un 
aspect civilizat.

După puțin timp aveam sfi 
aflăm de la antrenorul Nico- 
lae Martin că în noaptea pre
cedentă se reuniseră în ca
mera cu pricina șase antre
nori și arbitri afla ți la Plo-

iești cu ocazi 
baschet 
Discuții 
controverse, 
arbitru inte 
mai putut s 
contrazis și a 
sticlă de vin 
S-a făcut im 
făcut liniște 
te din cei pr 
țit jenați de

salvat de la 
ceea ce se r

Firește, pag 
recuperate, ia 
nu vor scăpa 
meritate. S-ai 
crurile vor r 
mal. Este, în: 
fel de „norm 
la faptul că 
sort își cunos 
îi știu pe cel 
competițiile ț 
gura, pe ban 
week-end ,,dk 
ceste condiții, 
ce se încăpăt 
țină în diferi 
faciliteze 
racola și pe 
exemplu a fo 
relor d^ dr. B 
educație IL.sî 
condițiile am

La aceste li 
să se gîndeaî 
baschet. Și n

SĂTENI Șl ORĂȘENI, l
PE ACELAȘI TEREN DE]

(Urmare din pag. 1)

„lilffll PRIETENIA» LA RUGBY
Prima ediție a „Turneului 

Prietenia44 — competiție ce-și 
propune să pregătească viitorii 
titulari ai unor echipe partici
pante și la Campionatul euro
pean F.I.R.A., pentru juniori e- 
diția ’78 — debutează astăzi, la 
stadionul Parcul copilului din 
Capitală. Cu începere de la ora 
16,30 au loc partidele Româ
nia — R. D. Germană (în ca
drul grupei a Il-a) și U.R.S.S.—- 
Polonia (grupa I). ”
Bulgariei și 
dispută primele 
mîine, în compania reprezen
tativelor R. D. Germane și, îes- 
pectiv, Poloniei.

La acest eșalon (juniori sub 
18 ani) anticipările nu prea își 
au locul, mai ales că este vor-

Formațiile 
Cehoslovaciei 
lor meciuri

ba despre primul contact inter
național al celor mai mulți din
tre participanți. Cei mai tineri 
reprezentanți ai rugbyului nos
tru — care, și la nivelul juni
orilor, are o bogată „carte de 
vizită" — au fost desemnați 
după două jocuri de trial : pri
mul a opus echipele „Capitalei" 
și „Provinciei", celălalt selec
ționata alcătuită după acest 
meci și echipa de Divizia B, 
Rulmentul Alexandria. Sarcina 
antrenorilor Constantin Vasile 
și Alexandru Șlefu — coordo
nați de antrenorul federal Va- 
leriu Irimescu — nu a fost u- 
șoară, juniorii chemați la se
lecție prezentîndu-se la un bun 
nivel.

ATICTÎChjl IN CADRUL UNUI 
AILtilolVl CONCURS desfășurat 
la Poiana Brașov atleții din laturile 
r»ațio-nale au realizat 
remarcabile. Reintrind 
absență, Gina Panait 
ia lungime. Pe locul 
Doina Anton cu 6,41 
Eugenia Baciu a stabilit un 
cord de junioare cu 53,8. 
Ghioroaie a sărit 16,12 m la triplu. 
Ștefan Lâzărescu 7,89 m la lungime 
(cel mai bun 
anului).

cîteva rezultate 
după o lungă 
a sărit 6,50 m 
doi s-a clasat 
m. La 400 m

nou ne- 
Adrian

rezultat

„CUPA 
velodrom a . _
după amiază, probele 

de 1 000 m cu sta-nt de pe loc pen
tru seniori și 200 m lansat pentru 
juniori mici. Ambele alergări au fost 
influențate de vînt, concuirenții peda- 
lîn-d din răsputeri pentru a obține, 
totuși, rezultate onorabile. La seniori 
a cîștigat A. Telogdy (Steaua) 
1:11,1, tar ta juniori mici I. Cheran 
(Șc. sp. 2) 13,0. In completare cm 
asistat Ic o probă de efimina-re pen
tru junori mari., cîștigată de A.

CICLISM
mat, sîmbătă

OLIMPIA* ta
progra-

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag 1)

rul în min. 15, prin Stan, iar 
după trei minute Moraru a ra
tat o lovitură de la 11 m. 
Pînă la pauză, atacanții noștri 
au irosit cîteva ocazii (Urzică 
— min. 20, Manta — min. 35 
și 38). La 7 minute de la re
luare, antrenorul Pal Ciobanu 
a efectuat o schimbare (Vany 
în locul lui Manta), care s-a

inspirată ! în 
71, 74 și 77 (lovitură 
m). Vany — prodigios 
meci — ridică scorul

mația masculină a României 
a întrecut pe cea a Italiei cu 
3—1. Voleibaliștii români au 
început meciul puțin crispați,

Gutuie (Șc. sp. 1), la o proba cu 
adițiune de puncte pentru seniori : 
învingător Gh. Lâutaru ($c. sp. 1) 
47 p și alta pentru juniori mici : în
vingător C. Paraschiv (Olimpia) 47 p.

NATATIF Reprezentanții ro- NAIAJIt MANIEI LA BALCA
NIADA pleacă astăzi îa Bulgaria 
pentru a lua parte, de joi pînă du
minică, Io întrecerile programate la 
Sofia (polo) și Sandanski (înot și 
săriturii). La polo partiepă echipa de 
tineret care a cîștigat, recent, tur
neul internațional de la Salonic.

RUGBY ternațÎonal,MECI IN- 
dispu

tat recent la lași echipa de juniori 
Șc. sp. Unirea lași a întîinit forma
ția poloneză K.S. Ork^n Sochaczen. 
Tinerii rugbyști pregătiți de prof. 
Emil Crișan au jucat foarte bine 
pînă în min. 66, cînd conduceau cu 
25—10. Din acest moment, oaspeții au 
sesizat prematura deconectare a Ie
șenilor, cu atacat puternic, reușind 
să „întoarcă' 
lor: 26-25 
-coresp.).

rezultatul în favoarea
(10-18). (V. DIACONESCU

dovedit foarte 
minutele 
de la 11 
în acest 
la 4—0 1

în deschidere. selecționata 
R.F.G. a întrecut formația 
Cehoslovaciei cu 3—2 (3—2).
Golurile au fost realizate de 
Christ (min. 4 și 35), Ziegler 
(min. 16), respectiv Kmec (min. 
16 și 42).

VOLEI : Favoritele s-au impus cu ușurință
Ieri, în două săli din Capi

tală (Olimpia și Construcția) 
au început întrecerile de volei, 
în deschiderea turneului femi
nin, la care participă 5 echipe, 
reprezentativa României a de
butat victorioasă întrecînd for
mația Olandei cu 3—0. Un în
ceput de bun augur al lotului 
cu cea mai mică medie de 
vîrstă : 17 ani. Echipa U.R.S.S. 
omogenă și cu trăgătoare

foarte bune a dispus ușor de 
reprezentativa S.U.A.

La masculin s-au desfășurat 
4 meciuri, remarcîndu-se In 
special formațiile României, 
U.R.S.S. și S.U.A., învingătoare 
ieri, din rîndul cărora, credem, 
se vor alege principalele can
didate la medalii la actuala edi
ție a Jocurilor Mondiale ale 
Surzilor.

In ultimul meci al zilei, for-

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM. Stadionul Re

publicii, de la orele 9 și 17 : 
întreceri preliminare și finale.

BASCHET. Sala Dinamo, de 
la ora 16 : Polonia — Suedia; 
S.U.A. — Australia ; Iugosla
via — Franța.

FOTBAL. Stadionul Progre
sul, ora 16 : U.R.S.S. — Irlan
da ; ora 17,45 : Turcia — Bul
garia ; stadionul Voința, ora 
16 : Cehoslovacia — Suedia ; 
ora 17,45 : România — R. F. 
Germania.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : Norvegia — 
Bulgaria ; Suedia — R.F. Ger
mania ; România — Dane
marca ; Iugoslavia — Ungaria.

ÎNOT. Bazinul Dlnamo, de 
_ ____ 1 prelimi-
la ora 17 : întreceri

1N ACEASTA SAPTĂ- 
MINA trăgătorii ro

mâni vor participe ra trei concursuri ta- 
temațlonote. ieri, 20 do țlntasi Io ar
me cu glonț au plecat spre Sofia. 
Joi, pușcașii șl pistolarii din loturi
le naționale de juniori se vor în
drepta spre Budapesta, unde vor 
concura, printre altele, șl la o în
trecere do 3X40 I. Echipa reprezen
tativă de talere, din care nu vor 
MpȘI Oster, Boțită, Tomon, va evolua 
In Polonia. Au început și pregătirile 
speciale pentru meciul feminin oare 
va opune, intre 27 și 30 Iulie, repre
zentativele României șl R.F. Germa
nia. Intilni.rea se va desfășura ta 
București.

TIR

ajuți pe alții, să-i Îndemni să 
înțeleagă binefacerile sportului. 
Mai ales pe tinerele sătence...". 
Trebuie să mărturisim că — 
prin meciul disputat de fete 
împotriva unei formații de bă
ieți din sat — ideea exemplu
lui a fost excelent slujită. 
Le-am văzut pe localnicele A- 
lexandrina 
Constantin 
urmăreau 
chipament 
siguri că în sinea lor își pro
miteau, în viitor, să se apro
pie mai mult de activitatea 
sportivă.

Cei mai cuceriți de această 
adevărată „bătălie pentru men
talitatea sportivă" au fost însă 
copiii. Alergarea pe 50 m a 
cîștigat-o Constantin Trifu, iar 
tatăl său (lăcătuș la „23 Au
gust") i-a savurat victoria din 
bătătura casei, aflată peste 
drum de teren. In timp ce A- 
drian Hornea — situat pe lo
cul secund — iși va aminti 
de această vacanță petrecută la 
bunica, atunci cînd 
toarce, cu diploma 
Școala generală nr. 
cea ! Cursa „cu oul 
a revenit lui Florea 
băiat care lucrează la sortat 
piersici în localitate, iar cea de 
„alergat în sac" — elevului 
Constantin Zamfir, de la Liceul 
agro-industrial din 
fiul unui tîmplar de la I.Ă.S.

întrecerile programate sau 
improvizate, de la concursul de 
biciclete pînă la meciul de fot
bal al echipei locale „Vulturii" 
cu formația muncitorilor de la 
T.C.I.F., s-au ținut lanț, cu fe
ricite intermezzo-uri, transfor- 
mînd duminica dintr-un prilej

Stancu sau Petruța 
cu cită admirație le 

pe filatoarele In e- 
de sport și sîntem

de agrement 
sărbătoare. I 
răsunat la n 
teren glasul 
Pancă, filato; 
a luat sponts 
cîntat cîntect

Meritul inii 
siliulul penii 
și sport al S 
pitalei, care^ 
organizatoric, 
și prezența 
fluierului" d< 
cipală, care 
rile de fotba 
nic Dumitru 
gotehnica", t 
lanoș de la 
fărul", și mi 
dorescu de 1 

întreaga i 
sub semnul 
rată ce inițial 
tractive, poal 
tiție național

CAMF

REZULTATE TEHNICE
BASCHET. Suedia — Australia 

84—47 (43—19) ; Franța — Polonic 
47-84 (23—43) ; S.U.A. - Israel
87-32

FOTBAL R.F.G. — Cehoslovacia 
3-2 (3-2) ; Român'a - Argenti
na 4-0 (1-0).

HAîvD.jAL. Suedia *■ Unga-ric
20— 12 (8-7) ; Iugoslavia — Italic
21- 9 (9-3).

ÎNOT. 100 m liber (m) : 1. Jef- 
Fioat (SUA) 55,74 RM ; 2.
e 'SUAl 56 W; 3. P. Clark- 

(S’JAY 57 37: 100 m liber
1. Lăut C...b.;r (SUA) 65,54
2. L. Zve eva (URSS) 66,21
3. L. K'se-lich (Canada) 

; 200 m b_as (m) : 1. Gre-

phy (Canada) 2:56,00 RM ; 2. E. 
SipiUina (URSS) 2:56,02 RE ;
C. Hayes (Canada) 3:06,08 ;
4 X 200 m liber : 1. S.U.A. 8:32,31 

“ R.F.G. 9:22,09 RE; 3.
9:22,15 ; 4XW0 m mixt 
S.U.A. 5:00,90 RM ; 2. 
5:04,20 ; 3. Australia

3.

se va In- 
primită, la 
6 din Tul- 
în lingură" 
Tănase, un

Brănești,

RĂSUN A ÎNTRECUT AȘTEPTĂRILE
așteptări au evoluat Tub 

și Ricoșeu (1 ’.25,9), dasați

frey
R R
son
(f) • 
RM ;
RE ;
66,42
gory Tompkins (SUA) 2:39,15 RM;
2. D. Filippi (Fnanta) 2:40,07 RE;
3. J. Cromwell (SUA) 2:41,49 ; 
^00 m bras (f) : 1. Shannon Bro-

RM ; 2. 
Ungaria 
(f) : 1. 
Canada 
5:34,20.

TIR. Pușcă liberă, 
Gheorghe Vasilescu 
594 p RM ; 2. A. 
din) 592 p ; 3. 
ga-ria) 588 p.

VOLEI. Feminin : România — 
Olanda 3-0 (11, 4, 0) ; U.R.S.S.
- S.U.A. 3-0 (0, 3, 13) ; Mas
culin : S.U.A. - Olanda 3—0 (1, 
4, 6) ; U.R.S.S. — Finlanda 3—1 
(11, 12, —5, 8) ; Iran — Japonia 
3-1 (10, -13, 11, 12) ; România
- Italia 3-1 (-9, 3, 13, 1).

60 f.c. : 1.
(România) 

Lundvall (Sue- 
M. Jovkov (Btrl-

ÎNOT.
la ora 10 : întreceri 
nare ; de 
finale.

TENIS, 
de la ora 
turul I.

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
9 : Proba de 
comprimat, 10 
picioare.

VOLEI Sala
9 : Olanda —
S.U.A.
sala Construcții. ora 9 : Olan- 
la — Finlanda (m) 
— Bulgaria (m).

Terenurile T.C.B., 
9 și 14 : Meciuri în

pușcă cu aer 
m, 40 focuri in

Olimpla, ora 
U.R.S.S. (f) ;

Danemarca (f) ;

; U.R.S.S.

dar și-au 
categoric, 
II și IV, 
n-au reușit 
puncte.

dominînd 
in seturile 

lor 
: 4

revenit, 
mai eles 
cînd adversarii ] 

să facă decît

Materiale redactate de
M. Ferrarini, R. Timoifte, 
P. Vintilâ și A. Vasiliu

Disputarea celei de a 54-a ediții 
a derby ului de trap a atras dumi
nică dimineața pe hipodromul din 
Ploiești un public numeros, alergă
rile desfășurate oferind un spectacol 
de certă calitate. “ ' 
a zilei, derby-ul, a revenit după 
olergare cu multe faze 
armăsarului Răslin, 
tat și condus de 
rinescu. Deși n-c 
start prea fericit 
20 m de Bavari), 
tat terenul pierdut . _
mătatea liniei drepte in 
lui Bavari, 
moment. Tr.
„scot" cravașa, dar cel 
punde mai bine este Răslin, 
reușind să-și 
o jumătate de lungime. Timpul 
registrat — 1:23,8 — constituie un nou 
record național, el fiind superior cu 
aproape o secundă celui obținut de 
Rațiunea (1 :25,7) în ediția ’74. Cel 
de al doilea sosit, Bavari, părea la 
un moment dat că nu mai 
pierde, dar lupta finală l-a 
fără resurse. Avem impresia că Gh. 
Avram a greșit atunci cînd s-a lăsat 
antrenat în trena infernală impusă 
de Dințura (celălalt cal a-l forma
ției sale) în loc să-l ,,păzească“ pe 
Răslin, singurul adversar periculos.

Principala probă 
o 

pasionante 
excelent prezen- 

a-ntrenorul Tr. Ma- 
beneficiat de un 
(a rămas la peste 
el a refăcut tre-p- 

ajungînd la Ju
lia lei drepte in spatele 

liderul alerg arii in acel 
Marinescu și Gh, Avram 

care răs- 
acesta 

întreacă adversarul cu 
în-

poate
gâsit

Peste
(1:25,5) , _________________________
pe locurile trei și patru. Rezultate 
tehnice : Cursa I — Harțag (V.
Gheorghe) rec. 1:34,2, 2. Oseima. 
Simplu 8, ordinea 145. Cursa a ll-a 
— Simca (D. Toduță) 2. Cornel, 
Ozoraș. Simplu 10, 
report, event 193, 
1006. Cursa a lU-a 
Onache) rec. 1 :29,2« 
piu 5, ord nea 31, 
cîștigătot 2353. __ __ _ _
Godean-u (G. Vasile) rec. 1:25,9, 2. 
Rimifon, 3. Ripan. Simplu 2,90 or
dinea 19, event 18, ordinea triplă 
93. Cursa a V-a - Si mi-mica (I. Mol- 
doveanu) rec. 1 :31,8, 2. Pigmeu.
Simplu 4.60, ordinea 1'5, event 17. 
Cursa a Vl-a - Cambel (M. Ștefă- 
nescu) rec. 1 :31,0, 2. Lavanda, 3. 
Reactor. Simplu 2,60, ordinea 10, 
event 12, o rd: nea triplă 83. Cursa a 
Vll-a — Răslin (Tr. Marinescu) rec. 
1 :24,8, 2. Tub. Simplu 3,40, ordmea 
39, event 5, triplu cîștlgător 38. 
Cursa a Vlll-a — Rulaj (I. Oană) 
rec. 1 :27,5, 2 Artizan, 3. S-onor. 
Simplu 4,90 ord’nea 13, event 
ordinea triplă 110. Cursa a IX-a 
Fulda (Tr. Dinu) rec. 1:30,5, 
Cumpănița. Simplu 2,30, ordi-nea 21, 
event 15. Pariul austriac s-a ridicat 
la suma de 37 354 lei și a fost cîș
tigat de 8 tichete cu 7 cai a 2 334 
lei fiecare și 85 combimații cu 6 cai _ 
a 219 lei fiecare. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

3. 
ordinea simplă 
ordinea triplă 
- Vlăhița (S. 
2. Suveica. Sim- 
event 396, tripla 

Cursa a IV-a —

13,

2.

LA AU1
Recent, 

desfășurat Cea 
ultima, etape 
republican de vi' 
tomobiliism. La 
J-au prezentat 
care au reușit 
spectatori prez< 
seul ui (chia r 
atractive, dispi 
nice : clasa
(Calculatorul B 
lescu (U. Trio 
Maramureș) ; 
Rusescu (Traci 
Mureșan (Mot 
Pa ulTuc (Cetat 
IV-a, 1. P. V< 
lancovici (Do< 
(Dacia) ; cla» 
(CSU - 
Deva), 
a Vf 
C. h .otoc (Doc 
cta). Ctasomei 
— 1. N. Gnig< 
P. Vezeanu ; 
iești, 2. Cetait» 
șov. (loan LE
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1977 — gf

La tragerii 
cîștiga autot 
și premii în 
fixă și varia

Se atribuii 
cîștiguri.

Autoturism 
în cazul 
categorii < 
cui o valoai 
lui egală sai 
valorii aut' 
zul cînd — 
se obțin m 

• căror valoai 
sau super 
autoturismul

Reamintim 
cîștiguri și 
to are din c 
tre cele 3 f 
mere din c

Jucind m;



fost 
novați 
țiunlle 
:ă lu- 

nor- 
mume 
'îndim 
le re- 
menli, 
ilosesc 
j asl- 

un 
[n a- 
km de 
I mal 
’să le 
te-a-l 
fel de 
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[? Ce 
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ebui 
i de

TA
RT
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| plin a 

de pe 
i Otilia 
B., care 
pul și a

ine Con- 
e- fizică 
[ al Ca- 

cadrul 
a fost 

taleri ai 
muni- 

meciu- 
Ll-meca- 
la „Fri- 

Marin 
LLucea- 
pn Teo- 
ust“.

pusă 
fEI“, a- 
lante, a- 

compe- 
sia.
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L pen
ii Oftatului 
t Io <hi- 
rtreceni'lor 

dlin țara 
meroșilor 
nea tra- 
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le . teh- 
Lreiveanu 
I. Mnhăi- 
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M. 
M.
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St.

1.
2.
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asa
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I Nicolau
L. Balint 
[(Cetatea

păcrj, 2. 
loc (Da- 
livid mail 
|otoc, 3. 
la ci a Pi-
EU Bra-
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SELECȚIA, CONDIȚIE A PROGRESULUI, TREBUIE SA DEVINĂ
Noi „timonieri" pe navele divizionare

Performanța fotbalistică pre
supune, astăzi, o selecție ri
guroasă, permanentă și compe
tentă. Perfecționarea neîncetată 
a antrenamentului, creșterea 
considerabilă a potențialului fi
zic al jucătorilor din vîrful pi
ramidei competiționale, înăspri
rea — sub toate aspectele — a 

| luptei din arena marilor com
petiții internaționale, toate a- 

I cestea conferă operației de se- 
I lecționare nu numai criterii noi 

și complexe de funcționare, dar 
I și un rol determinant în pro- 
I cesul de formare și consacrare 

a unei echipe.
Cit de importantă se prezintă 

acum selecția, preocuparea pen
tru ea, organizarea la inalți 
parametri de profesionalitate și 
competență a acestei munci 
devenită, cum spuneam, esen
țială, ne-o demonstrează multe 
și sugestive exemple. Ele pro
bează, în fapt, dispariția unei 
teorii — slujită cindva de 
practică — anume că o mare 
echipă nu poate exista decit 
prin recrutări de vedete din 
alte cluburi, de la mari dis
tanțe geografice, că elementul 
propriu, format in echipele de 
juniori, nu poate reprezenta 
decit o minoritate a lotului 
respectiv. Iată, nu mai departe 
decit finalistele competiției nr. 
1 a cluburilor europene (C.C.E.), 
campioanele Angliei și R. F. 
Germania, Liverpool și Borussia, 
Monchengladbach, au adus pe 
stadionul olimpic din Roma, în 
meciul pentru cîștigarea trofeu
lui, un masiv grup de jucători 
care întruchipa reușita unei în
delungate și insistente munci 
de selecție și de formare în 
cadrul propriilor formații de 
juniori și copii. Toți titularii lui 
Liverpool proveneau din pepi
niera cunoscutului club englez, 
iar clubul din Monchengladbach 
avea nu mai puțin de șapte ti
tulari dați tot de formațiile 
proprii de juniori ! înregistrăm, 
dealtfel, o masivă apariție de 
grupuri de jucători de înaltă 
valoare promovați simultan în 
garniturile prime cu rezultate 
remarcabile pe planul perfor
manței. Multe dintre recentele 
ciștigătoare de titluri naționale 
in campionatele din Europa 
sau dintre protagonistele aces
tor întreceri și-au datorat reu
șitele unor foarte tineri jucă
tori care au parcurs întreaga 
perioadă de formare în cadrul 
cluburilor respective. E ceea ce 
s-a petrecut la Vasas Buda
pesta, care a lansat o valoroasă 
generație de talente, introduse 
dealtfel și în chipa reprezenta
tivă a Ungariei ; la Dinamo Za
greb întîlnim aproape întreaga 
reprezentativă de tineret a Iugo
slaviei, probabil echipa națio
nală de mîine a acestei țări ; 
insolita 
Nantes, 
nereții, 
masive 
slujită 
tate de selecție ; 
Kiev, excelenta suită de per
formanțe în campionatul unio
nal și în marile competiții in
ternaționale s-a datorat unui 
grup de tineri sportivi ridicați 
în cadrul clubului, precum Blo- 
hin, Oniscenko, Burjak, succe- 
dînd, la mică distanță, promo
ției Kolotov, Konkov, Muntean. 
Și exemplele nu se opresc aici.

In fotbalul nostru, referin- 
stagiunc, am 

succese într-o 
unde munca 

promovare se
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neprelungite, din 
planul echipei — 

Rapid. Un caz de 
bine condusă ac-

viduale — 
păcate, și pe 
semnalate la 
echilibrată și 
țiune de selecție, care a înglo
bat și ridicarea unor tinere ele
mente din propria pepinieră, 
dar și înmănunchierea unui 
grup de jucători de vîrste 
diferite aparținînd unei restrinse 
zone geografice, ni-1 prezintă 
— cu rezultatele competiționale

\\\\\\\\^^

® De la Gică Popescu 
și Marian la Dobrin și Bă
lăci O Nici un jucător din 
afara orașului v Liverpool 
in formația care a cîștigat 
Cupa campionilor euro
peni... ® Prea puțini teh
nicieni de la noi desco
peră, promovează și con
sacră talentele
^n\\\\\\\\\\\\\^^

bine cunoscute — Petrolul Plo
iești. Puținătatea exemplelor 
pozitive reprezintă insă chiar 
proba că preocuparea pentru 
selecția riguroasă și permanentă 
nu prea e prezentă în cluburile 
și asociațiile din eșalonul per
formanței, ceea ce face ca pri
virile, eforturile și căutările să 
se îndrepte mai mult spre... 
grădinile vecinilor dccit spre 
ograda proprie. O asemenea 
dăunătoare mentalitate a dus 
și duce la pierderea multor e- 
lemente dotate care intră în a- 
nonimat prin indiferența con
ducerilor de secții și a antreno
rilor de la pitici și juniori.

Ajungem astfel la necesitatea 
permanenței selecției, cu nă
ruirea unei alte teorii care vor
bea despre necesitatea efectuă
rii acestei operații doar la în
ceputul activității sportive, deci 
în perioada recrutării piticilor 
și, cel mult, Ia începutul junio
ratului. Cit de nereală e a- 
ceastă mentalitate ne-o arată 
unele trialuri de Divizia B, cind 
descoperim jucători care au de-

pășit maturitatea sportivă, dar 
care se impun și reușesc fini
șuri de carieră cu totul remar
cabile. Sigur că grosul galeriei 
marilor jucători e dat de pre
cocități sportive precum Iașin, 
Beckenbauer, Rivera, Repp, Van 
Himst, Cruyff etc., între fot
baliștii de peste hotare, sau de 
Gică Popescu, Marian, Dobrin. 
Dumitrache, Bălăci etc., ca să 
amintim cîteva dintre valorile 
trecute sau actuale ale fotba
lului nostru. Dar tot realitatea 
ne vorbește despre fotbaliști care 
au atins consacrarea internațio
nală mai tîrziu (Sarti, Schulz, 
Victor — jucători din alte țări, 
Lupescu, Panait, Lereter, Ior- 
gulescu, Cheran, C. Zamfir etc. 
— cazuri de la noi). Ceea ce 
obligă 
lecției, 
căutări 
foarte 
printre 
vîrsta junioratului. Din neferi
cire, grupul tehnicienilor noș
tri, care și-au făcut o preocu
pare din activitatea de selecție 
și promovare — fie că au acti
vat la echipe de performanță, 
fie că s-au dedicat muncii cu 
juniorii și copiii — e destul 
de restrîns. Ilie Oană, Constan
tin Teașcă, Traian Ionescu, Va
lentin Stănescu, Nicolae Proca, 
Sebastian Taciuc etc., ar fi 
printre cei mai reprezentativi 
pentru prima categorie, loan 
Kluge, Nicolae Gorgorin, Leonte 
Ianovschi, loan Costea, Gheor- 
ghe Stănculescu, Ștefan Stăn- 
culescu etc. apar ca exemple 
pentru a doua categorie. A de
venit insă de neconceput ca 
un antrenor să nu acorde, în 
activitatea sa, locul cuvenit 
muncii de selecționare, sub 
multiplele sale aspecte. Ea tre
buie să aibă toată atenția și 
sprijinul cluburilor și asocia
țiilor, mai cu seamă ale celor 
din zona performanței, ca una 
dintre cele mai sigure și mai 
eficiente căi spre atingerea con
sacrării in competițiile interna
ționale, țel spre care tinde — 
cu termene mereu aminate — 
fotbalul nostru.

Eftimie IONESCU

la permanentizarea se- 
la teste periodice, la 
neîncetate și printre 

tinerii sportivi, dar și 
cei care au depășit

VIRGIL BHJJDEA, REÎNTÎLNIREA CU ORADEA
ȘI ȚELURILE UNEI FOSTE EXTREME

— Deci, după 17 ani. 
Blujdea revine la ~ 
emoții ?

— E normal. Ca
cere prin locuirile _  ___ ___
leagă amintiri foarte plăcute, a- 
mintiri de pe timpul cînd evo
luam la I.C.O. Generațiilor ace
lor ani, cred eu că le-am dat 
uinele satisfacții. Așa că nu am 
plecat pe un drum necunoscut. 
Aid, la Oradea, am venic ca Ia 
prieteni. Acesta ar fi unul din 
motivele pentru care m-am încu
metat să-mi asum responsabili
tatea de a antrena echipa din 
orașul de pe Criș.

— De fapt, care este cartea de 
vizită a antrenorului Blujdea ?

— Nu m-am dat în vînt după 
echipe mari. Din momentul 
gerii acestei meserii, am 
conștient de faptul că orice 
ceput reclamă o ucenicie, 
stagiu obligatoriu din care 
bule să înveți mereu, să 
confrunți cu tine însuți. Drumul 
meu pînă la F.C. Bihor a avut 
trei halte : Moreni — Brăila — 
Bistrița, presărat inerent și cu 
hîrtoa.pe, dar și cu acele satis
facții atît de necesare pentru 
a-ți da imbold să continui.

— Ce bucurii deosebite ai avut?
— Două la număr. Prima o re

prezintă cei aproape 12 ani de 
stabilitate la Flacăra Moreni : 
din lotul de 19 jucători, 16 au 
fost crescuți de mine. Și, amin
tiți-vă, pe atunci Flacăra era 
cotată printre bunele echipe ale 
seriei a n-a. A doua bucurie 
este legată de ceea ce am rea
lizat cu Gloria Bistrița, în ulti
mii doi ani competiționali. Lo
cul IV și respectiv n într-o serie 
foarte grea. Mi-a plăcut întot
deauna să muncesc și să mă
bucur în liniște, fără publicitate. 
Același lucru doresc să fac 
F.C. Bihor.

— Ce știi despre această 
mație și ce vrei să obții cu

— Am văzut-o ocazional în 
meciuri, dar fără acel ochi de 
observator atent, de analiză, în- 
trucît nu-mi trecea atunci prin 
gînd că voi fi, cîndva, conducă
torul tehnic al orădenilor. Prima 
impresie a 
aceștia pot 
să fie mai 
dornici de 
pășire. Au

_ Virgil 
Oradea. Ai

la o reintoar- 
de care mă

ale- 
fost 
în- 
tun 

tre- 
te

la

for- 
ea ?
3—4

fost aceea că băieții 
mai mult cu condiția 
harnici în teren, mai 
afirmare, de autode- 
mari posibilități ne-

DIVIZIA B
UN REFUGIU

divizio- 
cu un 
compe- 

Argu- 
în

ihhhu a cttcdtci ycu.1 , 
campioană a Franței, 
e o campioană a ti- 

reprezintă răsplata unei 
acțiuni de promovare 

de o anterioară activi- 
la Dinamo

In fotbalul 
du-nc la ultima 
înregistrat unele 
serie de centre 
de selecție și 
bucură de frumoase tradiții și 
de propice condiții. E cazul ma
sivelor promovări din cadrul 
clubului Universitatea Craiova, 
de satisfacțiile de sfîrșit de 
campionat trăite de F. C. Con
stanța, de unele reușite indi-
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! pOt 
1300“ 

■aloare

li de

kribul :■ 
«atitre 
I c31- 

ksțifgu- 
kontra- 
pn ca- 
fcilet — 
guri a 

I egală 
pvalorii

obține 
bîștigă- 
a din-

3 nu-

*e vă

măriți șansele de a intra în 
posesia marilor ciștiguri 1

Tragerea excepțională . oto, 
de astăzi 19 iulie 1977, are loc 
la Clubul Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2 la ora 17,30. 
Rezultatele vor fi transmise la 
radio și televiziune în cursul 
serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 13 IULIE 

19*7 :
Extragerea I : Cat. 2 : 3 varian

te 25% a 13.205 lei și 1 variantă 
10% a 5.282 lei ; a 3-a : 5,20 a 
8.634 lei ; a 4-a : 26,25 a 1.685 lei; 
a 5-a : 70 35 a 638 lei ; a 6-a ; 
2.618,30 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 162.904 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 6,60 
variante a 6.197 lei ; Cat. C : 
44,50 a 919 lei ; D : 1.723,60 a 60 
lei ; E : 93,55 a 200 lei ; F : 1.987, 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A : 
232.323 lei.

întrecerea celor 54 de 
nare B a fost urmărită 
deosebit interes în anul 
tițional recent încheiat, 
men tul cel mai convingător 
acest sens îl poate constitui nu
mărul mare de spectatori pre- 
zenți, mereu, la meciurile din 
eșalonul secund. Au fost jocuri 
la care au asistat 15—20 000 de 
spectatori (Ploiești, Tîrgoviște, 
Sibiu, Rm. Vîlcea, Satu Mare, 
Brăila), de multe ori stadioa
nele respective dovedindu-se ne
încăpătoare. Un prim punct de 
atracție l-a constituit, desigur, 
lupta pentru promovare, în 
care s-au angajat echipe cu ani 
de stagiu în fotbalul nostru, 
unele chiar în Divizia A, cum 
ar fi Petrolul Ploiești, Olimpia 
S. Mare, C.S. Tîrgoviște, Steagul 
roșu Brașov, Chimia Rm. Vîlcea 
sau reprezentante ale unor cen
tre mai noi pe harta fotbalului, 
dar care au demonstrat ambiții 
peste nivelul anilor precedenți : 
Buzău, Săvinești, Sf. Gheorghe, 
Alexandria, Tîrnăveni, Brad, Si- 
ghet, Zalău.

Acum însă, la încheierea com
petiției, întrebarea care se pune 
este următoarea : a reușit Divi
zia b să se ridice la nivelul 
cerințelor, să realizeze acel salt 
calitativ așteptat de la ea ?

în campionatul 1976-77 reporte
rii noștri au urmărit îndea
proape desfășurarea întrecerii. 
Ce s-a constatat ? De la Început 
trebuie să spunem că și în divi
zia secundă, după cîteva etape, 
valorile s-au... cernut, formîndu- 
se ,,plutoanele“ celor care 
aspirat la supremație, ale 
lor care s-au mulțumit cu __
loc liniștit Ia mijlocul clasamen
tului și al echipelor care au 
luptat din greu pentru evitarea 
retrogradării. Această stare de 
lucruri și-a pus, firește, am
prenta asupra evoluției concu
rentelor, influențînd modul de 
exprimare în joc și, implicit, 
mijloacele de obținere a punc
telor. Impresia cea mai bună 
au lăsat-o cele trei lidere — 
Petrolul, C.S. Tîrgoviște și Olim
pia —, formații echilibrate 
toate compartimentele, 
s-au impus atît în jocurile 
acasă cit și în cele din depla
sare (mai puțin finalul convin
gător al Olimpiei, care a fost 
învinsă surprinzător de ușor la 
Timișoara și Orăștie).

au 
ce- 
un

în 
care 

de

OASPEȚII - ETERNII „TURIȘTI" 
Al EȘALONULUI SECUND

Lupta pentru evitarea retro
gradării și-a pus amprenta 
destul de mult pe meciurile Di
viziei B, deoarece grupul for-

valorificate încă. Trebuie doar ca 
jucătorii să accepte necondițio
nat munca, efortul și sacrificiul 
la antrenamente. Nu mal 
besc de disciplină.

— Este un avertisment 1
— Mai degrabă este crezul 

profesional. Să înțelegeți 
aceasta - ■ - -
țlos, 
F.C.

vor-

meu 
. din

că voi fi f )arte pneten-
deoarece. repet, doresc ca 
Bihor să se exprime în

viitorul campionat la realele ei
potențe și astfel să urce cîteva 
trepte în clasament.

— Ca fostă extremă, vei re
considera .jocul aripilor ?

— Mă frămîntă demult această 
idee. Există un Lupău, un Geor
gescu, un Suciu — cu reale 
sibilități și pe care vreau 
dinamizez în jurul lud Kun 
Ghergheli și chiar al lui 
rescu.

— Fiindcă ai pomenit de 
rescu, se spune despre el 
este un jucător cam trecut 
dificil în același timp...

— Eu am încredere în el. 
apoi, vîrsta nu mă interesează. 
Dacă un jucător care a depășit 
prima tinerețe sportivă se pregă
tește, se încadrează în disciplina 
tactică a echipei, dacă se dă
ruiește cu tot sufletul culorilor 
clubului, atunci fiți siguri că 
nimeni nu se va mai dispensa 
repede de el. Exemplul lui Cio
can de la Bistrița, care are 36 
de ani, stă mărturie.

Stelian TRANDAFIRESCU

Flo- 
că 
și

-61

DATELE TURNEULUI
ECHIPEI DINAMO

ÎN OLANDA
cum am mai anunțat, cam- 

țârii, Dinamo, va între- 
în perioada 3o Iulie — 10 
un turneu de cinci jo- 
Olanda. Iată

30 iulie.
programul 
cu N.A.C.

; 3 august, 
(divizia a

După
pioana 
prinde, 
august, 
curl în
meciurilor :
(echipă în divizia I) 
cu de Graafschap 
Il-a) ; 6 august, cu S.C. Cambuur 
(divizia a II-a) ; 8 august, cu 
Telstar Ijmuiden (divizia I) ; 10 
august, cu Sparta Rotterdam 
(divizia I).

IN LOC DE REZERVOR DE TALENTE,
AL „REFUZAȚILOR» DIN PRIMA CATEGORIE

mațiilor amenințate a fost a- 
proape în permanență numeros. 
S-a luptat doar 
larea punctelor 
cest mod de a 
s-a concretizat 
punctelor de pe- teren , _
uneori apelîndu-se La jocul dur, 
la procedeele _ *
Iată ce demonstrează _ ____ .
din totalul meciurilor disputate 
în Divizia B, gazdele au ctști- 
gat 74,6%, oaspeții doar 8,9%. iar 
16.4% din jocuri s-au terminat 
la egalitate.

Dar să mai 
alt argument, 
tății. în seria 
marcat 5G5 de 
mit doar 167. 
raportul este 573—189, iar in se
ria a Ul-a, 646 la 179. în an
samblul Diviziei B, gazdele au 
marcat 76,9% din totalul goluri
lor, iar oaspeții doar 23,1%.

pentru acumu- 
salvatoare. A- 
prlvi lucrurile 
prin obținerea 

propriu, —« , 
neregu lamentare, 

cifrele :

apelăm șl la un 
acela al eficaci- 
I, gazdele au 
goluri și au pri- 

In seria a II-a,

FETIȘUL REZULTATULUI 
IMEDIAT

Situația aceasta este și efec
tul concepției greșite a celor 
mal multe dintre echipe, potri
vit căreia ,,e greu de cîștigat 
In deplasare-. Adevărul e că șl 
alți factori au contribuit la a- 
ceste raporturi : o parte dintre 
spectatori, în unele locuri prea 
subiectivi, creează o atmosferă 
nefavorabilă jucătorilor oaspeți, 
nu acceptă ca echipa gazdă să 
piardă șl de aici urmează pro
testele la orice decizie care Ii 
vizează pe localnici. Apoi unii 
arbitri sint Îngăduitori cu gaz
dele (chiar dacă joacă dur) și 
intransigenți cu oaspeții, împo
triva cărora și în acest an com-

petițlonal a plouat cu lovituri 
de la 11 m.

Se spune, nu fără temei, că 
eșalonul secund trebuie să con
stituie cadrul prielnic de for
mare, de afirmare a unor jucă
tori de perspectivă, de care fot
balul nostru (în mod deosebit 
Divizia A) are atita nevoie. 
Lucrurile Insă nu stau așa și 
de la an la an se amină împli
nirea acestui deziderat. Asaltul 
tinerei generații a intirziat să se 
manifeste și în campionatul de 
care vorbim. Iată pe primii 
marcatori ai diviziei secunde : 
Toporan, Spiridon, Marinescu. 
Voicilă, Paraschivescu, Stanca, 
Tătaru, Georgescu, Vesa, Goea, 
Ghiță, Ciocan. Belanov, Moșa. 
Dintre toți, doar Vesa și Voicilă 
sint mai tineri (sub 23 de ani). 
Unii reușesc să se mențină în 
fruntea golgeterilor deși nu mai 
sint la prima tinerețe. Cazurile 
lui Ciocan șl Georgescu care, la 
35 de ari, sint cei mai eficace 
jucători "și printre fruntașii di
viziei secunde.

Exemplele pe care le-am dat 
nu constituie o excepție. Media 
de vîrstă a divizionarelor B este 
destul de ridicată. Am testat e- 
chipele folosite în etapa a 30-a 
și iată ce date au rezultat : 
seria I are o medie de vîrstă de 
24 ani și 2 luni ; seria a II-a, 24 
și 6 ; seria a Hl-a, 24 și 9. 
Echipele cu cea mai ridicată me
die de vîrstă, Unirea Focșani, 
Relonul Săvinești, Metalul Plo- 
peni. Victoria Tecuci. F.C. Brăi
la, C.F.R. Pașcani, Steagul roșu 
Brașov, 
Moreni, 
C.F.R.

Flacăra Automecanica 
Metalurgistul Cugir, 

Cluj-Napoca, Minerul 
Cavnic, Gloria Bistrița. Să fie 
oare întîmplător faptul că unirea 
Focșani, Minerul Cavnic sau

NOILE DIVIZIONARE C
Duminică s-a încheiat retu

rul întrecerilor de baraj pentru 
promovarea în campionatul Di
viziei C. Majoritatea echipelor 
care au cîștigat în prima con
fruntare, au reușit să-și men
țină avantajul obținînd califi
carea. S-au înregistrat — din 
păcate — și cîteva aspecte ne
sportive, ca de pildă, la Rm. 
Vîlcea, unde unii dintre spec
tatori au vrut sâ se răzbune pe 
arbitru pentru eșecul formației 
lor ; iar la Cugir portarul lo
calnicilor. Dinea, a fost elimi
nat în min. 23 pentru lovirea

adversarului. Jocul s-a încheiat 
cu victoria I.C.I.M. Cugir cu 
6—2, dar s-a calificat Oțelul 
Reghin care a obținut 5—0 
in tur.

Deci, in urma baraiului au 
promovat : Oțelul Reghin, Mi
nerul Vulcan, Aripile Bacău 
(rezultatul din tur s-a omolo

gat cu 3—0 în favoarea băcăua
nilor, deoarece Rapid Panciu a 
avut un jucător substituit), 
Construcții montaj Cluj-Napo
ca, Carpați Mîrșa, Granitul Ba- 
badag, Minerul Ora vița, Petro
lul Băicoi, Electrodul Slatina,

Flacăra Moreni au retrogradat T
Și pentru că adevărata pro

ducție a eșalonului secund îl 
constituie numărul de jucători 
promovați in Divizia A, am tre
cut în revistă numele celor care 
au făcut acest pas în ultimele 
două campionate. In vara Iui 
1975 au fost promovați în loturile 
divizionarelor A 36 de jucători 
din eșalonul secund (dintre care 
8 mai jucaseră cindva în aceas
tă divizie). Dintre toți aceștia, 
doar Zahiu (la Steaua), Stan 
(F.C. Argeș), Cura (U.T.A.), 

S. Mare), Gă- 
(F. C. Con- 

Nemțeanu șl 
Iași), Toma 
Bilă (C.F.R. 
evoluat mal 

Despre

Zahiu 
Argeș),

Popescu (Olimpia 
tej și Hoffmaister 
stanța), Mureșan, 
Banu (Politehnica 
(Jiul), Ciocan și 
Cluj-Napoca) au 
mult în noile formații, 
alții nici nu s-a mai auzit ceva. 
In anul următor au fost promo
vați din B doar 22 de jucători. 
S-au impus atenției, însă, doar 
Tilihoi (la Universitatea Craio
va). Petrovici, Fildan și Lupău 
(F.C. Bihor), Buduru (F. C. 
Constanța), Buru (Politehnica 
Iași), Teleșpan și Cojocaru (Ra
pid), Economu (Corvinul) și par
țial. Nucă, și Barna (Polit. Ti
mișoara) Au fost folosiți puțin 
sau deloc Ghiță și S. Georges
cu (la Dinamo) Bunea și Cățoi 
(Sportul studențesc) Foaie (7. C. 
Bihor), Moga (Jiul). Iată, deci, 
că din acest punct de vedere 
bilanțul Diviziei B rămîne în 
continuare, destul de modest. 
Munca în perspectivă suferă la 
eșalonul secund. Se aleargă după 
rezultate imediate, chiar și cu 
prețul unor transferări de Ia A 
la B.

Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

Constructorul Tg. Jiu, Zimbrul 
Suceava, Chinipex Constanța, 
Minerul Ilba (jud. Maramureș), 
Mecanizatorul Simian (jud. Me
hedinți), *
Ciuc și Mecanica 
rești. Fără baraj 
dreptul de a activa 
oarece județele respective 
mai puțin de 3 ’echipe în Di
vizia C) : Flacăra Murgcni
(jud. Vaslui), Autobuzul Curtea 
de Argeș, Hebe Singeorz Băi 
(jud. Bistrița-Năsăud), Șiretul 
Bucecea (jud. Botoșani), Petro
lul Berea (jud. Buzău), Oțelul 
Galați, Victoria Lehliu (jud. 
Ialomița) și Rapid Jibou (jud. 
Sălaj).

I.U.P.S. Miercurea 
fină Iîucu- 
au obținut 
în ,,C’’ (de- 

au
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în sportul international

LA ORDINEA ZILEI - JUNIORII!
Cu o simplă privire pe paginile de ziar 

consacrate rezultatelor manifestațiilor spor
tive internaționale în aceste ultime zile, se 
poate lesne constata ce proporții uimitoare 
au luat întrecerile rezervate tinerilor concu- 
renți, juniorilor. La Sofia s-au încheiat cam
pionatele mondiale de haltere pentru juni
ori ; cei mai tineri luptători și-au disputat 
„Cupa mondială" la Las Vegas ; în Austria 
s-au terminat campionatele mondiale de ci
clism pentru juniori : tot așa cum in Tu
nisia s-a desfășurat primul campionat 
el lumii deschis fotbaliștilor juniori.

Nu e vorba aici doar de o coincidență, 
datorată perioadei de vacanță în 
află școlarii și studenții. Firește 
că majoritatea marilor competiții 
deschise juniorilor sint programate 
în cursul verii, dar dincolo de a- 
ceastă împrejurare calendaristică 
se observă totuși și un considera
bil spor de campionate zonale, con
tinentale sau mondiale consacrate 
sportivilor ce n-au atins încă maturitatea. 
Ultima afirmație — dacă ne gindim la îno
tătoare sau gimnaste — pierde din 
consistență : vîrsta deplinei afirmări în 
sportul de performanță începe să nu mai 
coincidă cu vechile categorisiri fiziologice 1 
De această realitate sînt nevoite să ia act 
tot mai multe organisme sportive interna
ționale, Dacă, de pildă, campionatele mon
diale de tineret In scrimă au și ajuns la 
ediția 28, în schimb A.I.B.A. abia a accep
tat ideea unui campionat mondial de box 
pentru juniori, acordînd prima ediție ora
șului București (septembrie 1979). La fel, 
primele C.M. de juniori la yachting se vor 
disputa anul acesta (6—15 august) în Fran
ța, iar In volei (4—18 septembrie) în Bra
zilia. Federația internațională de canotaj dis
cută introducerea unor C.M. pentru junioare, 
iar cea de lupte organizează de pe acum un 
Festival mondial al școlarilor (cu categorii 
de vîrstă de la 13 la 16 ani). La Squaw 
Valley s-au ținut recent primele campionate

care se

panamericane de baschet junioare, iar Li
sabona va găzdui, în septembrie, 
natul european de tir-juniori.

Iată deci un puternic curent 
a tinerei generații in tendința 
afirma timpuriu. Dar în aceste 
buie să sesizăm 
pinieră, pentru 
de miine. Dacă 
în competițiile 
sibilitatca dată 
se cunoaște, a se stima și a 
ciproc !

Sportul românesc e_ parte 
acestor

campio-

susținere 
de a se

de 
ei

realități tre- 
și o atentă grijă pentru pe- 
cei ce vor forma societatea 
n-ar fi decît să recunoaștem 
sportive internaționale po- 
tineriior de

Cea de a treia probă indi
viduală, spada, din cadrul Cam
pionatelor mondiale de scrimă 
de la Buenos Aires, s-a înche
iat cu succesul unui „out-si- 
der”, tînărul sportiv suedez 
Johan Harmenberg (22 ani), în
vingător în barajul susținut în 
compania coechipierului său 
Rolf Edling (fost campion mon
dial în 1973 și 1974) și a el
vețienilor Patrice Gaille 
niel Giger, clasați în 
ordine în turneul final, 
cu cîte trei victorii (1).
cui 5 s-a situat Laszlo Petho 
(Ungaria) — 2v, urmat de Lech 
Koziejowski (Polonia) — lv.

și Da- 
această 
fiecare 
Pe lo-

Comentariul
sâptăminii

a se intîlni, a 
se înțelege re-

componentă a 
noștri sportivievenimente. Tinerii 

concurează în competiții deschise 
categoriei lor de vîrstă pe dife
rite meridiane. Tenismanele se în
torc acum de la Le Touquet 
(Franța) ; voleibaliștii și haltero
filii au încheiat întreceri la So
fia ; tinerii fotbaliști dinamoviști 
joacă la Budapesta. Noi înșine 

organizăm importante competiții interna
ționale juvenile : la Ploiești au luat sfîr- 
șit duminică jocurile " 
chet pentru junioare, 
„Parcul copilului” din 
turneului „Prietenia”, 
sub 18 ani, precum și 
greșul") jocurile unei 
competiției de tenis 
niori, „Cupa Galea".

Era o vreme cînd 
tru a fi considerată 
datoria ei 
sportivilor 
problema 
performeri 
ocupare de cea mal mare importanță în 
activitatea organismelor sportive. Ceea ce 
e nu numai normal, ci și drept într-o epocă 
în care tinerei generații i se cere un aport 
mereu sporit în viața internațională.

Balcaniadei de bas- 
iar azi încep (la 

București) meciurile 
deschise rugbyștilor 
(pe terenurile „Pro- 
grupe semifinale a 

pentru echipe de ju-

orice federație — pen- 
serioasă — simțea de 

să se ocupe exclusiv de soarta 
seniori. Iată, a venit timpul ca 

juniorilor, a sportivilor (astăzi) 
înainte de vreme, să devină pre-

g

g

g

C.M. și C.E. de haltere (juniori) in ultimul meci al

ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCURILE 5 (EUROPEAN)
Șl 8 (MONDIAL)

SOFIA, 18 (prin telefon). Cea
de a 3-a ediție a C.M. și C.E. 
de haltere (juniori) s-a înche
iat cu desfășurarea ultimelor 
întreceri, la categoria grea și 
supergrea, la care România nu 
a avut nici un concurent. Din 
cele 35 de țări participante, e- 
chipa României a ocupat locul 
8 în clasamentul mondial și lo
cul 5 în cel european. Iată pri
mele clasate. MONDIAL : 1.
U.R.S.S. 305 p ; 2. Bulgaria 240 
p ; 3. R. D. Germană 199 p... 8. 
ROMANIA 70 p (înaintea Sue
diei, Cehoslovaciei, Greciei, Fin
landei, Italiei ș.a.). EURO
PEAN : 1. U.R.S.S. 319 p ; 2. 
Bulgaria 254 p ; 3. R. D. Ger
mană 224 p : 4. Ungaria 174 p ; 

5. ROMANIA 127 p etc. Primii

DIN 35 DE TARI
clasați la ultimele două între
ceri. CAT. GREA : 1. Gbenadi 
Kîimenciukov (U.R.S.S.) 357,5
kg (165 ; 192,5). 2. Francesco
Mendez (Cuba) 332,5 kg (147,5; 
185) : 3. Ulrich Merkel (R.D.G.) 
322,5 kg (147,5 ; 175). în clasa
mentul european Merkel a o- 
cupat locul 2 și Mihaly Balazs 
(Ungaria) locul 3 cu 297,5 kg 
(137,5 ; 160). CAT. SUPERGREA 
(mondial și european) : 1. Ru
men Milcev (Bulgaria) 320 kg 
(140 ; 180), 2. Islvăn Reti (Un
garia) 315 kg (145 ; 170) ; 3. 
Hănnel Winkler (R.D.G.) 307,5 
kg (135 ; 172,5).

Viitoarea ediție (1978) va a- 
vea loc la Salonic.

TOMA HRISTOV

Ultima probă individuală, cea 
feminină de 
pe planșe 72 
tre cele 16 
eliminărilor' 
ficărilor numărindu-se și trei 
reprezentante ale România : 
campioana mondială Ecatcrfiia 
Stahl, Suzana Ardeleanu și 
Magdalena "Chezan. Alături de 
ele și-au cîștigat dreptul de 
a-și disputa locurile in finală 

floretistele Sidorova, Gileazova, 
Kniazeva, Nikonova și Belova 
(U.R.S.S.), Josland și Trinquet 
(Franța), Tordassi și Bobis (Un
garia), Spadaciari (Italia), Mar
tin (Anglia) și Oertel — Sigue 
(R.F.G.).

floretă, a reunit 
de scrimere, prin- 
calificate în faza 
directe și recali-

5 VICTORII ALE LUPTĂTORILOR 
ROMÂNI LA „TURNEUL PRIETENIA"
BERLIN, 18 (Agerprcs). — 

Competiția internațională de 
lupte „Turneul Prietenia" pen
tru juniori, desfășurată în o- 
nașul Suhl din R.D. Germană, 
s-a încheiat cu un remarcabil 
succes pentru tinerii sportivi

„TROFEUL HUNGARIAN 
LÂ POLO A REVENIT GAZDELOR

în ultimele meciuri de polo 
din cadrul „Trofeului IIunga
ria", Ungaria a învins Iugo
slavia cu 6—2 (2—1, 1—0, 1—0,
2— 1), iar U.R.S.S. a întrecut 
Olanda cu 7—3 (1—1, 1—2, 2—0,
3— 0). Clasament
L Ungaria
2. Italia
3. U.R.S.S.
4. Iugoslavia
5. România
6. Olanda

români, care au cucerit 5 me
dalii de aur și 2 de argint, 
situîndu-se pe locul doi pe 
echipe, înaintea formațiilor 
U.R.S.S., R.D. Germane, 
Mongole, locul înlîi 
echipei “ 
medalii 
romane 
60 kg), 
65 kg), 
87 kg), 
bere s-au situat pe primul ioe 
Vasile Stănescu (categ. 70 kg) 
și Andrei Janko (categ. 87 kg).

R.P. 
revenind 

Au ciștigat 
greco- 
(categ. 
(categ. 
(categ.

Bulgariei, 
de aur Ia lupte 
Mihai Balaur 

Ștefan Negrișan 
Ion Răduțescu 
în timp ce la lupte li-

La Balcaniada de volei (j)
final :

o
1
o
1
o
o

S 5 
5 3 
5 3 
5 I 
5 1 
3 1

O
1
2
3
4
4

41-16
29- 30
31-30
30- 36
30-36
26-39

1»
3 
t
3
3
2

ECHIPELE NOASTRE 
PE LOCUL III

Balcaniadei de tenis

JUCĂTORII NOȘTRI AU RATAT ȘANSA VICTORIEI...
Luni — cu o zi mai tîrziu 

față de programul inițial — s-au 
încheiat întrecerile Balcaniadei 
masculine de tenis. Titlul a fost 
cîștigat de echipa Bulgariei, în
vingătoare — în meci decisiv — 
cu 2—1 în fața reprezentativei 
țării noastre. în ultima partidă, 
cea de dublu, s-au întîlnit Du
mitru Hărădău — Traian Mar- 
cu și frații Bojidar ș Matei 
Pampulov. A fost o confruntare 
în care, de la primul și pînă la 
ultimul schimb de mingi, iniția
tiva a fost de partea jucăto
rilor bulgari. Ei au atacat și 
s-au apărat mai bine, dar, în 
special, au jucat cu luciditate, 
ceea ce le-a lipsit tenismanilor 
români. O singură dată, în pri
mul set, cuplul Hărădău—Marcu 
a condus cu 2—1. Apoi, pînă 
la sfîrșitul meciului, ei nu au 
mai fost capabili de nici o 
replică care să-i pună în si
tuație favorabilă. Dovadă este 
și faptul că jucătorii noștri au

cedat 9 breakuri, din care 6 pe 
serviciul lui Hărădău. De ase
menea, Marcu a greșit foarte 
multe mingi. Pe scurt, se poate 
spune că am asistat la un meci 
în care cei doi tenismanl români 
au evoluat la un nivel subme
diocru. Situarea pe locul II a 
echipei României la această edi
ție a Balcaniadei, i-a dezamă
git, desigur, pe iubitorii teni
sului. Scorul partidei de dublu : 
Bojidar și Matei Pampulov — 
Dumitru Hărădău, Traian Mar
cu 6—3, 6—3, 6—3.

Clasamentul final al turneu
lui masculin : 1. Bulgaria — 4 
victorii (meci-averaj 10—2) 
România — 3 v (10—2) ; 
Iugoslavia — 2 v (5—7) :

2.
3.

. 4.
Grecia — 1 v (5—7) ; 5. Tur
cia — O v (0—12).

Ion GAVRILESCU

La Varșovia ’77, la fel ca la Torino 1975

ATLEȚII NOȘTRI INTRE FRUNTAȘII SEMIFINALELOR „CUPEI EUROPEI
dată formațio noastră a devansat 
alte echipe cu pretenții, între care 
Bulgaria și (mai ales) Suedia.

Comportarea bună a reprezentan
ților noștri - pentru că acest loc 3 
reprezintă, într-adevăr, o bună com
portare, calculele anterioare, făcute 
pe baza statisticilor, indicînd, în cel 
mai bun caz, ...locul 4 — își află prin
cipala explicație în spiritul comba
tiv cu care majoritatea componențî- 
lor echipei noastre au abordat con
cursul. Remarcări speciale merită 
Iii® Floroiu, învingător la 10 000 m 
(ca și Ic Torino), 
al doilea lo 110 
Ghipu, care a adus 
Ia 800 și 1 500 m, 
Petrescu și Claudiu 
au realizat clasări 
cluslv ștafeta 4X100 
Cefan.

Spiritul de echipă care i-o ani
mat pe atleții noștri trebuie să cons
tituie în continuare un imbold pen
tru îmbunătățirea performanțelor in
dividuale, astfel ca lo 
echipa să se situeze oe 
fruntaș, 
aspire I

ALTE

Intr-o duminica fericita pentru atle
tismul românesc, echipa masculina a 
țârii noastre a răspuns, parcă, suc
ceselor de la București ale fetelor cu 
o comportare frumoasă în semifinala 
de la Varșovia, a „Cupei Europei", 
clasîndu-se pe locul 
tiție o desemnează

3. 
ca

Această po- 
primă cali-

u

m : Rose (M.B.) 13:29,6,
obst. — Coates (M.B.)

★

La Salonic s-au încheiat 
campionatele balcanice de vo
lei pentru echipe de juniori și 
junioare, 
nale, la 
slavia — 
Bulgaria 
România 
cia — 5

Iată clasamentele fi- 
masculin :
8

1.
puncte (12:4) ;
7 p (11:4) :

Iugo- 
2. 
3.

6 p’ (7:8) ; 4. Tur- 
(7:9) ; 5. Grecia —
la feminin : 1.

7 p (11:3) ; 2. lugo- 
p (9:3) ; 3. Româ-

4 p (0:12)*;
Bulgaria — 
slavia — 7 p .o, , <,.
nia — 7 p (9:6) ; 4. Turcia —
5 p (5:10) ; - ~
(0:12).

5. Grecia — 4 p

VOLEIBALISTELE ROMÂNCE
PE LOCUL TREI LA SCHWERIN

Turneul internațional feminin 
de volei de la Schwerin a fost cîș
tigat de selecționata R.P.D. Co
reene cu 10 p, urmată de R. D. 
Germană A 9 p, România B 8 p, 
U.R.S.S. (tineret) 7 p, R. D. 
Germană (tineret) 6 p și R. D. 
Germană B 5 p. în ultima zi 
a competiției, voleibalistele 
noastre au învins cu 3—0 selec
ționata secundă a R. D. Ger
mane.

PfW-GU/f/GlM ÎN TURNEUL FINAL
AL C. M. DE FOTBAL

Componența
„Cupei Europei" :

finalelor

FEMININ : FINALA 
(Helsinki 
U.R.S.S., 
aia. R.F. 
Britanie. 
Germană, 
gazdă) ; FINALA B 
nec, 6 august) : 
Franța, Belgia. Suedia. O- 
landa. Austria, Cehoslova
cia ; MASCULIN j FINA
LA A (Helsinki. 13—14 au
gust) : U.R.S.S.. Marea
Britanie, R.F. Germania, 
Polonia, R.D. Germană. 
Italia. Cehoslovacia. Fin
landa : FINALA B (G6te- 
borg 6—7 august) : Româ
nia, Bulgaria. Franța. El
veția, Ungaria. Grecia, 
Suedia (tară organizatoa
re).

13 
România, 
Germania, 
Bulgaria, 
Finlanda

A
august) :

Polo-
Marea
R. D.

(țara 
(Tri-

I talia.

Erwin Sebestyen. 
mq, Gheorghe 
puncte prețioase 
sprinterM Toma 

Șușelescu, care 
onorabile — In- 
m I - Gheorghe

Goteborg
_ __ ____ __ un
la care are dreptul

loc 
să

flcată pentru finaio B, finală care 
se organizează a această ediție în 
premieră, cu scopul de a alcătui un 
clasament pe târî de ’a >ocul 9 
lo 15.

Băieții noștri reeditează astfel 
buna comportare din urmă cu doi 
ani, cînd in semifinala de la Torino 
reușeau o clasare similară, întrecînd 
Ungaria șl Cehoslovacia. De această

REZULTATE DIN „CUPA 
EUROPEI"

In semifinala masculină a „Cupei 
Europei" desfășurată la Londra, pri
mele două locuri au fost ocupate ae 
echipele U.R.S.S. și Mari? Britanii 
care șî-au asigurat astfel calificarea 
pentru finala Ă de la Helsinki. Cla
sament general : U.R.S.S. 129 p,
2. Maree Britanic 126 o, 3. Franța 
120 p, 4. Elveția 90 p, 5. Iugoslavia 
83 p, 6. Belgia 78 o. 7. Austria 54 p, 
8. Irlanda 39 p. Reprezentativele 
Franței și Elveției vor concura 
finala B. la Goteborg. Cele 
bune rezultate ale concursului : trî- 
plusalt - Piskulin (U.R S.S.1 16,74

în 
m<j!

La Atena, pe stadionul Karaiskakîs, 
în cea de-a treia semifinală mascu
lină, clasamentul a fost următorul :

R.D. Germana 132 p, 2. Italia 117 
3. Cehoslovacia 109 p, 4. Finlanda 

5. Ungaria 86 p, 6. Grecia 77 
Olanda 59 p, 8. Danemarca 
Echipele R.D. Germane și Fin- 
se califică direct pentru fina- 
(ca deținătoare a trofeului, 

astfel 
cîștigat

1.
P.
98
P.
38 . 
landei 
la A 
respectiv țară organizatoare) 
că, alături de Italia, și-a _.T..O_. 
dreptul de a participa la Helsinki - 
în finala A — formația Cehoslovaciei.

P. 
7. 
P-

Turneul sud-american, din 
cadrul preliminariilor C.M.,
s-a încheiat duminică seara, la 
Caii, cu partida dintre ~
și Bolivia, cîștigată cu 
(2—0) de jucătorii 
prin golurile marcate 
billas (2), Velasquez 
Rojas.

Astfel, alături de 
Braziliei, reprezentativa 
s-a calificat și ea pentru tur
neul final al C.M. din Argen
tina, programat între 1 și 25 
iunie 1978. Echipa Boliviei ur
mează să susțină o partidă de 
baraj (tur-retur) cu echipa 
Ungariei. învingătoarea acestui 
dublu meci se va califica de 
asemenea pentru turneul final. 
Partidele urmează să aibă loc

Peru
5—0 

peruani, 
de Cu- 
(2) și

echipa
Peru

TELEX • TELEX • TELEX
CICLISM • Proba de 100 km 

contracronometru pe echipe „Cu
pa olimpică" disputată pe auto
strada Budapesta-Miskolc s-a 
încheiat cu victoria formației 

Germane (2h 16:48). urmată 
(2h 16:51), 

Austria 
(2h 21:35) 
Alpi pe

R.D. < 
de R. F. Germania 
Cehoslovacia (2h 17:04), 
(2h 20:1) și Ungaria 
• Disputată în Munții 
traseul Morzlne — Chamonix, e- 
tapa a 16-a a Turului Franței a 
fost cîștigată de Dietrich Thurau 
(R.F.G.), cronometrat pe distanța 
de 121 km in 3h 29:52. în clasa
mentul general se menține lider 
francezul Bernard Thevenet. ur
mat de Thurau. la 11” Van impe 
(Belgia), la 33”. Kuipers (Olan
da). la 49”, Zoetemelk (Olanda), 
Ia 1*13”. Galdos (Spania). la 
1”56* Merckx (Belg’a). la 3’07”.

ȘAH • Meciul dintre Viktor

Korclnoi și Lev Polugaevski, 
care-șl dispută la Evian (Fran
ța) una dintre semifinalele tur
neului candida ții or la titlul mon
dial, a continuat cu partida a 
6-a, cîștigată La mutarea a 60-a 
de Korcinoi, care conduce acum 
cu 5—1.

TENIS • „Cupa Annie Sois- 
bault" ia junioare s-a încheiat în 
localitatea Le Touquet (Franța) 
cu victoria Cehoslovaciei care, în 
finală, a învins cu 3—0 Elveția, 
tn meciurile pentru clasament : 
U.R.S.S. — Suedia 3—0 : Anglia
— Australia 3—0 : Ungaria — 
România 2—1 (Eva
— Lucia Romanov 6—2, 6—3 ;
Zsuzsa Turi - Maria Romanov 
6—4, 6—2 ; Lucia șl Marla Roma
nov — Judit Budai, Zsuzsa Turi 
6—1, 6—4). Echipa României a 
ocupat locul 8.

RozsavGlgyi
Romanov 6—2,

Maria

în toamna acestui an. Iată cla-
samentul turneului de la Caii:
1. Brazilia
2. Peru
3. Bolivia

★

2 2
2 1
2 0

0 0 
0 1
0 2

9-0 4
5-12
0-13 0

MECIURI AMICALE înde-
pendiente Medellin (Columbia) 
— R.D. Germană 3—2 (1—1).
Au marcat : Vasqucz, Londero, 
Fernandez, respectiv Dorner și 
Hoffmann ; Akademik Sofia — 
Wisia Cracovia 4—1 (1—0) ;
Dukla Praga — Dynamo Dres- 
da 2—1 (1—0).

★
IN CAMPIONATUL U.R.S.S. 

(etapa 14) : Dinamo Kiev — 
Ararat Erevan 3—0 ; Lokomo
tiv Moscova — Dinamo Tbilisi 
1—1 ; Karpatî Lvov — Zenit 
Leningrad 1—2.

PATRICK PROISY 
INTRODUS ÎN ECHIPA 
DE TENIS A FRANJEI

PARIS, 19. — In cursul zi
lei de luni, Pierre Darmon — 
căpitanul nejucător al repre
zentativei de tenis a Franței 
— a anunțat o înlocuire in 
lotul pe care-1 pregătește in 
vederea întîlnirii cu echipa 
României, din cadrul „Cupei 
Davis" (22—24 iulie). în locul 
lui J. L. Haillet a fost intro
dus în echipă Patrick Proisy.
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