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Dan Grecu: LUCREZ SASE ORE PE ZIIH II uan hrecu- LUbltt£ Ultt rtIKJgJ PENTRU 0 NOUĂ MEDALIE DE AUR
in

___________________  „ ____ _______ ... a
tiv muncitoresc din Cluj-Napoca, care asigură componcnților lotu
lui condiții optime de lucru. Poposim în sală atunci cînd tocmai 
se termină primul antrenament de 3 ore. Vizibil marcat de efor-_ 
tul depus, Dan Grecu (multiplul nostru campion, liderul lotului 
aflat în pregătire pentru Universiadă) ne vorbește despre apro
piatul examen internațional, despre planurile și ambițiile gimnaș
tilor români. Așadar...

De citeva zile, pregătirile gimnaștilor noștri 
versiadei de la Sofia se desfășoară in sala mică

echipe. Deci, Uni- 
a insemnat pentru

— ...Ce semnificație au pen
tru tine. Dane, Jocurile Mon
diale Universitare ?

— îmi face o mare plăcere 
să-mi amintesc că. in urmă cu 
patru ani. la Moscova, această 
competiție mi-a îmbogățit pal
maresul sportiv cu trei meda
lii : aur la ir ele. bronz la bară 
și pe 
versiada 
mine prima medalie de aur și 
primul titlu de campion mon
dial. care s-au dovedit de bun 
augur pentru succesele mele ur
mătoare

— Dar, mai e un adevăr : 
au mai trecut patru ani! Cum 
abordezi cea de-a doua ta 
„Universiadă", de la Sofia ?

— Pentru mine, întrecerile 
din capitala Bulgariei reprezin
tă o competiție de mare pres
tigiu. una din cele mai impor
tante ale anului. Insuccesul de 
la ..europene" m-â indirjit mult, 
m-am pregătit in ultima pe-

La Combinatul siderurgic Hunedoara

DIALOGUL CULTURAL SPORTIV ‘

într-o adunare generală con
vocată de Comitetul sindicatu
lui de la Combinatul siderur
gic Hunedoara în luna de
cembrie a anului trecut, oțela- 
rul Corncliu Raț și cocseristul 
Mircea Breazu făceau propu
nerea ca, în cadrul Festivalului 
național „Cîntarea României" 
și al competiției republicane 
„Daciada", să fie găsită o mo
dalitate de angrenare a unui 
număr cît mai mare de oameni 
la startul unei acțiuni cu ca
racter mixt, cultural-sportiv. 
„Ne-am însușit această propu
nere -r ne spune Gheorghe 
Dîrlea, președintele Comitetu
lui sindicatului — cu atît mai 
mult cu cît într-o unitate ca a 
noastră dispunem de condiții 
excelente pentru a îmbina ac
tivitatea sportivă cu cea cultu
rală".

La oțelărie și la cocserie, 
apoi la laminorul Bluming — 
practic în întregul combinat — 
a ajuns, peste cîteva zile, o 
fișă-sondaj. Oamenii erau invi
tați să facă propuneri pe care 
să le trimită Comitetului sin
dicatului. Și, întrucît de la ei 

vederea Uni- 
Clubului spor- 

rioadă cu maximă seriozitate și 
cred că voi putea să dovedesc 
că Dan Grecu este îndreptățit 
să mai aspire la... aur.

— Este o promisiune ?
— E mai mult decit o sim

plă promisiune, e un angaja
ment. care se bizuie pe ambi
ția și puterea mea de mobili
zare. pe dorința care mă animă 
de a obține un succes deosebit 
la Sofia.

— Cum ai pregătit apro
piata ta evoluție ?

— Printr-o muncă intensă, 
care nu a cunoscut răgazul in 
ultimul timp, printr-o perfec
ționare continuă a erercițiilor, 
printr-o cizelare permanentă a 
fiecărei mișcări, la fiecare apa
rat Efectuăm zilnic cite două 
antrenamente, ambele de cite 
3 ore. Bineînțeles, planurile 
mele vizează. în primul rind, 
inelele, aparatul care mi-a adus 
atîtea satisfacții, dar elementele 
noi pe care le-am pregătit mă 

a pornit inițiativa, nu s-au lă
sat așteptați. „Dorim un cam
pionat de fotbal al secțiilor" 
(V. Blujdea) ; „Vrem să se or
ganizeze mai multe drumeții" 
(S. Jurcă) etc. în cele din 
urmă, toate propunerile au fost 
transformate în... manifesta- 
rea-concurs „DIALOG CULTU- 
RAL-SPORTIV". Pentru a i 
se imprima continuitate, „Dia
logul" a fost conceput să aibă 
două ediții : de primăvară și 
de vară-toamnă. Cea de primă
vară s-a încheiat în ultima du
minică a lunii iunie. Furnalis- 
tul Marius Matei, muncitorul 
de la aglomeratorul nr. 2 loan 
Raț și mulți alții s-au dovedit 
a fi la fel de talentați pentru 
fotbal, volei, tenis de masă, o- 
rientare sportivă, ca și pentru 
brigada artistică de agitație.

împreună cu președintele 
Comitetului sindicatului, răs
foim agenda sa de lucru. „Pro
bleme ale ediției de vară- 
toamnă" — am găsit notat pe

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)
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intr-o corn- 
alte probe,

îndreptățesc să sper 
portare bună și in 
cum ar fi solul, calul cu minere 
sau săriturile. Chiar dacă acum 
nu știu cu certitudine care imi 
vor fi adversarii, cred că pe 
cei mai puternici l-am intilnit 
la Vilnius, la C.E., sau la turneul 
de la Wiesbaden. Fapt care imi 
întărește convingerea că 
pot spera la un rezultat bun, 
care să-l egaleze pe cel reali
zat acum 4 ani, la Universiada 
de la Moscova.

Constantin MACOVEI

A DOUA VICTORIE ROMÂNEASCĂ
LA JOCURILE MONDIALE

Gheorghe V asii eseu — campion și la proba
de pușcâ

Și ieri a fost o zi 
programul Jocurilor 
ale Surzilor. A început atletis
mul, la bazinul Dinamo a con
tinuat cursa recordurilor, iar 
trăgătorii au schimbat pușca 
de calibru redus cu arma cu 
aer comprimat. Consemnăm cu 
satisfacție faptul că reprezen
tantul României, Gh. Vasilescu, 
și-a dublat succesul din ziua 
anterioară, cucerind o nouă 
medalie de aur, în schimb, fot
baliștii și handbaliștii nu au 
mai reeditat evoluțiile de la 
debut, pierzi nd partidele de 
ieri în fața selecționatelor 
R. F. Germania și, respectiv, 
Danemarcei. Mare animație se 
constată și în sălile unde se 
întrec baschctbaliștii și volei
baliștii, ale căror turnee sînt 
urmărite de un public numeros. 

TIR : VICTORIE LA O 
DIFERENȚĂ DE 5 PUNCTE

Cea de a doua zi a întrece
rilor de tir ne-a aduș o nouă 
satisfacție. După ce cu o zi 
înainte Gheorghe Vasilescu cîș- 
tiga clar întrecerea de pușcă 
liberă 60 fc, reușind un prim 
record al Jocurilor la tir, marți 
reprezentantul nostru a obținut 
un nou succes. De astă dată, 
Vasilescu s-a impus la o dife
rență de 5 puncte într-o probă 
de arme cu aer comprimat, 
aceea de pușcă, 10 metri. Re
zultatul înregistrat — 370 p — 
a avut darul să nu-i pună nici 
o clipă în cumpănă victoria, în 
fața aceluiași urmăritor ca la 
proba de pușcă liberă, suedezul 
Andres Lundvall. Acesta a tota
lizat 365 p, un rezultat de ase
menea bun, care-1 consacră de
finitiv și pe sportivul scandinav 
în ierarhia țintașilor de valoa
re ai Jocurilor Mondiale ale 
Surzilor. Cu această nouă vic
torie, Gh. Vasilescu se anunță

bogată in 
Mondiale

„TURNEUL 
PRIETENIA* 11 
LA RUGBY

(Continuare in pag. 2—3,'

orele 9 și 14 : Meciuri in turul
II.

TIR. Poligonul Dinamo, de la 
ora 9 Proba de pir toi cu aer 
comp.imat, 10 m, 40 f-scu i.

VOLEI. Saa Olimpia, de Ic 
o a 9 U.R.S.S. - România (f) ; 
Danerrc rea - Olanda (f) ; sala 
Construcții, de la ona 9 : Finlan
da - S.U.A. (m) ; Bulgaria - 
Olanda (m) ; de la ora 16 : 
Iran - România (m) ; Japonia — 
Italia (m).

Secvență din me
ciul România — 
R.D.G. : după o 
grămadă, Lungu il 
deschide pe Radu 
Tudor, gata să lan
seze din nou linia 
noastră de trei- 

sferturi...

Foto :
Vasile BAGEAC

Amănunte despre 
meciurile primei 
zile, in pag. 2—3.

în taberele sportivilor

ZILE DE VACANȚA,
DE ODIHNA Șl INSTRUIRE
® 300 de gimnaste și gimnaști în stațiunea 2 Mai 
• Printre ei și prima gimnastă a lumii, Nadia Ccmăneci, 
clasată pe locul I și intr-un concurs ad-hoc... de desns

2 Mai. Sat pe litoralul Mării 
Negre, în apropierea Mangaliei, 
renumit prin plajele sale în
tinse, prin ambianța plăcută pe 
care o oferă îndrăgostiților de 
băi și soare, prin liniștea ce o 
asigură numeroșilor săi vizita
tori. De mai mulți ani, aici, 
chiar pe malul mării, a luat 
ființă o tabără sportivă a Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului, în care — pe toată 
perioada vacanței de vară — 
mii și mii de tineri sportivi de 
performanță petrec minunate 
clipe de recreare și instruire.

în momentul vizitei noastre, 
in tabără se aflau 300 de gim
naste și gimnaști din școli ge
nerale și licee cu program 
special. Primul interlocutor 
ne-a fost experimentatul peda
gog Marin Trincă, desemnat 
pentru două săptămîni — cît 
se află aici gimnaștii — direc
torul taberei.

Ni se explică și demonstrează 
cu fapte și date că programul 
taberei este destul de dens. De 
dimineața pînă scara, activita- 

cu aer comprimat

Fază din meciul de fotbal R.F.G. — România
ca un incontestabil favorit și al 
probei-maraton a tirului, aceea 
de pușcă liberă 3x40 f, care se 
va disputa joi dimineață.

Pe locul trei s-a clasat 
sportivul vest-german Werner 
Grimm, care a totalizat 362 p. 
Cel de-al doilea echipier al re
prezentativei noastre, Ioana 
Gheorghe, a ocupat locul 17.
FOTBAL : R.F.G. - ROMÂ

NIA 1-0 (0-0)
Dcrby-ul grupei B a luat 

sfirșit cu victoria la limită a 
echipei R.F.G. întîlnirea a fost 
dîrză, cu puține faze frumoase 
și șuturi pe spațiul porții. Deși 
fotbaliștii români au avut une
le perioade de dominare, îna
intașii n-au reușit să creeze 
breșe în dispozitivul de apăra
re advers. în prima repriză, 
jucătorii noștri au irosit o bună 
ocazie de a deschide scorul în 
min. 43, cînd Moraru a trimis 
ușor balonul cu capul și porta
rul Willmerdinger a reținut cu 
ușurință. în repriza secundă, 
s-au efectuat două schimbări 
in linia ofensivă. însă noii in
troduși, Vany și Rusu, au evo
luat sub așteptări. Spre sfîrși- 
tul partidei. în min. 83. Payer 
a executat impecabil o lovitură 
liberă din afara careului, 
Derltum a reluat, cu capul,, ba
lonul în poartă :
R.F.G. în cele 7 minute pină 
la terminarea partidei, fotba
liștii români au dominat și au 
obținut doar cîteva cornere. A

iar

1—0 pentru

PROGRAMUL ZiLEI
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

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

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
o-a 16 : IsrGel - Australia ;
S.U.A. - Polonia ; Suedia — 
Iugoslavia.

FOTBAL. Stadionul Voința, o-a 
16 : Cehoslovacia — Argentina.

ÎNOT. Baz:nul Dinamo, de la 
ora 10 : întreceri preliminare ; de 
la o’-a 17 : întreceri finale.

TENIS. Terenurile T.C.B., de la 

tea nu contenește nici o clipă. 
In afara orelor rezervate pen
tru plajă, tinerii sportivi efec
tuează aici și intense antre
namente, sub îndrumarea unora 
dintre cei mai reputați antre
nori, adevărați șlefuitori de 
performeri. Lucrul este intens, 
munca bine corelată cu voia 
bună și odihna... „Sîntem doar 
în vacanța mare, ni se preci
zează, și copiii nu trebuie 
frustrați de bucuriile ei". Prin
tre profesorii-antrenori recu
noaștem pe Titus Isar (Lugoj), 
Ion Popa (Galați), Iulia Rotă- 
răscu (București), Kristl Voi- 
ciulescu și Nicolae Buzoianu 
(Sibiu). Anton Kădar (Tg. Mu
reș), Elena Dragomir, Mihai 
Agoston, Nicolac Moscu (mu
nicipiul Gh. Ghoorghiu-Dej) ș.a.

După lecțiile de antrenament, 
cu rigorile și disciplina carac
teristice, întinderea plajei este

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2—3)

categorice. 
cu 

marcate de 
Și

Ogur.
A RE-

handbal

arbitrat foarte bine Max. Po
pescu.

în cuplajul de la Progresul 
— două victorii 
U.R.S.S. a învins Irlanda 
4—0 prin golurile 
Pleșakov (2),' Perevențev 
Kostenko, iar Bulgaria a între
cut Turcia cu 6—1 (4—0). Au 
înscris pentru învingători To
dorov, Elefterov și Tomov cîte 
două goluri, respectiv, 
HANDBAL: O ZI

VANȘELOR
Ieri, în turneul de 

a fost o zi a revanșelor. în
trecută în primul meci de Ita
lia, formația Suediei a reușit 
de această dată să învingă se
lecționata R.F. Germania cu 
23—13, iar Norvegia s-a impus 
în fața Bulgariei cu 26—19.

în partida cu echipa Dane
marcei, handbaliștii români nu 
au mai repetat jocul bun din 
meciul de debut. Nordicii au 
dominat net, dovedind o evi
dentă superioritate a calităților 
fizice și tehnice. Danezii au 
cîștigat cu 26—14, dar lupta 
pentru primele două locuri în 
grupă, care asigură prezența în 
semifinale. rămine deschisă. 
BASCHET : TREI FORMAȚII

NEÎNVINSE
După două zile de întreceri, 

în competiția de baschet s-au 
detașat, în primul rind ca va-



„TURNEUL PRIETENIA" TINERII RUGBYȘTI ROMÂNI
AU DEBUTAT CU 0 VICTORIE SPECTACULOASA,

67-12 CU ECHIPA R.D GERMANE

ATLETISMUL NOSTRU ÎNCEPE

SA-ȘI RECIȘTIGE PU3LICUL

TR1

Debut promițător al rugbyș- 
tilor români în „Turneul Pri
etenia", rezervat sportivilor 
sub 18 ani : 67—12 (23—3) cu
reprezentativa R. D. Germane. 
Un public generos a răsplătit 
cu aplauze numeroasele faze 
de rugby ofensiv inițiate în
deosebi de reprezentanții noș
tri, în vervă și — cum ținea 
să sublinieze unul dintre an
trenorii care răspund de pregă
tirea lotului, prof. Constantin 
Vasile — „ferm hotărîți să 
încheie neînvinși această com
petiție internațională".

De bună seamă că după e- 
voluția lor în acest meci 
spectiva unei asemenea 
formanțe se întrevede 
Tinerii rugbyști români au 
trolat bine baloanele în

per- 
per- 
ușor.
con- 
gră-

400 de Înotători,

mezi, au avut mai mult ini
țiativa în „margine”, maleria- 
lizîndu-și victoria la capătul a 
nu mai puțin de 12 încercări, 
dintre care 8 au fost trans
formate (una, prima, a întîlnit 
bara și a revenit în teren...). 
Sigur, la asemenea proporții 
ale scorului un film al partidei 
nu și-ar mai avea rostul. Spor
tivii români au dominat majo
ritatea 
arătat 
periori 
fizice, 
testate 
(aproximativ 
scad impresia 
care este bună. Ținem să re
marcăm pe Dinu, Iliescu, Nis
tor, Pădurariu, Bogdan, Roșu, 
Lungu și Constantin pentru 
modul spectaculos și inspirat 
în care au realizat toate încer
cările, precum și pe Radu Tu
dor, un excelent transformer.

Echipa R.D.G., bine clădită 
fizic, a avut cîteva sclipiri, dar

timpului de joc,
a fi mai tehnici și su

pe planul pregătirii 
Unele minusuri mani- 
în special după reluare 

10 minute) nu 
de ansamblu,

s-au

17 RECORDURI
Desfășurat în bazinul olimpic 

din Brăila, concursul republi
can al unităților școlare cu pro
fil de înot (școli sportive, licee) 
a-a bucurat de un succes de
plin, datorat numărului mare 
de participant! (aproape 400, 
reprezentînd 19 unități școlare), 
unor performanțe meritorii 
(dintre care 17 recorduri națio
nale de juniori și copii) ți or
ganizării remarcabile asigurate 
de C.J.E.F.S. și comisia jude
țeană de specialitate. In clasa
mentul pe echipe, primul loc 
a fost ocupat de Lie. nr. 1 
București (antrenori : I. Co- 
dreanu, N. Tat, Gh, Perjoiu) 
cu 645 p, urmat de : 2. Șc. sp. 
1 Brăila (F. Heitz) 525 p ; 3. 
Șc. sp. Reșița (I. Schuster) 
339 p ; 4. Lie. nr. 4 Galați (Ro- 
dica Huștiuc) 290 p ; 5. Șc. sp. 
Timișoara (Codruța Paraschiv) 
211 p ; 6. Șc. sp. Tg. 
reș (Mina Farkas) 104 p ; 
Șc. sp. 1 Constanta (P. Toadcr) 
88 p.

Dintre cele mai valoroase 
performanțe amintim pe cele 
realizate de : Brigitte Prass (Șc. 
sp. Reșița) 2:48.2 to 200 m bras 
și 1:17,9 la 100 m bras — am
bele rec. junioare ; Andreea 
Steriu (Lie. nr. 1) 4:50,6 la 400 
m liber ; M. Teodorescu (Lie. 
nr. 1) 1:10,6 la 100 m delfin — 
rec. juniori ; V. Buzatn (Șc. sp. 
Reșița) 17:50,8 la 1 500 m li
ber — rec. juniori ; Mădălina 
Ilieși (Șc. sp. 1 Brăila) 1:15,7 
la 100 m delfin — rec. fetițe ; 
T. Vladimiresen (Lie. 4 Ga
lați) 2:30 la 200 tn delfin — 
rcc. juniori.

Traian ENACHE, coresp.

Mu-
7.

ridica 
valoarea

niei un 
rugbyști-

nu s-a putut 
moment la 
lor români.

Arbitrul
(U.R.S.S.) a 
formațiile :

ROMANIA : Bogdan — Bu- 
lancea, Dinu, Marin, Pădurariu
— Lungu, Radu — Constantin, 
Roșu, Nistor — Dima, Tuhlei
— Pașcu, Ilicscu, Andrei.

R. D. GERMANA : Zander
— Miiller, Gotsch, Weinicke, 

— Heier, Wernitz — 
Wiinsch, Kuerber —

Soltyschek — Batter- 
Lehmann, Pilser.

Anenkov
condus ireproșabil
V. V.

D.

Drost 
Kalk, 
Busse, 
mana,

Tn meciul următor, Uniunea
Sovietică — Polonia 46—0 
(8-0).

Turneul continuă miercuri cu 
partidele Bulgaria — R.D.G. și 
Polonia — Cehoslovacia, pe a- 
celași stadion, incepînd de la 
ora 16.30.

Tiberiu ST AMA

TRAGEREA LA SORȚI IN PRIMA EDIȚIE
A „CUPEI ROMÂNIEI"

• Steaua și Dinamo București
Cu cîteva zile în urmă, a 

avut loc tragerea la sorți pen
tru „Cupa României” la hand
bal, competiție care se va des
fășura în sală, iarna, pe siste
mul turneelor și după modul 
de organizare a campionatului 
mondial masculin. In acest fel, 
turul secund al campionatelor 
(masculin și feminin) de Divi
zia A este înlocuit cu o com
petiție de sine stătătoare ți 
care va putea ajuta mai mult 
la creșterea valorică a echipe
lor noastre fruntașe și la aco
modarea handbaliștilor fruntași 
cu modul de disputare a ma
rilor competiții mondiale.

Tocmai pentru că, prin sis
temul de organizare. „Cupa 
României” se aseamănă cu 
campionatul mondial, la a- 
ceastă nouă întrecere au drept 
de participare 16 echipe mas
culine și 16 feminine (cele 10 
divizionare A și primele 3 cla
sate din fiecare serie a Divi
ziei B la încheierea turului din 
toamna lui 1977). Participan
tele au fost împărțite în patru 
serii, atit la masculin, cit și 
la feminin, primele două din 
fiecare serie calificîndu-se în 
grupele semifinale, unde se va 
juca, de asemenea, sistem tur
neu, contînd și rezultatele din 
seriile preliminare. Pentru sta
bilirea primelor 8 locuri se 
joacă astfel : cîștigătoarele din

PAUL DOBRESCU ÎNAINTEA...
ULTIMEI REPRIZE

o

LA HANDBAL

fiecare serie pentru primele 
două locuri, locurile secunde 
din serie pentru pozițiile 3—4 
ș.a.m.d.

Iată cum arată alcătuirea ce
lor 8 serii : MASCULIN. SE
RIA A (Cluj-Napoca) : Dina
mo Brașov. C.S.M. Borzești, 
„U" Cluj-Napoca, Divizia B/I, 
locul 3 ; SERIA B (Baia Mare): 
Minaur Baia Marc, Politehnica 
Timișoara, Relonul Săvinești, 
B/II, locul 2 ; SERIA C 
(Arad) : Steaua, Gloria Arad, 
B/I locul 1. B/II locul 3 ; SE
RIA D (Bacău) : Dinamo Bucu
rești. Știința Bacău, B/II lo
cul 1, B/I locul 2 ; FEMININ, 
SERIA A (Cluj-Napoca) : 
I.E.F.S. București, „U“ Cluj- 
Napoca, B/I locul 1. B/I locul 
3 ; SERIA B (Timișoara) : 
Universitatea Timișoara. Pro
gresul București, Constructorul 
Timișoara, B/II locul 3 ; SE
RIA C (București) : Universi
tatea București. Confecția, B/II 
locul 1, B/II locul 2 ; SERIA D 
(Tg. Mureș) : Rapid București, 
Mureșul Tg. Mureș, Hidroteh
nica Constanța, B/I locul 2.

Locurile de disputare în în
trecerea masculină sînt : semi
finala I (seriile A și B) la Ti
mișoara, semifinala II (seriile 
C și D) Ia București, 2_ Z. 
nala (locurile 1—4) la Bucu
rești ; în întrecerea feminină, 
semifinala I (grupele A și B) 
la Deva, semifinala II (grupele 
C și D) la Craiova, iar finala 
(locurile 1—4) la Brașov.

iar fi-

Intilnire cu Paul Dobrescu, la 
puține zile după ce a susținut 
Examenul de stat la Facultatea 
de Drept. Bucuria succesului nu i 
s-a șters de pe față. II felicităm 
și il întrebăm cum a fost la 
examen.

— Cu emoții, ca de obicei, ne 
răspunde zîmbiad. Deși mă pre
gătisem loarte serios pentru 
ceasta ultimă confruntare 
profesorii, mărturisesc ca nu 
fost ușor. Vă puteți imagina 
fericit am_fost cînd om 
nota 9... 
piață nu

— Tema 
dificilă î

— Mai 
frumoasă : legată de 
legalității socialiste.
, — Cum s e împăcat, timp 

cinci ani, studentul Paul

ÎN TABERELE

c- 
cu 
a 

ce
___  primit 

Pînâ acum nici o râs- 
m-a bucurat mai mult, 
lucrării de stat a fost

degrabâ i>nteresantâ și
principiul

de 
-------------- ------ Do

brescu cu boxerul de performan
ța Paul Dobrescu 4

— La început mai greu. Cu 
timpul, însă, ambiția și dragos
tea pentru munca, care îi carac
terizează pe ..omîndai44, i-a aju
tat sâ izbutească. Sînt convins câ 
fără muncă nu se 
nimic de preț
- Acum, care sînt 

viitor ?
— In primul rînd, 

cea mai maie nerăbdare o înca
drare profesională care să-mi 
dea posibilitatea să pun în prac
tică cele învățate în facultate, 

rînd, ca sportiv, 
i sînt mai curînd senti- 
Am hotărît ca 1977 sâ 
retragerii mele din ac- 
competițională. La 20 
împlini 28 de oni. Vine 
cînd, vrînd-nevrînd, tre- 
te retragi, să faci loc

proiectele de

aștept cu

In al doilea 
proiectele 
mentale, 
fie anul 
tiviiatea i 
iulie voi 
o vreme 
buie să I 
tineretului...

— 23 de ani nu e o vîrstă... 
îr< in tată pentru un pugilist. 
Fostul campion mondial Ray Su-

gar Robinson a boxat pînâ 
de ani...

— Se poate. Eu cred însă 
nu trebuie să te agăți, 
tepți momentul penibil ... ___
să te pună la respect un puș
tan. Am făcut box cu pasiune și L..._ .

rea-
om
am

ia 45

câ 
să oș- 

în care

(Urmare din pag. 1)

ombiție. Am muncit enorm 
antrenamente. Dacă nu am 
lizot atit cît am vrut, 
visat, credeți-mâ că ... __
ce-mi reproșa. Eu am făcut to
tul ; probabil că nu am putut 
mal moft.

— Ești modest Titlurile de 
campion ol țării la juniori și se
niori, titlul de campion balcanic 
fi nenumăratele victorii obținute 
in meciurile internaționale nu 
înseamnă puțin. Dar fiindcă spui 
că ne aflăm in ajunul... ultimei 
reprise, la vromea cînd încep 
amintirile, ne poți spune core a 
lost cel mai dificil adversar din 
carieră T

— Colistrot Cuțov. Am fost ri
vali in ring incă de pe vremea 
junioratului. Ne-om intilnit, opoi, 
de multe ori. M-a învins si l-om 

sînt
vor 

este 
să-l 
anul 
care

cît 
nu

5

luată cu asalt. Prof. Marin 
Trincă ne vorbește despre 
programul de pregătire specific 
sportivă, ne face cunoștință cu 
cîteva dintre gimnastele pre
zente în tabără. Ne face multă 
plăcere s-o întîlnim printre 
sportivele tinere, de perspec
tivă, și pe cea mai mare spor
tivă a țării și a lumii, mul
tipla campioană olimpică și eu
ropeană Nadia Comaneci. 
Bronzată, cu părul mai scurt 
decît 1-1 știam, jucăușă, cu 
greu o recunoaștem în grupul 
gimnastelor. La întrebarea 
noastră, ne răspunde prompt, 
fără nici o ezitare : „Mă odih
nesc puțin, ca să pot aborda

de multe ori. M-a învins și 
învins în meciuri de care, 
sigur, iubitorii boxului își 
aminti mulțî ani. Scorul îi 
favorabil. Poate că voi reuși 
reduc la campionatele din 
acesta, ultima competiție la ___
voi moi participa ca sportiv. Și 
dacă ne vom întîlni din nou, vă 
asigur că va fi o finală a fina
lelor. Victorios ori nu, voi pune 
mânușile în cui... îmi permit să-i 
fac aceeași recomandare și lui 
Colistrat Cuțov. Să lăsăm tinere
tul să-și spună cuvîntul.

— Te vom mai vedea în 
ringulu î

— Chiar șî pe ring, dar 
mănuși. Intenționez să i 
școala de arbitri.

— Jțî urâm mult succes 
realizările tuturor proiectelor I

Petre HENȚ

jurul

fără 
urmez

în

Cu ani în urmă, concursu
rile atletismului nostru. In 
special cele internaționale, 
erau realmente o chemare 
pentru spectatorii care um
pleau pînă la refuz tribunele 
stadionului Republicii, 
atunci o atmosferă cu 
deosebită, o 
prietenească, 
spunea că ar 
terenurile de 
Apoi, încetul 
bunele s-au tot golit, atletis
mul devenind, în ultima vre
me. un sport fără specta
torii...

In ultimii ani au avut loc, 
In București, numeroase com
petiții importante, Interne și 
internaționale și au evoluat 
la noi mulțl atlețl vestiți, 
campioni olimpici șl record
mani mondiali. Dar se părea 
că „moda” atletismului trecu
se, că pasiunea bucureștenilor 
pentru acest sport al sportu
rilor se stinsese și ea, din 
moment ce stadionul era. în 
continuare, gol, goluț.

Dar lată că duminică, la 
semifinala feminină, a „Cu
pei Europei”, în pofida unor 
nori negri amenințători șl 
chiar a unei ploi care înce
puse să se cearnă peste sta
dion, ca șl a transmiterii in
tegrale la TV a întrecerilor, 
în tribună, la „Republicii”, au 
luat loc un număr destul de 
mare de spectatori, cîteva mii. 
Prezența acestora la concurs 
s-a făcut simțită din plin. 
Avem convingerea că în spe-

Era 
totul 

ambianță caldă, 
despre care se 
fi fost unică pe 
sport europene, 
cu Încetul, tri-

fetele noastre victorioa- 
incurajările 

puternic 
lor de autode- 
convingerea că 

■" ‘ rezul- 
i, Na- 

Alina. Come, 
de celelalte 
valoarea lor 
că s-ar fi

Romeo VILARA

cial 
se au găsit în 
tribunei un stimul 
în încercarea 
pășire I Avem 
fără aceste încurajări i 
țațele obținute de Ileana, 
talia, Maricica. * * 
Lia, Eva, Doina și 
fete n-ar fi atins 
cunoscută ! Poate 
mulțumit și ele, 
ca în alte multe 
ocazii asemănă
toare, cu bucu
ria de a învinge 
fără să se mai fi j 
cum au fă cut-o acum, ca să rea
lizeze și performanțe deosebite. 
Poate că fără încurajările tri
bunei, nici Silai și nici Mără- 
șescu n-ar fi realizat dumini
că cele mai bune rezultate din 
întreaga lor activitate atleti
că, cele mai valoroase din 
lume, în acest sezon.

Duminică, la „Cupa Euro
pei*, atletismul nostru și-a 
recîștigat publicul de altădată, 
cald, prietenos, entuziast; du
minică, pe stadionul Republi
cii, spectatorii au redescoperit 
atletismul, frumusețile sale, 
asistînd impresionați la efor
turile sportivelor de a sfă- 
rîma „zidurile44 unor anume 
performanțe foarte valoroase, 
străduindu-se pentru altele și 
mal înalte 1 $i cum această 
redescoperire a fost reciprocă, 
șl cîștigul a fost de ambele 
părți I

O „fază” 
blu care £ 
torli BșUjca 
poate 
minge nț 
bulgari ' 
înălțat în 
smecia. D< 
„bombele” 
in aut, sa 
cicle ale I 
mingea tril 
nismanulul 
în sfirș 
smed e
mar — ■ 75

l

străduit, așa pentr 
i ui 

amintită, l 
Marcu. sul 
traiectorie 
luat de 
Bojidar 1 
după săritt 
zgură, cu 
mal putem 
lovitură cu 
toare șl — 

A fost o 
musețe. Pe 
ta tori, ven 
neață în-xt 
lui” de la 
plătit-o pe 
zgomotoase 
pentpu—® 
pentru înv: 
este greu c 
nau acele 
moment ci 
era pecetlu 
tră lremed 
din ce sea 
ni te.

BALCANIADA
BE CICLISM 78, 

1N TURCIA
ÎNCEPI ND DE ANUL VIITOR 

SE VOR DISPUTA
Șl ÎNTRECERI PENTRU JUNIORI

La Poiana Brașov a avut loc 
— cu prilejul celei de a X-a 
ediții a Campionatului Balca
nic de ciclism — Conferința 
Balcanică. Au fost prezente de
legațiile federațiilor din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România. Delegația noastră 
a fost condusă de Pavcl No- 
văcescu, președintele F. R. Ci
clism.

Cu acest prilej s-a stabilit 
ca ediția a Xl-a a Campiona
tului Balcanic de ciclism pen
tru seniori să se dispute în 
Turcia, între 14 și 16 iulie 1978. 
Delegații Ia Conferința Balca
nică au hotărit ca începind de 
anul viitor să se dispute și 

campionate balcanice pentru ju
niori, la probele de șosea : 70 
km contratimp pc echipe și 120 
km fond-individual. S-a statu
at, de asemenea, că federațiile 
care doresc și au posibilitatea 
pot organiza și întreceri balca
nice de velodrom. Participarea 
Ia această competiție nu este 
insă obligatorie, iar acordarea 
titlului este condiționată de 
participarea a minimum trei 
țări.

SPORTIVILOR
cu forțe sporite pregătirile 
pentru viitoarele mari compe
tiții”. Și dispare imediat pe... 
plajă.

Seara, toată suflarea taberei 
a vizionat un film, după care 
au urmat jocuri specifice și un 
inedit concurs de... dans, în 
care, evident, cea mai bună a 
fost Nadia, dar în imediata ei 
apropiere s-au aflat Liliana 
Glavinas, Iuliana Marcu, Ma
ria Hulub, Viorica Ursu, An
gela Șutcu, Marcela lonescu, 
Luminița Olariu, Georgeta Ta
bără, Gabriela Bică, 
Ciopașu ș.a.

Așadar, 
Munca și 
vede, casă 
mare...

program 
relaxarea 
bună eu

Daniela

non-stop. 
fac, se 
vacanța

MOTOCICLETA SAU P
Se știe că în motociclism 

complexul om-mașină este de
terminant în succesul sau in
succesul unui alergător. Cum in 
campionatul de motocros doar 
o serie de seniori și tineri aler
gători beneficiază de motoci
clete noi sau aproape noi, ma
rea majoritate a concurenților 
pilotînd mașini vechi, preocu
parea pentru pregătirea temei
nică a motoarelor sporește evi
dent de la o etapă la alta. Și 
totuși...

Duminica trecută, la etapa a 
2-a a campionatului de moto
cros, desfășurată în municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pe un 
traseu foarte dificil, 18 sportivi 
au fost nevoiți să abandoneze 
din cauză că li s-au blocat mo
toarele. Printre cei care au tre
buit, din această cauză, să re
nunțe la lupta pentru întiietate 
s-au aflat și doi dintre favoriții 
clasei seniorilor : maestrul spor
tului Aurel lonescu (Energia 
Cîmpina) și fostul campion re
publican, Paul Filipescu (I.T.A. 
Tg. Jiu). „Am tras de motoare 
cit am putut. Motocicletele au

imbătrinit și 
mare de uzui 
nu mai rezis 
renului și li 
primat curse 
amărăciune 
pescu. „Cum 
răm șansele 
noștri advers 
tare mașini c 
ție preocupai 
cluburile și 
lac parte sat 
lui acordat 
întreba pe bî 
cutul motocii 

Intr-adevăr 
avea, oricît 
ai fi, este irr 
aceleași cote 
che cu una 
pune firesc 
cîștiffâ, de fa 
ție : mașina 
dem că 
amintim 
la titlu 
învingă 
ficieze 
concurs.

nu
că i 
trebi 
cel 
de

Tr<

„DIALOGUL CULTURAL-'
(Urmare din pag l)

o filă. „Cum intenționați să 
acționați 7“ — l-am întrebat.
„Cum am făcut și pînă acum” 
— ne-a răspus interlocutorul — 
dar căutînd mereu noi formule, 
ca să păstrăm același interes 
pentru acțiune. Garanția reuși
tei ne-o oferă printre altele 
faptul că aproape toți cei 50 de 
președinți de comitete de secții 
sindicale, peste 100 de respon
sabili sportivi din grupele sin
dicale și 35 de instructori vo
luntari s-au oferit să contri
buie la bunul start al celei 
de-a II-a ediții a „Dialogului”.

Președintele clubului Metalul, 
al gigantului combinat hunedo- 
rean. Ioan D'.nuță. ne spunea : 
„Toate acțiunile și manifestă
rile sportive pe care Ie organi
zăm sînt semnate, in calitate 
de coautor, dacă este bine 
spus, de Comitetul sindicatu
lui". Că așa stau lucrurile 
ne-o dovedește și faptul că în 
fiecare ședință lunară a Co
mitetului sindicatului una din 
problemele puse în dezbatere 
este și aceea a sportului : in
troducerea gimnasticii Ia locul

de muncă ir 
atelierul de 
organizareMâr 
secții a ii'.flk 
puțin două i 
metalurgistul 
mobilizarea 
de agrement 
care și-o vo 
pofta inimii.

jocurii
(Urmai

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! Procurați-vă de 

la agențiile Loto Pronosport, de 
la vînzătorii volanți și de la uni
tățile cooperației de consum, co
merțului și ----------
PLIC, unul 
răspindite și 
de joc. 
Autoturisme 
da S 100‘

Vă . _____
particlpanții care au cîștfgat re
cent autoturisme ...__
bani : Bâzu Mihai din corn. Fă- 
gețelu, jud. Olt — autoturism 
„Skoda s 100“ ; Pasăre Petre din 
corn. Stîlpeni. Jud Argeș — 
autoturism „SkOda S 100“ ; Pe- 
trică Teodor din com. Clinic, jud. 
Caraș-Severin — autoturism 
„Skoda S100“ ; Soceanu Marcu

poștei LOZUL ÎN 
dintre cele mai 
populare sisteme 
Puteți cîștiga : 

„Dacia 1300“ și „Sko- 
• Mari

prezentăm

din Craiova — 10.000 lei ; Poede 
Gheorghe din Vaslui — 10.000 lei

Jucind la „LOZ ÎN PLIC” — 
un sistem simplu și la îndemîna 
oricui-avețl posibilitatea de a vă 
putea număra printre marii Iul 
ciștigători I

oremii In bani.
cîțiva dintre

și premii în

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată la ora 17.30. Re
zultatele vor fi transmise și la 
radio in cursul serii.

32 34 74 45 69 52; Faza a 11-a — ex
tragerea a IlI-a : 85 64 54 28 90 
80 ; extragerea a iv-a : 74 29 51 
8 70 42 ; extragerea 
43 13 67 12 9. Plata 
de la această tragere 
astfel : In municipiul 
de Ia 2 august pină la ______
brie 1977, In tară de la 6 august 
pină la 19 septembrie 1977 prin 
mandate poștale incepînd de la 
6 august 1977.

a V-a : 30 
cîștigurllor 
se va face

București
19 septem-

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 19 IULIE 1977.

Fond general de cîștigurl : 649.636 
lei. FAZA 1 — extragerea I : 86 
62 23 46 20 64 55 63 5 65 66 4 ; ex
tragerea a n-a : 8 80 37 12 77 31

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 IULIE 1977: 
Categoria 1 (11 rezultate) 1 va
riantă 50’/, a 15.017 lei și 6 va
riante 10% a 3.903 lei ; categoria 2 
(10 rezultate) 23.70 variante a 
1.673 lei ; categoria 3 (o rezulta
te) 181,00 variante a 327 lei.

loare, format 
diei, care, d 
clasament, 
victorii., B^ji 
cu o taliT” r 
bagaj superi 
tehnico-tactic 
rora se rem 
cial conducă! 
Brown și piv 
mația S.U.A. 
prima șansă 
titlu cu echi 
meciurile de 
dia — Polon 
echilibrată d<

REZULTĂ
ATLETISM. 

Nina Ivanova 
E. Kladieva 
G. Greer (SU. 
(m) : 1. Bo
(Suedia) 15,16 
(SUA) 15,14 I 
(URSS) 14,17 
1. Nikolai V 
2,02 m ; 2r" z 
1,99 m ; 3. 1 
1,93 m.

BASCHET.
51—56 (20—32) 
113—4b (58—31 
Franța 85—62 i

FOTBAL. U 
4—0 (1—0) ;
6—1 (4—0) ; C 
dia 4—5 (2—4) 
0—1 (0-0).

HANDBAL, 
ria 26—19 (11-
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Aplaudau spectatorii, aplau
dam și noi, ca amărăciune în 
suflet. Cu nemulțumire făți
șă pentru slaba prestație a 
tenismanilor români. Acel 
smeci al lui Marcu — unul 
dintr-o sută — căruia jucă
torul bulgar îi răspundea eu 
un contra-smeei ciștigător, sin
tetiza într-o mostră grăitoare 
întreaga desfășurare a par
tidei. O partidă pierdută la
mentabil, prin care echipa ro
mână conceda titlul balcanic, 
cucerit anul trecut la 
grad (cu aceiași 
noilor campioni, 
Bulgariei.

Nu este cazul să 
aceste note marginale la me
ciul care a decis rezultatul 
Balcaniadei. Dar. intr-un cu- 
vînt, se poate spune că jjtît 
Dumitru Hărădău cit și Tra
ian Marcu. la urea ții 
trecute, s-au complăcut 
multitudine de greșeli, 
fost depășiți net de 
Pampulov. o pereche ___
clasă deosebită, care știe însă 
să joace, atunci cînd trebuie, 
la nivelul maxim ce îi este 
accesibil, sau foarte aproape 
de acesita. Ceea ce jucătorii 
noștri n-au învățat încă, fiind 
mereu pradă unor fluctuații 
de formă, care-1 fac de ne
recunoscut de la un meci la 
altufl.

Echipa noastră masculină la 
Balcaniadă a rămas greu da
toare publicului de-acasă, co
echipierelor din reprezentativa 
feminină, victorioasă în în
trecerea paralelă, ca și tutu
ror colegilor lor de .sport. 
Și însuși tenisului românesc.

Radu VOIA

Bei- 
jucători !), 

echipierii

tehnicizăm

ediției 
într-o 

au 
frații 
fără
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hi tîc/bdlcrcu consfătuirii dc Io Deva.- PROMOVĂM ANUL ACESTA-

L? PROGRAM ȘAHIST I

CENTRELE DE COPII SI JUNIORI... 
FĂRĂ TRECUT ȘI VIITOR!
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NON-STOP PENTRU
TINERII 1UCAT0RI

iCU

u

și în 
trice ;

I 
.Cupa 
îfirșit, 

zona 
. Pe 
după

Această vacanță de vară co
incide cu un program eompe- 
tițional deosebit de bogat pen
tru micii și tinerii șahiști. în- 
cepînd de mîine și pină la sfîr- 
șitul lunii august ei se vor afla 
într-o activitate continuă.

între 20 și 30 iulie, la Tg. 
Mureș, se vor desfășura fina
lele campionatelor naționale 
pentru juniorii mici (pînă Ia 
15 ani). Peste 100 de jucători 
și jucătoare se vor întrece, 
după „sistemul elvețian", pe 
distanța de 10 runde.

între 31 iulie și 10 august, 
tot la Tg. Mureș (băieții) și la 
Cluj-Napoca (fetele), își vor 
disputa întrecerea (în aceleași 
condiții tehnice, „sistem elve
țian" — 10 runde) juniorii mari 
(pînă la 20 de ani). Din estimă
rile preliminare, vor concura 
la cele două titluri puse în joc 
aproape 150 de jucători și ju
cătoare, cele mai valoroase e- 
lemente de perspectivă pe care 
le are la această oră șahul 
românesc.

Cele patru competiții consti
tuie, totodată, un ultim trial in 
vederea stabilirii reprezentan
ților și reprezeniantelor noas
tre la turneele internaționale 
de juniori (Tg. Mureș, 13—25 
august) și junioare (Brașov, a- 
ceeași perioadă) ale României, 
competiții intrate ferm în cir
cuitul european și bucurîndu-se 
de o foarte frumoasă reputație.

DIALE ALE SURZILOR
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dia 13—23 (7—12) ; România —
Danemarca 14—26 (G—12) ; Iugos
lavia — Ungaria 29—11 (15—5).

ÎNOT. 400 m mixt (m) : 1. Jef
frey Float (SUA) 4:55.76 RM ; 2. 
P. Stanford (SUA) 5:05,56 ; 3. G. 
Baroni (Italia) 5:18,19 RE ; 200 m 
delfin (f) : 1. Laura Barber
(SUA) 2:42,77 ; 2. T. Helm (Cana
da) 2:43,82 ; 3. L. Zvereva (URSS) 
2:48,40 ; 1500 m liber : 1. Jeffrey 
Float (SUA) 17:04,42 RM ; 2. ’
Nakata (Japonia) 18:24,66 ; 3. 
Vida (Ungaria) 19:04,21 RE; 200 
m liber (f) : 1. Laura Barber 
(SUA) 2:18,73 RM ; 2. L. Kiselich 
(Canada) 2:22.01 ; 3. E. Oates 
(SUA) 2:24,56.

TIR. Pușcă cu aer comprimat. 
10 m : 1. Gheorghe Vasileseu 
(România) 370 p ; 2. A. LundvaJI 
(Suedia) 365 p ; 3. W. Grimm 
(R F.G.) 362 p.

TENIS. Simplu (m) : M. Kevin 
(Australia) - W. Boltz (R.F.G.) 
0—6, 6—4 6—3 : F. Ardeleanu (Ro
mânia) - R. Hali (Canada) «—3, 
6—3 ; P. Elzinga (Olanda) — L. 
Gerin (Belgia) 6—1, 6—0 ; D. Eri- 
mi« (România) — W. Kerr 
(S.U.A.) 6—3 6—3 ; Simplu <f) :
Diane Spalding (S.U.A.) — Edwi
na Orr (Australia) G-0 6—0 ;
Gabrielle Arnold — Amaiia Câm
peni (ambele Italia) 6—2. 6—4 ; 
Marina Rocco (Italia) — Nicole 
Dury (Belgia) 6—0, 6—2.

VOLEI. Feminin • U.R.S.S, — 
Olanda 3—0 (1.2,5); S.U A. — 
Danemarca 3—0 (4 6. 15) : Mas
culin : Olanda — Finlanda 0—3 
(8, 2. 11) : U.R.S.S. — Bulgaria
3-0 (14 14. 8)
H. ALEXANDRESCU, R. TIMOF- 
TE, A. VASILIU, A. VASILESCU 

ți P. VîNTILA
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Pină acum consfătuirea a- 
nuală cu antrenorii din cen
trele de copii și juniori se ți
nea la București și se desfă
șura. din păcate, după un pro
gram tipic : un referat despre 
activitatea centrelor, cîteva 
lecții teoretice, urmate de dis
cuții lungi și la fel de... teo
retice și de un film oarecare 
despre, în cel mai fericit cez, 
pregătirea tinerilor jucători. De 
astă dată, lucrurile s-au orîn- 
duit mai bine. Cei 97 de an
trenori au fost convocați la 
Deva. Și orașul a fost ales 
cu un scop bine preci
zat. Foarte aproape, la Sime- 
ria, se aflau in tabăra organi
zată de F.R.F. cei mai buni 120 
de juniori proveniți din cele 
47 de pepiniere ale fotbalului 
nostru, adică „produsele-eta- 
lon" ale acestor antrenori ; ju
cători presupuși a fi apți să 

concureze la unul dintre postu
rile reprezentativei de juniori, 
care nu peste multă vreme va 
trebui să se alinieze la startul 
noii ediții a Turneului Prie
tenia. In primele două zile ale 
consfătuirii, toți acești antre
nori au fost invitați să ia loc 
în tribunele stadionului din Si- 
meria pentru a asista la cele 
10 jocuri de selecție și a-și da 
votul lor jucătorilor trimiși în 
tabără. Cu alte cuvinte, au fost 
CONFRUNTAȚI CU REZUL
TATELE MUNCII LOR DE 
CÎȚIVA ANI. Concluzia care 
s-a desprins este cit se poate 
de semnificativă. Doar 
gur jucător — Mușat, 
Celuloza Călărași — a 
majoritatea sufragiilor, 
cîțiva (Bozeșan — 
Tîrnăveni, Istrate — F. C. Ar
geș, Ivănescu — Rapid, Coman 
și Pop — .11” Cluj-Napoca, 
Margeiatu — Sportul studen
țesc), in total vreo zece, 
reușit să obțină creditul a 
mălaie din... voturile date 
cele 47 de centre ! ? Din 
socotiți a fi cei mai buni 
țară !

Așadar, PRODUCȚIA pepi
nierelor fotbalului nostru con
tinuă să se afle la un nivel 
foarte scăzut și cantitativ și 

a ccn- 
situația 
din a- 
lor din 
arătat

a 
eu

calificativul necorespun- 
Destul de multe centre 
acestea — 36 — NU AU 
DE ANI DE ZILE nici

un sfa
de la 

întrunit 
iar alți 

Chimica

au 
ju
de 

120 
din

calitativ. în 
sfătuirii s-a 
concretă a 
ceste centre, 
ultimii 3—4 
clar că marea majoritate 
centrelor n-au contribuit 
nimic la formarea loturilor re
prezentative, că n-au format 
nici un jucător pentru Divizia 
A ! Doar cîteva centre sînt pro
ductive cu adevărat. Este 
vorba de F. C. Argeș, Progre
sul, Universitatea Craiova, S. C. 
Bacău, F. C. Constanța. în 
ultimii 3 ani, acestea au dat 
cîte 4—5 jucători loturilor de 
juniori, majoritatea lor fiind 
promovați apoi și pe prima 
scenă a fotbalului nostru. Ur
mează grupul de centre cu re
zultate „subțiri” : Rapid, Me
talul București, „U“ Cluj-Na- 
poca, Politehnica Iași, Dinamo, 
U.T.A. Oricum, 5 plus 6 fac 
11. Iar de la 11 pînă la 47 ră- 
mîn nu mai puțin de 36 a că
ror activitate nu poate primi

a treia zi 
prezentat 

realităților 
rezultatele 
ani. S-a

decît 
zălor. 
dintre 
DAT 
măcar un jucător lotului de ju
niori sau DIVIZIEI A. Printre 
ele se numără Unirea Focșani, 
Rulmentul Bîrlad, S.C. Tulcea, 
C.S.M. Suceava, C.F.B. Timi
șoara etc. Pe bună dreptate s-a 
afirmat la consfătuirea de la 
Deva că sînt „centre fără tre
cut și fără viitor", deoarece 
nici în acest an nu au nici un 
jucător în taberele de la Si- 
meria (17—18 ani) și Tîrnăveni 
(15—16 ani).

Aceasta este realitatea. O 
realitate generată de cauze 
precise și deloc necunoscute : 
lipsa de preocupare pentru e- 
fectuarea unei selecții perma
nente și riguroase, desfășurarea 
unui proces de instruire sub 
nivelul parametrilor solicitați 
de fotbalul modern, pregătirea 
necorespunzătoare din toate 
punctele de vedere a tehnicie
nilor care activează în aceste 
centre. A fost, realmente, o plă
cere să-i asculți pe, antrenorii 
Leonte Ianovschi (F.C. Argeș) 
și Gheorghe Seăeșteanu (Uni
versitatea Craiova) afirmi nd că 
marele secret al rezultatelor 
bune obținute de ei nu constă 
decît în munca neobosită cu 
tinerii jucători in formare, o 
muncă titanică, fără pauze, 
fără odihnă, uneori de di
mineața și pină seara. Și 
au fost de-a dreptul penibile 
răspunsurile date de C. Mihail 
(Steagul roșu) și C. 
(„Poli" Timișoara), care 
putut rosti nici măcar un 
de jucător promovat în 
zia A, cel al lui N. Ursache 
(Politehnica Iași), care din 1969 
n-a încercat nici măcar o dată 
să dea examen pentru catego
rie a 3-a. Dealtfel, la testul de 
verificare a cunoștințelor tutu
ror acestor antrenori, 60 din 
97 au răspuns eronat sau con
fuz la întrebări elementare (Al. 
Lazăr, E. Tulea, Al. Caricas, 
A. Coșereanu, AI. Olarii, C. 
Mihail, A. Neagu etc.). Cei mai 
mulți dintre ei sînt tineri, dar 
la care nu se poate observa o 
preocupare deosebită pentru 
activitatea pe care o desfășoară 
în centre. Semnificativ în pri
vința ridicării nivelului lor 
profesional ni se pare răspun
sul pe care l-au dat la între
barea „Ce lucrări de speciali
tate ați consultat in ultimul 
timp 7” Cei mai mulți au răs
puns cu seninătate că au citit 
„Rombolul”, adică buletinul e- 
ditat de F.R.F. ! ?

Astfel stînd lucrurile, orice co
mentariu ar părea de prisos. 
Cum rămine însă cu importan
tele fonduri bănești alocate în 
acest sector (în ultimul an 
au fost alocate centrelor apro
ximativ 6 milioane lei), bani 
care se tot duc pe apa gîrlei 
sub privirile indiferente ale 
antrenorilor de centre de la 
Focșani, Bîrlad, Suceava, Timi
șoara sau Tulcea, la care ziua 
trece, leafa merge... și atît.

RETROGRADĂM
Retrogradarea, această con

trapondere a promovării, a- 
cest... rău necesar fără de care 
nu se concepe nici un campio
nat de fotbal, inventată de en
glezi în 1892, odată cu al doi
lea campionat al lor, lupta 
pentru evitarea ei pasionează 
uneori chiar mai mult decît 
disputa pentru locul L Tocmai 
de aceea, din analiza campio
natului scurs nu putea să lip
sească un capitol dedicat retro
gradării, piatra de moară le
gată de „picioarele” unor e- 
chipe și care le trage, le trage 
în jos pînă în... Divizia B I 
Anul acesta „piatra de moară" 
s-a prins de picioarele fotba
liștilor de la Rapid. Progresul 
și F.C.M. Galați. Și poate că 
articolul de față n-or fi prins 
formă dacă relația promovare 
(în „A") — retrogradare (în 
,,B“) n-ar fi devenit o regulă 
pentru aceleași echipe.

Să plecăm de la exemplul 
oferit de al 59-leo campionat 
al țării, cînd două din promo-

ANUL VIITOR!?!
vatele de acum viv an, Pro
gresul București și F.C.M. Ga
lați, au devenit retrogradate a- 
cum, după numai 365 de zile 
de fericire. Cea de o treia. Ra
pid București, a... durat mai 
mult : 730 de zile, dublu față 
de primele două, intrucît a 
promovat la finele campiona
tului 1974—1975.

Nu discutăm în aceste rîn- 
duri cauzele care le-au adus 
pe cele trei acolo de unde au 
plecat, ci vom atrage atenția 
asupra acestor repetate promo
vări urmate de retrogradări 
imediate. Unele chiar duble, 
dacă le putem spune așa : ca
zul formațiilor Progresul Bucu
rești și F.C.M Galați, care, 
eîștigîndu-și dreptul de a pro
mova, au căzut în vnra ce a 
urmat, au revenit după un an 
în „A“ și au căzut din nou, 
acum.

Pentru a fi mai expliciți ia
tă un tablou al promovatelor 
și retrogradatelor ultimelor e- 
diții ale Diviziilor A și B :

Bodo 
n-au 

nume 
Divi-

Laurențiu DUMITRESCU

PROMOVATE RETROGRADATE
1909/70 Progresul București 

C.F.R. Timișoara
1970/71 Progresul București 

C.F.R. Timișoara
1970/71 A.S.A. Tg. Mureș 

Crișul Oradea
1971/72 Politehnica Iași 

Crîșuf Oradea
1971/72 Sp. studențesc Buc. 

F.C.M. Reșița
1972/73 nu s-a retrogradat

1972/73 Politehnica lași 
„Poli" Timișoara

1973/74 Rapid București
S.C. Bacău 
Petrolul Ploiești

1973^74 F.C.M. Galați 
Chimia Rm. Vîlcea 
Olimpia S. Mare

1974/75 F.C.M. Galați 
Chimia Rm. Vîlcea 
St. roșu Brașov

1974/75 S.C. Bacou 
Rapid București 
F.C. Bihor

1975/76 Olimpia S. Mare
C.F.R. Cluj-Napoca 

„U* Cluj-Napoca
1975/76 F.C.M. Galați 

Progresul București
Corvinul Hunedoara

1976/77 F.C.M. G»!aț> 
Progresul București 
Rapid Bucurestr

Acestui necontenit du-te vino 
fără orizont, fără rezultate 
practice și care produce doar 
satisfacții de moment, acestui 
circuit B—A—B din care nimeni 
nu iese mulțumit, credem 
că i se poate limita proporțiile. 
Cum ? Prin instituirea jocu
rilor de baraj intre promovatele 
din B și ocupantele ultimelor 
trei locuri în A. în majoritatea 
cazurilor, formațiile retrogra
date sînt mai valoroase decît 
cele ce le iau locul. Ne a- 
mintim — de pildă — de ta
lentata generație de tineri ju
cători de la Progresul Bucu
rești, care a retrogradat la fi
nele campionatului 1970/1971,

datorită lipsei de experiență. Și 
cîți fotbaliști valoroși, care 
s-au afirmat la alte echipe, nu 
erau atunci la Progresul: Dudu 
Georgescu, Beldcanu, Nâstase, 
Tănăsescu, Cassai etc. După 
cum Rapidul campionatului 
1973/1974 credem că era mai 
valoroasă decît oricare dintre 
promovatele acelui an. Firește, 
există argumente pro și contra 
barajului pentru Divizia A. 
Credem însă că ar trebui să 
triumfe principiul : în primul 
campionat al țării să se afle 
cu adevărat cele mai bune c- 
chipe.

Mircea TUDORAN

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• CONVOCAREA LOTULUI

REPREZENTATIV. Mîine SC vor 
reuni, la sediul F.R.F., compo
nent ii lotului reprezentativ. După 
un examen medical riguros, „ca
ravana tricolorilor* va pleca la 
Poiana Brașov, unde va parcurge 
prima etapă pregătitoare înain
tea turneului pe care îl va între
prinde In iran, Turcia și Maroc.
• RAPID A PLECAT IN R. P. 

CHINEZA. Feroviarii vor între
prinde un turneu in R.P. Chineză, 
apoi vor susține două jocuri 
și în R.P.D. Coreeană, urmînd 
să revină în țară în jurul datei 
de 10 august. Sub conducerea 
tehnică a antrenorilor Marin 
Bărbulescu și Dan Coe au fă
cut deplasarea următorii jucă
tori: Ioniță și Mânu — portari, 
Pop, Pîrvu. Grigoraș, Niță, Ad. 
Dumitru și Popa — fundași, M.

Noi „timonieri'1 pe navele divizionare

ȘTEFAN COIDUM, LE. CORVINUL
UNDI PROASPĂT ABSOLVENT

...In dimineața aceea, Ștefan 
Coidum se pregătea să se In- 
tîlnească pentru prima dată eu 
noua sa eclupa, F. C. Corvinul 
Hunedoara

— De ce ați optat pentru Hu
nedoara, ștefan Coidum ?

— Din mai multe motive. tn 
primul rină pentru că voiam si 
revin pe prima scenă a fotbalu
lui nostru, revenire care coinci
de cu absolvirea I.E.F.S.-ului. 
Apoi, județul Hunedoara a fost 
pentru mine mereu o rampă de 
lansare către performanță. ta 
Jiul am jucat 7 ani șl tot la 
Petroșani am fost antrenor timp 
de 3 ani. Acum, Hunedoara este, 
practic, o punte de relansare. 
Mal ales pentru ci are condiții 
de pregătire foarte bune. Auzi
sem despre ele. dar de etnd am 
venit tn oraș șl am vizitat baza 
sportivă a echipei sint 
mat.

— Dar echipa aț! 
cumva. în campionatul

entuzias-

văzut-o, 
trecut 7

— O singură dată, și asta la 
televizor, in meciul cu Rapid. 
După televizor e foarte greu de 
tras o concluzie și, mai ales, 
după un singur meci. Teoretic 
vorbind, echipa are cîteva per
sonalități, un Radu NunweUler, 
un Vlad, un Angelescu care îmi 
creează mie premisa de a îmbina 
experiența celor consacrați cu 
ambiția și dorința de afirmare a 
„noului val", din care fac parte 
Văetuș, Albu, Nicșd și alții. Ori
cum, vreau să formez o echipă 
în care să predomine jucătorii 
legați de oraș, de județ. Și sînt 
optimist In această direcție, din 
moment ce juniorii Hunedoarei 
au terminat pe locul 3, semn că 
„material uman" pentru viitorul 
apropiat există. Voi încerca să 
fac din F.C. Corvinul o echipă 
care să reprezinte combinatul și 
orașul la nivelul condițiilor 
create. Să nu uităm că F.C. Cor
vinul a jucat in campionatul 
trecut cu o mare doză de emo-

$1 AMBIȚIILE
I. T. f. S

ții, ca orice promovată. Acum e-
— — ---- -*—* convins,

sporită 
din va-

„va-

chipa va evolua, sint 
fără acea emotivitate 
care anulează o parte

este : 
nu există 1“ 

cred ci voi 
probleme ale 
e bine să o

loare. Deviza mea 
loare fără muncă 
Pornind de la ea, 
rezolva ;l celelalte 
echipei. Pentru că, 
spun de la bun început, am pre
luat o echipă la care sint multe 
de făcut, tn primul rind pe pla
nul disciplinei și al pregătirii.

— ștefan Coidum, a cîta echi
pă pe care o antrenați este F.C. 
Corvinul Hunedoara ?...

— Să facem o socoteală. In 
cel 15 ani de clnd sint antrenor, 
am pregătit tn Divizia A Jiul, 
Vnlversitatea Craiova, F.C. Bi
hor, F.C. Argeș șt F.C.M. Galați. 
In „B" am fost antrenor la Re
șița șl Electroputere Craiova. 
Sper ca șl la Hunedoara să reu
șesc o serie de ani fructuoși.

Mircea M. IONESCU

Stelian, Neagu, Sutru, Rișniță 51 
Petcu — mijlocași, Bartales (re
venit de la Chimia Rm. Vîlcea), 
Rontea, Manea, Constantinescu și 
Nicorov (revenit de la Minerul 
Motru) — atacanți.
• LOTUL DE ARBITRI 

PENTRU EDIȚIA 1977—78 A DI
VIZIEI A. într-o ședință de lucru 
a Biroului federal a fost aproba
tă lista cavalerilor fluierului pen
tru lotul A. Iată componența ei : 
C. Bărbulescu, M. Buzea, C. Di- 
nulescu, N. Georgescu, Fr. Colo
și, C. Manușaride, C. Petrea, 
Petriceanu. Max. Popescu. 
Stincan, Gh. Retezan, 1. "" 
Gh. Vasilescu I (toți din 
rești), O. Anderco (Satu 
T. Andrei (Sibiu). Gh. 
(Mediaș), T. Balanovici 
I. Chilibar (Pitești) FI. 
(Caracal). N. Cursaru, M. 
(ambii din Ploiești), V. 
R. Șerban (ambii din 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea). S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).
M. Fediuc (Suceava), AL. Ghigea
(Bacău), C ------- “
(ambii din 
(Arad), Gh
N. Raab (C.
(Bîrlad), I. Rus (Tg. Mureș). Oct. 
Ștreng (Oradea) C. Szilaghi (Ba
la Mare) și V. Tătar (Hunedoa
ra). în total 37 de arbitri. Pen
tru cele 3 locuri rămase vacan
te. Biroul F.R.F. a stabilit ca 
acestea să fie completate prin- 
tr-o urmărire atentă a unui nu
măr de 12—14 arbitri tineri, din 
lotul de perspectivă.
• „CUPA DE VARA**. Rezulta

tele etapei a Il-a : Ceahlău! P.
— C.S.M. Suceava 0—1, 

Pașcani — Laminorul 
2—2. Foresta Fălticeni — 

Cetatea Tg. Neamț 2—0 
I) ; Flacăra Automeeanica 
reni — Prahova Ploiești 
Gloria Buzău — Poiana Cîmpi- 
na 1—1, Caraimanul Bușteni — 
Petrolul Tîrgoviște 1—2 
a Ii-a) ; Sirena Buc. - 
Buc. 2—2. I.C.S.I.M. ' 
Flacăra roșie Buc. 
Buc. — Electronica 
(grupa a IlI-a) ; 
Cugir — Mureșul Deva 0—1, 
Aurul Brad — F.I.L. Orăștie 
2—2, Unirea Alba Iul a — C.F.R. 
Simeria >—0 (grupa a IV-a>, Ol
tul Sf. Gheorghe — Nitramonia 
Făgăraș 1—3, Tractorul Brașov — 
Chimia Oraș Victoria 3— 4. Tor
pedo Zărnești — Progresul 
dorhei 3—0 (grupa a V-a).

N. 
R.

Urdea, 
Bucu- 

Mare), 
Jucan 
(lași). 
Cenea 

Moraru 
Ciocilteu, 
Craiova),

Ghița. Gh. Rara 
Brașov), I. Igna 

Ispas (Constanța). 
Turzii). N. Rainea

Neamț
C.F.R. 
Roman

(grupa 
Mo- 
2—2,

(grupa 
Metalul 

Buc. — 
5—1. T.M. 
Buc. 4—2 

Metalurgistul 
1 Deva 
F.I.L.

o-



La Roland Garros, cu două zile înainte de start S-au încheiat întrecerile individuale la C. M. de scrimă

ECHIPELE FRANȚEI Șl ROMÂNIEI ÎNTRE
SEMNE DE ÎNTREBARE SI CERTITUDINI

ECATERINA STAHL-LOCUL 4
IN FINALA PROBEI DE FLORETA

PARIS, 19 (prin telefon). — 
Fină la meciul Franța—Româ
nia cel care va decide pe cîș- 
tigătorii primei grupe zonale 
europene a ..Cupei Davis", au 
mai rămas doar două zile. La 
Paris, un cer plumburiu i-a în- 
timpinat pe tenismanii români 
la prima lor ieșire pe terenul 
viitoarei întreceri. Vremea este 
destul de rece, zgura Roland 
Garros-ului tare și parcă nu te 
îmbie la tenis. Dar. sub conti
nua amenințare a ploii, antre
namentele au început, asidue și 
prelungite.

în tabăra adversarilor noștri 
sînt noutăți, 
tim moment 
ducerea lui Patrick Proisy, poa
te continua și în cadrul echi
pei propriu-zise, unde pînă 
acum Francois Jauffret și Pa
trice Dominguez păreau sigur 
titulari pentru simplu. De fapt, 
selecționarea lui Proisy nu poa
te fi categorisită drept surpri
ză. Mai curînd, absența sa de 
pînă acum. Din 1967, cînd pro
mova din echipa speranțelor 
Franței, ciștigătoare a „Cupei 
Galea", în cea de „Cupa Davis", 
Patrick a fost considerat me
reu ca senator de drept al re
prezentativei „cocoșului galic". 
Scos din echipă. în acest se-

Schimbarea de ul- 
în lot, prin intro-

acum pezon, el este reintrodus 
baza ultimelor sale rezultate. A 
cîștigat duminică turneul de la 
Hilversum. învingînd la un 
scor net pe argentinianul Lito 
Alvarez, în finală : 6—0, 6—2, 
6—0. în același turneu, finala 
de dublu era cîștigată de spa
niolii Higueras și Munoz 
6—1, 6-4, -----

_ .. CU
2—6, 6—1 în fața 

cuplului francez Jauffret—Hai- 
llet. Ultimul a și fost scos din 
echipă. Așadar, din rîndul celor 
trei — Jauffret, Dominguez și 
Proisy — căci Caujolle nu can
didează ' ' . ' ‘*
pitanul nejucător Pierre Dar- 
mon și 
derației _____ . . .
Jean-Paul Loth, vor trebui să 
desemneze pe „cei doi".

Probleme, pe care echipa 
română nu le are... Constantin 
Năstase va păstra, după toate 
probabilitățile, aceeași formație 
care a obținut calificarea în 
fazele anterioare ale fazei zo
nale. Bineînțeles cu llie Năs
tase și Dumitru Hărădău în 
partidele de simplu, iar la du
blu cu perechea llie Năstase— 
Ion Tiriac. în cursul zilei de 
marți, toți cei patru jucători se 
aflau reuniți la locul disputei. 
Echipa României este cazată la 
hotelul Sofitel-Sevres, ca și

decît pentru dublu, că-

directorul tehnic al fe- 
franceze de specialitate.

Zonă semifinală In „Cupa Galea“

JOI, PRIMUL DERBY
ROMÂNIA AUSTRALIA

lacea a gazdelor, dealtfel. Iar 
Roland Garros terenul central 
le stă la dispoziție, prin rota
ție. după un program minuțios 
alcătuit.

Tot în incinta bătrînului sta
dion parizian. în pragul vîrstei 
semicentenare, va avea loc joi 
la prînz ceremonia oficială a 
tragerii la sorți, care va fixa 
ordinea jocurilor în cele trei 
zile ale întîlnirii. Care — așa 
cum bine se știe — începe vi
neri după-amiază. în fief-ul te
nisului din capitala Franței.

Floretista Ecaterina Stahl a 
ocupat locul 4 în finala Cam
pionatelor mondiale de scrimă 
de la Buenos Aires, la o tușă 
diferență de campioana olim
pică, Ildiko Tordassy, clasată 
pe locul

Proba 
sportiva 
Sidorova, 
Tordassy, 
5—4 la Belova, Bobis și Stahî. 
La ediția precedentă a C.M., 
de la pudapesta, din 1975 
(unde Stahl cucerise titlul su
prem), actuala campioană,

3...
a fost cîștigată de 
sovietică Valentina 

neînvinsă : 5—0 la
5—1 la Trinquet și

De azi, la Vichy

CE. DE TENIS DE MASA JUNIORI

Arena Progresul din Capi
tală continuă să 
încă o săptămînă, gazda unei 
atractive întreceri de tenis. De 
astă dată sînt programate me
ciurile unei grupe semifinale 
din cadrul competiției pe e- 
chipe rezervate juniorilor, 
„Cupa Galea". Sînt prezente la 
start reprezentativele a 5 țări : 
Australia, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Suedia și România.

Ieri după-amiază, intr-un tur 
preliminar, au început dispu

fie, pentru
tele între echipele Suediei și 
Iugoslaviei. Iată primele două 
rezultate din partidele de sim
plu : J. Kăllqist — I. Bulie- 
vici 6—3, 6—3 ; L. Samuellsson 

Ostoja 2—6, 5—7. Se 
de dublu, 

de sim- 
ora 15). 
în com- 
avea ca

— M. 
dispută o partidă 
precum și încă două 
piu (miercuri de la 
Sportivii români intră 
petiție joi, cînd vor 
adversari pe tenismanii puter
nicei echipe a Australiei.

Incepînd de 
francez Vichy 
de a 20-a ediție a Campiona
telor europene de tenis de ma
să rezervate juniorilor. Pînă la 
această oră, listele de înscrieri 
cuprind deja cifre record : 28 
de echipe de băieți și 22 de 
fete — la juniori I (pînă la 17 
ani) și cîte 23 de echipe la ju
niori H (pînă la 15 ani).

în urma concursului de se
lecție, țara noastră va alinia 
la startul ediției jubiliare a 
„europenelor" următorul lot : 
Simion Crișan, Iosif Bohm, 
Zsolt Bohm și Paal Denes la 
juniori I (antrenor — Farkaș 
Paneth), Eva Ferenczi, Maria 
Păun și Gabriela Kadar — ju
nioare I, Crincla Sava și Nela 
Stoinea — junioare II (antre
nor — Emil Prccopcț).

Pentru întrecerile de dublu- 
mixt au fost alcătuite următoa
rele cupluri : Eva Ferenczi — 
Simion Crișan, Maria Păun — 
Iosif B6hm, Gabriela Kadar — 
Zsolt Bohm și Crinela Sava — 
Paal Denes ; pentru Nela Stoi-

astăzi, orașul 
găzduiește cea

nea urmează să se găsească un 
partener dintre concurenții 
străini. La dublu fete, Eva Fe- 
renezi (desemnată a 5-a favo
rită la simplu) va avea ca 
parteneră pe Zsuzsa Olah (Un
garia, 14 ani, a 4-a favorită la 
simplu), celelalte cupluri fiind: 
Păun — Kadar, Sava — Stoi- 
nea; la 
Crișan 
Bohm.

După 
țiile precedente ale competiției 
continentale, juniorii români 
au avut o prezență fructuoasă : 
22 de titluri în probele pe e- 
chipe și individuale, cele mai 
multe victorii (6) fiind cucerite 
la ediția de la Constanța. Anul 
trecut la Viena, bilanțul a 
fost mai modest : o medalie de 
argint la dublu fete (Liana Mi- 
huț cu suedeza Slriimvall) și 
cinci de bronz. Avînd în vede
re că ultimele întreceri interne 
și internaționale au marcat o 
sensibilă creștere a jucătorilor 
noștri, sperăm ca ei să treacă 
cu brio acest greu examen.

dublu băieți- Z. Behm— 
și Paal Dencs — I.

cum se știe, la edi-

FOTBALUL SPANIOL RACORDAT LA

fiOX SFERTURI DE FINALA IN TURNEUL
GIRALDO CORDOVA CARDIN L I

• Atletico Madrid și C.F. Barcelona și-au început pre
gătirile • Nume noi în ambele echipe • Madrilenii în 
turneu în Brazilia # Kubala, conservator... 0 Meciurile 
de verificare a echipei reprezentative O Prima con

fruntare, Ia Berna, cu Elveția, în septembrie
»>

Tradiționalul turneu pugilis
tic „Giraldo Cordova Cardin", 
care se ține anul acesta în o- 
rașui cubanez Matanzas (din 
cauza ploilor, galele au fost 
transferate, din aer liber, la 
Ateneul sportiv. „Aurelio Ja
net") a ajuns în faza sferturi
lor de finală. Printre puținii 
participanți străini care au a- 
tins această etapă se află și 
doi boxeri români : Alexandru 
Turei și Dumitru Petropavlov- 
ski. Acesta din urmă s-o cali
ficat — in cadrul categoriei 
mijlocie mică — după o fru
moasă victorie la puncte asu
pra portoricanului Edwin Soto.

In sferturile de finală, Petro- 
pavlovski a obținut un nou 
succes, în fața cubanezului 
Jorge Sanchez. Alexandru Turei 
a pierdut la puncte (decizie

2—3) la cubanezul Pedro Ro- 
driguez. Tot la categoria semi- 
muscă, campionul mondial și 
olimpic Jorge Hernandez (Cu
ba) a cîștigat la puncte în me
ciul cu jamaicanul Richard 
Clarke.

O surpriză este considerată 
eliminarea timpurie a lui Cor
nel Iloduț, la cat. semimijlo- 
cie. El a fost cu prea multă u- 
șurință descalificat în repriza a 
doua a meciului său cu cuba
nezul Gilberto Cano (un ad
versar cu statură superioară), 
fiind învinuit că atacă cu capul 
aplecat în lupta de aproape. 
De asemenea, a părăsit com
petiția Victor Duchin, învins 
net la puncte, în limitele cat. 
pană, de mexicanul Sergio Cas
tro, superior în tehnică și ra
piditate în execuții.

Oricare dintre comentatorii 
de fotbal din Spania ar încer
ca să realizeze în acest mo
ment un scurt tur de orizont al 
soccerului iberic ar ajunge, în 
final, la același „numitor” : 
în (ara noastră, fotbalul tră
iește la „ora României” ! La 
baza acestei aprecieri stă fap
tul că partida retur cu selec
ționata României, din prelimi
nariile C.M., este așteptată 
amatorii de fotbal spanioli 
o nerăbdare neegalată pînă 
cum. Și asta doar în 
privește confruntarea 
natelor naționale...

Să nu uităm însă 
tragerea la sorți în cupele eu
ropene intercluburi aria dispu
telor fotbalistice româno-spa- 
niole s-a lărgit, primind o în
cărcătură deosebită, deoarece 
echipeie-fanion ale celor două

de 
cu 
a- 
ceceea 

selecțio-

câ după

Șitări, in speță campioana 
„secunda" sa, se vor afla față-n 
față în primul tur al unor com
petiții continentale. Este vorba 
de jocurile Dinamo București— 
Atletico Madrid (în C.C.E.) și 
C. F. Barcelona — Steaua (în 
Cupa U.E.F.A.). Cu alte cuvin
te, alte două întîlnirl (tur-re- 
tur) de virf ale fotbalului din 
cele două țări. Și cum amatorii 
de fotbal din România sînt de
sigur dornici de vești, așteptînd 
ultimele noutăți din lumea fot
balului iberic, iată, cele mai 
proaspete informații.

ATLETISM a Pe stadionul din 
Mombasa, Mike Boit a terminat 
800 m in 1:48,2, iar la 1 500 m pe 
primul loc s-a situat Kipsombay 
Koskel in 3:40.4.

BASCHET • Competiția mas
culină d- tineret de la Knokke 
(Belgia) a fost cîștigată de Spa
nia — 3 v, urmată de Israel, 
R.F. Germania si Belgia — 2 v. 
Ultimele rezultate : Spania — 
Belgia 77—45 (39—30) : R. F. Ger
mania — Israel 69—57 (36—29).

CICLISM •
etapă a Turului Franței, Chamo
nix — L’Alpe D'Huez a revenit 
rutierului olandez Hennle Kui
per (184.500 km în 6h 00:2). In 
clasamentul general se menține 
lider Thevent urmat de Kuiper, 
la 8 sec. Van Impe, la r 
Galdos, la 4:14, Zoetemelk, 
5:12. Thurau. ia 12:02. Merckx 
află pe locul

FOTBAL s 
juniori a fost 
mo (U.R.S.S.) 
finală cu 1—0 
(R.D. Germană), 
pentru clasament : 
Gwardia Varșovia 
da Praga 2—0 (0—0) ;
5—6 : Ujoesti Dozsa I — 
Spartak Sofia 3—1 (0—0) : 
le 7—8 : Ujpesti Dozsa II 
namo București 1—0 (0—0) • In 

(meci retur) : 
Fildes — Mali 2-0

Cea de-a 17-a

1:58. 
la 
se

9. la 16:12. 
„Dinamovlada1 
cistigată de Dina- 
care a întrecut în 
(0—0) pe Dynamo 

în meciurile 
locurile 3-4 : 

— Ruda Hvez- 
locurîle 
Levski 
loeurl- 
— Di-

de

„Cupa Africii1 
Coasta de

ELE
(1—0). Fotbaliștii din Coasta de 
Fildeș s-au calificat pentru tur
neul final al competiției. • Re
zultate din „Cupa de vară" : 
Pogon Szczecin — Sturm Graz 
1—0 (0—0) ; Eintracht Frankfurt
pe Main — Wacker Innsbruck 1—1 
(1—1); F.C. Malmo - Grasshoppers 
Zurich 1—0 (0—0) ; S. V. Ham
burg — . "
Frem Copenhaga 
(0—0) ; Oesters 
burg 1—0 (0—0) 
Zbrojovka Brno 
gla Varșovia — 
na 4—1 (4—0) i
Arsenal Londra
(2—1) o selecționată locală.

LUPTE. • .Cupa Mondială" la 
lupte libere (juniori) de la Las 
Vegas a fost cîștigată de selec
ționata U.R.S.S. cu 50 p.

ȘAH • Cea de a 6-a partidă 
dintre mari: maeștri Lajos Por- 
tisch și Boris Spasski, 
pentru turneul candidațllor 
tlul mondial de șah. s-a 
cheiat remiză la mutarea 
Scorul general al meciului 
menține 
de la 
cheiat 
maestru

—u (m—u; ; S. V. Ham- 
Slavia Sofia 2—3 (0-1) ;

, - Rijeka 2—0 
— Austria Salz- 
: Aalborg —
0—4 (0—1) ; Le- 

Young Boys Ber- 
• La Singapore, 
a învins cu 5—1

contînd 
la tl- 

!n- 
41.
se 

egal : 3—3 « Turneul
Amsterdam s-a In- 

cu victoria marelui
_______  englez Anthony Miles, 
care a totalizat 10'/j p. • în tur-

neul internațional feminin de la 
Decin (Cehoslovacia), după 9 
runde conduce Gurleli (U.R.S.S.) 
cu 6 puncte, urmată de Klimova 
(U.R.S.S.) — 5,5 puncte, Hartston 
(Anglia) — 5 puncte (1), Lia 
Bogdan (România) — 5 puncte, 
în turneul masculin, lider este 
Tukmakov (U.R.S.S.) cu 8 punc
te. după 11 runde. în timp ce 
Mihai Șubă (România) se află pe 
locul 9 cu 5.5 p. • Turneul in
ternațional de la Leningrad s-a 
încheiat cu "
maeștri sovietici Oleg Romanlșln 
și Mihail Tal. cu cite 11.5 p, din 
17 posibile. Șahistul român Florin 
Gheorghiu, care în ultima rundă 
a remizat cu Ribly 
s-a clasat pe locurile 
7 p., la egalitate cu 
(Iugoslavia). Radulov 
șl Vogt (R.D. Germană). Pe locul

■ ■ ■ situat

victoria ” marilor

(Ungaria). 
14—17. cu 
Knezevici 
(Bulgaria)

trei al clasamentului s-a 
Vasili Smîslov. cu 10.5 p.

TENIS • Turneul de la 
biihel a revenit lui Vilas 
6—2 4—6 6—3. 6—2 în finala cu
Kodes). La feminin a cîștigat To- 
manova (6—3. 7—5 în finală cu 
Ebbinghaus) o La Sopot a cîș
tigat Thomas Emmrich (6—3. 
6—4 în finală cu Henryk Djle- 
malski). La feminin. Biriukova a 
învins-o cu 6-3 6—2 pe Wieczo
rek • Turneul de la Clncinattl a 
fost cîștigat de Harold Solomon 
(în finală : 6—2. 6—3. cu Cox).

3.

Kltz- 
(7-5.

Vilar, component de bază al 
echipei Spaniei

Atletico 
pregătirile 
conducerea 
în aceeași 
icni s-au 
o mică localitate din provincia 
Segovia, unde clubul arc un 
cantonament. Sobrul și minu
țiosul tehnician Luis a declarat 
că Dinamo București este unul 
dintre cei niai dificili adver
sari pe care și-i puica închi
pui pentru primul tur. De a- 
ceca. antrenamentele au în-

Madrid și-a reluat 
la 12 iur.ie, tot sub 

antrenorului Luis. 
zi fotbaliștii madri- 
deplasat la Cuellas,

prezentă și atunci in finala 
probei, a ocupat locul 4.

Cu puțină șansă, reprezen
tanta țării noastre putea ob
ține medalia de argint. Avem 
în vedere nu numai victoriile 
ei la campioana olimpică, cu 
5—4, și la Bobis (medalie de 
bronz la ediția precedentă a 
competiției) cu 5—3, ci și po
sibilitatea de a mai obține o 
victorie, a treia, in disputa di
rectă cu 
însă 
Stahl avea să ocup: 
la egalitate de victorii cu Tor- 
diassy. medaliată cu bronz, 
vantajată 
Oricum, 
valoarea, 
oară. în 
dată chiar campioană) a com
petiției.

Clasamentul turneului final: 
1. Valentina Sidorova (U.R.S.S.) 
5 v„ 2. Elena Belova (U.R.S.S.) 
3 v., 3. Ildiko Tordassy (Un
garia) 2 v. (coeficient —2), 4. 
Ecaterina Stahl (România) 2 v. 
(—3), 5. Vcroniquc Trinquet 
(Franța) 2 v. (—1), 5. Ildiko 
Bobis (Ungaria) 1 v.

Astăzi, campionatele mondi
ale de scrimă vor continua cu 
probele pe echipe.

Sidorova. întrecută 
in extremis, Ecaterina 

locul 4,

a*
de o singură tușă ! 

Stahl și-a confirmat 
fiind, pentru a treia 
10 ediții, finalistă (o

STOCKHOLM. — Secretarul 
general al Federației suedeze 
de sport, Wolf Lydberg, a con
firmat candidatura orașului Go- 
teborg pentru J.O. de iarnă din 
anul 1984. întrecerile ar urma 
să se desfășoare numai pe teri
toriul suedez : patinaj și hochei 
la Goteborg, schi alpin la Ăare, 
schi nordic la Falun și săniuțe 
la Hammerstrand (nu sînt pre
văzute întreceri de bob).

ORA ROMÂNIEIu

ceput ceva mai devreme. Sin
gurul nume nou in lotul cam
pionilor este cel al lui Pina 
Marcial de la...
lona.
care Luis a plecat la Cuel- 
las :

C. F. Barce-
Dar iată jucătorii cu

Reina, Pacheco, Tirapu 
(portari), Eusebio, Senegas. 
Pereira, Capon, Sierra, Toran. 
Fraguas și Marcelino (fun
dași), Robi, Alberto, Marcial. 
Leal, Salcedo și Antonio (mij
locași), Aguiiiar, Bcrmejo, A- 
yala, Lcivinha, Ruben Cano și 
Rubio (atacanți). La sfîrșitul 
lunii iulie, Atletico va pleca 
într-un turneu (lc mai multe 
meciuri in Brazilia, urmind să 
intilncască echipele Palmeiras. 
Santos și Fluminense, în ca
drul contractului prin care, în 
sezonul trecut, obținuse trans- 
ferul lui Pereira și Leivinha, 
ambii de la Palmeiras

Și la C. F. Barcelona s-a 
dat startul pregătirilor. Inte
resant ni se pare faptul că 
această puternică formație ca
talană, atît de mult iubită în 
metropola de pe malurile Mc- 
diteranei, va aborda noul se
zon cu mai multi jucători ti
neri, proaspăt transferați. 
Este vorba de Juanjo (Sala
manca), Esteban (Malaga), 
Zuviria (Racing de Santander), 
Botela și Mir de la Atletico 
Barcelona, un fel de pepinie
ră a formației 
Iată și lotul : 
(portari), Ramos,
mo, Amarillo, De la Cruz, Cos
tas, 
kens, 
chez, 
redia, Clares,
Esteban, 
cânți).

In sfîrșit, cîteva noutăți în
scrise pe agenda de lucru a 
antrenorului echipei naționale 
Ladislao Kubala. El a decla
rat că, în general, va păstra și 
pentru meciul retur (26 oc
tombrie) aceeași formație ca la 
București, pe cate. însă, in
tenționează să o rodeze mai 
mult. în acest sens, a fost a- 
nunțat faptul că „11"-ie ibe
ric va întîlni la 21 septembrie, 
la Berna, Elveția și la 5 octom
brie, echipa Cehoslovaciei sau 
echipa Angliei

MIGUEL VIDAL 
„AS“-Miadrid

roș-olbastre. 
Mora, Artola 
Migueli, Ol-

Juanjo (fundași), Nees- 
Carreno. Asensi, San- 

Macizo (mijlocași), He- 
Rexach. Cruyff, 

Botela și Mir (ata-
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