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Cu chipurile ca o zi de sărbătoare
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O zi pe bazele sportive ploieștene

PERFORMANȚELE SE POT PREGĂTI
Șl SUB ARȘIȚA VERII..,

Pentru reporter, ziua de 
vară ploieșteană a început 
marți, 19 iulie, Ia 7,43 fix, cînd 
Rapidul 55, ca orice rapid care 
se respectă, a oprit punctual 
la „Sud", revărsînd în canicula 
matinală o mulțime grăbită. 
Sînt pe puțin 30 de grade (la 
umbră !), așa că drumul pînă 
la stadionul Petrolul e oricum 
mai ademenitor pe jos, pe sub 
castani, decît în varianta auto
buzului 10 sau 30. Paginile 
bloc-notesului așteaptă să fie 
umplute cu de toate, bune și 
rele, culese într-o zi din viața 
sportivă ploieșteană. Intrăm în 
perimetrul stadionului prin

portița membrilor susținători — 
după cum avertizează o tă
bliță. De fapt, e intrarea prin
cipală, iar tăblița a fost uitată 
probabil acolo sau, poate, că 
are tllcul ei...

„MINIM* LUI SIMA ZOSIM

Traversăm gazonul în diago
nală, spre peluza I, unde spe
răm că-1 vom găsi pe antreno
rul Sima Zosim. De ani și ani, 
acest pătimaș al sportului cu 
pedale intră primul, în fiecare 
zi, pe poarta stadionului. Gă
sește mereu ceva de făcut dis- 
de-dimineață. Șl nu e niciodată

Antrenorul Sima Zosim față în față cu elevii săi

singur I De-a lungul anilor au 
fost cu el și Vasile Teodor și 
Constantin Ciocan și Nicolae 
Savu și mulți alții. E acolo, 
bineînțeles I Șl sînt cu el nu 
doi-trei, d 11 „mînji". Ne dăm 
binețe și sintem poftiți în „u- 
niversul fermecat" al antreno
rului — o încăpere micuță, 
unde cîteva biciclete străluci
toare, noi-nouțe, îi amuțesc pur 
și simplu pe copii. Nea Sima 
realizează efectul și le spune : 
„Cine merge bine la „Cupa O- 
rașelor" primește una din as
tea !“ Apoi, aplecîndu-se, ne 
șoptește : „Sînt ale lotului na
țional ; la noi se află în tran
zit, da-i mal păcălesc și eu !**.„

Vorbim de una, de alta, no
tăm că băieții pleacă acum la 
„un 50 de kilometri" și că 
după-amlază „mai e o porție", 
tot pe șoseaua de la Păulești. 
Cîțiva copii mai buni ? Pe care 
să-i spună 7 I-ar spune pe 
toți I In fine, poate pe Ion 
Vintilă sau pe Gheorghe Bă- 
răităruș, poate pe Jean Nițoiu 
sau pe Gheorghe Dănilă. Bă
ieții sînt „unul și unul" ! îi 
propunem o fotografie în grup. 
„E cel mai bine așa !“ — zice.

Horia ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. 2—3)

TfNISMANII ROMÂNI Șl FRANCEZI
ÎN CURSĂ PENTRU „SAEATIERĂ“

© O veche rivalitate în „Cupa Davis** © „Ziua" lui llie 
Năstase © Azi, tragerea la sorți a meciurilor

Echipele Franței și României, 
două vechi rivale în lumea te
nisului, vor încrucișa din nou 
„spada" pe distanța a trei zile, 
de vineri pînă duminică. Un 
meci de maxim interes și prin 
prisma contextului general al 
întrecerii. Intr-adevăr, pentru 
prima oară, într-un interval de 
12 ani, „Cupa Davis" urmează 
să desemneze din nou, la actua
la ediție, nu numai echipa cam
pioană mondială a tenisului, cl

1927 Paris
FRANȚA - ROMANIA 4-1

1944 Bucurețtl
ROMANIA - FRANȚA 2-3 

1959 Paris
FRANȚA - ROMANIA 5-0 

1964 Paris
FRANȚA - ROMANIA 4-1 

1974 București
ROMANIA - FRANȚA 3-2

Așadar, echipa României, care 
dispută la sfîrșit de săptămină 
meciul decisiv al grupei A eu
ropene cu echipa Franței, a 
luat de pe acum o bună opțiu
ne asupra acestui titlu conti
nental repus în joc. O „miză" 
în plus, care face întrecerea și 
mai interesantă. Dacă tenisma
nii noștri vor reuși să treacă, 
la Paris, de „obstacolul" fran
cez, atunci ei urmează să intre 
în finala europeană, cu una din 
cele trei echipe din grupa B 
rămase în cursă. Și anume : 
Italia, Ungaria sau Spania.

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

Ca un stol de vrăbii gureșe, peste 200 de 
pe baza sportivă a F.R.B.-ului din Capitală

Mai adia încă un vînt de di
mineață, agățîndu-se-n frunzele 
plopilor care străjuiesc baza 
sportivă a F.R.B.-ului din Capi
tală. Pe gazonul proaspăt tuns 
au început să se reverse, ca la 
un semnal, grupuri după gru
puri, sute de copii : șiruri de 
băiețași în pas apăsat, plini de 
importanță, fetițe cu zulufi ne
gri, castanii, blonzi. Erau deta
șamentele de șoimi ai patriei 
din grădinițele sectorului 3.

Așa a început marea confrun
tare... inter-grădinițe, organiza
tă în cadrul „Daciadei" pentru cei 
mai mici practicanți ai sportu
lui, care nu știu încă ce în
seamnă „mens sana in corpore 
sano“. Poate că a fost cel mai 
frumos, cel mai emoționant eve
niment din cîte a găzduit 
această oază de verdeață din 
cartierul-oraș Pantelimon.

Reporterul se află într-o oa
recare derută : ce să noteze mai

„șoimi" au pts stăpinire 
Foto : Dragoș NEAGU

întîi 7 Iată ce ne spunea, de 
pildă, prof. Angel Slăvuțeanu, 
instructor la Consiliul pentru 
educație fizică și sport al sec
torului, cel care conducea, ca un 
adevărat regizor, întregul spec
tacol : „Am vizitat mai intii 
toate cele 34 de grădinițe care 
le avem in împrejurimi și am 
organizat acolo concursuri „de 
casă", pentru depistarea celor 
mai dotați copii la atletism, in 
vederea îndrumării lor spre 
școlile generale cu profil nr. 77 
și 66. Probele concursurilor: 
alergări pe 25 m și aruncări cu 
mingea de tenis. Primii 10 cla
sați au fost... invitați la „inter- 
grădinițe". Și, după cum se 
vede, au răspuns „prezent".

Deocamdată am asistat la 
proba de alergări. Linie de ple-

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Un nou succes al sportivilor români

GHEORGHE VÂDRARIU-
MEDALIE DE AUR LA 20 Km MARS»
• Rezultate valoroase la atletism • întreceri atractive la tenis și baschet

Jocurile Mondiale ale Surzilor au continuat ieri 
in mijlocul unui interes crescînd. In această a 
4-a zi a competiției, cea rpai bună comportare 
dintre sportivii români a avut-o mărșăluitorul 
Gheorghe Vădrariu, care a cucerit medalia de 
aur a J.M.S. la 20 km. Victoria sa este cu atît 
mai prețioasă, cu cit el a avut ca parteneri de

întrecere mărșăluitori de certă valoare din R.D.G. 
și U.R.S.S. Un alt fapt inedit al zilei îl constituie 
succesul tinerei înotătoare (14 ani) Laura Barber 
(S.U.A.), care ieri după amiază a cucerit trei noi 
titluri de campioană. In concursul atletic se evi
dențiază sportivii sovietici. La tenis și baschet 
asistăm in continuare la întreceri atractive.

De astăzi, la Snagov

In prim plan, Gheorghe 
Vădrariu, ciștigătorul 
cursei de 20 km marș 

Foto : S. BAKCSY

și pe cea europeană. în 1965, 
tenismanii Spaniei își înscriau 
numele ca ultimi laureați pe 
lista cîștigătorilor zonei europe
ne a competiției. De atunci, nu
mărul mereu crescînd al țărilor 
participante a obligat pe orga
nizatori să împartă turneul zo
nal european în două grupe, iar
— prin sistemul adoptat atunci
— cîștigătorii acestora intrau 
direct în semifinalele inter-zone, 
cu campionii Americii și Asiei. 
La ediția din acest an — a 66-a
— un amendament important și 
dorit vine să restaureze între
cerea continentală, care-și va 
avea din nou echipa campioană, 
căci învingătoarele din cele 
două grupe (A și B) urmează 
să joace între ele. Va fi una 
din semifinalele „Cupei Davis",

„CONCURSUL PRIETENIA" U CAIAC-CM10E
Incepînd de astăzi și pînă 

sîmbătă, pista nautică de la 
Snagov va găzdui întrecerile 
ediției 1977 a „Concursului 
Prietenia" la caiac-canoe, com
petiție rezervată juniorilor.

La start sînt prezenți spor
tivi din 8 țări : Bulgaria, Ce
hoslovacia, Cuba, Polonia, R. D. 
Germană, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Programul cu
prinde toate probele olim
pice masculine și femini
ne, prima reuniune fiind 
programată astăzi, de la ora 
9,30, cînd se vor desfășura 
seriile. în continuare, la ora 
14,30 va avea loc festivitatea 
de deschidere, iar la ora 17 —

recalificările. Mîine, de la ora 
9, se dispută semifinalele, iar 
după amiaza (ora 17) au loc 
finalele la 500 m. Ultima zi a 
întrecerilor, sîmbătă, progra
mează dimineața, de la ora 9, 
finalele la 1000 m.

Din lotul țării noastre, con
dus de antrenorii T. Nădășan 
(coordonator), M. Cojocaru (ca
iac băieți). I. Lipalit (canoe) și 
M. Milicin (caiac fete), fac 
parte, printre alții : M. Dineu, 
S. Andi, M. Agache, N. Axen- 
te (caiac băieți), T. Gurei, D. 
Nenciu, S. Ismailciuc și V. Ște- 
fanov (canoe). Tița Predici, 
Maria Găman și Ioana Rădă- 
neață (caiac fete).

ATLETISM : TACTICA LUI 
GH. VĂDRARIU A FOST 

MAI BUNĂ
Reuniunea atletică de ieri 

după-amiază a început pe tra-

seul din str. Maior Ion Coravu, 
unde mărșăluitorii s-au între
cut pe distanța de 20 km. Marii 
favoriți sînt sovieticul V. De- 
manov, G. Sperling (R.D.G.), 
clasat pe locul IV la J.O. din 
1972 și românul Gheorghe Vă
drariu.

Demanov a plecat cel mai 
puternic, conducînd pe primii 
5 km. Apoi, în frunte s-a in
stalat G. Sperling, îndeaproape 
talonat de Vădrariu, în timp ce 
Demanov s-a văzut depășit și 
de polonezul Barbuzinski. In 
această ordine s-a trecut 
la 10 km și la 15 km. în 
finalul cursei, cînd mai erau 
aproximativ 2 km, Vădrariu, 
care a făcut o cursă tactică 
excelentă, a plasat un atac de
cisiv, s-a „rupt" de Sperling 
și a terminat învingător în a- 
plauzele spectatorilor.

Pe Stadionul Republicii, con
semnăm succesul sprinterului 
american de culoare Curtis 
Garner în 10,7 pe 100 m, vic
toriile sportivilor sovietici la 
100 m femei (A. Jarova), lun-

PROGRAMUL ZILEI
(Continuare in pag. 2-3)

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 17 : întreceri prelimi
nare și finale.

BASCHET. Sala Dinamo, de la 
ora 16 : Franța — Suedia ; Iugo
slavia — S.U.A. ; Polonia —Israel.

CICLISM. Str. Maior Coravu, 
ora 9 : Cursa de viteza 1000 m.

FOTBAL. Stadion Voința, de 
la ora 16 : Suedia - România și 
R.F.G. — Argentina.

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Ungaria - Italia ;
Norvegia — Danemarca ; Bulga
ria — România ; R.F.G. - Iugo
slavia.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de la 
orele 10 și 17 : întreceri preli
minare șl finale.

LUPTE. Sala .,23 August", de 
la orele 10 și 16 : întreceri in 
turul I și II Ic libere.

TENIS. Terenurile T.C.B., de Io 
orele 9 și 16 : întreceri în turu- 
riJe II șl III.

TENIS DE MASA. Sala ,,23 Au
gust", de la orele 9 și 16 : în
treceri în turul I.

TIR. Poligonul Dinamo, ora 9 : 
Proba de pușcă î 50 m 3X40 f.



Sub însemnul DACIADEI In dezbatere, activitatea tinerelor generații
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care, posturi marcate cu stegu- 
lețe multicolore, culoare din 
benzi colorate și sosirea : o 
linie din pînză roșie. S-a fă
cut Încălzirea, împărțirea pe 
serii și profesorul Slăvuțeanu a 
dat comanda : „Atenție... sîntem 
gata... plecăm !“ Gabriel a țîș- 
nit ca un veritabil sprinter, Mi
tică, mai-mai să cadă, însă și-a 
revenit, Cristian a pierdut o 
sanda la jumătatea cursei, dar... 
nu avea importanță. A ajuns 
primul, cu un picior încălțat și 
unul desculț. Copleșit de aplau
ze, a uitat și de sanda. S-au 
completat fișe, a urmat finala 
cîștigătorilor de serii și iată 
primele diplome... Primele di
plome din viața lor sportivă. 
Ne-am apropiat de Nicoleta So- 
col, de la grădinița 189. „Iți 
place aici, Nicoleta ?“ A luat 
poziția de drepți și a răspuns 
ca în fața „tovarășei" : „îmi 
place foarte mult !“ „Și vrei să 
cîștigi concursul, să ajungi pe 
locul întîi ?“ „Vleau să fiu cam
pioană, ca Nadia !“ „Bine, dar 
Nadia nu este campioană ia 
alergări, ea este cea mai bună 
din lume la gimnastică". Nico
leta o ține însă pe a ei : „Vleau 
să fiu campioană, ca Nadia !“ 
Succes, Nicoleta !.

O jumătate din terenul de

fotbal a fost ocupat de „arun
cători". Profesorii Nicoleta 
Ionescu (Școala gen. 64) și La- 
zăr Buhnilă (Școala gen. 77), 
abia pridideau cu notarea re
zultatelor.

Și, spre a se da programului 
mai multă atractivitate, a fost 
organizată și o probă de tir cu 
„pistolul Olimpic" cu... ventuze 
calibru mare. Prof. Slăvuțeanu 
— admirabilă, dragostea acestui 
om pentru copii I — comanda : 
„Mina întinsă, închidem ochiul 
sting... Nu dreptul, Pompilică ! 
Celălalt..." Pompilică se chinuia 
să închidă pe stîngul, dar... se 
închidea tot dreptul. A încercat 
din nou, n-a mers și... disperat 
l-a acoperit pe stîngul cu pal
ma și a tras. A sărit în sus de 
bucurie, a aruncat pistolul stri- 
gînd : „Am lovit 1 Am lovit !“.

Da, nimerise ținta...
Firește, cei peste 200 de pri

chindei nu aveau idee de ba
listică și nici de valoarea per
formanțelor stabilite. Au găsit, 
însă, un „punct" al speranțe
lor : s-au agățat ciorchine de 
fotoreporterul care i-a urmărit 
prin obiectivul aparatului : 
„Nene, cînd mai venim ? Cînd 
mai venim, nene ?“ Fotorepor
terul a ridicat din umeri 1 „Cred 
că... miine !“

Și copiii au început să alerge 
ca un stol de vrăbii gureșe...

JUNIOARELE, ETERNA POVESTE
Encrgic, harnic, răzbătător, an

trenorul N. Rolbescu este omul 
care a izbutit să dureze ta rta- durile unei mase largi de ieșeni 
o pasiune pentru volei fără e- 
chivalent. Dacă a ridicat aproa
pe din nimic o echipă — Penici
lina — cu care astăzi lașul se 
mîndrește, asta se datorează — 
o știm — muncii neostenite și 
constante pe care el a depus-o 
și pe care a prettas-o, In aceeași 
măsură, elevelor sale. Acum, 
după ce a pierdut titlul ta ulti
mul joc al campionatului, pare 
a se afla ta căutări continue. 
De fapt, ceea ce II frămîntă pe 
N. Rolbescu nu este numai o 
problemă a Penicilinei, ci a în
tregului volei feminin. • „N-a- 
vem suficientă calitate, valori de 
talie internațională. Asta este 
„cheia" tuturor nelmpllnlrilor. 
Deseori ne-am amăgit cu apa
rențe șl ne-am trezit fără esență, 
am sperat ta cîteva elemente, 
dar așteptările ne-au fost În
șelate. ta ultima vreme am avut 
dovezi cît se poate de limpezi 
ta privința crizei de valori, prin 
rezultatele junioarelor mari și 
mici ta competițiile Internațio
nale". a Din ce derivă această 
criză 1 « „Cauzele sint mai
multe și se îmbină nefericit. Cî
teva mi se par determinante : 
selecția fără dlscemămlnt ta gru
pele de copil șl juniori, Învă
țarea la nivel superficial a ele-

mentelor de tehnică, neglijarea 
celor de acrobatică (nu este e- 
locvent faptul că avem defici
ențele cele mal serioase ta jocul 
de apărare, unde mișcarea și 
execuția tehnică trebuie să se 
Îmbine armonios?), Instruirea sub 
cerințele voleiului actual, nu
mărul restrîns de specialiști care 
se preocupă cu pasiune șl com
petență de creșterea juniorilor. 
Nu este un secret că dacă un 
S. Chlriță, un M. Dumitrescu sau 
Marla Săvinescu nu ar mal lucra 
pentru performanță, situația ar 
deveni șl mal grea". a Care ar 
fl soluția 7 a , Jiu prea compli
cată șl surprinsă cu exactitate 
ta Programul de dezvoltare a 
mișcării sportive ta perioada 1976—1980 : activizarea tuturor
profesorilor de specialitate, for
marea de echipe ta flecare școa
lă generală, pe baza unei selec
ții riguroase, echipe care să con
stituie veritabile pepiniere pen
tru unitățile cu profil de per
formanță, Înființarea unor pu
ternice centre de copil șl juni
ori, a unor școli șl licee cu pro
fil care au avantajul că împacă 
mai bine Învățătura $1 antrena
mentul". • întreprindeți ceva 1» 
Iași ta acest sens T • „Ajungînd 
la concluzia că pepiniera proprie 
este garanția cea mal sigură 
pentru creșterea calitativă a e- 
chlpel de Divizia A, ne stră
duim să creăm condiții pentru 
înființarea unul centru de co
pil șl juniori pe Ungă elub, a 
cărui activitate o voi sprijini șl ------- curs 

spe- 
pre-

coordona direct. Btatem In 
de amenajare a anei săli 
claie pentru acest centru,

>

(Urmare din pag. 1)

Și tot el : „Băieți, pune(i-vă 
tricourile ! P-alea noi ! Dar 
numai pentru poză !“... Apoi, 
„caravana" pleacă spre pădu
rea Păulești pentru „un 50 de 
kilometri"...

PUTINA MODESTIE N-AR STRICA, 
TOTUȘI, 

TOVARĂȘE BĂRBULESCU...

în sala de haltere, excelent 
utilată și, în aceeași măsură, 
întreținută, găsim la lucru o 
grupă „mixtă" formată din co
pii, juniori mici și juniori mari. 
Nu zărim, însă, antrenorii. 
După cîteva momente, profe
sorul Gheorghe Diaconu (unul 
dintre ei) apare și ne roagă 
să așteptăm să-l cheme pe co
legul său. îl cheamă și iată-ne, 
față în față, cu antrenorul Ni- 
colae Bărbulescu. Volubil, o-

.III

Culoarele bazinului olimpic din Ploiești sint pline

cum șl a unul complex de pre
gătire la Clric. ta această ac
țiune, ne țelegerea 
partid și

bișnuit probabil cu ziariștii, in- 
. a sublinia că de aici au pornit 

spre marea performanță Hor- 
topan și Grigoraș și Mîinea. 
Interlocutorul ne mai spune 
(telegrafic, ca să putem prinde 
tot !) : „2 antrenori, profesori
cu specializarea haltere, 40 de 
sportivi în secție — copii și ju
niori ; ii luăm de la 9 ani 
și-i ducem pînă la seniorat. 
Secția este nominalizată la ni
vel republican. Anul acesta 
s-au obținut 10 titluri naționale 
și 6 recorduri ale țării. în pe
rioada de față se fac 6 antre
namente pe săptămină. Astăzi, 
de Ia 8,30 Ia 12,30. Se lucrează 
numai individualizat !“

Toate bune și frumoase. Dar 
n-ar strica, zicem noi, și pu
țină modestie, mai ales că a- 
veam să aflăm — din scripte 
— că, de fapt, cei 40 de spor
tivi din secție sint doar... 16 ! 
Și poate că, așa individuali
zate cum sint, antrenamentele 
reclamă și prezența antrenoru
lui în sală, mai ales că sint 
numai... 6. Nu de alta, dar pe 
profesorul Bărbulescu aveam 
să-1 mai zărim „din mers", sor
bind o cafea la secretariatul 
clubului. Ora ? Nu 12,30 cum 
s-ar putea crede, ci 11,15 !

terlocutorul începe prin
cu program de înot. Antre- 
noarea lor, prof. Mihaela Ujică, 
stă undeva, în tribună, la o 
șuetă cu asistenta medicală a 
școlii. Lecția se scurge pe 
nesimțite și șueta tot nu se 
termină. Copiii pleacă acasă, 
dar șueta se prelungește...

Pe acest fundal, antrenorul 
M. Mitrofan ne spune, vizibil 
necăjit, că Înotul ploieștean se 
apropie de un punct critic. 
„Toată lumea pretinde că face 
performanță, așa că nimeni nu 
mai are timp pentru inițierea 
miilor dc copii ploieșteni care 
vor și trebuie să inoate. Chiar 
azi au fost refuzați să se în
scrie Ia inot o serie de copii 
veniți la bazin din proprie ini
țiativă. Motivul nu-1 cunosc, 
dar priviți la bazinul destinat 
inițierii : cu 
dimineața și 
toată ziua e

in fine, la capitolul „copiilor 
minune" ai sportului ploieș
tean nu putem să nu-i amin
tim și pe micuții șahiști de la 
Petrolul, antrenați de Cornel 
Butnaru. Ultima revelație — o 
fetiță de... 7 ani, Andreea Ne- 
gulescu, recentă cîștigătoare a 
etapei județene din cadrul Fes
tivalului sportiv feminin de 
șah !

★

excepția unei ore 
a alteia 

pustiu !"

CUM 
„COPIII1" MINUNE"

SE CRESC

scara,

Către seară, cînd arșița s-a 
mai topit, am stat îndelung de 
vorbă cu președintele C. S. Pe
trolul, Ion Brujban. Din spu
sele sale am reținut o idee : 
„Sportul ploieștean lucrează in 
perspectivă. Mai mult ca ori- 
cind, acum e ora tineretului 1"

Privind însemnările 
ne dăm seama că, de 
coastă zi din viața 
ploieșteană fusese, de 
zi fără seniori 1".

noastre 
fapt, a- 
sportivă 
fapt, o

O ZI DE LUCRU PE TRASEUL 
PLOIESTI-SANDANSKI 

(BULGARIA)

„Rupem" o oră pentru a ne 
repezi pînă la piscina acope
rită. Aflasem că primele două 
înotătoare ale clubului Petro
lul, Irinel Pănulescu și Vale
ria Vlăsceanu, terminau antre
namentul la ora prînzului. Le 
găsim, la lucru, împreună cu 
antrenorul lor, Mihai Mitrofan. 
Notăm o mostră de program 
care spune multe : dimineața 
— antrenament 
(„doar" 4 000 m — ne spune M. 
Mitrofan), apoi o ședință la 
federație (în București), la 
ora 15 decolarea avionului 
(spre Sofia), apoi un drum cu 
autocarul spre Sandanski, o- 
rașul gazdă al Balcaniadei de 
înot ! Așadar, nici în ziua a- 
ceasta extrem de încărcată, 
antrenamentul n-a fost dat ui
tării !

Apare o grupă de copii care 
se antrenează în piscină. Sint 
elevi ai Școlii generale nr. 25,

la Ploiești

Răspunsul la această 
bare ni l-au oferit mai 
tehnicieni și nu prin vorbe, ci 
prin fapte : cu (minimum) două 
antrenamente pe zi în va
canță 1

Profesorul Grigore Oprișescu 
(care face naveta de 7 ani de 
la București la Ploiești) este 
apreciat pentru nenumăratele 
elemente de perspectivă pe 
care le-a dat, în ultimii ani, 
atletismului. Era și acum pe 
stadion, lucrînd cu grupa de 
băieți. Programul zilei : 8—12 
și 16—19 ! Rezultatele acestei 
munci nu vor întîrzia să a- 
pară, existînd și precedentul 
celor 22 de medalii cucerite la 
întrecerile republicane de anul 
trecut de juniorii Școlii spor
tive Ploiești.

După o minuțioasă acțiune 
de selecție, în care a testat a- 
proape 600 de copii, tînărul an
trenor de atletism Mihai Pascu 
lucrează acum, dimineața și 
după-amiaza, cu noile grupe de 
începători ale C. S. Petrolul. 
Tot în două „reprize" își des
fășoară pregătirile și „mușche
tarii" antrenorului Ștefan Mol- 
danschi, prezenți dimineața pe 
planșă, iar după-amiaza la ba
zin, pentru pregătirea fizică 
generală.

între- 
mulți I DELTA DUNĂRII

VA AȘTEAPTA!
Doriți liniște — meditație ? 
Alegeți Delta !

Dori(i 
incintare

Delta

culoare —
9

vă așteaptă !

Doriți 
Dăruiți-vă 

inegalabile în

varietate

Jn-
______ ____ de 

,___ T_ de stat. Dacă federa
ția va sesiza că Interesul nos
tru este șl al el, «tot algur că 
va pune umărul să ne ajute..." 
a Apropo de echipele reprezen
tative, ce f-"■ —— **'•■ 
vitatea lor, _  ___  .
să fie mal fructuoasă t • „Am fost șl rănita partizanul trecerii 
centrului de greutate al Instruirii 
la nivelul cluburilor. Pentru a- 
ccasta trebuie Insă o concepție 
de pregătire unitară. Numai 
„solistele" echipelor de club 
bine Instruite tehnlco-tactic 
capabile de efort maxim — 
putea Închega o „orchestră" o- 
mogenă la tot Ptaă se vor În
țelege aceste lucruri, ta zadar se 
va continua, după flecare nereu
șită, să se schimbe loturile, să 
se Înlocuiască antrenorii la iotu
rile reprezentative.

Dar, trecând peste situația pre
zentă la nivelul seniorilor, mă 
Întorc tot la problema perspec
tivei, care nu-ml mal dă pace, șl 
încerc să văd ttn ’80 mal bogat..."

Aurelian BREBEANU

sprijină ca toată 
organele _ locale

soluțil vedeți ca actl- 
, ta condițiile actuale,

așa

«1 vor

DIN NOU 0 
FĂRĂ PIVOJI

La Balcaniada baschetbalis
telor junioare a ieșit pregnant 
în evidență tendința permanen
tă a echipei române de a a- 
plica jocul modern, bazat pe o 
apărare cît mai agresivă (care 
să determine intercepții și con
traatacuri), pe acțiuni de atac 
rapide și o frecvență ridicată 
a aruncărilor 
ta este, 
victoriei 
mației 
dispută 
dominat 
lecționată cotată printre cele 
mai valoroase din Europa și 
ale cărei generații precedente 
au în palmares șase titluri bal
canice. Deși s-ar putea adăuga 
și alte aprecieri pozitive refe
ritoare la evoluția formației 
române, vom trece la unele 
probleme a căror rezolvare vi
zează direct perspectivele bas
chetului nostru feminin. Con
cret, făcînd o comparație în
tre valoarea jucătoarelor cu 
talie înaltă din reprezentativele 
României și Iugoslaviei (cîști- 
gătoarea competiției, pentru a 
treia oară consecutiv), vom 
constata că la acest capitol, de
terminant al performanțelor in 
baschet, actuala generație a e- 
chipei române se află intr-un 
deficit pe cît de vizibil, pe 
atît de îngrijorător. Iată cîteva 
date furnizate de întîlnirea din
tre selecționatele României fi 
Iugoslaviei, cîștigată de cam
pioanele balcanice, baschetba
listele iugoslave, cu 83—68. Oas
petele au prezentat un lot cu 
șapte jucătoare avînd peste 
1,80 m, dintre care au folosit 
șase ; dintre acestea, patru au 
înscris 47 p — 56,60% (Jas- 
mina Milosavievici — 1,86 m — 
20 p, Biljana Maistorovici — 
1,90 m — 14 p, Gordana Jere- 
mici — 1,84 m — 9 p, Olivicra 
Kangalovici — 1,86 m — 4 p). 
Formația română a avut șase 
jucătoare de peste 1,80 m, din 
care a utilizat 
au înscris 29 p 
geia Filip 17 p, 
sescu și Maia 
Mariana Sandu 
băncan cite 2). 
diferențe de eficacitate (doar 
Elena Filip a corespuns la noi) 
avantajul superiorității la re
cuperări de partea baschetba
listelor iugoslave (ceea ce duce 
în mod firesc la scăderea în-

la coș. Aceas- 
dealtfel, și explicația 
obținută asupra for- 
Bulgariei, după o 

în oare lotul român a 
destul de net o se

cinci; acestea 
— 42,60% (An- 
Camelia Tănă- 
Cuțov cite 4, 
și Delia Ciu- 

Adăugînd netei

crederii i 
cările la 
runcare : 
echipei c 
bine), av< 
ția rezult 
tite. Z 

La 
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pentru se 
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respectiv, 
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revenit, 
de antri 
mai înd 
antrenori 
mas din 
vința juc 
tă, fapt i 
convins, 
lor din 
acelea ci 
rile de 
școlară ș 
simple 
internați,

Invățăn 
bule fQ 
toate ni’ 
baschetbt 
pas, sint 
țarea un 
specială 
înaltă ar 
ment. D: 
mei, în 
schimbar 
cepției 
muncii c 
lui.

Du

JOCURILE MONDIALE ALE S
(Urmare din pag. 1)

gime bărbați (A. Baevski) și 
greutate femei (O. Glodina), 
unde românca Veturia Jakab 
s-a clasat pe locul IV).

TENIS : ÎNTRECERI DE 
BUN NIVEL

Pe una dintre cele mai fru
moase baze sportive din Capi
tală, Tenis-club, continuă să se 
desfășoare, de dimineață pînă 
seara, întrecerile reprezentanți
lor celor 10 țări, practicant! ai 
„sportului alb“. Pe cele 6 tere
nuri puse J 
pută meciuri 
trcnorul sportivilor români, fos
tul jucător și descoperitor

talente Pepi Ursan, speră ca 
jucătorii săi să avanseze cît 
mai mult pe tabloul de concurs. 
Deocamdată, Florin Ardeleanu 
se comportă foarte bine. Ieri au 
început și probele de dublu băr
bați, dublu femei și dublu 
mixt.

INOT : COLECȚIONARII 
DE MEDALII

Spectatorii prezenți zilnic în 
număr mare la piscina Dinamo 
s-au obișnuit cu anunțul crai
nicului, „record mondial al 
J.M.S." după fiecare probă, fapt

care ates 
întrecerii 
gătire a 
aceștia, . 
Barber ( 
considera 
nari djt r 
zile 
de cite i 
înaltă tr< 
premiere 
nu s-a îi

M.
Matf 
Ferra 

Tim
la dispoziție se dis- 
ri de bun nivel. An- REZULTATE TEHNICE

voie bună 7 
de amintiri

destindere și
5 zile 
Delta Dunării !

Excursiile organizate de ÎNTREPRINDEREA DE TU 
RISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE BUCUREȘTI se 
desfășoară in flux continuu din 5 în 5 zile. Se călătorește 
c i autocarul pînă la Tulcea, apoi se navighează pe brațul 
Sf. Gheorghe, canalul Ivancea și Sulina. Foc de tabără, 
pescuit sportiv, plaje și baie la marc, concurs „Cine știe 
ciștigă", meniuri pescărești.

FILIALELE DE TURISM din Bd. Republicii nr. 4 și 68, 
Cal. Grivițci nr. 140 și Cal. Dorobanți nr. 1—7 PRIMESC 
ÎNSCRIERI ZILNIC ÎNTRE ORELE 8—20 (DUMINICA 8—13).

ATLETISM. 10 000 m: 1. Piotr 
Murzin (URSS) 31:26,6 ; 2. S.
McCalley (SUA) 31:28,6 î 3. B. 
Kozlov (URSS) 31:31,2 : 20 km
marș : 1. Gheorghe Vâdrariu
(România) 1h 36:39,6 î 2. G.
Sperling (RDG) 1h 40,06 ; 3. J.
Barbuzynski (Polonia) 1h 40:52,0 : 
100 m (m) : 1. Curtis Garnet 
(SUA) 10,7 ; 2. G. Namba (SUA) 
10,8 ; 3. J. Milford (SUA) 10.9 î 
100 m (f) : 1. Aleksandra Jarova 
(URSS) 12,5 : 2. M. Mitschke 
(RFG) 12,5 : 3. S. Gargan (Aus
tralia) 12,6 : 400 m (f) : 1. Rita 
Winbrake (RFG) 56,6 RM 
Zawadzko (Polonia) 56,6 
Gargan (Australia) 56,8 j 
me (m) : “ '
(URSS) 7,19 m ;
(URSS) 7,08 ...
(URSS) 7 00 m

Olga Glodina (URSS)
2. A. Reifel (SUA) 12,24 m : 

F. Semsenova (URSS) 12,09 
4 V. Jakab (România) 11,86 
...6. E. Balla (România) 

11,08 m.
BASCHET. Israel — Australia 

65-62 (24-33), S.U.A. - Polonia 
80-72 (41-32), Suedia - Iugo
slavia 56-33 (24-12).

FOTBAL. Cehoslovacia — Argen
tina 1-3 (0-2).

INOT. 100 m spate (m) : 1.
James Float (SUA) 64,19 RM ; 2. 
P. Slanfo d (SUA) 65,97 ; 3. R. 
Rice (SUA) 66,96 : 200 m spate 

Laura “
2. K.
3. T.
100 m
(SUA) 60,29 RM ; 2. M. 
(SUA) 61,59 : 3. P. Stan-

2. H.
3. S.

. __ _ Ivngl-
Aleksandr Saevski 

Braun 
Laine 

greutate (f) : 
---------- 13,26

2. I. 
m ; 3. T.

(f) : 1. 
2:32,74 ; 
2:45,82 ; 
2:49.50 : 
J. Fioot 
Karlsson 
ford (SUA) 63,30 : 100 m delfin
(f) : 1 L. Barber (SUA) 1:14,04

Barber (SUA) 
Miller (SUA) 

Helm (Canada) 
delfin (m) : 1.

RM; 2, L. 
RE ; 3. T, 
400 m lib 
(SUA) 4:.’ 
son (SUA 
(Italial 4 
(f) : 1. L 
RM ; 2. 
5:3u3S* 
5:55.02.

TENIS. 
(Canada) 
6-3, 6-2
Nendza ( 
(Italia) - 
Mallet 
(România) 
tralia) — 
6-1 ; Blei 
berto (Ita 
(S.U.A.) 
6-1, 6-2 ■ 
(Franța )j 
da) 6UB 
gia) 
6-4, 1-6, 
ta) - M 
6-2 ; A. 
Sellers 
K. Spaldi 
nold (R.r 
Rocco (It 
ța) 6-1,

TIR. Eht 
10 r/l i 
354 p ; l. 
353 p ; . 
347 p.

VOLEI. 
România 
marca — 
Masculin : 
(6. 12. 11 
3-0 (5, 1 
3-0 (11, : 
3-1 (-12,
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CONDUCĂTORUL BE CLUB-PBOBLEMA VECHE
ȘI NEBEZOLVATĂ A FOTBALULUI NOSTRU
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JLESCU I

în serialul rezervat învăță
mintelor campionatului, să 
examinăm puțin triunghiul fot
balului : „jucător - conducător- 
antrenor". Nu. Nu e o greșea
lă. Aceasta este ordinea de 
fapt și — de cele mai multe 
ori — ordinea ierarhică... Ci
neva spunea că în triunghiul 
fotbalului nostru jucătorul dis
pune de 100 de grade, condu
cătorul de 60°, iar antrenorul 
rămîne cu 20°. Și poate că 
e deloc întîmplător faptul 
pe parcursul ultimului an 
din vara ’76 și pînă în vara 
— s-au schimbat antrenorii 
Petroșani, Craiova, 
Arad (de două ori), wruuea, 
Bacău, Hunedoara (de 3 ori), 
Galați, Progresul (de două ori) 
etc.

Cum se explică această fluc
tuație a antrenorilor, care con
firmă, intr-un fel, cele numai 
20° de care ar dispune tehni
cianul ?

Principala cauză rămîne — 
în majoritatea situațiilor — a- 
matorismul conducătorului de 
club, care incepe prin a an
gaja un antrenor „din auzite" 
ți sfîrșcște prin rezilierea con
tractului înainte de termen, 
pentru salvarea aparențelor.

Fără îndoială, cazurile de 
longevitate în munca antreno
rilor sînt destul de rare, chiar 
pe plan internațional, ele re- 
flectînd dificultățile reale ale 
muncii. Exemplul celor doi an
trenori vest-germani Herberger 
ți Schon, care acoperă aproape 
30 de ani din activitatea „na
ționalei" lui Fritz Walter ți 
Beckenbauer, este o excepție. 
Cazuri de frumoasă longevitate 
a avut și fotbalul nostru 5 Plo- 
ieșteanu, Oană, N. Dumitrescu 
etc. Ele devin însă tot mai 
rare, deoarece conducătorii de 
club bat foarte repede tactul 
nerăbdării, cu intenția vizibilă 
de a rezolva dintr-un foc două 
probleme :

a) acoperirea lipsurilor de 
fond ale clubului pe care-l 
conduc ;

nu 
că
77 
la 

Timișoara, 
. Oradea, 

1 ori),

b) satisfacerea capriciilor ju
cătorilor, mereu dispuși să în
ceapă o „viață nouă".

Nu e un secret pentru ni
meni faptul că există și antre
nori dispuși să „navigheze" la 
infinit, mai ales de cînd nive
lul „primei de instalare" crește 
în progresie geometrică de la 
un sezon la altul. Dar, dacă 
stăm să ne gîndim bine, rolul 
conducătorului de club în acest 
„du-te-vino“ e deseori hotărî-

• Triunghiul
• Cosmoc,
„Răduleștii"

fotbalului
Manolache și
ieri și azi

s-a întors acasă
llie Oană

tor. în numai cîțiva ani, Bră
ila a apelat la Blujdea, pentru 
a continua cu Onlsie, cu Ozon, 
cu Tătaru și, recent, cu Cos
moc. în numai cîțiva ani, Ga
lații s-au oprit asupra lui 
Coidum, au continuat cu Teaș- 
că, cu Nuțescu, cu Tîlmaciu șl, 
recent, cu Constantin. Unde ar 
fi trebuit să fie astăzi aceste 
două cluburi dacă ne-am ghida 
după rezonanța tehnicienilor ? 
Din păcate, antrenorii vin și 
pleacă, ca vasele din aceste 
două porturi, atrași șl respinși 
ca fluxul și refluxul unor spe
ranțe fără fond.

Rolul conducătorului de club 
e decisiv la angajarea antreno
rilor. Semnarea contractului ar 
trebui precedată de un studiu 
aprofundat, care să garanteze 
— și în această lume a fotba
lului — asupra termenului con
venit. Din păcate, semnarea 
contractului se face deseori fără 
Informațiile necesare din care

să rezulte afinitățile probabile 
și fenomenele de respingere 
posibile. Așa se face că azi, la 
angajare, Cosmoc e un fin teh
nician, iar mîine, la despărți
re, e un antrenor indulgent. 
Așa se face că ieri Manolache 
era „cîștigătorul Cupei campio
nilor Africii" iar astăzi — pe 
drumul de la Arad la Timi
șoara — e doar un „spontan" 
și un „primitiv". Așa se face 
că ieri „Răduleștii" se comple
tau, iar astăzi se „anihilează".

Stimați conducători de club 1 
Este momentul să operați o 
modificare în triunghiul fotba
lului. Este momentul „să ru- 
peți" anomalia care acordă ju
cătorului 100°, iar antrenorilor 
doar 20°. Sînteți și trebuie să 
fiți elementul de pondere. Iată, 
de pildă, la Iași, timp de trei 
ani, Politehnica s-a salvat în 
ultima etapă. 10 cluburi din 
prima divizie, dacă nu mai 
multe, ar fi recurs la soluția 
devenită clasică, „lichidarea" 
antrenorului, pentru a se în
cepe „o viață nouă". Dar ieșe
nii _ nu au ales soluția expedi
tivă a „decapitării", care are 
pe deasupra și calitatea de a 
șterge toate celelalte neajun
suri. Ei l-au păstrat pe Oană 
și au început să culeagă roa
dele acestei seriozități în gîn- 
dire. Mai mult decît atît, la 
sfîrșitul campionatului trecut, 
llie Oană și-a exprimat dorința 
de a reveni în Capitală, după 
o călătorie de 25 de ani de
parte de casă. Dar conducătorii 
de club din Iași l-au rugat să 
renunțe de această idee : „Nea 
llie, dumneatale ai format a- 
ceastă echipă, punînd piatră cu 
piatră. N-ar fi păcat să o pri
vești în liniște, acum, cînd în
cepe să aibă o față? I Veți 
spune, desigur, că în acest dia
log a intervenit șl prestigiul 
lui llie Oană. De acord. Dar 
asta nu schimbă cu nimic 
datele problemei. Dimpotrivă...

APARIȚIA LUI IGNA?

loan CHIRILA

DINULESCU E
Desfacem primul plic din tean

cul pe care poșta ni-l depune 
zilnic pe birourile redacției. Ex
peditorul său, Vaslle Blănaru, 
din Alexandria, ne cere stăruitor 
cîteva date biografice ale arbi
trului loan Igna, adăugtndu-se, 
de fapt grupului consistent de 
cititori care solicită prezentarea 
acestuia in coloanele ziarului.

Intr-adevăr, traseul lui Igna tn 
arbitrajul de elită, al primei di
vizii, a irupt cu puțin timp in 
urmă, tn toamna lui "16. A de
semnat apoi o curbă ascendentă, 
parcursă rapid, fără răgazuri, 
fără șovăiri, oprită in punctul 
culminant al sezonului, finala 
„Cupei României". Lumea fotba
lului a înregistrat cu surprin
dere, apoi cu satisfacție, presta
țiile acestui arbitru tinerel, zvelt, 
curajos, care trecea dezinvolt 
peste obstacolele intîlnite tn cale 
(meciuri de mare miză, cum au 
fost Sportul studențesc — Steaua, 
Universitatea Craiova — Dinamo, 
Rapid — Corvinul, finala Cupei).

...Totul a plecat de la Constan
tin Dlnulescu. tntr-o zi toridă 
din vara lui 1972, băgați pînă la 
briu tn Mureș, la ștrandul din 
Arad, Dlnulescu și prietenul său 
Igna au avut următorul dialog : 
„Nelule, de ce nu te apuci și tu 
de arbitraj 7 Cred că foștti jucă
tori slnt datori sd servească fot
balul și pe tărimul acesta 1“ 
„Costică, a răspuns Igna, am să 
încerc, deși toată viața mea de 
jucător nici nu l-am invidiat, 
nici nu l-am compătimit pe a- 
cest al 23-lea personaj din te
ren. tn ceea ce mă privește, cu-

„DE VINA"!
minte și supus cum știi că am 
fost, totdeauna am considerat că 
aș fi putut să joc și fără el".

După' trei ani, fostul jucător 
(mijlocaș, extremă dreapta, fun
daș dreapta) al U.T.A.-el (1957— 
1959 ; 1964—1967) și al lui „Poli" 
Timișoara (1959—1964), profesorul 
de chimie loan Igna de la Li
ceul mecanic nr. 1 Arad, obținea 
la Cluj-Napoca, după un exa
men sever, categoria I tn arbi
traj.

Cu ce a venit Igna, 
pluton de arbitri dominat 
Dlnulescu și Rainea ?

Cu tinerețea sa (36 de 
care-l sporește, evident, 
pectiva.

Cu o mare mobilitate ... 
poți să faci nici o mișcare, ii 
simți răsuflarea tn ceafă, attt a-

într-un 
de

ani), 
pers-

(„NU

leargi acest Igna", declara după 
un meci Petre Blgan de la F.C. 
Bihor).

Cu rutina jocului de fost fot
balist.

Cu o desăvtrșltă imparțialitate, 
oglindită tn aprecierile unanime.

Cu o calitate specială care 
plică, poate, toate realizările 
pini acum („Nu am nici un 
de emoție înaintea partidei, 
învăluie o singură dorință : 
ajung mal repede pe gazon", 
cum avea să ne mărturisească).

Cu modestie („Mă consider 
încă un ucenic. Urmărlndu-i pe 
Dlnulescu și Bărbulescu, am 
senzația că învăț").

Cu dorința de a învăța cît mal 
mult...

ex- 
de 
fel 
Mă 
să

Ion CUPEN

SĂ RIDĂM EXTREMELOR
• Penurie de valori reale • Din cauza jocului pur deien-
siv, aripile au uitat sâ înscrie • Insuficienta pregătire

ȘTIRI • ȘTIRI
• REUNIREA „TRICOLORI

LOR". In vederea pregătirilor 
pentru sezonul internațional de 
toamnă, componenții lotului re
prezentativ se vor reuni mîinc, 
Ia ora 10, la București.

• „TURNEUL PRIETENIA”. în
tre 16—27 august se va desfășura 
la Szolnok (Ungaria) o nouă edi
ție a tradiționalei competiții 
.Turneul Prietenia*, la care vor 
participa reprezentative de Ju-

• ȘTIRI • ȘTIRI
niorl ale unor țări socialiste. 
Țara noastră va fi reprezentată 
de a selecționată alcătuită din 
jucători născuți după 1 august 
1959.
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Este de netăgăduit faptul că 
extremele primului eșalon În
scriu din ce în ce mal puține 
goluri. Să încercăm a vedea, In 
rîndurile care urmează, ce anu
me a condus la scăderea trep
tată a ineficacității „tricourilor 
cu nr. 7 și 11“ pînă la cote 
foarte joase. în linii mari, cau
zele care au contribuit, fiecare 
în parte și toate împreună, la 
această nedorită situație înre- 
registrată de clasamentul gol- 
geterilor ar fi următoarele : a) 
absența unei reale valori indi
viduale ; b) încadrarea intr-o 
concepție de joc retrogradă ; c) 
insuficienta instruire specifică 
postului.

Prima constatare este tristă, 
dar adevărată : sînt foarte rare 
extremele divizionarelor A În
zestrate cu calități (tehnice, fi
zice) necesare respectivelor 
posturi. Aproape că le poți nu
măra pe degetele de la o singură 
mină : Lucescu, Zamfir, Crișan, 
Marcu, Fazekaș, Manea... Cam 
puține nume pentru cele 36 
de tricouri îmbrăcate de aripile 
primului eșalon fotbalistic ! De 
aici și cronica dificultate a 
antrenorului echipei naționale 
de a beneficia măcar de două 
aripi care, Ia ora selecției, să

LOTO
NU 
LIE

penurie de jucă-

și, obligatoriu, 
la nivel de

posede, cit de cit, o bună for
mă sportivă 
clasă de joc 
prezentativă.

Așadar, o 
tori în stare să acopere valo
ric flancurile liniilor de atac. 
Dar și presupunlnd că am avea 
suficiente extreme, o alterare a 
funcțiilor pe care aripile tre
buie să le îndeplinească o pro
duce concepția de joc impusă 
în genere de conducerile teh
nice. Este vorba de o concep
ție retrogradă care, din cauza 
jocului pur defensiv al ansam
blului (mai apropiată antijocu- 
lui decît ideii contraatacului), 
condamnă aripile la un rol de 
actor-figurație, rol interpretat 
in cel puțin jumătate din me
ciurile unei ediții de campio
nat. Și cum funcția creează or
ganul, tot așa evoluțiile extre
melor... alături de rol au ga 
nefast rezultat pentru purtăto
rii tricourilor cu nr. 7 și 11 
pierderea gustului golului, a 
deprinderilor necesare reușitei 
în fazele de construcție și de 
finalizare. Rapidistul Manea 
este, în acest sens, numele cel 
mai reprezentativ, dar handi
capate psihic (biete aripi în... 
cîrje) de pe urma jocului dis-

PRONO SPORT INFORMEAZĂ
UITAȚI ! DUMINICA, 24 IU-
1977 — O NOUA

MANEA T. GHEORGHE din 
com. Parava, județul Bacău

Crișan, una din extremele cu reale calități, găsește resurse pentru 
a se descurca printre doi adversari

tragere
loto-2

VULCU ELENA din
Șălimbăr, județul Sibiu

com.

se pot cîștlga autoturisme 
șl premii în bani

In orice oraș al țării vă aflați, 
procurați-vă

„LOZUL VACANȚEI* 
siune specială limitată.

emi-

Vă prezentăm cîțiva dintre 
participanții care au ciștigat în 
ultimul timp autoturisme „Skoda 
S 100“

NECULAU GHEORGHE 
Brașov.

din

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

20 IULIE 1977

tructiv ne apar (la un meci 
din două) și extremele lui F.C. 
Constanța, F.C. Bihor, F.C.M. 
Galați, Politehnica Timișoara, 
U.T.A., Progresul etc.

în sfîrșit, am ajuns la cel 
de-al treilea element-frînă : in
suficienta instruire specifică 
postului, fapt dureros de real 
pentru o bună parte dintre di
vizionarele A și datorat aproa
pe în egală măsură antrenori
lor și jucătorilor-aripă. Rapor- 
tîndu-i Ia ridicatele cote ale 
fotbalului de performanță, pri
mii ne apar neînarmați temei
nic profesional, iar ceilalți ju
cători sînt refractari la efort. 
Dacă în ceea ce privește ex
tremele nedotate, un proces de 
instruire-antrenament, 
de bine desfășurat, nu 
ajuta mult, în celelalte situații 
— a extremelor apte de a pro
gresa, a aripilor grevate doar 
de o defectuoasă concepție —

oricît 
le-ar

instruirea temeinică se impune 
atît în pregătirea echipei cit și 
pregătirea individualizată.

„Execuțiilor tehnice de rafi
nament — mărturisea odată 
Garrincha — prin care pregă
team golul, pentru mine și 
pentru coechipieri, le-am afec
tat ore in șir, dimineața și 
seara. Rămineam singur cu ja
loanele ce-mi permiteau să-mi 
perfecționez driblingul, cu „pe
retele" care îmi restituia min
gea de sute de ori".

Ca și pe vremea celebrei ex
treme, munca perseverentă, de 
șlefuitor, a rămas și astăzi sin
gurul și marele secret al aripei 
dornice să zburde în teren, să 
înscrie goluri, cît mai multe 
goluri. Cum ne demonstrează, 
dealtfel, și extrema dreaptă a 
„ll“-lui polonez, Lato, ultimul 
golgeter al campionatului mon
dial.

Gheorghe NICOLAESCU

• CARAIMANUL BUȘTENI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 0—4 
(0—1). Aflată de o săptămînă la 
Bușteni, unde efectuează un sta
giu de pregătire centralizată, di
vizionara A Politehnica Timișoa
ra a susținut Ieri un joc amical 
de verificare (avînd In vedere a- 
propiata confruntare din Cupa 
Balcanică, cu Altai Izmir), în 
compania formației de Divizia C 
Caralmanul din localitate, tntîl- 
nirea s-a încheiat cu scorul de 
4—0 (1—0) în favoarea timișore
nilor. Golurile au fost marcate 
de : Nucă. Petrescu, Roșea șl Co- 
valcic. Politehnica a folosit urmă
toarea formație: Rup (Catona) — 
Nadu, Vișan, Mehedințu, Barna — 
Dembrovschi (Roșea), Șerbănoiu, 
Lața (Covalcic) — Floareș, Nucă, 
Petrescu. Sîmbătă, Politehnica 
va Întîlni, la Plopenl, echipa Pe
trolul Ploiești Iar duminică, la 
Bușteni, pe F.C. Argeș. (V. 
Zbarcea-coresp.).

• ASTAZI SE ÎNCHEIE PERI
OADA DE TRANSFERĂRI. Peri
oada de transferări, premergătoa
re reluării sezonului competițlo- 
nal (la 21 august Diviziile A și 
C, la 23 august Divizia B), ae În
cheie astăzi, la ora 15. Se vor 
mal lua în considerație numai 
cererile trimise prin poștă care 
au înregistrată data de 21 iulie. 
Iată șl cererile de transfer care 
au sosit pînă Ieri la prînz și care 
vor fi luate în discuție de Biroul 
F.R.F. : Vunvulea (Chimica Tîr- 
năveni) cere să rămînă definitiv 
la A.S.A. Tg. Mureș, Șurenghin, 
Dumitriu IV. Dina (toți Steaua), 
Gh. Georgescu (Progresul) și 
Economu (Jiul) — la Corvlnul, 
Coman șl Greaca (ambii Steaua) 
— la C.S. Tîrgoviște, M. Marian 
(Dinamo) — la F.C. Bihor, Gătej 
(Caralmanul Bușteni) și Llvcluc 
(Textila Clsnădie) — la F. C. 
Constanța, Stoica (Chimia Rm. 
Vîlcea) și Stoichiță (Dinamo) - 
la Jiul Petroșani. Smarandache 
(Steaua) — la Olimpia SatuMare, 
Caraivan (U.M. Timișoara) — 
la Politehnica Timișoara, M. Con- 
stantinescu și T. Zamfir (ambii 
Dinamoi — la S.C. Bacău. Urmă
torii jucători Împrumutați 
au cerut să revină la e- 
chipele de unde au plecat: 
Augustin. Bucurescu (ambii Jiul), 
Mateescu șl Dragnea (ambii F.C. 
Constanța) — la Dlnamo Bucu
rești, Gh. Dumitrescu (Steagul 
roșu Plenița) — la F.C. Argeș, Eli- 
sel (C.S.M. Borzești), V. Popa 
(C.S.U. Brașov) —la S.C. Bacău, 
Gh. Dumitrescu (Petrolul Ploiești) 
și M. Anghel (Gloria Buzău) — la 
Steaua, Iorgulescu (Progresul 
București) Șerbănică, Ciocirlan 
(ambii Politehnica Iași), Strole 
(F.C. Brăila) șl N. Alexandru 
(Gloria Buzău) — la Sportul stu
dențesc. Petrișor (Aurul Brad) — 
la U.T.A . Dîrman (Minerul Gura 
Humorului) și Cozarec (Metalul 
Plopeni) — la Petrolul Ploiești.

FOND GENERAI.
GURI : 942.052 
395.227 lei

Extragerea
Extragerea

REPORT

DE 
lei din

CIȘTI-
care :

44 43I : 3 25 5 35 
a n-a : 41 15 12 6 1

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel : în
Capitală începînd de la 29 iulie 
la 20 septembrie 1977 ; în țară, 
de la 2 august la 20 septembrie 
1977.

Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va face aproximativ de 
la 2 august 1977.

PROGRAMUL JOCURILOR AMICALE ALE UNOR DIVIZIONARE A
O F. C.

la 24 iulie 
județeană ; la 
cu Corvinul, 
ra ; la 31 '
Corvinul ; la 3 august, acasă, cu 
Gloria Bistrița ; la 7 august, 
joc cu U.T.A., iar la 14 august 
cu Politehnica Timișoara • F.C. 
CONSTANȚA — tn cadrul unul 
turneu : 4 august cu F. C. Șoi
mii ; 6 august, cu Textila Cis- 
nădie ; 8 august cu Mureșul
Deva, iar la 10 august cu F. C. 
Corvinul « C.S. TÎRGOVIȘTE —

BIHOR
O

28 
la 

iulie

va întîlni 
Selecționată 
iulie, joc 

Hunedoa- 
returul cu

primul joc cu public, la 4 au
gust, cu Dinamo Slatina, la 7 
august, cu Chimia Rm. Vîlcea 
(ambele acasă), iar la 11 au
gust, returul cu Chimia. In pers
pectivă. două jocuri cu echipe 
străine care ne vizitează țara și 
două cu divizionare A • SPORT 
CLUB bACAU — la 7 șl 14 au
gust, jocuri cu Politehnica Iași, 
acasă și în deplasare, la care se 
adaugă Încă 4 întîlniri eu di
vizionare C și B a SPORTUL 
STUDENȚESC — la 31 iulie, un 
joc cu Muscelul C. Lung ; la 4

august cu Gloria Buzău, Iar in 
perioada 6—7 august va organi
za un turneu fulger în „patru*, 
la Ploiești. Participă F.C. petro
lul, Olimpia Liubliana (Iugo
slavia), Spartak Sokolovo (Ceho
slovacia) și bineînțeles, Sportul 
studențesc e F.C. PETROLUL — 
3 august, cu Steaua, la Bucu
rești ; 6—7 august. participarea 
la „turneul în patru* ; 11—14 au
gust, întîlniri tur-retur cu F. C. 
Argeș, iar la 17 august meci in
ternațional cu echipa Boluspor 
(Turcia).



RUGBYST1I ROMANI, CAMPIONI Al EUROPEI,
J

IN FAȚA UNUI SEZON PLIN DE RĂSPUNDERI
® !n toamnă ei vor întîlni echipele Poloniei, Italiei și Franței DE AZI, LA

ÎNTREC, ÎNCEP1ND 
SANDANSKI

fierbinte", 
i luat o bi- 

prilej pen- 
forțelor din 

u-

în plină „vară 
rugbyștii noștri au 
nemeritată vacanță, 
tru recuperarea j 
plin solicitate de-a lungul 
nui an foarte bogat în compe
tiții internaționale. în schimb, 
principalii lor rivali continen
tali, componenții echipei Fran
ței, au întîmpinat viitorul sezon 
în chip diferit. „Cocoșii galici" au 
întreprins un lung turneu în 
Argentina, țară cu cei mai buni 
rugbyști din America de Sud, 
dovadă relativele dificultăți în
cercate de francezi în strădu» 
ința lor de a se impune : o 
victorie (26—3) și un rezul
tat de egalitate (18—18) în me- 
ciurile-test susținute.

După cum se știe, rugbyștii 
români au încheiat anul com- 
pctițional 1976/77 cu un deosebit 
succes, reușind să obțină titlul 
european. în legătură cu noua 
ediție a însemnatei întreceri 
europene și pet spectivele spor
tivilor noștri în contextul in
ternațional, am solicitat cîte
va informații secretarului 
F. R. Rugby, Ovidiu Marcu, 
în același timp și vicepre
ședinte al Comisiei tehnice din 
cadrul Federației internaționa-

le de rugby amator (F.I.R.A.). 
In această calitate, el a parti
cipat, recent, la Casablanca, la 
un congres al forului suprem 
care îndrumă activitatea balo
nului oval pe continentul nos
tru.

„La Casablanca — ne spu
nea prof. Ovidiu Marcu — au 
participat 43 de delegați re- 
prezentind 17 țări. A fost cel 
de al 35-lea congres al F.I.R.A., 
ale cărui lucrări s au desfășu
rat sub președinția francezului 
Marcel Batigne, în același timp 
vicepreședinte al F.F.R. ~ 
greșul a
,XV“-lui

a 
pe 

team-ul nostru a absol- 
cu brio, inregistrind o 
de victorii, dintre care 
din noiembrie trecut a- 
Franței (15—12) a stîrnit 

i deosebit de favorabile.

Con- 
consemnat victoria 
României Ia ultima 
campionatului euro- 
care, după cum se

ediție 
pean, 
știe, I 
vi t-o 
suită 
aceea 
supra 
ecouri 
După felicitările de rigoare, s-a 
apreciat că competiția organi
zată de F.I.R.A. este in ere** 
tere sub dublul aspect al popu
larității și al valorii. Astfel se 
explică și participarea pentru 
prima dată la întrecere a echi
pei U.R.S.S.”.

MECIURI ECHILIBRATE IN ZIUA A DOUA 
A „TURNEULUI PRIETENIA44

„Turneul Prietenia", com
petiție deschisă celor mai ti
neri rugbyști, nu a programat 
ieri partide ale favoritelor gru
pelor — echipele României și 
U.R.S.S. — aducînd, în schimb, 
pe gazonul de la „Parcul co
pilului" formații de valoare 
apropiată. în primul meci, 
R.D. Germană — Bulgaria, am 
asistat la un joc de uzură, fă
ră orizont tactic de nici o par
te. Mai incisivi, juniorii din 
R.D.G. au învins la limită : 
4—3 (0—0).

întîlnirea dintre formațiile 
Cehoslovaciei și Poloniei a fost, 
în contrast cu cea din deschi
dere, mult mai animată și mai 
spectaculoasă. Au înscris mai 
întîi polonezii (din l.p., Man- 
kowski), dar avantajul lor s-a 
menținut numai cîteva minute, 
pentru că tinerii rugbyști ce
hoslovaci au preluat inițiativa, 
reușind o frumoasă încercare 
(Mocek). Acest 4—3 avea să 
fie scorul reprizei, chiar dacă 
ocaziile s-au succedat la am
bele buturi. Și în partea a 
doua, lupta s-a menținut inte
resantă, ratîndu-se, pe rînd, 
lovituri de pedeapsă din poziții 
bune. Echipa Poloniei marchea
ză din nou prima (Iuriewicz — 
încercare), dar, și de această 
dată bucuria sa nu avea să fie 
de lungă durată, partenera de 
întrecere construind numeroa
se faze de încercare. Polach și 
Baldik au concretizat două 
dintre ele, stabilind scorul fi
nal : 12—7 pentru Cehoslovacia,

cărei meci de astăzi, 
se anunță

al
U.R.S.S., se anunță atractiv 
(cealaltă partidă a programu
lui — care începe la aceeași 
oră, 16.30 — opune echipele 
României și Bulgariei, prima 
șansă aparținînd reprezentan
ților noștri).

CLASAMENTE :

CU

Geo RAEȚCHI

Seria I :
1. U.R.S.S. 1 1 0 0 46- 0
2. Cehoslovacia 1 1 0 0 12- 7
3. Polonia 2002 7-58

Seria a Il-a :
1. R.D. Germană 2101 16-70
2. România 1100 67-12
3. Bulgaria 1001 3-4

3
3
2

4
3
1

Apar noutăți în perspectiva 
viitoarei ediții a C.E. ? Se pare 
că da. întrecerea va fi orga
nizată tot pe două grupe : A și 
B. în prima dintre ele, cea 
mai valoroasă, figurează, fireș
te, și XV-le României, alături 
de echipele naționale ale Fran
ței, Italiei, Spaniei, Poloniei și 
Cehoslovaciei, care vor juca 
între ele un singur meci (te
renul alternînd de la an la an), 
stabilindu-se apoi un clasament 
final. în grupa B, în schimb, 
se va juca in două serii — a: 
U.R.S.S., Suedia, R. F. Ger
mania și b : Maroc, Belgia, Iu
goslavia, șefii de scrie urmînd 
a-și disputa în cadrul unui 
meci de baraj dreptul de a 
promova în grupa A. spre a 
lua locul ultimei clasate, care 
va coborî. De remarcat că for
mația Olandei, acum doi ani 
participantă la întrecerea pri
mei serii, s-a retras momen
tan din întrecere, din motive 
materiale, iar echipele R. D. 
Germane, Bulgariei și Portu
galiei s-au retras din conside
rente de ordin valoric. Toate 
au însă deschise căile reîntîl- 
nirii cu campionatul european.

întrecerea de vîrf a rugbyș- 
tilor europeni va fi inaugurată 
în toamnă, cu partida Franța— 
Cehoslovacia, care va avea loc 
la 2 octombrie, prima echipă 
citată fiind gazdă. Iată și pro
gramul echipei noastre națio
nale în campionatul european. 
Ea va juca, în ordine, cu Po
lonia (5 noiembrie la Bucu
rești), Italia (26 noiembrie în 
Italia), Franța (10 decembrie 
la Clermont Ferrand), Ceho
slovacia (9 aprilie 1978 la Bucu
rești) și Spania (16 aprilie 1978 
la București) ; un program mai 
greu decît cel de anul trecut, 
deoarece se va juca în depla
sare cu două dintre candidate
le la titlu (Franța și Italia). 
Nutrim speranța că rugbyștii 
noștri vor avea puterea și am
biția 
greș 
timp

Turneul de polo va
începînd de astăzi, la Sofia 

și la Sandanski, o localitate 
aflată în sudul Bulgariei, se vor 
desfășura — timp de 4 zile — 
întrecerile balcanice la înot, 
polo și sărituri. în noua pis
cină din Sandanski vor avea 
loc concursurile înotătorilor și 
săritorilor, iar 
nul Diana) se 
loiștii.

Anul acesta 
fi reprezentată 
plete la sărituri și înot femi
nin. în probele masculine de 
înot nu s-au făcut decît în
scrieri individuale, întrucît mai 
mulți campioni ai țării, prin
tre care Z. Oprițescu, M. Man- 
dache, M. Slavic nu au putut 
face deplasarea, aflîndu-se în 
sesiune de examene. în tur
neul de polo, alături de repre
zentativele Bulgariei, Greciei, 
Iugoslaviei și Turciei va evo
lua selecționata de tineret a 
României, recent învingătoare 
în turneul internațional de la 
Salonic.

avea loc la Sofia
forte al delegației 
va reprezenta lotul

la Sofia (bazi- 
vor întrece po-

țara noastră va 
de echipe com-

Punctul 
noastre îl 
înotătoarelor în frunte cu Car
men Bunaciu, Anca Miclăuș, 
Daniela Georgescu, Ligia Anas- 
tasescu și Irinel Pănulescu. Pen
tru campioanele și recodmanele 
noastre, concursul de la San- 
danski va reprezenta ultimul 
examen înaintea C.E. de la 
Jdnkoping (14—21 august). Cu 
mult interes așteptăm disputa 
dintre C. Hoțescu și L. Anas- 
tasescu, favoritele probelor de 
bras, pentru a cunoaște pe cea 
de a 4-a componentă a ștafetei 
mixte pe care antrenorii noș- 
trii o pregătesc pentru „euro
pene".

La ediția din anul trecut, 
trofeele balcanice au revenit e- 
chipelor României la polo, înot 
feminin, sărituri (masculin și 
feminin) și Bulgariei la înot 
masculin.

BOXERUL D. PETROPAVLOVSKI

C. FI. de scrimă
START PENTRU ECHIPELE
FEMININE DE FLORETA

IN SEMIFINALE LA MATANZAS

să confirme marele pre
care s-a vădit în ultimul 
în jocul lor.

Dimitrie CALLIMACHI

Campionatele mondiale de 
scrimă au fost reluate după o 
zi de repaus cu proba masculi
nă de floretă pe echipe, la care 
România nu a luat parte. Pen
tru faza eliminărilor directe 
s-au calificat următoarele zece 
formații : U.R.S.S., Argentina,
Italia, S.U.A., R.F. Germania, 
Japonia, Franța, Anglia, Polo
nia și Ungaria. Campioana va 
fi cunoscută joi.

Tot joi vor intra în între
cere și formațiile feminine de 
floretă. Reprezentativa țării 
noastre este alcătuită din Eca- 
terina Stahl, Suzana Ardeleanu, 
Magdalena Chezan și Marcela 
Moldovan.

După cum anunță agenția 
Prensa Latina, de la Matanzas 
în Cuba, unde se dispută tra
diționalul turneu pugilistic „Gi
raldo Cordova Cardin", boxerul 
bucureștean Dumitru Petropav- 
lovskl s-a calificat în semifina
lele categoriei mijlocie mică, 
impunîndu-se în fața cubane
zului Jorge Luis Sanchez prin 
rapiditate, lovituri de la dis
tanță și valorificîndu-și bine 
alonja. în semifinale, sportivul 
român îl are ca adversar pe 
cubanezul Ezequiel Blanco. Se 
menționează, de asemenea, 
la înfrîngerea lui 
Turei cu 3—2 a 
avertismentul primit 
tru „atac cu capul 
deși boxerul nostru 
tot timpul lupta în 
corp".

că
Alexandru 

contribuit și 
de el pen- 

înainte", 
a condus 
„corp la

TELEX
în grupa semifinală a „Cupei Galea"

f.
AZI INTRĂ ÎN COMPETIȚIE TENISMANII ROMÂNI

• Echipa Suediei a întrecut formația Iugoslaviei

DUMITRA MATEI 
ÎNVINGĂTOARE LA SOFIA

SOFIA, 20 (Agerpres). — 
„Premiul orașului Sofia” la tir 
a început miercuri cu partici
parea unor sportivi fruntași 
din România, Polonia, R. D. 
Germană, Cehoslovacia și Bul
garia. în prima zi de întreceri, 
românca Dumitra Matei a cîș- 
tigat proba de armă 
60 f poziția culcat cu 
manța de 594 puncte, 
eași probă, 
s-a situat 
puncte.

Proba de 
a revenit 
(Bulgaria) — 560 puncte.

în aceste după amieze 
terenurile de tenis din 
sportiv Progresul găzduiesc o 
competiție de atracție : grupa 
semifinală a „Cupei Galea”, în
trecere pe echipe rezervată ju
cătorilor sub 21 de ani. Tinerii 
tenismani sînt, de fapt, schim
bul de mîine al celor care azi 
evoluează în suprema competi
ție a „sportului alb” — „Cupa 
Davis". De aceea și jocurile 
sînt foarte frumoase, schimbu
rile spectaculoase de mingi ri- 
dicînd adesea în picioare „tri
bunele". în primul meci, con- 
tînd ca etapă preliminară, for
mația Suediei a avut ca ad
versară echipa Iugoslaviei. Cu 
un 
în

toride, 
parcul

tînăr deosebit de înzestrat 
formație (Jan Kaliquist) și

cu un cuplu rodat (Ulf Eriks
son — Bjorn Wahlshon), echi
pa Suediei a reușit să se ca
lifice în dauna reprezentativei 
Iugoslaviei cu 4—1. Rezultatul 
partidei de dublu : Eriksson, 
Wahlshon — Ostoja, Petkovici 
6—1, 6—3, 6—3 ; la simplu : J. 
Kaliquist — M. Ostoja 7—5, 
6—1, Lars Samuelsson — Ivica 
Buijevici 7—5, 6—2. Joi și vineri 
suedezii vor evolua în compa
nia echipei Cehoslovaciei.

Tot joi intră în competiție 
și reprezentativa țării noastre, 
urmînd a avea ca adversară 
puternica echipă a Australiei. 
Tinerii noștri jucători (în me
ciurile de simplu vor juca Ma
rian Mîrza și Andrei Dîrzu) se 
antrenează — sub conducerea

lui Dumitru Viziru, cu ani în 
urmă el însuși jucător de „Cu
pa Galea" — asiduu, atît di
mineață, cît și după amiază. 
Joi, de la ora 14, sportivii ro
mâni vor susține două sim- 
pluri și un dublu, iar vineri, 
de la ora 15, încă două me
ciuri de simplu.

TENISMANII NOȘTRI JUNIORI 
CALIFICAȚI IN 

„CUPA JEAN BECKER'

standard 
perfor- 

La ace- 
TomescuMarina

pe locul 4. cu 589

pistol calibru mare 
lui Dencio Denev

Cu prilejul sesiunii Acade
miei Olimpice Internaționale, 
al cărei sediu se află în stră
vechea Olimpie din Peloponez. 
Maurice Herzog (Franța), mem
bru ai C.I.O. s-a declarat de 
acord cu propunerea premieru
lui grec Caramanlis de a rea
duce Jocurile Olimpice în țara 
lor de origină. Grecia, stabilind 
Olimpia ca loc permanent de 
disputare a Olimpiadelor mo
derne.

(Urmare din pag 1)

Care este exact situația în 
acest al doilea turneu zonal ? 
Aici, întrecerea abia își desem
nează finaliștii din grupă. Italia 
(Panatta, Barazzutti. Bertolucci, 
Zugarelli) cu o convingătoare 
victorie, la 5—0. asupra Suediei 
(lipsită de serviciile lui Borg. 
care preferă să joace în liga 
„inter-orașe" americană). este 
calificată recent. Adversara ac
tualilor deținători ai „Salatierei 
de argint" va fi desemnată la 
finele acestei săptămîni. intr-un 
foarte strîns meci Ungaria — 
Spania pe terenurile Insulei 
Margareta din capitala ungară.

★
Intre timp, de la Paris, locul 

de desfășurare al noului ..der
by" tenisistic Franța — Româ
nia, ne sosesc vești bune. Ilie 
Năstase, care a făcut 12 ore cu 
avionul de la Los Angeles, se 
află totuși în excelentă dispozi
ție de joc și la fel se mani
festă vechiul său coleg de în-

treceri. Ion 
s-au antrenat 
ra „centralului1 
Garros, făcînd și o „repriză1 
de dublu, împotriva perechii 
Hărădău—Marcu. Marți 19 iulie, 
o mică festivitate în sinul echi
pei noastre marca „aniversarea 
lui Ilie". 31 de ani împliniți... 
Ion a glumit : „Noi doi o să 
facem în curînd 70 de ani in 
echipă..." Iar francezii, atenți, 
au trimis din partea echipei na
ționale o frapieră cu două sti
cle de șampanie. Bineînțeles, 
franțuzească...

în tabăra s. 
tatonările. Pierre Darmon. 
pitanul nejucător, refuză 
declarație 
care o va 
și dublul 
întrebare, 
au fost folosite succesiv cuplu
rile Jauffret—Dominguez
Jauffret—Proisy. Semne 
trebare, pentru care 
răspunsuri vor fi date 
ora prînzului, în cadrul 
de tragere la sorți.

Tiriac. Amîndoi 
ore în șir pe zgu- 
1“ de la Roland

gazdelor continuă---- ------- cg_ 
orice 

peasupra echipei 
trimite în teren. Pînă 
lor este un semn de 
căci la antrenament

Și 
de în- 

prime’e 
azi. la 

ședinței

Reprezentativa de tenis 
niori — pînă la 16 ani) a 
noastre s-a calificat pentru 
finală a „Cupei Jean Becker", 
competiție a tinerelor rachete 
sinonimă campionatului mon
dial. în turneul zonal desfășu
rat la Ankara, echipa României 
a dispus cu 5—0 de cea a Turciei, 
pentru ca apoi, în meciul de
cisiv, să învingă pe cea a R.F. 
Germania cu 3—2 (în meciul 
primelor rachete, FI. Segărcea- 
nu l-a învins pe Sieber cu 6—3, 
6—3 ; la dublu : Segărceanu, 
Borzea — Steiner, Beutel 6—3, 
1—6, 6—3).

Turneul final al competiției 
se va desfășura la Le Touquet 
(Franța). între 28 și 31 iulie.

ATLETISM • în concursul de 
la ceije ; lungime — Nenad Ste- 
kicl (Iugoslavia) 8,08 m, Arnie 
Robinson (S.U.A.) 7,90 m și Hans 
Baumgartner (R.F.G.) 7,74 ra ;
800 m — Kipkurgat (Kenya) 
1:47,9 ; 50C0 m — Ortis (Italia) 
13:53,8 ; 100 m — Wess (S.U.A.) 
10,4 ; 400 m.g. — King (S.U.A.) 
50,0 ; înălțime — Temin (Iugo
slavia) 2,14 m ; feminin : 100 m— 
Wilston (S.U.A.) 11,7 ; 800 m — 
Brown (S.U.A.) 2:03,2.

BASCHET • In turneul femi
nin de la Ciudad de Mexico : 
Brazilia — Cuba 84—68 ; S.U.A__
Peru 70—76 ; Mexic — Canada 
60—51. In clasament conduc e- 
chlpele S.UA. șl Braziliei, cu 
cîte 4 p.

CICLISM • Proba contracrono- 
metru pe echipe din cadrul cam
pionatelor U.R.S.S., de la Ere
van, a revenit primei selecționate 
a U.R.S.S. (Plkkus, Ceaplîghin, 
Guzlaviclus, Kaminski) care a 
parcurs 100 km in 2 h 05:53.

ȘAH • Meciul dintre La jos 
Portisch și Boris Spasski, contînd 
pentru semifinalele turneului can- 
didaților la titlul mondial, a con
tinuat la Geneva cu partida a 
7-a, încheiată remiză după 18 
mutări. Scorul se menține egal : 
3’4—31/) p. « Turneul de la Za- 
laegerszeg (Ungaria) a fost cis- 
tigat de Vaslukov (U.R.S.S.) 9 p 
din 13 posibile, urmat de Hol
mov (U.R.S.S.) 71/, p, F. Portisch 
(Ungaria) 7 p.

TENIS • La Sopot a început 
un nou turneu : Flbak—Gnettner 
6—2, 7—5 ; Fassbender — Dobro- 
wolski 1—6, 6—3, 6—4 ; Mottram— 
Djiemalskl 6—2, 6—2 • In turui
3 al turneului de la Washington: 
Gottfried — Molina 6—3, 6—4 ;
Guerry — Stan Smith 6—3, 6—3 I 
Dibbs — Stewart 6—4, 6—4; Pfis
ter — El Shafel 6—7, 6—0, 5-4.

UN EPISOD FĂRĂ PRECEDENT IN „TURUL FRANȚEI*
PARIS (Agerpres) — După 

cum transmite agenția France 
Presse, în Turul Franței a fost 
înregistrat un episod fără pre
cedent. juriul eliminînd din 
cursă 30 de alergători care, în 
etapa montană Chamonix — 
Alpe d’Huez, desfășurată marți, 
au sosit cu mult timp după 
închiderea controlului, peste o 
oră față de cîștigător. Printre 
cei eliminați se află rutieri cu- 
noscuți ca Patrick Sercu (Bel
gia), cîștigător a două etape, 
Castelletti (Italia), Rouxel (Fran
ța), Thaler (R.F.G.), Schuiten 
(Olanda), Van Linden (Belgia) 
și alții.

Disputată pe traseul Voiron 
— St. Etienne (199,500 km), 
etapa a 18-a a fost cîștigată 
de rutierul portughez Joaquim 
Agostinho, în 5h 56’05”. Lider 
al clasamentului 
menține 
Thevenet, 
Kuipers, 
(Belgia), la 1’58”, Galdos (Spa
nia), la 4T4”, Zoetemelk (O- 
landa), Ia 5’12”, Merckx (Bel
gia), la 11’33”, Thurau (R.F.G.), 
la 12’07”, Laurent (Franța), 
la 12’57”, Delisle (Franța), la 
14’51”, Agostinho (Portugalia), 
la 21’33”.

general se 
francezul Bernard 
urmat de olandezul 

la 08”, Van Impe
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