
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8611 j 4 PAGINI - 30 BANI I^^Vâner^^uli^W^^^J

„Turneul Prietenia" la rugby

NEÎNVINSE PÎNĂ ACUM,
| ECHIPELE ROMÂNIEI $1 U.R.S.S; 

SE VOR ÎNTÎLNI ÎN FINALĂ
Ieri, victorie a tinerilor noștri jucători la un scor

rarisim : 114—0 în dauna selecționatei bulgare

Astăzi, la Paris, 
In „Cupa Davis“

1 NASTASE LUPTA CU JAUFFRET
PENTRU PRIMUL PUNCT!

0 O nouă întilnire Franța — România la Roland Garros
O Public numeros la ultimele antrenamente 0 Căpita
nii de echipă au anunțat perechile partidei de dublu

PARIS, 21 (prin telefon). 
Spectatorii și telespectatorii în- 
tîlnirii de tenis dintre echipele 
Franței și României pot fi re
cunoscători sorților, așa cum 
au căzut aceștia în cursul tra
gerii efectuată joi Ia Roland 
Garros, cu exact 24 de ore îna
intea startului oficial al fina
lei grupei europene A a Cupei 
Davis. Ei îl vor vedea pe Ilie 
Năstase deschizînd seria celor 
cinci meciuri, programate pe 
distanța a trei zile de întrecere, 
pentru ca apoi tot acesta să a- 
pară la căderea cortinei, dumi-

perfect 
logic. Jauffret este 
în formație fiindcă

gazdelor apare acum 
motivată 
menținut 
deține cel mai consistent pal
mares în cadrul acesteia și ar 
avea, în mod deosebit, atuul 
psihologic al unei victorii (este 
drept, izolată) asupra lui Năs
tase, obținută acum trei ani, tot 
în Cupa Davis și chiar la 
București. Dar marea surpriză 
de atunci nu poate avea azi 
șanse de reeditare, cînd pe cei 
doi adversari din meciul inau
gural îi separă o diferență va
lorică netă, exprimată prin ul-

PROGRAMUL JOCURILOR
ora 14 :Vineri de la

JAUFFRET - NASTASE și PROISY - HĂRĂDĂU
Simbătă de la ora 15 :

JAUFFRET, DOMINGUEZ - NASTASE, TIRIAC
Duminică de

JAUFFRET - HARADĂU
Intîlnirile vor fi transmise

la ora 14 : 
și PROISY - 
în direct la

NASTASE
televiziune.

nică, în ultima secvență a marii 
bătălii sportive, o secvență, 
poate, decisivă.

Așadar, Năstase, un as al ra
chetei, care nu mai are nevoie 
de recomandări, joacă in primul 
meci, avîndu-1 ca adversar 
pe multiplul campion francez 
Franțois Jauffret. în al doilea 
meci, Dumitru Hărădău va e- 
volua împotriva Iui Patrick 
Proisy. Este prima apariție în 
Cupa Davis pe care o susține 
în acest an jucătorul proaspăt 
reintegrat în formația franceză, 
în împrejurările cunoscute. Ale
gerea căpitanului nejucător al

timcle rezultate de turneu, e- 
vident favorabile lui Năstase. 
Proisy a fost preferat, în ulti
mul moment, numai pentru re
centele sale rezultate, el fiind 
cîștigătorul turneului de la 
Hilversum, consumat săptămîna 
trecută, și unde și-a înscris 
printre învinși pe australienii 
Dibley și Warwick, pe englezul 
J. Lloyd și pe argentineanul 
Lito Alvarez.

Ca o derogare de la cunos
cutele uzanțe ale Cupei Davis, 
în cadrul ședinței tehnice de 
tragere la sorți, care a fost 
transmisă în direct de televiziu-

nea franceză și care s-a desfă
șurat în prezența a foarte nu
meroși ziariști, precum și a ar
bitrului suedez Matts Hasel- 
quist, cei doi căpitani nejucă
tori Picrrc ~ 
Constantin 
au anunțat 
dublu care 
reuniunea 
sînt : Ilie Năstase — Ion Tiriac, 
respectiv, Franțois Jauffret — 
Patrice Dominguez.

Și în preziua startului antre
namentele au continuat „non
stop" pe terenurile de la Roland 
Garros, fiind urmărite de un 
public surprinzător de nume
ros, ca și de foarte mulți co
mentatori de specialitate pari
zieni. După cum am văzut și 
după cum ne-a confirmat căpi
tanul ne jucător Constantin Năs
tase, componenții echipei Româ
niei demonstrează o bună dis
poziție de joc. Faptul este, de
sigur, îmbucurător dacă ținem 
seama, în special, că aprecierea 
se referă nu numai la Ilie 
Năstase sau la neobositul Ion 
Țiriac, ci și la mai tînărul lor 
coechipier Dumitru Hărădău, 
care s-a arătat foarte activ în 
evoluțiile sale de joi după-a- 
miază. Ritmul unor 
pregătiri a caracterizat 
tivitatea sportivilor din 
cealaltă, așa îneît este 
teptat ca mîine (nj. azi) 
martorii unor aprige dispute, 
la capătul 
consemnăm 
să victorie 
mâni.

Darmon (Franța) și 
Năstase (România) 

și cuplurile de 
se vor înfrunta în 
de sîmbătă. Ele

Tinerii rugbyști români au 
înregistrat o nouă victorie de 
proporții în „Turneul Priete
nia", joi după-amiază, pe sta
dionul „Parcul copilului", între- 
cînd de data aceasta reprezen
tativa Bulgariei cu 114—0 (70—0). 
Scorul pare incredibil, după 
prima evoluție a rugbyștilor 
bulgari (3—4 cu R.D.G.). Ade
vărul este că sportivii noștri au 
ținut, ca și în partida cu R.D.G., 
să se impună, încă din start, 
să-și asigure o dominare teri
torială netă. Victoria, la acest 
scor neobișnuit, se datorește 
unei bune conlucrări între com
partimente (îndeosebi în prima 
repriză), dar și apetitului de 
„încercări" manifestat de majo
ritatea jucătorilor atît din trei- 
sferturi cît și din înaintare. 
De aici, cele 22 de „încercări", 
dintre care 13 au fost transfor
mate.

Despre jocul echipei Bulga
riei, prea puține cuvinte de 
menționat. Exceptînd gabaritul 
ei, care este realmente impre
sionant, XV-le pe care tinerii 
noștri rugbyști l-au întîlnit joi 
s-a prezentat cu un sărac ba
gaj de cunoștințe 
deseori neorientat

Arbitrului V. 
(U.R.S.S.), care a

te bine, 1 s-au aliniat forma
țiile :

ROMÂNIA: Bogdan — Bu- 
lancea, Cleji, Dinu, Roșu — 
Lungu, Radu T. — Constantin, 
Iordache, Nistor — Dima, Tuhlei 
— Umling, Iliescu, Pașcu.

BULGARIA : Chsordar — Ki
rilov, Vasiliev, Mihailov, Stili- 
janov — Stoianov, 
Dejanov, Krumov, 
Lazarov, - - -__
Bojanov, Lasov.

în celălalt meci, 
Cehoslovacia 30—l

Clasamente :

Galabov

Zahariev — 
Videnov — 
— Todorov,

U.R.S.S.
(12-0).

Seria I I

Șitehnice 
tactic.
V. Anenkov 

condus foar-

1. U.R.S.S.
2. Cehoslovacia

Polonia3.

1.
2.
3.

Seria

România 
R.D.G.
Bulgaria 
Sîmbătă,

vor întîlni 
și U.R.S.S.

2 2
2 1
2 0

a

2
1 
0

0
0
0

0
1
2

76- 4
16-37
7-58

6
4
2

Il-a

0 0 
0 1
0 2

181— 12
16— 70
3—118

6
4
2 

etapă, se
României

2
2
2

în ultima
formațiile 
(locurile 1—2), Ceho

slovaciei și R.D.G. (3—4), Po
loniei și Bulgariei (5—6).

Tiberiu STAMA

NOI SUCCESE

intense 
și ac- 
tabăra 

de aș- 
să fim

cărora sperăm să 
o nouă și frumoa- 
a tenismanilor ro-

Radu VOIA

ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
• CAMELIA HOȚESCU și ANCA MICLĂUȘ - campioane 

balcanice la înot
• ROMÂNIA - POLONIA 9-4 la sabie, in cadrul campio

natelor mondiale de scrimă
© Debut victorios la Balcaniada de polo

(Amănunte în pag. a 4-a)

NUMAI DORINȚA TINERILOR 
FACE SPORT

• Ieri, zi record: InEreceri la 11 discipline sportive,

DE A
NU-I DE-AJUNS...

Raid-anchetă la căminele de nefamiliști din București, Galați,
Pitești, lași, Reșița și Sibiu

record a
i la 11

Construite pretutindeni, în 
țară, in preajma marilor între
prinderi și a șantierelor, găzdu
ind angajați care nu și-au în
temeiat incă o familie, căminele 
de nefamiliști reprezintă de 
fapt nu un simplu adăpost, ci o 
veritabilă casă primitoare pen
tru mii de tineri și tinere. Fără 
îndoială că mulți dintre aceștia, 
fie in școlile profesionale, fie 
în licee, au făcut cunoștință cu 
sportul și ar dori să continue 
să-1 practice. Există preocupare 
pentru crearea condițiilor nece
sare in acest sens, se întreprind 
acțiuni pentru atragerea tineri
lor nefamiliști in activitatea 
sportivă organizată ?

Iată constatările noastre 
cîteva mari orașe :

București: UN MODEL DE 
ORGANIZARE

Vizităm căminul întreprinde
rii „Policolor" din Capitală îm
preună cu vicepreședintele a- 
sociației sportive, lăcătușul Ion 
Stan. Aici, tinerii nefamiliști, 
este evident, dovedesc pasiunea 
lor statornică pentru sport. Di
mineața se face gimnastică de 
înviorare, în colectiv, după pro
gramul transmis de stația de 
amplificare. Operatoarea chi- 
mistâ Ștefania Oprea, lăcătu
șul Spiridon Ardeleana și mulți 
alții participă la campionate 
(diferite discipline), pe came
re grupe sau schimburi, fiind 
prezenți șl la activitățile orga
nizate de către asociația spor-

in

tivă, precum și la intîlnirile 
amicale, devenite tradiționale, 
la minifotbal și la alte disci
pline, în cursul cărora „nefa- 
miliștii” de la „Policolor" îi în- 
tîlnesc pe cei de la căminele 
vecine ale I.O.R., Anticorozivul 
și întreprinderii chimice Du- 
dești. Mîndria celor de la Po
licolor — cum ne declara pre
ședintele asociației, ing. Emil 
Stănescu — este frumoasa 
sportivă a întreprinderii, con
struită prin muncă patriotică 
într-o fostă groapă, pe un te
ren viran, bază Ia care au lu
crat (realizînd terenuri de fot
bal, tenis, volei, handbal, bas
chet) printre alții : inginerul 
V. Beldeanu, lăcătușul E. Zisu, 
frezorul -
I. Dobre.

Galati: APROAPE 
PENTRU... 1 800 DE

bază

Ieri a fost o zi i 
competiției : întreceri 
din cele 12 discipline ale pro
gramului. Au început turneele 
de tenis de masă și lupte, iar 
ciclismul a programat proba de 
viteză, încheiată cu un succes 
deplin al sprinterilor italieni. 
La atletism și înot mulți spec
tatori. care au aplaudat noi 
recorduri ale J.M.S. Satisfacții 
și în tabăra sportivilor români. 
Fotbaliștii au întrecut net 
(3—0) Suedia și au mai făcut 
un pas spre semifinale. Aceas
tă performanță și-au asigura
t-o handbaliștii, după o pasio
nantă și dramatică cursă de 
urmărire pentru realizarea go
laverajului necesar în meciul 
cu Bulgaria

HANDBAL : ROMÂNIA 
BULGARIA 33-14

• La fotbal România — Suedia 3-0

S. Stan, tipograful

NIMIC 
TINERI 1

Pe str. 13 Iunie, în 
tuară a orașului, s-au construit 
în ultimii ani șase cămine pen
tru nefamiliști, în care locuiesc 
circa 1 800 de tineri și tinere, 
angajații mai multor unități e- 
conomice mari, cum ar ti Șan
tierele navale. Întreprinderea 
mecanică navală, Laminorul de

zona por-

Modesto FERRARINI
și corespondenții Telemac Sl- 
RIOPOL, Ilie FEȚEANE, Doru 
GLAVAN, Ilie IONESCU

(Continuare in pag 2—3)

Turneul de handbal a con
tinuat ieri cu partide decisive 
pentru calificarea în semifina
le. în primul meci, Norvegia 
a învins Danemarca cu 21—17. 
în această situație, handbaliștii 
români aveau nevoie de o vic
torie la 
în fața 
califica, 
bine — 
luri) și 
reușit această performanță, 
trecînd formația Bulgariei

FOTBAL : ECHIPA NOASTRĂ LA AL DOILEA SUCCES

19 goluri diferență (!) 
Bulgariei pentru a se

Ei au jucat foarte 
mai ales Miu (14 

Runcan (6) — și
go- 
au 
in- 
cu

Victorie clară a formației 
române — 3—0 în fața Suediei 
— care putea fi realizată la o 
diferență de scor și mai ma
re dacă înaintașii n-ar fi ratat 
din poziții favorabile. Selecțio
nata României a început bine 
partida, a inițiat atacuri peri
culoase și în min. 5 Vany a 
ratat un 11 m. Jucătorii români 
au dominat în continuare și

Timplaru (tricou de culoare închisă) produce emoții în careul 
advers. (Fază din meciul - ■ -

33—14. în urma acestor parti
de, clasamentul grupei 
de arată astfel : 1. Danemarca
4 p (golaveraj +21) ; 2. Româ
nia 4 p (-|-9) ; 3. Norvegia 4 p 
(+9) ; 4. Bulgaria 0 p. Forma
ția țării noastre a obținut locul 
secund datorită victoriei directe 
în fața Norvegiei.

România

secun-

pînă la pauză au marcat de 
două ori. prin Dominte (min. 
18, după executarea unei lovi
turi de ’
30, de 
acțiune 
repriza 
niei e 
timpul 
gol a fost marcat de Dominte, 
în min. 64,

colț) și Timplaru (min. 
la 16 m, finalizînd o 
a întregii înaintări). în 
secundă, echipa Româ- 
controlat aproape tot 
jocul. Cel de al treilea

la capătul unei

— Suedia). Foto : S. BAKCSY

frumoase combinații cu Moraru 
și Timplaru, după ce Vany a 
mai ratat un penalty.

TENIS DE MASĂ : VICTO
RII ROMÂNEȘTI IN 

MELE MECIURI
Competiția de tenis de 
programat ieri primele

PRI-

masă 
par-a . _ „

tide ale probei de simplu. La 
feminin s-au aliniat la start 
27 de participante, printre care 
și două reprezentante ale țării 
noastre. în meciul cu Hernan
dez (Venezuela), Lucreția Stan, 
după un început mai slab, cînd 
a pierdut primul set, a jucat 
în continuare din ce în ce mai 
sigur, impunîndu-se în final

(Continuare in pag. 2-3)



Gum ng pregătirn,la ce aspiram?

VALOAREA NU AȘTEAPTA
ANII MATURITĂȚII

Pină la această oră TREI ROMANC
ÎN BILANȚUL ATLETIC MONi

La Poiana Brașov, luptătorii de 
la greco-romane și-au instalat 
cartierul general la „Șoimul", iar 
cei de la libere la vila „Rîndu- 
nlca". Un malițios ar fi gata 
să facă o apropiere intre denu
mirile reședințelor celor două lo
turi șl ultimele lor performanțe 
internaționale... Ar fi însă o me
taforă nedreaptă pentru cei de 
la libere, despre care nimeni 
n-ar putea afirma cu mina pe 
inimă că sînt mai puțin harnici. 
E drept, „fratele mal mare" are 
un blazon de invidiat, dar nici 
palmaresul stilului mai tînăr nu 
este la îndemina multor altor 
discipline sportive. Rezultatele 
mai puțin valoroase de la ulti
mele campionate continentale — 
doar 3 medalii de bronz — Iși 
găsesc în parte explicația în 
schimbarea de generații pe care 
o traversează lotul, orientare a 
conducerii tehnice in perspecti
va Jocurilor Olimpice din 1980. 
Marea majoritate a componenți- 
lor echipei au devenit titulari 
chiar la amintitele campionate 
europene, Universiada urmînd a 
fi al doilea concurs major al 
carierei lor ; pentru unii dintre 
ei chiar primul...

La vila „Rândunica" stau așa
dar 22 de sportivi, în majoritate 
tineri abia lansați pe drumul 
marii performanțe. De pregătiri
le lor se ocupă tehnicieni repu- 
tați — Ion Crîsnic, Ion Bătrîn, 
Vascul Popovici — alături de care 
noul antrenor Petre Coman, pînă 
mai ieri coleg de saltea cu unii 
dintre voinici, deprinde tainele 
meseriei omului de pe margine. 
22 de tineri despre care ion 
Crîsnic, antrenorul coordonator 
al lotului, ne spune că vor a- 
junge la rezultate maxime abia 
In 1979—1980, adică la vremea 
Olimpiadei. 22 de tineri care, 
deocamdată, luptă pentru cîștl- 
garea unui loc în echipa de 
care va concura la Sofia, la 
nlversiadă.

Concurența este mare, mai 
Ies în cazul tinerilor dornici 
afirmare. Regimul de muncă i-ar 
face, poate, pe alții să dea îna-

pol. La lotul de lupte libere cele 
5—6 ore de efort zilnic — majo
ritatea de o intensitate maximală 
și submaximală — au devenit o- 
bișnuință. Luptătorii aproape că 
ignoră peisajul Îmbietor al Po
land. Pentru majoritatea vizita
torilor, traseul Rula — Cristia
nul Mare oferă prilejul unei 
frumoase excursii. Pentru lup
tători, el a devenit o componen
tă a „complexului de mijloace 
folosit pentru Îmbunătățirea pre
gătirii fizice". Ludovic Șandor 
(19 ani, locul 3 la campionatele 
europene, la categoria 62 kg) urcă 
muntele In 38 de minute. Timpi 
apropiați reușesc Emilian Cristi
an, Vasile Stănescu și Stellcă 
Morcov, unul din puținii rămași 
din „vechea gardă". Supergreli 
Ladislau Simon („unul din res- 
tanțlerii în rezultate", ne spune 
Ion Crîsnic) șl Andrei lancu reu
șesc să ajungă sus, cu un fru
mos efort de voință, în mai pu
țin de o oră, baremul fixat de 
antrenori. Sus nu e vreme de o- 
dihnă, „revenirea» se face In a- 
lergare, înapoi la Rula.

Dacă vi se pare puțin, aflați 
că acest statornic test reprezintă 
de obicei al doilea sau chiar al 
treilea antrenament al zilei. Cel

mal greu dintre ele rămîne, to
tuși, cel din sală, care durează 
150 de minute. Exercițiile, pro
cedeele se succed Intr-o caden
ță impresionantă. Ion Crîsnic ne 
oferă explicația tehnică a ceea 
ce vedem : „Căutăm să-l obiș
nuim pe sportivii tineri cu efor
tul impus de marea performan
ță, ca volum, intensitate șl com
plexitate. In ceea ce privește pre
gătirea tehnică, punem un mare 
accent pe Îmbogățirea bagajului 
de procedee spectaculoase — o 
cerință a noului regulament : a- 
runcări, moriști, tururi de braț, 
coslri, cotate cu 3—4 p. încercăm 
să mărim dinamismul luptei prin 
repetări numeroase " ’
timp. Pentru a fi 
condițiile luptei din 
jugăm acțiunile de 
de contraatac ale

După aproape două ore de pre
gătire tehnică, urmează circui
tele pentru dezvoltarea forței. Și 
pe lîngă acestea, tn flecare zi. 
alte două ore sînt rezervate pre
gătirii teoretice 
versarilor 
dă, ca și a 
xecuție.

în unitatea de 
aproape de 

concurs, con- 
atac cu cele 
partenerului".

studierea ad- 
posibill la Universla- 
proprlilor greșeli de e-

Vladimir MORARU

CONCURSUL PRIETENIA" LA CAIAC-CANOE

A

io u-

1»
Pe o vreme splendidă, într -o 

ambianță deosebit de plăcută, 
ieri dimineață au debutat pe 
apele lacului 
ediției 1977 
Prietenia" la 
petiție care 
sportivi și sportive din 8 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. ~ - - - -
garia,

în i
s-au 
aprig 
loase, 
sportivilor prezenți la ediția din

an a concursului s-au pre- 
minuțios în vederea aces-

Snagov întrecerile 
a „Concursului 

caiac-canoe, com- 
aduce la start

Cehoslovacia,
. Germană, Polonia, Un- 

U.R.S.S. și România, 
reuniunea de dimineață 
desfășurat seriile, toate 
disputate și spectacu- 
dovedind că majoritatea

LA 6 IULIE IN „A“, LA 11 IULIE IN „B“!
Cazul rugbyștilor buzoieni timpul II

Sîntem în măsură să furni
zăm cititorilor noștri noi amă
nunte în legătură cu maniera 
de lucru (deloc lăudabilă) a Co
misiei de competiții din cadrul 
Federației române de rugby. 
Celor care n-au citit articolul 
nostru anterior, intitulat „Cam
pionatul de rugby a luat sfirșit, 
dar comisia de competiții -^joa
că» mai departe...", le reamin
tim succint faptele.

Campionatul Diviziei A a luat 
sfirșit în ziua, de 26 iunie, oda
tă cu disputarea partidelor ul
timei etape din cadrul turneu
lui final. S-a jucat în două se
rii; prima a desemnat campioa
na (Steaua); cea de a doua — 
echipele care au retrogradat (O- 
limpia și Gloria, ambele din 
București). A doua zi, în 27 
iunie, ziarul noistru a publicat 
clasamentul final. Lucrurile pă
reau cum nu se poate mai lim
pezi. La 11 iulie, însă, adevă
rată „lovitură de teatru": biro
ul federal (sau numai o parte 
a lui) se întrunește pentru a 
omologa rezultatele și clasa
mentele diviziilor A și B. Brusc, 
cineva iși aduce aminte că Glo
ria Buzău nu a disputat parti
da sa din cadrul „Cupei Fede
rației" cu Politehnica, progra
mată la Iași la 19 septembrie 
1976. în consecință, spune fede
rația, Gloria Buzău pierde un 
punct in clasament pentru „ne- 
prezentare", conform art. 9 din 
regulamentul campionatului Di
viziei A (care precizează că „la 
stabilirea clasamentului general 
final se vor avea in vedere și 
eventualele neprezentări ale e- 
chipelor la jocurile din cadrul 
„Cupei F.R.R", echipele in cau
ză vor fi penalizate cu scăde
rea unui punct din totalul punc
telor acumulate în clasamentul 
general final") și ia locul O- 
limpiei. urmînd a retrograda. 
Aici se cuvine să deschidem o 
paranteză și să explicăm că de 
fapt problema nu e chiar atît 
de simplă, deoarece buzoienii 
au fost la teren la ora indica
tă în foaia de arbitraj (10), dar 
acolo se juca un meci de fotbal 
de Divizia C, care începuse la 
ora 9.30. însă, conform „Statu
tului și regulamentului de or
ganizare și funcționare a fede
rației române de rugby", art. 
106. „secțiile de rugby organi
zatoare de jocuri publice oficia
le nu pot schimba terenul, ora 
și data de disputare a jocurilor 
publice oficiale stabilite de or
ganele federale competente con
form art. 106 și comunicate ce
lor interesați... Nerespectarea a- 
cestei prevederi va determina 
pierderea din oficiu a Jocului

respectiv cu 4—0 de către sec
ția de rugby organizatoare" (în 
speță Politehnica Iași). Cităm 
mai departe, din același articol: 
„Cererile de schimbare a tere
nului, orei și datei de disputa
re a unui joc public oficial se 
vor adresa organelor federale 
competente cu minimum 10 zile 
înainte, care vor decide, anun- 
țind și pe cei interesați". Iată, 
deci, cum cîștig de cauză ar 
trebui să aibă buzoienii (!), fi
indcă ora de începere a me
ciului de la Iași a fost schim
bată pe foaie (11) doar cu 3—4 
zile înainte de disputarea lui. 
Cu alte cuvinte, dacă este vor
ba de regulament, atunci să 
fie respectat in litera și spiritul 
lui !

Dar nu de această problemă 
vrem să ne ocupăm în rindurile 
noastre, ci de dezordinea care, 
se vede, s-a încuibat la fede
rația de rugby. Iată o mostră: 
din adresa trimisă de F.R.R. 
către C.S.M. Gloria Buzău la 
data de 6 iulie a.c. — deci cu 
numai 5 zile înainte de fai
moasa ședință de omologare —, 
adresă semnată de însuși secre
tarul forului de specialitate, Ovi- 
diu Marcu, cităm: „Vă facem cu
noscut că echipa dv. de rugby 
ce activează in campionatul di
viziei A este programată pentru 
a trece probele și normele de 
control in data de 7.VIII.1977, 
orele 9, pe o ' " " "
respunzătoare 
fixa dv....“.

Așadar, la 6 
sidera Gloria Buzău ca fiind o 
divizionară A. Pentru ca 5 zile 
mai tîrziu Comisia de competi
ții, adueîndu-și, probabil, 
minte de cele întîmplate la Iași 
cu... 10 luni înainte — cu 
ninătate și totală lipsă

acest 
gătit 
tei întreceri a speranțelor ca
iacului și canoei. Conform aș
teptărilor, caiaciștii și canoiștii 
din U.R.S.S. și R. D. Germană 
se dovedesc cei mai valoroși, 
ei dominînd mai multe probe. 
Ne aflăm, însă, abia la începu
tul competiției. Cert este că 
și sportivii din celelalte țări, 
inclusiv reprezentanții noștri, 
au șanse de a urca pe podiu
mul de premiere.

La ora prînzului a avut loc 
festivitatea 
competiției, 
organizatorii l-au pregătit cu 
migală și care va rămîne de 
neuitat în amintirea celor pre- 
zenți la „Baza nouă".

După-amiază, concursul s-a 
reluat cu recalificările, urmînd 
ca astăzi de dimineață să aibă 
loc semifinalele (de la ora 9), 
iar la ora 17 finalele probelor 
de 500 m.

de deschidere a 
moment pe care

In acest an, pînă la ora de 
față, trei românce sînt frun
tașe în cele trei alergări cla
sice ale semifondului mondial, 
în ordinea distanțelor : Ileana 
Silai la 800 m, 
șescu 
Puică 
toate 
locuri _ ______ ___ _____ ___  _
nici un alt sezon, pînă acum, 
alergătoarele noastre n-au deți
nut asemenea poziții, dar nu 
numai atît, ci și la diferențe 
apreciabile față de următoa
rele atlete, prezente în bilanțul 
mondial 1977.

• La 800 m Ileana Silai do
mină proba cu un rezultat de 
1:59,19, realizat duminica trecu
tă, în cadrul semifinalelor „Cu
pei Europei". Anul acesta, sub 2 
minute n-au coborît decît două 
atlete : Silai (de două ori) și 
Christine Neumann-Liebetrau 
(R. D. Germană) 1:59,6. Numă
rul marilor performere ale a- 
nului este incomparabil cu cel 
din 1976, cînd au fost spulberate 
recorduri mondiale și depășite 
net pînă și 
previziuni 
probă.

Poate că 
ternic stimulent, cum 
Jocurile Olimpice în 
trecut, marile performere încă 
nu și-au făcut apariția în ac
tualul sezon, dar timpul încă 
nu e trecut. Sau poate că 1977 
înseamnă un an pentru reîn- 
cărcarea cu energie a „bate
riilor" alergătoarelor fruntașe. 
Este drept, Gunhild Hoffmeister 
(1:58,6) a abandonat activitatea 
competițională, iar Nikolina 
Stereva (1:55,4) a întrerupt-o, 
devenind mamă, dar toate ce
lelalte mari vedete din anul 
Montrealului se prezintă acum 
cu rezultate foarte departe de 
cifrele în fața cărora, pur și 
simplu, ne-am înclinat anul 
trecut : 1:54,9 — Tatiana Ka- 
zankina, 1:55,6 — Elfi Zinn,
l':55,7 — Anita Weiss, 1:56,0 — 
Valentina Gherasimova, 1:56,4 
— Svetlana Stirkina, 1:57,0 — 
Tatiana Providohina etc. Și 
dacă, astfel, Silai devine prima 
din lume în 1977, este absolut 
pe merit, mai ales că la vîrsta 
ei (36 de ani) cursa de 800 m 
nu ne mai oferă decît exem
plul oarecum asemănător al

i, Natalia Mără- 
la 1500 m și Maricica 
la 3 000 m. Pe deasupra, 
trei se află pe primele 
în cursa de 1500 m. In

cele mai optimiste 
legate de această

lipsite de un pu- 
au fost 
sezonul

australiencei Judith Pollock — 
născută în 1940 (1:59,93 în 1976). 
Campioana noastră găsește ne
bănuite resurse nu numai să 
se întreacă cu adversare mai 
tinere, dar să le și... întreacă 
net, așa cum a făcut-o dumi
nică pe Stadionul Republicii, 
luptîndu-se să obțină o perfor
manță' cît mai buna cu putință. 
Ea a demonstrat încă o dată 
marile-i posibilități, care o re
comandă pentru un loc fruntaș 
și mai ales pentru un rezultat 
bun (poate chiar un nou re
cord al țării) la finala 
Europei".

• La 1 500 m situația 
semănătoare, singurele 
rente în progres fiind 
șescu (4:02,66 de la 4:04,0 în 
1976) și Puică (4:05,1 de la 
4:06,1), iar Silai pe aproape 
(4:04,7 față de 4:04,3). Celelalte, 
printre care primele performere 
ale anului trecut, se lasă încă 
greu descoperite. In legătură 
cu noul nostru record național, 
cîteva mențiuni se cer a fi fă
cute : 1. — 4:02,66 reprezintă a 
șaptea performanță din istoria 
probei, „bulversată" de rezulta
tele din anul Olimpiadei a 
XlX-a : 3:56,0 (1) Tatiana Ka- 
zankina
1976 ;
kova 
3:59,9 
Bruns 
4:01,38 
(U.R.S.S.) Miinchen 1972 ; 4,01,4 
(2) Gunhild Hoffmeister (R.D.G.) 
Potsdam 1976 ; 4:02,33 (2 s) Ni
kolina Stereva (Bulgaria) Mont
real 1976 ; 4:02,61 (5 s) Janice 
Merrill (S.U.A.) Montreal 1976 ; 
4:02,66 (1) NATALIA MARA-
ȘESCU -----
1977 ; 4:02,85 (3) Paola Cecchi
(Italia) Miinchen 1972 ; 4:03,3
(4) Olga Dvirna (U.R.S.S.) Po
dolsk 1976 ; 2. — nici una din
tre concurentele bine cotate 
în 1976 nu se face remarcată 
în 1977, cu excepția Nataliei 
(a 9-a, anul trecut) ; 3. — cele 
mai bune rezultate din acest 
bilanț au fost înregistrate, după 
cum se poate vedea, în cadrul 
unor competiții cu o concu
rență puternică (Podolsk, Pots
dam, Miinchen sau Montreal), 
în timp ce în cursa record, de 
duminică, adversarele Nataliei 
au fost cu mai bine de 70 m

„Cupei

este a- 
concu- 
Mără-

(U.R.S.S.) Podolsk 
3:59,8 (2) Raisa Katiu-

(U.R.S.S.) Podolsk 1976 ; 
(1) Ulrike Klapezynski- 
(R.D.G.) Potsdam 1976 ;
(1) Ludmila Braghina

(România) București

NUMAI DORINȚA TINERILOR DE A FACE SPORT NU-I DE-AJUNS...
(Urmare din pag. 1)

bază sportivă co
pe care o veți

iulie F.R.R. con-

a-

se
rie 

răspundere — să schimbe com
plet datele problemei anulînd 
un clasament pe care ea însăși, 
așa cum reiese și din adresa 
reprodusă textual de noi, îl 
luase în considerare. Mai poate 
fi luată în serios federația dacă 
procedează in acest fel ? Noi 
socotim că acest organism — 
indiferent de meritele pe care, 
incontestabil, și le-a dobîndit 
mai ales în asigurarea unei 
pregătiri superioare echipei na
ționale — nu este scutit de o- 
bligația de a se comporta cu 
maximă ... -
cînd se ocupă de 
interne, - - ■ -
portantă dintre ele, CAMPIO
NATUL. Deocamdată, federația 
este, din acest punct de vedere, 
în continuare: corijentă !

Dimitrie CALLIMACH1

corectitudine atunci 
competițiile 

inclusiv de cea mai im-

tablă» Direcția navală fluvială. 
Uneori, asociația sportivă „An
cora" organizează, cu destule 
dificultăți, concursuri de volei 
între locatarii căminelor. Nu
mai atît...

Deși există reale posibilități, 
în incinta blocurilor nu au fost 
create spații pentru sport. De 
gimnastică de înviorare, organi
zată, nici vorbă ! Ca dealtfel 
nici despre competiții între lo
catarii căminelor. Aceasta, în 
ciuda faptului că mulți dintre 
aceștia ne-au declarat că vor să 
facă sport, că duc lipsă de miș
care în aer liber.

Pitești: UNUL - DA, 
ȘAPTE - BA I

La căminul de nefamiliști 
Trustului de construcții 
din cartierul piteștean Găvana 
II, multe lucruri sînt remarca
bile. în apropiere a fost amena
jat un micro-complex sportiv 
cuprinzînd terenuri bituminiza- 
te de handbal, volei, tenis de 
cîmp. Tinerii de aici, care le fo
losesc zi de zi, sînt de fapt și 
constructorii frumoasei baze.

In cartierul situat în zona de 
nord a orașului sînt grupate alte 
7 blocuri pentru nefamiliști 
(trei ale Combinatului de arti
cole tehnice din cauciuc, două 
ale Bazei de aprovizionare și 
transport petrol, unul al între
prinderii de stofe „Argeșeana" 
și unul al Liceului de comerț), 
locuite de aproape 1 500 de ti
neri. In această zonă ,.se bate 
mingea" cu nădejde... printre 
blocuri, prin praf, pe locuri vi
rane. Elena Mincan — filatoare, 
Mariana Tudoran — țesătoare, 
N. Iremenciuc — operator, C. 
Florea — distribuitor, B. Po- 
birtac — lăcătuș în combinat 
și-au arătat nemulțumirea față 
de modul în care este tratat 
sportul și ne-au asigurat că sînt 
gata, atît ~ ei cît și alții, să lu
creze la amenajarea unor tere
nuri.
lași: SPIRITUL ORGANIZATORIC, 

ABSENT I
Căminul de nefamiliști al 

Trustului de construcții Iași, si
tuat în plin centrul orașului, 
găzduiește numai tineri „pînă

al
Argeș

la 26 de ani", cum ne făcea pre
cizarea unul dintre ei. >,Vă pla
ce sportul, îl practicați ?“ — 
i-am întrebat pe cîțiva. Cu to
ții ne-au răspuns că îndrăgesc 
activitatea sportivă. Dar să ve
dem ce se face, practic :

Iosif Lucaci, lăcătuș pe Șan
tierul 5 : „In cămin avem posi
bilitatea să jucăm tenis de masă 
și șah (există o sală special a- 
menajată), iar în apropiere se 
află terenul Facultății de educa
ție fizică, pe care ni se dă voie 
să jucăm fotbal, dacă ne pre
zentăm în echipament. într-o 
vreme, participam chiar la di
verse competiții, dotate cu „cu
pe"... Acum se participă la ast
fel de activități doar din iniția
tiva băieților. Ar fi fost intere
sant pentru mulți dintre noi să 
se organizeze și excursii".

Ion Burada, dulgher pe Șan
tierul 4 : „Mă pasionează fotba
lul, tenisul de cîmp, înotul. Aici, 
băieții organizează uneori me
ciuri de fotbal între ei, de șah 
sau tenis de masă. Nu se face 
gimnastică de înviorare, deși ar 
fi necesar".

Valerian Tuțu, muncitor în
treținere, student la Construcții, 
anul IV, seral : „Locatarii că
minului fac rareori sport..."

Octavian Constantinică, func
ționar : „Sîmbăta după-amiază 
și duminica se mai joacă fotbal 
sau tenis de cîmp pe terenul de 
la ștrand sau, cînd ni se îngă
duie, pe „Racheta". Cred că s-ar 
putea face mai mult în privința 
organizării".

Și noi credem că la căminul 
de nefamiliști al Trustului ie
șean de construcții lipsește doar 
spiritul organizatoric, căci do
rință de mișcare, pasiune pen
tru sport există din belșug.

Sibiu: DOAR 2 DIN 18 I
In Sibiu există 18 cămine de 

nefamiliști aparținînd întreprin-
Așa cum a reieșit din raidul-anchetă întreprins, tn căminele de 

nefamiliști, locuite în general de tineri și tinere, sportul nu se 
bucură pretutindeni de atenția pe care o merită. Este vorba, cate
goric, de energii nevalorificate, atît în ceea ce privește practicarea 
exercițiilor fizice și sportului, cît și la amenajarea unor terenuri. 
Tocmai de aceea, credem, se impune ca întreprinderile, organizațiile 
U.T.C., asociațiile sportive și chiar comitetele de locatari să acțio
neze cu fermitate în această direcție. Cu înțelegere și cu bună
voință, dindu-se curs liber inițiativelor și sugestiilor venite din 
masă, cu mai mult spirit organizatoric, MIILE DE TINERI ȘI TI
NERE CARE LOCUIESC IN ASTFEL DE CĂMINE AR PUTEA 
FI CÎȘTIGAȚI PENTRU SPORT.

derilor „Libertatea", „Indepen
dența", „Record", Piese-auto, 
„13 Decembrie", Produse cera
mice și I.J.C.M. Dacă am dori, 
însă să facem o mențiune pozi
tivă cu privire la activitatea 
sportivă în cadrul 
ne-am putea referi 
două cămine (250 
ale întreprinderilor 
Produse ceramice.
cestea sînt „cămine fruntașe' 
pe județ, în care tinerii au la 
dispoziție sală de sport și club, 
unde se poate juca șah și tenis 
de masă. In celelalte cămine, 
NIMIC !
Reșița: „VREM SA AMENAJAM 

TERENURI, DAR NU SÎNTEM 
AJUTAȚI"

In cartierele orașului Reșița 
sînt peste 20 de cămine pentru 
nefamiliști. Astfel, numai în 
microraionul tineretului din 
noul cartier Lunca Bîrzavei lo
cuiesc peste 7 000 de tineri de 
Ia întreprinderea de construcții 
mașini. Combinatul siderurgic, 
I.C.M.M.R., I.J.C.M., întreprin
derea mecanică Reșița ș.a. Dis- 
cutînd cu tinerii muncitori, am 
aflat că lucrurile nu stau bine 
în ceea ce privește sportul. In 
spusele celor cu care ne-am în
treținut, doar nemulțumiri. „Zo
na este lipsită de terenuri pen
tru sport" (I. Pamfil — lăcătuș 
la C.S.R.), ,,N-avem unde juca 
volei, fotbal. Suprafețe iibere e- 
xistă, noi vrem să le amenajăm, 
dar nimeni nu ne ajută" (D. 
Lupu — lăcătuș la I.C.M.R.), 
„în cartier sînt patru cluburi în 
care găsești doar televizoare. 
De șah sau tenis de masă, nici 
vorbă" (V. Siladi — laminator 
C.S.R.), „Dc doi ani ni se tot 
promite un teren viran pe care 
să amenajăm o bază sportivă" 
(M. Vladu — frezor).

acestora, nu 
decît la cele 
de locatari) 
„Record" și 
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„ACOLO SUS“, UNDE Ă FOST CINDVA
Și anul acesta, F. C. Argeș a 

luat drumul Sinaiei. Piteștenii au 
urcat la munte puțin îngândurați 
de ultimul sezon, dar și cu mul
te ambiții pentru stagiunea care 
vine. Locul 11 nu poate mulțumi 
pe nimeni, nici pe antrenorii Flo
rin Halagian și Tănase Dima, 
harnici și serioși, nici pe jucă
tori, fie că se numesc Dobrin 
sau Olteanu, Speriatu sau Doru 
Nicolae. F.C. Argeș a plecat 
de-acasă conștientă că locul ei 
„sub valoarea lotului și a pre
tențiilor", cum declară Dobrin, 
se datorește, in special, turului 
campionatului trecut. „Atunci am 
primit prea multe goluri, unele 
de-a dreptul ciudate" a spus cu 
voce tare, să audă întregul lot,

barit cam mic, care însă a fost 
în mare compensat în campio
natul trecut prin organizarea jo
cului și angajament. In noua e- 
diție, F.C. Argeș va fi un ad
versar redutabil pentru că și ti
nerii au mai crescut..." Angelo 
Niculescu avea o imagine proas
pătă a echipei piteștene, adver
sara din ultima etapă a Sportu
lui studențesc, la București, 
unde F.C. Argeș a pierdut la 
limită, dar a jucat foarte bine. 
„De Dobrin ce spuneți, tovarășe 
profesor?" — îl întrebăm pe fostul 
antrenor al naționalei. „Dobrin 
e o piesă grea, el joacă din va
loare î L-aș folosit vîrf avansat, 
La nivelul ultimului fundaș. Lîn- 
gă el, Radu II trebuie să mai

O fază din ultimul meci de campionat disputat de formația 
piteșteană.

„decanul" apărării, C. Olteanu. 
In tur F.C. Argeș a primit 30 de 
goluri din totalul de 47 ! „Acum, 
la Sinaia, pregătim un cu totul 
alt tur de campionat î* — au 
conchis, sugestiv, cei doi antre
nori.

însoțeam echipa la primul ei 
antrenament la munte. Din auto
buzul piteștenilor, înscris pe 
drumul spre Bușteni, lipseau 
Cristian, care urma să fie con
vocat la lotul național, M. Zam
fir, aflat la examenul de admi
tere la I.E.F.S., Radu IU, lăsat 
acasă cu ,.probleme medicale" și 
Dumitrescu, transferat pe linie 
de învățămînt la Oradea. în rest, 
lotul obișnuit, fără nume noi. 
Adică : Speriatu, Stancu, Oltea
nu, Ivan, Bărbulescu, Stan. Moi- 
sescu, Chivescu, lovănescu, Cîrs- 
tea, Toma n, Roșu, D. Nicolae. 
Radu n, Dobrin, Ancuța și Le- 
șeanu. La Bușteni, pe terenul e- 
chipei Caraimanul, pe ploaie, 
F.C. Argeș nu și-a putut realiza 
în prima zi programul stabilit, 
mai ales că la ora aceea lucra 
din plin, pe aceeași suprafață 
cam denivelată, șl lotul studen
ților timișoreni. Prima lecție în
cepuse, însă, cu gîndul mărturi
sit de a se încerca remedierea 
carențelor semnalate în ultimul 
campionat. „Marcajul și perfec
ționarea jocului cu libero ! Par
ticiparea mijlocașilor la ambele 
faze ! Sporirea eficacității ! —
acestea sînt problemele noastre 
pentru perioada dinaintea noului 
campionat" — precizau antreno
rii FI. Halagian și t. Dima. în 
teren, scheme pentru îmbunătăți
rea marcajului : la început în 
dispute „unu la unu", iar mai 
apoi „șase la șase", de-a latul 
terenului. Sus, în tribună, „foto
grafiem" lotul piteștean prin o- 
chiul unul neutru, antrenorul 
Angelo Niculescu : „Piteștenii au 
o trupă întinerită ! — zice noul 
„timonier" al timișorenilor. Ga-

crească L..* „Ce Jucători vă plac 
din lotul argeșean ?“ — arun
căm o ultimă întrebare și Angelo 
Niculescu răspunde imediat : .,M. 
Zamfir, Speriatu, Olteanu — a- 
cesta din urmă păcătuind însă 
prea mult prin gălăgia din te
ren. îmi mai plac Bărbulescu, 
pentru ultimul sezon și Iovănes- 
cu pentru... trecut !*

...A doua zi, dimineața, pe a- 
celași stadion. „Poli" are Joc 
după-amiază, iar norii nu s-au 
descărcat încă peste Bușteni. An
trenorii FI. Halagian și T. Dima 
susțin un antrenament complex 
cu „probleme pentru apărare și 
pentru atacanți". Portarul Spe
riatu. singurul goal-keeper (Ju
niorul Istrate era plecat la Tur
neul Prietenia) e pur șl simplu 
năucit de atîtea șuturi. „Am dat 
prea puține goluri în retur !“ 
zice Radu H, și discuția alunecă 
spre „trenul naționalei", pierdut 
prea ușor de el. După 80 de mi
nute are loc prima miuță, cu gîn
dul la primele partide amicale, 
cu „Poli" Timișoara, duminică, 
cu Caraimanul Bușteni și, proba
bil, cu Poiana Cîmpina. „Cel ti
neri* Înving, după o dispută pli
nă de ambiții, cu 3—0, prin golu
rile Iul Radu n, Toma n șl Doru 
Nicolae. Pe drum. Florin Hala
gian reflectează cu glas tare : „E 
al treilea an cînd celor tineri le 
acordăm o încredere deosebită. 
Cred că a venit și vremea împli
nirilor. Dorința lor de afirmare 
și forma bună a «veteranilor» 
pot propulsa F.C. Argeș spre 
locurile superioare, unde a fost 
cîndva !“ Aproape de Sinaia, 
unul dintre Jucătorii noi al e- 
chipei piteștene, Doru Nicolae, 
mărturisea : „Tare aș vrea ca la 
vară, pe vremea asta, să mă pre
gătesc pentru debutul într-o 
cupă europeană !" într-o compe
te în care F.C. Argeș n-a mai 
evoluat de patru ani...

Mircea M. IONESCU
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BASCHET: O NOUĂ SUR
PRIZĂ

în turneul de baschet — o 
nouă surpriză. Deși condusă 
în ultimele minute cu 52—46, 
echipa Franței a reușit în cele 
din urmă să întreacă cu 64—61 
formația Suediei, una din fa
vorite. în partida dintre S.U.A. 
și Iugoslavia, prima selecțio
nată s-a impus cu ușurință 
(100—75), rămînînd la această 
oră singura neînvinsă. Astăzi 
este zi de pauză, iar duminică 
este programat derbyul S.U.A. 
— Suedia.

REZULTATE TEHNICE
ATLETISM. Suliță (I) : 1. Ka

ren Tellinghuisen (SUA) 38,78 m ;
2. M. Laux (R.F.G.) 38,18 m ; 3.
M. Buderacka (Polonia) 37,46 m ; 
400 m g : 1. Drexel Lawson 
(S.U.A.) 56.9 ; 2. B. Reid (S.U.A.) 
57,0 ; 3. L. Martin (S.U.A.) 58,8 ; 
800 m : 1. Leo Bond (S.U.A.) 
1:49,7 RM ; 2. W. Van Mulders 
(Belgia) 1:50,6 ; 3. V. Chekin 
(U.R.S.S.) 1:52,4; pentatlon (f) :
1. Nina Ivanova (U.R.S.S.) 3622 p 
RM ; 2. A. Reifel (S.U.A.) 3386 p;
3. N. Lomakina (U.R.S.S.) 3303 P ;
5090 m : 1. Boris Kozlov (U.R.S.S.) 
14:56,6 ; 2. T. Karavonen (Finlan
da) 14:57,2 ; 3. P. Murzin
(U.R.S.S.) 14:57,6; disc (m): L

SURZILOR
Jeffrey Molcomb (S.U.A.) 46,90 m 
RM ; 2. B. Sheeney (S.U.A.)
46,oo m ; 3. V. Egorov (U.R.S.S.) 
45,36 m ;

BASCHET. Franța — Suedia 
64—61 (32—32) ; S.U.A. - iugosla
via 100—75 (53—35) ; Polonia —
Israel 121-54 (60—28).

CICLISM. Proba de viteză : 1. 
Roberto Bedin (Italia) ; 2. T. 
Piccoli (Italia) ; 3. F. Johansen 
CDanemarca).

FOTBAL. România — Suedia 
3—o (2—0) ; R.F.G. — Argentina 
2—1 O—1).

HANDBAL. Norvegia — Dane
marca 21—17 (12—9) ; România — 
Bulgaria 33—14 (16—7) ; Italia - 
Ungaria 27—12 (13—6) ; Iugoslavia 
— R.F.G. 20—9 (9—2).

ÎNOT. 200 m spate (m) : 1. Jef
frey Float (S.U.A.) 2:21,55 ; 2. P. 
Stanford fS.U.A.) 2:22,96 ; 3. E. 
Craven (S.U.A.) 2:28,17 ; 100 m
spate (f) : 1. Laura Barber
(S.U.A.) 1:11.03 RM ; 2. G. Solo
viova (U.R.S.S.) 1:18,15 RE ; 3.
K. Muller (S.U.A.) 1:18,15 ; 200 m 
delfin (m) : 1. Jeffrey Float 
(S.U.A.) 2:15,14 RM ; 2. P. Karls
son (S.U.A.) 2:22,07 ; 3. P. Stan
ford (S.U.A.) 2:24,65 ; 800 m li
ber (f) : 1. Tereza Helm (Cana
da) 10:20,30 RM ; 2. D. Byrne (ir
landa) 10:32.20 RE ; 3. P. Large 
(Australia) 10:42,80.

TENIS. Simplu (m) : Ardeleanu 
(România) — Hali (Canada) 4—6, 
6—3, 6—2 ; Elzinga (Olanda) — 
Elmer (Danemarca) 6—2, 3—6,

DE JUCĂTORI VALOROȘI O 34 de promovări — bilanțul primei ediții 
• Irimescu, Ignat, Orac, Antohi, primii re

prezentanți ai promoției 1977
• Meciul de la Iași s-a jucat pe... muchie de cuțit. Finalul a 

aparținut oaspeților, care au marcat două goluri. Autorul lor : IRI
MESCU • După ce Sport Club a luat conducerea (marcase Pană), 
Sportul studențesc a ieșit viguros la atac, amenințind cu egalarea. 
Dar golul înscris de ANTOHI a liniștit tribunele • Lansat per
pendicular pe poarta adversă, CERNESCU a șutat din plin fulcu și 
a rotunjit scorul în partida cu A.S.A. Tg. Mureș « Ultima etapă. 
Meciuri cu „suspens" la Hunedoara și Constanța. Corvinul are 
în teren doi jucători foarte tineri : ALBU și PETCU. Cîștigă cu 
1—0 și rămine în Divizia A. Pe malul mării evoluează ZAMFIR 
(16 ani) și IGNAT. Ultimul inscrie >,la vinclu" golul salvării de 
Ia retrogradare a echipei constănțene.

Numele jucătorilor amintiți în 
aceste rînduri se află înscrise 
și în tabelul alăturat. Tabel care 
reprezintă >,recolta" primei e- 
diții a Diviziei naționale de ju
niori. Sînt cei 34 de jucători de 
numai 17—18 ani care au evo
luat și pe prima scenă a fotba
lului nostru. Sînt „produsele" u- 
nui campionat cu 18 echipe, ce
le mal puternice din țară.

Competiția — în această for
mulă — a fost cerută, ani la 
rînd. de antrenori cu mare ex
periență, de nenumărați condu
cători de cluburi și asociații, 
pentru a înlocui un campionat 
de tineret-rezerve care nu dă
duse rezultatele scontate. Așa
dar, Divizia națională de juniori 
a apărut ca o necesitate, scopul 
ei fiind : 1. CONCENTRAREA 
CELOR MAI TALENTAȚI JU
NIORI DE PE RAZA MUNICI
PIILOR ȘI JUDEȚELOR ; 2.
ADUCEREA ACESTORA ÎN 
PRIM-PLANUL ATENȚIEI GE
NERALE ; 3. ÎNCADRAREA
LOR ÎNTR-UN PROCES DE 
INSTRUIRE DESFĂȘURAT LA 
NIVEL SUPERIOR.

în ce măsură s-au materiali
zat toate aceste premise ? Vom 
încerca să răspundem cit mai 
concis cu putință.

CONCENTRAREA VALORI
LOR. De acest prim factor de
pindea în cea mai mare măsură 
reușita competiției. Analizind 
comportarea echipelor, compo
nența loturilor lor, putem trage 
o primă concluzie. Doar cîteva 
echipe și-au alcătuit loturi din 
jucători de real talent : S. C. 
Bacău, F. C. Constanța, Univer
sitatea Craiova, A.S.A. Tg. Mu
reș, F. C. Corvinul, Politehnica 
Iași. Nu întimplător aceste e- 
chipe figurează în prima parte 
a clasamentului. Nu întîmplă- 
tor au cei mai mulți jucători în 
tabelul alăturat. Nu întimplător 
în loturile lor au evoluat și alți 
jucători care ar fi meritat în
crederea antrenorilor diviziona
relor A : Pandichi, Dumea, Mîn- 
drilă (S. C. Bacău), Suru, Cîric, 
Polifroni, Purcărca (F. C. Con
stanța). Albulescu, Vancea, Croi- 
toru (Univ. Craiova), Simo, 
Dali, Bodoni (A.S.A. Tg. Mu
reș), Klein, Ciontoș (F. C. Cor
vinul), Mihalcea, Opaiț (Politeh
nica Iași). Am fost luațî pe ne
pregătite — au replicat antreno
rii celorlalte echipe 1 Argumen
tul este nefondat, pentru că Fe
derația a anunțat din timp clu
burile. Adevărata explicație e 
alta. Este vorba de o SLABA 
PREOCUPARE ÎN VEDEREA 
EFECTUĂRII UNEI SELECȚII 
RIGUROASE. Și dacă mai sub- 
bliniem faptul că 30% din ju
cătorii care au evoluat în cam
pionat nu au gabaritul cores
punzător, orice alt comentariu 
in acest sens ni se pare a fi de 
prisos.

PE GAZONUL MULT VISAT. 
Competiția și-a propus scoate

rea din anonimat a celor mai 
înzestrați jucători tineri, cărora 
să li se ofere posibilitatea să 
joace, duminică de duminică, pe 
gazonul celor mai mari stadioa
ne ale țării, în prezența unor 
tribune pline. Majoritatea clu
burilor au Înțeles necesitatea a- 
cestei măsuri (cu serioase impli
cații asupra psihologiei junio
rului) și au programat partidele 
în cuplaje cu cele ale seniorilor. 
La Hunedoara, Arad, Bacău, 
Constanța, chiar și cînd timpul 
nu a fost prea prielnic, juniorii 
au jucat „în deschidere". Stea
ua, F. C. Bihor, F.C.M. Reșița, 
Jiul s-au plasat, din păcate, Ia 
polul opus, intrînd nu o dată 
în... conflict chiar și cu supor
terii proprii, pe care ii interesa 
să urmărească și meciurile ju
niorilor pe gazonul stadioane
lor centrale.

O PREGĂTIRE SUPERIOA
RĂ. La conducerea tehnică a 
divizionarelor de juniori au fost 
angajați antrenori considerați ca

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR

1. Iancu („Poli" Timi
șoara) : 23 goluri

2. Nicșa (F.C. Corvinul) : 
18 goluri

3. Buică (Univ. Craiova): 
17 goluri

4. lordache (Rapid) : 16
goluri

5—7. Pandichi (S.C. Ba
cău), Slmo (A.S.A. Tg. 
Mureș), Nica (Steaua) : 14 
goluri

8—10. Petcu (F.C. Corvi
nul), Ancuța (F.C. Argeș), 
Negolță (Sportul studen
țesc) : 13 goluri

aplicat cu precădere, Dinamo, 
„Poli" Timișoara, Jiul, F.C.M. 
Galați, F.C.M. Reșița — sporadic 
sau deloc !), jocul fără minge 
(însușit doar de unii jucători, 
Șt. Popa — Steaua, Țicleanu — 
Univ. Craiova, Petcu — F. C. 
Corvinul, Tararache și Ignat — 
F. C. Constanța etc), să acorde 
atenție variațiilor de ritm (e- 
vidențiate — Univ. Craiova, Di
namo, F. C. Constanța, S. C. 
Bacău) și realizării unor combi
nații speciale, proprii echipei 
(îmbucurătoare fiind strădania 
majorității formațiilor de a e- 
xecuta în mai multe variante 
loviturile libere). Este indiscu
tabil că pentru realizarea întoc
mai a tuturor acestor parametri

JUNIORI PROMOVAȚI IN DIVIZIA A
STEAUA : Șt. Popa (1—90), Preda (1—45)
UNIV. CRAIOVA : Irimescu (15—816—3), Geolgău (10—694—1), T1-
cleanu (9—468), Clobanu (5—385), Băluță (1—65), Buică (1-24) 
A.S.A. TG. MUREȘ : Gali (8—672)
SPORTUL STUD. : Lazăr (3—270), Negoiță (2—24)
POLIT. IAȘI : Cernescu (10—480—2), Florean (9—511)
F.C. BIHOR : zare (6—170), Kiss (3—112)
S.C. BACAU ; Antohi (15—926—2), Agachi (2-153), 
ft—45)
U.T.A. : Leșean (3—78), Hirinler (1—90)
F.C.M. REȘIȚA : Lepădat (3—50)
F.C. CORVINUL : Albu (7—535), Nicșa
F.C. CONSTANȚA : Ignat (15—823—1) 
rarache (8—412), Bratu (1—45) 
rapid : zalupca (16—1505—1), Mânu 
PROGRESUL : Turbatu (1—45)
F.C.M. GALAȚI : Orac (27—1877—3), Stanciu (1—56)

* între paranteze : numărul 
jucate, golurile marcate.

C. Solomon

(5—166—1), Petcu (4—231)
Zamfir (14-1030-1), Ta

ft—45), Iordache (1—8)

de meciuri, totalul minutelor

avînd o experiență în activita
tea cu tinerii jucători în for
mare. F.R.F. le-a oferit, in a- 
celași timp, o documentație ne
cesară în care au fost înscriși 
parametrii la care trebuia să se 
efectueze procesul de instruire. 
Pe fondul unei pregătiri fizice 
generale cit mai apropiate de 
cerințele actuale, li s-a cerut 
tuturor acestor antrenori să a- 
plice jocul cu ,,libero" (evident, 
la cele mai multe echipe, dar 
fără un randament corespunză
tor), să îmbunătățească, marca
jul (A.S.A., S. C. Bacău, F. C. 
Corvinul, -F. C. Constanța l-au

ai jocului modern sînt necesare, 
în continuare, mari eforturi în 
procesul de pregătire.

Tabloul alăturat arată 34 de 
promovări. Irimescu, Popa, 
Gali, Lazăr, Cernescu, Antohi. 
Albu, Zalupca, Orac, Ignat vor 
rămine reprezentanții promoției 
de juniori 1977. Și ai primei 
ediții a unei competiții care, 
îmbunătățită continuu, poate șl 
trebuie să devină IZVORUL 
PRINCIPAL DE JUCĂTORI 
PENTRU PRIMA NOASTRĂ 
DIVIZIE.

Laurențîu DUMITRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI...
• ȘEDINȚA BIROULUI FEDE

RAL. Astăzi după-amiază, la se
diul F.R.F.. va avea loc ședința 
Biroului federal in care se vor 
lua in discuție cererile de trans
ferări pentru sezonul competlțio- 
nal 1977—78, ca și unele proble
me legate de activitatea curentă.
• REUNIREA LOTULUI RE

PREZENTATIV. In cursul acestei

dimineți componenții lotului re
prezentativ se vor reuni la sediul 
F.R.F. Tot astăzi „tricolorii" vor 
fi supuși unui complex control 
medical. Miine lotul se deplasea
ză la Poiana Brașov unde, pe 
parcursul unei săptămini, va e- 
fectua un stagiu de pregătire 
centralizată. Va urma un turneu 
în Iran, Turcia și Maroc (5—14 
august).

PROGRAMUL ZILEI
ATLETISM. Stadionul Re

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

FOTBAL. stadionul Pro
gresul, ora 16 : U.R.S.S. — 
Bulgaria și Turcia — Irlanda; 
stadionul Voința» ora 16 : 
România — Cehoslovacia și 
Argentina — Suedia.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 17 : Italia — R.F.G. și 
Iugoslavia — Suedia.

LUPTE LIBERE. Sala .23 
August", de la orele 10 și 16: 
întreceri în turul H și tur
neul final.

ÎNOT. Bazinul Dinamo, de 
la orele 10 și 17 : întreceri 
preliminare și finale.

TENIS. Terenurile T.C.B., 
ora 9 : întreceri semifinale.

TENIS DE MASA. Sala „23 
August", de la orele 9 și 16 : 
întreceri semifinale și finale.

VOLEI • Sala Olimpia, ora 
9 : România — Danemarca 
(f) ; Olanda — S.U.A. (f) ; 
sala Construcții» ora 9 : Bul
garia — Finlanda (m) ; 
U.R.S.S. — S.U.A. (m) ; ora 
16 : Iran — Italia (m) ; Ja
ponia — România (m).

• CURS DE PERFECȚIONARE 
A ARBITRILOR. După cum am 
mai anunțat, în zilele de 28, 29 
și 30 iulie va avea loc la Sibiu 
cursul de perfecționare a arbitri
lor. La această acțiune au fost 
convocați toți „cavalerii fluieru
lui" din lotul A. precum și cîțiva 
tineri arbitri de perspectivă.

A LA 1 AUGUST, CONSFĂ
TUIRE CU ANTRENORII. în pri
ma zi a lunii august va avea loc 
în Capitală consfătuirea antreno
rilor care lucrează La ecni- 
pele din Diviziile A și B. în a- 
ceeași zi se va face și analiza 
anului competițional 1976—1977.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
8-6 ; Cardini (Italia) — Nendza 
(R.F.G.) 7—6, 7—5 ; Ricci (Italia) 
— Ardeleanu 6—0, 6—0 ; Mallet 
(S.U.A.) — Elzinga 6—9, 6—3 ;
Stevenson (S.U.A.) — Cardini
6—0, 6—0 : dublu mixt : Rocco, 
Domini (Italia) — Turcat, Faivre 
(Franța) 6—3, 6-2 ; Sellers, Orr 
(Australia) — Ruse, Woringer 
(Franța) 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA. Feminin :
Salo (Japonia) — Sanabria 
(Mexic) 3—0, Kastorz (R.D.G.) — 
Ortner (Austria) 3—0, Trouet 
(Belgia) — Morillo (Venezuela) 
3—o, iankova (Bulgaria) — Hersz-
teyns (Belgia) 3—0, Champion 
(Canada) — Lopez (Venezuela) 
3—2 ; masculin : Hoffmann
(R.D.G.) — Horvath (Austria)
3—o, Szăll (Ungaria) — Pedida 
(Israel) 3—0, Ikushima (Japonia)

— Caballero (Mexic) 3—0, Boro- 
vic (Iugoslavia) — Kolm (Aus
tria) 3—0.

TIR. Pușcă liberă, 3X40 f : 1. 
Andres Lundvall (Suedia) 1097 p :
2. G. Calissano (Italia) 1093 p ;
3. A. Endrizzi (Italia) 1005 p : 
poziția picioare : 1. A. Lundvall 
344 p ; 2. M. Kossmann (R.F.G.) 
342 p ; 3. W. Grimm (R.F.G.) 
340 p : poziția genunchi : 1. A. 
Endrizzi 374 p ; 2. E. Todorov 
(Bulgaria) 371 p ; 3. G. Calissano 
370 p.

VOLEI. Bulgaria — S.U.A. (m) 
3—0 (11, 9, 7) : U.R.S.S. — Olan
da (m) 3—0 (1. 5, 3).
Moteriaîe redactate de P. ViN- 
TILĂ, H. ALEXA NDRESCU, I. 
GAVRILESCU, A. VASILESCU și 

A. VASILFU

C1ȘT1G URILE TRAGERII LOTO 
Din 15 IULIE 1977 : Extragerea 
I : Cat. 1 : 1 variantă 25% a 
50.000 lei ; Cat. 2 : 2,15 variante 
a 18.334 lei ; Cat. 3 : 6,50 varian
te a 6.230 lei ; Cat. 4 : 22,05 a 
1.836 lei ; Cat. 5 : 60 variante a 
675 lei ; Cat. 6 : 158,25 variante a 
256 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
17.489 lei. Extragerea a Il-a : 
Cat. A : 1 variantă 10% = auto
turism „Dacia 1300“ ; Cat. B : 5,40 
variante a 6.622 lei ; Cat. C : 7,75 
variante a 4.614 lei ; Cat. D : 14,20
variante a 2.518 lei ; Cat. E : 41,20
variante a 868 lei ; Cat. F : 123,65 
variante a 289 lei ; Cat. X : 1.411
variante a 1O0 lei ; REPORT CA
TEGORIA A : 56.158 lei. CONS
TANTIN ION, din Tîrgovtște, cîș
tigă un autoturism „Dacia 1300" 
la categoria A.



în C. TI. de scrimă
Ieri, in cadrul unei festivitâfi Narea sfirDfltoarc a poporului prieten polonez

NADIA COMĂNECI A PRIMIT 
PREMIUL AGENȚIEI TASS 
OFERIT CELEI MAI BUNE

SPORTIVE
După cum s-a anunțat la 

timp, ancheta internațională 
a redacției sportive a Agen
ției TASS a desemnat pe 
tripla noastră campioană o- 
limpică, Nadia Comăneci, 
drept cea mal bună sportivă 
a lumii în anul 1976.

Ieri. în cadrul unei festi
vități desfășurate la Casa 
de cultură a sindicatelor din

A LUMII
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, celebra gimnastă 
româncă a primit premiul 
Agenției TASS, o plachetă 
metalică încrustată cu mo
tive sportive. Trofeul a fost 
înmînat de către Oleg Ja- 
dețki, corespondent al Agen
ției TASS la București, care 
a felicitat pe Nadia Comă
neci pentru alegerea ei ca 
cea mai bună sportivă a lu
mii și i-a urat multe succe
se în viitoarele competiții 
internaționale și la Jocurile 
Olimpice de la Moscova, din 
anul 1980. Nadia Comăneci 
a fost de asemenea felicita
tă călduros de tovarășa Flo- 
rica Leuștean, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, de reprezentanți ai 
Federației române de gim
nastică și de oficialități 
sportive locale.

Nadia Comăneci a mulțu
mit călduros pentru desem
narea sa de către Agenția 
TASS drept cea mai 
sportivă a lumii 
premiul primit și 
că se va pregăti 
aduce gimnasticii 
noi titluri și medalii, pentru 
a confirma încrederea pe 
care i-o acordă iubitorii 
sportului din țara noastră și 
din întreaga lume.

bună 
și pentru 
a declarat 
pentru a 
românești

DEBUT PROMIȚĂTOR 
AL ECHIPEI NOASTRE 

DE SABIE
Printre învinse, formația

Poloniei (9-4)
Finala probei masculine de 

floretă pe echipe din cadrul 
campionatelor mondiale de 
scrimă de la Buenos Aires se 
va disputa între selecționatele 
Italiei și R.F. Germania. în 
semifinale, Italia a întrecut 
cu 8—7 formația Poloniei, iar 
R.F. Germania a cîștigat cu 
9—4 întîlnirea cu echipa 
U.R.S.S.

în primul tur al probei de 
sabie pe echipe, forma
ția României (Irimiciuc, Pop, 
Marin, Mustață, Nilca) a ter
minat neînvinsă una din gru
pele preliminare (D). Ea a 
cîștigat cu 15—1 în fața repre
zentativei Mexicului, cu 16—0 
la formația Columbiei și cu 
9—4 în confruntarea cu puter
nica echipă a Poloniei !

Cu aceste victorii, sabrerii 
români s-au calificat în turul 
următor.

Au rămas, de asemenea, în 
competiție formațiile Uniunii 
Sovietice, Ungariei, R.F. Ger
mania, Italiei, Spaniei, Angli
ei ș.a.

Cîteva rezultate mai impor
tante din primul tur al compe
tiției : Italia — Spania 9—1, 
Ungaria — Anglia 9—3, U.R.S.S. 
— R.F. Germania 9—1.

SPORTUL ȘCOLAR- Ș
GARANȚIA PERFORMANTELOR DE MÎINL ii

A 33-a aniversare a Zilei In întreaga țară funcțio- \
Renașterii Poloniei, oare se 

'! sărbătorește de întregul nos- 
tru popor la 22 iulie, vine 

'! să consfințească și în acest
I [ an un bilanț general dintre

cele mai fructuoase și op- 
' [ timiste, sesizabil în toate
II compartimentele vieții Po- 
i ; loniei noi socialiste. Afir- 
' r mația este, firește, valabilă 
i | și pentru mișcarea sportivă 
j i poloneză, tot mai consoli- 
i [ dată și mal amplă, cu o 
'i largă bază de masă, pentru 
i i succesele căreia stă mărtu- 
j i rie, între altele, comporta-
11 rea remarcabilă la ultimele 
|i Jocuri Olimpice de vară, la 
i[ care, reamintim, reprezenta- 
J i tiva Poloniei a ocupat, în 
i [ clasamentul neoficial pe 

nează astăzi aproape 100 de «J 
școli sportive, cu peste 
12 000 de elevi, dar numă- «J 
rul tinerilor școlari antre- }> 
nați în activitatea sportivă j, 
este mult mai mare. Se a- 5 
preciază că din cele 8 mill- 4 
oane de elevi, aproximativ 5 
800 000 fac sport în mod £ 
regulat, beneficiind de o !" 
bază materială modernă. 4 
Jumătate din cele 24 000 de 
școli ale Poloniei au un pro- 4 
gram lărgit de educație fizică, ? 
mergînd pînă la 6 ore pe 4 
săptămînă, conduse de pro- J 
fesori și antrenori cu înaltă 4 
calificare. Numai în școlile 5j 
sportive, de exemplu, lu- ț 
crează 233 de antrenori și >J 
354 de profesori de educație 4

BDAELCă^ EVOLUȚIE BUNĂ A SPORTIVILOR ROMÂNI
• La polo, România - Grecia 7-6 • Camelia Hoțescu p Anca 

Miclăuș, campioane la înot

SOFIA. 21 (prin telefon). Re
prezentativa României a întîl- 
nit în meciul inaugural al Bal
caniadei de polo echipa Gre
ciei de care a dispus cu scorul 
de 7-6 (3—1, 2—1, 1—3, 1—1). 
Sportivii români au început par
tida cu mult aplomb, conducînd 
cu 3—0, dar pe parcurs între
cerea s-a echilibrat, sportivii 
greci luptînd cu multă tenaci
tate. De la 3—0 scorul a ajuns 
la 3—2, el evoluînd apoi astfel: 
4-2, 5—2, 5—4, 6—4, 6—5, 7—5 
și 7—6. O contribuție impor
tantă la succesul selecționatei 
române a avut portarul Popes
cu. Au înscris : Munteanu 2, 
Mirea 2, Gaiță, Olac, Gyarfas 
pentru România, respectiv Ga- 

In grupa scmiiinaia a „Cupei Oalca"

rifalos 2, Glefteriadis, Guvîg- 
vetopoulos, Aronis și Karako- 
kos. Au arbitrat Pizzaro (Ita
lia) și Gaidarov (Bulgaria).

în alt meci, Bulgaria — Tur
cia 18—1 (3—1. 4—0. 5—0, 6—0).

Poloiștii români vor juca în 
continuare cu Iugoslavia (vi
neri), Turcia (sîmbătă) și Bul
garia (duminică).

TOMA HRISTOV
SANDANSKI, 21 (prin tele

fon). în bazinul olimpic din lo
calitate au început întrecerile 
de înot și sărituri ale Balca
niadei de natație, în cadrul că
rora sportivele românce Ca
melia Hoțescu și Anca Miclăuș 
au avut comportări foarte

bune, cucerind locul I în pro
bele de 200 m bras (cu record 
balcanic) și respectiv 100 m 
delfin. Rezultate. 200 m BRAS 
(f) : Camelia Hoțescu 2:45,93— 
R.B. ; Ligia Anastasescu 2:49,78; 
Daniela Vakareeva (Bulgaria) 
2:50,01 ; 100 m DELFIN (f) :
Anca Miclăuș 1:05,42 ; 100 m
LIBER (m) : G. Gheorghiev 
(Bulgaria) 54,33 ; K. Encev 
(Bulgaria) 55,19 ; I. Miclăuș 
55,70 ; 200 m BRAS (m) : G. 
Dangalakov (Bulgaria) 2:27,51 
—R.B. ; N. Morfis (Grecia) 
2:32,16 ; D. Bobev (Bulgaria) 
2:33,20 ; 100 m LIBER (f) ;
Radosveta Ciukova (Bulgaria) 
1:00,17—R.B. ; Daniela Geor
gescu 1:00,67 ; Carmen Bunaciu 
1:01,88; TRAMBULINA 3 m 
(f) : Maria Aleksandrova (Bul
garia) 420,40 p ; Mihaela Ata- 
nasiu 415,45 ; Magdalena Toth 
402,75.

Elevii unei școli sportive din Varșovia la un antrenament 
de atletism, • ■desfășurat pe modernul 

Ochocie
stadion din cartierul

onorant loc 5. 
prestație de la 

însemnat pen
al 

și Turismului, 
Comitetul Olimpic

puncte, un 
Notabila

Montreal a 
tru Comitetul General 
Sporturilor 
pentru ~
Polonez, ajuns la remarca
bila vîrstă de 60 de ani, 
pentru întreaga noastră opi
nie publică, adînc implica
tă în viața sportivă, nu doar 
un prilej de laude și aplau
ze, ci și o ocazie de analiză 
profundă și lucidă în ca
drul căreia s-a atras aten
ția că mulți dintre cei dis
tinși cu medalii la Montreal 
se apropie, prin scurgerea 
firească a anilor, de apusul 
carierei. S-a insistat atunci 
asupra ideii de a se acorda 
o atenție și mai mare lăr
girii bazei de masă a spor
tului polonez, răspîndirii și 
consolidării lui în unitățile 
școlare.

specializați. Drept ur- 
o statistică recentă

fizică 
mare, 
vorbește despre prezența în 
școlile sportive poloneze a 
3 maeștri ai sportului de 
categorie internațională, 
18 ............................
de 

a 
maeștri ai sportului, a 87 
sportivi de categoria I 

toți tineri care învață și 
desăvîrșesc măiestriaîȘi 

sportivă în același timp, îm- 
binînd pregătirea profesio
nală cu cea sportivă.

Acordînd o atenție deose
bită răspîndirii și dezvoltă
rii sportului în școli, mișca
rea sportivă poloneză por
nește de la convingerea, ve
rificată din plin la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, că 
temelia succeselor de mîi- 
ne se așază astăzi.

JAN WOJDYGA 
„Przeglad Sportowy" - 

Varșovia i.
ROMÂNIA - AUSTRALIA 1-1

In partida de dublu, oaspeții
Joi după amiază, pe „cen

tralul" de la Progresul a înce
put întîlnirea de tenis dintre 
echipele de tineret (sub 21 de 
ani) ale României și Austra
liei. contînd pentru una din 
grupele semifinale ale „Cupei 
Galea". Rachetele nr. 1 ale ce
lor două reprezentative. Ma
rian Mîrza și Charles Fancutț, 
și-au disputat primul meci. 
După un joc în care sportivul 
român și-a pregătit mai bine 
loviturile 
să aducă 
peî sale. 
6—4. 6—2

Ne-am
Dîrzu — ___ ___
fost prezent la multe turnee în 
Europa și dincolo de Ocean — 
să înscrie un al doilea punct, 
atît de necesar reprezentativei 
României. Dar în confruntarea 
sa cu Brad Drewett, tenisma- 
nul român a avut o evoluție 
bună doar în primul set pe 
care l-a cîștigat cu 6—3. Apoi, 
greșind nepermis de mult 
(serii de voleuri și smeciuri în 
fileu și in aut. nenumărate du- 
ble-greșeli). Dîrzu a cedat ur
mătoarele două seturi. în cel 
de-al treilea, mai ales, cînd 
cond .cea cu 4—2 și 30—0. Dîr
zu a avut o cădere inexplica
bilă. Sau mai exact spus, ex
plicabilă prin precaritatea con
diției sale fizice în 
de fată ! Fancutt a 
3—6. 6—1. 6—4

Nici în partida 
sportivii români nu 
luai satisfăcător. La 
puțin timp după 
schimburi de mingi 
Dîrzu pierdeau

ofensive, el reușește 
un prim punct echi- 
Mîrza a cîștigat cu

fi așteptat ca Andrei 
care anul acesta a

momentul 
cîștigat cu

de dublu 
au evo- 

foarte 
primele

Mîrza — 
două seturi

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
conduc cu două seturi și 5-3

(4—6, 1—6) în fața perechii 
australiene Drewett — Fancutt. 
Setul al treilea s-a întrerupt 
din cauza întunericului la si
tuația de 5—3 în favoarea a- 
ustralienilor. Suedia a cîștigat 
cu 4—1 în fața Iugoslaviei, 
prin ultimul meci de simplu 
jucat miercuri : Kallquist — 
Ostoja 7—5. 6—1. Ieri, Suedia 
conducea cu 2—1 reprezentati
va Cehoslovaciei (Samuellsson 
— Kulhaj 6—2, 6—4 ; Kallquist 
— Lendl 6—2, 6—2 ; Eriksson, 
Wahlstrom — Lendl, Navratil 
3—6, 4—6. 2—6). Azi. de la ora 
15, se dispută ultimele meciuri 
de simplu.

Ion GAVR1LESCU

$

• Turneul de la Singapore a 
fost cîștigat de Steaua Roșie Bel
grad, care a învins în finală cu 
3—1 (2—0) pe Celtic Glasgow. Au 
marcat : Filipovici (2) și Petro- 
vlcl, respectiv Lennox, 
nalty. Pe locul 
Londra.

• St. Etienne a 
propriu, cu 3—2 , 
vest-germană Borussia Dortmund.
• Echipa F.C. 

aflată tn turneu 
fost Învinsă cu 
Botev Vrața.

• tn etapa a 
natului U.R.S.S.. 
Kiev a învins cu

Alte rezultate : Lokomo- 
Ararat Erevan 

Lvov — Dlnamo

3 :

tnvins 
(1-1).

din pe- 
Arsenal

pe teren 
formația

Karl-Marx-Stadt, 
tn Bulgaria. a 
2—1 (1—0) de

15-a a campio- 
echlpa Dlnamo 
1—0 pe Dlnamo

Tbilisi. ___
tiv Moscova •
1—1 ; Karpatl
Moscova 1—1 ; Torpedo Moscova 
— Kairat Alma ‘ ‘
mele clasate :
1. Dinamo Kiev
2. Dinamo Tbilisi
3. Lok. Moscova

Ata 1—0. Pri-

• Jucînd în Columbia, cu 
echipa Independiente din Santa 
Fă, selecționata R.D. Germane a 
terminat la egalitate : 1—1 (0—0). 
Au marcat : Hoffmann (min. 87) 
pentru oaspeți, respectiv Cierra 
(min. 88).
• In turneul de la Sydney : 

Australia — Arsenal Londra 3—1 
(1—0). La turneu mai participă 
Steaua Roșie Belgrad șl Celtic 
Glasgow.
• A început campionatul Po

loniei - ediția 1077/1978. In 
meciul inaugural : Legia Varșovia 
— Ruch Chorzow 3—0.

• In meci amical, la Reykja
vik : Islanda — Suedia 0—1 (0—0), 
prin golul marcat de Johansson.
• In med amical, la Oakland 

(S.U.A.) : Bayern Munchen — 
Sel. Mexic 4—2 (2—2). Au mar
cat Gerd Milller (2), Oblak (2). 
respectiv Sillier șl Martinez. Cele 
două echipe se vor întîlnl din 
nou la Los Angeles.

IZOLAREA
lntr-o recentă știre, prove

nită de peste Ocean, se a- 
rată că — sub semnul luptei 
împotriva segregației rasia
le in sport — la New York 
a fost creat un comitet care 
își propune să acționeze îm
potriva organizării de întîl- 
niri între echipele sportive 
din Statele Unite ale Ame- 
ricii și cele din 
Sud-Africană. 
de asemenea, 
organizații — 
t’ve — s-au 
campanii.

lată un semn încurajator 
pentru victoria rațiunii și in

Republica 
Se amintește 
că mai multe 
politice spor- 
raliat acestei

RASIȘTILOR
acest domeniu, 
că americană 
de necesitatea 
clara opțiunea

Opinia publi- 
ia cunoștință 
de a-și de- 
in raport cu

CHENAR EXTERN

odioasa politică de apartheid, 
practicată de regimul de la 
Pretoria.

tn sport răspunsul prompt 
și eficace la aplicarea discri
minării este: izolarea. După 
cum se știe, mișcările spor
tive sud-africane și rhodesie-

ne sint de mai multă vre
me excluse din marea fa
milie olimpică. Doar unele 
federații Internationale în
trețin relații cu organisme
le din acele părți ale lumii. 
Tot mai rari sint sportivii 
care acceptă să facă o de
plasare pînă la Johannesburg 
sau Capetown, la Salisbury 
sau Bloemfontein.

Acum, la această largă ac
țiune de solidaritate trebuie 
să adăugăm și recenta ini
țiativă de la New York, me
nită să condamne segrega
ția sub orice formă, deci, fi
rește. si in sport.

• TELEX ®
BOX • După cum transmite a- 

genția D.P.A., campionatele euro
pene (amatori) din anul 1979, pro
gramate în orașul Koln, se vor dis
puta în prima jumătate a lunii mai. 
• In semifinalele turneului ,,Cordova 
Cardin" din orașul Matanzas (Cuba), 
la cat. mijlocie mică, pugilistul cu
banez Ezequiel Blanco l-a învins prin 
k.o., în rundul 2, pe Dumitru Petro
pavlovsk! (România).

CICLISM > Prima etapă a Turu
lui Scoției (153 km) a revenit în 
3h 44:54,0 englezului Sid Barnas, care 
i-a întrecut la sprint pe polonezul 
Stanislaw Szozda și cehoslovacul Petr 
Matousek • Cea de-a 19-a etapă a 
Turului Franței (Saint Trivier sur 
Moignans - Dijon 171,500 km) a re
venit olandezului Geerie Knetemann, 
în 4h 29:17 Situația în clasamentul 
general este neschimbată : conduce 
Thevenet (Franța), urmat de Kuiper 
(Olanda) la 8 sec. Astăzi se dis
pută etapa decisivă, o cursă contra- 
cronometru individual pe distanța 
de 50 km. la Dijon

RUGBY. > in campionatul 
U.R.S.S., echipa Academiei de avia
ție Juri Gagarin" a întrecut cu 
10-6 formația Slava, consolidîndu-și 
poziția de lideră în clasament.

ȘAH • Cea de a 7-a partidă a 
meciului dintre Viktor Korcinoi și Lev 
Polugaevski, care-și dispută la Evian 
(Franța) una dintre semifinalele 
turneului candidaților la titlul mon
dial, s-a încheiat la mutarea 43 cu 
victoria lui Korcinoi, care conduce 
acum cu 6—1 > In turneul feminin
de la Decin (Cehoslovacia), după 
11 runde conduc în clasament Vo- 
kralova, Klimova și Hartston, cu cite 
7 p. Maestra româncă Lia Bogdan, 
care în runda a 11-a a remizat cu 
Zagorovska, se află oe locul 5. cu 
0*/î p.

TENIS e In turneul de la Sopot : 
Fibak - Fassbender 4-6, 6-1, 6-2 ; 
Dibley - Djiemalski 6-4. 7-5 ; 8.
Mottram - Steinhofel 6-4, 7—4 a 
dublu : Fibak Dibley - Mottram, 
Fassbender 6-4, 7-6 In turneul
de Ic Washington : Vilas - L. 
Gottfried 6—2, 6—4 ; Franulovi<~: -
Waltke 6—3. 6—4 ; Tanner — Bohm
stedt 6-1 6-4 ; Dent - Gebert
7-5. 6—2 : Alexander - Cahill 6—1, 
6-4 •.
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