
succesul tinerilor boxeri români la Balcaniadă:

II PARTICIPANT!-11 MEDALII!
Noi campioni balcanici de juniori

Viorel Ioana, Alexandru Giurgiu și Marin If rim
La Atena s-au încheiat în

trecerile celei de a IlI-a ediții 
a Balcaniadei de box pentru 
juniori, la care au participat 
tineri pugiliști din România, 
Iugoslavia (cite 11 sportivi), 
Bulgaria (10). Grecia (9) și Tur
cia (8). Cei 49 de concurenți au 
susținut 38 de întilniri, în ca
drul a trei reuniuni, ținute pc 
vechiul stadion olimpic de mar
mură din capitala elenă.

Delegația României a încheiat 
competiția cu un frumos succes, 
obțînind locul I in clasamentul 
pc puncte, ca urmare a celor 
11 medalii cucerite de cei 11 
tineri pugiliști !

în gala finalelor, cinci boxeri 
români au urcat în ring. Dintre 
ei, trei au primit titlul și me
dalia de campion 
musceleanul Viorel Ioana (pa
nă) — care l-a 
puncte pe bulgarul Kuprinski, 
brăileanul Alexandru Giurgiu 
(semimijlocie) — învingător net 
la puncte în fața bulgarului 
Plamenov și bucureșteanul Ma-

balcanic :

întrecut la

în C. E. la tenis de masă

JUNIOARELE NOASTRE ÎN LUPTA
PENTRU UN LOC PE PODIUM

VICHY, 25 (prin telefon). 
Simbătă după-amiază a înce
put în această stațiune balneară 
cea de a 20-a ediție a C.E. de 
juniori la tenis de masă. Pe 
cele 15 mese de joc, instalate 
în două -săli ale frumosului 
parc sportiv „Pierre Coullon", 
își dispută întiietatea concuren- 
ți din 28 de țări, printre care 
și reprezentanți ai țării noastre, 
înscriși în probele pe echipe la 
juniori și junioare I și la ju
nioare II.

Cele mai bune rezultate le-au 
obținut pînă acum participante
le la junioare II. Ele se află 
acum în lupta pentru un loc 
pe podium, urmînd să-și dispu
te această șansă cu selecționata 
Olandei, într-una din semifina
lele turneului pentru locurile

REPREZENTAREA TENISULUI NOSTRU IN „CUPA DAVIS“
ESTE PUSA,

< PARIS, 25 (prin telefon). — 
A fost o seară tristă, duminică 
pe Roland Garros, atunci cînd 
ultimele mingi ale meciului 
Năstase — Proisy l-au înscris 
pe tabela luminoasă învingă
tor pe Ilie Năstase dar, în 
schimb, echipa României era 
eliminată prematur din „Cupa 
Davis". Ne-am amintit că 
exact cu 50 de ani în urmă, 
marea echipă a Franței, cu 
Borotra, Lacoste și Cochet, eli
minase o echipă română care 
nu emitea nici o pretenție, iar 
acum, deși rolurile erau inver
sate, favorită fiind echipa Ro
mâniei, Ilie Năstase, cel pu
țin tot atît de faimos acum 
ca mușchetarii tenisului fran
cez de atunci, a „clacat" în fața 
lui Jauffret și astfel dorințele 
iubitorilor tenisului din țara 
noastră, de a se ajunge, din 
nou, într-o finală, au naufragiat 
pe malurile Senei.

Este sigur că cel mai afec
tat dintre românii prezenți pe 
Roland Garros a fost Ilie 
Năstase. în momentele de 
descurajare care au urmat în- 
fringerii în fața lui Jauffret, 
Năstase a declarat presei fran
ceze că își ia rămas bun de

BELGRAD, (Agerprcs). — în 
localitatea iugoslavă Kladova 
s-a desfășurat un concurs in
ternațional de lupte greco-ro- 
mane, la care au participat 
sportivi din Bulgaria, R.F. Ger
mania, România, Iugoslavia și 
alte țări. Printre protagoniștii 
competiției s-au numărat și 
luptătorii români Nicolae Zam
fir (52 kg), Ivan Savin (100 kg), 
Si Roman Codreanu (peste 100 
kg). clasați pe primul loc la 
categoriile respective. George

meda-
Radu 

Sultan 
boxeri

Fănică Ciocoiu (semi- 
— învinși în semifinale 
ce aveau să devină cam- 
balcanici — precum și 

Butnaru (cocoș), Petre

rin Ifrim (mijlocie) — realiza
torul unei rapide victorii (prin 
abandon în rundul 2) asupra 
boxerului turc Teker. Ceilalți 
finaliști români au pierdut la 
puncte, după partide foarte e- 
chilibrate, obținînd astfel 
Iii de argint : Daniel 
(muscă) și Haralambie 
(semiușoară). Alți șase 
români au obținut medalii de 
bronz : Petre Fieraru (semimus- 
că), Viorel Burde (mijlocie mi
că) și ’ “ '
grea) 
de cei 
pioni 
Florin
Focaru (ușoară) și Ion Cernat 
(grea).

Clasamentul pe puncte al 
competiției se prezintă astfel : 
1. ROMÂNIA 52 p ; 2. Bulga
ria 48 p ; 3. Iugoslavia 45 p ; 
4. Grecia 34,5 p; 5. Turcia 22,5 p.

Viitoarea ediție a campiona
telor balcanice pentru boxerii 
juniori se va organiza, în toam
na anului 1978, în Iugoslavia.

1—4. în prima parte a întrece
rii, tinerele sportive românce 
nu au cedat nici un m'cci în 5 
jocuri, pe care le-au cîștigat 
net ! Iată rezultatele : cu Da
nemarca 3—0, cu Norvegia 3—0, 
cu Scoția 3—0, cu Italia 3—0 și, 
în derbyul seriei preliminare C, 
cu Ungaria, tot 3—0. O excelen
tă impresie a produs Mela 
Doinea, care n-a pierdut nici 
un set.

în concursul junioarelor de 
categoria I, echipa României 
este, de asemenea, 
pentru turneul final (locurile 
1—8), după ce a învins în gru
pa G pe favorita întrecerii, se
lecționata Poloniei, cu 3—0. în

calificată

(Continuare in pag. a 4-a)

da la 
cxpli- 
marea

■ ■ ■ ■■ ■ Wil, fell

la „Cupa Davis", deci 
reprezentativa României, 
cînd hotărîrea sa prin 
lui uzură după un deceniu de 
joc continuu. Socotim că a fost 
o declarație pripită, din moment 
ce alți jucători mai vîrstnici ca 
el, in primul rînd Jaufrret, 35 
de ani (Năstase, 31 de ani) și 
alții pot reprezenta cu succes 
echipele lor în „Cupa Davis". 
Sîntem convinși că Ilie Năs
tase va reveni asupra declara
ției. Reprezentarea tenisului 
românesc are nevoie și mai 
poate conta cîțiva ani pe Ilie 
Năstase, care se numără printre 
marii jucători ai lumii, dar a- 
ceastă reprezentare are nevoie 
de un Ilie Năstase care se pre
gătește în mod organizat, or
donat, pentru „Cupa Davis", 
pentru echipa României, sacri- 
ficînd o parte din turneele in
dividuale în folosul echipei 
naționale de tenis. Aceasta ar 
însemna ca el să se prezinte 
odihnit în „Cupa Davis", cu cit 
mai puțină uzură nervoasă și 
fizică. „Cupa Davis” ar trebui 
să devină pentru el un scop 
și nu o prezență pasageră, de 
multe ori între două avioane, 
în funcție de programul

Dumitriu și Nicolae Lăcrățcanu 
au ocupt locul 2 la categoriile 
100 kg și, respectiv, peste 
100 kg.

Iată ceilalți cîștigători : cat. 
57 kg — Huber (R.F. Germa
nia) ; cat. 62 kg — Frgici (Iugo
slavia) ; cat. 68 kg — Krauss 
(R.F. Germania) ; cat. 74 kg — 
Konc (Iugoslavia); cat. 78 kg 
— Major (Iugoslavia) ; cat. 82 
kg — Hristov (Bulgaria) ; cat. 
90 kg — Klaus (R.F. Germa
nia).
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Festivalul sportului sătesc
sub generosul însemn

al „DACIADEI"

„NOI VREM
SĂ FIE 

SĂ AIBA

CA TOTUL
FAIN, 

CU TOȚII
0 AMINTIRE DIN COMUNA N0ASTRA“
• „A fost o întrecere cum nici nu-ți vine să crezi I" © Pe podium la... 71 de ani

Fază din meciul de volei dintre echipele județelor Suceava șl 
Maramureș

Cînd componcnții echipei de 
fotbal din Satulung porniră 
către vestiare, în aplauzele 
spectatorilor care le răsplăteau 
astfel succesul, începură să 
cînte o melodie, ce s-a dovedit 
a fi, în cele din urmă, un 
lait-motiv al întregii sărbă
tori sportive. „Maramurăș, țară 
veche / Cu oameni l'ăr’de pă- 
reche„.“ — cuvinte simțite cu 
sufletul și de reprezentanții 
județelor Bistrița-Năsăud 
Suceava, veniți pe aceste 
leaguri să întoarcă vizita 
se întreacă în cca de a 

și 
me- 
și să 
treia

A

încărcat. Desigur, în această 
direcție un rol important tre
buie să-l aibă Federația româ
nă de tenis, care să-și oblige

Radu VOIA

(Continuare in pag. 2—3)

LUPTĂTORUL GH. CRISTESCU Șl VOLEIBALIȘTII -
MEDALII DE BRONZ

Astăzi, pe Stadionul Republicii (ora 
16), finala turneului de fotbal, Româ
nia — Bulgaria, și Festivitatea de în

chidere.

«iFlOMANlA t 
bucurești X,

JCCtWRE tOQIAU ALE SURZUOn

Belgianul Van Mulders învin
gător la 1500 m 

Cu prilejul Festivității da închidere a celei de a Xlll-a ediții a
J.M.S. vor fi decernate ți cupele oferite de ziarul ..SPORTUL" pentru : 

e cea mai bună performanță românească — Gheorghe Vădrariu, me
dalie de aur la 23 km marț.
• cea mai bună performanță a oaspeților — Jeffrey Float (S.'J.A.), 

10 medalii de aur la înot.

ediție a „Festivalului sportului 
sătesc", desfășurat sub genero
sul însemn al „Daciadei”.

La Girdani, emoții mari 
pentru localnici. Echipa de vo
lei a satului, condusă de pro
fesorul de limba română 
Traian Marinca (în același 
timp și jucător, și unul dintre 
animatorii sportului din sat în 
calitatea sa de director adjunct 
al Școlii speciale), întîlnește, 
în finală, reprezentativa Suce
vei. „Sînt buni și țâre mi-i 
teamă că vom pierde, dar nu 
ne-om lăsa" — ne spune Va- 
sile Ardelean, președintele 
Consiliului ccmunal pentru E- 
ducație Fizică și Sport, care 
nu uită să ne vorbească și ce 
înseamnă această competiție 
pentru oamenii din Gîrdani. 
Voleibaliștii maramureșeni „nu 
s-au lăsat”, cedind cu greu, în 
fața unei formații mai puter
nice, dar la. capătul unui meci 
despre care arbitrul republican 
V. Szakacs avea să spună că 
„a fost o întrecere cum 
nu-ți vine să crezi !“.

...Se așteaptă sosirea la o- 
rientare sportivă. Prima concu
rentă care ajunge este tot o 
localnică. Din nou exclamații 
de bucurie. După cîteva mo-

nici

Azi iau sfîrșit Jocurile Mondiale ale surzilor, după 9 zile de 
întreceri pasionante, la care mii și mii de spectatori au fost mar
tori emoționați ai acestui mic univers sportiv necunoscut. Impre
sionanta adeziune la sporturile de performanță a tinerilor și 
vîrstnicilor, handicapați de auz și grai, în competiții Ia București, 
constituie o lecție pentru aceia dintre noi care, cu o capacitate 
fizică întreagă, se abțin încă de Ia educație fizică și sport.

In această după-amiază, pe Stadionul Republicii, voni vedea nu 
numai o finală de fotbal palpitantă, dar și o festivitate de închi
dere a Jocurilor, comparabilă în bună parte cu fastul, costumele 
și emoțiile solemnităților olimpice. Vă invităm, dragi iubitori ai 
sporturilor, la finalul „Olimpiadei sporturilor tăcute" cu partici
parea a 1500 de sportivi din 32 de țări,

ATLETISM: 12 RECORDURI
MONDIALE ALE 

COMPETIȚIEI
După 7 zile de întreceri 

teresante, multe din ele 
cheiate cu rezultate de

in- 
în- 

bună 

V

un 
am
un 
a-

mente, electriciana Maria 
Pașca începe să povestească s 
„am confundat pe hartă 
lăstăriș cu un desiș și 
pierdut 30 de minute la 
post de control și să vezi
tunci emoții pentru că o știam 
pe colega mea Valeria Susa că 
aleargă mai bine...". Mezinul 
concurenților, Titel Caușa, din 
Băița, spune, nu fără mîndrie, 
că „și anul trecut, la Suceava, 
am fost cel mai tinăr, dar a- 
cest lucru nu m-a împiedicat 
să ciștig și atunci și acum“.

De la Gîrdani la Ulmeni, șo
seaua șerpuiește 
plopi. Profesorul de 
fizică Ion Lazăr ne 
cupe frumos cizelate 
rul de sticlă

sticlă, 
numai 

ono- 
toate

„mai ales că 
in aceste locuri nu a 
o asemenea competi-

bacul
într-un fel

străjuită de 
educație 

arată trei 
în atelie- 

din Fârcașa: 
„Noi vrem ca totul să fie fain, 
să aibă cu toții o amintire 
din satul nostru”. Mai apoi, 
discutind cu Alexandru Olăhuț. 
secretar adjunct al comitetu
lui comunal de partid, și cu 
Ion Munteanu, contabil prin
cipal la atelierul de 
ne-am dat seama că nu 
satele gazdă s-au simțit 
rate, ci și cele vecine, 
încercind să contribuie la reu
șita organizării, 
niciodată 
avut loc 
fie".

Trecem 
spre 
centrul principal al festivalu
lui, căruia Viorel Hirțău, se
cretar al C.J.E.F.S. Sibiu, pre
zent in schimb de experiență, 
avea să-i înmîncze din partea 
sibienilor o cupă pentru cea 
mai bună organizare. La atle
tism consemnăm, în concursul 
fetelor, o netă victorie sucevea- 
nă. Elena Halip, din Margi
nea, și Mariana lanuș, din Va
ma, au ocupat primele două 
locuri, la triatlon. Peste puțină 
vreme, concurenta din Margi
nea își înscria numele în 
frunte și la cros, dovedindu-se 
o bună atletă, calități pe care

Emanuel FANTANEANU

Someșul cu 
Șomcuța,

(Continuare in pag. 2—3) 

interval atestă nivelul 
al disputelor, buna pre- 

a participanților, în 
a celor din U.R.S.S. și 
Dintre probele ultimei 

a reținut atenția 
masculină de 1 500 m.

valoare. ieri a luat sfîrșit con
cursul atletic, principalul punct 
de atracție al ultimei săptă- 
mîni. Cele 12 noi recorduri 
mondiale ale J.M.S. stabilite în 
acest 
ridicat 
găti re 
special 
S.U.A. 
reuniuni 
cursa 
Confirmînd tradiția valoroșilor

(Continuare in pag 2—3)
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© Atleții talentați, ca și 
florile frumoase, pot răsări 
oriunde pe întreg cuprinsul 
țării. Dar, cu o condiție, 
să existe pasiune și serio
zitate în tot ceea ce se 
întreprinde ! Dacă de la 
Slobozia, din plin Bărăgan, 
s-ar fi ridicat vreun alergă
tor de semifond sau fond 
— cu atîtea crosuri !... —
nu ne-am fi mirat, după 
cum, tot așa, dacă de acolo 
sau din altă parte ar fi ră
sărit vreun alergător de vi
teză ori vreun săritor în 
lungime n-ar fi fost vreo 
minune. Dar, fără supăra
re, fie-ne îngăduită mirarea 
că tocmai de la Slobozia se 
ridică o aruncătoare de su
liță, una dintre probele ce
le mai tehnice și cele mai 
pretențioase din atletism !

Reprezentînd culorile li
ceului din Slobozia, tînăra 
Corina Gârbea (născută în 
1959) — în fotografie — a 
devenit 
pioană 
nioare, 
cu un 
(anul trecut, cel mai 
rezultat : 47,98 m). ]
piui acestei eleve vine să 
întărească ideea că 
cînd este vorba de 
și de seriozitate, „1 
moase“ pot răsări 
chiar dacă 
dintr-un loc lipsesc tradi
ția sau chiar anumite con
diții tehnice speciale ! Ce 
folos că sînt atîtea orașe și 
cu tradiție atletică, și cu 
condiții bune, și cu antre
nori, dar nu apar... atleți !

• Cu ani în urmă, pe 
vremea cînd era sportivă 
activă, Viorica Viscopolea- 
nu impresiona, în mod deo
sebit, printr-o calitate de 
excepție : constanța rezulta
telor sale. Ne amintim, în 
această privință, că în 1964, 
la Jocurile Balcanice des
fășurate la București, Vio
rica a obținut primul loc la

în acest an cam- 
republicană de ju- 

la Poiana Brașov, 
rezultat de 48,80 m 

1 bun 
Exem-

atunci 
pasiune 

.flori fru- 
oriunde, 

eventual —

lungime, realizînd în cele 
șase încercări următoarele 
sărituri : 6,40 m — 6,42 m — 
6,39 m — 6,42 m — 6,46 m
— 6,33 m !

Nu știm dacă această ca
litate poate sau nu poate 
fi transmisă de la un atlet 
la altul, de la un antrenor 
la elevul său, dar cert 
este faptul că Alina Gheor
ghiu, campioana săritoare
lor noastre în lungime, a 
luat, prin „transfer" — de 
la noua sa antrenoare, Vio
rica Viscopoleanu, și ceva 
din constanța acesteia. Iată, 
de pildă, cum a sărit Alina 
la recentul concurs din ca
drul semifinalei „Cupei Eu
ropei” : 6,36 m — 6,34 m — 
6,38 m — 6,68 m — 6,46 m
— 6,42 m. Așteptăm acum 
de la amîndouă — antre
noare și sportivă — pregă
tirea temeinică a asaltului 
decisiv asupra recordului 
țării. în această idee, aș
teptăm și... transferul re
cordului Vioricăi (6,82 m) 
către Alina (6,8... și cît 7).

„ Alina Gheorghiu are 
certe posibilități, ne-a spus 
Viorica Viscopoleanu, să a- 
jungă intr-o zi nu 
recordmană 
lupte chiar 
zultat spre 
vedea !”...

• La Timișoara a avut 
loc concursul republican de 
juniori III al unităților șco
lare cu profil sportiv (44 
unități sportive și 330 de 
atleți). Cîteva rezultate : FE
TE : 80 m : N. Lia (Craio
va) 10,2 ; 600 m : E. Mar
ton (Tg. Secuiesc) 1:38,0 ; 
1 000 m : A. Turti (Tg. Se
cuiesc) 2:55,8 ; 80 mg : R. 
Rainea (C-lung) 11,9 ; 200
mg : Rainea 29,2 ; lungime: 
G. Coteț (Focșani) 5,24 m ; 
înălțime : 
(Timiș.) 
L.
disc : M. 
ransebeș)

numai 
națională, ci să 
pentru un re- 
7 metri. Veți

Bugby GREȘELILE TACTICE
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a „Turneului 
rugby, compe- 

rezervată 
țara

Inițiatoare 
„Prietenia” la 
tiție internațională 
jucătorilor sub 18 ani, 
noastră a fost, în același timp, 
organizatoarea ediției inaugu
rale. Se credea că întrecerea 
— destinată a pregăti garnitu
rile pentru proxima edi
ție a Campionatului european 
F.I.R.A. pentru juniori (sub 
19 ani) — va însemna un suc
ces al tinerilor noștri „trico
lori". Pînă la partida finală, 
o asemenea perspectivă a exis
tat realmente. In ambele me
ciuri ale grupei B, echipa Ro
mâniei, acționînd dezinvolt, cu 
fantezie, valorificîndu-șl cunoș
tințele, realizase victorii cate
gorice, firești. Era de aștep
tat ca și în ultimul joc, deși 
întilneau un adversar apropiat 
ca valoare, reprezentanții noș
tri să evolueze la nivelul 
maxim al posibilităților lor și 
să reușească astfel un meritat 
succes : cucerirea trofeului. 
Spre surprinderea generală, în
să, nu a fost așa. Partida nu 
a mai fost abordată — ca și 
cele anterioare — cu aplomb, cu 
angajare deplină, cu luciditate, 
atuuri absolut necesare în fa
ța unui adversar avantajat de 
gabarit, remarcabil prin omo
genitate psihică, decis să dea

o replică dîrză favoritei. Dim
potrivă (și de neînțeles), 15-le 
României a acționat — în ciu
da unei presiuni continue și 
chiar a unei evidente dominări 
teritoriale — crispat, chiar și 
atunci cînd avea avantaj (el 
a condus la pauză și pînă spre 
final), nereușind să găsească 
soluții la numeroasele 
pe care șl Ie-a creat.
ultimele 15 minute au oferit 
cel puțin 5 situații extrem de 
favorabile (după grămezi în 
„22”-ul advers) pentru a rea
liza un avantaj comod, nece
sar victoriei. Numai degringo
lada în care s-au aflat înain
tașii — 
de la „i 
după accidentarea lui 
— explică sterilitatea 
rilor repetate, nereușita 
ansamblu a echipei. S-a 
șit mult, îndeosebi tactic 
am înțeles de ce, de pe 
gine, antrenorii nu au inter
venit oportun), s-au manevrat 
cu stîngăcie multe baloane 
(consecința unei pregătiri teh
nice deficitare), înaintașii s-au 
grupat „cu încetinitorul" (doar 
Șt. Constantin a dat satisfac
ție pe deplin), a lipsit — real
mente — clarviziunea.

Credem că, peste toate aces
te slăbiciuni, apare una de

Tenis
(Urmare din pag. I)
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SE PLĂTESC!

Moto

DOAR 9 CONCURENȚI!

ll

ocazii 
Astfel,

Tiberiu STAMA
Geo RAEȚCHI

și Alexandru 
tehnicienii de la 
rămas, așadar,

Or, 
performantă va putea fi

fond : alcătuirea unui lot din 
circa 10 centre. in condițiile 
unui interval mult prea scurt 
pentru omogenizare. Este și a- 
ici vorba tot de o carență de 
ordin... tactic, care, din*păcate, 
s-a plătit scump.

Tinerii noștri rugbyști, res
ponsabilii reprezentativei Con
stantin Vasile 
Ștefu (dar și 
cluburi...) au 
datori !

și mai ales jucătorii 
.deschidere" (îndeosebi 

Lungu) 
atacu- 

de 
gre
fau 

mar- In cadrul etapei a patra a 
campionatului de viteză pe cir
cuit, desfășurată duminică la 
Tg. Mureș, a surprins neplăcut 
felul în care s-au prezentat lu
crurile în proba rezervată mo
toretelor „Mobra" (clasa 50 cmc). 
S-a constatat, cu acest prilej, 
că după un început bun în noul 
campionat, cînd la startul cla
sei respective au fost prezenți 
numeroși concurenți din rîndu
rile începătorilor, cu fiecare e- 
tapă numărul participenților s-a 
redus tot mai mult. Duminică, 
de pildă, la start s-au aflat 
doar 9 alergători, dintre care 
4 de la Centrul-moto I.I.R.U.C. 
București. Ceea ce este extrem 
de puțin, mai ales că este vor
ba tocmai de acea probă care 
ar fi trebuit să fie cea mai 
populată, ea fiind considerată 
— pe bună dreptate — ca prin
cipala poartă de acces către 
motociclismul de înaltă perfor
manță din țara noastră. Or, 
cu numai 9 concurenți despre 
ce performanță va putea fi 
vorba în viitor ? (T. I.)

datată ig 
eveniment 
drornul di 
lifte din-! 
oL a,cope'Calul nu 
ae", Ci ui 
oasise și , 
*» fine, , 
ehei în 
Puști car, 
Pentru a 
(din prot 
fost refu: 
foee, au 
tea mirt 
umple cu 
ne ață de 
. Ded, î 
•not cum 
eu tradiț 
~ niște 
vețe acesi 
ulungați 
aveam ș, 
(orgulesc,

lităților 
ceea ce 
arareori

Acest 
nia a arătat, de asemenea, că 
Dumitru Hărădău nu are, la 
26 de ani, posibilitățile tehnice 
pentru un „daviscupman" de 
primă categorie. In această 
competiție nu se poate lupta 
numai cu bune intenții și cu
raj. Trebuie clasă de joc. Sînt 
necesare victorii.

Prin urmare, după această 
eliminare cu totul neonorabilă, 
tenisul românesc de „Cupa Da
vis” este pus la grea încercare 
pentru viitorul apropiat. Solu
țiile nu sînt prea multe :

1. — Ilie Năstase să joace 
mai departe in „Cupa Davis" 
pină la virsta lui Jauffret, dc 
pildă, și in acest scop să se 
pregătească sub conducerea fe
derației și a unui antrenor ca
pabil, cu prestigiu, iar el în
suși să pregătească in viitorii 
4 ani urmași in „Cupa Davis".

De fapt, de ce tenisul nos
tru nu ar avea un „căpitan ju
cător” ea de pildă Ion Țiriac, 
a cărui contribuție s-a văzut 
clar în victoria din jocul de 
dublu ? De ce tenisul românesc, 
care datorează enorm lui Ti
riac și Năstase, după cum 
și acești doi uriași ai tenisului 
nostru datorează la rîndul lor 
mult mișcării sportive șl opi
niei publice sportive românești, 
nu ar beneficia de o nouă e- 
chipă de „Cupa Davis" CREA
TA TOCMAI DE THUAC ȘI 
NĂSTASE, rodată alături de 
ei.

2. — Să se acorde, CU ORICE 
RISC, încredere tineretului, dar 
adevăratului tineret, jucători 
cum sint Mirza, Segărceanu 
sau Dirzu, care pot alcătui nu
cleul unei noi echipe a Româ
niei pentru „Cupa Davis".

Este de așteptat ca Federa
ția română de tenis să acțio
neze mai energic decît pînă a- 
cum pentru interesele repre
zentării internaționale ale a- 
cestui sport.

jjVvl ■■ wn ■ ■ V

Iui cele mai bune, 
nu s-a petrecut decît 

cu Ilie Năstase. 
meci Franța — Româ-echipa de „Cupa Davis" Ia o 

pregătire comună și la un pro
gram adecvat pentru a folosi 
cît mai bine marele atu, acela 
de a avea in echipă un jucător 
de talia lui Ilie Năstase.

Pe de altă parte, este adevă
rat și supărător faptul că, în 
ultimii ani, totul se improvi
zează în jurul rachetei lui Ilie 
Năstase, fără să apară vreun 
jucător tinăr, capabil să-1 se
condeze pe acesta eficient și 
să aibă o șansă pentru unul 
din cele două simpluri pe care 
le dispută. Echipele noastre de 
„Cupa “ 
echipă 
rulat 
noștri 
dar aceștia s-au dovedit con
ducători de echipă formali, 
fără contribuție Ia ridicarea 
de noi elemente pentru aceas
tă competiție, intre două ediții 
ale Salaticrei de argint. Tiriac, 
un jucător respectat, la o vîrs- 
tă care se apropie de 40 de 
ani, este de mai mult timp un 
catalizator pentru Ilie Năstase 
și își aduce o contribuție im
portantă la jocul de dublu, 
așa cum am văzut și acum, la 
Roland Garros. Ion Țiriac s-a 
retras de cîteva ori dar, vă- 
zind golul din jurul cuplului 
Năstase — Țiriac, incapacitatea 
tenisului 
valori la nivelul acestei com
petiții, a revenit, 
solicitat in circuitele tenisului 
mondial. Ion Țiriac a adus o 
contribuție pe măsura posibi-

kf 111 ,

Grovofcian 
greutate : 
(C-lung) ; 

(Ca- 
suliță :

B.
1,61 ; 

Constantin
Maleta

31,29 ;
Comărniceanu 

(C-lung) 35,86 m ; 
BĂIEȚI : 80 m : M. 
Cornele (SSA) 9,2; 
600 m : V. Trică 
(Focșani) 1:26,8; 90 
mg : Gh. Găină 
(Pitești) 12,6 ; 200 
mg : Găină 27,0 ; 
1 000 m obst. : S. 
Rădoi (Cluj-Napo- 
ca) 2:53,8 ; lungi
me : FI. Stoia (Si
biu) 6,35 m ; înăl
țime : Stoia 
m ; prăjină : 
Galea (C-lung) 
m ; greutate : 
Buligă (Drobeta Tr. 
Severin) 13,07 m ; 
suliță : Buligă 53,94 
m ;
rea 
m ;
Marton (Mediaș) 
47,60 m. (C. CRE- 
ȚU — coresp.))

s.

1,91
D.

3,10
I.
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FESTIVALUL SPORTULUI
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JOCURILE MONDIALE ALE NURCILOR
(Urmare din pag. 1)

alergători din țara sa, belgia
nul Willy Van Mulders a cîști- 
gat, la capătul unui sprint 
spectaculos.

VOLEI: ECHIPA U.R.S.S. 
PE LOCUL I

Ieri au luat sfîrșit întrecerile 
turneului masculin de volei. 
Titlul mondial și medalia de 
aur au revenit selecționatei 
Uniunii Sovietice, care a domi
nat net întreaga competiție. în- 
tr-un meci contînd pentru locu
rile 2 și 3 s-au întîlnit echipele 
Iranulții și României. Ca și în 
partida din preliminarii, spor
tivii iranieni au învins cu 3—0 
(3, 2, 8), cucerind medalia de 
argint. Formația României s-a 
clasat pe locul III.

CICLISM: ITALIANUL
RO33RTO BEDIN 

ÎNVINGĂTOR Șl LA FOND
Ultima prc!:â din concursul de 

ciclism — 1 ■ J individual 81 km 
— a adus e:: dimineață la star
tul din <r. lîaior Ion Coravu 15 
rutieri din 7 țări. Alergătorii au 
avut de p: rears 27 de ture pe 
un tre cu u de 3 km. Cursa 
a fost mai animată în primele 
ture dar toate tentativele de e- 
vadare in ’er ’ate de italieni, 
francezi si belgieni au fost re
pede anihilate. Aooi. căldura tot 
mai greu suportabilă a readus 
liniștea în pluton, concurenții 
menajindu-se pentru final, în 
ultimul tur, în frunte s-au in
stalat italianul R. Bedin, clștigă-

torul probei de viteză, șl danezul 
F. Johansen, învingător la con
tratimp. Aceștia au sprintat pu
ternic. oferind spectatorilor În
șirați pe linia dreaptă o fru
moasă dispută sportivă. A cîști- 
gat cu o jumătate de roată tî- 
nărul (20 de ani) electrician din 
Verona, Roberto Bedin.
HANDBAL : IUGOSLAVIA 
DIN NOU CAMPIOANA
Echipa de handbal a Iugo

slaviei și-a păstrat titlul mon
dial cucerit în urmă cu 4 ani, 
învingînd in finală formația 
Danemarcei cu 27—13. Pentru 
medalia de bronz s-au întîlnit 
echipele Suediei și României. 
Suedezii au avut inițiativa în 
permanență și, deși sportivii 
români au revenit în final, nor
dicii au cîștigat cu 15—14.

POLO: AZI DERBY-UL 
UNGARIA - ITALIA

Și după cea de a 3-a zi de 
întreceri în turneul de polo 
care se desfășoară la Ștrandul 
Tineretului, echipele Ungariei și 
Italiei continuă să fie neînvinse. 
Ambele au acumulat cîte 3 vic
torii. campioana mondială ur- 
mînd să fie decisă astăzi.

☆
în concursul de lupte g.reco-ro- 

mane încheiat seara tîrziu, spor
tivul român Gh. Cristescu (categ. 
74 kg) s-a clasat pe locul III 
după Serghei Smoleski (U.R.S.S.) 
și Ivan Gaetzov (Bulgaria).

REZULTATE TEHNICE
ATLETISM Maraton (25 km) :

1. Piotr Murzin (URSS) lh.28:13,8;
2. L. Hall (SUA) lh.28:55,2 ; 3. D.

Davis" au „căpitani dc 
nejucători” care s-au 
la scaunele jucătorilor 
în postura de manageri,

(Urmare din pag. 1)

nostru de a ridica

Mai puțin

PROGRAMUL ZILEI
FOTBAL. Stadionul Pro

gresul, ora 9 : U.R.S.S. — 
R.F.G. pentru locurile 
3—4 ; stadionul Republicii, 
ora 16 : România — Bul
garia pentru locurile 1—2.

POLO. Ștrandul Tinere
tului. ora 10 : Olanda — 
R.F.G. ; Ungaria — Italia.

FESTIVITATEA DE ÎN
CHIDERE. stadionul Re
publicii. de la ora 18,15.

(SUA) lh.29:08,8 ; 1 500 m 
Betsy Ann Bachtel (SUA)
2. R. Windrake (RFG)
3. Halina Zawadzka (Po- 
4:57,5 : 4. Paraschiva Bă-

) 4:57,6; 1 500 m
Van Mulders (Bel- 
S. McCalley (SUA) 
Chekin (URSS) 
m (f) : 1. R. F.
2. S.U.A. 49,3 ; 3. 

4X400 m (f) : 1.
3:59,0 ; 2. R.F.G. 4:05,2 ;

Polonia 4:08,2 ; 4 X400 m (m) : 
S.U.A. 3:18,0 ; 2. Polonia 3:25,0; 
R.F.G. 3:29,0.

BASCHET. Australia — Franța 
58—81 (26—46) ; Polonia — Iugo
slavia 96—63 (38—28) ; israel —
Suedia 53—97 (21-56).

CICLtSM. -...........................
km : 1.
2hl4:39 ; 
marea) ;
4. C. Fr 
(Franța) 
gia) toți același timp.

jIugoslavia 
■ca 27-13 (15—8) ; loc.

‘ ' 15—14

Gurley 
(f) : 1. 4:41,8 ; 
4:43,8 ; 
lonia) ,
lan (România) 
(m) : 1. Willy 
gia) 3:55,8 ; 2. ! 
3:56,G ; 3. V.
3:5G,7 ; 4X100
Germania 48.8; 
Franț-a 49.3 : S.U.A.
3.
1.
3.

1.

Proba de 
noberto Bedin 
2. F. Johansen 

3. T. piccoli 
ggl (Italia) ;

6. R. “ ‘

fond 81 
(Italia) 
(Dane- 

(Italia) ;
5. R. Viei 

Coipaert (Bel-
HANDBAL

— Danemar
3—4 : Suedia
(8—4).

POLO, (talia — Olanda 
Ungaria — Iran 13—2.

Materiale realizate 
FERRARINI, H. ALEXAN- 

DRESCU și A. VASILIU

România
9—4 ;

M.
de

și le-a demonstrat și cu alte 
prilejuri, fie în „Cupa Suce
vei”, fie în „Cupa tineretului 
de la sate". Festivitate de pre
miere la șah... Pe podium urcă 
un om cu părul alb. Este în
vățătorul pensionar Aurel Stel
lia, de 71 ani, din Dumbră
veni — Suceava, neobosit cul
tivator în rîndurile tineretului 
a dragostei pentru „tabla cu 64 
pătrățele". De la înființarea, 
la 20 noiembrie 1932, a primu
lui cerc sătesc de șah de la 
noi din țară și pînă la califi
carea elevilor din Dumbrăveni 
in finala 
pe echipe 
iar Aurel 
farmec și 
întîmplări, 
pentru 
Gheorghe 
Bîrgăului, 
palmares 
ocupate
și la campionatul național să
tesc de trîntă, a fost cel mai 
bun la cat. 56 kg. „Cînd m-am 
apucat de sport, mama și tata 
au cam stat împotrivă, dar a- 
cum sînt nelipsiți de la con
cursuri. Și mai mare Ie-a 
fost bucuria cind fratele meu 
mai mic, Viorel, a devenit 
campion național la copii". 
Consătean cu frații Bruj, tî- 
nărul Gheorghe Ruscău este

campionatului școlar 
drumul a fost lung, 
Stellia povestește cu 
neoboseală

. mai
tinerii săi învățăcei. 
Bruj,

care
două locuri secunde 
la „Cupa U.J.C.A.P.”

felurite 
toate pilde

din Prundul 
are deja în

pasionat de 
perit în un 
cînd au fost 
„Cupei Scînt 
mărîndu-se 
dițiilor de la 
nești. El a 
mai bun, ca 
ani. Acum 
gurare rezu 
de la Polite 
poca.

Au fost, 
și învinși, f 
bucurie și c 
mai presus 
zat, ca și 1 
ții, găzduite 
ța Năsăud 
cum spunea 
vicepreședin 
Maramureș 
tură de pr! 
curenți, iar 
nele gazwț 
și-a făcut' 
simpatizanți

ECOURI LA CRITICILE ZIARULUI
Reproducem din adresa tri

misă redacției noastre de către 
Consiliul Municipal pentru E- 
ducație Fizică și Sport purtînd 
semnătura tovarășului Nicolae 
Stancu, prim-vicepreședintele 
C.M.E.F.S. :

„Ca urmare a criticilor aduse 
secțiilor de box ale unor cluburi 
din București, in articolul apă
rut in ziarul „Sportul" din 14 
iulie a.c., intitulat „NICI GALE, 
NICI PREGĂTIRE !... Consiliul 
Municipal București pentru E- 
ducație Fizică și Sport, împreu
nă cu Comisia municipală de 
box, a convocat recent conduce
rile secțiilor și antrenorii de 
box din Capitală la o ședință 
în care s-a făcut o analiză a- 
mănunțită a activității desfășu
rate, in această perioadă, de 
fiecare factor cu responsabilități 
in această ramură de sport. In 
afara aspectelor critice semna
late de ziar și care sînt intru 
totul reale, au apărut și alte la
cune în activitatea celor anali
zați, fapt care a determinat

conducerea C.M.E.F.S. să ia o 
serie de măsuri pentru a pune 
imediat capăt unor stări de lu
cruri dăunătoare boxului. Prin
tre acestea menționăm : stabi
lirea unor responsabilități con
crete care revin direct vicepre
ședinților cluburilor cu secții de 
box, obligativitatea fiecărei 
secții de a organiza pînă la 23 
august o gală de box, în pa
ralel cu reluarea galelor săp- 
tămînale — „Joia începătorilor".

La aceste gale s-a hotărît să 
se acorde pentru sportivi pre
mii în obiecte, diplome și me
dalii pentru învingători.

Totodată s-a constituit o co
misie formată din antrenorii : 
Neacșu Șerbu, Eugen Dinu, Ion 
Vasilov, Gh. Potea și Constan
tin Cionolu care să răspundă 
direct de 
gale".

organizarea acestor

★
aceste măsuriSalutăm 

socotim că, la rîndul lor, 
burile vizate ar avea, de 
menea, un cuvînt de spus.

dar 
clu- 
ase-

„CUPA
Baza hipic 

Mangalia (st 
timp de trei 
nalei compe 
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participarea 
rilor Steaua 
C.S.M. Iași, i 
Sibiu, Petro 
Lugoj, Agric 
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MangaTkp
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proape 4 s 
plăcut nici 
de Al. Nac 
lui Ineu. c
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ACTUALITĂȚIO REUNIUNE MODESTA

I

I

a lotului și continuînd 
conducerii tehnice, antre- 
Gh. Ene neavînd cate- 

impusă de regulament 
de

i

și Homan 
cei doi 
de fund 
probabil,

I

DIN TOATE

riCI KM CAMPIONATELE NA- L.IL.LIOI’1 Ț|ONALE pE VELO. 
DROM s« disputa de Joi la Dbnamo. 
Proba inaugurala, cea de viteza (ora 
16). Vineri va fi zi de odihna, sîm- 
bâtâ se va da startul probei de 
1 000 m cu start de pe loc. Celelalte 
curse vor avea loc sâptâmîna vi
itoare.

RALULUI" LA CĂLĂRIE

de cocoloșire 
timp ce „sal- 
noapte", „în- 
barbă.

>•••

* Echipa din Valea Jiului are multe probleme de rezolvat in 
definitivarea lotului ® Uite Dumitrache, nu e Dumitrache !
• Luni s-a dat startul intr-un turneu de trei sâptămini în Un

garia, Iugoslavia și Italia.
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performanței.
campionatele

drept, la

acest an Școala nr. 25 Plo
iești s-a clasat pe locul I in
clasamentul general pe echi
pe, dar nu strică să amintim
că de SELECȚIA și INIȚIE

elevilor școlii se o-
cupă trei antrenori ai... clu
bului Petrolul, în vreme ce

pregătirea înotătorilor
petroliști se ocupă antreno
rul Mihai Mitrofan, profe
sor la școală și plătit cu ora
la club 1 profesorii
Școlii generale nr. 25 (vreo
5—6 la număr) n-au timp și
pentru inițiere 7 S-au obiș
nuit să primească chiar totul

DACrurT reprezentativa 
DAoLntl SENIOARE ia parte, 
de azi pînâ duminica, la turneul in
ternațional ,,Cupa Diana“ găzduit 
de orașul Varna. In vederea acestei 
întreceri, la care și-au mai anunțat 
participarea selecționatele Cehoslova
ciei, R.P.D. Coreene, Cubei, Franței, 
Iugoslaviei, Poloniei, S.U.A., Unga
riei și, bineînțeles, echipa Bulgariei, 
au fâcut deplasarea : Maria Roșîa- 
nu, Liliana Duțu, Ștefania Giurea, 
Rodica Goian, Mariana Andreescu, 
Diana Mihalic, Gheorghița Bolovan, 
Ana Aszalos, Ileana Portik, Liliana 
Gobotaru, Doina Prâzaru-Mate. An
trenor : prof, loan Nicolau ; medic : 
dr. V. Câtâniciu.

ple, ușoară — contratimp, mijlo
cie — dificultate progresivă, e- 
chlpe.

a In continuarea întrecerilor 
din cadrul „Cupei Litoralului" se 
va desfășura etapa a doua a 
campionatului de dresaj — seni
ori și obstacole și dresaj — ju
niori.

a Un lot de călăreți format 
din Dumitru Velea, Ion “ 
Cornel Ilin. Oscar Recer, 
stantin Vlad, Alexandru 
pregătit de antrenorul 
Velicu, va lua parte into

Popa,Con- 
Bozan, 

___ ___ ____ Dumitru
Velicu, va lua parte între 26 și 31 
iulie, la „Turneul armatelor prie
tene", care va avea loc anul a- 
cesta în Ungaria.

impresia că vrea să cîștige aler
garea cu Cravata, deși, locul vi
zat era cel secund ! Rezultate 
tehnice : Cursa I : Hotărel (G. 
Popescu) rec. 1:40,l, 2. Solitar. 
Simplu 6.70, ordinea 9 ; Cursa 
a Il-a : Frugal (N. Gheorghe) 
rec. 1:33,6, 2. Silistraru, 3. Kola. 
Simplu 3.50. ordinea 217, event 
33, ordinea triplă 212 ; Cursa a 
in-a : Dinara (N. Gheorghe), 
rec. 1:30,2, 2. Cravata. Simplu 
5,90, ordinea 10, event 16, triplu 
cîștigător 13.58 ; Cursa a 
Hilton (G. Popescu) rec. _
2. Balerin, 3. Rulaj. Simplu 3, 
ordinea 33. event 18, ordinea tri
plă 334 ; Cursa a V-a : Rin (G. 
Marciu) rec. 1:26,7, 2. Verseta.
Simplu 4, ordinea 37. event 16 ; 
Cursa a Vl-a : Helis (M. ștefă- 
nescu) rec. 1:28,9. 2. Helia,
Lapis. Simplu 4 ordinea 20. 
vent 26, ordinea triplă 1 574 ; 
Cursa a VII-a : Balerin (S. Ona- 
che) rec. 1:25,8, 2. Hilton Simplu 
4,50, ordinea 7, event 30. triplu 
ciștigător 402 ; Cursa a Vlll-a :

IV-a : 
1:27,5,

3.
e-

I 
I

Despre plusurile și minusurile 
Diviziei naționale de juniori 
ne-am spus părerea intr-un ar
ticol de analiză apărut, recent, 
în coloanele ziarului. Am con
siderat util însă să dăm cuvîn- 
tul și antrenorilor celor 18 e- 
chipe, „regizorii" spectacolelor 
din deschiderea cuplajelor de 
duminică, adresîndu-le urmă
toarele întrebări : i. Considerați 
utilă competiția în această for
mulă ? 2. Ce propuneri aveți în 
vederea îmbunătățirii campiona
tului pentru a-și îndeplini cu 
succes scopul pe care și l-a pro
pus? 3. Puteți nominaliza jucă
torii care au mari șanse de a 
promova în prima divizie în e- 
diția viitoare ? Iată răspunsurile :

• DUMITRU CHIRIȚA (S. C. 
Bacău) : 1. A fost cel mai reușit 
campionat de juniori organizat 
în țara noastră. 2. Poate că 
n-ar fi rău ca măcar 2—3 jucă
tori, care au împlinit deja 18 
ani, dar în care noi mai avem 
încredere, să mai poată juca cel 
puțin un an. 3. Pandichi, Alexa, 
Moldovan • IOSIF BUKOSSY 
(F. C. Constanța) : 1. Competiția 
este foarte utilă, oferind junio
rilor posibilitatea să evolueze pe 
cele mal bune terenuri, în fața 
unui număr mare de spectatori.
2. La partidele din campionat să
fie delegați arbitri competenți, 
nu ca în ediția trecută. 3. Por
tarul Pirvan, fundașul central 
Dinu (1,87 m) și mijlocașul Ma- 
rinoff • DUMITRU PATRAȘCU 
(F. C. Corvinul) : 1. Divizia de 
juniori va deveni — lucru indis
cutabil — principalul izvor de 
întinerire a divizionarelor A și 
B. 2. O singură sugestie : ju
niorii promovați în ediția trecută 
să poată evolua, în continuare, 
în campionat în etapele cînd nu 
sînt utilizați la echipa de seniori 
(Nicșa, Petcu, Albu — de exem
plu). 3. Toderici, Vulpescu, KIein, 
Borbely A AUREL BOROȘ 
(A.S.A. Tg. Mureș) : 1. La pri
ma întrebare răspunsul nu poate 
fi decît afirmativ. 2. Menținerea... 
formulei actuale. 3. Simo, Biro și 
Tudoran. • CONSTANTIN OTET 
(Univ. Craiova) : 1. Jucători
foarte tineri au posibilitatea să 
evolueze pe terenurile cele mai 
bune, au prilejul de a urmări 
apoi șl jocurile echipei de se
niori, iar cei de excepție pot fi 
mal ușor observați — iată cîteva 
argumente în favoarea competi
ției. 2. încadrarea echipelor cu 
antrenorii cei mai buni, echili
brați, buni pedagogi. 3. smaran- 
dache, Enache. A VASILE ZA- 
VODA (Steaua) : 1. Competiția
și-a dovedit utilitatea. 2. Consi
der că e bine să joace în aceas
tă întrecere 3—4 jucători de la 
rezervele lotului de seniori. 3. 
Dumitrașcu, Mihale și Stăncules- 
cu. a KURT GROS (Polit. Iași) : 
1. Competiția și-a dovedit efici
ența prin marele număr de ju
niori promovați. Au fost și mul
te jocuri de calitate. 2. Trei din
tre juniorii foarte talentați să 
poată juca pînă la 19 ani. 3. Vi- 
coveanu și Grosu A NICOLAE 
COVACI (F. C. Bihor) : 
trecerea a pasionat, s-a dovedit 
utilă. 2. Să nu se mai încalce 
hotărîrea de a se juca in des
chiderea Diviziei A ; 2—3 jucători 
să aibă posibilitatea să evolueze, 
în continuare, încă un an în di
vizia de juniori. 3. Schwartzman
— vîrf de atac. • TIBERTU 
rriNEANȚU („Poli“ Timișoara) : 
1. Pentru prima dată un junior 
a jucat 34 de meciuri oficiale și 
a avut condițiile viitorului ju
cător de performanță. 2. în cam
pionatul republican să se joace 
pînă la 18 ani, iar în Divizia de 
juniori pînă la 19. 3. Tornoreanu
— fundaș A ALEXANDRU DAN 
(U.T.A.) a 1. M-am numărat 
printre cei care au susținut în
ființarea acestui campionat și-1 
consider foarte bun. 2. O suges
tie : jucătorul sau jucătorii re
ținuți în lotul mare să mai evo
lueze un an la juniori. în Di
viziile B și C să nu mai fie o- 
bligatorie folosirea juniorului. 
Putem, astfel, să legitimăm mai 
mulți jucători de perspectivă.
3. Boroș, Tîrban • GHEORGHE
TIMAR (Dinamo) : 1. în acest
campionat au evoluat mulți ju
cători de perspectivă care pot 
deveni titulari în „A“. 2. Condu
cerile cluburilor să acorde o și 
mai mare atenție acestei compe
tiții. mai ales privind modul cum 
organizează meciurile. 3. Drăgan, 
Zaharia a BAZIL MARIAN (Ra
pid) : 1. Juniorilor le place și se 
pregătesc mai intens cînd știu

că vor juca duminica în cuplaj 
cu seniorii. 2. Să fie delegați cel 
mai buni arbitri. 3. După Za- 
lupca, Iordache și Mânu ar fi 
urmat Ivănescu. Dar cum Rapid 
a retrogradat... a LEONTE IA- 
NOVSCHI (F. C. Argeș) : 1. pen
tru clubul nostru mai util 
a fost campionatul de tlneret- 
rezerve. Doi-trei juniori de va
loare cresc mai bine în mijlocul 
unor jucători mai vîrstnlci. 2. în
locuirea 
unul de 
Istrate, 
EUGEN 
1. Este 
Campionatul _ __
contradicție : retrogradează echi
pe bune, rămîn in divizie echipe 
slabe. 3. Iordăchescu, Neacșu șl 
Turbatu vor rămîne în lotul e- 
chipei de seniori, iar ca juniori 
vor evolua, în Divizia B, Iliescu, 
Pirvu, Săndoi. a GEORGE VIDA 
(F.C.M. Reșița) : 1. Din toamnă 
se vor vedea și la noi rezultate
le strădaniilor făcute. 2. Mărirea 
vîrstel eu un an pentru aproxi
mativ 3 jucători. 3. Riteș, Irimia, 
Moț a MIRCEA GREABU 
(F.C.M. Galați) : 1. Este o com
petiție necesară fotbalului nos
tru. 2. Să se ofere posibilitatea 
unei selecții pe o rază mal mare. 
3. Stamate, Micu, Majaru vor fi 
incluși, cred eu. în lotul echipei 
care se va angaja în lupta pen
tru promovare a MIRCEA RA
DULESCU (Sportul studențesc) : 
1. Cu jucători mal bine selec
ționați, întrecerea își poate atin
ge în totalitate scopul. 2. Ar fi 

cu 2—3 
ani. 3.
Iacob, 
COȘE- 

cum a

acestui campionat cu 
tlneret-rezerve. 3. Nițu, 
Anuțescu, Voiculeț a 

IORDACHE (Progresul) : 
o formulă adecvată. 2. 

naște o singură

ge In totalitate scopul, 
de discutat propunerea 
jucători pînă la 20 de Roman, Smărăndolu, 
Margelatu * ADRIAN 
REANU (Jiul) : 1. Așa ___ _
fost gîndltă, competiția este ne
cesară. 2. Să ni se creeze con
dițiile pentru a legitima jucători 
și de la divizionarele B șl C. 
3. Probabil că vor fi menținuți 
in lotul echipei de seniori por
tarul Crecan și fundașul Bălă- 
nescu.

CONCUZULE care se desprind 
sînt cît se poate de clare. 17 din 
cel 18 antrenori... votează pentru 
menținerea competiției, conside- 
rînd-o utilă. Mai bine organizată, 
ea poate deveni rampa de lansa
re spre consacrarea unor foarte 
tineri jucători talentați. Crearea 
posibilității pentru ca 2—3 jucă
tori să poată evolua in aceleași 
echipe pînă la 13—20 de ani ; 
programarea meciurilor în cuplaj
— prin decizia observatorilor federali — cu seniorii; delegarea Ia 
meciuri a celor mai buni arbitri
— iată cîteva dintre sugestiile care 
ni se par valoroase. In sfîrșit, la 
a treia întrebare, au fost pro
nunțate numele a 46 de jucători 
pe care acești tehnicieni îl con
sideră suficient de înzestrat! pen
tru a putea evolua, în viitorul 
apropiat, în primul eșalon al 
fotbalului nostru. Rămîne să-l 
vedem confirmînd.

La Jiul, cu mai puțin de o 
lună înainte de începerea cam
pionatului, mai sînt multe pro
bleme de rezolvat, începînd cu 
aceea 
cu a 
norul 
goria 
pentru a pregăti o echipă 
Divizia A. De aceea, sîmbătă 
după-amiază, cînd trebuia să 
aibă loc un antrenament, nu 
l-am întîlnit la teren decît pe 
Mulțescu, care juca— tenis (și 
nu fără îndemînarc), Gh. Ene 
fiind plecat la București.

După cum ne-a declarat prof. 
Mircea Pascu, președintele clu
bului din Petroșani, lotul — 
nedefinitivat — va suferi des
tule modificări. Cavai 
vor fi în continuare 
portari, dar din linia 
a plecat Deleanu care, 
va renunța la fotbal. Celorlalți 
apărători — Rusu, Bădin, Ciu- 
pitu, Toma și Covaci — li se 
vor alătura Petre Grigore (fost 
la Mureșul Deva) și Petre Ni- 
colae (de la F.C. Bihor). Din 
linia de mijloc va lipsi Augus
tin, revenit Ia Dinamo. A ră
mas Mulțescu (mai are trei e- 
xamene, printre care și cel de 
stat și va deveni inginer elec
trotehnic) și Stoichiță. 
noi în compartimentul median: 
Tronaru (de la F.C. 
Dosan (de la Mureșul 
Stoica (de la Chimia 
cea). Multe probleme 
tacul. Se speră în 
trio-ului 
Bucurescu, 
dar dintre ei doar pe Sălăjan 
se poate conta în mod sigur, 
întrucît situația celorlalți doi — 
cărora li se adaugă și Roznai 
— nu e definitivată. A reve
nit, de la Minerul Lupeni, 
Mravușca. Se mai speră în 
prezența lui Boca (fost la C.F.R. 
Cluj-Napoca), care s-a mutat 
cu familia la Petroșani, a juni
orului Topor („element de mare 
perspectivă", ni s-a spus), de 
la Aurul Brad. A plecat G. Stan 
(schimb eu Stoica) la Chimia 
Rm. Vîlcea.

Deci destule semne de între
bare, destule probleme specifi
ce echipelor profilate pe „im
portul" de jucători și mai pu
țin pe creșterea elementelor

Argeș), 
Deva) și 
Rm. Vîl- 
ridică a- 
alinierea 

Sălăjan-Dumitrache- 
de mare eficiență,

proprii. Cu toate că, după cum 
ne spunea președintele clubu
lui, numărul de jucători origi
nari din Petroșani sau Valea 
Jiului a crescut la șase : Rusu, 
Sălăjan, P. Grigore, Dosan, 
Topor, Mravușca. Vorbindu-ne 
de juniori (locul ultim în di
vizia națională rezervată aces
tora), prof. M. Pascu accentua 
asupra faptului că Jiul nu a 
avut niciodată centru de copii 
și juniori subvenționat de fe
derație, așa cum au celelalte 
echipe. încercînd o remediere 
a situației, clubul a făcut o în
țelegere cu Școala sportivă 
pentru organizarea unui centru 
unic la Petroșani, centru ce va. 
beneficia nu numai de cele mar 
bune elemente locale, ci și da 
o bază materială îmbunătățită^

Duminică, două echipe ale 
Jiului, „albii" și „albaștrii", au 
jucat între ele. „Albii" au cîș- 
tigat cu 5—2. „Scorul nu inte— 
resează acum, ne-a spus an» 
trenorul Gh. Ene, revenit între 
timp de la București, ci mai 
mult mișcarea în teren. Or,1: 
pentru 12 antrenamente cite 
s-au făcut de la începutul pre» 
fătirilor, sînt mulțumit de joci 

'ăcat că nu l-am putut alinia 
și pe Dumitrache, a cărui pre
zență la Jiul se va lămuri după 
rezolvarea unui diferend cu 
Dinamo. Cred însă că în două») 
trei zile situația lui 
rifica.

— Cu ce ginduri 
Jiul noul sezon ?

— Credeți-mă, nu . 
spun. Desigur țintim o perfor
manță la fel de frumoasă ca 
anul acesta. Dar totul e în 
funcție de lot, de jucătorii pe 
care vom conta...

Luni, Jiul a plecat intr-un 
turneu de pregătire, aproxima
tiv trei săptămîni, în Ungaria,’ 
Iugoslavia și Italia. După trei 
meciuri susținute în cadrul unei 
competiții la Debrecen (Unga
ria), urmează o serie de ad-- 
versari cu renume : Steaua ro
șie sau Partizan și o echipă 
din Divizia B din Iugoslavia, 
Internazionale sau A.C. Milan 
și, probabil. Pescara, în Italia.' 
Abia după încheierea tur
neului se va ști... pe ce con
tează și la ce aspiră Jiul.

Mircea TUDORAN

odata
Iancu". Mai întîi „eroul" 
nostru a dat de furcă Olim
piei Satu Mare — escapade 
nocturne, abateri de la pro
gramul echipei, o fugă pînă 
la Oradea, toate urmate de 
o... spovedanie și angaja
mente din acelea care se 
mai obișnuiesc uneori In 
fotbalul nostru. A urmat 
transferul la F.C. Corvinul, 
ca urmare a unor discuții 
bilaterale și, cînd se credea 
fericit, ghinionistul „exbucu- 
reștean" se trezește călcînd 
iar prin străchini. Spre sfîr- 
șitul turului, conducerea 
clubului hunedorean dictea
ză scoaterea lui Iancu din 
viața sportivă — pentru fap
te deosebit de grave, chiar 
cu „iz“ penal — decizia fiind 
trimisă și federației de spe
cialitate pentru ratificare — 
așa se obișnuia pe 
tunci. In primăvară însă

F.R.F., care se fripsese me
reu cu... ratificările (urmate 
de intervențiile... acelorași 
conducători pentru a con
vinge că X, uite așa, peste 
noapte, s-a făcut „îngeraș" 
și că este un exemplu, că 
trebuie să joace etc), a ho- 
tărît : „Nu mai ratificăm ni
mic. Cine dă suspendările 
aceia să le ridice !“. Lucru
rile fiind simplificate, cu 
trei etape înainte de termi
narea campionatului, cînd 
făcea echilibru pe sîrma de 
deasupra prăpastiei, F. C. 
Corvinul l-a „reabilitat" subit 
pe Iancu, folosindu-1 
partida de la Arad.

Am adus în discuție po
vestea de față nu pentru că 
am fi împotriva dreptului la 
reabilitare. Nu, ci pentru 
motivul că în fotbalul nos
tru se cam practică, de 
multă vreme, jocul „suspen
dat" — „nesuspendat". Ne

mai vin în minte cazurile 
Bartales (de la Rapid, înain
tea împrumutului la Chimia 
Rm. Vîlcea), Zamfir (Steaua), 
Crișan (Universitatea Craio
va). Coborînd la nivelul ce
lorlalte eșaloane, cauzistica 
se îmbogățește.

Și atunci, stăm și ne în
trebăm : cînd sînt obiective 
conducerile cluburilor, înain
te sau după ? Nu cunoaștem 
adevăratele răspunsuri, dar 
știm că joaca de-a suspen
dările produce un mare rău 
fotbalului. Generațiilor care 
vin li se servesc exemple de 
incorectitudine, 
a lipsurilor, în 
vații de peste 
gerașii", rîd în

Cînd o să devenim cu a- 
devărat serioși și consec
venți, tovarăși conducători 
de cluburi sportive ?

Pigmeu (I. Oană) rec. 1:28,0, 2. 
Kera, 3. Reactor. Simplu 6,80, 
ordinea 30, event 28, ordinea tri
plă 222, Cursa a IX-a : Rlvan 
(D. Arsene) rec. 1:31,0, 2. Iri
dium. Simplu 3,60, ordinea 12, 
event 50.

Gh ALEXANDRESCU

• „CUPA DE VARĂ". Duminică, 
tradiționala competiție „Cupa de 
vară", organizată de F.R.F. in cola
borare cu A.S. Lato-Pronosport și 
comisiile județene de fotbal, a con
tinuat cu partidele etapei a 3-a. lată 
rezultatele înregistrate • C.F.R. Paș
cani — Ceahlăul P Neamț 3—0, Ce
tatea Tg. Neamț - C.S.M. Suceava
3— 0, Laminorul Roman — Foresta Făl
ticeni 0—2 (grupa I), Gloria Buzău — 
Flacăra Automecanica Moreni 2—1, 
Petrolul Tirgoviște - Prahova Ploiești
4— 2. Poiana Cîmpina - Caraimanul

LOTO PRONOSPORT INFORME AZ A
LA 31 IULIE 1971 — TRAGERE 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES. 
Se atribuie : Autoturisme „Dacia 
1300“ și ,,Skoda S 100“ e Excursii 
în U.R.S.S.. Grecia — Turcia — 
R.P. Bulgaria, R. D. Germană 
precum și pe Litoralul românesc 
• Cîștiguri în bani — fixe și va
riabile.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 20 IULIE 1977 
extragerea i : Categoria 2 :

1 variantă 25% a 16.837 lei și 3 
variante 10% a 6.735 lei ; cat. 3 : 
9,90 a 3.742 lei ; jat. 4 : 28,35 a 
1.307 lei ; cat. 5 : 49.60 a 747 lei ; 
cat. 6 : 2.246,80 a 40 lei. Report 
la categoria 1 : 199.946 lei. EX
TRAGEREA a H-a : Cat. B : 3,55 
a 12.699 lei ; cat. C : 10,90 a 4.136 
lei ; cat. D : 1.057 85 a 60 lei. Re
port la categoria A : 277.405 lei. 
AMBELE EXTRAGERI : Cat. “ 
68,20 a 200 lei ; cat. F : 1.484,65 a 
40 lei.

E :

Bușteni 5-0 (grupa a ll-a), I.C.S.I.M. 
Buc. — Sirena Buc. 3-0, Electronica 
Buc. — Melclul Buc. 1—2, Flacăra 
roșie Buc. - T.M. Buc. 1-0 (grupa 
a lll-a), Aurul Brad - Metalurgistul 
Cugir 10—1. C.F.R. Simeria — Mure
șul Deva 2—1, F.I.L. Orâștie — Uni
rea Alba lulia 0-1 (grupa a IV-a), 
Tractorul Brașov - Oltul Sf. Gheor
ghe 1—3, Progresul Odorhei — Nitra- 
monia Făgăraș 3-1 Chimici Oraș Vic
toria — Torpedo Zărnești 0—2 (grupa 
a V-a).

A JOCURI AMICALE. F.C. BIHOR 
- VICTORIA CĂREI 5-1 (1-0). Joc
Ia discreția gazde'or, care au cîști- 
gat la scor, cu 5—1 (1-0). Autorii
golurilor : Stoica (mm. 38), Florescu 
(min. 53, 58 și 82) si C. Georgescu 
(min. 72) pentru orădeni, respectiv 
Budai (min. 79). F.C. Bihor a fofosit 
formația : Albu - Z. Ncighi, Dumi
trescu, Lucaci. Popovici - Schwartz- 
man, Horvath, Pato - Suciu, Stoica, 
Fildan (Coroiu). ~ -
renii au apărut înt'-o formație dife
rită de cea din jprima repriză : V:= 
dac - Dragoș, 
Kiss — Noom ________ , _ „
(Zare) — Georgescu. Florescu, Lupâu

După pauza, biho-

prima repriza : Vi- 
Bigan, M. Marian, 
Petrovici, Gherqheli

(1. GHIȘA — co-esp.). F.C. CORVt. 
NUL HUNEDOARA - FORESTA ZA- 
VOI 4-0 (1—0). Golurile au fost twar- 
cate 
(min.
Iancu 
lizat 
briei — Miculescu, Viad, Banciu, Ni- 
culescu — Dumitriu IV, Economu, Cas- 
scii — Văetuș, Agud. Gh. Georgescu. 
Au mal jucat : Bologcn, Gruber. Ga
lan, Dina, Releu, Nicșa, Bucur, Iancu 
șl Șurenghin (I. VLAD - coresp.). 
MUREȘUL DEVA - U.T.A. 1-1 (0-0). 
Au marcat Gali țmln. 49) pentru 
U.T.A. și Cojocaiu (min. 69) pentru 
Mureșul. (I. SIMION — coresp.).

o TURNEUL ECHIPEI U.T.A. IN 
UNIUNEA SOVIETICĂ. Intre 2-10 au
gust, U.T.A. va întreprinde un turneu 
de trei jocuri în Uniunea Sovietică. 
In primul meci, o ădenii vor întîlnl 
pe campioana țării, Torpedo Mosco
va. apoi vor juca ia Alma Ata, cu 
Kairat, urmînd ca in ultima partidă 
să întîlneasco formația Pahtakor Taș- 
kent.

a DUMINICA, MECI INTERNAȚIO
NAL LA ORADEA. Echipa V.S.S. Ko
sice, care activează în prima divizie 
a campionatului cehoslovac, va evo
lua duminică Io Oradea, în compa
nia formației locale F.C. Bihor. -

de Economu (min. 3), Pefcu 
50), Șurenghin (min. 54) și 
(min, 61). F.C. Corvinul a uti» 

următoarea formație : I. Ga-



S-au încheiat C. M. 
de scrimă din Argentina

In ultima probă din cadrul 
Campionatelor mondiale de 
scrimă de la Buenos Aires, 
cea de spadă pe echipe, scri- 
merii români au ocupat locul 
5, cel mai bun rezultat obți
nut vreodată de ei Ia C.M. 
Bilanțul spadasinilor noștri la 
această probă a fost de 5 vic
torii și o singură infrîngere.

Inițial. în asalturile din 
grupele eliminatorii. România 
a întrecut formațiile Franței 
(cu 9—0) și Venezuelei (cu 
12—3). Apoi. în asalturile din 
optimile de finală, scrimerii 
noștri au obținut o nouă vic
torie, în fața S.U.A. cu 9—2. 
Ajunși în sferturi de finală, ei 
au avut în fată formația Uniu
nii Sovietice, in fața căreia au 
înregistrat singura înfrîngere 
din întregul turneu, cu 8—5. 
De menționat că două asalturi 
s-au încheiat cu duble înfrîn- 
geri. De asemenea, trebuie 
subliniat că in acest meci- 
cheie pentru calificarea în se
mifinale, numai Popa (3 v) și

ECHIPA DE SPADĂ A ROMÂNIEI
S-A CLASAT PE LOCUL 5

lorgu (2 v) au reușit să evo
lueze la valoarea lor, în timp 
ce Bărăgan și Angelescu, negă- 
sindu-și cadența necesară, au 
ratat posibilitatea de a puncta 
măcar în cite un asalt...

în continuare. victorie la 
R.F. Germania (medaliată cu 
argint la J.O.) cu 9—5 și. în 
fine, meciul cu Franța, pentru 
stabilirea ocupantei locului 5. 
Echipa țării noastre a întrecut 
pentru a doua oară reprezen
tativa „cocoșului galic“, de data 
aceasta cu 9—5. Din nou Popa 
a fost trăgătorul cel mai efica
ce, punctînd de trei ori. For
mula de echipă a fost inspirat 
schimbată, în locul lui Bără
gan fiind utilizat Zidaru,- care 
a înregistrat două victorii, la 
fel ca șf lorgu și Angelescu, 
ultimul intr-o netă revenire.

Proba a fost cîștigată de 
Suedia, campioana olimpică 
de la Montreal, care și-a con
servat astfel și titlul mondial 
cucerit in 1975 la Budapesta, 
întrecînd formația Elveției cu

9—4 (Jakobson 3, Edling 3, 
Harmenberg 2, Flodstrom I, 
respectiv, Suhanccki 1, Caillet 
1, Hauler 2). Pentru locul 3, 
U.R.S.S. — Ungaria 8—4.

Clasamentul final al probei 
de spadă : 1. Suedia. 2. Elve
ția, 3. U.R.S.S., 4. Ungaria, 5. 
ROMANIA, 6. Franța, 7. 
R.F.G.. 8. Polonia.

TITI CERCEL ÎNVINGĂTOR
IN TUMUL OE BOX 

„BALATON**
în cadrul tradiționalului tur

neu puglisitic „Balaton", din 
Ungaria, bucureșteanul Titi 
Cercel a cîștigat categoria pană, 
învingind în finală pe Dieter 
Toni (R.D. Germană). în ace
eași competiție rezervată tine
retului s-au clasat pe locul 3 : 
tîrgovișteanul Marcel Constan
tin (semimuscă) și reșițeanul 
Ion Molroc (muscă).

C. E. DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

acest meci, Maria Păun a cîști- 
gat cu 2—0 partida cu campi
oana Poloniei, Helena Szatko.

-„CUPA MĂRII NEGRE-* 
LA BASCHET FEMININ

Turneul internațional de bas
chet feminin „Cupa Mării Ne
gre-, găzduit anual de țara noas
tră, își va desfășura ediția 1917 
— a 17-a — între 2 și 4 august, 
cu participarea reprezentativelor 
Bulgariei (medalii de bronz la 
Jocurile Olimpice și la campio
natul european din 1976), Cubei, 
Poloniei și, bineînțeles, a Româ
niei.

DE MASĂ JUNIORI
în turneul final, jucătoarele 
noastre au realizat o primă vic
torie : 3—2 cu Olanda.

în sfîrșit, juniorii de catego
ria I, prezenți în grupa preli
minară G, au cîștigat cu 5—0 
partidele cu Elveția și cu Irlan
da, dar au pierdut în fața se
lecționatei R.F.G. cu 3—5, vic
toriile echipei române fiind ob
ținute de Crișan — 2 și Iosif 
Bohm. în acest meci, cel mai 
bun jucător din selecționata 
noastră, Zsolt Bohm, a fost in
disponibil. în turneul pentru 
locurile 9—12, echipa română a 
învins cu 5—0 Finlanda și cu 
5—1 Franța.

Marți și miercuri au loc fina
lele în probele pe echipe, 
după care va urma o zi de 
pauză. Apoi va avea loc tur
neul individual la care sînt în
scriși 312 concurenți și concu
rente.

Din realitățile sportului capitalist
&\\\\\\\\\\\)
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Aus der Munchncr „Siiddeutschen Zei 
lung".

A
„Dăm faliment!" (din „Frankfurter Allge- 

meine Zeitung")
„Căutăm contract de publicitate" (din 

„Suddeutsche Zeilung“-Munchen)
Lumea sportivă capitalistă 

— preocupată de profitul ma
terial și de latura spectaculară 
a competițiilor — „naște ade
sea monștri", cum spunea 
Pierre de Coubertin, care cre
dea — cu destul temei — că 
sportul e amenințat de mai 
multe racile, printre ele la 
Ioc de frunte stînd banii și co
merțul. Destule exemple, în zi
lele noastre, confirmă aceste 
adevăruri.

Iată unul care dovedește că 
amestecul violent al publici
tății comerciale in viața spor
tivă nu se petrece fără impli
cații financiare. Uneori conse
cința imediată este că organi
zații sportive altădată de sine 
stătătoare ajung în situația de 
a fi dependente — pină la ris
cul desființării — de sprijinul 
bănesc al cite unei firme fără 
nici o legătură cu activitatea 
sportivă (ba. dimpotrivă, dacă 
ne gîndim la mărcile de bău
turi sau de țigarete...).

Astfel, oricit de bizar ar pă
rea. iată două mostre citate de 
revista „Der Spiegel" din Ham

burg la rubrica sa de curiozi
tăți. Este vorba de două anun
țuri.

Unul, apărut în ziarul „Siid- 
deutsche Zeitung" din Miin- 
chen, glăsuiește astfel : „Sec
ție de atletism plină de pers
pective a unui club sportiv din 
Bavaria, cu atleți excelenți 
pentru concursuri internațio
nale, aparținînd elitei vest-ger- 
mane și avînd performanțe bu
ne — CAUTĂ POSIBILITATEA 
UNUI CONTRACT DE PUBLI
CITATE. A se adresa, etc.”

Celălalt anunț, apărut în 
„Frankfurter Allgemeine Zei
tung", sună așa : „NU SÎNTEM 
TOCMAI-TOCMAI FĂLIȚI, dar 
nici mult nu mai avem, dacă 
nu găsim urgent un MECENA 
care să ne susțină. Oferim po
tențialul publicitar al clubului 
nostru de hochei pe gheață, din 
prima ligă, cu o echipă capa
bilă de bune rezultate, dar cu 
datorii de aproape un milion. 
A se adresa, etc.”.

Orice comentariu ni se pare 
de prisos.

PUGIIIȘII PAKISTANEZI LA
Echipa națională de box a 

Pakistanului — răspunzînd vi
zitei întreprinse, toamna trecu
tă, de pugiliștii români la K'a- 
raci — efectuează un turneu 
de pregătire în țara noastră în

„MĂNUȘA LITORALULUI**
perioada 30 iulie — 14 august, 
în acest răstimp, boxerii pakis
tanezi vor participa la compe
tiția internațională „Mănușa li
toralului" de la Constanța.

In cadrul concursului atletic de la Londra, cursa de 800 m s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare a iugoslavului Savici (in foto
grafie, în stingă) — 1:46,25. Alte rezultate : greutate — Capes 
20,70; 400 m Andrews 46,0 ; 110 mg — Price 14,17 ; 5 000 m — 

Black 13:33,2 ; 1 500 m — Coghlan 3:43,02.

Alături de Argentina, 
calificată direct 

ca țară organizatoare

TELEX
ATLETISM o Maiatonul de ia Sze

ged a fost cîștigat de Ferenc Szeke- 
res (Ungaria) cu 2h 21:11,4. Pe locu
rile -următoare s-au clasat Ismail 
Karagoz (Turca) - 2h 22:06,0 și Ro
bert Ei-ermann (R.F. Germania) — 
2h 26:12,6.

BASCHET • La Le Touquet. in 
campionatul european de juniori : 
U.R.S.S. — Franța 52—39 ; Turcia — 
R.F. Germania 68—51 ; Iugoslavia — 
Grecia 96-68 ; Bulgaria - Polonia 
89—83 ; Italia - Belgia 76—62 • La
Messina, reprezentativa feminină a 
Italie» o înv’ns Belgia cu 82—49

NATAȚIE • In cadrul campionate
lor Olandei, Enith Brigitha a stabilit 
două noi recorduri naționale in pro
bele de 100 m delfin — 1:02,96 și 
100 m spate - 1:04,85, La 100 m li
ber masculin. Van de- Kuil a cîștigat 
cu 53,46.

ȘAH * Meciul dintre marii maeș
tri Lev Polugaevski și Viktor Korcinoi, 
contînd pentru semifinalele turneului 
candidaților la titlul mondial, a con
tinuat la Evian cu partida a opta, 
cîștigată tie Polugaevski la mutarea 
36. Scorul meciului este însă 6—2 în 
favoarea Iul Viktor Korcinoi.

La Budapesta a continuat 
ultima partidă, întreruptă du
minică dupâ-amiazâ. din 
cadrul meciului de tenis din 
,,Cupa Davis“ dintre echipele 
Ungariei și Spaniei. După 
cum se știe înaintea acestui 
meci scorul era de 2—2. în 
final, Taroczi a pierdut la 
Higueras cu 6-0, 6-8. 4-6,
4—6. Astfel, Spania a cîștigat 
cu 3—2 și s-a calificat în fi
nala grupei B europene, 
unde va întîlnl selecționata 
Italiei.

TENIS • Wojtek Fibak a cîștigat 
turneul de la Hittfeld (R.F. Germa
nia), în finala căruia l-a învins cu 
6—7, 7—6, 6—4 pe vest-germanul Ha
rald Elschenbroich. Rezultate înregis
trate în semifinale : Fibak — Pra- 
joux 6-4, 6—3 ; Elschenbroich — Ko- 
des 6-1, 1-0 (fiind accidentat, jucă
torul cehoslovac nu a mai putut con
tinua partida) • Finala turneul u4 
de la Washington se va disputa în
tre Guillermo Vilas și Brian Gottfried. 
In semifinale, Vilas a dispus cu 7—6, 
6—2 de Eddie Dibbs, iar Gottfried 
I-a învins cu 4-6, 6—3, 6-1 pe Ha
rold Solomon.

VOLEI a Reprezentativa feminină a 
Japoniei și-a început turneul în 
U.R.S.S. Jucînd la Odessa cu selec
ționata țâri'i gazda. Voleibalistele so
vietice au obținut victoria cu scorul 
de 3-2 (15-9, 6-15, 12-15, 15-11,
15-9).

BRAZILIA Șl PERU VOR REPREZENTA
aaaerica Latină la

BOLIVIA urmează să susțină un dublu meci de baraj 
cu UNGARIA

La capătul recentului turneu 
al zonei sud-americane au 
fost desemnate două partici
pante la „El Mundial" (cam
pionatul mondial din Argenti
na, 1—25 iunie 1978), acestea fi
ind Brazilia și Peru. La ora 
actuală se cunosc astfel patru 
dintre cele 16 echipe care vor 
„semna" prezența în turneul fi
nal de anul viitor — celelalte 
două fiind calificate direct : 
R. F. Germania — deținătoa
rea titlului și Argentina — ca 
țară organizatoare.

Cum a fost la Caii (Colum
bia), unde a avut loc ultimul 
act al preliminariilor zonei A- 
mericii Latine ? Analizînd pe 
scurt comportarea echipelor, se 
poate afirma că doar două din
tre cele trei selecționate s-au 
ridicat oarecum la nivelul aș
teptărilor: Brazilia și Peru, ce
ea ce reiese și din scorurile 
realizate: Brazilia — Bolivia 
8—0 și Peru — Bolivia 5—0 
(apoi Brazilia — Peru 1—0). 
Deci, pentru fosta campioană 
mondială doar meciul cu Peru 
a fost mai greu, dar Gil a sal
vat onoarea brazilienilor, prin 
golul marcat pe contraatac ! A- 
genția France Presse mențio
nează că Leao a fost eroul a- 
cestei partide și că peruanii au 
jucat foarte bine, puțind să ob
țină chiar un joc egal.

Din vechea echipă a Brazi
liei, care a evoluat la „Welt- 
meisterschaft" — ediția 1974, 
au rămas mai mulți jucători : 
Leao, Rivelino, Ze Maria, 
F. Marinho, Luis Pereira, Dir- 
eeu. Totuși, antrenorul Coutin
ho a reîmprospătat „ll“-le pe 
care-1 conduce cu tinerii Paulo 
Isidoro, Reinaldo, Gil, Marcelo, 
Roberto. Zico — suspendat în 
primul joc, cu Peru — a apă
rut și a jucat bine în întîlni- 
rea cu Bolivia, mareînd patru 
goluri 1 Ziarul „Nepsport", re- 
producînd o declarație a antre
norului Lajos Baroti. care a 
asistat Ia acest turneu pentru 
a-și cunoaște viitorul adversar 
(n.r. Bolivia). a declarat că 
„brazilienii s-au prezentat în 
oarecare progres față de ulti
ma ediție a C.M.. cînd jocul 
colectiv și eficacitatea lor a

lăsat de dorit. Ei și-au pus 
acum mai bine la punct jocul 
de ansamblu și atacul, în care 
Zico excelează".

Selecționata peruană și-a jus
tificat victoria din prima eta
pă a preliminariilor, cînd a e- 
liminat pe Chile (prezentă la 
C.M. — 1974, în R.F.G.), grație 
priceperii cu care antrenorul 
Marcos Calderon știe să alcă
tuiască o echipă din jucători 
tineri și mai puțin tineri. Prin
tre aceștia din urmă se află 
Chumpitaz — de peste 100 de 
ori selecționat în reprezentativă 
(va depăși probabil și recordul 
selecționărilor care-i aparține 
Iui Bobby Moore — 108 în echi
pa Angliei), Cubillas, Soții, Ro
jas și Velasauez care, alături 
de tinerii Guiroga, Aparicio, 
Melendez, formează un „11“ o- 
mogen.

în fine, se pare că Bolivia, 
care va susține dublul meci 
de baraj cu Ungaria, are mai 
puține șanse de calificare pen
tru turneul final. Echipa aceas
ta, care a produs în faza ini
țială a preliminariilor o mare 
surpriză (a eliminat reprezenta
tiva Uruguayului, prezentă în

„EL MUNDIAL"
turneul final al ultimei ediții 
a C.M.), s-a dovedit fragilă. 
Acum, bolivienii mizează îndeo
sebi pe rezultatul partidei de 
la La Paz. unde, datorită alti
tudinii (stadionul se află la
3 680 m deasupra nivelului mă
rii 1), echipele adverse rezis
tă cu greu... Iată ce scrie însă 
revista poloneză „Pilka Nozna" 
din Varșovia în legătură cu 
altitudinea capitalei Boliviei : 
„Jucătorii noștri (n.r. — refe- 
rindu-se la echipa Poloniei, ca
re a învins recent cu 2—1, în 
deplasare, selecționata Boliviei) 
nu au simțit prea mult lipsa 
de oxigen la altitudinea de
4 000 de metri. Ca dovadă, tu
burile de oxigen din vestiare, 
puse la dispoziție, nici nu au 
fost atinse... Este bine să fo
losești o tactică adecvată la o 
asemenea înălțime: să alerge 
mai mult mingea decit jucăto
rii, tactică recomandată cu suc
ces de antrenorul Gmoch".

Așadar, este foarte posibil — 
în cazul cînd echipa Ungariei 
va cîștiga barajul — ca Euro
pa să fie reprezentată în tur
neul final de 10 echipe (față 
de nouă cite au fost la ediția 
1974).

Ion OCHSENFELD

PE TERENURILE DE FOTBAL’
LA BOUAKE (Coasta de Fil

deș), în meci retur contînd pen
tru preliminariile C.M. : Coasta 
de Fildeș — Nigeria 2—2 (1—0). 
în partida tur, la Lagos, Ni
geria cîștigase cu 4—0.

MECIURI AMICALE, Ia 
Pekin : Mexic — R.P. Chineză 
2—1 (1—1), Maroc — Japonia 
4—0 ; la Los Angeles : Bayern 
Miinchen — Universitatea Gua
dalajara (Mexic) 1—0 (1—0) ; 
la Sydney : Celtic Glasgow — 
Arsenal Londra 3—2 (3—1).

REZULTATE ÎNREGISTRA
TE în „Cupa de vară" : Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Inter Bratislava 5—2 (3—0) ; 
Slavia Sofia — Malmo 1—0 
(1—0) ; Zbrojovka Brno — 
Oesters 1—2 (1—1) : Slurm

Graz — Chenois 4—0 (3—0) ;
Wacker Innsbruck — F.C. Zu
rich 3—0 (3—0) ; M.S.V. Duis
burg — Twente Enschede 2—3 
(1—1); K. B. Copenhaga — Pogon 
Szczecin 1—1 (0—1) ; Landskro- 
na — Legia Varșovia 1—2 
(0-2).

TURNEUL ECHIPELOR DE 
TINERET de la Sofia a luat 
sfîrșit cu victoria formației lo
cale Levski-Spartak, care a în
vins în finală cu 6—5 (după 
executarea loviturilor de la 11 
m) echipa Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia.

„CUPA POLONIEI" a fost 
cîștigată de Zaglebie Sosnowiec, 
care a învins în finală, cu sco
rul de 1—0 (0—0), pe Polonia 
Bytom.
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