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La o emoționantă festivitate pe Stadionul Republicii — 25 000 spectatori

CEA DE A XlII-a EDIȚIE A JOCURILOR MONDIALE 
ALE SURZILOR A LUAT SFÎRȘIT

• Echipa de fotbal a României-campioană mondială

• S-au stabilit 35 de noi recorduri ale J. M. S. • Viitoarea
ediție a competițieiI* la Teheran
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După 10 zile de pasionante 
întreceri, care au trezit un de
osebit interes în rîndurile iubi
torilor sportului din capitala 
țării noastre, ieri s-a încheiat 
pe Stadionul Republicii cea de 
a Xlll-a ediție a Jocurilor Mon
diale ale Surzilor. 25 000 de 
bucureșteni au ținut să-și ia 
rămas bun de la cei peste 1 500 
de soli ai celor 32 de țări de 
pe toate meridianele globului, 
care, de-a lungul celor 10 zile, 
le-au oferit spectacole sportive 
desfășurate în mijlocul unei 
ambianțe prietenești, într-o de
plină corectitudine.

Competiția în sine s-a ridicat 
prin nivelul întrecerilor și buna 
valoare a multor rezultate — 
s-au stabilit 35 de noi recorduri 
mondiale ale J.M.S. — cu mult 
peste edițiile precedente. Dar 
mai mult decît atît, atmosfera 
caldă, prietenească, de adevă-

FOTBAL : ROMÂNIA : - BULGARIA 2-0 
DUPĂ O FRUMOASA FINALA

O splendidă performanță 
realizată de fotbaliștii români: 
întrecînd, ieri după-amiază pe 
Stadionul Republicii din Ca
pitală, selecționata Bulgariei 
(2—0), ei au cîștigat titlul de 
campioni ai Jocurilor Mondia
le. Pentru această performanță 
toți jucătorii, împreună cu an
trenorii lor, P. Ciobanu și V.

Vineri, la Drobeta Tr. Severin

START iN „RALIUL DUNĂRII", COMPETIȚIE 
A U TOM OBILIS TI CĂ IN TERNA ȚI ON A L Ă
0 Pe lista înscrierilor, 108 concurenți din
Cluj-Napoca și retur = 1 977 km 0 Se

11 țări @ Traseul: Drobeta Tr. Severin - 
va concura pe parcursul a două nopți

Mai sînt două zile pînă la 
startul unei mari competiții 
automobilistice internaționale 
care se va desfășura în țara 
noastră : cea de a 12-a ediție 
a „Raliului Dunării". După 
cum se știe, această prestigioa
să întrecere contează ca etapă 
în mai multe competiții : Cam
pionatul european de raliuri 
pentru conducători, Cupa Păcii 
și Prieteniei, Campionatul ță
rilor balcanice, Campionatul 
Bulgariei și Campionatul Ro
mâniei și va avea loc între 29 
și 31 iulie.

Plecarea primei mașini se 
va produce in ziua de 29 iulie, 
la ora 16, din Drobeta-Tr. Se

A

rată înfrățire între toți cei han
dicapați de auz și grai, care a 
domnit pe toate terenurile și 
stadioanele a impresionat de
osebit In cuvîntul său de în
chidere tovarășul Ion Dincă, 
primarul general al Capitalei și 
președintele Comitetului de or
ganizare a acestei ediții, su
blinia că în aceste zile, la Bucu
rești, sportul s-a dovedit din 
nou un minunat limbaj comun 
pentru adîna’rea relațiilor de 
prietenie și afecțiune între po
poarele lumii.

La succesul celei de a Xlll-a 
edițîi a J.M3. și-au adus con
tribuția și sportivii români, care 
cu acest prilej au realizat cel 
mai bun bilanț din istoria par
ticipărilor in această mare com
petiție. Peste 4 ani, la Teheran, 
va avea loc cea de a XlV-a 
ediție a J.M.S.

Suciu, șl cu consilierul teh
nic Coloman Braun-Bogdan, 
merită felicitări t

în intîlnirea de ieri selecțio
nata României și-a dominat 
net adversarul, mai ales in pri
ma repriză, printr-un joc de 
bun nivel tehnic, acțiunile o- 

(Continuare In pag. 2—3)

verin, urmind ca aceasta să so
sească Înapoi, In aceeași loca
litate, in 31 Iulie, la ora 8,40.

La acest raliu — organizat 
de către Federația romănă de 
automobilism și karting — vor 
participa 108 concurenți, 49 
dintre el fiind automobiliști ro
mâni, iar 59 din alte 10 țări : 
Anglia, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, It. F. 
Germania, Polonia, 
U.R.S.S. și Turcia, 
lista de înscrieri 
prezența la startul întrecerilor 
a celor mai buni automobiliști 
români, In frunte cu Ștefan 
Iancovicl și Eugen Ionescu- 
Cristea, cit și a unor alergători 

Uiiaria, 
Consultînd 
remarcăm

Echipa de fotbal a Româ
niei — campioană mondială 

Foto : S. BAKCSY
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taLJBJ ÎN PREMIERĂ LA UNIVERSIADA DE EA SOFIA

Pregătiri intense pentru obținerea unor performanțe valoroase
Oricît ar părea de surprinză

tor — date fiind binecunoscu
tele succese internaționale re
purtate In anii din urmă in 
competiții de mare anvergură — 
gimnastica feminină româneas
că se află in preajma unui de
but ! într-adevăr, participarea 
gimnastelor noastre la Univer
siada de la Sofia reprezintă „o 
premieri", pe care antrenorii 
și sportivele desemnate să ne 
reprezinte la apropiata con
fruntare o pregătesc cu cea 
mai mare grijă, cu dorința fi
rească a confirmării clasei înal
te a școlii de gimnastică româ
nești.

Acum mai bine de două luni, 
sarcina pregătirii echipei femi
nine pentru întrecerile din 
cadrul Universiadei a fost in-

peste hotare : 
(Anglia) pe 

pilot prioritar 
Gilbert Stae- 

pe

de valoare de 
Billy Coleman 
Lancia Stratos, 
pe lista F.I.A., 
pelaere (Belgia) 
cort, Ilia Ciubricov 
pe Renault 5 Alpin 
ciștigătorul ediției 
„Raliului Dunării"), 
Krupa (Polonia) 
nault 5 T.S., 
(Turcia) 
Iată, dealtfel, 
de mașini se vor afla în acest 
raliu : Dacia 1 300, Skoda,
Vaz-Lada, Polski-Fiat, Wart
burg, Opcl Kadet, Murat 131, 
BMW 2002 ș.a.

Ford Es- 
(Bulgaria) 

(el este 
trecute a 

Blazej 
pe Re- 

Halic Berkay 
pe Porsche Carrera, 

ce alte mărci

Sub însemnul „Daciadei"

CUPA PANDURILOR" DESCOPERĂ
CAMPIONII DE MÎINE Al GORJULUI
0 Noi categorii de greutate la Minerul Motru: 23, 30 
și 33 leg 1 0 La Arcani, 5 echipe joacă handbal conform 
regulamentului 0 Unde ați fost pînă acum, tovarășe 

profesor de sport ?
Gorjenil sint firi mindre și 

se fălesc cu Înaintașii lor care 
au semnat pagini memorabile 
în Istoria neamului. Iar pandu
rii de azi — cei care revendi
că, pe drept'- cuvint, legături 
spirituale cu Înaintașii lor — 
fac, printre atitea lucruri bune, 
și sport. Uneori mai bine, alte
ori mal puțin bine, cum dealt
fel s-a văzut și de-a lungul ce
lor două zile ale finalei jude
țene a „Cupei pandurilor gor- 
Jeni", ediția a Vl-a a compe
tiției desfășurindu-se sub semnul 
„Daciadei*.

...D. Nederu, fiu de miner 
din Motru, nu este cel mai mic 
luptător al finalei, așa cum s-ar 
crede, deși face parte din... ca
tegoria 30 kg. împreună cu alți 
copii de virsta lor, Ion Zaha- 
rescu, categoria 28 kg, C. On- 

au in- 
ln 
de

ciu, categoria 33 kg, 
ceput să capete putere 

brațele lor subțirele doar 
vreo 4 luni. Adică de clnd an
trenorul Nlstor Alionescu de la 
Minerul 1-a „cules" pentru per
formanță. Competiția panduri
lor celor mari a fost pentru ei 
primul examen sportiv al vie
ții și, poate, o primă treaptă pe 
scara ce s-ar putea opri la po
diumul olimpic. Maestrul Alio
nescu se poate mîndri cu puștii 
lui. în schimb, factorii locali 
care au răspuns de-a lungul 

ultimilor ani de competiție nu 
mal au motive să se laude clnd 
e vorba de faptul că un tinăr 
de 18 ani, Gabriel Birău, din 
Tg. Cărbunești, n-a fost desco
perit mult mai devreme, așa 
cum era și normal și cum îl 
recomandau excepționalele sale 
calități de sprinter : in finala 
de „sută" a pandurilor, el a

de către 
de spe- 
maestrei 
sportului

credința tă 
federația 
cialitate 
emerite a 
Emilia Lifă care, 
împreună cu an
trenorii Gheorghe 
Gorgoi și Nicolae 
Covaci, au stabilit 
in detaliu progra
mul de lucru, com
ponența lotului, au 
fixat obiectivele de 
performanță pen
tru examenul din 
luna august. Din- 
tr-o listă cu gim- 
naste-studente a că
ror valoare permi
tea includerea in 
lotul pentru Uni
versiadă, au fost 
reținute numele mai 
multor sportive 
care, in ultimii 
ani, au obținut re
zultate bune în 
competițiile interne 
șl internaționale, 
gimnaste care pu
teau răspunde exi
gențelor unui pro
gram intensiv și 
riguros de antre
namente. Colecti
vul de antrenori 
amintit a început activitatea cu 
Anca Grigoraș, dublă campioa
nă absolută a țării, componen
tă a echipei României la J.O. 
de la Montreal, Alina Goreac, 
multiplă campioană balcanică și 
republicană, Gabriela Trușcă, 
participantă la J.O. de la Mont-

Azi, in Capitală

SEL. UNIVERSITARĂ A ROMÂNIEI-S.U. A. LA POLO
Ieri a sosit în Capitală e- 

chipa de polo a S.U.A. care va 
efectua antrenamente comune 
cu sportivii români și va sus
ține trei întîlniri amicale. As
tăzi de la ora 18,30 și vineri 
de la ora 18,30 poloiștii amen

înregistrat — cu doar 5 (cinci) 
antrenamente în acest an — 
11,3 sec. ! 1 Unde a fost pînă 
acum profesorul său de la „Tu- 
dor Arghezi" ? Dar specialiștii 
de la Școala sportivă din Tg. 
Jiu care are secție de... atle
tism ? Nu s-au mai desfășurat 
pînă acum 5 ediții ale Cupei, 
in care să fie depistat ? Nu ori
ce competiție de masă are me
nirea de a descoperi talente 
pentru performanță 1 Județul 
Gorj nu are nici un sportiv no
minalizat pentru loturile olim
pice. L-ar fi putut avea însă în 
persoana lui G. Birău...

C. Colea — profesor, A. VI- 
julan — mecanic S.M.A., P. Po
pescu — elev, I. Voichlță — lă
cătuș S.M.A., P. Piinișoară — 
mecanic S.M.A., T. Coman — 
lucrător C.A.P. fac parte din 
echipa câștigătoare a turneului 
de handbal, denumită atît de 
pitoresc, „Jaleșul" Arcani. O e- 
chipă sătească, viguroasă, am
bițioasă, bucurîndu-se de fieca
re gol marcat ca și cum ar fi 
cîștigat o mare finală mondială. 
Sint cei mai buni din cel „peste 
50 din comuna noastră care pot 
să joace handbal... conform re
gulamentului" — după cum se 
exprima profesorul Colea. Este 
rezultatul muncii sale în comu
nă de trei ani, de cînd a ab
solvit facultatea de specialitate, 
la Tg. Mureș. Dacă mai adău
găm, de pildă, că învingătorul 
de la greutate, D. Sprincenatu, 
locuiește in Dănciulești, sat a- 
flat la 70 km de „centru", unde

Radu T1MOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

Imagine surprinsă la antrenamentul de ieri 
al gimnastelor. Gabriela Trușcă lucrează la 
birnă sub 
Liță.

supravegherea antrenoarei Emilia 
Foto : I. MIHĂICA

real în echipa reprezentativă a 
României, Rodica Sabău, com
ponentă a echipei României în 
numeroase confruntări interna-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

câni vor întîlni lotul studen
țesc care se pregătește pentru 
Universiadă, iar duminică, la 
ora 11, este programată partida 
România — S.U.A. Toate me
ciurile vor avea loc la bazinul 
Dinamo.



i DEFECTELE SENIORILOR?
i

I
sportiv în care echipa națională 
de seniori și-a făcut o tristă fai
mă in domeniul respectiv I Adi
că, mai direct spus, juniorii au 
„moștenit" unul dintre cele mai 
dăunătoare defecte ale baschet- 
balitșfiilor seniori, despre care se 
știe prea bine că multe dintre 
insuccesele lor au fost cauzate 
tocmai de atitudinea de Indisci
plină față de 
găseau „țapi
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Din problemele pugilișlilor Juniori

AVEM Îl MEDALIAJI ATENA, n
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joc dl’r» 

mod ne- 
arbitrilor. 

I doi 
_ J faulturi 

fiind, fiecare, al 
au dus, la eliminarea

DAR UNDE SINI MEDALIAJII DE EA IZMIR?
NU E BUN PENTRU RU

ECHIPA*Șl A AJUNS IN

I

La Salonic, cu priilejul Balca
niadei de baschet a juniorilor, 
într-o partidă decisivă pentru lo
cul 3, reprezentativa țărM noas
tre șl-a disputat șamsa în com
pania formației Bulgariei, alături 
de care a ajuns într-un final ®- 
chilibrat. In aceste singure mo
mente hotărîtoare ale participării 
lor la Balcaniadă (meciurile pre
cedente le pierduseră la scoruri 
care fac inutile orice comentariii: 
58-88 cu Iugosla
via, 43-80 cu Gre
cia I), doi dintre 
componenții lotu
lui țârii noastre,
Florentin Ermurache 
căpitanul echipei (I) 
tre Brânișteanu 1 
conducătorul de 
ren, au protestat în 
sportiv la deciziile 
Drept urmare firească, cel 
au fost sancționați cu fa 
tehnice care 
cincMea — ---- - -
jucătorilor împricinați șl, deci, Ia 
lipsirea formației noastre de a- 
portul lor tehnic tocmai în mo
mentele „chele" ale meciului. 
EpFlog : echipa Bulgarei a cîștl- 
gat cu 71—69 și s-a clasat , pe 
locul 3, Iar formația României a 
ocupat locul 4 — ultimul.

Dincolo de acest final neono- 
rabU pentru palmaresul (și așa 
sărac) selecționatei țării noastre, 
trebuie privit cu toată seriozita
tea și cu multă îngrijorare faptul 
în sine : faultul tehnic la vîrsta 
junioratului, protestele vehemente 
adresate arbitrilor într-un joc

arbitri, pe care îi 
Ispășitori", încer

ci rvd să-și motive
ze astfel propriile 
lipsuri provenî-nd, 
de fapt, dies hneu- 
fieienta lor pregă- 
fizlcâ.
a considera leșl-

tl-ne tehnică șl
Departe de 

rile lui Ermurache și Brânișteanu 
gesturi izolate, apreciem că ele 
constituie exprimări ale unei stări 
caracteristice baschetului nostru 
masculin, stare care trebuie 
curmată de la rădăcină, odată 
pentru totdeauna. Munca de e- 
ducație în spiritul adevăratei 
sportivități trebuie reconsiderată 
Ta adevărata el valoare, începîn- 
du-se cu prevenirea actelor de 
Indisciplină șl continui nd — da
că este nevoie - cu sancționarea 
aspră în cazul comiterii lor. In 
primul rînd se impune a se in
sista Ia nivelul tinerei generații, 
at cărei reprezentanți vedem — 
cu temere — că au și pășit pe o 
cale bătătorită de predecesori 
care nu au făcut cinste basche
tului românesc 1

Dumitru STANCULESCU

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC „CASA
SCINTEII“ VIZEAZĂ UN NOU TITLU LA OINĂ

Oinlștii Combinatului poli
grafic „Casa Scinteii" din Bucu
rești au reușit o performanță 
rară, dominînd timp de mai 
mult de un deceniu și jumătate 
arena competițională a sportu
lui nostru național : 12 titluri 
de campioni ai țării și 4 me
dalii de argint in aceeași com
petiție ; 13 trofee in „Cupa 
României"; 11 victorii și trei 
locuri secunde in „Cupa de 
toamnă". Duminica trecută, la 
Tirgoviște, tipografii bucureș- 
teni au urcat pentru a șasea 
oară pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului popularei compe
tiții republicane „Cupa U.G.S.R.".

Trei dintre actualii jucători, 
fi anume tehnicianul-auto Ilie 
Dacău (antrenorul formației), 
zincograful Ion Anton și mași-

nistul-tipăritor Vasile Tudoran- 
cea — toți trei maeștri ai spor
tului — au parcurs, de la 
înființarea secției și pînă as
tăzi, acest drum lung și dificil, 
dar plin de satisfacții. 
succes dobindit in 
U.G.S.R.» — ne spunea 
norul-jucător Ilie Dacău — 
ne bucură foarte mult. dar. in 
același timp, ne stimulează. 
In prezent, echipa noastră, 
in care activează șapte maeștri 
ai sportului, aliază rutina jucă
torilor experimentați cu do
rința de afirmare a unor tineri 
oiniști, ca linotipistul Stelian 
Manea, mecanicul Gheorghe 
Ciulinaru, paginatorul Marin 
Alecu sau elevul Ion Otopeanu 
— cu care sperăm să recuce
rim titlul". (TR. I.).

„Noul 
-Cupa 
antre-

Așadar, 11 tineri pugiliști ro
mâni s-au întors de la Balca
niadă cu medalii pe tricou. 
Performanța este meritorie, 
chiar dacă numărul mic de par- 
ticipanți (maximum 5) la fie
care categorie ușura obținerea 
semnului distinctiv. Cu 3 cam
pioni balcanici, cu 2 finaiiști 
și alți 6 semifinaiiști, delegația 
boxerilor români realizează un 
bilanț bun. (Să semnalăm aici 
că, în ordinea medaliilor de 
aur, argint și bronz, au obținut: 
Bulgaria 3 — 4—2, Iugosla
via 2 — 2 — 6, Grecia 2 — 2 
— 3, Turcia 1—1 — 3).

Mult mai importantă ni se 
pare însă aprecierea perfor
manțelor individuale, în măsu
ra în care acești juniori selec
ționați reprezintă (potențial) ca
drele de nădejde de mîine. An
trenorul emerit Teodor Nicu- 
lescu (căruia i s-au mai în
credințat și altă dată — cu foar
te bune rezultate — tineri pe 
care i-a urcat în ierarhiile eu
ropene) ne declara, la întoar
cerea .de la Atena, că dintre 
juniorii prezenți la Balcaniadă 
cei mai valoroși i se par a fi: 
Alexandru Giurgiu (semimijlo- 
cie), Marin Ifrim (mijlocie), 
Daniel Radu (muscă) și Hara- 
lambie Sultan (semiușoară).

Rezultatul brăileanului Ale
xandru Giurgiu — proaspăt cam
pion balcanic — nu ne miră, 
știut fiind că în toamna anului 
trecut, la Izmir, el reușise să 
devină vicecampion european 
al juniorilor, iar în noiembrie, 
la Karaci, făcea „viață grea" 
unor redutabili seniori, în 
cursul turneului în Pakistan. 
Dealtfel,, la întrebarea noastră: 
care dintre acești juniori au 
perspectiva cea mai apropiată 
de a păși în rîndurile seniori
lor de frunte ? — antrenorul T. 
Niculescu ne-a mărturisit că 
Alexandru Giurgiu și greul foc- 
șănean Ion Cernat (care l-a 
surclasat pe... învingătorul 
său, bulgarul Stoimenov, în așa 
fel incit acesta nici nu s-a mai 
putut prezenta în finală !), a- 
cești doi, deci, ar putea fi ime
diat luați în considerație pentru 
competițiile seniorilor. Celor
lalți din echipă, precum și u- 
nora dintre rezerve (cum ar fi 
„pana" bucureșteană Titi Cer-

,Ha
mal sînt necesare 

de 
se 
tî- 
Ivi

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. 1)

tensive fiind destrămate 
multă greutate de apărătorii 
bulgari. Chiar în min. 5, ju
cătorii români au avut posibi
litatea să deschidă scorul : 
Stan trece cu ușurință de fun
dașul Jumerov, intră în careu 
ți șutează pe lingă portarul 
Pavlov care-i ieșise în întim- 
pinare, dar și pe lingă poartă ! 
Apoi, a fost rîndul celeilalte 
extreme, Urzică, să irosească 
posibilitatea de a înscrie (min, 
18 și 21). Tot el a centrat im
pecabil în min. 29 și Stan, cu 
capul, înscrie. După șase mi
nute, Oprean aruncă balonul 
peste apărătorii adverși în ca
reu. Același Stan ajunge min
gea și marchează al doilea 
gol.

In repriza secundă 
depus de jucătorii 
lungul 
treceri 
partide 
special 
cînd înaintașii bulgari Stajkov 
(min. 81) și Elefterov (min. 84) 
au inițiat două atacuri foarte 
periculoase.

A arbitrat bine N. Petriceanu. 
ROMANIA : Coț — Capră, 

Micloș, Cioc, Epure — Oprean, 
Dominte, Tîmplaru — Urzică 

(min. 55 Vany), Manta, Stan 
(min. 70 Lado).

BULGARIA : Pavlov — Ju
merov. Pirinliev, Ivanov, Mi- 
tev — Ahmedov, Elefterov — 
Ninolov, Tomov (min. 75 Ko- 
mitov), Stajkov, Todorov (min. 
70 Panaiatov).

LUPTE: SPORTIVII 
SOVIETICI - 6 MEDALII 

DE AUR
Turneul de lupte greco-roma- 

ne a fost dominat la această 
ediție de sportivii sovietici în
vingători la șase categorii și 
medaliați cu argint și bre la 
celelalte patru. Marea surpriză 
au constituit-o însă lupt, .urii 
iuguJ . i, clasați pe primul loc 
la trei categorii. Dintre sporti
vii români, cea mai L 
portare a avut-o C 
Cristescu, medaliat cu bronz la

celor opt 
în care au 

șl-a spus 
în finalul

efortul 
români de-a 
zile de în- 
susținut șase 

cuvîntul în 
meciului,

ziarul Sportul. Gheorghe Vădrariu,Ciștigătorii cupelor oferite de 
campion mondial la 20 km marș, pentru cea mai bună performanță 
românească la această ediție și Jeffrey Float (S.U.A.), 10 medalii 
de aur in concursul de înot, pentru cea mai bună performanță a 
oaspeților.

categoria 74 kg. Alți 5 luptători 
români, Marin Honcu (48 kg), 
lașa Todirașcu (57 kg), Alexan
dru Dumitru (68 kg), Ion Lucaci 
(90 kg) și Eugen Fulop (100 kg) 
s-au clasat pe locul IV.

POLO: UNGARIA, 
CAMPIOANA

Ieri au luat sfîrșit la Ștran
dul Tineretului întrecerile tur
neului de polo. Partida decisi
vă a pus față în față echipele 
Ungariei și Italici. La capătul 
unui meci mult mai echilibrat 
decit arată scorul, formația 
Ungariei a cîștigat cu 8—5 
(2—2, 2—1, 3—0, 1—2), devenind 
campioană mondială.

REZULTATE TEHNICE
BASCHET. Clasament final : 1. 

S.U.A. 12 p ; 2. Suedia 10 p ; 3. 
Polonia 10 p.

FOTBAL. Finala pentru loc. 
1—2. România. — Bulgaria 2—0 
(2—0) ; loc. 3—4. U.R.S.S. — R.F.G. 
4-3 (2-1).

LUPTE GRECO-ROMANE. 48 
kg : 1. Viaceslav Nescaninov 
(URSS) ; 2. I. Gheorghiev (Bul- 

. 3. M. Pishkar (Iran) ; 4. 
M. Honcu (România) ; 52 kg : 1.

Jova Radakov (Iugoslavia) ; 2. H. 
Kashmari (Iran) ; 3. G. Sagitov 
(URSS) ; 57 kg : 1. Dușko Jakob 
(Iugoslavia) ; ‘ ' '
(Bulgaria) ; 3.
(URSS) ; ' ‘
nia) ; 62 kg :
(URSS) ; 2. L. 
via) ; 3. A.

2. A. Dimitrov
V. Rakitianski 

Todirașcu (Româ- 
1. Igor Lepihin 
Sokolai (Iugosla

via; , u. Contreras (SUA) ; 
68 kg : 1. Mirko Knezevici (Iu
goslavia) ; 2. P. Soloviov (URSS); 
3. N Irani (Iran) ; 4. Al. Dumi
tru (România) ; 74 kg : 1. 
giiei Smoleski (URSS) ; 
Gaetzov (Bulgaria) ; 3. Gh. 
tescu (România) ; 82 kg :
Khosrov Karamad (Iran) ; 
Boldișevski (URSS) ; 3. M.
drac (Iugoslavia) ; 90 kg : 1. Leo
nid Nogdanov (URSS) ; ‘ ~
Imanverdi (Iran) ; 3. M.
(SUA) : 4. ’ - ■ —
îoo kg : 1. 
(URSS) ; 2.
ria) ; 3. W -
E. Fiilop (România) ; -plOO kg : 
1. Vasili Paninin (URSS) ; 2. R. 
Witmore (SUA) ; 3. L. Yanev 
(Bulgaria).

POLO. Ungaria — Italia 8—5 
(2-2, 2—1, 3—0, 1—2) ; R.F.G. — 
Olanda 6—4.

Clasament final : 1. Ungaria
8 p ; 2. Italia G p ; 3. R.F.G. 3 p.

4. I.

Ser- 
2. I. 
Cris- 

1.
2. A 
Kan-

2. B.
. . Ley

I. Lucaci (România) ; 
Valeri Ruhleaen

I. Totolakov (Bulga- 
Von Feld (SUA) ; 4.

Materiale redactate de P. VIN-
TiLĂ și A. VASILIU

cel, învingător în turneul 
laton"), le 
„teste internaționale", pietre 
încercare fără de care nu 
poate afirma plenar nici un 
năr sportiv. Prilejul se va 
foarte curînd, întrucît selecțio
nata de juniori este chemată 
să participe, Intre 29 august și 
3 septembrie, la tradiționala 
competiție „Turneul Prietenia", 
găzduit de astă dată în R.P.D. 
Coreeană. Abia după această 
probă — mult mai grea, ținînd 
seama de valoarea participanți- 
lor din țările socialiste — ne 
vom putea pronunța asupra va
lorii exacte a celor care astăzi 
nu reprezintă decit o sumă de 
speranțe și poartă nume prea 
puțin cunoscute (visind la cele
britatea fraților Cuțov sau a lui 
Constantin Gruescu).

Luind în considerare soarta 
apropiată a pepinierei boxului 
românesc, sîntem totuși obli
gați să punem o întrebare vi- 
zînd CONTINUITATEA IN 
CREȘTEREA ȘI PERFECȚIO
NAREA celor declarați cindva 
„talente excepționale". Spre 
exemplificare: la campionatele 
europene de juniori de la Iz
mir, in luna octombrie 1976 
(deci cu numai 8 luni in ur
mă !), se înscriau în palmare
sul continental 6 tineri pugi
liști români. Cu excepția lui 
Giurgiu (evocat mai sus) și a 
lui Dumitru Cipere, despre cei
lalți — Șeitan, Georgea, Posto- 
lache, Luxemburger — am avut 
anul acesta prea puține vești. 
Ce fac băieții aceștia, cum e- 
voluează ei pe scara ierarhică 
a pugilismului nostru ? Din pă
cate — încă înainte de a fi e- 
puizate toate încercările — sînt 
prea repede enunțate judecăți
le: „e plafonat", „nu are sto
fă" etc. Credem că abordînd cu 
mai mult curaj — chiar dacă 
rezultatele imediate nu sînt 
„formidabile" — problema con
tinuității în pregătirea tineri
lor speranțe, Federația română 
de box ar putea ajunge la un 
lot larg de pugiliști juniori 
care așteaptă doar UN CIR
CUIT NORMAL ȘI FRECVENT 
DE COMPETIȚII pentru a se 
afirma prin stimulul creat de 
continua concurență. Atunci 
poate, nu vom mai fi nevoiți să 
spunem: avem 11 medaliați la 
Alena, dar unde sint medalia- 
ții de Ia Izmir ?

Victor BĂNC1ULESCU

...„Plecam, prin *70, de-a- 
casă, din Mitoc (Botoșani) la 
Constanța, la o școală. Cam 
pe atunci, se făcea acolo o 
nouă echipă de rugby — 
Dacia. Am mers și eu la te
ren într-o zi și am dat să 
cer echipament. Antrenorul 
Mustață m-a privit chiorîș, 
aclresîndu-se impersonal :
-«Ce-o căuta băiatul ăsta la 
rugby ? Nu-i bun de așa 
ceva...» De față era și un om 
cu suflet mare, Dumitru Un- 
gureanu, care a priceput, pe
semne, că se învîrtea pămîn- 
tul cu mine. A exclamat : 
*Luați-l, că va ajunge mare!». 
Am primit tricoul (era cam 
mic, ros de vreme, parcă-1 
văd și acum, alb și cu niște 
dung! mari, albastre). Am ju
cat jumătate de campionat 
la Dacia. Pînă 
Traian Doiciu. 
Farul, la juniori, 
chiar și la lot. 
mai apoi, cu 
Doiciu șl încă

văzut 
luat la 
propus 
trecut

m-a 
M-a 
m-a 
Am 

antrenorul 
______ ____ cîțiva băieți 
buni, la Năvodari, la Chimia. 
Am debutat în „A". Nu mi-a 
mai... scăpat nici naționala 
de juniori — am fost titular 
la Heidelberg, de unde am 
venit acasă cu argintul pri
mit acolo, la „europene". 
M-au chemat pe urmă și la 
tineret, apoi chiar la lotul 
mare. Intre timp, venisem la 
București, la Steaua...*.

— Și acum, la nici un an 
șl jumătate de la debutul 
printre tricolori (28 martie 
1976, cu Olanda, in deplasa
re, chiar în ziua în care îm
plineai 20 de ani), numele 
tău, Florică Murariu, s-a 
strecurat pe telexurile agen
țiilor de presă. Mai deunăzi. 
Federația franceză de ’ 
(care împlinește 75 de 
trimis forului nostru 
gramă în care Invita 
tombrie, la Paris, la 
jubiliar Franța —

rugby 
ani) a 
o tele- 
în oc- 
meciul 
Echipa

lumii (selection 
fiind președinl 
„aripă de gri 
fost desemnat 
crezi că ești c< 
acest post ?

— NU spunj 
place doar sje 
număr printre 
mă pot „bate" 
egal cu oricare

— De fapt, i 
povestit pină a 
Începutul 1

— De vină t 
Acum vreo 8 
9. mă uitam te 
duminică. La i 
văd ce nu mai 
joc ciudat, tot 
ca la fotbal ; 
mă, lunguiață, 
răsuflarea tăi 
terminat meciu 
nia — Italia, 
tesc bine), mi
că nici nu-1 a 
nic ium se c 
respectiv, dar 
făcuse deja un 
tru viitor...

— ...viitor c 
* devenit pr 
ești un mCr I
- La 12 d< 

devreme să s 
In adevăr, j< 
bună echipă 
unde am colei 
șl antrenori p 
fost tn gazon 
neuitat cu Frt 
na trecută. sl> 
acesta nu-1 di 
Aș vrea să jo 
cit Celea (deci 
țin 18 ani ! 1 
noastră). Să 
pentru alte vi< 
Să-mi tntemeii 
dacă o să ar 
fie tocmai i 
elev.

<

In Capitala : „CLUBURII
AU LUAT UI

• Un „sat de vis" Q

De la 15 iulie, toți elevii 
patriei se află în vacanța mare, 
bucurîndu-se de o binemeritată 
perioadă de odihnă recreativă. 
Excursiile și drumețiile, tabe
rele de odihnă și cele sportive 
sînt acum la ordinea zilei. Dar 
pentru cei rămași acasă, îm
preună cu familiile, ce s-a în
treprins oare pentru ca și ei 
să-și petreacă în mod plăcut 
vacanța mare ?

SUB ÎNSEMNUL „DACIADEI“
(Urmare din pag. I)

se antrenează cu „bila" oferită 
de C.J.E.F.S. Gorj, s-ar putea 
trage concluzia că sportul a 
marcat o veritabilă extensie în 
zonele rurale.

In ciuda unor imperfecțiuni 
organizatorice, etapa pe județ 
s-a bucurat, totuși, 
N-am putea spune, 
lași lucru și despre 
țiale ale întrecerii, 
președintele comisiei județene 
de volei ne spunea că în etapa 
pe localitatea Tg. Jiu ar fi pu
tut participa pînă la 10 for
mații sindicale, școlare, milita
re, meșteșugărești, în loc de 
doar 4, cum s-a întîmplat în 
realitate. Și pentru că din cele 
4 formații (Bumbeșli, Lie. T. 
Vladimircscu, Alimpcșli și Ar-

de atenție, 
însă, ace- 
fazele ini- 
Pentru că

câni), care trebuiau să-și dispu
te etapa inter-centre la hand
bal, s-au prezentat pe teren 
doar aceea din Arcani și... ar
bitrul !

Nu putem fi de acord cu a- 
cest mod de desfășurare a unei 
competiții de masă : am între
zărit în organizarea „Cupei 
pandurilor gorjeni“ o oarecare 
tendință de a acorda mai multă 
atenție etapei finale și nu a- 
celora pe asociație, pe comu
nă, pe școală și interlocalități. 
Așa, cel 
ediția a

Dintre 
ții s-au 
D. Sprincenatu la atletism, D. 
Nederu și M. Lupu la lupte, 
D. Cristache la tenis de masă, 
Gh. Văduvoiu la șah, Jaleșul 
Arcani la handbal și Lie. T. 
Vladimircscu la volei.

puțin, s-a petrecut la 
Vl-a...
cîștigătorii acestei edi- 
detașat : G. Birău și

- ■ J1 Ti

UAITCDC SPORTIVI ROMANI LA 
HALI trec BUDAPESTA. Intra 27

va desfășura 
Panonia", la 

halterofil'!

la Buda- 
care vor 
români :

și 31 iulie se 
pesta „Cupa 
participa și 3 _____ _____ ___
Gh. Mafiei (cat. 52 kg) ; Gh. Groa
pă (cat 90 kg) și Șt. Tașnadi (cat. 
100 kg). Lotul va fi însoțit de antre
norul Gh. Mânăilescu.
ii«mkoai TABERELE organizateHANDBAL de F.R. Handbal in 
colaborare cu M.E.I.
jucători vor avea loc 
ră la Buihuși, pentru 
de la 1 auginst) și 
pentru băieți (de la ___
levii trebuie să se pnez'imite la tabe
rele de 
complet șl

pentru tiinerii 
în această va- 
fete (începi nd 

la Timișoara, 
18 august). E-

pregătire cu echipament 
cu cîte o minge.
TURUL SECUND AL Dl- 

rULU VIZIEI A, seria a l!-a, 
s-a desfășurat la bazinul „1 Mai" 
al clubului sportiv Mureșul Tg. Mu
reș. Rezultate : C.Ș. ȘCOLAR BUCU
REȘTI : 7—3 cu Politehnica, 15—5 cu 
Industria lîni-i, 6-6(1) cu Progresul, 
10—4 cu Mureșul, 1—6(1) cu Rapid ; 
POLITEHNICA CLUJ-NAPOCA : 6-5
cu Mureșul, 10-6 cu Industria linii,
4— 5 cu Rapid, 7—6 cu Progresul ; 
RAPID ARAD : 6—3 cu Progresul,
5- 6(1) cu Industria linii, 9—3 cu Mu-

reșul : PROGRESUL ORADEA : 9-7
cu Mureșul, 9-2 cu Industria lînîl : 
MUREȘUL TG. MUREȘ : 9-4 (prima 
victorie în actualul campionat) cu 
Industria linii. (Andrei SZABO - 
coresp.).

SĂRITURI 
ÎN APĂ 
se desfășoare 
fost aminate ,-------  r .
august, cînd vor avea loc in Capita
lă, la Ștrandul Tineretului.
TELIIC CLUBUL „TOT INAIN-
itlMlO TE" — cu noul său
sedi'u în incinta Ștrandului Tineretu
lui — organizează, cu începere de la 
1 august, cursuri de Inițiere în tenis. 
Se pot înscrie pionieri și elevi între 
6 și 16 ani. Se fac înscrieri, zilnic 
între orele 
neretuiul.

CAMPIONATELE NA
ȚIONALE DE JUNIORI, 
programate inițial să 
săptămîna aceasta, au 
pentru perioada 25—28

16 și 19, la Ștrandul Tl-

De la insț 
municipal șl 
rilor din sec 
am aflat că i 
reșteni care 
bere sau ex 
funcționează 
canță".

Și iată-ne 
lor. Pentru ; 
să urmărim 
cluburi din s<

Ora 8. Baz: 
cui Plevnei. 
tenis, după c 
fesoara Elene 
la „Casa pio 
pate de mu 
mînuite cu c 
Aflăm că de 
seara cîteva 
elevi se anti 
mod organize

Din nou Îs 
generală 156» 
litari există 
,.club“ pe p 
Găsim o 
Ce mai, 
darului, 
cu prof, 
rectoare 
să de vizita 
punde că, c 
9, trebuie sl 
bazin. Ni se 
în școală exi 
înot, la disț 
șim în curte 
renuri de h 
chet (cu bit 
țiu verde și 
bazine de in 
tru „șoimi", 
care cursul 
toi. De ser 
Dinulescu (I 
spune : „Tir 
mini răspun 
perfecționare 
din sectorul

clac 
se 
Fac
Ma 

adji

LOTO
Oriunde vâ 
„LOZUL V 

une specială 
Vi se ofer 

cia 1 300“ șl 
peste 825.000

DE REȚIN 
TIGURI SUI 
fond special 
1.670.000 ici.

Iată cîțlvfi 
care au cîșt 
a.c. — cite 1

Cerbanic 1 
Gheorghienl, 

Cozma Ti 
ra, județul I 

Busuioc V 
dețul Brașoi 

Cozma Iot 
Veche, jude 

Untaru < 
Baia, județe 

Cozma F 
Bistrița, Juc

ECHIPA MASCULINA 
Delta Tul cea a sus- 
in'errKJțianal, în com-

VOLEI
ținu-t un ...
pania formației Dozra Gyor (Unga
ria), la capătul căruia victoria a re
venit sportivilor gazdă cu 3—1 (9, 10, 
—12, 6), remareîndu-se Ivanov, Ispas, 
lancu și Staicu. (P. COM$A — co- 
resp.).

meci
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DE LA UN BUT DIVIZIONARELE A

® Dinamo
participante Ia Tbilisi

LA ALTUL
LA ORA PREGĂTIRILOR 'APARE, DISPARE,

printre

© „Rulmentul Dîrlafl - XV"
La finele acestei luni și în 

primele zile ale lui august se 
va desfășura tradiționala com
petiție organizată anual de Fe
derația de rugby din U.R.S.S. 
La Tbilisi, locul de disputare a 
turneului, vor fi prezente, in 
afara a trei selecționate sovieti
ce (A, B și de tineret), repre
zentativele Poloniei, Cehoslova
ciei, echipa Dinamo București 
și, probabil, o formație din Ma
rea Britanic.

în vederea unei comportări 
onorabile la această competiție, 
echipa dinamovistă a avut o 
vacanță activă. Ion Țuțuianu și 
elevii săi s-au deplasat pentru 
un scurt stagiu (în prima jumă
tate a lunii iulie) la Eforie 
Sud, unde, pe lingă tratamente, 
au fost susținute ședințe de 
pregătire fizică, nelipsind nid 
jocul cu mingea, dar cu cea... 
rotundă. La revenirea în Capi
tală a început pregătirea pro- 
priu-zisă. Din lotul care face 
deplasarea în U.R.S.S. nu lip
sesc cunoscuții Nica (căpitanul 
echipei), Dragomirescu, Baciu, 
Borș, Aldea, Paraschiv.

• La Bîrlad, unul dintre cele 
mai productive centre ale spor
tului nostru cu balonul oval, 
va avea loc, între 12 și 14 au
gust, o întrecere aniversară, 
prilejuită de împlinirea a 15 ani 
de la promovarea echipei locale 
Rulmentul în Divizia A. Vor 
participa, printre alte echipe, 
Steaua, campioana țării, Farul, 
Știința Petroșani.
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VACANȚĂ" 
ART BUN

I
I
I

i inof non-stop

•mele 
'opus 
unor

pâr
tie de

pro- 
k de

ocu- 
eînt 

nare.
pînă 

pri și 
Ir, în

I un 
lanță. 
rijită. 
pspo-
I aici 
I, di- 
Iprin- 
l răs- 
I ora

la... 
la că 
le de 
I Ie"

Te- 
bas- 
spa- 
două 
pen-' 

P. în 
a în 
Doru 

ne 
pptă- 

și 
lelevi 

zi

140—150 de copii din fcolite 
generale 156, 117, 174, 198, 157, 
160 ț.a. sînt prezenți la bazin. 
Condițiile asigurate sînt dintre 
cele mai bune".

Intr-adevăr, apa din bazine 
este ca... lacrima. Directoarea 
școlii ne spune că, pentru a e- 
vita orice neplăcere, apa se 
schimbă zilnic. In bazine, micii 
înotători exersează de zor. Ob
servațiile antrenorilor sînt da
re și precise. Nu se admite 
nici o abatere... iar după două 
săptămîni cu toții se pot avînta 
în primul concurs oficial, cel 
pe „centru de inițiere"...

împreună cu tov. George ta 
Cioabă, președinta Comitetului 
pionierilor din sectorul 7, ne 
continuăm raidul. Ultimul obiec
tiv : „Satul de vacanță" din co
muna Roșu. Aici, surpriză ex
trem de plăcută. într-un decor 
de basm, 8 căsuțe, cu cîte 4 
camere, cu sală de mese și toa
te cele necesare, găzduiesc, săp- 
tămînal, cîte o sută de școlari. 
Directoarea... satului, prof. Me- 
nexea Anghelescu, și coman- 
danta-instructor de tabără, în
vățătoarea Carmen Iorga, ne 
dau explicațiile de rigoare. De 
la 20 iunie și pînă la începerea 
anului școlar se vor perinda 
prin acest „sat" sute și sute de 
elevi din sectorul 7. Ei petrec 
aici minunate clipe de relaxare 
și recreare, de instruire la ba
zinul de înot, participă la com
petiții de fotbal și volei pe te
renurile... gazonate.

Iată frumoase realizări ale 
„cluburilor de vacanță" din sec
torul 7, pe care le-am consem
nat cu plăcere... Sperăm ca a- 
semenea realizări să întîlnim și 
în alte sectoare ale Capitalei, 
în alte orașe ale țării.

Paul IOVAN

ORT INFORMEAZĂ
misi-

l,Da- 
“ și

km.
|C«’Ș- 

din 
k de

BanțiT
I iulie

din 
ta 
ișoa-

i, ju-

Și dv. veți putea intra In po
sesia marilor ciștiguri oferite de 
„LOZUL VACANTEI» cu o sin
gură condiție : SA JUCAȚI !

„LOZUL VACANȚEI" se găseș
te de vinzare la toate agențiile 
Loto Pronosport de la orașe și 
comune, precum și la vînzătoril 
volanți din mediul urban.

★
Tragerea Pronoexpres 

va fi televizată la ora 
zultatele tragerii vor __ ____
mise și la radio în cursul serii.

ClȘTlGURlLE _______________
PRONOSPORT DIN 24 IULIE 1977

de astăzi 
17,45. Re
fl trans-

CONCURSULUI

tdova

com.

din 
aud.

Categoria 1 (12 rezultate) : 4
variante 10% a 9.535 lei ;

Categoria 2 (11 rezultate) : 12,30 
variante a 3.721 lei ;

Categoria 3 (io rezultate) : 
111,50 variante a 616 lei.
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VEDETA PETROLULUI E... TINEREȚEA
Grăbită cum a fost 

asigure, din timp, un 
tor avantaj în fruntea 
prime a Diviziei B, 
Ploiești se grăbește și acum, la 
ora pregătirilor, ea fiind prin
tre cele dinții concurente ale 
noii ediții din Divizia A care 
a sunat „adunarea” lotului. 
Trebuie să-1 înțelegem pe Va
lentin Stănescu în această cir
cumspecție a sa. Priceputul 
„driver" al fotbalului nostru 
prezintă la startul competiției 
o echipă foarte tînără, fără ex
periența meciurilor din „înal
ta societate", și el vrea să-i 
asigure zile în plus de rodare, 
ore în plus de antrenament.

Petrolul atacă Divizia A a- 
proape cu același lot care i-a 

adus o așa de confortabilă vic
torie în lupta pentru promova
re. Ba, mai mult, doi dintre 
fotbaliștii arși de soarele Di
viziei A, Pantea și Florian Du
mitrescu, s-au retras din acti
vitate, ei revenind la clubul de 
origine, Steaua, unde vor ac
tiva ca antrenori pentru copii 
și juniori. Petrolul rămîne, în- 

credincioasă 
care le-a res- 
ultimul sezon 
sportivilor ti-

să-și 
liniști- 

seriei 
Petrolul

să, mai departe, 
unor principii pe 
pectat strict în 
— promovarea 
neri, provenind din propria 
școală sau, cel mult, din zo
na ploieșteană. Acțiunea a- 
ceasta, de care s-a vorbit des
tul, a primit din partea celui 
mai sever examinator, cam
pionatul, o bună notă de tre
cere, așa cum o demonstrează 
clasamentul final al seriei I 
din trecuta ediție a Diviziei B.

Prin urmare, echipa nr. 1 a 
județului Prahova va prezenta 
pe scena Diviziei A pe urmă
torii jucători : Constantin (25 
ani) și Mirzea (22) — portari ; 
G. Dumitrescu (21), Sotir (25), 
Butufei (22), Ene (27), Negolță 
(28), L Constantin (18), Lazăr 
(19) — fundași ; N. Florian (23), 
Angelescu (24), Cozarec (25), 
Simaciu (24), Toma (24) —

IAR APARE. 1
mijlocași ; Fisău (24), Tudor
(22) , Toporan (27), Dirman
(23) , State (24), N. Constantin
(24) — atacanți. Din acest grup, 
doar portarul Constantin și 
Angelescu, Cozarec, Pisău și 
State au mai jucat în Divizia 
A, ceea ce înseamnă că Petro
lul va prezenta ÎS debulanți 
in primul campionat al țării ! 
Dar veritabila performanță a

tive ale 
urmărind 
chipe mai legată 
unde ființează.

I-am întîlnit pe tinerii ju
cători ploieștenl — ei alcătuind 
unul dintre cele mai tinere 
loturi ale viitoarei Divi
zii A — la Snagov, unde 
efectuează prima parte a pre
gătirilor lor. Un grup de băieți

.operațiunii Petrolul" 
construirea unei e- 

de locurile

CINE? KUN II
Un nou campionat, de la 

care se așteaptă atît de multe 
lucruri, bate la uși. Fotba
liștii se află in febra pregă
tirilor pentru startul de la 21 
august. „Tricolorii", cu gin- 
dul la viitoarele confruntări 
din toamnă, cu Spania si iu
goslavia, animați de dorința 
obținerii calificării pentru 
turneul final al c.M. din Ar
gentina, au luat startul fa
ir-o nouă si importantă etapă 
a preparativelor. Unul dintre 
jucătorii cunoscuți a rămas 
insă departe de stadion și 
după cum slntem informați 
va lipsi de la startul toamnei 
fotbalistice. Poate că faptul 
acesta ar fi trecut neobser
vat, căci nu e primul caz. 
Dar Atila Kun, pentru că 
despre el e vorba, este un 
nume de rezonanți, nu nu
mai ca unul dintre cele mat 
reprezentative din fotbalul 
orădean al ultimului deceniu, 
dar și din fotbalul nostru, în

campionat, de la

Nedumeriri

Tînărul echipaj din „regata 1977/78" : Petrolul Foto : V. BAGEAC 

acestui Iot ni se pare aceea că 
zece dintre componenții săi — 
deci jumătate — sînt jucători 
„marca Petrolul”, care au îm
brăcat ca pitici, juniori și, ia
tă, acum, ca divizionari A, tri
coul galben-roșu al clubului 
prahovean. Grupul „autohtoni
lor" e compus din Gh. Con
stantin, Mirzea, Sotir, I. Con
stantin, Lazăr, Florian, Ange
lescu, Cozarec, Toma, Dîrman. 
Să mai adăugăm și amănuntul 
— deloc neimportant — că Bu
tufei, Simaciu, Pisău și N. Con
stantin provin din județ (de la 
Cîmpina sau Plopeni) și vom 
avea datele reale, semnifica-

AU VENIT ACASA... COPIII
LUI SPORT
Șapte jucători au fost la ma

re. Doi, Catargiu și Soșu, au 
avut de susținut examene la 
Facultatea de educație fizică. 
Ceilalți au rămas acasă, la Ba
cău. Dar vacanța a fost scurtă. 
Iar rezultatele controlului me
dical, din 15 și 16 iulie, au a- 
rătat încă o dată că Bacăul 
are o echipă cuminte, jucătorii 
prezentîndu-se la lot în pleni
tudinea forțelor. Doar la Pană 
și Pruteanu doctorul Soroceanu 
a constatat 1—2 kilograme în 
plus, pe care aceștia nu le mai 
aveau după primele antrenamen
te. Așa stînd lucrurile, celor 
doi antrenori, Dumitru Nicolae- 
Nicușor și Nicolae Vătafu, nu 
le-a mai rămas altceva de făcut 
decît să accelereze ritmul pre
gătirilor pentru ca echipa să 
nu mai piardă startul în noul 
campionat, cum a făcut în e- 
diția precedentă.

Timp de șase zile antrena
mentele au avut loc la Bacău, 
cîte două în fiecare zi. Apoi, 
caravana Sport clubului a por
nit pe drumul care duce spre 
Șlănicul Moldovei, stațiune în 
care echipa poposește în fie
care vacanță, iarna între tur 
și retur și vara între două 
campionate. Duminică 24 iu
lie, Sport club a susținut pri
mul său joc de verificare de 
pe agenda noii stagiuni, la Tg. 
Ocna, cu divizionara C. Oituz. 
Partida s-a disputat pe frumo
sul stadion din parcul Măgura, 
de pe malul drept al Trotușu- 
lui. Iată „ll“-le cu care cei doi 
antrenori au început meciul: 
Ursache — Andrieș, Catargiu, 
Agachi, Margasoiu — Pană, 
Cărpuci, I. Solomon — Antohi, 
Botez, Florea. Botez a deschis 
scorul, Florea l-a majorat, iar 
Antohi a înscris ultimul gol al 
primei reprize. După pauză, 
Mîndrilă, Pruteanu, Elisei, Pa- 
naite, Chitaru, Vamanu și Bă- 
luță i-au înlocuit pe Ursache, 
Andrieș, Margasoiu, Solomon, 
Antohi, Botez și Florea. Echipa 
din repriza secundă a pasat mai 
bine, a alergat mai mult, a ju
cat mai gîndit. Remarcabilă e- 
voluția din centrul liniei de 
atac a lui Vamanu (autor a 
două goluri spectaculoase), un 
tînăr de 19 ani (1,77 m înăl
țime și 63 kg) despre care, du
pă meci, Botez și Munteanu 
(acesta din urmă, ușor acciden
tat, a rămas pe tușă) afirmau 
cu sinceritate: „Puștiul se des-

CLUB BACĂU
curcă foarte 
inteligent și 
puternic. Va 
trei pentru vîrful de atac al e- 
chipei noastre".

La Tg. Ocna, în meciul cu 
Oituz, alți doi jucători din lo
tul băcăuanilor nu au jucat : 
Lunca, plecat să-și satisfacă 
stagiul militar, și Soșu, care 
urmează un tratament medical 
pentru a-și vindeca o ruptură 
musculară mai veche. Au 
transferați la alte cluburi: 
năuceanu, la Ceahlăul 
Neamț, Volmer și Duțan, 
Viitorul Vaslui. în schimb, 
venit acasă „copiii lui 
club": Andrieș — de la C. S. 
Botoșani, Vamanu — de la Le- 
tea, Elisei și I. Solomon — de 
la C.S.M. Borzești, Chitaru — 
de la Dinamo. (In aceste zile, 
la Slănic se mai află în pregă
tire alți doi jucători foarte ti
neri din pepinieră proprie: A- 
popii și Cobuz). S-a ajuns, în 
acest fel, la un lot din care 
doar Florea, Catargiu și Bătu
tă nu sînt originari din Bacău, 
dar toți trei au foarte mulți 
ani de activitate sub culorile 
clubului. Sport club Bacău va 
fi, așadar, in noua ediție a 
campionatului, o echipă pur 
băcăuană, tinără și viguroasă, 
cu care antrenorii Nicușor șl 
Vătafu speră să obțină rezul
tate frumoase. Dar pentru rea
lizarea obiectivelor pe care și 
le-a propus, echipa 
va trebui: 1. să nu mai rateze 
atît de mult în meciurile de pe 
teren propriu; 2. să aplice cu 
mai multă eficacitate marcajul. 
Sînt două dintre deficiențele 
semnalate pregnant în jocul e- 
chipei, asupra cărora se insistă 
cu tenacitate în aceste zile la 
antrenamentele desfășurate pe 
terenul din Slănic Moldova și 
în jocurile de verificare pro
gramate la Tg. Ocna.

Și dacă va reuși un campio
nat bun, Bacăul — cum ținea 
să sublinieze președintele clu
bului, C. Costinescu — va avea 
o bună echipă pentru mai mulți 
ani. E și firesc din moment ce 
Mindrilă, Agachi, Antohi, Eli
sei, Vamanu, Solomon, Cărpuci, 
Lunca, Chitaru și Andrieș au 
acum între 18 și 22 de ani. Pia
tra de încercare pentru toți a- 
cești tineri jucători va fi a 60-a 
ediție a primei noastre divizii.

bine, se plasează 
șutează destul de 
fi o intrecere în

fost 
Si- 

P. 
la 

au 
Sport

băcăuană

Laurențiu DUMITRESCU

sfioși (de parcă nici n-aî zice 
că sînt... fotbaliști) și discipli
nați care privesc la antrenorul 
lor cu un mare respect. Ne-am 
dat seama că — într-adevăr — 
e un lot omogen, plin de am
biții, acest grup al tinereții 
din Divizia A. „Marea vedetă 
a echipei noastre, ne spunea 
antrenorul Valentin Stănescu, 
e... tinerețea. Știm cîte greu
tăți ne așteaptă, știm ce riscuri 
ne pindese in Divizia A, dar 
îmi cunosc foarte bine oamenii. 
Din cite echipe am condus, a- 
ceasta e formația care ișl dă 
sufletul In teren. Nimeni nu 
joacă „Ia alibi", nimeni nu tri
șează. Mai bine decit vorbele 
spun despre asta meciurile ju
cate cu toată seriozitatea chiar 
și in perioadele 
practic, in prima divizie, 
rioade cind unele echipe 
permit așa-zise i 
Vreau să mai subliniez 
tribuția Ia 
a echipei 
Alexandru 
că el va 
apreciații 
lului nostru.
echipaj sînt sigur că nava 
noastră tinără va invinge valu
rile oceanului Diviziei A cu care 
cei mai mulți dintre pasagerii 
ei se intilnesc prima oară".

Eftimie IONESCU

cînd eram, 
pe- 
își 

amabilități. 
...„z con™ 

munca de pregătire 
a secundului meu, 
Fronea. Sînt convins 
deveni unul dintre 
antrenori ai fotba- 

Cu un asemenea 
sini sigur că

ȘTIRI • ȘTIRI
I.C.I.M. BRAȘOV — UNIVERSI

TATEA CRAIOVA 1—Ș (0—3). 
Primul joc de verificare al am
belor echipe, desfășurat pe sta
dionul I.C.I.M., In prezența a 
peste 4000 de spectatori. Golurile 
au fost marcate de Arineanu 
(min. 67), respectiv Cîrțu (min. 
13 șl 34), Clobanu (min. 57), Un- 
gureanu (min. 69 șl 88), Lupuțan 
(min. 15 — autogol). Universita
tea : Boldici — Ungureanu, Tlll- 
hol. Negrilă, Purima — Donose, 
Țicleanu, Beldeanu — Cămătaru, 
Clrțu, Marcu. Au mal jucat : 
Purcaru, Lung, Constantlnescu, 
Bcrneanu, Gcolgău, Ciobanu, Irl- 
mcscu (C. GRUIA, coresp.)

SINAIA — F. C. AR
II—0). Au marcat :

CARPAȚI 
GEȘ 1—1 
Neagu (min. 40) pentru Carpațl, 
Dobrin (min. 82) pentru F. C. 
Argeș. Echipa din Pitești a ali
niat următoarea formație : Spe
riata — Moisescu, Stancu, Cirstea, 
Bărbulescu — Iatan, Chivescu, Io- 
vănescu — Roșu. Dobrin, Doru 
Nicolae. In repriza secundă au 
mal jucat : Olteanu, Stan, Zam
fir, Toma II, Leșeanu, Ancuța. 
(V. FELDMAN, coresp.)

UNIREA DEJ — V.S.S. KOSICE 
1-1 (0—1). Echipa cehoslovacă
șl-a început ieri turneul pe care-1 
întreprinde in țara noastră. Uni
rea, antrenată de Dan Anca, fos
tul jucător al Iul „U“, a jucat 
frumos. Au marcat : Andrejko 
(min. 14) pentru oaspeți, respec
tiv Colojl (min. 52 — penalty). 
(D. VATAU — coresp.)

• AZI, LA REȘIȚA, F.C.M. — 
UNION BERLIN. Astăzi, cu în
cepere de La ora 17, stadionul din 
Valea Domanului găzduiește o 
atractivă partidă internațională. 
Este vorba de meciul F.C.M. Re
șița — Union Berlin. Echipa oas
pete face parte din prima ligă a 
campionatului R. D. Germane. 
(D. GLAVAN — coresp.)

• MIINE ÎNCEPE CONSFĂTUI
REA ARBITRILOR DIVIZIONARI. 
Mîine începe la Sibiu consfătui
rea arbitrilor din lotul A (plus

general. Jucător foarte dotat, 
pe care turneul întreprins de 
echipa națională in America 
de Sud, meciurile cu Brazilia 
și Argentina, l-au arătat ca 
un ciștig sigur pentru echipa 
reprezentativă. Dar, iată, 
Kun II lipsește de la pregă
tiri. Nu este pentru prisma 
dată. Motivul a rămas ace
lași : un vechi traumatism la 
genunchi se spune că a re
cidivat. L-au văzut mulți me
dici. I-au prescris tratamen
tul adecvat, dar Kun II nu 
s-a prea ținut de el. L-a fă
cut cu intermitențe, cu pauze 
inexplicabile și nejustificate, 
după cum se poate vedea din 
fișele medicale. De ce ? Se 
spune că la talentul său re
marcabil, la calitățile care ! 
l-au făcut de atîtea ori a- i 
predat, ii lipsesc ambiția, i 
plăcerea de a juca. La toate 1 
acestea, am completa noi, se [ 
adaugă și unele capricii, care ( 
nu pot fi decît dăunătoare. i

Iată, F. C. Bihor contează 1 
pe aportul său, dar încă o- 
dată planurile antrenorilor , 
sînt date peste cap. Credem 
că e cazul, că a sosit mo- 1 
mentul în care conducerea 
clubului să intervină hotărît, < 
să-și dovedească autoritatea 
și să nu lase ca lucrurile să 
meargă de la sine sau... așa ' 
cum vrea Kun. La 28 de ani, i 
el poate încă să mal dea fot- < 
balului ceea ce se așteaptă 1 
de la el. Sau dacă nu mai ' 
poate, să se hotărască: mai ] 
joacă sau nu ? Avem medici i 
competenți care pot decide. 1 
care vor stabili starea reală 1 
de sănătate a sportivului de J 
performanță. în funcție de i 
avizul specialiștilor, trebuie 1 
luată cea mai potrivită deci- 1 
zie. Oricum, trebuie să se j 
știe ce e de făcut. i

Kun II • -
a jucat ? 
găm ?

toacă sau Kun II 
La ce timp conju-

Constantin ALEXE

• ȘTIRI • ȘTIRI
clțiva dintre tinerii arbitri sus
ceptibili de promovare). Consfă
tuirea, al cărei program este al
cătuit dintr-o serie de referate 
asupra problemelor de actualita
te din arbitraj ca șl din susți
nerea testelor de pregătire fizică, 
va dura pînă duminică 31 iulie. 
La ea au fost invitați și o serie 
de „cavaleri ai fluierului" de 
peste hotare

• MIINE, MECI INTERNAȚIO
NAL. LA CLUJ-NAPOCA. în ca
drul turneului pe care îl Între
prinde în țara noastră, echipa 
cehoslovacă V.S.S. Kosice va 
tîlni pe stadionul Municipal 
localitate, de la ora 17,30. pe 
vizionara „B" Universitatea.

in- 
din 
di-

• TURNEU INTERNAȚIONAL 
LA PLOIEȘTI. Clubul Petrolul va 
organiza, in zilele de 5 și 7 au
gust, la Ploiești un turneu inter
național la care, în afara forma- 
ției-gazdă vor fi prezente echi
pele Spartak Trnava (fostă cam
pioană a Cehoslovaciei), Sportul 
studențesc și Corvinul. Progra
mul turneului : Petrolul — Spar
tak Trnava și Sportul studențesc 
— Corvinul la 5 august. In ziua 
de 7 august se vor întîlni între 
ele învingătoarele șl învinsele 
din prima zi a competiției.

A NOUTĂȚI LA C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA, Fosta divizionară A. 
care reia în această toamnă 
cursa pentru promovare, anunță 
ultimele sale noutăți. Conduce
rea tehnică a echipei feroviare 
este asigurată acum de cunoscu
tul antrenor Ștefan Onisie. In 
lot cîteva nume noi : portarii 
Nagel (fost la A.S.A.) și Rus (de 
la Minerul Aghirești), Hurioi șl 
Batacliu (de la .,U“), Mânu (fost 
la F.C. Baia Mare) și M. Pop 
(reîntors de la A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc). Retras din activi
tate : M. Bretan. Lipsește ne
motivat de la apelul pregătirilor 
jucătorul Boca (I. LESPUC — co
resp.).



DEBUT VICTORIOS
Al BASCHETBALISTELOR

NOASTRE LA VARNA
SOFIA, 26 (Agerpres). — In 

prima zi a turneului interna
țional feminin de baschet de 
îa Varna, selecționata Români
ei a întrecut cu scorul de 71—67 
(36—29) formația Poloniei.

Celelalte partide disputate 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Iugoslavia — Cuba 
68—60 (42—29) ; Ungaria — Ca
nada 58—56 (36—32) ; Bulgaria 
— R.P.D. Coreeană 93—68 
(55—30) ; Cehoslovacia — Bul
garia (tineret) 74—63 (36—32).

SELECȚIE SUD-AMERICANĂ PENTRU 

„CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM
RIO DE JANEIRO, 26 (Ager

pres). — La Rio de Janeiro s-a 
desfășurat un concurs de selec
ție în vederea alcătuirii echipei 
Americii pentru „Cupa mon
dială" programată la Diissel- 
dorf, în luna septembrie.

Iată cîteva rezultate mai im
portante : feminin, înălțime — 
Maria Betioli (Brazilia) 1,83 m; 
lt* m — Beatriz Alloco (Ar
gentina) 11,5; masculin: 100 m 
— Katsuio Nakaia (Brazilia) 
10,2; 400 m — Delmo da Silva 
(Brazilia) 46,8; 5 000 m — Car
los Alves (Brazilia) 14:09.9; 
1 500 m — Omar Escobar (Bra
zilia) 3:46,90.

Următorul concurs de selec
ție se va desfășura la Ciudad 
de Mexico.

Campionatele europene de tenis de masă

ECHIPA DE JUNIOARE II
A ROMÂNIEI

VICHY, 26 (prin telefon). La 
această ediție — a 20-a — a 
campionatelor europene de te
nis de masă, reprezentativa de 
junioare II a României a con
tinuat buna evoluție din zilele 
precedente, dispunînd într-una 
din semifinale de selecționata 
Suediei cu scorul de 3—1. Cri- 
nela Sava și Nela Stoinea au 
realizat cîte o victorie indivi
duală și tot ele au obținut suc
cesul și la dublu. Datorită a- 
cestei izbinzi, echipa României 
s-a calificat pentru finala cam
pionatului european Ia catego
ria respectivă, finală pe care 
a susținut-o marți noapte (la 
o oră înaintată) in compania 
formației U.R.S.S. Sportivele 
sovietice Antonian și Zakharian 
dispuseseră tn cealaltă semifi
nală de Cehoslovacia cu 3—0. 
Pentru celelalte locuri vor a- 
vea loc meciurile : Cehoslova
cia — Ungaria (3—4), Suedia — 
Franța (5—6), Bulgaria — Olan
da (7—8).

La junioare I, echipa alcătuită 
din Eva Ferenczi și Maria 
Păun a cedat cu 2—3 în fața 
formației Iugoslaviei (Pavlov — 
Beikucin) șl va juca în conti
nuare pentru locurile 5—8 cu 
Cehoslovacia (celălalt joc : Aus
tria, probabil cu Olanda). 
Locurile 1—4 și le dispută se-

ÎN FINALĂ
lecționatele Iugoslaviei, Sue
diei, Ungariei și U.R.S.S.
, în întrecerea juniorilor I, în 
grupa pentru locurile 9—12 re
prezentativa României, formată 
din Simion Crișan, Iosif Bohm 
și Zsolt Bohm (care și-a făcut 
cu acest prilej o reintrare re
marcabilă), a învins pe cea a 
Italiei cu 5—2. în semifinalele 
grupei 9—12 România va întîl- 
ni Bulgaria. Semifinalele gru
pei 1—4 : Suedia — R.F.G., Ce
hoslovacia — U.R.S.S.

ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ
LA CLUJ-NĂPOCA

Luni după-amiază, Sala spor
turilor din Cluj-Napoca a găz
duit o nouă întîlnire interna
țională de tenis de masă între 
reprezentativele masculine de 
tineret ale României și R. P. 
Chineze. La capătul unor me
ciuri spectaculoase, de bun ni
vel, victoria a revenit oaspeți
lor cu 9—2. Punctele echipei 
române au fost realizate de M. 
Firănescu și Gh. Teodor.

P. RADVANYI — coresp.

Preliminariile C.M. de fotbal, zona Asia — Oceania

A ÎNCEPUT AAARELE FESTIVAL
AL SPORTULUI DE MASA

DIN R.D. GERMANA
LEIPZIG, 26 (prin telefon). 

— Cea de a 6-a ediție a Festi
valului de gimnastică și sport, 
precum și a Spartachiadei pen
tru copii și tineret din R. D. 
Germană, a început luni în 
marele oraș al tîrgurilor inter
naționale — Leipzig. Deschide
rea oficială a acestei veritabile 
săptămînl polisportive a avut 
loc în cadrul unei ceremonii 
desfășurată lingă Stadionul cen
tral al orașului — pe un imens 
teren, acolo unde în urmă cu 
55 de ani avusese loc prima 
manifestație sportivă muncito
rească — în fața a peste 80 000 
de spectatori a celor 21000 de 
sportivi participanți la diver
sele competiții, a delegațiilor 
mișcărilor sportive din 45 de 
țări și a celor 625 de ziariști 
(dintre care 120 de peste ho
tare). Solemnitatea a fost pre
cedată de un bogat program 
cultural. Apoi, tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
a declarat deschise întrecerile 
marii sărbători a sportului de 
masă găzduită de Leipzig.

Finalul festivității a fost 
marcat de aducerea flăcării 

Festivalului și Spartachiadei, 
aprinsă duminică la Buchen
wald, fostul lagăr nazist de ex
terminare a luptătorilor an
tifasciști. Din ultimul schimb 
al ștafetei a făcut parte cele
brul gimnast Klaus Koste, care 
a aprins flacăra în uriașa urnă.

Programul deosebit de bo
gat — care a și început — cu
prinde finalele Spartachiadei 
Ia toate disciplinele olimpice, 
la popice și tenis de masă, 
precum și demonstrații și con
cursuri internaționale la gim
nastică și atletism, totul înche- 
indu-se cu meciul de fotbal 
dintre selecționatele R.D.G. și 
U.R.S.S. (programat joi seara), 
în toate aceste competiții, 
sportivii țării-gazdă fac o re
petiție generală înaintea par
ticipării la Universiada de la 
Sofia. Cu mult interes sînt 
așteptate demonstrațiile gim- 
naștilor de peste hotare, prin
tre care sportivii noștri Anca 
Grigoraș și Dan Grecu, alături 
de Maria Filatova, Elena Mu
hina, Nikolai Andrianov, Ka- 
samatsu și alții.

Ion OCHSENFELD

0 GARNITURĂ A GIMNASTICII NOASTRE FEMININE
(Urmare din pag I)

ționale, precum și Matilda 
Bercu.

Fără îndoială, primul obiectiv 
propus a fost acela de consoli
dare și întărire a elementelor 
cunoscute de fiecare gimnastă 
în parte, pentru a se realiza ast
fel o mai rapidă învățare a 
„integralelor". Acum, în peri
oada de verificare publică a 
pregătirii se poate spune că 
acest punct a fost, in linii mari, 
realizat, deoarece, săptămînal, 
echipa susține concursuri arbi
trate, fapt ce dovedește intra
rea in perioada competiționali. 
Paralel cu perfecționarea e- 
xercițiilor, gimnastele au con
sacrat o parte din timp și în
vățării de elemente noi, de 
mare dificultate, bine cotate pe 
plan mondial. Astfel, Anca Gri
goraș execută cu multă sigu
ranță și precizie o nouă ieșire 
la paralele, Alina Goreac, după 
mai bine de un an, a inclus 
din nou în exercițiul său la sol 
saltul șurub de 720 grade, iar 
Gabriela Trușcă și Rodica Sa- 
bău și-au modificat compoziția 
exercițiilor lor la sol, asigurîn- 
du-le un mai mare dinamism, 
o varietate de expresie. Multe 
ore de antrenament au fost 
consacrate repetării salturilor 
pe bîmă, probă de grea încer
care, gimnastele lotului fiind 
acum stăpîne și sigure pe e- 
xercițiile la acest aparat.

„Dorim ca acest debut — ne

„TURUL FRANȚEI** ÎNTRE
După 4100 de kilometri par

curși pe șoselele învăpăiate de 
soarele acestei veri toride, doar 
48 de secunde l-au despărțit pe 
Bernard Thăvenet de olandezul 
Hennie Kuiper, dar această „ba
gatelă" a fost suficientă pentru 
ca francezul să sosească a doua 
oară (în trei ani) cu „tricoul 
galben" pe Champs-Elysăes, In
tr-o ambianță vodevilescă de 
„belle ăpoque", primit triumfal 
de mii de suporteri, sub bătaia 
de flori a „majoretelor" la Ca
sino de Paris, dindu-le tuturor 
emoții cînd a derapat șl a căzut 
pe pavajul udat de ploaia ne
așteptată, pe cheiul de la Tuile
ries, pentru a se ridica sprinten, 
spre ușurarea celor de față, cu 
tunica lui aurie, pedalînd zorit 
spre finiș, unde-1 aștepta acola
da oficială a primarului capitalei 
franceze. Jacques Chirac.

Victoria lui Thevenet. în acest 
al 64-lea Tur ciclist al Franței, ar 
putea fi, In opinia specialiștilor, 
o victorie tactică într-o cursă de 
așteptare șl tatonări, uneori e- 
nervante, dar se poate recunoaș
te că are și „panaș", cum spun 
francezii, ținînd cont de com
portarea Învingătorului în etape
le de munte șl mai ales de suc
cesul decisiv in „etapa adevă
rului", a 20-a, contracronometru, 
de la Dijon, unde marele Merckx 
a cedat 1:03, ceea ce pentru el 
era enorm. Thevenet, care ne 
aduce aminte de Antonin Magne 
și Louison Bobet, este tipul ru
tierului complet, „mușchetar al 
ghidonului", gata să se bată pe 
orice teren, . „grimpeur" in stil 

spune Anca Grigoraș — să fie 
încununat de succes. Ne obli
gă, in primul rind, prestigiul 
gimnasticii feminine românești. 
Apoi, fetele sini animate de do
rința de a-și înscrie în propriul 
palmares rezultate valoroase, 
muncesc cu multă ambiție pen
tru realizarea obiectivelor pro
puse".„Nu ne cunoaștem încă — 
intervine Alina Goreac — ad
versarele cu care ne vom con
frunta, dar știu ei trebuie si 
valorificăm la maximum cu
noștințele și priceperea noastră, 
indiferent de cărțile lor de vi
zită. Pot spune că m-am pre
gătit mai bine de un an pentru 
apropiatul examen si doresc 
să-mi aduc contribuția la un 
succes prestigios". Gahrleîa 
Trușcă ține să facă o paralelă 
cu Jocurile Olimpice de la 
Montreal. ,Jmi amintesc — 
spune ea — de marele examen 
de acum un an. Ne-am pregă
tit bine, am obținut rezultate 
deosebite. Faptul ci acum, tn 
unele zile, executăm cîte 12 e- 
xercifii integrale la aparate e, 
cred eu, o probi de pregătire 
serioasă, in mod firesc, și re
zultatele noastre la Universiadă 
trebuie sd fie bune".

Și munca migăloasă de șlefu
ire a mișcărilor, de perfecțio
nare a elementelor, de asam
blare a exercițiilor, continuă la 
sala de la „23 August", cu a- 
ceeași dorință comună 'de con
firmare pe plan mondial a ni
velului ridicat al gimnasticii fe
minine românești.

Benă Vietto, rezistent, calculat, 
cu mari resurse de voință și te
nacitate șl tn plus cu acea în
sușire exprimata tn formula Iul 
H. Desgranges, părintele Turului, 
după care ciclismul înseamnă „la 
tăte et ies jambes", lndlclnd ne
cesitatea conjugării celor două 
extremități.

Dacă pentru Thăvenet totul s-a 
terminat frumos, iar patronul 
său de la ,,LC3 cycles Peugeot" 
mal speră lntr-o ieșire din criză, 
în spatele cortinei de reclame 
strălucitoare nu e la fel de ve
sel. Din cel 100 de cicliști ple

9 Recrudescența dopingului # Mai mult de jumătate 
dintre concurenți nu au ciștigat nici măcar atît cit să-și 
plătească biletul de tren pentru a se întoarce acasă I
cați din Fleurance, doar 53 au 
terminat cursa, abandonațil, des- 
calificațll avînd tn față amenin
țarea rezilierii contractelor, eli
minarea din criteriile regionale 
care „plătesc" participarea la 
cursă. Mai mult de jumătate 
dintre concurențl, după cum re
lata un corespondent, nu au cîș- 
tlgat nici măcar attt cit sâ-șl 
plătească biletul de tren pentru 
a se tntoarce acasă, fiindcă In 
ciclismul profesionist soarta ce
lor învinși este dintre cele mal 
ingrate.

Turul Franței ’TI a sancționat 
șl prăbușirea unul idol, belgia
nul Eddy Merckx, pînă mal ieri 
„invincibilul", omul cu mușchi 
de oțel șl demaraje nimicitoare 
din pluton, cel care cîștigase de

55 DE MECIURI PENTRU UN LOC
ÎN TURNEUL FINAL DIN ARGENTINA

Zona Asia—Oceania a preli
minariilor C.M. 1978 poate fi 
socotită o... zonă a recordurilor. 
Mai intîi datorită distanțelor pe 
care competitoarele trebuie să 
le parcurgă pentru a-și disputa 
meciurile. Ca de pildă în tur
neul final al zonei, in cadrul 
căruia partidele au loc la dis
tanțe uriașe : de la Hong Kong 
la Teheran, de la Seul la Syd
ney sau în Kuweit 1 Apoi da
torită numărului de meciuri pe 
care trebuie să le susțină cele 
17 competitoare pină la desem
narea participantei la turneul 
final din Argentina : in total 55 
de meciuri.

în prima grupă, din care au 
făcut parte Hong Kong, Indo
nezia, Malaysia, Singapore și 
Thailanda, turneul s-a disputat 
la Singapore, pe noul stadion 
al orașului-port (60 000 de 
locuri) și s-a Încheiat cu vic
toria neașteptată a reprezen
tativei Hong Kongului, netn- 
frîntă în acest turneu. Altă 
surpriză, in grupa a Il-a : elimi
narea Israelului in confruntarea 
cu Coreea de Sud și Japonia. 
Reprezentativa Iranului a con
firmat saltul de valoare înre
gistrat în ultima vreme (a par
ticipat Ia turneul final olimpic 
de la Montreal, unde a ajuns 
pină In sferturile de finală). Ea 
nu a cunoscut înfrîngerea in

SPORT SI...»
5 ari „Marea Buclă" și căuta să 
doboare recordul, al său șl al 
iul Anquetil, eșuînd amarnic, ră
pus de munte, ca șl tînărul Die
trich Thurau, cu 12 minute pier
dute tn etapa alpină, peste vâr
furile Forclaz și Madeleine. 
Merckx părăsește scena învins, 
fără a lăsa ciclismului belgian 
un succesor demn de renumele 
său șl nu ar fi exclus ca tot el 
să revină anul viitor pentru a 
Încerca, la fel ca Gino Bartall, 
bătrtn In 1948. un „cîntec de le
bădă" victorios. Penuria de 
„mari tenori" în ciclismul pro

fesionist, care odinioară putea 
alinia 20 de favorlți In- 
tr-o cursă, a fost relevată șl de 
Intlmplarea, unică In analele 
„Turului Franței", aceea de a fi 
eliminați în bloc 30 de concu
rențl sosiți, cum se spune, „la 
lumina felinarelor", adică la zeci 
de minute după Închiderea tim
pului de control în etapa Cha
monix — Alpe d’Huez. Șl prin
tre aceștia figurau lideri de e- 
chlpe, cîștigătorl de etape, ași 
al curselor clasice.

Aspectul cel mai trist al re
centei ediții a fost Insă recru
descența dopingului, această ma
ladie cronică a ciclismului pro
fesionist, amintindu-ne mereu 
de drama lui Tom Simpson, ru
tierul englez ucis de drog pe 

grupa a IlI-a, unde au mai 
concurat echipele Siriei și Ara- 
biei Saudite. In sfîrșit, din gru
pa a IV-a s-a calificat „ll“-le 
Kuweitului, pregătit de brazi
lianul Mario Zagalo. în con
fruntarea cu Qatar și Bahrein, 
Kuweitul a cucerit toate punc
tele puse in joc. Paralel s-au 
disputat Întrecerile și in grupa 
Oceania, în care victoria — 
după cum era de așteptat — a 
revenit Australiei, participantă 
șl in 1974 la Weltmeisterschaft.

în momentul de față se dis
pută turneul final al zonei, in 
cadrul căruia, pină acum, s-au 
disputat doar patru meciuri. 
Reprezentativa Iranului a reu
șit rezultate foarte bune, care 
o anunță drept o concurentă 
serioasă pentru echipa Austra
liei : Hong Kong — Iran 0—2, 
Coreea de Sud — Iran 0—0, 
Hong Kong — Coreea de Sud 
0—1 și Australia — Hong Kong 
3—0. în continuare, vor avea 
loc încă 16 partide, care se vor 
încheia la 4 decembrie.

Care este nivelul tehnic al 
acestui turneul final T Iată opi
nia hebdomadarului italian 
„Guerin Sportive” din Bologna : 
„Firește, fotbalul din Asia na 
ar rezista la o confruntare di
rectă eu soccerul european. Dar 
na trebuie uitat că cele mai 
multe dintre reprezentativele

SPECTACOL
muntele Ventoux. A mirosit din 
nou a farmacie in „Turul Fran
ței" șl seringa cu amfetamina 
s-a manipulat fără scrupul, a- 
dăugtnd surplusul fraudulos de 
energie, facilitind victoria dezo
norantă, cum a fost tn cazul o- 
landezului Joop Zoetemelk, acest 
lăptar din Haarlem, pe care-1 
credeam brav șl cinstit șl ne-a 
dezamăgit aflînd că a sosit pri
mul Ia Avoriaz, dar cu burta 
plină de pastilele interzise. Odată 
cu el au fost depistați Luis 
Ocana, Agostlnho, Karstens. Sl- 
bille șl alțl oameni din primul 
pluton, pozitivi la analiză și con- 
traexpertiză, amendați cu 100# de 
franci elvețieni (!), penalizați cu 
10 minute tn clasament, suspen
dați pe o lună cu... suspendarea 
pedepsei de către „Juriul comi
sarilor” care aplică doar un re
gulament, uitind că asanarea an
turajului ar cere măsuri ceva 
mal radicale.

Astfel, povestea se repetă la 
flecare ediție, arunclnd umbre 
asupra unei lumi ce ar trebui 
să fie senină șl curată, dar in
teresele afaceriștilor, invazia pu
blicității, dopingul, suprasolici
tarea fizică a acestor „ocnași ai 
șoselelor", cum II numea mal 
demult reporterul Albert Lon- 
dres pe cicliștii profesioniști, pă
tează prestigiul „Turului Fran
ței", care rămîne totuși unul 
dintre cele mal populare și mai 
interesante spectacole sportive 
ale timpului nostru.

IUE GOGA 

participante au fost sau sînt 
pregătite de tehnicieni europeni 
ori sud-americani, a căror trece
re pe Ia conducerea acestor for
mații a lăsat urme. Nu trebuie 
neglijat fotbalul asiatic ; el re
prezintă o masă importantă de 
jucători din rîndul căreia vîrfu- 
rile se ridică la nivelul celor 
mai buni europeni, ca tehnică 
și tactică. Atunci cind vor ciști- 
ga și forță, s-ar putea să asis
tăm Ia o răsturnare a valorilor 
fotbalistice tradiționale”.TELEX

ATLETISM • In meciul triun
ghiular de la Stockholm (Polo
nia — Suedia — Anglia) : femi
nin, lungime - Reeve (Anglia) 
6,60 m ; 3 000 m — Fard (Anglia) 
9:03,89 ; disc — Wadolna (Polo
nia) 54,2o m ; 100 m — Lannman 
(Anglia) 11,27 ; masculin, 100 m
— Gapenborg (Suedia) 10,39 ; 
înălțime — Wszola (Polonia) 
2,20 m ; greutate — Komar (Po
lonia) 20,20 m ; ciocan — Black 
(Anglia) 72,00 m. Punctajul după 
prima zi : masculin : Polonia — 
Anglia 68—38 ; Polonia — Suedia 
65—41 ; Anglia — Suedia 59—47 ; 
feminin : Anglia - Polonia 52—30; 
Anglia — Suedia 56—26 ; Polonia
— Suedia 43—29.

BOX • în reuniunea finală a 
turneului „Cardln '77* de la Ma- 
tanzas (Cuba), la cat. grea : Teo- 
filo Stevenson b. k.o. 1 Ro
berto Gomez. La toate celeilalta 
categorii au ciștigat. de aseme
nea, sportivii cubanezi : Josă
Hernandez, Samuel Belford, A- 
dolfo Harta, Angel Herrera, Jos4 
Aguilar, Andres Aldama, Emilio 
Correa, Luis Felipe, Josă Gomez, 
Giraldo Despaigne. Dln-tre pugl- 
liștii români, Dumitru Petropav
lovsk! a obținut medalia de 
bronz,

FOTBAL. • In etapa a 16-a a 
campionatului U.R.S.S. : Aripile 
Sovietelor Kuibîșev — Dinamo 
Kiev 0—1 ; Ararat Erevan — Șah
ilor Donețk 1—1 ; Karpatî Lvov
— Kairat Alma Ata 0—0 ; zeni#
Leningrad — Dnepr Dneprope
trovsk 1-1 ; Neftd Baku — Cer- 
nomoreț Odesa 1—0 ; Dinamo 
Moscova — Torpedo Moscova 
1—1 ; Dinamo Tbilisi — Zaria 
Voroșllovgrad 0—0. In clasament 
conduce Dinamo Kiev cu 22 p, 
urmată de Dinamo Tbilisi — 
21 p. • La Kuala Lumpur : Li
bia — Indonezia 4—0 (0—0).

ȘAH • Boris Spasski a ciștigat 
cea de-a 9-a partidă a meciului 
pe care-1 susține la Geneva cu 
Lajos Portlsch în semifinalele 
turneului candidaților ia titlul 
mondial. Scorul este din nou 
egal : 4*/j—4’/i puncte.

TENIS • In finala turneului 
de la Washington : Vllas — Got
tfried 6-4, 7—5. a In finală la 
Frankfurt pe Main : Fassbender
— Frawley 2—6, 6—1, 0—6, 6—4, 
6—2 • In primul tur al turneului 
de la Bratislava^ Virginia Ruzid 
a Invins-o cu 6—1, 6—2 pe Alice 
Grafova (Cehoslovacia), iar tlnă- 
rul sportiv român Jean BIrcu l-a 
întrecut cu 6—4, 7—5 pe ceho
slovacul Brejcha.

VOLEI. • La Odesa. In meci 
feminin : U.R.S.S. — Japonia 3—1 
(15—12, 15—11, 3—15, 15—13).
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