
Sub însemnul „DACIADEI"

CU HARTA Șl BUSOLA SPRE CULMI, 
UNDE BRAZII MÎNGÎ1E CERUL

fi) Copii și tineri de pe plaiurile Moldovei în întrece.e 
pe traseele masivilor Șandru și Nemira

„...3. 2, 1... Pleacă !“. Și e- 
chipaiul, trei fetite de 11—12 
ani. în treninguri albastre și 
părul prins in fundă albă, după 
modelul Nadiei, se aștern voi
nicește la drum. Un start o- 
bișnuit — s-ar putea spune — 
dacă cl ar fi avut loc pe un 
stadion sau pe un alt teren 
de sport. Dar aici... Aici căra
rea urcă în pantă, prin ierburi 
înalte de munte. După numai 
cițiva zeci de metri, ea se a- 
juadă in desișul unei păduri 
peste care se întind cețurile al
burii ale dimineții. Sîntem pe 
valea Stanicului Moldovei, sus, 
la picioarele masivilor mun- 
toși Șandru și Nemira. Poiana, 
pină acum o împărăție a li
niștii. a prins viată. Este plină 
de copii de tineret. Larma do
mină susurul șuvoaielor de apă 
care cad peste bolovănișul ri- 
ului de alături. La start, din 
nou : .... 3, 2. 1... Pleacă !”. Alt
echipai pornește in fugă. Pri
virile tuturor urcă odată cu el 
spre culmi. Sus. frunțile brazi
lor mingile un cer albastru de 
Voroneț.

Transcriem . in carnetul- de 
reporter cuvintele aflate pe 
banda de pînză întinsă deasu
pra punctului de plecare : „Da- 
ciada ’77“ — orientare sportivă.

Tinerele arădence ne-au 
tățile sportive de masă, 
lui feminin" organizată 
mai sus le înfățișează, 

timpul 

SEL. UNIVERSITARĂ A ROMÂNIEI -S. U. A. 3-1 LA POLO

Etapa județeană a campionatu
lui republican, „Cupa Oțelul”, 
„Cupa Măgura”. Succes partici- 
panțilorl O inspirată inițiativă 
aparținînd C.J.E.F.S. Bacău — 
de a programa concomitent trei 
competiții — a dat evenimen
tului o amploare deosebită. Au 
urcat aici, pentru a participa 
la întreceri, sportivi de la O- 
țelul Bacău, tineri veniți din 
Piatra Neamț și Vaslui, studenți 
de la lași, pionieri din Dărmă- 
nești. din Comănești și din 
multe alte localități.

Plecările sînt grăbite de nu
mărul mare al particivanților, 
dar organizarea este ireproșa
bilă. Prof. Al. Andrici. meto
dist la C.J.E.F.S.. sufletul ac
țiunii, găsește răgaz să ne dea 
amănunte : „Am stabilit mai 
multe trasee, după categoria de 
virstă, lungimea lor variind 
între 3 și 8 km, cu pînă la 8 
posturi de control. Nu ne-a 
fost ușor sâ organizăm compe
tiția, dar, după cum se vede,- 
la start domnește o mare ani
mație”. Mulți excursioniști care 
au urcat pină aici îi întimpină 
pe cei dinții sosiți cu multă

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag 2—3)

relevat interesul lor pentru activl- 
recent, cu prilejul ..Decadei sportu- 
sub egida „Daciadei". Secvența de 
pe faleza însorită a Mureșului, in 
alergării de cros...

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
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La stadionul „Tractorul44 din Brașov

PORȚILE SÎNT DESCHISE, DAR AFLUENȚA
TINERILOR ESTE SUB AȘTEPTĂRI

J

- „Ca să ajungeți la «Tracto
rul», cel mai ușor e s-o luați 
prin tur. ciul de sub Unii, apoi 
traversați parcul... Pe dincolo 
e ocolul mai mare !“... Așa că, 
potrivit îndrumărilor unui ce
ferist brașovean, am ales ca
lea cea mai „ușoară” și ia- 
tă-ne. marți de dimineață, la 
stadionul „Tractorul”. Porțile 
larg deschise ale bazei sporti
ve le-am considerat o simbo
lică invitație adresată tineretu
lui din cartier și, mai cu sca
mă, sutelor de elevi ai gru
pului școlar profesional din 
imediata vecinătate a stadionu
lui.

Liniște insă. O liniște nefi
rească chiar și pentru această 
oră destul de matinală. Tere
nul de fotbal se prezintă fru
mos, cu gazonul complet re
făcut, dar pista de atletism se 
află într-o stare jalnică, fără 
nici un fel de exagerare ! 
Notăm că este denivelată, că-i 
lipsește stratul superficial de 
zgură, că groapa de lungime 
n-are nisip, că cea de înălțime 
și de prăjină nu mai există, 
fiind, pur și simplu, sufocate de 
bălării, dovada cea mai gră
itoare că de multă vreme ea 
n-a mai fost folosită ! Doar 
un cerc și sectorul său pentru

18 ATLEȚI, NUMAI
Pentru traducerea în viață 

a Programului privind dezvol
tarea activității de educație fi
zică și sport pe perioada 1976 — 
1980 s-a stabilit ca, în funcție

# Dacă toți s-ar antrena ca handbalițtii, pista n-ar mai 
avea bălării I 0 Pe hîrtie : dezvoltare prioritară, în 

practică — dezinteres și inactivitate

Profesorul Popescu-Colibași intervine prompt : ..Mingea să cir
cule mai rapid, băieți. Mult mai rapid '....

aruncarea greutății se prezin
tă mulțumitor. Ceea ce este 
extrem de puțin. Și veți ve
dea de ce...

ARUNCĂTORI I
de condițiile existente, clubul 
sportiv „Tractorul” să sprijine 
și, implicit, să dezvolte priori
tar cinci secții pe ramură de 
sport : scrimă, schi fond (fete), 
volei, bob și... atletism. Despre 
ce fel de dezvoltare prioritară 
poate fi vorba în cazul atletism 

mului, pista stadionului ne o- 
feră răspunsul ! „Dar, vedeți,

ne-a spus, mai apoi, tovarășul 
Petre Dumitrescu, vicepreședin
tele clubului, la atletism avem 
încadrat un singur antrenor, 
pc Ana Sălăgean, fostă ani 
dc-a rindul campioană naționa
lă la greutate, care are obliga
ția să se ocupe doar de arun
carea greutății și a discului... 
Ea are o grupă de 18 băieți se
lecționați din oraș, pentru că 
din sutele de elevi de la grupul 
școlar al uzinei n-a găsit nici

Romeo VILARA

(Continuare în pag. 2-3)

Tineri, tot la București, va avea loc o no.ia întilnirc intre cele două echipe
La prima ei evoluție în țara 

noastră, reprezentativa de polo 
a S.U.A. a întîlnit ieri după- 
amiază, la bazinul Dinamo din 
Capitală, formația studențească 
a României. A fost un joc ra
pid, plăcut, cu multe faze spec
taculoase, care demonstrează e- 
vident avantajele noului regu
lament.

Au cîștigat pe merit studenții 
români cu 3—1 (0—0, 2—0, 0—1, 
1—0), datorită unui plus de in
cisivitate în ’fazele de finaliza

BUCUREȘTI ’77-0 PAGINĂ FRUMOASĂ 
IN ISTORIA JOCURILOR MONDIALE 

ALE SURZILOR
Adresindu-se celor peste 25 000 

de bucureșteni aflați pe Stadio
nul ' Republicii la închiderea 
festivă a celei de a XIII-a e- 
diții a Jocurilor Mondiale ale 
Surzilor, ca și celor peste 1500 
de competitori, Jerald Jordan, 
președintele C.I.S.S., sublinia : 
„Ne despărțim astăzi cu regret, 
dar și cu o mare bucurie. Cu 
regretul de a părăsi acest fru
mos oraș, pe prietenii noștri 
care au depus atîtea eforturi 
pentru ca „Olimpiada" noastră 
să se desfășoare în cele mai 
bune condiții. Dar și cu ne
spusa bucurie a reușitei acestei 
competiții de mare amploare. 
Am legat noi prietenii, le-am 
cimentat pe cele mai vechi. 
Sportivii noștri s-au întrecut 
într-o perfectă corectitudine, 
realizînd performanțe de va
loare mondială pentru Jocurile 
noastre. București ’77 va ră- 
mîne una din cele mai fru
moase pagini în istoria J.M.S.”.

Aprecierile oaspetelui țării 

re. Poloiștii români au înotat 
destul de mult, și-au creat a- 
deșea posibilități de concretiza
re, dar n-au marcat decît de 
trei ori, ratind în două situații 
de superioritate și un penalty 
(I. Slăvei). Și sportivii ameri
cani, cu înotători foarte buni, 
dar care au pasat mai puțin 
precis, au ajuns în mai multe 
rînduri în fața porții lui Spînu. 
Portarul selecționatei studen
țești a fost însă atent și a re
ținut majoritatea mingilor.

noastre întăresc dealtminteri 
părerea generală asupra mare
lui succes repurtat de „Olim
piada” celor tăcuți în ediția ei 
de la București. Timp de 10 
zile am urmărit întreceri pa
sionante, unele încheiate cu 
reale performanțe pentru lu
mea celor handicapați de auz 
și grai. Aceste întreceri au emo
ționat realmente miile de spec
tatori prezenți zilnic pe 18 baze 
sportive ale Capitalei.

Am ascultat în tot acest răs
timp cu multă plăcere frumo
sul imn al C.I.S.S., care-i ono
ra pe laureați. L-am ascultat 
pentru atleții Leo Bond 
(S.U.A.), Nina Ivanova (U.R.S.S.), 
Rita Windbrake (R.F.G.), îno
tătorii americani Jeffrey Float 
și Laura Barber, care s-au în
tors acasă, în California, cu 
cite 10 medalii de aur fiecare, 
pentru luptătorii sovietici, ira
nieni și iugoslavi, cicliștii ita
lieni, în frunte cu Roberto Be- 
din, jucătorii de tenis de masă

Arbitrii internaționali Am ini 
(Iran) și Schilka (România) au 
condus următoarele formații : 
Sel. universitară a României : 
Spînu — Nastasiu. Schervan, I. 
Slăvei, Rus (3), Răducanu, Mi- 
rea, Olac, Gyarfas. Fejer ; 
S.U.A. : Hamman — Kruse (1), 
Baba, Schnugg, Burke, Dick
man, Svendsen, Siman, Mc Do
nald, Vargas, Robertson. Urmă
toarea întîlnire între cele două 
echipe va avea loc vineri, de 
la ora 18,30.

Aspect de la festivitatea de închidere a Jocurilor : prin fafa tri
bunelor defilează delegația sportivilor români.

japonezi, poloiștii maghiari, 
voleibaliștii sovietici, baschet- 
baliștii din S.U.A., handbaliștii 
iugoslavi, jucătorii de tenis 
din Italia și, în final, spre ma
rea noastră satisfacție, pentru 
fotbaliștii români, care au de
venit prima oară campioni ai 
Jocurilor. Dar lista celor me
rituoși este mult mai mere. 
La actuala ediție, sportivi din

La sHrșitul acestei săptamini, in București

BALCANIADA ATLEȚILOR JUNIORI
La sfîrșitul săptămînii, din 

nou un concurs de atletism pe 
Stadionul Republicii ! De data 
aceasta se vor afla în între
cere juniorii, în cadrul tradi
ționalei competiții anuale Jocu
rile Balcanice. Vor fi prezenți 
la București, pentru prima oară

21 de țări (din cele 32 de par
ticipante) au reușit să cîștige 
cel puțin cite o medalie, fapt 
care relevă echilibrul întrece
rilor, buna pregătire a celor 
mai mulți dintre competitori.

Așa cum am mai subliniat, 
la ediția din acest an a com- 

(Continuare in pag. 2—3) 

de la instituirea acestei compe
tiții, tineri atleți din toate cele 
șase țări balcanice : Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România, ceea ce, fi
rește, sporește interesul în jurul 
întrecerilor.

Reprezentanții României și 
componenții întregului lot iugo
slav, sosiți de-acum în țara 
noastră, se pregătesc de cîteva 
zile pc stadionul de altitudine 
din Poiana Brașov. In concursul 
de sîmbătă și duminică, la care 
se scontează o comportare 
frumoasă a tinerilor atleți ro
mâni, vor lua parte, printre 
alții : Otilia Șomănescu la 100 
m (11,7) și 200 m (24,1), Euge
nia Baciu la 200 m (24,6) și 400 
m (53,8), Maria Radu la 800 m 
(2:07,9) și 1 500 m (4:28,0), Mar
gareta Fodor la lungime (6,15 
m), Emil Greceseu la 800 m 
(1:50,6), Sorin Monoranu la 400 
m (48,5), Slelian Floroiu la 110 
mg (14,4), Adrian Proteasa la 
înălțime (2,14 m), Liviu Andrei 
la triplu (15,59 m) și Constan
tin Ilalichias la decatlon (6930 
p). Aceștia sînt și cei care, 
ținînd seamă de rezultatele din 
actualul sezon, au cele mai mari 
șanse să cucerească titlurile de 
campioni balcanici. Este, dealt
fel, o datorie a lor să lupte 
pentru o... reabilitare a atleților 
noștri juniori care, la ediția 
precedentă a competiției, au a- 
vut, în general, o comportare 
modestă, cucerind numai 5 
titluri. Dar, în afara dorinței 
firești de a obține cit mai multe 
succese, vor trebui depuse efor
turi și pentru realizarea de re
zultate cit mai bune în per
spectiva participării la cea de 
a IV-a ediție a campionatelor 
europene de juniori, de la Do- 
nețk (19—21 august).



Opinia specialistului SUCCESUL RUGBYSTILOR DE LA STEAUA,
RODUL UNEI MUNCI SERIOASE Șlli t V ta V ta W t • I ■ w ț

In rugby este, acum, vacanță competitionaid, dar comentariile 
pe marginea ultimei ediții de campionat continuă. Le adăugăm 
o invitație la meditație prin aceste rinduri trimise redacției de 
către antrenorul Dumitru Manoileanu.

PERSEVERENTE
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

Cu cine se prezintă înotul de perfor

Disputa dintre echipele Stea
ua și Farul, care a dominat 
cea mai mare parte din ultima 
ediție a campionatului național 
de rugby și l-a caracterizat, 
de altfel, s-a încheiat, după 
cum se știe, cu victoria cate
gorică și pe deplin meritată a 
militarilor. Ultimul meci dintre 
cele două formații (cit și evo
luția lor ulterioară acestuia) a 
fost edificator în acest sens. 
Rezultatele obținute, desfășura
rea jocurilor, victoriile la scor 
ale Stelei și înfrîngerile Farului 
(de către Dinamo și chiar de 
către tînăra echipă a R.C. Gri_- 
vița roșie) au scos în evidență, 
pe de o parte, declinul echipei 
constănțcne, iar pe de alta as
censiunea din ce în ce mai

actualilor campioni, 
aspectele (fizic, teh- 
și psihologic), rug-

și aceasta în 
problema 
pentru 

Franța, 
trecut

Sub însemnul
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însuflețire. Profesoara Georgeta 
Tănase notează in fise numele 
copiilor : Daniela Barbu, Costel 
Cojocarii (?c. gen. Dărmănesti), 
Florin Amână ($c. gen. 2 Țg. 
Ocna)... 
dreaptă 
frunte. Cum a fost,
— ii întrebăm. „Le-am desco
perit pe toate ! Toate postu
rile..." — Dar sc vede că ai 
și căzut, insistăm noi. Iți scu
tură treningul: „Păi cum ?... 
E concurs greu, nu joacă".

...Sportivii de la Chimia Ba
cău s-au adunat in jurul an
trenorului lor (si concurentu
lui) Nicolae. Ungureanu. Vor
besc toți, deodată, bucuroși că 
au mers foarte bine la prima 
lor competiție. „V-am spus eu. 
le repetă Ungureanu, pregătirea 
este cheia succesului, pregăti
rea face totul..." Prof. C. Mu- 
rărașu, pe care îl intrerupem 
din discuția ce o avea cu elevii 
săi, ne spune : „Este o acțiune 
excepțională. Arum le ziceam 
copiilor : venim și facem aici 
un concurs al nostru, de ori
entare combinată cu drumeție, 
cu plecarea din acest punct, 
poi peste JJemira și sosirea 
casă, la Dărmănești".

Așadar, s-au ți născut pe 
idei pentru noi competiții...

Festivitatea de premiere, 
motionantă si ea, a avut 
la umbra unui falnic brad, 
podiumul de cetină au urcat, 
cu firească emoție, clștigătorii. 
Printre ei. Luminița Mihai, E- 
lena Țapuc și C. Nicoloiu de 
la Voința P. Neamț, Maria Po
pa, N. Ungureanu ți N. Bran 
de la Chimia Bacău, E. Borș 
și Teodora Biliș de la Oțelul 
Bacău, 
tehnica 
nenfii 
fete de la Școala generală Dăr
mănești.

N-a fost numai o zi a spor- 
una a veseliei, a 
natura, așa cum 
unor tineri, care 
asemenea brazilor

Florin Arcană își in- 
intr-una părul ud pe 

Florine ?

marcată a 
Sub toate 
nico-tactic . _ ...
byștii militari s-au manifestat 
plenar și dacă n-ar 
sista unele slăbiciuni 
liniei de treisferturi 
aici s-a realizat un 
am putea afirma că 
în prezența uneia dintre cele 
mai puternice formații de club 
din cite a cunoscut istoria rug- 
byului românesc. Cu o înain
tare masivă, tehnică și mobilă, 
căreia ii revine, de altfel, în 
cea mai mare parte meritul 
cuceririi ultimei ediții de cam
pionat, Steaua beneficiază, 
asemenea, de o pereche 
mijlocași iuți și indeminatici 
de un excelent transformer 
persoana fundașului Durbac.

Iată, deci, conturată și tac
tica sa predilectă de joc : ma
joritatea (uneori aproape tota
litatea) baloanelor din margine, 
grămadă și aglomerări spontane 
„confiscate** adversarilor, trans
miterea lor rapidă către zonele 
dezaglomerate, acolo din nou 
grupate, continuate cu atacuri 
în foiță, susținute de înaintașii 
repliați, urmate de pase rapide 
Și lovituri tactice de picior spre 
linia de treisferturi și încheiate 
cu un excelent procentaj de 
realizări în execuția loviturilor 
de picior așezate și căzute. Iar 
la capitolul „încercări", Steaua 
ocupă, de asemenea, primul loc 
într-un clasament, desigur, neo
ficial. Așadar, un rugby mo
dern, eficace și spectaculos.

Dar disputei dintre cele două 
formații, de care am amintit, 
i se mai poate atribui un me
rit : acela de a fi rezolvat pînă

mod 
alcătuirii 

memorabilul 
disputat în 

la București, 
vremea aceea

a- 
a-

loc

c- 
loC 
Pe

A. Miron de la Poli- 
Iași, precum și com po
rch ipelor de băieți si

tulul, ci ți 
înfrățirii cu 
le stă bine 
cresc falnici 
pădurii...

8

c.
D ri

mai per- 
în jocul 
(deși și 
progres) 

ne aflăm

de 
de
Si 
în

la urmă, 
strălucit, 
formației 
meci cu 
noiembrie
în care Farul (pe 
încă dominîndu-și adversarii) a 
dat 6 titulari, iar Steaua — 4. 
Dar supremația din anul acesta 
a Stelei s-a manifestat treptat 
și la acest capitol. Astfel, în 
meciul amical cu Franța, re
cent desfășurat la Paris, și-au 
făcut apariția noi internaționali 
steliști. ca Suciu sau Octavian 
Corneliu.

Credem că toate acestea sîr.t 
rodul a cel puțin doi ani de 
muncă serioasă și perseverentă, 
in care elemente în majoritate 
tinere și cu reale aptitudini au 
fost pregătite minuțios atît în 
interesul echipei de club, al 
celei reprezentative, cit și al 
rugbyului românesc in general. 
Astfel că astăzi ne putem baza, 
pe lingă o echipă puternică de 
club, cu o concepție de joc 
modernă și cu ireproșabilă ți
nută sportivă, care sperăm să 
devină exemplu și stimulent, pe 
cîțiva jucători de excepție ca 
Murariu, M. Ionescu, Achim, 
Munteanu, împreună cu cei nu
miți mai sus. 
constatat-o în 
urma lor, și 
ridică și alții.

Neîndoielnic, acestea toate — 
și din nou revenim la compa
rația Steaua-Farul — reprezin
tă meritele și, respectiv, lipsu
rile conducerilor de club și an
trenorilor celor două echipe. Și 
ne facem o datorie sportivă re
amintind aici seriozitatea, com
petența și dragostea 
rugby a antrenorului 
Petre Cosmănescu, care 
exemplar XV-le militar 
torie.

Și, așa cum am 
ultima vreme, în 
alături de ei, se

pentru 
emerit 
a dus 

la vic-

D. MANOILEANU

CAMPIONII ȘI-AU RELUAT PREGĂTIRILE
Săptămîna trecută, componen- 

ții echipei campioane la rugby, 
Steaua, s-au reîntîlnit cu ba
lonul oval. După cîteva antre
namente pe gazonul terenului 
din Ghencea, rugbyștii de la 
Steaua au plecat de luni la 
munte, pentru un scurt, dar atît 
de necesar, stagiu montan. 
„Băieții privesc cu optimism a- 
propiatul start competiționai (21 
august). De fapt, greul pentru 
noi începe odată cu turneul

final, pentru că in grupă nu 
putem avea, in mod normal, 
probleme** — ne spunea antre
norul secund Ion Danciu. 
Pe agenda militarilor figurează, 
in luna august, turneul organi
zat de Rulmentul Bîriad fu o- 
cazia aniversării sale : 15 ani 
în prima divizie. întreg lotul 
este valid, mai puțin Marin Io- 
nescu, care a suferit recent un 
accident la braț.
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CU BUNACIU, MICLAUȘ, PAMJLESCU
Evoluția înotătorilor români 

la întrecerile balcanice re
cent încheiate în bazinul 
olimpic din Sandanski, o lo
calitate aflată în sudul Bul
gariei, ne oferă o imagine 
fidelă asupra nivelului atins 
de campionii țării, ca și a- 
supra realelor posibilități de 
confirmare a unor rezultate 
de valoare internațională. In 
timp ce echipa feminină și-a 
menținut supremația balca
nică, întoreîndu-se cu 7 
titluri și 6 noi recorduri na
ționale, iar Carmen Bunaciu 
și Anca Miclăuș au dovedit 
că se află în continuare 
printre cele mai bune per
formere ale continentului în 
procedeele spate și delfin, 
formația masculină (e drept, 
fără cîțiva titulari) nu a 
realizat vreun rezultat care 
să rețină atenția în mod 
special. Paradoxal, anul tre
cut, cînd a fost aliniată o 
echipă completă, înotătorii 
noștri s-au clasat pe locul 
IV, după sportivii din Bul
garia, Grecia și Iugoslavia, 
în acest an, băieții s-au si
tuat pe locul secund (după 
înotătorii bulgari), dar a- 
ceasta se explică și prin 
faptul că Iugoslavia și Gre
cia au aliniat, de asemenea, 
loturi incomplete. Iată de cc 
considerăm bilanțul înotăto
rilor (un singur titlu și două 
recorduri) ca ncsatisfăcător.

Am soliciat părerea antre
norului coordonator Tibcriu 
Munteanu despre evoluțiile 
sportivilor noștri 
prisma participării 
Balcaniadă, despre șansele 
pe care le au la apropiatele 
campionate europene.

„Din tot ce am prezentat 
noi la Sandanski, ne-a spus 
acesta, consider că doar Car
men Bunaciu și Anca Mi-

și, prin 
lor la

clăuș se pot califica în fina
lele curselor de spate și del
fin. Bunaciu și-a mai îmbu
nătățit recordul Ia „sută** eu 
65.20 sec. (n.r. — Ia această 
oră deține al 4-lea rezultat 
european), dar cred că șan
se reale la o medalie le are 
pentru cursa de 200 m spate. 
In orice caz, și in acest an 
ea a fost performera Bal
caniadei. Există posibilități 
ca și ștafeta feminină de 
4 x 100 m mixt — 4:29,14, re
cord, la Sandanski — să se 
situeze printre primele 6 e- 
chipe la Campionatele euro
pene. Cu condiția insă ca 
Daniela Georgescu (craul) și 
Camelia Hoțescu (bras) să 
realizeze timpi superiori ac
tualelor recorduri, lucru per
fect posibil in cele trei săp-

„CIPA

LĂ
L1I0RĂLW
CĂLĂRIE

La baza hipică a hergheliei din 
Mangalia au început întrecerile 
tradiționalului concurs de călă
rie (obstacole) dotat cu „Cupa 
Litoralului". Prima probă a fost 
de cat. semiușoară, ia start pre- 
zentindu-se 32 de concurenți. 
După baraj, pe primele 
locuri s-au clasat Gruia 
(C.S.M. Sibiu) cu Șeitan

trei
Deac
4 P 

(37,5 s>. Iuliu Orha (Agricola Lu
goj) cu Ridicel 4 p (53 s). Eu- 
xandra Bădulescu (Olimpia Bucu
rești) 8 p La cat. ușoară, pe 
obstacole duble șl triple, dintre 
cei 45 de competitori, cel mai 
bine s-au comportat Mircea Nea- 
gu (C.S.M. Sibiu) 
0 p (55 s) Victor 
nus Mangalia) cu 
(57,2 s) și Mariana 
ua) cu Ficus 0 p

cu Căprioara 
Onofrei (Ve- 
Satrap o p 

Moisei (Stea- 
(57,3 s).

JOCURILE MONDIALE ALE SURZILOR
(Urmare din pag. 1)

petiției, reprezentanții Asocia
ției Surzilor 
fost prezenți 
discipline din 
cel mai bun 
participărilor 
dalii de aur 
bronz. Trofeul ziarului . 
tul" oferit pentru cea mai bună 
performanță românească a re
venit mărșăluitorului Gheorghe 
Vădrariu. Tînărul (21 de ani) 
muncitor reșițean a ciștigat 
cursa de 20 km marș de o 
manieră netă după o întrecere

din România au 
la 9 din cele 12 
program, reușind 

bilanț din istoria 
Ia J.M.S. : 5 me- 
și 4 medalii de 

„Spor-

IN CONCEDIUL SAU VACANȚA DV.

PARTICIPA ȚI LA EXCURSIILE OFERITE

DE OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM
Excursii în cefe mai pitorești zone turistice :

Humorului, 
Obcinile 

f 
%

Nordul Moldovei (Suceava, Putna, Gura 
Voroneț, Sucevița, Moldovîța, Marginea, 
Bucovinei).
Oltenia de sub munte (Tismona, monumentele brâncușiene 
de la Tg. Jiu. Peștera Muierii, Cheile Sohodolului, Polo- 
vragi, mănăstirile Hurezi și Arnota).
Maramureș și Țara Oașului (Negrești Oaș, Săpința, 
Rozaviea, Moisei, Borșa, Izvoarele).
Delta Dunării (Tulcea, Maliuc, Crișan, Sf. Gheorghe, 
Murighiol).
Porțile de fier și Munții Banatului (Drobeta Tr. Severin, 
Insula Simian, Gura Văii, Orșova, Cazane, Valea Cernei, 
Hexulane, Văliug, Crivaia, Secu).
Circuitul turistic al României.
Numeroase alte excursii cu outocarul în localitățile și 
pe itinerarele solicitate de turiști, cu cazare și masă 
în cele mai moderne unități hoteliere și de alimentație 
publică.
Excursii în R.P. Bulgaria pentru turiștii aflați in stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre și in cele de pe Valea 
Prahovei.
Excursii in R.P. Ungară pentru turiștii aflați in stațiunile 
Felix, 1 Mai și Buziaș.
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DOI TRĂGĂTORI TINERI, DOUA RE
Organizatorii campionatului de 

tir al Capitalei, Început ieri la 
poligonul Tunari, s-au orientat 
bine, dublînd probele de pușcă 
liberă 60 fc și de pistol liber : 
titlurile vor ti adjudecate după 
cile 120 de focuri, trase în două 
zile, și nu după 60. O măsură 
binevenită, care contribuie efec
tiv ia depistarea acelor trăgă
tori care rezistă mai bine unul 
efort mai intens și mal de du
rată. Dealtfel, acesta este unul 
dintre criteriile pentru selecțio
narea celor care vor reprezenta

țara noastră 
pionate eurc

La startur 
mai buni ti 
șl multi Înv 
din tară, as 
a reunit tot 
această oră 
merii prime: 
neri, compe 
limpice la ’ 
Laurențiu s' 
realizat un 
<558 p) la I 
Teodorii (S 
pușcă liber,’

AFLUENȚA TINERIL
(Urmare din pag. 1)

cu sportivi de certă valoare, 
printre care și Gerhard Sper
ling (R.D.G.). clasat pe locul 
IV la J.O. de la Munchen 
(1972), confirmînd tradiția unor 
mai vechi succese ale mărșălu
itorilor români la edițiile an
terioare ale J.M.S.

O comportare excelentă au 
avut 
liștii 
cele 
printre învinse s-a aflat și for
mația Uniunii Sovietice, câști
gătoarea turneului de fotbal în 
1973, la Malmo — jucătorii ro
mâni au dovedit o certă va
loare. confirmată mai ales în 
frumoasa finală de marți după- 
amiază, susținută în fața unei 
alte selecționate deosebit de 
tenace, cea a Bulgariei.

Celelalte medalii de aur au 
fost obținute de trăgătorul 
Gheorghe Vasilescu și echipa 
feminină de handbal, căreia 
Congresul C.I.S.S. j-a decernat

la această ediție și fotba- 
români. Ciștigînd 4 din 
5 partide susținute —

titlul de campioană. Cu multă 
ambiție au concurat la această 
ediție luptătorul Gheorghe 
Cristescu și jucătoarea de tenis 
de masă Maria Necșe. Ei au 
avut de înfruntat în întrecerile 
decisive adversari deosebit de 
valoroși, obținînd medalii de 
bronz. O performanță asemă
nătoare au realizat-o și cele 
două echipe de volei. Compor
tarea fetelor merită a fi re
levată. avind în vedere că a 
fost aliniată o echipă foarte 
tînără, lipsită de experiență, 
alcătuită în marea majoritate 
din eleve ale unor școli pro
fesionale.

Aceste frumoase succese vor 
trebui să constituie un puter
nic imbold pentru sportivii 
surzi din țara noastră de a se 
pregăti cu o și mai mare am
biție pentru reprezentarea cit 
mai demnă a Asociației lor în 
viitoarele competiții interna
ționale.

unul bun pentru aruncări (?!)...“ 
Poate că, totuși, zicem noi, 
dintre sute de copii s-ar fi pu
tut găsi cîțiva buni pentru alte 
probe (atletismul are doar a- 
titea !). Pentru desfășurarea 
orelor dc sport ale elevilor șco
lii, stadionul a fost pus la dis
poziția acestora și, evident, a 
profesorilor lor de educație 
fizică. Că aceștia nu-1 folosesc 
pentru atletism, bălăriile dc pe 
pistă o probează !

PENTRU A FI FERIȚI 
DE EMOȚII

Liniștea este risipită de lo
viturile mingilor de 
cătorii divizionarei 
rul se găsesc la 
12-lea antrenament

FĂRĂ
De dincolo de peluză, din

spre terenul de handbal, se 
aud bubuituri înfundate, 
handbaliștii „Tractorului", 
dintre echipele fruntașe 
Diviziei B. Luăm loc în 
bună, într-un colț ferit de 
zele nemiloase ale soarelui.

luarea activ 
propiatului 
jucătorilor 
Mihai Ivă: 
centrul de 
mi lor. Preș 
cioasă și 

fiind hotărî 
prin emoji 
re i-au stă 
precedent 
etapă".
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• RECENT, s-a disputat Io 
Piedeal competiția de tenis 
dotată cu , Cupa Ftedeaiuiuî'*. 
Dintre cei 25 de concurenți, pe 
primele locuri s-ou clasat : 1.
Doru Sustreanu (A.S. Predeal), 2. 
Petre Danu (Consiliul popular), 
3. Florin Dumbravă (Teleferic). 
• „TROFEUL VETERANILOR** o 
reunit intr-o pasionantă întrecere 
pe cei mal în virstă popicari din 
Broșov și Sibiu. Competiția, or
ganizată pentru a șosea oară 
consecutiv de către forul jude
țean de specialitate din Broșov, 
o fost ciștigată de eehipo bra- 
șoveană cu 1916—1657 p.d. La 
individual o terminat învingător 
G. Donos, 
lovituri mixte.
ci întrecerilor, sib’anul I. Veneția 
— 78 de ani a dobo-rît 182 de 
popice, Iar cel moi virstnic 
cotor brașovean, Gh. Ghitoiu 
75 de coi —, a realizat
punctaj foarte bun — 274. 
competiție participă popicari 
căror vîrstă este de io 55 
ani In sus. M LA CfMPULUNG 
MOLDOVENESC s-a dat în fo
losință o frumoasă arenă de po
pice cu două piste situată în 
incinta stadionului orășenesc. 
Noua bază sportivă a fost rea
lizată, in bună parte, prin mun-

ca patriotică, o PE STADIONUL 
municipal din Tg. Jiu s-ou În
trecut 12 echipe de oină intr-o 

.competiție dotată cu mal multe 
troiee. „Cupa U.T.C.** — pentru 
formații de Io sote - o revenit 
echipei Recolta Crasna, care o 
obținut și dreptul de a participa

cu 1916-1657 p.d. 
o terminat
cu 333 p.d. din 80 

Decanul de virstă

ÎU-

un 
La 
a 

de

in eîapo interjudețeană o 
pionatului național ;
U.G.S.R." o fost cîștigatâ 
Parîngui Novaci, „Cupa speran
țelor** de către Șoimii Paringului 
Novac*, lor trofeul oferit de 
U.N.C.A.P. a revenit oiniștilor de 
la C.A.P. ,8 Martie'* Arcani. < 
FE CELE ------ -------------
tenis ae 
„Dacia44 
animație, 
nit. Aici 
vîrstnici i 
inst'tuțiile

numeroși copii care sirvt laîțiotî în 
acest irumos sport de către ins
tructorul A. Rrădet. • ECHIPA 
DE FOTBAL a veteranilor din 
Odorheiu Secuiesc a susținut re
cent trei meciuri, iucînd cu for
mațiile de oid-boys Metalul Cop- 
șa Mică (8—5 și 4—5) și A.S.A. 
Tg. Mut! (0-0). * LA LICEUL 
METALURGIC din Reșița se des
fășoară o bogată activitate spor
tivă. In ultimul timp cu avut loc 
numeroase meciuri de fotbal, 
handbal, volei și tenis pentru 
desemnarea celor mai bune for
mații ale școlii. La fotbal a în
vins sectorul 9 io volei și hand
bal sectorul 4, 'or la tenis, din
tre 64 de jucători, pe primul loc 

situat elevul Marin Mărinea- 
• 11/1). Intr-un Clasc

al municipiului Reșița, Li-

RELAIÂRI DE LA : I. Codleonu, 
C. Gruia. I. Mîndrescu, P. Crts- 
tea, T. Siriopol, A. Pialoga, D- 
G Ici va ri și M, lan.

ȘASE TERENURI de
Ic Complexul sportiv

din Gaioți este o vie
in tot cursul săptâmî-

vin sute de tineri
din întreprinderile

» orașului, precum

sa 
nu (anul 
ment ---------------
ceul metalurgic a ocupat locul II 
în anul srolor *976—1977. > IN 
ORAȘUL SîRET (jud. Suceava) 
s-a desfășurat „Cupa Șiretul" Ic 
volei, în care s-au întrecut cinci 
formații cîșfigotoare fiind Știința 
din localitate, neînvinsa în com
petiție.
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POLITEHNICA TIMIȘOARA

lu-

Nadu, Anghel,

Volaru, sint in

(din care timișorenii 
mai mereu in mare 
• realizarea unei co- 
evoluția mijlocașilor, 

mai mult spre jocul

nu șovăie, nimeni nu 
chiulul, nimeni nu in

„De

ai

ÎN FATA SCADENTELOR MEREU AMÎNATE
0 Mari speranțe legate de venirea antrenorului Angelo 
Niculescu ® Fostul (și poate viitorul) internațional 

Dembrovschi, același jucător model

ta Brașot

LOTUL REPREZENTATIV-
TRACTORUL 5-1 (2-1)

(prin telefon), 
spectatori, în- 
ploios, au ur- 
pe stadionul 

meci

I

Cind Politehnica Timișoara a 
demarat in pregătiri, la primul 
ei antrenament desfășurat in 
ziua de 14 iulie, peste 1000 de 
suporteri ai „alb-violeților“ s-au 
strîns Ia stadion pentru a se 
încredința că venirea antreno
rului Angelo Niculescu n-a fost 
un simplu zvon. Atunci, secun
dat de fostul său elev Costică 
Rădulescu, experimentatul teh
nician a făcut primul său apel 
oficial. Au răspuns prezent ur
mătorii jucători: Bathori, Ca
tena, Caraivan — portari; 
Nadu, Barna, Păltinișan, Mehe
dinții, Vișan, Volaru — fundași; 
Dembrovschi, Cotec, Lața, Roș
ea, Șerbănoiu, Covalcic — mij
locași ; Anghel, Petrescu, Nucă,
Floareș, Iuga — atacanți. Ju
cători nou veniți : portarul Ca
raivan, fost la divizionara „B" 
U.M.T., fundașul central Volaru, 
de la C.F.R.. Timișoara, virful 
de atac Iuga, de la F.C. Brăila. 
Jucători plecați: fundașii Mioc 
și Maior.

Din acea zi, caravana studen
ților timișoreni (mai puțin Mc- 
hedințu, convocat la acțiunile 
lotului reprezentativ, și Iuga, 
reținut pentru examenul de ad
mitere la I.E.F.S.) a parcurs 
„stagiul-Bușteni" cu antrena
mente vizind încărcarea cu for
ță a „acumulatorilor-biologici", 
alternate cu pregătirea specifică 
precum și cu jocuri amicale. 
Graba dea ajunge pe gazon are 
următoarele două motivații : 1. 
O punere in temă a antrenoru
lui principal asupra adevăratu
lui potențial al jucătorilor ; 2. 
Echipa susține duminică 31 iu
lie, la Izmir, meciul retur eu 
formația turcă Altay, din ca
drul „Cupei Balcanice" inter- 
cluburi 
studenții au ciștigăt cu 5—2). 
Privind

mai are un motiv foarte serios 
să se grăbească. Este vorba de 
realizarea mereu aminatei pro
be de maturitate — participarea 
într-una din competițiile euro
pene. (Angelo Niculescu: ~
ce să fie numai Dinamo 
Steaua marii protagoniști 
campionatului ?“).

Avind in vedere aceste 
cruri, conducerea tehnică acce
lerează corectarea jocului de 
ansamblu, în ambele lui mo
mente (atac-apărare), mai con
cret fiind vorba de: • îmbu
nătățirea marcajului „om la om" 
în timpul jocului și în fazele 
lui fixe 
au ieșit 
pierdere) 
tituri în 
înclinați 
de intercepție și mai puțin spre 
pregătirea acțiunilor ofensive • 
convingerea atacanților să joace 
cu precădere pentru echipă și 
mai puțin pentru ieftinul scop

Lotul de jucători ai Politehnicii Timișoara și cei doi antrenori : 
Angelo Niculescu (in stingă fotografiei) și Costică Rădulescu 
de a „ieși în evidență" în fața 
tribunelor.

Acesta este planul de bătaie 
pe care „Poli" îl parcurge in 
orele antrenamentelor, fn jocu
rile amicale, în timpul demon
strațiilor teoretice. Condițiile 
de muncă create de conducerea 
clubului sint excelente. Atmos
fera de lucru este serioasă. Ni
meni 
trage 
tlrzie de la program. Despre 
acest 
Angel

ultim aspect, antrenorul 
o Niculescu ne face o 

mărturisire : „Eu dau lotului 
intîlnire pentru ora 17 și el 
este gata de antrenament cu 15 
minute mai devreme. Aproape 
că mă simt eu în culpă. Am 
aflat că Dembrovschi „a aran
jat" totul, acest băiat pe care

l-am redescoperit cu hărnicia 
și seriozitatea care l-au carac
terizat cind l-am avut la e- 
chipa națională. Sint semne ale 
responsabilității echipei, care 
mă bucură". Așadar, antrenorul 
Angelo Niculescu a rămas a- 
celași catalizator. Dealtfel, ve
nirea sa în orașul de pe Bega 
reprezintă marea speranță 
pentru readucerea în prim- 
plan a Timișoarei fotbalistice. 
Prin prim-plan înțelegîndu-se 
atit atingerea obiectivelor amin
tite, cit și formarea unor po
sibili purtători ai tricoului re
prezentativ. Mehedințu a des
chis drumul. Nadu, Anghel, 
Lața, Cotec și chiar noul venit 
in Divizia A, 
blocstarturi...

Steiian TRANDAFfRESCU

C.S. TÎRGOVIȘTE NU VREA SĂ FIE
0 SIMPLĂ „NAVETISTĂ" ÎN DIVIZIA A

,Cupei
(in tur, la Timișoara,

ia urmă, Politehnica

TE SUB AȘTEPTĂRI
?derea a- 
adaptarea 
ne-a spus 
trenor la 
ce mulțu- 

conștiin- 
jucătorii 

tai treacă 
(dării, ca
mpionatul 

ultima

am renunțat Ia mulți dintre 
vechii jucători care, în mod 
obiectiv, n-ar fi putut face 
mai mult dceit au realizat. Și, 
apoi, prea sînt eu bătrîn ca să 
mai țin și alți bătrini in ju
rul meu !"... Pic Colibași punc
tează sfirșitul discuției : „Hai
deți băieți, încă puțin și ga
ta !...'• Cind a fost intr-adevăr 
„gata” 
zele 
sol !

scarele își trimitea ra- 
perfect perpendicular pe

GATA DE DRUM...’ 
capătul terenului bitumi-
de handbal se
garajului. Prin

portul pe 
Pic Po- 

5 de ani 
handba- 

aveam să 
i, un ade- 
icriozitate, 
ă. Antre- 
iră eu o 

cară" nu 
a moleși- 
După 
> in 
tare, 

1ă“.
’ic, profe- 
minute să

mai 
care 
dar 

cum

în 
nizat 
direa 
deschisă vedem două 
o Dacia 1 300 și un 
vopsite proaspăt în galben și 
albastru (culorile „Tractoru
lui"), gata de drum. „Le-am 
pregătit eu toată atenția pen
tru „Raliul Dunării", ne spune 
tinărul pilot Zoltan Szcntpaly, 
scoțîndu-și capul, cu fața mur
dară de ulei, de undeva de sub 
caroserie. împreună cu ing. 
Mircea ltusescu vom reprezenta 
culorile clubului nostru pe ru
ta Drobeta Tr. Severin — Cluj- 
Napoca și retur, 
meargă bine 
de cursă”.

află clă- 
ușa larg 

mașini, 
Fiat 600.

Sper să ne 
în cele două nopți

★
Petre DumitrescuTovarășul 

ne-a pus apoi la curent și cu 
alte citeva aspecte ale activi
tății puternicului club 
vean : „Schioarele, sub 
ducerea lui Ion Sumcdrea, 
antrenament după-amiază, 
Varthe, sabrerii Iui Ticușan 
sint în tabără Ia Sovata, spa
dasinii lui Țupa Ia Tușnad, iar 
patinatorii artistici, între care 
Leonardo Azzola, Bogdan 
Curii. Mariana Chițu, Emanue- 
la Bădițoiu, conduși de repu
tatul tehnician al gheții Roman 
Turușanco sint in vacanță la 
mare etc. Mulți alți sportivi 
de-ai noștri sînt acum in va
canță. dar activitatea de pregă
tire se desfășoară fără răgaz, 
in tabere. Dorim ea „Tractorul" 
să-și aducă intr-adevăr contri
buția la dezvoltarea sportului 
românesc".

★
înainte de a părăsi stadionul, 

ultima privire ne fuge, fără să 
vrem, tot către bălăriile de pe 
pista de atletism...

brașo-
COB- 

au 
pe

BRASOV, 27 
Peste 8 000 de 
frunțînd timpul 
mărit, miercuri, 
„Tractorul", primul meci de 
verificare, din suita celor trei, 
pe care Iotul reprezentativ le 
are in programul stagiului de 
pregătire de la Brașov. Deși 
erau la primul lor joc, selec- 
ționabilii au evoluat promițător 
in compania divizionarei B 
Tractorul, demonstrînd o pregă
tire fizică bună pentru perioa
da actuală și multă poftă de 
joc.

în general, partida a plăcut 
prin numeroasele faze de 
poartă create de componcnții 
lotului. S-a jucat in viteză, iar 
frecvența șuturilor a fost satis
făcătoare. — • ■ 
o replică bună selecționabililor.

în prima repriză, antrenorii 
Ștefan Covaci și Constantin 
Cernâianii au trimis in teren 
următorul „unsprezece" : Cris
tian — Cheran, Samcș, Sâtmă- 
rcanu II, Vîgu — Rotnilă, Ior- 
dănescu, Biiloni — Crișan, Dud»» 
Georgcseu, Zamfir.

La reluare, dintre aceștia au 
mai fost menținuți în teren 
doar Boloni, Crișan și Zamfir, 
noii introduși fiind Bucu, Haj- 
nal, Ștefăneseu, Mehedinții, An- 
ghelini, Dumitru, Bălăci și Ne- 
delcu II.

Golurile au fost marcate de 
Dudu Georgcseu (min. 33), lor- 
dăncscu (min. 42), Nedelcu II 
(min. 47), Dumitru (min. 74), 
Zamfir (min. 80), respectiv 
Oaiieea (min. 43).

C. GRUIA

Divizionara B a dat

coresp.

La Tîrgoviște, euforia care 
cuprinsese întreg orașul în 
ziua promovării echipei locale 
în prima divizie a început să 
se domolească încet-încet, la 
puțină vreme chiar de la ul
tima etapă a trecutei ediții de 
campionat. Pe măsura scurgerii 
timpului, grijile în perspectiva 
întrecerii cu cele mai bune 17 
formații ale țării s-au supra
pus bucuriei succesului, rămas 
doar o frumoasă amintire. Pes
te tot plutește parcă acum o 
singură și mare întrebare, că
reia discuțiile, oricît de aprinse 
ar fi, nu îi găsesc încă răs
punsul liniștitor : „ce vor faee 
băieții noștri, in campionatul 
care vine" ? Deocamdată, an
trenorul Nicolae Proca și elevii 
săi se pregătesc la Snagov (du
pă o săptămînă de lucru la 
Pucioasa) cu multă conștiin
ciozitate, urmînd un program 
adaptat nevoilor specifice ale 
celor 19 jucători din lotul tîr- 
goviștean și anume : Coman 
(a cărui suspendare de un an 
a expirat), Stan, ninea (de Ia 
Petrolul Tîrgoviște) — portari; 
Gheorghe, Ene, Alexandru. Pi- 
taru, Stefănescu (de la Flacă
ra Moroni), Enache (de la 
C.S.U. Galați) — fundași ; 
Tănasc, Furnică, Tătaru II. 
Decu (de la Vcința București) 
— mijlocași ; Kallo II, Greaca, 
Sa va, Marinescu (de la C.S.U. 
Galați), Isaia, Grigore (de la 
Flacăra Moreni) — atacanți. în 
lot a mai rămas un loc vacant, 
prin retragerea lui D. Ncagu. 
care urmează a fi completat în 
viitorul apropiat.

Ca echipă nou promovată și 
cu numai doi jucători (Coman 
și Tătaru) 
in Divizia 
are, firesc, 
rezolvat în

care au mai activat 
A, C.S. Tîrgoviște 
multe probleme de 
perspectiva compe-

dintretițională. Cea mai grea 
acestea, de fapt o „problemă- 
cheie”, este acomodarea cu 
primul eșalon divizionar. Pen
tru că, așa cum spunea și an
trenorul N. Proca, majoritatea 
acelora care au jucat pină a- 
cum în diviziile B și C consi
deră Divizia A... mai mult de
cît este ea în realitate. La a- 
ceasta se mai adaugă și at
mosfera de teamă creată în ju
rul echipei de mulți dintre a- 
cei suporteri care obișnuiesc 
să treacă cu mare ușurință 
de la entuziasm la frică 
vers, fără a ține seamă 
elementele obiective ale 
judecăți adevărate.

„Este drept, precizează N. 
Proca, că alit Petrolul cit și 
Olimpia Salu Mare, de pildă, 
sînt formații cu tradiție divi
zionară A, avind în componen
ța lor jucători cu o mai mare 
experiență compclițională. Nu 
trebuie insă uitat că scria de 
B din care am făcut noi parte 
in campionatul trecut a fost 
cea mai echilibrată și că, în 
condițiile unei lupte mai aspre 
in ansamblu, echipa noastră 
s-a călit in special sub raport 
moral. Și aceasta contează 
foarte mult. Dacă vom depăși 
cu bine și șocul contactului cu 
prima divizie — lucru care de
pinde mai ales de încrederea 
jucătorilor în forțele lor — 
sint convins că vom reuși să 
Ie produeem o surpriză celor 
care se grăbesc să ne consi
dere, încă de pe acum, victime 
sigure".

Ca orice tehnician încercat, 
antrenorul tirgoviștean vrea 
să sugereze echipei sale, în 
preajma angajării în lunga 
bătălie a campionatului, ideea 
de a nu ceda niciodată înainte

și in
și de 
unei

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Numai piuă sîmbătă S0 iulie 

1977 inclusiv vă mal puteti procu
ra bilete pentru TRAGEREA EX
CEPȚIONALA
DE DUMINICĂ 31 IULIE 1977 ! 
PARTICIPIND
MULTE

PRONOEXPRES

27 septembrie, inclusiv (în țară) 
și începînd aproximativ de la 
8 august prin mandate poștale.

limită. De a da tot ce 
pentru a învinge. Așa

de

a făcut-o, de exemplu, în 
tida decisivă cu Steagul 
din 12 iunie, cîștigată atunci, 
după un joc de o rară frumu
sețe, cu 7—0 ! Și pentru că 
veni vorba de această intîlnire 
în care, pe drept cuvînt, fot
baliștii de la C.S. Tîrgoviște 
s-au autodepășit, deosebit de 
semnificativă ni s-a părut și 
remarca făcută de Gh. Tătaru. 
care ne-a spus : „Dacă ar fi să 
jucăm mereu ea in meciul cu 
Steagul roșu, sincer să fiu, nu 
mă tem, Ia noi acasă, de nici 
una din divizionarele A, fie ele 
chiar Steaua sau Dinamo".

La Tîrgoviște, în aceste zile 
în care echipa orașului se pre
gătește intens pe alte melea
guri, stadionul își mărește ca
pacitatea pentru a putea pri
mi pe cei aproape 20 000 de 
spectatori dornici să-și susțină 
formația favorită în marea sa 
tentativă de a găsi un loc sta
bil în prima divizie.

poa- 
cum 
par- 
roșu,

Mihai iONESCU

ȘTIRI»

CU CIT MAI 
_______ BILETE, VA MĂRIȚI 
ȘANSELE DE A VĂ ÎNSCRIE 
PE LISTA MARILOR CÎȘTIGUR1 
ALE ACESTEI TRAGERI •

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 27 IULIE 1S77

30 44 1 31EXTRAGEREA I: 
40 43

EXTRAGEREA a
10 15 3

FOND GENERAL
GURI: 1.101.444 LEI, din care 
477.351 lei, report.

Plata cîștigurilor la această 
tragere se face astfel: de la 
4 august pină la 27 septembrie, 
inclusiv (în municipiul Bucu
rești), de la 8 august pină Ia

Il-a: 24 23

DE CÎȘTI-

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE 

PRONOEXPRES DIN 
1977

17 IULIE

1: 2 va- 
„Dacia 
„Skoda 

pină la 
existente

FAZA I. Categoria 
riante (autoturisme 
1300“ sau, la alegere, 
S. 100“ și diferența 
70 000 lei în obiecte
în magazinele comerciale); ca
tegoria a 2-a: 2 variante 25% 
a 3.750 lei și 2 variante 10% a 
1.500 Iei; categoria a 3-a: 
a 1 627 lei; categoria a 
55,40 a 413 lei; categoria a 
176,75 a 129 lei; categoria a 
4.883,45 a 40 lei.

14,05
4- a:
5- a:
6- a:

FAZA a Il-a. Categoria 
8,85 variante a 9.364 Iei; < 
goria C: 47,15 a 1.758 lei; 
tegoria D: 2.551,65 a 60 iei.

i B : 
cate- 
; ca-

ȘTIRI, ȘTIRI,
• F.C.M. REȘIȚA 

BERLIN 3—0 (1—0). 
frumos și tin teren __  _ ___
s-a disputat la Reșița o atractivă 
partidă internațională. urmărită 
de peste 7 ooo de spectatori. Au 
marcat Mioc (min.26 și 75) și Iovan 
(min. 77). Gazdele au aliniat ur
mătoarea echipă : llieș — Chîvu, 
Hergane, Uțiu, Fîlipeseu ' 
nea) — Gabel, Porațehi4 
(Iovan) — Mioc (Oancea), Boiin, 
Atodircsel. (D. GLAvan — co
resp.)

— UNION 
Pe un timp 
foarte bun

(Boțo-
Bora

• ASTĂZI SI SIMBĂTĂ. Rouă 
meciuri atractive la Plopeni. Di
vizionara B Metalul Plopenî va, 
susține două partide de verifi
care cu cchine din primul eșa
lon. Astăzi, do la ora 16. pe sta
dionul Metalul, ’ echipa locală va 
intimi Universitatea ~ ’ 
Sîmbătă, tot de la ora 16, ...
talul va juca cu Petrolul Ploiești.

Craiova;
Me-

DACIA ORAȘTIE — U.T.A. 
' An marcat : Szilagy 

(min. 30) si Ureche (m:n. 50)
pentru Dacia, respectiv Kapes 
(min. 22). Arădenii au -aliniat e- 
chipa : Jivan — Gaspar, Gai!, 
Hirmlcr, . Giurgiu —
Sehepp. Broșovschi — Cura, 
Vaezi îl, Tisa. Tn repriza secuncJă 
au mai jucat Ktikla și Petrîșer. 
(B. Crețu — coresp.).

2-?! (1-1).
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Un bilanț incredibil al Diviziei C

INTR-UN SINGUR CAMPIONAT
1513 ETAPE DE...

La căderea cortinei în cam
pionatul Diviziei C minusu
rile înregistrate în acest com
partiment al fotbalului nos
tru sint izbitoare. Dincolo de 
slaba factură a jocurilor, de
terminată de o superficială 
instruire a jucătorilor, de 
lipsa unor măsuri radicale 
privind instaurarea unui exi
gent climat de muncă, cam
pionatul a fost grevat de nu
meroase acte de indisciplină, 
de durități și abdicări de la 
sportivitate, care au obligat 
forul de specialitate la apli
carea unor măsuri extreme, 
cum au fost excluderile din 
campionat ale 
Măgura Codlci
Borșa.

Revăzînd, în 
competiții și disciplină, re
gistrul cu sancțiuni dictate 
in campionatul trecut, am 
constatat că infracțiunile cele 
mai frecvente au fost lovirea 
intențională a adversarului, 
comportarea nesportivă față de 
arbitri etc. Sancțiunile au 
fost, firește, pe măsura acte
lor comise, in spiritul regu
lamentului. Din cele 192 de 
echipe, care au luat startul, 
doar 17 n-au avut jucători 
suspendați de către torul de 
specialitate. Numărul jucăto
rilor suspendați a atins cifra 
de 481 (aproape 14 la sută din 
totalul fotbaliștilor din Divi
zia C, luînd ca bază loturi 
de 18 jucători). Aceștia au 
fost sancționați eu t 513 etape 
de suspendare ! Pe 17 te
renuri s-a interzis organ!-

formațiilor 
și Minerul

comisia de

SUSPENDARE!
58zarea <îe meciuri timp de 

de etape.
în fruntea listei de triste 

recorduri stabilite figurează : 
Deraiata Cluj-Napoca (10 ju
cători suspendați pe 49 de 
etape), TEPRO Iași (6 jucă
tori cu 22 etape), Nicolina 
iași (12 jucători cu 39 etape), 
Petrolul Teieajen (6 jucători 
cu 17 etape și unul pe 2 ani). 

Medgidia (5 jucători 
și interdicție de 
meciuri pe pro- 
timp de 6 eta- 
Moldova Nouă 
cu 23 etape).

I.M.U.
cu 26 etape 
a organiza 
priul stadion 
pe), Minerul 
(5 jucători ... __   ...
Strungul Arad (4 jueă'ori cu 
26 etape, plus suspendarea 
terenului pe 6 etape). Mine
rul Băiat <5 jucători cu 20 
etape), C.S.U. Brașov (4 ju
cători cu 24 etape). Și exem
plele ar putea continua...

Toți factorii de conducere ai 
echipelor, toti jucătorii care1 au 
fost direct părtași la acest bi
lanț rușinos trebuie să se g:n- 
dească bine la ceea ce au de 
gind pentru viitoarea ediție a 
campionatului. Al treilea e- 
șalon a) fotbalului a prim t 
o grea pa’mă prin manifestă
rile sale citate mai sus, ma
nifestări care nu au nimic 
comun cu sportul, cu aspira
țiile spre nertormanlă. Forul 
de specialitate 
nalizcze cu 
genți 
rilor 
cidfi 
suri 
tem.

_ trebuie să a- 
ljciditate și exi- 

tntreg cortegiul lipsu- 
din Divizia C șl să de
sele mai eficiente ma
de revitatizare a aces-

Tomo RABȘAN
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La So£ia, în vederea Universiadei*****

PREGĂTIRILE AU INTRAT 
ÎN FAZA LOR FINALĂ

La marca competiție studențească vor participa campioni olimpici,

Un frumos rezultat

la Campionatele europene de tenis de masă

MfDALIE Dt ARGINT PENTRU SPORTIVELE 
ROMÂNCE ÎN PROBA PT ECHIPE

europeni și ai Jocurilor Mediteraneene TA JUNIOARE MICI
Capitala Bulgariei trăiește cu 

intensitate, în aceste zile de 
vară, apropierea marelui eveni
ment sportiv internațional, pe 
care-1 constituie Universiada. 
La Comitetul de organizare 
domnește o activitate febrilă, 
luîndu-se toate măsurile ca 
miile de vizitatori ai Sofiei — 
concurenți sau spectatori — să 
aibă, între 17 și 28 august, cele 
mai bune condiții de desfășu
rare a întrecerilor sau de vi
zionare a lor. Dintre ultimele 
informații furnizate la Centrul 
de presă am notat :

• la stadionul „Vasil Levski" 
s-a terminat montarea unei 
uriașe tabele electronice de a- 
l'ișare a rezultatelor (cintărește 
21 de tone) ;

o se face rodajul celor 160 
de autobuze noi care vor con
stitui parcul-auto (pentru trans
porturi) al Universiadei.

• pictorul Ștefan Nenov a 
realizat macheta timbrului care 
va fi emis cu ocazia Univer
siadei ;

Desigur, însă, că cele mai im
portante și mai așteptate in
formații se referă la definiti
varea listelor de înscrieri, ope
rațiune care arc loc în aceste 
zile. Este un fapt cert, acum, 
că întrecerea gimnaștilor se va 
bucura de participarea, printre 
alții, a celor mai buni sportivi 
sovietici în frunte cu multiplul

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Rezultatele din 

prima zi a campionatelor U.R.S.S., 
masculin : 200 m — Borzov 23,41; 
.3 000 m obst. — Lisovski 8:23,8 ; 
feminin : 100 m — Ludmila Mas
lakova 11,40 ; greutate — Nadej- 
da Kracevskaia 20,46 m ; lungi
me — Olga Rukavișnikova 6.43 m 
• Triunghiularul de la Stock
holm s-a încheiat cu următoarele 
scoruri: Polonia — Suedia 130—81, 
Polonia — Anglia 118—93 șl An
glia — Suedia 114—96 la mascu
lin ; Anglia — polonia 94—58, 
Anglia — suedia 105—49 și Polo
nia — Suedia 92—57 la feminin. 
Cîteva rezultate, masculin : 110
mg — Puszty (P) 13,63 ; 3 ooo m 
obst. — Glans (S) 8:24,1 : 5000 m
— Goater (A) 13:27,1 ; feminin :
200 m — Linch (A) 23.18 ; 400
mg — Katolik (P) 57,66 ; suliță
— Sanderson (A) 62,54.

AUTO • Cursa de 24 de ore 
de la Francorchamps a revenit 
echipajului Joosen (Belgia) — 
Andruet (Franța) pe BMW — 
medie orară 170,159.

BASCHET • Primul campionat 
panamerican s-a Încheiat la Ciu
dad de Mexico. Clasament : 1. 
S.U.A. 12 p ; 2. Mexic 10 p : 3. 
Brazilia 8 p. • Rezultate din C.E. 
juniori (la Le Touquet și Berck): 
Iugoslavia — R.F.G. 87—52 ; 
Turcia — Spania 66—54 : U.R.S.S. 
— Belgia 98—50 : Franța — Po
lonia 73—63 ; Italia — Bulgaria 
66—60.

HOCHEI • Echipa cehoslovacă 
Skoda Plsen și-a început turneul 
în R.F.G jucînd cu EV Landshut 
și ciștigînd cu 3—1 (0—0. 1—1,
2—0). 

campion olimpic Nikolai Andria
nov. De asemenea, se știe că 
Italia va prezenta la concursul 
de atletism o puternică garni
tură, în frunte cu celebrul 
sprinter Pietro Menea, înscris 
de această dată la proba de 400 
m. Alături de Menea, din echi
pa de atletism a Italiei, vor mai 
face parte săritoarea în înălți
me Sara Simconi, semifondistul 
Carlo Grippo, hurdlerii Ronconi 
și Buttari, fondistul Zarcone 
ș.a. Un alt nume prestigios este 
cel al atletului algerian Rahan 
Alanari, care a cucerit, la ulti
ma ediție a Jocurilor Medite
raneene, primul loc în proba de 
săritură cu prăjina. Dealtfel, 
majoritatea delegațiilor africane 
vor cuprinde în rîndurile lor 
pe cei mai buni sportivi ai a- 
cestui continent.

în încheiere vom nota faptul 
că în aceste zile au loc, la 
Sofia, repetițiile generale ale 
festivităților de deschidere și 
de închidere ale Universiadei. 
Cu acest prilej a prins contur 
definitiv programul acestor ma
nifestații, în cadrul cărora an
sambluri de gimnastică, formate 
din peste 2 000 de studenți și 
studente, vor executa cîteva 
sugestive „reprize", completate 
cu interesante demonstrații fol
clorice.

Un ultim amănunt : a început 
producția în serie a unor o- 
biecte de artizanat și a altor 
mici suveniruri concepute spe
cial pentru participanții la Uni
versiadă.

PENTATLON • După 4 probe, 
in concursul de la Bratislava 
conduce Lipeev (U.R.S.S.) — 
4178 p, urmat de Nefedov 
(U.R.S.S.) — 4115 p și Psyta (Po
lonia) — 4025 p. Pe echipe, pri
mul loc îl ocupă U.R.S.S. cu 
12 213 p. urmată de Ungaria — 
11651 p și Bulgaria — 11551 p. 
Proba de tir a fost cîștigată de 
Imre Oze (Ungaria) cu 1 066 p.

BUGET • In cel de al doilea 
meci al turneului din U.R.S.S., 
selecționata orașului Dublin (Ir
landa) a învins selecționata de 
tineret a țării gazdă cu 23—7 
(3-3).

ȘAH * Turneul desfășurat la 
Lublin, după „sistemul elvețian", 
s-a încheiat cu victoria iul Milan 
Mrdia (Iugoslavia) care a totali
zat 8 p. El a fost urmat de 
Kraszon (Polonia) — 8 p. lovicicl 
(Iugoslavia) î’/a p, Illjta (Româ
nia) 7 p, Maskarinas (Filipine) 
7 p, Iovanovlcl (Iugoslavia) 7 p. 
La turneu au luat parte 53 de 
concurenți.

TENIS • In turul 2 ai probe! 
de simplu femei a turneului de 
la Bratislava, Virginia Iluziei a 
învins eu 6—1, 6—2 pe Fagyas 
(Ungaria). în altă partidă : 
Rozsavblgy (Ungaria) — Kozaro- 
va (Cehoslovacia) 6—3, 6—2 •
Meci demonstrativ la Newport : 
Newcombe — Borg 6-3. 6—2,
6— 3 1 • Rezultate de la Louis
ville (Florida) : Ashe — Menon
7— 6, 6—1 ; Solomon — Molina
6—2, 6—7, 6—4 ; Caujolle — Har
die 3—6, 6—1, 6—4 ; Fairlie - J.L. 
Haillet 6—3, 6—2 ; Kary — Krule- 
witz 6—3 6—2 ; Cornejo —
Bohrnstedt 7—6, 6—4 ; Dibbs — 
Benavides 2—6, 6-9. 6—2.

„CUPA DIANA" LA BASCHET FEMININ
în Sala sporturilor din Varna 

au continuat întrecerile tradițio
nalului turneu de baschet dotat 
cu „Cupa Diana". Reprezenta
tiva României, care în etapa 
inaugurală învinsese selecționa
ta Poloniei cu 71—67, a avut 
zi de pauză. în grupa A, din 
care fac parte baschetbalistele 
românce, echipa U.R.S.S. a cîști- 
gat cu 81—34 (38—22) în fața 
formației Poloniei. Clasament 
după două zile : 1. U.R.S.S. 1 p, 
2. România 1 p, 3. Polonia 0 p.

INEDITA CONFRUNTARE AMERICA LATINĂ-
EUROPA, CU UN AN ÎNAINTEA „MUNDIALULU1

Cu un an înaintea turneului 
final al C.M. din Argentina, 
zona Americii Latine a cunos
cut o vie activitate fotbalistică 
internațională, găzduind o a- 
devărată confruntare pe acest 
tărîm cu Europa. Intr-adevăr, 
nouă reprezentative ale unor 
țări din vechiul continent au tra
versat Oceanul pentru o „rundă” 
cu tot atîtea echipe naționale din 
cealaltă parte a globului. In rta- 
dul acestor 18 echipe figurează u- 
nele socotite a fi printre cele mal 
puternice din lume : R.F. Ger
mania — campioană mondială. 
Brazilia — deținătoarea „Cupei 
Jules Rimet”, Uruguay — fostă 
campioană a lumii. Iugoslavia, 
R.D. Germană — campioană o- 
limpică. Polonia, Argentina. La 
prima vedere, cifric, bilanțul 
celor 28 de partide disputate cu 
acest prilej pare favorabil for
mațiilor latlno-americane, aflate 
în postură de gazde, care au cîș- 
tlgat opt dintre ele, au pierdut 
de șapte ori și au terminat 11 
meciuri la egalitate. Și golavera
jul le este, de asemenea, favora-
bil acestora : 33—27. Dar lată bi-
lanțul fiecărei echipe în parte :
Argentina 7 3 3 1 11- f
Bolivia 10 0 1 1-2
Brazilia 7 3 4 0 9-4
Columbia 10 01 0-1
Ecuador 10 10 0-0
Guatemala 10 01 0-2
Mexic 41 21 8-5
Peru 2 1 0 1 4-5
Uruguay 2 0 11 0-2

26 8 11 7 33-27
Exceptînd Ecuadorul, care a 

susținut numai un joc. dintre 
celelalte echipe Brazilia este sin
gura neînvinsă (cu Anglia 0—0, 
R.F. Germania 1—1, Polonia 3—1, 
Scoția 2—0, Iugoslavia 0—0, Fran
ța 2—2 șl Bulgaria B 1—0). Să 
recunoaștem, în general adver

VICHY, 27 (prin telefon). Pri
ma parte a ediției din 1977 a 
Campionatelor europene de te
nis de masă rezervate juniori
lor — întrecerea pe echipe — 
a luat sfîrșit marți seara, tîr- 
ziu, cînd au fost cunoscute for
mațiile medaliate.

Un frumos rezultat au obți
nut junioarele mici din Româ
nia. Nela Stoinea și Crinela 
Sava. medaliate cu argint la 
categoria lor. Jucătoarele noas
tre au pierdut în finală cu 0—3 
în fața echipei U.R.S.S. De re
marcat că în întrecerea pe e- 
chlpe au participat (la junioare 
mici) 23 de țări. Iată, dealtfel, 
ierarhia primelor 10: 1. U.R.S.S.,

Alte rezultate : grupa B : 
Cehoslovacia — Ungaria 61—57 
(25—26), Bulgaria (tineret) — 
Canada 77—71 (38—35) ; grupa 
C : Iugoslavia — R.P.D. Core
eană 66—53 (35—27), Bulgaria 
— Cuba 58—50 (34—26).

Patru dintre aceste reprezen
tative — Bulgaria, Cuba, Polo
nia și România — vor lua parte, 
săptămina viitoare, la „Cupa 
Mării Negre", găzduită de Sala 
sporturilor din Constanța.

sari valoroși, care nu o dată au 
pus în dificultate echipa antre
nată de Coutinho. Păstrînd din 
vechea generație destul jucători 
(Leao, ze Maria, Pereira, F. Ma- 
rinho. Rivelino, Paulo Cesar), 
Brazilia a rulat în aceste partide 
un lot mai numeros pentru a 
selecta pe cei mai buni, ce vor 
fi supuși și altor încercări (ca, 
de pildă, anunțatul turneu in 
Europa, din primăvara anului 
viitor), în vederea competiției 
din Argentina. Dintre aceștia, 
noul atacant central Zico se a- 
nunță un demn urmaș al lui 
Pele. Cu o singură înfrîngere la 
activ (R.F. Germania 1—3, An
glia 1—1, Scoția 1—1, Iugoslavia 
1—0, R.D. Germană 2—8. Unga
ria 5—1, Franța 8—0), selecțio
nata Argentinei, fără jucătorii 
din „contingentul iberic” (între 
timp Ayala a fost naturalizat 
spaniol, ca șl Ruben Cano), a 
obținut și ea rezultate bune, sur
priza constituind-o (ca și în ca
zul Braziliei) rezultatul egal cu 
Franța.

Dar formațiile europene T 
tatii, lată bilanțul lor :

Mal

Anglia 8 • 3 • 1- 1
Bulgaria B 1 0 0 1 e- 1
Franța 2 0 2 0 2- 2
R.D. Germană 2 0 1 1 0- 2
R.F. Germania 4 2 2 0 8- 4
Iugoslavia 6 3 1 2 5- 8
Polonia 3 2 0 1 6- 5
Scoția 2 0 1 1 1- 3
Ungaria 3 0 1 2 4- 9

26 7 11 8 27-38
Echipa vest-germană. antrenată 

de Helmut Schon, șl-a demons
trat încă o dată soliditatea, for
ța. Cu toate schimbările surve
nite în „ll“-le de bază, din care 
au dispărut două din marile ve
dete ale echipei, Beckenbauer și 
Gerd Miiller, rezultatele demon
strează că valoarea sa nu a scă

2. ROMÂNIA, 3. Cehoslovacia, 
4. Ungaria, 5. Franța, 6. Sue
dia, 7. Olanda, 8. Bulgaria. 9. 
Finlanda, 10. Belgia.

Iată și alte rezultate din ul
tima zi a întrecerilor pe echi
pe la junioare mici: Cehoslova
cia — Ungaria 3—2, Olanda — 
Bulgaria 3—1, Finlanda — Bel
gia 3—2.

După o zi de odihnă (joi), in 
cursul dimineții de vineri vor 
începe întrecerile individuale. 
După evoluția de pînă acum, 
tînăra noastră reprezentantă 
Nela Stoinea este cotată prin
tre favoritele la o medalie în 
proba de simplu rezervată ju
nioarelor mici. De asemenea, 
se așteaptă o evoluție bună și
de la Eva Ferenczi, sportivă 
de-acum cunoscută în arena in
ternațională, care concurează la 
junioare I.

ACORD DE COOPERARE SPORTIVĂ 
ÎNTRE U.R.S.S. SI SPANIA

MADRID (Agerpres). — Re
prezentanți ai organizațiilor 
sportive din U.R.S.S. și Spania 
au semnat, la Madrid, un acord 
de cooperare pe următorii 5 
ani. Intre altele, acordul preve
de schimburi de antrenori și 
specialiști la diferite ramuri 
sportive.

zut, Dieter Miiller, Burdenski, 
Iialtz, Riissmann, Dietz Magath, 
Rummenigge, Volkert, Fischer sau 
Abramczik fiind demni urmași ai 
celor care in 1974 au cucerit tit
lul mondial. Deși nu a ciștlgat 
nici un joc, rezultatele echipei 
Angliei (0—0 cu Brazilia șl Uru
guay, 1—1 cu Argentina) sînt 
mal bune decît cele din prelimi
nariile C.M. După cum și Franța 
a înregistrat performanțe care, 
după unele opinii, depășesc va
loarea generală a fotbalului fran
cez : 0—0 cu Argentina, 2—2 cu 
Brazilia.

Dintre echipele țărilor euro
pene, numai iugoslavia a făcut 
anul acesta două turnee în Ame
rica, de flecare dată cu loturi a- 
proape diferite ; doar cinci ju
cători (Katalinici, Petrovici, Bog
dan, Zavisici, Rajkovici) au făcut 
ambele deplasări, ceea ce dove
dește dorința noului selecționer, 
Marko Valok, de a modifica 
structural formația. Aceasta se 
pare că e pe un drum bun, 
jocurile susținute în cel de al 
doilea turneu fiind cu mult pes
te valoarea celor din iarnă.

Deci, cifric, cum spuneam mat 
sus, avantajul pare a fi de par
tea echipelor de peste Ocean. Dar 
diferența mică de victorii în fa
voarea lor (8—7), numărul mare 
de meciuri egale (11). ca șl fap
tul că formațiile europene de 
frunte le-au ținut în șah pe cele 
sud-americane pe terenul acesto
ra ne face să credem că, de 
fapt, mal mulțumite de această 
amplă confruntare sînt formații
le din Europa, care, în majorita
tea cazurilor, au prezentat foarte 
multe nume noi.

Mircea TUDORAN
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I
CAMPIOANA 

OLIMPICĂ 
SE RETRAGE

Cunoscuta săritoare 
de la trambulină Mi
lena Ducikova (Ceho
slovacia) a anunțat că 
intenționează să se re
tragă din activitatea 
competițională de per
formanță. Campioană 
olimpică la Ciudad de 
Mexico și medaliată 
cu argint Ia Jocurile 
de la Mtinchen, Milena 
Ducikova s-a numă
rat timp de zece ani 
printre protagonistele 
marilor concursuri in
ternaționale.

în prezent, 
Ducikova își 
studiile universitare Ia 
Facultatea de stomato
logie.

3 ZILE DE MARȘ
Un locuitor din Țara 

Bascilor. Alfredo Uria. 
în vîrstă de 38 de ani.

Milena 
încheie

a doborît recordul mon
dial de mers non-stop, 
parcurgînd fără oprire 
considerabila distanță 
de 492 kilometri ! Ple
cat la 16 iunie din lo
calitatea Oviedo, 
Asturia, el 
seara zilei 
la Palatul 
din San 
după ce 
neîntrerupt 
drumuri 
de 76 ore. Vechiul 
cord, impresionant 
el, dar situîndu-se 
mult în urma celui 
lui Uria, era de 409 
lometri și fusese sta
bilit de britanicul Dick 
Crawshaw.

NUMAI PESTE 
2 METRI !

De mai multă vreme, 
în Uniunea Sovietică 
se desfășoară o intensă 
acțiune de depistare și 
de pregătire a unor 
jucători de baschet cu

din 
a sosit în 
de 19 iunie 

Sporturilor 
Sebastian, 

a mărșăluit 
pe diferite 

basce vreme
re- 
și 

cu 
al 

ki-

statură înaltă, care să 
poate face față cerințe
lor jocului modern. Cu 
ocazia celei de-a H-a 
ediții a „Cupei Inter
continentale", care s-a 
încheiat nu de mult, 
antrenorul principal al

lotului 
sandr 
trodus 
vietică 
noii jucători, remarcați 
în centrele de antrena
ment ale federației 
specialitate.

Cel mai înalt șl 
eficace " ' 
tînărul 
Kiev 
cenko. 
2.22 m.

unional, Alek- 
Gomelski, a in- 

în echipa so- 
pe cîțiva dintre

de

i mal 
este 
din 

Tka-

dintre el 
student 

Vladimir 
care măsoară 

Doar cu 7 cm 
este mai mic coechipie
rul său. tot din Kiev, 
Aleksandr Belostennîi,

care s-a comportat ex
celent în partida cu 
selecționata S.U.A. Un 
mare talent se anunță 
Nikolai Derughin (2,10 
m) de la Dinamo Tbi
lisi, care este coșgeter 
în campionatul sovietic, 

întrebat care este li
mita Inferioară de înăl
țime a membrilor „nou
lui val" din baschetul 
sovietic, antrenorul Go- 
melski a răspuns că 
cei mal... „mărunți" 
dintre tinerii nou pro
movați în echipa re
prezentativă sînt doi 
jucători din Moscova, 
Anatolll Mișkin și Vla
dimir Jigalin, ambii ’ 
2,08 m !

LA MARE 
ADiNCIME

La Ustica, în Sicilia, 
s-a disputat campio
natul european ele 
plonjon submarin. Tit
lul de campion a re
venit înotătorului ita-

lian Martinuzzi, cu 
72 875 puncte, urmat 
de Amengual (Spania) 
— 57 145 puncte și
Esclapez (Franța) 
55 995 puncte. Pe 
chipe, primul loc
clasament a fost ocu
pat de Italia, urmată 
de Franța, iugoslavia, 
Spania, Anglia, Bul
garia șl Irlanda.

ANTRENORUL 
NU MAI ESTE

e- 
în

de

Cunoscutul antrenor 
sovietic de atletism 
Viktor Alekseev a în
cetat din viață, in vîr
stă de G3 de ani, A 
urma unui atac 
cord. în tinerețea sa 
campion unional la 
runcarea suliței, Viktor 
Alekseev a fost an
trenorul unor reputate 
recordmane ca Nadej- 
da Cijova, Galina Zî- 
bina, Tamara Tișke- 
vici.

în 
de

a-

I
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• într-u;n meci amical, echipa 
S.V. Hamburg a învins pe teren 
propriu, cu categoricul scor de 
G—o (3—0), formația spaniolă C.F. 
Barcelona. Golurile au fost în
scrise de Volkert (2), Reimann, 
Keegan, Kaltz și Keller. Interna
ționalul olandez Johan Cruyff, 
care evoluează Ia C.F. Barcelona, 
nu a jucat decît 16 minute, fi
ind înlocuit de Rexach.

• Reprezentativa Bulgariei a 
susținut la Sofia un joc de veri
ficare în compania formației bel
giene Racing White Molenbeek. 
Fotbaliștii bulgari au terminat 
învingători cu scorul de 3—1 
(0-0).
• La Sydney, Celtic Glasgow

a întrecut cu 3—2 (1-2) selecțio
nata Australiei, iar Arsenal Lon
dra a dispus cu 1—0 (1—0) de
Steaua Roșie Belgrad.

e Meciurile disputate în prima 
etapă a campionatului de fotbal 
al Poloniei s-au terminat cu ur
mătoarele rezultate : Wisla Cra
covia — Stal Mielec 1—0 ; Lech 
Poznan — Gornik Zabrze 0—0 ; 
Polonia Bytom — Odra Opole 
3—0 ; Slask Wroclaw — L.K.S. 
Lodz 1—0 ; Widzew Lodz — Arka 
Gdynia 1—3 ; Zawisza Bydgoszcz 
- Szombierki Bytom 2—0 ; Le- 
gia Varșovia — Ruch Chorzow 
3-0.
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