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VOLEIBALISTELE VIZEAZĂ
UN LOC FRUNTAȘ...

© ...Dar multe titulare au absentat de la antrena
mente 9 Plusuri și minusuri în evoluția echipei 9 Cu 
și fâră ridicătoare @ „Ansamblul" pentru Sofia se 

încheagă, zilele acestea, la Varna
în primitoarea Sală a spor

turilor din Brașov — unde cu
rățenia, bunul gust, excelentele 
dotări tehnice îi recomandă pe 
cei ce o gospodăresc — am re
găsit la pregătire, cu citeva 
zile înainte de plecarea la tur
neul de verificare de la Varna, 
echipa reprezentativă studen
țească de volei a României 
care, peste două săptămîni, va 
lua parte la importanta compe
tiție a acestui an, campionatele 
mondiale universitare de la 
Sofia. Majoritatea jucătoarelor 
din lot sînt și componente ale 
echipei care va reprezenta țara 
noastră, o lună mai tirziu, Ia 
campionatul european din Fin
landa. Antrenamentul zilei se 
efectua sub formă de joc, în 
compania echipei similare a 

/R.P.D. Coreene, care, în drum 
spre Sofia, efectuase un turneu 
în Europa (cîștigînd două com
petiții dificile în Polonia și în 
R.D. Germană). O echipă pu
ternică, deși întinerită, pe care, 
observînd-o la antrenamentul 
din dimineața aceleiași zile, 
am redescoperit-o oarecum 
schimbată și în stilul de 
joc : combinații rapide la fileu 
încheiate cu atacuri razante cu 
banda, din pase foarte joase. 
Nu avea forța predecesoarei 
sale, care ne-a îneîntat cu 
4—5 ani în urmă, dar a cîști- 
gat mult in rapiditate. Prin ur
mare, un meci care putea să 
„spună" ceva în legătură cu 
stadiul atins de voleibalistele

De azi, in Sala sporturilor din Constanța

„CUPA MĂRII NEGRE» LA BASCHET FEMININ, 
IMPORTANT TEST ÎNAINTEA UNIVERSIADEI

Făcînd parte din suita de 
turnee estivale menite să ve
rifice stadiul de pregătire în 
vederea marilor competiții

Diana Mihalik, vîrj de contra
atac al echipei române

imediat următoare (anul a- 
cesta, Universiada de la So
fia), „Cupa Mării Negre” reu
nește, de azi pînă joi. la Con
stanța. patru reprezentative re
dutabile : Cehoslovacia (locu
rile 2 la ultimul campionat eu
ropean și 1 la Jocurile Olim

noastre, învingătoare cu 3—2, 
obținînd astfel revanșa după 
insuccesul din ziua precedentă.

Ce ne-a reținut, în mod 
deosebit, atenția la reprezenta
tiva țării noastre ? Evoluția de 
ansamblu — la nivelul califi

Pentru Maria Enache, blocajul grupat, cum este cel al echipei 
R.P.D. Coreene, nu reprezinți întotdeauna un obstacol...

Foto : R. VILARA
cativului satisfăcător — a fost 
fără îndoială rezultanta unor 
plusuri și minusuri în pregă
tire : servicii cu evident ca
racter ofensiv, bine dirijate, di

pice, locul 3 la campionatul 
mondial din 1975), Cuba, Po
lonia și România.

Referitor la selecționata ță
rii noastre, se cuvine să men
ționăm că ea vine de la Varna 
(ca și celelalte formații, de alt
fel), unde a avut o comportare 
remarcabilă, datorită căreia a 
obținut cea mal bună perfor
manță — locul 3 — din istoria 
participării sale la „Cupa 
Diana". In ultima zi, baschet
balistele rcmânce au întîlnit, 
într-un meci al cărui rezultat 
nu mai putea influența situa
ția clasamentului, formația 
Ungariei. Aceasta a cîștigat la 
limită — 59—58 (30—25) —
după o întrecere în care antre
norul echipei noastre, loan 
Nicolau, a rulat întregul lot 
format din : Maria Roșianu, 
Liliana Duțu, Ștefania Giurea, 
Diana Mihalik, Ileana Portik, 
Rodiră Goian, Mariana An- 
dreescu, Liliana Ciobotaru, Doi
na Prăzaru, Ana Aszalos și 
Gheorghița Bolovan.

Alte rezultate din turneul 
1—6 : U.R.S.S. — Bulgaria 
78—62 (45—24), Iugoslavia—Ce
hoslovacia 69—67 (41—30). Cla
sament : 1. U.R.S.S., 2. Bulga
ria, 3. România, 4. Cehoslova
cia. 5. Iugoslavia, 6. Ungaria, 
în turneul pentru locurile 
7—11 : Cuba — Polonia 86—59 
(46—27), Bulgaria (tineret) — 
R.P.D. Coreeană 75—70 (38—36).

Revenind la „Cupa Mării 
Negre", menționăm că azi, în 
etapa inaugurală. în Sala spor
turilor din Constanța au loc 
partidele ; Cehoslovacia —Cuba 
(ora 17). România — Polonia 
(ora 13,30'. 

ficile, dar și cu multe greșeli ; 
preluări corecte, însă nu su
ficient de precise ; atacuri în 
forță, dar rapiditatea acțiunilor 
lasă încă de dorit, blocajul 
partenerelor (deși nu prea 
înalt) fiind mereu pe fază ; 
lipsa unei ridicătoare cu tușeu 
acceptabil, cu viteză de pasare 
și cu simț tactic, ceea ce îm
piedică realizarea unor combi
nații rapide, derutante (în cele 
5 seturi am notat doar două 
pase din săritură și două „pe

spate") ; mobilitate redusă și 
o oarecare dezordine în teren...

Această impresie generală 
comportă însă unele explicații, 
în primul rînd trebuie să sem-
nalăm faptul că pe parcursul 
pregătirilor multe dintre com
ponentele de bază au lipsit, fie 
din motiv de examene (Pașca, 
Bălășoiu, Petculeț), fie datorită 
unor accidentări mai vechi sau 
mai recente (Maria Rusu, Vic
toria Georgescu, Nadia Sava), 
iar alte citeva „speranțe" au 
pendulat între lotul de tineret 
și cel de senioare... „Absențele 
repetate, remarca antrenorul 
secund D. Jitaru, au fost păgu
bitoare pentru noi, ne-au îm-

ăurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)

h !V-a ediția
a Festivalului 

spartului feminin,
sub genericul

„0AC1ADEI-
în așezări rurale sau în mari 

colectivități urbane, „Daciada", 
atrage în activitatea sportivă 
oameni de toate vîrstele, care 
— nu în puține cazuri — fă
cînd cu acest prilej cunoștință 
pentru prima dată cu un sport 
sau altul ajung să-1 îndrăgeas
că, să-1 practice continuu.

în cazul tinerelor fete și fe
mei, fenomenul capătă un con
ținut și mai pregnant. Un e- 
xemplu din multe altele : „De
cada sportului feminin", orga
nizată de către Consiliul jude
țean Arad al sindicatelor, în 
colaborare cu C.J.E.F.S. și or
ganizațiile subordonate din mu
nicipiul de pe Mureș...

O „decadă a sportului femi
nin". Altfel spus, 10 zile în 
care angajate ale unor între
prinderi și instituții din Arad, 
femei de toate vîrstele, au fost 
invitate să facă mișcare, să ia 
parte la întreceri sportive după 
preferințe. Ideea nu este nouă.

Ca prilejul Balcaniadei atlcCicc de ia Bucurc$(l

JUNIORII NOȘTRI AU DEMONSTRAT 
POSIBILITĂȚI PENTRU UN PROGRES 

CALITATIV SI MAI MARE LA „EUROPENE"

Adrian Proteasa trece cu ușurință peste ștacheta recordului de 
2,15 m

Competiția rămîne aceeași, 
eroii ei sînt, aproape de fie
care dată, alții... Așa a fost și 
la cea de a VIII-a ediție a 
Balcaniadei celor mai tineri 
atleți, desfășurată sîmbătă și 
duminică in Capitală. O nouă 
promoție de juniori a dus greul 
bătăliei cu secundele și centime
trii. cu adversarii direcți și cu 
căldura toridă a sfirșitului de iu
lie bucureștean. în jurul lor, agi- 
tîndu-se necontenit, dînd sfa
turi sau îndeplinind diferite ac
tivități legate direct de buna 
desfășurare a competiției, o 
serie de oameni pe care — 
mai ieri, alaltăieri — îi urmă
ream în calitate de atleți, ei 
înșiși participant! la competiția 
de tradiție a Jocurilor Balca
nice. îi avem in vedere pe iu
goslavii Franjo Mihalici și 
Dane Korița, bulgarul Ivan 
Pcev, grecul Nikolaos Gcorgo- 
poulos, pe Maria Pândele, Vic
tor Ginea, Iloria Șief, Nicolao 
Mărășescu — antrenori ai ju
niorilor de astăzi, Lia Manoliu, 
Gheorghe Zâmbreșteanu, Vic
tor Firea — cu 
funcții oficiale, Ana 
Sălăgean, Aurel Lu
pan, Tadeus Strzel- 
bischi, Dumitru 
Gârieanu, Florica 
Oțel, Ioana Luță- 
Tintorescu — arbi
tri, ca și pe foștii 
campioni balca
nici. Dinu Cristea 
și Nicolae Gurău 
— în calitate de 
spectatori etc. în 
această privință es
te de-a dreptul 
impresionantă con- 
secuția generații
lor de competitori 
ai Balcaniadelor a- 
tletice care se con
stituie, peste ani, 
într-o autentică 
familie !

★
După o bună 

parte din acest 
sezon de concursuri 
desfășurate sub

PE

CU

MUREȘ Șl LA CEALA, 
10 ZILE DE SPORT

MUNCITOARELE ARĂDENCE
Această acțiune, purtînd ace
eași titulatură, a mai fost or
ganizată pînă acum de trei ori, 
creîndu-și astfel o tradiție. Dar 
dacă în anul 1974 „Decada" de
mara timid, cu citeva sute de 
sportive, astăzi — impulsionată 
evident și de revitalizarea ac
tivității sportive de masă dato
rită „Daciadei" — ea cuprinde, 
pe ansamblul disciplinelor in
cluse în competiție, peste 5 000 
de tinere fete și femei.

Am fost martorii cîtorva mo
mente ale „Decadei". La aler
gările de cros, larg accesibile 
oricui dorește să facă mișcare 
în aer liber, foile de concurs 
au consemnat prezența a peste 
700 de sportive. încă de două 
ori pe atît au fost spectatorii 
care le-au urmărit pe tinerele 
atlete, tovarășe de muncă, ve
cine de bloc, rude. Ne-am a- 
flat printre cei ce au strîns 
mina învingătoarelor, muncitoa
rea Marinela Mitrici în proba 

semnul unei neliniștitoare 
mediocrități, iată că, la a- 
ceastă a VIII-a Balcania
dă, juniorii și junioare
le noastre s-au întrecut po 
ei și au marcat un în
semnat spor de calitate, con
cretizat în cele șase noi recor
duri naționale înregistrate, în 
cele mai multe dintre celelalte 
rezultate obținute și, ca un co
rolar, în cele 16 titluri de cam
pioni balcanici pe care le-au 
cîștigat (cu 9 mai multe decît 
în urmă cu un an, la Balca
niada de la Kavalh). Dintre 
cei 16 noi campioni ai juniori
lor din Balcani, subliniem din 
nou succesul repurtat de Euge
nia Baciu și Elena Marinescu, 
de Cristina Cojocaru (aflată 
încă la vîrsta junioarelor mici), 
de celelalte fete, ca și de 
Adrian Proteasa, Andrei Mi
klos, Mircea Mihail și de cei
lalți băieți. în acest context

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Maria Radu ciștigă proba de 1500 m în fața 
tinerei atlete albaneze Preka Mariwda, care 
a înregistrat un nou record al țării sale cu 
4:27,63. Fotografii de Ion MIHAlCĂ

de 800 m și textiiista Florica 
Maghiș la 1 500 m. Competiția 
de cros a „Decadei" a repre
zentat, în principal, o dispută 
între trei asociații sportive, 
Tricoul roșu, Comerțul și Con
fecția. „întrecerea va servi ne
îndoielnic și performanței", era 
de părere tovarășul loan Petro- 
van, vechi activist sportiv în 
cadrul sindicatelor arădene. Se 
înțelege cit de îmbucurătoare 
este o astfel de perspectivă !

Mureșul, cu frumusețea-i cu
noscută, s-a aflat și el în prim- 
plan ca loc de desfășurare a 
„Decadei". Pe apele lui liniștite 
s-au întrecut, într-o probă de 
canotaj popular, zeci de bărci 
„universale" de toate mărimile 
și de toate culorile. De la plaja 
situată vizavi de Palatul cul-

Tiberiu SI AMA

(Continuare in pag 2-3)



BUCUREȘTEN1I

AU DOMINAT
CONCURSUL

DE PERECHI
LA DIRT-TRACK

Pe pista stadionului „Meta
lul" din Capitală a avut loc 
duminică, în prezența unui nu
meros public, etapa a 2-a a 
concursului republican de dirt- 
track (perechi). Au evoluat 
sportivi de la Voința Sibiu. 
Rapid Arad. C.S. Brăila și clu
bul organizator — Metalul 
București. Gazdele au dominat 
întrecerile. Iată rezultatele : 1. 
Gh. Sora + C. Voiculescu (Me
talul București) 29 p, 2. I. Bo- 
bîlneanu + N. Rîureanu (Vo
ința 
+ I.
4. I. 
talul 
serii 
Arad) 13 p. 6. I. Coadă + M 
Popa (C. S. Brăila) 10 p,-7. C. 
Ene + P. Iancu (Metalul Bucu
rești) 8 p.

Octavian GUȚU — co'resp.

Sibiu) 27 p, 3. L. Naghi 
Pavel (Voința Sibiu) 20 p, 
Pițigoi + M. Dobre (Me- 
București) 16 p, 5. L. Ke- 
+ I. Dioszeghi (Rapid

Campionatul municipal de tir

REZULTATE MEDIOCRE IN PROBA
DE PUȘCA LIBERA 3x40 f

al
40 f

Clasamentul pe echipe 
probei de pușcă liberă 3 x 
din cadrul campionatului muni
cipal arată astfel : 1. I.E.F.S. 
4546 p, 2. Steaua I 4528 p, 3. 
Steaua II 4500 p, 4. Dinamo 
4460 p, 5. Olimpia 4449 p. Me
diile rezultatelor componenților 
acestor echipe sînt : 1136 p la 
I.E.F.S.. 1132 p la Steaua I,
1115 p la Dinamo și 1112 p la 
Olimpia ! Sînt cifre, după cum 
foarte ușor se poate constata, 
mediocre. Și dacă cineva 
n-ar fi convins de argumentul 
prezentat, anunțăm că au evo
luat 54 de trăgători (dintre a- 
ceștia, 21 au tras de două ori 
cîte 3 x 40 f, conform regula
mentului competiției) și că de 
numai 6 ori s-au înregistrat ci
fre de peste 1140 p, iar de 37 
de ori... Sub 1120 p. Situația din 
acest concurs, care a avut ca 
obiectiv principal selecția în 
vederea campionatelor europe
ne, demonstrează cu prisosință 
că nivelul probei de 3 x 40 f 
este mult sub cerințele interna
ționale. în aceste condiții, cele 
două rezultate de peste 1150 p 
(Olărescu — 1154 p, în prima
manșă, și Codreanu — 1156 p, 
în manșa a doua) își pierd din 
valoare, ele apărînd mai de-

întîmplătoare. Un seriosgrabă 
semnal de alarmă, întrucît pînâ 
la campionatele europene a mai 
rămas doar o lună.

Proba de pistol, calibru mare, 
aflată și ea în programul marii 
competiții găzduite de Bucu
rești, a revenit clar unui tră
gător aflat în formă : Alexan
dru Gered, cu 584 p. Pe pri
mele 4 locuri ale clasamentului 
s-au situat, de altfel, cu rezul
tate relativ bune, 4 pistolari de 
viteză. O sugestie, așadar, an
trenorilor lotului național : 
n-ar fi, oare, bine ca, în limita 
posibilului și fără a se afecta 
pregătirea de Ia viteză, pisto
larii noștri să încerce și antre
namente profilate pe pistol ca
libru mare ?

Rezultate tehnice : 
beră, 3x40 f : 
(I.E.F.S.) 2300 
2. I. Codreanu 
(1141 + 1156), 3. 
(Olimpia) 2275 p (1142 + 1133) ; 
pistol calibru 
red (Steaua) 
(Steaua) 581 
(Dinamo) 579 
(Steaua) 578 p, 
(Dinamo) 578 p.

ÎN GROAPA...

PL ON JON

NEPĂSĂRII!

pușcă lî- 
1. I. Olărescu 
p (1154 + 1146), 
(Steaua) 2297 p 
Gh. Vasilescu
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Cu un an în urmă, atle
tismul românesc s-a aflat 
pe punctul de a cuceri pri
ma sa victorie la decatlon, 
la „Concursul Prietenia", 
prin Constantin Halichias. 
Intr-adevăr, sportivului plo
ieștean i-a lipsit un singur 
punct pentru a deveni ciști- 
gător al acestei probe ! An
trenorul său, Grigore Opri- 
șescu, ne spunea că nereuși
ta se datorează probei de 
prăjină, in care pregătirile 
au fost mai mult simbolice.

Un săritor la aceeași pro
bă, ploieștean get-beget, 
Marian Nițu, face naveta la 
București, antrenindu-se la 
Steaua in lipsă de condiții 
pentru pregătire la el acasă.

Alți doi săritori de pră
jină, Ion Dumitru și Sorin 
Năescu, care au la activ mai

?i HI, 
firma- 

aceeași

multe titluri republicane la 
categoriile juniori II 
au dispărut de pe 
merit. Motivul — 
lipsă de condiții!

Practic, tot necazul vine 
de la... o groapă ! Groapa 
de sărituri a stadionului Pe
trolul din Ploiești, care — 
după cum se poate vedea in 
imaginea de mai jos — se 
află intr-o stare deplorabilă. 
Lipsesc saltelele de burete 
și prelata care să le aco
pere.

„Salvarea" este așteptată 
(TOT) de la federație. Dar 
forul sportiv județean nu 
poate avea, 
țribuție in 
(ie ?...

oare, nici o a- 
această direc- 

credem că da !

La baza hi 
in prezența 
blic, s-au inc 
din cadrul 
campionatului 
călărie, ju 
stacole) și 
rezultatele în

JUNIORI 1 
Deac (C.S.M. 
van 0 p (32, 
Neagu (C.S. 
prioara 0 p 
lus Pașcovsch 
cu Hadic 0 p

JUNIORI 1 
Deac cu Nă 
s), 2. Mircea 
oara 0 p (31 
cher (C.S.M. 
0 p (33 s) ; 

ECHIPE : 
p, 2. Stea 
P< 
FETE : 

limpia) cu 
2. Ioana Seri 
cu Baic^l- 0 
xandra Bădu 
Arogant 7 p

DRESAJ ( 
— seniori) : 
(Steaua) cu 
ghel Dones 
Triumf 933 
(Steaua) cu

Radu

O
4

P> 
P,

Text și foto :
Al. HORIA1. Al. Ge-

2. C. Ion
M. Roșea
M. Stan 

L. Giușcă

TIMOFTE

CANOÎSTUL
GHEORGHE TITU

VICTORIOS
LA BYDGOSZCZ

de 
la

de la Teba 
Magdalena 

Sabău de 
în această 

unui

desfă- 
(Polonia), 
Gheorghe

care le-a

mare :
584 p,

3.
4.

5.

10 ZILE DE SPORT CU MUNCITOARELE ARADENCE
(Urmare din pag. 1)

turii și pînă la podul din drep
tul Aradului nou, o masă de 
spectatori au urmărit de pe 
ambele maluri această originală 
întrecere sportivă. Bucuria vic
toriei a surîs fetelor de la 
U.T.A., trei tinere radiind să
nătate și optimism : Ana Berc- 
seni, Aurelia Faur și Aurelia 
Margit.

Jocurile au constituit un alt 
moment reușit al „Decadei".

Prin muncitoarele sale, U.T.A. 
a fost din nou la înălțime : 
13—7 la handbal cu Tricoul ro
șu. In schimb, voleibalistele de 
la Tricoul roșu au cîștigat în 
finală cu fetele de la Combi
natul chimic (3—0). Un succes 
de bun augur, 
impulsionat și pe tovarășele de 
muncă Suzana Ocroș, Florica 
Maghiș și Anemarie Vilciu să 
ocupe, la popice, primele locuri 
pe podium. Tot la popice, în 
disputa fetelor de peste 19 ani,

un spectaculos duel U.T.A. 
Teba, încheiat cu brio de mun
citoarea filatoare Maria Mun
tean.

In pădurea Ceala, a avut loc 
concursul de orientare sportivă. 
Ignorînd ploaia care le-a bi
ciuit la un moment dat în pli
nă desfășurare a concursului, 
cele 40 de echipaje n-au slăbit 
ritmul întrecerii. Toată admi
rația pentru tinerele muncitoare 
Elena Coman — Elisabeta Hof
mann de la Chimia, Maria și 
Cornelia Căpucean 
(surori gemene), 
Fodoli — Stăncuța 
la U.T.A., clasate 
ordine după încheierea 
parcurs dificil.

...Prin participarea lor entu
ziastă la această „Decadă a 
sportului feminin", miile de 
muncitoare din Arad au înscris 
o pagină plină de frumusețe în 
cronica marii competiții națio- 

Daciada".

CAPTAREA SPECTATORILOR!A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

(Urmare din pag. 1)

ESTE UNUL DINTRE CELE MAI AGREATE 
Șl POPULARE SISTEME DE JOC

Jucînd la „LOZ IN PLIC" puteți cîștiga : 
© autoturisme „Dacia 1300“ si „Skoda S 1CO 

premii în bani
lată cîțiva dintre participanții care au cîșiigat 
în ultimul timp — premii în bani :

CURELIUC MIHAI din Săveni, jud. Botoșani — 20.000 lei; 
UDRESCU VICTOR din Craiova — 20.000 lei;
ROMAN IO AN din Rășinari, jud. Sibiu — 20.000 lei; 
CÎNDROI ADRIAN din Martinești, jud. Hunedoara — 

10.000 lei;
RUHVERGHER RIFCA CUTA din București — 10.000 lei.

NU UITAȚI I Oriunde vă aflați, jucați la „LOZ 
iN PLIC" I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI ! DUMINICA, 7 

AUGUST 1977 — O NOUA
TRAGERE „LOTO—2“. La tra
gerile „LOTO—2“ se pot cîști- 
ga autoturisme „Dacia 1300“ și 
premii în bani — de valoare 
fixă și variabilă. Se atribuie 6 
categorii de cîștiguri. Autotu
rismele se acordă : în cazul 
cînd la oricare dintre categorii 
rezultă din calcul o valoare 
unitară a cîștigului egală sau 
superioară contravalorii auto
turismului ; în cazul cînd — 
pe același bilet — se obțin mai 
multe cîștiguri a căror valoare 
totală este egală sau superioa
ră contravalorii autoturismului. 
Reamintim că se pot obține 
cîștiguri și cu 2 numere cîști- 
gătoare din cele 4 ale uneia 
dintre cele 3 extrageri și cu 3 
numere din cele 12 extrase. 
Jucînd mai multe bilete, 
măriți șansele de a intra 
posesia marilor cîștiguri !

CIȘTIG URILE
TRAGERII

DIN 27
PRONOEXPRES
IULIE 1977

I : Categoria 2 :Extragerea
variante 25% a 14.787 lei și 
va_riante_ 10% a 5.915 lei ;

cat. 4 :

vă 
in

2
3
cat. 3 : 5,35 a 8.845 lei ;
2230 a 2.122 lei ; cat. 5 : 39,70 
a 1.192 lei ; cat. 6 : 1.931,80 a 
40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1: 
247.264 lei

Extragerea a II-a : Categoria 
A : 1 variantă 100% autoturism 
„Dacia 1300” ; cat. B ; 8,00 a 
6.610 lei ; cat. C : 23,75 a 2.226 
lei ; cat. D : 1.316,15 a 60 lei ; 
cat. E : 65,15 a 200 lei ; cat. F ; 
1.492,80 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA A: 
260.281 lei

Participantul BOACEA AN- 
GHEL din București cîștigă un 
autoturism „Dacia 1300“ la ca
tegoria A.

In cadrul concursului interna
țional de caiac-canoe 
șurat la Bydgoszcz 
sportivul român
Titu a terminat învingător în 
proba de canoe simplu — 500 
m, fiind cronometrat cu timpul 
de 2:08,0. Pe locul doi s-a cla
sat Frenkel (R.D. Germană) — 
2:10,0.

desfășurate în ultimul 
în țara noastră. Dis- 

strînse, cu multe recor- 
naționale, cu departa- 

spectaculoase, cu rezul- 
foarte valoroase. Pen-

Balcaniada atleților ju
niori, disputată sîmbătă și 
duminică pe stadionul Re
publicii, a fost una din cele 
mai frumoase reuniuni atle
tice 
timp 
pute 
duri 
jări 
tate
tru cine a asistat sau a auzit 
de renumita Balcaniadă 
atletism (seniori) de 
București, din 1937, ar fi in
teresant să știe că perfor
manțele atleților juniori de azi 
sînt net superioare celor ale 
seniorilor de acum 40 de ani, 
în asemenea măsură îneît 
dacă le-am compara am 
zîmbi. Deși atunci erau în 
stadion Artemon Ghițescu, 
Iordache, Dinu Cristea, Ha- 
valeț, Vămanu, Gurău, nume 
care stăruie și acum în me
moria iubitorilor atletismului.

Pe stadionul Republicii 
(în 1937 fără ovalele de 
ton și cu tribuna a Il-a 
lemn) au fost, cu 40 de 
în urmă, peste 10 000 
spectatori.

Acum, pe stadionul mo
dern, cu 30 000 de locuri, la 
Balcaniada juniorilor cifra 
1 000 nu a fost depășită cu 
mult.

Desigur, de atunci, concu
rența spectacolelor a cres
cut mult. Dar de ce s-a 
renunțat oare la accesul gra
tuit pentru copii ?

Sau, de ce nu s-ar intro
duce și pentru atletism, și 
pentru alte sporturi defici
tare la capitolul spectatori, 
vînzarea de bilete cu pre
mii, a căror tragere să fie 
făcută, pe stadion, la sfîrși- 
tul competiției ? O sugestie 
la care federațiile în chestiu
ne ar putea să mediteze.

Sîmbătă 
bucureșteană 
avut loc 
amicală, or 
municipală 
cipat sporti 
Steaua, Met 
Olimpia și d 
tivă URBIS. 
partide Ie-a 
Mihai Ploie 
— Consta 
(Steaua) și 
gore Iliescu 
Hajnal (Ste 
ciuri s-au î 
surpriză, s 
talul reușin 
puncte, pe 
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CUM NE PREGĂTIM,
LA CE ASPIRAM?

piedicat să încheiem Ia timp 
omogenizarea sextetului de 
bază și a principalelor rezerve, 
obiectiv pe care vrem să-1 
realizăm la turneul de la Var
na”.

La meciurile cu echipa 
R.P.D. Coreene, lotul nostru 
nu a avut decît o singură ri
dicătoare 
van, iar 
renunțat 
teren un 
gătoare 
jor fiind preluate de Victoria 
Banciu. „Criza de ridicătoa
re — ne spunea antrenorul 
principal D. Plocon — consti
tuie un serios handicap pentru 
noi. Iar absența îndelungată a 
Lilianei Pașca ne-a determinat 
să facem improvizații (Victoria 
Banciu, Victoria Georgescu) pe 
acest post".

In pofida dificultăților întîm- 
pinate pe parcurs, cei 
trenori considerau că 
mul pregătirilor a fost 
alcătuit (și respectat),

aptă, Ioana Șiclo- 
în unele momente s-a 
și la ea, rămînînd în 
sextet format din tră- 

(!), sarcinile de diri-

doi an- 
progra- 
judicios 
fiecare

etapă încheindu-se cu meciuri 
de verificare, în urma cărora 
s-a constatat o evoluție ascen
dentă, că se va realiza cu si
guranță integrarea sportivelor 
care au absentat mai mult (prin 
programe individuale de pre
gătire), urmărindu-se totodată 
remedierile privind tehnica in
dividuală (mai cu seamă pre
luarea din serviciu), mobilita
tea în teren, combinațiile tac
tice și sincronizarea cuplurilor 
de apărare la fileu.

In ceea ce privește compor
tarea echipei la apropiatele 
competiții, antrenorii și-au ex
primat convingerea că voleiba
listele noastre vor ocupa locuri 
fruntașe. „Turneele la care am 
participat în această vară — 
preciza D. Plocon — ne-au o- 
ferit prilejul să constatăm că 
ne aflăm in apropierea celor 
mai bune echipe. Ceea ce în
seamnă că nu ne trebuie mult 
să le egalăm. Și sint sigur că 
in scurt timp, prin muncă sus
ținută, vom fructifica rezervele 
de care dispun realmente fetele 
noastre"...

CÎND SE
PREA MULTĂ ÎNGĂ

HI PISM
Cu două „numere" tari in program, 

premiul „de Consolare" (rezervat 
concurenților din derby, mal puțin 
cîștigătorul) șl premial Jiu, la startul 
căruia se alinia și Răslin, marele în
vingător din acest an, reuniuaea do 
duminică oferea perspectiva unui 
spectacol de calitate. Și, Intr-adevăr, 
așteptările n-au fost infirmate, aler
gările cîștigate de Dințura, Pigmeu, 
Fiesta și Hederic (ultimul avîndu-l 
în sulky pe experimentatul amator 
D. Buznea) oferind întreceri care au 
electrizat pur și simplu publicul. Ce 
nu ne-a plăcut însă duminică a fost 
maniera mal mult decît dubioasă in 
care unii driver! continuă să-și „sus
țină" pensionarii, premiul Joseni o- 
fertndu-ne un asemenea aspect. Ie
șind din cursă Cumpănița, principala 
favorită a probei, lupta pentru pri
mul loc a rămas deschisă, cîștîgăto- 
rul urmînd să se recruteze din rîn- 
dul celorlalți concurent!. Cum aceștia 
plecaseră din start cu intenția de 
a... nu cîștiga, intre el a început o 
adevărată ,,intrecere" pentru ocupa
rea unui loc cit mal slab, învingător 
(fiindcă trebuia sa fie unul) rămî
nînd Rivan, cu care N. Sandu s-a 
trezit în cap. Gîndim că atîta tîmp 
cit față de asemenea manifestări

Incorecte va 
dine de îng 
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JUNĂ
SIBIENI
ILE l LA POLITEHNICA IAȘI, ȘASE CANDIDAȚI

«LA EXAMENUL REVITALIZĂRII ATACULUI

Reuniunea antrenorilor divizionari A și B

ÎN DISCUȚIE: CAMPIONATUL TRECUT
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INici Micloș sau Sofian, nici 
Ursu sau Anton, nici Ciobanu, 
Ciocîrlan sau Mureșan n-au cu- 
Inoscut satisfacția selecționării în 

lotul reprezentativ deși compar
timentul defensiv al Politehnicii 
Iași s-a situat pe primul loc in I ultima ediție de campionat în 
privința numărului de goluri 
primite : numai 33. Dar nu nu
mai apărarea a marcat — în I cadrul echipei ieșene — o fru
moasă ascensiune de formă. 
Cuvinte de laudă pot fi aduse 
și mijlocașilor ieșeni, neobosiți 

Ipe întreg parcursul campionatu
lui trecut. Dacă fundașii și 
mijlocașii au dat un randament 
care l-a satisfăcut pe antrenorii

I Politehnicii Iași, Ilie Oană și 
Leonida Antohi, nu același lu
cru se poate spune despre ata- 
canți — cu excepția lui Dănilă

I—, comportarea acestora mar- 
cînd o stagnare, făcîndu-se vi
zibil simțită tendința unei auto- 
mulțumiri, chiar o plafonare.

ICu dorința de a îndrepta lu
crurile, Politehnica Iași se află 
în aceste zile în stațiunea Cîm- 
pulung Moldovenesc unde se

I pregătește cu următorul efectiv 
de jucători : Naște și Costa? — 
portari ; Micloș, Sofian, Anton, 
Ursu, Ciobanu și Mureșan —

■ apărători ; D. Florean și Banu
— mijlocași ; D. ionescu, Ncm- 
țeanu (revenit după satisfacerea 
stagiului militar). Costca, Cer- 

Inescu și Buracu (transferat de 
la Unirea Alexandria) — Înain
tași. Portarul Bucu și mijlocașul 
Romilă se pregătesc în cadrul 

I lotului reprezentativ, iar Ciocîr
lan și Simionaș — cărora medi
cul le-a recomandat un trata
ment prelungit la Băile Felix 

I— se vor alătura lotului echipei 
în aceste zile. Dănilă, reținut la 
Iași în probleme profesionale, 
este așteptat să sosească șl el 

Ila Cîmpulung. Au plecat din lo
tul ieșean Toacă, Simlonov și 
Șerbănică

Așadar, problema nr. 1 a Po- 
Ilitehnic-il Iași rămîne revitaliza- 

rea atacului. Așa cum spunea 
antrenorul I. Oană, „din această 
vară, vrînd-nevrînd, jucătorii 

Idin compartimentul ofensiv vor 
trebui să depună eforturi sub
stanțiale pentru cîștlgarca titu
larizării. Pînă acum, jucătorii 

Idin atac nu aveau concurenți 
de valoare pe posturi. Acum
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Iată-i pe jucătorii de la Politehnica Iași pe stadionul Tineretului 
din Cimpulung Moldovenesc, efectuînd un exercițiu de mobilitate

„DUELUL MEU CU CRISTIAN
afirmă tinărul portar piteștean A. SPERIATU

Trecuseră 18 zile de la exce
lentul meci al naționalei la Za
greb. La 26 mai, portarul repre
zentativei noastre avea să pri
mească în campionat un gol u- 
șor (de -fapt autogol susțin 
coechipierii) și să piardă postul 
de titular în formația sa de club, 
F.C. Argeș. în acel minut S3 al 
partidei cu Progresul, în poarta 
plteșțeană a intrat, în locul lui 
Cristian, un tînăr despre care 
prea puțini auziseră. Andrei Spe
riatu. Odată intrat în locul titu
larului echipei naționale, rezerva 
piteșteană n-a mai părăsit poar
ta pînă la sfîrșitul campionatului. 
Și aceasta pentru că, așa cum 
au declarat antrenorii echipei pi- 
teștene, Speriatu a apărat foarte 
bine, reușind și o „săptămînă de 
aur, cu trei victorii în opt zile, 
la Reșița, și acasă cu Steaua și 
U.T.A. !“ Andrei Speriatu (1,80; 
76 kg) l-a făcut (deocamdată) 
rezervă, la club, pe titularul e- 
chlpei naționale ! Dar, cum des
pre el se știe foarte puțin, e lo
gic ca primul său interviu să 
debuteze cu întrebarea :

— Cine ești dumneata, Andrei 
Speriatu, de unde vii și... unde 
vrei să ajungi ?

— Sint un tînăr care va împli
ni 20 de ani la sfîrșitul lui sep
tembrie, un tînăr care a început 
fotbalul în comuna natală, To- 
poru, din județul Teleorman. Am 
jucat la Spicul Toporu și o dată 
am fost reținut la o selecție fă
cută de Rapid printre copilan
dri. N-am reușit însă să joc în 
Giulești pentru că, intrind la 
școala profesională, am plecat la 
Pitești, unde primul antrenor 
mi-a fost Dan Silvășan. La F.C. 
Argeș am urmat întreaga filieră 
pînă la echipa mare, unde am 
promovat în toamna trecută, la 

însă nimeni nu va mai fi sigur 
că va intra in primii 11. De 
exemplu, pentru postul de ex
tremă dreaptă candidează D. io
nescu și Buracu — un tînăr am
bițios, care abia așteaptă să de
buteze în Divizia Â. Duelul Dă
nilă — Nemțeanu va decide cui 
vom încredința tricoul cu nr. 9, 
Iar disputa Costea — Cernescu 
rămîne să ne elucideze în pri
vința extremei stîngi*.

Cu două-trei Individualități de 
marcă, în schimb cu un colec
tiv sudat sufletește, antrenorii 
formației ieșene vor să conso
lideze realizările bune de pînă 
acum. Mai concret, menținerea 
unei prospețimi fizice pe tot 
parcursul campionatului, care să 
permită mărirea vitezei de joc 
în fazele de finalizare, procedeu 
tactic cu care Politehnica Iași a 
depășit numeroși adversari, su
perior cotați. De fapt, mijloa
cele de exprimare ale Politehni
cii tind să aibă la bază carac
teristicile jocului modern, cu o 
continuă circulație și cu parti
ciparea jucătorilor în ambele 
faze, de atac și apărare.

în completare, antrenorul secund 
L. Antohi a adăugat: „Ne pregă
tim în așa fel îneît echipa noas
tră să fie capabilă de un salt 
valoric substanțial, să poată 
practica un joc colectiv, specta
culos, cu accente pur ofensive. 
In plus, vrem să pregătim două 
surprize antrenorilor lotului re
prezentativ. Poate că ele se vor 
numi Ciocîrlan, Ursu... Dar să 
nu anticipăm, totul va depinde 
de ei*.

Colaborarea dintre antrenorii 
I. Oană și L. Antohi, medicul 
I. Apostol șl masorul M. Tă- 
rlță a făcut ca recuperarea ju
cătorilor după efort să se efec
tueze în cele mal bune condi- 
țiunl, astfel că procesul de in
struire — cu cele două antrena
mente zilnice — să se desfășoare 
conform planificării. Orele de 
muncă asiduă de ia Cîmpulung 
se vor transforma, sîntem con
vinși, în frumoase spectacole 
fotbalistice în etapele apropia
tului campionat, așa cum, dealt
fel, ne-a obișnuit în ultima vre
me Politehnica lași.

Text și foto : 
Gheorghe NERTEA

Arad, în meciul cu U.T.A. pier
dut de noi cu 3—1. Eu, însă, 
n-am primit gol la debut l... 
Unde vreau să ajung ? !... Cu 21 
de jocuri la activ in naționala de 
juniori, e firesc să visez depar
te, mai ales cînd concurentul și 
prietenul meu nr. 1 este cine 
este, adică Cristian /...

— Ce crezi despre concurentul 
și prietenul tău ?

— E un portar foarte, foarte 
bun. Și un băiat sincer, de ca
racter, un jucător de un fair- 
play deosebit.

— Acest portar foarte bun 
a devenit, totuși, rezerva ta.

— A fost o tntimplare fericită 
pentru mine, nefericită pentru el, 
acel meci cu Progresul, pierdut 
de noi datorită golului primit de 
Cristian. întîmplarea aceasta s-a 
conjugat și cu hotărirea antreno
rilor Florin Halagian și Tănase 
Dima care au decis să-l scoată 
din poartă pe titularul reprezen
tativei intrat atunci Intr-un mo
ment de descumpănire. Cred că 
aici e punctul fragil al lui Cris
tian. Se enervează prea ușor, se 
„pierde" repede. Șl mai are de 
exersat ieșirile din poartă. In 
viitor însă sint convins că va 
reuși să se stăpînească mai bine, 
să judece el situația, chiar dacă 
a greșit altul, să-și păstreze cal
mul în momentele dificile. Adică 
să apere exact așa ... cum mă 
sfătuiește el pe mine.

— Crezi că rapida titularizare 
a Iul Cristian în echipa națio
nală l-a influențat în rău modes
tia șl seriozitatea din pregătire 
și din joc ?

— Nu, așa ceva nu cred ! în 
viața fiecărui jucător, o spun și 
eu, unul dintre noii venlți în 

® Ediția 1976/77 n-a 
marcat saltul calitativ aș
teptat © Misiunea com
plexă a antrenorului de 
performanță © Unii tehni
cieni neglijează proble
mele profesionale de fond 
în favoarea unor preocu
pări secundare, adeseori 
neprincipiale © Sarcinile 
de mare răspundere ale 
noului sezon competițional

Ieri a avut loc consfătui
rea cu conducătorii de 
cluburi și asociații re
prezentate în Divizia A, 

cu antrenorii principali ai for
mațiilor divizionare A și B, la 
care au fost invitați și prim- 
vicepreședinti ai C.J.E.F.S.-url- 
lor din județele care au echipe 
în primul campionat al țării. 
La ședință a participat pre
ședintele C.N.E.F.S., general 
It. Marin Dragnea. Consfătuirea 
a avut ca obiect analiza acti
vității competiționale din anul 
1976/1977 și fixarea sarcinilor 
care revin activității fotbalistice 
în „stagiunea" 1977/78, sarcini 
decurgind in primul rind din 
deficiențele constatate în sezo
nul trecut.

Ședința a fost deschisă de 
către vicepreședintele F.R.F., 
Ștefan Covaci, care a arătat 
scopul reuniunii de lucru cu 
principalii factori ai activității 
de performanță din fotbalul 
nostru, accentuînd asupra o- 
biectivelor importante care stau 
în fața acestei discipline spor
tive în lunile care urmează, o- 
biective de îndeplinirea cărora 
depinde în mod considerabil 
creșterea prestigiului Inter
național al fotbalului nostru.

Analiza campionatului di
vizionar A, ediția 1976/77, a 
fost prezentată de Nicolae Pe
trescu, vicepreședinte al Cole
giului central al antrenorilor. 
In informare s-a menționat că 
nivelul calitativ al campionatu
lui nu a depășit pe cel al edi
ției anterioare, el plasindu-se 
la o cotă nesatisfăcătoare, cu 
puține meciuri demne de o 
primă divizie, cu fluctuații mari 
de formă și randament ale e- 
chipelor, cu multe jocuri ne- 
spectaculoase. Evidențiind prin
cipalele aspecte ale desfășură
rii campionatului • (pregătire, 
nivel al jocurilor, disciplină 
etc.) această analiză (asupra 
căreia vom reveni) a subliniat 
necesitatea unei creșteri pe 
toate planurile a muncii de 
instruire, la care principala 
contribuție trebuie să o aducă 
tehnicienii din fruntea celor 
mai bune formații ale noastre. 
Retrospectiva campionatului di
vizionar B, prezentată de Cor
nel Drăgușin, antrenor federal, 
s-a oprit și ea mai cu seamă 
asupra aspectelor negative din 
desfășurarea acestei Întreceri, 
scoțind la iveală numeroasele 
carențe de pregătire și randa-

CONTINUĂ..."
prima divizie, există perioade 
bune și altele mai puțin bune. 
Cred că trecerea lui Cristian pe 
banca de rezerve a F.C. Argeșu
lui l-a ambiționat foarte mult, 
înainte de „șocul Progresul" era 
mai moale la antrenamente, după 
aceea s-a înverșunat parcă, tră- 
gînd mult mai tare în pregătiri. 
Iar ambiția aceasta fi va fi — 
sint sigur — bună șl pentru •- 
chlpa națională.

— Am vorbit mult despre ac
tuala rezervă de portar a Iul 
F.C. Argeș. Despre titularul de 
azi, însă, ce crezi ?...

— Ce să cred ? Simplul fapt că 
sint în duel cu portarul echipei 
naționale e un cîștig. Știu că am 
foarte mult de lucru, pe toate 
planurile, dar sint optimist. Vi
sez și eu ascensiunea la loturi. 
Deci, duelul meu cu Cristian 
continuă...

Mircea M. IONESCU

MECIURI
METALUL PLOPENI - PETRO

LUL PLOIEȘTI 1-2 (1-1). Au mar-
cat : Dîrman pentru ploieșteni, res
pectiv Toma. Petrolul a folosit for
mația : Mîrzea — Dumitrescu, Sotir, 
Ene, Butufei — Angelescu, Dîrman, 
Simaciu - Pisau, Toporan, State. 
Au mai jucat : Constantin, Lazăr, 
Negoiță, Florian, Cozarec și Tudor. 
(M. Boghici — coresp.), I.C.I.M. 
BRAȘOV - F.C.M. GALAȚI 0-2 (0-1). 
Autorii golurilor : Radu Dan și
Haiduc. (V. Secârccinu — coresp.), 
METALURGISTUL CUGiR - LOTUL 
REPREZENTATIV DE JUNIORI 1-2 
(1—1). Au înscris • Beretean și Du- 
mitrașcu pentru lot și Florea pentru 
Metalurgistul, (C. Iureș — coresp.), 
ROVA ROȘIORI - AUTOMECANICA

Șl CEL CARE VINE
ment, de comportare discipli
nară, de creștere și lansare a 
elementelor tinere.

Următorul punct al ordi
nii de zi l-a constituit 
expunerea vicepreședin
telui F.R.F., Ștefan Co

vaci, asupra unor probleme de 
actualitate din munca antreno
rilor, din evoluția fotbalului, 
în prima parte a cuvîntului 
său, acesta s-a referit la recen
tul curs organizat de U.E.F.A. 
pentru antrenorii echipelor na
ționale din Europa, despre care 
ziarul nostru a informat la 
vreme. Prezent la această re
uniune — fiind și unul dintre 
referenții ei — Ștefan Covaci 
a subliniat că rigorile perfor
manței fotbalistice nu mai per
mit nici un fel de slăbiciune a 
antrenorului, a cărui activitate 
complexă este mai determinantă 
ca oricind, înglobînd absolut 
toate aspectele muncii cu spor
tivii, de Ia antrenament pînă la 
organizarea vieții personale. 
Consfătuirea care a avut loc 
în Anglia a pus în prim-plan 
problemele pregătirii tehnicii 
individuale, capitol la care se 
pot realiza îmbunătățiri sub
stanțiale capabile să asigure a- 
cestui joc, aflat într-o evoluție 
așa de rapidă. perfecționări 
continue. Ocupîndu-se pe larg 
de munca antrenorilor din eșa
loanele performanței, vicepre
ședintele F.R.F. a arătat că ea 
are încă multe deficiențe ; nu
meroși tehnicieni ai echipelor 
chemate să alcătuiască plutonul 
reprezentativ al fotbalului 
românesc dau dovadă de co
moditate, de indisciplină, de 
lenevie chiar. Multe dintre in
dicațiile forului de specialitate 
nu sint respectate. O dovadă 
clară : pînă în ziua consfătui
rii două echipe de Divizia A 
(F.C.M. Reșița și Corvinul) și 
opt din Divizia B nu trimise
seră planurile de pregătire so
licitate incă de la sfirșitul lu
nii iunie I Antrenorii sint prea 
mult preocupați de rezultatele 
meciurilor, de relații bazate pe 
concesii cu jucătorii și condu
cerile de cluburi, de arbitraje, 
in loc să se dedice muncii lor, 
muncii de instruire, de educare 
a sportivilor, să caute neînce
tat elementele dotate din pro
priile cluburi și asociații.
S-a arătat că majoritatea an
trenorilor nu-i cunosc prea 
bine nici pe juniorii proprii ; 
poate doar actuala divizie să 
le Înlesnească... un contact mai 
strins cu aceste formații. Tre
buie ca loturile reprezentative, 
echipa națională, să se bazeze 
pe o activitate intensă și com
petentă a tehnicienilor. Numai 
astfel performanțele acestora 
vor avea continuitate și cons
tanță. In încheiere s-a făcut 
un energic apel către antreno
rii divizionarelor A și B să 
facă totul spre a-și justifica 
locurile pe care le ocupă.

La discuțiile pe marginea 
analizelor prezentate și 
a celorlalte puncte din 
ordinea de zi au luat cu

vin tul : Em. Jenei (antrenor la

IN „CUPA BALCANICĂ" ;

ALIAY IZMIR — POLITEHNICA TIMIȘOARA 2-4 (2-4)
Duminică, la Izmir, in pre

zența a 15000 de spectatori, e- 
chipa timișoreană Politehnica a 
lntîlnit, în cadrul „Cupei Bal
canice" inter-cluburi, formația 
locală. Altay, de care a dispus 
cu scorul de 4—2 (4—2). For
mația noastră a lăsat o bună 
impresie, atacînd mai mult și 
reușind, în urma unor fru
moase combinații, să înscrie, în 
prima parte a partidei, toate 
cele 4 goluri care i-au asigurat 
victoria. Au marcat : Anghel 
(min. 8), Dembrovschi (min. 13), 
Lața (min. 28) și Șerbănoiu

AMICALE
BUCUREȘTI 2-0 (2—0). C.I.L.
GHERLA - GLORIA BISTRIȚA 
0—4 (0-2). Au marcat :
Ciocan, Moga (2) șl Butuza. 
(D. Vă tău, coresp.), „U“ CLUJ-NA- 
POCA - UNIREA DEJ 4-3 (3-2).
Au înscris : Florescu, Mureșan, Be- 
ri-ndei, Oloșuteanu- pentru clujeni, 
respectiv Soporan (11 m) și Mo- 
ceanu (2), (I. Lespuc, coresp.),
PROGRESUL BUCUREȘTI - RELO- 
NUL SAVINEȘTI 2-0 (0-0). Parti
da s-a disputat la Gheorghieni. A 
marcat Dragu, (C. Molnas, co
resp.). MUSCELUL CÎMPULUNG 
MUSCEL - ELECTROPUTERE CRAIO
VA 4-1 (2-0). VULTURII TEXTILA
LUGOJ - U.M. TIMIȘOARA 2-2 
(1-0).

Steaua), M. Pigulea (antrenor 
la Chimia Rm. Vîlcea), G!i. Crc- 
țu (prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Argeș), C. Deliu (an
trenor la Universitatea Cra
iova), Ion Pavei (antrenor la 
Minerul Moldova Nouă) și Ion 
Rinderu (prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Dolj). Antrenorii 
Jenei, Pigulea, Deliu și Pavel 
s-au referit la probleme le
gate de activitatea echipelor pe 
care le conduc și la unele as
pecte ale muncii de instruire. 
Gh. Crețu s-a ocupat de pro
blema randamentului centre
lor de juniori și copii, iar I. 
Rinderu s-a oprit, printre al
tele, asupra situației ivite în 
cadrul echipei Universității 
Craiova, unde s-au înregistrat 
cazuri de dezordine și indisci
plină. Față de cele semnalate 
privind echipa craiovcană, s-a 
dat un termen pentru clarifica
rea situației și luarea măsurilor 
corespunzătoare.

în încheierea consfătuirii, a 
luat cuvîntul președintele 
C.N.E.F.S., general lt. Marin 
Dragnea, care a subliniat utili
tatea acestei reuniuni, apreciind 
că, totuși, ea putea fi mai folo
sitoare dacă ar fi fost progra
mată înaintea pregătirilor pen
tru noul sezon. Apoi, vorbito
rul a scos în evidență valoa
rea observațiilor critice și au
tocritice prezentate de F.R.F. in 
legătură cu ediția 1976/77 a 
campionatului și a recomandat 
cluburilor și asociațiilor să a- 
naiizeze cu același discernă- 
mint și spirit autocritic pro
pria lor activitate. Referindu-se 
la nivelul actual al fotbalului 
nostru, președintele C.N.E.F.S. 
a arătat că s-au înregistrat 
unele rezultate mulțumitoare, 
datorită în primul rind evolu
ției echipei naționale în sezo
nul de primăvară, dar că — 
în ansamblu — valoarea acestei 
ramuri sportive nu satisface, 
în ciuda condițiilor asigurate. 
Cauzele rămîncrii în urmă sint, 
în principal, următoarele : sta
rea disciplinară necorespunză
toare ; volumul de muncă in
suficient ; lipsuri în munca po- 
litico-educativă ; tolerarea u- 
nor abateri de la regimul de 
viață, de Ia normele eticii șl 
echității socialiste ; instabili
tatea și lipsa de exigență a an
trenorilor ; slaba preocupare 
pentru promovarea tineretului ; 
nercspectarea pe alocuri a dis
ciplinei financiare ; insuficienta 
muncă de control și îndrumare, 
în încheiere, s-a atras atenția 
că noul sezon pune mari și 
importante sarcini în fața fot
balului, că principalul obiectiv 
căruia trebuie să i se subor
doneze întreaga activitate din 
viitorul apropiat este califica
rea echipei naționale la tur
neul final al C.M. din Argen
tina, precum și o cit mai buni 
comportare în cupele europene. 
Pentru îndeplinirea acestor o- 
biectivc, antrenorii sint che
mați să depună toate eforturile 
în vederea lichidării lipsurilor 
existente, să contribuie cu toa
te forțele la instaurarea unui 
climat de muncă, disciplină și 
responsabilitate. j

(min. 34). Politehnica a folosit 
următoarea formație : Catona
— Nadu, Vișan, Barna, Volaru
— Cotec, Dembrovschi, Lața — 
Anghel, Șerbănoiu, Petrescu. >

ȘTIRI, ȘTIRl"
• TRAIAN IONESCU, ANTRENOR 

PRINCIPAL LA JIUL. Echipa din 
Valea Jiului are ca antrenor prin-' 
cipaJ In noul campionat pe Traian 
Ionescu. Secundul său este Gheor* 
ghe Ene.

I
• SCHIMBĂRI DE ANTRENORI |N 

DIVIZIA B. O serie de echipe din 
Divizia B au noi conducători teh-! 
nici, lată numele acestora : Nicolae 
Oancea la Viitorul Vâsliri, Tudor 
Mihai la Celuloza Călărași, Marin 
Alexandru la C.S.M. Suceava, Gheor
ghe Ciripoi la Tractorul Brașov, Va- 
leriu Gibea la Metalul Plopeni,' 
Gheorghe Constantin la F.C.M. Ga
lați. Paul Niculescu la S.C. Tulcea,’ 
Ion Crâciunescu la F.C.M. Giurgiu, 
Constantin Oțet la Pandurii Tg. 
Jiu, Filip Staudt la Gaz metan Me
diaș, Mihai Nițu la Nitramonia Fă
găraș, Vasile Copil la Muscelul C. 
Lung, Petre Petculescu la Electropu- 
tere Craiova, Gheorghe Codrea la 
C.I.L. Sighet Alexandru Constenti- 
nescu la Gloria Bistrița, Ladislau 
Vlad la Victoria Călan, Nicolae Go- 
deanu la C.F.R. Timișoara, Cicerone 
Manolache la U.M. Timișoara. Ion 
Pavel la Minerul Moldova Noua.



VOLEIBALIȘTII NOȘTRI
IN NOI COMPETIȚII INTERNATIONALE

Voleiul nostru se află în 
preajma unor importante exa
mene la toate nivelurile, luna 
august fiind bogată în partici
pări la diverse competiții in
ternaționale. In afară de Uni
versiada, care se va desfășura 
la Sofia, în a doua jumătate a 
lunii, echipele reprezentative 
ale României vor mai fi pre
zente la :

TURNEUL DE LA VARNA

Tradiționala competiție vo- 
leibalistică de la Varna reu
nește la ediția din acest an 
10 echipe de senioare : U.R.S.S., 
Polonia, Cuba, Cehoslovacia, 
Ungaria. Bulgaria, K.P.D. Co
reeană. România, Iugoslavia și 
Finlanda. Turneul începe azi 
și se va încheia duminică. în 
lotul echipei române figurează 
jucătoarele : Maria Enache, 
Mariana loncscu, Victoria Ban- 
ciu, Liliana Pașea, Constanța 
Bâlășoiu, Irina Pelculeț. Maria 
Antonescu, Carmen Puiu, Ioa
na Șiclovan, Maria Popa, Doi- 

i na Kusu și Nadia Sava (an- 
/ trenori : D. Plocon și D. Jiia- 
! ru>. Turneul constituie un pri- 
Ilej de verificare a pregătirii 

voleibalistelor noastre în vede
rea Universiadei de la Sofia 
și a campionatului european 
din septembrie.

. C. E. DE JUNIOARE

Reprezentativa de junioare 
mari a țării noastre va pleca 
miercuri spre Sabac (Iugosla
via), unde vineri începe cam
pionatul european. în cursul 
pregătirilor, care au cuprins și 

1 două partide amicale cu for
mația R.P.D. Coreene (sco
ruri : 2—3, 1—3), jucătoarele

f Matilena Grigoraș și Doina 
I Popescu au suferit accidentări. 
| pentru prima existind însă

PE PISTELE 
DE ATLETISM

' In cadrul concursului inter
național de la Sienna (Italia) 

l Pietro Mennea — 10,29 i-a în- 
itrecut pe americanii Riddick — 
110.29 și Williams — 10,40.
Cursa de 5000 m a fost ciști- 

■gata de fondistul italian Zar- 
cone, în 13:51,3, în timp ce re- 

■ corclmanul kenyan Kimombwa 
'«-a situat pe locul doi, cu 
113:56. Alte rezultate : lungime
— Rak (Iugoslavia) 7.30 m ;
1 500 m — Titorov (U.R.S.S.) 
3:47,28; 110 mg — Foster
(S.U.A.) 14,3 ; suliță — Ne
meth (Ungaria) 82,62 m ; 1500 
m (f) — Bruns (R.D.G.) 4:08,66; 
100 m (f) — Bottiglieri (Italia) 
11.68; lungime (f) — Rukaviș- 
cenkova (U.R.S.S.) 6,00 m.

★
La Gateshead (Anglia), atle

tul etiopian Mirtus Yifter a 
stabilit un nou record națio
nal în proba de 5 000 m cu 
timpul de 13:20,6, fiind urmat 
de fondiștii englezi Steve O- 
vett și David Black — ambii 
in 13:25,0. Cursa de o milă a 
revenit neozeelandezului John 
Walker 3:56,6, iar în proba de 
3 000 m obstacole Eshetu Tura 
(Etiopia) 8:21,0 l-a întrecut pe 
recordmanul suedez Dan Glans, 
clasat pe locul secund cu 8:29,1. 
Alte rezultate : greutate — 
Capes (Anglia) 20,47 m, 800 m
— Enyaert (S.U.A.) 1:47,3; 100 
m — Edwards (S.U.A.) 10,4; 400 
m — Andrews (S.U.A.) 49,7.

★
Cu prilejul campionatelor de 

atletism ale Finlandei, Ari Pau- 
nonen a stabilit un nou record 
european pentru juniori în 
proba de 1 500 m. cu timpul 
de 3:38,07.

BASCHET • Campionatul euro
pean pentru echipe de juniori H 
s-a încheiat în localitatea franceză 
Le Touquet cu victoria surprinzătoa
re o selecționatei Turciei, care a 
întrecut în finala cu 63—66 formația 
lugos!avie>. Meciuri pentru locurile 
următoare ale clasamentului : 
U.R.S.S - Italia 95—70 ; Spania — 
Franța 76-65 ; Belgia — Grecia 
74—62 • Rezultate din turneul mas
culin de la Porto San Giorgio (Ita
lia) • Iugoslavia - Spania 112—92 
(67—51) ; Italia - Cehoslovacia 
84-74 (43—36)

BOX o După meciul victorios de 
Io Monte Carlo, campionul mondial 
la cat mjlocie, argentinianul Car
los Monzon, a anunțat că se retrage 
din activitatea competiționalâ. Tit
lul rămas vacant va fi disputat în
tre columbianul Rodrigo Valdes — 
învinsul lui Monzon — și americanul 
Benny Briscoe, in noiembrie, la At
lantic City. 

speranțe de recuperare. Antre
norii Mircea Dumitrescu și 
Dezideria Blcier s-au oprit 
asupra următorului „12“ : Ma
dlena Grigoraș, Kale Tcaccnco, 
Mioara Bistriceanu, Gabriela 
Cojocaru. I.ia Caiarig, Maria 
Mitilelu, Luiza Malezian, Dana
Nicolaescu, Ildiko Gali, Gulmi- 
za Gelii, Crina Georgescu și 
Camelia Ursache. Dintre aces
tea, Malezian, Nicolaescu, 
Gali și Gelii s-au prezentat cu 
întîrziere la pregătire, datorită 
faptului că au susținut exame
ne de admitere în facultate.

„TROFEUL SAVIN*

Selecționata de seniori se va 
deplasa la Moscova, pentru a 
participa la puternicul turneu 
dotat cu „Trofeul Savin" (10— 
15 august).

„TURNEUL PRIETENIA*

Echipa de juniori mici (sub 
18 ani) va lua parte Ia „Tur
neul Prietenia", care va începe 
la 20 august la Ostrava (Ceho
slovacia). în programul pregă
tirilor echipei române au figu
rat și trei meciuri cu formația 
similară a Poloniei. Juniorii 
noștri le-au cîștigat cu 3—1, 
3—2, 3—1. Lotul național de 
junioare mici a susținut, la 
rîndul lui. două partide cu for
mația Poloniei, pe care a în
vins-o, la Sibiu, cu 3—0 și 3—1. 
S-au remarcat Luminița Bălan, 
Carmen Cadar și Ileana Do- 
brovschi.

BALCANIADA ATLETICĂ DE LA BUCUREȘTI

Sprinterul bulgar Ivailo Karaniotov, in prim-plan, a cîștigat 
cursele de W0 m, 200 m și a făcut parte din ștafeta învingătoare 

la 4x100 m (in fotografie, sosirea la 200 m)

(Urmare din pag. Î)

trebuie să remarcăm rezultatele 
înregistrate de unii dintre a- 
cești tineri. Astfel, băimărea- 
nul Mikloș, campion Ia 800 m, 
a înregistrat acum 1:50,04 față 
de 1:55,8 cu cît era notat anul 
trecut, craioveanul Mihail a 
cîștigat — din ultima încercare 
— proba de triplusalt cu o 
performanță de 15,56 m (anul 
trecut 15,19 m). bucureșteanul 
Adrian Proteasa de la 2,04 m 
(în sală) în 1976 a ajuns acum 
la 2,15 m la înălțime, brăileanca 
Margareta Fodor a sărit 6,20 
m la lungime, cu 25 cm mai 
mult decît anul trecut, iar cîm- 
pulungeanca Steluța Duculescu 
și-a îmbunătățit rezultatul la 
greutate cu 62 cm (acum a rea
lizat un nou record de junioare 
cu 15,08 m). Deși n-a cîștigat, 
fiind clasată a doua, sulițașa 
Corina Gârbea (51,16 m) a 
marcat un spor de 3,18 m față 
de „recordul" său din 1976. Am 
ales numai cîteva exemple (dar 
ele sînt cu mult mai multe) de 
tineri atleți care au înregistrat 
progrese spectaculoase ale re-

TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • La Lusaka, în preli

minariile „Cupei Africii44, meciul 
dintre selecționatele Zambiel și Re
publicii Arabe Egipt s-a încheiat la 
egalitate G-0. S-au calificat fot
baliștii egipteni, învingători cu 2-0 
în primul joc. a In „Cupa 
U.R.S.S.44 (semifinale): Torpedo Mos
cova - Zaria Voro-șilovgrad 1-0.

HALTERE • ..Cupa Panonîa* s-a 
încheiat ia Budapesta cu proba cat. 
supergrea. care a revenit sovieticu
lui A. Enalgiev, cu 432,500 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat bul
garul Placikov — 392,500 kg și ame
ricanul Walker - 350 kg.

NATAȚIE a La Mission Viejo (Ca
lifornia), Brian Goodell a realizat 
cea mal bună performanță a anu
lui în proba da 400 m liber —

„CANOTAJUL FEMININ ROMANESC 
A CRESCUT MULT 
ÎN ULTIMII ANI*

De vorbă cu CHRISTINE SCHEISUCH, 
vedeta nr. 1 a schitului mondial

Zilele trecute, o veste sosită de la Berlin ne anun
ța că pe lacul Beetz, de la Brandenburg, Christine 
Sclieiblich cîștiga, pentru a treia oară, titlul de cam
pioană a R. D. Germane la schit simplu. Știrea a- 
proape că n-a mirat pe nimeni, atît de netă e supe
rioritatea acestei canotoare asupra adversarelor ei, nu 
numai in R.D.G., ci și in lume. Cine este această ve
detă a schitului 7

Răspunsul ne-a tost ușurat de recenta prezență a 
celebrei canotoare la „Regata Snagov". Iată, deci, ce 
am aflat cu acel prilej.

Sportiva din R. D. Germană 
(23 de ani, 1,72 m, 60 kg, meca
nic de mașini de scris la Dres- 
da) a dominat — din 1973 în
coace — toate competițiile de 
anvergură, cucerind, pe rînd, 
un titlu european (1973), două 
titluri mondiale (1974 și 1975) 
și medalia olimpică de aur 
(1976).

Iată-ne în fața acestei veri
tabile stele a canotajului mon
dial, solicitindu-i un interviu.

— Din cite știm, abia acum, 
la Snagov, v-ați semnat debu
tul în sezonul internațional 
’77.„

— într-adevăr, acesta a fost 
primul meu start oficial în a- 
nul în curs. O perioadă de 
convalescență prelungită m-a 
ținut departe de schit. De-acum, 
însă, pot spune că mi-am făcut 

zultatelor lor. De altfel, majo
ritatea atleților români care 
au participat acum la Balca
niadă s-au arătat în progres. 
Este o consecință directă a ca
lității și mai ales a cantității 
muncii desfășurate în ultimele 
săptămîni în cadrul lotului re
publican. Pornind, însă, de la 
ideea că un atlet, considerat 
valoros, vine la lot însoțit de 
propriu-i antrenor sau profesor 
și că doar în scurtă vreme este 
capabil de rezultate bune, se 
naște întrebarea firească : ce 
fel de pregătire desfășoară în 
cadru! secției sau școlii respec
tive, atîta timp cît rezultatele au 
fost modeste ori chiar mediocre 
la toate concursurile din prima 
parte a sezonului ? Și, în con
tinuare, o altă întrebare : oare 
dacă in cadrul secțiilor pregă
tirea juniorilor s-ar desfășura 
măcar la un nivel apropiat ce
lei de la lot, care ar fi atunci 
valoarea performanțelor acestor 
tineri atleți ? Răspunsul și-l 
poate da fiecare !

★
Antrenorul bucureștean Vic

tor Cinci era extrem de bucu-

3:57,95. Proba de 100 m fluture a 
revenit lui Joe Bottom — 56,20, iar 
Lisa Curry (Australia) a terminat 
învingătoare în proba feminina de 
200 m mixt — 2:23,89. Alte rezul
tate : 100 m spate - Ballard 58,39 ; 
400 m liber (f) — Woodhead 4:15,04; 
100 m spate (f) - Linda Jezek
1:05,90. • In turneul de polo de
la Moscova, echipa Cubei a învins 
cu 8—7 selecționata secundă a 
U.R.S.S., formația Iugoslaviei a 
dispus cu 8—6 de echipa Bulgariei, 
iar meciul dintre prima reprezenta
tivă a U.R.S.S. și cea a Olandei s-a 
terminat la egalitate : 5—5.

SCRIMA a Comitetul Internațional 
pentru „Fair Play4* întrunit la 
Paris, a atribuit trofeul său anual 
„ Pierre de Coubertin44 sportivului 
Jeno Kamutl (Ungaria). 

reintrarea, acesta fiind primul 
pas spre campionatele mondia
le de la Amsterdam !

— Care este secretul nume
roaselor dv. reușite, firește 
dacă poale fi divulgat ?

— Mi s-a pu3 de atîtea ori 
această întrebare, îneît am a- 
juns să mă întreb eu însămi 
dacă există, într-adevăr, un a- 
semenea secret ! După păre
rea mea, totul pornește de la 
faptul că am început să prac
tic canotajul de la vîrsta de 13 
ani și am făcut-o cu pasiune și 
seriozitate. Secretul — zic eu 
— stă tocmai în seriozitatea cu 
care este abordat fiecare antre
nament, dar și în meșteșugul 
de a ști să găsești latura plă
cută pînă șl în cele mai plic
tisitoare exerciții. Sînt obișnui
tă să muncesc mult, să nu 

ros : „Trăiesc o mare satisfac
ție, ne-a spus el. Elena Mari
nescu a devenit dublă cam
pioană balcanică, la o săptă- 
mînă după ce a reușit cu brio 
la examenul pentru treapta a 
doua, la Liceul nr. 1, iar Adrian 
Proteasa a cîștigat clar înăl
țimea, cu un nou record. A- 
mîndoi au mari posibilități de 
progres. Adrian, de pildă, are 
acum rezultate slabe la nor
mele de control ale pregă
tirii, ceea ce demonstrează, 
evident, că în ziua In care 
va ajunge măcar la nive
lul de dezvoltare fizică a ce
lorlalți săritori ai noștri, ca să 
nu mal vorbim de fruntașii 
mondiali ai probei, rezultatele 
sale vor fi cu totul altele. Cu 
mult mal mari 1“...

Al ți antrenori bucuroși sau 
foarte bucuroși pentru rezulta
tele elevilor lor: Ion Moroiu 
(Brăila), Gabriel Bădescu (Cim- 
pulung), Mihai Nisior, Horii 
Ștef, Ștefan Cioacă (Craiova), 
Marin Pândele (București), 
Grigore Oprișescn (Ploiești) 
etc. Le dorim lor ca șl altor 
antrenori, să fie și mai bucu
roși în seara zilei de 21 au
gust, la încheierea întrecerilor 
celui de al IV-lea campionat 
european de juniori, de la Do- 
nețk l Dar pentru aceasta ei 
trebuie să fie convinși că 
scurtul răgaz de timp rămas 
pînă atunci se impune a fi fo
losit și mai bine l

★
La încheierea întrecerilor, 

Federația română de atle
tism a oferit cupe celor mai 
merituoși atleți ai competiției : 
Preka Mariwda — 800 m și 
1500 m (Albania), Ivailo Ka- 
raniotov — 100 m și 200 m, 
Anton Pascalev — prăjină 
(Bulgaria), Christos Papachris- 
ton — 1500 m și 5000 m (Gre
cia), Vinko Pokrajcici — 1500 m 
și 5000 m (Iugoslavia), Aiaz 
Necdet — 5000 m (Turcia), Eu
genia Bacin — 200 m și 400 m, 
Elena Marinescu — Înălțime și 
pentatlon, Adrian Proteasa — 
înălțime (România).

ȘAH a Meciul dintre Viktor Kor
chnoi și Lev Polugaevskî, care își 
dispută la Evian (Franța) urva din
tre semifinalele candidațilar la tit
lul mondial, a continuat cu partida 
a zecea. încheiată remiză după 74 
de mutări. Scorul general este 7—3 
în favoarea Iul Korclnoi. a După 
3 runde, în turneul de la Buda
pesta, conduc Bronstein (U.R.S.S.) 
și Ree (Olanda), cu cite 2*/j.

VOLEI a La Montpellier (Franța) 
în cadrul grupelor preliminare ale 
campionatului european rezervat e- 
chipelor de juniori s-au înregistrat 
rezultatele : R.D. Germană — Franța 
3-0 ; U.R.S S - Suedia 3-0 ; Po
lonia - Italia 3-2 ; Cehoslovacia 
- R. F. Germania 3—1 ; Turcia - 
Ungaria 3—1 ; Iugoslavia - Bulgaria 
3—0. In clasamentele celor două 
grupe conduc neînvinse formațiile 
R. D. Germane (grupa A) șl 
U.R.S.S. (grupa B), cu cîte 6 puncte. 

pierd nici un moment din 
timpul afectat pregătirii.

— Ce ne puteți spune despre 
canotajul românesc ?

— Mă aflu la „Regata Sna
gov" pentru a doua oară șl 
mărturisesc că îmi place at
mosfera de aici, îmi plac oa
menii. Pe schifistele românce 
le cunosc de mulți ani și la 
apreciez valoarea. Fără a vă 
face un compliment, canotajul 
românesc a crescut mult în ul
timii ani. Acum m-a impresio
nat în mod deosebit tînărul e- 
chipaj de 4 +1 vîsle, căruia îl 
prevăd o frumoasă ascensiune 
internațională. Apoi, schiful de 
2 f.c„ despre care îmi amintesc 
că a ratat o victorie frumoasă, 
acum doi ani, la Nottingham, 
are de asemenea șanse mari la 
apropiatele campionate ale lu
mii.

— Vă mulțumim și vă dorim 
mult succes în competițiile vi
itoare.

Horia ALEXANDRESCU

TURNEE DE TENIS
• La Barcelona, în finala gru

pei B a zonei europene a „Cu
pei Davis", în cea de-a treia 
partidă de simplu Barazzutti l-a 
Învin3 cu 7—5, 7—5, 6—1 pe 
Orantes și astfel scorul întil- 
nirii Italia — Spania este 3—L

• Pentru a doua oară conse
cutiv, echipa de juniori (16 
ani) a Italiei a cucerit „Cupa 
Jean Becker". în finala dispu
tată duminică la Le Touquet 
(Franța), juniorii peninsulari 
au întrecut pe cei ai Suediei, 
cu 3—2. Anterior, formația Ita
liei a eliminat, pe rînd. echi
pele României (3—0) și Fran
ței (3—2).

• Finală turneului de la 
Louisville se va disputa între 
jucătorul argentinian Guillermo 
Vila3 și americanul Eddie Dibbs. 
în semifinale. Vilas l-a în
vins cu 5—7, 6—2, 6—1 pe aus
tralianul Phil Dent, iar Dibbs 
a dispus cu 6—2. 7—6 de chilia
nul Hans Gildemeister.

• Proba de simplu bărbați a
campionatelor internaționale de 
tenis ale Cehoslovaciei a fost 
cîștigată de Jiri Hrebec, care 
l-a învins în finală cu 1—6,
6—7, 6—4, 6—4. 6—1 pe Fran- 
tiseck Pala. în finala probei fe
minine. disputată tot între ju
cătoare cehoslovace, Regina 
Marsikova a dispus cu 6—7, 
6—2, 8—6 de Renata Tomanova. 
Proba de dublu bărbați a re
venit cuplului Emmerich—John 
(R.D. Germană) : 6—4, 4—6,
6— 1, 6—4 cu Navratil — Lendl 
(Cehoslovacia).

• în primul tur la North 
Conway : Bohmstedt — Spear.
7— 5, 7—6 ; Tim Wilkinson — 
Waltke 6—0, 6—2 ; Halder — 
Stewart 5—7, 6—4, 6—2 ; Man- 
son — Menon 6—4, 6—3 ; Zi- 
ringibl — Edmondson 6—4, 
3—6, 6-3.

FEDERAȚIA SID AFRICANĂ
DE FOTDAl

NU VA FI REPRIMITA
ÎN r. I r. A.

SINGAPORE, 1 (Agerpres). — 
Aflat la Singapore, unde a asis
tat la u.n meci pentru prelimi
nariile campionatului mondial 
de fotbal, președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange. a declarat in
tre altele că federația de fotbal 
din Republica Sud Africană nu 
va fl reprimită în F.I.F.A. atîta 
timp cît în această țară va exis
ta discriminare rasială în sport. 
„Problema federației din Africa 
de Sud se află de 14 ani în a- 
tenția noastră și nu se poate 
accepta reintrarea sa în concer
nul mondial pînă cînd această 
țară nu va alcătui o echipă re
prezentativă. selecționată pe 
baza valorii jucătorilor și nu a 
criteriilor rasiale**, a precizat 
Havelange.
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