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Consfătuirea antrenorilor 
divizionari A și B — 
reuniune la care au par
ticipat și primvicepre- 

ședinți ai C.J.E.F.S.-urilor cu 
echipe în prima divizie ca și 
conducătorii de cluburi și aso
ciații din Divizia A — a avut 
scopul de a definitiva cu pre
cizie obiectivele fotbalului de 
performanță pentru anul compe- 
tițional 1977/1978. A reieșit în 
mod pregnant, din întreaga 
desfășurare a reuniunii, că o- 
biectivul prioritar, direcția 
principală către care trebuie să 
se concentreze toate eforturile 
este calificarea echipei națio
nale în turneul final al Cam
pionatului mondial de fotbal 
din 1978, în Argentina. Nimic 
nu trebuie precupețit, nimic nu 
trebuie neglijat pentru ca reu
șitele reprezentativei noastre 
din primăvara acestui an să fie 
continuate și în sezonul de 
toamnă cind au loc ultimele 
jocuri din cadrul preliminarii
lor. S-a subliniat că, fără a- 
poriul tuturor tehnicienilor din 
eșalonul performanței, al con
ducătorilor de cluburi și aso-

LOTUL REPREZENTATIV PLEACĂ 
ÎN TURNEU PESTE HOTARE

Astăzi părăsește Bucureștiul îndreptîndu-se spre Teheran, prima 
etapă a turneului său internațional, lotul reprezentativ de fotbal 
al României. Sub conducerea vicepreședintelui F.R.F. și antrenor 
al echipelor naționale, Ștefan Covaci, fac deplasarea următorii 
jucători : Moraru, Bucu (portari), Cheran, Sătmăreanu 11, Someș, 
Ștefănescu, Mehedințu, Vigu, Anghelini (fundași). Dumitru, lordă- 
nescu, Bălăci, Boloni, Romilă (mijlocași), Crișan, D. Georgescu, 
Nedelcu H, C. Zamfir (atacanți). însoțesc lotul antrenorul secund 
Constantin Cernăianu, medicul Dumitru Tomescu și masorul 
Nicolae Parcea.

Primul joc ai lotului va avea loc vineri, la Teheran, în compa
nia selecționatei Iranuli». Al doilea meci este programat la 9 
august, la Istanbul, în compania cunoscutei formații Fenerbahce, 
în sfîrșit, în zilele de 13 și 14 august, jucătorii noștri vor fi 
prezenți la turneul din Maroc alături de reprezentativele Maro
cului, Cehoslovaciei și echipei engleze Everton.

Sub impulsul „DACI ADEI"

COPIII AU LUAT CU ASALT
PARCUL SPORTIV PROGRESUL!...

Deși îl vizităm de multe ori 
în fiecare sezon, nicicînd n-am 
văzut parcul sportiv din str. dr. 
Staicovici fremătînd — cum îi 
stă bine — de atîta lume ; o lu
me de un fel deosebit, o lume 
din perimetrul școlii, copii de 
toate vîrstele, de la „pui de 
șoimi", însoțiți de bunici și bu
nicuțe, la liceeni cu mustăcioa
ră mijind. Toți aflați acum în 
„cel ds-al IV-lea trimestru de 
școală", trimestrul vacanței 
mari. Iată-i luînd cu asalt spa
țiile asfaltate din preajma 
„plantației" de terenuri, în aș
teptarea momentului emoțio
nant al startului întrecerilor în 
marea competiție de masă „Da- 
ciada".

Inițiativei clubului sportiv 
Progresul București de a orga
niza „O zi a porților deschise" 
i-au răspuns atît unitățile de 
învățămînt din sectorul 6 (pe 
teritoriul căruia se află parcul), 
cît și multe altele, de pe tot 
cuprinsul Capitalei.

„Am venit la Progresul în
demnat de colegii mei de cla
să... Mi-au spus că aici poți 
foarte bine să te joci cît vrei, 
să înveți un sport, să simți că 
ești în vacanță" ne mărturisea 
Tudorel Axinte, elev la Școala 
generală nr. 111 din cartierul 
Belu. „Șl ce sport vrei să în
veți l-am iscodit, după ce 
am parcurs împreună una din 
aleile umbrite ale parcului. „Eu 
știu ?... Tot ce se vede aici este 
atît de frumos, că mi-e greu să 
mă hotărăsc"... L-am reîntîlnit 
pe Tudorel, după mai multe 
ore, — unde credeți ? — pe u- 
nul din terenurile de fotbal ale 
parcului, ascultînd sfaturile u- 
nui recunoscut maestru în pre
gătirea copiilor : antrenorul Ni-

<WH. fără angajarea plenară a 
tuturor sportivilor în această 
acțiune, lotul reprezentativ nu 
poate dispune de resursele ne
cesare, de prezența în eadrul 
său a unor elemente valoroase 
și, mai cu seamă, bine pregă
tite, capabile să facă față exa
menelor foarte grele, decisive 
din programul calificărilor. 
EXAMENELE REPREZENTA
TIVEI SÎNT EXAMENELE 
ÎNTREGULUI NOSTRU FOT
BAL. La reușitele ci contribuie 
toți factorii responsabili. de 
eșecurile ci sînt vinovați ace
iași factori.

In această privință, s-a rea
mintit că acțiunea de selecție 
și promovare a elementelor ti
nere, activitatea în general cu 
copiii și juniorii este cu mult 
sub cerințe, că eficiența sa — 
față de eforturile de organizare 
și materiale făcute — e încă 
necorespunzătoare, ceea ce 
creează mari dificultăți în ac
tivitatea de performanță căreia 
trebuie să i se asigure — din 

(Continuare tn pag. 2-3)

colae Gorgorin. Erau prezenți la 
această lecție ad-hoc aproape 
60 de cursanți. Cunoștințe teo
retice (sub forma unor mici po
vestiri) apoi activitatea practi
că — de la elementara exersare 
a pase! în cîteva „miuțe" la jo

Un moment din întrecerile „Daciadei", initiate de clubul sportiv
Progresul București : secvență din disputa ..voinicilor". Arbitru, 
prof. Staicu Olteanu Foto : S. BAKCSY

cul la două porți și, în final, 
un concurs cu o temă aplaudată 
de toți : cine marchează mai 
multe lovituri de la 11 m. Note 
maxime pentru Marin Chivu, 
Mihai Ciocîrlan și Gabriel Dinu, 
întreaga lecție a constituit o în- 
cîntare pentru toți acești copii 
îndrăgostiți de fotbal. Ce se va 
întîmpla cu ei mîine ? Cine 
știe? Maestrul Gorgorin, răbdă
tor, ca orice adevărat pedagog,

Cum ne pregătim Ja ce aspirăm ?

IUJ
fetele slnt capabile

ÎNOTĂTOARELE AU AMBIȚII MARI
• Fiecare antrenament ■— un concurs • Cristina Șoptereanu: „toate 

de noi recorduri" • Anca Miclăuș cu gindul la podium
în aceste zile de arșiță, ori

cine vizitează parcul sportiv 
Dinamo la ore matinale, atunci 
cînd soarele nu apucă încă 
să-și reverse focul, le poate 
întîlni pe cele mai bune înotă
toare ale țării în plină activi
tate. Anca Miclăuș, Camelia 
Hoțescu, Carmen Bunaciu, Da
niela Georgescu, Ligia Anasia- 
sescu, Mihaela Costea. Sint 
nume binecunoscute celor din 
jurul bazinelor, unele chiar cu 
rezonanță în lumea performe
rilor. Laolaltă, numai în acest 
an ele au realizat cîteva zeci 
de recorduri. Și nu se mulțu
mesc doar cu atît. înoată cu o 
mare ambiție, cu înverșunare 
parcă să „smulgă" cronometre- 
lor noi zecimi, chiar secunde. 
Eforturile sînt evidente, mai a- 
les că antrenoarea lor, Cristina 
Balaban-Șoptereanu le cere 
să parcurgă fiecare „sută" cu 
efort sporit, pe care soțul ei, 
Angel, ni-1 traduce foarte lapi
dar : intensitate 90 la sută din 
posibilitățile maxime.

După fiecare serie de repe
tări, doctorița Andrea Aguleți 
își face simțită prezența. Se 
controlează pulsul. „Totul este 
în regulă". Âdică, organismul 
rezistă intensității efortului. Și 
acele cronometrelor pornesc 
pentru o nouă serie de sprin
turi. între fete există o adevă
rată întrecere : brasistele alcă
tuiesc un cuplu, Bunaciu și Mi
clăuș — altul. Fiecare antre
nament, de altfel, se transfor
mă într-un veritabil concurs.

nu se grăbește, crede în acest 
mîine, cînd o parte dintre cei 
60 vor reveni...

„Furați" de fotbal — frumos, 
bată-1 vina, chiar și la nivelul 
celor ce-i deslușesc primele 
taine — nici nu știm cînd am 

ajuns în tovărășia dr. Eugen 
Cristea, om de-al „casei", în tri
bunele unuia din terenurile de 
tenis, înaintea desemnării unor 
minicampioni : Daniela Nemeș 
și Cristian Moroșan la categoria 
10—12 ani, Georgeta Onel și

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Condiții de lucru — aproa
pe perfecte. Cristina pare mul
țumită. Notează timpii cu regu
laritate ; apoi ii compară repe
de cu ce a fost săptămîna tre
cută. „Din ce în ce mai bine.

Pentru Anca Miclăuș concursul 
lejul unei depline consacrări

Fetele se apropie de forma 
maximă. Mai sint doar cîteva 
zile pînă Ia „europene", apoi 
imediat concursul Universiadei. 
Pretențiile sînt mari. Dar și 
ambițiile noastre. Pot să vă asi
gur că fiecare înotătoare va 
realiza noi recorduri 1“

— Și ce va însemna acest 
lucru ?

— Pentru Bunaciu poate o 
medalie la Jânkoping (n.r. — 
locul de desfășurare a apropia
telor campionate continentale) 
in proba de 200 ni spate ; pen
tru Miclăuș șl ștafeta mixtă — 
prezențe in finale și puncte in 
clasamentul pe națiuni („Cupa 
Bredius"). Același lucru este 
posibil și la Universiadă. De a- 
ceastă dată speranțele mele 
sînt legate de Anca Miclăuș, o 
înotătoare care știe să se con
centreze, să dea totul intr-un 
concurs de o asemenea amploa
re. Nu cunosc exact ce adver
sare va avea la Sofia, dar cred 
că ea se va situa, după cursele 
de delfin, în apropierea meda-

„Cupa Mării Negre“ la baschet feminin

VICTORIE NETĂ 4 ECHIPEI ROMÂNIEI:
86-41 CO POLONIA

CONSTANȚA, 2 (prin tele
fon). Reprezentativa feminină 
de baschet a României a de
butat victorioasă, marți seara, 
în ediția a 16-a a „Cupei Mării 
Negre", găzduită de Sala spor
turilor din localitate. Ea a în
vins echipa Poloniei cu catego
ricul scor de 86—41 (32—21). De 
la bun început trebuie să men
ționăm că toate participantele 
la această tradițională compe
tiție vin după un adevărat 
„maraton" susținut la Vama, 
unde au jucat 6 meciuri în 
tot atîtea zile. Ca atare, sta
rea de oboseală și-a pus am
prenta, în special asupra pre
ciziei aruncării la coș, și, în 
general, asupra spectaculozității 
întrecerilor. Faptul că fetele 
noastre au izbutit să cîștige la 
un scor atît de categoric, în 
fața selecționatei pe care o în- 
trecuse la Varna doar cu 71—• 
67, scoate în evidență buna pre
gătire a lotului român, care s-a 
impus mai cu seamă datorită a- 
părării permanent agresive, 

liatelor, sau poate chiar printre 
ele. Voi fi de asemenea mul
țumită dacă și Daniela Geor
gescu, Camelia Hoțescu sau 
Mihaela Costea vor ajunge în 
finale, contribuind la zestrea

Universiadei poate însemna pri- 
Foto : V. BAGEAC

de puncte a delegației noastre. 
Deocamdată lor nu li se poate 
pretinde mai mult...

Sîntem nevoiți să întrerupem 
aici dialogul. După 150 de mi
nute de lucru intens, cu pau
ze care nu au depășit mai mult 
de 10—15 secunde (!) fetele ies 
din apă mai ușoare cu aproape 
două kilograme. Ascultă cu 
răbdare observațiile antrenoa- 
rei pentru că au o mare în
credere in ea. Și acesta este 
un „secret" al reușitei în an
trenament. Urmează o masă 
bună și odihnă. După-amiază 
este programată o nouă ședin
ță. La fel de tare. De altfel, 
fetele nu uită că în 1961 Sanda 
Grințescu a fost campioană 
mondială universitară la 200 m 
bras, că 5 ani mai tîrziu, Ia 
Utrecht, chiar antrenoarea lor 
a urcat pe podiumul laureate
lor după cursa de 100 m spate 
de la „europene". Cine va ur
ma, la rînd ?...

Adrian VASILIU

ceea ce a provocat adversare
lor multe greșeli de tehnică și 
a facilitat intercepțiile și con
traatacurile.

Formația Poloniei, alcătuită 
din baschetbaliste tinere, care 
vizează participarea la J.O. de 
la Moscova, s-a dovedit un ad
versar tenace, care a rezistat o 
repriză, dar a cedat în a doua.

Pentru echipa României au 
marcat : Roșianu (17), An- 
dreescu (14), Prăzaru (13), Bo
lovan (11), Goian (11), Mihalio 
(4), Duțu (8), Aszaloș (4), Bradu 
(2), Portik (2). Cele mai eficace 
jucătoare ale oaspetelor au fost 
Biesiekierska (12) și Vereda (6).

Au arbitrat B. Selinger (Is
rael) și J. Zahradnicek (Ceho
slovacia).

în deschidere, reprezentativa 
Cubei a întrecut Cehoslovacia 
cu 72—55 (28—33) ! în progra
mul de miercuri, de la ora 17 : 
Cuba — Polonia, România — 
Cehoslovacia.

Dumitru STANCULESCU



Tir CU EXCEPȚII NU SE POATE
ALCATUI ECHIPA NAȚIONALA!

Ce ne-a arâtat campionatul Capitalei
In cronica probei de pușcă liberă 

3 x 40 f, desfășurată în cadrul campiona
tului Capitalei, la arme cu glonț, relevam 
slabele rezultate înregistrate atît de tră
gătorii din București, cît și de cei din 
provincie, invitații lor. Ne-a impresio- . 
nat neplăcut și faptul că, doar cu rare 
excepții, pușcașii și unii dintre pistolarii 
de la precizie au terminat probele în a- 
proximativ jumătate din timpul afectat 
de regulament ! S-a acuzat căldura to
ridă. A fost un impediment serios, 
tem de acord. Dar nu putem 
ideea ca trăgătorii cu care se 
intens, pentru pregătirea cărora 
investiții materiale și morale, 
depună eforturile necesare la un 
de importanță, al cărui scop principal- era 
selecția în lotul reprezentativ 
Dealtfel, unii dintre trăgători 
și mai departe cu comoditatea, 
lecționați, în baza rezultatului 
zi a concursului, ca să tragă . 
zi (regulamentul competiției a desemnat 
învingătorii prin adiționarea a două con
cursuri), nu s-au mai prezentat și la 
manșa a doua ! De ce ? Pentru că nu 
mai aveau șanse să ocupe primul loc ? 
Dacă ar fi dorit atît de mult acest lu
cru, ar fi trebuit să facă cu totul alt
ceva... Este vorba de pușcașul C. Stan 
de la Șc. sp. 1 (antrenor D. Staicu) și 
pistolarii Iulian Neacșu și Dragoș Po
pescu, ambii de la I.E.F.S. (antrenor T. 
Jeglinschi). E cu atît mai de neînțeles, 
cu cît de față se aflau și antrenorii lor. 
Adică — 
cei care 
punctele 
gătirea 
Este și . .
pentru care, de pildă, proba de 3 x 40 f 
se află într-o situație atît de critică.

Cu totul alta a fost atitudinea față de 
acest important concurs de selecție, pen
tru C.E. de la București, a unor trăgători 
fruntași la pistol liber (remarcam apari
ția „la orizont" a lui Marius Vieru, cu o 
medie de 544 p) și de la pistol viteză. 
S-a muncit și s-a pregătit cu mare aten
ție fiecare foc, fiecare serie, toți trăgă-

sîn- 
accepta 

lucrează 
se fac 
să nu 
concurs

al țării ! 
au mers 
Fiind se- 

din prima 
și a doua

de ce o mai spunem, oare ? — 
trebuie să vegheze, din toate 

de vedere, la formarea și pre- 
sportivilor de care se ocupă, 

aceasta una dintre explicațiile

OBIECTIVE „ÎNDEPLINITE": ZEI

torli, în frunte cu cei consacrați și siguri 
de un Ioc în echipa națională, căutînd să 
„scoată“ rezultate cît mai bune. Impre
sionantă, de pildă, era părerea de rău, 
pentru o evoluție sub posibilități . la un 
campionat municipal, a lui Virgil Ata- 
nasiu, care, printre atîtea alte perfor
manțe, se mîndrește și cu aceea de fost 
campion mondial al probei ! Ce părere au 
mult mai tinerii Stan, Ncacșu și Po
pescu ?

De aceea nici nu e de mirare că și re
zultatele tehnice au fost cu totul altele. 
La pistol viteză, la calibru mare și la li
ber (nu în totalitate, la această probă), 
ele s-au situat la limitele normale pen
tru actuala perioadă de pregătire. Com- 
parîndu-le cu rezultate anterioare, me
diile primilor clasați în cele 3 probe de
monstrează o creștere, continuă a formei’, 
în aceste condiții, antrenorii însărcinați 
cu greaua răspundere a selecției își văd 
misiunea mult Ușurată. ’ Nu acesta este, 
însă, cazul la proba de pușcă liberă 
3 x 40 f. în Ioc ca întrecerile campiona
tului Capitalei să simplifice lucrurile, 
le-au complicat . și mai rău. în.. vederile 
selecționerilor: . se află 
trăgători. Din păcate, 
numindu-se Codreanu 
după evoluții modeste.

acum mai mulți 
toți — exeepțiile 
și Olărcscu —

Radu TIMOFTE

Atletism „ROTIȚELE CEASORNICULUI4
NU FUNCȚIONEAZĂ NORMAL!

atleți au realizat un bi-
a VIII-a ediție a

Tinerii noștri 
lanț bun la cea de 
Jocurilor Balcanice pentru juniori. După 
părerea noastră, și fără să exagerăm cu 
ceva situația, totalul titlurilor 
pioni balcanici cîștigate de 
români ar fi trebuit să fie 18 
așa cum, de fapt, a fost la 
competiției. Cele două titluri 
datoresc ștafetelor de 4 x 100 m, 
atît la băieți cît și la fete, au ratat, pur 
și simplu, victoria ! La băieți, de exem
plu, la ultimul schimb, echipa noastră
avea un avantaj de 2—3 metri în fața 
formației bulgare, avantaj care s-a dove
dit prea fragil pentru campionul bulgar 
Ivailo Karaniotov ! La fete, situația a 
fost oarecum asemănătoare.

Ca și altă dată, ca de foarte multe ori 
altă dată, ștafetele noastre au concurat 
nepermis de slab. Schimburile au fost e- 
fectuate prost, cu viteză redusă, ceea ce, 
evident, înseamnă sutimi de secundă 
adăugate timpului general dar, în același 
timp, înseamnă și o pierdere a unei anu
mite poziții în clasamentul cursei respec
tive. Observația are în vedere ambele 
noastre echipe, dar un accent critic în 
plus se cuvine pus pe evoluția formației 
feminine, considerată a fi mai puternică 
și, în consecință, cu cele mai multe șanse. 
Dar nu atît insuccesul deranjează în a-

de cam- 
sportivii 

și nu 16, 
încheierea 
„lipsă" se 

care,

ceasta situație, cît maniera care a condus 
la înregistrarea lui. Este nepermis să 
constați că, după o perioadă destul de 
lungă de pregătire în comun, cele patru 
„rotițe" ale „ceasornicului" unei ștafete, 
nu funcționează deloc cum trebuie, că 
fiecare schimb este o poveste de loterie : 
dacă iese, iese... dacă nu, nu !

Ar fi fost de presupus ca, în atîtea 
săptămîni de pregătire, schimburile să 
meargă șnur, fără ezitări, fără pauze, 
fără pierdere de timp așa cum s-a în- 
tîmplat și de această dată. Și în plus, 
antrenamentele trebuie să conducă nemij
locit la stabilirea formulei optime de e- 
chipă, în funcție de caracteristicile fie
cărui alergător în parte raportate la spe
cificul celor patru schimburi. Dar, după 
cît s-a 
treaba 
normal

Insuccesul sprinterilor noștri ar putea 
fi considerat, eventual, un accident, dacă 
— din păcate — această probă de șta
fetă de 4 x 100 m nu ar fi prilejuit ace
leași constatări, în atîtea multe alte si
tuații asemănătoare. Oare ce trebuie fă- 

să func- 
se poate

putut vedea, nici de această dată 
nu s-a desfășurat cum ar fi fost 
și rezultatele o arată.

cut ca... „rotițele ceasornicului" 
ționeze măcar normal, dacă nu 
excelent ?

Romeo VILARA

ECHIPA DE BASCHET STEAUA 
CURĂ" DE ÎNTINERIREIN //

Acțiunea de împrospătare 
lotului baschetbaliștilor de 
Steaua a început spre sfîrșitul 
sezonului trecut, cînd au fost 
promovați în formație Virgil 
Căpușan de la Lie. nr. 1 Bucu
rești șl Gheorghe Radu de la 
Farul Constanța. Recent, prof. 
Mihai Nedef, antrenorul echi
pei Steaua, ne-a informat că 
acțiunea continuă și că de pe 
acum contează pe aportul în 
Divizia A al tinerilor jucători 
Ion Viorel (2,03 m), Cătălin 
Scarlat (1,96 m) de la Școala 
sportivă Steaua — antrenor 
I. Danețiu și Anton Netolilzki 
(1,83 m) de la Liceul nr. 1 — 
antrenor G. Chiraleu. Ei vor

a 
la

CAMPIONATUL

prelua tricourile de la Alin Sa- 
vu, Petre Grădișteanu și An
drei Molnar.

Antrenorul Nedef ne-a pre
cizat că intenționează să în
tinerească și mai mult echipa 
cu baschetbaliști talentați, dotați 
cu calități specifice și capabili 
să facă față rigorilor antrena
mentului modern, noutățile pu- 
tîndu-se ivi chiar pînă la re
luarea campionatului republi
can (8—9 octombrie). Deocam- 
'dată, în afara celor trei jucă
tori amintiți, din lotul forma
ției Steaua fac parte : Costel 
Cernat, Gheorghe Oczelak, Ti
tus Tarău, Vasile Zdrenghea, 
Gheorghe Radu, Virgil Că- 
pușan, Romeo Opșitaru. Eugen 
Neagu, Dorin Dumitru, Gheor
ghe Cîmpeanu și Nicolae Pîrșu.

«TI meiul CAMPIONATELE DE 
AILtIlăM SENIORI ale Capitalei 
s-au înregistrat următoarele 
bărbați : 100 m — T. “ 
na mo) 10,5, 200 m - 
(Din.) 22.4, 400 m - 
(Din.) 50,8, 10 000 m 
(Rapid) 31:41,0, 400 
54,8, disc - I, ' 
m, greutate — 
16,7$ m, femei 
(St.) 12,1, 800 
limpia) 2:12,5, 
leac (CAU) 14,7, disc 
(St.) 53,48 m.
DACTUrT LIMITE DE VIRSTA 
DA buri t| PENTRU SEZONUL 
1977—1978. Pentru competițiile care 
încep mi toamna acestui an au fost 
stabilite următoarele (limite de vîr» 
stă : juniori Iii : 1963 și mai tineri, 
juniori II (cădeți) : 1961 și mai ti
neri, juniori I : 1959 și mai tineri ; 
Divizia B : șapte d-in cei 10 jucă
tori trecu-ți pe foaie să fie nâscuți 
în 1953 și mai tineri.
z*\INĂtN URMA UNOR CONCUR- 
LJINAsuRI DEMONSTRATIVE, 
fă surate 1a Tîrgoviște, au fost 
miate, în ,,Cupa Dîmbovița",

rezuhote :
Petrescu (Dl- 

St. Văduva 
A. Imbrone 

• C. Andreîcc 
mg — Imbrone 

Naghi (Steaua) 58,90 
Gh. Crâciunescu (St.) 
: 100 m — D. Ciolan 
m — M. Ghilea (O- 
100 mg — V. Bidu-

L. Fotache

pele : 1. Oțelul Tirgoviște, 2. Auto
matica Alexandria, 3. Dacia Pitești, 
iar în „Cupa orașului Tîrgoviște” : 
1. I.P.A. Sibiu, 2. Torpedo Zâraeștl, 
3. Comerțul Galați.
UAI Cl „CUPA ȘCOLII SPORTIVE 
VOLtl TIMIȘOARA". Ediția a 
4-a a competiției a reunit echipele 
de juniori Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Ti
mișoara șl Anilana Lodz. Rezultate : 
Șc. sp. Sibiu 3-0 cu Șc. sp. Timi
șoara și 3—2 cu Anilana ; Șc. sp. 
Timișoara — Ani-Iona 3-0. Trofeul a 
revenit echipei sibîene (P. Arcan, 
coresp.)

CICLIȘTIIOR JUNIORI
ARAD, 2 (prin telefon). Luni, 

pe șoseaua Arad — Timișoara 
s-a dat startul în prima probă 
a Campionatului republican, 
pentru cursele pe șosea, rezer
vate juniorilor : contratimpul 
pe echipe. întrecerile au avut 
loc pe un timp nefavorabil, cu 
vînt și ploaie și totuși alergă
torii, îndeosebi juniorii mari, 
au reușit să obțină medii orare 
mulțumitoare.

Juniorii mari 
coperit 70 km, 
revenit Școlii 
București ( ' ______,__
Lungu, S. Dumitrescu, A. Gu
tuie) care a acoperit distanța 
în 1 h 40:21 — medie orară 
41,853 km, 2. Voința Ploiești 
1 h 41:24. 3. Hidrotehnica Con
stanța 1 h 44:36, 4. Voința
București 1 h 46:11, 5. Petrolul 
Ploiești 1 h 48:10.

Cursa juniorilor mici a avut 
loc pe aceeași șosea, dar pe 
40 km și a dat ciștig de cauză 
formației Petiolul Ploiești (Gh. 
Dănilă, Gh. Bărăitenuș, D. Bo- 
beică, C. Pop) cronometrată cu 
timpul de 
orară 38,678- 
1 h 03:24, 3.
stanța 1 h
București 1 ,
Timișoara 1 h 01:39.

Miercuri, tot la Arad, se va 
disputa campionatul pentru 
probele de semifond.

Gh. HERMAN, coresp.

au avut de a- 
iar victoria a 

sportive nr. 1 
(Gh. Iartane, A.

1 h 02:03, medie 
km. 2. C.«. Brăila 
Hidrotehnica Con- 

01:22, 4. Șc. Sp. I 
h 04:23, 5. Șc. Sp.

des- 
pre- 

echr-

CEAHLĂUL-RETEZATUL-FĂGĂRAȘUL
timpul vacantelor și concediilor 
luna august.

TURISM, HOTELURI ȘI RES- 
vă oferă serviciile sale pentru

se oferă a vă fi gazde în
dv. din

ÎNTREPRINDEREA DE 
TAURANTE BUCUREȘTI 
excursiile organizate :

OPT ZILE ÎN CEAHLĂU
Itinerar : București — Bicaz — Durau — Cascada Durui- 

toarea — Virful Toaca — Cabana Dochia — Colții Detu
nata — Polița cu Crini — Poiana Maicilor — Lacu Roșu — 
Gheorghieni

Plecări
Costul

București.
la : 7 ; 14 ; 21 și 28 august, 
excursiei — 475 Iei.

PE CĂRĂRILE MASIVULUI RETEZAT 
: 9 zile.

București — Subcetate 
Vîrful Retezat

Durată
Itinerar : București — Subcetate — Cabana Pietrele — 

Tănrile-Stînișoara — Vîrful Retezat — Poarta Bucura — 
Salba lacurilor Florica, Viorica, Ana, Lia — Vîrful Păpușa 
— Virful I'cleaga — Poiana Cîrnic.

Plecări
Costul

la : 7 J 14 ; 21 și 28 august, 
excursiei — 550 lei.

PE CRESTELE MASIVULUI FĂGĂRAȘ 
: 10 zile.

București ■
Virful Viștea

Durata
Itinerar : București — Complex Simbăta — Fereastra 

Mare — Virful Viștea — Vîrful Moldoveanu — Cabana 
Podragul — Creasta Arpașului — Fereastra Zmeilor — Ca
bana Bilea Iac — Șaua Paltinului — Strunga Dracului — 
Acele Cleopatrei — Cabana Suru.

Plecări : 4 ; 11 ; 18 ; 25 august.
Costul excursiei : 650 lei.
In costul biletului sînt cuprinse : biletul pentru tren per

sonal cl. a Il-a, cină, cazare și mic dejun, ghid însoțitor.
înscrieri și relații suplimentare la filialele I.T.H.R. Bucu

rești din Cal. Griviței 140, Cal. Dorobanți nr. 1—7, Bd. Re
publicii nr. 4 și 68, zilnic între 8—10, duminica 7—13.

%

i
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în luna ianuarie aflam — 
cu satisfacție și speranțe — 
obiectivele Incluse in pianu- 

< rile de pregătire ale săritori- 
1 lor de la trambulină, compo- 
| nenți ai loturilor naționale al- 
i cătuite in vederea participării 
1 la marile competiții interna- 
[ ționale ale sezonului. Ele vi- 
i zau un salt calitativ, prin 
i îmbunătățirea coeficienților de 
1 dificultate .și adoptarea unor 
[ salturi mai dificile. In pro- 
i gramele individuale se stabi- 
i lea, de exemplu, că cea mai 
1 talentată săritoare a țării, 
J Georgiana Săeăleanu (antre- 
i nor de lot și de 
i club, Panteli- 
1 mon Decuseară) 
, trebuie să realt- 
■ zeze următoarele 
' obiective: dublu salt și jumăta- 
' te înapoi — grupat (coeficient 
, 2,8). dublu salt și jumătate
i răsturnat — grupat (2.8) șl 
1 dublu salt șl jumătate contra- 
I grupat 
i (3 na), 
i înainte 
' salt șl _ 
| jumătate de șurub (2,7) șl du- 
i blu salt și jumătate — con- 
i tra-grupa.t (2,6) la platformă 
' (10 m). Vasile Nedelcu (an-
| trenor de lot șl de club P. 
i Decuseară), Alexandru Bagiu 
i (antrenor de lot Ion Ilieș, de 
1 club Aurel Breja), Anca Fă- 
| gețean (antrenor de lot și de 
i club Nicolae Speriosu), Ru- 
i xandra Hociotă (antrenor de 

lot și de club Ion Ilieș), Ma
riana Marc (antrenor de lot 

i Ion Ilieș, de club Dionisie 
' Szabo) au avut șl el înscrise 

în planurile de pregătire sal
turi mal grele pe oare, dealt- 

i fel, protagoniștii marilor con- 
1 cursuri internaționale le exe- 
I cută de multă vreme.
i Obiectivele trebuiau îndepli- 
i nite pînă la sfîrșitul lunii 
' mai, însă imposibilitatea fo- 
, losiril bazinului „23 August” 
i din Capitală, pentru o perioa- 
' dă, a determinat amlnarea 
' realizării lor. Dar, iată că.

deși a I 
mătate I 
constată! 
iulTe?*® 
lor nafl 
pre card 
drept sd 
narea cj 
ficarea 
competiti 
ale sezq 
cele 17 
planurild 
au ’

AnfOta 
rezultă | 
realizat

(2,6) la 
triplusalt 
— grupat 
jumătate

trambulină 
și jumătate 
(2.6), dublu 
înainte cu

ATLEȚII
IN FINALA

La Goteborg și la Trinec se 
vor desfășura, la sfîrșitul săp- 
tămînii, finalele B ale competi
ției continentale pe echipe 
„Cupa Europei — Bruno Zauli". 
La întreceri vor fi prezente ur
mătoarele reprezentative : Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, 
Franța, Iugoslavia, România, 
Suedia și Ungaria în întrecerea 
masculină de la Goteborg, 
Austria, Belgia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța, Italia, Olanda 
și Ungaria în concursul femi
nin de la Trinec. Reamintim că 
echipele cîștigătoare se califică 
pentru finalele A, programate 
săptămîna viitoare pe stadionul 
olimpic din capitala Finlandei.

Calificarea pentru finala B a 
reprezentativei noastre mascu
line, în urma disputelor din ca
drul semifinalei de la Varșovia,

SUB IMPULSUL „DACIADEI“
(Urmaie din pag 1)

Florin Săndulcscu Ia 13—14
ani. Evident, laureații întreceri
lor n-au fost la prima întîlnire 
cu racheta. Dar la îndemnul 
lor — ceea ce nu-i deloc fără 
importanță — zeci 
copii au învățat ce 
viciu, cum se vine 
cum se lobează o 
aici, printre profesori, un 
trenor, Vladimir Crevenciuc, 
pedagog cu vocație. El a reu
șit să-i împace pe toți, pe nei- 
nițiați îndeosebi, gata, gata să 
podidească în plins la unele 
mingi care le-au trecut meteo
ric prin fața ochilor. Creven
ciuc îi așteaptă și la alte întîl- 
niri asemănătoare, asigurîndu-i 
că după fiecare concurs teama 
de minge sau de traiectoriile ei 
stranii se va destrăma...

Un bărbat tînăr, cu o ținută 
herculeană, prof. Petre Banciu, 
căuta să strunească o masă de 
vreo 200 de miniluptători... în 
prim-plan, colaboratorii săi di- 
recți, copiii care s-au inițiat 
nu de mult în „sportul voinici
lor", Florin Răducu (60 kg), 
Vasile Chirilă (65), Marius Gri- 
gore (65) și Ionel Robu (74). A- 
glomerație mare, într-o sală nu 
prea spațioasă, dar ordinea și 
disciplina fac casă bună și a- 
cest inconvenient poate fi tre
cut cu vederea. „Ce soluție ar 
fi trebuit să aleg ? Să limitez 
concursul Ia o jumătate sau la 
o treime ? Fără îndoială că 
n-ar fi fost pedagogic... Și apoi, 
mai știți de unde... sare iepu
rele ? Poate că din masa a- 
ceasta de miniluptători voi găsi 
rai Berceanu sau un Alexan
dru..." Este plin de optimism

și zeci de 
este un ser
ia plasă sau 
minge... Și 

an-

Săcăleani 
Alexandl 
la sută I 

Unde I 
unde esj 
Șl al ci 
să aflăm 
ril oblei 
oferit dl 
coperirel 
surprindl 
prof. PI 
maestru I 
multiplul 
sărituri.J 
practica I 
prin aml 
gătea șl 
care — 
vetțem 

' săi. Șl 
antrenori 
primii cl 
elevii, sa 
gătească 
ridicat, 
gamă a 
poate cl 
Întreceri 
minteri, 
in conții 
lor de 1 
lementel 
perspect
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profesor, așa cum s-ar 
să fie toți tehnicienii 

toți antrenorii care lu- 
cu copiii. Să vadă în ei

tinărul 
cuveni 
noștri, 
crează 
marii campioni de mîine. Petre 
Banciu, care paralel cu activi
tatea de Ia „Progresul" a ini
țiat, împreună cu alți colegi, 
un centru școlar de lupte în 
comuna Bragadiru, crede din 
toată inima că va descoperi 
mari performeri. „Daciada" re
prezintă o cale directă către 
acest țel nobil.

Cine marchează mai multe 
coșuri din 10 aruncări ? Aproa
pe 50 de fete, toate sub 15 ani, 
s-au aliniat în șir și au înce
put concursul. Idee ingenioasă, 
de a măsura abilitatea unor 
posibile baschetbaliste la „Pro
gresul". Luminița Stoian, (năs
cută în 1962), Dana Marinescu 
(1964), Roxana Trandafir (1965) 
și Adriana Moanță (1967) ar fi 
primele sportive intrate de pe 
acum în vederile antrenorilor.

Copiii de la școlile generale 
150, 146, 124, 152 și 128 par să 
reprezinte viitorul în tenisul 
de masă la acest club. Cinci 
„Sigmar“-uri n-au cunoscut o- 
dihna de dimineață și pînă sea
ra. Antrenorul coordonator Ni
colae Angelescu îi așteaptă și 
în zilele următoare...

...Este posibil ?“ l-am între
bat pe prof. Gheorghe Cioară, 
secretar al clubului. „Din punc
tul nostru de vedere, da : Par
cul sportiv, cu toate instalați
ile sale, stă la dispoziția copi
ilor pe toată vacanța mare".

Foarte bine ! „Daciada", iată, 
impulsionează cluburile, le de
termină să privească și 
responsabil obligația de a pri
meni necontenit colectivele sec
țiilor.

poate tifl 
ces al a 
tăm acui 
lizeze și I 
răsputeri 
treze pei 
tem com 
s-o facă 

în vd 
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m obst. 
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RANDEI

„CUPA mRA“- I 

ULTIMUl IEST PENTRU .
„CUPA PRIETENIA-
• După a 5-a etapă a „Cupei | 

Prietenia" la motocros, echipa 
reprezentativă a țării noastre | 
se menține pe . locul' patru în j 
clasamentul pe națiuni : 1. Po
lonia 59 p, 2. U.R.S.S. 55 p, 3. • 
Bulgaria 50 p, 4. România 33 p, i 
5. R.D.G, 32 p, 6. Cehoslovacia » 
25 p, 7. Ungaria 4 p, 8. Iugo
slavia 0 p. Următoarea etapă I 
este programată la .14 august | 
în Bulgaria. în vederea, acestor 
întreceri, specialiștii federației I 
au selecționat pe următorii a- | 
lergători : M. Banu, E. Miilner, 
A. Ionescu, P. Filipescu, N. ■ 
Arabadgi, R. Diaconu și Gh. | 
Voicu. Aceștia vor participa • 
duminică la concursul republi
can dotat cu „Cupa Mobra“, I 
care se va desfășura la Zăr- I 
nești, în organizarea asociației 
Torpedo din localitate.

• Etapa a doua a campiona- | 
tului de dirt-track, amînată din 
cauza timpului nefavorabil, a | 
fost reprogramată duminica vi- I 
itoare pe stadionul Metalul din 
Capitală. Primul start se va ■ 
da la ora 10. în clasament con- I 
duce Gh. Sora (Met. Bucu- • 
rești) 12 p, urmat de I. Bobîl- 
ncanu (Voința. Sibiu) cu 11 p, I 
N. Rîureanu (Voința Sibiu) 10 | 
p, M. Dobre (Met. Buc.) 8 p.

• Mîine va avea loc, cu în- I 
cepere de la ora 17, pe aleile | 
din jurul stadionului „23 Au
gust", primul din seria con- I 
cursurilor populare, care vor fi I 
organizate în cadrul „Daciadei" 
de către C.M.E.F.S. București ■ 
și comisia municipală.

După cursul dc perfecționare a arbitrilor de la Sibiu

TESTELE FIZICE DOAR 0 SIMPLA CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR DIVIZIONARI
(Urmare din pag. 1)

41 PARTICIPĂ
UPEI EUROPEI"
ă ca un suc- 
nâni. Aștep- 
să se mobi- 
să lupte din 

a să înregis- 
‘ dorite. Sîn- 
stă în puteri

cursului din 
itiva noastră 
ia alcătuire : 
•eseu 10,54 s 
)0 m Claudiu 
(20,8), 400 m 
00 m Gheor-
500 m Ghîpu 
Paul Copu 

loroiu 28:24,4, 
aeslyen 13,85, 
s 53,84 s, 3000
Cefan 8:28,2, 

ăzărescu 7,82 
n Ghioroaie 
larieel Onciu 
ichifor Ligor

Zamfiraeher“I Raduly
Stan 69,80 

.ltatele foarte 
îcătorilor de

ȘTEFAN -LAZARESCU

dintre aceș- 
onat în echi-

ră feminină 
iținut califi- 
i A de la 
ește cu asi- 
:rea acestei 

confruntări, 
are și rolul 

pei Europei 
;ie a „Cupei 
lortaumd. Cu 
intea finalei 
lastre vor în- 
Poiana Bra
va R.S.F.S

pentru competițiile de marș, 
va avea loc mîine după amiază 
campionatul republican pe 20 
km. La startul cursei vor fi 
prezenți cei mai valoroși con- 
curenți din întreaga țară.

• Sîmbătă și duminică, pe 
Stadionul Republicii, juniorii 
de categoria a Ilî-a își vor 
desemna campionii pe anul 
1977. întrecerea speranțelor at
letismului nostru se desfășoară 
sub generosul însemn al „Da
ciadei".

:n str. Maior 
tradițional

• Alte speranțe ale atletis
mului participă, de vineri și 
pînă duminică, pe stadionul na
țional „Vasil Levski" din So
fia, la tradiționala competiție 
internațională „Concursul Prie
tenia".

^nosport informează
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Unul din momentele de im
portanță majoră ale recentului 
curs de perfecționare a arbi
trilor de la Sibiu l-a constituit 
testarea fizică â participanți- 
lor. Prima probă a constat dih- 
tr-o alergare' de 12 minute pe 
pista stadionului. „Șoimii", ha
remurile de realizat fiind ur
mătoarele : pentru categoria de 
vîrstă 30—39 de âni = 1510— 
1 990 m (suficient), 2 000—2 500 
m (bine) și 2 510 m (f. bine) ; 
pentru categoria de vîrstă 40— 
50 de ani = 1260—1740 m
(suficient) ; 1 750—2 250 m
(bine) și 2 260 m (foarte bine). 
Rezultatele obținute ? Toți cei 
53 de arbitri din loturile A și 
de perspectivă, prezenți la star
tul testului 
mințim că 
meiate au 
C. Petrea, 
wirth), au 
impuse, unii dintre aceștia a- 
propiindu-se chiar, prin distan
țele parcurse, de nivelul jucă
torilor de performanță : 3160 m 
O. Streng (30 de ani) ; 3100 m
N. Rainea (44), R. Stîncan (44)
și N. Dinescu (34) ; 2950 m C. 
Jurja (31) ; 2930 m M. Fediuc 
(37) ; 2920 m T. Balanovici
(41) ; 2830 m C. Dinulescu (44); 
2800 m C. Ghiță (45) ; 2740 m 
V. Ciocîlteu (45). Cea de a 
doua parte a testului fizic, pro
gramată în ziua următoare, a 
constat din trei tipuri de aler
gări pe pistă, haremurile obli
gatorii fiind, de astă dată, in
diferent de vîrstă, următoa
rele ; 75 de secunde pentru
400 m, 8 s pentru 50 m și 11,5 s 
pentru 4X10 m. Deși mai difi
cilă prin complexitatea sa și 
această a doua probă a fost 
trecută în bloc de aceiași 53 de 
arbitri cursanți. Iată și cîteva 
remarcabile reușite individuale:
O. Streng (61,1 secunde), M. 
Fediuc (64), M. Moraru (64,3), 
C. Jurja (64,4), N. Dinescu 
(64,5), R. Stîncan (65,2) și 
Rainea (65,8) — la 400 m ; 
Streng șl C. Jurja (6,8 s), 
Moraru (6,9), M. Fediuc și 
Cursaru (7) — la 50 m ; 
Streng (10,2 s), R. Stîncan (10,3), 
V. Ciocîlteu, D. Arndt (10,4), 
C. Ghiță, V. Tatar și M. Fe
diuc (10,5) — la 4x10 m.

Așadar, dacă ar fi să ne o- 
rientăm după ceea ce exprimă 
cifric aceste date, obiective de
sigur, s-ar putea trage conclu
zia. enunțată dealtfel și de 
comisia de examinare a F.R.F., 
că înaintea noului an compe
tițional 1977—78, arbitru din 
lotul de elită al fotbalului 
nostru se prezintă, în ansam
blu, bine pregătiți din punct 
de vedere fizie. Pentru că, 
practic, haremurile prevăzute 
— deloc ușoare, trebuie să re
cunoaștem — au fost integral 
îndeplinite. Și totuși. în ciuda 
unor astfel de elemente evi
dente de analiză considerăm 
că o asemenea apreciere nu 
corespunde pe deplin realită
ții. De ce ? Este suficient să 
menționăm faptul că testarea 
fizică a arbitrilor nu a fost 
însoțită, cum se impunea, și de 
un control medical imediat, 
care să stabilească, după fie
care prolal, dacă a fost reali
zat sau nU timpul optim de re
venire la normal a organismu
lui după efort. Spunînd acest 
lucru, avem în vedere faptul că 
mai important decit încadrarea 
într-un anumit barem, privind 
alergarea propriu-zisă. ni se 
pare felul în care cel în cauză 
termină proba respectivă. Dacă 
acesta mai dispune sau nu de 
rezerve de energie pe care să

de rezistență (rea- 
din motive înte- 

lipsit O. Anderco, 
I. Igna și I. Fol- 
îndeplinit normele

Ie folosească, la nevoie, în sco
pul de a face față unor noi și 
imediate solicitări de ordin fi
zic sau intelectual. Pentru că, 
să hu uităm, un arbitru este 
obligat în mod obișnuit, Ia ca
pătul unor eforturi intense, să 
mai Și gîndească, să ia rapid 
și o decizie bună. Nu să se 
manifeste ca un om epuizat, 
gata să se prăbușească, așa 
cum s-a întîmplat într-o serie 
de cazuri, Ia Sibiu, pe parcur
sul testării fizice.

De aceea, spunem, ținînd 
seama nu numai de aspectul 
cantitativ al testării — adică 
de timpul realizat — ci în e- 
gală măsură și de cel calitativ, 
înțelegînd prin aceasta starea 
fiziologică după efort, că ve
rificarea periodică a pregătirii 
fizice a arbitrilor va trebui să 
reprezinte în viitor o activitate 
mai complexă, ale cărei rezul
tate să poată exprima integral 
realitatea și să permită apre
cieri cît mai obiective. în acest 
sens. Colegiului central al ar
bitrilor — căruia sîntem siguri 
nu i-a scăpat acest important 
aspect calitativ al testării — îi 
revine obligația de a stabili mă
suri concrete, în consecință. în 
același timp este necesar a se 
pune în aplicare și ideea, e- 
nunțată dealtfel de vicepreșe
dintele Colegiului central, 
G. Gherghe, ca verificarea 
stadiului de pregătire fizică a 
„cavalerilor fluierului” — cel 
puțin a celor din lotul A — să 
se facă lunar. Ar fi un mijloc 
de cunoaștere mai exactă a ca
pacității fiziologice a arbitrilor 
fruntași și, fără îndoială, un 
stimulent în realizarea unei 
pregătiri la nivelul marilor răs
punderi ce le revin acestora pe 
plan competițional.

Mihai IONESCU

acest rezervor permanent — cît 
mai multe și mai valoroase e- 
lemente. Dar, asupra acestui 
subiect, al împrospătării, al în
tineririi loturilor, problemă e- 
Sențlală în lupta pentru neîn
cetata perfecționare a echipe
lor din primele eșaloane vom 
reveni pe larg, prezentînd opi
niile unor tehnicieni care lu
crează la echipele din prima di
vizie.

Ne vom opri astăzi, asupra 
luărilor la cuvînt din consfă
tuire. De notat că toți antre
norii care au vorbit la reuni
unea de alaltăieri au fost ti
neri tehnicieni, fapt îmbucură
tor. Dealtfel, din partea ma
sivului grup de antrenori din 
noua generație fotbalul nostru 
așteaptă o contribuție calitativă 
cît mai importantă ; pentru 
că — trebuie spus cu toată tă
ria — mulți dintre tehnicienii 
din noile promoții au dezilu
zionat, nu au dat rezultatele 
profesionale scontate. Trebuie 
însă să menționăm că, din luă
rile la cuvînt, a reieșit că ti
nerii antrenori sînt conștienți 
de această datorie a lor.

Astfel, de pildă, antrenorul 
Emerich Jenei (Steaua) a ară
tat că formația pe care o pre
gătește n-a dat, în prima parte 
a campionatului, randamentul 
scontat și din motive obiective 
dar și din unele subiective ți- 
nînd deci și de activitatea sa 
directă. Tînărul tehnician aflat 
la conducerea uneia dintre cele 
mai valoroase echipe ale fot
balului nostru a accentuat a- 
supra preocupărilor sale de a 
îmbunătăți munca de instruire, 
diseiplina, seriozitatea în ca
drul întregului colectiv. El s-a 
referit — în cuvîntul său — și 
la o serie de aspecte ale teste
lor fizice. Un alt tînăr tehni
cian, Mareei Pigulea (Chimia

Rm. Vîlcea), a abordat un as
pect foarte important din mun
ca antrenorului — informarea, 
documentarea. solicitînd alcă
tuirea unor buletine speciale de 
către F.R.F., propunere care a 
fost acceptată. El a abordat și 
subiectul folosirii juniorului în 
meciurile din Divizia B. accen- 
tuînd că această prevedere a re
gulamentului este încă inter
pretată formal și făcînd unele 
sugestii (de pildă, utilizarea 
juniorului numai în meciurile 
pe teren propriu) în această pri
vință. Constantin Deliu (Uni
versitatea Craiova) s-a ocupat 
de aspectul disciplinar, capitol 
la care — cum se amintea și în 
ziarul nostru de ieri — s-au 
înregistrat o serie de abateri în 
cadrul lotului formației craio- 
vene. în privința selecției și a 
promovării tinerilor jucători, 
el a menționat că trebuie pri
vită cu toată atenția operația 
de cercetare, de depistare a 
elementelor talentate, mențio- 
nînd reușitele unor vechi teh
nicieni precum N. Gorgorin. I. 
Kluge, L. Lazăr etc. Antreno
rul Ion Pavel (Minerul Mol
dova Nouă) a prezentat cîteva 
dintre experimentele în ma
terie de alimentație încercate 
cu jucătorii Nitramoniei Fă
găraș și alte aspecte din acti
vitatea sa. Primvicepreședintele 
C.J.E.F.S. Argeș, Gheorghe Cre- 
țu, a atras atenția asupra situa
ției centrelor de juniori și co
pii care au o activitate foarte 
slabă, care nu justifică spriji
nul material primit din partea 
F.R.F. și a solicitat măsuri în 
această privință. Vorbitorul 
s-a ocupat și de problema ca
lificării antrenorilor, problemă 
pe care a abordat-o și președin
tele C.J.E.F.S. Dolj, Ion Rin- 
deru, care a propus unele mă
suri și în direcția unei mai sta
tornice legări a antrenorilor de 
colectivele unde lucrează.

la 9 august 
ițională LO- 
>ani, autotu- 
în U.R.S.S.,

Ungară.

i și pentru 3
24 extrase la

faele 18 ale

trolul Tîrgoviște — Poiana 
Cîmpina, inclus în programul 
concursului Pronosport, din 31 
iulie 1977, este 0—1 (pronostic 
2) și nu 1—0 (pronostic 1), cum 
a fost comunicat în ziarul 
„Sportul" de luni 1 august și 
„Programul Loto-Pronosport" 
din 2 august a.c.

e bilete, vă 
cîștig !

lui VI. Pe

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată la ora 
17.35. Rezultatele vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

N.
O.
M.
N.
O.

F. C. OLIMPIA SATU MARE - ACELAȘI ECHIPAJ
»

A REPARAT
Olimpia Satu Mare a reali

zat, asemenea Petrolului, un 
excelent „parcurs de regulari
tate” în Divizia B obținînd — 
cu destulă vreme înainte de a- 
tingerea „liniei de sosire" — 
dreptul de a reveni în prima 
divizie. Sătmărenii au obținut, 
prin urmare, în minimum de 
timp, reîntîlnirea cu cel mai 
important campionat al țării 
unde promovaseră în ediția 
1975/76. Am reamintit acest lu
cru care îi bucură, sîntem si
guri, pe suporterii „galben-al- 
baștrilor" pentru că — revăzînd 
zilele trecute, la Poiana Bra
șov, actualul lot de jucători al 
Olimpiei — am constatat că a- 
proape aceiași concurenți care 
făcuseră... pasul greșit al re
trogradării au reușit foarte re
pede repararea acestuia și au 
readus formația lor printre 
concurentele din cursa Divi
ziei A.

„...Tot cu marea majoritate 
dintre jucătorii care au făcut 
așa de repede traseul A-B-A 
ne prezentăm șî la startul noii 
ediții de campionat, ne spunea 
antrenorul secund al Olimpiei, 
fostul fundaș de la U.T.A., 
Ștefan Czako. Sînt sportivi pe 
care ii cunoaștem foarte 
după un campionat destul 
greu în Divizia B. Avem 
credere în acești jucători 
sîntem convinși că ei nu

bine 
de 
in

și 
ne

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• AZI NUMEROASE ALTE JOCURI. 

Suita jocurilor amicale cu caracter 
de verificare continuâ azi pe mai 
multe stadioane din ța-râ. lata cele 
mai Importante întâlniri programate : 

Gloria Bistrița, 
— Olimpia Satu 

Fâgâraș — Uni- 
F.C.M. Reșița — 
Tractorul Bra- 

Buzâ-u, Torpedo 
roșu, A.S.A.

F. C. Bihor — 
I.C.I.M. Brașov 
Mare, Nitramonîa 
versitatea Craiova, 
C.F.R. Timișoara, 
șov — Gloria
Zărneștî — Steagul , . ......
Cîmpulung — Politehnica lașî.
• U.T.A., TURNEU IN U.R.S.S. 

Ieri a plecat în U.R.S.S. echipa 
U.T.A., care pînă la 12 august va 
întreprinde un turneu de trei jocuri 
la Moscova, Alma A‘a și Tașkent.
• OLTUL — -------------------

STEAUA 1—1 (1—1). Au marcat Za-
hiu (min 14) și Salomon (min. 15). 
(GH. BRIOTA — coresp.)
• METROM BRAȘOV - „U« CRA

IOVA 0—3 (0-2). Au marcat : Stân- 
cescu (min. 32) șl Cîrțu (min. 37, 
58), (C. GRUIA — coresp.).
• POLITEHNICA IAȘI - VIITORUL

VASLUI 6—1 (1-0). Meciul a avut
loc luni, la Cîmpulung Moldovenesc.

SF. GHEORGHE

Au marcat : Micloș (mia. 11), Cos- 
tea (mia.
și 90), Dănilă (min.
nescu ' 
pectiv, 
TARU,
• O

F. C. < 
plenara clubului
Co-nstanța, care a analizat activi
tatea jucătorilor de Divizia A și a 
juniorilor. In încheiere au fost adop
tate următoarele masuri organizato
rice : președinte de onoare al clu
bului a fost ales Nicolae Tripcef, 
iar ca președinte angajat a fost 
desemnat Ion Robu. Constantin Ma- 
reș va activa în viitor ca antrenor 
la centrul de juniori al clubului. 
(C. POPA, coresp.).
• „CUPA .......... ...... ..........

VÎLCEA". In 
Rm. Vîlcea, 
gust va avea loc în localitate 
competiție dotată cu 
nicipiului Rm. Vîlcea", ia

55), Simionoș (min. 
: 73) și D.

(min. 87) pentru ‘ieșeni, 
Pirea (min. 70). (A.

coresp.).
NOUĂ CONDUCERE 

CONSTANȚA. Ișe-ri a avut 
de fotbal 
analizat

MUNICIPIULUI 
organizarea 
în

54
lo-

res- 
RO-

RM.
C.J.E.F.S. 

perioada 5—7 au- 
o 

,,Cupa mu- 
care vor 

participa Steagul roșu Brașov, Nrtra- 
monia Fâgâraș, U. M. Timișoara și 
Chimia Rm. Vilcea.

PASUL GREȘIT

Jucătorii sătmăreni intr-un 
Poiana Brașov.

moment al antrenamentului lor de la 
Foto : S. BACKSY

vor dezamăgi". La Olimpia, 
trenorii Gheorghe Staicu 
Ștefan Czako alcătuiesc un 
piu omogen și ambițios. Gheor
ghe Staicu, care a revenit la 
Satu Mare după o absență de 
o „stagiune", perioadă în care 
s-a petrecut retrogradarea, a 
reușit repetarea performanței 
care îl impusese — în 1975 — 
între tinerii tehnicieni : pro
movarea „unsprezece”-lui săt- 
mărean în prima divizie. „în
țelegeți cîtă satisfacție sufle
tească mi-a adus această stră
batere cu succes a traseului din 
Divizia B în Divizia A. Acum 
însă am obligația să depășesc 
tot ceea ce am făcut în activi
tatea mea la Olimpia. Or, asta 
este egal cu o prezență nu nu
mai
ci și remarcată calitativ, ca joc, 
între 
tului

I-am urmărit, 
trenament susținut, fără „timpi 
morți" pe fotbaliștii din Satu 
Mare. Helvei... Both... Bocșa... 
Kaiser... Bathori II... Pusztai... 
iată-i pe fotbaliștii întruchipînd 
școala fotbalistică de la Olim
pia sau din zona Satu Mare. 
Smarandache... Hațeganu... Mu
reșan... și alții sînt jucători 
care, mai de mult sau mai de 
curind, s-au integrat cu rezul
tate bune în acest lot, cele 
două grupuri s-au omogenizat 
de-a lungul timpului, partidele 
în care adversarii nu i-au 
menajat — „tratament" de care

an-
Și 

cu-

absolvită de retrogradare

competitoarele campiona- 
nr. 1 al țării".

într-un an-

nu scapă nici un lider, mai cu 
seamă în Divizia B — i-a su
dat și mai mult. Găsind în 
reușita lor din sezonul trecut 
resursele de moral necesare și 
bazîndu-se pe o pregătire te
meinică efectuată în 
zile, fotbaliștii Olimpiei 
cu tărie în reîntîlnirea, 
daune pentru ei, cu Divizia A. 
„De trac sau lipsă de expe
riență nu poate fi vorba în e- 
chipa noastră, ne spunea Both. 
Totul este ca randamentul for
mației noastre să se exprime, 
din primele etape, în mod nor
mal. Pentru că, știm așa 
bine acest lucru, 
startul contează 
viața mai departe 
pionat..."

Lotul actual al 
mărean este următorul : Pus'z- 
tai și Reș — portari ; Ghen- 
ceanu, Matei, Smarandache, 
Bocșa, Popescu (fundași). Mar- 
cu, Kaiser, Both, Gh. Szabo 
(venit de la Victoria Cărei), 
Gherine (revenit de la Minerul 
Moldova Nouă) — mijlocași ; 
Helvei. Mureșan, Hațeganu, 
Bathori II, Popa — atacanți. 
Celelalte trei locuri — pînă la 
limita de 20, admisă de preve
derile F.R.F. — vor fi comple
tate în zilele următoare. Con
secvența, adică menținerea în
crederii în lotul care a revenit 
așa de rapid în A, iată atuul 
Olimpiei Satu Marc — ediția 
1977/78.

aceste 
cred 
fără

de 
iei 

mult
de cum 
foarte 
într-un cam-

clubului săt-

Eftimie IONESCU



***** Corespondentă din Sofia Interviu cu președintele I. I. F. A., Joao Havelange

SOSESC PRIMII OASPEtl Al UNIVERSIADEI
SOFIA, 2 (prin telefon). — 

Cu două săptămîni înaintea 
startului în întrecerile Univer
siadei, noi vești sînt înscrise pe 
agenda de lucru a celor care 
pregătesc marea sărbătoare 
sportivă a tineretului studen
țesc din întreaga lume.

De la Comitetul de organi
zare se anunță că jurămîntul 
solemn al participanților, în ca
drul festivității de deschidere 
din seara zilei de 17 august 
(ora 20,30), pe stadionul central 
,,Vasil Levski", va fi rostit de 
către înotătorul bulgar Dimitar 
Kolarov. Este unul din cei mai 
cunoscuți sportivi ai țării gaz
dă, multiplu campion și record
man la stilurile spate și liber. 
De la debut membru al clu
bului Akademik din capitala 
bulgară, Kolarov are acum 23 
de ani. Recordurile sale de ju
niori și seniori au fost între 
timp întrecute, dar el mai este, 
codeținător al recordului națio
nal în ștafeta 4 x 100 m liber. 
A fost participant la campiona
tele mondiale de la Belgrad și 
Caii. Actualmente, student în 
arhitectură. Va lua startul în 
întrecerile Universiadei, la pro-

bele sale favorite — 100 și 200 
m spate.

Un alt sportiv bulgar al că
rui nume va fi legat de cere
monialul deschiderii marei com
petiții este atletul Petar Petrov, 
campion național în proba de 
100 m (locul opt în finala o- 
limpică de la Montreal). Lui 
îi va reveni misiunea de onoa
re de a fi ultimul purtător al 
flacărei care va arde timp 
10 zile la bazele sportive 
vor găzdui întrecerile mondiale 
studențești.

de
ce

★
în orașul Univer- 
sosit primii oas- 

Sînt delegațiile de

între timp, 
siadei au și 
peți sportivi, 
luptători ai Algeriei și voleiba
liști din S.U.A. Iar lista înscrie
rilor s-a completat cu ultimele 
nominalizări, cele ale delegați
ilor sportive din Republica A- 
rabă Egipt și Japonia. De acum 
încolo, avioanele ce aterizează 
pe aeroportul internațional din 
Sofia și trenurile din gara 
centrală vor aduce tot mai 
mulți participanți la apropiate
le întreceri.

TOMA HRISTOV

De joi, la Antalya și la Izmir

BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR
sclccțîonata d€ tineret a 
la turneul de polo din

României va Juca 
Berlinul occidental

DEZVOLTAREA SPECTACULOASA A FOTBALULUI IN LUME 
RECLAMĂ MODIFICĂRI PE MULTIPLE PLANURI

Joi încep la Antalya și la Iz
mir întrecerile Balcaniadei de 
natație a juniorilor. Concursul 
de înot, precum și turneul de 
polo vor fi găzduite de noua 
piscină construită la Antalya, 
în timp ce săritorii se vor reuni 
în bazinul din Izmir.

Ca și la edițiile precedente, 
țara noastră va alinia loturi 
complete la toate cele trei dis
cipline Cele mai mari șanse

de
le
Pănulescu și Brigitte Prass.

a figura printre învingători 
au tinerele înotătoare Irinel

TURNEUL FEMININ
DE SAH DE LA PERNIK

5

• începînd de vineri, timp 
de trei zile, în Berlinul Occi
dental va avea loc un turneu 
internațional de polo la care 
participă primele reprezenta
tive ale Spaniei, S.U.A., R.F. 
Germania și selecționata de ti
neret a României. Antrenorii 
C. Coreeo și N. Rujinschi vor 
deplasa un lot de 11 jucători, 
cuprinzînd printre alții pe 
Gheorghe Popescu, Ivan Fejer. 
George Gaiță, Adrian Mun- 
teanu, Gabriel Arsene și Radu 
Rusu.

în 
sale 
jurul 
iectată pentru a- 
proape două luni), 
l-am întîlnit pe pre
ședintele F.I.F.A., 
Joao Havelange, la Leipzig, in 
timpul unei escale de 26 de ore, 
făcută cu prilejul Spartachla- 
dei pentru copii și tineret din 
R.D. Germană. Cu această o- 
cazie, Joao Havelange a urmă
rit cîteva meciuri ale unor e- 
chipe de copii, precum și par
tida amicală dintre primele re
prezentative ale R.D. Germane 
și U.R.S.S. (2—1).

întilnirea cu președintele 
F.I.F.A. a constituit un bun 
prilej pentru a-i solicita un in
terviu, pe care Joao Havelange 
l-a acordat cu amabilitate.

— Cu doi ani în urmă ați 
vizitat România, urmărind cîle- 
va meciuri, făcînd cunoștință 
cu cadrul organizatoric al fot
balului din țara noastră. La 
conferința de presă ținută a- 
tunci ați subliniat posibilitățile 
de progres ale fotbalului româ
nesc. In ce măsură credeți că 
s-au adeverit cele afirmate de 
dv ?

— Apreciez, în ultima vreme, 
contribuția Federației române 
de fotbal pe planul activității 
internaționale, în diferite or
ganisme, ca și în munca unor 
antrenori de reputație. Primele 
rezultate s-au și văzut. La ora 
actuală, echipa României se a- 
flă la un pas de calificarea pen
tru turneul final din Argentina. 
Cred că prin obținerea a încă 
două puncte selecționata Româ
niei va ajunge în turneul ce
lor mai bune 16 formații din 
lume. Dar, cum un meci nu 
este niciodată dinainte cîștigat, 
vă voi aminti că cele două 
jocuri pe care le mai aveți de

cursul lungii 
călătorii în 
lumii (pro- Schimbarea structurii €. FI. și

susținut vor fi extrem de di-' 
ficile !

— In repetate rînduri ați a- 
rătaf necesitatea organizării 
viitoarelor ediții ale campiona
tului mondial cu participarea a 
24 de echipe. Ce argumente 
stau la baza acestui proiect ?

— Desigur, ceea ce vă voi 
spune acum sînt părerile mele

personale. Dar am temeiuri să 
cred că sînt și în asentimentul 
multor federații naționale. Un 
prim argument: creșterea ver
tiginoasă a numărului de țări 
active în concernul fotbalistic 
mondial — aproape 150 de fe
derații naționale afiliate la 
F.I.F.A., față de acum 15—20 de 
ani, cînd numărul lor nu atin
gea 100. în asemenea condiții, 
este firesc să fie mărit și nu
mărul participantelor la turneul 
final de la 16 — cîte erau și în 
1954 — la 24. Se cere o îm-

PE TERENURILE DE FOTBAL

SOFIA, 2 (Agerpres). — în 
turneul internațional feminin 
de șah de la Pemik (Bulgaria), 
după două runde conduc maes- 
trele românce Margareta Mu- 
reșan și Gertrude Baumstark, 
cu cite 1,5 puncte, urmate de Chiș 
(România — 1 punct (1), Nesto- 
rova (Bulgaria) — 1 punct etc.

în runda a doua Mureșan a 
cîștigat la Alexandrova, iar 
Baumstark a învins-o pe Nes- 
torova

• în aceste zile prima re
prezentativă de polo a Româ
niei, care se pregătește pentru 
campionatul european de la 
Jonkoping (14—21 august), se 
află la Budapesta pentru a e- 
fectua antrenamente comune 
cu formația Ungariei, campioa
nă olimpică.

AU FOST 
meciurilor de 
prezentativele 
liviei, decisive 
rea în turneul final al C.M.:
29 octombrie la Budapesta și
30 noiembrie la La Paz.

ÎN MECI amical la Amster
dam : Ajax — Borussia Dort
mund 2—4 (2—0). Au înscris : 
Geels (2) pentru gazde, respec
tiv Burgsmdller (2), Huber _(dia 
lovitură de 
tedde.

FINALA 
va disputa

stabilite datele 
baraj dintre re- 
Ungariei și Bo- 
pentru califica-

la 11

Cupei
Ia 13

m) și Kos-

U.R.S.S. se 
august intra

„CUPA DAVIS“ A AJUNS 
ÎN PRAGUL SEMIFINALELOR

CICLIȘTI DIN 4 ȚARI 
LA „CUPA VOINȚA '

Cea de-a 21-a ediție a tra
diționalei competiții cicliste in
ternaționale „Cupa Voința", or
ganizată de UCECOM, în cola
borare cu A.S. Loto-pronosport 
și Federația română de ciclism, 
programată între 10—13 august, 
la Ploiești, va reuni peste 70 
de concurenți din Cehoslovacia, 
Polonia, R.F. Germania- 
România.

Iată ordinea celor cinci 
tape ale cursei : miercuri, 
august : etapa 1 : Ploiești 
Buftea — Tîrgoviște și retur 
138 km ; joi, 11 august: dimi
neața : etapa a 2-a : Ploiești — 
Moreni — Ploiești — 96 km, iar 
după-amiază — etapa a 3-a : 
circuit la Ploiești — 40 km ; 
vineri, 12 august : etapa a 4-a : 
Ploiești — Cîmpina 
și retur — 134 km 
13 august : etapa a 
iești — Vălenii de 
Cislău — Ploiești —

Și

e-
10

— Sinaia 
; sîmbătă, 
5-a : Plo- 
Munte — 
136 km.

Cu încheierea finalei grupei 
B europene a „Cupei Davis", 
întrecerea din zona continenta
lă a supremei competiții de 
tenis pe echipe s-a apropiat de 
faza sa ultimă. La Barcelona, 
Italia a eliminat Spania cu 
3—2. Acum, italienii se pregă
tesc pentru „finala europeană", 
cea care îi va opune francezi
lor, în perioada 
to are turneului 
Hills, deci după 
Așadar, o finală 
ța, pe teren italian, cu prima 
șansă de partea echipei avînd 
în frunte pe Adriano Panatta.

încheierea meciului de la 
Barcelona nu a fost scutită de 
elemente insolite. După a doua 
înfrîngere a lui Manuel Oran- 
tes, înregistrată luni în fața lui 
Corrado Barazzutti (5—7, 5—7, 
1—6), cînd înfrîngerea spanio
lilor era pecetluită, ultima 
partidă de simplu nu mai avea 
decît interes spectacular. Dar 
iată că gazdele au considerat 
oportună menajarea echipieru
lui titular, Josâ Higueras, tri- 
mițîndu-1 în teren, împotriva 
lui Panatta, pe tînărul jucător

imediat urmă- 
de la Forest 
11 septembrie. 

Italia — Fran-

de rezervă, Javier Soler. Foar
te curios, campionul italian n-a 
găsit de cuviință să-și apere 
cu convingere șansa în fața 
noului său adversar, cedînd pri
mele două seturi cu 6—1, 6—0 ! 
în fața nemulțumirii, zgomotos 
manifestată de public, căpitanii 
celor două echipe au decis în
treruperea jocului și consem
narea rezultatului ca atare. E- 
pilog anodin al unui meci alt
fel foarte dîrz disputat.

Viitoarea întîlnire Italia — 
Franța, de la Roma, contează 
ca una din semifinalele actua
lei ediții. Cealaltă va opune pe 
campioanele zonelor 
și asiatică, respectiv 
și Australia. Acest 
meci este programat 
septembrie, la Buenos Aires. 
Australienii anunță în echipă 
pe J. Alexander, Ph. Dent, R. 
Case, G. Masters. Iar adversarii 
lor contează în principal pe 
Guillermo Vilas și Ricardo 
Cano.

Dinamo Moscova și Torpedo 
Moscova. în cea de a 2-a se
mifinală : Dinamo Moscova — 
Zenit Leningrad 2—1 (1—0).

VIITOAREA 
pentru juniori 
1979, în Asia, 
ponia.

REZULTATE
competiția internațională in- 
tercluburi „Cupa de vară" : 
A.S.K. Linz — Zaglebie Sosno- 
wiec 1—3 (1—1) ; Slavia Sofia — 
Grasshoppers ZQrich 2—2
(0—1) ; F.C. Rijeka — A.K. 
Graz 1—1 (0—0) ; Jednota Tren- 
cin 
5—1 
dia) 
3—1 
dia) 
(0—0) ; Ruch Chorzow — Frem 
Copenhaga 2—1 (1—1) ; B.K. 
Copenhaga — Admira Viena 
1-1 (1-1).

ECHIPA Manchester United, 
aflată în turneu în R.F. Ger
mania, a susținut un meci a- 
mical cu formația Warder Bre
men. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 3—2 (2—2).

părțire mai judi- 
cioasă, pe zone 

a regulamentului? fî^dape^me- 
rica de Sud — 
3, America de 
Nord și Centrală 

— 2, Africa — 2, Asia — 2, 
Oceania — 1, un loc rămînind 
vacant pentru un joc de ba
raj. Firește, în această reparti
zare trebuie să-și găsească lo
cul de drept, țara organizatoare 
și cîștigătoarea ediției prece
dente a campionatului mondial. 
Cele 24 de echipe vor fi îm
părțite în patru grupe de cîte 
6 echipe, iar durata turneului 
final ar urma să fie de 28 de 
zile, în loc 25 (cîte sînt prevă
zute in prezent). Referindu-mă 
la Europa, voi mai sublinia că 
pe acest continent există cel 
puțin 18 formații reprezentative 
puternice, de valori sensibil e- 
gale, printre care și România. 
Nu este oare în detrimentul 
fotbalului ca dintre acestea doar 
jumătate să aibă loc în turneul 
final ?

— Se discută mult în cercu
rile specialiștilor despre schim
barea regulamentului de fotbal. 
Care este părerea dv în această 
direcție ?

— Actualul regulament — 
deși foarte vechi — este exce
lent dar pentru stimularea jo
cului ofensiv sînt necesare 
unele mici modificări : repune
rea balonului în joc de la mar
ginea terenului cu piciorul în 
locul aruncării de la tușă ; exe
cutarea cornerelor de la locul 
ieșirii mingii din teren ; sanc
ționarea mai drastică a echipei 
care „trage de timp" ș.a.

Vorbind, în încheiere, despre 
turneul final al C.M. din Ar
gentina, președintele F.I.F.A. 
a subliniat : „Avem toată con
vingerea că organizarea, bazele 
sportive, ca și desfășurarea me
ciurilor vor fi la înălțime”.

La sfîrșitul convorbirii, pre
ședintele F.I.F.A. a transmis, 
pe această cale, urări de suc
ces mișcării sportive și fotba
lului din România. /

Ion OCHSENFELD

AU ÎNCEPUT campionatele europene de tenis
în orașul Maribor (Iugo

slavia) au început campionatele 
europene (amatori) de tenis. 
Iată primele rezultate : Machan 
(Ungaria) — Feigl (Austria) 
6—2, 6—1 ; Berner (Finlanda) 
— Batrican (Monaco) 6—0,6—2; 
Dobrowolski (Polonia) — Wi
mmer (Austria) 6—2, 6—1 ; Sa-

viei (Iugoslavia) — Petrbv (Bul
garia) 4—6, 6—3, 6—1 ; Pugaev 
(U.R.S.S.) — Genttner (R.F.G.) 
6—3, 6-4.

In turneul feminin, campioa
na iugoslavă Mima Jausovec a 
învins-o cu 6—0, 6—3 pe jucă- 
toarea elvețiană H. Planta.

ediție a C.M. 
va avea loc in 
probabil în Ja-

înregistrate în

— Lillestrom (Norvegia) 
(3—1) ; Halmstad (Sue-
— Voivodina Novi Sad 
(1—1) ; Landskrona (Sue-
— Young Boys Berna 2—1

PUGlLiȘTII DINAMOVIȘTI
LA TURNEUL DE LA EGER

formație de box

americană 
Argentina 
din urmă 
la 16—18

KOZAKIEWICZ - 5,55
în cadrul campionatelor de 

atletism ale Poloniei de la Byd
goszcz, recordmanul european 
Wladyslaw Kozakiewicz a cîști
gat proba de săritură cu pră
jina, cu 5,55 m, fiind urmat de 
Tadeusz Slusarski — 5,45 m. 
Alte rezultate : masculin : înăl
țime — Wszola 2,17 m ; 110 m 
garduri — Pusty 13,67 ; 200 m

O puternică 
a clubului bucureștean Dinamo 
va participa la tradiționalul 
turneu internațional „Dobo 
Istvan", care se va ține între 17 
și 21 august în localitatea un
gară Eger. Vor participa, în 
ordinea categoriilor, următorii 
pugiliști : Kemus Cozma, Nico- 
lae Șeitan, Teodor Dinu, Jenei 
Vancea, Ilie Dragomir, Simion 
Cuțov, Vasile Cicu, Vasile Di- 
dea, Valentin Silaghi, Ion 
Gyorffi și Mircea Simon.

m LA PRĂJINĂ
20,89 ; 800 m — 
1 500 m — Wa- 

triplusalt — 
; feminin :

— Liecznerski !
Gesicki 1:47,2 ; 
silewski 3:37,4 , 
Biskupski 16,50 m
100 m garduri — Bozena No- 
wakowska 13,0 ; 400 m garduri
— Elzbieta Katolik 
gime — Barbara
6,45 m ; înălțime 
Bulkowska 1,81 m.

57,91 ; lun-
Sokacevska 
— Danuta

TELEX
ATLETISM • în concursul da 

la Gateshead (Anglia) sprinterul 
american Glancy Edwards a ter
minat învingător pe 200 m, in 
20,9, iar coechipierul său Larry 
Jesse s-a clasat pe primul loe 
la prăjină cu 5,50 m. Alte rezul
tate. Masculin : înălțime — Ko- 
tlnek (iB.U.A.) 2,23 m ; 3 000 m
Rose (Anglia) 7:44,8 ; feminin : 
200 m — Raelene Boyle (Austra
lia) 23,6. • Meciul triunghiular
desfășurat la Lisabona s-a înche
iat cu victoria selecționatei Spa
niei — 182 p, urmată de echipele 
Portugaliei — 134 p și “ '
— 106 p. Cele mal bune 
ale concursului au fost 
de algerianul Rahmane 
la 8Oo m (nou record 
și portughezul Carvalho 
în proba de 400 m garduri.

CICLISM • Cursa de la Gip- 
pingen (Elveția) a revenit rutie
rului vest-german Dietrich Thu- 
rau (220 km în 4h 53,47).

NATAȚIE • în turneul de polo 
de la Moscova : selecționata Bul
gariei a întrecut cu 6—4 forma
ția Olandei. Alte rezultate : Iu
goslavia — Cuba 6—4 ; U.R.S.S. 
(A) — U.R.S.S. (B) 6-4. In cla
sament conduce prima reprezen
tativă a U.R.S.S. — 7 p, urmată 
de formațiile Iugoslaviei 6 P. 
Cubei — 4 p.

PENTATLON » După 4 probe 
în concursul pentru juniori de 
la Bratislava conduce echipa 
U.R.S.S. cu 12 605 p, urmată de 
echipa României cu 11 300 p. în 
clasamentul general individual 
conduce Besonov (U.R.S.S.) cu 
4 275 p.

ȘAH e După 11 partide, Vik
tor Korcinoi conduce cu t'h—3*/i 
p în meciul de la Evian cu Lev 
Polugaevskl în cadrul semifina
lelor candidaților la titlul mon
dial. Partida a 11-a s-a încheiat 
remiză la mutarea a 34-a.

TENIS • Vilas a cîștigat tur
neul de la Louisville, învtngîn- 
du-1 în finală cu 1—6, 6—0, 6—1 
pe Dibbs. • în primul tur la 
North Conway : Connors — De
laney 6—3 6—3 ; Ramirez — Gul- 
llkson 6—4, 6-2 ; Smith — Ycaza 
6—0, 6—1 I B. Gottfried Kary 
6—2, 6—1. • Turneul final pen
tru tineret (masculin) „Cupa 
Galea", în meciul pentru locu
rile 1—2, echipa Franței conduce 
cu 2—0 în fața formației Argen
tinei.

VOLEI • în ziua a 4-a a cam
pionatelor europene pentru e- 
chipe de juniori de la Montpel
lier (Franța) : Polonia — Turcia 
3—2 ; Iugoslavia — Suedia 3—0 ; 
U.R.S.S. - R. F. Germania 3—0 ; 
R. D. Germană — Ungaria 3—0 ; 
Cehoslovacia — Bulgaria 3—1.

Algeriei 
rezultate 
obținute
— 1:46,5 
național)
— 50,7
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