
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

A FĂCUT 0 VIZITA DE LUCRU 
ÎN VALEA JIULUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist 
Republicii Socialiste 
a făcut, 
miercuri, o vizită de 
Valea Jiului, pentru 
la fața locului, cu 
munci de răspundere 
nomie, cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de 
stat și ai oamenilor muncii fe
lul in care se acționează pen
tru aplicarea hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului în acest sector al indus
triei noastre.

în această vizită, secretarul 
general 
însoțit de tovarășii Gheorghe 
Oprea, “
Vcrdcț, 
ministrul minelor, petrolului și 
geoiogiei.

La sediul Comitetului muni
cipal de partid 
varășul Nicolae 
avut o întîlnire 
partid și de stat 
bazin carbonifer

In continuarea 
varășul Nicolae Ceaușescu 
întîlnit cu reprezentanți ai 
nerilor din Lupeni.

In semn de înaltă stimă și 
prețuire față de 
neobosită pentru 
și al poporului, 
părintească față 
viața minerilor, participanții la 
întîlnire au ovaționat îndelung 
pe secretarul general al Parti
dului Comunist Român, salutind 
cu entuziasm, cu căldură, pre
zența sa in mijlocul lor.

Din dialogul purtat a reieșit 
holărîrea minerilor din Lupeni 
de a nu precupeți eforturile pen
tru a furniza economiei naționale, 
la timp și la nivelul cerințelor 
economiei, cantități iot mai 
mari de huilă și cărbune cocsi- 
ficabil, prin mai buna organi
zare a muncii și producției,

Român, președintele 
România, 
zilei de 
lucru in 

a analiza 
cadre cu 
din eco-

în cursul

al partidului a fost

Gheorghe Pană, Ilie 
Constantin Băbălău,

Petroșani, to-
Ceaușescu a 

cu activul de 
din acest mare 
al țării, 

vizitei, to
s-a 
mi-

activitatea sa 
binele patriei 
pentru grija 
de munca și

MARIN VALENTIN

folosirea intensivă a teh- 
moderne cu care sint în- 

exploatărilc 
prin mai 
forței de

prin 
nicii 
zestrate acum i 
noastre carbonifere, 
judicioasa folosire a 
muncă.

In același timp, 
general al partidului 
format despre existența 
întreprinderile din Lupeni

secretarul 
a fost in- 

in 
a 

unor neajunsuri in organizarea 
muncii, a unor abuzuri in apli
carea legislației, precum și asu
pra unor deficiențe din activi
tatea conducerilor 
miniere.

In cadrul intilnirii, 
general al partidului 
pe larg politica partidului nos
tru de dezvoltare generală a 
economiei naționale, a societății 
noastre socialiste, măsurile a- 
doptate de Congresul al XI-lea 
al partidului de creștere neîn
treruptă a nivelului de trai al 
poporului, pentru asigurarea 
unor condiții tot mai bune de 
muncă și viață celor ce mun
cesc, hotărîrile privind perfec
ționarea conducerii și organi
zării activității de producție, 
lărgirea continuă a democrației 
muncitorești. In acest context, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
criticat sever organele de con
ducere ale unor unități miniere, 
organele locale de partid și de 
stat pentru defecțiunile consta
tate în activitatea lor și a sta
bilit ca acestea să fie temeinic 
analizate și să se adopte mă
suri energice 
lor grabnică.

In dialogul 
din Lupeni, 
Ceaușescu și-a exprimat deplina 
încredere că acest important 
detașament muncitoresc al Văii 
Jiului își va organiza în cele 
mai bune condițiuni munca, va 
da dovadă de disciplină munci-

unităților

secretarul 
a expus

pentru înlăturarea

purtat cu minerii 
tovarășul Nicolae

(Continuare în pag. a 4-a)

Decalată cu o zi din cauza 
ploii, proba de urmărire indi
viduală (4 000 m) din cadrul 
campionatelor naționale de ve
lodrom s-a desfășurat marți și 
miercuri, în condiții atmosfe
rice favorabile. La întreceri au 
participat 16 sportivi, dintre 
care doar Sirbu Nanciu (Di
namo) reprezenta corpul de ci
cliști strict specializați în pro
bele de pistă, ceilalți fiind cu 
toții alergători de fond, cu re
zultate bune în probele de con
tratimp pe șosea. Dealtfel, 
victoria finală din această in
teresantă alergare a revenit ta
lentatului rutier dinamovist 
Marin Valentin cîștigător al 
campionatului de contratimp 
individual, desfășurat în urmă 
cu două săptămîni.
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Gum ne pregătimJa ceasplrăru?

La unul din antrenamentele

O mare competiție a luat 
sfîrșit — Campionatele mon
diale de la Buenos Aires, alta 
se află la orizont 
natele 
de la

Iată 
cipale 
lor noștri fruntași, în actualul 
sezon. într-adevăr, abia îna- 
poiați din Argentina, ei au ră
mas pe pozițiile pregătirilor 
reluînd antrenamentele pentru 
ca în capitala Bulgariei, la ma
rea întrecere a studenților din

— Campio- 
universitaremondiale

Sofia...
cele două repere prin- 
ale activității scrimeri-

încă din serii, el a realizat 
un timp bun (5:05,3), dată fiind 
pregătirea sumară efectuată pe 
velodrom. Apoi, în „sferturi", 
pe un timp mai rece și cu 
vînt, Marin Valentin a obținut 
un excelent 5:04,3, care ar fi 
reprezentat egalarea recordului 
țării dacă ar fi concurat sin
gur și nu cu partener. în a- 
ceastă fază a întrecerii, el și-a 
prins adversarul, P. Dolofan 
(Steaua), din urmă !

în prima semifinală, de ieri 
după-amiază, Marin Valentin a 
realizat din nou un timp bun 
(5:06,4), întrecîndu-1 lejer pe 
stelistul A. Antal (5:20,1), iar

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONATUL DIVIZIONAR-INCA DEPARTE
DE CERINȚELE FOTBALULUI MODERN

Analiza F. R. F, făcută anului competifional 1976/77
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pri- 
în-
e-
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pregătitoare ale sabrerilor 

lumea întreagă, prezența repre
zentanților noștri să ofere 
ca și' la ediția precedentă, 
la Moscova 
gate satisfacții. Apare 
îndreptățită o asemenea 
spectivă. este 
zarea ei ?

Secretarul Federației române 
de scrimă, Dionisie Tepșan, 
manifestă un optimism robust. 
Pe de o parte, pentru că știe 
valoarea reală a componenților 
delegației române la această 
ramură de sport, iar pe de altă 
parte — fiindcă este convins 
că, ambițioși, trăgătorii noștri 
vizează poziții de frunte la 
toate probele.

Ei doresc ca la Sofia să-și 
completeze bilanțul medaliilor 
obținute în acest 
cele de argint și 
rite la „mondiale” 
altele, poate chiar 
cum s-a întîmplat

de 
un prilej de bo- 

oare 
per- 

posibilă reali-

an, lingă 
bronz cuce- 
se așteaptă 

de aur. Așa 
la Moscova,

în 1973, cînd — spre bucuria 
întregii delegații a sportivilor 
români — floretistele au de
venit campioane mondiale după 
o finală de neuitat cu formația 
țării gazdă.

De data aceasta, însă, 
virile tehnicienilor se 
dreaptă în principal către
chipele de sabie și spadă, cele 
mai omogene și — se consideră 
— cele mai apte pentru disputa 
medaliilor. Sabrerii, care au a- 
vut la Buenos Aires o compor
tare foarte frumoasă (locul 2, 
după o finală încheiată drama
tic, cu un scor limită : 7—8 și, 
în general, după victorii cate
gorice în fața unor adversari 
cu o mare reputație la această 
probă) sint, realmente, cei mai 
în măsură să aspire la un loc 
fruntaș. Irimiciuc. Marin, Pop, 
Mustață și Pantelimonescu al
cătuiesc un cvintet tenace și 
care — bine dirijat tactic de 
prof. Bariton Bădescu — poate 
să-și vadă împlinite ambițiile. 
La fel și componenții echipei 
de spadă (Angelcscu, Zidaru, 
Popa, Duțu, Bărăgan), anul a- 
cesta mai aproape de ceea ce 
se așteaptă de la ei. Locul V 
la C.M. din Argentina, rezultat 
fără precedent pentru scrimerii 
noștri (în cea mai dificilă pro
bă, cu cei mai mulți concu- 
renți), reprezintă un indiciu al 
valorii lor în continuă creștere.

Evident, calculele specialiști
lor nu exclud posibilitatea si
tuării sportivilor noștri pe po
ziții de frunte și în probele do 
floretă. Formația feminină, deși 
nu mal beneficiază de aportul 
Ecaterinei Stahl și Suzanei Ar- 
deleanu. are. în schimb, atuul

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)

„DACIADA11, între cerințe și realități

ÎN JUDEȚUL DOLJ, UNII 
SE MÎNDRESC CU REALIZĂRILE,

ALȚII CU... PLANURILE

in fiecare perioadă dintre 
„stagiuni" fotbalistice, și 
F.R.F. a prezentat o a-

„DACIADA”, competiția cu 
caracter național a sportului 
românesc, care angrenează în 
atractive și interesante între
ceri întreg tineretul sportiv al 

1 o 
In 
în 

câ
ini-

țării, cunoaște cu fiecare zi 
tot mai mare amploare, 
dorința de a investiga mai 
profunzime 
pacitatea 
țiativele și acțiunile 
rate sub însemnul

Ca 
două 
acum 
naliză a desfășurării campiona
tului. Tot în mod tradițional, 
această trecere în revistă a 
desfășurării Diviziei A s-a făcut 
în cadrul consfătuirii antreno
rilor, programată la începutul 
săptămînii. Facem însă obser
vația, pe care dealtfel și-a în
sușit-o și conducerea forului de 
specialitate, că o asemenea a- 
naliză este mult mai utilă, ca 
slujește infinit mai mult tehni
cienilor în cauză (și nu numai 
lor) dacă e prezentată îndată 
după terminarea competiției, în 
așa fel îneît mai cu seamă lip
surile observate în desfășura
rea întrecerii și semnalate șl de 
documentul prezentat de F.R.F., 
prin intermediul Colegiului 
central al antrenorilor, să poa
tă fi luate în considerare și să

i 9 Valoric, campionatul n-a fâcut nici un pas îna- ; 
; inte O Victoriile in deplasare, puține excepții ® ; 
; Se bat nedorite recorduri de... indisciplină ® Cam- ; 
; pionii „odihnei statice" * Dezideratele noului se- ; 
] zon : imbunătățiri substanțiale pe toate planurile ! 
; pentru asigurarea calificării reprezentativei la C.M. ! 
; și a unor evoluții valoroase ale echipelor pârtiei- ! 
! pante la cupele europene
«■•vwvmVvvw

sc încerce remedierea lor tocmai 
in săptăminile pregătitoare ale 
noului sezon. Referitor la aces
te retrospective întocmite de 
organul tehnic al F.R.F. facem 
sugestia ca și „Cupa Româ
niei", competiția nr. 2 a fotba
lului nostru, să-și găsească 
ea locul în analiză. Dar 
pe scurt, principalele idei, de-

rWWWWWta-A

ficiențele constatate de analiza 
Colegiului central 
rilor.

Mai întîi unele 
de ordin general : 
jocurilor desfășurate in ediția 
de campionat 1976—77 nu a 
depășit-o pe aceea a ediției de

al antreno-

considerații
• Valoarea

(Continuare in pag. 2-3)

preocupările, 
organizatorică, 

desfășu- 
Daciadei, 

responsabilitatea cu care fac
torii cu atribuții tratează a- 
ceastă problemă majoră a spor
tului nostru, redacția inaugu
rează astăzi o suită de mate
riale pe care le vom publica 
la rubrica DACIADA — ÎN
TRE CERINȚE ȘI REALITĂȚI. 
Pe itinerarul nostru, prima 
„oprire" — în județul Dolj.

Combinatul chimic : 
PREOCUPĂRI PENTRU 

ASIGURAREA 
BAZEI MATERIALE

Pentru ca un număr cit mai 
mare de angajați ai Combina
tului chimic Craiova să fie cu
prinși in activitatea sportivă, 
aici s-a trecut, mai întîi, la 
asigurarea bazei materiale. Așa 
au luat ființă, în principal prin 
muncă patriotică, două terenuri 
de fotbal, unul de volei, un 
bazin de înot, iar pînă la 15 
august vor fi terminate și date 
în folosință o popicărie, cite

un teren de volei și tenis. Ar 
mai fi de amintit că în același 
mod au luat ființă mici bazo 
sportive în cartiere (la Craio- 
vița Nouă, de pildă), că în 
noile blocuri de nefamiliști s-a 
amenajat, la fiecare etaj, o în
căpere in care să se poată juca 
șah și tenis de masă. Tot pen
tru asigurarea reușitei acțiuni
lor sportive din cadrul „Da- 
ciadei" au fost pregătiți nu mal 
puțin de 185 instructori spor
tivi la diferite discipline.

Buna organizare a dus, fi
rește, la rezultate pe măsură. 
Astfel, în cadrul noului combi
nat chimic craiovean s-au ini
țiat diferite manifestări care 
au atras pe terenurile de sport, 
în excursii și drumeții, o mare 
parte din tinerii, din angaja
ții acestei unități economice. în 
campionatele asociației, de 
pildă, sint angrenate 35 de e- 
chipe de fotbal, 16 de volei, 12 
de handbal ; la cele șase „du
minici cultural-sportive" au 
fost prezenți numeroși angajați, 
împreună cu familiile lor ; 40 
la sută dintre 
hatului și-au 
Complexului 
tate”. Este de . . .
unea „Prietenii pădurii". în 
fiecare duminică, la ora 8, un 
număr de 200—300 de persoane

angajații combi- 
trecut normela 

„Sport și sănă- 
reținut și acți- 

i pădurii".

Modesto FERRARiNI

■ (Continuare în pag. 2-3)
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ATLETIC
.MARȘUL* IȘI DESEMNEAZĂ 

ASTĂZI CAMPIONUL

Astăzi, la ora 17,30. se va da 
startul în cursa de 20 km marș 
contînd pentru campionatul re
publican pe anul 1977, indivi
dual și pe echipe. întrecerea va 
avea loc pe traseul din str. 
maior Coravu. Printre concu
renți se află C-tin Stan, Ion 
Găsitu, Cornel Patușinschi, L. 
Pescaru, Tănase Brandl, Leo
nida Caraiosifoglu, frații Cos- 
tache etc. Pentru ca un măr
șăluitor să intre în posesia tit
lului de campion național, el 
trebuie să înregistreze, potrivit 
regulamentului competiției, cel 
mult un rezultat de 1.29:00,0, 
ceea ce nu este deloc prea 
ușor. în clasamentul pe echipe 
formațiile sînt alcătuite din pa
tru concurenți, dintre care con
tează primii trei sosiți.

Gălățeanca Fița Lovin, in po
ziția a doua, in timpul cursei de 
800 m la „internaționalele" din 

acest an

pentru 
ale al
in

OF-ul UNUI MARATONIST !...

au
Ne

Sportivi la locul de muncă

ACEEAȘI PASIUNE Șl DĂRUIRE 
ÎN SPORT, CA Șl

ÎN ACTIVITATEA PRODUCTIVĂ
DIN 5

4 SF

Atletul Ion Urse, de la clu
bul bucureștean Olimpia, ne-a 
trimis o scrisoare în care își 
povestește oful de la recentul 
campionat republican de ma
raton de la Craiova. Cursa, 
desfășurată pe o căldură sufo
cantă, i-a triat foarte sever pe 
cei 40 de concurenți care au 
luat startul, dintre aceștia nu
mai 13 reușind să încheie în
trecerea. A fost o cursă foarte 
grea, care a necesitat mari e- 
forturi din partea tuturor. Din 
păcate, la capătul celor 42,195 
km pe cîștigător, tînărul atlet 

dinamovist Gheorghe Buruiană, 
nu l-a așteptat tricoul de cam
pion național deoarece, poate 
și din cauza căldurii, el n-a 
realizat norma de 2.23:00,0. Alți 
concurenți, între care și cores
pondentul nostru, au depășit 
termenul de 3 ore, stabilit pen
tru închiderea controlului, și au 
găsit închisă... poarta stadionu
lui ! Ion Urse mărturisește că, 
Împreună cu alți doi alergători, 
ar fi vrut să abandoneze cursa, 
dar neexistînd o mașină de sal
vare care să-i adune de pe 
traseu pe cei în asemenea si
tuație, oamenii au fost nevoiți 
să ajungă pe jos pînă aproape 
de linia de sosire, aflată însă 
Înapoia „porților închise" ale 
stadionului craiovean ! Iată un 
aspect peste care nu trebuie 
trecut cu prea multă ușurință, 
deoarece într-o asemenea cursă, 
extrem de dură, pot avea loc 
șl unele lucruri neplăcute ! A- 
cum, din fericire, acestea n-au 
existat, dar altă dată....

tregime atenția, fapt 
care rezultate deosebite 
tor alergătoare pe 800 
trecut ca și neobservate, 
facem acum o plăcută datorie
din a reveni asupra ultimei 
performanțe înregistrată de 
Fița Lovin, cu prilejul recen
tului concurs internațional de 
la Leipzig. în acest concurs, 
alergătoarea gălățeancă s-a 
clasat a doua, după reputata 
Ulrika Bruns (fostă Klape- 
zynski, 1:57,06 jn 1976) care a 
înregistrat timpul de 2:00,2 iar 
Fița a fost notată cu 2:00,7. 
Această performanță reprezintă 
pentru Fița Lovin recordul ca
rierei sale sportive. Lista româ
nească a celor mai bune per
formere pe această distanță 
cuprinde următoarele nume : 
1:58,64 Mariana Suman, Sofia 
1974, 1:59,19 Ileana Silai, Bucu
rești 1977, 2:00,7 Fița Lovin, 
Leipzig 1977, 2:01,74 Natalia 
Mărășescu, Atena 1976 etc.

Fița Lovin este născută
14 ianuarie 1951, la Braniștea 
Galați și face parte din Clubul 
sportiv universitar din Ga
lați.

la

CRISTINA COJOCARU, O MARE 
SPERANȚA

EVOLUȚIA SPECTACULOASĂ 
A FIȚEI LOVIN

dinSpectaculoasa prestație 
acest sezon a admirabilei 
noastre campioane Ileana Silai 
aproape că ne-a reținut în în-

ANUNȚ
Biblioteca Centrului de 

cercetări pentru educație 
fizică și sporț s-a mutat 
în bd. Muncii nr. 37—39 
(sector 3), alături de Cen
trul de medicină sportivă 
șl funcționează după ur
mătorul program : luni,
miercuri și joi între orele 
10—15 ; marți și vineri în
tre orele 10—18,30 ; sîm- 
bătă între orele 7,30—12.

în același context vom su
blinia și rezultatele speranței 
semifondului nostru, craio- 
veanca Cristina Cojocaru (an
trenor Mihai Nlstor, la Școala 
sportivă Olimpia) care a avut 
în 1977 un sezon de concursuri 
remarcabil. Anul trecut, pe 
cînd era junioară III, a fost 
prima noastră alergătoare la 
600 m (1:35,5) iar în acest an 
a devenit campioană națională 
la 800 m a junioarelor de cat. I 
(2:08,7 — nou record republican 
dar pentru cat. a Il-a), iar du
minica trecută a cîștigat și 
titlul balcanic de junioare cu 
2:10,07. La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni Cristina, împreună cu 
alți tineri atleți români, se va 
număra printre competitorii 
„Concursului Prietenia" de la 
Sofia. Și pentru că veni vorba 
de acest important concurs, 
iată cîțiva dintre atleții noștri 
care evoluează, începind de 
astăzi. pe stadionul Vasil 
Levski : C-tin Ivan și Nic. lo- 
niță — 100 m, Adrian Miklos
— 800 m, Mareei Bogdan — 
110 mg, Adrian Proteasa, Liviu 
Maftei — înălțime. Liviu 
Andrei — triplu, Otilia Șomă- 
nescu — 100 m, Viorica Bobu- 
țan — 400 m, Elena Marinescu
— înălțime etc.

Rubrică realizată de
Romeo V1LARA

Pe o temperatură de 30 de 
grade la umbră, lingă un cup
tor gigant care Iradia și el o 
căldură Înăbușitoare, Brigita 
Sebesteyn — una din cele mai 
tinere subinginere de la între
prinderea pentru lianți din De
va — avea o comportare atit 
de firească, de parcă se antre
nase anume să suporte acea 
mare zăpușeală. Pe o pasarelă 
înălțată la mai mult de 25 de 
metri, ea supraveghea funcțio
narea cuptorului și, din cînd 
în cînd, își nota cite ceva în- 
tr-un carnet pe care-1 scotea 
din buzunarul halatului ei al
bastru. Cu casca de protecție 
aeoperindu-i părul bogat, sub- 
inginera părea singura forță 
capabilă să strunească mașini
le uluitor de complicate de 
producere a cimentului. Tehno
logul șef al întreprinderii, in
ginerul Aurel Bordeanu, altfel 
deloc darnic in cuvinte de 
laudă, avea să ne spună : 
„Brigita face munca unui ingi
ner. Deși este incă stagiară, 
pentru că nu a împlinit nici 
un an de cind a absolvit In
stitutul de subingineri din Hu
nedoara, ea și-a însușit repede 
tehnica măcinării. Acum se spe
cializează în problemele consu
murilor specifice, reușind să 
prelucreze cu mare exactitate 
informațiile culese".

Cititorul dorește, desigur, să 
afle ce legătură există între o 
subingineră specialistă în ci
ment și un reportaj de sport. îl 
informăm, de aceea, 
că Brigita Sebes
teyn este jucătoa- 
rea „nr. 1“ a e- 
chipei divizionare 
B de volei Cor
vinul Deva. Ea cu
noaște întreaga is
torie a acestei 
chipe, pentru că 
este una din cele 
mai vechi jucătoa
re, de peste zece 
ani conducînd for
mația Jn calitate 
de căpitan al ei. 
De altfel, cei mai 
mulți dintre co
legi vorbesc des
pre ea cu apelati
vul „Căpitan Bri
gita" ! Sună fru
mos, dar mai ales 
sună adevărat. „O 
admirăm pe Bri
gita Sebesteyn — 
ne spunea tehnici
anul Cornel Betea 
— pentru 
cunoștințe 
cialitate, 
modestia 
și pentru finețea cu 
care știe să dea o pasă, 
o minge și să-și conducă in teren 
echipa. Noi, cei care lucrăm 
cot la cot cu ea, încercăm une
ori să-i găsim defecte. Singurul 
ar fi acesta : nu a reușit, incă, 
să promoveze echipa in Divi
zia A !“. Inginerul Alexandru 
Marian — cel care, nici nu știm 
de unde, în cîteva minute a 
procurat aparat și film, făcînd 
fotografia pe care o publicăm 
alăturat, își exprima admirația 
față 
atît 
mai 
car 
din 
mente, pentru meciuri oficiale 
sau de pregătire.

Dar și mal îmbucurător este 
faptul că întregul lot al jucă
toarelor de volei de la Corvi-

de sport. îl

nul Deva este educat în cultul 
muncii. Chiar in zilele vizitei 
noastre la Deva, Terezia Șlio- 
pu și Mariana Mircea se pre
găteau să devină studente la 
același institut de subingineri 
din Hunedoara. Maria Ocnea- 
nu, care și-a făcut studiile su
perioare, este acum o apreciată 
economistă la întreprinderea de 
construcții din Deva și, se în
țelege, o foarte bună și experi
mentată voleibalistă. Despre 
Eugenia Marcu, cea mai tînără 
jucătoare (17 ani), componentă 
și a echipei naționale de tine
ret și a lotului olimpic de per
spectivă, ne-a vorbit prof. 
Cornel Bărdan, directorul lice
ului nr. 2 din Deva, unde este 
elevă : „Dacă Eugenia Marcu 
n-ar fi mers bine cu școala, aș 
fi fost primul care s-o sfătu
iască pe mama ei să-i interzică 
să facă sport. Dar eleva noas
tră este foarte silitoare la în
vățătură și, aflu cu satisfacție 
de fiecare dată, dă randament 
maxim și tn echipa de volei. 
Ceea ce nu poate să fie decit 
o mîndrie pentru școală".

Ce ar mai fi de spus despre 
aceste tinere ? Doar un singur 
lucru : prin pasiune, prin mun
că conștiincioasă șl dăruire ele 
au făcut dovada faptului că în
tre sportul de performanță, pe 
de o parte, și activitatea în 
producție, la facultate sau la 
școală, pe de altă parte, poate 
exista o deplină armonie. Ar
monie creată și întreținută șl

Vacanța mare a elevilor. 
Numim această perioadă și 
„al IV-lea trimestru" al anu
lui școlar, in care sportul de
vine materie principală de 
studiu...

Sau ar trebui să devină. 
Cel puțin aceasta este con
vingerea pe care ți-o dau te
renurile de sport goale ale 
unor licee din Tg. Jiu. Spor
tul școlar de aici a fost „to
ropit" total sau aproape total, 
duminică 24 iulie. Pentru că, 
tncercind să facem cunoș" " 
cu elevii sportivi din 5 
(„Ecaterina Teodoroiu", 
dustrial nr. 2 și 3, nr. 
chimic), adică cu cel din 
dul cărora ar trebui să 
campioni și recordmani 
care-și petrec o parte a 
pului liber tn compania exer
cițiului fizic, n-am reușit să 
tntUnim decit 3 liceeni și un 
elev de școală generală : L. 
dlnlceanu — cl. a Xl-a, Ta
tiana Buzdugan — cl. a Xl-a, 
Alexandru Votaescu — cl. a 
X-a și Gabriel Votaescu — 
cl. a IV-a. Aceștia fucau te
nis pe un teren bitumlnizat, 
dar fără plasă, tn curtea li
ceului „Ecaterina Teodoroiu". 
l-am întrebat : „Dacă vom 
organiza, duminica viitoare, 
un concurs de tenis, veți 
participa 7“ „Desigur" — a 
fost răspunsul. „Dar am avea 
și alți amatori 7“ „Oho, nu
mai să-1 anunțăm

Așadar, ce bine ar fi fost 
ca cei cărora le revin tndato-

LICEE
riri In 
canței și-ar 
serios. Prog 
ceastă perie 
cu siguranțl 
casară. Nu s 
ntția un tui 
să se extini 
duminici % i 
Intre 
de școli, all 
din 10 sau 
doar o slng‘ 
virată „Cui 
lor din Tg.

licee ranță, însă,
in- pline se afle

4 fi teres al ele-
rin- mai că, așa
iasă nici un cad
sau tn municipi-i

tim- profesori dt
s-a preocup 
Inspectorul 
me de spot 
ne oferă ca 
că In acel n 
tn oraș dec 
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acasă ce fac
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„DACIADA" între
(Urmare din pag. 1)

e-

bogatele 
de spe- 

pentru 
ei, insă Căpitanul echipei de volei Corvinul Deva 

ți mașina sa complicată...
de opinia tonică a celor care 
iubesc sportul dar pretind, în 
același timp, voleibalistelor de 
la Corvinul randament egal și 
la locul lo-r de muncă.

să ridice

Si

Ion GAVRILESCU

cerințe

de o colegă de serviciu 
de conștiincioasă, cu atît 
de admirat cu cit nici mă- 
o singură dată nu a lipsit 
producție pentru antrena-

• „FESTIVALUL IZVOARE
LOR". In frumoasa stațiune 
Izvoarele, de lingă Baia Ma
re, peste 10 000 de cetățeni au 
luat parte recent la o no
uă ediție a festivalului cultu- 
ral-sportlv atlt de îndrăgit 
aici. Tineri și vîrstnici s-au în
trecut la fotbal, handbal, tir, 
ciclism, la trasul la frlnghle și 
urcarea pe stilp. Printre cîș- 
tigătoril frumoaselor întreceri 
s-au numărat echipele Gloria, 
Confecția și Minaur Baia Ma
re, Șt. Roșoveanu (Liceul de 
construcții), Luciana Graur 
(Șc. gen. Lăpușel), D. Haller 
(Liceul Baia Sprle), D. Pop 
(Viitorul B. Mare), C. Aile- 
nei (I.M.M.N.) șl A. Dărăban 
(din cartierul Fernezîu) • O 
FRUMOASA BAZA SPORTI
VA. Elevii șl cadrele didacti
ce de la școala generală nr. 
6 din Giurgiu, în frunte cu 
entuziastul director N. Lobda, 
un pasionat al sportului, și-au 
amenajat prin muncă patrio
tică o frumoasă bază spor
tivă, compusă din terenuri de 
volei, handbal, baschet, tenis 
de cîmp și minifotbal. a NOI 
ECHIPE DE FOTBAL se afir
mă în mediul rural din ju-

dețui ilfov. Anul acesta, în 
campionatul județean, catego
ria „Promoție", au promovat 
Progresul Fundulea, Pescăru
șul Grădiștea, Recolta Tărtă- 
șești și Biruința Cetate • ÎN
TRECERI LA TlRGU FRU
MOS. Clubul tineretului și

noua bază sportivă de la Ca
sa pionierului au găzduit 
reușite manifestări sportive 
în cadrul „Daciadel". Zeci șl 
zeci de tineri s-au întrecut la 
tenis de cîmp, tenis de ma
să, șah. Printre cei mai buni 
s-au dovedit a fi D. Știrbu, 
M Dlaconu, P. Dămătar. în
trecerile au fost organizate 
de Casa de cultură și Comi
tetul orășenesc al U.T.C., 
care au oferit primilor cla
sați frumoase cupe, diplome

șl premii în obiecte sportive. 
Aceste manifestări au consti
tuit la Tg. Frumos o reușită 
propagandă pentru sport • 
„CUPA BALANȚA". Asocia
ția sportivă de pe lingă Între
prinderea siblană Balanța a 
organizat cea de-a 10-a edi
ție a competiției de masă Ia 
fotbal „Cupa Balanța". La 
start s-au aliniat 1« echipe, 
reprezentînd diferite sectoare 
de producție. Trofeul a reve
nit jucătorilor din secția scu- 
lărie, care, In finală, au în
vins cu 4-1 pe cei de la pre
lucrări H.P. a NOI AMENA
JĂRI LA SF. GHEORGHE. 
Se dezvoltă baza materială a 
sportului din această locali
tate cu noi amenajări, prin
tre care și un patinoar. Pen
tru darea cît mai repede In 
folosință a noilor dotări, ti
nerii din cadrul unităților de 
industrie locală, de pildă, 
s-au angajat ca în timpul lor 
liber să presteze sute și sute 
de ore de muncă patriotică.

Relatări de Ia V. Săsăranu, 
Tr. Barbălală, D. Moraru- 
Sllvna, D. Păpușoiu, T. Manta 
și Gh. Briotă.

g
g

(bărbați, femei, copii), pleacă 
din Lunca Jiului în pădurile 
din împrejurimi unde petrec o 
zi în mijlocul naturii făcînd, de 
fiecare dată, mult sport. în 
concluzie, numai cuvinte de 
laudă pentru ceea ce a reali
zat pînă acum asociația sdot- 
tivă Chimica în cadrul „Dacia
dei”.

întreprinderea de confecții: 
O „DISPARIȚIE" CU UR

MĂRI NEDORITE
La întreprinderea de con

fecții Craiova, după cum ne 
informa președintele asocia
ției sportive Confecția, ing. 
Cornel Toma, lucrează mii de 
femei" — dintre care, comple- 

ar 
să- 
or- 

«>

tăm noi, un mare număr 
trebui atrase, în interesul 
nătățil lor, la practicarea 
ganizată a educației 
sportului.

Ce se întîmplă în 
in această direcție ? 
cabil este faptul că circa 5 000 
de femei fac zilnic gimnastică 
la locul de muncă, că multe 
dintre acestea au venit „cu 
plăcere, mobilizarea lor nefiind 
deloc grea", cum ni s-a spus, 
la diferite crosuri organizate 
în cadrul „Daciadei”, că a- 
proape 800 de tinere și-au tre
cut normele în cadrul Comple
xului „Sport și sănătate".

fizice

fapt aid, 
Remar-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Se face 1 
de ceea ce 
pentru atra; 
sport dintr 
de necrezut 
sportivă ! 1
cerea intre; 
pe aceasta 
nuri de har 
să fie depo: 
porar“, s-a 
situația dâi

I.T.M.Ă?! 
FACE

Trebuie i 
ceput : la 
mașini agri 
tul este ur 
lor ca și al 
participarea 
acțiunile 
„Daciadei" 
acest sens, 
al asociație 
cipă 10 ecl 
organizate i 
gaj ați cu 1 
nicile cultul 
zate pînă t 
reușite. Un 
tineri și-ar 
mele Corni 
sănătate" i 
din ele.

Iată ins’ 
George Tor 
sociației 
„Evidente 
mulțumit^-, 
tru cele cît 
ai întreprii 
care predoi

Acesta e: 
I.T.M.A. C: 
puțin față 
atragerea i 
ticarea edi 
sportului. C 
la această i 
Am aminti 
inexistența 
lipsuri org 
final, întru, 
tat un ten 
slruim o b: 
care Const: 
tar-ah€-J.I 
altceva : „I 
dar fiindcă, 
făcut nimic

Chiar și 
constatări s 
cluzie evidc 
depune inie 
bune. Din 
destule unii 
„Daciadei" 
nuri și ipt

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA

ORIUNDE VA 
[ LA „LOZ 
un sistem de 

ți la Indemîna 
se oferă po

sibilitatea de a putea cîștlga 
autoturisme „Dacia 1300“ șl

„Skoda S 100 șl mari premii ta 
bani. Vă prezentăm pe cîțiva
dintre partlcipanțil care au in
trat ta posesia marilor cîștigurl 
ta luna Iulie a.c. : Dascălu An
gelica din com. Borlești. jud. 
Neamț — autoturism ,,Skoda S 
100“ ; Voicu D. Oprica din Se- 
garcea, județul Dolj — 20.000 lei; 
palade Cristina din Giurgiu, jud. 
Ilfov — 10.000 lei ; Lungu Silvia 
din Dorohoi, județul Botoșani — 
10.000 lei. Procurațl-vă țl dv., de 
la agențiile Loto Pronosport, de 
la vînzătorii volanți și de la uni
tățile cooperației de consum, co
merțului și poștei LOZUL ÎN PLIC !

J¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

NU UITATI I < 
AFLAȚI JUCAȚT 
IN PLIC" 
joc simplu 
tuturor. Vi

PRONOEXPRES DIN 3
AUGUST 1971

FOND 
GURI :

GENERAL
1.112

REPORT
247.264 lei și
260.231 let

DE
.201 lei din

CIȘTI- 
care :

CATEGORIA 
CATEGORIA

Extragerea I : 35 39

Extragerea a H-a. : 
13 43

15 27

1 : 
A :

44 40

21 14 12

a-pentru 
face astfel : 

la

Plata cîștigurilor 
ceastă tragere se va 
în municipiul București de 
11 august pînă la 3 octombrie 
1977 ; în țară, de la 15 august 
pînă la 3 octombrie 1977 ; prin 
mandate poștale începind de la 
15 august 1977.
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ADM/NISTRATIA ASIGURĂRILOR Dt STAT

asigurarea. De aceea ADAS vă

STIMAȚI CITITORI,
Vacanțele și concediile î 

sînt plăcute, indiferent -£ 
de anotimp ; acestea vor j 
fi și mai plăcute cu con- f 
diția să nu neglijați un I 
amănunt, care, în unele 
cazuri nedorite, poate a- T 
vea o mare însemnătate: T 

__ „______ ___ ______ ______ _ . _ recomandă ca înainte de a î 
pleca la drum să luați măsuri de prevedere și să încheiați J 
o asigurare de accidente „Turist". Durata acestei asigurări ț 
este de o lună, iar prima de asigurare este de numai 15 î 
lei, pentru o sumă asigurată, totală, de 60.000 de lei. -k

Pentru informații suplimentare și pentru contractarea de j 
asigurări vă puteți adresa responsabililor cu asigurările din f 
unitățile socialiste, agenților și inspectorilor de asigurare I 
sau, direct, oricărei unități ADAS. -k

M. VALE
(Urm
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urmărirea I

La ora apariției acestor rân
duri, jucătorii echipei F.C. 
Constanța se află pe meleagu
rile sibiene, unde chiar astăzi 
își vor începe turneul lor de o 
săptămînă printr-o partidă a- 
micală cu divizionara B Șoi
mii.

I-am vizitat 
la ei acasă, 
acest scurt 
căruia vor 
trei meciuri 
die, Aurul 
Hunedoara,
de-al doilea lor joc de la re
luarea pregătirilor, perioadă 
în care efectuaseră 18 antre
namente. Ca parteneră o 
veau de această dată pe cea
de-a doua formație (în ordine 
valorică) a orașului, divizionara 
B Portul Constanța. Desfășu
rat pe stadionul „1 Mai”, acest 
Joc a plăcut celor peste 1000 
de spectatori prezenți în tri
bune. Dar nu puțini dintre ei, 
în fața ambițioasei replici pe 
care o dădeau în teren cei 
de la Portul (în rîndurile că
rora evolua și Mărculescu, ce
dat de F.C. Constanța), s-au 
grăbit să-i apostrofeze și să-i 
ia peste picior, enervîndu-i ne- 
Justificat și nesportiv, pe divi
zionarii A. Oare atît de repede 
au uitat acești 
facția pe care 
le-au adus-o la 
trecutei ediții 
cînd n-ar mai 
facă pentru ei ? Fenomenul se 
pare, însă, că nu este izolat. 
Euforia determinată de rămî- 
nerea echipei constănțene în 
prima divizie a trecut destul de 
repede și unii dintre cei ce pă
reau apropiați acestei echipe 
s-au detașat, treptat, de ea și 
de problemele ei, chiar și fără 
a-și da seama. S-a uitat că 
foarte curînd 
campionat

suporteri satis- 
aceiași jucători 
ultimul meci al 
de campionat, 
fi știut ce să

că 
începe un nou 

și printre cei cu
prinși de această amnezie se 
află și gospodarii ’ ’ ’ *
constănțean, care, 
nl s-a spus, nu _ . 
corespunzător terenurile de joc 
și de antrenament.

Și totuși, vacanța 
iar startul 
campionat 
Antrenorii 
principal, 
— secund) 
țenl, în frunte cu căpitanul lor, 
Antonescu, care — după cum 
ni s-a spus — rămîne același 
viu exemplu de dăruire la an
trenamente și în joc, se stră
duiesc să-1 pregătească cit 
mai bine, cu seriozitate și tra
gere de inimă, 
mente participă, 
tate, următorii 21 de jucători 5 
Ștefănescu, Popa, Sărăcin (ve
nit de la Portul) — portari; 
Mustafa, Antonescu, Nistor,

stadionului 
după cum 

îngrijesc

a trecut, 
în noua ediție de 

este foarte aproape. 
(Gheorghe Ola — 

Constantin Tîlvescu 
și jucătorii constăn-

La antrena- 
cu regulari-

Toader (revenit de la Portul), 
Borali 
Turcu, 
Gache 
Petcu, 
rinov (ambii de la juniori) 
mijlocași ; Zamfir, 
Tararache, Leu (de la 
Medgidia), Mincă (de la Agro
nomia București)
Din lot mai fac parte Peniu 
(aflat în tratament din cauza 
recidivării unei vechi leziuni 
la coapsă) și Bălosu (el a avut 
hepatită și se află acum în 
convalescență, urmînd a-și 
relua pregătirile după 1 ianua
rie 1978). Gătej ar fi fost tre
cut și el la număr, dar nu s-a 
prezentat la pregătirile echipei, 
intenționînd să se 
un alt club.

Simpla lectură 
nume ne convinge 
stanța continuă procesul 
ceput în sezonul trecut — pro
ces impulsionat și încurajat de 
forurile locale — al întineririi 
lotului divizionarei A, al re
construcției echipei cu elemente 
promovate din propria pepi
nieră de juniori sau din județ. 
Dealtfel, din lotul care se pre
gătește pentru noul sezon și 
care este unul dintre cele mai 
tinere din prima divizie (me
zinul fiind extrema dreaptă 
Zamfir, în vîrstâ de nici 16 ani, 
care a jucat și în sezonul tre
cut în „A“ și care se anunță 
a fi de mare perspectivă), 16 
jucători sînt constănțeni.

Desigur, în condițiile acestei 
masive infuzii de tinerețe (ale 
cărei roade se vor vedea din 
plin ceva mai tîrziu), lotul con
stănțean pare deocamdată și 
chiar este — în ansamblu — 
mal puțin valoros decît alte 
loturi cu care se va confrunta 
în campionat. Dar acest handi
cap poate fi compensat — așa 
cum cu justețe remarca antre
norul Gh. Ola — printr-un vo
lum mai mare de muncă (săp
tămînal, minimum 16 ore de 
lucru practic la antrenamente) 
printr-o pregătire mai asiduă 
pe toate planurile ceea ce, cum 
ne-am dat seama, se și face. 
Rezultatele se vor vedea la 
toamnă. Pentru a nu mai trece 
prin emoțiile din campionatul 
precedent, constănțenii 
resc să forțeze încă din 
cu scopul de a acumula 
tele necesare unui retur 
liniștit. Ei și-au propus 
claseze în final pe unul 
locurile între 4 și 10. Un obiec
tiv, firește, îndrăzneț, dar po
sibil de atins, cu condiția ca 
atmosfera bună de muncă, de 
disciplină — caracteristică aces
tei perioade — să se mențină 
și pe parcursul competiției.
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MECIURI AMICALE
• F.C.M. REȘiȚA - C.F.R. TIME— 

ȘuaRA I1—1 (1—1). Reș-iițeniii au cu—
lat vntreg lotul de jucători, cei mai 
vînstnici fiind folosiiții în repriza a 
doua. Meciul a fost atractiv numai 
în primele 45 de minute, cînd s-au 
marcat și cele două goluri. Autori: 
Drăgănicea (min, 4) pentru reșițeni 
și Roșea (min. 15) de la oaspeți- 
*" ** Reșița a utilliizat formația :

- Mioc, Hergane, Uțiu, Bo-
- Portic, Jacotă, lovan — 

Oancea, Telescu. Au
Chivu, Filipcscu, 

Porațchi, Bota, Atodhesei și 
(D. Glăvan-coresp.). 
ARGEȘ - C.I.L. SlGHET 1-1 
Partida s-a disputat la Baia 
în cadrul ,,Cupei Minerul" și

CAMPIONATUL
(Urmate din pag. 1)

campionat 1975—76, numărul 
meciurilor bune și foarte bune 
fiind foarte redus • Pregătirea 
fizică a scăzut simțitor, după 
un oarecare reviriment în pri
ma parte a returului. Ciclul 
săptămînal minimal dat de Co
legiul central al antrenorilor nu 
a mai fost respectat continuu, 
așa după cum a reieșit din con
troalele efectuate de F.R.F. Se 
pare că există o teamă comună 
antrenori-jucători față de efor
tul crescut și imperios necesar 
in fotbalul modern. Această 
teamă de „a nu se da peste 
cap" jucătorii, precum și lipsa 
unor mijloace de a o infirma 
prin măsurarea obiectivă a stă
rii de uzură, face ca instruirea 
să nu atingă parametrii de a- 
daptare • Factorul tehnic nu a 
progresat nici el și se menține 
la aceleași trăsături vechi, cu 
același procent de erori și ten
dințe de încetinire a execuți
ilor. Nu au apărut încă semne
le adaptării, tehnice la jocul în 
viteză și dificultățile' de spa
țiu sau angajament fizic • La 
majoritatea echipelor — excep
ting pe Dinamo, Universitatea 
Craiova, Steaua, Politehnica Iași, 
Jiul — se constată lipsa unei 
idei tactice de joc, a unor pla
nuri de joc, a unor automatis- 
me și reguli tactice aplicate ri
guros in condițiile disputelor

do- 
tur, 

punc- 
mai 

să se
din

Constantin FIRANESCU

Nîcolae Rainea, 
șeful atelierului de 
turnătorie fontă al 
Fabricii de rul
menți din Bîrlad, 
a cucerit pentru a 
doua oară în ca
riera sa de arbi
tru titlul de ,,cel 
mai bun cavaler
rului“. După succesul din 1974, 
iată-1 pe acesta. din 1977. 
Spectatorii de pe Stadionul Re
publicii, la finala de Cupă, i-au 
acordat aplauzele lor, ca dealt
fel adeseori și în meciuri pen
tru deciziile sale ; iar F.R.F. 
i-a înmînat un trofeu care — 
firește — îi va aminti în mod 
plăcut de sezonul 1977.

— Cum apreciați, l-am 
întrebat pe laureatul arbitri
lor, prestația dv. în sezonul 
1977, în comparație cu aceea 
din 1974 ?

— Cred că acum am avut 
mai multă constanță. încerc să 
fiu cît mai obiectiv cu mine în
sumi și spun că, atunci, poate 
am făcut unele arbitraje mai 
reușite, dar linia constanței a 
fost mai netă în 1977. Sigur 
că au existat și unele erori în 
arbitrajele mele. Știu asta și 
voi încerca să le elimin în se- 
zoanele care urmează...

— Apropo, ținînd seama 
de regulamentele interna
ționale, cîți ani de arbitraj 
mai aveți la dispoziție ?

— Am 43 de ani, deci încă 
șapte ani voi 
vîrstă impuse 
tru arbitrii 
performanță.

— Vă dorim mult succes 
mai departe. Să completăm
— acum — mica dv. fișă 
statistică și cu alte date care
— sintem siguri — îi inte
resează pe Iubitorii de 
fotbal. De pildă, cite me
ciuri ați condus pînă acum ?

— 600. Dintre acestea, 200 de 
Divizia A, iar 35 jocuri inter
naționale : 5 intîlniri între re
prezentative A, 5 între echipe 
de tineret și 25 partide inter- 
cluburi. Dețin șl o mică perfor
manță : am arbitrat semifinale 
în toate cele trei cupe europene 
și anume Ferencvaros — Stea
ua roșie Belgrad in 
Atletico Madrid — S. 
burg în Cupa cupelor 
noord — Stuttgart 
U.E.F.A.

— Am ajuns Ia 
de vîrf a carierei dv. Să ne 
întoarcem, un moment, la 
începutul ei. Cu ce meci ați 
debutat în arbitraj ?

fi în limitele de 
de F.I.F.A. pen- 
eșaloanelor de

C.C.E., 
V. Ham- 
și Feye- 

în Cupa

perioada

DIVIZIONAR-ÎNCĂ
actuale, caracterizate prin mare 
tensiune nervoasă și oboseală 
fizică. Trebuie relevat, de ase- 

cele mai 
arătat se
ce privește 
în funcție 
disputare. 

(Exemplul cel mai elocvent este 
acela că, în tur, din 153 de 
jocuri numai 15 au fost cîști- 
gate în deplasare !) • Disciplina 
jucătorilor și a echipelor in 
ansamblu a lăsat de dorit. O 
confirmare o constituie cele 23 
de cartonașe roșii și 495 carto
nașe galbene, numărul mare 
(36) de jucători divizionari sus
pendați pentru alte diferite a- 
bateri de la regulament. Echi
pele care au acumulat cele mai 
multe cartonașe au fost : Jiul 
(44 galbene), F.C.M. Galați și 
Corvinul (cite 43 galbene), Ra
pid (40 galbene și 3 roșii), 
Steaua (28 galbene și 4 roșii). 
Echipele cu cele 
cartonașe primite : Dinamo (13), 
F. C. Argeș (18).
galbene și 1 roșu). • Doar un 
număr de 7 echipe au realizat, 
prin punctele acumulate, un 
procentaj de cel puțin 50 Ia 
sută (Dinamo — 73, Steaua și 
Universitatea Craiova — 60, 
A.S.A. și Jiul — 54, Politehnica 
Timișoara și Sportul studențesc 
— 50). Intre locul 16 (Rapid) și 
locul 8 (Politehnica Iași), nouă 
echipe sînt despărțite, în clasa
mentul final, doar de trei

menea, faptul că 
multe formații au 
rioasc fluctuații in 
abordarea jocurilor 
de locul lor dc

mai puține

A.S.A. (20

— Cu Confecția ETACS, 
joc din campionatul orașului 
Bîrlad. Era in 1959... Debutul 
la Divizia A l-am făcut 
1965, cu U.T.A. — Farul.

— Considerați că locuind 
la Birlad, oraș fără echipă 
în Divizia A, este un avan
taj ?

— Eu sînt fericit că locuiesc 
la Bîrlad, oraș care m-a adop
tat cu multă dragoste din 1953, 
cînd am venit pentru deschide
rea șantierului Fabricii de rul
menți. Dar, e adevărat, pentru 
un arbitru de prima divizie es
te un avantaj să aparții unui 
oraș nereprezentat in această 
competiție. Se elimină și cele 
mai mici obiecții de delegare, 
deși eu le socotesc pe acestea 
ca pornind din stări de spirit 
neconforme cu mentalitatea 
sportivă sănătoasă, cinstită.

— Pentru final, un pro
nostic. Care sînt tinerii ar
bitri care vă... amenință în 
viitor pozițiile ?

— Marea revelație a sezonu
lui este, indiscutabil, Ion Igna. 
Cred că Nicolae Raab și Teo
dor Balanovici îi calcă pe urme. 
Sper ca și Bîrladul să dea mai 
departe arbitri de valoare. No
tați numele primului candidat : 
Dumitru Munteanu.

In

Eftimie IONESCU

ȘTIRI

F.C.M. 
Windt 
țonea 
Drăgănicea, 
mai fost folosiți : 
Gabel, “ 
Bojin.

F.C.
(1-0). 
Mare, 
s-a încheiat cu scorul de 1—1 (1-0). 
Argeșenii au deschis scorul prin 
Cirstea (min 13) iar Cioi.cn a ega
lat. F.C. Argeș a folosit formația : 
Cristian — Zamfir, Olteanu, Ivan, 
Cirstea — Stancu, Chivescy, iovânes- 
cu — Leșeanu, Dobrin, Roșu. Au mai 
jucat : Spericrtu, Bârbuiescu, Stan, 
Ancuță, Iatan (V. Sâsâranu-coresp.).

I.C.I.M. BRAȘOV - OLIMPIA SA- 
TU MARE 2-2 (1-1). Olimpia a
susținut al doilea joc în județul 
Brașov, de dota aceasta întilnind 
formația I.C.I.M. Brașov, Au marcat: 
Arineanu (min. 7) și Dobre (min. 
76) de la gazde, Mathe (min. 21) 
și Smarandache (min. 78) de la 
oaspeți. Ol'impia a utilizat următo
rul ,,11" : Pustai — Marcu, Smaran
dache, Matei, Bocșa — Szabo, Kei
ser, Both — Gherine, Mathe, Demar- 
cek. Au mal jucat: Reș, Popescu, 
Popa, Bathori 11, Balogh, Mureșan, 
Hațeganu, Heivei și Ghenceanu. (C. 
Gruia-coresp.)

F.C. BIHOR - VOINȚA ORADEA 
3—1 (1—0). Golu-rile au fost realizate
de Ghergheli (min. 31, 60 și 73)
pentru bihorenl, respectiv Gerocs 
(min. 66 dim 11 m.). F.C. Bihor : 
Vidac — Z. Neghi, Bigan, M. Ma
rian, Popovici — Room, Petrovici, 
Georgescu — Lupău, Florescu, Gher- 
gheli. Au mai jucat : Albu, Lucaci, 
Zare, Schwartzman și Fildan. (I. 
Ghișo-coresp.).

OLTUL SF. GHEORGHE - PRO
GRESUL BUCUREȘTI 1-0 (1-0).
Unicul got a fost înscris de Siklodi 
(min. 75)

MĂGURA CODLEA 
(2—3). Au marcat : Zahîu (2) 
ducanu de 
boș de la 
coresp.).

FORESTA 
N1CA IAȘI

NITRAMONIA 
VERS1TĂTEA CRAIOVA 1-2 , .
Au marcat : Ungureanu (mim. 30) și 
Cîrțu (mim. 72), pentru Universita
tea, și Drăgoi (min. 63), 
Nitramonia. Craiovenii au 
următoarea formație : Boldici 
46 Purcaru) — Ungureanu, 
Purima, Donose “ _ 
ru (min. 80 Stâncescu), l 
(min. 65 Irimescu) — Cîrțu. 
deanu, Marcu.

(Gh. Briotă-co-resp.). 
------------- STEAUA

. . Și
la oaspe-ți, Ispas și 
localnici. (M. Băibulescu-

2—3 
Ră- 
Ba-

FĂLTICENI - POLITEH- 
1-0 (0-0).

FĂGĂRAȘ - UNI- 
------- ' - (0-1).

pentru 
folosit 
(min.

Tilihoî,
Negrită, Cămăta- 

ficleanu 
Bel- 

(B. Stoiciu, coresp.)

ȘTIRI ȘTIRI...
9

• AZI, LA PLOPENI, ME
TALUL — STEAUA. Divizio
nara A Steaua susține azi, la 
Plopeni, o partidă amicală în 
compania echipei locale Me
talul. Intîlnirea este progra
mată pe stadionul din Plo
peni, de la ora 16.

• SELECȚIE. Asociația spor- 
tivă „Electronica1* organizează 
în zilele de 4 (astăzi), 5 și 6 
august, selecții pentru copii și 
juniori. Se pot prezenta tineri 
născuți după 1 ianuarie 1960. 
Testările au loc între orele 9— 
11 și 15—17 pe stadionul Elec
tronica, din Intrarea Cazmalei 
(capătul mașinilor 43, 106 ; și 
troleibuzului 85).

• „CUPA DE VARA". Duminica 
s-ou disputat partidele etapei a 
4-a a tradiționalei competiții „Cupa 
de vară", lată rezultatele înregis
trate : C.S.M. Suceava — C.F.R- 
Pașcani 9-0, Foresta Fălticeni — 
Ceahlăul P. Neamț 3—1, Cetatea Tg. 
Neamț — Laminorul Roman 4—1 
(grupa I), Prahova Ploiești — Glo
ria Buzău 4—1, Ca ra imanul Bușteni 
— Flacăra Automecanica Moroni 1—3, 
Petrolul Tîrgoviște — 'Poiana Cîmpina 
0—1 (grupa a ll-a), Metalul Buc. —- 
I.C.S.I.M. Buc. 2-1, T.M. Buc. - 
Sirena Buc. 3—1, Electronica Buc. — 
Flacăra roșie Buc. 2—0 
111-a), Mureșul Deva — 
3—2, Unirea Alba I ul ia 
g fotul Cugir 2—0, C.F.R. 
F.I.L. Orăștie 1—0 (grupa a IV-a), 
Nitramonia Făgăraș Tractorul
Brașov 5—1, Torpedo Zărnești — Ol
tul Sf. Gheorghe 1—0, Progresul 
Odorhei — Chimia Oraș Victoria 4—0 
(grupa a V-a).

(grupa a 
Aurul Brad 
— Metalun-
Simeria —

DEPARTE DE CERINȚELE FOTBALULUI MODERN
puncte, ceea ce denotă o ten
dință de mediocritate.

în continuare, o succintă tre
cere în revistă a activității e- 
chipelor divizionare A prin 
prisma celor 5 trăsături esen
țiale ale jocului, trasate ca 
sarcină de Colegiul central al 
antrenorilor pentru a fi puse 
în aplicare în mod creator ca 
o necesitate de apropiere a fot
balului nostru de cerințele in
ternaționale. • Jocul cu „libe
ro" a fost bine aplicat la e- 
chipele Universitatea Craiova, 
Dinamo, Jiul, Sp. studențesc, 
F. C. Constanța și Politehnica 
Iași. De menționat asimilarea 
excelentă a acestui rol de că
tre Ștefănescu (U. Craiova), 
stabilizarea lui Păltinișan pe a- 
cest post, plusul tactic înregis
trat de Ispir (A.S.A.), Vlad 
(Corvinul) și Antonescu (F. C. 
Constanța). La celelalte echipe 
nu se poate distinge clar rolul 
libero-ului, atît în ce privește 
dublajul celorlalți fundași, cît 
și preocupările sale pentru or
ganizarea jocului. • Jocul fără 
minge a fost însușit, în anumi
te limite, de o serie de echi
pe, printre care Politehnica 
Iași, Universitatea Craiova, 
A.S.A., F. C. Argeș. La acest 
capitol pot fi evidențiați jucă
tori ca Iordănescu, Bolonf, 
Stoica, Romilă. La polul opus 
se situează Al. Moldovan, Si- 
mionaș, Cassai, Dobrin, Kun II 
și foarte mulți alți adepți ai

„odihnei statice". • Marcajul 
se efectuează, deocamdată, ex
clusiv în deplasare. în rîndul 
echipelor cu o oarecare insis
tență în această direcție ar pu
tea fi amintite Universitatea 
Craiova, Politehnica Iași, 
A.S.A., Politehnica Timișoara, 
Sp. studențesc. Dintre jucători 
pot fi citați în mod deosebit 
Sameș, Cheran, Boloni, Romilă. 
Printre echipele care neglijează 
marcajul se înscriu Steaua, 
F. C. Bihor, F.C.M. Reșița, 
U.T.A., echipe în cadrul cărora 
mijlocașii își asumă mai mult 
sarcini de atac, ignorîndu-le 
deliberat pe cele de apărare. • 
Schimbarea ritmului de joc a 
apărut sporadic doar la unele

echipe cum ar fi Steaua, Uni
versitatea Craiova, Jiul, Dina
mo și A.S.A. în rest se mani
festă un joc uniform, în care 
de multe ori se cară mingile la 
mijlocul terenului sau se caută 
finalizarea prin atacuri pozițio
nale prelungite cu masarea fără 
sorți de izbindă a adversarului 
în suprafața de pedeapsă. • 
Combinațiile sau schemele pro
prii fiecărei echipe sint incă în 
stadiul de intenție, pe ansam
blul campionatului. Pe alocuri, 
la Dinamo, Steaua. Sportul stu
dențesc, A.S.A., Politehnica Iași 
sau F. C. Bihor au apărut une
le lucruri interesante, dar ma
rea combinație specifică echipei 
nu a apărut încă.

Și acum, cîteva concluzii : 1. este imperios necesară îmbună
tățirea nivelului de joc al campionatului național, care, in ciuda 
condițiilor asigurate, se află încă departe dc cerințele fotbalului 
modern ; 2. trebuie făcute toate eforturile posibile pentru ca, în 
această toamnă, jucătorii care compun lotul reprezentativ lărgit 
să fie foarte bine pregătiți, printr-o temeinică colaborare lol-clu- 
buri. In fața fotbalului nostru stă sarcina dc mare răspundere a 
calificării pentru Campionatul mondial din Argentina, care tre
buie* îndeplinită în interesul afirmării noastre internaționale și 
realizării unui important deziderat al marii mase dc iubitori ai 
sportului cu balonul rotund ; 3. aceeași bună pregătire se impune 
și jucătorilor divizionari ai echipelor care participă la cupele eu
ropene, cărora le revine obligația reprezentării cu cinste a culo
rilor țării, a calificării în fazele superioare ale competițiilor res
pective; 4. la baza unei reale redresări a fotbalului nostru și a 
afirmării sale pe plan internațional, trebuie să sica munca sus
ținută, atitudinea de totală dăruire și de sportivitate, preocuparea 
pentru un joc de bună calitate și eficace, spiritul de ordine și 
disciplină.

Cioi.cn


NICOLAE CEAUȘESCU
A FĂCUT 0 VIZITĂ DE LUCRU

ÎN VALEA JIULUI
(Urmare din pag 1)

torească, va munci fără preget 
penlru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile de onoare ce 
ii revin în aprovizionarea eco
nomici naționale cu combus
tibil.

în continuare, în Piața mu
nicipiului Petroșani, a avut loc 
o mare 
care au 
neri din 
ingineri, 
conducere, _ 
cetățeni din Petroșani și loca
litățile învecinate.

Adunarea a fost deschisă de 
primul secretar al Comitetului 
municipal de partid Petroșani, 
tovarășul Clement Negruț, care, 
exprimînd entuziasmul miilor 
de participanți, a salutat cu 

prezența secretarului 
al partidului în mijlo- 
— semn al grijei și 
de care se bucură din 
conducerii partidului, 
a tovarășului Nicolae

adunare populară la 
participat mii de mi- 
înlreaga Vale a Jiului, 
tehnicieni, cadre de 

precum și mii de

căldură 
general 
cui lor 
atenției 
partea 
personal 
Ceaușescu, importantul detașa
ment al clasei muncitoare pe 
care îl reprezintă 
Valea Jiului.

Luînd cuvîntul 
adunării, Gheorghe 
rectorul exploatării miniere Vul
can, Gheorghe Lițcan, miner 
șef de brigadă Ia exploatarea 
minieră din Livezeni, ing. Ro- 
diea Tatulici, director la între
prinderea „Visțoza" din Lupeni, 
au dat glas bucuriei și satis
facției tuturor minerilor de a-1 
avea din nou pe secretarul 
general al partidului în mijlo
cul lor. In același timp, ei 
și-au exprimat satisfacția și 
totala adeziune la politica 
partidului nostru de ridicare 
continuă a nivelului de trai și, 
în acest cadru, de creșteri mai 
accentuate a remunerației mi
nerilor.

Minerii din Valea Jiului și-au 
exprimat dorința și au rugat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
să accepte propunerea de a 
primi titlul de miner de onoare, 
aceasta fiind o expresie a deo
sebitei prețuiri pe care mine
rii o dau preocupării și grijii

minerii din

în cadrul 
Feier, di-

pe care secretarul general al 
partidului, conducerea partidu
lui și statului o acordă muncii 
și vieții celor care lucrează in 
industria minieră, dezvoltării 
acestei importante ramuri, creș
terii nivelului de trai material 
și spiritual al celor ce muncesc 
in acest domeniu de prim ordin 
al economiei noastre naționale, 

într-o atmosferă plină de 
însuflețire ia apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntul secretarului general 
al partidului, urmărit cu vie 
emoție și deosebită atenție de 
toți cei prezenți, este subliniat, 
în dese rînduri, de puternice 
aplauze și urale. Răsună cu 
putere, înir-o firească alăturare, 
numele partidului, al secretaru
lui său general.

La mitingul de la Petroșani, 
ca dealtfel și la celelalte întîl- 
niri ale secretarului general 
al partidului cu minerii, oa
menii muncii din Valea Jiului 
i-au făcut vibrante manifes
tări de prețuire, dragoste și 
încredere, au exprimat puterni
cul lor atașament față de 
politica partidului, acordul lor 
deplin cu indicațiile -"și sar
cinile trasate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și cu această 
ocazie. La toate aceste întîiniri, 
asistența de mii și mii de mun
citori a scandat cu înflăcărare 
„Ceaușescu - P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul".

în încheierea adunării popu
lare, cei prezenți dau glas sen
timentelor lor de adîncă dra
goste și recunoștință față de 
partidul comuniștilor, față de 
secretarul său general, pentru 
grija permanentă manifestată 
față de dezvoltarea economică 
și socială a meleagurilor Văii 
Jiului, ca și a întregii țări, 
față de creșterea continuă a 
bunăstării întregului popor.

în această atmosferă entu
ziastă ia sfirșit vizita de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în bazinul carbonifer al Văii 
Jiului. Secretarul generai ai 
partidului este înconjurat la 
plecare cu aceleași sentimente 
de dragoste și stimă de miile 
de mineri și locuitori ai Pe- 
troșaniului.

GIMNAȘTI ROMÂNI LA 
KATOWICE Șl ATENA

VINERI, SIMBATA ȘI DU
MINICA se va desfășura în 
Polonia, Ia Katowice. „Cupa 
Prietenia" la gimnastică, între
cere la care țara noastră va fi 
reprezentată atît la feminin, cu 
șanse reale la o clasare pe un 
loc fruntaș, cît și la masculin. 
Echipele României pentru a- 
ceastă competiție au plecat ieri 
spre Katowice.

ASTAZI urmează să plece la 
Atena un grup de gimnaste și 
gimnaști români care, la finele 
acestei săptămîni, vor evolua 
în capitala Greciei intr-un tur
neu internațional. Vor face de
plasarea : Anca Grigoraș, Alina 
Gorcac, Gabriela Trușcă, Ro- 
dica Sabău, Dan Grecu, Mihai 
Borș, Nicolae Oprescu și Aurel 
Georgescu.

LA VARNA, ECHIPA 
FEMININĂ DE VOLEI 

A DEBUTAT 
VICTORIOASĂ : 3-1 CU 

BULGARIA
In Sala sporturilor din Varna 

a început tradiționalul turneu 
internațional feminin de volei 
cu participarea a 10 echipe : 
U.R.S.S., R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană, România, Bul
garia, Ungaria, Cuba, S.U.A., 
Polonia și Finlanda, care au 
fost împărțite în două grupe. 
Echipa țării noastre evoluează 
în serie alături 
Bulgariei, Cubei, 
mane și Poloniei.

In prima zi de 
mația română a obținut o fru
moasă ■ victorie, întrecînd echipa 
Bulgariei cu 3—1 
11). Voleibalistele 
practicat un joc 
toate că au cedat 
în care disputa a 
brată, ele și-au dominat clar 
adversarele, lăsînd o bună im
presie.

In cealaltă grupă s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
R.P.D. Coreeană — Finlanda 
3—0 și Ungaria — S.U.A. 1—3 (!).

de cele ale
R. D. Ger-

concurs, for-

(—12, 4, 10, 
noastre au 

bun și, cu 
primul set, 
fost echili-

TENISMANELE NOASTRE 
JUNIOARE - PE PRIMUL 

LOC LA HAMBURG

SCRIMERII AU UN SINGUR OBIECTIV
(Urmare din pag. 1)

unei sporite vitalități, recoman
dată de vîrstă (media, in jur 
de 20 de ani) și de ambiția de 
a mai trece un prag spre ma
rea consacrare. Au făcut acest 
pas Magdalena Chczan și Mar
cela Moldovan, doresc să-1 rea
lizeze acum Viorica Țurcan, 
Mariana Bog și mai ales foarte 
tînăra Adriana Bacioi. Flore- 
tiștii, și ei într-o formulă nouă 
de echipă (lingă Petruș și Ku- 
ki. vor apare Buricea, campio
nul țării pe 1977, FI. Nicolae și 
Mătușan) nutresc dorința de a 
obține cit mai multe și cit 
mai frumoase succese.

Pentru „individuale" există, 
de asemenea, ambiții la locuri 
de frunte. Kuki și Irimiciuc,

specialiști în „materie", repre
zintă pionii noștri cei mai a- 
vansați în această întrecere.

întreaga pregătire, efectuată 
cu dorința de angajare și cu 
ambiția de a reuși performanțe 
înalte Ia Universiadă, poate din 
satisfacții deosebite delegației 
române Ia Sofia.

Recent, la Hamburg s-a des
fășurat un turneu internațional 
de tenis la care au participat 
tinere „rachete** din mai multe 
țări europene, precum și din 
Canada și S.U.A. Din țara 
noastră a fost prezentă o re
prezentativă feminină for
mată din surorile Lucia și Ma
ria Romanov, însoțite de antre- 
noarea Ecaterina Roșianu. Ti
nerele noastre jucătoare au 
reușit frumoasa performanță de 
a se clasa pe primul loc, din- 
tr-un număr de 22 de echipe 
înscrise pe tablou.

în preliminarii, tenismanele 
românce au avut de două ori 
ca adversare selecționatele

„Cupa Mării Negre“
Ta baschet

feminin
CONSTANȚA, 3 (prin tele

fon). O mie de spectatori au 
trăit cu sufletul la gură capti
vanta desfășurare a meciului 
de baschet feminin dintre re
prezentativele României și 
Cehoslovaciei și au aplaudat 
frumoasa victorie obținută de 
sportivele țării noastre, la ca
pătul unei întreceri remarcabile 
prin risipa de energie făcută, 
prin evoluția scorului, prin rif- 
nul de joc și. uneori, nivelul 
tehnic atins. Disputată în ca- 
Țrul „Cupei Măi’zi Negre", în- 
‘îlnirea a opus echipei române 
> selecționată dornică să se 
e\ Linșeze — după înfrîngerea 
a scor (50—71) suferită cu o 

-âptămînă în urmă la Varna —

CONGRESUL MONDIAL DE EDUCAȚIE FIZICA, 
IGIENĂ Șl RECREAȚIE

CIUDAD DE MEXICO (Ager
pres). — Congresul mondial de 
educație fizică, igienă și recrea
ție a avut loc la Ciudad 
de Mexico cu participarea a 
numeroși profesori șl specialiști 
din 30 țări. Președintele Consiliu
lui internațional de Igienă șl 
educație fizică, Marcel Hebbe-

linck, a arătat 
său că temele 
agenda de lucru a . _. 
relevă interesul manifestat 
organizațiile sportive și de igienă 
din întreaga lume pentru dez
voltarea armonioasă a individu
lui, a comunităților sociale șl a 
națiunilor.

în cu vin tul
incluse pe 
Congresului 

de

DUPĂ UN JOC DE MARE LUPTA
și pregătită tactic ca atare. A- 
dică în teren au fost folosite 
permanent patru jucătoare în
tre 1,83 și 1,88 m, ceea ce a dat 
echipei cehoslovace un evident 
avantaj de talie și, deci, supe
rioritate sub panouri. Totuși, 
în ciuda acestui handicap și a... 
propriilor ratări și greșeli de 
tehnică, baschetbalistele român
ce au reușit să se desprindă în 
finalul jocului și să-și mențină 
avansul : 76—72 (38—38).

Din nou apărarea agresivă, 
intercepțiile și contraatacurile 
au fost „argumentele" hotarî- 
toare ale lotului român, care a 
beneficiat de astă dată și de 
precizia aruncărilor de la dis
tanță ale Lilianei Duțu (ală-

turi de Maria Roșianu și Dia
na Mihalic, cele mai bune din 
formația țării noastre).

Punctele echipei române: 
Duțu 21, Roșianu 19, Mihalic 10, 
Andreescu 10. Goian 4, Prăza- 
ru 4, Giurea 6, Aszaloș 2. Cele 
mai eficace de la oaspete : 
Klimesova 25, Davidova 
Blahova 11. Au arbitrat 
A. Arabadjan (Bulgaria) și 
Selinger (Israel). în deschidere, 
Cuba — Polonia 82—53 (41—29). 
Programul de joi, de la pra 17: 
Cehoslovacia — Polonia și 
România — Cuba, acest ultim 
meci urmînd a stabili cîștigă- 
toarca turneului.

14, 
bine

B.

Dumitru STĂNCULESCU

R.F. Germania, ele cîștigînd de 
fiecare dată cu categoricul scor 
de 3—0. Apoi, echipa României 
a învins, în ordine, cu 2—1 re
prezentativa Suediei și cu 3—0 
pe cea a S.U.A.

Finala turneului s-a disputat 
între jucătoarele românce și 
cele canadience. Sportivele 
noastre au terminat învingă
toare : România — Canada 2—1- 
(Lucia Romanov — N. Marois 
6—2, 7—5 ; Maria Romanov — 
W. Barlow 6—1, 6—3 ; L. și M. 
Romanov — Marois, Barlow 
5—7, 6—2, 6—7).

Turneul de la 
fost un bun prilej 
înaintea startului 
junioare a țării noastre la com
petiția internațională " 
Principesa Sofia", unde 
mează să evolueze în 
grupei zonale B, din 
începînd de la data de 
gust.

Hamburg a 
de verificare 
echipei de

„Cupa 
ur- 

cadrul 
Italia, 

12 au-

START BUN
AL FLORENȚEI MIHAI

In campionatele europene de 
tenis care se desfășoară la 
Maribor (Iugoslavia), jucătoa- 
rea româncă Florența Mihai a 
debutat cu o victorie, îritrecînd 
pe maghiara Eva Fridenzi cu
6— 3, 6—0. în proba de dublu. 
Florența Mihai face pereche cu 
campioana iugoslavă Mima 
Jausovec, ele întrecînd pe ju
cătoarele franceze Dupuy — 
Thomas cu 6—2, 6—2. La sim-

reprezentanții 
" din turul 

fost în- 
tenisman 
cp 5—7,
a pierdut 

’ ’ cu 
2—6, 3—6. Primul favorit al 
întrecerii este campionul sovie
tic A. Metreveli, urmat de 
compatriotul său T, Kakulia. 
Iată și alte rezultate, la sim
plu bărbați : Pala — Burgener
7— 6, 6—3 ; Drzymalski — Fris- 
cici 6—4, 6—0 ; Seuss — Ghe- 
nov 2—6, 6—0, 6—4 ; B. Pampu- 
lov — Ilin 5—7, 7—6, 6—4 ; du
blu bărbați : Metreveli, Kakulia 
— Martorell, Ruiz 6—1, 6—4 ; 
Ghenov, Petrov — Bîrcu, Mîr
za 7—5, 6—1 ; dublu femei : 
Biriukova, Granaturova — De
gen, Fridenzi 6—1, 6—0 ; Szabo, 
Rozsavolgy — Moskova. Bres- 
cina 6—2, 6—2 ; Reydich, Ry- 
barczyk — Pohmann, Speidel 
6—0, 6—7, 6—3.

TURNEUL DE RUGBY 
DE LA TBILISI

După ce a învins, în primele 
sale partide din cadrul turneu-

piu masculin, 
țării noastre au ieșit 
doi : Marian Mîrza a 
vins de cunoscutul 
maghiar S. Barany 
0—6 ; iar Jean Bîrcu 
la iugoslavul I. Tomovici 
-' - - - Primul favorit

lui de rugby dotat cu premiul 
ziarului „Industria socialistă" 
de la Tbilisi, Selecționata de 
tineret a U.R.S.S. cu 42—3 și 
reprezentativa Cehoslovaciei 
cu 16—13, echipa Dinamo 
București a întîlnit în cea 
de-a treia etapă formația bri
tanică „Penguins", în fața că
reia a cedat cu scorul de 9—20 
(0—9). Astăzi, XV-Ie bucureș- 
tean va juca cu echipa Uniunii 
Sovietice.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 39—12 (18—3) și 
Polonia — U.R.S.S. (tinerel) 
19—4 (9—0).

FOTBAL : 
PEKIN - RAPID 
BUCUREȘTI 0-0

PEKIN, 3 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
China nouă, echipa Rapid Bucu
rești. care întreprinde un tur
neu în R.P. Chineză, a susți
nut miercuri o întîlnire priete
nească în compania selecționa
tei orașului Pekin. Meciul, des
fășurat pe stadionul Central 
din Pekin, în fața a 80 000 de 
spectatori, s-a terminat la ega
litate : 0—0.

PENTATLONIȘTII 
JUNIORI, PE LOCUL 

LA BRATISLAVA
II

de 
ju- 
în- 

victoria echipei

Concursul internațional 
pentatlon modern pentru 
niori de la Bratislava s-a 
cheiat cu
U.R.S.S. și a lui Besonov la 
individual. O comportare me
ritorie au avut sportivii români, 
clasați pe locul secund. Iată 
clasamentele finale :
1. U.R.S.S. 15 856 p ; 2. Româ
nia 14 456 p ; 3. Franța 14 263 
p ; individual : ' ~
(U.R.S.S.) 5 359 p. Iuliu Galo- 
vici, din echipa României, s-a 
clasat pe locul 5, cu 5 003 p.

BOXERI JUNIORI ÎN 
POLONIA

Intre 1 și 4 septembrie 
va disputa 
un turneu 
box pentru 
competiție 
de specialitate va prezenta ur- 
mătoril sportivi : Ștefan Dincă 
(muscă), Alexandru Dumitrașcu 
(cocoș), Dumitru Vîlcea (ușoa
ră), Ismail Aii (mijlocie mică), 
Mihai Pascal (mijlocie), Ilie 
Captari (semigrea) și Ion Ver- 
gu (grea). Antrenor Ion Popa 
(Zalău).

echipe :

1. Besonov

se 
la Slupsk (Polonia) 
internațional de 
juniori. La această 
federația noastră

INTILNIRE CONSACRATA PROBLEMELOR
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

BERLIN, 3 (Agerpres). Dele
gația Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de tovarășul 
Nicu Ceaușescu. secretar al 
C.C. al U.T.C., aflată în vizită 
în R.D. Germană, a participat, 
în perioada 1—2 august a.c., la 
Berlin, la o întîlnire a secreta
rilor comitetelor centrale ale

organizațiilor de tineret din li
nele țari socialiste pe proble
me ale activității sportive.

întîlnirea, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, prietenească, a 
prilejuit realizarea unui amplu 
schimb de opinii și experiență 
pe probleme ale activității 
sportive în rîndul tineretului.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a ta

Waltz (Norvegia) a ______
mal bucă performanță mondială 
sezonului în proba
- 8:34,8.

Oslo, Grete
stabilit cea 

a 
de 3 000 m

probă de ob- 
de la Dublin 
austriac Hugo

CĂLĂRIE • Prima 
stacole din concursul 
a revenit sportivului 
Simon („Lavendal").

FOTBAL • La Split, echipa lo
cala Hajduk a fost învinsă de for
mația belgiană Standard Liege cu 
2—1 (2—0) * Echipa braziliană
Cruzeiro din Belo Horizonte a în
vins cu 2—1 (1—0) formația Portu-
guesa din Venezuela în competiția 
,,Copa Libertadores“.

HOCHEI • In turneul de la Gar- 
Partenkirchen (R.F.G.) : Polo- 

4—3. Golurile 
fost înscrise 
?l

mlsch
nia — S. C. Riessersee 
formației poloneze ou 
de Obtoj (2), Jobczyk Macys ia k

NATAȚ1E A 
la Moscova a 
reprezentativa

de 
igat 

U.R.S.S.
7

polo do 
de prima 
- 9 P, 
p, Cuba

cu 3 p,
(U.R.S.S.)
(1).

urmat de Bronstein 
șl Ree (Olanda) — 21/,

TENIS • Surpriză în turneul do 
la South Orange (New Jersey) : 
tînărul Jucător american Larry Got
tfried l-a întrecut cu 4—4, 
campionul polonez Wojtek 
In alte partide : Franulovici 
tram 4—1, 6-1 ; Mitton - 
4—3, 7—6 ; Cano - Haillet
6-1 ; Teacher - Madani 6-3, 
* La North Conway, canadianul 
G. Halder o reușit o surprinzătoare 
victorie cu 6—4, 2—6, 6—4 în fața
mexicanului R- Ramirez. Rosewall
1- a învins cu 6—1, 6—4 pe El Shafei,
iar Ashe pe Wilkinson cu 6-4, 
6—2. * Echipa Franței conduce
2— 1 în finala „Cupei Golea", 
care o dispută la Vichy in 
nia selecționatei Argentinei, 
locul trei, Spania o învins 
formația Australiei.

7—5 pa 
Fibak. 

— Ber- 
Taroczy 

7-4. 
4-1.

5-7, 
cu 
pa 

compa- 
Pentru 

cu 3—2

Turneul 
fost cîștii 
o 

urmată de Iugoslavia
- 6 p, U.R.S.S. (B) - 4 p, Olanda 
Si Bulgaria cite 2 p. In ultima zl 
Iugoslavia — U.R.S.S. (B) 7—7 ; Cuba
— Olanda “ ' * *
ria 7-4.

7-4 ; U.R.S.S. - Bulga-

e La recentele campio- 
AmericU Centrale și Ca- 

’ , se-
_ toate
și pe echipe

SCRIMA 
nate ale 
raibilor, desfășurate la Bogota, 
lecționata Cubei a ciștigat t 
probele individuale

ȘAH • în turneul de Ia Buda
pesta, după 4 runde, conduce Filip

U.R.S.S.
___  ____ . . să fia 
cadrul campionatului

care se 
ia Montpellier (Franța). 

„ „ ‘ preliminare : 
— Franța 3—1 : Bulgaria 
3—1 : Iugoslavia — R.

R. D. Germană
U.R.S.S. — Cehoslova-

VOLEI 
$1 R. D. 
neînvinse 
european pentru juniori, 
desfășoară ' 
Rezultate în grupele 
Polonia 
Suedia
Germania 3—0 ; 
Turcia 3—1 ; 
cia 3—1.

» Selecționatele 
Germane continuă 

în

yachting
ropean (clasa 
bul, după 4 
Minski (Iugoslavia), 
vid Howlett (Anglia) 
Balașov (U.R.S.S?

F.

• In campionatul eu- 
„Finn"), de la Istan- 

regate, conduce Fabric 
urmat de Do- 

și Aleksandr

ișettacția st administrația : București, str. V. Conta 16 i tel. centrala 11.18.05 ; secția coresp. L1.51.U9 ; interurban 437 t telex : 10.350 romsp. c. Tiparul I. P. „Inlormațla" 10363 
•’entru străinătate ; abonamente prin ILEX1M. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137. telex 11226. București, str. 13 Decembrie, nr. 3. B 1. 2. »■ »■


