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Astâ scară la Teheran,

IRAN-ROMANIA
IN MECI AMICAL

LA EOTDAL
TEHERAN, 4 (prin telex). — 

Lotul de fotbal al României, a 
sosit în capitala Iranului 
miercuri seara, la ora 21,30 (ora 
locală), după ce a făcut o es
cală la Istanbul. Pe aeroportul 
din Teheran oaspeții au fost aș
teptați de oficialități locale, zia
riști și operatori ai televiziunii.

După cum se știe, vineri 
(n.r. — azi), echipa României 
va întîlni reprezentativa Iranu
lui. Meciul a 
nocturnă, pe 
mehr", care 
de 100 000 de 
începe la ora 
deci 16,30 (ora Bucureștiului), 
cînd temperatura este mai ac
ceptabilă (22—25 de grade, față 
de 38 de grade, cît arată ter
mometrele în timpul zilei).

Joi, lotul fotbaliștilor români 
a făcut un antrenament de cir
ca o oră. constînd în alergări 
pe un teren de sport din apro
pierea hotelului „Royal Gar
dens", din centrul orașului Te
heran, unde sînt găzduiți spor
tivii oaspeți.

Vineri dimineața vor efectua 
un nou antrenament, după care 
va fi anunțat „unsprezecele" 
echipei României.

Meciul este așteptat cu deo
sebit interes.

fost programat în 
stadionul „Arya- 
are o capacitate 
locuri. Partida va 
19,00 (ora locală),

Activitatea sportivă

de masă și de performantă

UN PUNCT IMPORTANT PE AGENDA

„Cupa Mării Negre" la baschet feminin

REPREZENTATIVA ȚARII NOASTRE 
A CUCERIT TROFEUL 

DUPĂ 0 FINALĂ DE MARE SPECTACOL
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). Avem convingerea că pu
blicul constănțean a fost cuce
rit de jocul modern practicat 
de reprezentativele României 
și Cubei, finalistele „Cupei Mă
rii Negre" la baschet fe
minin. Spre satisfacția 
lor prezenți în Sala sporturilor 
(arhiplină) și răsplătind efortu
rile jucătoarelor noastre, victo
ria a revenit sportivelor ro
mânce cu scorul de 79—77 
(35—40). Acumulînd 6 puncte, 
echipa pregătită de prof. Ioan 
Nicolau a cucerit trofeul, neîn-

_ y ' _ ' clasa
ment de selecționatele Cubei 
(5 p), Cehoslovaciei (4 p) 
Poloniei (3 p). Referitor
meci vom menționa ritmul tre
pidant consemnat în toate cele 
40 de minute de joc, dăruirea 
cu care baschetbalistele și-au 
apărat șansele, precum și capti
vanta evoluție a scorului. La 
acest ultim capitol vom subli
nia că după ce formația țării 
noastre a recuperat un handi
cap ajuns la un moment dat la 
12 puncte, tabela de scor a in
dicat echilibru perfect (49—49 ; 
51—51 ; 53—53 ș.a.m.d pînă la 
77—77). Cînd mai erau 10 se-

vinsă, fiind urmată în

întrecerile cicliștilor pe velodrom

fe- 
ce-

Ș> 
la

cunde de joc Liliana Duțu a 
înscris de la distanță coșul vic
toriei. Alături de Duțu mai evi
dențiem pe Rodica Goian (sin
gura care a corespuns 
jucătoarele noastre 
Diana Mihalic, -Maria 
și Ana Aszalos. Au 
Duțu 23, Mihalic 16 
12, Goian 12, Andreescu 
Aszalos 2, Prăzaru 2 
România, respectiv Skeete 
Despaigne 14, La Paz 
Charro 12, Suarez 8, Alvarez 6, 
Perez 7. Au arbitrat bine A. 
Arabadjian (Bulgaria) și B. Se- 
linger (Israel).

în deschidere : Cehoslova
cia — Polonia 110—55 (62—23).

dintre 
înalte), 

Roșianu 
înscris : 
Roșianu 

10, 
pentru 

17, 
12,

Dumitru STANCULESCU

„O atenție deosebită trebuie acordată activi 
tații politico-educative desfășurate in întreprin 
deri și instituții, organizării activității cultural 
artistice și sportive de masă".

NICOLAE CEAUSESCU
(Din Expunerea la Congresul consiliilor 
oamenilor muncii)

Referindu-se la rolul impor
tant care revine consiliilor oa
menilor muncii în organizarea 
întregii activități din întreprin
deri și instituții, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, arăta, în 
strălucita sa expunere 
mul congres al clasei 
toare, că ,,practic, nu 
să existe nici un aspect 
ții acestora — inclusiv 
din social — care să nu 
atenția 
ducere 
muncii, 
nate in

cesc“. Firește, in sfera atribu
țiilor și îndatoririlor pe plan 
social ale organelor amintite 
se află și crearea condițiilor ca 
mase largi de oameni ai mun
cii. întreaga populație a țării 
să beneficieze de posibilitatea 
întăririi sănătății, a capacității 
de efort — prin practicarea e- 
xercițiului fizic și a sportului — 
de forme cit mai variate de 
recreare, de destindere și de e- 
ducare. Cum se materializează 
această sarcină care revine 
consiliilor oamenilor muncii, 
încercăm să ne facem o imagi
ne printr-un sondaj în cîteva 
unități economice.

la pri- 
munci- 
trebuie 
al vic- 
de or- 
stea in 

organismelor de con- 
colectivă ale oamenilor 
care să nu fie soluțio- 
comun de cei ce mun-

,VREM SĂ FIM UN SPRIJIN MEREU ACTIV>>

întreprinderea textilă „Au
rora" din Capitală are — ca 
orice întreprindere — o asocia
ție sportivă care-i poartă nu
mele, cu o conducere a sa, cu 
secții de performanță. Succesele 
mai importante rezultă însă din 
activitatea de masă, în care sînt 
angrenați mulți dintre angajați.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE MARȘ
peni) 1.36:42,0 ; 3. C. Costache 
(Farul) 1.37:09,8 ; 4. Șt. Enache 
(PTT) 1.37:39,0 ; 5. L. Pescaru 
(CSM Pitești) 1.37:55,0 ; 6. Gh. 
Jugănaru (PTT) 1.38:32,4. “
echipe : 1. PTT 9 p, 2. '
Iul Plopeni 16 p, 3.
21 p, 4. CSM Reșița 32 p. 
tineret, cîștigătorul M. Secătu- 
reanu a înregistrat 1.40:35,0.

FORMAȚIA DINAMO I, 
CAMPIOANĂ LA URMĂRIRE PE ECHIPE

A cincea zi a campionatelor 
naționale de ciclism pentru 
probele de pistă a reunit 
ieri după-amiază, pe turnantele 
velodromului Dinamo din Capi
tală, cinci formații care și-au 
disputat titlul de campioană re
publicană în cursa de urmărire 
pe echipe. Vremea însorită, 
ușor răcoroasă și fără vînt a 
permis sportivilor să se în
treacă în condiții tehnice dintre 
cele mai bune.

Favorita zilei, echipa Dina
mo I, avînd în componența sa 
doi dubli campioni ai acestui 
an (V. Marin și Tr. Sirbu) și 
alți doi alergători redutabili (V. 
Ilie și C. Cîrje), n-a putut rea
liza în serii un timp care să-i 
onoreze cartea de vizită. în 
preliminarii, formația dinamo- 
vistă a fost întrecută la dife
rență minimă de echipa 
Steaua I. în penultimul tur, 
V. Marin a sprinlat sec, dar 
ceilalți echipieri nu au putut 
să-i prindă roata, astfel că for
mația s-a rupt și pînă cînd e- 
chipierii au reușit să reintre 
în dispozitiv, timpul a trecut... 
O greșeală tactică pe care,

însă, dinamoviștii n-au mai 
repetat-o în cursa finală. 
Rezultate din serii : 1. Steaua 
I — 4:46,9 ; 2. Dinamo I —
4:47,3 ; 3. Dinamo II — 4:48,2 ; 
4. Steaua II — 4:57,9 ; 5. Olim
pia — 5:01,4. în alergările fi
nale au intrat deci în concurs 
primele patru formații. Pentru 
locurile I—II s-au aliniat la 
start Steaua I și Dinamo I, iar 
pentru locurile III—IV echipele 
secunde ale acelorași cluburi. 
De astă dată, alergînd cu toții 
în același ritm susținut, com- 
ponenții primei formații dina- 
moviste au fost cronometrați cu 
un timp foarte bun, care le-a 
adus titlul de campioni ai ță
rii. Clasament : 1. Dinamo I
(V. Marin, V. Ilie, C. Cîrje, Tr. 
Sirbu) 4:40,5 pe 4 000 m; 2. 
Steaua I (Cojocaru, Gavrilă, 
Telegdi, Dolofan) — 4:43,8 ;
3. Dinamo II — 4:46,1 ; 4.
Steaua II — 5:00,7.

Sîmbătă, de la ora 16, are loc 
ultima întrecere a campiona
telor : proba de semifond cu 
adițiune de puncte.

Gheorghe ȘTEFANESCU

Pe strada Maior Coravu din 
Capitală s-a desfășurat ieri 
după-amiază campionatul repu
blican de marș pe 20 km, la 
care au participat 35 de concu- 
renți din 7 orașe. Vremea căl
duroasă a influențat într-o oa
recare măsură desfășurarea în
trecerii, determinînd nerealiza- 
rea performanței standard 
(1.29:00) care condiționa acor
darea titlului individual. Păcat, 
pentru că învingătorul cursei, 
tînărul mărșăluitor bucureștean 
Cornel Patușinschi (Olimpia) a 
avut, în general, o prestație 
bună și un stil corect, regula
mentar.

Dacă titlul individual al 
niorilor n-a fost acordat 
la 20 de km marș, ca și 
tămîna trecută la maraton,
schimb au primit tricourile de 
campioni concurenții formației 
P.T.T. București, clasată prima 
în întrecerea pe echipe, ca și 
tînărul de 21 de ani Mihai Se- 
cătureanu (CSU Pitești) învin
gător la categoria tineret.

Patușinschi, elev al antreno
rului Dumitru Paraschivescu, a 
demonstrat ieri că locul II în 
cursa Praga — Podebrad n-a 
fost întîmplător. In cele patru 
„sferturi" ale cursei, el a înre
gistrat 22:30,0—23:00,0—23:33,0— 
25:22,8.

Iată clasamentele : individu
al : 1. Cornel Patușinschi 1.34: 
25,8 ; 2. Șt. Ioniță (Met. PIo-

Pc 
Meta- 

Steaua
La

Dar ele nu sînt numai rodul 
muncii celor cu sarcini directe 
în domeniul sportului, ci și al 
participării efective a conduce
rii colective la rezolvarea tutu
ror problemelor cu care se 
confruntă asociația. „Noi ascul
tăm periodic pe reprezentanții 
asociației, pe practicanții spor
tului, pentru a le cunoaște 
preocupările, dorințele — ne 
spunea directorul unității. An
ton Proca. președintele consi
liului oamenilor muncii — 
pentru a-i ajuta ori de cite ori 
este nevoie. Pentru că vrem să 
fim un sprijin real, mereu ac
tiv. Nu ne limităm la proble
mele producției, ci ne preocu
păm și de satisfacerea nevoilor 
oamenilor, printre care cele re- 
zuliind din dorința lor de a-și 
petrece timpul liber in modul

sc- 
nici 

săp- 
in

VILARA

(Continuare în pag 2-3)

Aspect din timpul desfășurării cursei 
Foto :

LA ANTRENAMENTE, CU GÎNDUl LA PODIUM...
Tenismanii români speră într-o evoluție bună

Formația Dinamo I, campioană a țării la urmărire pe echipe, 
in timpul cursei. Foto : I. MIHĂICA

Pentru Dumitru Hărădău, ca 
și pentru mai tînărul său coleg 
Marian Mîrza, responsabilitatea 
de a reprezenta tenisul româ
nesc la Universiada de la Sofia 
echivalează, în aceste zile, cu 
multe ore de antrenament. Cei 
doi tenismani ai clubului Stea
ua beneficiază din plin atît de 
condițiile foarte bune de pre
gătire de la baza sportivă din 
parcul Ghencea, cît și de tere
nurile din parcul Progresul sau 
de la centrul „23 August".

Luptător prin excelență — 
să ne amintim că în principal 
datorită acestei calități a cîști- 
gat meciul în întilnirile cu e- 
chipele Cehoslovaciei și Angliei 
- Dumitru Hărădău respectă 

Întocmai programul ce i s-a în
tocmit, muncește mult. Cu pri
lejul unui antrenament, am în
cercat să aflăm crîmpeie din 
gîndurile sale legate de apro
piatul eveniment la care ur
inează să ia parte. „Pe terenu

rile de tenis de la Sofia nu va 
ti pentru nimeni ușor să răz- 
oată către fazele superioare ale 
competiției — ne spune Hără
dău. In ceea ce mă privește, 
doresc foarte mult un loc pe 
podium, nu atît pentru a-mi 
satisface o ambiție personală, 
cît mai ales din obligația mo
rală ce o am față de iubitorii 
tenisului de la noi, din partea 
cărora am simțit întotdeauna 
încredere și încurajare totală".

Cu două săptămîni în urmă, 
fiind unul din jucătorii de bază 
ai echipei României în întîlni- 
rea zonală din cadrul „Cupei 
Galea", competiție ce se des
fășura la București, Marian 
Mîrza avea o comportare fru
moasă. Chiar în acele zile el 
ne spunea că luptă cu gîndul 
de a contribui la calificarea e- 
chipei României, dar și cu in
tenția mărturisită de a ocupa 
un loc în delegația țării noas
tre la întilnirile de tenis din

cadrul Universiadei. Intr-ade
văr, tocmai datorită bunei lui 
evoluții în meciurile cu Aus
tralia și Cehoslovacia, i s-a a- 
cordat încrederea de a ne re
prezenta la Jocurile mondiale 
universitare.

Cu două zile înaintea înce
perii Universiadei, în capitala 
Poloniei se va încheia una din 
zonele „Cupei Vasco Valerio". 
Dacă echipa României se va 
califica pentru finală, atunci 
Andrei Dîrzu — și el candidat 
pentru Universiadă — nu va 
putea fi prezent la Sofia. Alt
fel, de la Varșovia el va pleca 
direct spre capitala Bulgariei, 
alăturîndu-se colegilor săi de 
echipă

Toți acești trei jucători se 
pregătesc cu multă dăruire și 
dorință de a reprezenta cu 
demnitate culorile țării la Uni
versiadă.

Ion GAVRILESCU



DE LA SINAIA LA TUȘNAD

CONTRASTE PE „TRASEUL" SPORTULUI Șl AGREMENTULUI
într-un fel sau altul, toți 

sîntem „prieteni ai sportului". 
Cel puțin așa ne place 
să credem, mai ales atunci 
cînd ne aflăm în concediu, la 
mare sau la munte. După ce 
ne-am răcorit în apa mării 
sau am tras in piept aerul în
miresmat al dimineții din 
poiană, sîntem adesea ten
tați să batem mingea pe pla
jă sau ispitiți să atingem cu 
pasul potecile necunoscute ale 
munților. Sportul, practicat in
tr-un fel sau altul, este neîn
doios. măcar in zilele de vacan
ță. un bun prieten al numero
șilor tineri și vîrstnici care — 
deconectați de problemele coti
diene — devin receptivi la tot 
ceea ce le oferă natura și-și pe
trec timpul în mod plăcut și in
structiv.

S-au gindit factorii de răs
pundere în stațiunile balneo
climaterice la acești oameni 
care vin de departe să-și pe
treacă vacanța în mod plăcut și 
util ? Ce bunuri materiale Ii 
s-au pus la dispoziție pentru a 
face sport ? Răspunsurile la a- 
ceste întrebări le-am căutat 
prin mai multe stațiuni mon
tane.

Industrie de... sănătate
Se știe că pe Litoral pre

zența întreprinderii de agre
ment și producție industrială 
pentru turism (I.A.P.I.T.) se 
manifestă pretutindeni, făcînd 
ca agenda vilegiaturiștilor de 
la mare să fie încărcată cu ac
tivități, începînd cu plimbările 
pe bicicletă și partidele de te
nis, volei sau popice și termi- 
nînd cu inițierea în tainele 
înotului. Iată că această între
prindere. aflată la doar doi ani 
după semnarea actului de naș
tere, și-a făcut apariția și pe 
Valea Prahovei. La Sinaia (cu 
precădere). Bușteni și Predeal 
funcționează cu bune rezultate, 
unitățile I.A.P.I.T.. care au pre
luat în administrare și terenu
rile de tenis din localitățile 
respective pentru a deschide, la 
ele, centre de inițiere. în să- 
Iile de jocuri mecanice vor fi 
instalate mese de ping-pong, 
iar în apropierea noului hotel 
„Orizont" din Predeal se află 
în stadiu avansat de amenaja
re un complex de terenuri d<? 
tenis și volei.

în schimb, în altă parte a 
țărij si anume în frumoasa sta
țiune montană Tușnad, acti
vitatea acestei întreprinderi 
de agrement și turism 
este, din păcate, aproa
pe necunoscută. Miron Mazilu,

UN PUNCT IMPORTANT PE AGENDA CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII
(Urmare din pag 1) 

cel maj plăcut și folositor", 
într-adevăr, în preocupările 
conducerii colective se află 
deopotrivă probleme privind 
crearea și buna gospodărire a 
fondurilor asociației, procurarea 
de materiale și echipament, 
popularizarea efectelor pozitive 
pe care le are sportul (prin a- 
fișe. calendare, fotomontaje, e- 
ditate în acest scop), partici
parea la acțiunile organizatori
ce. asigurarea condițiilor de 
transport pentru sportivii de

TRADIȚIA ÎN MESERIE Șl ÎN SPORT
O vizită făcută în trei mari 

unități economice din județul 
Mehedinți ne-a dat posibilita
tea să constatăm preocuparea 
sporită a consiliilor de condu
cere ale oamenilor muncii pen
tru îmbunătățirea activității 
sportive.

La întreprinderea de vagoa
ne din Drobeta-Tr. Severin e- 
xistă o bogată tradiție sportivă 
(disciplinele cele mai iubite : 
boxul fotbalul luptele, caiac- 
canoe). transmisă — după cpm 
ni se spune — ca si meseriile, 
din tată în fiu. „Cu toate a- 
cestea, între ceea ce ar trebui 
să facem în domeniul sportului 
— opina ing. Vasiîe Bacaiu, 
directorul întreprinderii — și 
ceea_ ce realizăm este încă dis
tantă mare. S-a hotărit de cu
rînd ca între consiliul de con
ducere, organizația de part'd și 
asociația sportivă să statorni
cim o mai strînsă colaborare. 
Așa sperăm să realiz'm mult 
mai mult pentru tinerii noștri, 
pentru sănătatea lor".

Șantierele Navale Orșova 
au fost evidențiate de multe 
ori _ pentru competițiile „de 
casă" pe care le organizează la 
7 discipline sportive. pentru 
faptul că 30 Ia sută din anga
jați au trecut normele comple
xului „Sport și sănătate", pen
tru atenția de care s-a bucurat 
turismul (la diverse excursii 
organizate în 1977 au partici

șeful secției agrement, prestări 
turistice și exploatări de la 
I.A.P.I.T.. a recunoscut că în
treprinderea nu are, deocamda
tă, posibilități să onoreze toate 
cererile. Continuînd acțiunea 
de introducere a unor noi ti
puri de utilaje de agrement, 
I.A.P.I.T. va realiza o bogată 
gamă de produse și. în curînd. 
stațiunile Tușnad. Sovata, Fe
lix. Călimănești și altele vor fi 
înzestrate cu diferite instalații

Udid dc sezon
prin stațiunile montane

electro-mecanice cu caracter 
sportiv, exploatate de instruc
tori calificați (unii absolvenți 
ai I.E.F.S.).
Sportul — act întîmplătoi 

la casele de cultură ?
Cu ani in urmă, sportul figu

ra la loc de cinste în progra
mul caselor de cultură. întrece
rile de tenis de masă și șah. 
drumețiile, simpozioanele și 
alte acțiuni legau sportul de 
cultură, principalii beneficiari 
fiind cei veniți în stațiuni. Ca
sele de cultură aveau (și mai 
au la Tușnad, Predeal, etc.) di
verse materiale și echipament 
pe care le puneau la dispoziția 
amatorilor de sport. Dar in
structorii culturali nu-și gă
sesc întotdeauna timp pentru 
organizarea activității sportive 
a vilegiaturiștilor. „în aceste 
condiții, ne explica cu regret 
Arpad Holla, directorul Casei 
de cultură din Tușnad, acțiunile 
sportive, mult gustate de oa
meni, le realizăm sporadic, pe 
măsura posibilităților". Prin ur
mare. într-un sector cu o atît 
de mare atracție pentru tineri 
și vîrstnici, sportul rămîne un 
simplu act întîmplător. Să spe
răm că această greșală se va 

Poate cea mai importantă concluzie la care ne-a condus rai
dul nostru este următoarea : oamenii de diverse vîrste și profesii, 
care vin să-și petreacă concediul in diferitele stațiuni montane, 
sînt dornici să-și refacă potențialul de muncă printr-o odihnă acti
vă jucînd volei, tenis, handbal sau baschet, participind la excursii 
bine organizate. Conducerile .stațiunilor ba'neo-climaterice, precum 
și ceilalți factori cu atribuții în acest domeniu, au datoria să nu-i 
dezamăgească, să le ofere tot ceea ce așteaptă. în mod îndrep
tățit Cei investiți cu responsabilități trebuie să manifeste grijă, 
pentru a le crea un concediu plăcut, din care sportul nu poate 
să lipsească !

Traian IOANITESCU

performanță care fac deplasări 
la concursuri, grija pentru res
pectarea regimului vieții spor
tive de către tinerii angajați pe 
drumul performanței, stimula
rea lor în pregătire. De aseme
nea, trebuie subliniată si preo
cuparea de ultimă oră a con
siliului oamenilor muncii și a 
asociației „Aurora" pentru 
crearea unei pepiniere proprii 
prin patronarea unor unități 
școlare (liceul „D. Bolintinea- 
nu“. Școala generală 141) cu 
conducerile cărora se ține o 
permanentă legătură.

pat peste 800 de oameni ai 
muncii). „Evident, dorim să a- 
cordăm sportului locul ce j se 
cuvine în viața angajaților noș
tri — ne spunea Ștefan Rașcu, 
directorul șantierelor și pre
ședinte al asociației sportive. 
După recentul Congres, consi
liul a hotărit să acorde mai 
mult sprijin mișcării sportive și 
avem unele rezultate. S-au a- 
menajat : un teren de volei, 
unul de fotbal, altul de hand
bal. Iar la căminul nefamiliști- 
lor ce se va da curînd în folo
sință, s-a rezervat sportului o 
încăpere, cu mese de șah și o 
masă ping-pong. Rețineți, a- 
ces'.a este abia începutul".

întreprinderea electrocent-ale 
hidro-energetice Porțile de Fier 
se află pe locul I in ceea ce 
privește amenajările sportive. 
Prin muncă patriotică s-au rea
lizat : un mare ștrand (cu două 
bazine, dintre care unul cu di
mensiuni olimpice), terenuri de 
volei, handbal, baschet, tenis, 
s-au organizat competiții de 
masă cum este „Cupa energeti- 
cianului" la mai multe discipli
ne. Planuri de viitor ? „Reali
zări și mai mari, cum afirma 
ing. Patru Păun, șeful secției 
exploatare și președintele aso
ciației sportive, care vor aoare 
și ca rezultat al atenției deo
sebite pe care o acordă. în ul
tima vreme, consiliul oamenilor 
muncii activității sportive de la 
noi". 

repara și că sportul iși va re
căpăta dreptul la existență în 
casele de cultură.

Vara,
la centrele de închiriere... 

pauză !
Pe numeroșii adepți ai spor

tului i-am identificat la cen
trele de închiriere a materiale
lor și echipamentului de la Si
naia. Predeal și Tușnad patro
nate de cooperația meșteșugă
rească. Peste tot, în aceste zile, 
afluența e mare. Responsabila 
unității „Prestarea" din Sinaia. 
Ioana Roșu, ne informa că u- 
neori nu poate să satisfacă toa
te cerințele pentru că. în pre
zent. e singurul centru care 
funcționează în localitate. Știind 
că cele două centre de la par
terul hotelurilor „Montana" și 
„Sinaia" (administrate de șeful 
unității I.A.P.I.T. din zona Si
naia. Lucian Matei), aprovizio
nate din abundență cu schiuri, 
săniuțe si alte materiale pentru 
sporturile de iarnă, sînt de mai 
multă vreme zăvorite, ne între
băm : de ce nu sînt dotate și 
cu articole pentru sezonul de 
vară ?

Traseele vor fi refăcute
O veste bună pentru amatorii 

de excursii. Dind curs mai 
multor sesizări referitoare la 
deteriorarea hărților turistice 
de la unele cabane, ruginirea 
săgeților indicatoare și degra
darea unor drumuri de acces, 
ne-am adresat conducerii O.J.T. 
Brașov care ne-a comunicat, 
prin Gheorgbe Pușcașu, șeful 
serviciului plan-organizare. că 
au fost angajați cîțiva munci
tori calificați pentru reamena- 
jarea locurilor de trecere și re
facerea marcajelor pe traseele 
din împrejurimile stațiunii Pre
deal. Situația însă nu trebuie 
rezolvată doar la Predeal. Pre
cum. ar trebui să se aneleze și 
la inițiativa — altădată pildui
toare — a școlarilor aflați în 
vacanță, care găsesc un prilej 
de mîndrie patriotică în refa
cerea marcajelor.

MEREU APROAPE DE PREFERINȚELE OAMENILOR
Mai bine de 30 la sută din

tre angajații Trustului petrolu
lui din Tg. Jiu sînt amatori de 
sport. Este o realitate pregnan
tă subliniată recent într-una 
din ședințele consiliului oame
nilor muncii din întreprindere. 
Nicolae Cilniceanu. tehnician la 
Trust, președintele comitetului 
sindicatului și membru în con
siliul oamenilor muncii, releva 
cu vădită satisfacție faptul că 
această masă apreciabilă de 
angajați, disciplinată și harnică 
în muncă, este în același timp 
dornică să practice, aproape zil
nic, sportul. Documentele aso
ciației sportive „Flacăra" a'.es- 
tă că tot ce s-a realizat aici 
poartă amprenta unei asemenea 
dorințe, a unei astfel de ambi
ții. O arenă de popice, un te
ren de volei, o sală de club re
zervată jucătorilor de șah și 
tenis de masă, sectoare pentru 
atletism — toate sînt rodul 
muncii patriotice a sportivilor. 
Alături de ceilalți factori cu a- 
tribuții în acest domeniu consi
liul oamenilor muncii din Trust 
a venit permanent în întîmpi- 
narea preferințelor sportive ale 
angajaților, oferindu-le sprijin 
nu numai în amenajarea acestei

ETAPA PERMANENTEI AUTODEPÂȘIRI
„Unirea" din Cluj-Napoca 

reprezintă un colectiv de mun
citori specializați in construcții 
de mașini, fruntaș pe ramura 
de producție. Faptul a fost (din 
nou) subliniat, recent, la una 
din adunările consiliului oame
nilor muncii din aceaslă între
prindere. Miile de angajați de 
aici parcurg in prezent „o eta
pă a ambițiilor, a permanentei 
autodepășiri — cum ținea să 
puncteze ing. loan Giurgea. di
rectorul întreprinderii — și in 
locurile de muncă dar și în ac
tivitățile obștești, în sport în 
mod deosebit".

Punctul de vedere exprimat 
de ing. Giurgea, vizînd dorința 
de exercițiu fizic a angajaților 
de la „Unirea", ni l-a detaliat

Astăzi, la Colibași-Argeș

DESCHIDEREA CELUI DE AL Vl-lea FORUM UN G

NATIONAL AL ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR
‘ td 
prol

In programul sportiv, întreceri In cadrul „Daciadei",
cu participarea a 500 de copii și școlari om

Astăzi va avea loc la Coli- 
bași — Argeș festivitatea de 
deschidere a celui de-al VI-lca 
Forum Național al Organizației 
Pionierilor. Organizată anual 
— acum sub genericul „Spre 
comunism pășim cutezători" — 
această importantă reuniune a 
reprezentanților cravatelor roșii 
cu tricolor din întreaga țară 
(aproape 500) își propune să a- 
nalizeze activitatea desfășurată 
în multiple domenii de către 
consiliile și comandamentele 
pionierești și totodată să aducă 
amendamente menite să asigure 
îmbunătățirea continuă a acti
vității organizației, în pas cu 
cerințele actuale.

în suita bogatei agende a 
Forumului, sportul, cu recu
noscutele sale valențe formativ- 
cducative, va ocupa un loc deo
sebit. Este sublinierea pe care 
a ținut să o facă prof. Lucian 
Dumitrescu, responsabilul Co
misiei pentru activitate spor- 
tiv-turistică, de pregătire pen
tru apărarea patriei și organi
zare a vacanțelor din Consiliul 
Național al Organizației Pionie
rilor.
puse la dispoziție, rezultă că 
toți pionierii
Forum vor fi cuprinși într-o di
versitate de acțiuni cu caracter 
sportiv de masă. Programul fie
cărei zile va începe cu exerciții 
de gimnastică de înviorare. A- 
poi, pe detașamente, pionierii

Intr-adcvăr, din datele

participanți la

Piitâ duminică. Ia Galați

FINALELE CAMPIONATULUI
DE LUPTE GRECO-ROMANE 

REZERVAT COPIILOR
Dc astăzi și pînă duminică, 

Palatul sporturilor din Galați 
va fi gazda finalelor campiona
tului republican de lupte greco- 
romane rezervat copiilor. Pri
ma reuniune a întrecerilor — 
la care vor fi prezenți peste 150 
de tineri luptători — are loc 
in această dimineață, începînd 
de la ora 9.

baze materiale, ci și în a- 
sigurarea unui calendar com- 
petițional tot mai dens. Opțiu
nile angajaților sînt legate de 
fotbal (în afara echipei care 
activează în campionatul jude
țean. sînt în curs de formare 
selecționate pe secții Și sectoa
re de muncă), popice (practic 
toți angajații sînt cuprinși în
tr-o activitate de masă non
stop). șah (zestrea asociației a 
fost îmbogățită recent cu noi 
garnituri), drumeție (după reu
șitele acțiuni organizate la Tis- 
mana și Valea Runcului, la Po- 
lovragi și Peșterea Muierii, sînt 
în pregătire alte acțiuni de 
masă pe Valea Sohodolului. 
precum și un festival al aso
ciației sportive) și atletism (a- 
sociația sportivă „Flacăra" a 
fost prima din județ care a or
ganizat activități la această 
ramură în cadrul „Daciadei"). 
Răspunzînd dorințelor angaja
ților, se va extinde gimnastica 
la locul de muncă. Sînt, de
sigur, doar cîteva repere ale 
unei activități de masă tot mai 
bogate, onorînd o asociație 
sportivă care-șl va sărbători, 
în curînd, un sfert de veac de 
existență.

Francisc Fogarasi, președintele 
asociației sportive. Cum ? Prin 
consemnarea unei suite de în
treceri sportive inter-secții în 
cadrul „Daciadei" (fotbal, hand
bal, popice, volei, șah, tenis de 
masă etc.), „care asigură per
manență activității sportive de 
masă și oferă perspectiva 
propulsării spre performanță 
unor tineri cu aptitudini. Evi
dent, în viziunea consiliului oa
menilor muncii din întreprin
dere, o asemenea activitate iși 
va spori necontenit dimensiuni
le, căutind să angreneze efectiv 
majoritatea angajaților".

Materiale redactate de :
Aurelian BREBEANU, Modesto 

FERRARINI și Tiberiu STAMA

drumeții șivor lua parte la 
excursii, la demonstrații de al
pinism. Momentul de referin
ță sportiv cel mai important îl 
va reprezenta, însă, organizarea 
Daciadei Forumului, la discipli
nele solicitate de participanți. 
Desfășurarea întrecerilor din 
cadrul Daciadei va avea un 
caracter competitiv propriu-zis. 
Dar va fi și un prilej dc 
schimb de experiență între re
prezentanții județelor și ai Mu
nicipiului București. Finaliza
rea întrecerilor a fost fixată 
pentru ziua de 16 august, în 
ajunul închiderii Forumului.

în vederea asigurării reuși
tei întrecerilor din cadrul Da
ciadei, la Colibași au fost luate 
măsuri adecvate. S-a amenajat 
un stadion, o pistă de atletism, 
terenuri pentru volei, handbal 
și baschet. Pionierii vor avea 
de asemenea la dispoziție ma
terialul și echipamentul nece
sar.
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Dublu meci, in sala Fl\

ROMANIA CEHOSL
LA HANDBAL JU

Astăzi, de la ora 18,30, sala 
Floreasca din Capitală va găz
dui prima dintre cele două in- 
tilniri amicale de handbal mas
culin care opun reprezentative-

le de juniori. 
Cehoslovaciei, 
este programa 
duminică, tot 
în aceeași sala

La Mediaș

F/WZ4 „CUPEI SPERANȚELE
300 dc echipe școlare „Ia bătaie" șt
După ce, în urmă cu un an 

a găzduit finala „Cupei 
U.G.S.R.", Mediașul este din 
nou gazda unei competiții de 
oină cu caracter republican. 
Este vorba de „Cupa speranțe
lor", manifestare sportivă la 
startul căreia sînt prezente 39 
de echipe pionierești din în
treaga țară. în prealabil au a- 
vut loc întreceri în școlile ge
nerale, fiind angrenate peste 
300 de echipe. Competiția de 
la Mediaș este organizată de 
Ministerul Educației și Invăță- 
mintului, Consiliul Național al

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 6 AUGUST : ora 16 

— „Eroii și dramele . Jocurilor 
Olimpice de la Montreal* — o 
producție a televiziunii cana
diene. In ,.distribuție" : gimnas
ta Nadia Comaneci, sportiva nr. 
1 din lume în anul 1976, îno
tătorii Kornelia Ender și John 
Naber, caiacistul Vasile Dîba, 
halterofilul Vasili Alekseev, at- 
leții Alberto Juantorena, Jacek 
Wszola, Bruce Jenner și alții. 
Un film la care au lucrat 4 rea
lizatori, 17 regizori, 31 opera
tori și 26 ingineri de sunet. Un 
film pentru care s-au consumat 
100.000 metri de pelicula. Un 
film comentat de Cristian Țo- 
pescu.

DUMINICĂ 7 AUGUST : ora 
15 — Campionatele europene de 
călărie — probe de sărituri pes
te obstacole. Selecțiuni înregis
trate de la Viena ; ora 15,35 — 
„Știința și sportul* - film pri
mit de la televiziunea engleză.

t La 7 august 1977,
noua

'.A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V'^

Organizației B 
derația dc oi 
cep azi și se I 
prînz.

Cei peste 4 
cători de oin; 
diaș cu mult 
data începerii 
că la 26 iulie, 
la o tabără de 
care reputați i 
tului nostru 
instructori, an 
lecții teoretice 
vind jocul, p 
montului etc.

După 
altă compcuți 
desfășura, dc 
iova : în zilele 
va avea loc fi 
lui de juniori 
vor fi prezent 
Napoca, Roșiți 
xandria, corni 
cea), Rm. Săr 
gineni (Bacău; 
toșani).

LOTO -
Vă prezentăr 

cursului SJfonc 
gust 1977, car 
rile etapei a 
vară* și pron 
internațional ( 
antrenor la F

I. Foresta I 
Pașcani

II. Laminorul 
Suceava

IU. Caraiman 
Gloria Buzău

Iată 
rii cîștigătc 
perioadă : 
fan din coi 
jud. Prahov 
rism „Daci; 
Dumitru 
autoturjsîn 
Nichiforeac 
Arad — 50

se pot ciștlși utitirlset 
șl premii io Iul ..

Și dv. a 
număra prir 
o singură 
PARTICIPA
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F. R. F.
noștință ! De ce se face vi
novat antrenorul ? Să enu
merăm: i. a fost jucător la 
Relonul în Divizia A apă- 
rînd cu dîrzenie și devota
ment culorile formației ; 2.
a renunțat la timpul său li
ber pentru a antrena echipa 
în care jucase ani de-a rîn- 
dul (fiind, de fapt, profesor 
cu normă întreagă la Șc. sp. 
Piatra Neamț) ; 3. a promo
vat echipa în Divizia A ; 4.

și-a îndeplinit 
obiectivul, men- 
ținînd formația 
in primul eșa
lon (locul X) — 
și cel mai bun 
istoria secției de 
la Relonul. în 

_ _____fi ceva de adău
gat : 14 dintre cele 17 jucă
toare ale < 
Relonul. care _____

B de handbal, provin 
Șc. sp. Piatra Neamț, 
profesorului... Ovidiu

întine- 
băși ine- 
I anului 
benă, an 
ptdeauna 
revenirea 
Datorită 

renorului 
t reacti- 
| Coasă, 
re ;
son, 
ăieți 
boa

acesta 
rezultat 
handbal 
fine, ar

fiind 
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de 

mai

echipei feminine 
» activează în

CADRUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN : DIVIZIILE
| A, D, C, ȘI DIVIZIA NAȚIONALA DE JUNIORI - PE ANUL 19Î6 19ÎÎ • COMPONENTA

s-au 
lui 
în 
în 

ui echi- 
îpionatul

pu.ni în- 
p numă- 
zi on ar ele 
fost în-

I antreno-

|duceri a 
exprimă. 

1 un gen 
!... recu-

Divizia 
de la 
grupa 
ȚOC !

încă 
îl va 
Țoc ; pînă acum au fost con
tactați trei tehnicieni : ----- ’
din București, altul din 
iești, altul din Făgăraș, 
una-alta însă, Relonul 
nești e singura echipă 
Divizia A care nu și-a reluat 
pregătirile. Iar normele de 
control, de promovarea că
rora este condiționată parti
ciparea la campionat, sînt 
programate peste 3 săptă- 
mîni...

nu se știe precis cine 
înlocui pe antrenorul

unul 
Plo- 
Pînă 

Săvi- 
din

Horia ALEXANDRESCU

U ARAD, CICLIȘTII JUNIORI

IA,
I '

nâniei și 
revanșă 

esfășoare 
ra 18,30,

ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII

LA CONTRATIMP

\OINÂ
lidere*’
L și fe
lurile în- 
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tonicri-ju- 
lit la Me- 
jainte de 
Irilor, adi- 
|luat parte 
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li ai spor- 
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Itice pri- 
|e rcgula-

IjMor". o 
[na 'Se va 
lă la Cra- 
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mpionatu- 
rtul căruia 

din Cluj- 
viște, Ale- 
aia (Vran- 
inele Măr- 
căuți (Bo-

ARAD, 4 (prin telefon). — 
Campionatele naționale de ci
clism pe șosea, rezervate junio
rilor, au continuat în localitate 
cu proba de contratimp indivi
dual. întrecerile au fost progra
mate pe șoseaua Arad — Ineu. 
Juniorii mari, care și-au desfă
șurat cursa dimineața, au avut 
neșansa să concureze pe un 
timp friguros și o ploaie în 
rafale. în ciuda vremii nefavo
rabile, cîștigătorul titlului de 
campion al probei, Gh. Lăutaru 
(Șc. sp. 1 București), a realizat 
pe cei 30 km parcurși 40:20, 
ceea ce reprezintă o bună me
die orară de 40,100 km. In con
tinuare, clasamentul arată ast
fel : 2. C. Nicolae (Voința Plo
iești) 45:46 ; 3. B. Gabor (C. S. 
Mureșul) 45,56 ; 4. M. Petrescu 
(Hidrotehnica Constanța) 46,02 ; 
5. A. Lungu (Șc. sp. 1 Bucu
rești) 46:02.

Juniorii mici, care și-au des
fășurat cursa după-amiază, au 
concurat pe un timp rece, dar 
fără ploaie. Ei s-au întrecut 
pe aceeași șosea, dar pe o dis
tanță de numai 15 km. Aici, 
titlul de campion a revenit lui 
R. Moldovan (C. S. M. Cluj- 
Napoca) 21:53 — medie orară 
41,100 km, 2. Gh. Vasiliu (Hi
drotehnica Constanța) 22:23 ; 3. 
Gh. Bărăităluș (Petrolul Plo
iești) 22:31 ; 4. C. Paraschiv
(Olimpia București) 22:36 ; 5. 
E. Ardelean (C. S. Mureșul) 
22:39.

GH. HERMAN — coresp.
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SERIILOR LA DIVIZIILE B ȘI
1. Ca urmare a omologării rezultatelor obținute de e- 

chipele participante în cadrul campionatului republican
— Divizia naționala A pe anul 1976/77, se declara cam
pioana echipa clubului sportiv DINAMO BUCUREȘTI.

Retrogradează în Divizia B echipele : Rapid București, 
Progresul București, F.C.M. Gclați

2. In urma omologării rezultatelor din campionatul di
viziei naționale de juniori, se declară campioană pe anul 
1976/77 echipa SPORT CLUB BACAU.

3. In urma omologării rezultatelor jocurilor din campio
natul Diviziei B, promovează în Divizia A echipele :

seria I : F. C. Petrolul Ploiești ; seria a ll-a : C. S. 
Tîrgoviște ; seria a lll-a : F. C. Olimpia Satu Mare.

Retrogradează în campionatul Diviziei C următoarele 
echipe : seria I : Unirea Focșani, C.S.M. Borzești. Minerul 
Gura Humorului, Olimpia Rm. Sărat ; seria a l!-a : Fla
căra Automecanica Morent, Voința București, Ș. N. Olte
nița, Tehnometal București ; seria a lll-a : Sticla Turda, 
Rapid Arad, Industria sîrmei Cîmpia Târzii, Minerul Cavnic.

4. Ca urmare a omologării rezultatelor obținute de 
echipele participante în cadrul campionatului Diviziei C, 
promovează in Divizia B echipele : seria I : C. S. Boto
șani ; seria a ll-a : Viitorul Vaslui ; se-ia a lll-a : Car- 
pați Sinaia ; seria a IV-a : S. C. Tulcea ; seria a V-a : 
Autobuzul București ; seria a Vl-a : Muscelul Cîmpuiung 
Mușcel ; seria a Vll-a : Pandurii Tg. Jiu ; seria a Vlll-a : 
Minerul Moldova Noua ; seria a IX-a : Victoria Cărei ; 
seria a X-a : Avîntul Reghin ; sena a Xl-a : I.C.I.M. 
Brașov ; seria a Xll-a : Gaz metan Mediaș.

Retrogradează în campionatul județean echipele : seria 
I : Danubiana Roman și Foresta Moldovița ; seria a ll-a : 
Hușana Huși și Textila Buhuși ; seria a III-a : Recolta 
Săhăteni și Metalosport Galați ; seria a IV-a : Ș. N. 
Constanța și Gloria Poarta Albă ; seria a V-a : Viitorul 
Chirnogi și Olimpia Giurgiu ; seria a Vl-a : Răsăritul 
Caracal și Oțelul Tîrgoviște ; seria a Vll-a : Laminorul 
Slatina și Dunărea Calafat ; seria a Vill-a : Ceramica 
Jimbolia și Banatul Timișoara ; seria a IX-a : Gloria Șim- 
leu și Victoria Zalău ; seria a X-a : Cimentul Turda 
și Minerul Baia Borșa ; seria a Xl-a : Mureșul Toplița 
și Măgura Codlea ; seria a Xll-a : C.I.L. Blaj și Textila 
Sebeș.

5. Au promovat în Divizia C echipele :
a) Au promovat direct, fără baraj : Automobilul Curtea 

de Argeș — județul Argeș ; Flacăra Murgen-i — județul 
Vaslui ; Hebe Sîngeorz Băi — județul Bistrița-Năsăud ; 
Oțelul Galați — județul Galați ; Petrolul Berea — jude
țul Buzău, Rapid Jibou — județul Sălaj ; Șiretul Bucecea
— județul Botoșani ; Victoria Lehliu — județul Ialomița.

b) După susținerea barajului : Mecanică fina București, 
Zimbrul Suceava, Oțelul Reghin, Minerul Vulcan, Con
structorul Tg. Jiu, Carpați Mîrșa, Construcții montaj Cluj- 
Napoca, CHIMPEX Constanța, Minerul llba, Petrolul 
Băicoi, Electrodul Slatina, Mecanizatorul Șimian, I.U.P.S. 
Miercurea Ciuc, Minerul Oravița, Granitul Babadag, Ari
pile Bacău.

6. Se declară echipă cîștigătoare a ,.Cupei României", 
ediția 1976/77. UNIVERSITATEA CRAIOVA.

7. Se declară echipă campioană republicană de ju
niori și școlari pe anul 1976/77 CHIMICA TlRNAVENI.

★
!n anul competițional 1977/1978 se vor desfășura urmă

toarele competiții republicane :
1. Campionatul național Divizia A cu o serie de 18

echipe, după cum urmează : 1. Dinamo București ; 2.
Steaua București ; 3. Universitatea Craiova ; 4. A.S.A.
Tg. Mureș ; 5. Jiul Petroșani ; 6. Politehnica Timișoara ; 
7. Sportul studențesc București ; 8. Politehnica lași ; 9. 
F. C. Bihor Oradea ; 10. S. C. Bacău ; 11. F. C. Argeș ; 
12. U. T. Arad ; 13. F.C.M. Reșița ; 14. F. C. Corvinul 
Hunedoara ; 15. F. C. Constanța ; 16. F.C. Petrolul 
Ploiești; 17. C.S. Tîrgoviște; 18. F.C. Olimpia Satu 
Mare. Se va declara campioană echipa clasată pe primul 
loc în clasament, iar formațiile situate pe locurile 16, 17 
și 18 vor retrograda în Divizia B.

2. Campionatul Diviziei B cu trei serii a cîte 18 echipe, 
împărțite după cum urmează :

SERIA I : 1. F.C.M. Galați ; 2. Steagul roșu Brașov ; 
3 F. C. Gloria Buzău ; 4. Relonul Sâvinești ; 5. Nitra- 
monia Făgăraș ; 6. Oltul St. Gheorghe ; 7. C.S.M. Su
ceava ; 8. C.S.U. Galați ; 9. F. C. Brăila ; 10. Ceahlăul 
P. Neamț ; 11. C.F.R. Pașcani ; 12. Victoria Tecuci; 13 
Portul Constanța ; 14. Tractorul Brașov ; 15. C. S. Boto
șani ; 16. I.C.I.M. Bieșov ; 17. S. C. Tulcea ; 18. Viito
rul Vaslui.

SERIA A ll-A : 1. Rapid București ; 2. Progresul Bucu
rești ; 3. Chimia Rm. Vîlcea ; 4. Unirea Alexandria ; 5. 
Metalul București ; 6. Dinamo Slatina ; 7. Electroputere 
Craiova ; 8. F.C.M. Giurgiu ; 9. F. C. Șoimii Sibiu ; 10. 
Metalul Plopeni ; 11. Prahova Ploiești ; 12. Chimia Tr. 
Măgurele ; 13. Celuloza Călărași ; 14. Autobuzul Bucu
rești ; 15. Carpați Sinaia ; 16. Gaz metan Mediaș ; 17. 
Muscelul Cîmpuiung ; 18. Pandurii Tg. Jiu.

SERIA A III-A : 1. Gloria Bistrița ; 2. F. C. Baia
Mare ; 3. C.F.R. Timișoara ; 4. C.I.L. Sighet ; 5. Aurul 
Brad ; 6. Armătura Zalău ; 7. U. M. Timișoara ; 8. 
C.F.R. Cluj-Napoca ; 9. Mureșul Deva ; 10. Victoria Co
lon ; 11. Universitatea Cluj-Napoca ; 12. Chimica Tirnă- 
veni; 13. Metalurgistul Cugir; 14. Minerul Lupeni; 15. Da
cia Orăștie ; 16. Avîntul Reghin ; 17. Minerul Moldova 
Nouă ; 18. Victoria Cărei.

C, IN CAMPIONATUL I0ÎT 19î8
Echipele clasate pe locul I în cele trei serii vor pro

mova în Divizia A, iar formațiile situate pe locurile 15, 
16, 17 și 18 din fiecare serie vor retrograda în
Divizia C.

3. Campionatul Diviziei C cu 12 serii a cîte 16 echipe, 
după cum urmează :

Seria I : 1. Laminorul Roman ; 2. Foresta Fălticeni ; 3. 
Avîntul Frasin ; 4. Metalul Rădăuți ; 5. Metalul Botoșani ; 
6. A.S.A. Cîmpuiung Moldovenesc ; 7. Dorna Vatra Dor- 
nei ; 8. Cristalul Dorohoi ; 9. Cimentul Bicaz ; 10. Ceta
tea Tg. Neamț ; 11. I.T.A. P. Neamț ; 12. Bradul Roz* 
nov ; 13. Unirea Șiret ; 14. Minerul Gura Humorului ;
15. Șiretul Bucecea ; 16. Zimbrul Suceava ; Seria a ll-a :
I. C.S.M. Borzești ; 2. Energia Gh. Gheorghiu-Dej ; 3. 
Chimia Mărășești ; 4. Petrolul Moinești ; 5. Letea Bacău ;
6. Constructorul lași ; 7. Constructo-rul Vcslui ; 8. Minerul
Comănești; 9. Rulmentul Bîrlad; 10. Partizanul Bacău; 11. 
Oituz Tg. Ocna ; 12. Nicotină lași ; 13. Petrolistul Dăr- 
mănești ; 14. TEPRO Iași ; 15. Aripile Bacău ; 16. Fla
căra Murgeni ; Seria a lll-a : 1. Progresul Brăila ; 2.
Cimentul Medgidia ; 3. Unirea Tricolor Brăila ; 4. Dună
rea Tulcea ; 5. I.M.U. Medgidia ; 6. Unirea Eforie Nord ;
7. Dunărea Cernavodă ; 8. Marina Mangalia ; 9. Dacia 
Unirea Brăila ; 10. Minerul Măcin ; 11. Electrica Con
stanța ; 12. Automobilul Făurei ; 13. Granitul Babadag ;
14. Ancora Galați ; 15. Oțelul Galați ; 16. CHIMPEX
Constanța ; Seria a IV-a : 1. Luceafărul Focșani; 2. Uni
rea Focșani ; 3. Dinamo Focșani ; 4. Foresta Gugești ; 
5. Petrolul Berea; 6. Chimia Buzău ; 7. Olimpia Rm. Să
rat ; 8. Azotul Slobozia ; 9. Victoria Tăndărei ; 10. Victo
ria Lehliu ; 11. Avîntul Mîneciu ; 12. Petrolul Teleajen ; 
13. Petrolul Boldești ; 14. Chimia Brazi ; 15. Victoria Flo- 
rești ; 16. Petrolul Băicoi ; Seria a V-a : 1. Ș.N. Olte
nița ; 2. Avîntul Urziceni ; 3. Voința București 4. Auto
mecanica București ; 5. Flacăra roșie București ; 6. Aba
torul București ; 7. Tehnometal București ; 8. I.C.S.I.M. 
București ; 9. Automatica București ; 10. Electronica Bucu
rești ; 11. Unirea Tricolor București ; 12. T.M. București ; 
13. Sirena București ; 14. I.O.R. București ; 15. Șoimii
TAROM București ; 16. Mecanică fină București ; Seria a 
Vl-a : 1. Flacăra Automecanica Moreni ; 2. Chimia Gă- 
ești ; 3. Cimentul Fi-eni ; 4. Petrolul Tîrgoviște ; 5. Pro
gresul Pucioasa ; 6. Metalul Mija ; 7. Dacia Pitești ; 8. 
Constructorul Pitești ; 9. Automobilul Curtea de Argeș ; 
10. Viitorul Scornicești ; 11. Progresul Corabia ; 12. Re
colta Stoicănești ; 13. Electrodul Slatina ; 14. Petrolul
Videle ; 15. ROVA Roșiori; 16. Cetatea Tr. Măgurele ; 
Seria a Vll-a : 1. Chimistul Rm. Vîlcea ; 2. Unirea Dră- 
gășani ; 3. Lotru Brezoi ; 4. C.S.M. Drobeta Tr. Severin ;
5. Unirea Drobeta Tr. Severin ; 6. Dierna Orșova ; 7. Me
canizatorul Șimian ; 8. Progresul Băilești ; 9. C.F.R. Cra
iova ; 10. Constructorul Craiova ; 11. F.O.B. Balș; ^.Mi
nerul Rovinari ; 13. Minerul Motru ; 14. Constructorul Tg. 
Jiu ; 15. Metalurgistul Sadu ; 16. Știința Petroșani ; Seria 
a Vlll-a : 1. Minerul Anina ; 2. Gloria Reșița ; 3. Meta
lul Bocșa ; 4. Metalul Oțelu Roșu ; 5. Nera Bozovici ;
6. Minerul Oravița ; 7. Minerul Vulcan ; 8. C.F.R. Sime
ria ; 9. Laminorul Teliuc ; 10. Minerul Ghelar ; 11. F.I.L. 
Orăștie ; 12. Unirea Tomnatic ; 13. Electromotor Timi
șoara ; 14. Laminorul Nădrag ; 15. Vulturii textila Lugoj ;
16. Unirea Sinnicolau Mare ; Seria « IX-a : 1. Strungul 
Arad ; 2. Constructorul Arad ; 3. Rapid Arad ; 4, Gloria 
Arad ; 5. înfrățirea Oradea ; 6. Voința Oradea ; 7. Mi
nerul Bihor ; 8. Oțelul Bihor ; 9. Bihoreana Marghita ;
10. Minerul Șuncuiuș ; 11. Recolta Salonta ; 12. Some
șul Satu Mare ; 13. Voința Careî ; 14. Oașul Negrești ;
15. Rapid Jibou ; 16. Minerul llba ; Seria a X-a : 1. Mi
nerul Cavnic ; 2. Minerul Căița ; 3. Bradul Vișeu ; 4. Mi
nerul Baia Sprie ; 5. CUPROM Baia Mare ; 6. Lăpușul 
Tg. Lăpuș ; 7. Minerul Băiuț ; 8. Minerul Rodna ;
9. Foresta Bistrița ; 10. HEBE Sîngeorz Băi ;
II. Oțelul Reghin ; 12. Unirea Dej ; 13. Tehnofrig
Cluj-Napoca ; 14. Dermata Cluj-Napoca ; 15. C.I.L.
Gherla ; 16. Construcții montaj Cluj-Napoca ; Seria a
Xl-a : 1. Torpedo Zărnești ; 2. Chimia Orașul Victoria; 
3. C.S.U. Brașov ; 4. Metrom Brașov ; 5. Carpați Brașov ; 
6. Precizia Săcele ; 7. I.R.A. Cîmpina ; 8. Poiana Cîm
pina ; 9. Caraimanul Bușteni ; 10. Viitorul Gheorghieni ;
11. Minerul Bălan ; 12. I.U.P.S. Miercurea Ciuc ; 13. Pro
gresul Odorhei ; 14. Unirea Sf. Gheorghe ; 15. Minerul 
Baraolt ; 16. Metalul Tg. Secuiesc ; Seria a Xll-a : 1. Sti
cla Turda ; 2. Industria sîrmei C. Turzii ; 3. Constructorul 
Alba Iulia ; 4. Unirea Alba Iulia ; 5. Metalul Aiud ; 6. 
Soda Ocna Mureș ; 7. Mureșul Luduș ; 8. Metalul Sighi
șoara ; 9. U.P.A. Sibiu ; 10. Inter Sibiu ; 11. Metalul
Copșa Mică ; 12. I.M.I.X. Agnita ; 13. Automecanica Me
diaș ; 14. Textila Cisnădie ; 15. Carpați Mîrșa ; 16. Uti
lajul Făgăraș.

Echipele clasate pe locul I în cele 12 serii vor pro
mova în Divizia B, iar formațiile situate pe locurile 15 
și 16 vor retrograda în campionatul județean. Pentru 
promovarea în Divizia C se va organiza un baraj pen
tru desemnarea ocupantelor celor 24 de locuri care dau 
dreptul de intrare în acest eșalon, conform regulamen
tului de organizare a activității fotbalistice.

4. Divizia națională de juniori — o serie a 18 echipe.
5. Campionatul republican al juniorilor și școlarilor, 8 

serii a cîte 14 echipe repartizate pe zone geografice.
6. „Cupa României** se va disputa conform prevederilor 

art. 126-138 din Regulamentul de organizare a activității 
fotbalistice.

ȘTIRI, ȘTIRI
• JIUL PETROȘANI s-a îna

poiat de la Debrețin (Ungaria), 
unde a participat la un turneu: 
2—2 cu Eisenstadt (Austria) — 
ambele goluri au fost înscrise 
de Dumitrache ; 3—2 cu R.K. 
Novisad (Iugoslavia) — golurile 
au fost înscrise de Dumitrache 
(de două ori) și Sălăjan ; 0—1 
cu V.K. Debrecen. (ION JURA
— coresp.)

• METALUL PLOPENI — 
STEAUA 3—5 (1—5).

Au marcat pentru oaspeți :
T. Stoica (min. 15), Năstase 
(min. 17), Troi (min. 23 și 30), 
Aelenei (min. 34). Golurile gaz
delor au fost realizate de 
Alexc (min. 44), Rădulescu 
(min. 55 și 70). Steaua a ali
niat următoarea echipă : Iorda- 
che — M. Anghel, Agiu, Zahiu, 
Nițu — Ion Ion, Răducanu, 
Stoica — Troi, Năstase. Aele
nei. A mai jucat Ad. Ionescu. 
(M. BOGHICI — coresp.)

O C.S. TÎRGOVIȘTE — DI
NAMO SLATINA 0—0. Meci 
disputat în fața unui nu
meros public. Gazdele au ratat 
trei lovituri de Ia 11 m. prin 
Tătaru, Gheorghe și Tănase. 
C.S. Tîrgoviște a aliniat urmă
toarea formație : Coman — 
Gheorghe. Enache, Ene, Pitaru
— Furnică, Tătaru II — Gri- 
gore, Marinescu, Sava, Kalio II. 
Au mai jucat : Neagu, Ștefă- 
nescu, Greaca, Tănase și A. 
Florea. (M. AVANU — coresp.).

• F. C. ȘOIMII — F. C.
CONSTANȚA 2—4 (1—1). Au
marcat : Muscă (min. 2 și 57
— din 11 m) pentru gazde ; 
Leu (min. 13), Buduru (min. 
50 și 83) și Ignat (min. 70) pen
tru oaspeți. F. C. Constanța a 
utilizat următoarea formație : 
Popa — Mustafa. Antonescu, 
Nistor, Turcu — Ignat, Peictt, 
Livciuc — Buduru, Tararache, 
Leu. Au mai jucat : Ștcfănescu, 
Purcărca și Mincă. (S. BEU — 
coresp.).

• MUREȘUL DEVA — LOTUL 
NAȚIONAL DE JUNIORI 0-3 
(0—0). Au înscris : Leșan (min. 
48 și 83) și Mărgelatu (min. 
71). (ION JURA — coresp.)

• „U” CLUJ-NAPOCA —
F.C. BAIA MARE 4—1 (2-0). 
Au înscris : Florcscu (mjn. 14 
și 25) și Vidican (min. 56 și 
74) pentru clujeni, respectiv 
Roznai (min. 50) (I. BOKOR-
coresp.)

• POIANA CÎMPINA — 
S.C. TULCEA 3—0 (2—0) ; 
F.C. BRAILA — CELULOZA 
CĂLĂRAȘI 3—0 (2—0) ; MUS
CELUL CÎMPULUNG — UNI
REA ALEXANDRIA 0—1 (0—0); 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI —
U. R.B.I.S. 5—0 (2—0).

• STEAGUL ROȘU — TOR
PEDO ZĂRNEȘTI 1—0 (0—0). 
A marcat Popescu (min. 30) 
(I. STANCA-coresp.).

• TESTELE FIZICE ALE 
UNOR ARBITRI DIN LOTU
RILE DIVIZIONARE B ȘI C. 
Mîine (ora 17) și duminică 
(ora 8), pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, arbitrii din 
loturile B și C din raza jude
țelor Ilfov, Ialomița, Constanța 
și Tulcea și din municipiul 
București vor susține testele 
fizice obligatorii în vederea 
noului sezon competițional.
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IV. Poiana Cîmpina — Prahova
Ploiești 1

V. Flacăra Mo reni — Petrolul
Tîrgoviște 1

VI. T.M. București — I.C.S.I.M.
București 1

VII. Sirena București — Elec
tronica București 1

VIII. FI. roșie Buc. — Meta
lul București X.2

IX. Unirea Alba Iulia — Aurul
Brad X,2

X. Metalurgistul Cugir — C.F.R.
Simeria 1

XI. F.I.L. Orăștie — Mureșul
Deva X,2

XII. Torpedo Zămești — Trac
torul Brașov 1

xni. Chimia Victoria — Ni- 
tramonia Făgăraș l.X

Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată 1a ora 18,50. Rezulta
tele vor fi transmise și la radio 
în cursul serii.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 29 IULIE 1977
Extragerea I : cat. 1 : 1 va

riantă 10% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 1,35 a 29.200 lei ; 
cat. 3 : 11,65 a 3.384 lei ; cat. 4 : 
17,40 a 2.266 lei ; cat. 5 : 80,40 a
490 lei ; cat. 6 : 182.15 a 216 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 :
1.336 lei.

Extragerea a H-a : cat. A î 2
variante 25% a 19.264 lei și 3
variante 10% a 7.706 lei ; cat. B:
2,45 a 12.268 lei ; cat. C : 6,35 a 
4.733 lei ; cat. D : 16.90 a 1.779 
lei ; cat. E : 63,30 a 475 lei ; cat. 
F : 118 a 255 lei ;

AMBELE EXTRAGERI : cat.
X : 1.693,75 a 100 lei.
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„CUPA
Sezonul fotbalistic oficial de 

toamnă se va deschide la 14 
august, cînd vor avea loc jocu
rile eliminatorii dn ediția 1977— 
1978 a „Cupei României**.

Iată programul complet al a- 
cestei etape în care vor evolua 
și echipele din Divizia C : Uni
rea Săveni — Cristalul Dorohoi, 
Dorna Vatra Dornei — A.S.A. 
Cîmpuiung Moldovenesc, Metalul 
Botoșani — Foresta Fălticeni, 
Avîntul Frasin — Minerul Gura 
Humorului, Foresta Moldovița — 
Metalul Rădăuți, Bradul Roznov 
Cimentul Bicaz, Recolta Bodești 
(Neamț) — Cetatea Tg. Neamț, 
Laminorul Roman — I.T.A. P. 
Neamț, Danubiana Roman — 
Letea Bacău (ora 14,15), TEPRO 
Iași — Constructorul lași, Olim
pia Policani (Iași) — Nicolina 
Iași, Hușana Huși — Construc
torul Vaslui, Avîntul Ivănești 
(Vaslui) — Rulmentul Bîrlad, 
Oituz Tg. Ocna — Petrolul Moi
nești, Textila Buhuși — Mine
rul Comănești, Barajul Bacău — 
Partizanul Bacău, Petrolistul 
Dărmănești — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej, Dinamo Focșani 
— C.S.M. Borzești, Chimia Mă
rășești — Unirea Focșani, Re
colta Dumbrăveni (Vrancea) — 
Luceafărul Focșani, Recolta Să
hăteni —- Foresta Gugești, Me
talosport Galați — Ancora Ga
lați, Victoria Galați — Dunărea 
Tulcea (ora 14,15), Arubium Mă
cin — Minerul Măcin, Ma
rina Mangalia — Unirea 
Eforie, Gloria Poarta Albă — 
Cimentul Medgidia, Ș. N. Con
stanța — Electrica Constanța, 
Celuloza Constanța — I.M.U. 
Medgidia (ora 14,15), Victoria

ROMÂNIEI" Etapa din
Țăndărel — Dunărea Cernavodă, 
Agronomia Smirna (Ialomița) — 
Azotul Slobozia, Portul Brăila
— Unirea Tricolor Brăila (ora 
14,15), Dacia Unirea Brăila — 
Progresul Brăila, Autobuzul 
Făurei — Olimpia Rm. Sărat, 
Victoria Buzău — Chimia Buzău, 
Sirena București —- Electronica 
București. Automecanica Bucu
rești — Voința București, 
I.C.S.I.M. București — Tehnome
tal București, Danubiana Bucu
rești — Șoimii TAROM Bucu
rești Automatica București — 
T.M. București, Abatorul Bucu
rești — Flacăra roșie București, 
Viitorul Chirnogi — Ș. N. Ol
tenița, Victoria Brănești (Ilfov)
— Avîntul Urziceni, Olimpia 
Giurgiu — Cetatea Tr. Măgu
rele, C.F.R. Plosca (Teleorman)
— ROVA Roșiori, I.O.R. Bucu
rești — Unirea Tricolor Bucu
rești, Unirea Răcari (Dîmbovița)
— Petrolul Videle, Petrolul Tîr
goviște — Flacăra Moreni, Oțe
lul Tîrgoviște — Metalul Mija 
(ora 14,15), Progresul Pucioasa
— Cimentul Fieni. Rolast Pitești
— Chimia Găești, Dacia Pitești
— Constructorul Pitești, Voința 
Poiana Vărbilău (Prahova) — 
Avîntul Mîneciu, Caraimanul 
Bușteni — Chimia Brazi, Pe
trolistul Boldești — Petrolul Te
leajen, Victoria Florești — I.R.A. 
Cîmpina, Precizia Săcele — Po
iana Cîmpina. Oltul Rm. Vîlcea
— Chimistul Rm. Vîlcea, Unirea 
Drăgășani — Lotrul Brezoi, Ră
săritul Caracal — Progresul Co
rabia, Laminorul Slatina — Re
colta Stoicănești, Dunărea Ca
lafat — Progresul Băilești, Uni
rea Craiova —- C.F.R. Craiova,

F.O.B. Balș — Constructorul Cra
iova, Petrolul Iancu Jianu (Olt)
— Viitorul Scornicești, Șoimii 
Padina (Mehedinți) — Unirea 
Drobeta Tr. Severin, Dierna Or
șova — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, Parîngul Novaci (Gorj) — 
Minerul Rovinari, Metalurgistul 
Sadu — Minerul Motru, Gloria 
Reșița — Minerul Anina, Meta
lul Bocșa — Nera Bozovici, 
C.P.L. Caransebeș — Metalul 
Oțelu Roșu, Pogonici Otvesti (Ti
miș) — Laminorul Nădrag, Ba
natul Timișoara — Unirea Tom
natic (ora 14,15). Ceramica Jim
bolia — Unirea Sînnicolau, Elec
tromotor Timișoara — Vulturii 
textila Lugoj, Gloria Arad — 
Strungul Arad, Foresta Arad — 
Constructorul Arad (ora 14,15), 
Voința Oradea — Rapid Arad, 
Minerul Bihor — Oțelul Bihor, 
Recolta Salonta — Bihoreana 
Marghita, Recolta Diosig (Bi
hor) — înfrățirea Oradea, Glo
ria Șimleu — Minerul Șuncuiuș, 
Rapid Jibou — Minerul Băița, 
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Cavnic, CUPROM Baia Mare — 
Bradul Vișeu, Minerul Borșa — 
Minerul Băiuț, S.U.T. Baia Mare
— Minerul Baia Sprie (ora 14,15), 
Lumina Budacul de Jos (Bis
trița) — Foresta Bistrița, Mu
reșul Luduș — Minerul Rodna, 
Metalotehnica Tg. Mureș — Me
talul Sighișoara, Unirea Dej — 
Sticla Turda, Cimentul Turda —■ 
Tehnofrig Cluj-Napoca, C.F.R. 
Turda — C.I.L. Gherla (ora 14,15), 
Dermata Cluj-Napoca — irfd. sîr
mei C. Turzii, Chimia Victoria
— Progresul Odorhei, Mureșul 
Toplița — Viitorul Gheorghieni,

14 august
I.U.P.S. Miercurea Ciuc — Mi
nerul Bălan, Metalul Tg. Se
cuiesc — Minerul Baraolt, Con
structorul Sf. Gheorghe — 
C.P.L. Sf. Gheorghe, Utilajul Fă
găraș — Torpedo Zărnești, Co
loram Codlea — Metrom Brașov, 
Carpați Brașov — -C.S.U. Brașov, 
Construcții Sibiu — inter Sibiu, 
I.M.I.X. Agnita — Metalul Copșa 
Mică, Automatica Mediaș — Tex
tila Cisnădie, C.I.L. Blaj — U.P.A. 
Sibiu, Textila Sebeș — Construc
torul Alba Iulia, Vilcrul . Ighiu 
(Alba) — Unirea Alba Iulia, So
da Ocna Mureș — Metalul Aiud, 
Unirea Tășnad (Satu Mare) — 
Voința Cărei, Oașul Negrești — 
Someșul Satu Mare, Aurul Cer
te) (Hunedoara) — F.I.L. orăștie, 
C.F.R. Simeria — Știința Petro
șani, Minerul Ghelar — Lamino
rul Teliuc.

Se califică pentru turul urmă
tor fără joc echipele Chimia 
Bradul Vama (Suceava) șl Vic
toria Zalău.

*
Meciurile etapei din 14 august 

1977 se dispută la ora 16,30, cu 
excepția celor specificate.

Toate jocurile terminate la ega
litate după 90 minute de joc se 
vor prelungi cu 2 reprize a cite 
15 minute. Dacă egalitatea se 
menține și după prelungiri, se 
vor efectua loviturile de la 11 
metri în condițiile prevăzute de 
regulament, art. 61.

Arbitrii de centru sînt delegați 
de Colegiul central al arbitrilor. 
Arbitrii de tușă vor fi delegați 
de colegiile Județene, municipale 
sau orășenești de fotbal unde se 
dispută jocurile.



SPORTIVI ROMANI 
ÎN INTÎLNIRI INTERNA ȚIONALE

ÎN C.E. DE TENIS, LA MARIBOR 
FLORENJA MIHAI LA

In a doua sa partidă susți
nută în cadrul campionatelor 
europene de tenis, care se des
fășoară în aceste zile la Mari- 
bor (Iugoslavia), Florența Mi
hai a învins-o pe jucătoarea 
vest-germană Hcllen Speidel 
cu 7—6, 6—1. O serie de surpri
ze au punctat celelalte întîlniri 
din cadrul turneului feminin, 
primele două favorite ieșind 
din cursă : campioana iugoslavă, 
Mima Jausovec a fost eliminată 
de tenismana sovietică Elena 
G canaturova, la scorul de 6—7, 
3—6, iar jucătoarea cehoslovacă 
Regina Marsikova a cedat unei 
alte reprezentante a U.R.S.S., 
Evghenia Biriukova, cu 7—6, 
r—6, 4—6. Aceasta din urmă va 
fi adversara Florenței Mihai în 
sferturi de finală. Tot surprin
zător a ieșit din cursă și mul
tipla campioană maghiară Eva 
Szabo, învinsă de tînăra jucă
toare franceză Perrine Dupuy 
cu 6—7, 6—1, 6—8. în alte două

A DOUA VICTORIE
partide din turul doi : Morozo
va (U.R.S.S.) — Pohmann
(R.F.G.) 6—1, 6—1 ; Tomanova 
(Cehoslovacia) — Thomas (Fran
ța) 6—2, 6—1.

în sferturile de finală ale 
probei de dublu femei, pere
chea Florența Mihai — Mima 
Jausovec a eliminat cu 6—1,
6— 0 cuplul Ribarczyk — Rey- 
dich (Polonia).

„Optimile" probei masculine 
au prilejuit înfrîngerl jucători
lor cehoslovaci : Tomas Smid 
a fost învins de jucătorul ma
ghiar Robert Machan cu 6—2, 
3—6, 4—6 ; iar Frantisek Pala a 
pierdut la sovieticul Vadim Bo
risov, la scorul de 2—6, 3—6. 
în rest, s-au înregistrat rezul
tate scontate : — Metreveli 
(U.R.S.S.) — Seuss (R.F.G.)
7— 5, 6—3 ; B. Pampulov (Bul
garia) — Benyik (Ungaria) 6—0, 
6—4 ; Szoke (Ungaria) — Drzy- 
malski (Polonia) 4—6, 6—3,
6—3 .

TREI SAHISTE ROMÂNCE, LIDERE ÎN TURNEUL 
--------PERNIKDE LA

în tradiționalul turneu femi
nin de șah de la Pernik (Bul
garia), conduc — după 4 runde 
— trei jucătoare din România : 
Margareta Mureșan, Emilia Chiș 
și Gertrude Baumstark, care au

acumulat cite 3*/2 puncte fiecare, 
în runda a patra, șahistele 

românce au obținut următoa
rele rezultate : Chiș — Wiser 
(Polonia) 1—0 și Baumstark — 
Zlatanova (Bulgaria) 1—0.

VOLEIBALISTELE DIN NOU ÎNVINGĂTOARE
VARNA, 4 (prin telefon). 

Turneul internațional feminin 
de volei a continuat în Sala 
sporturilor din localitate. După 
victoria obținută marți de echi
pa României «în fața celei 
a Bulgariei, miercuri voleiba
listele noastre au avut zi libe
ră. în grupa B, din care face 
parte formația română, s-au 
disputat partidele : Bulgaria — 
R.D. Germană 3—0"(11, 8, 12) și 
Caba — Polonia 3—0 (7, 9, 10). 
Tot miercuri, în grupa A s-au 
Înregistrat rezultatele : R.P.D. 
Coreeană — S.U.A. 3—1 (14. 7, 
-14. 11) și Ungaria — U.R.S.S. 
3-0 (17, 10, 12).

ASTĂZI DEBUTEAZĂ C.E.

Aseară, echipa României 
întîlnit pe cea a R.D. i

CANOTAJUL MONDIAL ÎNAINTEA C. M.
• Schiful din R.D. Germană continuă să rămlnă lider autoritar
• Absente... tactice de la marile regate? • Șanse bune de medalii

pentru echipajele românești

DE IA AMSTERDAM 
real. Și pentru că ne aflăm la 
proba de simplu, e interesant 
să subliniem că la Lucerna vie-* 
toria i-a aparținut cvasi-necu-' 
noscutului vîslaș britanic' 
Crooks, în timp ce reprezen
tantul R. D. Germane Broschat! 
(și nu Joakim Dreifke, medaliat 
la J.O. !) s-a clasat doar pe lo
cul 4.

La „Regata Griinau", însă,' 
schifiștii din R. D. Germană au 
cîștigat TOATE PROBELE, du
pă ce rataseră anterior, la Mos
cova, victoriile la 2+1 și 
rame.

Revenind la întrecerile 
fășurate pe lacul Rotsee 
cerna), care au pus punct 
petițiilor de dinaintea 
să notăm că timpii înregistrați 
de echipajele învingătoare lasă 
să se întrevadă că ambarcațiile 
României au șanse bune de 
medalii : 2+1 (Jăhrling, Ul
rich + Spohr — R. D. Germa
nă) 7:15,55 ; 2 f.c. (Knapek,
Caska — Cehoslovacia) 6:46,45 
(de asemenea, o surpriză a se
zonului) ; 4 rame f.c. (R. D. 
Germană) 6:07,78.

Cehoslovacia și Marea Brita- 
nie se află în progres, aspirînd 
la medalii în mai multe probe, 
dar să nu uităm că o scrie de 
țări cu tradiții șl rezultate re
marcabile în schiful masculin 
— Noua Zeelandă, Norvegia și, 
parțial, S.U.A. — n-au „apărut", 
(poate din considerente „tacti
ce") la regatele de anvergură;

Firește, nu putem cuprinde 
și comenta ceea ce se petrece 
în toate cele 14 probe (feminine 
și masculine). Am încercat 
oferim doar o imagine de 
samblu a actualului sezon 
ternațional, care va culmina, 
apele lacului Bosbaan din Am
sterdam, cu întrecerile ediției 
1977 a campionatelor mondiale 
(20—28 august).

medalii de aur, nu a mai înre
gistrat nici un rezultat specta
culos în acest sezon. Dar, după 
cum ne-au dovedit-o anii tre- 
cuți, schifistele din țara vecină 
și prietenă știu să se mobilizeze 
și să atace locurile fruntașe în 
întrecerile de mare miză I

în rest, de notat prezența e- 
chipajelor Canadei în mai toa
te finalele, precum și ascensiu
nea echipajelor olandeze, care 
doresc firesc să facă o figură 
cit mai frumoasă la întrecerile 
de la Amsterdam. în acest sens 
ni se pare de subliniat locul 2 
realizat de echipajul olandez 
Abma — Dierdorp (3:41,59) în 
proba de 2 f.c., precum și po
ziția a 3-a (după R.D.G. și 
U.R.S.S.) la 8+1 (3:34,04) — 
ambele la „Regata Lucerna".

Echipajele românești, în as
censiune de formă față de sezo
nul precedent, au avut o com
portare bună și aspiră cu șanse 
la locuri pe podium în mai 
multe probe. Posibilitățile cele 
mai mari le au, după părerea 
noastră, schifurile de 2 f.c. (în 
continuare cel mai bun timp al 
sezonului), 4+1 vîsle și 8+1, 
dar și la 4+1 rame se poate vi
za o medalie.

La masculin, panoramicul ni 
se pare mai dificil de alcătuit, 
întrucît o serie de mari cano
tori au absentat de Ia cele trei 
tradiționale confruntări. Este 
vorba, 
Hansen, campioni 
vîsle, înlocuiți cu 
fiști norvegieni 
Griinau", precum 
plistul" finlandez 
nen — medalie de aur la Mont-

Ne mai despart puține zile 
de ediția 1977 a campionatelor 
mondiale de canotaj, care va 
pune punct primului sezon 
post-olimpic. Cele trei mari re
gate internaționale — Moscova, 
Griinau și Lucerna — s-au con
sumat, așa îneît există posibili
tatea de a arunca o privire 
ansamblu asupra raportului 
forțe existent în momentul 
față în canotajul mondial.

Deși calendarul internațional 
a mai cuprins și alte regate de 
anvergură (Vichy, Amsterdam, 
Nottingham, Mannheim etc), 
am ales ca punct de referință 
cele trei competiții amintite 
mai sus întrucît ele reunesc 
întotdeauna principalele forțe 
ale schitului mondial.

La feminin, canotajul din 
R. D. Germană rămîne și în a- 
cest sezon lider autoritar. Suc
cesele schifistelor din această 
țară au mers progresiv în cele 
trei regate : la Moscova — 3 
victorii (din 6 probe), la Griinau 
— 5 victorii și tot atîtea la Lu
cerna. Singura probă în care 
R. D. Germană nu a reușit să 
se impună în acest sezon este 
cea de schif simplu, unde cam
pioana mondială și olimpică 
Christine Scheiblich a fost în
locuită temporar de tînăra ca
notoare din Dresda Sybille 
Tietzc. Cum, însă, la recentele 
campionate ale R. D. Germane 
Scheiblich a cîștigat detașat 
disputa sa cu Tietze, există toa
te premisele ca la C.M. de la 
Amsterdam duelul dintre lide
ra sezonului Mariane Ambruș 
(Ungaria) și Christine Schei
blich să ofere, ca și în anii tre- 
cuți, un duel palpitant.

Principalele rivale ale schi
fistelor din R. D. Germană, ca
notoarele din U.R.S.S. au rea
lizat victorii pe „teren propriu", 
la Moscova, în probele de 8+1 
și 2 f.c., pentru ca apoi să se 
mulțumească doar cu locurile 
secunde și în aceste probe.

Bulgaria, o prezență remar
cabilă la întrecerile de la 
Montreal, unde a obținut două

4+1
de 
de 
de

des- 
(Lu- 

com- 
C.M.;

să 
an- 
in- 
pe

confruntări.
în special, de frații 

olimpici la 2 
alți doi schi- 
la „Regata 
și de ,.sim- 

Pertti Karpi-

a 
______ ... _ ____ Ger
mane. în formația : Pașca, E- 
nache. Bălășoiu, Banciu. Iones- 
cu, Puiu (Șidovan, Petculeț, 
Maria Popa) voleibalistele noas
tre au făcut din nou o partidă 
bună, cîștigînd cu 3—0 (5, 3,10). 
în aceeași grupă : Polonia — 
Bulgaria 3—1 (!). în clasa
mentul grupei B conduce echi
pa României 4 p, urmată de 
Bulgaria 4 p (un meci mai 
mult). Polonia 3 p. Cuba 2 p 
(un meci mai puțin) și R.D.G. 
2 p. în grupa A : U.R.S.S. — 
Finlanda 3—0. Conduce R.P.D. 
Coreeană, urmată de Ungaria, 
U.R.S.S.. S.U.A. și Finlanda.

DE VOLEI (JUNIOARE)
Lotul român a sosit ieri la 

Sabac. localitate care găzduiește 
întrecerile grupei. Antrenorii 
Mircea Dumitrescu și Dezideriu 
Bleier au deplasat următoarele 
jucătoare : Marilena Grigoraș, 
Kate Tcacenco, Mioara Bistri- 
ceanu, Gabriela Cojocaru, Lia 
Catarig, Maria Mititelu, Dana 
Nicolaescu, Iidiko Gali, Gulmi- 
za Gelil, Crina Georgescu și 
Camelia Ursache.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL

Astăzi în Iugoslavia începe 
cea de a 6-a ediție a campio
natului european de volei (ju
nioare). Cele 12 echipe partici
pante sint împărțite în două 
scrii preliminare. Formația
României face parte din aceeași 
serie cu cele- ale U.R.S.S.,
Cehoslovaciei, 
Germania și Italiei, 
programului alcătuit 
nizatori, voleibalistele 
junioare vor întîlni în 
zi reprezentativa Ungariei.

DINAMO BUCUREȘTI A ÎNTRECUT 
ECHIPA DE RUGBY A U.R.S.S.

TENTATIVA EȘUATA
alo

Ungariei. R. F.
Conform 
de orga- 

noastre 
prima

LA 1500 m

TBILISI, 4 (Agcrprcs). — în 
penultima etapă a turneului de 
rugby pentru premiul ziarului 
’„Industria socialistă", echipa 
Dinamo București a întrecut cu 
18—15 (12—0) prima reprezen
tativă a U.R.S.S., la capătul u- 
nui meci în care românii au

jucat excelent, după cum apre
ciază comentatorul sportiv al 
agenției TASS. Celelalte rezul
tate : „Penguins" (Anglia) — 
Selecționata de tineret a U.R.S.S. 
50—15 (25—6) ; Cehoslovacia — 
Polonia 21—4 (9—4).

Pe stadionul din 
în proba de 1 500 m, 
dezul John Walker 
tentativa de doborîre a recor
dului mondial, fiind cronome
trat în 3:34,31 (recordul mon
dial aparține tanzanianului 
Bayi cu 3:32,2). Atletul 
Samson Kimombwa a 
proba de 10 000 m, în 
iar americanul Stones 
2,26 m la înălțime, 
zultate : 3 000 m — Rose 
glia) 7:44,33 ; prăjină — 
(S.U.A.) 5,40 m.

Lausanne, 
neozeelan- 
a eșuat în

kenyan 
cîștigat 

27:59,90, 
a

Alte
sărit

re- 
(An-
Bell

LA TEHERAN s-a disputat 
întîlnirea amicală dintre selec
ționatele de tineret ale Iranului 
și U.R.S.S. Partida s-a încheiat 
cu 3—1 în favoarea fotbaliștilor 
sovietici.

ECHIPA Dynamo Dresda a 
susținut un joc amical la Brno 
în compania formației locale 
Zbrojovka. Gazdele au obținut 
victoria cu 5—2 (4—2).

A ÎNCEPUT noua ediție a 
campionatului Franței. Rezul
tatele etapei inaugurale : Nisa
— Nantes 1—0 ; Reims — Lens 
0—0 ; Bastia — Monaco 0—2 ; 
Nancy — St. Germain Paris 
4—1 ; Bordeaux — St. Etienne 
2—2 ; Lyon — Nîmes 3—1 ; 
Rouen — Metz 5—2 ; Marsilia
— Sochaux 4—0 ; Valenciennes
— Troyes 6—1 ; Strasbourg — 
Laval 6—2.

PARTIDELE disputate în e- 
tapa a 3-a a campionatului po
lonez : Gornik Zabrze — L.K.S. 
Lodz 1—1 ; Lech Poznan — Po
gon Szczecin 2—1 ; Slask Wro
claw — Odra Opole 4—2 ; Za- 
glebie Sosnowiec — Szombierki 
Bytom 2—1 ; Polonia Bytom —

Ruch Chorzow 3—0 ; Zawisza 
Bydgoszcz — Arka
1—0 ; Legia Varșovia 
Mielec 0—1 ; Widzew 
Wisla Cracovia 0—1. în 
ment conduce echipa 
Cracovia cu 6 p.

ÎN MECI amical : SV 
burg 
(1-0).

Gdynia 
— Stal 

Lodz — 
clasa- 
Wisla

Ham-
F. C. Liverpool 3—2

LEX

In box, francezii au avut tot
deauna o slăbiciune pentru ca
tegoria mijlocie (aici s-au ilus
trat marii lor campioni Marcel 
Thil, Tenet, Cerdan, Langlois, 
Dauthuille, Humez etc.), dar se 
pare că nu acesta ar fi motivul 
principal al faptului, oarecum 
ciudat, că in ultimii ani ringu
rile din Paris și apoi cele din 
Monte Carlo au găzduit aproa
pe toate campionatele mondia
le profesioniste la „middle
weight". Mai degrabă s-ar pu
tea crede că fenomenul se da
torează unei conjuncturi de 
criză in pugilatul profesionist, 
ceea ce i-a determinat pe or
ganizatori să evite ringurile tra
diționale din New York, Chi
cago, Las Vegas, unde fiscul se 
arăta crunt cu bursele boxeri
lor (impozite pină la 75 la sută) 
iar mafiile pugilismului ii dij- 
muiau mai rău decit pe vremea 
lui Franckie Carbo. Și iată că 
un impresar abil a oferit săp- 
tămina trecută, in orașul cazi
nourilor, o gală de „mijlocii" 
avînd cap de afiș meciul pentru 
titlul mondial dintre Monzon și 
Valdes. Decor, un stadion cu 
10 000 de locuri și desigur cu 
nelipsitele fotolii de ring, unde 
s-au așezat nonșalanți și încă 
fotogenici Alain Delon, Mireille 
Darc și Belmondo, prezența lor, 
anunțată la timp, făcînd parte 
din arsenalul reclamei, tentație 
în plus pentru protipendadă, 
snobi și nababi, obosiți de 
„chemin de fer" și ruletă, ve-

niți să se relaxeze, plătind 200 
de dolari biletul, ca să vadă 
puțin box și să se afle o seară 
în preajma „monștrilor sacri" 
ai ecranului. In ciuda prețurilor 
de intrare exorbitante, bursele 
celor doi protagoniști au fost 
subțirele, cu 50 la sută sub cota 
de altă dată. Lupta dintre Mon
zon și Valdes nu i-a dezamăgit 
insă nici pe cei mai exigenți

sind uimitor resurse să mai a- 
tace in final, apoi decizia una
nimă, la puncte, in favoarea lui 
Monzon și a doua zi, marile 
Ziare cu știrea despre victoria 
și retragerea campionului neîn
vins și noul său film cu Natha
lie Delon, ce va fi turnat în 
Patagonia.

Dacă in afara ringului Mon
zon este obligat să accepte jo-

de care el nu 
mizera fi

FISCUL „ÎMPINGE" BOXUL PROFESIONIST 
DE LA LAS VEGAS LA MONTE CARLO
Carlos Monzon, elev

luptă pentru o
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

cunoscători; a fost un meci a- 
prig, o încleștare puternică, 15 
reprize de box veritabil, cu de
butul fulminant al columbianu
lui și knock-downul lui Monzon 
in rundul 2, revenirea sa lentă 
dar sigură (marii campioni se 
recunosc în momentele dificile) 
și seria de directe și croșeuri 
din repriza a 9-a, cînd Valdes 
se refugia în corzi, cu arcada 
spartă, încercînd disperat să 
termine meciul in picioare, gă-

la școala suferinței,
viață mai bună

cui impus de condiția sa 
boxer profesionist, să se 
manevrat de impresari, pus în 
posturi ce contravin firii sale 
simple, cinstite, cînd urcă între 
cele 12 corzi ale ringului redevi
ne el însuși, un sportiv auten
tic, exprimîndu-se cu o since
ritate și o forță ce ne amintesc 
de „Mexicanul" lui Jack Lon
don, cu credința într-o idee, în 
cazul său aceea că boxează 
pentru ca fiul său Ricardo să 
poată merge la școală să se

de 
lase

instruiască, lucru 
avusese parte în 
pra lui copilărie petrecuiă in
tr-o mahala din ~ 
8-lea dintr-o familie de 12 
pii, el a învățat boxul la școala 
suferinței.

Campion mondial din 1970, 
neînvins din 1964(1), Carlos 
Monzon (înălțime 1,83 m, greu
tate obișnuită 72 kg) este un 
pugilist cum poate categoria 
mijlocie n-a mai avut de la 
Ray Sugar Robinson. Fără a 
poseda arta și suplețea negrului 
din Detroit, argentineanul este 
în schimb prototipul boxerului 
modern, foarte eficace, fără ar
tificii, trăgînd foloase maxime 
din calitățile sale fizice (alonjă, 
viteză, instinct al eschivei), cu 
un dublu croșeu și directe cu 
ambele brațe de o precizie ca- 
re-l făcea pe compatriotul său, 
pe scriitorul Julio Cortazar să 
spună că loviturile sale sînt 
ghidate de un radar. Și totul 
obținut printr-o pregătire amă
nunțită, de o duritate extremă 
și un regim de viață aproape 
ascetic, dacă ne gindirn că timp 
de 14 ani Monzon s-a menținut 
cu 2—3 kg sub limita catego
riei sale. „In boxul lui Monzon, 
spunea campionul francez J. C. 
Bouttier, nu e nimic clasic, to
tul e imprevizibil și el a meri
tat onorurile 
dintre noi toți 
mai original".

Santa Fe.

as-

Al
co-

ringului fiindcă 
a avut stilul cel

ILIE GOGA

BASCHET • Reprezentativa de 
juniori a S.U.A. și-a început 
turneul în U.R.S.S., jucînd la 
Odesa cu selecționata similară a 
R.S.S. Ucrainene. Gazdele au 
cîștigat meciul cu 108—98 <50—50) 
• In ziua a 2-a a turneului 
masculin de la Messina. 
U.R.S.S. — Cehoslovacia 65—59 
(35—33).

MOTO • Concursul de moto- 
cros de la Hawkstone Park (An
glia) s-a încheiat cu victoria mo- 
tociclistulul sovietic Ghenadl 
Moiseev („KTM”), care a tota
lizat în două manșe 30 p și 
conduce detașat și în clasamen
tul general al C.M., la clasa 
250 cmc.

NATAȚIE • In concursul de 
înot de la Mission Viejo (Califor
nia), Jak Babashoff (S.U.A.) a 
cîștigat proba de loo m în 51.41. 
Coechipierul său Brian Goodell 
a învins pe 1 500 m în 15:49.54. 
Alte rezultate : feminin — 100 m 
liber — Jiu Sterkel 58,48 ; 200 m 
spate — Linda Jezek 2:19,12 ; 
200 m fluture — Alice Brown 
2:17,58 ; masculin : 100 m bras
— Winckel 1:07,18 : 200 m flu
ture — Thornton 2:03,84.

ȘAH • Turneul de la Buda
pesta a continuat cu runda a
5- a : Bronstein — Ree 1—0, Gip- 
slis — Castro 1—0. Partidele Lu- 
kăcs — Filip și Spasov — Pin
ter s-au terminat remiză. Cam
pioana mondială Nona Gaprin- 
dașvlU l-a învins în acest turneu 
pe maestrul englez Blackstock, 
în clasament conduce Bronstein 
cu 3*/2 p (1). urmat de Filip șl 
Gipslis - cite 3'/2 p.

TENIS • „Cupa Galea” pentru 
echipe masculine de tineret a 
fost cîștigată de Argentina, care 
a învins în finala de la Vichy, 
echipa Franței cu 3—2. In ulti
mele două partide tenismanil 
argentinieni au terminat învin
gători : Josă Luis Clerc — Ro
ger Vasselin 3—6. 6—0, 6—3,
6— 4 ; Fernando Fontana — 
Christophe Casa 6—3, 7—5, 6—3
• La North Conway. Connors 
l-a eliminat pe vest-germanul 
Ziringibl cu 7—6. 6—0. Alte re
zultate : Orantes 
6—1 ; 
6—3 ; 
6—4 ; 
6—0 ;
• La

Bartlett 6—1,
Fagel 6—0, 

Amaya 6—3, 
Betancour 6—1, 

Smith 7—6, 6—3 
Orange : Tanner — 

6—3 : Moor — L. 
6—2
• După disputa-

european la clasa „Tornado”, 
care Se desfășoară la Marstrand 
(Suedia), continuă să conducă 
sportivul vest-german Tobias 
Neuhann, cu 8,7 n.

Alexander
Dibbs 

Fairlie 
Moore 

_ South 
Mitches 6—4, 
Gottfried 7—5

YACHTING _ _____
rea’ a 3 regate, în campionatul 
european ' ' ”*
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