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Și astăzi se mai ține la Sla
tina „Tîrgul de joi". Lume, fel 
de fel ! Meșteri artizani din 
Prisaca, codane din Icoana, cu 
frumoase scoarțe oltenești, slă- 
tineni din noile cartiere Pro
gresul, Crișan I, Crișan II... 
Laminoriști, adică, ori strun
gari. matrițeri — artizani, la 
rindul lor, în aluminiu.

— Cu ce veniși, fată ?
— Cu „Pegasul”.
— II luași ?
— îl luai, că mă răuleau cel 

din sat că-s rămasă în urmă la 
sport.

— Frumoasă pinză !
— De, subțirică... „Micron”, 

cum ar spune Mitu de la la
minoare.

— Lui îi făcuși pinza ?
— Păi, cum 1 ! De, poate-mi 

rămîne tot în casă !...
în înnoirile moderne ale Sla

tinei, „Tîrgul de joi" pare o de
licată stampă rustică prinsă 
în vecinătatea marilor între
prinderi de pe platforma indus
trială a orașului.

„După cronici, sîntem în anul 
609 — ne spune prof. Valerian 
Petrescu, președintele C.J.E.F.S. 
Olt, vorbind despre orașul 
Slatina. Menționat pentru prima 
dată documentar la 20 ianuarie 
1368, in privilegiul comercial 
acordat de Vladislav I (Vlaicu) 
negustorilor brașoveni, orașul a 
apărut și s-a dezvoltat pe un 
teritoriu locuit din cele mai 
vechi timpuri".

Gurnjng; pregătim Ja ce aspirăm?

ATLETISMUL NOSTRU — LA ORA
MARILOR EXAMENE ALE ANULUI 1977 LMJ

Deoarece pînă la deschide
rea oficială a Universiadei ’77 
a rămas mai puțin de o săp- 
tămînă, timp in care unele 
dintre fruntașele atletismului 
nostru vor fi prezente și în 
întrecerea continentală din ca
drul „Cupei Europei", la Hel
sinki, genericul acestei rubrici 
își pierde întrucîtva din actua
litate. La această oră se poate 
vorbi mai puțin despre pregă
tiri, în orice caz mai mult de 
finisarea acestora, înaintea 
startului din „Cupa Europei", 
apoi al aceluia de la Univer
siadă. în schimb, se poate 
vorbi despre... aspirații, consi-

Cu 51,3 la 400 m, Elena Tărîță 
se află la numai o zecime de 
secundă de recordul național al 

Marianei Suman
derînd că pregătirile intense 
desfășurate în ultima vreme de 
atleții și atletele noastre vor 
putea conduce la un nivel ridi
cat al formei lor sportive, impli
cit la obținerea unor perfor
manțe valoroase, competitive 
pe plan internațional, în apro
piatele concursuri. Sperăm, 
deci, ca întrecerile de la Hel
sinki și apoi cele de la Sofia 
să însemne o confirmare de
plină în această privință.

Ca și în alte ocazii asemă
nătoare, și acum „greul" apasă

Interlocutorul nostru a predat 
întîi istoria, apoi lecții de edu
cație fizică și sport. De aici și 
pasiunea pentru trecutul și pre
zentul acestui oraș.

„In noua istorie a Slatinei, 
continuă tînărul președinte al 
C.J.E.F.S. Olt, modernizarea o- 
rașului a înscris o filă sărbă
torească la 30 iunie 1965, odată 
cu prima șarjă de aluminiu pro
dusă aici. Au urmat noi între
prinderi, noi cartiere de locuin
țe și tot ceea ce ați văzut în 
orașul nostru. Printre realiză
rile din acești ani ai socialis
mului se inscriu, firește, și cele 
din domeniul sportului".

Sport în orașul Slatina în
seamnă lupte greco-romane și 
tenis de masă (Divizia A), fot
bal (Divizia B). înseamnă săli 
de sport (echipate modern), sta
dion central, zeci de terenuri 
construite în curțile școlilor și 
între blocuri. înseamnă maeștri 
ai sportului (Marcel Vlad, Flo- 
rea Cbițu, Nicolae Mandea, 
Dinu Obrocea etc.), antrenori și 
profesori de specialitate care 
lucrează în perspectivă, centre 
de selecție pentru copii și ju
niori.

„Aflată la sud de podișul Ge
tic și la nord de Cimpia Du
nării — continuă fostul profe
sor de istorie — Slatina este 
situată exact la jumătatea dru-

Vusile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

mai mult pe umerii atletelor, 
a căror valoare, generală și in
dividuală, este superioară celei 
a băieților. Dealtfel, lucrul a- 
cesta se vede cel mai bine din 
clasările europene și mondiale 
ale acestora. Cu puțină vreme 
înaintea finalei de la Helsinki 
care, în mod normal, va aduce 
serioase perturbări în actualele 
ierarhii ale multor probe, bi
lanțul mondial prezintă, în 
perspectiva Universiadei, ur
mătoarea situație : la 1 500 m, 
Natalia Mărășescu cu 4:02,66 
deține primul loc în lume, iar 
Maricica Puică cu 4:05,1, rezul
tat de la începutul sezonului, 
este clasată a IV-a. La lun
gime, ca și pînă acum, cu 6,72 
m campioana noastră Alina 
Gheorghiu se menține pe po
ziția a doua. Constanța rezul
tatelor în săriturile de peste 
6,50 m o recomandă pentru un 
loc fruntaș la Sofia, aspirațiile 
sale vizînd, în mod normal, o 
medalie I Din păcate, Ileana 
Silai a depășit vîrsta admisă 
la Jocurile Mondiale Universi
tare, dar sperăm ca înlocui
toarele ei, Fița Lovîn (2:00,7) 
și Elena Tărîță (2:01,8), să 
lupte pentru rezultate cît mai 
bune și, implicit, pentru clasări 
cît mai bune. Același obiectiv 
trebuie să-1 aibă și săritoarea

,,Mănușa litoralului14 la box

PARTIDE INTERESANTE ÎN OALELE PRELIMINARE
CONSTANȚA, 10 (prin tele

fon). In Sala sporturilor din 
localitate, spectatorii au urmă
rit cu mult interes reuniunile 
preliminare din cadrul turneu
lui internațional de box „Mă
nușa litoralului".

Iată rezultatele înregistrate : 
cat. ușoară : Rudnicki (Polonia) 
b.p. Tatar (Turcia), Nabi (Pa
kistan) b.p. Stoianov (Bulga
ria) ; cat. semimijlocie : Agapșa 
(România) b.p. Iliescu (Româ
nia), Simion (România) b.p. 
Cernea (România), Minevski 
(U.R.S.S.) b.p. Gunther (R.D.G.), 
Niaz (Pakistan) b.p. Mustafa 
(Turcia) ; cat. cocoș : Barbu

Sub puternicul impuls al „DACIADEI"

MAI MULTE RAMURI DE SPORT PRACTICATE, 
MAI MULTI PARTICIPANT! LA CONCURSURI 

Șl 0 VALOROASĂ INIȚIATIVĂ LA „UNIO“ SATU MARE
In ziua de 9 iulie 1977, la 

întreprinderea Unio din Satu 
Mare se dădea startul unei noi 
competiții sportive de masă, sub 
genericul „Daciadei" : „Cupa 
constructorilor de mașini", edi
ția a treia. Era o competiție in
ternă, adresată secțiilor, atelie
relor. serviciilor din importanta 
unitate industrială. La 5 august, 
în momentul în care acțiunea 
fusese finalizată, foile de arbi
traj, pe care le-am consultat și 
noi. consemnau desfășurarea a 
nu mai puțin de 157 de partide 
numai la fotbal, popice, handbal. 
Președintele asociației sportive, 
Iosif Tar, ne-a spus că, de pil
dă, la întrecerile de popice s-au 
înregistrat 600 de participanți I 
Am aflat, de asemenea, că 160 
de angajați practică handbalul, 
900 fotbalul, 115 orientarea 
sportivă... „Daciada — ne-a spuș 
interlocutorul nostru — a în- 

în înălțime Cornelia Popa, care 
are, ce-i drept, multe adversare 
de certă valoare. Veronica Buia 
la cursele de viteză, Eva ZSrgo 
la suliță, ca și celelalte fete 
selecționate pentru marele con
curs de la Sofia sînt, desigur, 
în măsură să se impună prin 
rezultate bune și clasări ono
rabile.

La rîndul lor. băieții au de
monstrat în condiții atmosferice 
grele, la „Cupa Europei" — B, 
la Goteborg, că au o pregătire 
mulțumitoare, care să le per
mită un spor de calitate cu 
prilejul apropiatelor concursuri 
universitare. Ne gîndim, in pri
mul rînd. la Die Floroiu — 
10 000 m, la Erwîn Sebestycn 
— 110 mg, la Paul Copu — 
3 000 m obstacole, la Ghcorghe 
Ghipu — 800 m și 1500 m etc.

Mobilizîndu-se la cel mai 
înalt nivel, așa cum au arătat 
că știu s-o facă și în alte 
asemenea ocazii, nedrămuin- 
du-și eforturile și luptînd cu 
dîrzenie și ambiție pentru cu
lorile țării, reprezentanții atle
tismului nostru vor putea îm
plini așteptările tuturor celor 
care iubesc acest sport și care 
au deplină încredere în talen
tul, priceperea și pregătirea 
atleților și atletelor noastre !

Romeo VILARA

(România) b.p. I. Dinu (Româ
nia), Burdihoi (România) b.p. 
K. Mohamed (Pakistan); cat. 
pană : Zidovin (U.R.S.S.) b.ab.3 
Krampa (Polonia), Zulfikar 
(Pakistan) b.p. Avram (Româ
nia), Ploieșteanu (România) b.p. 
Dobăeș (România), Saidel 
(R.D.G.) b.p. Cerchia (Româ
nia), Glavcenko (U.R.S.S.) b.p. 
Svetkov (Bulgaria), I. Memet 
(România) b. ab. 2 Iusuf (Tur
cia), Ciochină (România) b.ab. 2 
Frantisek (Cehoslovacia) ; cat. 
mijlocie mică : Radnikov
(U.R.S.S.) b.ab. 3 Istrate (Româ
nia) : cat. mijlocie : Lufcinski 
(Polonia) b.ab. 2 Pospisil (Ceho

semnat pentru iubitorii sportu
lui de la Unio un excelent pri
lej de organizare a numeroase 
competiții de masă".

In primul rind, „Daciada" a 
însemnat la Unio Satu Mare 
mărirea numărului de sporturi 
practicate. Față de primele 
două ediții ale „Cupei construc
torilor de mașini", cînd anga- 
jații unității s-au întrecut la doar 
3 ramuri sportive (fotbal, tenis de 
masă și șah), in 1977 s-au in
trodus alte 3 (volei, handbal și 
orientare sportivă). Este vorba 
despre Sporturi care nu necesită 
mart eforturi materiale (aceeași 
suprafață puțind fi întrebuința
tă și pentru volei și pentru 
handbal, ca să nu mai amintim 
despre orientare, pentru care 
un spațiu împădurit este cadrul 
ideal). Din discuțiile purtate cu 
diferiți factori de răspundere in 
domeniul sportului de la Unio 
am aflat că introducerea acestor 
discipline (in „Cupa constructo
rilor de mașini", ca și in cam
pionatul asociației) corespunde 
unor solicitări venite din rîndul

Tinerii judoka din Pitești se intrec cu dîrzenie intr-un concurs al 
„Daciadei". Care dintre ei va ajunge pe podiumul olimpic, știut 
fiind că mulți mari campioni tot la concursurile de masă au 
făcut primii pași spre medaliile olimpice ? Foto : D. NEAGU

Astăzi, pe stadionul Republicii

PRIMELE MECIURI DIN „CUPA 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" LA FOTBAL

Stadionul Republicii din Ca
pitală va găzdui astăzi primele 
meciuri din tradiționala com
petiție dotată cu „Cupa mu
nicipiului București". La a- 
ceastă ediție, cea de a Xl-a, 
se vor prezenta la start echi
pele Steaua, Rapid, Progresul 
și Metalul. După cum s-a mai 
anunțat, în urma tragerii la 

slovacia), Imre (România) b.ab.
2 Mircea (România), S. Tîrîlă 
(România) b.ab. 2 Vișan (Româ
nia), Bauch (R.D.G.) b.p. Adam 
(România) ; cat. semimuscă : A. 
Săli (România) b.p. N. Kaban 
(Turcia), R. Pak (U.R.S.S.) b.ab.
3 I. Dancaliu (România), Gh. 
Jipa (România) b.p. M. Vișan 
(România) ; cat. muscă : S. De- 
clistov (U.R.S.S.) b.ab.2 E. Mus- 
lum (Turcia), M. Ristevski (Iu_ 
gdulavia) b.p. S. Omer (Turcia).

★
Joi, din nou două gale, de la 

orele 15 și 19.

Cornel POPA, coresp. 

amatorilor de sport de aici. Co
mitetul sindicatului și-a semnat 
cu prisosință prezența in acest 
domeniu al testării preferințelor.

In al doilea rind, răspunzînd 
unui deziderat expres al „Dacia- 
dei", eforturile au fost îndreptate 
în special in direcția angrenării 
unui număr cit mai mare de 
practicanți ai sportului, indife
rent de virstă. Elocvente în acest 
sens sint tot cifrele înregistrate 
la atit de specifica „Cupă a 
constructorilor de mașini" : în 
edițiile din 1975 și 1976 au fost 
angrenați în întreceri pînă la 
1 000 de angajați, în timp ce în 
1977, în prima ediție desfășurată 
sub însemnul „Daciadei", cifra 
totală a participanților s-a ridi
cat la 2 300 I Comitetul de 
partid al întreprinderii, comite
tul sindicatului și conducerea 
unității au acordat tot sprijinul 
necesar unei largi mobilizări.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag 2-3)

sorți, în prima zi a întrecerii 
se vor întîlni Steaua cu Me
talul (de la ora 15,15) și, în 
continuare, Rapid cu Progresul.

Sîntem informați că cele pa
tru competitoare vor alinia cele 
mai bune formații de care dis
pun la ora actuală. Astfel, la 
Steaua vor figura — printre 
alții — Iordache, Zahiu, Stoica, 
Răducanu. Năstase ; la Metalul
— Nica, Georgescu, Giugiumică, 
Prodan, Profir ; la Progresul — 
Giron, Badea, Dragu, I. Sandu, 
Apostol, iar în echipa feroviară
— Neagu, M. Stelian, Ioniță, 
Bartales, Rîșniță.

In regulamentul competiției 
se prevede ca, în cazul termi
nării la egalitate a unui meci, 
pentru stabilirea echipei învin
gătoare să nu se mai apeleze 
la prelungiri, ci numai la exe
cutarea de lovituri de la 11 
metri.

Organizatorii au decis ca, pe 
lingă „Cupa municipiului", ce 
va fi acordată echipei învingă
toare, să mai ofere cite o cupă 
echipei și jucătorului cu cele 
mai multe participări la această 
competiție.

Sîmbătă, tot pe stadionul Re
publicii, învinsele de astăzi se 
vor întîlni între ele pentru 
locurile 3 și 4, iar învingătoa
rele își vor disputa trofeul pus 
în joc.



Ce acțiuni se întreprind în județe ÎNTRECERILE
pentru selecția tinerelor talente 2 TENISMANILOR

I 
i BAZA DE MOTOCROS SAU RAMPA

ȘCOLARI
In îndelungata istorie a Si

biului sportiv, există și un ca
pitol de remarcabilă impor
tanță : selecția și promovarea 
unor mari talente, pregătirea 
lor pentru performanța inter
națională. ~ 
cut, am 
C.J.E.F.S. 
amănunte 
recente.
șate am ales, nu întîmplător, 
„Divizia școlară de cros". A- 
legerea noastră era motivată de 
faptul că întrecerea are un 
„trecut" (a luat ființă acum trei 
ani), că ea este legată de 
unul dintre sporturile de bază, 
cu mare pondere olimpică, atle
tismul, și — în fine — că Si
biul are în acest domeniu și tra
diție și cadre de specialitate 
capabile să îndrume generațiile 
de viitori performeri.

Așadar, „Divizia școlară de 
cros". Ce înseamnă ea ? O în
trecere cu patru etape (două 
primăvara, două toamna), la 
care participă aproape 10 000 
de școlari sportivi, încadrați în 
echipe de clase (7 titulari + 
1 rezervă).

Ceea ce auzeam era suficient. 
Urma să vedem și efectele a- 
cestei inițiative. Unde ? Cînd ? 
,,Simplu — ni s-a răspuns. 
Atleții recrutați din această 
competiție — îndeosebi pentru 
demifond — se antrenează zil
nic pe stadion". Am pornit spre 
stadion cu bucuria de a fi de
pistat — în sfîrșit — o acțiune 
care să asigure perspectivă atle
tismului din această parte a 
țării.

Vechea tribună de lemn ne-a 
atras mal mult decît cea nouă 
de beton. Ni se părea că acolo

Pe acest filon cunos- 
solicitat secretarului 

Sibiu, Viorel Hărțău, 
privind inițiativele 

Dintre datele înfăți-

dăinuie încă poveștile frumoase 
despre atletismul sibian 
anii trecuți, că acolo vom 
mai intens bucuriile pe 
le-au trăit nu de mult și 
tatorii sibieni. Pe pistă, 
10 atleți și trei antrenori. Nu 
știm de ce, dar în cîteva mi
nute optimismul ni s-a stins. 
Ni se părea că asistăm la o pan- 
tomimă, că cei din arenă mi
mează efortul, nu sînt pregă
tiți fizic și psihic. Un băiat, 
altfel bine făcut, 
gardurile la distanțe... 
bile și a încercat să 
curgă. Nu l-au ieșit, 
pașii. După vreo 
metri răsufla ca o 
înainte de intrarea 
rație generală". La 
sărituri, două fete 
Iemente de tehnică.
tehnică, greu de spus. Era ceva 
amestecat între alergare și să
ritura în înălțime. Fetele nu 
deslușeau mai nimic, dar pro- 
fesorii-antrenori se aflau toc
mai la celălalt capăt al sta
dionului și nu le băgau în 
seamă...

Ce fel de antrenament este 
oare acesta? „Nu, nu este vorba 
de antrenament, ne lămurește 
prof. Petre Mânu, șeful cate
drei de atletism de la Școala 
sportivă Șoimii. Este ceva vo
luntar. Anul școlar s-a termi
nat, copiii sînt în vacanță, noi 
in concediu... Ne întîlnim și 
mai lucrăm cîte ceva...".
— Bine, dar așa, fără un plan 
de lecție ?

— Nu e nevoie...
Simțind că au fost prinși 

pe „picior greșit", cei trei pro- 
fesori-antrenori (Petre Mânu, 
Romulus Mânu și Emil Po- 
povici) se reped cu... impută
rile. „Uitați-vă la pistă ! E tare

din 
simți 
care 

spec- 
vreo

și-a așezat 
varia- 

le par- 
firește, 

30—40 de 
locomotivă 
în „repa- 
groapa de 

exersau e- 
Ce fel de

ca piatra. Haideți să vedeți 
vestiarele. In niște cămăruțe de 
2 metri pe 3, numai trei pen
tru șase profesori, ne dezbră
căm și noi și sportivii. N-avem 
nici sală pentru iarnă. Iar di
vizia de cros dc care ne vor
biți nu ne servește Ia nimic. 
Participă sportivi care au fost 
cooptați în diferite echipe, de 
aceea n-am selecționat anul a- 
ccsta nici un sportiv (!?!). Așa 
cum facem atletism, atît noi, 
cit și sportivii sîntem niște 
croi !“

Niște „eroi"... retribuiți. Niște 
„eroi" — 6 la număr 
n-au dat Școlii sportive Șoimii 
și atletismului 
nimic în ultimul timp, 
„eroi"... plîngărețî. 
spune că ei ar i 
ideale. Sint însă și alți pro- 
fesori-antrenori (să nu-i uităm 
pe cei de la gimnastică, de 
pildă), caro prin pasiune și 
competență reușesc să obțină 
performante admirabile, chiar 
în condiții materiale asemănă
toare. Și-apoi este de neînțeles 
cum din 10 000 
cipanți la cros 
n-au reușit să 
un viitor atlet, 
poate fi decît 
catadixit să participe la 
treceri (mai puțin prof. Emil 
Popovici, aflat printre organi
zatori).

Atletismul nostru este, în 
mare parte, subminat tocmai de 
lipsa de entuziasm a unora (nu 
puțini) dintre profesori și an
trenori, de pretențiile în mare 
parte exagerate ale unor .teh
nicieni, de acest lanț al slă
biciunilor 
neașteptat, 
Sibiu...

Disputată la sfirșltul săptămî- 
nii trecute, pe terenurile com
plexului sportiv Steaua, „Cupa 
unităților școlare" la tenis a 
reunit 154 participant! (108 bă
ieți și 46 fete) din cadrul școlilor 
sportive. Locul tatii, prin adi- 
țiune de puncte, a revenit re
prezentanților Școlii sportive 
Steaua (antrenor : Eleonora
Roșianu-Dumitrescu), cu 70 
Urmează în clasament Șc. 
Constanța — 40 p și Șc. sp. 
Mureș — 35 p.

a-

cunoștință 
1 se rezerv 
tocros la 1 
tie an>4taj 
torid re^n 
sillul pop” 
ne-au pror 
prinde măs 
într-adevăr, 
avut loc li 
etapă a ci 
blican de 
1977, toată 
lucrurile..

care

sibian aproape 
niște 

. Nimeni nu 
avea condiții

de copii parti- 
cei 6 profesori 
depisteze nici 
Explicația nu 

aceea că n-au 
în-

pe care, în mod 
l-am întilnit și la

Hristache NAUM

CAMPIONATELE OE PROBE
COMBINATE ALE JUNIORILO1 III

Pe stadionul Republicii s-au 
desfășurat, marți și miercuri, 
campionatele juniorilor III la 
probele combinate — octatlon 
(băieții) șl pentatlon (fetele). în
trecerea băieților a fost domi
nată net de Ion Buliga (Drobe
ta Turnu Severin), care a dove
dit din nou posibilități mult 
superioare colegilor de genera
ție. El a ciștigat majoritatea 

(remarcăm în mod 
la săritura In 
realizînd un 

cifră cu care 
octatlon ului, 

performanțele 
9,9, lungime 
— 13.13 m, 

disc' — 40,74 m, suliță —“s5,08* ”m,' 
1 500 m — 4:48,8. De notat că 
Buliga va activa șl anul viitor 
tot In rîndul juniorilor rrr pe 
locurile următoare s-au clasat I.

- - - 4 460 p
Cluj-

tie. L_ 
probelor _______
deosebit rezultatul 
înălțime : 
total de 
stabilește 
Iată, pe 
realizate ■.
— 6,50 m, greutate ....
înălțime — 1,95 m, 90 mg — 13,4,

1,95 m),
5 277 p. 
recordul 
probe, 
60 m-

Lascăr (Lie. nr. 2 Iași) 
și A. Aștilean (Viitorul 
Napoca) 4 415 p.

La pentatlon a cîștigat Maria
na Nemeș (Șc. sp. St. roșu Bra
șov) eu 3 590 p (80 mg — 12,6, 
greutate — 8,08 m, înălțime — 
1,48 m, lungime — 5,14 m, 600 
m — 1:42,9), urmată de Gabriela 
Coteț (Șc. sp. Focșani) cu 3 439 
P șl Irina Anania (Lie. nr. 2 
Iași) cu 3 411 p.

SUB PUTERNICUL IMPULS AL „DACIADEI"
(Urmare din pag l)

deseori exemplul personal al 
conducătorilor întreprinderii de
venind imbold pentru masa lar
gă a angajaților. Dar analiza 
efectuată la Unio a relevat si 
unele lipsuri la acest capitol. 
Printre ele se situează tocmai 
aportul incă insuficient al or
ganizației U.T.C. la mobilizarea 
tinerilor, greutăți întîmpinîndu- 
se in organizarea crosurilor sau 
in buna pregătire a excursiilor 
si drumețiilor.

Cadrul stimulator al „Dacia- 
dei“ s-a manifestat și în iniția
tivele ultimului an. Una dintre 
marile probleme ale sportului 
de la Unio a fost, pină nu de 
mult cuprinderea in activitate a 
navetiștilor. In Sanislău există 
700. la Artud 200, la Moftiul 
Mare 300. Fructuoasa colaborare 
cu conducerea intreprinderii a 
dus la organizarea în aceste 
localități rurale a unor reușite 
duminici cultural-sportive. Ulti
ma asemenea acțiune a avut loc 
pe data de 3 iulie. N-a lipsit 
dintr-unul din cele 8 autobuze 
nici directorul general, Vasile

Cădariu, un activ sprijinitor al 
sportului. Acțiunea a fost încu
nunată de succes. Cei cu care 
am vorbit la Unio ne-au atras 
atenția si asupra faptului că 
aceste ieșiri spre localități din 
zona rurală au un efect pozitiv 
in ce privește impulsionarea 
activității sportive din aceste 
așezări.

Am punctat doar trei dintre 
principalele direcții in care s-au 
făcut vizibile rezultatele unui 
nou stil de muncă, mai respon
sabil. mai eficace, care solicită 
mai multe eforturi, dar care 
duce si la rezultate mai bune. 
Pentru că, trebuie s-o spunem, 
s-a muncit mai mult in acest 
ultim an. in domeniul activității 
de educare fizică a lucrătorilor 
de la Unio Satu Mare. S-a mun
cit mai mult, cu inițiativă, s-au 
luat lucrurile foarte in serios. 
Si acesta este primul mare 
clștig, pe anul in curs, al „Da- 
ciadei“...

MIRCEA CEL BATRIN“

MINISTERUL TRANSPORTURILOR 
ȘI TELECOMUNICAȚIILOR

INSTITUTUL DE MARINĂ

Relatări de la : D. Glăvan, 
T. Siriopol, D. Moraru-Slivna, 
I. Mindrescu, I. Ionescu, B. 
Stoiciu, O. Gligorovici și M. 
Avanu.

• LA COM.-NATUL SIDE
RURGIC reșița se desfă
șoară o bogată activitate spor
tivă de masă. La frumosul 
complex sportiv de la Min- 
da au loc întreceri la tenis 
de cîmp (aproape 100 de con- 
curențl). handbal, volei și po
pice (cite 10—14 echipe) în
trecerea fotbaliștilor, la care 
au participat 18 echipe, a luat 
sfîrșlt cu victoria echipei 
R.M.A.S. a O FRUMOASĂ 
BAZĂ SPORTIVĂ și-au ame
najat elevii de la Școala ge
nerală nr. 1 Foltești (jud. Ga
lati) prin prestarea a sute de 
ore de muncă 'patriotică. Sub 
conducerea prof. M. Badiu șl 
cu sprijinul Consiliului popu
lar comunal, elevii au ame
najat în curtea școlii terenuri 
de volei, handbal, tenis de 
cimp, pistă de atletism și 
portic de gimnastică a PES
TE ClTEVA ZILE, la 14 au
gust, se va da startul în cam
pionatul de fotbal al județu
lui Ilfov, categoria Onoare, la 
care Iau parte 18 echipe. La 
21 august vor începe întrece
rile la categoria Promoție, cu 
trei serii a cîte 14 formații 
• „CUPA ELIBERĂRII" la 
fotbal se află în piină desfă
șurare la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb din 
Suceava. La această compe
tiție participă 16 echipe, re- 
prezentînd tot atîtea secții din 
cadrul întreprinderii a EX
CURSIE CICLOTURISTICA 
VATRA DORNEI — BRAȘOV. 
Un echipaj cicloturistic for-

mat dm patru pionieri șl 5 
uteciști, însoțiți de profesorul 
de biologie loan Fiorea (toți 
din Birlad), a plecat la 20 iu
lie din Vatra Dornei, pe un 
itinerar ce a cuprins locali
tățile Borsec, Toplița, Gheor- 
ghieni, Sovata, Tușnad si Bra
șov • LA COMBINATUL CHI
MIC FĂGĂRAȘ sînt organiza
te, periodic, acțiuni pentru 
trecerea normelor complexu
lui polisportiv „Sport și sănă
tate". In ultimul timp, peste 
350 de tineri și vîrstnici au 
trecut normele complexului 
fi UN TEREN DE HANDBAL 
LA SÎNNICOLAU MARE. In 
urma unor ample lucrări de 
muncă patriotică, cu sprijinul 
Comitetului orășenesc de 
partid și al Consiliului popu
lar orășenesc, a fost dat în 
folosință un teren de handbal, 
cu platformă de joc bitumi- 
nată și grup social, precum șl 
cu o tribună avînd o capacitate 
de 1000 de locuri e DUMINI
CA CULTURAL-SPORT1VĂ în 
comuna Șelaru (jud. Dîmbo
vița), la care au participat 
peste 300 de concurenți și nu
meroși artiști amatori din co
munele Sîrbenl și Poieni (Te
leorman). Slobozia și Ștefan 
cel Mare (Argeș). In program 
au figurat întreceri de hand
bal. fotbal, atletism șl trîntă.

p- 
sp. 
Tg.

Iată rezultatele finalelor, 
categorii de vîrstă : BAlETI 
17—18 ani : T. Sandu (Constanța)
— I. Rakosi (Steaua) 6—1, 7—5; 
cat. 15—16 : C. Ștefănescu (Iași)
— M. Szdllosi (Tg. Mureș) 6—4,
6—1 ; cat. 13—14 ani : M. Șovar 
(Șc. sp. 2 București) — B. Toma 
(Constanța) 6—4, 6—4 ; cat. 11—
12 : A. jogoie (Constanța) “ 
Gerhard (Bacău) 6—4, _
FETE cat. 17—18 : Gabriela Cio- 
rac (Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej)
— Mariana Benedek (Tg. Mureș)
6—3. 6—0 ; cat. 15—16 : Magdale
na Raicovici (Gheorghleni) — 
Cristina Cazacliu (Steaua) 6—2, 
6—2 ; cat. 13—14 : Daniela Moise 
(Steaua) — Gabriela Precup 
(Gheorghieni) 6—1, 6—4 ; cat.
11—12 : Florența Iliescu (Șc. sp. 
2 București) — Cristina Ștefă
nescu (Steaua) 6—2, 6—4. (c. g.)

pe 
cat.

- R.
6—1.

sîntem 
Dînd 

multor
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TITLURI

Afirmăm, fără teama de a 
exagera, că traseul de mo- 
tocrofe amenajat pe Dealul 
Breghina. de la marginea 
orașului Zărnești, pe care 
s-au desfășurat duminică în
trecerile ediției a doua a 
„Cupei Mobra", are calități 
să-1 situeze în fruntea ba
zelor sportive de acest gen 
din țara noastră. Astfel, pe 
lingă caracteristicile naturale 
(„trambuline", ,,cocoașe",
pante și coborîșuri abrupte), 
conducerea
sociației Tor- __ 
pedo din locali- F-l 
tate a adus o 
serie de îmbu
nătățiri acestui traseu, do-
tîndu-1 cu aparatură co
respunzătoare, fapt care 
a șl determinat federația 
de specialitate să-1 omolo
gheze pentru concursurile 
internaționale. Dealtfel, în 
luna septembrie este progra
mată aici o mare competiție, 
la care și-au anunțat partici
parea numeroși motocrosiști 
de peste hotare.

Am făcut acest preambul 
deoarece (de necrezut !) baza 
de motocros menționată a 
fost transformată, din dis
poziția gospodarilor orașului, 
în... platformă de gunoaie. 
Cum și de ce a ajuns să aibă 
un asemenea aspect deplora
bil traseul de pe Dealul Bre
ghina e o poveste mai ve
che. asupra căreia 
nevoițl să revenim, 
curs sesizărilor mal 
cetățeni care ne-au adus la

mint 
la 
pentru 
minică 
ca și miile 
zenți ia „ 
autocamion 
din locali 
vechiul dru 
gunoaie — 
amplasată 
ferit ochii 
circa 1-2 k 
rindu-și ev 

Întrebăm : 
posibil ca 
atît de ne 
motor 
primească 
nație ? Edil 
promis și 
situația se 
nic și 
dem in

Record absolut la Balcaniada de Ino

IRINEL PĂNULESCU
Cel de al 7-lea campionat 

balcanic de natație rezervat ju
niorilor a prilejuit un nou suc
ces echipei feminine de înot 
a României, învingătoare cate
gorică în disputa cu selecțio
natele Iugoslaviei, Bulgariei, 
Greciei și Turciei. Victoria se 
datorează, în primul rînd, com
portării excelente a tinerei plo- 
ieștence Irinel Pănulescu, care, 
deși mai tînără cu doi ani de- 
cît adversarele sale din con
cursul de la Antalya, a stabi
lit un record absolut al com
petiției, cîștigînd 6 probe indi
viduale și contribuind efectiv 
Ia succesul celor două ștafete. 
Conducătoarea delegației ro
mâne, Eugenia Țicaliuc, mem
bră a biroului F. R. Natație, 
ne-a relatat printre altele că 
absolut toți specialiștii prezenți 
la concurs au fost impresionați 
de calitățile tinerei românce, 
considerînd-o ca înotătoarea cu 
cele mai frumoase perspective, 
la această oră, în Balcani. „Iri
nel s-a întors la București cu 
opt titluri balcanice. Vă asigur 
insă că dacă programul i-ar fi 
permis să concureze, ea putea 
cîștiga și cursele de 400 m, 800 
m liber, 100 m și 200 m spate, 
recordurile sale fiind supe
rioare rezultatelor cu care s-a 
ciștigat la Antalya".

Dintre performanțele obți
nute de Pănulescu în acest 
concurs-maraton (opt probe în

patru zile), cele mai valoroase 
sînt acelea de la 100 m liber 
(61,30), 200 m liber (2:13,81)
și 100 m delfin (67,48). Sînt re
zultate care confirmă progresul 
continuu al elevei antrenorului 
Mihai Mitrofan, care eviden
țiază perspective frumoase pen

Trecînd la 
rilor, merită 
dublele vie 
Anca Făgețe
la această e 
care au dus 
pe primul 1 
proaspeți ca
valoare supe 
Anca Făgețe 
să confirme 
lizat și într 
mai mare a 
nimerit prild 
cîteva zile, 
natelor euro 
ping, unde t 
mâncă va 
cele mai bu 
platformă de
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(cu sediul în Constanța)
Organizează, în luna septembrie 1977, un nou concurs de 

admitere, pentru ocuparea locurilor rămase vacante in sesiu
nea iulie 1977. Condițiile de admitere sînt aceleași ca și Ia 
prima sesiune.

Toți cei interesați se vor adresa la comisiile de selecționare 
de la centrele :
• București — Departamentul Transporturilor Navale, bd. 

Dinicu Golescu nr. 38
• Constanța — întreprinderea de exploatare a flotei ma

ritime „Navrom", din incinta portului maritim. Telefon direct 
16518 sau prin centrală 19100 și 18340 (interior 325)

• Tulcea — întreprinderea de pescuit oceanic
• Galați — întreprinderea dc navigație fluvială „Navrom"
• Giurgiu — Grupul de exploatare flotă „Navrom"
• Drobeta Turnu Severin — Secția de navigație fluvială 

Navrom"
• Cluj-Napoca — Regionala C.F.R.
• Regionalele C.F.R. din Brașov, Timișoara, Craiova și Iași
• Direcțiile județene de poștă și telecomunicații din Arad, 

Baia Marc, Tg. Jiu, Tg. Mureș, Sibiu, Suceava, Vaslui, Bacău, 
Buzău, Satu Mare, Oradea, Sf. Gheorghe, Zalău, Bistrița, Pia
tra Neamț, Reșița, Alba Iulia, Pitești, Botoșani, Tîrgoviște, 
Deva, Miercurea Ciuc, Slobozia, Slatina, Ploiești, Alexandria, 
Focșani, Hm. Vilcea.

Pentru înscriere, candidați! trebuie să depună la comisia 
de selecționare următoarele acte : cerere de înscriere ; diplo
ma de bacalaureat în original (adeverință care atestă exis
tența candidatului in ultimul an de liceu) ; copie legalizată 
dc pe certificatul de naștere ; cazier judiciar ; adeverință de 
Ia unitatea unde a lucrat (absolvenții secției umaniste) ; bule
tine medicale (R.B.W., radioscopie gastroduodenală, radiosco- 
pic pulmonară) și certificat eliberat de circa sanitară de do
miciliu privind bolile cronice și acute in stare transmisibilă ; 
aprecierea activității elevului de către conducerea liceului 
(candidații ce vin din producție vor prezenta o apreciere a con
ducerii intreprinderii asupra activității îndeplinite) ; trei foto
grafii 3/4.

f

tru ploieșteancă la campiona
tele europene din anul viitor 
ale juniorilor. Meritorie este și 
comportarea tinerei reșițence 
Brigitte Prass, campioană bal
canică la 100 m bras în 1:19,37, 
nou record balcanic de ju
nioare. In schimb, ca și la în
trecerile seniorilor, echipa de 
juniori a avut o evoluție slabă, 
fiind depășită de selecționatele 
Iugoslaviei și Bulgariei. Excep- 
tîndu-1 pe Dan Ținea, învin
gător în ambele probe de 
mixt, ceilalți tineri înotători — 
și acesta este lucrul cel mai 
îngrijorător — au dovedit că 
nu pot face față nici măcar 
unei întreceri balcanice. Con
cluziile care se desprind con
firmă munca de slabă calitate 
a antrenorilor care au pregătit 
acești sportivi, ca și ineficiența 
antrenamentelor efectuate de 
sportivi.

de ki 
Ilm.

cen 
de ju

mului dintre 
90 de km de 
tina, 90 
tina la 
poziția 
noastre
majoritatea 
tive dc masă, 
talurgistului", 
lor" (cu spor 
și Liceul 
latura D 
derea de trîc 
mcroasc corn 
sub semnul , 
cinstea zilei 
Apoi, intreccr 
nicilor cult 
Scornicești, S 
va, Brebeni 
comune ale j 
atrăgătoarele 
le 32 de aso 
orașului Slati 
609-lea an de

In anii lu 
mului, la Slati 
mută din stră 
lui.

O NOUĂ FORMULA TEHNICĂ LA 
OBIȘNUITE PRONOEXPRES INCEPIN 

DE 17 AUGUST 1977
• Se efectuează 3 extrageri separate în lo 

de cîte 5 numere diferite din 45.
• Se extrag 15 numere în loc de 11.
• Categorii unice de cîștiguri pe întreaga
• Se majorează cu 50% șansele de obținer 

la categoriile A, B și C.
• Se ciștigă cu 3 numere din 5 la fiec
• Valoarea minimă a unui cîștig este 

40 lei.
• Participarea se face pe bilete completate 

6 lei.
• Se poate juca Integral (100%) sau sfert
• Se pot obține cîștiguri cumulate la două 

toate cele trei extrageri.
NOUTĂȚI LA TRAGERILE OBIȘNU$ 
INCEPIND CU DATA DE 19 AUGL

• Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tr
• Șanse sporite de a obține cîștiguri mar
• Participarea se face pe bilete completate 

5 lei.
• Se poate juca integral (100%) sau sfert
• Și la tragerile „LOTO-2" participarea se v 

de 100% și 25%, începînd din 21 AUGUST 197
VvWWWWW^WWW^VWWWWWWVWWtfWWW
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Din cele 46 de centre de copii 
și juniori care îșl desfășoară ac
tivitatea pe întreg teritoriul ță
rii, acela al clubului Sportul stu
dențesc se află — surprinzător — 
printre codașe. Luînd ființă In 
primăvara anului 1973 (pe atunci 
avindu-1 ca antrenor coordonator 
pe Mihai Ciornoavă), deci de mai 
bine de 4 ani, acest centru care 
ar fi trebuit să fie un laborator 
de formare și afirmare a talen
telor a reușit „marea performan
ță- de a propulsa pe firmamentul 
Diviziei A numai doi (!!) jucă
tori : in 1973, pe fundașul Ad. 
Dumitru, transferat in același an 
la Rapid București și, in returul 
campionatului trecut, pe Vasile

• CUPLAJ LA BRAȘOV. Pe stadio
nul Tineretului din Brașov s-a 
disputat marți un atractiv cuplaj fot
balistic. In primul meal, o selecțio
nată olcătultă din cel mal tineri 
jucători ai Steagului roșu a intilnit 
formați o Al-Ain-Abu-Dhabi din Emi
ratele Arabe Unite. Juniorii brașo
veni au ciștlgat cu 4-3 (1—1), prin 
golurile marcate de Moise (mln. 27 
șl 58), Popescu II (mtn. 54) șl Bucur 
(min. 82, din penalty). Pentru oas
peți a înscris Ahmet (min. 18) și 
Mohedin (mln. 52 și 75). In conti
nuare s-a disputat partida dintre 
Steagul roșu șl Unirea Tricolor Bră
ila. Scor final 6—0 (2—0) pentru bra
șoveni. Au marcat Gherghe (mln. 22, 
36. 63, 70 șl 75) și Paraschivescu
(mln. 87). (C. GRUIA — coresp.).

municipiul București), de la 22 
august pînă la 10 octombrie (în 
țară) și începînd aproximativ de 
la 22 august a.c. prin mandate 
poștale.

CIȘTIGURILE
EXCEPȚIONALE

DIN 31

FAZA I : Cat _ _______
25% a 3.750 lei șl 1 variantă 10% 
a 1.500 lei ; cat. 3 : 8,95 a 7.430 
lei ; cat 4 : 39,95 a 1.665 iei ;
cat. 5 : 140,75 a 472 lei ; cat 6: 
4.567,45 a 40 lei.

FAZA a n-a : Cat A : 1 va
riantă 100% a 50:000 lei sau, la 
alegere, una dintre excursiile 
duble In : Grecia-Turcia-Bulga- 
ria sau U.R.S.S., sau 
sau pe litoral șl diferența 
numerar ; cat. B : 15,20 a 
lei ; cat. C : 56,55 a 835 
cat D : 2582,30 a 60 lei.

I
I
I

Aseară a revenit la Bucu
rești, de la Istanbul, lotul re
prezentativ de fotbal. în cursul 
acestei dimineți, „tricolorii" ur
mează să plece în Maroc, unde 
vor participa la un turneu pro
gramat sîmbătă și duminică. In 
prima zi, sîmbătă, se vor dis
puta partidele : Maroc — Romă-

i I PREGĂTIRILE DIVIZIONARELOR B
I
I
I
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RELONUL SAVINEȘTI. Echi
pa și-a reluat pregătirile la 
20 iulie: apoi, după efectuarea 
vizitei medicale și a cîtorva an
trenamente la P. Neamț, a ple
cat la Gheorghienl. De la 5 
august Relonul a revenit aca
să, unde se pregătește sub con
ducerea antrenorului G. Raksi. 
Lotul 
rodin 
țese), 
câu), ____
ghieni) și Costin (revenit după 
satisfacerea stagiului militar). 
(N. Marcu, coresp.).

cu Va-a fost completat
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Dumitrașcu (S.
Marton (Viitorul

C. Ba- 
Gheor-

:u
I
I
I

I sărito- 
bliniate 
nte de

Bastar 
[petiției, 
pmâniei 
Icei doi 
bnici o 
dovedit 

trebui 
tul rea- 
|ție de 
gel mai 
& peste 
[ampio- 
Jonko- 
ivă ro- 
uri de 

de la

I
I

GLORIA BISTRIȚA. Forma
ția are un nou antrenor, pe 
Alexandru Constantinescu, care 
este ajutat de Ladislau Covaciu. 
Gloria s-a pregătit pînă la 29 
iulie în tabăra de la Toplița, 
iar în prezent se antrenează în 
localitate. Vechilor jucători li 
s-au alăturat juniorul Dănilă. 
de la centrul de copii și juniori 
din Bistrița, Fogoroș (fost la 
Foresta Bistrița) și I. Alexan
dru (T. M. București). (I. To
ma, coresp.).

I
I
I
I

MUSCELUL CÎMPULUNG. 
Noua divizionară B este pregă
tită de V. Copil. între 20 și 
31 iulie echipa Muscelul a efec
tuat antrenamente la Voina, în 
apropiere de Cîmpulung. în 
programul întocmit de antreno
rul V. Copil figurează, în afa
ra antrenamentelor, și o serie 
de meciuri amicale cu formații 
din diviziile B și C. (Paul Ma- 
teoiu, coresp.).

I

^unăre: 
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I
I

MUREȘUL DEVA. întrucit e- 
chipa a participat Ia „Cupa de 
vară", jucătorii aproape că n-au 
întrerupt pregătirile. Antreno
rul T. Pop are la dispoziție și 
cîțiva jucători noi: Naghi (re
venit de la Aurul Brad), Moga 
(fost la Jiul), Rebegilă (revenit 
după satisfacerea stagiului mi
litar), Paul_(junior, de la Li
ceul nr. 2 ’ ......................
ul), Culea 
în cadrul 
va susține 
cu U.T.A., 
Constanța, 
Orăștie, Minerul Lupeni, Corvi- 
nul Hunedoara și Jiul Petro
șani. (Ion Jura, coresp.).

I
I

Deva), Schmidt (Ji- 
(Viitorul Scornicești). 
pregătirilor, Mureșul 
jocuri de verificare 
Șoimii Sibiu, F. C. 
Aurul Brad, Dacia

C.S.U. GALAȚI. Primul an
trenament a avut loc la 20 iu
lie. începînd din 24 iulie și pînă 
la 8 august pregătirile s-au des
fășurat la Suceava. Față de lo
tul din campionatul trecut au 
apărut cîteva noutăți: Dumitres
cu și Ene (de la F.C.M. Galați),

Idumi- 
din MECIURI AMICALE
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CORVINUL HUNEDOARA - F. C. 
CONSTANȚA 1—3 (0—1). Au marcat: 
Nicșa (min. 54) pentru gazde, res
pectiv Tararache (min. 44), Zamfir 
(min. 64) și Buduru (min. 80). (I. 
VLAD — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA - OLIMPIA 
SATU MARE 1-0 (0-0). A marcat
Florescu (min. 52). (I. LESPUC -
coresp.).

F.C.M. GALAȚI - VICTORIA TE- 
CUCI 5—0 (2-0). Au marcat : De-
selnicu (min. 30), Burcea (min. 40), 
Orac (min. 79), Cramer (min. 82) 
și Oblemenco (min. 86). (T. SIRIO- 
POL — coresp.).

METALUL PLOPENI - C.S. T1RGO- 
V1ȘTE 1—1 (0—1). Meciul s-a dispu
tat marți. Au înscris : Dobrescu
(min. 52) pentru gazde, respectiv 
Kallo II (min. 43). (M. BOGHIQ - 
coresp.).

I
rilor LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂI
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a I
I

Vă reamintim î DUMINICĂ 14 
AUGUST 1977 — TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES

Participarea pe variante com
binate șl combinații „cap de 
pod- vă oferă posibilitatea ob
ținerii unor suite de cîștiguri.

Ia

I
NUMAI biletele completate cu

15 lej varianta simplă iau parte 
la toate extragerile :

I
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
10 AUGUST 1977

a

cote I
36 J 
a n-a

33EXTRAGEREA I : 13
2 10 28 ț EXTRAGEREA 
30 15 4 21 14.

FOND GENERAL DE 
GURI : 1.040.875 LEI, din 
511.190 lei, report.

Plata cîștlgurilor la această 
tragere se face astfel : de la 18 
august pînă la 10 octombrie (în 

CÎȘTI-
care

ma și Cehoslovacia Everton 
(Auglia). Duminică se vor în- 
tîlni între ele învingătoarele și 
învinsele din prima zi.

Luni 15 august, lotul repre
zentativ va reveni în țară, se
lecționații urmînd să se în
toarcă la cluburile lor.

Caraiman și Ionescu (juniori, 
din propria pepinieră). Termi- 
nînd facultatea, Marinescu, E- 
nache, Georgescu și Cramer au 
părăsit echipa și vor activa Ia 
alte cluburi. Conducerea tehni
că a fost încredințată antreno
rului Cornel Simionescu, care 
în trecut s-a ocupat de echipa de 
juniori a clubului. (T. Sirio- 
pol, coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA. în primele zile ale lunii 
august, divizionara B Universi
tatea Cluj-Napoca s-a aflat în 
localitatea Băița, unde a e- 
fectuat o parte a pregătirilor 
in vederea noului an competi- 
țional. Lotul studenților clujeni, 
avînd la conducerea tehnică pe 
antrenorul P. Moldoveanu, are 
următoarea componență: Lăză- 
reanu și Moldovan — portari; 
Ciocan, Moș, Bagiu, I. Mure- 
șan, Vasiliu — fundași; Biches- 
cu, Cîmpeanu II, Berindei, Ră- 
duță — mijlocași ; Uifăleanu, 
Florescu, A. Mureșan, Dobrotă, 
Luchescu, Vidican. împreună cu 
aceștia la Băița s-au mai aflat și 
cîțiva talentați juniori suscep
tibili de promovare în prima 
formație (unii dintre ei au mai 
și jucat, dealtfel, în primul ,>11“) 
și anume : Vladu (portar), FI. 
Pop și Cîmpan (fundași), Suciu 
(mijlocaș) și Albu (înaintaș). în 
programul de pregătire sînt 
prevăzute mai multe meciuri 
de verificare pe terenul din 
Cluj-Napoca și in deplasare. 
(I. Lcspuc, coresp.).

La centrul de copii și juniori Sportul studențesc

D//V APROAPE 500 DE CANDIDAȚI,
DOAR DOUA PROMO VAR! IN DIVIZIA A!

TRAGERII 
PRONOEXPRES 
IULIE

2: 2 variante

R.D.G. 
în 

3.105 
lei ;

NU-I MAI BINE SIMPLU 
DECÎT COMPLICAT?

că, 
di- 
se 
fi 

prin poștă

A fost dat un termen (21 
iulie) de către F.R.F. pen
tru depunerea actelor nece
sare efectuării operațiunilor 
de trecere a jucătorilor de 
la un colectiv la altul, in 
limitele actualelor preve
deri stabilite de regulamen
tul de organizare a activi
tății fotbalistice din țara 
noastră. Și s-a precizat 
in afara cererilor depuse 
rect comisiei de resort, 
mai iau in considerație 
acelea trimise 
care au înregistrată data de 
21 iulie. De ce acest lucru ? 
In intenția forului de spe
cialitate a existat, de la în
ceput, dorința de a veni in 
ajutorul tuturor acelora care, 
din motive de forță majoră, nu 
s-au putut deplasa in timp 
util la București cu în
treaga documentație pentru 
obținerea transferurilor so
licitate. Cum au înțeles insă 
colectivele sportive o astfel 
de măsură ?

Prevalîndu-se de mențiu
nea „data poștei", numeroase 
cluburi și asociații au ales 
varianta corespondenței cu 
F.R.F. ca o modalitate de
ghizată de prelungire a pe
rioadei de transfer, singura 
problemă de rezolvat — dacă 
aceasta mal putea fi soco
tită o problemă — rămînînd 
aceea a aplicării unei ștam
pile din localitatea destina
tarului, în care să fie în
scrisă data de 21 iulie, in
diferent dacă ea corespun
dea sau 
cum, in 
zuri, 21 
de fapt, 
depășea 
mentar, i 
sori conținind 
transfer a căpătat treptat di
mensiuni de-a dreptul im
presionante. Zeci de kilo-

i nu realității. Și 
foarte multe ca- 
iulie a însemnat, 
o altă dată, care 
termenul regula- 

cantitatea de scri- 
cereri de

Lazăr, care a debutat in poarta 
primei echipe, ambii pregătiți de 
Ion Morărescu, decanul de virstă 
al antrenorilor de la acest cen
tru, pensionat de curlnd. De ne
crezut o asemenea producție la 
un centru în care au activat. In 
medie, 250 de juniori anual I De 
neînțeles, in același timp, o ast
fel de situație, dacă ținem seama 
că printre antrenorii acestui cen
tru au funcționat sau funcțio
nează Dumitru Popescu (fostul 
internațional de la Steaua), Ion 
Pîrcălab (mai e nevoie să-i pre
zentăm cartea de vizită ?), Aurel 
Măndoiu (fostul mijlocaș al Pro
gresului) și, pe lingă ei, o serie 
de profesori de educație fizică 
cu pretenții, pentru a nu mal 
vorbi de foști jucători ai acestui 
club ca V. Anton, M. Ciornoavă, 
M. Rădulescu, și ei antrenori pe 
parcursul existenței centrului.

De aceea, firesc, ne punem acum 
întrebarea: care sînt cauzele aces
tei atit de slabe producții a cen
trului de fotbal Sportul studen
țesc 7 In primul rînd, credem că 
desele schimbări de antrenori au 
împiedicat o muncă organizată și 
eficientă. Practic, nici un antre
nor n-a putut cunoaște în pro
funzime posibilitățile fiecărui co
pil și junior, n-a putut desfășura 
un proces de instruire temeinic, 
care să țină seamă atît de nece
sitățile unul antrenament indivi
dualizat, cît și colectiv metodic. 
In al doilea rînd, se poate spune 
că antrenorii care au funcționat 
la acest centru s-au comportat — 
cu excepția iul I. Morărescu — 
mai mult ca niște funcționari, 
care tși îndeplinesc obligațiile de 
serviciu, fără ca în munca lor să 
pulseze pasiunea, fără să existe 
un real atașament față de aceas
tă nobilă profesie.

Din toamna anului trecut, la 
centrul de fotbal Sportul studen
țesc au fost luate o serie de mă
suri de ordin organizatoric. Este, 
deci, de așteptat, ca rezultatele 
să apară cît mai curînd. Un pas 
Înainte a fost făcut. Se află in 
curs de gazonare, la stadionul 
Politehnica, un teren pentru an
trenamentele copiilor și juniori
lor, au fost refăcute vestiarele șl 
anexele sanitare. Rămâne încă ne
rezolvată problema materialului 
sportiv (tricouri, ghete, teniși, 
mingi), care — așa cum ne-a de
clarat vicepreședintele clubului, 
Eugen Banciu — va fi soluțio
nată in scurt timp.

înainte de toate este însă ne
cesar ca la Sportul studențesc să 
existe o serioasă preocupare pen
tru selecția și creșterea jucători
lor din pepiniera proprie. Să spe
răm că acest deziderat se va afla 
P- prima pagină a agendei de 
lucru a conducerii clubului.

Gheorghe NERTEA 

grame de maculatură 
tilă — strecurate, mai 
sau mai puțin abil, 
„portița" 
bine intenționat 
îngăduitor 
fel drumul F.R.F., ascun- 
zind aranjamente de ultim 
moment, încercări de evi
dentă mistificare a realită
ții. Și încă nu se poate 
spune că tot acest flux de 
corespondență, cuprinzind 
acte de transfer, s-a înche
iat atita vreme cit mai con
tinuă să sosească și acum 
pe adresa federației plicuri 
cu data poștei de... 21 iulie! 
Printre acestea — să vezi și 
să nu crezi — și unul ex
pediat de asociația I.C.S.I.M. 
din... București, care a fă
cut nici mai mult nici mai 
puțin de trei săptămîni pe 
drum !

Iată deci cum lucruri în 
fond simple și clare, cu
prinse într-o reglementare 
precisă și bine chibzuită a 
modului de transferare a 
jucătorilor dintr-un colectiv 
în altul, sînt complicate de 
o procedură neconformă cu 
însuși spiritul regulamentu
lui ca atare. De aceea, cre
dem că este cazul să se re
nunțe în viitor Ia modalitatea 
de trimitere a formelor de 
transfer prin poștă și să 
fie invitați a se prezenta 
personal la F.R.F., cu în
treaga documentație nece
sară, delegații cluburilor și 
asociațiilor care nu o dată 
bat drumul din cele mai 
îndepărtate colțuri ale țării 
la București pentru 
de mult mai mică 
tanță. S-ar exclude, 
cest fel, încă o 
bilitate de eludare a spiri
tului de corectitudine.

inu- 
tnuif 
prin 

unui regulament 
dar prea 

au luat ast- 
F.R.F.,

treburi 
impor- 
în a- 
posi-

Mihai IONESCU

PROGRAMUL TLIUIIIÎI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, IDIȚIA 19ÎÎ/Î8-SERIA I

Cetolea Tg.
Cimentul Bicaz — Unirea 

Minerul Gura Humorului — 
Suceava ; Dorna Vatra Dor*  

Metalul Botoșani ; Laminorul
— Metalul Rădăuți ț Avintul
— Șiretul Bucecea ; Foresta

- ’ ’ _ I.T.A.

Dorna Vatra 
Neamț — A-

- I.T.A.
- Meta-

ETAPA I (21 august)
Unirea Șiret — Laminorul Roman ; 

Zimbrul Suceava — Avîntul Frasin ; 
Metalul Botoșani — Cimentul Bi
caz ; Bradul Roznov — I.T.A. P. 
Neamț ; A.S.A. Cîmpulung — Cris
talul Dorohoi ; Metalul Rădăuți — 
Minerul Gura Humorului ; Sinetul 
Bucecea — Doma Vatra Domei ; 
Cetatea Tg. Neamț — Foresta Făl
ticeni.

ETAPA A ll-A (28 august)
Cristalul Doroho4 

Neamț ; 
Șiret ; 
Zimbrul 
neî — I 
Roman 
Frasin 
Fălticeni — Bradul Roznov ; 
P. Neamț — A.S.A. Cîmpulung.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Zimbrul Suceava - 

Domei ; Cetatea Tg 
vîntul Frasin ; Uni nea Șiret 
P. Neamț ; Cimentul Bicaz 
Iul Rădăuți ; Cristalul Dorohoi — Și
retul Bucecea ; A.S.A. Cîmpulung — 
Foresta Fălticeni ; Metalul Botoșani
— Minerul Gura Humorului ; Lamino
rul Roman — Bradul Roznov.
ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Metalul Rădăuți - Metalul Boto

șani ; Minerul Gura Humorului — 
Laminorul Roman ; Bradul Roznov — 
Cimentul Bicaz ; Sinetul Bucecea — 
Unirea Sunet ; Foresta Fălticeni — 
Zimbrul Suceava ; Avintul Frasin — 
Cristalul Dorohoi ; Dorna Vatra Dor- 
nei — I.T.A. P. Neamț ; A.S.A. Cîm
pulung — Cetatea Tg. Neamț.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Bradul Roznov — Avintul Frasin ; 

Cimentul Bicaz — Cristalul Dorohoi ; 
I.T.A. P. Neamț — Minerul Gura 
Humorului ; Metalul Botoșani — Fo
resta Fălticeni j Unirea Sinet — 
A.S.A. Cîmpulung ; Zimbrul Suceava
— Metalul Rădăuți ; Cetatea Tg. 
Neamț — Șiretul Bucecea ; Lamino
rul Roman — Doma Vatra Domei.

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
A.S.A. Cîmpulung — Cimentul Bi

caz ; I.T.A. P. Neamț — Metalul 
Botoșani ; Foresta Fălticeni —Șiretul 
Bucecea ; Cetatea Tg. Neamț — 
Zimbrul Suceava ; Cristalul Dorohoi
— Laminorul Roman ; Doma Vatra 
Domei — Unirea Șiret ; Avintul 
Frasin — Minerul Gura Humorului ; 
Metalul Rădăuți— Bradul Roznov.

ETAPA A Vll-A (2 octombrie)
Metalul Rădăuți — Cetatea Tg. 

Neamț ; Minerul Gura Humorului — 
Foresta Fălticeni ; Laminorul Roman
— A.S.A. Cîmpulung ; Avintul Frasin
— I.T.A. P. Neamț ; Cimentul Bicaz
— Dorna Vatra Dornei ; Șiretul Bu
cecea — Bradul Roznov ; Unirea Și
ret — Metalul Botoșani ; Zimbrul Su
ceava — Cristalul Dorohoi.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Bradul Roznov— A.S.A. Cîmpulung ; 

I.T.A. P. Neamț — Metalul Rădăuți ; 
Cristalul Dorohoi — Minerul Gura Hu-

RAPID A REVENIT
DiN TURNEUL ÎNTREPRINS
IN R.P.D. COREEANA

SI R.P. CHINEZA>

timp de trei 
efectuat în
R. P. Chi-

a susținut 
trei jocuri,

șase meciuri ale tur- 
antrenorii Mariu Băr- 
și Dan Coe au rulat 
jucătorii >din lotul cu 
făcut deplasarea, apre- 
'.................................ran-

Echipa bucureșteană Rapid 
s-a înapoiat ieri dimineață din 
turneul pe care — 
săptămîni — l-a 
R.P.D. Coreeană și 
neză.

Mai iutii, Rapid 
în R.P.D. Coreeană 
obținînd următoarele rezultate : 
cu Selecționata orașului Phe
nian 0—0, cu Selecționata Ar
matei coreene 0—0 șj cu repre
zentativa acestei țări 0—3. Apoi, 
echipa bucureșteană a disputat 
alte trei partide în R. P. Chi
neză : cu Selecționata orașului 
Pekin 0—0, cu Selecționata Ar
matei populare chineze de eli
berare 1—0 (golul victoriei fiind 
înscris de Șutru) și cu repre
zentativa țării 1—2 (pentru for
mația noastră a marcat Neagu). 
în cele 
neului, 
bulescu 
pe toți 
care au 
ciind în final, îndeosebi, 
damentul dat de Manea, Niță, 
Ioniță și Șutru. Dar, după cum 
au ținut să sublinieze, întreaga 
echipă a avut o comportare 
destul de bună în acest turneu, 
în care a primit replica unor 
parteneri valoroși, cu o remar
cabilă forță de joc.

în zilele fără jocuri, fotba
liștii bucureșteni au efectuat 
antrenamente, pregătindu-se 
astfel cu sîrguință pentru a- 
propiatul sezon oficial.

După scurta, dar foarte ne
cesara odihnă de care au be
neficiat începînd de ieri dimi
neață, de la revenirea lor in 
țară, rapidiștii se vor reîntîlni 
chiar astăzi cu numeroșii lor 
suporteri la debutul în noua 
ediție a „Cupei municipiului 
București", competiție în care 
ei au avut aproape de fiecare 
dată o frumoasă comportare. 
Cum se așteaptă și acum.

moruiui ; Foresta Fălticeni — Uni
rea Șiret ; Metalul Botoșani — Zim
brul Suceava ; Dorna Vatra Dornei
— Cetatea Tg. Neamț ; Șiretul Bu
cecea — Laminorul Roman ; Cimen
tul Bicaz — Avintul Frasin.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Foresta Fălticeni — Cimentul Bi

caz ; Cetatea Tg. Neamț — Bradul 
Roznov ; A.S.A. Cîmpulung - Doma 
Vatra Dornei ; I.T.A. P. Neamț — 
Cristalul Dorohoi ; Minerul Gura Hu
morului — Șiretul Bucecea ; Lamino
rul Roman — Metalul Botoșani ; 
Metalul Rădăuți — Avintul Frasin ; 
Zimbrul Suceava — Unirea Șiret.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Cetatea Tg. Neamț — I.T.A. P. 

Neamț ; Unirea Șiret — Minerul Gura 
Humorului ; Șiretul Bucecea — Ci
mentul Bicaz ; Bradul Roznov — 
Dorna Vatra Dornei ; Cristalul Do
rohoi — Foresta Fălticeni ; Metalul 
Rădăuți - A.S.A. Cîmpulung ; Zim
brul Suceava — Laminorul Roman ; 
Avîntul Frasin — Metalul Botoșani.

ETAPA A Xl-A (30 octombrie)
Minerul Gura Humorului — Bradul 

Roznov ; Dorna Vatra Domei — 
Cristalul Dorohoi ; Avîntul Frasin — 
Unirea Șiret ; A.S.A. Cîmpulung — 
Șiretul Bucecea ; Cimentul Bicaz — 
Zimbrul Suceava ; Metalul Botoșani
— Cetatea Tg. Neamț ; Foresta Făl
ticeni — Metalul Rădăuți ; I.T.A. P. 
Neamț — Laminorul Roman.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Șiretul Bucecea — I.T.A. P. Neamț; 

Unirea Șiret — Cetatea Tg. Neamț ; 
Laminorul Roman — Foresta Fălti
ceni ; Minerul Gura Humorului — 
Cimentul Bicaz ; Cristalul Dorohoi — 
Metalul Rădăuți ; A.S.A. Cîmpulung
— Zimbrul Suceava ; Bradul Roznov
— Metalul Botoșani ; Dorna Vatra 
Dornei — Avîntul Frasin.
ETAPA A Xlll-A (13 noiembrie)
Metalul Rădăuți — Unirea Sinet ; 

Avîntul Frasin — A.S.A. Cîmpulung ; 
Metalul Botoșani — Șiretul Bucecea ; 
Zimbrul Suceava — I.T.A. P. Neamț ; 
Cimentul Bicaz — Laminorul Roman ; 
Bradul Roznov — Cristalul Dorohoi ; 
Foresta Fălticeni — Dorna Vatra Dor
nei ; Cetatea Tg. Neamț — Minerul 
Gura Humorului.
ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Minerul Gura Humorului — Dorna 

Vatra Dornei ; Unirea Șiret — Cris
talul Dorohoi ; Zimbrul Suceava — 
Bradul Roznov ; Metalul R-îdăuți — 
Șiretul Bucecea ; Metalul Botoșani
— A.S.A. Cîmpulung ; Avîntul Fra
sin — Laminorul Roman ; Cetatea 
Tg. Neamț — Cimentul Bicaz ; I.T.A. 
P. Neamț — Foresta Fălticeni.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Cimentul Bicaz — I.T.A. P. Neamț ; 

Foresta Fălticeni — Avîntul Frasin ; 
Cristalul Dorohoi — Metalul Boto
șani ; Bradul Roznov — Unirea Și
ret ; Laminorul Roman — Cetatea 
Tg. Neamț ; Șiretul Bucecea — Zim
brul Suceava ; A.S A. Cîmpulung — 
Minerul Gura Humorului ; Doma 
Vatra Dornei — Metalul Rădăuți.



Tur de orizont in polo-ul european CAMPIONATELE EUROPENE
LA JONKOPING, UN TURNEU CU MULTE NECUNOSCUTE PENTRU JUNIOARE
jucâtorii români trebuie să confirme pozitia fruntașă ciștigatâ la J. 0. de la Montreal BASCHET • După ziua de odihnă, meciurile decisive

In dimineața zilei de 14 au
gust, la „Rosenlundsbadet" din 
jbnkoping va răsuna primul 
fluihr al arbitrilor în cel de al 
11-lea campionat european de 
polo. Sorții au decis, pentru 
partida inaugurală, un veritabil 
derby al competiției, care va 
opune campioana olimpică de la 
Montreal, echipa Ungariei, ac
tualei campioane a lumii, se
lecționata U.R.S.S. În afara ce
lor două redutabile formații, 
întrecerile grupei A (căci exis
tă si un turneu paralel pentru 
8 echipe din grupa B) vor mai 
reuni la această ediție selecțio
natele României, Italici, Iugo
slaviei, Olandei, R. F. Germa
nia și Spaniei. Cu alte cuvinte 
— tot ce are mai - valoros la 
această oră polo-ul european.

Făcînd un scurt tur de ori
zont al principalelor turnee 
(8) din acest an, vom vedea că 
o primă favorită a întrecerilor 
de la Jonkoping este reprezen
tativa Ungariei. Ea a cîștigat 4 
din cele 5 competiții la care a 
participat, nu a pierdut tot a- 
nul decît două meciuri (5—6 cu 
iU.R.S.S. Ia Budapesta și 5—7 
cu Olanda la San Remo) și a 
!făcut 4 „remize" (două cu 
«România și cite una cu Iugo
slavia și U.R.S.S.). Forța de șoc 
a echipei antrenată de D. Gyar- 
maty o reprezintă trio-ul „uria
șilor" Szivos — Farago — Csa- 
■po, excelenți realizatori și, în 
același timp, o adevărată bari
cadă în fața propriei porți.

i în clasamentul alăturat, al
cătuit pe baza rezultatelor di
recte din acest an, poziții frun
tașe mai dețin și selecționatele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, mult re
maniate față de anul trecut, 
■care beneficiază și de noi con
duceri tehnice : Semionov șl 

(Scoc la sovietici și Crnkovicl 
[Ia iugoslavi. Evoluțiile acestor 
[formații au fost contradictorii 
fn actualul sezon, ceea ce Ic 
aduce aproape pe picior de e- 
galitate cu alte trei formații — 
Italia, România și Olanda —

Imagine de Ia ultimul antrenament al poloîștilor români înaintea 
plecării la Jdnkiiping

în lupta 
medalii, 
pronostic pe 
specialiștii acum, înaintea star
tului, este acela că echipele 
R. F. Germania și Spaniei nu 
pot fi decît cel mult out-sidere.

Desigur, iubitorii polo-tilui din 
țara noastră se întreabă ce șan- 
șe poate avea „7"-le României 
în acest maraton (7 meciuri în 
8 zile) deosebit de dificil. Du
pă cum se știe, antrenorii A. 
Grințescu și Șt. Kroner au 
păstrat în lot 10 din cei 11 ju
cători care au evoluat cu des
tul succes la Montreat Firește, 
echipa va avea atuul maturită
ții în fața adversarelor sale, 
uneia aflate fctcă în căutarea 
unei formule pentru viitoarele 
J. O. Ceea ce însă nu va fi su
ficient, lucru de altfel confir
mat și la unele turnee (mat 
ales cel de la Budapesta), un
de tinerețea, dorința de afir
mare a proaspeților promovați 
din formațiile Italiei, U.R.S.S. 
sau Olandei s-au dovedit mai 
puternice decît experiența al
tora.

care se va da pentru 
Iată de ce singurul 

care-1 pot face

Există însă posibilități ca 
formația României să confirme 
rezultatul Cocul IV) de la ulti
mele J. O. și chiar să-l îmbu
nătățească. Pentru aceasta toți 
jucătorii vor trebui să se mo
bilizeze la maximum, să adau- 

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CLASAMENT PE BAZA REZULTATE
LOR DIRECTE

1. Ungaria
2. U.R.S.S.
3. Iugoslavia
4. Italia
5. România
4. O!ar,da

♦ Echipele 
niel, care 
meciuri,

DIN AGE5T

17
13
20
17
15
17

4
3
3
3
4
1

„Cupa Voinfa" la ciclism

R.F.
au . . __  __ .

nu figurează în clasament.

MARILE TURNEE ALE ANULUI
Rio de Janeiro : 1. Ungaria ; 2.

România ; 3. Brazilia
Barcelona : 1. Iugoslavia ; 2. Spa

nia ; 3. Italia
Krefeld : 1. S.U.A. ; 2. Iugoslavia;

3. Olanda
Hvar : 1. Iugoslavia ; 2. Ungaria;

3. România
CIuj-Napoca : 1. Ungaria ; 2. Ro

mânia ; 3. Iugoslavia
Son Remo : 1. Ungaria ; 2. Italia;

3. U.R.S.S.
Budapesta î 1. Ungaria j 2. 

Ibal'ia ; 3. U.R.S.S.
Moscova : 1. U.R.S.S. ; 2. Iugo

slavia ; 3. Cuba

REZULTATELE ECHIPEI ROMÂNIEI

11
4
9
4
3
4

Germania șl Spa- 
susțîaut doar cita 4

ION COJOCARU ÎNVINGĂTOR
INAUGURALĂIN ETAPA

- Ungaria 5-9. 7-7, 4-7, SS. 
4-7 șl 3—7
- U.R.S.S. 8-8 șl 4-7
- Iugoslavia 2—5, 12—10 și 10-4
- Italia 5-5 șl 5-4
- Olanda 7-5 șl 4-10

După trei zile de întreceri 
viu disputate, participantele Ia 
campionatul european de bas
chet — junioare au avut o bi
nevenită zi de odihnă, în cursul 
căreia, însă, toate echipele 
s-au... antrenat. Este drept, au 
fost efectuate antrenamente u- 
șoare, avînd drept scop păstra
rea contactului cu sala de joc, 
panourile și mingea, dar, orir 
cum, tot antrenamente s-au nu
mit

In întîlnirile de pînă acum, 
reprezentativa României, care 
evoluează în grupa A, la Has- 
kovo, a avut o comportare re
marcabilă, izbutind trei victorii, 
dintre care cea mai răsunătoare 
a fost realizată în fața selec

ționatei Cehoslovaciei, dețină
toarea titlului (1975 la Vigo, 
Spania). Combativitatea, agre
sivitatea în apărare, intercep
țiile, contraatacurile și disciplina 
de joc au fost atuurile forma
ției române, care urmează sâ 
mai joace cu reprezentativele 
Bulgariei și Iugoslaviei. Aceste 
trei echipe, împreună cu cea a 
Cehoslovaciei, candidează la 
locurile 1—2 în clasamentul fi
nal al grupei, ale cărei meciuri 
hotărîtoare sînt : România — 
Bulgaria, România — Iugoslavia 
și Cehoslovacia — Iugoslavia, 
în grupa B, la Dimitrovgrad, 
selecționatele U.R.S.S. și Polo
niei sînt principale candidate la 
locurile 1—2.

VOLEI • Azi și mîine, turneele finale
în ultimele două partide sus

ținute în seria B a campiona
tului european de volei pentru 
echipe de junioare, reprezenta
tiva României a suferit două 
noi înfrîngeri : 1—3 (—3, 11, 
—7, —3) în fața formației Ceho
slovaciei și 1—3 (9, —10, —11, 
—7) în fața celei a Italiei. Com- 
portîndu-se foarte slab, junioa-

Margareta Mureșan

rele noastre s-au clasat pe ulti
mul loc în grupă, urmînd să 
evolueze în turneul final pen
tru locurile 9—12, alături de 
echipele R. F. Germania, Olan
dei și Turciei. Deoarece rezul
tatul din grupă (R. F. Germa
nia — România 3—0) contează 
în turneul final, voleibalistele 
noastre vor întîlni azi și mîine 
numai echipele Olandei șl Tur
ciei.

Turneele finale sînt progra
mate în Sala sporturilor din 
Belgrad.

lideră la Pernik
SOFIA, 10 (Agerpres). — în 

turneul Internațional feminin de 
țah de la Pernik (Bulgaria), 
după 9 runde se menține li
deră în clasament maestra ro
mâncă Margareta Mureșan cu 
7 puncte, urmată de coechipiera 
sa Gertrude Baumstark — 6*/i 
puncte. în runda a 9-a, Mar
gareta Mureșan a remizat cu 
Nesterova, rezultat consemnat și 
în partida dintre Baumstark și 
Emilia Chiș.

IZOLAREA FEDERAȚIILOR 
RASISTE DIM RHODESIA

Șl R.S.A

TELEX

PLOIEȘTI. 10 (prin telefon). 
După o reușită festivitate de 
deschidere care a avut loc în 
fața Palatului culturii din loca
litate, miercuri după-amiază 
s-a dat startul în prima etapă 
a tradiționalei competiții ciclis- 
,te internaționale „Cupa Voin
ța". 67 de alergători, reprezen
tanți ai B.S.T.V. Praga, Start 
din Polonia și ai 10 cluburi spor
tive din țara noastră au pornit 
să acopere 140 km pe o vre
me însorită, dar ușor răcoroasă 
și cu vînt. într-o excelentă dis
poziție de concurs, băieții, în 
totalitatea lor, s-au așternut 
la drum pe ruta Ploiești — 
Tîrgoviște — Ploiești într-un 
iureș de 44—45 km/h. Fug din 
pluton, dar vor fi prinși, Can
tor (CIBO Brașov), Cluceru 
(C.S. Mureșul), Căruțașii (Me
talul Plopeni), Gancea (Voința 
București). în Tîrgoviște, plu

tonul intră în trombă și sprin
tul este cîștigat de Antal 
(Steaua), urmat de Butaru (Me
talul Plopeni). De aici înainte, 
spre Ploiești .vîntul își schimbă 
direcția, astfel că plutonul îna
intează din ce în ce mai greu. 
Bătălia pentru victorie s-a dat 
la sprintul final, la Ploiești, 
unde Ion Cojocarii (Steaua) a 
cîștigat cu timpul de 3h 38:57 
(medie orară 38,300 km). L-au 
urmat Bobeică (Metalul Plo
peni), Nicolae (Voința Ploiești), 
Dulgherii (Steaua), Butaru (Me
talul Plopeni) etc., toți cu a- 
celași timp.

Joi dimineață are loc o cursă 
de 96 km pe ruta Ploiești — 
Răzvad — Moreni — Florești — 
Ploiești, iar după amiază (etapa 
a IlI-a) o cursă pe circuit pe 
40 km în centrul orașului Plo
iești.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

ge experienței un plus de voin
ță pentru a reuși, ceea ce toată 
lumea așteaptă de la ei, o re
prezentare cît mai demnă a 
polo-ului românesc.

Adrian VASILIU

CARACAS (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a cam
pionatului mondial de ciclism, 
care va începe peste cîteva zile 
la San Cristobal (Venezuela), 
a respins cererea de participa
re la aceste Întreceri sportive 
a federațiilor din Rhodesia și 
Republica Sud Africană, țări 
unde, după cum se știe, este 
practicată discriminarea rasială 
în sport

ALBERTO JUANTORENA LA UNIVERSIADĂ!
Noi confirmări de participare la marca competiție
SOFIA (Agerpres). — La Co

mitetul de organizare a Uni
versiadei de la Sofia, cea mai 
importantă competiție polispor
tivă a anului, continuă să so
sească confirmări de participa
re și liste de concurenți. Astfel, 
lotul de atletism al studenți
lor din R. D. Germană va cu
prinde 25 de sportivi, printre

2

ÎNCERCĂRILE DE 
DOPING SÎNT 

SORTITE EȘECULUI

Referindu-se la ca
zurile de doping înre
gistrate, 
Beckett 
membru 
medicale 
declarat __ .
acum In măsură 
dovedească dacă 
sportiv a fost 
unui tratament 
hormoni sau 
transfuzii sangvine. în 
vederea unei anumite 
competiții. Doctorul 
Beckett a subliniat că 
orice încercări de a se 
folosi dopingul 
sortite eșecului, 
rită măsurilor

profesorul A. 
din Anglia, 
al Comisiei 
a C.I.O., a 

că știința este 
să 
un 

supus 
cu 

unei

cațlune de construcție 
proprie. El îșl propu
ne să studieze 
cursul călătoriei 
bilitatea folosirii i 
glel solare și a 
tulul pe ocean, 
sa, „Helios", in 
glme de 10 metri, 
fi dotată cu un apa
rat portativ de desall-

ta 
posl- 
ener- 
vta- 

Nava 
lun- 

va

CLUBUL ANTI- 
AUTOMOBIL

Din Inițiativa 
locuitori al r 
Teheran a luat 
primul club al ; 
tomobilismului. 
brii clubului 
bllgă a face

unor 
orașului 

ființă 
antl-au- 

Mem- 
se o- 
propa-

membri, după numai 
trei luni de Ia înfiin
țare.

SONDAJE 
BRITANICE

pare că englezii 
•gata să renunțe

care sprinterele Pribisch și 
Bernd, Zenger (400 m), Schrot- 
zer (800 m), Engel (aruncarea 
suliței) — din formația femi
nină șl demifondistul Justus. 
Din echipa R. P. Mongole se 
detașează lotul de 16 luptători, 
din selecționata Senegalului se 
evidențiază formațiile de volei, 
Iar din cea a Elveției echipele 
de scrimă și atletism. Cuba va 
deplasa în capitala bulgară un 
lot foarte numeros, cuprinzînd 
pe reputații atleți Alberto 
Juantorena, Silvio Leonard, A_ 
lejandro Casanas, 13 luptători, 
20 de scrimeri, 4 înotători, e- 
chipele de baschet, volei și po
lo pe apă.

BASCHET ■ In cadrul turneu- 
lui masculin pentru „Cupa Mon
dello", de la Palermo : U.R.S.S. 
— S.U.A. 87—84 (44—42).

JUDO • La Varșovia. într-un 
concurs Internațional la care 
au participat 80 de sportivi din 
Cehoslovacia, Franța, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Ungaria, 
U.R.S.S. șl Polonia, sportivii 
polonezi au terminat învingători 
la două categorii prin Marian 
Talaj <71 kg) șl Zbigniew Bie
la wskl (86 kg). La cat. 78 kg, 
victoria a revenit sportivului so
vietic Aleksei Volosov.

MOTO • La Brno, în cadrul 
C.M., fa „Marele premiu al Ce
hoslovaciei" (120 de sportivi din 
22 țări), ia clasa 500 cmc, vic
toria a revenit venezuelanulul 
Johnny Cecotto („ Yamaha", me
die orară 184,187 km), care l-a 
întrecut pe principalul său rival, 
italianul Giacomo Agostini („Ya
maha"). Ceilalți clștigătorl : cla
sa 250 cmc : Franco Uncinl (Ita
lia) pe „Harley Davidson" ; 
clasa 350 cmc : Cecotto pe „Ya
maha" ; motociclete cu ataș 5 
Stelnhausen-Kalauch (R.F.G.) pe 
„Konlg-,

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde ta 
Noua Zeelandă, selecționate bri
tanică a jucat la Whangarel cu 
o selecționată locală, obțlntad 
victoria cu 18—7 (6—7).

șah • După 11 runde, ta 
turneul de la Budapesta con
duce Bronstein cu 8 p, urmat de 
Gipslis 7 p șl Castro ( p. Re
zultate : Glpslls-Sax șl Castro- 
Bronsteta remiză : Plnter-Re-
jna o—1 ; Csom-Lukacs o—l a 
După 4 runde, în campionatul 
feminin al Iugoslaviei conduce 
tînăra maestră Gostovlci — 4 p, 
urmată de Cejicl — 3'/, p, Laza- 
revlcl, Pihaillcl, Markovlcl șl 
Dekicl — cu cite 3 p.

TENIS • In turneul de la In
dianapolis : Connors — Bunis
6—2, 6—3 ; Solomon — Schneider 
6—3, 3—6, 6—3 ; Franulovicl — 
A. Amrltraj 6—4, 6—4 • La Co
lumbus : Tom Gullikson — Yuill 
6—3, 2—8, 6—2 ; J. Lloyd — Me
dina 6—2, 6—3 ; Hager — Flllol 
6—1, 7—6 ; Gottfried — Cramer 
6—2, 6—7, 6—2 • în localitatea
franceză la Baule, ta finală, 
jucătorul vest-german Uli Pin
ner 1-e tavins cu 7—5, 6—4,
5—7, 5—7, 6—4 pe australianul 
Rocavert.

VOLEI • Reprezentativa mas
culină (tineret) a R.P. Chine
ze, aflată ta turneu ta Argen
tina, a susținut un meci amical 
la Ciudad de Rosario cu selec
ționata similară a țării gazdă, 
obținlnd victoria cu 3—0 (15—ÎL 
15—3, 15—4).

sînt 
dato- 

___  _________ ce se 
vor lua pentru comba
terea acestui flagel.

SOLITAR
Sportivul bulgar Dl- 

mitr Ivanov se pregă
tește să traverseze 
Atlanticul pe o ambar-

nlzare a apel de mare, 
care va funcționa 
ajutorul 
la re. r 
care 
Ivanov 
ta trei 
cursul 
acest 
lios' 
rea - „ - 
Medlterană, 
pe distanța 
Gibraltar și ___
pentru a se reîntoarce 
apoi în portul bulgar 
Burgas.

_ cu 
energiei so- 

Programul pe 
șl l-a propus 
va fl îndeplinit 
etape, pe par- 
a doi ani. în 
răstimp, „He- 

va traversa Ma- 
Neagră șl Marea 

va naviga 
dintre 
Cuba,

gandă prin exemplul 
personal pentru mer
sul pe jos, pentru ci
clism sau călărie și să 
nu Întrebuințeze mij
loace motorizate decît 
pentru deplasări ce 
depășesc 60 km. Cum 
unii dintre membrii 
clubului sînt posesori 
de mașini, acestora 11 
se cere să nu le utili
zeze decît ta concediu 
șl pentru călătorii În
depărtate. Clubul nu
mără peste 1000 de

Se 
sînt _ _ „ _______
la tradiția potrivit că
reia întrecerile sportive 
nu se desfășoară 
minica, cl sîmbăta. 
cest lucru reiese 
sondajul efectuat 
Institutul Gallup, 
solicitarea ziarului
„Daily Mall". Dintre 
cel Interpelați, 62 la su
tă șl-au exprimat do
rința ca manifestațiile 
sportive ' ’ *
seblre 
fotbal - 
șoare 
notat 1 
sondaj a fost efectuat 
șl in 1958, dar atunci 
numai 46 la sută dintre 
cel Întrebați s-au de- 
claraț partizanii 
minicilor sportive.

du- 
A- 

din 
de 
la

MECIURI INTERNATIONALE DE FOTBAL
U. T. A. și Politehnica lași în U. R. S. S.

șl cu deo- 
meciurile de 

- să se desfă- 
duminlca. De 

că un astfel de

du-

ECHIPA ARĂDEANĂ U.T.A, 
aflată în turneu în U.R.S.S. a ju_ 
cat la Donețk cu formația Șah- 
tlor, din prima divizie a cam
pionatului sovietic. Meciul s-a 
încheiat cu scorul de 2—1 (0—0) 
în favoarea gazdelor.

DISPUTAT LA CHIȘINAU, 
meciul amical dintre formația 
Politehnica Iași și echipa „Spe
ranța" Drokia s-a încheiat cu 
scorul de 1—0 în favoarea ju
cătorilor ieșeni, prin golul mar
cat de Doru Ionescu.

IN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de La Bilbao, echipa Dina
mo Kiev a învins cu scorul de 
6—1 (3—1) formația Anderlecht 
Bruxelles, iar Athletic Bilbao a 
dispus cu 2—0 (1—0) de Aston 
Villa.

REZULTATE ÎNREGISTRA
TE în meciurile amicale susți
nute de echipele engleze în O- 
landa : Leeds United — PSV 
Eindhoven 3—1 ; Manchester 
United — PEC Zwolle 1—1 ; 
Newcastle United — Volendam 
1—2.
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