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Astăzi, la Sofia, festivitatea de deschidere

LA ÎNTREȚINEREA „FOCULUI NESTINS" AL REȘIȚEI

IUI a Jocurilor Mondiale Universitare

STUDENȚII SPORTIVI ROMANI
PREGĂTESC INTENS PRIMELE STARTURI

SOFIA, 16 (prin telefon). 
Capitala Bulgariei trăiește din 
plin tinerescul eveniment al 
sportului internațional — Jocu
rile Mondiale Universitare. Mii 
și mii de steaguri și afișe în
tregesc paleta culorilor, în timp 
ce pe bulevardele inundate de 
soarele verii — dar răcorite de 
uriașul „ventilator" al Vitoșei 
— poți întîlni tineri de pe toa
te continentele lumii, care am
plifică voioșia străvechiului 
oraș.

Cîteva mii de sportivi — 
4 600, după o informație oferită 
astăzi la centrul de presă de la

gații, iar ședințele tehnice pe 
ramuri de sport, la disciplinele 
care programează întîlniri chiar 
din primele zile (baschet, scri
mă, tenis, volei, atletism și 
gimnastică), au fost 
mate abia în cursul 
marți urmînd să 
miercuri dimineața.
știm sigur este că gazdele au 
asigurat condiții optime de dis
putare a întrecerilor, că brigă
zile de arbitri vor cuprinde oa
meni cu experiență și că la 
toate competițiile biletele de 
intrare s-au epuizat de multă 
vreme.

Și 
progra- 

serii de 
continue 

Ceea ce

norului Ion Nicolau, o lecție de 
antrenament în sala Slivnița, 
iar gimnastele s-au pregătit în 
sala Fcstivalna, unde — dealt
fel — vor avea loc și întrece-

Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

Reșifa, pilon al siderurgiei 
românești. Ca toate celelalte 
așezări de pe meleagurile pa
triei, orașul a cunoscut o dez
voltare demnă de societatea 
noastră socialistă. Blocuri de 
locuințe, așezăminte social-cul- 
turale, magazine moderne dau 
astăzi o foarte frumoasă înfă
țișare „cetății de foc" de pe 
riul Nera. Cu 207 ani înainte, 
aici s-a aprins focul la primul 
cuptor de fontă și focul arde 
nestins de peste două secole, 
întreținut de eforturile siderur- 
giștilor reșițeni. Dar, dacă se 
vorbește cu mîndrie despre în
delungata existență a „focului 
nestins", nu în același fel se 
povestește despre modul cum 
au trăit de-a lungul timpului 
oamenii, cei care vegheau ca 
acest foc să nu se stingă. „Du
pă 23 August 1944 — ne spu
nea președintele comitetului 
sindicatului pe combinat. Con
stantin Jurma — cind noi, fău
ritorii bunurilor, am devenit, 
sub conducerea înțeleaptă a 
partidului, și stăpinii acestora, 
viața noastră s-a schimbat ra
dical. Miile de lucrători ai com
binatului, la fel ca toți cei ce

muncesc în țara noastră, duc o 
existență demnă și luminoasă, 
se bucură din plin de roadele 
muncii lor".

„Focul nestins" al Reșiței to
pește în continuare fluvii de 
metalul Printre harnicii side- 
rurgiști sînt și sportivi cu care 
Reșița se mindrește. sportivi ce 
cresc și se călesc în mijlocul 
acestor făuritori de bunuri din 
prima linie a industriei româ
nești. Despre modul cum mun
cește. cot la cot cu ceilalți, 
handbalistul Mihai Rotko. lăcă
tuș la furnale, am auzit numai 
cuvinte de laudă ca și de alți 
sportivi, printre care fotbaliștii 
Ion Ilieș și Arsenie Hergane, 
titulari la F.C.M. Reșița.

Viața sportivă a combinatului 
este deosebit de bogată. De bi
nefacerile exercițiului fizic și 
sportului se bucură aproape toți 
angajații. De la Aurel Mitrea 
— coordonatorul sportului și 
turismului pe combinat — am 
aflat unele amănunte despre

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

Sub însemnul „DAC/ADEI"

PE MALUL RAZELMULUI, MII DE LOCALNICI 
AU APLAUDAT «PESCĂRUȘUL»

Anca Grigoraș, una din sportivele noastre de la care se așteaptă 
o comportare remarcabilă în cadrul Universiadei

Park Hotel Moskva — din 86 
de țări au sosit sau sînt aștep
tați să sosească în aceste ore 
premergătoare startului celei 
de a VIII-a Universiade, fie
care dintre ei animat, desigur, 
de dorința de a izbindi, de a 
obține performanțe bune, care 
să încununeze șirul lung al ore
lor de pregătire și — nu în ul
timul rînd — de a-și cunoaște 
mai bine colegii din 
de pe alte continente, 
noi prietenii trainice.

Cu o zi înainte de 
derea Universiadei — 
avea loc miercuri (n.r. astăzi), 
la ora 19, pe stadionul Vasil 
Levski — se cunosc încă pu
ține lucruri definitive legate • de 
desfășurarea întrecerilor. Și a- 
ceasta pentru că — așa 
spuneam — pe aeroportul Sofiei 
continuă să sosească noi dele-

alte țări, 
de a lega

deschi- 
care va

cum

în mod firesc, prima preocu
pare pe care am avut-o din 
momentul sosirii în capitala 
Bulgariei a fost aceea de a mă 
interesa de activitatea studen
ților noștri sportivi. Ei parcurg 
cu maximă seriozitate și res
ponsabilitate programele de 
pregătire stabilite în prealabil, 
pentru a se adapta condițiilor 
de concurs și a se afla la ora 
startului în formă sportivă ma
ximă. Pe scrimeri i-am văzut 
la lucru în sala Institutului su
perior de cultură fizică „Gh. 
Dimitrov". Marcela Moldovan, 
Magdalena Chezan, Viorica 
Turcan și colegele lor au insis
tat mai bine de două ore în 
lucrul pe planșă și antrenorii 
ne mărturiseau că ședința de 
pregătire va fi completată în 
cursul zilei. Baschetbalistele au 
efectuat, sub conducerea antre-

De peste două ceasuri stătea 
Pahon Calistrat la numai doi 
pași de linia albă a terenului 
de fotbal. Stătea alături de 
Leon Ivan și Sasna Fedu, de 
alți 5—6 bătrîni ai comunei, cu 
sprîncene stufoase, cu bărbi că
runte, revărsate pe piepturi. în 
spatele lor, sute de tineri și 
vîrstnici, un public pestriț, en
tuziast. „Nu-l lăsa, Ștefane ! 
Ștefane, măi...", striga Pahon. 
„Or să cîștige ai noștri. Măi 
nu-i lăsați!" „Cîți ani aveți, Pa
hon Calistrat ?“ — îl întrebăm. 
Se uită în stînga, se uită în 
dreapta, cu semeție. Printre ge- 
nele-i apropiate, ochii ca apa 
Razelmului rîdeau cu tîlc. „Ce 
zici ?“ — mă întreabă. „Să a- 
jungeți la 60...“. „74 am !... Ștefa
ne, măi, nu-i lăsați !“. Apoi, spre 
mine : „Ei, vă place cum e la 
noi 7 O să ciștigăm -Pescăru
șul-, vă spun eu...“.

Spectacolul era, într-adevăr, 
impresionant. Tineretul din opt 
localități venise la Sarichioi, 
pe malul lacului Razelm. 
Zcbil, Enisala, Sabangia, 
hai Bravu, Valea Nucarilor... 
Duminicile sportive sînt intrate 
în tradiția localnicilor, dar eve
nimentul la care asistam a că
pătat o amploare neobișnuită. 
Consiliul comunal pentru edu
cație fizică și sport, al cărui 
președinte este Agafon Chiriac, 
președintele C.A.P.-ului Sari
chioi, a înscris această com
petiție intercomunală sub ge
nericul „Daciadei", în cinstea 
sărbătorii de la 23 August. Tro
feul pus în joc poartă chiar nu-

mele asociației : «Pescărușul». 
Disciplinele din program — fot
bal, handbal, volei, înot, caiac- 
canoe... Pahon Calistrat, ca și 
alți septua sau octogenari, spec
tatori nelipsiți de la sport, la 
început n-au înțeles prea bine 
cum este cu „Daciada". le-a 
plăcut însă denumirea și apoi 
s-au lămurit din cuvintele de 
deschidere rostite de Toma 
Stoica, reprezentant al Comite-

tului comunal de partid, și A- 
gafon Chiriac.

După cum am aflat de la 
Ignat loli, antrenorul echipei de 
fotbal, pentru reușita reuniunii 
s-a muncit mult, cu ambiție. 
Ne confirmă acest lucru exce
lenta stare a bazei sportive :

Viorel TONCEANU
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Finala campionatului de pentatlon modern

IERI, PRIMA PARTE A PROBEI DE CĂLĂRIE

Din 
Mi-

A FOST
LA FEL DE UTIL CA SI CEL

>

ȘTEFAN COVACI UN TURNEU
DIN FRANȚA"•>

Luni, spre miezul nopții, e- 
chipa de fotbal a României a 
revenit din turneul său inter
continental, pe ruta aeriană 
Casablanca — Tripoli — Bucu
rești. în cursul dimineții de 
ieri. Ștefan Covaci nc-a împăr
tășit cîteva 
de pe urma 
cheiat cu o 
de palmares 
slovacia.

Rep. : Care ar fi, 
primele concluzii ?

Ș.C. : Un turneu de 
tire, care repetă, într-un fel, 
acumulările realizate în turneul 
francez din iarnă. Cred că ne-am 
realizat schema propusă, îmbi- 
nind jocurile cu antrenamente 
tari.

Rep. : în ccca ce privește 
rezultatele...

dintre impresiile 
acestui turneu în- 
frumoasă victorie 

: 3—1 cu Ceho-

deci,

pregă-

Ș.C. : Rezultatele ne intere
sează mai puțin, deoarece toate 
gîndurile noastre se îndreaptă 
spre octombrie și noiembrie, a- 
dică spre perioada jocurilor cu 
Spania și Iugoslavia. Aș aminti, 
însă, că în toate meciurile sus
ținute echipa noastră a făcut 
mereu prime reprize bune, în
soțite de numeroase ratări.

Rep. : Ați căutat o expli
cație ?

Ș.C. : Trebuie să mărturisesc 
că la startul turneului am cons
tatat — din partea majorității 
jucătorilor — o anume supra
evaluare a potențialului propriu. 
Din această atitudine superfi
cială a rezultat o dificilă re
găsire a planului de joc, care 
s-a manifestat mai ales în pri
mele două meciuri. Am „ope
rat" fără întîrziere, trezind la

realitate întreaga echipă. Antre
namentele tari au contribuit la 
regruparea lotului, ceea ce a 
făcut ca ultimele două jocuri, 
și mai ales cel cu Cehoslovacia, 
să readucă echipa noastră la un 
potențial psiho-fizic apropiat de 
cel normal.

Rep. : A surprins egalul 
de 90 de minute cu W.A.C, 

Ș.C. : Surpriza nu e chiar 
surpriză. Echipa marocană a fost 
o veritabilă selecționată națio
nală, cu jucători de mare teh
nicitate. Dealtfel, din punct 
de vedere tehnic, ierarhia în 
turneul din Maroc ar fi : 1. Fot
baliștii cehoslovaci, 2. Maroca-

loan CHIRILA
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-Stadionul Olimpia 
a căpătat ieri, 
ncu, aspectul 
bătoresc 
marilor 
sportive, 
amenajat 
prima probă â cam
pionatului national 
de pentatlon mo
dern al țării, călă- 
ria. Traseul pe cate 
au trebuit să-1 par
curgă sportivii a 
măsurat 800 m, fi
ind presărat cu 15 
obstacole, dintre ca
re o „dublă" și o 
„triplă", deci în to
tal 18 sărituri. 
Timpul maxim pen
tru obținerea punc
tajului de 1100 — 2 
minute (în cazul 
nepenalizării pentru 
doborîrea de obsta
cole sau pentru al
te greșeli pe par
curs), timpul ma
xim admis pentru 
efectuarea probei 
— 4 minute. Par-
ticipanții la fi
nala campionatului 
național de pentat
lon modern indivi
dual șl pe echipe 
au fost împ.ărțiți in 
palm 
mele 
rînd 
două 
mate 
participe la întreceri, 
fără de concurs, 
timișorean Ștefan

O prezență inedită la campiona
tele noastre o constituie echipa de 
pentatlon modern a Greciei, a- 
flată la prima sa participare. in
tr-un concurs peste hotare, cu 
dorința de a pătrunde cît mai 
repede în tainele acestui sport 
complex și de a întări legăturile 
cu sportivii români.

Dintre cei 12 sportivi care au 
evoluat ieri în concursul oficial 
nici unul nu a reușit să obțină 
punctajul maxim, cu excepția lui 
șt&fan Cosma. Cei mai aproape 
de atingerea acestui obiectiv au 
fost Marius Mihalașcu, de la 
Școala sportivă nr. 1 din Bucu- ■ 
rești, și campionul țării, Dumi-

clin 
săr- 

specific 
concursuri 
El a fost 

pentru

grupe, pri- 
două concu- 
ieri, ultimela 
fiind progra- 
astăzi. A fost

MARIUS MIHALAȘCU
admis 
dar în a- 

pențatlonistul 
Cosma.

tru Spîrlea, situați, în această or
dine, pe primele locuri ale cla
samentului, la jumătatea pro
bei. Ambii au fost penalizați cu 
cîte 30 p, dar Mihalașcu are a- 
vantajul de a fi realizat un timp 
mai bun : 1:46.2 față de 2:00,0
cu cit a fost notat Dumitru 
Spîrlea. Un parcurs bun a făcut 
și Otto Wermescher (Universita
tea Timișoara), situat pe locul 3 
cu 1 068 p. în ciuda lipsei lor de 
experiență, sportivii greci au de
butat promițător în arena inter
națională. mai ales dacă avem 
în vedere dificultatea ridicată a 
probei de călărie.

Azi. de la ora 9.30, tot la sta
dionul olimpia, se va desfășura 
a doua parte a probei de călărie.

Constantin MACOVE1



handbal IN „CUPA PRIETENIA
FINALA CAMPIONATULUI

BĂIEȚII AU LASAT»
DE JUNIORI LA OINĂ

0 IMPRESIE BUNA, FETELE AU RAMAS DATOARE
trecu- 
XII-a 
i“ la

Desfășurată săptămîna 
tă la Timișoara, cea de a 
ediție a „Cupei Prietenia' 
handbal a prilejuit trecerea în 
revistă a noilor eșaloane de 
jucători și jucătoare din Iugo
slavia, Bulgaria, Ungaria și 
România. Fiind vorba despre 
jucători de 20 de ani și mai ti
neri, este de presupus că aceș
tia reprezintă principalele ele
mente cu care vor fi primenite 
loturile olimpice ale țărilor res
pective în vederea J.O. din 1980.

După cum se știe, sucdesul a 
aparținut, atît la fete, cit și la 
băieți, reprezentativelor Iugosla
viei. Acestea au aliniat garni
turi de autentică forță și va
loare, cu numeroase elemente 
dotate (mai ales lotul feminin) 
ți deja consacrate pe plan in
ternațional, cum este cazul 
Svetlanei Kitici sau cel al 
lui Zdenko Antovici. Fără 
a diminua cu nimic din 
meritele echipei masculine a 
IugWaviei, trebuie să arătăm 
inși că victoria sa în clasa
mentul final al turneului (da
torită unui golaveraj mai bun 
cu 3 goluri decît cel al Româ
niei), a fost obținută ca urma
re a unei duble greșeli de arbi
traj. Concret, în ultimele secun
de ale jocului cu formația 
României, handbaliștii din Iu
goslavia au beneficiat intîi de 
un atac ca urmare a unui aut 
imaginar (în realitate mingea

găsea la minimum 30 de cm 
teren !), după care aceiași

se 
în 
arbitri au dictat o aruncare de 
la 7 m în favoarea 
ților pentru 
joc ce s-ar fi cerut sancțio
nat cu maximum... 9 m ! Ast
fel, din ciștigători ai meciului, 
băieții noștri — care conduceau 
pînă atunci cu un gol avan
taj — s-au văzut nevo- 
iți să accepte un nedrept re
zultat de . egalitate, care îi pri
va de primul Ioc în clasamen
tul turneului.

Echipa României ne-a lăsat 
o impresie bună. Cu toate 
că stadiul de pregătire a fost 
scurt, cu toate că antrenorii 
Eugen Trofin și Mircea Costa
che au avut la dispoziție ju
cători folosiți mult prea puțin 
în echipele lor de club, forma
ția a marcat creșteri calitative 
de la joc la joc, evoluînd 
remarcabil în întilnirea decisivă 
cu reprezentativa Iugoslaviei. 
Firește, mai sînt multe de fă
cut, în special în ceea ce pri
vește constanța jucătorilor (e- 
xemplul cel mai concludent fi
ind tînărul și talentatul Vasile 
Stingă, care, după un prim meci 
foarte bun, cînd a punctat de 
10 ori, nu s-a mai „văzut" în 
celelalte două) și bagajul 
lor de cunoștințe tehnico-tactice 
de atac, dar pentru aceasta este 
necesară participarea directă și

oaspe-
un fault de

activă a antrenorilor de la e- 
chipele de club. O serie de 
handbaliști, cum sînt Viorel 
Croiioru, Vasile Oprea, Măricel 
Voinea, Mircea Bedivan și Cor
nel Durau reprezintă elemente 
de certă valoare și perspectivă. 
Pentru a se realiza, însă, pe 
deplin, ei trebuie să fie supra
vegheată îndeaproape și îndru
mați cu grijă.

La fete, lotul de tineret al 
țării noastre este, cum se spu
ne, cam „subțire". Și asta cu 
toate că nu mai puțin de .11 
jucătoare au fost sau sînt divi
zionare A ! Portarii echipei au 
fost, de departe, cei mai slabi 
din întregul turneu, iar linia 
de 9 m — cu excepția jucătoa
relor Anca Rădueu și, parțial, 
Larisa Cazacu — nu are for
ță. La semicerc, Constanța Co- 
tirlă și Maria Chariuc au mun
cit mult, au realizat cite ceva, 
dar încă insuficient. Avînd în 
vedere că lotul A simte nevoia 
unei împrospătări cu elemente 
pe care tocmai selecționata de 
tineret este chemată să i le 
furnizeze, trebuie să tragem în 
încheiere un serios semnal de 
alarmă și să întrebăm : unde 
sint produsele școlilor sportive 
și ale secțiilor de junioare ? 
Care sînt rezultatele muncii 
SUTELOR de antrenori de la 
acest nivel ? !...

Ajuns în faza 
natul republican 
zervat echipelor de juniori — 
își derulează ultimele secvențe 
la Craiova.

Primele jocuri au demons
trat că echipele finaliste s-au 
pregătit temeinic, acționînd cu 
precizie atit în jocul la „prin
dere", cit și la „bătaia min
gii". Iată rezultatele din reu
niunea inaugurală : Oțelul Tîr- 
goviște — Șiretul Șuroaia (jud. 
Vrancea) 5—2, Șc. gen. Mărgi
neni (jud. Bacău) — Confecția 
Rm. Sărat 6—2, Avintul Bros- 
căuți (jud. Botoșani) — Oțelul 
Tîrgoviște 6—6, Confecția Bu
zău — Șiretul ȘurOaia 10—3, 
I.P.A. Sibiu — Șc. gen. Mărgi
neni 2—10, Automatica Alexan
dria — Fores ta Zăvoi (jud. 
Caraș-Severin) 10—0, Șiretul 
Șuroaia — Șc. gen. Mărgineni 
7—2, I.P.A. Sibiu — Avîntul 
Broscăuți 2—4, Oțelul Tîrgoviș
te — Automatica Alexandria 
6—4, Forestâ Zăvoi — Avîntul 
Broscăuți 12—9, Șiretul Șuroa
ia — I.P.A. Sibiu 4—0. între
cerile se încheie astăzi după- 
amiază.

Horia ALEXANDRESCU

BOX „mănușă litoralului poate deveni
REPLICA ESTIVALĂ A „CENTURII DE AUR

caJru organizatoric adecvat • De ce *urneul

finală, campio- 
de oină — rc-

AU FOST DESEMNAȚI
CAMPIONII LA YACHTING

® Largă participare internațională și un
de cluburile și boxerii noștri fruntași ?este ignorat

compe- 
„Mănușa lito- 

găzduite de Sala spor
turilor din Constanța, au re
prezentat un mare succes de 
public și, implicit, au consti
tuit o excelentă propagandă 
pentru box. Niciodată, pînă la 
această a 6-a ediție a turneu
lui internațional, „poarta spre 
mare" a țării nu a cunoscut 
un eveniment pugilistic mai 
important, mărturie stînd cei 
117 concurenți proveniți din 10 
țări din două continente. La ca
tegoriile pană și ușoară, de 
pildă, prin numărul de parti- 
cipanți (cite 15), competiția a 
luat alura întrecerilor de mare 
anvergură. La capătul celor 106 
meciuri disputate, pe tabloul 
de onoare al turneului s-au în
scris 7 ciștigători din România, 
2 din U.R.S.S. și cite unul din 
Pakistan și Polonia. (Să men
ționăm aici că participarea ine
dită a boxerilor din Pakistan a 
dat întrecerilor și mai multă 
culoare).

Interesul manifestat de pu
blic s-a materializat într-o ne
așteptată afluență zilnică de 
peste 2000 de spectatori, care 
— de dragul boxului — au răb
dat adesea zăduful unei săli în
chise. (Ne și întrebăm: de ce nu a 
fost preferat un spațiu des

Cele 8 reuniuni ale 
tiției pugilistice 
ralului",

liber, 
ar fi 

mai larg și

de 
un

un colț 
permis 
posibilități

chis, in aer 
stadion, care 
acecs 
de respirat în voie ?). Nume
roșilor constănțeni și vilegiatu- 
riștilor români și străini (căci 
organizatorii nu au neglijat 
mijloacele de publicitate in 
limbi străine), li s-au alăturat 
oaspeți de onoare de peste ho
tare : Boleslaw Kapitan, pre
ședintele Comitetului general al 
sporturilor și turismului din 
Polonia (aflat în vizită in țara 
noastră) și Hans Hofman (O- 
landa), președintele Asociației 
europene de box (A.E.B.A.).

Fără nici o îndoială, am avut 
prilejul să constatăm că or
ganizatorii constănțeni au făcut 
eforturi deosebite pentru „a 
pune pe picioare” (cum se spu
ne) un turneu internațional de 
asemenea proporții. Cu tendin
ța de a deveni tradițională, 
competiția „Mănușa litoralului" 
poate foarte bine reprezenta 
replica estivală a „Centurii de 
aur" (competiție de primăva
ră), în așa fel incit și țara 
noastră să aibă o pereche de 
mari turnee, de importanță in
ternațională, recunoscute și sti
mate, cum sînt cele de la Ber
lin și Halle (R.D.G.) sau Le
ningrad și Minsk (U.R.S.S.).

Rezultatele tehnice ale con-

EXCURSII PESTE HOTARE

ÎN

PENTRU TURIȘTII AFLAȚI

STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE

cî
D

3 c.

Concediul dv. pentru odihnă sau tratament, intr-o stațiune 
balneoclimaterică, poate fi agrementat printr-o plăcută și 
instructivă excursie de o zi, cu autocarul, peste hotare.

® Pentru turiștii aflați în stațiunile Sinaia, Bușteni, Pre
deal, Timiș, Cheia, Slănic Prahova, Pucioasa se organizează 
excursii în R. P. Bulgaria, pentru vizitarea localității Russe.

® Turiștii din stațiunile Felix, 1 Mai, Buziaș pot participa 
la excursiile organizate in R. P. Ungară ia Debrețin, Sze- 
ghed sau Budapesta.

O Turiștii aiiaii in stațiunile Mamaia, Eforie Nord și Sud, 
Techirghiol, Costinești, Neptun, Jupiter, Venus, Saturn și 
Mangalia pot participă la excursiile pentru vizitarea stațiu
nilor de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre.

Prețurile excursiilor sînt avantajoase, iar înscrierile se fac 
pe baza buletinului de identitate (pentru copii certificat de 
naștere) la toate agențiile și filialele oficiilor județene de 
turism sau ale ONT Litoral, din stațiunile mai sus men
ționate.

In costul excursiei se asigură vizitarea principalelor obiec
tive turistice cu ghid însoțitor, transportul, masa, precum și 
bani de buzunar. Doritorii pot beneficia suplimentar și de o 
adeverință pentru schimb valutar in limita sumei de 250 lei.

cursului scot la iveală succe
sul eitorva tineri boxeri ro
mâni de pe malul mării : Ion 
Căprărescu (cocoș), Iosif Șan- 
dor (semiușoară), Nicolae Cos- 
tin (ușoară) și Ion Boaneă 
(grea) — învingători merituoși. 
De asemenea, dinamovistul 
Vladimir (semimijlocie) și 
listul Ghcorghe Ciochină 
vins discutabil în finala 
pană) ne dau speranța revenirii 
lor pe primul plan, chiar cu o- 
cazia campionatelor naționale 
din această toamnă. Sigur că 
ne-am fi bucurat să-l vedem 
printre protagoniști și pe Fa- 
redin Ibraim — mai ales la 
el acasă ! — dar, după cum am 
fost informați, constănțeanul 
nu a respectat greutatea ceru
tă (crasă indisciplină 
nea împrejurare !), 
de la întreceri.

în două cazuri (Ia 
că și mijlocie mică), finala a 
fost disputată de boxeri de 
peste hotare ; numai în 4 fi
nale din 11 au lipsit concu- 
renții străini. Poate că nu s-ar 
fi întimplat așa dacă numeroa
sele secții de box din (ară și 
mai ales cele mari (cu excep
ția Box-Clubului Galați) n-ar 
fi ignorat competiția. înaintea 
campionatelor țării, a turne
elor peste hotare, n-ar fi fost 
oare participarea Ia turneul de 
Ia Constanța — cu boxeri din 
alte 9 țări — o soluție de pre
gătire preferabilă inerției din 
taberele de vacanță ? Oare nu 
i-ar fi stat bine Iui Mircea Si
mon — care se plinge de lip
să de adversari ! — aici, unde 
au fost prezenți 5 „grei” de 
peste hotare ? în același sens, 
eforturile depuse de organiza
tori ar fi meritat și ele un 
sprijin mai substanțial, pe care 

nu ne îndoim — federația 
va asigura în viitor.

La Constanța, pe Marea Nea
gră, s-au disputat timp de 4 
zile întrecerile campionatelor 
republicane de yachting rezer
vate seniorilor^

La clasa Finn. Gheorghc Ni- 
colicioiu, de Ja Electrica Con
stanța, clasat anul trecut pe 
locul secund, a cîștigat titlul 
de campion al țării pe anul 
1977 în luptă directă cu nu 
mai puțin de 4 reprezentanți 
ai C.N.U. București. Iată, de
altfel, clasamentul final : 1.
Gh. Nicolicioiu (Electrica Con
stanța) 14,7 p ; 2. N. Oprcanu 
(C.N.U.) 21,7 p ; 3. A. Vasi
liu (C.N.U.) 29,7 p; 4. C. Iva
novic! (C.N.U.) 30,4 p ; 5. “
Chiliman (C.N.U.) 41.4 p ; 
P. Purcea (Știința 
57,7 p.

La clasa FD,

A.
6.

Constanța)

il

Ion 
ste- 
(in- 
cat.

în aseme- 
absentînd

cat. mus-

Victor BÂNCIULESCU

în schimb, 
yachtingul bucureștean a reu
șit să obțină titlul prin echipa
jul Mircea Carp — Adrian A- 
rendt (C.N.U.), care a acumu
lat 3 p. Locul secund a re
venit echipei Emilian Gressia- 
nu — Florin Panaitescu (Ști
ința Constanța) — cu 6 p.

în continuarea întrecerilor a 
avut loc, pe lacul Siutghiol, 
prima întrecere a juniorilor, la 
clasa Cadet. Titlul a revenit 
echipajului Radu Marian — 
Barbu Cristescu, de la C.N.U., 
cu 0 p, urmați de Horia Ispas— 
Dragoș Vasiliu (C.N.U.) 15 p.

SPORTUL,
(Urmate din pag 1)

viața sportivă a siderurgiștilor 
reșifeni. Activitatea se desfă
șoară după un calendar minu
țios alcătuit. Iată citeva com
petiții desprinse din el : „Cupa 
24 ianuarie", „Cupa 16 Februa
rie", „Cupa tinerilor" la schi, 
„Cupa 8 martie", rezervată, evi
dent, femeilor, care muncesc la 
centrul de calcul, in labora
toare, la bobinare, în alte secții 
și ateliere, „Cupa 1 Mai" și 
„Cupa 23 August" — aflată in 
plină desfășurare. Campionatul 
inter-sectii, cu o regularitate 
de campionat national, atrage 
la fiecare ramură sportivă ci
teva sute de participanfi. Dar, 
în afara 
sportive, 
participă, 
cursii șl

acestor preocupări 
oamenii Combinatului 
săptămînal, la ex- 
drumeții in pitorești

SUB ÎNSEMNUL
(Urmare din pag. 1)

teren de fotbal, două terenuri 
de handbal, trei de volei, unul 
de baschet, unul de tenis de 
cîmp, un canal pentru canotaj 
și înot, în apropierea lacului, 
vestiare, popicărie. Și peste 500 
de sportivi din împrejurimi 
au răspuns invitației de 
ticipa La întreceri. An 
la intîlnirile de fotbal, 
lei, de baschet. „Dar la
venifi ?“ — ne-a întrebat cine
va. „La noi" însemna... la ca
nal, adică la întrecerile de înot 
și canotaj, la un kilometru de
părtare. împreună cu o „arma

a par- 
asistat 

de vo- 
noi nu

„VOINICELUL*1 A DEVENI
Deși mare și arătos, „Voi

nicelul" suferă de anemie I 
Cum altfel se poate explica 
faptul că. în plină vacanță 
școlară, baza sportivă des
tinată copiilor din sectorul 
4 al Capitalei este mai mult 
timp goală ?

Iată radiografia recentului. 
sfîrșit de săptămînă : sim- 
bătă 13 august — pe bază, 
la ora nouă, 8 copii. Ia ora 
zece erau 14, peste o oră 
rămăseseră doar 2, iar la 
amiază nu mai era decît 
portarul, liniștea inactivității 
cuprinzînd apoi și toată du- 
pă-amiaza ; duminică 14 au
gust — la ora nouă se a- 
flau pe dreptunghiurile bi
tuminate două 
grupe de mini- 
fotbal, aparți- 
nînd asociației 
sportive „Voinicelul", condu
se de profesorii Cojocaru și 
Dulghcru, asistați de 
prof. Vanghelescu, reprezen
tantul Consiliului pionierilor 
din sector. La ora 11 micii 
fotbaliști plecaseră, singurii 
rămași fiind 6 copii la me
sele de ping-pong și 4 iubi
tori ai tenisului ; apăruseră 
în schimb la serviciu alți 
doi profesori. Dan lonescu 
și Viorel Coadă, activiștii 
Consiliului pentru educație 
fizică și sport al sectorului 
4, al cărui sediu este chiar 
in incinta bazei... La amia
ză, d!n nou liniștea inactivi
tății (dacă exceptăm... fră- 
mintările celor cinci profe
sori. pe marginea planului 
de muncă, la umbra birou
lui).

Dar apropo de plan, ce 
trebuia să se desfășoare în 
zilele respective la „Voini
celul" ? Finala pe municipiu 
a „Cupei speranțelor" la
minifotbal (echipe de car
tier), concursuri de carturi 
și atletism. „Finala nu s-a 
disputat — ne spune prim- 
vicepreședintele C.E.F.S. al 
sectorului. Dan lonescu — 
pentru că adversara noastră, 
reprezentanta sectorului 7, 
nu s-a putut prezenta". Dar 
celelalte competiții ? Celă
lalt interlocutor, instructorul 
principal al C.E.F.S., Viorel 
Coadă 
încercase să 
plan există, 
susținută — 
neputință...

care pînă atunci 
ne convingă că 
ca și activitate 
dă din umeri a
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I. CHIRAN (Șc. sp. 1). DUBLU CAMPI
Marjl după-amiază, parcul 

sportiv Dinamo din Capitală a 
găzduit cea de a doua reuniune 
a pistarzilor juniori, aflați în în
treceri pentru cucerirea titlurilor 
de campioni ai țării în probele 
de velodrom. Juniorii mici au 
alergat în semifinale și finalele 
cursei de urmărire individuală.

UN ALIAT
de agrement din apro- 
orașuiui.

locuri 
pierea _____

Am Vizitat baza sportivă a si- 
derurgiștilor. Cu un nume de 

pre- 
prin 
mai 

care

legendă, „Minda", ea se 
zintă în toată, splendoarea 
tot ceea ce cuprinde și 
ales prin cadrul pitoresc in 
este amplasată. Terenuri de te
nis. de handbal și volei și un 
dreptunghi de fotbal cu gazon 
care poate rivaliza cu oricare 
altul din tară.

După orele de muncă, oame
nii Combinatului vin și la tere
nul de sport 
teva ore dintre 
te, recreative, 
contenesc nici 
instalația de nocturnă de 
terenurile de tenis permite o 
întrecere pînă la ore tîrzii.

„Focul" Reșifei 
arde continuu, iar 
un aliat prețios la 
lui.

să petreacă ci- 
cele mai plăcu- 
Disputele nu 

un moment, iar 
la

siderurgice 
sportul este 
întreținerea

si
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pierduttă" de copii, ne-am 

printre pădurile de porumb ce 
fremătau sub „ploaia" sistemu
lui de irigație. La canal, lume 
multă. Printre ei, alți bărbați 
cu bărbi cărunte, încurajîndu-și 
nepoții și strănepoții. Pentru 
că in apă erau peste 200 de 
înotători, într.-un du-te-vino ne
contenit. Se aflau acolo și nu
meroase fete de la secția de co
voare a C.A.P. Cherață Nifa, 
educatoarea de Ia grădiniță, le 
striga pe nume. Am aflat că le 
cunoaște pe toate, pentru că vi
zitează aproape zilnic secția și 
conduce acolo gimnastica la lo
cul de muncă...

Cînd ne-am întors la baza

sportivă l-am găsit pe Pahon 
Calistrat cam cătrănit. Ciștiga- 
seră meciul sportivii de la Mi
hai Bravu. „Dar la noi a jucat 
echipa a doua — ne spune el. 
Prima este plecată la Tulcea, la 
finala pe judef a satelor (a- 
veam să aflăm, mai tîrziu, că 
sportivii din Sarichioi s-au cla
sat pe locul I). Și pe urmă, 
vezi, am ciștigat la handbal, la 
înot, la caiac-canoe". La volei, 
trofeul a revenit tinerilor din 
Valea Nucarilor.

Răsărise luna peste întinde
rile dobrogene, peste întinderile 
de ape, dar numeroși sp’ortivi 
și spectatori mai zăboveau încă 
pe terenurile de joc.
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A FOST UN TURNED LA FEL DE UTIL ACTUALITĂȚI
(Urmare din pag. 1)
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• ASTAZ1 — INTERESANT 
CUPLAJ PE STADIONUL U.T.A. 
Un atractiv cuplaj fotbalistic va 
găzdui, astăzi după-amiază, sta
dionul U.T A. tn deschidere, dc 
la ora 15,15. lotul reprezentativ 
de juniori va întilni echipa 
Strungul Arad. Este ultimul meci 
de verificare al juniorilor noștri 
înaintea plecării spre Szolnok, in 
Ungaria, unde se va desfășura 
ediția din acest an a tradiționa
lei competiții pentru juniori, 
„Turneul Prietenia". Selecționata 
noastră face parte dintr-o grupă 
cu echipele U.R.S.S., Bulgariei, 
R.P.D. Coreene și Ungariei 11. 
Din lotul care urmează a se de
plasa fac parte, printre alții, D. 
Zamfir. Tararache. Leșan, Co- 
man, Geolgău, Istrate, Bozeșan, 
Margelatu. In continuarea cu
plajului de azi, de la Arad, la 
ora 17, U.T.A. va intilni echipa 
maghiară de prima divizie Eliire 
Spartakus Bekcscsaba.
• SELECȚIONATA DE JUNI

ORI II PE' LOCUL 3 LA BALA
TON. între 6 și 14 august, o se
lecționată alcătuită din juniori 
H (născuți in anul 1962) a par
ticipat la turneul internațional 
de la Balaton, alături de alte 
șase echipe, unde a obținut ur
mătoarele rezultate : 0—1 cu Un
garia, 3—0 cu Cehoslovacia șl l-o 
cu Ungaria II. Echipa s-a clasat 
pe locul trei, după U.R.S.S. (cîș- 
tigătoarea turneului) și Ungaria.

• STEAUA (CU EFECTIVUL 
COMPLET) EVOLUEAZĂ AZI PE 
T.M.b. Echipa Steaua susține 
azi (de la ora 17) un meci de 
verificare cu formația T.M.B. pe 
terenul acesteia. Divizionara A 
va începe jocul cu „unspreze- 
cele" pe care intenționează să-1 
alinieze duminică Ia Oradea și 
din care nu vor lipsi cel 7 com
ponent! ai lotului reprezentativ 
înapoiat! luni seara din Maroc : 
Moraru, Anghelini, Sameș, Vigu, 
Dumitru, lordăncscu și Zamfir.

• MECIUL F. C. CONSTAN
TA — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA, IN NOCTURNA. Partida de 
Divizia A, din prima etapă a 
noului campionat, dintre F. C. 
Constanta și Politehnica Timișoa
ra se va disputa în nocturnă, în- 
cepînd de la ora 19.
• ALTE REZULTATE din ca. 

drul „Cupei României", din eta
pa care a avut loc duminică : 
Dunărea Calafat — Progresul 
BăUești 2—0 (1—0), C.F.R. Sime- 
ria — știința Petroșani 2—fl 
(după prelungiri). Oltul Rm. Vll- 
cea — Chimistul Rm. Viicea 0—2 
(după prelungiri).

tras în primul joc de la Rabat. 
Aș fi foarte bucuros ca piteș- 
teanul Cristian să revină la 
forma sa din primăvară. Nor
mal ar fi ca el să fie secundul 
lui Moraru. în al doilea rind, 
trebuie să menționez constanța 
la un bun nivel a cuplului de 
fundași centrali Sameș-Sătmă- 
reanu. Remarc, de asemenea, 
tăria fizică și morală a lui Du
mitru, care a șters în bună mă
sură imaginea oboselii sale din 
finalul sezonului, depunînd un 
efort integral, minus șutul la 
poartă. Remarcabile, în sfîrșit, 
evoluțiile lui Zamfir, acesta de
pășind cu multă dezinvoltură 
pe consacratul Gogh, care a 
trebuit să fie înlocuit cu Pivar- 
nik. fără ca această înlocuire 
să fie o soluție pentru defen
siva cehoslovacă.

Rep. : Corespondența de Ia 
Rabat menționează clasa de 
joc a lui Dudu Georgescu și 
lordăncscu.

Ș.C. : E valabil doar pentru 
meciul cu Cehoslovacia, singu
rul în care cuplul nostru de 
înaintași centrali a jucat con
form ideii de joc preconizate.

Rep. : Ce nc rezervă pe
rioada următoare ?

Ș.C. : Muncă intensă. Pentru 
a stimula și mai mult munca 
în vederea apropiatului sezon 
oficial, antrenorii Cernăianu și 
Drăgușin vor colabora zi de zi 
cu antrenorii cluburilor Steaua 
și, respectiv, Dinamo. Ne gîn- 
dim la 
cupele 
ciul cu 
măsură 
formațiilor noastre de club la 
Madrid șl Barcelona. Apoi vom 
continua munca de finisare a 
echipei. Ne mai trebuie o ex
tremă, avem doar două... Vor 
urma jocurile amicale. Sperăm 
ca la 9 octombrie să întilnim 
prima reprezentativă a Poloniei 
la București. în cursul primă
verii trecute am acceptat să 
jucăm cu selecționata B polo
neză. Sperăm ca, la toamnă, 
federația poloneză să-și onore
ze angajamentul.

nii, 3. Ai noștri și 4. Everton. 
Clasamentul pare bizar, dar este 
cel real.

Rep. : Revenind la startul 
turneului, am Vrea să ne 
spuneți cîteva cuvinte des
pre felul în care s-au pre
zentat jucătorii după vacan
ță ?

Ș.C. : Indici buni, greutate 
normală. S-au văzut, însă, ur
mările insuficienței lucrului de 
întreținere. în cursul turneului 
am reușit să corectăm consecin
țele unei vacanțe mai mari, aș 
spune, decit cea din iarnă.

Rep. : Care ar fi plusurile 
și minusurile oamenilor din 
Iot ?

Ș.C. : O notă bună, cu plus, 
pentru Moraru. A apărat foar
te bine, cu multă sobrietate, ca 
să nu mai vorbim de faptul că 
a reținut patru din cele cinci 
lovituri de la 11 m care i s-au

I Politehnica Timișoara-Slavia Solia 0-1 (0-1)!
TIMIȘOARA, 16 (prin tele-

1 fon). Aproximativ 15 000 de I spectatori au urmărit pe sta
dionul „1 Mai" din localitate, 
pe un timp excelent, ultimul 
act din cadrul primei serii a

i Balcanice” intercluburi, 
1976—1977. Partida, care 

oferea formației timișorene 
șansa unei revanșe de orgo
liu după severa înfrîngere su
ferită în primăvara acestui an 
la Sofia (scor 0—5), s-a în
cheiat în mod surprinzător cu 
succesul echipei oaspete care, 
în ansamblu, s-a dovedit mai 
bine pregătită, mai matură în 
joc și mai hotărîtă să obțină 
victoria. Politehnica a domi
nat, în general, mai mult, și-a 
creat un mare număr de si
tuații de gol, dar atacul său, 
în zi slabă, a acționat fără 
nerv și neinspirat în fazele de 
finalizare. Reținem din prima 
parte a întîlnirii cîteva din o- 
caziile foarte clare de a înscrie 
ale gazdelor : Șerbănoiu (min. 
17), Dembrovschi 
Roșea ’ 
29) și 
rindul 
exact 
culos, 
țiunile 
prin ALEXANDROV (min. 12), 
care a speculat o gravă eroare 
a fundașilor centrali timișoreni, 
marcind unicul gol al întilnirii.

Asaltul la poarta iui Guga- 
lov a continuat și în repriza 
secundă, cînd Politehnica a avut 
două bare (Lața — min. 56 și 
Șerbănoiu — min. 78) și alte 
3—4 mari ocazii de gol, ratate 
din situații foarte favorabile. 
Dar in loc de 3—1 cît ar fi 
putut arăta tabela de marcaj 
sau cel puțin... 1—1, scorul a 
rămas neschimbat (0—1), con
sfințind o victorie muncită a 
echipei bulgare, care se cali
fică, astfel, neînvinsă în finala 
competiției.

Arbitrul iugoslav Milorad 
Vlajici, ajutat la linie de A. 
Szilaghi (Tg. Mureș) și T. Vass 
(Oradea), a condus bine for
mațiile :

ȚA — Anghel (min. 46 Nucă), 
Șerbănoiu, Petrescu (min. 66 
Cotcc) .

I „Cupei 
ediția

(min. 25), 
(min. 28), Lața (min. 
Anghel (min. 42). La 
său, Slavia s-a apărat 

și a contraatacat peri- 
rcușind la una din ac- 
sale ofensive să înscrie

LODROM
cărei pred

at cu o zi 
iau măsurat 
500 m start 
■le alergări, 
|ul de cam- 
lit reprezen- 
e nr. 1, Ion 
Baciu), un 

pit de talen- 
țios. Chiran 
p, în cursa 
at satisfăcă- 
j in timpul 
inuu vintul.

indi- 
.IT 2:46,5 —
2. C. Gher- 

:49,5 ; 3. C. 
1:51,0 ; 4. T. 
î,3 : 500 m: 
C. Gherghi- 
(Șc. sp. 1) 

u (Olimpia)

I
I

POLITEHNICA : Catona — 
FLOAREȘ, Vișan, Volaru, Bar
na — Roșea, Dembrovschi, LA-

în obiectiv

SLAVIA : GUGALOV — Ber
berov, Sokolov, MILADENOV, 
Iliev — DERMENDJEV, Mali- 
nov (min. 66 Țvetkov), Boji- 
lov — ALEXANDROV (min. 
66 Kostov), Mincev, Aliev.

Mihai IONESCU
CLASAMENTUL FINAL AL

SERIEI

1. Slavia Sofia 4 4 0 0 15— 0
2. Politehnica Tim. 4 2 0 2 £-10
3. Allay Izmir 4 0 0 4 4—18

s
4
0

A. S. ARMATA . mures a Învins

Marți după-amiază, pe sta
dionul „23 August" din Tg. 
Mureș s-a disputat un meci in
ternațional amical între forma
ția locală A.S.A. și V.T.K. 
Diosgyor, echipă din prima 
divizie și cîștigătoare a Cupei 
Ungariei.

După un joc spectaculos, cu

SPORTUL STUDENȚESC
CU A. E. K. LA

JOACĂ AZI
ATENA

întors din 
efectuat In

>c și proba 
de pe loc,. 

nari. La a- 
ui de cam- 
,it, așa cum 
ui campion 

1) care eu 
r la 
!. S.
:14,9 
:15.9 
:16,3

1 sec.
Dumi-
3. A.
4. A.
5. M.

FĂNESCU

Luni seara s-a 
turneul pe care l-a 
Turcia echipa bucureșteană Spor
tul studențesc. Iată rezultatele în
registrate : 1—1 cu Adanaspor 
(a marcat lorgulescu), 3—0 cu 
Adanademirspor (au înscris 
Munteanu, Șerbănică și Grosu) 
șl 0—0 cu Bursaspor. Toate echi
pele întîlnite activează în prima 
divizie. Formația utilizată : Lazăr 
(Răducanu) — Tănăsescu, Ciuga- 
rin(/ Grigore, Manea — Iorgules- 
cu (Munteanu), Cazan (Șerbăni
că), O. Ionescu (Rădulescu) — 
Chihaia, M. Sandu, Predcanu 
(Grosu). Aseară, Sportul studen
țesc s-a deplasat la Atena, unde 
susține astăzi un meci amical In 
compania cunoscutei formații 
A.E.K.

multe faze de poartă, în spe
cial din partea mureșenilor, 
scorul a fost favorabil cu 2—1 
(1—0) echipei A.S.A.

Formația antrenată de Tibe- 
riu Bone s-a prezentat bine 
pusă la punct acum cînd ne 
mai despart puține zile de în
ceperea campionatului. Ea a 
creat faze reușite de poartă, a 
făcut schimburi derutante de 
locuri. Oaspeții au dat o repli
că dîrză, constituind buni par
teneri de întrecere.

Golurile învingătorilor au 
fost înscrise de Pîslaru (min. 
39) și Fanici (min. 60). Pentru 
formația oaspete a marcat Bo- 
rostyan în minutul 88.

Arbitrul Ion Miș a condus 
foarte bine următoarele forma
ții :

A.S.A. TG. MUREȘ : So- 
lyom — Onuțan, Unchiaș, Ispir, 
Gali — Varodi, Pîslaru (min. 73 
Kortesi), Hajnal — Fazekas, 
Fanici (min. 73 Caniaro), Both 
II (min. 66 Marton).

DIOSGTlOR : Vereb — Szăn- 
to, Salamon, Kutasi, Olăh (min. 
66 Petrovics) — Teodoru, Bo- 
rostyân, Tomes (min. 66 Ta- 
kăcs), Magyar (min. 66 Szallai), 
Gorgei, Fekete.

Andrei SZABO — coresp.

reprezentarea noastră în 
europene, deoarece me- 
Spania depinde în mare 
și de valoarea replicii

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EDIȚIA 1977-1978

selecția copiilor și juniorilor

10 ASOCIAȚIE MICĂ SERVEȘTE FOTBALUL DUPĂ PUTERILE El 
I
I
I
I
I
I
I
I

Asociația sportivă „Electro
nica" înserase un anunț în zia
rul nostru : „...pe stadionul din 
Intrarea Casmalei au loc se
lecții pentru copii și juniori..." 
Mai lipise trei afișe mari, scri
se „frumos”, cu litere de tipar, 
anunțînd același eveniment. Pe 
unul îl plasase undeva pe Co- 
lentina, pe al doilea prin Pan- 
telimon, pe al treilea chiar în 
curtea Grupului școlar de elec
tronică.

Iată-ne la ora indicată, pe 
strada Baicului, lungă și dreap
tă, ca o suliță împlîntată in 
trupul Oborului. Mergem mult 
și cotim apoi pe „Casmalei", 
care se sfîrșește în poarta sta
dionului Electronica. Se aduna
seră 24 de băieți, printr-o ciu
dată simetrie. 12 juniori și 12 
copii (cu o zi înainte se pre
zentaseră vreo douăzeci, acțiu-

3NOSPORT INFORMEAZĂ

Loto-Prono- 
olanțl și la 
dev consum, 
■M|scsc in 

cu

HAUTA MIHAI din corn. Nă
moloasa, județul Galați.

Și dv. vă 
printre marii 
IN PI.IC" CU 
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Sin
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NTIN din

din corr..

i com. Stu-

i com. Cîm-
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★
de astăziTragerea Pronoexpres

se va transmite la televiziune la 
ora 19.10.

Rezultatele vor fi transmise și 
la radio în cursul serii.
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CIȘTIGURILE 

PRONOSPORT 
1977 :

CONCURSULUI
DIN 14 AUGUST

Categoria
9 variante

1 :
10%

(12 rezultate) 
a 2.591 lei.

Categoria
26.10 variante a

2 : (11 rezultate)
1.072 lei.

(10 rezultate)Categoria 3 :
226,25 variante a 166 lei.

• “ - — - -- — 
nea continua și în ziua urmă
toare) .. Alinierea, notarea nu
melui și a vîrstei, și antrenorii 
Mircea Vulpe și Mibai Bordei 
le aruncă o minge, disputată 
pe latul terenului. Nu era tes
tarea propriu-zisă, ci o intro
ducere necesară în atmosferă, 
cu fibrele ambiției biciuite în 
meciul acesta jucat vajnic, în 
care se puteau vedea dueluri 
directe între flăcăi de 17 ani 
și copii de 10, al căror ciul 
ajungea la brîul adversarului. 
Lăsăm „partida” să-și urmeze 
cursul și aplecăm urechea la 
spusele profescrului de educa
ție fizică Octavian Blănaru, se
cretarul asociației. Iată ce ne-a 
comunicat el : „Avem o echi
pă de Divizia C, clasată in 
campionatul trecut pe locul 8 
în seria a V-a. Mai avem una 
de juniori care tocmai a pro
movat in „Promoție", și una 
de copii care s-a oprit pe 
treapta a Vl-a într-un clasa
ment de 12 formații, dominat 
de „marile" bucureștene Stea
ua și Dinamo. Pe stadionul pe 
care îl vedeți se mai dispută 
un campionat de casă, cu 15 e- 
chipe reprezentative de secții, 
care se elimină progresiv după 
intilniri 
deosebi 
lice (1 
2 500 de 
casările 
Echipamentul ? Cam 
Omul și tricoul. Poate 
notați și proiectele 
Primenim lotul. Pînă 
tembrie regazonâm 
concomitent înălțăm și 
mai garnisim și magazia 
materiale sportive. Suplimen
tăm numărul celor legitimați cu 
incă o echipă de juniori și alta 
de copii, idee in numele căreia 
ani organizat selecția la care 
asistați. Mai generos ca altă
dată ne sprijină și Consiliul 
sindicatelor din sectorul 2. Țin
ta noastră este de a reda fot-

tur-retur. Trăim in
din cotizațiile simbo- 
leu), dar statornice a 
angajați-suporleri. în- 

la meciuri sînt palide, 
puțintel, 
vreți să 
noastre, 
în sep- 
terenul, 
gardul, 

cu

balului pe copiii din Obor care 
stau astăzi in blocuri înălțate 
pe locurile unde tații lor ba
teau ieri, vîrtos, mingea”.

...Meciul s-a terminat doar 
pentru copii. Juniorii sînt men
ținuți mai departe în teren, 
cei între 10 și 14 ani’ se dis
pun într-un șir indian și exe
cută aruncarea mingii medici
nale și săritura în lungime de 
pe loc. Iar după mai bine de 
o oră, testarea a luat sfîrșit. 
Scotocim cu privirea în caie
tele antrenorilor și aflăm ur
mătoarele : la juniori, ’ din 12, 
Mircea Vulpe a reținut, după 
examen, 6. Au fost menținuți 
Marin Slav, Nicolae Nuțu, A- 
lexandru Dumitrescu, Gheorglie 
Spînu, Sorin Ghinea și Viorcl 
Chiriță. A precumpănit dez
voltarea fizică (nici unul sub 
1,70 m) și dexteritatea în lo
virea mingii. Dar puștanii lui 
Mibai Bordei ? Doar 4 (Ale
xandru Păeru, Florin Teofil, 
Marian Barbu și Cristinel Ru
se) îndepliniseră haremurile. 
„Pe aceștia ii vom urmări cu 
atenție, ne spune antrenorul, 
fără ca să închidem poarta 

i opt. Eu nu res
ping pe nimeni. La acest ni
vel de virstă primesc cît per
mite spațiul de joc și rafturile 
cu echipament. Venind de 2—3 
ori pe săptămînă la antrena
ment, încadrați în disciplina pe 
care o impunem, copiii iși 
completează pregătirea fizică 
făcută, încă sumar, la școală. 
Iar dacă dăm peste talente cer
te, n-o să le 
lectronica. Lc 
zboare 
weiller 
trecut, 
namo".

Să devină 
productivă pepinieră 
luiui oborean ?

cît mai 
au și 
pentru

țincm pentru E- 
dăm drumul să 
sus. Frații Nun- 
luat cîțiva, anul 
juniorii lui Di-

„Electronica” o
a fotba-

Ion CUPEN

SERIA A X-a
ETAPA I (21 august)

Tehnofrig Cluj-Napoca - Minerul 
Bâiuț ; Hebe Sîngeorz — CUPROM 
Bala Mare ; Foresta Bistrița — Mi
nerul Cavnic ; Minerul Bâița — Der
mata Cluj-Napoca ; C.I.L. Gherla - 
Minerul Baia Sprie ; Oțelul Reghin 
—Bradul Vișeu ; Unirea Dej — Mine
rul Rodna ; Construcții Cluj-Napoca
— Lâpușul Tg. Lâpuș.

ETAPA A il-A (28 august)
CUPROM Baia Mare — Foresta 

Bistrița ; Dermata Cluj-Napoca - 
Oțelul Reghin ; Minerul Bâiuț — 
Hebe Sîngeorz ; Minerul Baia Sprie
- Tehnofrig Cluj-Napoca ; Lâpușul 
Tg. Lâpuș — Unirea Dej ; Minerul 
Cavnic — Minerul Bâița ; Minerul 
Rodna — Construcții Cluj-Napoca ; 
Bradul Vișeu — C.I.L. Gherla.

ETAPA A lll-A (4 septembrie)
Hebe Sîngeorz — Dermata Cluj- 

Napoca î Foresta Bistrița — Minerul 
Bâița ; Tehnofrig Cluj-Napoca 
CUPROM Ba:a Mare ; Oțelul 
3hin - Lâpușul Tg. Lăpuș ; Minerul 
Rodna — Bradul Vișeu ; Construcții 
Cluj-Napoca — Minerul Baia Sprie; 
C.I.L, Gherla - Minerul Cavnic ; 
Unirea Dej — Minerul Bâiuț.

ETAPA A iV-A (11 septembrie)
Minerul Bâiuț 

Minerul Cavnic 
nerul Bâița - 
Foresta Bistrița 
Construcții Cluj-Napoca 
Gherla ; Bradul Vișeu — CUPROM 
Ba:a Mare ; Minerul Baia Sprie — 
Minerul Rodna ; Tehnofrig Cluj-Na
poca - Dermata Cluj-Napoca.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Unirea Dej — Tehnofrig Cluj-Napo

ca ; Lâpușul Tg. Lâpuș — Bradul 
Vișeu ; Hebe Sîngeorz — C.I.L. 
Gherla ; Oțelul Reghin - Construcții 
Cluj-Napoca ; Minerul Baia Sprie — 
Foresto Bistrița ; Dermata Cluj-Napo
ca - Minerul ~ 
Baio Mare - 
nerul Rodna

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
Construcții Cluj-Nopoca - Hebe 

Sîngeorz ; CUPROM Baia Mare — 
Unirea Dej : Tehnofrig Cluj-Napoca 
- Oțelul Reghin ; Minerul Rodna — 
Minerul * 
Dermata 
Bâiut - 
Bâița — 
Gherla •

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Bradul Vișeu — Minerul Bâița ; 

Lâpușul Tg. Lăpuș — Hebe Sîngeorz; 
Minerul Bâiuț — Construcții Cluj- 
Napoca ; Minerul 
Unirea Dej ; Oțelul 
CUPROM " ' 
Cavnic - 
Dermata 
Rodna ; 
Gherla.

ETAPA
C.I.L. Gherlo — Minerul Rodna ; 

Construcții Cluj-Nopoca — Tehnofrig

Re-

- Oțelul Reghin ;
- Unirea Dej ; Mi- 
Lâpușul Tg. Lâpuș ;
- Hebe Sîngeorz ;

C.I.L.

Cavnic ; CUPROM 
Minerul Bâiuț ; Mi-

Minerul Bâița.

Cavnic ; Bradul Vișeu — 
Cluj-Napoca ; Minerul 

Foresta Bistrița ; Minerul 
Minerul Baia Sprie ; C.I.L.

- Lâpușul Tg. Lâpuș.

Construcții 
Baia Sprie 

Reghin
Baia Mare ; Minerul 
Tehnofrig Cluj-Napoca ; 
Cluj-Napoca — Minerul 
Foresta Bistrița — C.I.L.

A VIII-A (9 octombrie)

CIuJ-Ngpocc î Mineru! Bcîa Sprie — 
Dermata Cluj-Napoca ; CUPROM 
Baia Mare — Minerul Cavnic ; Mi
nerul Bâița — Minerul Bâiuț ; Uni
rea Dej - Bradul Vișeu ; lâpușul 
Tg Lâpuș — Foresta Bistrița ; Hebe 
Sîngeorz — Oțelul Reghin.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Construcții Cluj-Nopoco — Foresta 

Bistrița ; Minerul Bâiuț — Lâpușul 
Tg. Lâpuș ; Hebe Sîngeorz — Mine
rul Bâița ; Oțelul Reghin — Unirea 
Dej ; C.I.L. Gherla - Dermata Cluj- 
Napoca ; Minerul Cavnic — Mine
rul Baia Sprie ; Tehnofrig Cluj-Na
poca — Bradul Vișeu ; Minerul Rod
na — CUPROM Baia Mere.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Bradul Vișeu - Minerul Cavnic j 

Unirea Dej — Hebe Sîngeorz ; Der
mata Cluj-Napoca — Minerul Bâiuț; 
Foresta Bistrița — Tehnofrig Cluj-Na
poca ; Lâpușul Tg. Lâpuș - Mine
rul Rodna ; CUPROM Baia Mare — 
Co-nstrucții Cluj-Napoca ; Oțelul Re
ghin - Minerul Baia Sprie ; Mine
rul Băița — C.I.L. Gherla.

ETAPA A Xl-A (30 octombrie)
Minerul Ba a Sprie — Minerul 

Bâiuț ; Lâpușul Tg. Lăpuș - Der
mata Cluj-Napoca ; Bradul ^V'șeu — 
Foresta 
Oțelul Reghin ; 
ca - Minerul Băița ; 
nic — Hebe 
- CUPROM 
Cluj-Napoca

ETAPA A
Tehnofrig

__ ,___  ; brodul V;$eu — 
Bistrița ; Minerul Rodna — 

Tehnofrig Cluj-Nopa- 
.. 22',_ . Minerul Cav- 
Sîngeorz ; C.I.L Gherla 
Baia More ; Construcții 
— Unirea Dej.
XII-A (6 noiembrie)

_______„ Cluj-Napoca - Lâpușul 
Tg Lâpuș ; CUPROM Baia Mare — 
Minerul Boia Sprie ; Minerul Bâiuț
— C.I.L. Gherla ; Dermota Cluj-Na
poca — Construcții Cluj-Napoca ; Fo- 
resta Bistrița - Minerul Rodna ; 
Unirea Dej - Mine’ul Bâița ; Oțe
lul Regh n - Minerul Cavnic ; Hebe 
Sîngeorz — Bradul Vișeu.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Minerul Cavnic — Minerul Bâiuț ; 

Lâpușul Tg. Lâpuș — CUPROM Boia 
Mare; Dermata Cluj-Napoca - Fores- 
ta Bistrița ; Minerul Bâița — Oțelul 
Reghin ; Bradul Vișeu - Construcții 
Cluj-Napoca ; Minerul Baia Sprie — 
He be Sîngeorz ; Minerul Rodna — 
Tehnofrig Cluj-Napoca ; C.I.L. Gher
la — Unirea Dej.
ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Lâpușul Tg Lâpuș — Minerul Ba

ia Sprie ; Tehnofrig Cluj-Napoca — 
C.I.L.. Gher!a ; Bradul Vișeu - Mi
nerul Bâiuț ; Minerul Rodna - Hebe 
Sîngeorz ; Unirea Dej — Dermata 
Cluj-Napoca ; CUPROM Baia Mare
— Minerul Bâița : Oțelul Reghin — 
Foresta Bistrița ; Construcții Cluj-Na
poca - Minerul Cavn'c.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
i Dej ; 

Rodna ; 
CUPROM 
- Oțelul 
Construe- 

__ _ __ r_____  Cavnic — 
Lâpușul Tg. Lâpuș ; Minerul Baia 
Sprie — Bradul Vișeu ; Hebe Sîn
georz — Tehnofrig Cluj-Napoca.

Foresto Bistrița — Unirea 
Minerul Băiut - Minerul 
Dermata Cluj-Napoca — 
Baia Mare ; C.I.L. Gherla 
Reghin ; Minerul Băița - 
ții Cluj-Napoca î Minerul



C. E. DE NATAȚIE Corespondență din Amsterdam

AU FOST DESEMNAȚI PRIMII CAMPIONI
JONKOPING, 16 (prin tele

fon). Aici, Campionatele euro
pene de natație sînt în plină 
desfășurare. în prim-plan se 
află deocamdată turneul de 
polo, care promite să fie deo
sebit de interesant. Exceptînd 
oarecum partidele în care evo
luează echipa Ungariei, toate 
celelalte meciuri sint deschise 
oricărui rezultat. Campionii o- 
limpici au întrecut pînă acum 
pe principalii lor adversari
și chiar dacă au terminat (sur
prinzător) la egalitate cu
R F.G. ei au drum deschis
spre un nou titlu continental.

"n schimb, întrecerea pentru 
celelalte locuri ale clasamentu
lui lasă șanse la fel de mari 
'sau de mici !...) tuturor forma
țiilor.

Reprezentativa României a 
debutat, după cum se știe, cu o 
frumoasă victorie în fața echi
pei Olandei. Dar, după acest 
succes, băieții noștri n-au știut 
să speculeze startul bun, pier- 
zind apoi cu Spania un meci 
pe care, deși au fost conduși, 
l-au avut în mină. Rezultatul a 
constituit o mare surpriză, cu 
atît mai mult cu cit el a fost 
realizat de către poloiștii spa
nioli în ultimele secunde ale 
întîlnirii pe baza unor gafe de 
nepermis ale jucătorilor noștri. 
Si aceste gafe din final n-au 
fost singurele, ci au mai exis
tat și altele, generate mai ale* 
de faptul că echipa noastră a 
abordat întîlnirca prea sigură 
de victorie !...

Să sperăm, insă, că în me
ciurile următoare (n.r. — marți, 
echipa României a jucat după 
miezul nopții cu formația Ita
liei) poloiștii români vor ști 
să-și apere șansele...

în fine, vom mai consemna 
faptul că, spre deosebire de 
alte competiții, la acest turneu 
au fost invitați pentru prima 
dată nu arbitri neutri, ci repre
zentanți ai țărilor care partici
pă direct la întreceri. Acest lu
cru a determinat și continuă să 
determine discuții, chiar dacă

alegerea „cavalerilor fluierului" 
este făcută în fiecare zi prin 
tragere la sorți.

Rezultate în turneul de polo : 
Italia — R.F.G. 6—4, Ungaria — 
Iugoslavia 4—3, Iugoslavia — 
U.R.S.S. 10—7, Ungaria — R.F. 
Germania 6—6 !

Primul campion al actualei 
ediții este Falk Holman (R. D. 
Germană), cîștigător al probei 
de sărituri de la trambulină.

La platformă fete, titlul a 
revenit sportivei Margit Schop- 
ke din R.D. Germană, cu 363 
p, reprezentanta noastră Anca 
Fâgețean clasîndu-se pe locul 
IX cu 238,18 p. în întrecerile 
de înot, la 100 m delfin fete, 
Anca Miclăuș a realizat in se
rii 64,80, egalînd astfel recor
dul național. în pofida acestui 
rezultat, ea nu s-a putut ca
lifica în finală, ocupînd doar 
poziția a 12-a ! Iată și primii 
cîștigători la înot : 200 m li
ber fete — Petra Thumer 
(R.D. Germană) 2:00,29; 200 m 
bras fete — Iulia Bogdanova 
(U.R.S.S.) 2:35,04 ; 200 m del
fin băieți — M. Kraus (R.D. 
Germană) 2:00,40 ; 4 X 100 m 
liber — R.F. Germania 3:26,57 
— record european.

Adrian VASIL1U

SPORTIVI DIN 33 DE TARI
LA C.M. DE CANOTAJ

© Record de înscrieri In proba de 2 * 1 • Primele starturi - sîmbătă
Amsterdamul va fi din nou 

gazda unei mari întreceri de 
canotaj — campionatele mon
diale —, după ce în anii 1937, 
1949, 1954, 1964 și 1966 apele 
lacului Bosbaan au găzduit 5 
ediții ale campionatelor euro
pene.

La această oră, pe principa
lele artere de circulație din 
Amsterdam pot fi văzute o 
puzderie de afișe multicolore 
cu emblema C.M., ca și stea
gurile tuturor celor 33 de țări 
care și-au confirmat partici
parea la această a Vl-a ediție 
a campionatelor lumii. După 
cum se știe, ediția olandeză a 
„mondialelor** va avea pentru 
prima dată un program mixt, 
în sensul că întrecerile femi
nine se vor disputa concomi
tent cu cele masculine.

înainte de a oferi iubitorilor 
de sport din România amănun
te iegate de probele in care 
vor lua startul și schifiștii ro
mâni. voi prezenta cîteva date 
privind cadrul organizatoric al

competiției. Concurenții vor a- 
vea la dispoziție, în afara pis
tei artificiale (lungă de 2200 m 
și lată de 92 m, cu o profun
zime de 2 m), încă două lacuri 
pentru antrenament : Nieuwe 
Meer și Ringvart, acesta din 
urmă fiind un canal circular 
care a găzduit întrecerile olim
pice de yachting din 1928. Pis
ta de concurs este balizată du
pă sistemul Albano, la start 
și la sosire fiind prevăzute in
stalații electronice video. Au 
fost puse la punct, de aseme
nea, hangarele și parcurile pen
tru ambarcații, vestiarele, du
șurile și sălile de recuperare. 
Tribuna principală va putea a- 
dăposti 2500 de spectatori, iar 
pe malul opus pot urmări 
cursele încă 7—8000 de iubitori 
ai canotajului. Pînă Ia această 
oră, organizatorii au vîndut 
circa 2000 de abonamente pen
tru întreaga perioadă a com
petiției.

Iată și amănunte in legătură 
cu probele la care vor lua 
startul sportivii români.

La feminin, înscrierile pre
văd participarea a cîte 10 e- 
chipaje la 4-ț-l rame și 2 f.c„ 
11 echipaje la 41-ț-l vîsle și nu
mai 7 la 8+1, Spre deosebire

de Jocurile Olimpice de la 
Montreal, este de remarcat că 
alături de R. D. Germană și 
U.R.S.S., țări cu rezultate ex
celente în canotaj, o serie în
treagă de alte federații națio
nale și-au înscris echipaje in 
toate probele la această ediție 
a C.M., cum este cazul celor 
din Anglia, S.U.A., R. F. Ger
mania, Canada și Olanda. A- 
ceasta reliefează concurența 
mereu mai mare și interesul 
crescut existent pe plan inter
național pentru Schiful femi
nin.

La masculin, cele trei pro
be în care vor lua startul e- 
chipajele României sînt și cele 
mai populate. Astfel, la 4 ra
me f.c. sînt înscrise 15 echi
paje, la 2 f.c. — 17, iar la 
2+1 — 18, ultima cifră consti
tuind și recordul de înscrieri 
într-o probă la această ediție 
a C.M.

In așteptarea zilei inaugura
le a Întrecerilor, care va fi 
sîmbătă, să vedem ce ne vor 
oferi tragerile la sorți de joi 
seara, așteptate cu mare și 
justificat interes.

NICK CROOT i
Amsterdam, 15 august

Din țările socialiste

VACANTĂ SPORTIVĂ IN POLONIA

, FRUMOASA COMPORTARE 
A CICLIȘTILOR 

BUCUREȘTENI LA BUDAPESTA 
î Reprezentanții Bucureștiului 
In probele cicliste pe velodrom, 
participînd la un concurs inter
național la Budapesta, în com
pania sportivilor localnici și a 
unui lot de pistarzi din Bulga
ria, s-au remarcat prin fru
moasa lor comportare. în pro
ba de viteză, A. Telegdy și G. 
Ion au ocupat primele două 
locuri în această ordine. în fi
nală, Telegdy a fost cronome
trat cu 11,5. Tot el s-a situat 
pe locul 3 în proba de 1 000 m 
cu start de pe loc (1:10.8). Pe 
aceeași poziție s-a clasat Gh.

i Lăutaru. cronometrat cu 5:10,2 
| în proba de urmărire indivi- 
I duală pe 4 000 m.

In cadrul meciului de box S.U.A. — Polonia (6—5), disputat în 
localitatea Las Vegas, Clinton Jackson (stingă) a obținut vic

toria la puncte asupra campionului olimpic Jerzy Rybicki.
Telefoto : A.P.-AGERPRES
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(Urmare din pag. I)

TELEX
ATLETISM • La Varșovia, 

meciul echipelor de juniori ale 
| Poloniei șl Italiei a revenit gaz- 
j delor la scorul de 115—108 p.

CICLISM • Cursa disputată la 
j Dortmund, pe distanța de 137 km, 
a revenit lui Dietrich Thurau, 
cu timpul de 3 h 44:22.

MOTO a Concursul de moto- 
cros de la Luxemburg a lost 

. ctștigat la clasa 500 cmc de lin-
I landezul Hekki Mikkola, care 
conduce șl In clasamentul gene
ral al C.M.

ȘAH a în turneul de Ia Buda
pesta, după 15 runde, conduce 
Bronstein, cu 91/, p (1), urmat 
de Gipslis — 9'/, p, Castro șl 
Ree — cîte 8 p (1).

TENIS • Turneul de la Co
lumbus (Ohio) a fost cîștlgat de 
jucătorul argentinean Guillermo 
Vilas, care l-a învins în finală 
cu 6—2, 6—1 pe americanul Brian 
Gottfried. Jocul a durat doar 1 h
II min. Aceasta este a 35-a parti
dă cîștigată consecutiv, pe teren 
de zgură, de către Vilas ■ Rezul
tate din primul tur al turneului 
de la Toronto : Pecci — V. Am- 
ritraj 6—2, 3—6, 6—3 ; Scanlon— 
Proisy 2—6, 6—4, 6—3 ; Seewa-
gen — COX 7—6, 6—3 ; Molina — 
Franulovicl 6—1, 1—6, 6—2 ; Mu
noz — Kary 6—4, 6—2 a Turneul 
de la Walt Township a fost cîș- 
tigat de mexicanul Marcelo Lara, 
învingător cu 7—6, 6—3, 6—4 în 
finala cu canadianul Rejean Ge- 
nois.

VOLEI • Turneul masculin de 
la Minsk s-a încheiat cu vic
toria echipei u.R.S.S.. urmată de 
Cuba, Polonia, Japonia, R.S.S. 
Bielorusă, România, Iugoslavia și 
Finlanda. In ultimul meci, for
mația U.R.S.S. a învins cu 3—0 
Japonia, iar echipa Cubei a în
trecut cu 3—1 pe cea a Poloniei.

rile. Alina Goreac, Dan Grecu, 
colegii și colegele lor de echi
pă, precum și componentele al
tor formații au participat la 
ora 17 la un alt antrenament, 
de această dată pentru prezen
tarea exercițiilor în fața brigă
zilor de arbitri. Și alte grupuri 
de sportivi români au putut fi 
văzute antrenîndu-se pe bazele 
viitoarelor întreceri sau pe alte 
terenuri puse la dispoziție de 
organizatori.

Alături de studenții sportivi 
români s-au aflat la pregătiri 
și alți numeroși oaspeți ai Uni
versiadei. Se discută aici, ca la 
oricare mare competiție sporti
vă, despre marile vedete ce se 
vor afla la start. Printre ei, 
Alberto Juantorena (Cuba), Ja
cek Wszola (Polonia), Dan Gre
cu (România). Nemeth (Unga
ria), Natalia Mărășescu (Româ-

tice feminine se îndreaptă spre 
Natalia Mărășescu, Maricica 
Puică, Alina Gheorghiu, Corne
lia Popa și Eva Zorgo.

în Încheierea primei cores
pondențe din orașul Universia
dei notez faptul că o serie de 
președinți de federații interna
ționale — Milan Ercegan (lup
te), Paul Libaud (volei), Adiia- 
an Paulen (atletism) — se află a- 
ici ca invitați de onoare ai orga
nizatorilor, că delegația Mexicu
lui, țară care organizează în anul 
1979 cea de a IX-a ediție a 
Universiadei, a oferit un cock
tail în saloanele hotelului So
fia, informîndu-i pe ziariști a- 
supra pregătirilor care se efec
tuează, și că marți seară a în
ceput Sesiunea F.I.S.U.

»
Pornim de la Varșovia pe 

moderna autostradă E 81. Ne 
îndreptăm .spre estul Poloniei. 
Călătorim vreo două ore și a- 
jungem, în miez de noapte, în 
localitatea Pulawy. Aveam să 
rămînem aici trei zile, martori 
la atractivele confruntări din
tre reprezentativele de handbal 
(juniori) ale țării gazdă și 
României.

De la etajul al nouălea al 
frumosului hotel „Izabella" ve
dem, în depărtare, a doua zi, 
coșurile gigante ale unei mo
derne uzine de îngrășăminte 
chimice. „Este locul de muncă 
al unui număr foarte mare din 
cei aproape 40 000 de locuitori 
ai orașului" — ne spune Pavel 
Glinski, antrenorul principal al 
formației poloneze de handbal, 
născut prin partea locului și 
bucuros să ne fie un prețios 
ghid în orașul unde, după 
cum ne mărturisea, revine de 
fiecare dată cu plăcere. După 
ce coborîm din hotel, primul 
drum îl facem, firește, la Sala 
sporturilor. După ce i-am ur
mărit pe băieți antrenîndu-se, 
am pornit să cunoaștem în toate 
detaliile această bază sportivă. 
O jumătate din sală nu se deo
sebește cu nimic de alte con
strucții similare. Cealaltă ju
mătate, însă, cuprinde un mo
dern bazin acoperit de înot, 
de dimensiuni olimpice. Chiar 
la aceea oră, grupe de cîte 15— 
20 de copii ai muncitorilor din 
oraș se inițiau în tainele îno
tului. Mai tîrziu aveam să ve
dem zeci și sute de copii și

tineri facînd sport și Ia alte 
baze din oraș. Nu departe de 
centru, la marginea unui parc 
de dimensiuni foarte mari, se 
află stadionul „Wisla". Stadion 
este, de fapt, un fel de-a spune, 
deoarece aici am întîlnit un 
adevărat complex : în afara 
stadionului propriu-zis se mai 
află, alături, un alt teren de 
fotbal, rezervat în exclusivi
tate copiilor, un bazin de înot 
descoperit, un teren de volei, 
unul de baschet și două de te
nis. Fiecare teren în parte este 
prevăzut cu instalații de ilu
minat, astfel că, practic, acti
vitatea sportivă se desfășoară 
de dimineață pînă aproape de 
miezul nopții.

Ca toți copiii, și cei de aici 
se află în vacanță. Una din 
școlile din centrul orașului — 
dispunînd de bazin acoperit de 
Înot, de diferite terenuri și de 
sală de gimnastică — a deve
nit, pînă la reluarea cursurilor, 
tabără sportivă. Programul este 
astfel întocmit incit în fiecare 
dimineață, în funcție de pre
ferințe, membrii taberei pot 
opta pentru jocuri de volei, fot
bal, tenis sau handbal, la dis
poziția lor aflîndu-se instruc
tori specializați în fiecare dis
ciplină.

în prima seară a meciului de 
handbal Polonia — România 
i-am revăzut pe mulți dintre 
copii. Aveau accos gratuit în 
sală.

Ion GAVRILESCU I
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PE „MICUL ECRAN" 
Amatorii de sport vor pu

tea urmări pe „micul ecran1* 
secvențe din deslățurarea 
întrecerilor Universiadei de 
la Sofia, lată programul te
leviziunii noastre : vineri 19 
august, intre orele 19 ți 
19,20 j simbâtâ : 14,30-16 ;
duminică : în cadrul emisiu
nilor sportive ; luni 22 au
gust, între orele 19 ți 19,20 ; 
miercuri : 16,30-17,30 ; joi :
17,20-18,20 ; vineri : 19-19,20; 
simbâtâ : în cadrul emisiu
nilor sportive ; duminică : 
15-15,45.

CAMPIONATE

nia), Tatiana Kazankina (Uniu
nea Sovietică).

în cursul dimineții de marți, 
delegația studenților sportivi 
români s-a completat cu lotul 
masculin de volei — în frun
te cu Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan și Marian Pău- 
șescu — și cu cel al atletelor 
care sîmbătă și duminică au 
evoluat în finala „Cupei Euro
pei" la Helsinki. Desigur, spe
ranțele noastre în probele atle-

IUGOSLAVIA (prima eta
pă) : Hajduk — Dinamo Zagreb 
2—1 ; Partizan — Olimpia 2—1; 
^Zagreb — Radnicki 0—0 ; Bo- 
rac — Sarajevo 2—1 ; Celik Ze- 
nița — Steaua Roșie Belgrad 
2—2 ; Rijeka — Osiek 1—2 ; 
Velez — Trepcija 1—1 ; Buduc- 
nost — O.F.K. Belgrad 1—0.

POLONIA (etapa a 5-a) : 
L.K.S. — Odra 1—0 ; Slask — 
Ruch 2—1 : Zawlsza — Wisla 
1—2 : Gornik — Pogon 5—0 ; 
Zaglebie — Arka 1—2 ; Wid- 
zew — Legia 1—4 ; Lech — 
Szombierki 1—0 ; Polonia — 
Stal 0—1. Primele clasate :

3—0 ; F. C. Saarbriicken —■ 
F. C. Kaiserslautern 3—3 ; Ein
tracht Braunschweig — VfB 
Stuttgart 3—1 ; Bayern Miin- 
chen — St. Pauli 4—2. Primele
clasate :
1. F.C. Kaiserslautern 2 1
2. Bayern Miinchen 2 1
3. Schalke 04 2 1
4. Bor. Monch. 2 1

10 7-3 3 
107-53 
103-23 
102-13

OLANDA (prima etapă) : 
Haarlem — Ajax Amsterdam 
0—2 ; F. C. Twente — F. C. 
Utrecht 2—0 : P.S.V. Eindho
ven — Vitesse 4—0 ; Spai*a 
Rotterdam — N.A.C. Breda

1. Wisla Cracovia
2. L K.S. Lodz
3. Stal Mielec

55009-410 
52307-1 7
53114-2 7

1— 0 ; F. C. Den Haag — Fe- 
yenoord 2—1 ; N.E C. — Roda
2— 0 ; V.V.C. Venlo — Go 
Ahead 1—1; F. C. Amsterdam— 
Telstar 2—1 ; AZ’67 Alkmaar— 
Volendam 1—1.

R. F. GERM âNIA (clapa a 
2-a) : Schalke 04 — Eintracht 
Frankfurt pe Main 3—2 : Wer
der Bremen — Fortuna Dussel
dorf 2—1 ; Borussia Monchen- 
gladbach — Hertha 2—1 ; Ham
burger S. V. — Miinchen 1860

SUEDIA. După 16 etape pe 
primul Ioc se află F. C. Malmo 
cu 22 p, urmată de Kalr.rr — 
19 p și Norrkoping — 19 p. 
în etapa a 16-a Malmo a cîș- 
tigat cu 5—0 in deplasare cu 
Derby Linkbping, iar Norrko
ping a întrecut cu 6—4 pe 
Sundsvall.

ELVEȚIA (prima etapă) : 
Basel — Chenois 3—1 ; Neu- 
chatel — Young Boys Berna
5— 0 ; Grasshopers — Saint Gall
6— 2 ; Servette — Etoile 
Cargouge 2—1 ; Sion — Lau
sanne 3—2 ; Zurich — Young 
Fellows 5—1.

CRITYFF ÎN DIFICULTĂȚI 
FINANCIARE

BARCELONA (Agerpres). — 
Potrivit relatărilor ziarului „De- 
portivo* din Zaragoza, jucătorul 
olandez Johan Cruyff, care ac
tivează la echipa C. F. Barce
lona, ar datora fiscului spaniol 
45 milioane pesetas. Cunoscutul 
internațional a refuzat să plă
tească această sumă cerînd clu
bului său să achite „nota de 
plată“, dar cum echipa din Bar
celona trece printr-un moment 
de criză financiară la acest în
ceput de sezon, nu ar fi exclus 
să se pună problema transferă
rii lui Cruyff.

Recentele măsuri fiscale luate 
de guvern, scrie ziarul din Za
ragoza. vor afecta și pe fotba
liștii profesioniști care activează 
în Spania. Contractele false nu 
vor mai servi la nimic și toți 
fotbaliștii care îșl făcuseră din 
Snania „un fel de Eldorado" vor 
trebui să plătească impozitele ca 
oricare cetățean.
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