
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 
A FĂCUT IERI O VIZITĂ 
DE LUCRU IN CAPITALA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut, în cursul di
mineții de miercuri, o vi
zită de lucru in București 
pentru a examina din nou mo
dul în care se acționează pen
tru îndeplinirea în bune con- 
dițiuni a măsurilor stabilite de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind înche
ierea vastei acțiuni de reface
re și consolidare a imobilelor 
afectate de cutremur, pentru 
modernizarea și înfrumusețarea 
continuă a Capitalei.

In această vizită, secretarul 
general al partidului a fost în
soțit de tovarășii Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea, Ștefan An
drei și Teodor Coman.

De-a lungul principalelor ar
tere străbătute — cuprinse în 
perimetrul central al Capitalei 
•— bucureștenii l-au întîmpinat 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cu calde sentimente de stimă 
și prețuire, exprimîndu-și cu 
însuflețire recunoștința față de 
preocuparea sa constantă pen
tru refacerea grabnică a Ca
pitalei, asigurarea unor condi
ții de viață cit mai bune pen
tru cetățenii orașului, față de 
întreaga sa activitate consacra
tă progresului rapid al țării. 
S-a aplaudat îndelung, s-a 
scandat spontan, din inimă, 
„Ceaușescu-P.C.R.“. Din mijlo
cul lor se desprind numeroși 
cetățeni care-1 îmbrățișează cu 
toată dragostea pe secretarul 
general al partidului, îi oferă, 
simbolic, cite o floare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu prietenie acestor 
manifestări emoționante.

Pe parcursul vizitei a ieșit 
cu pregnanță in evidență faptul 
că în ultima perioadă s-au în
registrat progrese mai rapide în 
acțiunea de consolidare a imo
bilelor avariate de cutremur.

Orașul care cu numai cîteva 
luni în urmă prezenta imagi
nea rănilor adinei provocate de

distrugătorul seism de la 4 mar
tie, se înfățișează astăzi cu to
tul altfel, datorită muncii pline 
de abnegație a locuitorilor săi, 
ce au răspuns, înlr-un glas, 
chemării partidului, îndemnuri
lor secretarului său general de 
a-și concentra forțele pentru 
înlăturarea eît mai grabnică a 
urmărilor calamității.

Mobilizîndu-și eforturile, con
structorii s-au angajat să pre
dea integral beneficiarilor în 
următoarele zile, în cinstea săr
bătorii de 23 August, multe 
dintre edificiile consolidate.

Secretarul general al parti
dului a parcurs o bună parte 
din arterele înscrise în pro
gramul vizitei — bulevar
dele Magheru șl Ana Ipătescu, 
Calea Victoriei, străzile și pie
țele învecinate — s-a oprit în 
mai multe puncte, examinînd 
pe îndelete, împreună cu con
structori, arhitecți, alți specia
liști, stadiul lucrărilor.

Secretarul general al partidu
lui a urmărit, totodată, in 
cursul vizitei, modul în care au 
acționat edilii Capitalei pentru 
completarea și îmbunătățirea 
rețelei comerciale și prestatoa
re de servicii din București.

Aria dialogului purtai, de-a 
lungul vizitei, de secretarul ge
neral al partidului cu edilii 
Capitalei, cu specialiștii din do
meniile arhitecturii, proiectării 
și construcțiilor s-a extins, in 
mod firesc, asupra unor pro
bleme privind sistematizarea u- 
nor ansambluri urbanistice din 
centrul orașului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a indicat, in 
acest context, ca, în perime
trul situat între Calea Victoriei 
și străzile Nuferilor și Lutera
nă, să se creeze un mare și 
modern complex hotelier și co
mercial, cu o arhitectură și do
tări corespunzătoare. Secretarul 
general al partidului a trasat 
sarcina ea in următorii doi ani 
să se incheie construcția tutu
ror ansamblurilor arhitectonice 
prevăzute a fi ridicate in punc
tele centrale ale Capitalei.
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ÎNTRO A TMOSFERĂ ENTUZIASTĂ 
A FOST DESCHISĂ, ASEARĂ,

CEA DE A Vlll-a EDIȚIE A
® Astăzi primele starturi în întreceri • Dr. Primo 

Nebiolo a fost reales președintele F.I.S.U.
SOFIA, 17 (prin telefon). 

Miercuri seara a fost inaugu
rată, la Sofia, sub lozinca 
„SPORT, ȘTIINȚA, PACE și 
PRIETENIE1*, cea de a VIII-a 
ediție a Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de vară. Ceremonia 
de deschidere s-a desfășurat 
pe stadionul „Vasil Levski1*, 
plin pînă la refuz, în mare lor 
majoritate spectatorii fiind — 
firesc — tineri. Festivitatea, 
plină de farmec și poezie, înăl
țătoare prin nobilul mesaj de 
pace și prietenie transmis lu
mii întregi, i-a impresionat pe 
ei, ca și pe noi toți cei care 
sîntem oaspeți.

în tribunele fremătind, cei 
75 000 de spectatori fluturau în 
semn de salut pentru sportivii, 
și oficialii Universiadei ’77 ste- 
gulețe multicolore.

Este ora 19. în prezența 
președintelui Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, Todor 
Jivkov, și a altor oficialități 
ale țării-gazdă și a reprezen
tanților Federației internaționa
le a sportului universitar au 
început să defileze delegațiile 
studenților sportivi din cele 83 
de țări participante la J.M.U.

care reunesc peste 4 500 de spor
tivi. Coloana este deschisă de 
delegația Australiei. Trecerea 
fiecărui grup de sportivi este în
delung aplaudată. își face apa
riția pe pista stadionului 
delegația României, avin- 
du-1 ca port-drapel pe vo
leibalistul Mircea Tutovan. A- 
sistența este impresionată de 
cei aproape 200 de „tricolori1*, 
de frumusețea costumelor spor
tivilor noștri : fetele în taioare 
roșii, fuste și pălării albe, bă
ieții în sacouri maro și panta
loni bej. Ca și în urmă cu un 
an, la Montreal, și acum, la 
Sofia, aplauzele se adresează 
— indirect — și creatorilor cos
tumelor. Ultima delegație — 
cea mai numeroasă, firește — 
este cea a Bulgariei.

După un tur de pistă, dele-

UNIVERSIADEI
gațiile se grupează în mijlocul 
stadionului. în acordurile unei 
melodii solemne își fac apari
ția pe stadion purtătorii tradi
ționalei torțe. Ei se îndreaptă 
spre un podium înalt pe care 
au fost montate două cupe, 
mareînd cele două Universia
de găzduite de Sofia : 1961 șl 
1977. Cea pentru prima Univer
siadă este aprinsă. Patru puter
nice reflectoare urmăresc aler
garea acestui ultim schimb de 
ștafetă. Torța este predată atle
tului bulgar Petar Petrov, fina
list al J.O. de la Montreal la 
100 m, care urcă treptele po
diumului însoțit de atletele 
Svetla Koleva și Maria Sabeva. 
în aplauzele întregului stadion 
este aprinsă flacăra cupei Uni
versiada ’77. Două grupe de

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

Un frumos succes al natației românești

CARMEN BUNACIU: MEDALIE

DESTINE ÎMPLINITE 
ÎN ANII SOCIALISMULUI

DE BRONZ LA EUROPENE

Sub soarele lui 23 August, bucurindu-se de viața nouă a patriei 
noastre socialiste, libere fi independente, mereu mai înfloritoare, au 
crescut generații de sportivi cu care ne mândrim. I-am cunoscut mai 
intU ca mari performeri, ii întîlnim azi, ca oameni împliniți, în marele 
front al muncii pasionate fi entuziaste, contribuind la traducere* în 
viață a Programului partidului de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate fi înaintare a României spre comunism.

CERCETĂTORUL DIN FAMILIA RUGBYȘTILOR
Vasile Mladin face parte din 

;,generația de aur11 a rugbyului 
românesc. Este sportivul de 
care se leagă primele etape ale 
afirmării sportului cu balonul 
oval, în calitate de component 
al selecționatei care a efectuat 
în 1955 primul turneu peste Ca
nalul Mînecii, de titular 
al XV-lui țării noastre care a 
întrecut pentru prima oară fai
moasa echipă a Franței, de 
prim-dirijor' al grămezii „Gri- 
viței Roșii11 la meciul care con
semna cucerirea titlului de 
campioană a Europei.

Copilul Chitilei, apoi al Giu- 
leștiului, Vasile Mladin a ră
mas legat prin trainice fire su
fletești de cartier și de oameni. 
Și-a făcut școala în această zo
nă a Capitalei, tot aici a des
cifrat tainele rugbyului, sub

îndrumarea antrenorului Gheor
ghe Pârcălăbescu; și-a format 
prieteni statornici în facultate, 
la Institutul de Căi Ferate; a 
lucrat, în calitate de director, 
la întreprinderea de material 
rulant „Grivița Roșie11.

Obligațiile sale profesionale 
nu-1 îngăduie să aibă, ca altă
dată, o prezență permanentă în 
mijlocul sportivilor, a rugbyș- 
tilor, din a căror familie însă 
se consideră că face parte și 
astăzi. își găsește totuși timp 
să-i vadă la lucru pe copiii și 
juniorii de la R. C. Grivița 
Roșie, să arate generațiilor în 
devenire cum a ajuns prin 
muncă un om cu idealuri îm

plinite. Școală, studenție, prac
tică în atelier, ore de studiu 
prelungite peste miez de noap
te. Sportul mi-a fost aliat, mi-a 
dat puteri să rezist, mi-a trezit 
ambiția să infring orice greu
tăți**.

Este o lecție de viață pe care 
o expune, ori de cîte ori are 
prilejul, celor mai tineri. O 
lecție de viață dublată de o 
atitudine civică exemplară: soț 
și părinte, specialist reputat, în 
calitatea sa de șef coordonator 
al sectorului de proiectare din 
cadrul Institutului de cercetări 
și proiectări tehnologice îh 
transporturi, cu multe reușite 
în domeniul îmbunătățirii con
tinue a traficului rutier și fe
roviar.

SPORTIV SI MEDIC 
LA FEL DL APRECIAT

Numele lui Bogdan Marines
cu este binecunoscut în lumea 
tirului românesc. Cei care îl cu
nosc îl admiră pentru marea 
sa voință de a depăși orice di
ficultate pe care viața i-ar pu
ne-o înainte. Exemplul pe care 
el l-a dat poate deveni un mo
del. Cu cîțiva ani în urmă, 
Bogdan Marinescu a suferit un 
accident, pierzîndu-și vederea 
tocmai la ochiul de care se 
servea în executarea focului la 
antrenamente și în concursuri. 
Lucrurile păreau clare: sporti
vul Bogdan Marinescu trebuia 
să renunțe ! Și totuși, nu a fost 
asa. A luat mai întîi o hotă- 
rîre, absurdă pentru mulți, dar

(Continuare in pag. 2-3)

Sub puternicul impuls 
al „DACIADEI“

noastră a sta

bilit la 200 m

spate un nou și 

valoros record

național

Campioana

Miercuri seara în finala probei de 200 m spate a campionatelor 
europene de la Jonkoping înotătoarea româncă Carmen Bunaciu a 
obținut un frumos succes clasîndu-se pe locul 3 și cucerind me
dalia de bronz.

Carmen Bunaciu a pornit în cursă — pe culoarul 1 — foarte pu
ternic și la prima întoarcere era egală cu Treiber, recordmana 
mondială, și Richter, campioana olimpică. în continuare ea s-a 
menținut în plasa celor două înotătoare din R. D. Germană (1:06,93 
la 100 m) iar pe ultima parte a rezistat tuturor atacurilor lui 
Stavko (U.R.S.S.) și Edelijn (Olanda). Astfel, la prima participare 
intr-o competiție de anvergură, Carmen Bunaciu (va împlini 15 
ani în septembrie) cucerește o medalie de bronz. Sportiva dinamo- 
vistă este prima înotătoare româncă, care din 1966 de la C.E. de 
la Utrecht urcă pe podiumul unui campionat continental. Atunci, 
medaliata era Cristina. Șoptereanu, antrenoarea de azi a lui Bu
naciu ! Clasamentul probei : 1. Ulrike Treiber (R.D.G.) 2:13,00, 2. 
Ulrike Richter (R.D.G.) 2:16,67, 3. Carmen Bunaciu (România) 
2:17,98 — record național, 4. Stavko (U.R.S.S.) 2:18,84, 5. Edelijn 
(Olanda) 2:19,30. 6. Indrikson (U.R.S.S.) 2:21,06.

ÎN JUDEȚUL IAȘI, SPORTUL DEVINE 
0 CONSTANTĂ PENTRU TOATE VÎRSTELE

în județul Iași „Daciada1* a marcat — ca de 
altfel în întreaga țară — o înviorare a întregii 
activități, numărul participanților la diverse com
petiții fiind în continuă creștere. O atenție de
osebită se manifestă și față de

în județul Iași s-au orga
nizat o serie de acțiuni capa
bile să cuprindă un număr cit 
mai mare de cetățeni, de toa
te vîrstele, într-o activitate 
sportivă cu caracter continuu. 
De un real succes se bucură 
întrecerile constructorilor, tex- 
tiliștilor, chimiștilor, care re
unesc pe terenul de sport ti
neri și vîrstnici. în căutarea 
unor forme noi, a fost orga
nizată prima ediție a „Festi
valului sindicatelor11, care a

îmbunătățirea
demonstrat că există încă 
multe resurse nevalorificate. 
Dar accentul a fost pus pe 
organizarea de competiții la 
nivelul unităților de bază. Ast
fel, de exemplu, la I.M.A.M. 
U.S. campionatul intersecții și 
pe schimburi se desfășoară la 
șase discipline și atrage pe 
terenuri peste 35 la sută din
tre angajați. La Tehnoton, 
loan Ianoși, președintele co
mitetului sindicatului, referin- 
du-se la preocupările spor

bazei materiale. O vizită în acest județ ne-a per
mis o serie de constatări privind modul cum se 
desfășoară acțiunile din această importantă în
trecere, al cărei regulament a fost aprobat re
cent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

tive ale acestei foarte tinere 
unități, menționa importanța 
competițiilor la nivel de sec
ții, ca un mijloc de angrenare 
a unui număr mai mare de 
angajați în practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului. Și 
exemplele ar putea continua, 
printre fruntașe aflîndu-se și 
Combinatul de fire sintetice, 
unde se desfășoară campiona
te „de casă11 de lungă durată, 
numai la fotbal, volei și 
handbal fiind prezente in dis

pută 80 de echipe. De aseme
nea, întreprinderea de anti
biotice „Penicilina11, Nicolina, 
T.C.Ind., Țesătura, I.P.A., Șoi
mii, întreprinderea de mătase, 
T.C.L., Confecția din Iași, în
treprinderea de perdele Paș
cani și Tricotaje Hirlău sînt 
unități unde se manifestă o 
deosebită grijă pentru organi
zarea unor activități sportive 
continue, cu un mare grad de 
atractivitate, notabil fiind în 
cazul lor și sprijinul acordat 
de conducerea întreprinderi
lor.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)



Ce acțiuni se întreprind în județe pentru selecția tinerelor talente ? In preajma reluării campioaiului de rnglnj
Cum pr

LICEELE INDUSTRIALE, PEPINIERE 
ALE LUPTELOR Șl BOXULUI CONSTĂNȚEAN

PRETUTINDENI, PREGĂTIRI INTENSE

Că acțiunea de selecție stă în atenția C.J.E.F.S. 
Constanța o dovedesc, printre altele, analizele 
periodice avînd drept subiect activitatea de de
pistare și instruire a elementelor dotate, apre
ciate ca avînd perspective reale de promovare 
pînă la nivel internațional. Ajutat în mod di
rect și permanent de comisia județeană de se
lecție (formată din profesori de educație fizică; 
antrenori și alte cadre de specialitate), primind 
un sprijin substanțial din partea Inspectoratu
lui școlar județean (inspector general prof.
Leonida Florea) și a Consiliului județean al 
organizației pionierilor (președinte prof. Toma
Mareș), C.J.E.F.S. se preocupă să urmărească 
cu atenție și insistență acest important proces 
de dezvoltare a bazei de masă a sportului J 
performanță, selecția.

Rezultate deosebite au fost obținute, mai 
Ies, în două dintre disciplinele sportive 
pondere în județ : luptele și boxul, discipline 
pentru dezvoltarea cărora au fost create puter
nice pepiniere pe lingă școlile marilor unități 
industriale ale județului, unde numărul tine
rilor cu aptitudini pentru practicarea luptelor 
și boxului este foarte mare. Să exemplificăm, 
începînd cu sportul luptelor care găsește la Li
ceul industrial mecanic naval (antrenor : Gelal 
Fenzi), Liceul industrial C.F.R. (antrenor : Mir
cea Neagu) din Constanța, Ia Grupul școlar 
I.M.U. Medgidia (antrenori : Tache Moșescu și 
Gheorghe Valeriu) și chiar în mediul sătesc — 
comunele Cobadin și Cogealac — centre puter
nice din care sînt recrutate talente pentru 
Școala sportivă nr. 2, Farul și A.S. Hidroteh
nica din Constanța, Școala sportivă și A.S. 
I.M.U. Medgidia, ale căror secții de juniori sînt 
cele mai puternice din județ. Din toamnă 
funcționa un nou centru

de

a- 
cu

va
la Năvodari, pe lingă

Liceul de mecanică din localitate, ceea ce va 
lărgi simțitor perimetrul de selecție.

Exemple asemănătoare sînt oferite și la box. 
Școala sportivă nr. 2, avînd în fostul boxer Ilie Das- 
călu un antrenor cu renume, își selecționează 
talentele din zona Obor și de la Liceul indus
trial NAVROM ; de la Școala generală nr. 28 
și de la alte școli aflate în preajma sălii de 
box, își alege viitorii reprezentanți clubul spor
tiv Farul, unde muncesc fără preget apreciații 
antrenori Icremia Gheorghe și Iosef Iako- 
bowski, ultimul fiind cel care le-a îndrumat 
pașii spre marea performanță lui Ibrahim Fa
redin — multiplu campion al țării și Nicolac 
Șeitan — campion de juniori al Europei. Alte 
pepiniere importante le găsim la Mangalia, un
de A.S. Litoral (antrenori Ion Zlotariu și Vic
tor Banu) recrutează elemente din școlile pro
fesionale ale orașului, precum șl la Medgidia, 
la A.S. Cimentul (antrenori Aurel Anton șl Du
mitru Anghel). Un aspect inedit ni l-a oferit 
asociația sportivă S.N. Constanța, care și-a 
creat un centru de selecție și instruire chiar 
în incinta Liceului industrial S.N.C. Aici, an
trenorul Nicolac Buză se dovedește un mare 
animator al boxului, la lecțiile lui fiind pre- 
zenți mulți tineri dintre care, însă, rămîn în secția 
de performanță doar cei care pe lingă talent 
manifestă deplină seriozitate în pregătire, așa 
cum se întîmplă, dealtfel, la toate centrele de 
selecție din județul Constanța.

Constatind existența unei arii de selecții atît 
de vastă, nu ne-a mirat afirmația 
vele în domeniul selecției pe 1977 — 3 100 
tineri la 
șite pînă

că obiecti- 
de 

lupte, 1 500 la box —vor fi net depă- 
la sfîrșitul anului.

Dumitru STANCULESCU
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0 Prilejul oferit de 

desfășurarea Festiva
lului pionierilor și al 
șoimilor, la care au 
luat parte reprezen
tanți ai 210 unități 
pionierești, a fost fo
losit din 
selecția 
tleți ai 
sp. nr. 2, 
ta și a elevilor clase
lor cu program de a- 
tletism ale Școlii ge
nerale nr. 6.

0 5 000 de copii au 
trecut in acest an 
pr:n „sita" selecției

plin pentru 
viitorilor a- 
secțiilor Șc. 
Farul, Știin-

pentru atletism făcută 
pe stadioanele „1 
Mai", Știința, Portul 
și la Parcul pionieri 
lor din Constanța, pre
cum și pe stadionul

fete, dintrebăieți și
care au fost reținuți 
în secțiile de atletism 
fruntașe doar 22 de 
practicanți. Bravo pen
tru exigență !

■ echipa 
din Con-

ACȚIUNI, INITIATIVE
Cimentul Medgidia. 
Pînă la Încheierea a- 
nului vor fi triați cel 
puțin încă 3 000 de 
școlari.

• în 1976 au parti
cipat la concursurile 
de selecție 3130 de

cîțiva ani 
gimnastica 
„plutonul 
promisiu- 

; sens o 
cîștigarea 

națio-

• După 
de regres, | 
revine în 
fruntaș". O 
ne în acest 
constituie 
campionatului 
nai al școlilor gene-

rale de către 
Școlii nr. 30 i 
stanța.

0 Victoria 
ției Școlii 
nr. 30 a fost 
mulțumire nu numai 
pentru profesorii-an- 
trenori ai școlii — 
Olga Ghițulescu, Ilea
na Mihăilă și Matei 
Stănci — ci și pen
tru profesorii de edu
cație fizică ai multor 
altor școli de unde au 
fost selecționate ac
tualele eleve de la 
„30".

forma- 
generale 
prilej de

I
I

a „CUPA ELIBERĂRII" la te
nis de masă, organizată la P. 
Neamț de către C.M.E.F.S. 
Neamț șl A.S. Relonul Săvinești 
și la care au evoluat 30 de con- 
curenți, a fost ciștigotâ de Gh. 
Bucșe, de la Celuloza P. Neamț. 
0 TINERII din comuna Cetatea 
(lud. Ilfov) și-au amenajat re
cent un frumos teren de fotbal 
cu gazon. Noua bază sportivă 
este împrejmuită și are cîteva 
cabine pentru vestiare, a ASO
CIAȚIA SPORTIVA Cimentul Fi- 
eni, în colaborare cu organiza
ția U.T.C. din întreprindere, a 
inițiat un campionat de casă la 
fotbal. Pînă acum, foarte bine 
s-au comportat echipele secțiilor 
Bandă, Transporturi, Cuptoare 7 
și T.S.A. Finala se va Juca în 
ziua de 21 auoișșt. A IN STA
ȚIUNEA P'șit’OASA (jud. Dimbg- 
vița) șl satele din jur a avut 
îoc o amplă manifestare In co
drul Daciadei, competiția poli
sportivă dotată cu „Cupa 23 
August". Sute de tineri din Pu
cioasa, Vîrfuri, Bezeac, Vukcma,

Glodenl șî alte local'itâțl au 
concurat la hondiba-l, fotbal, bos
chet, tenis, popice și orientare. 
Primii clasați se vor întrece du
minica în finala competiției. De 
menționat că în fiecare locali
tate programu-l sportiv a fost 
îmbinat cu reușite manifestări 
cultu-ra l-arti&ticez • PREMIERĂ 
automobil i^'cica |a Deva — un 
reușit concurs de viteză în cir
cuit, la care au luat startul nu
meroși piloți cunoscuți, cum sînt, 
H. Groef (C.S.U. Brașov), C. 
Căpriță (Unirea Tricolor Bucu
rești), I. Szanta (Dacia Pitești), 
Gr. Be reni (I.T A. Timișoara) și 
alții. Dintre automobiHștii local
nici au „alergat" E. Pauliuc, N.

Leu, A. Pan și V. Teodorescu 
(Cetatea Deva). Printre cîștigă- 
torii premiilor s-au numărat I. 
Szanta, Gr. Bereni și E. Pau
liuc. e IN NOUA EDIȚIE a cam
pionatului de fotbal al județu
lui Ilfov activează nu mai puțin 
de 186 de echipe de seniori. Ele 
Joacă în campionatul „onoare" 
(18), „promoție" (42), „zone" 
(112) și „oraș" (Giurgig 3 și 
Urziceni 6). « IN ClIMSTEA zi.
lei de 23 August- comisia jude
țeană d» popice Maramureș or
ganizează prima ediție a „Cu
pei Eliberării", la care se întrec 
cîte doi juniori și junioare 
din fiecare secție de popice din 
cadrul județului, a ORAȘUL FĂ
GĂRAȘ are în aceste zile un 
bogat program competițional de 
masă. Astfel, „Cupa Eliberării" 
se dispută la tenis, șah, fotbal, 
handbal, notație, popice. kar
ting, ciclism și judo.

RELATĂRI DE LA : N. Morcu. 
D. Moraru-Slivna, M. Avainu, I. 
M-arinescu, N. Slanei u, I. Iova no
vici, L. Chira și V, Lazâr.

DESTINE ÎMPLINITE ÎN ANII SOCIALISMULUI
(Utmate din pag. 1)

nu pentru el: să modifice în
treaga poziție de tragere, să-și 
schimbe 
formate 
urmat o 
ligon, și 
în cele din urmă. Bogdan Ma
rinescu și-a regăsit forma de 
odinioară și, în anul 1977, a 
devenit campion balcanic al 
probei de talere aruncate din 
turn.

!n cealaltă jumătate a zilei, 
Bogdan Marinescu îmbracă ha
latul alb și devine medic. Este 
și aici, in această lume a spi
talului C.F.R. nr. 2 din Bucu-

NOUTĂȚI LA TRAGERILE O- 
BIȘNUITE LOTO INCEPIND 
CU DATA DE 19 AUGUST 

1977

toate automatismele 
de-a lungul anilor. A 
muncă imensă, pe po- 
rezultatele au apărut

rești, tot atît de cunoscut, a- 
preciat și iubit de colegi și de 
pacientele sale, care-1 caută cu 
multă încredere și cu speranțe, 
de fiecare dată justificate. Spe
cialitatea sa are, între toate 
ramurile medicinei, o noblețe 
aparte. Este primul om ale că
rui brațe cuprind pe micuții 
nou veniți în lume. El le dă 
primele îngrijiri, este purtă
torul primului semn dintr-un 
lung șir de semne ale dragos
tei Cu câre societatea noastră 
socialistă înconjoară cele mai 
tinere generații. într-o lume a 
umanității, medicul Bogdan Ma
rinescu și 
litate

cu Iu-
cam- 
chlar 

el în-

tru ochii încă nedeprinși 
mina...

Apreciatul medic este 
pion balcanic. Și astăzi 
in concursul de la Suhl,
cearcă să realizeze baremul de 
participare la Campionatele Eu
ropene. Ceea ce înseamnă că 
împlinirea pe plan sportiv nu 
este departe de aceea de pe 
tărîmul medical. Sau invers.

• Categorii unice de cîștiguri pe 
întreaga tragere.

• Șanse sporite de a obține cîști
guri mari.

> Participarea se face pe bilete 
completate cu variante a 5 lei.

0 Se poate juca integral (100%) 
sau sfert (25%).

0 Și la tragerile „LOTO-2" par
ticiparea se va face în cote de 
100% și 25%, începînd din 21 
AUGUST 1977.

Sîmbătă începe o nouă edi
ție a campionatului de rugby. 
Firește, intensitatea pregătiri
lor crește... în acest număr cî- 
teva informații din taberele 
divizionarelor A.

0 După participarea, la Bîr- 
lad, la turneul organizat de 
formația locală Rulmentul — 
turneu pe care l-a cîștigat — 
Steaua și-a prezentat jucăto
rii ieri pentru a fi supuși 
normelor de control. Azi și vi
neri au loc antrenamente „în 
familie", iar sîmbătă se va 
pleca la Constanța, în vederea 
partidei cu T.C. Ind. din pri
ma etapă. în linii mari, Steaua 
va prezenta același XV de a- 
nul trecut. Toți componenții 
lotului sînt apți de joc șl în 
formă, după cum ne spune an
trenorul Petre Cosmănescu.

* Știința Petroșani a luat 
și ea parte la turneul de la 
Bîrlad șl în continuare se află 
în Moldova, în vederea parti
dei sale din prima etapă cu 
Minerul Gura Humorului. Stu
denții din Valea Jiului vor sus
ține vineri un ultim joc-școală 
la Suceava, cu echipa locală 
C.S.M.

0 După cîteva zile de va
canță, petrecute la Predeal, stu
denții timișoreni au revenit a- 
casă, preparând cu atenție pri
mul lor joc oficial, de la Iași, 
cu Politehnica. Lectorul uni
versitar Petru Laichici, care 
de mulți ani s-a identificat cu 
XV-le Universității, ne-a dat 
unele date despre echipă. 
„Pentru noi va Ii un an greu, 
ne-a spus el. Pe Malancu îl 
ia Dinamo ; Vollmann a pus 
ghetele în cui ; Rășcanu se va 

lăsa și el curînd. Toate înlo
cuirile vrem să le rezolvăm pe 
plan local. Sinteni, așadar, in
tr-un accentuat proces de în
tinerire. Am renunțat la poli
tica aducerii de elemente din 
alte centre, fie ele chiar con- 
saerate. Ne îndreptăm acum <- 
tenția spre juniorii de la Școala 
sportivă din oraș, de unde am 
și promovat trei băieți, pe Ion 
Sepetiuc, Andrei Iacs și Con
stantin Osain. Divizionara B, 
Electrotimiș, ne-a dat și ea doi 
tineri, pe Ion Rovo și Mircea 
Preda. Toți 
Vor face ei 
spus. Oricum, 
nu se va crea 
și consistent

an perspective, 
față ? Greu de 
vom suferi pină 
un flux continuu 
dc jos tn sus...”

ÎNTRECERILE tenismanilor juniori
GALAȚI, 17 (prin telefon). —I 

Complexele de tenis Dunărea șl 
Dacia din localitate găzduiesc de 
marți campionatele naționale de 
juniori șl junioare (15—16 ani). 
Prin strădania organizatorilor, 
terenurile, afectate de ploile că
zute In ultimele zile, se prezintă 
în condiții acceptabile. Au luat 
startul 69 băieți șl 33 fete.

Performerul primelor tururi 
poate fi socotit gălățeanul A. 
Mîndrolu care a eliminat, pe 
rînd, pe E. Hnat (T.C.B.) cu 6-4, 
* ‘ Cr. Vlad (Tot înainte) cu 

6—2 și C. Donlșan (Poll-   _ ,_2_ 
bra- 
pri- 
care 

l-a scos din luptă pe D. Ioano- 
vlcl (Dlnamo) cu 6—3, 5—7, 6—4, 
precum și hunedoreanul C. Gră- 
dlnaru, învingător succesiv asu
pra lui R. Constantinescu (T.C.B.) 
cu 6—1, 6—0 șl C. Szabo (Tg. 
Mureș) cu 6—3, 6—2. *
partide : A. Mîrza (T.I.) 
Blaga (T.I.) 6—3, 6—4 ; L 
(Dinamo Brașov) — B. 
(Constanța) 6—2, 6—1 ; S. 
(Dinamo) — C. Ștefănescu 
6—3, 4—6, 7—5 ; " “
tatea Oradea) —
4—6, 6—2, 6—3. La feminin : dana 
Oprea (Brașov) — Ileana Deac 
(Hunedoara) 9—7, 6—3 ; Liliana
Pop (Cluj-Napoca) — Aurelia

Horbuniev (Dinamo) 4—6, 6—3,
6—3 ; Mihaela Drăghicl (T.C.B.)— 
Daniela Moise (Steaua) 6—4, 3—6, 
6—4.

De semnalat regretabila absen
ță a secțiilor dc tenis din Sibiu, 
Arad, Deva, Zalău și Bacău. Ca 
șl intlrzierea la partide (cu pes
te 2 ore) a coneurențllor de la 
Școala sportivă nr. 2 din Bucu
rești, care — în plus — s-au șl 
retras din competiție.

T. SIRIOPOL — coresp.
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6—4, 
«—3. tehnica Cluj-Napoca) cu
6—1. Surprize au furnizat 
șoveanul V. Căclulescu, la 
mul său concurs oficial,

In alte 
— I.. 
Pascu 
Toma 
Popa 
(iași) 

M. Mag (Sănă- 
D. Cristea (T.I.)

ACTUALITĂȚI DIN VOLEI
0 La Bratislava (Cehoslovacia) 

se va desfășura, între 21 și 28 
august, o nouă ediție a „Tur
neului Prietenia" pentru juniori, 
la care vor participa, printre al
tele, echipele României, Bulga
riei, U.R.S.S., R. D. Germane, 
Ungariei șl Cehoslovaciei,

0 Intre 20 și 28 august repre
zentativele de juniori și juni
oare mici ale României vor sus
ține două Intîlnlri bilaterale cu 
echipele similare ale Poloniei. 
Partidele masculine sînt progra
mate la 
nine la

0 Azi, 
tive din 
tîlnirea amicală dintre Lotul (Je 
junioare șl formația divizionară 
Universitatea ' — 
se află 
blulul.
16.30.

0 tn 
stanța 
și 7 septembrie, tradiționala com- 
petțlie masculină dotată cu „Tro
feul Tomis", La actuala ediție 
și-au anunțat participarea repre
zentativele de volei ale Bulgariei, 
Cubei, R. D. Germane, poloniei, 
Ungariei, U.R.S.S. și României.

Cracovia, iar cele feml- 
Gdansk.
pe terenul Școlii spor- 
Siblu, va avea loc ln-

Cluj-Napoca, care 
in pregătire la Ocna Si- 
Meclul va începe la ora

sala sporturilor din con- 
se va desfășura, Intre 1

SUB PUTERNICUL I
(Urmare din pag. 1)

Dintre unitățile școlare ie
șene am ales Liceul nr. 8 „Di- 
mitrie Canlemir". Deși elevii 
erau în vacanță, la școală di
versele acțiuni cu caracter în- 
structiv-recreativ continuau 
sub conducerea prof. Ilie 
Pînzaru. O analiză a modului 
în care educația fizică și spor
tul a influențat dezvoltarea 
calităților fizice a scos, în 
primul rînd, în evidență fap
tul că în ultima vreme, com
parativ cu anii precedenți, a 
scăzut simțitor numărul scuti- 
ților medical, ceea ce — coro
borat cu îndeplinirea integra
lă a normelor S.U.V.A. (cu 
note între 8 și 10) — ilustrea
ză pregnant faptul că în școa
lă (director, Grigore Popovici) 
educația fizică și sportul se 
bucură de un sprijin efectiv, 
cadrele didactice muncind cu 
seriozitate. Această afirmație 
își găsește acoperire și în al
te acțiuni întreprinse sub pu
ternicul impuls al „Daciadei": 
organizarea de întreceri inter- 
clase la minifotbal, volei, 
handbal, tenis de cîmp, șah, 
numeroase crosuri la care au 
luat parte aproape toți elevii, 
iar peste 80 la sută din șco
lari sînt purtători ai diplomei 
complexului „Sport și sănă
tate".

Pentru a face față număru
lui mare de solicitări, pentru 
a asigura condiții optime de 
organizare a competițiilor, o

atenție de' 
realizării t 
sportului, 1 
acționîndu- 
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existau am 
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NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 
17 AUGUST 1977. FOND DE

Se pot cîștiga autoturisme 
„Dacia 1300» și mari premii în 
bani. Categoria I de cîștiguri se 
bucură de un report in valoare 
de 78.586 Iei !

PROCURAȚI-VA DIN TIMP BI
LETELE CU NUMERELE DV. 
PREFERATE 1

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
colegii săi de specia- 
primele lumini pen-sînt

O NOUA FORMULĂ TEHNICĂ LA 
TRAGERILE OBIȘNUITE PRONOEXPRES 

INCEPIND CU DATA DE 17 AUGUST 1977

Se efectuează 3 extrageri separate în loc de 2, 
fiecare de cîte 5 numere diferite din 45.
Se extrag 15 numere în loc de 11.
Categorii unice de cîștiguri pe întreaga tragere. 
Se majorează cu 50% șansele de obținere a câști
gurilor la categoriile A, B și C.
Se cîștigă și cu 3 numere din 5 la fiecare extragere. 
Valoarea minimă a unui cîștig este de 60 lei în 
loc de 40 lei.
Participarea se face pe bilete completate cu va
riante a 6 lei.
Se poate juca integral (100%) sau sfert (25%).
Se pot obține cîștiguri cumulate la două sau chiar 
la toate cele trei extrageri.

TIGURI : 1.223.085 lei din cari 
585.164 lei report. Extragerea I 
23 14 3 44 42 ; extragerea a ll-a 
14 40 33 5 17 ; extragerea a in-a 
44 2 21 24 10.
NU UITAȚI : DUMINICA, 21 AU
GUST 1977 O NOUA TRA-

Oficiile județene de turism din între 
București dispun de locuri pentru odih 
doua 
brie

Se
50%.
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ACTUALITĂȚI

rezonanță jubi- 
fiecare an, el os- 
jocul speranțelor 
calculului... posi-

fiind so-' 
pe bună 

le lansare 
îanță. 
e anii fru- 

noastre 
;au acasă 
tenia* cu 
edalii In
ia timpul 
ti mul suc- 
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n Polonia 
ne deter- 
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stre gim- 
de slabe, 
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le prima 
nentul ta
re sporti- 
i pe locul

nu mai 
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t cite i 
e probă :

nici o componentă a echipei 
noastre feminine n-a putut 
atinge această fază a con
cursului 1 ? Nici la băieți si
tuația nu e mai roză, deoa
rece plasarea lui Gabriel A- 
lexe în finala de la paralele 
este o prea palidă consolare 
pentru locul 8 ocupat în în
trecerea pe echipe, pentru po
zițiile foarte slabe (între locu
rile 47—66) pe care se află 
gimnaștii noștri la individual, 
ca să nu mai rețipem faptul 
că pe ultimul loc al clasa
mentului se află un tinăr 
gimnast român 1

Im anii în care gimnastica 
noastră tinără a impus lumii 

sportive interna
ționale cam
pioane olimpice 
și europene, 
în perioada în 
care școala ro

mânească de gimnastică se 
bucură de unanime aprecieri 
în rîndurile tuturor specialiș
tilor, nu se poate îngădui ca 
reprezentarea ei într-o com
petiție de prestigiu, ca cea 
dotată cu „Cupa Prietenia-, 
să fie la un nivel atît de 
scăzut, cu rezultate îngrijo
rător de slabe.

Pe bună dreptate, ne între
băm : cum s-au ocupat tn 
ultimii ani antrenorii și teh
nicienii noștri de viitoarele 
campioane ale gimnasticii? Se 
uită oare atît de ușor că Na
dia Comănecl a devenit cam
pioană a Europei la 13 ani 
jumătate ? Ne sînt indiferen
te succesele de mîine ale gim
nasticii noastre ? Iată între
bări care trebuie să frămînte 
deopotrivă federația de spe
cialitate și pe cei mal repu- 
tațl specialiști, pentru că 
„schimbul de mîine" al gim
nasticii românești constituie o 
problemă de cea mal mare 
însemnătate, care trebuie să 
m bucure de un tratament 
corespunzător din partea tu
turor factorilor răspunzători.

Constantin MACOVEI

S AL „DACIADEH
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tru crearea bazelor sportive ne
cesare. La Deleni, Scinteia, Po- 
pricani, Ierbiceni, Cozmcști ti
nerii dispun de condiții bune 
pentru practicarea sporturilor 
preferate. Dar, desigur, dintre 
toate se detașează Ruginoasa 
(primar Florin Gîdea), comună- 
etalon în ceea ce privește ame
najările sportive, și Ciurea, 
unde pasiunea pentru sport a 
ing. Ștefan Vișoianu, președin
tele Consiliului intercooperatist. 
fost cu ani în urmă component 
al divizionarei A de baschet 
din Iași, a dat roade, în toate 
satele componente aflîndu-se 
acum terenuri pentru practica
rea disciplinelor preferate.

Despre modul cum se desfă
șoară acțiunile din cadrul „Da- 
ciadei" în județul Iași se mai 
pot spune multe lucruri. Im
portant ni s-a părut, însă, că 
sportul tinde să devină tot mai 
mult o constantă în preferin
țele cetățenilor.

I
i

I
I
I
I
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I
I

A TINERILOR CANOTORI I
1 din mu- 
u-Dej, cel 
n țară se 
campiona- 
anotaj re-

î în pri- 
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finale 
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be : tineret (băieți 
fete — 1 000 m) : schit simplu, 
1 f.c. șl dublu vîsle ; juniori II 
(băieți — 1 ooo m, fete — 800 m): 
simplu, 2 vîsle șl 4+1 vîsle ; 
juniori I băieți (1 500 El) : 2
vîsle, 4 vîsle f.c., 4+1 rame ; 
fete (1 000 m) : 2 vîsle, 4+1 vls- 
le șl 4+1 rame.
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Ce gînduri îl animă pe iubi
torul de fotbal la startul aces
tei ediții cu 
liară 7 Ca în 
cilează între 
și luciditatea 
bilităților.

O primă idee se impune : 
stabilitatea loturilor, prin redu
cerea la minimum a transferă
rilor, este „compensată" de 
mobilitatea peste așteptări a 
antrenorilor. Dacă loturile echi
pelor au rămas in linii mari a- 
ccleași, în schimb lista antre
norilor a suferit modificări sub
stanțiale. Angelo Niculescu, 
Traian lonescu, Ștefan Coidum, 
Virgil Blujdea, Mircea Radu
lescu și Ion lonescu conduc tn 
acest an alte echipe, expri- 
mind parcă dorința noilor lor 
cluburi de a rezolva printr-o 
mișcare așa-zis tehnică proble
mele mult mai generale ale 
clubului.

în general, potențialul tehnic 
al antrenorilor in ediția care 
începe pare superior celui de 
anul trecut. Să amintim, între 
altele, că revenirea Iul Valen
tin Stănescu, Proca și Staicu 
în prima divizie contribuie 
creșterea „cifrei octanice" 
corpului antrenorilor.

Cam acestea ar fi noutățile 
la nivelul conducătorilor tehnici 
ai echipelor. Structura corpului 
tehnic confirmă și în acest an 
ideea că majoritatea antrenorilor 
se recrutează din rîndurile foști
lor mijlocași sau constructori de 
joc. Așa se face că la startul 
actualei ediții mijlocașii predo
mină din nou. în rîndurile lor 
remareîndu-se Angelo Nicules
cu, Bone, Jenei, Reinhardt, 
Coidum etc. Pe lista antreno-

la
a

rilor figurează foarte puțini 
înaintași și — nota bene ! — 
un singur vîrf : Proca. Să fie 
oare acest amănunt expresia u- 
nei stări de fapt în fotbalul 
nostru, care e dominat în ge
neral de mijlocași — ca ma
nieră de joc și polivalență de
seori diluată 7 Iată o problemă 
asupra căreia se poate medita.

Ce ameliorări se pot aștepta 
în sfera jucătorilor 7 Modifică
rile de lot puține ar putea re
duce perioada de rodaj, deoa
rece stereotipurile tactice vor 
rămîne în linii mari aceleași. 
Sigur că se așteaptă și unele 
impulsuri. Cine știe dacă Au
gustin nu va reuși la Dinamo 
o anume... dinamizare a liniei 
de mijloc, spre atac 7 Cine știe 
dacă reintrarea lui Caniaro nu 
va prelungi condiția tehnică a 
echipei mureșene pînă în fața 
porții adverse, și nu numai în 
mijlocul terenului 7 Cine știe 
dacă masivitatea unor Șerbă- 
nică și Iorgulescu nu va conferi 
un plus de vigoare liniei de 
mijloc a studenților bucureșterii? 
Aceste sugestii nu sînt izolate. 
Fostul vîrf al studenților gălă- 
țeni, Marinescu, poate învăța 
mult de la Proca. Revenirea 
lui Nemțeanu Ia Iași poate con
feri atacului lui Oană superi
oritatea aeriană care i-a lipsit 
deseori. De asemenea, Chitaru 
va avea sentimentul regăsirii 
în mijlocul foștilor săi coechi
pieri din Bacău. După cum ma
sivele promovări de tineret a- 
nunțate la Constanța și la Arad 
ar putea modifica spectaculos 
calculul hîrtiei.

Revenind pe podiumul clasa
mentului ultimei ediții, să men
ționăm că Dinamo, Steaua și

Universitatea Craiova rămîn e- 
chipe tinere, în ciuda faptului 
că au „îmbătrînit" cu un an. 
Dinamo și Steaua, cu numai 
cîte un jucător peste 30 de ani, 
ca să nu mai vorbim de tine
rețea omogenă a celor de la 
Craiova, pot să se considere — 
fiecare în parte — în zona ran
damentului maxim.

★
La startul noii ediții se ali

niază 14 județe (Hunedoara e 
reprezentată de două echipe) și 
Capitala (cu trei formații). Pri
vind harta Diviziei naționale A, 
constatăm că majoritatea echi
pelor se află pe perimetrul te
ritoriului, în zona verde a hăr
ții noastre fizice, începînd cu 
Satu Mare, continuînd cu Ara
dul, cu Timișoara, cu Iașii și 
Încheind cu Constanța. Pe har
ta Diviziei A persistă un mare 
gol în centru, reprezentat în 
primul rînd prin triunghiul Cluj- 
Napoca — Sibiu — Brașov, 
care stăruie intr-un anonimat 
bizar, în flagrant contrast cu 
gloria trecută.

Ediția 60-a a campionatului 
se vrea o ediție care să stimu
leze mîndria județelor. Să spe
răm că acest stimulent va fi 
unul de fond. Este adevărat că 
Hunedoara are două echipe în 
județ, dar nu e mai puțin ade
vărat că foarte puțini din ju
cătorii celor două echipe apar
țin județului, ceea ce face ca 
linia de mijloc a Corvinului — 
Angclescu — Dumitriu IV — 
Nunweiller VI să fie, de fapt, 
o linie Rapid — Steaua — Di
namo...

Ediția 60-a poate și trebuie 
să însemne startul real pentru 
creșterea producției proprii, 
singura capabilă să aducă ame
liorările de fond așteptate.

• T.M.B. - STEAUA 1-5 (0-2).
Au marcat : Dumitru (2), M. Rudu- 
canu, Agiu și Nâstase respectiv 
Stoica (O. Gutu, coresp.).----j MARE _ CSE

2-3 (1—2). Au în- 
(2), respectiv Brc- 

și Tordas. (Z. Ko-

MECIURI APRIGE ÎN INIMA BERCENU OR !
„Arbitru» antrenorul Ion Morărescu

Nu o dată am subliniat faptul 
că prin centrele de copii și ju
niori — unitățile înființate pentru 
a deveni în cel mai scurt timp 
posibil veritabile pepiniere ale 
fotbalului nostru — se vîntură 
fel de fel de antrenori. Unii fără 
nici o chemare pentru dificila 
muncă de depistare și creștere a 
tinerilor jucători. Alții făcînd 
doar escale între două... contrac
te cu echipe din eșaloanele di
vizionare. Dat afară de la o 
echipă dintr-un motiv sau altul, 
hop la centrul de copii pînă cînd 
îșl aranjează treburile (tocmeli
le) cu un alt club din Divizia 
B sau C. Această stare de lu
cruri dăinuie de foarte 
vreme, datorită, pe de o parte, 
modulul de-a dreptul inadmisi
bil în care cluburile și asociați
ile privesc soarta propriilor cen
tre de copii și juniori, dar și 
faptului că încă nu s-a ajuns la 
stabilirea unui statut clar pe 
baza căruia trebuie să funcțio
neze aceste unități cu o atît de 
mare pondere în PERSPECTIVA 
fotbalului nostru.

Munca în centrul de copii este 
extrem de grea. Ea cere sacri
ficii de timp șl o mare răbdare 
din partea antrenorilor. Fără fla
căra nestinsă a pasiunii, fără 
tenacitate, fără eforturi depuse 
zi de zi nu se pot obține decît 
rezultate mediocre. Acestea sînt 
motivele care-i fac pe majori
tatea tehnicienilor să rămînă 
mai puțin timp într-o astfel 
activitate aproape anonimă, 
totuși...

Există excepțiile. Există antre
nori care s-au dăruit In totalita
te acestei munci. Există, la Pi
tești, un Leonte Ianovschi. Exis
tă, la Craiova, Gheorghe Scăeș- 
teanu și Ion Gârleșteanu, la Ra
pid — Ion Mihăilescu, Constan
tin Socec și Nicolae Cristescu, la 
Steaua — Francisc Fabian și Pe
tre Mihai, la U.T.A. — Alexan-

multă

ctt 
de 
Si

Ioan CH1RILĂ

• OLIMPIA SATU 
PEL BUDAPESTA 
scris : Ha țe ga nu 
nikovics, Bai tos 
vacs, coresp.).
• STRUNGUL ____ _____

NAȚIONAL DE JUNIORI 2-0 (2-4). 
Au marcat . Sima și Buzeș.

O PETROLUL PLOIEȘTI - UNIREA 
ALEXANDRIA 1—1 (1—0). Au înscris : 
N. FloriGn pentru Petrolul, respectiv 
Ene (autogol) (I. Tânăsescu, 
resp.).
• F.C.M. GALAȚI - C.S.U.

LĂȚI 2—1 (2-0). Au marcat :
selnicu, I. Constantin eseu, 
Dan Georgescu, 
resp.).

4» U.T.A. - ELORE SPARTAKUS 
BEKESCSABA 4-3 (1-2). Au în
scris : Tisa, Broșovschi, Cura «3 
Kukla respectiv Nemethvary, Tulipas, 
Mates. (N. Străjan, corerp.).
• F.C. BRAILA - HAP O EL TEL

AVIV 4—6 (1—3). Au marcat : Bu-
lancea, Alecu, Traian (2), respectiv 
Landau (2), Feigenbaum (2), Poî«-> 
kov, Iberman. (Gr. Rizu, coresp.}.
• PANDURII TG. JIU - CHIMIA 

RM. VÎLCEA 1-1 (0-0). Au înscris : 
Bâluțâ pentru Pandurii, respectiv 
Stan. (M. Bâloi, coresp.).
• MUREȘUL TOPUȚA - VIITORUL 

GHEORGHIENI 0-2 (0-0). » D IER NA 
ORȘOVA - CSM DROBETA TR. SE
VERIN 1-0 (1—0). Meciurile cu avut 
loc ieri dupâ-amiazâ și s-au disputat 
în cadrul „Cupei României".
• ȘOIMII SIBIU - NITRAMONîA 

FAG AR AȘ 3-2 (2-0). Au marcat : 
Frâțîlâ, Musca (2), respectiv Pîrvu, 
Comșa. (T. Maniu, coresp.).
• F. C. CONSTANȚA - AL NASR

CLUB KUWEIT 2-0 (1-0). *
cat Pen iu și Antonescu. 
Popa — coresp).

q ECONOMU Șl DORU NICOLAE, 
UniM AVERTISMENT. Cluburile C.S. 
Tîrgoviște și F.C. Argeș avertizează 
pe jucătorii Economu și, respectiv, 
Doru Nicolae sâ se întoarcă Io e- 
chipele lor pentru a se 
startul noului campionat, 
contrar, cei doi jucători vor 
pru sancționați.

• PLENARA ARBITRILOR 
REȘTENI. In sala ICAB din 
Berzei va avea loc astăzi, de 
Î8, plenara arbitrilor bucureșteni in 
cadrul căreia G.N. Gherghe, vice-' 
președimte al colegiului central, va 
prezenta instrucțiuni și indicații pli
vind arbitrajul, acum, la startul in
tr-un nou sezon competițional. >

ARAD LOTUL

co-
GA-
De- 

respectiv 
(Gh. Arsenie. co

Au nxjr- 
(Cotnel

alinia la 
în ca» 
fi os-

BUCU- 
strada 

la ora ;

dru Dan, Ia Politehnica Iași — 
Mihai Bîrzan. Cum au fost la 
Progresul București — loan Klu
ge și Nicolae Gorgorin.

Despre toți acești antrenori am 
scris destul de mult în ultimii 
ani. Despre Ion Morărescu, mai 
puțin. Lucrînd la centrul de co
pil și juniori Sportul studențesc 
(iar, în prealabil, peste două de
cenii la Știința București), el a 
reușit două promovări — singu
rele din acest centru — care au 
atras in mod deosebit atenția : 
A. Dumitru (acum la Rapid). A. 
Florea (Steaua) și V. Lazăr (cel 
care l-a înlocuit cu brio în poar
ta echipei studențești pe Rădu- 
canu), acest foarte tinăr portar 
care a impresionat, la finele cam
pionatului trecut, prin curaj, pla
sament și reflexe.

Cu puțin timp în urmă l-am 
întîlnit pe Ion Morărescu în car
tierul Berceni (str. Brîncoveanu 
120), unde există cîteva terenuri 
de joacă pentru copii. „Tn fie
care după-amiază, între orele 18 
și 20, organizez aici meciuri în-

ardoare, în 
caută să a- 

Pe cel

tre echipe de copii din cartier, 
meciuri disputate cu 
care micuții jucători 
rate tot ce știu și pot. _ _ __
mai înzestrați il testez de mai 
multe ori, iar atunci clnd mă 
conving că au posibilități de a 
deveni buni jucători de fotbal li 
Indrumcz spre centrul Sportul 
studențesc. Numai pătrunztnd 
astfel tn Inima noilor cartiere 
bueureștene consider eu că vom 
putea realiza o selecție corespun
zătoare, în vederea aducerii în 
pepinierele fotbalului a celor mai 
talentați copil."

Din păcate, pentru a reveni la 
punctul de unde am plecat, an
trenori cu asemenea preocupări 
sînt extrem de puțini, In raport 
cu numărul celor care activează 
ta cele 47 de centre. Și numărul 
acestora depășește cifra 100 1 
(L. D.)

NU MAI VREAU SA PIERD INCA UN CAMPIONAT
Petre Grosu pe drumul revenirii la o activitate normală

Petre Grosu este unul dintre 
reprezentanții promoției de ju
niori 1974. Promoția care a dat 
primului eșalon al fotbalului nos
tru jucători ca Bălăci, Moraru, 
Augustin, Leac, Agiu, Șurenghin, 
Vrinceanu. Grosu a fost vîrful 
de atac al echipei U.E.F.A. *74, 
o echipă care a impresionat prin 
elan, putere de luptă și o mare 
ambiție de afirmare ; echipa re
prezentativă de juniori care a 
obținut cea mai recentă califica
re la Turneul final U.E.F.A. și 
care s-a aflat, apoi, la un pas 
de a ajunge în semifinalele a- 
cestei prestigioase competiții. La 
Passau și Pitești, în partidele 
oficiale cu selecționata R. F. Ger
mania, ca șl într-o suită de 20
de meciuri amicale interțărl, vîr
ful de atac al acestei echipe s-a 
remarcat prin impetuozitate, ma
re capacitate de efort și un șut 
violent. Aceste calități l-au de
terminat pe antrenorul Angelo 
Niculescu să-1 caute un loc în 
atacul Sportului studențesc, din 
centrul căruia nu-1 putea eli-

mina totuși pe... Mircea Sandu. 
Grosu a debutat în Divizia A, 
a devenit titular și a contribuit 
efectiv la clasarea echipei pe un 
loc fruntaș în ediția 1975/1976 a 
campionatului, cu drept de parti
cipare în Cupa U.E.F.A. Și, după 
cum se știe, în toamna anului 
trecut Sportul studențesc a eli
minat pe Olympiakos Pireu în 
primul tur, unul dintre golurile 
victoriei de la București fiind 
marcat de Grosu. Dar a urmat 
o dispariție instantanee și o ab
sență îndelungată cauzată de o 
accidentare și de o viață dezor
donată. Abia în ultimele etape 
ale campionatului trecut a re
apărut în formația care l-a lan
sat, evoluînd însă foarte slab. 
De pe atunci ni se destăinuia 
cu sinceritate : „Sînt conștient că 
am greșit, crezînd că devenind 
titular am numai drepturi, că 
pot face orice, că mi se cuvine 
totul. A venit apoi accidentul și 
a trebuit să mă operez de me
nise. Timpul cît am stat în afara 
fotbalului a trecut extrem de greu.

u

Cînd mi-am reluat pregătirile, 
după aproape cinci luni, parcă 
m-am născut din nou. Vă rog 
să mă credeți că pentru cam
pionatul care vine voi căuta să 
mă pregătesc ca pe vremea cînd 
mă aflam cu Iotul de juniori, la 
Rîșnov. Nu mai vreau să pierd 
un campionat, cum l-am pier
dut pe cel de anul trecut".

Era un fel de angajament. Și, 
din cîte am aflat, Petre Grosu 
și-a respectat promisiunea. La 
Cîmpulung Moldovenesc s-a pre
gătit intens pentru a da jos cele 
cîteva kilograme în plus față de 
greutatea normală, pentru a re
deveni jucătorul percutant din a- 
tacul formației studenților bucu- 
reșteni, echipa care — în lipsa 
lui și a lui Mircea Sandu (și 
el multă vreme indisponibil) — 
a trebuit să joace cu un... mij
locaș (Octavian lonescu) în cen
trul liniei de atac. Rămîne de 
văzut dacă sincerele promisiuni 
făcute de tînărul jucător bucu- 
reșl.ean se vor converti în... go
luri semnate de el pentru Spor
tul studențesc.

Laurențîu DUMITRESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI C, EDIIIA 1977-1978
SERIA A XI-a

ETAPA I (21 august)
Carpați Brașov — Caraimanul Buș

teni ; Chimia Oraș Victoria — Meta
lul Tg. Secuiesc ; Progresul Odorhei 

‘ , Cîmpina ; Viitorul Gheor-
- C.S.U. Brașov ; Precizia
- C.P.L. Sf. Gheorghe ;
M. Ciuc *“ ‘
Cîmpina
Metrom Brașov

; v irwi
Brașov ;

Sf. _ .
— Minerul Balan ;

— Torpedo Zâr- 
MineruJ

— I.R.A. 
ghieni - 
Sâcele - 
I.U.P.S. 
Poiana 
nești ; 
Baraolt.

ETAPA A ll-A (28 august)
I.R.A. Gmpi-na — Viitorul Gheor

ghieni ; C.P.L. Sf. Gheorghe — 
Carpați Bra-șov ; Torpedo Zârnești — 
I.U.P.S. M. Ciuc ; Minerul Baraolt
— Progresul Odorhei ; Minerul Bâ
lan — Metrom Brașov ; Caraimanul 
Bușteni — Poiana Cîmpina ; C.S.U. 
Brașov — Chimia Oraș Victoria ; 
Metalul Tg. Secuiesc — Precizia Sâ
cele.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Metalul Tg. Secuiesc — C.S.U. 

Brașov ; Caraimanul Bușteni — 
I.U.P.S. M. Ciuc; Carpați Brașov — 
Minerul Bâlan ; Viitorul Gheorghi
eni — Precizia Sâcele ; Poiana Cîm
pina — Minerul Baraolt ; Metrom 
Brașov — C.P.L. Sf. Gheorghe ; pro
gresul Odorhei — To J '*
Chimia Oraș Victoria 
pina.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
I.U.P.S. M. Ciuc — Progresul Odor

hei; Metrom Brașov — I.R.A. Cîmpina; 
Torpedo Zârnești — Caraimanul 
Bușteni ; C.P.L. Sf. Gheorghe — 
Chimia Oraș Victoria ; Carpați Bra
șov — C.S.U. Brașov ; Minerul Balon
— Viitorul Gheorghieni ; Precizia 
Sâcele - Minerul Baraolt; Poiana 
Cîmpina

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Chimia 

Brașov ;

Torpedo Zârnești; 
' i — I.R.A. Cîm-

Gheorghieni ;
Minerul Baraolt ;

Metalul Tg. Secuiesc.

- Metrom
— Coroi-
Gheorghe 
Cîmpina — 

Tg. Se- 
; C.S.U. 

____  _____ . Progresul 
Minerul Bălan ; Viitorul 
- I.U.P.S. M. Ciuc.

Oraș Victoria 
__ T_. , Minerul Baraolt 
mânui Bușteni ; C.P.L. Sf.
— Poiana Cîmpina; I.R.A. 
Carpați Brașov ; Metalul 
culese — Torpedo Zârnești 
Brașov — Precizia Sâcele ; 
Odorhei — 
Gheorghienl

ETAPA A VI-A (25 septembrie)
Minerul Bâlan — Poiana Cîmpina; 

I.U.P.S. M. Ciuc — Metalul Tg. Se
cuiesc ; Metrom Brașov — Viitorul 
Gheorghienl ; Chimia Oraș Victoria
— Minerul Bara olt ; I.R.A. Cîmpina
— Precizia Sâcele ; Carpați Brașov
— Progresul Odorhei ; Torpedo Zâr
nești — C.P.L. Sf. Gheorghe ; Carai
manul Bușteni — C.S.U. Brașov.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Viitorul Gheorghienl — Chimia O- 

raș Victoria : C.S.U. Brașov — Tor
pedo Zârnești ; Caraimanul Bușteni
— Minerul Bâlan ; Poiana Cîmpina
— Metrom Brașov ; Metalul Tg.
Secuiesc — Progresul Odorhei ; Mi
nerul Baraolt — U^.A. Cîmpina ;
Precizia Sâcele — Carpați Brașov ; 
C.P.L. Sf. Gheorghe - I.U.P.S. M. 
Ciuc.

EFAPA A VIII-A (9 octombrie)
Progresul 

Gheorghe ; 
Caro imanul

Odorhei — C.P.L. Sf. 
Viitorul Gheorghienl — 
Bușteni ; Metrom Bra-

șov — Carpați Brașov ; Chimia Oraș 
Victoria — I.U.P.S. M. Ciuc ; Miner-j 
rol Baraolt — C.S.U. Brașov ; Pre-I 
cizia Sâcele — Torpedo Zârnești j1 
Minerul Bâlan — Metalul Tg. Secu
iesc ; I.R.A. Cîmpina — Poiana Cin»- 
pina.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)' S
Torpedo Zârnești — Viitorul Gheon- 

ghieni ; I.R.A. Cîmpina — Minerul 
Bâlan ; C.P.L. Sf. Gheorghe — 
C.S.U. Brașov ; Progresul Odorhei —■ 
Precizia Sâcele ; I.U.P.S. M. Ciuc — 
Poiana Cîmpina ; Metalul Tg. Se
cuiesc — Minerul Baraolt ; Metrom 
Brașov — Caraimanul Bușteni ; Car
pați Brașov — Chimia Oraș Vic
toria. 1

ETAPA A X-A (23 octombrie) |
Caraimanul Bușteni — Metalul Tg.’ 

Secuiesc ; Poiana Cîmpina — Pro
gresul Odorhei ; Precizia Sâcele —. 
Chimia Oraș Vittoria ; I.U.P.S. M.’ 
Ciuc — Carpați Brașov ; Viitorul 
Gheorghieni — C.P.L. Sf. Gheorghe ; 
Torpedo Zârnești - Metrom Broșov s 
Minerul Baraolt — Minerul Bâlan j 
C.S.U. Brașov — I.R.A. Cîmpina.

ETAPA A Xl-A (30 octombrie) I
Metrom Brașov — Precizia Sâcele > 

Chimia Oraș Victoria — Torpedo 
Zârnești ; Carpați Brașov — Poiana 
Cîmpina ; C.P.L. Sf. Gheorghe -■ 
Metalul Tg, Secuiesc ; Minerul Bâ
lan — C.S.U. Brașov ; Progresul O- 
dorhei — Caraimanul Bușteni ; l.R.AJ 
Cîmpina — I.U.P.S. M. Ciuc ; Mine
rul Baraolt — Viitorul Gheorghieni^

ETAPA A XH-A (6 noiembrie)
I.U.P.S. M. Ciuc — Minerul Bara-i 

olt ; Metalul Tg. Secuiesc — Viito
rul Gheorghieni ; C.S.U. Brașov — 
Metro-m Brașov ; I.R.A. Cîmpi-na — 
Caroiimanul Bușteni ; Chimia Oraș 
Victoria — Progresul Odorhei ; Pre
cizia Sâcele — Poiana Cîmpina ; 
Carpați Brașov — Torpedo Zârnești ; 
Minerul Bâlan — C.P.L. Sf. Ghear- 
Bhe. \

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Viitorul Gheorghienl — Carpați 

Brașov ; Minerul Baraolt — C.P.L. 
Sf. Gheorghe ; Metalul Tg. Secuiesa
— I.R.A. Cîmpina ; Progresul Odor
hei — Metrom Brașov ; Torpedo 
Zârnești — Minerul Bâlan ; C.S.U. 
Brașov — I.U.P.S. M. Ciuc ; Carai
manul Bușteni — Precizia Sâcele ; 
Poiana Cîmpina — Chimia Oraș Vic
toria.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Chimia 

Bâlan ; __
Tg. Secuiesc ; C.P.L.
— Caraimanul Bușteni ;
pina — C.2.J. Z._T_. . ----
cele - I.U.P.S. M. Ciuc ; Torpedo 
Zârnești - I.R.A. Cîmpina ; Progre
sul Odorhei — Viitorul Gheorghienl; 
Carpați Brașov — Minerul Baraolt.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Viitorul Gheorghieni — Poiana

Cîmpina ; Caraimanul Bușteni
Chimia Oraș Victoria ; I.U.P.S. 
Ciuc — Metrom Brașov ; 
Bâlan — Precizia Sâcele ; 
Tg. Secu-esc — Carpați 
C.S.U. Brașov — Progresul 
Minerul Baraolt — Torpedo 
I.R.A Cîmpina — C.P.L. 
ghe.

Oraș Victoria — Minerul
Met rom Brașov — Metalul 

‘ Sf. _ Gheorghe 
mânui ouștem ; Poiana Cîm- 
C.S.U. Brașov ; Precizia Să- 
I.U.P.S. -
- I.R.A.

M.
Minerul 
Metalul 
Brașov ; 

Odorhei; 
_ Zârnești; 
Sf. Gheor- *



învingătorul nescontat, dar meritat, al probei de călărie, Eugen Pop 
Foto : S. BAKCSY

Finhla campionatului de pentatlon modern

EUGEN POP (Universitatea Timișoara), ÎNVINGĂTOR
> IA CĂLĂRIE CU UN PUNCTAJ MAXIM
L' Pe traseul amenajat in in
cinta stadionului Olimpia s-a 
desfășurat în cursul dimineții 
de ieri ultima parte a probei 
de călărie din cadrul campio
natului național de pentatlon 
modern, prilej cu care au in
trat în concurs ultimii 12 par
ticipant la această ediție a în
trecerii. Dacă ar fi să alegem 
aspectele mai importante des
prinse din ziua a doua a a- 
ccstei probe, atunci ele ar fi 
două. Primul se referă la ob
ținerea punctajului maxim de 
către unul dintre concurcnți, 
pentallonistul timișorean Eugen 
Pop. Intrînd primul în concurs, 
în prima serie, Eugen Pop, be
neficiind și de un cal foarte 
bun (Cabotin), și-a dirijat cu 
multă inteligență partenerul de 
întrecere, a stăpînit bine calul 
în fața obstacolelor, astfel că 
el a fost unicul dintre partici- 
panții la această ediție a cam
pionatului nostru care reali
zează punctajul maxim : 1100 p. 
Un alt sportiv timișorean, Ti- 
beriu Novac, a fost și el în si
tuația de a obține același re
zultat, dar — la fel ca și Du- 

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
(Urmare din pag. I)

cite 8 sportivi aduc în stadion 
flamurile drapelelor Bulgariei 
și F.I.S.U. care sînt înălțate pe 
catarge în acordurile imnului 
de stat al Bulgariei și al im
nului studențesc „Gaudeamus 
Igitur".

înotătorul bulgar Dimităr 
Kolarov depune jurămîntul în 
numele tuturor studenților spor
tivi participanți la cea de a 
VIII-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare.

Ia apoi cuvîntul Nacia Pa- 
pazov, președintele Comitetului 
științelor, al progresului tehnic 
și al învățămintului superior 
din R. P. Bulgaria, președin
tele Comitetului de Organi
zare a J.M.U., care adresea
ză un cald salut sportivilor, 
antrenorilor, arbitrilor și ofi
cialităților prezente la Univer
siadă. Dr. Primo Nebiolo, pre
ședintele F.I.S.U. se adresează

BREVIAR
• Cu prilejul Sesiunii F.I.S.U., 

care a avut loc marți seara 1a 
Sofia, dr. Primo Nebiolo (Italia) 
a fost reales în funcția de pre
ședinte al Federației Internațio
nale a Sportului Universitar. Cu 
același prilej, Constantin Nicolao 
(România) a fost reales membru 
în Comitetul Executiv al F.LS.U.

• în cursul zilei de miercuri 
a fost difuzat la Centrul de pre
să al Universiadei o telegramă 
transmisă de lordul Kilanin, pre
ședintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, prin care acesta 
urează deplin succes tuturor 
particlpanțllor la cea de-a Vin-a 
ediție a Jocurilor Mondiale Uni
versitare de vară, competiție de 
mare anvergură internațională.
• Interesant pentru a defini 

amploarea-Universiadei de la So
fia este făptui că anul trecut la 
Jocurile Olimpice de la Mont
real au luai parte delegații din 
84 de țări, iar la Universiadă sînt 
prezenți studenți sportivi din 83 
de țări, de pe toate cele cinci 
continente, doar cu una mal pu
țin.

s tn cadrul festivităților de 
premiere, învingătorilor le va fi 
cîntat ..Gaudeamus Igitur".
• A fost definitivat lotul echi

pei de polo a României care va 
participa la Universiadă : Spînu, 
Gyarfaș, Mirea, Nastasiu, D. Po
pescu, Feher, I. Slăvel, FI. Slă- 
veî. Răducanu, Rus, Scliervan, 

mitru Spîrlea, în prima zi — a 
„capotai" la ultimul obstacol 
de pe traseu, astfel că a fost 
penalizat cu 30 p. Aceste evo
luții bune ale pentatloniștilor 
timișoreni au făcut ca ei să se 
afle pe primul loc pe echipe 
3136 p după prima probă, cu 
un substanțial avans în fața 
favoritei nr. 1 a competiției, 
Olimpia I (2 842 p). După cum 
am mai anunțat, sînt prezenți 
în concurs și pentatloniști din 
Grecia, Spiros Timitios reali- 
zînd cel mai bun punctaj din
tre sportivii oaspeți : 990 p. 
Cel de-al doilea aspect pe care 
am dori să-l subliniem este ni
velul îngrijorător de slab la 
care s-au prezentat unii din
tre participanți (o parte dintre 
ei cu mulți ani de activitate 
în acest sport), astfel că nu 
mai puțin de cinci din cei 12 
concurenți de ieri au abando
nat, nefiind capabili să efec
tueze regulamentar întregul 
parcurs !

Azi, de la ora 9, la sala Flo- 
reasca II, are loc proba de 
scrimă.

C. M.

asistenței, mulțumind gazdelor 
pentru eforturile depuse, urînd 
succes sportivilor în întreceri. 
Președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Bulgaria, Todor Jiv- 
kov, se apropie, apoi, de mi
crofon și rostește : „Declar des
chise Jocurile Mondiale Uni
versitare de vară — Universia
da ’77 !“ Puternice aplauze sub
liniază acest moment festiv al 
întrecerilor studenților sportivi 
din întreaga lume.

In timp ce delegațiile spor
tivilor părăsesc stadionul, pe 
pistă își face apariția un grup 
de 1200 de tineri și tinere re- 
prezentînd diferite regiuni et
nografice ale Bulgariei. Ei vor 
delecta publicul cu cîntece și 
jocuri, vor Incinta ochiul prin 
frumusețea costumelor. în în
cheierea festivității de deschi-

FLORETIȘTII, BASCHETBALISTELE Șl GIMNAȘTII NOȘTRI 
IAU ASTAZ1 STARTUL 1N ÎNTRECERI

Deși aici ședințele tehnice 
vor continua să se desfășoare 
în cursul nopții de miercuri 
spre joi, putem să oferim ci
titorilor noștri amănunte asu
pra cîtorva dintre întrecerile Ta 
care vor fi prezenți și studen
ții sportivi români.

în prima zi de întreceri a 
Universiadei (n.r. astăzi) vor 
intra în concurs încă din pri
mele ore ale dimineții scrime- 
rii. Astfel, floretiștii (la com
petiție participă sportivi din 34 
de țări, între ei fiind și cam
pionul . mondial de la Buenos 
Aires, sovieticul Romankov) — 
printre care și reprezentanții 
noștri Petru Kuki, Tudor Pe- 
truș și Petre Buricea — vor 
lua startul la ora 8 în Sala 
Institutului de cultură fizică și 
sport „Gh. Dimitrov".

După amiază, de la ora 18, 
în sala Festivalna își încep 
întrecerile gimnaștii. Echipele 
masculine au fost împărțite în 
trei grupe. Din grupa C, cea 
mai puternică, face parte — 
alături de reprezentativele 
S.U.A., Bulgariei, U.R.S.S., 
Franței și R.P. Chineze — și 
echipa României (Sorin Cepoi, 
Aurelian Georgescu, Dan Gre- 
cu, Nicolae Oprescu și Kurt 
Szilier). Gimnastele vor intra

CONTINUĂ
JONKOPING, 17 (prin tele

fon). în cadrul întrecerilor de 
înot ale C.E. de natație, 
miercuri dimineață au avut loc 
seriile probei de 200 m spate 
fete. în prima serie a concurat 
și reprezentanta țării noastre 
Carmen Bunaciu. Prezentîn- 
du-se la start vizibil emoțio
nată (să nu uităm că ea se află 
la prima participare într-o 
competiție de asemenea anver
gură), înotătoarea bucureștea- 
nă a realizat doar 2:21,40, ceea 
ce înseamnă un timp cu peste 
3 secunde mai slab decît cel 
mai bun rezultat al ei. Cu toa
te acestea, Carmen Bunaciu a 
ocupat locul II în serie . (cîști- 
gătoare a fost Heike John din 
R.F.G. cu 2:20,96) și a realizat 
al cincilea timp, fapt ce i-a 
permis să obțină calificarea in 
finală, în care a -reușit să obți
nă medalia de bronz.

în reuniunea de miercuri sea
ra s-au stabilit și primele re
corduri mondiale ale actualei e- 
diții : Gerald Morken (R. F. 
Germania) — 62,86 la 100 m bras 
(v.r. 63,11 John Hencken) și 
Petra Thîimer (R. D. Germană) 
4:08,91 la 400 m liber (v.r. 
4:09,89). Andreea Pollack 
(R.D.G.) — 60,61 la 100 m del
fin și Serghei Fesenko 
(U.R.S.S.) 4:26,83 la 400 m mixt

în concursul de atletism de la Bruxelles

WSZOLA ÎNVINS DE STONES
BRUXELLES, 17 (Agerpres). 

în concursul internațional de 
atletism „Memorialul Ivo van 
Damme", de la Bruxelles, John 
Walker (Noua Zeelandă) a cîș- 
tigat proba de 1 500 m in 
3:32,72 (cel mai bun rezultat 
mondial al anului — recordul 
lumii fiind de 3:32,16 și apar- 
ținind tanzanianului Filbert 
Bayi).

Alte Tezultate : masculin :
greutate — Komar (Polonia) 

dere, alte două momente care 
ne rețin atenția : o amplă de
monstrație de gimnastică, a 
cărei temă este cea a Univer
siadei : „SPORT, ȘTIINȚA, 
PACE și PRIETENIE", precum 
și o, măiastră demonstrație a 
5 parașutiști care aterizează îfi 
mijlocul stadionului purtînd 
fiecare cite o eșarfă în culoa
rea continentelor și îmbinîn- 
du-le, așa cum sînt pe em
blema olimpică și pe aceea a 
Universiadei.

Seara tîrziu, aproape de 
miezul nopții, sportivii șl spec
tatorii au părăsit îneîntați sta
dionul, promițîndu-și să se re
vadă de a doua zi, timp de 
11 zile, pe bazele sportive ale 
Sofiei, acolo unde vor fi decer
nate medaliile de aur, argint 
și bronz al Universiadei.

în concursul pe echipe vineri, 
de la ora 15, tot la Festival
na. Echipele feminine au fost 
împărțite în două grupe, re
prezentativa României evolu- 
înd în grupa B, împreună cu 
formațiile U.R.S.S., Ungariei și 
S.U.A.

întrecerea feminină de bas
chet debutează tot joi (n.r. 
azi). Cele 18 echipe au fost 
împărțite în 4 serii (două de 
cite 4 și două de cite 5), se
lecționata noastră studențească 
făcînd parte din grupa A, îm
preună cu reprezentativele 
U.R.S.S., Japoniei și Italiei. 
Baschetbalistele noastre joacă 
joi (n.r. azi) la ora 16,30, în 
sala Narodna Armia, cu for
mația U.R.S.S.

întrecerile de volei se anun
ță a avea o desfășurare strînsă, 
la un nivel valoric destul 
de înalt. Competiția feminină 
reunește 19 reprezentative, iar 
cea masculină 23. Programul 
aglomerat i-a obligat pe orga
nizatori să programeze o serie 
de meciuri masculine și în a- 
fara Sofiei, la Pernik (30 km 
de capitala Bulgariei), nemai- 
vorbind despre faptul că în cele 
4 săli stabilite dinainte (Hristo 
Botev, Lokomotiv, Cerveno Zna- 
me și Rakovski) întrecerile se

Campionatele europene de natatie

SERIA SURPRIZELOR 
ÎN TURNEUL DE POLO

au fost ceilalți învingători ai 
serii.

Meciul de polo România — 
Italia, desfășurat marți la mie
zul nopții pe o ploaie toren
țială, a fost perfect echilibrat 
timp de trei reprize. Scorul a 
alternat în permanență. Italia 
a condus cu 1—0 și 2—1, iar 
România cu 3—2 și 4—3. După 
aceste trei reprize, tabela de 
marcaj indica scorul de 6—6, 
din echipa noastră remareîn- 
du-se îndeosebi Viorel Rus, 
care reușise să puncteze de 
trei ori. Demn de subliniat este 
și faptul că în primele trei 
reprize ale întîlnirii formația 
noastră s-a aflat de 5 ori în 
inferioritate numerică, în vre
me ce echipa Italiei a avut o 
singură eliminare.

în ultimul „sfert", însă, po- 
loiștii români au fost de nere
cunoscut. Ei s-au văzut între- 
cuți fără drept de apel de o 
formație a Italiei în care evo
luau... rezervele ! La scorul de 
6—7, românii au beneficiat de 
două superiorități numerice, pe 
care nu le-au fructificat, însă, 
din cauza greșelilor comise de 
Schervan și CI. Rusu. Ba mai

19,28 m ; 100 m — Williams 
(S.U.A.) 10,25 ; 400 m — Brij- 
denbach (Belgia) 45,13 ; 10 000
m — Kimombwa (Kenya) 
28:26,4; 200 m — Wiley (S.U.A.) 
20,58; prăjină — Kozakiewicz 
(Polonia) 5,50 m : înălțime — 
Dwight Stones (S.U.A.) 2,27 m, 
urmat de Wszola (Polonia) 
2,27 m ; 800 m — Boit (Kenya) 
1:45,2 ; feminin : 200 m — Sze
winska (Polonia) 23,0 ; 3 000 m 
— Mols (Belgia) 9:20,5 ; înălți
me — Holzapfel (R.F.G.) 1,86 m.

vor desfășura mult după mie
zul nopții.

în competiția feminină, tra
gerile la sorți au stabilit urmă
toarele grupe: A — Bulgaria, 
Polonia, Franța, Elveția; B — 
U.R.S.S., Brazilia. Canada; C — 
Cehoslovacia, Italia, Olanda; D
— Japonia, S.U.A., Algeria; E
— ROMANIA, Mexic, R. F. 
Germania; F. — Cuba, R. P. 
Mongolă, R. P. Chineză. Prime
le două clasate din grupele A, 
C și E vor forma semifinala 
I, iar primele două clasate din 
grupele B, D și F semifinala 
a Ii-a.

Echipa noastră își susține me
ciurile din grupă după urmă
torul program: 19 august, ora 
18, cu Mexicul și 20 august, 
ora 14, cu R. F. Germania, am
bele meciuri fiind programate 
în sala Lokomotiv.

Cele 23 de formații mascu
line au fost împărțite tot în 
6 serii, după cum urmează : 
A — Bulgaria, Mexic, Belgia, E- 
gipt; B — U.R.S.S., Brazilia, Tur
cia, Kuweit ; C — Cuba, Italia, 
Olanda, Sudan; D —Japonia, 
Iugoslavia, Canada, Algeria; E
— Cehoslovacia, S.U.A., Grecia, 
Liban; F — ROMANIA, Coreea 
de Sud, Tunisia. Programul re
prezentativei României : la 19 
august, ora 19,30, eu Coreea de 
Sud și la 20 august, ora 15.30, cu 
Tunisia. Partidele sînt progra
mate in sala Cerveno Zname. 
Sistemul de calificare în semifi
nale este identic cu cel din în
trecerea feminină.

DE PE TERENURILE DE FOTBAL
IN ETAPA A 3-a a cam

pionatului Franței : Nantes — 
Nîmes 3—1 ; Nancy — Bastia 
3—0; Monaco — Bordeaux 4—0; 
Lyon — Lens 2—0 ; Nisa — 
Metz 1—1.

în clasament conduce Monaco 
cu 6 p, Urmată de Lyon — 6 p 
și Nisa — 5 p.

ÎN FINALA TURNEULUI 
de la Salamanca (Spania), Ali
cante a dispus cu 5—1 (2—0) de 
formația engleză West Brom
wich Albion. în turneul de la 

mult, ei au primit chiar un gol, 
cu toate că se aflau cu „om 
în plus"... Scor final : Italia — 
România 10—7 (2—2, 2—8, 2—1. 
4—1). Au marcat : Simeoni, Ba- 
rachini, Marsili, De Magistri 2, 
Pirone, Castagnolla și Fondclli 
pentru Italia, V. Rus 3, Nas
tasiu 2, CI. Rusu și I. Slavei 
pentru România. Au arbitrat 
Fuchs (Belgia) și Clerici (Iugo
slavia).

Alte rezultate din turneul de 
polo : Olanda — Spania 6—6 
(2—2, 2—2, 1—1, 1—1). Olanda 
— Italia 5—4 !, U.R.S.S. — Spa
nia 8—7.

Rezultate la înot (finale): FE
MININ, 200 m bras : 1. Bogda
nova (U.R.S.S.) 2:35,04; 2. Niel
son (Danemarca) 2:35,34 ; 3.
Hakansson (Suedia) 2:38,05 ; 200 
m liber: 1. Thiimer (R. D. Ger
mană) 2:00,29 ; 2. Krause (R. D. 
Germană) 2:01,40; 3. Maas (O- 
landa) 2:01,76 ; MASCULIN, 200 
m delfin : 1. Kraus (R.F. Ger
mania) 2:00,40 ; 2. Pyttel (R.D. 
Germană) 2:00,55 ; 3. Arvidsson 
(Suedia) 2:01,37 ; 4x100 m li
ber : 1. R.F. Germania 3:26,57 
(r.e.) ; 2. Italia 3:28,58 ; 3.
U.R.S.S. 3:28,91.

Adrian VASIUU

TELEX
BOX « Continutodu-și turneul 

In S.U.A. echipa Poloniei a e- 
voluat la Detroit In compania 
unei reprezentative regionale. 
PugiliștH polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 10—8. In 
ultimul meci al turneului echipa 
Poloniei va întâlni, la 10 august 
la Hartford, o selecționată de 
est a S.U.A.

GIMNASTICA a Federația ja
poneză a anunțat oficial că își 
va depune candidatura pentru or
ganizarea în 1970 a competiției 
„Cupa Mondială", cu prilejul lu
crărilor Congresului Federației in
ternaționale de gimnastică, care 
vor avea loc, cu începere de la 
28 august, la Bienne (Elveția). 
Anul acesta „Cupa Mondială" se 
va desfășura la Madrid.

HOCHEI • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
R. F. Germania, echipa ceho
slovacă S.O.N.P. Kladno a jucat 
la K81n cu formația locală H.C. 
K81n pe care a învins-o cu 19—1 
(5—9, 2—1, 3—0).

MOTO • Concursul de viteză 
pe circuit de la Piestany (Ceho
slovacia) a fost cîștigat de Jănos 
Drapai (Ungaria) pe o motoci
cletă „Yamaha" (250 cmc) cara 
a parcurs 79,200 km în 32:14,5.

ȘAH • După 9 runde, în tur
neul masculin de la Pollanița — 
Zdroj, conduce cehoslovacul 
Hort cu 6*/2 p (1). Teodor Ghl- 
țescu, care in runda a 9-a a re
mizat cu polonezul Pokoevicz, 
totalizează 5 p • A 14-a partidă 
a meciului dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Lajos Portisch, 
cane își dispută la Geneva una 
dintre semifinalele turneului
candidaților la titlul mondial, s-a
încheiat la mutarea a 54-a cu
victoria lui Spasski. Scorul este
de 8—6 puncte în favoarea lui 
Spasski, căruia h mai trebuie o 
jumătate de punct pentru a sa 
califica în finală.

TENIS • In grupa de la Ve
neția, echipa de juniori a Italiei 
a învins cu 3—2 Cehoslovacia, 
calificîndu-se pentru turneul fi
nal al competiției „Vasco Vale
rio". Turneul final va avea loc 
între 19 șl 21 august îțj_»x>rașul 
Italian Lesa (Piemont). Plnă în 
prezent s-au calificat pentru a- 
cest turneu echipele României, 
Suediei și Italiei • întrecerile 
turneului de la Indianapolis au 
luat sfîrșit odată cu proba fe
minină de simplu. In finală Lau
ra Dupont a învins-o cu 6—4, 
6—3 pe Nancy Richey • Au con
tinuat meciurile turneului de Ia 
Toronto : Ramirez — Betancour 
2—6, 6—4, 6—1 ; Menon — Picken 
6—3, 6—4 ; Fillol — Power 6—2, 
6—3.

YACHTING • Campionatul 
mondial Ia clasa „595“ a luat 
sfîrșit în localitatea La Rochelle 
(Franța) cu victoria echipajului 
englez alcătuit din Coglough și 
Brown.

Malaga, C.F. Barcelona a în
vins cu 1—0 formația America 
de Rio (Brazilia), unicul punct 
fiind marcat în minutul 15 de 
Zubirîa, din 11 m.

DUPĂ 2 ETAPE în campio
natul Bulgariei, pe primul loc 
se află echipa Levski Spartak 
Sofia cu 4 p, urmată de Aka- 
demik Sofia cu 3 p. Cîteva re
zultate din etapa a 2-a : Levski 
Spartak — Sliven 3—1 ; Aka- 
demik — Beroe 1—0 ; Trakia — 
Ț.S.K.A. Sofia 1-0 !
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