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AU ÎNCEPUT ÎNTRECERILE 
PENTRU CUCERIREA MEDALIILOR

SOFIA, 18 (prin telefon). După entuziasta 
festivitate de deschidere a celei de a VIII-a 
ediții a Jocurilor Mondiale Universitare de 
vară, desfășurată miercuri seara pe stadionul 
„Vasil Levski" din capitala Bulgariei, joi — în
că din primele ore ale dimineții — o parte din 
cei peste 4 500 de sportivi participant la Uni
versiadă s-au prezentat la startul primelor în
treceri. Cu toate că programul inaugural a cu
prins doar 4 ramuri sportive — scrimă, gim
nastică, volei și baschet — spectatorii au mani
festat un viu interes, tribunele stadioanelor, 
sălilor și terenurilor fiind pline cu mult timp 
înainte de începerea concursurilor.

Ca și în alte mari competiții internaționale, 
floretiștii noștri s-au aflat printre protagoniștii 
întrecerii din sala Institutului de cultură fizică 
și sport „Gh. Dimitrov". Doi dintre ei, Petru

Kuki și Tudor Petruș au drum deschis spre fa
zele superioare, după ce au trecut cu brio de 
preliminarii. Vineri (n.r. astăzi) ei vor încerca, 
fără îndoială, să obțină noi victorii pentru a se 
număra printre laurcați.

Concursul de gimnastică a fost deschis de în
trecerea pe echipe a băieților. Dan Grecu, una 
dintre figurile marcante ale Universiadei, a 
impresionat publicul printr-o evoluție excelen
tă la inele. Poate că acel 9,80 — cea mai mare 
notă la acest aparat acordată în concurs — nu 
reflectă în suficientă măsură valoarea exercițiu
lui său, dar oricum reputatul nostru sportiv și-a 
anunțat intenția de a concura la o medalie în 
întrecerile individuale, la acest aparat și poate și 
la altele.

Dar, iată și cîteva relatări de la principalele 
întreceri ale zilei, scrima și gimnastica.

STUDENȚII ȘI APARATUL DE SUDURA...
...Schele coboară, siluete ema- 

nînd prospețime și frumos se 
arată privirii, acolo unde de
unăzi ochiul memora cu tris
tețe rănile din absurda noapte 
de 4 martie. Inima orașului 
pulsează din plin, în tot mai 
multe ferestre apar flori. Dar 
munca nu a contenit, nici mun
ca cea de toate zilele, nici 
munca de refacere. Efortul e 
total, efortul e general. Nu 
lipsesc — era absolut lipsită 
de sens o asemenea absență — 
nici eroii stadioanelor...

în clădirea veche a Acade
miei de Studii Economice ră
nile sînt profunde : trei amfi
teatre, săli, coridoare, scări, 
lift. Peste tot se află construc
tori. Pe schele, alături de a- 
ceștia sau pregătindu-le mun
ca, uniformele albastre sau în 
alte culori ale economiștilor de 
mîine.

....Nu găsim sudorul". ...Un 
băiat se repede să-l caute. Mi
nutele trec. „Unde e aparatul ? 
— întreabă cineva. Și armătu
ra pentru turnat beton la labo
ratorul foto prinde contur. A-

paratul de sudură face minuni 
în miinile asistentului universi
tar Constantin Fugigi. Apoi, 
căpitanul divizionarei A la rug
by Sportul studențesc se ridi
că, îndreptîndu-se spre amfitea
trul 2. Dirijează munca unui 
grup numeros, cu vocea lui pu
ternică, aceeași cu care coman
dă „schemele" rugbyștilor de 
la A.S.E., al căror antrenor este 
(împreună cu Gheorghe Huștiu). 
„Dintre băieții mei, nu am pe 
nimeni aici. Dar la cămin — 
adică la șantierul de acolo 
— pot fi afiați Vasile Daba și 
Traian Cioarec. Unii au fost 
prezenti in seriile trecute, alții 
vor veni in următoarele. Ca 
Mircea Prună, Răzvan Petcu, 
Constantin Drăguț sau Leonaș 
Dumitru".

Dacă nu-1 vedem pe studen
ții rugbyști, îi întîinim, în 
schimb, pe baschetbaliștii Edu
ard Ressler și Radu Ionescu,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag 2—3)

BUNA COMPORTARE A FLORETIȘTILOR
PETRU KUKI SI A

Joi dimineață au început în
trecerile de scrimă, pe planșă 
intrind 65 de floretiști, din 34 
de țări, care își dispută titlul 
individual. Programul primei 
zile a cuprins cele trei tururi 
preliminare, în cadrul cărora 
reprezentanții noștri Petru Ku
ki și Tudor Petruș au avut o 
comportare bună, reușind să se 
califice în eliminările directe 
care se vor desfășura vineri, 
în schimb, Petre Buricea n-a 
obținut această calificare, fi
ind eliminat în turul II.

Iată dealtfel cum au evo
luat cei trei floretiști români:

TURUL I. Petru' Kuki — 
locul 2 în grupa a V-a : 5—2 
cu Anghelov (Bulgaria), 5—3 
cu Kiyicant (Turcia), 1—5 cu 
G. Kovacs (Ungaria), 3—5 cu 
Mark (S.U.A.). Petre Buricea 
— locul 1 în grupa a Vil-a : 
5—4 cu Lang (S.U.A.), 5—4
cu Matewicz (Polonia), 5—1 
cu Beattiea (Anglia) și 5—2 
cu Gutzeit (R.D. Germană). 
Tudor Petruș — locul 1 în 
grupa a IlI-a : 5—2 cu Dana 
(Liban), 5—3 cu Diab (Egipt), 
5—3 cu Wall (Canada), 5—4 cu 
Fomenkov (U.R.S.S.).

Constructorii hunedoreni în ,,Daciadă“

„ĂȘA-I TRADIȚIA liONTORILOR,
SĂ TACĂ ȘI SPORT...1

Duminică însorită. în noul 
centru civic al Hunedoarei, o 
animație deosebită atrăgea a- 
tenția la o oră cînd, de obicei, 
liniștea este arareori întreruptă. 
Multe, foarte multe autobuze 
ale întreprinderii de construcții 
siderurgice din Hunedoara erau 
gata de plecare spre lacul de 
acumulare Cinciș, aflat pe 
cursul mijlociu al Cernei. Pes
te 2 000 de muncitori con
structori hunedoreni, cu fami
liile, erau gata să petreacă 
o zi, la iarbă verde.

...Pe malul lacului, pe iarba 
încă umedă de rouă, valuri- 
valuri de oameni descind din 
mașini și sub ochii noștri pa
jiștea verde își schimbă culoa
rea, devenind multicoloră. Și, 
imediat, atrase parcă de înaltul 
cerului, deasupra pajiștei își 
iau zborul zeci de mingi. în 
mijlocul unui cerc de volei, cu 
greu reușim să vorbim cu 
Iosif Bocan, secretarul organi
zației de partid a Șantierului II 
montaj - instalații care, smuls 
jocului pentru citeva minute, 
ne-a spus : „A intrat în tradi
ția noastră să organizăm astfel 
de excursii. Dorim ca oamenii 
noștri să se simtă cit mai bine, 
să facă un pic de mișcare în 
aer liber. Nu scăpăm din ve
dere că, în permanență, con
structorii fac față unor sarcini

TUDOR PETRUS

PETRU KUKI
TURUL II. Petru Kuki — 

locul 2 în grupa a IV-a : 5—3 
cu Hambarzanian (S.U.A.), 4—5 
cu Hernandez (Cuba), 1—5 cu 
Romankov (U.R.S.S.), 5—3 cu 
Robak (Polonia), 5—3 cu Bon
nin (Franța). Tudor Petruș — 
locul 2 în grupa a Vl-a : 4—5 

sporite de producție. Și le tre
buie și destindere la iarbă ver
de. Astăzi continuăm acțiunile 
sportive organizate în cadrul 
„Daciadei" cu întreceri ad-hoc de 
volei, fotbal, inot, prilej de apro
piere, schimb de impresii, mij
loc ideal să ne cunoaștem și 
familiile. Așa-i tradiția monto- 
rilor, să facă și sport..."

Pornim printre constructori. 
Ne atrage atenția argintiul pă
rului unui bărbat robust, trecut 
de prima tinerețe. Ne apropiem 
și aflăm că se numește Andrei 
Dan, are 54 de ani, este șef de 
brigadă la atelierul de ventilații 
al Șantierului II. „După muncă 
trebuie și relaxare. Nu pierd 
ocazia să particip la astfel de 
acțiuni alături de colegii de 
muncă mai tineri. Am venit 
aici împreună cu cele două fete, 
cu ginerii și nora. Ne simțim 
foarte bine. Ei joacă volei, 
fotbal, eu mă bucur de tinere
țea lor".

Pajiștea este presărată" cu 
grupuri de tineri și tinere în 
disDute aprige cu mingile mul
ticolore. într-un grup de vo
leibaliști îl remarcăm pe... 
handbalistul Dumitru Plitea

Mihail VESA

(Continuare în pag 2-3) 

cu Lang (S.U.A.), 2—5 cu Ni- 
kolov (Bulgaria), 5—2 cu I. 
Kovacs (Ungaria), 5—1 cu 
Guernazi (Tunisia), 5—3 cu 
Yamazaki (Japonia). Petre Bu
ricea — locul 5 in grupa a 
Il-a : el a cîștigat in fața cu
noscutului sportiv italian Dai 
Zotto (cu 5—1 !), dar a pier
dut următoarele asalturi : 3—5 
cu Beli (Anglia), 3—5 cu Gut
zeit (R.D. Germană), 1—5 cu 
Matewicz (Polonia) și 1—5 cu 
Bonnin (Franța).

TURUL III. Petru Kuki — 
locul 1 în seria a IV-a : 5—2 
cu Robak (Polonia). 5—2 cu 
Bellone (Italia). 5—3 cu Blas
chka (Austria), 5—4 cu I. Ko
vacs (Ungaria), 5—4 cu De No- 
goret (Franța). Tudor Petruș 
— locul 3 în grupa I5—2 cu 
Mark (S.U.A.), 5—2 cu G. Ko
vacs (Ungaria), 5—3 cu Lang 
(S.U.A.), 3—5 cu Fomenko
(U.R.S.S.), 4—5 cu Ilacrter
(R.D. Germană).

Pentru eliminările directe 
s-au calificat 16 perechi. Vi
neri (n.r. azi), floretiștii noș- 
trii reiau concursul in prima 
întrecere a eliminărilor : Petru 
Kuki — Hirano (Japonia) și 
Tudor Petruș — 1. Kovacs
(Ungaria).

ECHIPA MASCULINĂ 
DE GIMNASTICĂ -

PE LOCUL 6!
Avînd de optat intre cele 

patru sporturi care au inaugu
rat întrecerile sportive pro- 
priu-zise ale Universiadei — 
baschet, scrimă, volei și gim
nastică — sofioții și mulți din
tre oaspeții ocazionali ai Ca
pitalei Bulgariei au preferat să 
fie prezenți la sala Festivalna,

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

CI AȘTEPTAU Ut LA „STAGIUNEA" FOTBALISTICA 1977/1978 ?
- Iubitorii sportului cu balonul rotund își exprimă dorințele și speranțele 

lor pentru noul sezon compctițional -
încă 48 de ore ți startul in campionatele diviziilor A și C se 

va da I Popularele competiții sint așteptate, ca totdeauna, cu in
teres și nerăbdare. Stadioanele-gazdă fac ultimele pregătiri pen
tru a-și primi oaspeții, concurentele din ambele campionate pun 
punct preparativelor, iși definitivează formațiile. Iar sutele de mii 
de iubitori ai fotbalului sînt și ei gata pentru meciurile favori
telor lor, doresc să urmărească jocuri de cit mai bună calitate, 
să se bucure de succesele reprezentativei ți ale formațiilor de 
club. Dar, spre a cunoaște cit mai bine gîndurile pasionaților 
pentru fotbal, ale omului din tribună, acum în preajma deschi
derii noului sezon, ne-am adresat cîtorva dintre ei cu următoa.ea 
întrebare : Ce așteptați de Ia „stagiunea" 1977/1978 ?

lată răspunsurile primite :

O ING. COSTACHE ZAPIS 
(director al Întreprinderii de 
construcții și montaje industriale 
Tîrgoviște — fost internațional): 
,.Ca spectator obiectiv aș vrea, 
înainte de toate, ca nivelul cam
pionatului care vine să fie su

în campionatul de pentatlon modern

DUMITRU SPiRLEA Șl OLIMPIA
CONDUC ÎN CLASAMENTE

Mai bine de 
cinci ore de dîrze 
dispute, asalturi 
spectaculoase, o 
luptă strînsă pen
tru întîietate — 
iată ce a caracteri
zat cea de a doua 
probă — scrima — 
din cadrul finalei 
campionatului de 
pentatlon modern. 
La finele ei, clasa
mentele competi
ției aduceau în 
prim plan două 
elemente care me
rită a fi eviden
țiate. Este vorba, 
mai întii, de suc
cesul individual 
incontestabil re
purtat de campio
nul țării. Dumitru 
Spârlea, clasat pe 
primul loc cu 19 victorii rea
lizate Ia ceilalți participanți în 
concurs. Dar, mai important de- 
cît acest fapt ni se pare neta 
victorie pe echipe a Olimpiei I, 
care s-a distanțat cu aproape 
700 p de principala sa concu
rentă la titlu, Universitatea Ti
mișoara. Dumitru Spârlea, Con
stantin Călina, Vasile Ncmețca- 
nu și Liviu Pătrașcu au punc
tat decisiv în întîlnirea directă, 
dispunînd de studenți cu 10—6 
și astfel luînd un avans care 
se poate dovedi decisiv.

în ce-i privește pe sportivii 
oaspeți, pentalloniștii din echi
pa Greciei, ei s-au simțit de 
data aceasta mai în elementul 
lor, au evoluat cu mai multă 

perior campionatului care a tre
cut. Numai așa vom putea fi 
și noi competitivi cu adevărat 
pe plan internațional, numai in 
acest fel vom putea spera în ca
lificarea echipei noastre repre
zentative la C.M. din Argentina

DUMITRU SPARLEA
siguranță șl dezinvoltură, obți- 
nînd punctaje ridicate.

Iată cum se prezintă clasa
mentele individual și pe echipe, 
înaintea probelor de tir (poli
gonul Domnești, ora 9) și nata- 
ție (bazinul Dinamo — ora 18) 
programate în cursul zilei de azi: 
scrimă, echipe — Olimpia X 
3 500 p, Univ. Timișoara 2850 p ; 
individual — D. Spârlea 1 200 p, 
I. Galovici, C. Călina și L. Pă
trașcu 1150 p ; după două 
probe: individual — Spârlea 2270 
p, Pătrașcu 2144 p, Galovici 
2118 ; echipe — Olimpia I 6342 
p, Univ. Timișoara 5986 p, O- 
limpia II 5366 p.

Constantin MACOVEI

și a echipelor de club românești 
în fazele superioare ale compe
tițiilor europene. Doresc un 
campionat nu numai bun calita
tiv. ci și foarte corect în ce pri
vește apărarea șanselor șl rea
lizarea punctelor în clasament. 
Aș vrea, de asemenea, ca C.S. 
Tîrgoviște să se mențină la sfîr- 
șitul acestei ediții de campionat 
în prima divizie, după care vom 
vedea ce-o mai urma..."

® DUMITRU POIANĂ (lăcă
tuș la Combinatul petrochimic 
Toleajen — Ploiești) : „Un cam
pionat sub semnul cinstei și al 
deplinei corectitudini, aceasta aș 
vrea în primul rind. Să dispară, 
deci, aranjamentele de culise și 
rezultatele viciate. Ediția 1977—

(Continuare in pag. 2-3)



CE ACȚIUNI SE ÎNTREPRIND ÎN JUDEȚE Start In Campionatele europene de atletism pentru juniori

PENTRU SELECȚIA TINERELOR TALENTE 2

OLT: 16 000 DE
între blocurile nou ridicate în 

cartierul Crișan I din orașul 
Slatina se află un ministadion 
cu program non-stop. S-a făcut 
ora 8 dimineața : Gabi, Ionuț și 
Doru sînt de mult la încăl
zire !...

— Ultima tură ! anunță șuie- 
rînd Gabi.

Grupa sprintează puternic, 
Vlăduț dintr-a doua — arbitrul
— dă drumul la „cronometru".

— Cit ? întreabă Doru, tră- 
gîndu-și răsuflarea.

— 24.
— Nu 

încet...
Apoi.
— De 

dică. vrem să spunem, fugim 
mai repede.

— Vă pregătiți, desigur, pen
tru un concurs inportant ?

— De selecție !
— Pe școală, pe cartier ?
— Pe județ I—
Selecția în județul Olt a în

ceput — ca acțiune de am
ploare. în amănunt organizată
— din toamna anului trecut. Pî
nă în prezent, comisia județea
nă de selecție la atletism a 
testat 16 000 de copii și juniori 
din 31 de localități. Specialiștii 
au notat cu „10“ un număr de 
563 viitori atleți, îndrumînd 
către școlile sportive din 
Cîmpulung și Slatina un lot 
de 26, respectiv 46 de elevi. 
Lăudabile succese în depistarea, 
asigurarea și pregătirea schim
bului de mîine au obținut și 
celelalte comisii de selecție din 
județul Olt. Astăzi, de pildă, în 
loturile de perspectivă sînt cu
prinși 73 de minihandbaliști 
(din aproape 2 000 de tineri 
testați). 40 de viitori luptători 
(inițial au fost 250 la greco-ro- 
mane și 50 la libere), apoi bo-

se poate ! Ai numărat

către noi :
obicei scoatem 20. A-

(Urmare din pag. 1)

încercăm să schimbăm două 
vorbe cu ei, dar meșterul zida
rilor ne aruncă o privire cri
tică: „Vă spun eu, sînt băieți 
muncitori". Și, către ei : „Adu
ceți o găleată de var, de jos".

Lectorul Cornel Zegreanu tre
ce urmat de o echipă de fete. 
Au terminat curățenia într-o 
sală, se îndreaptă spre alta... 
La parter, o mină de băieți voi
nici. Sînt figuri cunoscute. Iar 
prezența profesorului Virgil

FINALA PE TARA
A „CUPEI U.T. C."

LA OINĂ
La Zalău va avea loc în zi

lele de 20 și 21 august finala 
pe țară — ediția a 9-a — a 
„Cupei U.T.C. la oină". Parti
cipă cele 8 echipe cîștigătoare 
ale etapelor de zonă : Gheră- 
iești (jud. Neamț), Văcărești 
(Dîmbovița), Curcani ~ 
Turnu Roșu (Sibiu), Sîmbăta 
(Bihor), Voivodcni 
Rimnicclu (Buzău) și 
(Teleorman).

(Ilfov),
(Sălaj), 
Olteni

LA DONEȚK ÎNCEPE DRUMUL

COPII Șl JUNIORI
xeri (55), voleibaliști, gimnaști, 
jucători de tenis de masă și 
alții.

între blocurile nou ridicate în 
cartierul Crișan I din orașul 
Slatina se află un ministadion 
cu program non-stop. S-a făcut 
ora 8 dimineața : Gabi, Ionuț 
și Doru sînt de mult la încăl
zire !...

— Ultima tură ! anunță șuie- 
rînd Gabi.

Grupa sprintează puternic, 
Vlăduț dintr-a doua — arbitrul 
— dă drumul la cronometru.

SUPUSI TESTELOR SPRE J.O. DE LA MOSCOVA!
tră-— Cit? întreabă Doru, 

gîndu-și răsuflarea.
— 18 !
— Nu se poate ! intervenim 

noi. Vlăduț a numărat, acum, 
prea repede.

— Nu am numărat deloc.
— Vedeți !...
— Am cronometrat. Știți, am 

cumpărat unul, 
face față cu 
Mai ales acum, 
selecționați !...

Nu mai putem 
numărătoarea, 

cînd am fost

Vasîle TOFAN

SATU MARE: PREOCUPĂRI PENTRU
RAMURILE DE SPORT PRIORITARE

La 15 octombrie 1976, o 
tă acțiune de selecție a 
declanșată la Satu Mare, 
tr-o primă fază, au fost testați 
toți sportivii din secțiile de 
performanță. In faza a doua, 
6 200 de copii din municipiu au 
fost confruntați cu comisiile de 
selecție, alcătuite din antrenori 
experimentați și cei mai buni 
profesori. Au fost reținute 510 
elemente cu posibilități de pro
gres și îndreptate apoi spre sec
țiile în care se pregătesc per
formerii din ramurile prioritare 
stabilite pentru județul 
Mare : scrimă, baschet, 
lupte și atletism.

în lunile martie-mai 
cestui an acțiunea a fost extin
să și pe teritoriul județului. 
Din cei 8 600 de elevi testați au 
fost reținuți pentru centrele de 
antrenament din Cărei, Tășnad. 
Negrești și Satu Mare alte 460 
de talente. Organizatorii aces
tei vaste acțiuni consideră con
tinuitatea selecției drept prin-

vas
test 
în-

Satu 
fotbal,
ale a-

cipiul fundamental : căutarea 
copiilor apți pentru marea per
formanță va continua în uni
tățile de învățămînt odată cu 
începerea noului an școlar.

Depistarea talentelor în jude
țul Satu Mare se face și prin- 
tr-o altă cale. A fost alcătuit 
un sistem de' competiții spor
tive de masă adresate mai cu 
seamă tineretului din mediul 
rural și școlar. „Trofeul Oașu
lui" la handbal, volei, atletism 
și fotbal, „Cupa municipiului 
Satu Mare" la atletism și fot
bal, campionatele școlare la di
ferite discipline au devenit 
evenimente sportive așteptate 
cu interes de iubitorii sportului 
de pe aceste meleaguri. Aceste 
acțiuni sînt astfel organizate in
cit să corespundă dublului scop 
pentru care au fost înființate: 
de angrenare 
tr-o activitate 
și de selecție 
performanță.

a tineretului în- 
sportivă continuă 
pentru secțiile de

De astăzi și pînă duminică, 
în orașul Donețk (U.R.S.S.) se 
va desfășura o nouă ediție a 
Campionatelor europene de at
letism pentru juniori. Această 
competiție a tinerilor atleți de 
pe continentul nostru se în
scrie printre cele de primă im
portanță ale sezonului post- 
olimpic. Donețkul reprezintă 
prima „ieșire publică" într-un 
concurs de anvergură a gene
rației de performeri care va a- 
junge la maturitate deplină la 
vremea Jocurilor Olimpice de 
la Moscova. Statisticile dove
desc, dealtfel, că dintre pre- 
mianții edițiilor de după J. O. 
ale „europenelor" pentru juni
ori cei mai mulți laureați o- 
limpici s-au recrutat dintre în
vingătorii primelor ediții post- 
olimpice. O comparație in a- 
cest sens între ’Duisburg (1973) 
și ’Atena 1975), ultimele gazde 
ale „europenelor” de juniori a- 
rată că la Montreal s-au afir
mat în proporție net majorita
ră fruntași ai ediției din 1973 
(Udo Beyer, Ivo van 
Steve Ovett, Evelyn 
etc.) față de cîștigători sau me- 
daliați de la Atena (Jacek 
Wszola).

Așadar, și între fruntașii de 
la Donețk vor trebui căutați 
viitorii protagoniști ai Olim
piadei din 1980. Dealtfel, o se
rie de rezultate înregistrate în 
actualul sezon de cîțiva dintre 
cei mai buni juniori europeni 
demonstrează potențialul de... 
seniori al acestora, situîndu-i 
între cei mai buni performeri 
mondiali ai anului. Finlande
zul Ari Paunonen — pe care 
l-am putut urmări și la finala 
„Cupei Europei" — a alergat 
in 1977 : 1:47,7 la 800 m, 3:38,1 
la 1500 m, 7:43,2 la 3 000 m

Damme, 
Schlaak

(Jacek

Crihan spune totul. Ne aflăm 
printre hocheiști. Internaționalul 
Florin Zgincă împreună cu 
Gheorghe Bișu, cară două țevi 
lungi, grele, flexibile. Ca și cei
lalți, dealtfel : Alexandru Cio- 
banu, Viorel Malache. Mircea 
Marinescu, Valentin Steinberg, 
Aurel Moiș, Dumitru Iordan. 
„E grea ?“ „N-am spune că e 
ușoară. E țeavă plină" — răs
punde Zgincă. Ea va servi pen
tru traverse la consolidarea pe
reților. Dar nu e aceasta sin
gura treabă pe care au făcut-o 
aici hocheiștii. Dintre care unii 
nici măcar nu vor fi „bene
ficiari direcți", pentru că sînt 
sau elevi, sau absolvenți. „Dar ---  „x ------ , culorile 

pe are- 
că au ve- 

clădirii, pe 
iulie. Ani 
am cărat

LOTURILE ROMÂNIEI AU PLECAT IERI 
LA CM. DE CANOTAJ

și 13:41,6 la 5 000 m. Englezul 
Daley Thompson a realizat 
8124 p Ia decatlon, rezultat cu 
totul neobișnuit pentru un ju
nior. Ca să nu mai vorbim de 
acel 2,33 m cu care Vladimir 
Iașcenko s-a așezat nonșalant 
în fruntea ierarhiei săritorilor 
în înălțime la numai 18 ani !

Atletismul 
reprezentat 
continentale de un număr de 
14 juniori : Adrian Miklos (800 
m — 1:50,04), Emil Grecescu 
(800 m — 1:50,06), Marcel Bog
dan (110 mg — 14,57), Ștefan 
Hari (400 mg — 52,79), Adrian 
Proteasa (înălțime — 2,18 m), 
Mircea Mihail (triplusalt — 
15,56 m.), Constantin Halichias 
(decatlon—6 945 p), Eugenia Ba
ciu (200 m — 24,64 șl 400 m — 
54,11), Cristina' Cojocaru (800 
m — 2:08,7), Maria Radu (1 500 
m — 4:27,13), Elena Marinescu 
(înălțime — 1,76 m și pen
tatlon), Margareta Fodor (lun
gime — 6,20 m), Elena Anghel 
(disc — 49,60 m), Steluța Ducu- 
leseu (greutate — 15,08 m). A- 
ceștia sînt, de fapt, liderii ge
nerației juniorilor de azi. Mi
siunea lor va fi dificilă, întru- 
cit toți vor concura alături de 
adversari cu performanțe su
perioare. Dacă ei vor lupta cu 
toată ambiția, încercînd să se 
autodepășească, se vor putea 
întoarce de la Donețk cu re
zultate valoroase, cu recorduri 
naționale și personale. Este 
pretenția pe care o avem față 
de fruntașii juniorilor noștri 
și, totodată, condiția absolut 
necesară pentru ca ei să poată 
aspira la locuri onorabile în 
ierarhiile continentului. Afir
mația de Ia începutul acestor 
rînduri este valabilă și în ceea 
ce-i privește pe juniorii ro
mâni : la Donețk vom putea 
vedea cu cine pornim la drum 
pentru Olimpiada din 1930 !

românesc va fi 
la campionatele

băieții 
A.S.E. 
na de 
nit Ia 
grupe, 
descărcat betoniere, 
sute de saci de ciment, cără
mizi". „Și antrenamentele ?“. 
Prof. Crihan surîde: „Efortul de 
aici e un «preambul» al ședin
ței de pregătire de după-amia- 
ză“...

Zidurile redevin puternice. 
Amfiteatrele își refac ținuta so
bră dintotdeauna. Sub bolta lor 
va răsuna curînd vocea profe
sorului. în bănci — sau în la
boratoare, sau în sala de sport, 
sau la bibliotecă — studenții de 
astăzi de la A.S.E. vor pregăti 
realizările de mîine.

vor sa apere 
nu numai 

ghea(ă. Așa 
consolidarea 
încă din 25

în cursul dimineții de ieri, 
componenții și componentele 
loturilor reprezentative de ca
notaj al_e României au plecat 
în Olanda, pentru a participa 
Ia cea de a Vl-a ediție a Cam
pionatelor mondiale, programa
te să se desfășoare între 20 și 
28 august pe apele lacului Bos- 
baan din Amsterdam. România 
va fi reprezentată de următoa
rele echipaje : FEMININ, 4+1 
rame : Elena Avram, Florica 
Petcu, Georgcta Miliiaru-Maș- 
ka, Florica Zamfir+Elena Giur- 
că ; 4+1 vîsle : Veronica Ju- 
gănaru, Aneta Marin, Felicia 
Afrăsiloaia, Maria Moșneagu+ 
Elena Giurcă ; 8+1 : Elena O- 
prea, Carmen Constantinescu, 
Maria Roman, Maria Leonte, O- 
limpia Bălăci, Gherghina Tă- 
nase, Lenuța Sansu, Eleonora 
Drugă+Ecaterina lane ; 2 f.c.: 
Marlena Predescu — Angelica 
Chertic. Antrenori : Victor Mo- 
ciani, Stelian 
Boicu.

MASCULIN, 
Bularda, Petre 
Iau Lovrenschi 
Simion — Ernest Gali 
f.c. : Victor Albeș, 
Grumezescu, Ion Popa, Gheor
ghe Chihaia. Antrenor — Ser
giu Zelinschi. Delegația, con
dusă de secretarul F.R.C.Y.,

Petrov și Ion

2 + 1 : Gabriel 
Ceapura+Ladis- 
; 2 f.c. : Nicolae

; 4 rame
Dumitru

Giurcăneanu, este în
de cei doi medici ai 
dr. Eva Bancca și dr.
Ionescu.
programul eampiona- 

simbătă, eliminatorii — 
duminică, eliminatorii 

; luni, recalificări (f); 
— recalificări (m) ;

— zi liberă ; joi —

Gheorghe 
soțită și 
loturilor, 
Gheorghe

Iată și 
telor 
feminin; 
masculin 
marți 
miercuri . _
semifinale (f) ; vineri — semi
finale (m) ; sîmbătă — finale 
(!) ; duminică — finale (m).

CAMPIONATELE DE DECATLON 
Șl PENTATLON

Sîmbătă și duminică, pe sta
dionul Republicii din Bucu
rești, vor avea loc campiona
tele republicane de probe com
binate ale seniorilor (decatlon- 
bărbați, pentatlon-femei).

Etapa Diviziei de lupte 
a fost aminată

F.R. Lupte ne-a informat 
etapa a IV-a a Diviziei 
lupte greco-romane, ce urma 
se desfășoare în zilele de 27

că 
de 
să 

______ „___ _ Și 
28 august, a fost aminată pen
tru zilele de 24 și 25 septem
brie.

(Urmare din pag. I)
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VACANJĂ PARTICIPAI! IA EXCURSIILE
OFERITE DE OFICIILE JUDEJEM DE TURISM

• NORDUL MOLDOVEI (Suceava, Putna, Gura 
Humorului, Voroneț, Sucevița, Moldovița, Margi
nea. Obcinele Bucovinei) ;

• OLTENIA DE SUB MUNTE (Tismana, Tg. 
Jiu, Peștera Muierii, Cheile Sohodolului, Polo- 
vragi, mănăstirile Hurezi și Arnota, Horezu) ;

• MARAMUREȘ și ȚARA OAȘULUI (Negrești 
Oaș, Săpînța, Rozavlea, Moisei, Borșa, Izvoarele) ;

• DELTA DUNĂRII (Tulcea, Maliuc, Crișan, 
Bf. Gheorghe, Murighiol) ;

• PORȚILE DE FIER și MUNȚII BANATULUI 
(Drobeta Tr. Severin, insula Șimian, Gura Văii, 
Orșova, Cazane, Valea Cernei. Herculane, Văliug, 
Crivaia. Secu) :

• ȚARA HAȚEGULUI și MUNȚII RETEZAT 
(Sarmizegetusă, Costești, Deva, Hațeg, Densuș) ;

• MUNȚII APUSENI (Valea Drăganului, Cheile 
Turzii, Cîmpeni, Abrud, Zlatna, Alba Iulia, Aiud, 
Mirăslău, Cluj—Napoca) ;

• CIRCUITUL TURISTIC AL ROMÂNIEI ;
• NUMEROASE ALTE EXCURSII cu autocarul 

în localitățile și pe itinerarele solicitate de turiști, 
cu cazare și masă în cele mai moderne unități 
hoteliere și de alimentație publică.

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦

de la Atelierele centrale de re
parații, care se simte obligat să 
ne dea cîteva explicații. „Știți 
— ne spune el — aici nu se 
poate juca handbal, dar voleiul 
în cerc este la fel de plăcut". 
Afișează o evidentă bucurie că, 
alături de colegii săi de ate
lier, a cîștigat nu de mult „Cu
pa Constructorul".

Protagonistul uneia dintre 
numeroasele „miuțe" de fotbal, 
macaragiul Emil Adafinoaîe, 
abia iese din disputa cu colegii. 
„Ne place mult aici, Ia 
Cinciș. Ca în toate celelalte ac
țiuni similare, fotbalul ocupă
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șie a m 
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AU FOST RELUATE CAA
DE VELODROM

După o zl de pauză, campio
natele republicane de velodrom 
rezervate juniorilor au fost re
luate joi după amiază, cu dispu
tarea probelor de viteză — ju
niori mici si urmărire individuală 
— juniori mart în ambele probe 
s-a concurat în serii șl sferturi 
de finală, rămînînd ca semifina
lele și finalele respectivelor curse 
să se desfășoare astăzi.

Vremea frumoasă, cu vint abia 
simțit, a permis unor concurent! 
să-și demonstreze talentul și 
buna pregătire prin cîteva rezul-

cea mai mare parte a timpului. 
Ce să-i facem 7 Pasiunea

între timp, cei mai temerari 
înotători s-au avîntat în apele 
limpezi ale lacului, iar cei de-o 
șchioapă, echipați cu colaci și 
păziți de părinți grijulii, desci
frează tainele plutirii. Cine 
știe, poate peste ani vom avea 
prilejul să scriem despre cam
pionii care au învățat să înoate 
la Cinciș... Printre ei, mulți 
„șoimi".

Spre seară, cînd apele lacu
lui împrumutau din portocaliul 
soarelui excursia constructorilor 
hunedoreni se încheia în ace
eași notă de voioșie tinerească 
cu care începuse.

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

1977

Categorii unice de ciștiguri pe 
întreaga tragere.
Șanse sporite de a obține ciști
guri mari.
Participarea se face pe bilete 
completate cu variante a 5 lei. 
Se poate juca integral (100%) 
sau sfert (25%).

Și la tragerile 
ticiparea se va ioni/. ■ —

„LOTO-2" par- 
.___ _ _ . face în cote de

100% și 25%, începînd din 21 
AUGUST 1977.

PENTRl
tate rcmaB 
junior Gh.B 
ai Școlii sl 
să imbunăl 
blican pe ■ 
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valentiUBj 

In prelfnB 
teză cel B 
realizat deB 
13,1, care B 
pretendent B 
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niorl mici B 
— juniori B

i

LOTO
Concursu 

gust 1977, 
rală a Car 
fotbal ediț 
meciuri at 
rui rezulta 
gramul ac< 
SttCUl fost, 
NUNWEIL 
chipel Din 

I. „U“ 
dențesc 

n. F. C 
nica Timiș 

III. Jiul 
Reșița

O NOUĂ FORMULĂRI 
TRAGERILE OBIȘNUITE PR( 

INCEPIND CU DATA DE 17 ,
Se efectuează 3 extrageri separ 
fiecare de cite 5 numere diferita 
Se extrag 15 numere în loc de 
Categorii unice de ciștiguri -țc 
Se majorează cu 50% șansele de 
gurilor la categoriile A, B și C.
Se cîștigă și cu 3 numere din 5 la 
Valoarea minimă a unui cîștig 
loc de 40 lei.
Participarea se face pe bilete 
riante a 6 lei.
Se poate juca integral (100%) sa 
Se pot obține ciștiguri cumulate 
la toate cele trei extrageri.



/ ETERNA POVESTE.
interzis rugbyștilor ? I

Ce așteptăm de la stagiunea 1977/1978 ?
să aibă 

tenurile de 
■■kroar- 
^rcluburi 
[rezolvări, 
eaua, R.C. 
[parte din- 
L Rugbyul. 
luburi, are 
poate des- 
poate dez-

categorie 
"^Sportul 
i renovat 
>une încă

DIN 7 JAR!

de 2,

cu va-

•X-S-C-C-X .

t din 21 au- 
pa inaugu- 
național de 
, cuprinde 
hise orică-

entăm pro- 
și prono- 

lonal ION 
enor al e- 
tl.

Sportul stu-
1

— Politeh-
1, X

— F.C.M.
1

îvă impu- 
iuni, însă 
și Știința 

în sfir- 
t — si- 
tre cele 

rașulul — 
re a unei 
completa- 

sportive. 
i departe 
neajunsu-

se pregă- 
nT foarte 

urență cu 
București 

europeană 
manță pe
rivlța Ro- 
), nu are 
entar, al 

șeaua Ște- 
d_la bu- 

p’<i, deși 
fieiale pe 
uleștl, iși

desfășoară antrenamentele... pe 
unde apucă 1 Politehnica Iași 
și Minerul Gura Humorului, 
în ciuda unor oarecare regle
mentări, se pregătesc în al
ternanță cu echipe reprezen- 
tînd alte ramuri de sport — 
deci nu se poate vorbi de 
spații pentru rugby ! O situa
ție neclară a existat șl în 
cazul lui C.S.M. Sibiu, nevoită 
să joace pe „Voința" (teren
necorespunzător, fără Iarbă)
și mai puțin pe „Șoimii", cum 
ar fi fost firesc. Din toamnă 
se speră să se inaugureze un 

teren de rugby 
în „Dumbra
vă". Ar fi o 
rezolvare... Și 

pentru Agronomia din Cluj- 
Napoca problema bazei mate
riale nu și-a găsit încă solu
ția, utilizarea terenului din 
parcul Babeș-Bolyal nemai- 
fiind posibilă într-un viitor 
apropiat. Rugbyștll clujeni se 
pregătesc pe zgură, cu gîndul 
la un proiectat teren. O si
tuație și mai precară o are 
însă ,,U“ Timișoara : dispune 
de un teren, dar acesta, în 
starea actuală, este de nefo
losit. Sint necesare — prin 
urmare — amenajări substan
țiale. Toate apelurile secției 
de rugby pentru o rezolvare 
au rămas fără rezultat. Cit 
timp încă 7

Se face ' " 
voia unei 
organele 
cuvintul 
vizavi de 
oferă an de an satisfacții.

T. STAMA

simțită, evident, ne- 
reglementări (și aici 
sportive locaie au 
cel mai autorizat) 
un sport care ne

ENIA" LA BASCHET JUNIORI
LA FLOREASCA, PRIMELE MECIURI • PARTI- 
PA ECHIPE

ică, timp 
Floreas- 

găzdui o 
rnațională 
vorba de
tru echipe 
, deveni- 
ă.un in- 

e compo- 
selecțio- 

chetbaliști 
București 

zentativele 
din 7 țări:

a. Cuba, 
unea So- 
care, ca

țară organizatoare, va participa 
cu două formații.

In fiecare zi, de la orele 14, 
se vor disputa cite patru par
tide. Joi va fi zi de odihnă, iar 
duminică 28 august vor avea 
loc ultimele meciuri ale com
petiției și festivitatea de în
chidere.

Pe toată durata întrecerii in
ternaționale de baschet juni
ori „Cupa Prietenia", copiii și 
elevii au intrarea GRATUITA.

PE MICUL ECRAN
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Simbătă to august, ora 14,30: 
Jocurile Mondiale Universita
re (transmisiune de la Sofia).

Duminică 21 august, ora 
14,30 t Fotbal — prima etapă a 
noului campionat național : 
F.C. Argeș — politehnica Iași 
(transmisiune de la Pitești). 
Comentator : Eftimle ionescu. 
(In pauză : Jocurile Mondiale 
Universitare — rezumat Înre
gistrat de la Sofia).

Marți 23 august, ora 16,30 : 
„Succese de prestigiu ale 
sportului românesc în anul 
1977“ — emisiune retrospecti
vă realizată și comentată de 
Cristian ȚPpescu.

Miercuri 24 august, ora 17: 
Fotbal : Politehnica Timișoara 
— Universitatea Craiova (trans
misiune de la Timișoara). 
Comentator: Mircea M. Iones
cu. (în pauză : Jocurile Mon
diale Universitare — rezumat 
înregistrat de la Sofia).

Joi 25 august, ora 17,20 : 
Jocurile Mondiale Universita
re (transmisiune de la Sofia).

NOSPORT INFORMEAZĂ

ES 
1977

re. 
cîști-

ragere. 
lei în

%). 
chiar

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

IV. Petrolul — A.S.A. Tg. 
Mureș 1, X

V. Dinamo buc. — S.C. Bacău 1
VI. C.S. Tîrgoviște — Corvinul 1

VII. Olimpia Satu Mare
Arad
VIII. F. C. Argeș
Iași 

IX.
X. 

resta
XI.

Borzești 1, X
XII. Carpați Brașov — Caraima- 

nu) Bușteni 1
XIII. C.F.R. Simeria — Vulturii 
Tex. Lugoj 1

începînd cu acest concurs par
ticiparea se face integral (100%) 
și sfert (25%).

Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată la ora 18,50. Rezultatele 
vor fi transmise și la radio în 
cursul serii.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 12 AUGUST 1977
Extragerea I : cat. 1 : 1 varian

tă io% a 50.000 lei ; cat. 2 : 1.40 
a 26.369 lei ; cat. 3 : 12,95 a 2.851 
lei ; cat. 4 : 16,95 a 2.178 lei ; cat. 
5 : 54,55 a 677 lei ; cat. 6 : 119,10 
a 310 lei

Extragerea a Ii-a : cat. B : 1 
variantă 25% a 12.359 lei și 4 
variante 10% a 4.944 lei ; cat. C : 
12,65 a 2.540 iei ; cat. D : 15,60 a 
2.060 lei : cat. E : 57,20 a 562 lei ; 
cat. F : 125 65 a 256 lei ; cat. X : 
1.362 40 a 100 lei.

Report categoria 1 : 71.541 lei.

F.C. Bihor — Steaua 
Cetatea Tg. Neamț
Fălticeni 

Rulmentul Birlad

U.T.
1, X 

Politehnica
1

X, 2 
Fo- 

1, X, 2 
• C.S.M.

1, X

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DRUMUL LUI MORARU 
DE IA BLOIS 
LA... RABAT

/„..Seara de la Blois cînd e- 
chipa olimpică a pierdut cu 4—0 
iar eu am fost în poartă — am 
fost oare, mă întreb și acum 1 
— rămîne cea mal tristă seară 
a vieții mele. Noaptea n-am în
chis ochii o clipă. Mă gîndeam 
că poate n-o să mal joc nici la 
Steaua, darmite la echipa națio
nală !“ ...Tinărul portar Dumitru 
Moraru privește în gol, apoi, 
face un gest care parcă vrea să 
șteargă din fața ochilor imagi
nile depresiunii prin care a tre
cut. Mă privește, însă, o clipă 
mal tîrziu, un alt chip, zîmbitor 
șl tînăr, Moraru de astăzi.

— S-au dus, li spun, momen
tele acelea. Și. tată, al urcat re
pede și cu temei treptele spre 
echipa națională. Se spune că ai 
apărat bine in turneul recent al 
lotului...

— Am încercat să fiu de folos 
echipei. Mulțumirea mea cea 
mare este că am recîștigat în
crederea conducerii tehnice, a 
colegilor. Șl, sigur, ca orice por
tar care vrea să aibă cît mal 
multe victorii cu marele său duș
man, lovitura de la 11 m., sînt 
fericit că am apărat patru pe- 
naltyuri la Rabat...

— Da, e o ispravă. Dar cum 
ai reușit 7

— Intîl și întii am fost în sta
re să-mi înving proprii nervi, să 
cămin calm șl echilibrat, să pot 
observa în liniște intențiile ad
versarului, Pe urmă mi-a ieșit 
foarte bine fenta înșelătoare pe 
care am repetat-o mult în ulti
ma vreme cu antrenorul Ion Vol- 
nescu. In fine, cred că am cîș- 
tigat niște mici bătălii cu jucă
torii care urmau să execute lo
viturile. Ce se întîmpla 7 La 
punctul de la 11 metri era o 
mică ridieătură. Fiind mal spre 
poartă, adversarii îșl așezau 
mingea pe această ridieătură. 
ceea ce era neregulamentar. 
M-am dus de fiecare dată șl am 
semnalat arbitrului Inexactitatea. 
Cred că și aceste clipe, in care 
eu mă relaxam, iar ceilalți de
veneau mai nervoși, m-au ajutat.

— Văd că nu vrei să-ți arogi 
toate meritele, ceea ce e un 
semn bun de modestie. Dar blo
carea a patru lovituri de pe
deapsă rămîne...

— îmi dau seama că șl aceas
tă mică performanță dar, mal 
cu seamă, aprecierile de după 
turneu devin acum obligații. Voi 
munci și mal mult, și mal con
știincios. Duelul eu valorosul 
meu coleg de club, lordache, cel 
de la distanță cu ceilalți preten
dent! la acest post în națională, 
instruirea excelentă de la clubul 
meu. asigurată de antrenorii Je
nei șl Crelnlceanu, șl antrena
mentele speciale cu vestitul spe
cialist al postului, Voinescu, toa
te trebuie să mă facă să-mi Îm
bunătățesc forma sportivă, să 
trec testele Barcelona și cele din 
campionat și Bă fiu, după Liță 
Dumitru, in monomul naționalei 
pe stadionul Bemabeau din Ma
drid, la 26 octombrie !

— Mult succes, Moraru !

Eftimie IONESCU

Iubitorii sportului cu balonul rotund iși «primă dorințele și speranțele lor

(Urmare din pag. 1)

78 a campionatului național să 
se desfășoare sub seninul fair- 
play-ului. Ca petrolist, aștept cu 
încredere, dar și cu emoție, ca 
echipa orașului nostru să con
firme speranțele puse în ea, să 
calce pe urmele Petrolului de 
odinioară. Aș mai dori să-i văd 
pe Dumitrescu, Butufei, Ange- 
lescu în loturile naționale, și pe 
Dudu Georgescu cîțtigînd cea de 
a treia „gheată de aur", ame
nințat de... Toporan".
• MIHAI URSEA (lăcătuș, 

șef de echipă, secția 25 montaj 
final, uzina Autobuzul Buc.) : 
„Voi începe cu echipa noastră, 
a uzinei : doresc să joace fru
mos și în finalul campionatului 
să se claseze pe unul din locu
rile fruntașe ale seriei a II-a a 
Diviziei B. Ca unul dintre su
tele de mii de suporteri ai re
prezentativei țării, este firesc să 
doresc ca anul viitor să fie pre
zentă în turneul final al Cam
pionatului mondial ce se va dis
puta în Argentina, iar antreno
rul Ștefan Covaci să promoveze 
cu și mai mult curaj jucători 
tineri.

Desigur că, acum, în ajunul 
începerii unei noi ediții a cam
pionatului Diviziei A, gîndurile 
mele se îndreaptă spre toate par
ticipantele și aș vrea ca, in 
această toamnă, toate formațiile 
să practice un fotbal curat, 
spectaculos".
• ALEXANDRU TALLAY 

(președintele C.A.P. Vetiș, jud. 
Satu Mare) : „Noul sezon îl aș
teptăm cu îndreptățite speranțe, 
legate atît de echipa națională, 
cît și de favorita noastră, Olim
pia. Dorim ca Olimpia să ob
țină rezultate pe măsura dra
gostei noastre față de acest club. 
In C.A.P. Vetiș sînt mulți su
porteri ai Olimpiei. Ei au fost 
prezenți nu numai la meciurile 
de la Satu Mare, dar au însoțit 
echipa și la Arad, Oradea, Timi
șoara sau Craiova. Noi, iubitorii 
fotbalului din C.A.P. Vetiș, mai 
dorim jocuri bune în campiona
tul Diviziei A și îl rugăm pe 
antrenorul Staicu să-i pregă
tească atît de bine pe jucătorii 
săi, incit cel puțin unul dintre 
el să fie selecționat de Ștefan 
Covaci pentru ca, anul viitor, să 
ne trimită o ilustrată din Buenos 
yLires
• DUMITRU ZAGU (tehni

cian constructor, I.R.C.R. Bucu
rești) : „Aș dori modificări sub
stanțiale în sistemul de relații 
club—suporteri. în ce sens ? în 
ultimul timp au apărut in tri
bune grupuri masive de supor
teri a căror conduită nu este 
întotdeauna exemplară. Mă gîn- 
desc că un efort educațional din 
partea cluburilor (întîlniri cu 
„temă", popularizarea regu
lamentului etc.) ar canaliza fe
ricit pasiunea și devotamentul 
unor tineri, în fond, bine inten
ționați".
• NICOLAE IORDACHE 

(președintele Consiliului popu-

Iar al comunei Sălătruc — jud. 
Argeș) : ,,Nici nu știu dacă mai 
e nevoie să spun că prima și 
marea dorință a noastră, a iu
bitorilor fotbalului, este califi
carea echipei naționale. Sper ca 
și formația inimii mele, F.C. Ar
geș, să ne ofere satisfacții. După 
cum vrem ca, în cadrul marei 
competiții „Daciada" și fotbalul 
să realizeze succese ; în această 
privință sînt convins că și spor
tivii noștri din Sălătruc vor face 
să se vorbească despre ei..."
• MARTIN MARIN (linotipist 

la I. P. „Informația) : „îmi do
resc ca în noul campionat, fotba
lul practicat de echipele noastre 
de club să crească în dinamism 
și productivitate, iar echipei na
ționale îi doresc să se impună 
mai mult decît cea care a par
ticipat la C.M. din Mexic".

• DUMITRU ZAMFIR (me
canic la întreprinderea Ciclop) : 
„Vreau să trăiesc seara cînd vom 
sărbători victoria tricolorilor în 
calificări. Sînt sigur că Steaua, 
favorita mea, iși va lua revanșa 
în noul campionat. Sper ca tî- 
năra generație de jucători să se 
facă simțită și văzută mai mult 
în noul sezon".
• MIHAI DINCU (masorul 

echipei Steaua) : „înainte de 
orice, succesul reprezentativei ! 
Mai cu seamă că și sportivii de 
care mă ocup — de la Steaua — 
sînt bine reprezentați în lot. Si
gur că vreau ca noul sezon să 
aducă fotbaliștilor de la Steaua 
performanțe superioare trecutu
lui sezon. îmi dau seama însă, 
ca unul care trăiesc zi de zi 
între sportivii de performanță, 
că victoriile nu pot veni decît 
printr-o muncă neîntreruptă și, 
în plus, printr-o rigurozitate 
maximă a regimului de viață. 
Iată, un exemplu, Vigu. El iși 
supraveghează pînă la gram ali
mentația, respectă cu sfințenie 
indicațiile antrenorului și me
dicului și nu e de mirare că se 
prezintă ca un tînăr, cu toate 
că anii primei tinereți sportive 
au trecut..."
• DANIELA COMĂNESCU 

(telefonistă la D.G.P.T. Bucu
rești, Serviciul internațional 
871) : „Cui nu-i place fotbalul? 
Eu am mai puțin timp de mers 
la meciuri, dar nu mă mișc din 
fața televizorului atunci cînd ni 
se oferă un joc frumos. Da, un 
joc frumos. îmi place să cir
cule mingea, să văd faze spec
taculoase, un portar curajos. De 
aceea noului campionat îi do
resc cît mai multe partide-spec- 
tacol. Am servit deseori ziarul 
dv. cu legături telefonice în di
ferite colțuri ale lumii unde se 
găseau sportivi români, printre 
ei ți fotbaliști. întotdeauna m-am 
bucurat cînd aflam că rezultatele 
ne-au fost favorabile. Aș dori 
ca în toamnă, cînd vă voi da 
legătura la Madrid, rezultatul să 
Ce cît mai bun, iar în Argen
tina legătura telefonică să v-o 
fac tot eu..."
• PASCUȚ NEAMTU (navi

gator TAROM) : „Născut pe

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A Xll-A

ETAPA I (21 august)
Metalul Aiud — Inter Sibiu ; Con

structorul Alba Iul ia — Mureșul Lu
duș ; I.M.I.X. Agnita — Ind. sîrmei 
C. Turzii ; Automecanica Mediaș — 
Metalul Copșa Mica ; Carpați Mirșa
— Utilajul Fâgâraș ; Soda Ocna 
Mureș — Metalul Sighișoara ; Sticla 
Turda — Unirea Alba lulia ; U.P.A. 
Sibiu — Textila Cisnâdie,

ETAPA A II-A (28 august)
Unirea Alba lulia — Automecanica 

Mediaș ; Inter Sibiu — I.M.I.X. Ag
nita ; Utilajul Fâgâraș — Metalul 
Aiud ; Textila Cisnâdie — Soda Oc
na Mureș ; Mureșul Luduș - Sticla 
Turda ; Ind. sîrmei C. Turzii — Car
pați Mirșa ; Metalul Sighișoara — 
U.P.A. Sibiu ; Metalul Copșa Mica
— Constructorul Alba lulia.

ETAPA A III-A (4 septembrie)
Metalul Aiud — Soda Ocna Mu

reș ; Automecanica Mediaș — Mu
reșul Luduș ; Textila Cis-nâdie — In
ter Sibiu ; Constructorul Alba lulia
— Sticla Turda ; Ind. sîrmei C. Tur
tii — Metalul Copșa Micâ ; U.P.A. 
Sibiu — Unirea Alba lulia ; I.M.I.X. 
Agnita - Utilajul Fâgâraș ; Carpați 
Mîrșa — Metalul Sighișoara.

ETAPA A IV-A (11 septembrie)
Metalul Copșa Micâ — Utilajul 

Fâgâraș ; Sticla Turda — Metalul 
Aiud ; Automecanica Mediaș — Con
structorul Alba lulia ; Inter Sibiu — 
Carpați Mîrșa ; Soda Ocna Mureș - 
U.P.A. Sibiu ; Metalul Sighișoara — 
I.M.I.X. Agnita : Mureșul Luduș - 
Ind sîrme- C. Turzr ; Unirea Alba 
lulia — Textila Cisnâdie.

ETAPA A V-A (18 septembrie)
Textila Cisnâdie — Metalul Aiud ; 

Utilajul Fâgâraș - Unirea Alba lu
lia ; Mureșul luduș - Carpoți Mîr
șa ; U.P.A. Sibiu - Metalul Copșa 
Micâ : Ind. sîrmei C. Turzii - Inter 
Sibiu ; Constructorul Alba lulia - 
Soda Ocna Mureș ; I.M.I.X. Agnita
— Automecanica Mediaș ; Metalul 
Sighișoara — Sticlo Turda.

ETAPA A Vi-A (25 septembrie)
Metalul Copșa Micâ — I.M.I.X. 

Agnita ; Ind. sîrmei C. Turzii — So
da Ocna Mureș ; Carpați Mîrșa — 
Sticla Turda ; Inter Sibiu — U.P.A. 
Sibiu ; Textila Cisnâdie — Metalul 
Sighișoara ; Utilajul Fâgâraș — Mu
reșul Luduș ; Unirea Alba lulia — 
Constructorul Alba lulia ; Metalul 
Aiud — Automecanica Mediaș.

ETAPA A VII-A (2 octombrie)
Carpați Mîrșa - Constructorul Al

ba lulia ; Sticla Turda — Textila 
Cisnâdie ; I.M.I.X. Agnita — U.P.A. 
Sibiu ; Unirea Alba lulia — Metalul 
Copșa Micâ ; Automecanica Mediaș
— Ind. sîrmei C. Turzii ; Inter Sibiu
— Metalul Sighișoa-a ; Metalul Aiud
— Mureșul Luduș ; Soda Ocna Mu
reș — Utilajul Fâgâraș.

ETAPA A VIII-A (9 octombrie)
Ind. sîrmei C. Turzii — Textila Cis

nâdie ; U.P.A. Sibiu — Metalul 
Aiud ; Mureșul Luduș — Unirea Al
ba lulia ; Utilajul Fâgâraș — Sticla 
Turda ; Constructorul Alba lulia — 
I.M.I.X. Agnita ; Automecanica Me
diaș — Inter Sibiu ; Soda Ocna Mu
reș — Carpați Mîrșa ; Metalul Si
ghișoara - Metalul Copșa Micâ.

ETAPA A IX-A (16 octombrie)
Carpați Mîrșa - U.P.A. Sibiu; 

Metalul Sighișoara — Utilajul Fâgâ
raș ; Metalul Aiud — Constructorul 
Alba lulia : Textila Cisnâdie — 
I.M.I.X. Agnita ; Unirea Alba lulia
— Ind. sîrmei C. Turzii ; Metalul 
Copșa Micâ - Mureșul Luduș ; Sti
cla Turda - Automecanica Mediaș ; 
Inter Sibiu - Soda Ocna Mureș.

ETAPA A X-A (23 octombrie)
Inter Sibiu — Sticlo Turda : Mu

reșul Luduș — U P.A. Sibiu : Car
pot' Mîrșo - Textila Cisnâdie : 
Constructorul Alba lulia - Utilajul 
Fâgâraș Automecanica Mediaș — 
Metalul Sighișoara : Ind sîrmei C. 
Turn - Metalu' Aiud : Metalul
Copșa Micâ - Soda Ocna Mureș ; 
I.M.I.X. Agnita — Unirea Alba lulia.

C, EDIȚIA 1977-1978
ETAPA A Xl-A (30 octombrie)
Metalul Sighișoara - Mureșul Lu

duș ; Utilajul Fâgâraș — Inter Si
biu ; Metalul Aiud — Metalul Copșa 
Micâ ; U.P.A. Sibiu — Ind. sîrmei 
C. Turzii ; Textila Cisnâdie — Con
structorul Alba lulia ; Unirea Alba 
lulia — Carpați Mîrșa ; Sticla Turda 
— I.M.I.X. Agnita ; Soda Ocna Mu
reș — Automecanica Mediaș.

ETAPA A Xll-A (6 noiembrie)
Utilajul Fâgâraș — Automecanica 

Mediaș ; I.M.I.X. Agnita — Soda 
Ocna Mureș ; Textila Cisnâdie — 
Mureșul Luduș ; Inter Sibiu — Con
structorul Alba lulia ; Carpați Mîrșa 
— Metalul Copșa Mica ; Sticla Tur
da — U.P.A. Sibiu ; Unirea Alba 
lulia — Metalul Aiud ; Metalul Si
ghișoara — Ind. sîrmei C. Turzii.

ETAPA A XIII-A (13 noiembrie)
Metalul Aiud — Carpați Mîrșa ; 

Metalul Copșa Micâ - Inter Sibiu ; 
Ind. sîrmei C. Turzii — Sticla Turda; 
U.P.A. Sibiu — Utilajul Fâgâraș ; 
Soda Ocna Mureș — Unirea Alba 
lulia ; Mureșul Luduș — I.M.I.X. Ag
nita ; Constructorul Alba lulia — 
Metalul Sighișoara ; Automecanica 
Mediaș — Textila Cisnâdie.

ETAPA A XIV-A (20 noiembrie)
Utilajul Fâgâraș — Ind. sîrmei C. 

Turzii ; I.M.I.X. Agnita — Metalul 
Aiud ; Metalul Sighișoara — Unirea 
Alba lulia ; Inter Sibiu — Mureșul 
Luduș ; Automecanica Mediaș — 
Carpați Mîrșa ; Metalul Copșa Micâ 
— Textila Cisnâdie ; Soda Ocna 
Mureș — Sticla Turda ; Constructo
rul Alba lulia — U.P.A. Sibiu.

ETAPA A XV-A (27 noiembrie)
Metalul Aiud — Metalul Sighițoo- 

ro : U.P.A. Sibiu - Automecanica 
Mediaș ; Textila Cisnâdie — Utila
jul Fâgâraș : Ind. sîrmei C. Turzii — 
Constructorul Alba lulia : Mureșul 
Luduș — Sodo Ocna Mureș ; Carpați 
Mirșa - I.M.I.X. Agnita ; Unirea 
Alba lulia - Inter Sibiu: Sticle
Turda Metalul Copșa Micâ.

meleaguri hunedorene, se înțe
lege că echipa mea preferată 
între divizionarele A este Cor
vinul. Mă bucură succesele ei, 
mă întristează eșecurile (destui 
de numeroase în trecuta ediție, 
cînd am răsuflat ușurat abia 
după ultima etapă a campiona
tului).

Acurn, după un an de rodaj, 
sper ca echipa de suflet să de
coleze cu toate motoarele în 
plin. Mai doresc că la 26 octom
brie a.c., data meciului cu Spa
nia, să mă număr printre mem
brii echipajului care pe aer - 
portul din Madrid să strîngă 
printre primii mina tricolorilor 
noștri".

O LAZAR SFERA (fost in
ternațional) : „M-aș situa în 
locuri comune dacă aș aminti 
aici că nivelul campionatului, 
într-o eventuală creștere, ar ga
ranta și marele deziderat al fot
balului românesc : calificarea Ia 
G.M. din Argentina. Dar nu pot 
trece peste acest lucru. Și poate 
că legat de acest aspect, m-ar 
bucura enorm dacă aș auzi, în 
sfîrșit, ceea ce aștept în zadar 
de atiția ani să aflu : că repu
tatul jucător X sau Y, deși cu 
tricoul leoarcă, a rămas din pro
prie inițiativă, după antrena
ment, să exerseze, suplimentar".
• ADRIAN MOROIANO 

(student Institutul Politehnic 
Cluj-Napoea) : „Ce aștept de la 
viitorul sezon ? în primul rînd, 
ca fotbalul clujean să depă
șească criza în care se află și 
să revină în prim plan. La noi, 
la Cluj-Napoca, ca și în județ, 
există mulți jucători talentați 
din care se poate alcătui o echi
pă puternică, ambițioasă, capa
bilă să se mențină în prima di
vizie a țării. Aș vrea să mai 
spun, apoi, că obținerea califi
cării pentru Argentina ar cons
titui una dintre cele mai mari 
satisfacții pe care fotbalul nos
tru ar oferi-o tuturor celor ca- 
re-1 îndrăgesc".
• ȘTEFAN JAKOB (funcțio

nar — Tg. Mureș) : „Pentru 
mine, ediția a 60-a a campio
natului se încheie în seara zilei 
de... 13 noiembrie, adică în sea
ra meciului cu Iugoslavia, cînd 
sper că jucătorii noștri vor fi 
calificați pentru Argentina. în 
acest scop, doresc ca echipele 
noastre să arunce totul în lupta 
pentru campionat, să neglijeze 
tacticile speciale, să practice un 
joc ofensiv și să arate tot ce au 
ele mai bun. Sper ca echipa 
orașului meu, Tg. Mureș, să 
ocupe tot locul ÎV și mai sper 
ca talentatul extrem dreapta 
Caniaro, revenit de curînd în 
lot, să demonstreze suporterilor 
săi că n-a pierdut nimic din cla
sa sa de joc. în sfîrșit, sper ca 
nici unul din jocurile campio
natului să nu fie pus la îndo
ială în ceea ce privește dăruirea 
fotbaliștilor. Ar fi tare fru
mos..."
• MIRCEA CREȚU (actor Ia 

Teatrul din Bacău) : „Aștept în
ceperea campionatului de cînd.J 
s-a terminat celălalt. Păcat eă 
nu jucăm și vara, că nu sîntem 
prezenți în Cupa Intertoto. Sper 
ca meciurile cu Spania și cu 
Iugoslavia din această toamnă 
să ne ducă anul viitor în Ar
gentina".

MECIURI AMICALE
• JIUL PETROȘANI — MU

REȘUL DEVA 2—2 (1—0). Dami- 
traclie a deschis scorul în min. 
43, Dosan l-a majorat (min. 63), 
dar Iancu a marcat două goluri 
(min. 71 și 78) șl a egalat. (T. 
Cornea, coresp.).
• MUSCELUL CIMPULUNG —

CORVINUL HUNEDOARA 1—0 
(1—0). Singurul gol al meciului 
a fost marcat de Dobrescu (min. 
35). (P. Mateoiu, coresp.).

a F.C. BAIA MARE — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 6—2 (2—1). Au înscris : 
Roznai (2), Dragomireseu (2), 
Koller și Deac pentru gazde, res
pectiv Florescu (2). (V. Săsărann, 
coresp.).

« RELONUL SAVINEȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 3—1 (3—1). Go
lurile au fost marcate de Ape- 
trei (min. 15 șl 35) Crivoi (min. 
S3), respectiv Măciucă (min. 27) 
(N. Marcu, coresp.).
• C.F.R. TIMIȘOARA — VUL

TURII TEXTILA LUGOJ 2—0 
(0—0). Au marcat : Istrătescu
(min. 54) și Dima (min. 72. din 
11 m). (Șt. Marton, coresp.).
• METALURGISTUL CUGIR —

TEXTILA CISNÂDIE 4—0 (4—0).
Au marcat : Popa (min. 15), Ta- 
maș (min 16 și 35) și Simu (min. 
26) (C. Iureș, coresp.).

• S.C. TULCEA — MARINA 
mangalia 5—0 (1—0). Au în
scris : Alexe (min. 25), Diaman- 
di (min. 62 șl 89), Stănescu (min. 
67) și Lala (min. 86). (P. Cornșa, 
coresp.).
• OLIMPIA RM. SARAT — UNI

REA TRICOLOR BUCUREȘTI 
7—0 (2—0).
• MIINE PE STADIONUL 

PROGRESUL, din str. Dr. Stai- 
eovicl, tacepînd de la ora 17, se 
va disputa întîlnlrea amicală 
dintre echipa bucureșteanâ Ra
pid șl Hapoel Tel Aviv,



fu prilejul Campionatelor europene de tir de la București

PE POLIGONUL TUNARI SE AȘTEAPTĂ 
PERFORMANȚE DE VALOARE

După un an olimpic fructu
os la începutul lunii septem
brie, cei mai buni trăgători ai 
continentului se vor reîntilni 
la București în cadrul Campio
natelor europene de tir la pro
bele de pistol, pușcă și mis
treț alergător. Poate că de da
ta aceasta tensiunea sportivă nu 
va mai fi la fel de mare ca 
la Olimpiada de la Montreal, 
si de aceea — ca și în urmă 
cu doi ani, cind tot Bucureș- 
tiul a găzduit această mare în
trecere continentală — se vor 
putea înregistra rezultate bune. 
Să nu uităm însă și două con
diții obiective : în primul rînd, 
la ora aceasta, recordurile mon
diale și europene au atins un 
nivel extrem de ridicat, iar în 
al doilea rînd, vremea, temutul 
adversar al trăgătorilor, ar pu
tea influența rezultatele. Poli
gonul Tunari este însă bine 
plasat și adăpostit de vînt.

Ce recorduri ar putea să 
„cadă” la București? în condi
ții normale pot fi depășite re
cordurile mondiale la pușcă li
beră, 3x40 f, atît la individual 
(recordul aparținînd americanu
lui Lones Wigger cu 1 167 p), 
cit și pe echipe. Alte perfor
manțe mari — printre care la 
pușcă liberă 60 f.c. (r.m. 599 p), 
pistol liber (573), pistol vite
ză (598), ca și la mistreț aler
gător (579) — este greu de bă
nuit că vor fi întrecute.

Perioada post-olimpică a afir
mat in arena internațională e-

CELE MAI BUNE REZULTATE EUROPENE 
ALE ANULUI*)

Pușcă liberă, 3x40 t : Pedziusz 
(Polonia) 1171 p ; Vlasov 
(U.R.S.S.) 1170 p ; Smieszek
(R.F.G.) 1163 p ; Schlipf (R.F.G.) 
11G6 ; Mitrofanov (U.R.S.S.) 1165
p ; Papp (Ungaria) 1163 p.

Pușcă liberă 60 t culcat : Smies
zek (R.F.G.) ; Mitrofanov, Polia
kov, Suranski și Danilcenko (toți 
U.R.S.S.), Dutkowiak (Polonia), 
Vogt (Elveția) și Waibel (Aus
tria) — toți cu 598 p.

Pistol liber : Vollmar (R.D.G.) 
574 p și 571 p ; Minder (Elveția) 
569 p : Egrișin șl Petrov (ambii 
U.R.S.S.) cu cite 568 p ; Livlu 
Stan (România) și Zapolskih 
(U.R.S.S.) cu cite 566 p, Papava 
(U.R.S.S.) și Westphalen (R.F.G.) 
cu cite 565 p.

lemente noi, trăgători cu mari 
posibilități de a obține perfor
manțe valoroase. Aceștia, ală
turi de trăgătorii consacrați, se 
vor impune, fără îndoială, la 
C.E. de la București.

în proba de 3x40 f, favoriți 
sînt trăgătorii sovietici, puter
nic concurați de cei vest-ger- 
mani. Dar, după cum afirmă 
specialiștii, această probă poate 
furniza oricînd mari surprize, 
cîștigători devenind fie outsi
der!, fie concurenți necunoscuți! 
La pistol liber, lupta se va da 
probabil între cuplurile Egri
șin — Zapolskih (U.R.S.S.) și 
Vollmar — Potteck (R.D.G.).

Campionatele europene de naiafie

CARMEN BUNACIU—UNA DIN REVELAȚIILE 
CONCURSULUI DE ÎNOT

Pistol viteză : Radke (R.F.G.) 
599 p ; Hurt (Cehoslovacia) 598 
p ; Corneliu Ion și Dan luga 
(ambii România), Rosenblat 
(U.R.S.S.) toți cu cite 596 p ; 
Kuzmin (U.R.S.S.), Brâu (Fran
ța) și Weissenberger (R.F.G.) — 
cu cite 595 p.

Mistreț alergător : Ivanov
(U.R.S.S.) 581 p; Pfeffer (R.D.G.) 
578 p ; Kediarov (U.R.S.S.) 578 p; 
Iughi (U.R.S.S.) 575 p ; Szabo
(Ungaria) 574 p.

•) Recordurile mondiale și euro
pene sînt omclogabile numai in 
cadrul Jocurilor Olimpice sau al 
campionatelor mondiale și conti
nentale.

La pistol viteză, concurența 
este mai mare și ea poate în
gădui o nouă afirmare a tră
gătorilor români, în timp ce la 
mistreț alergător principalii fa
voriți rămîn sportivii sovietici.

Fără îndoială, trăgătorii ro
mâni se află în fața unui exa
men dificil, dar pe care îl pot 
trece cu succes, ca și în urmă 
cu doi ani, cînd tot la campio
natele continentului s-au com
portat excelent.

PAUL BETSCHART
comentator la 

„Sport-Information“ — Ziirich

JONKOPING, 18 (prin tele
fon). Este inutil, poate, stimați 
cititori, să vă descriem bucu
ria delegației noastre, prilejuită 
de splendida comportare a lui 
Carmen Bunaciu în finala pro
bei de 200 m spate, la capătul 
căreia ea a adus înotului româ
nesc, după 11 ani, o nouă me
dalie la campionatele continen
tului. Desigur, cele mai feri
cite erau proaspăta medaliată 
și antrenoarea sa, Cristina Șop- 
tereanu, care în 1966, la Utrec'/.t, 
cucerea medalia de bronz la... 
100 m spate !

Performanța lui Bunaciu a 
stîrnit aici multe comentarii, 
întrucît românca era complet 
necunoscută, aflîndu-se la pri
mul mare concurs al carierei. 
Se subliniază faptul că ea a 
fost întrecută doar de campioa
na olimpică (Richter) și record
mana lumii (Treiber), depășind, 
la rîndul ei, două finaliste o- 
limpice: Stavko (U.R.S.S.) și 
Edelijn (Olanda). La conferința 
de presă ziariștii au asaltat-o 
cu întrebările, cărora campioa
na noastră le-a răspuns cu de
zinvoltură, în engleză, furnizînd 
amănunte biografice, date des
pre evoluția ei sportivă.

Noi am urmărit finala alături 
de renumitul înotător englez 
David Wilkie, campion olim
pic și recordman mondial la 
200 m bras (2:15,11, considerat 
cel mai valoros record mondial 
actual). Wilkie a fost impre
sionat de tehnica lui Bunaciu, 
de segmentele sale lungi, de- 
clarînd că îmbunătățirea forței

și cîștigul de experiență o vor 
duce pe Bunaciu la rezultate și 
mai bune.

întrecerile de înot au conti
nuat joi dimineața. în serii’e 
probei de 200 m delfin a con
curat și Anca Miclăuș. Pentru 
a intra în finală, ea ar fi tre
buie să înoate cu o zecime de 
secundă sub actualul record na
țional (2:20,0). Ea a fost in 
„grafic" de 2:19,0 pină la 175 m 
cînd a cedat vizibil, termini nd 
în 2:20,78 (al 12-lea timp). La 400 
m mixt, Mihaela Costea a fost 
cronometrată în 5:13,29 (la 0.9 s 
de record) realizînd al 14-lea 
timp din 23 de concurente. Nici 
ea nu a avut resurse pe ultima 
parte a cursei (1:13,0 la 100 m 
liber).

Miercuri noaptea, echipa noas
tră de polo a întîlnit formația 
Ungariei, campioana olimpică. 
Pe linia evoluției nesatisfăcă
toare la aceste campionate, 
formația noastră a pierdut al 
treilea meci consecutiv. Scor 
final: Ungaria — România 6—3 
(1—1, 2—0, 3—0, 0—2). Poloiștii 
unguri au dominat tot timpul 
un meci în care jucătorii ro
mâni au comis din nou nume
roase greșeli. Ei au irosit, între 
altele, 4 situații de superiorita
te numerică, iar Mirea (de 3 
ori) și Rusu (de 2 ori) au ratat 
de la 2 metri, singuri cu por
tarul. în poarta echipei noastre 
Spînu a apărat foarte slab, pri
mind două goluri de la 10 m 
(Farago și Horkay) !

Tot în turneul de polo — în 
care azi e zi liberă —, Iugo- 
slovia — R. F. Germania 5—3

JOCURILE MONDIALE UNIVERSITARE
SPORTIVII ROMÂNI ÎN ÎNTRECERILE DE AZI

ATLETISM : calificări lungime — Ștefan Lăzărescu și Dumitru lorda- 
che ; calificări suliță — Eva Zorgo, serii 100 m — Veronica Buia ; se
rii 110 mg — Erwin Sebestyen ; serii 400 m — Ștefan Nagy ; serii 
400 m — Lăcrămioara Diaconiuc ; •■■■
serii 800 m — Gh. Ghipu ; serii 800 
finală 10 000 m — ILîe Floroiu.

serii 400
calificări înălțime — Carnetia Popa : 

m — Fița Lovin și Elena Tărîță ;

GIMNASTICA : în 
nieî (Alina Goreac, 
evoluează în grupa 
U.R.S.S.

coneursul feminin
Anca Grigoraș,
B, alături de selecționatele Ș.U.A.,

pe echipe, reprezentativa Româ- 
Rodica Sabâu, Gabriela Trușcâ) 

Ungariei și

SCRIMA : floretă ...... ____ ,
care participă și floretistele noastre Marcela Moldovan, 
Chezan și Viorica Țurcan ; eliminări directe, recalificări 
floretă bărbați (Petru Kulti și Tudor Petruș).

TENIS : primele tururi la băieți și fete (vom fi reprezentați de Flo
rența Mihai, Virginia Ruzici, Dumitru Hărâdău și Marian Mîrza).

VOLEI : în grupa feminină E se dispută meciul România — Mexic, 
iar în grupa masculină F partida “

fete, concursul individual, primele trei tururi la 
Magdalena 

și finala —

România — Coreea de Sud.

(Urmare din pag. 1)

spre a urmări disputa echipe
lor masculine de gimnastică. 
Timp de mai multe ore am a- 
sistat la un veritabil recital de 
înaltă măiestrie, sportul înfră- 
țindu-se minunat cu arta. Fi
rește, cu cel mai mare interes 
au fost 
grupei a treia, alcătuite din e- 
chipele României, S.U.A., R.P. 
Chineze, Bulgariei, Franței și 
U.R.S.S.

Prin tragere la sorți, ordi
nea probelor pentru echipa 
noastră — alcătuită din Dan 
Greeu, Kurt Szilier, Nicolae O- 
prescu și Sorin Cepoi — a fost 
cea clasică, adică cu solul în 
primul schimb. Intrînd mai ti
mid decît de obicei în atmos
fera întrecerii, gimnaștii noș
tri au obținut note sub cota 
așteptată, astfel că numai Dan 
Greeu și Nicolae Oprescu pot

urmărite întrecerile

fi apreciați că au evoluat mul
țumitor. Ambii au primit nota 
9. Ne așteptam mai mult de 
la Kurt Szilier, deoarece solul 
era proba lui favorită, dar tî- 
nărul nostru sportiv n-a mai 
repetat prestațiile sale anteri
oare. Calul cu minere s-a do
vedit a fi punctul nevralgic 
al echipei noastre, trei dintre 
componențli formației primind 
note sub 9. Așa cum pronosti
cau specialiștii prezenți aici, 
inelele au fost, din nou, apa
ratul forte al gimnaștilor ro
mâni. Confirmîndu-și din plin 
clasa sa mondială, onorîndu-și 
cartea de vizită de campion al 
lumii la acest aparat, Dan Gre- 
cu, multiplul nostru campion, 
a avut o evoluție aproape per
fectă, mult deasupra 
celorlalți concurenți, 
care proaspătul campion eu
ropean Vladimir Markelov, ob- 
ținînd cea mai mare notă din 
concurs: 9,80. Ca și în alte con-

cursuri, Dan Gre- 
cu a fost bine 
completat de Ni- 
colae Oprescu, ca
re cu 9,60 reali
zează a doua notă 
la acest aparat. 
Deci, frumoase 
șanse pentru cei 
doi sportivi ca în 
finalele pe apara
te de duminică să 
lupte pentru me
dalii.

Ultimele aparate 
— săriturile, para
lele și 
n-au i 
păcate, 
tățire 
lă a 
echipei 
astfel că în final 
ea se clasează 
doar pe poziția a 
6-a, sub valoare și 
sub așteptări.

Ca și acum doi 
ani, titlul a fost 
cîștigat de echipa 
U.R.S.S. (171,60 p), 
urmată de cea 
niei (170,15 p), care
mărat în rîndurile sale și pe 
reputatul gimnast H. Kajiama. 
O plăcută surpriză: clasarea pe 
locul III a echipei R. P. Chi
neze (169,20 p), cu exerciții de

bara — 
adus, din 
o îmbună- 
substanția- 
punctajului 

noastre,

a Japo- 
a nu-

ridicată valoare tehnică și cu 
multe combinații originale. în 
continuare, clasamentul arată 
astfel : 4. Bulgaria 167,80 p,
5. S.U.A. 165,75 p, 6. România 
164,65 p.

FIȘIER

BREVIAR
• Au fost alcătuite dublurile 

noastre pentru competiția de te- 
nte : Virginia Ruzici — Dumitru 
•Hărădău și Florența Mihai — 
Marian Mîrza, la dublu mixt, 
Virginia Ruzici — Florența Mi
hai. la dublu fete. Dumitru Hă
rădău — Marian Mîrza, la dublu 
băieți.

s» Atletul cubanez Alberto 
Juantorena a anunțat că' va par
ticipa numai la proba de 800 m.

• Tn competiția de baschet fe
minin au fost alcătuite, prin tra
gere la sorți, următoarele grupe: 
A — Italia, U.R.S.S,, România, 
Japonia ; B — Bulgaria, Franța, 
Polonia, Canada ; C — Mexic, 
R.P. Chineză, Ungaria, S.U.A., 
R.F. Germania ; D — Danemar
ca, iugoslavia, Cehoslovacia, 
Cuba

tuturor 
printre

BASCHET. Rezultate din 
prima zi a seriilor : MASCU
LIN : Olanda — Irak 139—72, 
Israel — Danemarca 97—40, 
Ungaria — Siria 84—41, Polo
nia — Kuweit 136—20, Iugo
slavia — Senegal 92—58, Spa
nia — Egipt 92—58 ; FEMI
NIN : S.U.A. — Ungaria 76— 
66, R.P. Chineză — R.F. Ger
mania 67—62, U.R.S.S. — Româ
nia 94—50 (47—20).

VOLEI. Rezultate din prima 
zi a seriilor : MASCULIN : 
Bulgaria — Egipt 3—0, U.R.S.S.
— Kuweit 3—0, Cehoslovacia — 
Grecia 3—0, S.U.A. — Liban 
3—0, Cuba — Sudan 3—0 ; 
FEMININ : Elveția — Bulga
ria 0—3, Polonia — Franța 3—0, 
Italia — Olanda 3—0, Japonia
— Algeria 3—0, R.F. Germania
— Mexic 3—0.

• Echipele de gimnastică au 
fost împărțite — pe criteriul va
loric — în două grupe : A — 
1. Bulgaria, 2. Cehoslovacia, 3. 
Mexic, 4. Belgia, R.P. Mongolă, 
Cuba, Franța, Polonia (concuren
te individuale). 5. Japonia ; B 
(grupa cea mai puternică) — 1. 
S.U.A., 2. Ungaria, 3. România, 
4. U.R.S.S. (Kireeva, Primak, 
Bogdanova, Glebova). Sportivele 
noastre vor evolua la aparate în 
următoarea ordine : bîrnă, sol, 
sărituri, paralele.

• Viitoarea ediție a Jocurilor 
Mondiale Universitare de vară se 
va desfășura în anul 1979, în Me
xic. iar J.M.U. de iarnă în 1978, 
în Cehoslovacia. In 1978 sînt pro
gramate campionate mondiale 
universitare de judo (Rio de Ja
neiro) și fotbal (Iran).

ATLETISM • Echipa de ștafe
tă 4X1500 m a R.F. Germania 
(Hudak, Lederer, Fleschen, Wes- 
singhage) a stabilit, la Koln, un 
nou record mondial — 14:38,8.

CICLISM • Turul Elveției a 
început la Lucerna cu o cursă- 
prolog, 4 km contracronometru 
pe echipe, cîștlgată de formația 
Italiei în 5:17,81 (medie orară 
45,311 km), urmată de Cehoslova
cia — 5:21,40, Polonia — 5:22,51, 
Danemarca — 5:23,28, Elveția A 
— 5:24,11, R.F.G. — 5:28,76, Ro
mânia — 5:29,90. Elveția B —
5:31,09, Belgia — 5:31,40, Norve
gia — 5:34,10, Spania — 5:35,23,
Finlanda — 5:36,50, Bulgaria — 
5:50,19, Turcia — 5:58,86.

FOTBAL • In meci preliminar 
pentru „Cupa Cupelor" : Glasgow 
Rangers — Young Boys Berna 
1—0 (1—0). • La Titograd. în
„Cupa Balcanică" : Buducnost —

TELEX
Panathinaikos Atena 1—2 (1—1).
• Peste 15 000 de spectatori au 
urmărit la Stockholm meciul in
ternațional amical dintre echipe
le Suediei și R. D. Germane. 
Oaspeții au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0). Unicul 
punct a fost marcat de Hans- 
Jurgen Doerner, în minutul 76. 
Cei mai bun jucător de pe teren 
a fost portarul suedez Ronnie 
Hellstroem.

ȘAH • In turneul de la Polia- 
nița Zdroj, după 11 runde, con
duce Hort, cu 7V2 (1). Th. Ghi- 
țescu a remizat cu polonezul 
Szinczel și se află pe locul 5. cu 
6 p. • Turneul de la Budapesta 
a fost cîștigat de D. Bronstein 
(U.R.S.S.) cu 11 p (din 17), ur
mat de Gipslis (U.R.S.S.) și Sax

(2—0, 0—1, 1—1, 2—1). Clasa
ment după 4 meciuri: Ungaria 
7 p. Iugoslavia 6 p, Italia și O- 
landa 4 p, Spania, R.F.G. și 
U.R.S.S. 3 p. România 2 p.

Rezultate la înot : FEMININ: 
100 m delfin: 1. Pollack (R.D.G.) 
60,61, 2. Knacke (R.D.G.) 60,71, 
3. Ran (Olanda) 63,40 ; 400 m 
liber: 1. Thumer (R.D.G.) 4:08,81 
R.M., 2. Maas (Olanda) 4:09.40, 
3. Krause (R.D.G.) 4:14,39;
MASCULIN: 100 m bras: 1. 
Morken (R.F.G.) 62,86 R.M., 2. 
Lalle (Italia) 63,81, 3. Kusch 
(R.F.G.) 64,17; 200 m liber : 1. 
Nocke (R.F.G.) 1:51,72, 2. Krilov 
(U.R.S.S.) 1:51,77, 3. Guarducci 
(Italia) 1:52,35; 400 m mixt: 1. 
Fesenko (U.R.S.S.) 4:26,83, 2.
Smirnov (U.R.S.S.) 4:28,81, 3.
Sos (Ungaria) 4:29,24.

Adrian VASIllU

TINERII NOȘTRI 
RUGBYȘTI- LA TURNEUL’ 

DIN BULGARIA
Tradiționalul turneu de rugby 

organizat anual pe litoralul 
bulgar se va desfășura anul a- 
cesta. între 16—20 septembrie, 
la Slîncev Briag. Printre alte 
echipe reprezentative partici
pante se va număra și Selecțio
nata de tineret a țării noastre 
(jucători pină la 23 de ani). 
Forul nostru de specialitate și-a 
propus ca această formație să 
se prezinte la competiție la un 
nivel ridicat, drept care în ve
derile conducerii tehnice a lo
tului se află acum circa 50 de 
jucători. Ei vor fi supuși la 
7 septembrie unui trial. Prin
tre cei vizați se numără 
Tudose, Bogheanu, Fuicu. Voi- 
cu. Milcă, Merca, Dima, Codoi, 
Drondoie, Bonea. Zafiescu II. 
Borș, Drumea, Stroe, Grigore, 
Pojar, Mărculescu. Dacă va ti 
recuperat Bucan (accidentat in 
meciul din primăvară Spania — 
România, din C.E.) se va apela 
și la el. De asemenea. în vede
rea unei verificări cît mai 
complete a fost convocat la trial 
și Gh. Dumitru.

(Ungaria) — 10 p, Filip (Ceho
slovacia) și Ree (Olanda) — 
9V2 P. • In C.M. universitar, la 
Ciudad de Mexico, conduce echi
pa U.R.S.S. cu 8’/2 p (2), urma
tă de S.U.A. 6 p (2). Venezuela 
6 p (1), Anglia 47a P, Cuba 87a p
(2) , Mexic 3 p (3), Polonia 2’/2 P
(3) , R.F.G. 272 p (2), Brazilia 
27a P (2).

TENIS • In primul tur la To
ronto : Kodes — Fairlie 7—6, 
6—3 ; Mottram — D. Lloyd 6—2,
6— 3 ; Fibak — Meiler 6—3, 6—3 ; 
J. Lloyd — Martin 1—6, 6—2.
7— 5 ; A. Amritraj — El Shafei
6—3, 6—2. • In Marele Premiu
F.I.L.T. pe locul întîi se află G. 
Vilas — 1 422 p, urmat de B. 
Gottfried — 1 286 p și B. Borg 
75o p. La feminin, lideră este 
Chris Evert — 390 p, secundată 
de Betty Stove și Virginia Wade 
— cîte 295 p.
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