
Astă-seară, la Atena

LOTUL NOSTRU
REPREZENTATIV

DE FOTBAL
INTILNEȘTE PE 

PANAÎtlIN AlliOS
In cadrul programului de pre

gătire pentru sezonul de toamnă 
al preliminariilor C.M., astă- 
seară, pe stadionul Panathinai- 
kos din Atena, lotul reprezenta
tiv al țării noastre va întîlni 
formația-gazdă, actuala cam
pioană a Greciei și deținătoarea 
cupei. Jocul va începe la ora 
21,15, ora Bucureștiului.

Componenții lotului nostru 
au plecat ieri după-amiază, cu 
avionul, la Atena. Sub condu
cerea vicepreședintelui F.R.F.- 
și antrenor al lotului, Ștefan 
Covaci, au făcut deplasarea ju
cătorii : Moraru, Cristian, An- 
ghclini, Sătmărcanu II, Sa- 
meș, Mehedinții, Vigu, Dumi
tru, Boloni, Bălăci» Romilă, 
Iordănescu, Troi, Crișan, Dudu 
Georgescu, Zamfir. Se preco
nizează începerea partidei cu 
următorul „11“ : Moraru — An- 
ghelini, Sameș, Sătmărcanu II, 
Vigu — Dumitru, Boloni, lor- 
dănescu — Crișan, Dudu Geor
gescu, Zamfir.

Panathinaikos — antrenată 
de cunoscutul tehnician Kazi
mir Gorski, cel care a condus 
echipa Poloniei la C.M. 1974 și 
J.O. 1976, și care a cunoscut 
un sezon de mari succese, cum 
menționam — anunță urmă
toarea formație de începere : 
Konstantinou — Dimitrou, Ki- 
zas, Gonios, Stefanakis — Do- 
mazos, Livathinos, Terzanidis 
— Papadimitriou, Antoniadis, 
Alvarez.

Componenții lotului 
zentativ vor reveni joi 
amiază la București.

I
repre- 
după-

Intrat in febra întrecerilor, Virgil Atanasiu, component al echipei 
de pistol viteză, campioană europeană in 1975, tji controlează 
ținta după o serie de control Foto : I. MIHAICAFoto : I. MIHAICA

întcitînd tic inline, pc poligonul Tunari

CAMPIONATELE EUROPENE OE TIR 
SUB SEMNUL TINEREȚII

• „NOUL VAL» AMENINȚA POZIȚIILE CONSACRAȚILOR • SE VOR 
SCHIMBA, OARE, IERARHIILE STABILITE LA MONTREAL ? • CIFRE 

------------------RECORDUR] ALE j_UM!l jCARE AR PUTEA DEVENI

în anul 1977 nu s-au desfă
șurat mari competiții interna
ționale pentru arme cu glonț. 
Federațiile naționale și-au în
dreptat toate eforturile pentru 
remanierea și întinerirea lotu
rilor cu elemente de perspec
tivă, înlocuind pe mulți dintre 
titularii de la Montreal. A- 
ceastă tendință din tirul eu
ropean s-a făcut vizibilă și 
ieri, pe poligonul Tunari, unde 
toți participanții la cea de a 
XlV-a ediție a Campionatelor 
europene au făcut primele an
trenamente de acomodare : am 
întilnit mulți, foarte mulți ti
neri, care au fost înscriși în 
foile de concurs la aproape 
toate probele. Iată, de pildă, 
din echipa Cehoslovaciei face 
parte și juniorul Bretislav 
Patna, cîștigător al Turneului 
Prietenia la pistol viteză, cu 
596 p ; în reprezentativa Polo
niei au fost selecționați nu mai 
puțin de 4 juniori la pistol și 
pușcă liberă ; în fine, chiar 
formațiile de pușcă liberă 60 
f.c. și 3X40 f ale României au 
în componența lor 6 debutanți 
la o competiție de anvergură 
ca aceasta care începe mîine.

„Sigur, nu poate fi încă 
vorba — ne-a declarat Gustav 
Cinko, antrenorul reprezentati
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„Trofeul Tomis“ la volei masculin La Pitești, o remarcabilă inițiativă in cadrul „DACIADEI*

JOI TOATE BAZELE SPORTIVE 
DIN ORAȘ NE APARȚIN

ULTIMUL TEST IMPORTANT
W4//V7E4 „EUROPENELOR"
In ultima parte a lunii sep

tembrie voleiul nostru se va 
afla în fața unui nou și impor
tant examen internațional : 
Campionatele europene pentru 
seniori și senioare, găzduite de 
Finlanda. O ediție marcată de 
procesul masiv de întinerire la 
care au fost supuse, după J.O. 
de anul trecut, loturile tuturor 
echipelor fruntașe de pe con
tinent, un proces de cristalizare 
și de rodare a echipelor în ve
derea Olimpiadei de la Mos
cova din 1980.

Ca de fiecare dată înaintea 
unei competiții oficiale de am
ploare. tradiționalul turneu in
ternațional - — ■ 
cu „Trofeul 
tor echipe 
verificare a 
tare a potențialului lor, de ul
time retușuri tehnico-tactice. 
La turneul masculin care în
cepe joi în Sala sporturilor din 
Constanța și-au anunțat pre
zența citeva formații europene 

al României dotat 
Tomis“ oferă mul- 
un bun prilej de 
pregătirilor, de tes-

am 
te-

cu care 
această 
tineri concn- 
impună în- 
european pen-

vei cehoslovace, 
discutat pe 
mă — ca acești 
renți să sc 
ir-un campionat 
tru seniori. Dar e lucru clar 
că nu vor fi excluse și unele 
surprize din partea tinerilor la 
ediția găzduită de frumoasa 
dumneavoastră Capitală". îm
părtășim ideea interlocutorului. 
Așa că înaintea ’Întrecerilor a-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

VIZITA UNEI DELEGAȚII SPORTIVE 
UNGARĂDIN R. P

La invitația C.N.E.F.S. a sosit 
la București o delegație a Ofi
ciului Național pentru Educație 
Fizică și Sport din R.P. Ungară, 
condusă de tovarășul Sandor 
Beckl, președinte.

Delegația maghiară a fost sa
lutată la aeroportul Otopeni de 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport, general lt. Marin Drag- 
nea. de activiști ai C.N.E.F.S.
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incontestabil cea 
reprezentantă a 
pe continentul

mai 
vole- 
amc-

reu-Românici și-a

valoroase, între care campioana 
mondială și olimpică, echipa 
Poloniei, fosta campioană a lu
mii, reprezentativa K. D. Ger
mane, o selecționată, a U.R.S.S. 
(în care majoritatea jucătorilor 
aparțin multiplei cîștigătoare a 
C.C.E., formația Ț.S.K.A. Mos
cova), precum și revelația ul
timelor sezoane, echipa Cubei, 
medaliată cu bronz la Montreal 
și cîștigătoarea unor turnee in
ternaționale cu participare se
lectă, 
puternică 
iului de 
rican.

Echipa
nit ieri efectivele (jucătorii a- 
flați în selecționata universitară 
și cei rămași în pregătire la 
București), dcplasîndu-se la 
Constanța sub conducerea cuplu
lui de antrenori G. Uremia — 
C. Bengcanu. Din lotul lărgit 
fac parte : Udișteanu, Tuiovan, 
Dumănoiu, Gîrleanu, Păușescu, 
Chiș, Pop, Macavci, P. lonescu, 
Chifu, Țerbca, Arbuzov, Măș- 
cășan, Ignișca. A. 
și Corcheș. Dintre 
cători selecționerii 
capătul turneului, 
care ne vor reprezenta în cam
pionatul european din Finlanda.

Ion, Enescu 
acești 17 ju- 
vor alege, la 

pe cei 12

SPORTIVII ROMÂNI AU ONORAT DIN PUN
EDIȚIA-APOGEU A UNIVERSIADELOR

îutre marile eompetiț’ poli
sportive ale lumii, indi Viabil 
că Jocurile Mondiale Universi
tare ocupă locul al doilea după 
Jocurile Olimpice, atit în ceea 
ce privește reprezentarea în în
treceri a unui mare număr de 
țări, de pe toate cele cinci 
continente, cit și participarea, 
în cadrul celor opt discipline, 
a unor sportivi de mare va
loare, recordmani mondiali, lau- 
reați olimpici, campioni conti
nentali etc. Universiadele au 
prilejuit, de fiecare dată, lan
sarea pe orbita marii perfor
manțe a unui întreg eșalon de 
tineri sportivi care și-au cuce
rit, cu acest prilej, prima tresă 
a consacrării internaționale. U- 
niversiada ’77 n-a făcut excep
ție, ba se poate spune că a în
tărit regula statornicită de ati- 
ția și atîția ani !

A VIII-a Universiadă, desfă
șurată între 17 și 28 august în 
capitala Bulgariei, a însemnai 
momentul de apogeu al acestei 
competiții mondiale a studen
ților sportivi. La întreceri au 
fost prezenți 4 389 de sportivi 
și sportive din 85 de țări, cifre 
care depășesc substanțial pe cele 
înregistrate la ediția precedentă 
a competiției, cea din 1973 de 
la Moscova (2 703 participanți 
din 72 de țări). Chiar și numai 
aceste sensibile depășiri ale pre- ’ 
cedentelor „recorduri1* vorbesc 
despre marea importanță care 
se acordă astăzi întrecerilor 
Jocurilor Mondiale Universitare. 
Dar, în același context, trebuie 
să subliniem că desfășurarea

A fost de față ambasadorul 
R.P. Ungare la București, Gyor- 
gy Biczo.

în timpul șederii in țara noas
tră delegația oaspete va avea 
întrevederi cu conducerea miș
cării sportive române privind 
probleme ale colaborării dintre 
cele două organizații sportive, 
va face un schimb de păreri în 
probleme de interes comun • și 
va vizita obiective sportive.

^^^JMiercuri 31 august 1977 |

o inițiativă in- 
prins viată sub 

in munici-

Vă prezentăm 
teresantă care a _ 
impulsul „Daciadei' 
piui Pitești : o dată pe săptă- 
mînă — joia — toate bazele 
sportive și scenele în aer liber 
din oraș sint puse la dispozi
ția cite unei mari întreprinderi. 
Inițiativa aparține Comitetului 
municipal Pitești al P.C.R. și 
este menită să asigure impul
sionarea viguroasă a activității 
sportive, in strînsă legătură cu 
viata culturală, așa cum se pre
vede in Regulamentul competi
ției naționale „Dacîada". Orga
nele sportive și de cultură din 
municipiu au făcut planificarea 
unităților care urmează să be
neficieze de această măsură și 
s-a trecut la organizarea după- 
amiezelor. Cu sprijinul organi
zațiilor de partid, al organiza
țiilor U.T.C. și al comitetelor 
sindicatelor, în ziua respectivă 
— între orele 16 și 19 — pe ba
zele sportive și scenele afectate 
se organizează diferite activități 
cultural-sportive : întreceri’ (de 
atletism, fotbal, volei, tenis de 
cîmp, handbal, popice, înot ș.a.), 
jocuri distractive (fuga in saci, 
de pildă), recitaluri de muzică 
populară sau ușoară, programe 
ale brigăzilor de agitație ș.a. 
Nu lipsesc, bineînțeles, premie
rile, diplomele : „Cel mai pu- 

a acestor întreceri 
la Sofia un înalt

de pildă, 
două re- 

mondiale la atletism

propriu-zisă 
a cunoscut 
nivel calitativ, la cele mai multe 
ramuri sportive înregistrîndu-se 
cotele valorice cele mai înalte 
din istoria acestei importante 
competiții. La Sofia, 
au fost îmbunățite 
corduri
(Alberto Juantorena 1:43,44 la 
800 m . ' ' '
13,21 s la 110 mg) și au fost 
corectate, în serie, recordurile
competiției mondiale a studen

ta atletism (11 la 
9 la fete) din cele
și 18 la înot (11 la
7 la fete) din cele

și Alejandro Casanas

ților : 20
băieți +
34 probe
băieți 4-
22 de probe. Grație cifrelor per-

Cei trei luptători de aur de la 
Alexandru și Ion Păun 

formanțelor, la atletism și la 
înot este foarte lesne de făcut 
compararea rezultatelor de la 
Sofia cu cele de la precedentele 
ediții ale Universiadelor, dar 
aprecierile unor reputați spe
cialiști ai celorlalte discipline 
sportive converg, aproape fără 
excepție, către concluzia că și la 
gimnastică, la lupte, la scrimă, 
la sărituri, la polo, baschet, vo
lei, tenis, adică la toate cele 
opt ramuri înscrise în progra
mul competiției, valoarea între
cerilor de la Sofia a depășit-o 
pe cea a precedentelor dispute 
universitare.

ÎNCEPE ;• 
SEZONUL ii 

DE HOCHEI
Vineri, pe Patinoarul 

artificial „23 August" din 
Capitală, STEAUA debu
tează în C.C.E., întilnînd 
puternica echipă elveția
nă S. C. BERNA.
(Amănunte in pag. 2-3)

v-v1.v«-;

ternic din întreprinderea noas
tră", „Cel mai iute in 1977“, 
„Tenismanul nr. 1“ etc.

Cine participă la aceste după- 
amieze cultural-sportive ? Ti
neri și adulți, muncitori și func
ționari, familiile lor (inclusiv 
copii), directorii întreprinderilor 
respective (n-au lipsit de la 
nici una din unitățile progra
mate). Demn de remarcat, multi 
dintre participanfi 
„vilva" 
sint 
sport 
pășit 
dion.

Pină in 
astfel de .... .
petrochimic, întreprinderea

atrași de 
“ acestor manifestări — 
oameni care n-au făcut 
niciodată sau nici n-au 

pină acum pc vreun sta-

prezent au organizat 
activități Combinatul 

___________ " . ' ’ i de 
autoturisme Dacia, întreprinde
rea Textila, unitățile comerciale 
și întreprinderea Argeșana. Do
rind să arătăm de cit succes 
se bucură această inițiativă, fa
cem două mențiuni : de fiecare 
dată unitățile planificate au adus 
3 000—3 500 persoane ; af lind că 
nu sint prevăzute incă in plan 
pentru a primi bazele intr-o 
după-amiază, unele mari unități 
(I.T.A., Banca Națională ș.a.) 
au făcut... contestație, cerând să 
fie cit mai curind „puse in 
drepturi".

Modesto FERRAR1NI

Deci, fără nici un fel de exa
gerare, nivelul calitativ per an
samblu, al Universiadei ’77 a 
întrecut categoric realizările 
anterioare, apărind evident fap
tul că — așa cum evoluează 
astăzi sportul în întreaga lume 
— peste doi ani, la Ciudad de 
Mexico, vor fi înregistrate noi 
și noi recorduri, evoluții șl 
mai bune !

A

în ansamblul Universiadei 
’77 evoluția sportivilor români 
a fost, în marea majoritate a 
cazurilor, la înălțimea încrede
rii ce le-a fost acordată. Spor-

Sofia : Ion Draica, Constantin
Foto : R. VILARA

tivii noștri au fost printre frun
tași la mai toate ramurile în
scrise în program, la numeroase 
probe. Demonstrînd ,un admi
rabil patriotism, o lăudabilă 
putere de luptă, neprecupețind 
nici un fel de efort, punîndu-și 
în evidență pregătirea efec
tuată de-a lungul acestui an 
sportivii români au înregistrat 
acum,, la Sofia, la cea mai 
prodigioasă ediție a Universia
dei, cea mai bună evoluție a

Romeo VILARA

(Continuare in pag 2—3)



Să cunoaștem regulamentul „DACI ADEI"

DEPRINDEREA - ELEMENT HOIÂRÎTOR ÎN
Educația fizică reprezintă veriga fundamentală în cadrul marii 

competiții sportive naționale „Daciada" și are ca scop dezvoltarea 
calităților fizice, morale și de voință ale tineretului, menținerea și 
întărirea sănătății poporului, formarea și perfecționarea deprinde
rilor de a practica sistematic exercițiile fizice 
buind astfel la creșterea capacității de muncă și 
tarea multilaterală a personalității

Sub genericul „Daciadei" sînt 
reunite, într-o concepție și un 
sistem unitar, toate formele spe
cifice educației fizice, de la 
cele mai simple pînă la cele 
complexe, fiecare dintre aces
tea avînd exerciții, probe, 
norme și cerințe adecvate cu 
vîrsta, sexul, locul de muncă 
sau condițiile specifice locali
tății. Complexul polisportiv 
„Sport și sănătate", sistemul u- 
nitar de apreciere a gradului 
de pregătire fizică și sportivă 
a elevilor, studenților și mili
tarilor (S.U.V.A.), Complexul a- 
plicativ „Pentru apărarea pa
triei”, gimnastică zilnică, „îno
tul pentru toți", „Amicii dru
meției", Insigna „Pionier spor
tiv", serbările și demonstrațiile 
sportive — iată o paletă bogată 
de acțiuni și manifestări spor
tive, chibzuit întocmită și care 
oferă întregii populații, de la 
preșcolari la vîrstnici, posibili
tăți largi de opțiune, de a 
practica exercițiile fizice în in
teresul sănătății, al întăririi or
ganismului, al creșterii capaci
tății de muncă sau învățătură 
și petrecerii în mod plăcut și 
util, cu precădere 
naturii, a timpului

In mod deosebit 
ția o mențiune din 
tul „Daciadei", la 
și referit la începutul acestor 
rînduri : necesitatea formării și 
perfecționării deprinderilor de 
a practica SISTEMATIC exer
cițiile fizice și sportul.

Așadar, asociațiile și clubu
rile, organele sportive județene 
și orășenești, toți factorii cu a- 
tribuții au datoria să vegheze 
tocmai la crearea și perfecțio
narea deprinderii tinerilor, a 
oamenilor muncii, de a prac
tica sistematic exercițiile fizice 
și sportul, astfel ca, după un

în mijlocul 
liber.
atrage aten- 
Regulamen- 
care ne-am

la (.fl. de canotaj masrdin: UN PĂS ÎNAINT

și sportul, contri- 
ereație, la dczvol-

umane.
timp, fiecare
acestora. Iată de ce este ne
cesar ca toate formele și mij
loacele specifice educației fizice 
să fie temeinic explicate mase
lor de tineri și oameni ai mun
cii, pentru a fi cunoscute bine 
de către fiecare colectiv, de că
tre fiecare cetățean. Prin clu
burile și casele de cultură, prin 
gazetele de perete, prin panou
rile de afișaj, prin lozinci și 
prin munca de la om la om 
să fie desfășurată o bogată pro
pagandă în favoarea educației 
fizice, să se explice convingător 
avantajele practicării ei siste
matice.

Demonstrațiile folosind spor
tivi fruntași din întreprinderea, 
școala, facultatea, satul sau u- 
nitatea militară respectivă, ac
țiunile experimentale — unde 
este cazul — vor avea darul 
să arate cum se execută co
rect un anume exercițiu, cum 
se desfășoară o probă sau o 
acțiune, să convingă că nimic 
nu este peste puterile cuiva, 
să-i învețe pe copii, tineri sau 
vîrstnici cum se face un anume 
lucru.

Eșalonarea acțiunilor pe o du-

să simtă nevoia

EDUCAȚIA FIZICA ->
rată adecvată (și în alte zile 
decît în cele de duminică), pre
gătirea minuțioasă și anunța
rea lor din timp, avîndu-se în 
vedere specificul vîrstei, preo
cupărilor și obligațiilor fami
liare, organizarea fără reproș, 
cu asigurarea asistenței tehnice 
necesare sînt numai citeva din 
condițiile de care trebuie să se 
țină seama. Să se combată cu 
hotărîre lucrul de mîntuială, 
menit să „bifeze" un plan de 
muncă formal. Rezultatele se 
vor măsura nu cu statistici um
flate, ci cu indici obiectivi, care 
să ateste creșterea stării de să
nătate și reducerea cazurilor de 
îmbolnăvire, sporirea rezultate
lor în producție, a notelor bune 
Ia învățătură etc., toate ca ur
mare a extinderii practicării 
exercițiilor fizice de către co
lectivul respectiv. Un calendar 
bine întocmit, asigurarea con
dițiilor materiale necesare și 
a unui activ obștesc numeros și 
bine instruit vor concura la 
reușita succesului.

Acțiune de durată, complexă, 
îndeplinirea prevederilor regu
lamentului „Daciadei" cu pri
vire la EDUCAȚIA FIZICĂ A 
POPULAȚIEI trebuie să se afle 
zilnic în atenția asociațiilor și 
cluburilor sportive, a tuturor 
organelor și organizațiilor cu a- 
tribuții în domeniul sportului, 
practic a întregului activ al 
mișcării sportive.

CU

LA SULINA S-A ÎNCHEIAT CURSA DE MARE FOND PE DUNĂRE
A luat sfîrșit competiția de 

caiac, „Cursa de mare fond pe 
Dunăre", ogranizată, în 
„Daciadei" de Uniunea 
catelor din agricultură, 
trie . alimentară și ape, 
laborare cu Consiliul județean 
al sindicatelor din Tulcea. La 
această întrecere, care a în
ceput la Brăila și s-a încheiat 
la Sulina, de-a lungul a 9 eta
pe (aproape 300 km), au par
ticipat tineri sportivi din în-

cadrul 
sindi- 
indus- 
în co-

treaga țară. Trofeul oferit de 
organizatori a revenit formației 
C.S.M. Delta Tulcea, urmată în 
clasamentul general de Ancora 
Galați și de Constructorul Ti
mișoara. Cele mai bune rezul
tate la individual au fost ob
ținute la diferitele categorii de 
Ion Peia (U.T.A.), Iacob Sidor 
(C.S.M. Delta Tulcea), Mihai 
Agache, Alexandru Axente, Io
nel Plîngu și Emil Iacovici, 
toți de la C.S.M. Delta Tulcea.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

pare o primă întrebare : în ce 
măsură C.E. de Ia București 
vor constitui o poartă de in
trare a tinerilor in arena con
sacrării internaționale ? In per
spectiva J.O. de la Moscova, 
din 1980, problema este demnă 
de tot interesul.

O altă întrebare la care se 
va putea răspunde după edi
ția 1977 a campionatelor euro
pene în ce măsură se vor 
schimba actualele ierarhii din 
probele de pușcă și pistoale, 
stabilite de ultima mare con
fruntare mondială, aceea de la 
Montreal ? Pentru că, la Jocu
rile Olimpice, trăgătorii din 
R. D. Germană au dominat

clar întrecerile de la pistoale, 
în care ei au cucerit ambele 
medalii de aur și ambele de 
argint, iar cei din R. F. Ger
mania au ocupat primele două 
locuri la pușcă liberă, 60 fc... 
Așa că, dorința celorlalți spor
tivi europeni de a se revanșa 
este foarte mare. în plus, țin- 
tașii din vechiul continent sînt 
și cei mai buni din lume : tră
gătorii americani, asiatici și cei 
din Africa nu ridică pretenții 
la probele de pistoale și la 
proba de mistreț 
la pușcă liberă 
mas oarecum în 
ropenele" de Ia 
vor stabili doar
europeană Ia aceste probe, ci și 
pe cea mondială.

alergător, iar 
60 fc au ră- 
urmă... „Eu- 
București nu 
noua ierarhie

IN LUNA SEPTEMBRIE, CONTINUĂ SEZONUL 
ACȚIUNILOR TURISTICE IMPORTANTE

ÎNTREPRINDEREA DE JURISM, HOTELURI
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI

OFERĂ VARIANTE NUMEROASE PENTRU 
CONCEDIUL DV. :

ZECE EXCURSII cu autocarul pe trasee diferite ce stră- 
to-ate zonele turistice ale țării. Durata lor, între 3 și 8 
iar prețurile, diferențiate în funcție de confort și numâ-

DAR DOI ÎNAPOI (2 f.c. și
a Cam-Varianta masculină 

pionatelor mondiale de canotaj 
de la Amsterdam a oferit, în 
privința cîștigătorilor, un ta
blou aproape identic cu cel de 
Ia Montreal : K. D. Germană 
a cucerit victoria în 5 probe 
— 4+1 rame (6:39,16), simplu 
(7:12,22), 4 rame f.c. (6:16,73), 
4 vîsle f.c. (5:57,44) și 8+1 
(5:45,34) — celelalte titluri fiind 
împărțite altor trei țări. Este 
vorba de U.R.S.S., cîștigătoare 
la 2 f.c. (7:06,19), Anglia — la 
2 vîsle (6:42,83) și Bulgaria — 
la 2+1 (7:21,07).

întrecerile masculine au fost, 
ca și cele feminine, presărate 
cu o sumedenie de surprize. 
Substratul 
neașteptate 
majoritatea 
întinerirea 
xemplul cel mal elocvent fiind 
Norvegia, care a remfnțat la 
frații Hansen, campioni mon
diali și olimpici la 2 vîsle, 
precum și la întregul echipaj 
de 4 rame f.c., medaliat cu ar

acestor rezultate 
constă în faptul că 
țărilor au trecut la 
garniturilor lor, e-

3

trecut la Montreal, 
schifiști tineri, de 
și mulțumindu-se

gint anul 
prezentînd 
perspectivă 
doar cu rezultate mai modeste, 
obiectivul principal fiind ro- 
darea noului eșalon. Același 
lucru este valabil și pentru 
canotajul sovietic, ca și pen
tru cel din alte țări cu tradi
ții în sportul vîslelor și rame
lor.

După cum se știe, reprezen
tanții României au înregistrat 
Ia această 
un bilanț 
pînd locul 
locul 10 la 
me f.c. Față de Montreal, unde 
canotajul nostru masculin nu 
reușise să intre în finală, exis
tă un oarecare progres, dar 
mult prea mic pentru a putea 
crea o imagine de ansamblu 
pozitivă.

Lotul țării noastre se află 
și el în momentul de tranziție, 
cuprinzînd atît schifiști din 
„vechea generație", cit și din 
cea nouă. în vreme, însă, ce

ediție a întrecerilor 
nesatisfăcător, ocu-

V în proba de 2+1, 
2 f.e. și 11 la 4 ra-

Plcciuri pentru verificarea boierilor fruntași
»/

GALA REUȘITA, SPECTATORI PUȚINI...
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bat 
zile, 
rul zilelor de excursie, variază între 442 Iei ți 1 326 lei.
• O EXCURSIE COMBINATA în Delta Dunării. Plecări 

din 5 în 5 zile, la datele 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 și 29 sep
tembrie, din Piața Unirii hală, la orele 6,30. Costul excursiei : 
626 lei.

® TREI TRASEE MONTANE : în Ceahlău (8 zile, 475 lei), 
în Retezat (9 zile, 550 lei) și în Făgăraș (10 zile, 650 lei). 
Se asigură transport C.F.R., cină și mic dejun, ghid — înso
țitor.

• PE LITORAL, în luna septembrie, avantajele sînt nu
meroase : tarifele biletelor substanțial reduse, evitarea aglo
merației, posibilitatea alegerii stațiunii și confortului dorit, 
sejurul poate fi stabilit la un număr de zile mai mare sau 
mai mic decît clasica serie de 12 zile, numeroase excursii 
în Delta Dunării, în nordul Dobrogei, la Murfatlar, Adamclisi, 
Histria, precum și în R.P. Bulgaria.

©Stațiunile de odihnă șl tratament din întreaga țară 
oferă posibilitatea recreerii și a refacerii sănătății în condiții 
avantajoase. In luna septembrie se pun în vînzare și bilete 
pentru trimestrul IV al anului.

Procurarea biletelor, consultarea programelor, relații su
plimentare la toate fil+alele de turism I.T.H.R., din B-dul 1848 
nr. 4, B-dul N. Eăicescu nr. 35, Calea Griviței nr. 140, Calea 
Dorobanți iw. 1-7 și B-dul Republicii nr. 4 ți 68. Program de 
lucru — non stop — între orele 8 și 20 (duminica 8—13).

Un nou punct de interes al 
„europenelor" de la Tunari : 
cit de ridicate vor fi perfor
manțele celor cc se vor situa 
în fruntea clasamentelor ? 
Vollmar anticipa 570 puncte la 
pistol liber. In afara favoriți- 
lor Egrișin (568 p, în 1977), 
Vollmar (566 p), Fotteck (558 
p), au mai atins cifre mari și 
austriacul Garschal (566 p, la 
Thun), elvețianul Minder (569 
p, la campionatele naționale 
ale țării sale, in august !). Ju
decind după aceste rezultate, 
s-ar putea ca performanța de 
570 p să rămînă in urmă... Ci
fre de înalt nivel se pot reali
za și la pușcă liberă 3X40 f. 
Pînă acum, elvețianul Hurzeler 
a înregistrat 1173 p. polonezul 
Pedzisz — 1169 p, 1174 și 1171 p 
sovieticul Vlasov — 1161 p, 
vest-germanul Steinbriick — 
1165 p, suedezul Tynell — 1163 
p, iar lista este departe de a 
fi terminată. Am amintit aces
te rezultate pentru a atrage 
atenția asupra faptului că, in- 
cepînd de miine, poligonul Tu
nari ar putea deveni gazda 
unor noi recorduri europene și 
mondiale. Ar fi o cinste pe 
care una dintre citadelele tirului 
european o merită din plin. 
Sperăm că trăgătorii români 
vor reuși comportări cit mai 
bune, care să-i apropie de 
fruntași sau chiar să-i impună 
în fruntea clasamentelor.

In cadrul pregătirilor 
care le efectuează în vederea 
participării la Balcaniada de 
la Bursa (Turcia), lotul națio
nal de box a susținut o gală 
de verificare în compania pu- 
giliștilor de la Rapid. Trebuie 
să spunem de la început că 
sportivii prezentați în ring de 
antrenorii rapidiști Luca Ro
mano și 
adversari 
ponenții 
parteneri 
ceste condiții, selecționabilii au 
trebuit să depună eforturi evi
dente pentru a-și apropria 
victoria (atunci cînd au reușit), 
realizînd astfel o întrecere fru
moasă, interesantă. Păcat că o 
reuniune de bună calitate a 
fost urmărită de un număr re
dus de spectatori...

In cea mai disputată parti
dă s-au întîlnit doi 
nenți ai lotului, Gh. 
I. Șandor, meciul lor 
tuind și un criteriu de 
în echipa națională (cat. semi- 
ușoară). Deși amîndoi comba
tanții au făcut o adevărată ri
sipă de energie pentru a ob
ține victoria, meciul s-a în
cheiat cu o decizie de egali
tate. Dacă Gh. Vlad (pugilist 
cu multă experiență și posesor 
al unor 
vansate) 
decizia, 
tacticii 
care a 
cu un 
scund decît el și, deci, avan
tajat în lupta de aproape. Fo
losind mai bine alonja, Vlad 
ar fi putut convinge mai ușor 
juriul. O partidă la fel de 
disputată au realizat Gh- Oțc-

pe

Ion Vasilov au fost 
redutabili pentru corn- 
lotului și nu simpli 
de întrecere. In a-

compo-
Vlad și 
consti- 

selecție

cunoștințe tehnice a- 
n-a reușit să obțină 

aceasta se datorește 
necorespunzătoare pe 

aplicat-o în întîlnirea 
adversar mult mai

lea (lot) și tînărul rapidist V. 
Duchin, sportiv curajos, ambi
țios și destul de bine pregătit. 
Frecvența mai mare în lovituri 
a rapidistului (chiar dacă nu 
toate execuțiile sale tehnice de 
atac și-au atins ținta) și lupta 
mai ofensivă l-au ajutat să pri
mească decizia de învingător 
la puncte. La fel de spectacu
los a fost și meciul dintre Ion 
Miron (lot) și D. Pelropaviov- 
schi (Rapid). Timp de două 
reprize întîlnirea a fost egală, 
momentele de superioritate al- 
ternînd cînd de o parte, cînd 
de cealaltă. Cu un final mai 
bun — datorită unei pregătiri 
fizice superioare — Miron a 
primit decizia.

Dintre rapidiști, o frumoasă 
impresie a produs și tînărul 
Gh. Brumă (semimuscă) — 
boxer înalt, cu gardă inversă, 
curajos și bine pregătit tehnic 
— care, deși a fost depășit 
(puțin) la puncte de Săli Â- 
dem, a reușit să se remarce 
prin calitățile dovedite- La cat. 
semigrea, George Donciu (lot) 
l-a învins la puncte pe rapi- 
distul C. Florea, dar victoria 
s-a conturat mai greu decît ne 
așteptam, datorită faptului că 
Donciu a folosit, mai puțin 
decît era necesar, lovitura di
rectă de stingă, procedeu uti
lizat cu succes în 
anterioare.

Celelalte rezultate : 
rei b p. R. Nedelcu, 
b.p. V. Stancu, T.
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meciurile

AI. Tu- 
N. Popa 

V. Stancu, T. Tudor b.p.
Gh- Vasile, I. Budușan b.ab. 2 
Gh. Enachc, C. Chiraeu b.p. I- 
Lupu, I.
Bubă.

Răducu b.p. D.

Mihai TRANCA

PE MICUL
• VINERI 2 SEPTEMBRIE, ora

16 : „Trofeul Tomis" la volei 
masculin : România — R.D.G.
(transmisiune directă de la Con
stanța). Comentator : Aurelian
Brebeanu.
• SIMBATA 3 SEPTEMBRIE, ora 

16 : „Trofeul Totals" 
masculin : România — 
(transmisiune directă) ; 
finalele Campionatului 
de caiac-canoe de la 
meciul de hochei pe
Steaua — H.C. Berna din C.C.E. 
(rezumate înregistrate). Comen-

la volei
U.R.S.S. 

ora 22,15: 
mondial 

Sofia și 
gheată

ECRAN
SEPTEMBRIE, 

Dinamo Bucu- 
Craiova 
directa

totori : Vladimir Moraru ți Călin 
Antonescu.

O DUMINICĂ 4 
ora 14 : Fotbal : 
rețti — Universitatea
(Divizia A). Transmisie 
de la stadionul Dinamo. Comen
tator : Cristian Țopescu. (In pau
ză : ,,Sportivii români Ia Uni
versiada 77“ — emisiune retros
pectivă) .

■ MARȚI, 6 SEPTEMBRIE, ora 
16 : „Trofeul Tomis" ta volei mas
culin : România — Polonia (tran
smisie directă).

i

B

MARI CÎȘTIGĂTORI LA SISTEMELE 
întreaga țară, _țot mai mulți 
la sistemele “

LOTO-PRONOSPORT
Zilnic, în 

participanți __ ____ __________
LOTO, PRONOSPORT și LOZ IN PLIC 
cîștigă autoturisme și mari premii în bani.

Vă prezentăm citi va dintre numeroșii 
mari cîștigători din lunile iulie — august 
1977 :

Vatriceanu Mihail din corn. Cislău, jude
țul Buzău — LOTO — „Dacia 1300“ ; Constan
tin Ion din Tîrgoviște, jud. Dîmbovița — 
LOTO — „Dacia 1300“ ; Stratu Constantin din 
Făgăraș, județul Brașov — PRONOEXPRES
— „Dacia 1300“ ; Ursaru Florin din corn. Du- 
mești, jud. Iași — LOZ IN PLIC — „Skoda 
S 100“ ; Colac Vasile din com. Studina. jud. 
OLT — LOZ IN PLIC — „Skoda S 100“ ; Sav 
Augustin din corn. Cîmpeni, jud. Alba — 
LOZ ÎN PLIC — „Skoda S 100“ ; Ostrobrod 
Iva din București — LOTO — 48.085 lei ; Dinescu Dumitru din București — PRONOSPORT
— 36.071 lei, Burchi Gheorghe din Iași — LOTO — 50.000 lei.

Și dv. vă veți putea înscrie pe lista cîștigătorilor la sistemele LOTO-PRONOSPORT cu sin
gura condiție : SA JUCAȚI I

PRONOEXPRES,
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Invitație la hochei

STEAUA SPARGE... GHEAȚA ÎN C.C.E. 
® Bucureștenii debutează vineri în competiția 

europeană a cluburilor, întîlnind pe campioana 

Elveției, S. C. Berna
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Steaua debutează în Cupa 
Campionilor Europeni la hochei. 
Este, fără îndoială, un eveni
ment nu numai pentru va
loroasa formație bucureșteană 
dar și pentru hocheiul româ
nesc în general.

Conștient de responsabilitatea 
care îi revine, colectivul pre
gătit de antrenorul emerit Zol- 
tan Czaka și de secundul său 
Nicolae Zografi a început tim
puriu pregătirile pentru a- 
ceastă dificilă competiție. După 
o vacanță scurtă, care a ur
mat campionatului mondial, e- 
chipa a desfășurat antrenamen
te intense pe „uscat" și pe 
gheață — la Miercurea Ciuc — 
unde a și susținut cîteva jocuri, 
în ultima decadă a lunii au
gust, Steaua a participat la un 
foarte puternic turneu în Ceho
slovacia, la Opava, evoluînd în 
compania a șapte formații lo
cale, șase din prima ligă a 
campionatului cehoslovac și 
una din liga secundă. în a- 
ceste meciuri, după cum ne 
declara Zoltan Czaka, s-au ur
mărit mai puțin rezultatele și 
mai mult rularea întregului lot 
de jucători (inclusiv a debutan- 
ților Vasilescu — portar și Po
pescu — fundaș, ambii juniori), 
alcătuirea cit mal bună a li
niilor, experimentarea scheme
lor de atac și de apărare în 
fața unor parteneri valoroși. De 
notat că la Opava au evoluat 
14 internaționali cehoslovaci, 
practic lotul de elită al cam
pionilor lumii.

Tehnicienii echipei sînt, în 
general, mulțumiți de forma ju
cătorilor, toți animați de dorința 
unui rezultat bun: calificarea în 
turul doi al competiției.

ROMÂNI AU ONORAT UNIVERSIADA
ig. 1)

lalii cuce- 
gint și 14 
curi frun- 
clasat alți 

exprimă 
sportului 

enerală pe 
ma vreme, 
ida dinain- 
ontreal și 
ea dinain- 
ade.
cucerite Ia 

companie 
seamnă o 
a angaja- 
rtivii noș- 
cela de a
ieral care 
tar anic- 

icTst punct 
i și anul

pentru J.O. "76, completată și 
îmbogățită pe parcursul ulti
mului an cu noi observații, me
tode și mijloace a permis teh
nicienilor sportului nostru să 
realizeze cu elevii lor un în
semnat spor de calitate în pro
cesul general al pregătirii, să 
obțină rezultate prestigioase la 
Universiadă, dar și la alte com
petiții din acest sezon. Această 
experiență, sîntem siguri, îi va 
ajuta în viitor să ducă și mai 
departe și mai sus izbînzile 
sportului de performanță din 
țara noastră.

★
La Universiada ’77 sportivii 

români au luat parte la toate 
cele opt discipline cuprinse in 
program. La șase dintre acestea 
ei au cucerit medalii :

reprezen- 
- a!e spor- 
1 inregis- 
mai bune, 
odnice, a- 
intre cele

Gimnastica 
Lupte-greco-rom. 

.libere 
Scrima 
Tenis 
Natoție-pofo 

-înot 
Atletism

Aur Argint Bronz

la ’77 a 
1 sportiv 
irimul din 
igă Mont- 
reciem că 
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jptările, a 
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ezultatele

Dar în afara locurilor de pe 
podium, deci a locurilor meda
liate, sportivii români au mai 
ocupat și alte poziții fruntașe,

facă a-
’CTgătirii

ȘTI —
ÎÎLIN

SCULIN
17,30, pe 

i Capitală 
inirea în
de hand- 

■ Dinamo
Berlin.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Continuă lista marilor cîștigă- 

tori din luna august a.c. la se
riile de LOZ ÎN PLIC cu cîști- 
guri suplimentare ce se găsesc 
în vînzare la toate agențiile Loto- 
Pronosport, la vînzătorii volanțl 
și la unitățile cooperației de con
sum, comerțului și poștei.

Olariu Hie din com. Hilișeu 
Horia, jud. Botoșani — autotu
rism „Skoda S 100“ ; Stan Necu- 
lai din Galați — 10.000 lei, Dobre 
Gheorghe din Tîrgoviște, jud. 
Dîmbovița — 10.000 Iei, Boboc Ma
rin din corn. Stănești, jud. Ilfov 
— 10.000 Iei.

Nu uitați ! Și dv. vă veți pu
tea număra printre marii cîști- 
gători Ia LOZ ÎN PLIC dacă veți 
juca cu perseverență !

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată la ora 17,35. 
Rezultatele vor fi transmise și la 
radio în cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA

LOTO DIN 30 AUGUST 1977

Fond de cîștiguri : 608.997' lei.

De luni, Steaua se pregătește 
în București, primele antrena
mente fiind făcute pe uscat. Se 
speră ca astă-seară jucătorii să 
poată ieși pe gheață.

în privința lotului, la Steaua 
sînt puține modificări. Cum spu
neam, în prima echipă au fost 
promovați doi juniori. Gh. Hu- 
țanu și Ungureanu au primit 
dezlegarea pentru Unirea Sf. 
Gheorghe. Vineri, în primul joc 
cu S. C. Berna, gazdele vor 
utiliza următoarea formație :

Netedu, Crișan (Vasilescu) — 
portari ; Varga, Ioniță, Făgăraș, 
Justinian, Saroși, Popescu — 
fundași ; Herghelegiu, G. Szabo 
(Popa), Gheorghiu, Cazacu, Hă- 
lăucă, V. Huțanu, Nistor, Ole- 
nici, Mikioș (Bucur) — Îna
intași.

în același timp se pregătește 
și... patinoarul pentru a găzdui 
în cele mai bune condiții des
chiderea oficială a sezonului. 
Compresoarele merg în plin și, 
în ciuda caniculei, gheața s-a 
făcut ! Organizatorii au depus 
mari eforturi. în puțul de a- 
ducție au fost introduse 500 
blocuri de gheață, pentru a se 
răci apa (patinoarul se alimen
tează din lac), foarte caldă în 
aceste zile. La patinoar s-au 
efectuat și alte lucrări. S-au 
vopsit mantinelele, au fost în
locuite plasele de protecție din 
spatele porților, de la băncile 
jucătorilor și masa arbitrilor cu 
altele (care asigură o mai mare 
securitate și o mai bună vizi
bilitate), s-a revizuit instalația 
electronică ș.a.

Așadar, vineri 2 septembrie, 
cea mai timpurie reîntîlnire cu 
hocheiul în Capitală !

Valeriu CH1OSE

I

care constituite într-un clasa
ment special se prezintă astfel:

IV V VI

Atletism 2 3*
Lupte-greco-rom. 2*0

-libere 0 10
Gimnastică 12 1
Tenis 10 0
Scrimă 0 1 1
Natatie-inot 0 11
Volei' 0 1 0

Punînd alături cele două cla
samente avem imaginea clară 
a participării sportivilor români 
la cea de a VIII-a Universiadă, 
cea mai bună din istoria com
petiției.

Dar, în afara aspectelor po
zitive, preponderente, în evo
luția delegației noastre au e- 
xistat și unele lipsuri, unele 
neîmpliniri, unele comportări 
modeste sau neconvingătoare. 
Tocmai pentru faptul că Uni
versiada de la Sofia a consti
tuit evenimentul sportiv nr. 1 
al primului an al acestui ciclu 
olimpic trebuie ca analizarea 
temeinică a pregătirii sportivi
lor noștri și a comportării lor 
la această mare confruntare să 
conducă la îmbunătățirea pre
gătirii sportivilor români pentru 
J.O. din 1980 și, în același timp, 
la o serioasă impulsionare a 
activității sportului universitar 
din țara noastră.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

FAZA I

Extragerea I : 58 20 56 81 37 72 
22 34 57 18 86 39 ; Extragerea a 
Ii-a : 23 15 42 89 36 79 49 3 78 32 
87 70.

FAZA A n-a

Extragerea a m-a : 74 11 14 87 
84 52 ; Extragerea a IV-a : 90 5 
36 61 19 18 ; Extragerea a V-a : 
10 76 88 8 33 75.

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în
municipiul București de la 13 
septembrie pînă la 30 octombrie 
1977 ; în țară de la 16 septembrie 
pînă la 30 octombrie 1977 ; prin 
mandate poștale începînd de la 
16 septembrie 1977.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 28 AUGUST 
1977

Categoria 1 (12 rezultate) : 14,00 
variante a 6.347 lei ; cat. 2 : (11 
rezultate) 244,25 variante a 437 
Iei ; cat. 3 : (10 rezultate) 2.329,25 
variante a 69 Iei.
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PE MALURILE MUREȘULUI ?
Se știe că încadrarea ideală 

în postul de atacant central 
avansat pretinde o sumă de 
calități speciale : forță fizică, 
apetit de gol, simțul porții, șut 
necruțător, detentă, plasament, 
ambele picioare pe plan de 
„egalitate", spirit de luptă (în 
mijlocul unei apărări adverse, 
de regulă neiertătoare în due
lurile directe). Trebuie să re
cunoaștem că puțini fotbaliști 
cumulează un asemenea evan
tai de însușiri și tocmai aceas
ta explică criza generală de 
„numere 9” autentice. Pe fon
dul acestei lipse generale din 
fotbalul nostru, o 
speță A.S.A., acuza 
ei specială, fiind 

echipă, în 
o criză a

în

| de doi ani de zile
I în căutarea unui

„vîrf" care să su-
■ plinească un loc
I rămas vacant.
■ Preocupările e-

chipei din Tg.
I Mureș nu s-au do-
1 vedit, din fericire,

sterile. In centrul
I liniei de atac a

Etapa——- 
saîncheiat 
comentariile 
—continuă

sezo-
promovat din Di-

I
I
I
I
I

I
I
I

apărut 
nul trecut, 
vizia B, un tînăr (21 de ani) 
robust, cu numele Fanici. în
cadrarea nu a fost simplă. Deși 
fără complexe, bătăios, inco
mod în disputele aspre din ca
reul advers, Fanici părea totuși 
rigid, nesincronizat cu intenți
ile mai experimentaților săi par
teneri. Devenise deci o ches
tiune de timp cizelarea noului 
venit, aducerea modului lui de 
exprimare la numitorul comun 
dorit. Și vremea „culesului" se 
pare că a sosit. Fanici este 
astăzi un titular cert, iar creș
terea valorică a jocului său 
s-a putut observa lesne în ul
tima etapă, la Pitești. El s-a 
comportat destul de bine, iar 
golul său de kinogramă (pă
trundere elegantă a lui Faze- 
kaș, pasă înapoi la Fanici, de- 
marcat oportun, șut fără ezitare 
al acestuia) a prefigurat parcă 

candidaturii unui 
pentru funcția 

vîrfului atacant

I
I
I
I

depunerea ( 
nou fotbalist 
atît de grea a 
avansat.

F.C. BIHOR, ,,POLI“
Șl VOLARU II

Este foarte adevărat că 
Bihor nu străbate o perioadă din
tre cele ' mal fericite. In ciuda 
victoriei din prima etapă asupra 
Stelei, obținută în urma unei mo
bilizări deosebite a tuturor jucă
torilor, înfrlngerea de la Tg. Mu
reș și. mal ales, aceea în fața 
Politehnicii Timișoara, la Oradea, 
nu anunță perspective deosebite 
pentru 11-le orădean, lipsit In 
acest Început de campionat de 
cîțiva jucători ce l-au ridicat va
loarea în trecut. Ne referim la 
Kun U șl Georgescu, Încă nere- 
făcuți, la E. Naghi, transferat la 
Voința Oradea (deși mai era încă 
util pentru F.C. Bihor), ca și la 
Suclu (actualmente antrenor la 
centrul de juniori al clubului). 
Deci, indisponibilitățile, plus ju
cătorii la care s-a renunțat prea 
ușor au făcut ca antrenorul V. 
Blujdea să aibă acum la dispozi
ție un lot restrîns, dispus prea 
puțin — așa cum s-a văzut din 
partida cu politehnica Timișoara 
— să „apese pe accelerator".

La un pol cu totul opus se pla
sează „Poli". Revitalizați, parcă, 
sub bagheta lui Angelo Niculescu, 
studenții, care au Început sezonul 
cu o serie de rezultate deloc plă
cute, demonstrează că acumulările 
Încep să se vadă. Echipa pare 
alta față de trecut. Mai întîl, e 
alcătuită din jucători bine con- 
strulți, cu o pregătire fizică ce le 
dă posibilitatea să alerge în ace
lași tempou ridicat timp de... 100 
de minute. Apoi, totul în teren e 
făcut în viteză, fără pauze. Or
ganizarea jocului — cu totul alta 
față de anii trecuțl. Deși Dem- 
brovschl și Lața au strălucit du
minică, jucătorul care a muncit 
„în surdină", a făcut legătura în
tre atac și apărare, l-a marcat pe 
Ghergheli (desființîndu-1 ca joc,

ACTUALITĂȚI « ACTUALITĂȚI
O AZI, MECI INTERNATIONAL 

LA GIURGIU. Stadionul din 
Giurgiu găzduiește astăzi, cu în
cepere de la ora 17, partida ami
cală dintre divizionara ,,B“ 
F.C.M. Giurgiu și echipa Dunav 
Ruse, din divizia secundă bul
gară. (Tr. BARBALATA-coresp.).

• DUMINICA, LA MADRID ȘI 
BARCELONA, tehnicieni români 
vor urmări în jocurile de cam
pionat pe adversarii echipelor 
noastre Dinamo și Steaua, în 
vederea jocurilor de la 14 sep
tembrie din Cupa campionilor 
europeni și, respectiv, Cupa 
U.E.F.A. Antrenorul federal Cor
nel Drăgușin și Ion Nunweiller — 
antrenorul campioanei — vor 
căuta să evalueze cît mai bine 
potențialul lui Atletico Madrid, 
campioana Spaniei, iar Constan- 

și a și deschis scorul a fost Vo
laru IL Venit de la C.F.R. Timi
șoara, unde se pierdea în Divizia 
B, Volaru n a reprezentat una 
din cheile victoriei studenților, 
demonstrînd că în campionatul 
secund sînt a ti tea talente carg 
așteaptă „ochiul" în stare să le 
descopere.

Mircea TUDORAN

fotbal.

A ImdAtrînit bora ?
Unii spun că da, deși din 

actul de identitate al reșițea- 
nului reiese „negru pe alb" că 
Bora are abia 23 de primăveri! 
O vîrstă la care mulți, foarte 
mulți jucători ating treapta 
maturității, exprimîndu-se în 
teren cu convingerea fotbalis
tului care aspiră la marea 
performanță. Tînărul talentat 
de acum cîțiva ani, crescut la 

„școala bancarilor 
bucureșteni", este 
însă — actualmen
te — undeva des
tul de departe de 
ceea ce a 
Se stinge 
dispare pe nesim
țite din 
Duminică, antreno
rul Reinhardt nici 
nu l-a luat la 
Constanța, lăsîn- 

du-1 acasă „pentru slabul 
randament pe care îl dă în e- 
chipă — cum ne explica expe
rimentatul tehnician. Nu știu 
ce-i cu el, dar cînd este în te
ren joacă de parcă se apropie 
de acei ani cind trebuie să-și 
pună ghetele în cui".

Ce zici Bora ? Nu te cutre
mură faptul că nu numai 
„meșterul". așa cum din res
pect îi spuneți antrenorului 
Reinhardt, dar și alții au o ast
fel de părere despre tine ? Să 
ai 23 de ani și să fii socotit 
ca ...bătrîn ? Cineva mai spu
nea că se simte la tine că 
nu mai aștepți meciul de du
minică cu acea mare plăcere 
pe care ai avut-o în perioada 
cînd ai alergat după titulari
zare. De ce, Bora ?

Stelian TRANDAF1RESCU

promis, 
parcă,

Ion CUPEN

CVARTETUL TINEREȚII
• Schimbul de... mîine a și intrat in joc I
Foarte puțini dintre cititorii 

noștri îi vor recunoaște pe cei 
patru jucători din fotografic. 
Foarte puțini, exceptîndu-i pe 
cci din Constanța, care știu că 
prezentul „cvartet" este alcătuit 
— de Ia stînga Ia dreapta — din 
Tararache, D. Zamfir, Ignat și 
Petcu. Cel mai tînăr (D. Zamfir) 
are 16 ani, iar cel mai „bătrîn" 
(Petcu) — doar 20. Media c, bine- 
înțeles, de 18 ani.

„Cvartetul tinereții" a dat buz
na, am putea spune, pe gazonul 
ars de soare al Litoralului și a 
luat un start spectaculos. Trio-ul 
Zamfir-Ignat-Petcu (Tararache 
nu e încă titular, el stînd „la 
pîndă", gata să-și lepede trenin
gul) este cel care a impus un 
tempou nou la F.C. Constanța, 
exprimat prin 7 goluri în două 
duminici și, dacă vreți, printr-o 
înfrîngere Ia limită în fata în
vingătorilor lui Dinamo, pe ploa
ie, adică pe un teren greu, care 
nu e, în general, un aliat al ado
lescenților.

tin Cernăianu, antrenor federal, 
împreună cu antrenorul Emerich 
Jenei vor observa jocul lui 
C.F. Barcelona. Tehnicianul 
Victor Dumitrescu va înregistra 
pe peliculă momente din evolu
ția fotbaliștilor barcelonezi, în 
vederea unei minuțioase pregă
tiri a întîlnirii Stelei de la 14 
septembrie. .

• DINAMO — ALASR (Kuweit) 
4—0 (0—0). Ieri, pe stadionul
din Șos. Ștefan cel Mare, echipa 
Dinamo a susținut un joc amical 
în compania formației Alasr din 
Kuweit. Gazdele, net superioare 
în repriza a doua, au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (0—0). 
Punctele învingătorilor au fost 
înscrise de Țălnar (min. 60 și 85) 
și I. Marin (min. 80 și 82). 
Moraru SLlVNA-coresp,).

(D.

UN DERBY DE

ȚEVI, APOSTOL
Șl... AMINTIRILE
Duminica trecută, la Slatina, 

după ce, în primele minute, 
Progresul a deschis scorul din- 
tr-o fază simplă — sprint al 
fundașului stînga Ștefan Gheor
ghe, centrare precisă și „cap" 
nestingherit al lui Țevi — se 
părea că bucureștenii își vor 
impune, finalmente, superiori
tatea teoretică de foști com
petitori ai primei divizii na
ționale. Din păcate pentru e- 
chipa lui Baboie (Oaidă nu mai 
e antrenor de săptămîna tre
cută), jocul s-a ..întors" com
plet, dinamoviștii slătineni au 
devenit tot mai insistenți, mai 
ales prin intermediul unei fru
moase triplete ofensive alcă
tuită din vîrful Frățilâ II și 
„interii" Stanciu și Bălan, pri
mul operînd cu foarte mult 
calm pentru limpezirea acțiu
nilor. Dinamo Slatina a cîști- 
gat cu 3—I, Frățilă a înscris 
două goluri (primul printr-o 
foarte rapidă deviere cu capul, 
la vinclu, iar celălalt — de 
fapt al treilea — în urma unei 
frumoase pătrunderi). Cel de-al 
doilea gol a fost înscris de 
stoperul Gungiu, printr-un șut 
violent, de la aproximativ 
30 m.

După' joc, în vestiarul arbi
trilor, brașoveanul Ghiță, care 
a condus foarte bine partida, 
a făcut o reflecție care repre
zintă de fapt sinteza meciului: 
„Progresul trebuie să coboare 
pe pămini, adică să înțeleagă 
că joacă în Divizia B, unde pe 
primul plan apare efortul”. 
Observație justă, care se re
feră în primul rînd la blaza
rea din jocul lui Țevi și la 
circulația nu prea responsabilă 
a lui Apostol, prezent peste 
tot și nicăieri, 
dacă Progresul 
cît mai curind 
că și modestă, 
conta în lupta 
tuală promovare. (I. Ch.)

În orice caz, 
nu va redeveni 
o echipă harni- 
ea nu va putea 
pentru o even-

In așteptarea confirmării unor 
speranțe firești, să salutăm apa
riția „în bloc" 
de fotbaliști 
stanța. Să nu 
și Buduru au 
fond, aproape

a unor promoții 
talentați la Con- 

uităm că Livciuc 
crescut și ei, In 
concomitent cu 

cei din fotografie. Să nu uităm 
și numele unor antrenori ca Tîl- 
vescu sau Biikossi, foarte price- 
puți în descoperirea copiilor cu 
har fotbalistic de pe „Copacaba
na Mării Negre". ,

Duminică, la Petroșani,

ALTE TREI BALOANE PENTRU 
FAIR-PLAY-UL 

SPECTATORILOR
„Fair-play-ul spectatorilor", 

așa ar putea fi intitulată inspi
rata acțiune inițiată la începu
tul acestui campionat de gazeta 
„Munca", împreună cu F.R.F. 
După ce, la Pitești, în prima 
etapă, și la Ploiești, duminică, 
au fost acordate cite 3 baloane 
de fotbal cu semnăturile jucă
torilor formațiilor respective și 
din echipa națională, duminică 
acțiunea continuă la Petroșani, 
la partida Jiul — F.C. Corvi- 
nul, cînd o comisie specială va 
alege trei dintre cei mai spor
tivi spectatori. Această acțiune 
de stimulare a fair-play-ului 
tribunelor va continua pînă la 
sfîrșitul campionatului, ceea ce 
poate însemna pentru publicul 
fiecărui oraș și o pîrghie pen
tru ascensiunea în clasamentul 
„Trofeului Petschovshi".



Campionatele balcanice de călărie Ecouri despre comportarea sportivilor români la Universiadă

REPREZENTANȚII NOȘTRI
ÎN LUPTA PENTRU MEDALII LA GIMNASTICA NE-A PRODUS CLIPE ll

iaa

SIBIU, 30 (prin telefon). Pe 
baza hipică din localitate, îm
podobită sărbătorește, într-o 
ambianță caracteristică marilor 
competiții internaționale, au în
ceput întrecerile Campionatelor 
balcanice de călărie, la care 
participă sportivi din Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia, Turcia 
și România. După o frumoasă 
festivitate, în care cuvîntul de 
deschidere a competiției a 
fost rostit de tov. Nicolae Hur- 
bean, primarul municipiului, 
s-a dat startul. Primii au intrat 
în întreceri juniorii, înscriși în 
cadrul probei individuale nr. 1. 
Cu 12 obstacole, avînd înălți
mea maximă de 1,20 m și lăr
gimea de 1,40 m, parcursul, fă
ră a fi mult prea dificil, a 
avut totuși o „capcană" — o 
combinație de trei obstacole 
vopsite într-un roșu intens — 
în 
dintre 
prezenți la 
tisfacția sutelor de spectatori, 
juniorii noștri au avut o evo
luție foarte bună, dominînd 
proba. Primul care â reușit să 
termine fără nici o penalizare 
a fost Liviu Mairan cu Beia
dona. Exemplul său a fost ur
mat de Petre Fleischer cu Bo
lid si de Gruia Deac cu Năz
drăvan. Dar, iată rezultatele : 
1. G. Deac cu Năzdrăvan 0 p 
(60,3 s). 2. P. Fleischer cu Bo
lid 0 p (67,1 s), 3. " ” '

- ' ’ 0
cu
5.
P

la care

care 
cei

au căzut mulți
24 de călăreți 
start. Spre sa

PARIS, 30 (Agerpres). — Co- 
mentînd întrecerile de gimnas
tică din cadrul „Universiadei" 
de la Sofia, ziarul parizian 
,.1’Equipe" remarcă valoarea ri
dicată a concursului feminin 
care a fost dominat de Alina 
Goreac, reprezentantă a școlii 
românești de gimnastică, stră
lucit ilustrată și anul trecut la 
Jocurile Olimpice 
dia Comăneci și 
gureanu.

Românca Alina
niază comentatorul, se remarcă 
îndeosebi la paralele inegale.

exercițiul său la acest aparat 
situindu-se la un nivel foarte 
apropiat de cel al Nadiei Co- 
măneci. Campioana mondială 
universitară, cu o înfățișare 
plăcută, a fost una dintre apa
rițiile ce ne-au produs clipe de 
încîntarc, urmărind concursul 
de gimnastică, un spectacol în 
sine, care nu te plictisește 
niciodată.

Dacă Alina Goreac a domi
nat la individual, ea s-a inte
grat perfect și in cadrul unei 
valoroase echipe, în care Anca 
Grigoraș și Gabriela Trușcă au 
cucerit și ele medalii la con-

pe aparate, notează tri- 
special al ziarului „l’E-

cursul 
misul 
quipe".

sebit de echilibrată. Și aici cî- 
teva puncte din parcurs au 
constituit veritabile _ „curse" 
pentru majoritatea călăreților. 
Emoțiile au fost pînă în fi
nalul concursului, dar satisfac
țiile au fost la fel de mari ca 
și la juniori. Călăreții noștri au 
abordat cu maturitate întrece
rea, dovedind o bună pregătire, 
cinci dintre ei aflîndu-se în 
continuare în lupta pentru me
dalii. în acest caz vom mențio
na greșelile comise de Dumi
tru Velea cu Sonor și Alexan
dru Bozan cu Călin care, mai 
atenți la ultimul obstacol, ar fi 
putut termina fără penalizare. 
De remarcat evoluția cîștigăto- 
rului Constantin Vlad cu Prej- 
mer și a lui Oscar Recer cu 
Begonia, clasat pe locul doi, 
dar și ceilalți trebuie felicitați 
pentru comportarea bună. Din
tre oaspeți, călăreții bul- 

. gări și greci păstrează și ei șan
sa unui loc fruntaș. Rezultate: 
1. C. Vlad cu Prcjmer 0 p 
(61,6 s), 2. O. Recer cu Bego
nia 0 p (61,7 s), 3. Gh, Iancov 
(B.) cu Ametist 0 p (68,4 s), 
4. R. Mihalcca (R.) cu Argint 
II 0 p (71,3 s), 5. A. Kipreos 
(G.) cu Arames 0 p (76,5 s), 
6. D. Velea (R.) cu Fildeș 0 p 
(76,9 s), 7. A. Kipreos cu Tus- 
kojack 0 p (76,9 s), 8. V. De- 
mian (R.) cu Paring 0 p (78,7 s), 
9. C. Ilin (R.) cu Rondel 0 p 
(85,8 s).

Miercuri vor fi cunoscuți noii 
campioni balcanici la dresaj 
(individual și echipe) — de 
la ora 9 și obstacole individual 
(juniori și seniori) — de la ora 
15. călăreții noștri avînd po
sibilitatea să obțină locuri 
fruntașe.

de către Na- 
Teodora Un

Gorcac, subli-

SOFIA, 30 (Agerpres). — Re- 
ferindu-se la turneul de polo 
pe apă, din cadrul Jocurilor 
mondiale universitare, comenta
torul sportiv al agenției bul
gare B.T.A. evidențiază per
formanța echipei României 
„care a obținut medalia de aur, 
ceea ce demonstrează un joc 
puternic și constant ca valoare, 
din prima pină la ultima zi a 
competiției, cînd a învins selec
ționata Italici".

ROSEMARIE ACKERMANN SI INCREDIBILA El SĂRITURĂ DI Z m!
ma dată o femeie se afla în 
fața ștachetei ridicată la 2 me
tri. Și, chiar la prima tentati
vă, visul a devenit realitate, 
ștacheta, „efleurată" de picio- 
rul-„remorcă“ al recordmanei 
a rămas pe suporți. Cu fața în 
mîini, nevenindu-i, parcă, să 
creadă, „Roși" umbla năucă pe 
pistă, urmărită de fotoreporte
rii la fel de stupefiați. Aici s-a 
)

Vineri seara, pe stadionul 
olimpic din Berlinul occidental 
a fost depășită una din marile 
granițe ale atletismului : o fe
meie a sărit 2 metri la înălți
me ! Pentru mulți din iubitorii 
atletismului, îndrăgostiți de ci
fra exactă, performanța reuși
tă ' “
(R.

și 59 de kilograme. In copilă
rie visa să ajungă balerină. A 
pășit prima dată pe stadion la 
14 ani sărind 1,46 m. Ștacheta 
a făcut-o să uite baletul, dar 
mobilitatea ciștigată va rămîne 
întotdeauna unul din atuurile 
sale principale, alături de o ca
pacitate de concentrare ieșită 
din comun și detenta de... 2 
metri. în 1967 sare 1,65 m iar

de Rosemarie Ackermann 
D. Germană) — cine alta ? 
reprezintă cel mai specta

culos eveniment din istoria 
atletismului feminin, al cărui 
impact în lumea acestui sport 
poate fi comparat doar cu să
ritura de vis a lui Bob Bea
mon in 1968 la J.O. din Mexic. 
Și, oricîte recorduri a avut și 
va mai avea atletismul, oricîte 
limite vor mai fi depășite, a- 
cum acești entuziaști ar pu
tea fi cu greu contraziși.

Televiziunea ne-a arătat 
sîmbătă seara incredibila sări
tură. O armată de ziariști 
pîndea evenimentul, pentru pri-

O săritură care a intrat in legenda atletismului

U. Mairan 
p (68,9 s), 4. 
Brules Parfum 
J. Borisov (B.) 
(80,9 S), 
cu Azur

cu Beiadona
C. Filis (G.) 
0 p (69.1 
cu Lipka 
Pascovshi 
(87,4 s).

Cu deosebit 
așteptată întrecerea seniorilor 
care, așa cum era de așteptat, 
a dat naștere la o luptă deo-

s),
3
(R.)

6. R.
3 P

interes a fost

Emanuel FANTÂNEANU

La Pancearevo

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII AU FĂCUT CUNOȘTINȚA 
CU PISTA CAMPIONATELOR MONDIALE

SOFIA, 30 (prin telefon). 
Marți dimineață, pe cele 9 cu
loare perfect balizate ale lacu
lui Pancearevo, zeci de caiace 
și canoe — echipaje din 29 de 
țări — au ieșit pe apă pentru 
un prim antrenament de aco
modare în vederea campionate
lor mondiale care încep joi. Sub 
un soare necruțător, așii pa- 
delei și pagaei din 5 continente 
repetau starturi, sprintau către 
linia de sosire, vîsleau lung, 
fără grabă, înccrcînd să anali
zeze greutatea, curenții, „cap
canele" pistei.

Reprezentanții țării noastre 
lunecau pe culoarele 8 și 9, 
întoreînd în răstimpuri, mereu 
atenți la „port-vocile" rămase 
pe mal, la comenzile antreno
rilor emeriți Radu Huțan și 
Nicolae Navasart.

Cei prezenți cătau spre blon
dul Vasile Dîba — cel mai ra-

pid caiacist la Jocurile Olim
pice de la Montreal. Vasile era 
undeva la mijlocul pistei de 
1 000 m, încadrat și urmărit de 
o întreagă flotilă de echipaje 
tinere. Vislea susținut, concen
trat, cu gîndul — desigur — 
la întrecerile eliminatorii din 
serii. El va lua primul start joi, 
în reuniunea inaugurală a cam
pionatelor, la caiac simplu 1 000 
m (probă la care a cucerit me
dalia de bronz la Montreal). 
Vor fi trei serii — primii trei 
clasați urmînd să se califice 
pentru semifinale, sistem iden
tic pentru toate probele — iar 
Dîba va evolua în seria cea 
mai puternică, adică alături — 
între alții — de Rudiger Helm 
(R. D. Germană), campionul cr
umple al distanței, și Grzegorz 
Sledziewski (Polonia), campio
nul mondial al ediției prece
dente.

INTERNAȚIONALA „CUPA CIBO

Cu obișnuita-i pălărie de pai, 
Ivan Patzaichin era mai ușor 
de recunoscut printre caiacele 
și canoele prezente marți pa 
Iacul din 
Multiplul 
pare că este din nou în 
mai bună formă, canoea lui tre- 
cînd mereu linia de sosire pri
ma la toate regatele internațio
nale din acest sezon. Ivan Pat
zaichin va lua de asemenea 
startul în prima zi a campio
natelor mondiale. între adver
sarii din serie se numără ce
lebrii Matija Ljubek (Iugosla
via), campionul olimpic al pro
bei și ungurul Tamas Wich
man, unul dintre veteranii ca- 
noei, de mai multe ori meda
liat olimpic și al campionate
lor lumii.

Așadar, un prim antrenament 
al lotului nostru, cu cele două 
„vîrfuri", Dîba și Patzaichin, dar 
și cu alți sportivi valoroși, 
Gheorghe Simionov, Lipat Va- 
rabiev, Maria Cozma etc., care 
joi dimineață vor lua startul 
in cursa pentru titlurile și me
daliile actualei ediții a C.M. Nu 
ne' îndoim că rezultatele lor se 
vor înscrie pe linia frumoasei 
tradiții pe care și-au făurit-o 
de-a lungul anilor caiacul și 
canoea românească.

apropierea Sofiei, 
nostru campion se 

cea

BRAȘOV, 30 (prin telefon). 
— După schimbarea liderului 
cursei, survenită în ' _ 
Vl-a, ca urmare a unei pane 
de cauciuc, pe care a avut-o 
purtătorul tricoului galben, Ba- 
rienikov, în ultimul tur al 
cursei pe circuit, se credea că 
etapa a Vil-a, ultima, va avea 
darul să ofere celor care-i în
soțeau pe 
cele mai 
fost așa. 
în etapa 
pitorescul 
brazi a Oituzului.

Eugen Dulgheru, 
al „Cupei", s-a 
fruntea plutonului, 
apere poziția de ... 
cîteva tentative de a-și părăsi 
partenerii de întrecere, cicliștii 
sovietici, în frunte cu Barieni- 
kov, văzînd că nu reușesc, s-au 
resemnat și, astfel, apele 
liniștit !

Sprintul de la Hîrja a 
cîștigat de polonezul P. 
socki, iar cățărarea de la Oituz

etapa a

cicliști o luptă dintre 
palpitante. Dar nu a 
Ceea ce ne-a plăcut 
a Vil-a a fost doar 
traseului, pădurea de

noul lider 
instalat în 
decis să-și 

„șef“. După

fost 
Wy-

a revenit, în mod splendid, lui 
Șt. Pintecan (CIBO Brașov). 
Prin Tg. Secuiesc primul trece 
Leșkov (U.R.S.S.). Și cam a- 
cestea au fost evenimentele 
marcante ale etapei. Sosirea a 
avut loc în fața întreprinderii de 
produse zaharoase Brașov, unde 
sprintul final a fost cîștigat de 
L. Lihaciov (U.R.S.S.) cu 
timpul de 3hl9:33, media orară 
38 490 km ; 2. M. Anghel (Di
namo), 3. A.. Bobeică (Metalul 
Plopeni), 4. A. Tănase (Olim
pia București), 5. L. Roșac 
(Voința București) — toți cu 
același timp al învingătorului.

Clasamentul general : 1. Eu
gen Dulgheru (Steaua) 16hl0:24, 
2. Barienikov 
10:45, 3.
16hll:17, 
Plopeni) 16hl3:48, 
dronache
16hl3:49, 6. C. Nicolae 
Ploiești) 16hl4:03.

Vasile TOFAN

oprit flash-ul. Ce a urmat nu 
am mai putut vedea. Iar ce a 
urmat vorbește la fel de grăi
tor ca și performanța în sine 
de structura caracterului aces
tei campioane de excepție. Re
devenind în cîteva minute 
sportiva „fără nervi", absentă 
la tot ce este în jur, Acker
mann a cerut ridicarea ștachetei 
Ia 2,02 m ! I ! Este aici și un 
frumos simbol, care sintetizea
ză farmecul atletismului, 
primat odinioară de 
noastră Iolanda Balaș : 
deauna va 
care va cădea' 
din primele 
citare pe 
Ackermann 
întoarcere,
lolandei, prima femeie care a 
trecut „bariera" la 1,90 m. ~ 
fi bucurat-o, credem, mai 
ca oricare alta...

Biografia recordmanei 
binecunoscută de toți cei apro- 
piați atletismului. S-a născut 
la 4 aprilie 1952 la Lohsa. Pri
mul ei nume, cel de fată, este 
Witschas. Are 1,75 m înălțime

ex- 
marea 
„Intot- 

exista o ștachetă 
Dealtfel, una 

telegrame de feli- 
care Rosemarie 

le-a găsit acasă, la 
purta semnătura

O va 
mult

este

in 1968 — 1,71 m. 
apărut flop-ul, dar 
mas credincioasă 
ventrale pentru că 
una vezi ștacheta, 
fiecare clipă”, 
rezultatele au 
1969 — 1,76 m, 
1971 — 1,81 m, 
1973 — 1,88 m (în acel an a 
concurat în sală la București 
la „Cupa de Cristal"), 1974 — 
1,94 m (a sărit 1,90 m pe „Re
publicii", la meciul România— 
R. D. Germană — Canada), 
1975 — 1,95 m, 1976 — 1,96 m. 
în acest an, în finala „Cupei 
Europei" de la Helsinki, reuși
se 1,97 m. Toate rezultatele de 
la 1,94 m în sus au reprezen
tat recorduri mondiale (primul 
egalat). în 1974 a fost cam
pioană europeană, iar anul tre
cut la Montreal a cîștigat tit
lul olimpic.

Cind, și lâ ce înălțime va 
cădea ultima ștachetă a Rose- 
mariei Ackermann ?

Cine știe ?...

Vladimir MORARU

Atunci a 
Roși a ră- 
rostogolirii 
„întotdea- 

o simți în 
continuare, 

astfel :
în

crescut
1970 — 1,77 m,
1972 — 1,85 m,

Leșkov
4. R. Ion

5.
(Metalul

(U.R.S.S.) 16h
(U.R.S.S.) 

(Metalul 
N. An- 
Plopeni) 

(Voința

Gheorghe ȘTEFANESCU

ATLETISM a La Londra. în 
întîlnirea dintre echipele Marii 
Britanii șl R.F. Germania, gaz
dele au obținut victoria cu 125— 
86 la masculin și 94—63 la femi
nin. Rezultate înregistrate în ul
tima zi, la masculin : prăjină — 
Hopper (MB) 5,40 : 3000 m obst.
— Coates (MB) 8:28,24 ; disc — 
Wagner (RFG) 61,78 m ; 110 mg
— Price (MB) 14,09 ; feminin : 
lungime — Reeve (MB) 6.55 m ; 
200 m — Lynch (MB) 22,71 : înăl
țime — Holzapfel (RFG) 1.83 m; 
100 mg — Boothe (MB) 13,79.

CICLISM > Au continuat cam
pionatele mondiale la San Cris
tobal (Venezuela). In proba de 
semifond cu adițiune de puncte 
(amatori), victoria a revenit bel
gianului Constant Toume, cu 29 
p — 50 km tn lh 02:03,0 (medie 
orară 48,346 km). Proba 
dem" a fost cîștlgată 
slovacii Vladimir Vackar 
slav Vymazal. Ciclista 
Vera Kuznețova a obținut meda
lia de aur în proba de urmări-

re, realizînd pe 3 000 m timpul de 
3:59,22.

FOTBAL a In campionatul 
unional, la Moscova, T.S.K.A. a 
învins cu 2—1 (0—0) pe Kairat 
Alma-Ata. © După trei etape, în 
campionatul Cehoslovaciei 
duce Inter Bratislava cu 5 
urmată de Zbrojovka Bmo 
Tatran PreSov cu 4 p. Rezultate

con- 
P. 
Și

TELEX

întîlniri au fost selecționați 16 
jucători în frunte cu cunoscuții 
internaționali Maier, Vogts, D. 
Miiller, Fischer, Dietz și Flohe.

TENIS • Guillermo Vilas a 
Harrison 

învingînd In 
pe Ilie Năs- 

Boston : 
. 6—1 ;

6—2,' 
Jimmy

de „tan- 
de ceho- 
și Miro- 
sovietică

mai importante înregistrate în 
etapa a 3-a : Sparta Braga — 
Jednota Trencin 5—0, Bohemians
— Dukla Praga 3—2, ZVL zilina
— Inter Bratislava 0—2, 
Bratislava — Skoda Plsen 
• Echipa R.F. Germania, 
ploană mondială, va susține la 7 
septembrie, la Helsinki, un meci 
amical în compania reprezentati
vei Finlandei. In vederea acestei

Slovan
2—0. 

cam-

• Guillermo Vilas 
cîștigat turneul de la 
(statul New York), ' 
finală cu 6—2, 6—0 . 
tase. • Semifinale, la 
Orantes — Fillol 6—3, 6—0. 
Dlbbs — Fibak 4—6, 6—3, 
7—5 • Participarea lui 
Connors la turneul de la Forest 
Hills (ale cărui tururi prelimi
nare au început de luni) este 
pusă sub semnul întrebării, de
ținătorul titlului de la ediția tre
cută fiind bolnav de gripă. El va 
lua totuși startul, dacă organi
zatorii vor accepta să-i amîne 
primul meci.

YACHTING s Campionatul 
mondial pentru clasa ,,Snipe" a 
luat sfîrșlt la Copenhaga cu vic
toria brazilianului Boris Oster
gren, urmat în clasament de 
Tom Nute (S.U.A.) și Marco 
Paradeda (Brazilia).
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