
La intreprinderea de Mecanică Fină

PE AGENDA COMITETULUI DE PARTID 
SPORTUL ESTE SCRIS CU MAJUSCULE 
© in prim-pian : „DACIADA" © Echipa de fotbal a 
muncitorilor a promovat în Divizia C ©O bază 

sportivă care place tuturor
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Ceea ce știam la plecarea din 
redacție era că la întreprinderea 
de Mecanică Fină din Capitală 
există o echipă de fotbal care 
in ultimii 3—4 ani a mers din 
succes in succes, promovind 
mereu : din campionatul secto
rului în categoria „promoție", 
de aici in „onoare", iar in 
această primăvară — după 
jocuri de baraj — în Divizia C. 
A fost de ajuns să se știe din 
partea cărui ziar venim și, ime
diat, am avut în preajmă 
oameni dispuși să ne dea cit 
mai multe relații.

— Cum se explică succesele 
echipei de fotbal ? — a fost 
prima noastră întrebare.

— Cum nu se poate mai sim
plu — ne-a răspuns ing. Ștefan 
Blaier, președintele asociației 
sportive Mecanica Fină. A fost 
mai întîi dorința de a se face 
ceva serios și pe urmă totul a 
mers strună...

Așa am aflat, de la interlo
cutorul nostru, și de la alții, 
cam ce s-a întreprins pentru a 
se face „ceva serios". Comitetul 
de partid a recomandat celor ce 
răspundeau de sport să formeze 
o echipă în care să nu mai exis
te „vedete", „îndrăgostiți de... 
alcool", „păsări călătoare", ci 
doar tineri — fotbaliști talentați 
— remarcați și la locul de mun
că sau dornici să învețe o mese
rie, să lucreze in întreprindere. 
Evident, n-a fost de ajuns să se 
aleagă un lot. Greul, după cum 
ni se spunea, a urmat abia după 
aceea, cînd, cu tinerii aleși, tre
buia să se realizeze ceea ce se 
aștepta de la ei. La început au 
fost încadrați toți în aceeași sec
ție — pentru a se cunoaște și 
împrieteni — unde s-au califi
cat. Mare preț s-a pus in acest 
timp pe educarea lor, pentru a-i 
face să devină toți tineri de 
nădejde, oameni care să se poar
te corect, disciplinat, la locul

Patru zile de întreceri pe lacul Pancearevo

PERFORMERI DE VALOARE LA C.M. DE CAIAC-CANOE
© Participă sportivi din aproape 30 de țări © In se
riile eliminatorii echipaje puternice la fiecare probă

SOFIA, 31 (prin telefon). La 
ora cind aveți în față aceste 
rînduri caiaciști șl canoiștl din 
aproape 30 de țări se pregătesc 
să ia startul în cea de a 13-a 
ediție a campionatelor mondia
le. La oqj 9, fostul nostru 
campion la caiac, Otjo Tomiuc, 
starterul șef al campionatelor, 
va da plecarea în prima cursă 
eliminatorie — caiac simplu 
1 000 m. In seria a 3-a a aces
tei probe va evolua, pe culoa
rul 1, campionul român Vasile 
Dîba. El va avea ca adversari 
pe Stige (Norvegia), Hitoshi 
(Japonia), Dancev (Bulgaria), 
Helm (R.D.G.) — campionul o- 
limpic al probei, Burny (Bel
gia), Sledziewski (Polonia) — 
campionul mondial „en titre" 
și Flamand- (Mexic).

La 10 minute după Diba va 
lua startul, în prima serie la 
canoe simplu, 1 000 m, Ivan 
Patzaichin. Patzaichin va avea 
ca vecini de culoar pe Wich- 
mann (Ungaria) și Ljubek 
(Iugoslavia). 

lor de muncă, pe terenul de 
sport, în viața de toate zilele. 
Rezultatele au fost cele aștep
tate. Echipa a obținut succese 
iar. jucătorii ei au devenit oa
meni respectați in întreprindere 
mai întîi de toate pentru pre
gătirea lor profesională și ran
damentul in producție. Este ca
zul golgeterului Teodor Stoiciu, 
al căpitanului echipei Gh. Ian- 
cu — ambii ajustori, al lui 
Vasile Răchinoiu — montator, 
Mielu Feșchiu — rectificator, 
Dumitru Voicu — strungar ș.a.

„în munca de educare a spor
tivilor — ni s-a spus de mai 
multe ori — de formare a lor 
ca oameni pe care să se poată 
conta în societate nu s-a făcut 
nici o concesie". Și, ca dovadă, 
ni s-au dat două exemple : un 
jucător foarte bun care s-a abă
tut de la.normele de disciplină, 
iar mai apoi un antrenor, sub 
conducerea căruia se obținuseră 
unele succese, dar care n-avea 
metode bune, au rămas... buni 
meseriași in întreprindere. Echi
pa de fotbal a renunțat la ei !

— Cred că nu puteți pleca de 
la noi — ne-a spus Emilian 
Pîrvu, vicepreședinte al comi
tetului sindicatului — fără a 
ne vedea baza sportivă. Ne mîn- 
drim cu ea, este ceva deosebit.

Avea dreptate tovarășul Pirvu. 
Realizarea celor de la Mecanică 
Fină este cu totul remarcabilă. 
Pe marginea lacului Pantelimon, 
pe un fost teren viran de pe 
șoseaua Cățelu a fost amenajată 
o excelentă bază sportivă (te
renuri de fotbal, volei, tenis, 
pistă de alergări și pistă apli
cativă, popicărie, ring de box, 
un grup social modern cu în
călzire centrală).

— Ținînd seama de numărul 
mare de angajați din întreprin-

Modesto FERRARIN1

(Continuare în pag 2—3)

Iată și celelalte probe în ca
re vor evolua joi sportivii ro
mâni : K 1 F : Maria Cozma. 
alături de Korșunova (U.R.S.S.), 
Kiimpfer (Elveția), Hajna (Ceho
slovacia), Knoppe (Franța), 
Peacock (Anglia) ; K 2 — 1 000 
m : Nicușor Eșeanu — Roman 
Vartolomeu (titularizat în locul 
perechii Benjamin Borbandi— 
Policarp Malîhin, ultimul fiind 
indisponibil) cu adversari prin
cipali din Ungaria, Polonia, 
R. F. Germania și Italia ; C 2 
— 1000 m: Petrică Marcov — 
Gherasim Munteanu, alături de 
redutabilii Buday — Frey (Un
garia) și Opara — Gronowicz 
(Polonia) ; K 2 — F : Agafia 
Orlov — Nastasia Nichitov, în 
serie cu echipajele Bulgariei, 
U.R.S.S., Cehoslovaciei etc. ; 
K 4 — 1000 m : Vasile Dîba, 
Mihai Zafiu, Chirilă Simion, 
Niculai Simlocencu, alături de
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ASIĂZI START ÎN CEA DE A XIV-a EDIȚIE
LA POLIGONUL *

« A CAMPION A TEL OR EUROPENE DE TIR
f

© Deschiderea oficială a competiției © în prima probă — pistol liber — 84 de 
concurenți © Amănunte despre loturile noastre reprezentative

Astăzi, pe poligonul Tunari, se 
vor da primele starturi în în
trecerile ediției a XIV-a a Cam
pionatelor europene pentru ar
me cu glonț. Programul zilei 
cuprinde festivitatea de deschi
dere, la ora 9, găzduită pe pla
toul central al poligonului. în 

Cehoslovacul Petr Kovarik (primul din dreapta), împreună cu 
colegii săi de echipă, plănuiește repetarea performanței de la 
ediția din 1975 a „europenelor" : ciștigarea titlului de campion al 

continentului la pușcă liberă, poziția in genunchi 
Foto : S. BAKCSY

reprezentanții Iugoslaviei, Bul
gariei, Ungariei, R. D. Ger
mane, Poloniei și Norvegiei.

Pentru semifinalele de sîm- 
bătă se califică, în toate curse
le, primele trei echipaje, cele
lalte urmînd să tragă în re
calificări.

Cîteva amănunte înaintea 
marelui start: la pista lacului 
este calm plat, mai puțin în 
taberele sportivilor. Caiaciștii și 
canoiștii români așteaptă în
crezători întrecerile, deciși să 
colecționeze cît mai multe me
dalii. Le dorim succes !

Vasile TOFAN
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jurul căruia flutură drapelele 
celor 26 de țări reprezentate în 
această prestigioasă competiție. 
Apoi, la ora 10, va începe pri
ma probă, aceea de pistol liber. 
Sînt înscriși 84 de trăgători. Re
prezentanții noștri în această 
întrecere : Liviu Stan (566 p în

1977), Laurențiu Pop (558 p), 
Marinică Trușcă (563 p) și Lu
cian Giușcă (561 p).

Acum, la startul Campionate
lor europene, ediția 1977, cîteva 
cuvinte despre ultimele noutăți 
aflate din tabăra țintașilor 
români. Atmosfera este tonică, 
fiecare dintre trăgătorii noștri 
fiind hotărît să facă totul pen
tru o comportare demnă, pen
tru a obține rezultate cît mai

RETROSPECTIVA PARTICIPĂRILOR ROMÂNEȘTI IA C. E.
Istoria participării trăgători

lor români la campionatele 
europene jalonează un drum 
care începe undeva pe la mij
locul clasamentelor și se ter
mină pe treptele podiumului. 
Dar, să ne întoarcem cu 21 de 
ani în urmă...

1956. Este anul in care Bucu- 
reștlul primește cinstea orga
nizării primului campionat eu
ropean de tir. In vederea aces
tui eveniment se construiește 
poligonul Tunari, considerat

Campionatele balcanice de călărie

Joi 1 septembrie 1977 1

ridicate și clasări cît mai bune 
în ierarhiile finale. Antrenorii 
Teodor Coldea și Gavrilă Ma
ghiar, de la loturile de pistol 
liber și viteză, ne declarau ieri : 
„Ne-am pregătit cu multă con
știinciozitate ; am căutat să asi
gurăm un caracter științific to
tal pregătirii efectuate ; atit an
trenorii cît si sportivii ne-am 
pus cu toții în slujba realiză
rii unui program de antrena
ment cit mai eficient, toată ex
periența pe care am acumu
lat-o. Aceste lucruri sînt vala
bile pentru reprezentanții din 
toate probele înscrise în progra
mul Campionatelor. Din aceste 
motive, credem vă vom urca pe 
podium".

A fost definitivată și echipa 
care va participa la întrecerea 
de pușcă liberă 60 fc, care se 
va desfășura mîine, de la 
ora 9. Iată componența ei : Ilie 
Codreanu, Romulus Ntcolescu, 
Marin Marin și Marian Oncică. 
Pentru proba de pușcă liberă 
3x40 f, locul lui Marin va fi 
luat de Ionel Trăscăveanu.

Oaspeții poligonului Tunari, 
care vor intra în concurs în 
zilele următoare, efectuează. în 
continuare, antrenamente de 
acomodare. Se retușează ulti
mele amănunte tactice, se cau
tă cea mai propice ambianță 
psihică, favorabilă marelui re
zultat. „Mă aflu de două zile la 
București — ne mărturisea ita
lianul G. Liverzani, recordmanul 
mondial al probei de pistol vi
teză — și am asistat la o pre
gătire de concurs de excepție, 
din partea fiecărui trăgător. 
Sînt sigur că și rezultatele ce 
se vor înregistra, începînd de 
astăzi, vor fi pe măsură".

Radu TIMOFTE

unul dintre cele mai moderne 
din Europa. Participarea tră
gătorilor noștri la această pri
mă ediție a „europenelor11 s-a 
soldat, însă, cu clasări modes
te. A fost cucerită, totuși, o 
medalie de argint pe echipe, 
dar într-o probă — cerb aler-

PAUL GORETT1
— antrenor

(Continuare în pag a 4-a)

UN NOU SUCCES DOUA VICTORII ÎN PROBELE DE OBSTACOLE
AL GIMNASTICII ROMÂNEȘTI

Cristina Itu învingătoare la Tokio

CRISTINA ITU

TOKIO, 31 (Agerpres). — 
Tînăra gimnastă româncă, Cris
tina Itu, a obținut un succes 
remarcabil în concursul inter
național feminin de la Tokio, 
clasîndu-se pe primul loc la 
individual compus (numai exer
ciții libere) cu 38,55 puncte, 
fiind notată cu 9,70 la bîrnă, 
9,60 la sol, 9,65 la paralele și 
9,60 la sărituri. Pe locul doi 
s-a clasat Stephanie Williams 
(S.U.A.) 38,35 puncte, urmată
la rîndul său de Galina Ionas 
(U.R.S.S.) 38,25 puncte, Svetlana 
Agapova (U.R.S.S.) 38,15 puncte, 
Svetlana Zelikova (Cehoslova
cia) 37,55 puncte, Eva Mareș- 
kova (Cehoslovacia) și Erika 
Csanyi (Ungaria) ambele cu 
37,45 puncte. La concurs au 
participat tinere gimnaste din 
8 țări : România, U.R.S.S., Ca
nada, Cehoslovacia, Ungaria,
S.U.A., R. F. Germania și Ja
ponia.

SIBIU, 31 (prin telefon). în 
fața unui numeros și entu
ziast public s-a desfășurat pro
ba nr. 2 de obstacole pentru 
juniori și seniori din cadrul 
Campionatelor balcanice de că
lărie, rundă decisivă pentru 
stabilirea noilor cîștigători. Spre 
satisfacția celor prezenți, ju
niorii noștri au avut o com
portare excelentă, dominînd cu 
autoritate întrecerea.

După încheierea parcursului 
de bază, 10 concurenți au ter
minat fără penalizare și, con
form regulamentului, a fost 
necesar un baraj. Din păcate, 
de aid a lipsit cîștigătorul din 
prima zi, Gruia Deac, cu Năz
drăvan. El a pierdut astfel 
șansa de a ocupa locul I.

In urma barajului, în care 
cel mai periculos adversar al 
tinerilor noștri călăreți, Jifko 
Borisov, cu Ribka, a fost pe
nalizat cu 4 p., proba a fost 
cîștigată de... trei sportivi ro
mâni. Pentru comportarea lor 
meritorie, ei și antrenorii lor 
merită calde felicitări.

Iată clasamentul final : 1.
Peter Fleischer (R) cu Bolid

— 4 p., campion balcanic de 
juniori, 2. Liviu Matran (R) 
cu Beladona — 6 p., 3. Mircea 
Neagu (R) cu Căprioara — 8 
p., 4. Juri Dinev (B) cu Tidra
— 12 p., 5. Gruia Deac (R) 
cu Năzdrăvan — 12 p., 6. Jifko 
Borisov (B) cu Ribka — 13 p.

Cu o deosebită emoție a 
fost așteptată întrecerea se
niorilor în care echilibrul va
loric era mai pregnant decît în 
cea a juniorilor. Acest fapt a 
fost demonstrat și de situația 
punctajului, dintre cei 24 de 
sportivi prezenți la start doar 
4 reușind să termine parcursul 
de bază fără nici o penaliza
re : reprezentanții noștri Du
mitru Velea cu Sonor și Ion 
Popa cu Piersic, precum și că
lăreții bulgari Boris Pavlov cu 
Gimnastic și Dimităr Ghenov 
cu Gloria.

Primii doi clasați în proba 
nr. 1, C. Vlad cu Prejmer și 
O. Recer cu Begonia, au greșit 
la un obstacol, neintrînd în 
baraj.

O evoluție bună a avut în 
continuare Dumitru Velea, care 
și-a văzut, în cele din urmă,

GRUIA DEAC

răsplătite eforturile. obținînd 
titlul de campion balcanic.

Următoarele două locuri au 
revenit tot unor concurenți ro-

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)



al decatlonistului englez 
Thompson, unul dintre 
specialiști care au tre- 
8 000 de puncte în acest 
sau ale tinerelor atlete

întîlnim pe podium 
aceste nume ; cu si- 
vom afla între frun- 
trei ani, la Jocurile

români au
— Ghipu a

A IV-a ediție a campionate
lor europene de atletism pen
tru juniori, desfășurată la Do
nețk, cu participarea a 600 de 
tineri sportivi din 26 de țări 
de pe continent, a confirmat 
pe deplin așteptările, perfor
manțele înregistrate — în po
fida timpului adesea potrivnic 
— confirmînd ștergerea dife
rențelor între rezultatele tine
rei generații și cele ale senio
rilor. Nici nu e de mirare, 
cînd între laureații de la Do
nețk întîlnim numele lui Vla
dimir Iașcenko, recordmanul 
mondial al seniorilor la sări
tura în înălțime — care a fost 
foarte aproape de a fixa re
cordul lumii la 2,35 m ! —, al 
finlandezilor Ari Paunonen, 
semifondist ce și-a cîștigat de
ja o faimă europeană în rîn- 
dul seniorilor, și Arto Brygga- 
re, sprinter și hurdler de mare 
talent, 
Daley 
puținii 
cut de 
sezon, 
din R. D. Germană, care au 
cucerit 11 din cele 14 titluri 
decernate în probele feminine. 
S-ar putea ca anul viitor, la 
„europenele" de seniori de la 
Praga, să 
multe din 
guranță le 
tași peste 
Olimpice de la Moscova.

★
CE A ÎNSEMNAT PEN

TRU ATLETISMUL ROMA
NESC PARTICIPAREA LA 
CAMPIONATELE CONTINEN
TALE ALE JUNIORILOR ? Din 
păcate, suma evoluțiilor celor 
14 reprezentanți duce la con
cluzia că actuala generație a 
juniorilor noștri nu are un ni
vel competitiv Ia nivel euro
pean, aflîndu-se mult sub va
loarea celor din prima jumă
tate a deceniului. La Duisburg, 
în 1973, juniori 
urcat pe podium 
fost campion Ia 1 500 m ! — ca 
și la Atena în 1975. La Donețk 
cel mai bine clasat a fost A- 
drian Proteasa — locul 5 la 
înălțime. El este singurul care, 
reeditindu-și cea mai bună 
performanță dinaintea C. E. 
(2,18 m), ar fi putut urca pe 
podiumul competiției (a căzut 
însă, din cauza pistei alune
coase, la calificări și apoi a 
sărit cu frică). Au mai reușit 
să se califice în finale Adrian 
Miklos (800 m), Mircea Mihail 
(triplusalt), Eugenia Baciu 
(400 m), Steluța Duculescu
(greutate) și Elena Anghel 
(disc), dar ei nu au contat în

EXPEDIȚIE NAUTICĂ DEDICATĂ
CLNI LNAHULlil INDEPENDENȚEI
In portul Calafat s-a dat star

tul expediției nautice „Centenarul 
Independenței României", acțiune 
inițiată de C.C. al U.T.C., cu pri
lejul importantului moment săr
bătoresc din Istoria națiunii noas
tre si în cadrul competiției na
ționale „Daciada" Peste 100 de 
tineri muncitori, elevi și stu- 
dențl din aproape toate județele 
au pornit cu bărcile ” "
spre Cernavodă.

Paralel cu acțiunea 
turistică propriu-zisă, 
cursul a 11 zile sportivii parti
cipă, împreună cu tinerii • din lo
calitățile de pe malul românesc 
al fluviului, la bogate și instruc
tive manifestări cultural-artistlce, 
la întreceri sportive diverse.

pe Dunăre,

sportivă șl 
pe par-

• „CUPA HUNEDOARA" 
la fotbal, competiție organi
zată de redacția gazetei 
„Drumul Socialismului" din 
Deva, a revenit divizionarei 
B Mureșul Deva, care a dis
pus în finală cu 1—0 de Au
rul Brad, prin gotul înscris 
de Culea o RM. VILCEA a 
găzduit în ultima vreme o 
serie de competiții sportive 
sub genericul „Dacladei", la 
care au participat numeroși 
tineri. Pe platforma chimică, 
de exemplu, s-a disputat 
„Cupa chimistul" ‘ -
(cîștigată de echipa 
lui aprovizionare), 
de popice „Oltul" a 
un reușit concurs ________
de Consiliul județean al sin
dicatelor (primii clasați au 
fost Dorinica Fllsk șl Vaslle 
Roșea), iar pe un traseu de 
lingă barajul hidrocentralei 
de pe Olt s-a desfășurat o 
întrecere de cros • MEM
BRII Salva montului din Bra
șov au amenajat două noi 
refugii alpine. Unul pe 
Curmătura Zîrnel (în Făgă
raș) și altul la Scara (în 
Bucegi). Cele două refugii au 
o capacitate de 14 locuri « 
NOUA PROMOVATA In Di
vizia B Gaz metan Mediaș a 
început campionatul. prin 
grija conducerii asociației,

La fotbal 
serviciu- 

pe arena 
avut loc 
organizat

lupta pentru stabilirea locuri
lor fruntașe, așezîndu-se resem
nați pe ultimul loc. E drept, 
ceilalți componenți ai delega
ției nu au reușit nici atît — 
Constantin Halichias a ratat 
decatlonul, Cristina Cojocaru, 
Emil Grecescu și Maria Radu 
au fost eliminați în 
semifinale în probele 
fond etc.

Au concurat slab 
noștri la Donețk ? Da, pentru 
că nici unul nu și-a îmbună
tățit recordul personal. Sosi
rea cu numai cîteva ore înain
te de start și lipsa de expe
riență competițională pot fi 
acceptate, cu oarecari rezerve, 
ca circumstanțe atenuante, dar 
problema rămine aceeași.

Important de reținut este 
faptul că chiar în condițiile 
unui randament maxim al ju-

serii sau 
de semi-

juniorii

LOCUL î DIN... 8 ECHIPE!

Cit mai urgent
Recent s-au desfășurat in 

Ungaria întrecerile „Turneu
lui Prietenia" la handbal, 
competiție rezervată juniori
lor născuți in 1958 și mai 
tineri, la care au luat parte 
reprezentativele a 8 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană, Polonia, 
România, Ungaria și U.R.S.S. 
La finele acestei ‘ . 
competiții, echipa de juniori 
a țării noastre a Înregistrat 
unul dintre cele 
rezultate (dacă nu chiar cel 
mai slab), CLASlNDU-SE 
PE LOCUL 7 ! Iată, dealtfel, 
clasamentul turneului : 1.
Cehoslovacia, 2. R. D. Ger
mană, 3. U.R.S.S., 4. Unga-

importante

mai slabe

PREGĂTIREA „SCHIMBULUI DE MIINE",
PROBLEMĂ VITALĂ

A PERFORMANTEI SPORTIVE ROMANEȘTI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

niorilor noștri — performanțe 
la nivelul recordurilor perso
nale, sau chiar puțin deasupra 
lor — situația generală nu s-ar 
fi schimbat. Decalajul între 
fruntașii atletismului tiriăr de 
Ia noi și elita continentală es
te prea mare. Numărul mare 
de victorii la Balcaniada de la 
București a ascuns întrucîtva 
realitatea (mai ales după două 
ediții extrem de slabe), uitîn- 
du-se că în afară de Bulgaria 
— cu un număr aproape egal 
de succese — ceilalți parteneri 
nu reprezintă mare lucru la 
nivel internațional. Campiona
tele de la Donețk au repre
zentat un duș reee, sperăm, o 
trezire la realitate care să a- 
ducă cu sine măsuri pentru 
redresare, precum și o schim
bare a opticii antrenorilor noș
tri în privința lucrului cu ju
niorii în tot cursul anului. Cu 
două antrenamente pe zi în 
Poiană în lunile iulie și au
gust, în perioada vacanței șco
lare, nu se poate face atletism 
de mare performanță !

La Donețk atletismul nostru 
a mai pierdut un tren. Și va 
mai pierde și altele, tot încer- 
cînd să călătorească... fără bi
let !

Vladimir MORAR'J

ria, 5. Polonia, 6. Bulgaria, 
7. România, 8. Cuba.

Rezultatele juniorilor noș
tri au fost unul mai sur
prinzător decît altul : 28—30 
cu Cuba (!), 20—30 cu R. D. 
Germană, 21—23 cu Ungaria, 
18—25 cu Polonia, singura 
victorie fiind realizată în fața 
echipei Bulgariei, 27—21...

A ocupa locul 7 din 8 
echipe — iată o antiperfor- 
nianță greu de acceptat pen
tru o disciplină cum 
handbalul, sport in 
România se numără 
mulți ani printre fruntașele 
elitei mondiale ! Comporta
rea juniorilor noștri la acest 
turneu ridică serioase semne 
de întrebare asupra viito
rului nu prea îndepărtat al 
handbalului masculin din 
România. Se pune proble
ma, în primul rînd, cu ce 
elemente vor fi primenite în 
anii următori loturile de se
niori și de tineret. După 
cele intîmplate Ia Debrețin, 
există slabe speranțe ca o 
parte dintre componenții de 
acum ai echipei de juniori 
să poată fi promovați, mai 
devreme sau mai tîrziu, în 
eșaloanele superioare.

In al doilea rînd, există

RALIUL MOTORETELOR „MOBRA“

Sâ cunoaștem r

ORELE PETRECUT
A

ANI ADAUGAȚI

este 
care 

de

„Performant a" handbaliștilor la 
„Turneul Prietenia" nu mai cere nici 
explicații, nici justificări. Se cer fapte.

— fapte !
un semn de întrebare în 
ceea ce privește productivi
tatea secțiilor de handbal ale 
școlilor sportive din țară, 
care raportează mereu efec
tive complete din punct de 
vedere NUMERIC, dar uită 
să privească obiectiv, auto
critic, VALOAREA acestor 
efective. A pierde un joc 
internațional cu reprezenta
tiva Cubei, țară în care 
handbalul se practică de 
foarte puțin timp în com
parație 
seamnă 
A ceda 
tivei R. 
diferență 
luri este un lucru la fel de 
nepermis. In fine, a pierde 
la 7 goluri în fața echipei 
Poloniei, țară în care hand
balul cunoaște o ascensiune 
vertiginoasă în ultimii ani, 
Înseamnă o nouă dovadă că 
viitorul nu se arată prea 
roz ! Și, să nu uităm, la 
Debrețin jucătorii noștri nu 
au întîlnit în meci direct pe 
cîștigătoarea turneului, Ce
hoslovacia, și nici pe ocu
panta locului III, echipa 
U.R.S.S.

Explicația „accidentului" — 
la care se mai apelează în 
asemenea situații — nici nu 
poate intra in discuție. Sin
gura explicație este aceea a 
valorii (dacă mai poate fi 
vorba de valoare) sub orice 
critică, DETERMINATA DE 
MUNCA SLABA A MAJO
RITĂȚII ANTRENORILOR 
de la acest nivel (Inclusiv 
cei aflați la cîrma lotului de 
juniori — V. Ioniță și E. 
Fuchiu), de pregătirea do
vedită insuficientă cu care 
absolvenții I.E.F.S. și ai ce
lorlalte facultăți de educație 
fizică obțin in ultimii ani 
specializarea în handbal, de 
slabul control și de măsurile 
lipsite de fermitate luate de 
federație !

Tragem acest semnal de 
alarmă pentru că handbalul 
masculin românesc s-a an
gajat să cucerească me
dalia olimpică de aur. 
Nu așteptăm nici expli
cații și nici justificări 
ca după Olimpiada de la 
Montreal, d MASURI FER
ME, URGENTE, menite să 
aducă pe drumul cel bun 
activitatea cu juniorii.

cu România, In- 
un eșec nepermis. 
în fața reprezenta- 
D. Germane la o 
de 10 (zece !) go-

Horia ALEXANDRESCU

SE REIA DE LA JUMATATEA TRASEULUI
Campionatul republican de re

gularitate și rezistență rezervat
motoretelor românești „Mobra“
se reia de la jumătate de drum, 
iată cum arată clasamentele după 
prima parte a competiției : indi
vidual — 1. A.^Benedek (Steagul 
roșu Brașov) 1 887 p, 2. L 
nescu (St. r. Bv.) 1 896 p, 
Lucaci (St. r. Bv.) 1 923 p, 4. P. 
Popescu (Torpedo zămești) 1932 
p, 5. Gh. Banu (C.M. — I.I.R.U.C. 
Buc.) 1 937 p, 6. D. Vasilescu 
(C.M. — I.I.R.U.C. BUC.) 1 957 p ; 
echipe — 1. Centrul moto — 
I.I.R.U.C. Buc. 385 p, 2. Steagul 
roșu Brașov 524 p, 3. Torpedo 
Zărnești 762 p (din 14 echipaje).

Io- 
3. P.

cu terenul de joc regazonat 
șl stadionul renovat sub toa
te aspectele. e BÎRI.ADKA- 
NUL Laurențiu Solomon are, 
la cel 23 de ani al săi, cate
goria I de clasificare ca ar
bitru de fotbal. El a intrat 
în rîndurile „cavalerilor flu
ierului” In urmă cu 5 ani și

a condus pînă acum 175 de 
meciuri In campionatul ju
dețean și In alte competiții 
O LA SIBIU a luat ființă a- 
soclația sportivă 
Progresul Terezian. Aici, 
pili vor 
ganizat, 
sportive 
lelul, 
rismul.

de cartier 
co- 

practica, în mod or- 
o serie de ramuri 
ca fotbalul, vo-

handbalul și tu-
Pentru început, 

noua asociație sportivă are 
150 de membri cotizanți. 
Președinte a fost ales Nico- 
lae Ciupudeanu, un animator 
al sportului în cartierul Te
rezian • TINERETUL din

Ultimele trei etape (peste 600 
km) vor avea loc, începînd de 
mîine, pe drumuri din județele 
Bacău, Neamț, Vrancea și Co- 
vasna, cu plecările și sosirile in- 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej.

★
La Arad (duminică). Sibiu 

(marți), București (joi) și Brăila 
(duminică 11 septembrie) vcxr a- 
vea loc concursuri internaționale 
de dirt-track cu participarea unor 
alergători din Austria, Ceho
slovacia, R.D.G., Polonia șl Un
garia.

orașul Seblș s-a angajat 
amenajeze o frumoasă 
sportivă în parcul din 
trul localității. Pe noul 1 
se va juca handbal, i 
baschet și tenis 
LIUL comunal 
fizică și sport _ . _
(jud. Iași) a organizat în ca
drul „Daciadel" o reușită du
minică cultural-sportivă cu 
participarea tineretului din 
mat multe localități. Cu acest 
prilej au avut loc pasionante 
meciuri de fotbal^ 
handbal, e IN 
DECEBAL din 
s-au amenajat 
timp o serie de 
ple pentru volei, baschet șl 
handbal o ÎN INCINTA Șco
lii populare de artă din Baia 
Mare, Nicolae Zolyomi, 
trenorul echipei de 
pice Aurul, campioană 
națională, și arbitru de 
fotbal, a prezentat în cadrul 
unei expoziții personale lu
crările de pictură. Numeroși 
cetățeni au vizitat expoziția 
acestui harnic activist spor
tiv care este. totodată, 
și un talentat pictor amator.

RELATĂRI DE LA : ~ ~
mion, P. Giornoiu. C. 
z. Rîșnoveanu, I. Ion, 
nescu, P. Bîndea, M. 
și V, Săsăranu.

să 
bază 
cen

tered 
volei, 

• CONSI- 
de educație 
din Șipote

volei și 
CARTIERUL 

Baia Mare 
în ultimul 

terenuri sim-

an- 
po-

l. si- 
Gruia, 
I. Io-
Petcu

Prin modul cum a fost concepu
tă, competiția sportivă națională 
„DACIADA* prilejuiește antrena
rea întregului tineret, a maselor 
de oameni ai muncii la startul 
întrecerilor de masă. Precizarea 
pe care o face regulamentul prin 
stabilirea categoriilor de compe
tiții incluse in „Daciadă* consti
tuie un real sprijin pentru consi
liile asociațiilor sportive, pentru 
toate organele cu atribuții In 
mișcarea sportivă. Cum este și 
normal, de cea mai mare atenție 
se bucură CAMPIONATUL ASO
CIAȚIILOR SPORTIVE. Acesta 
va trebui să fie un bun prilej 
nu numai de atragere a tinerilor 
in competiții, dar și de a-i În
văța, de a-1 iniția In disciplinele 
preferate. Totodată, vor trebui 
găsite formele cele mal adecvate 
— in această privință este demn 
de urmat exemplul asociației 
sportive de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, care a inițiat 
întreceri pentru angajați! trecuțl 
de prima tinerețe — de atragere 
pe terenul de sport și a oame
nilor mai virstnici. Referindu-ne 
la competițiile propriu-zlse, ele 
vor trebui să pornească — așa 
cum se stabilește In Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruar ie-martie 1973 — de la nive
lul secțiilor, sectoarelor, ateliere
lor, grupelor sindicale. Faptul că, 
in funcție de condițiile atmosfe
rice șl de baza materială, campio
natul asociațiilor se poate des
fășura, practic, pe întreg parcur
sul anului, Ia acele discipline pe 
care Ie preferă tinerii, oamenii 
muncii, este de natură să con
fere întrecerilor continuitatea a- 
tît de necesară. în mod firesc, pe 
următoarea treaptă se situează 
CAMPIONATELE LOCALE. A- 
cestea sînt organizate pe orașe, 
municipii și centre de comună, la 
toate ramurile sportive care se 
practică în localitățile respective. 
Așadar, un puternic și eficient 
stimulent pentru ca Ia startul
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In ord 
șl a cel 
masă vq 
competiți 
«.Cupa s 
gurata J 
în ordin] 
fotbal, d 
nerll did 
la oină, 
tenis, CJ 
nerli dirt 
bllcan q 
tînărului

în campionat!

STEAUA, START LANSA
în fruntea celor 4 grupe ale 

campionatului Diviziei A 
rugby, faza inițială, s-au in
stalat echipele care au acu
mulat maximum de puncte (6) 
după două etape : Steaua, Fa
rul, Dinamo, Știința Petroșani. 
Să fie, oare, o simplă întîm- 
plare că tocmai aceste formații 
s-au clasat, în ordine, pe pri
mele locuri ale clasamentului 
ediției precedente ?... în rest, 
problema calificării în turneul 
care va desemna noua cam
pioană rămine o ecuație cu

de

MIINE, STEAUA-S.C. BERNA,/

IN C.C.E. LA HOCHEI
• O brigadă de arbitri cehoslovaci va conduce întilnirea • In 
patinoar, fumatul STRICT INTERZIS I • Termometrele t— l.-'.l.î— 

ora de începere a jocului
vor hotâri-.

multe nel 
celor patr 
pid nu a 
(victorie -I

Vă proJ 
pînd de 1 
clasament 
vom total 
de un jul 
atenție I] 
meniul cel 
byului. Și 
prin excell 
ierarhia d 
cele 16 q 
subsidiar I 
numele ci 
byști. Dej 
încercările] 
1. Steaual 
12, 3. d
7, 5. R.I

In timp ce tehnicienii pati
noarului artificial „23 August" 
din Capitală urmăresc termo
metrele, așteaptă buletinele me
teorologice și speră ca tempe
ratura să mai scadă, lotul ho- 
cheiștilor de la Steaua își con
tinuă pregătirile în vederea 
startului pe care îl ia vineri 
in Cupa Campionilor Europeni. 
Antrenorii Czaka și Zografi al
ternează lecțiile practice (aler
gări, gimnastică, jocuri spor
tive) cu ședințe teoretice, în 
care se definitivează planurile 
tactice ale meciului cu puter
nica formație S. C. Berna. Toți 
jucătorii sînt convinși de fap
tul că au nevoie la București 
nu numai de o victorie, ci și 
de o diferență de goluri care 
să le permită abordarea rela
xată a jocului retur (peste trei 
săptămîni) din capitala Elve
ției. Să sperăm că ei își vor 
duce la îndeplinire acest o- 
biectiv.

Au fost desemnați arbitrii 
întîlnirii. Jocul va fi condus de 
cunoscuta „tripletă" cehoslovacă 
VI. Jurza, la centru, P. Koval 
și J. Nemec, la linie. Trei „ca
valeri ai fluierului" cu o mare 
experiență, care au oficiat la 
campionatele mondiale și la 
mari turnee internaționale.

O informație importantă : 
conform regulamentului C.C.E. 
la hochei, fumatul este STRICT 
INTERZIS în incinta patinoa
rului. în momentul cînd ob
servă chiar și o singură țigară 
aprinsă arbitrii sînt obligați să 
oprească jocul ! Atenție, așa
dar, nu numai pentru specta
tori, dar și pentru organizațori,

toate măsu- 
acte de In- 
întîmple.

care trebuie să ia 
rile ca asemenea 
disciplină să nu se

Din păcate, nu sîntem în mă
sură să anunțăm ora de înce
pere a jocului de vineri. Sta
bilită, în principiu, pentru ora 

hotărî, probabil, 
comun acord cu 
în funcție de... 
se va pronostica 
seara în Capi-

19, ea se va 
astă-seară, de 
oaspeții, dar 
temperatura ce 
pentru vineri 
tală. (V. CH.).

• F. R. Hochei aduce la cu
noștința secțiilor 
termen 
lor de 
este 15

că ultimul 
pentru depunerea acte- 
transferare a jucătorilor 
septembrie.

LA ÎNTREPRINDEREA
(Urmare din pag. 1)

dere, dintre care majoritatea ti
neri, de afecțiunea pentru sport 
a acestora, cit și de obligația de 
a le crea condiții pentru o fru
moasă dezvoltare, pentru re
creare, Comitetul de partid al 
întreprinderii — completează se
cretarul comitetului. Ion Dia- 
mandi — împreună cu sindica
tul au hotărît construirea bazei. 
Acum ne mîndrim cu ea. întru- 
cît este realizarea noastră, a 
tuturor, prin multe, multe ore 
de muncă patriotică. îmi amin
tesc că grupele ce veneau la 
muncă erau formate și conduse 
de către secretarii organizațiilor 
de partid din secții...

N-am putut pleca fără a pro
mite că vom scrie in ziar fi 
despre acțiunile ample initiate
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ntul „DACIADEI"

ĂRĂSIA SPORTULUI-
DE CE S-A ÎNTRERUPT „TRIALUL»

LOTULUI DE TINERET

I
Imobilizați un 
I de partici- 
k prieteni 
lui, v și pen- 
I A 11 sâ 
prai^bnora- 

p competiții 
[rile regula
ta transfor- 
|r-o atotcu- 
I de masă? 
CURSURILE
RILE TEH- 
(modelism, 

ivă, moto- 
utomobilism, 
[fără motor, 
MPETIȚIILE 
TRADIȚIO- 

lOR. In a- 
liniii ani în 
Iți s~au pus 
li care au de- 
reni, cu si
ne : 9Festl- 
Lde Sus** 
tal "^fetelor 
U sportiv al 

„Festiva
ls sindicate- 
cape nici o

îndoială că ^Daciada" va prilejui 
noi inițiative, astfel ca fiecare 
județ să se poată mîndri cu o 
competiție proprie, specifică, cit 
mai atractivă. Ansamblului de ma
nifestări i se mai adaugă CUPE
LE PE RAMURI DE PRODUCȚIE 
și COMPETIȚIILE ORGANIZATE 
DE DIFERITE DEPARTAMENTE 
(spartachiade militare, dinamo- 
viade, Crosul tineretului, Crosul 
tinăralui muncitor, tetratlonul și 
pentatlonul atletic școlar, voin- 
țiadele, Cupele U.T.C., ale 
U.G.S.R. și U.N.C.A.P. etc.).

In scopul pregătirii cit mal 
bune a finalelor, regulamentul 
stabilește ca la nivel național a- 
cestea să fie organizate Ia fiecare 
doi ani, cu ediție de vără și edi
ție de iarnă. Este de înțeles că 
pentru a ajunge în faza superioa
ră a competiției, concurenții vor 
trebui să promoveze fazele de 
masă.

Iată, deci, că „DACIADA-, prin 
Înseși prevederile regulamentare, 
creează condiții pentru ca activi
tății sportive de masă să 1 se 
confere continuitate, cea mai 
bună garanție că în felul acesta 
un număr cît mai mare de ti
neri și alți oameni ai muncii vor 
deveni adepțl convinși, practicanți 
pasionați ai exercițiului fizic, ai 
sportului In general.

I 
I 
I
I
I
I 
I 
i
I 
I
I
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k MASA LA NIVEL REPUBLICAN | 
lATE IN CADRUL „DACIADEI"
psiliulul Național pentru Educație Fizică și Sport 
le cu atribuții în domeniul activității sportive de 
E- incepînd din această săptâmînă — numeroase 5^ 
ppubllcan. Astfel, la Constanța se va desfășura 
□ minifotbal, competiție rezervata pionierilor. Inau- 
crea se va încheia duminica 4 septembrie, lată, 
L celelalte acțiuni sportive : „Cupa Cutezătorii" la 
b septembrie ; „Cupa U.T.C." la fotbal pentru tl- 
Isc, Tg. Mureș 3—4 septembrie ; „Cupa U.N.C.A.P."

4-6 septembrie ; „Cupa Scîntell tineretului" la 
septembrie; „Cupa U.T.C." la handbal pentru ti- 

ksc, Costineștl 9—11 septembrie ; Concursul repu- 
p rotile, Cluj-Napoca 9—11 septembrie și „Crosul 
racâu, 10—11 septembrie.

i A de rugby

SAMENTUL EFICACITĂJII

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

I în afara 
I doar Ra-
I înfringerea 
li).
p — Inca
și un alt 
eită(ii. Nu 

le realizate 
om acorda 
[LOR, mo
at al rug- 

sport este 
ie ECHIPA, 
ttită pentru 

A, iar în 
I— totuși — 
peace rug- 
clasamentul 
Intă astfel : 
f Timișoara 
{ 4. Farul
a Roșie 5,

6. Sportul studențesc 3, 7—8. 
Știința Petroșani și Rapid — 
cite 2, 9—15. T. C. Ind. Con
stanța, C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Suceava, Rulmentul, Agronomia, 
Minerul și Polit. Iași — cite 1, 
16. Olimpia 0. Cele 68 de În
cercări au fost realizate de nu 
mai puțin de 45 de jucători, 
dintre care Aldea (Dinamo) a 
reușit 7 într-un singur meci, 
cu Olimpia, iar Fuicu (Steaua) 
a punctat de 2 ori la Constanța, 
cu T. C. Ind., și de 4 ori la 
București, cu C.S.M. Sibiu.

• PAUL SOARE ȘI ȘTEFAN 
CRĂCIUNESCU, pînă mai ieri 
buni jucători divizionari, au de
butat duminică ca arbitri pe 
prima scenă a rugbyuluî nostru, 
arătînd frumoase perspective și 
ta această postură.

LELE TENISMANILOR JUNIORI
■elefon). Te-
■ de tenis 
H? a Lito ra
sa începutul 
■recerile din 
I internațio-
■ șî junioare 

ni). Au luat
Bulgaria, 

Germană, 
r.R.S.S., șl

îzultatele în- 
tururi, ju- 

lescu — E.
L. Bucur — 
Nisiparu — 

), 6—0 ; Th. 
Mancaș 

tănescu —

2—6, 6—1, 6—2 ; Andrea Hamath 
(Ung.) — Mirela Mlrcea 6—3, 
6—0 ; Iudith Fodor (Ung.) — Ro
xana Cotișiu 6—2, 7—6 ; Maria 
Romanov — Heike Wagner 
(R.D.G.) 6—0. 6—3 ; juniori mici : 
S. Popa — A. Mîndroiu 6—3, 4—6, 
6—3 ; S. Kukis (Grecia) — N. 
Iatan 3—6, 6—4, 6—4 ; FL Begăr- 
ceanu — I. Mireț 6—1, 6—4 ; I. 
Gulyas (Ung.) — S. Popa 6—2, 
6—4; V. Ginter (U.R.S.S.) — A. 
Mîrza 1—6, 6—3, 6—4 ; J. Cestr 
(Cehosl.) — B. Toma 7—5, 6—3; 
junioare mid : Cosmina Popescu 
— Liliana Don 6—7, 6—4, 6—0 ;
Gabriela Szoke — Ines Schwartz 
(R.D.G.) 6—0. 6—1. (G. TAMAȘ-
coresp.).

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

N. lusmen 
) 1—6. 6—1, 

Ioana Ni- 
>ova (Bulg.)

«S2

FIHĂ
•i nuționaZe 
atefe aso- 

^tic-iparea 
*&iai vor- 

>ectatori de 
ah (18 echi- 
cători și un 
la care iau 

la tenis de 
bineînțeles.

AI ITO CAMPIONATUL DE VI- 
AUlU TEZA IN COASTA progra
mează sîmbătâ șl duminică la Pîrîul 
Rece etapa a IV-a. La întreceri, ală
turi de alergătorii avansați, vor 
participa și concurenți începători (cu 
și fără licență).

•intre altele, 
'.rea : „Cum 
comitetul de 
jrtivă ?“ Nu

Din cele 
m la Meca- 
ntărirea să- 

recrearea 
me înscrise 
*nda de lu- 
’ partid.

DZ'XV' AU ÎNCEPUT întrecerile cam- 
DWA pionatului republican de 
box, seniori, faza pe municipiul 
București. In prima reuniune, desfă
șurată marți seara pe arena Tim
puri Noi, următorii boxeri au obți
nut victorii, calificîndu-se în etapele 
următoare : I. Antone și Cr. Chițu 
(C.S.S.), Gh. iancu, I. Apostol, V. 
Stancu (Rapid), Gh. Sandu, S. An- 
ghe| (Voința), Gh. Doroftei (Dina
mo) și D. Cristian (Vulcan). (D. 
DIACONESCU) e ASTĂZI va începe 
la Galați competiția de box „Cen
tura Dunării". Timp de 4 zile, unii 
dintre cei mai valoroși pugiliști din 
țară își vor disputa victoria la cele 
11 categorii.

TIR CU 
ARCUL

LA SOVATA s-a des- 
fâșurat tradiționalul 

concurs dotat cu
..Cupa Eliberării"' ediția jubiliară, 
a XX-a. Trofeul a revenit

ANTRENORII „PROMOVATELOR" DESPRE 
CONTACTUL CU PRIMA DIVIZIE

Valentin Stănescu (Petro
lul) : „Șl DUMITRESCU, 
SIMACIU Șl BUTUFEI POT 
DEVENI NUME APRECIA

TE IN DIVIZIA A“
„Prima constatare pe care 

mi-o permit dăpă „triplul start" 
este aceea că între cele două 
eșaloane, A și B, este o di
ferență apreciabilă pe toate 
planurile : pregătire, concepție, 
ambianță. Petrolul a resimțit, 
așadar, din plin șocul reîntîl- 
nirii cu Divizia A. Apoi, să 
nu ne fie luat în nume de 
rău, dar trebuie spus că for
mația mea a fost dezavanta
jată, într-o oarecare măsură, și 
de programul primelor trei e- 
tape. Am întîlnit în acest scurt 
timp două echipe, A. S. Ar
mata Tg. Mureș și Steaua, des
tul de puternice, ambele re- 
prezentînd, cum se știe, fotba
lul nostru în cupele europene. 
Dacă formației A.S.A. Tg. 
Mureș am reușit, totuși, 
să-i punem suficiente pro
bleme — meciul nul dezavan- 
tajîndu-ne —, în schimb 
In compania celuilalt partener 
(Steaua), numărînd în „ll“-le 
lui cîțiva componenți ai echipei 
naționale, au apărut pregnant 
o serie de defecțiuni ale an
samblului petrolist : chiar dacă 
echipa posedă o bună pregă
tire fizică și se ridică uneori 
la gradul de tehnicitate al mul
tor divizionare A, ea nu are 
încă forța ofensivă a acestora. 
Totul merge bine, aș spune, 
pînă aproape de careul advers, 
însă de aici încolo — în acest 
cîmp al adevărului — jucătorii 
mei își pierd, realmente, capul.

Echipa pe care o iubim deo
potrivă, și eu și suporterii ei, 
nu posedă încă nume de re
zonanță. De aceea cred că o 
vor ajuta mult încurajările pu
blicului nu numai în primul 
sfert de oră al jocului, ci pe 
toată durata unei partide. Nu
mai ta felul acesta victoriile 
ne vor suride mai mult, nu
mai astfel Dumitrescu, Sima- 
ciu și Butufei vor deveni, cu 
timpul, nume apreciate în Di
vizia A“.

Nicolae Proca (C. S. Tîr
goviște) : „CHIAR Șl CO
MAN, TĂTARU II Șl NEA- 
GU AU TRACUL DEBU- 

TANȚILOR IN A“
„Așa cum am anticipat în

tr-o declarație făcută ziarului 
„Sportul", echipa mea a resim
țit șocul promovării și pot să 
spun că n-a depășit acest mo
ment al contactului cu o ca
tegorie competițională supe
rioară. O înregistrez și în zilele 
premergătoare meciurilor și în 
cursul partidelor. Cum se ma
nifestă ea 7 Printr-o stare de 
încordare nervoasă, pe care mă 
străduiesc să o elimin, și prin 
tracul care-i marchează pe ju
cători în întrecere. Interesant 
este că acest trac îl au nu 
numai jucătorii care evoluează 
pentru prima oară în Divizia A, 
ci și cei care au jucat cîndva 
în primul campionat, cum sînt 
Coman, Tătaru II, Neagu. Ceea 
ce însemnează că întreruperea 
îndelungată a participării la 
Divizia A cere și pentru ase
menea jucători o perioadă de 
reacomodare.

Constat cu satisfacție că toți 
componenții lotului fac eforturi

la seniori echipei Voința Satu 
Mare cu 5906 p iar la senioare for
mației Voința Tg. Mureș cu 5466 p. 
La juniori a cîștigat cu un rezultat 
valoros Olimpia București — 6264 p, 
Iar la junioare reprezentantele 
A.S.A. Cluj-Napoca cu 4863 p. Noi 
recorduri republicane au fost stabi
lite de către M. Birzu (Voința Satu 
Mare) — la simplu FITA total 1173 p, 
la proba de 2X90 m 479 p și la 
2X?0 rn 583 p, respectiv Edit Matei 
(Voința Tg. Mureș) la 2X70 m 498 
p și 2X60 m 509 p. (I. PAUȘ- 
coresp.).
TEKIIC CAMPIONATUL INDIVI- 
IClXÎO DUAL AL CAPITALEI re

zervat tinerilor (pînâ la 23 de ani) 
s-a încheiat pe terenurile de la 
Tenis-club București. Cîștigâtori (bă
ieți) : Â Rizu (T.C.B.) — Fl. loan
(T.C.B.) 7—5, 6-3 (în semifinale :
A. Rizu — R. Teclaș (Tot înainte) 
6—3, 6—3 ; Fl loan — I. Miron (Șc. 
sp. 2) 1—6, 6—4, 6—3) ; fete : Mihae- 
la Dimitriu (Tot înainte) — Florența 
lonescu (Șc. sp. 2) 6—2, 6-3 ; dublu 
băieți : A. Rizu, E. Hnat (T.C.B.) - 
G. Geantă (Progresul), R. Constanti- 
nescu (Tot înainte) 6—1, 6—4. (Ma- 
rieta POPESCU-coresp.). 

spre a depăși acest handicap, 
spre a face față condițiilor 
mult mai grele de joc, de soli
citare. Ne dăm seama că a- 
vem încă o distanță de străbă
tut. In privința echipelor din 
primul eșalon cu care ne-am 
întîlnit, ca unul care am ab
sentat și eu o vreme din acest 
campionat, observ foarte multe 
figuri noi, o pleiadă de tineri 
jucători și-au făcut apariția ta 
loturile divizionarelor A, ceea 
ce e îmbucurător".

Gheorghe Staicu (Olim
pia Satu Mare) : „PRIMA 
SCENA NU NE-A ȘO

CAT"...
„Reîntîlnirea cu prima scenă 

nu ne-a șocat. Era de așteptat 
ca adversarii să fie mai tari, 
cel puțin din punct de vedere 
tactic, în urma indicațiilor pri
mite de la federație pentru 
practicarea unui fotbal modern. 
Pot spune că U.T.A., S. C. Ba
cău și Jiul au demonstrat în 
jocurile cu noi un oarecare plus 
de maturitate. Sper ca, treptat, 
și Olimpia să etaleze calități 
superioare, să devină un ad
versar de temut pentru orice 
echipă. Și cînd afirm aceasta, 
mă gîndesc că atît conștiincio
zitatea cît și ambițiile fiecărui 
jucător vor fi cel puțin la ni
velul etalat în prima săptămînă 
de Divizia A. Iar dacă speran
țele mele se vor Împlini în a- 
eeastă direcție, atunci, cred, va 
deveni realitate și visul meu de 
a-i vedea în lotul reprezentativ 
pe Smarandache, Sabou și 
Kaizer".

DIVIZIA NAȚIONALA A JUNIORILOR DUPĂ TREI ETAPE
SPORT CLUB BACĂU CON

FIRMĂ ! Campioana ediției de 
anul trecut, prima a acestei 
competiții, a luat un „start lan
sat" și în noul campionat. După 
trei etape, juniorii băcăuani 
sînt singurii neînvinși, deși au 
avut de susținut două partide 
dificile în deplasare, cu Dinamo 
(4—2) și C.S. Tîrgoviște (2—1). 
Echipa din Bacău — după cum 
a început — vrea să confirme 
și să demonstreze că în orașul 
ei continuă să se desfășoare o 
activitate susținută ta vederea 
descoperirii unor tineri jucă
tori talentați și promovării lor 
în eșaloanele superioare ale 
fotbalului nostru.

CLASAMENTUL

1. S.C. Bacău 3 3 0 0 9-3 6
2- 3. F.C. Argeș 32106-25

Corvinul 32167-35
4. „Poli" Timiș 3 2 0 1 7-4 4
5. Univ. Craiova 32015-34

6- 7. F.C.M. Reșița 31204-34
Petrolul 31203-24

8. F.C. Olimpia 32013-34
9. Steaua 31114-23

10. A.S.A. Tg. M. 3 1112-43
11. U.T.A. 3 1 0 2 5-4 2
12. Sportul stud. 31022-22
13. F.C. Constanța 31023-52

14-15. Polit. Iași 31024-72
Dinamo 31024-72

16. F.C. Bihor 30123-51
17. Jiul 36121-61
18. C.S. Tîrgoviște 30031-86

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Duminică 4 septembrie 1977 

O NOUA TRAGERE

Procurați-vă din timp bile
tele cu numerele dv. preferate !

REȚINEȚI ! Jucînd mai multe 
bilete, vă sporiți șansele de 
cîștig !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

31 AUGUST 1977

EXTRAGEREA I : 19 10 35 38 
15 ; EXTRAGEREA a Il-a : 37
35 1 29 14 ; EXTRAGEREA a 
IlI-a : 2G G 22 2 3.

FOND DE CIȘTIGURI : 527.243
LEI, plus 333.562 lei, report la 
categoria A.

Plnă clnd plimbări formale 

pe banii
Ieri dimineață, pe Stadionul 

Republicii, punct terminus la 
scurtul stagiu de pregătire al lo
tului lărgit de tineret (21 de 
ani) : jocul de trial, prima ac
țiune în vederea pregătirii sezo
nului internațional de toamnă. • 
Antrenorul Octavian Popescu a 
trimis în teren cele două for
mații pentru reprizele „de între
cere", în vederea delimitării lo
tului restrîns. Albaștrii : Speriatu 
— Ungureanu, Agiu, Uțiu. Dumi
trescu — Șerbănică, lorgulescu, 
Ad. lonescu — Lupău, Radu II, 
Țălnar ; galbenii : Windt — Băr- 
bulescu. Stancu, Zahiu, Barna — 
Țicleanu, Leac, Irimescu7 — Chi
tara, Cîrțu. Cernescu. O singură 
rezervă : Grigore. Șoșu, Bucu, 
Vrînceanu și Șt. Petcu au fost 
trimiși acasă, fiind accidentați 
din etapa trecută de campionat. 
Nadu și Augustin au anunțat că 
au examene « Albaștrii au fost 
ceva mai insistenți. Scorul final 
de 5—3, deși acesta nu are im
portanță, a fost stabilit de Țăl- 
nar (3), lorgulescu, Ad. lonescu, 
pentru albaștri, respectiv 
Grigore, Cernescu și Chitara. 
• Trialul, în ansamblu, 
necorespunzător. Acțiunea — 
compromisă. Joc static, nu 
există o ordine în teren, din 
cauza nerespectării sarcinilor • 
Șerbănică, travaliu mare, ca și 
Leac, pînă în momentul schim
bării cu Grigore, din cauza unei... 
rosături de la gheată. Arădeanul 
a venit cu două perechi de ghe
te, una s-a rupt la antrenamen
tul de marți, a doua a fost nero
dată (?!) • Extremul stînga
Țălnar, o promisiune. Calități de 
sprinter, tehnică bună în regim 
de viteză, poftă de șut. Al treilea 
gol al dinamovistului, de kino- 
gramă : lansat de Șerbănică,
cursă spectaculoasă și șut din 
careu, fără drept de apel pentru 
Windt. • Tîrgovișteanul Grigore, 
„peste" ceea ce a încercat să ne 
arate Lupău. Se vede că dorește 
să cîștige un loc în lotul repre
zentativ. a Dintre cei doi „li
bero", Stancu șl Agiu, o notă

CORVINUL HUNEDOARA și 
F.C. ARGEȘ își păstrează pozi
țiile fruntașe.

Acest prim clasament al di
viziei de juniori ridică, însă, și 
cîteva semne de întrebare.

CE SE INTÎMPLĂ LA DI- 
NĂMO, unul din centrele pu
ternice ale fotbalului nostru ? 
Poate că revenirea la conduce
rea acestei pepiniere a antreno
rului Ștefan Stănculescu va în
semna impulsul necesar scoate
rii ei din anonimat.

JIUL pare decisă să-și reia 
locul de anul trecut. Locul 18 I 
Deocamdată echipa se află pe... 
17.

F.C. CONSTANȚA resimte — 
se spune — plecarea în bloc a 
juniorilor săi la seniori.

SIBIUL TRĂIEȘTE INCA DIN „AMINTIRILE" 
OANĂ, APOLZAN, GREAVU...

Pe clnd o promoție locală demnă de reputația predecesorilor ?
Sibiul este unul din centrele 

cu o veche și bogată tradiție fot
balistică. De aici s-au ridicat, 
de-a lungul anilor, o serie de 
jucători valoroși, printre aceștia 
numărîndu-se I. Oană, Apolzan, 
Greavu, N. Roman, Dragoman, 
Moldovan, Gîrleanu, Văcaru și 
alții. în ultimele două decenii 
însă, Sibiul a marcat o prezen
ță mai puțin semnificativă în 
ceea ce privește producția fotba
listică de certă calitate, contri
buția orașului și județului In 
această perioadă de timp la rea
lizarea fondului național de se
lecție însemnînd nu mai mult 
de patru divizionari A și anu
me : Nistor (actualmente la F.C. 
Constanța), Gabel (la F.C.M. Re
șița), Munteanu (la Sportul stu
dențesc) și Teleșpan (Rapid).

Cum se explică o astfel de si
tuație ? Dintr-o discuție recentă 
cu președintele clubului Șoimii, 
Vasile Lupea, și cu unul din an
trenorii centrului de juniori și 
copii, Horst Recer. am reținut ca 
principale cauze determinante 
ale redusei producții de jucători 
sibieni următoarele : 1. neîndes
tulătoare spații de pregătire și 
joc, situație resimțită din plin 
pînă acum doi ani cînd, cu spri
jinul organelor locale ale F.R.F.. 
au fost amenajate două minite- 
renuri bituminizate și un al trei
lea regulamentar de zgură ; 2.
rezistența întîmpinată din partea 
unor părinți care folosesc di
ferite mijloace pentru a-și îm
piedica copiii să vină la fotbal 
(aici a fost citat cazul unui foar
te talentat junior, Orza, căruia 
tatăl său i-a promis că-i cum
pără o mașină dacă se lasă... de 
fotbal !) : 3. varietatea mare de 
posibilități pe care le are tine
retul din Sibiu în folosirea tim
pului liber. S-a reamintit, cu 
acest prilej, despre pasiunea tra
dițională în această regiune

- pentru jucători plictisiți - 

federației ?
în plus pentru ultimul. • Radu

II strălucește printr-o absență 
totală... « Chitara, neconvingă
tor și el, se zbate ca un pește 
pe uscat, r Zahiu, ambițios ca 
întotdeauna și muncitor. La golul 
marcat de Ad. lonescu a făcut o 
gafă, „.caracteristică : a preluat 
mingea pe piept, în careu, a lă
sat-o să cadă, astfel îneît coechi
pierul său de club i-a „furat“-o, 
mareînd spectaculos. Antrenorul 
Em. Jenei, prezent la meci, ex
clamă : „Are acest Zahiu calită
ți excepționale dar ce păcat că 
se complică mereu în joc și, uite, 
îl costă scump". a Atacanții nu 
prea se văd la poartă, șuteazâ 
defectuos și puțin. « Jocul sca
de în permanență. Dezinteresul 
l-a cuprins pe majoritatea dintre 
jucători. Unii. întreabă cam cît 
mai este pînă la fluierul final 
(!?!) a Din acest motiv, cu un 
sfert de oră înainte de termina
rea jocului, antrenorul Octavian 
Popescu, supărat, a oprit me
ciul, trimițîndu-i pe toți la ca
bine.

Așa s-a terminat acest trial. E 
neplăcut să asiști la această 
crasă lipsă de interes din partea 
multora dintre jucătorii chemați 
la o astfel de acțiune a Puțini 
s-au prezentat Ia randamentul 
așteptat, pe măsura tinereții lor. 
Parcă ar fi fost chemați să tra
gă Ia galere... Ar fi cazul ca fo
rul de specialitate să-i sancțione
ze aspru pe jucătorii care s-au 
mulțumit să facă doar un act 
formal de prezență la acest sta
giu de pregătire.

SteJion TRANDAFIRESCU

ACTU ÂLIT ÂȚI
• JOCURI AMICALE a META

LUL BUCUREȘTI — STEAUA 
1—2 (0—1). Au marcat : Năstasc 
(2), respectiv Tănase, din penal
ty. (O. Gugiu — coresp.) • 
F.C.M. GIURGIU — DUNAV RU
SE 0—4 (0—3). Replică foarte sla
bă a localnicilor. (Tr. Barbălată). 
• CIIIMIA MARAȘEȘTI-— S.C. 
bacău 0—1 (0—0). A marcat Bâ- 
luță. (V. Manoliu — coreso.). > 
F.C.M. GALATI — SPORTING 
DAMASC (Siria) 3—0 (1—0). Au
marcat : Kramer, Florea și Oble- 
menco. (T. Siriopol — coresp.) • 
UNIREA ALBA IULIA — CORVI
NUL HUNEDOARA 1—6 (0—2).
Au înscris : Petcu (3), Agud, Lu- 
cescu, Georgescu, respectiv Bă
nică. (I. Filipcscu — coresp.).

• BILETELE PENTRU MECIUL 
DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CRAIOVA, de du
minică 4 septembrie, de pe sta
dionul Dinamo, s-au pus In vîn- 
zare la casele obișnuite. In ziua 
meciului nu se vor vinde bilete 
la casele stadionului.

• TURNEUL ECHIPEI ANSAR 
BEIRUT. La invitația Clubului 
sportiv Tîrgoviște, echipa ANSAR 
Beirut va susține un turneu de 
trei jocuri în țara noastră. In 
afara meciului cu echipa organi
zatoare a turneului, formația 
din Beirut va juca, probabil, cu 
S.C. Bacău și F.C. Brăila.

pentru turism și handbal, despre 
tentația tenisului...

La toate acestea am mal pu
tea adăuga noi și faptul că la 
centrul de juniori si copii Șoimii 
instabilitatea antrenorilor a de
venit poate cea mai importantă 
frînă în munca de formare a 
viitorilor fotbaliști. De asemenea, 
nu trebuie omise nici foarte de
sele schimbări petrecute în însăși 
conducerea clubului care, în 
ultimii patru ani, a avut cinci 
președinți ! în asemenea condiții, 
neîmplinirile mai vechi sau mai 
noi ale fotbalului sibian parcă 
nici nu mai surprind atît timp 
cît activitatea cu tinerii jucători 
este lipsită de continuitate și, fi
resc am spune, de interesul și 
pasiunea necesare unor realizări 
cu adevărat valoroase.

Din discuția avută cu președin
tele clubului F.C. Șoimii am 
reținut, totuși, că, in prezent, se 
întreprind o serie de acțiuni 
menite să asigure o mai bună 
selecție și o mai largă cuprinde
re a tineretului școlar din Sibiu 
în aria performanței fotbalistice. 
Pe de altă parte, antrenorul H. 
Recer ne încredința că își pune 
mari speranțe în cîțiva dintre 
copiii de a căror pregătire se 
ocupă, împreună cu ceilalți doi 
antrenori ai centrului, V. Mure- 
șan și FI. Mihăescu. Este vorba 
de portarul L. Coman (fiul fostu
lui portar și actual antrenor si
bian), de mijlocașii Bîrsan, Ga- 
lață și Kerekeș, de atacantul V. 
Pop. La rîndul nostru, am făgă
duit să mai venim în vizită la 
centrul de juniori si copii F.C. 
Șoimii. Data viitoare, însă. am 
vrea să nu o mai luăm de la 
început cu promisiunile, ci să 
avem ocazia de a consemna rea
lizări cu care să se poată mîndri 
realmente și F.C. Șoimii, și Si
biul, iar prin aceasta — să aibă 
de cîștigat însori fotbalul nostru.

Mihai IONESCU



Începînd de astăzi, la Constanța De vineri plnă duminică, la Dusseldorf, „Cupa Mondială**

A 16-A EDIȚIE A „
Șase echipe masculine parti

cipă, începînd de astăzi, la tra
diționalul turneu intern, țional 
de volei „Trofeul Tomis" (edi
ția a 16-a), pe care-i găzduiește 
Sala sporturilor din Constanta. 
Este vorba de formațiile Polo
niei. R.D. Germane, Cubei, 
României A si B și o selecțio
nată a U.R.S.S. Pentru voleiba
liștii români, turneul prezintă o 
importantă deosebită, constituind 
un mijloc de pregătire și. toto-

PROGRAMUL DE AZI -

De la ora 16
România A — Cuba

Sel. U.R.S.S. — România B
Polonia — R.D. Germană

dată, un bun prilej de verifi
care a jucătorilor chemați in 
lot (17), precum și de definiti
vare a „12“-lui care ne va re
prezenta între 25 septembrie și 
2 octombrie la campionatul eu
ropean din Finlanda. Antrenorii 
George Eremia si Constantin 
Bengeanu vor avea, de aseme
nea, posibilitatea să rodeze și 
să omogenizeze un sextet de 
bază într-o competiție cu ad
versari puternici, cum sînt vo
leibaliștii polonezi, deținători ai 
titlului mondial și olimpic, cei 
din echipa R.D. Germane, al 
cărei salt valoric a ieșit cu 
pregnanță în evidență cu oca
zia turneelor din acest an, cum 
sînt voleibaliștii sovietici sau

RALIU AUTOMOBILISTIC INTERNAȚIONAL
Miercuri au sosit pe terito

riul țării noastre participanții 
la raliul international automo
bilistic Sofia — București — 
Budapesta — Lvov — Kiev — 
Leningrad. Astăzi dimineață, 
participanții la raliu, organizat 
în întîmpinarea celei de-a 60-a

START ÎN C. E. DE TIR
(Urmare din pag. 1)

gător — care va dispărea ulte
rior din aria competițională. 
• In 1959 bilanțul este mai 
fructuos : două medalii de ar
gint, la pușcă liberă, poziția în 
genunchi, pe echipe și indivi
dual (autor : M. Ferecatu) și 
una de bronz la pistol viteză, 
pe echipe, cu 2 310 p. • Pină 
la ediția din 1965, comportările 
reprezentanților noștri cad din 
nou în anonimat. De abia a- 
cum trăgătorii români se afir
mă ca o forță în tirul euro
pean, ocupînd un onorant loc 
trei in clasamentul pe națiuni, 
după U.R.S.S. și Iugoslavia. 
Proba de pistol viteză ne adu
ce mari satisfacții : echipa cu
cerește medalia de aur, cu 
2 346 p, iar V. Atanasiu (cu 
596 p) și I. Tripșa (cu 590 p) 
ocupă locurile II și III, la in
dividual. • în 1969, transfor
marea vechiului Comitet euro
pean de tir în Confederația 
europeană de tir conduce la 
organizarea regulată a Campio
natelor europene. La ediția din 
același an, desfășurată Ia Suhl, 
au fost doborîte nu mai puțin 
de 19 recorduri mondiale, iar

CAMPIONATELE
BALCANICE DE CĂLĂRIE

(Urmare din pag. 1)

mâni, astfel că și în această 
probă reprezentanții țării noas
tre și-au făcut cu brio datoria. 
Evoluțiile călăreților noștri în 
cadrul probei individuale de 
obstacole ne dau mari speranțe 
în întrecerile pe echipe, pro
gramate în finalul competiției.

Clasamentul final : 1. Dumi
tru Velea (Sonor) 6 p. — cam
pion balcanic, 2. Oscar Recer 
(Begonia) 7 p., 3. Constantin 
Vlad (Prejmer) 8 p., 4. E. Jan- 
kov (Amctist) 13 p.. 5. A. Chi- 
preos (Arames) 16 n, G. B. 
Pavlov (Gimnastic) 16 p.

Proba de dresaj, care trebuia 
să se desfășoare tot miercuri, 
a fost amînată pentru joi di
mineața fora 9). După-amiază, 
două probe tradiționale (care 
se vor desfășura în afara con
cursului), „Ștafeta Prieteniei" 
și întrecerea fetelor.

TROFEULUI TOMIS * LA VOLEI MASCULIN

Udișteanu, în atac, Tutovan, Dumănoiu șt Enescu, patru dintre 
tunarii lotului român pe care spectatorii constănțeni ii vor reve

dea la „Trofeul Tomis"

cei cubanezi — tineri dar dor
nici de afirmare.

Rețin îndeosebi atenția parti
dele pe care prima noastră re
prezentativă le va susține în 
compania formațiilor Poloniei și 
R.D. Germane, întrucît acestea 
se vor număra, firește, ca și 
echipa română, printre aspiran
tele la un loc pe podiumul 
„europenelor". Dealtfel, socotim 
că între aceste trei echipe se va 
da lupta pentru primul loc și 
în turneul de la Constanța, pen
tru cucerirea frumosului trofeu. 
Avînd în vedere faptul că toa
te participantele se află în plin 

aniversări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, vor 
pleca pe ruta Pitești — Rm. 
Vîlcea — Sibiu. La raliu iau 
parte echipaje din Bulgaria, 
România, Ungaria și Uniunea 
Sovietică.

(Agerpres)

în acest context, românii au 
reușit un total de 5 medalii, 
dintre care două de aur, două 
de argint și una de bronz. F. 
Șandor, la pușcă 10 m, și e- 
chipa de pușcă liberă 60 f e 
sînt autorii acestor reușite. • 
Din nou o scădere a nivelului 
performanțelor românești la 
campionatele europene din 1971. 
Singurul fapt notabil la nivelul 
seniorilor a fost situarea tutu
ror celor trei reprezentanți ai 
noștri de Ia pistol viteză în 
primii 8 ai clasamentului ge
neral. • în schimb, la ediția 
din 1975, găzduită din nou de 
București, la pușcă, și de Ma
drid, la pistoale, este repetată 
performanța obținerii a două 
medalii de aur : una la pușcă 
liberă, 60 f c (Mircea Ilca) și 
alta, la pistol viteză, pe echi
pe cu 2 370 p, rezultat care 
constituie, totodată, și un nou 
record mondial, rămas valabil 
pînă în momentul de față. 
Componenții formației : C. Ion, 
V. Atanasiu, M. Stan, D. luga.

In total, țintașii români au 
cules Ia toate edițiile de pînă 
acum ale campionatelor euro
pene 5 medalii de aur, 9 de 
argint și 8 de bronz. Este o 
performanță care onorează, dar 
care obligă in același timp.

CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNAȚIONALE DE 

CICLISM
CARACAS (Agerpres). —La 

San Cristobal (Venezuela) au 
avut loc lucrările Federației 
internaționale de ciclism. Cu 
unanimitate de voturi a fost 
reales ca președinte al acestui 
for Adriano Rodoni (Italia). 
S-a stabilit ca ediția de anul 
viitor a campionatelor mondi
ale să aibă loc între 16 și 27 
august în organizarea federa
ției din R.F. Germania.

ECHIPA R. S. A.

DE LA C. M.
MILANO, 31 (Agerpres). 

în urma protestelor opiniei pu
blice sportive italiene și a de
legațiilor participante, echipa 
Republicii Sud Africane, țară 

sezon competițional, este de aș
teptat ca publicului de pe Lito
ral să i se ofere spectacole vo- 
leibalistice atrăgătoare.

LUPTĂTORI ROMÂNI
LA TURNEUL DIN R.S.F.S. RUSĂ

începînd de vineri, un lot 
de luptători români va lua 
startul Ia un turneu interna
țional de lupte libere organizat 
în R.S.F.S. Rusă. Au făcut de
plasarea următorii sportivi, în 
ordinea categoriilor : Gh. Bîr- 
eu, P. Brîndușan, G. Anghel, 
L. Șandor, E. Cristian, M. Pîr- 
călabu, T. Seregely, I. Ivanov, 
V. Pușcașu, L. Șimon, Luptă
torii respectivi sînt însoțiți de 
antrenorul Ion Crîsnic șl ar
bitrul Ion Bobei.

TURNEUL HANDBALISTELOB DIN R. P. CHINEZĂ
Cin Lin 3 și Ho Su-min 1, res-Echipa feminină de handbal 

(tineret) a R. P. Chineze a sus
ținut, în continuarea turneului 
pe care îl efectuează în țara 
noastră, două noi partide. La 
Sinnicolaul Mare, în compania 
unei selecționate a școlilor spor
tive din Timișoara și Sînnico- 
lau, oaspetele au cîștigat cu 
33—15 (18—6), într-un joc plă
cut, in care sportivele chineze 
au etalat frumoase calități.

Luni, la Timișoara, handba
listele chineze au întîlnit for
mația Universitatea, campioana 
țării. La capătul unei partide 
atractive, de mare angajament, 
victoria a revenit din nou oas- 
petelor, cu 17—16 (7—7). Au 
marcat Ian Pin 4, Iu Cin-sin 3, 
Van Li-vi 3, Cian Pai-gin 3,

modificări In programul
VIITOARELOR J. 0.

•■LAUSANNE, 31 (Agerpres). — 
La reuniunea Comitetului pro
gramelor olimpice, ce va avea 
loc în zilele de 5 și 6 septembrie 
la Lausanne, vor fi examinate 
mai multe propuneri, printre 
care : includerea probei de bia- 
țlon 10 km Ia J.O. de iarnă ; re
introducerea probei atletice de 
50 km marș ; 7 categorii la judo 
în loc de 5 ; disputarea unui tur
neu feminin de hochei pe iar
bă ; 10 categorii Ia haltere în 
loc de 9 ; înlocuirea clasei „tem
pest* cu clasa „star* la yachting.

JOCURILE EIDOPENE

ALE NEVĂIAIORILOR
VARȘOVIA, 31 (Agerpres). — 

La Jocurile europene ale nevă
zătorilor, desfășurate la Poznan, 
unde au participat 300 de spor
tivi din 17 țări — la atletism, 
înot și hochei — delegații din 
România au obținut o medalie 
de aur, 3 de argint și 2 de 
bronz, clasîndu-se pe locul 7.

A FOST EXCLUSĂ

DE SCHI NAUTIC
unde se practică discriminarea 
rasială în sport, a fost exclusă 
de la campionatele mondiale de 
schi nautic de la Milano.

PRIMUL PAS SPRE ORGANIZAREA 
„MONDIALELOR" DE ATLETISM?

Vineri, sîmbătă și duminică, 
la Dusseldorf se va desfășura 
„Cupa Mondială", marea atrac
ție a sezonului atletic post- 
olimpic. Organizat după siste
mul „Cupei Europei", concursul 
va aduce în întrecere opt e- 
chipe — masculine și feminine 
— cu un atlet (sau o atletă) 
de probă : echipele reprezenta
tive ale celor 5 continente (A- 
frica. America, Asia, Austra
lia-Oceania, Europa), formația 
Statelor Unite și primele două 
clasate la finala „Cupei Euro
pei", R. D. Germană și R. F. 
Germania la masculin, R. D. 
Germană și U.R.S.S. la femi
nin.

Inițiativa organizării acestei 
„Leichtathletik Welt-Cup" a 
fost luată anul trecut, la con
gresul I.A.A.F. de la Montreal. 
Ea umple, oarecum, golul re
simțit la nivelul contactelor in
ternaționale în răstimpul dintre 
două ediții ale Jocurilor Olim
pice, cînd nu există, practic, 
competiții adresate atleților de 
pe toate continentele. Să fie, 
oare, acesta primul pas spre 
organizarea unor veritabile cam
pionate mondiale de atletism ? 
Afirmația este riscantă, gîndin- 
du-ne la conservatorismul de 
decenii al forului diriguitor. La 
fel de adevărat este însă că, 
în ultima vreme, atletismul 
tinde să se alinieze celorlalte 
sporturi și chiar dacă aceste 
campionate ale lumii rămîn po
sibile doar într-un viitor mai 
îndepărtat, eventualul succes al 
ediției „experimentale" a „Cu
pei Mondiale" ar putea duce Ia 
înscrierea ei în calendarul com
petițional oficial.

Și există toate premisele ca 
întrecerea de la Diisseldorf să 
reprezinte un mare succes. Cel 

pectlv Terezia Popa 10, Ana 
Chebaura 3, Nadire Luțaș 2 
și Elena Mezei 1. (C. CREȚII, 
coresp.).

TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Cursa celor „t ore 

de la Mosport", contînd pentru 
campionatul mondial al mărci
lor, a revenit echipajului Peter 
Gregg (S.U.A.) — Bob Wilier
(Franța), pe o mașină „Porsche". 
Pe locurile următoare, la 3 ture, 
s-au clasat echipajele Ludwig 
Heimrath (Canada) — Paul Mil
ler (S.U.A.) șl Gilles Villeneuva 
(Canada) — Eddie Cheever 
(S.U.A.).

BOX • S-a încheiat competiția 
pentru juniori „Turneul priete
nia" desfășurat la Phenian. In 
ordinea celor 11 categorii. au 
fost declarați învingători urmă
torii sportivi : Chi Yong Chol, 
Kim Yung Choi, Chong Jo Ung 
(toți din R.P.D. Coreeană), Vik
tor Demianenko (U.R.S.S.), Hans- 
Joachim Richter (R.D.G.). Kim 
Dong Hun (R.P.D. Coreeană), 
Pavel Kriukov (U.R.S.S.), Czes- 
lav Kapalka (Polonia), Hermene- 
glldo Lemus (Cuba), Iangaus Al- 
girdls (U.R.S.S.). A. Kaden 
(R.D.G.).

HOCHEI PE IARBA a Echipa 
feminină a Olandei a sus
ținut un med la Kuala Lum
pur, in compania formației Ma-

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL - 
PANATHINAIKOS ATENA 3-2 [1-0]
ATENA, 31 (prin telefon). 

Lotul reprezentativ de fotbal a 
lăsat o frumoasă impresie aci, 
în capitala Greciei, unde a 
dispus de binecunoscuta echi
pă Panathinaikos, campioana 
țării și cîștigătoarea Cupei 
Greciei, cu 3—2 (1—0). Cei 
22 000 de spectatori prezenți pe 
stadionul Panathinaikos au a- 
sistat nu numai la un joc reu
șit, ci și la o pasionantă evo
luție a scorului. Astfel, după 
ce Iordănescu a deschis sco
rul, Alvarez a egalat pentru 
ca imediat Dudu Georgescu să 
readucă echipa noastră în a- 

publicitar este asigurat, toate 
biletele fiind de mult epuizate. 
Cel sportiv este ușor de în
trevăzut, întrucît la start vor 
fi prezente toate marile vedete 
ale atletismului mondial. Fie
care echipă are în componență 
„nume grele". Astfel că o în
cercare de evaluare a șanselor 
este extrem de dificilă. S-ar 
părea, totuși, că la feminin 
lupta pentru primul loc se va 
da între formația R. D. Ger
mane — omogenă la cel mai 
înalt nivel, fără slăbiciuni — și 
selecționata Europei.

Măgulitor pentru atletismul 
românesc este faptul că între 
sportivele care vor îmbrăca tri
courile continentului se numără 
Natalia Mărășescu (titulară la 
1500 m), Argentina Menis și 
Maricica Puică (rezervă la 3 000 
m, s-ar putea să alerge în a- 
fara clasamentului), care și-au 
cîștigat selecția la concursurile 
speciale organizate în prima 
parte a sezonului și prin cla
sările la finala „Cupei Euro
pei". La masculin lupta este șl 
mai echilibrată iar locurile și 
ordinea pe podium vor fi de
cise între atletii din S.U.A., 
R. D. Germană, Europa și A- 
merica. Cert este însă că re
zultatele de mare valoare nu 
vor lipsi—

VI. M.

ORAȘUL NEW ORLEANS 
ȘI-A RETRAS 
CANDIDATURA 

PENTRU J.O. 1984
După cum se anunță din 

New York, orașul New Orleans 
și-a retras candidatura la orga
nizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1984, astfel că 
în cursa pentru desemnarea o- 
rașului american a cărui can
didatura oficială va fi înaintată 
la C.LO. (alegerea va fi făcută 
la 25 septembrie) rămîn două 
orașe. New York și Los An
geles. Ultimul, care a mai or
ganizat J.O. de vară în anul 
1932 are, se pare, prima șansă.

layezieL Jucătoarele olandeze au 
obținut victoria cu scorul de 1—0. 
In continuare, echipa Olandei a 
evoluat tn Australia, jucînd la 
Perth cu o reprezentativă re
gională. Jocul s-a încheiat la 
egalitate : 2—2.

PENTATLON • Campionatele 
mondiale de pentatlon modern se 
vor desfășura între 1 și 5 octom
brie tn orașul american San 
Antonio (Texas). In vederea 
participării la această competi
ție federația vest-germană a se
lecționat, printre alții, pe Mette, 
Kuehnt, Stamann și Doerr.

ȘAH • Turneul Internațional 
de la Cehanow (Polonia) a fost 
cîștigat de Helmuth Refschlăger 
(R.F.G.) cu 8 puncte, din 12 
posibile. Maestrul român A. 
Cherteș s-a clasat pe locul 5, 
cu 6 p. a In campionatul fe
minin al Iugoslaviei, după 11 
runde, conduce Milunka Lazare- 
vlci, cu 8*/î p, urmată de Marko- 
vlcl șl Plhalllcl — 8 p.

TENIS • Turneul de la Boston 
a fost cîștigat de spaniolul Ma
nuel Orantes, care l-a învins In 
finală cu 7—6. 7—5. 6—4 pe ame
ricanul Eddie Dlbbs.

vantaj, avantaj mărit de Du
mitru. Panathinaikos a redus 
diferența în ultimele minute 

de joc printr-un penalty trans
format de Aslanidis.

Echipa României a jucat în 
următoarea alcătuire : Moraru 
— Anghelini (min. 46 Melie- 
dințu), Sameș, Sălmăreanu II, 
Vigu — Dumitru, Boloni, Ior
dănescu — Crișan (min. 46 
Troi), Dudu Georgescu (min. 
87 Bălăci), Zamfir.

Delegația noastră se va îna
poia joi seara.
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