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ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

„3ste necesar, de asemenea, să împletim activitatea cul- 
tural-artistică de masă, toate domeniile ei, cu sportul, cu „Da- 
ciada", Cu participarea efectivă, îndeosebi a tineretului, la 
toate aceste competiții. Trebuie să avem în vedere că ince- 
pind din anul viitor vom trece la reducerea timpului de hi- 
cru, deci va crește timpul liber al oamenilor muncii. Legat Și 
de aceasta, se impun să fie luate măsuri pentru o mai bună 
organizare a timpului liber al oamenilor muncii, îndeosebi 
ttnereHt’ui".
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teoretică și practică, îndreptar 
de primă importanță pentru 
toate organele și organizațiile 
de partid, de un deosebit in
teres pentru întreaga noastră 
societate, Cuvîntarca rostită de 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
încheierea consfătuirii de lucru 
care a avut loc la C.C. al 
P.C.R. cu activiștii și cadrele 
ce lucrează în domeniul edu
cației politice, propagandei și 
ideologiei constituie un amplu, 
cuprinzător și concret program 
pentru perfecționarea întregii 
activități în sectoarele respec
tive.

3ogatul conținut de idei, cla
ritatea, profunzimea și exigen
ța analizei, ca și principialita
tea și justețea orientărilor și 
indicațiilor cuprinse în cuvîn- 
tare, evidențiază încă o dală 
contribuția hotărîloare a to
varășului Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea obiectivelor funda
mentale ale muncii politico- 
îdeologice, ca și în celelalte do
menii ale construcției socialis
te. Adincind tezele activității 
politico-ideologice și cultural- 
educative pentru formarea o- 
mului nou și transformarea re
voluționară a societății cuprin
se in documentele Congreselor 
al IX-lea, al X-lea și al XI-Iea 
ale partidului, ale Congresului 
educației politice și al culturii 
socialiste, ale plenarelor C.C. 
al P.C.R. și sintetizate în Pro
gramul ideologic adoptat de 
plenara C.C. din noiembrie 
anul trecut, Cuvîntarea secre
tarului general al partidului 
oferă noi și eficiente direcții 
de acțiune pentru unirea efor
turilor întregului popor in 
scopul înfăptuirii în viață a 
politicii partidului pentru 
transformarea fiecărui om al 
muncii intr-un militant activ 
al cauzei socialismului și co
munismului.

Strălucită sinteză a liniilor 
directoare pe care trebuie să 
le urmeze neabătut activitatea 
din domeniul propagandei, i- 
deologiej și educației politice, 
recenta Cuvînlare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reprezintă 
un valoros și stimulator îndrep
tar și pentru întreaga noastră 
mișcare sportivă, îndeosebi pen
tru activiștii săi din domeniul 
propagandei șî educației.

Fără îndoială că din cuprin
sul acestui prețios document se 
desprind sarcini imediate și

concrete în primul rînd pentru 
conducerea mișcării noastre 
sportive, 
pentru 
pentru 
pentru 
buri și 
ceilalți 
responsabilități 
educației fizice, în creșterea și 
educarea tinerelor generații de 
sportivi. Cu atît mai mult cu 
cit practica a dovedit că și în 
activitatea de propagandă și 
politico-educativă în rîndul 
sportivilor, al tuturor tinerilor 
angrenați în această cuprinză
toare mișcare se manifestă o 
serie de deficiențe care adeseori 
își pun amprenta asupra mo
dului cum se îndeplinesc obi
ectivele sportului de masă și 
de performanță.

Mulțumindu-se adeseori cu 
explicarea la general a rolu
lui educativ și formativ al 
practicării exercițiilor fizice și 
sportului, cu formulări lipsite 
de concretețe, neconvingătoa
re, cu prezentarea festivistă a 
unor realizări, neconstituin- 
du-se ca un element dinami
zator al activității de zi cu zi, 
propaganda sportivă, munca e- 
ducativă în acest sector de re
cunoscută importanță socială 
nu-și îndeplinește, la nivelul 
cerințelor misiunea sa politico- 
educativă, nu-și aduce sufici
ent contribuția la transpunerea 
în viață a sarcinilor cuprinse 
în Programul de dezvoltare a 
activității de educație fizică și 
sport, aprobat de partid.

Este cunoscut făptui că de 
calitatea 
dă, de 
concrete 
depinde 
sură 
privind atragerea 
din ce'în ce mai 
meni ai muncii, 
tineret, în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului, în crearea unej baze so
lide pentru selecția în spor
tul de performanță. Propagan
da sportivă trebuie să acțio
neze mai concret și mai mo
bilizator pentru crearea unei 
adevărate conștiințe de masă în 
ceea ce priviește 
practicării sportului în vederea 
întăririi sănătății, a creșterii 
capacității de efort a întregii

mișcării noastre 
Consiliul Național 

Educație Fizică și Sport, 
organele sale teritoriale, 
federațiile sportive, clu- 
asociații, ca și pentru 
factori cu atribuții și 

în domeniul

muncii de propagan- 
mijloaccle și formele 
pe care le îmbracă, 
în cea. mai mare mă- 

rcalizarca obiectivelor 
unui număr 

mare de oa- 
a întregului

necesitatea

(Continuare în pag 2-3)

Să învățăm din experiențele pozitive !

BAZA NOASTRĂ"
ORICINE POATE FACE SPORT

0 Cupă amiază pc terenurile de Iu IRENOAS

lori in crosul de. la I.R.E.M.O.A.S. Foto : D. NEAGU
Dacă facem abstracție de 

anunțul din ziarul nostru și de 
cele două steaguri ale asocia
ției sportive URBIS arborate la 
poarta bazei sportive a între
prinderii (I.R.E.M.O.A.S.), după- 
amiaza sportivă de luni, orga
nizată sub genericul „Daciadei'' 
și intitulată sugestiv „Sport- 
Producție-Sănătate" nu a avut 
nimic festiv. Pentru că nu este 
nici prima și nici ultima ma
nifestație sportivă de acest fel 
și muncitorii întreprinde rii- 
g'azdă, ca și cei de la „Con
fecția", de la „Prefabricate din 
beton", „Mașini electrice" sau 
alte întreprinderi de pe plat
forma ................. ..
parte 
brăcat 
venit, 
acasă". Vorba lui Nicușor Ilie, 
9 ani și două luni: „De ce vin 
aici ? Vin că mă lasă ! Și mă 
joc, fac sport !“ Intr-adevăr, la 
baza sportivă a asociației URBIS 
nu se pune lacăt, iar tind secre
tarul asociației — C-h. 
— zice „baza noastră" 
locul unde pot face 
sport, orilare muncitor 
catar dimprejur. Iată 
de unde pornesc adevărate săr
bători sportive.

$i, astfel, am asistat la de
monstrații de gimnastică în pro
ducție (aproape 100 de mun
citoare de la I.T.C.B.), la un 
cros cu participarea tuturor ce
lor aflați pe terenuri, la pasio

industrială din această 
a Bucureștiului au im- 
costumul de sport și au 
firesc, la teren, la „ei

nante meciuri de fotbal (URBIS 
cu formația de old-boys a Ra
pidului, cu Danga, Leahevici, 
Rămureanu, Dinu, Mihai și cu 
Mafteuță de la Progresul), de 
handbal (URBIS — Electra), 
box, haltere și lupte („în fa
milie") și la o aprigă partidă 
de baschet, între URBIS cu in
ginerul Radu Diaconescu, de la 
C.T.C., în formație și echipa 
clubului Dinamo. Au evoluat cu 
ambiție și voie bună, care cum 
s-a priceput, fete și băieți, fe
mei și bărbați, angajați de di
ferite virste și profesii, care, 
după orele de muncă, se sim
țeau bine în costumul de sport,

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

MEXIC
LA ORA

GIMNASTICII 
ROMÂNEȘTI

CIUDAD DE MEXICO, 12 
(prin telex). Sub emblema 
„Vizita prieteniei româno- 
mexicane**, duminică s-a 
prezentat, la Palatul spor
turilor din Ciudad de Me
xico, programul echipei fe
minine de gimnastică a 
României, oferită publicului 
de către Institutul național 
al sportului mexican (ÎNDE).

A fost prezentă doamna 
Carmen Romano de Lopez 
Portillo, soția președintelui 
Statelor Unite Mexicane, în
soțită de membri ai familiei 
sale, precum și .reprezen
tanți ai vieții publice, cul
turale și sportive din Mexic.

Un numeros public a 
umplut sala pînă la refuz 
(25 000 persoane). Compo
nentele echipei noastre de 
gimnastică, în special Nadia 
Comăneci, au fost aplaudate 
îndelung, la scenă deschisă. 
Televiziunea a transmis în 
direct.

Numeroase și emoționante 
au fost acțiunile de simpatie 
și apreciere pentru gimnas
tele . noastre. Soția președin
telui Mexicului i-a oferit 
Nadiei Comăneci următoarea 
dedicație : „Cu mare apre
ciere și admirație". La rln- 
dul său, deputata Celia To
res a dăruit echipei noastre 
un coș cu flori', cu felici
tarea : „Salut frățesc pen
tru poporul român și 
profunda admirație față de 
România".

în aceeași zl, la hotelul 
Camino Real din capitala

(Continuare în pag. 2-3)
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Cioranu 
infelege 
mișcare, 
sau lo- 
izvorul Splendida revenire a Marianei Suman în prim-plan

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
ÎN PREAJMA STARTULUI

DINAMO $1 
ATLETICO MADRID 

DIN NOU FATĂ IN FATA
C. DRĂGUȘIN : „Atletico, un stil 
ofensiv, justificat de prezența 
unor vedete ca Pereira, Ruben 

Cano și Ayala"

Antrenorul federal Cornel 
Drăgușin a urmărit în primele 
două etape ale campionatului 
Spaniei pe Atletico. Madrid 
(3—0, pe teren propriu, cu Va
lencia și 1—4, la San Sebas
tian, cu Real Sociedad). Iată 
cîteva din impresiile sale în 
legătură cu adversara de joi 
a echipei noastre campioane, 
Dinamo : „Atletico este o for
mație completă, cu o pregăti
re fizică excelentă (viteză și 
forță, în special), cu o foarte 
bună tehnicitate, care aplică în 
joc principiile fotbalului mo
dern. Echipa antrenată de fo
stul internațional spaniol Luis 
cuprinde în rîndurile sale o 
serie de personalități, printre

Dudu Georgescu și Pereira sauDudu Georgescu și Pereira sau perspectiva unui pasionant duel 
intre golgeterul Europei și stoperul Braziliei și al lui Atletico, 

considerat a fi cel mai bun apărător din lume

După cum se prevăzuse ini
țial, în baza unul calcul care 
avea în vedere rezultatele în
registrate în ultima parte a 
actualului sezon atletic, victo
riile în clasamentele pe echipe 
ale Balcaniadei a 36-a au re
venit reprezentativelor Româ
niei (bărbați) și Bulgariei (fe
mei) care, înainte de toate, 
s-au impus prin omogenitate 
valorică.

Băieții noștri, care reeditează 
succesul de anul trecut de la 
Celje, au obținut victoria cam 
la aceleași proporții în fața se
cundanților lor, atleții bulgari: 
146—127 p în 1976 și, respec
tiv, 141—126 p acum, la Anka
ra. în schimb, fetele întrecute 
anul trecut, la mare luptă, cu 
un singur punct, au pierdut și 
de această dată disputa cu 
principalele lor rivale, atletele 
bulgare, dar la o diferență 
mult mai netă, de 11 puncte ! 
Echipa română care a prece
dat-o pe cea a Bulgariei în 
finala „Cupei Europei1* de la 
Helsinki (este drept cu o sin
gură atletă la fiecare probă) a 
pierdut, la Balcaniadă, în con
dițiile a două atlete de probă,

MARIANA SUMAN 
triplă campioană balcanică(Continuare in pag. a 4-a)

care fundașul Capon, mijlocașul 
Leal și atacantul Ruben Cano 
— toți trei titulari în echipa 
națională a Spaniei, fundașul

central de origine braziliană, 
Luis Pereira și atacantul ar-

(Continuare in pag. 2—3)

0 DELEGAȚIE A C.N.E.F.S. A PLECAT iN MEXIC
La invitația Directorului gene

ral al Institutului Național al 
Sportului din Mexic (ÎNDE), 
Guillermo Lopez Portillo, o 
delegație a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, 
condusă de general It. Marin.

Dragnea. președintele C.N.E.F.S., 
a plecat iefi in Mexic.

Delegația română va face «n 
schimb de experiență în dome
niul educației fizice și sportu
lui, va avea convorbiri cu de
legația mexicani de resort și va 
vizita obiective sportive.



ȘEDINȚA LĂRGITĂ
1 J

„TROFEUL TOMIS NE-A LANSAT f
A BIROULUI EXECUTIV AL C.N.E.F.S

în ziua de 9 septembrie a a- 
vut loc ședința lărgită a Birou
lui Executiv al C.N.E.F.S., la 
care au participat președinți și 
secretari ai federațiilor sportive.

La primul punct al ordinei 
de zi, președintele C.N.E.F.S., 
general It. Marin Dragnea, a 
prezentat un raport cu privire la 
participarea delegației sportive 
studențești a României la Jocu
rile Mondiale Universitare de 
la Sofia. Apreciind rezultatele 
remarcabile obținute, cele mai 
bune din istoria participărilor 
la Universiade, președintele 
C.N.E.F.S. a subliniat, în ace
lași timp, necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru elimi
narea lipsurilor constatate și 
lichidarea rămînerii în urmă la 
unele sporturi, precum și solu
ționarea unor probleme impor
tante de care depinde progresul 
sportului școlar și universitar. 
Planul de pregătire pentru par
ticiparea la viitoarea ediție a 
Jocurilor Mondiale Universitare, 
care vor avea loc în anul 1979, 
In Mexic, va fi elaborat pînă 
la 1 decembrie 1977.

în continuare a fost discutată 
ți aprobată componența loturi
lor olimpice și a colectivelor 
tehnice pentru perioada semes
trului al doilea al anului 1977, 
urmlnd ca secțiile C.N.E.F.S.,

federațiile și cluburile sportive 
să asigure toate condițiile în 
vederea realizării unei pregătiri 
superioare. Au fost de aseme
nea aprobate :

— Propunerile de îmbunătă
țire a calendarului sportiv 
competițional intern pe anul 
1978 care va fi dat publicității, 
în ziarul „Sportul", în luna oc
tombrie ;

— Raportul prezentat de Fe
derația română de 
concluziile privind 
sportivilor români 
natele mondiale de 
mind ca federația să se preo
cupe mai intens de creșterea 
valorii actuale a lotului feminin 
și să organizeze acțiuni de se
lecție și pregătire intensă pen
tru lotul masculin ;

— Normele generale cu pri
vire la organizarea și funcțio
narea cluburilor sportive ;

— Programul în domeniul re
lațiilor sportive internaționale 
pînă în anul 1980 ;

— Propunerile de organizare 
și de desfășurare a activității 
Centrului de perfecționare a 
lucrătorilor din mișcarea spor
tivă și planul cursurilor pe pe- 
rioda septembrie — decembrie 
1977.

Au fost rezolvate probleme 
ale activității curente.

canotaj și 
participarea 
la Campio- 
canotaj, ur-

ECHIPA SPRE... HELSINKI
Interviu cu G. Eremia, antrenorul reprezentativei masculine de volei
Turneul internațional de vo

lei dotat cu „Trofeul Tomis“, 
test important pentru repre
zentativa masculină a Româ
niei înaintea campionatului eu
ropean din Finlanda, a oferit 
specialiștilor — și, în primul 
rînd, grupului de tehnicieni in
vestiți cu misiunea pregătirii e- 
chipei — prilejul unor verifi
cări complexe, al unui examen 
edificator în vederea selecției 
lotului restrîns și a ultimelor 
finisări. La sfîrșitul competiției 
de la Constanța, am cerut pă
rerea antrenorului principal 
George Eremia.

— în cc a constat, după 
părerea dv, utilitatea com
petiției pentru echipa Româ
niei ?

— în primul rînd, în aceea 
că am putut rula, în două e- 
chipe, pe cei 18 jucători pe 
care i-am avut la dispoziție. A- 
poi, pentru că am realizat omo
genizarea tactică, proces inițiat 
la Sofia, în cursul Universia
dei, cînd sextetul Începuse să 
prindă contururi.

— Cum apreciați evoluția 
voleibaliștilor pe care ii 
pregătiți, împreună cu Con
stantin Bengeanu ?

— Am început mai greoi, am 
continuat bine și foarte bine,

dar am sfîrșit cu... începutul. 
Oricum, față de Universiadă 
am făcut un pas înainte, în an
samblu. Pot spune că „Trofeul 
Tomis“ ’ ne-a' lansat echipa 
spre... Helsinki. Sînt mulțumit 
mai 
lor, 
nă, 
a-și

ACTIVITATEA DE PROPAGANDA Șl EDUCAJIE
(Urmare din pag. 1)

populații, a formării omului 
nou, multilateral pregătit pen
tru muncă și viață. în acest 
context, sporesc îndatoririle de 
perfecționare continuă a mun
cii de propagandă pe care o 
desfășoară C.N.E.F.S., celelalte 
organe și organizații sportive, 
factorii cu atribuții, precum și 
ziarul „Sportul” și celelalte pu
blicații de specialitate.

Este de la sine înțeles că 
una dintre direcțiile prioritare 
ale propagandei sportive în pe
rioada actuală o constituie 
„Daciada“, competiția naționa
lă organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
amplă întrecere menită să ri
dice pe trepte superioare edu
cația fizică și sportul din țara 
noastră. Eforturile în acest do
meniu trebuie să tindă spre 
crearea cadrului adecvat și a 
condițiilor materiale concrete 
ca tineretul „să facă excursii, 
să facă și sport, să-și petrea
că timpul liber cit mai plăcut 
și, in același timp, educativ”, 
așa cum se arată în Cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui.

Așa cum arătamAșa cum arătam mai sus, 
eficiența muncii de propagan- 

domeniuldă și educație în ____ ___
sportului trebuie să capete nn

caracter mai concret, să nu se 
mărginească — cum se întîm- 
plă uneori — la 
de indicații 
apropie mai 
răspunderi în 
masa largă 
sportului. — 
C.N.E.F.S.
conducătorii și tehnicienii din 
unitățile sportive trebuie să 
abandoneze unele tendințe bi
rocratice și să-și ducă activi
tatea în mod nemijlocit în 
rindul sportivilor, să se trans
forme ei înșiși în propagandiști 
și educatori, pe terenurile de 
antrenament, în timpul com
petițiilor, căutînd și aplicînd 
soluțiile cele mal potrivite 
pentru stimularea activității de 
pregătire, pentru întărirea cli
matului de disciplină, atașa
mentului fiecărui sportiv față 
de culorile clubului, față 
colectivul pe 
zintă.

In ultima 
românesc a 
internaționale <<
căror supremă expresie, o con
stituie apreciatele evoluții ale 
reprezentanților noștri la J.O. 
de la Montreal din 1976 și 
Jocurile Mondiale Universitare, 
de la Sofia, din acest an. Ală
turi de temeinica muncă de 
pregătire, desfășurată pe baze 
științifice, după cele mai

transmiterea 
generale, ci să-i 
mult pe cei cu 
acest domeniu de 
a practicanților 

De aceea, activul 
și al federațiilor,

metode de antre- 
desigur că și 

politico-educati- 
contribuit la 
mari

care îl
de 

repre-

vreme 
repurtat
de prestigiu,

sportul 
succese 

a

moderne 
nament, 
activitatea 
vă a contribuit la obținerea 
acestor mari succese. Activi
tatea de propagandă și educa
ție trebuie să aibă însă în ve
dere prevenirea atitudinilor de 
automulțtsmire și delăsare, să 
stimuleze tineretul sportiv pen
tru o continuă autodepășire, 
pentru desfășurarea unei munci 
sîrguincioase, stăruitoare, în 
vederea unei permanente per
fecționări, a ridicării continue 
a nivelului performanțelor, 
reprezentării cu ' " ’
înaltă conștiință patriotică 
culorilor țării.

Prețioasele indicații din Cu- 
vîntarca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Consfătuirea de 
lucru cu activiștii din domeniul 
propagandei trebuie să consti
tuie și pentru mișcarea sporti
vă linii directoare pe care să 
le urmeze neabătut. Sub îndru
marea și controlul organizațiilor 
de partid din unitățile sporti
ve, munca de propagandă și 
educație trebuie supusă unei 
temeinice analize, iar pe baza 
concluziilor desprinse să se 
elaboreze planuri concrete de 
măsuri care să ducă la îmbu
nătățirea sub toate aspectele 
a acestei activități.

ales de evoluția trăgători- 
care se arată în formă bu- 
proaspeți și cu șanse de 
ameliora potențialul de joc 

pînă la campionatul european, 
în ceea ce-i privește pe ridică
tori, deși au avut unele pres
tații mult mai bune decît în 
perioada anterioară, ei manifes
tă totuși inconstanță, obligîn- 
du-ne la dese schimburi n—a 
„ghici" sextetul cel mai omo
gen. Problema număr..i Uu r a 
ultimelor pregătiri este, deci, 
sporirea capacității de orienta
re tactică a ridicătorilor. Fiindcă 
nu este de ajuns să 
bine pasele — cum au făcut în 
cîteva rînduri Mășcășari și Io- 
nescu —, ci trebuie să le dis
tribuie cît mai eficace pentru 
atac, să evite cît mai des blo
cajele adverse — în doi sau 
chiar în trei jucători. De aceea, 
alături de cei doi amintiți ne 
străduim să-1 integrăm și pe 
Chiș, care a fost chemat mai 
tîrziu la lot.

— Vorbeați de inconstan
ța echipei pe parcursul 
„Trofeului Tomis". Cum o 
explicați ?
— Prin deficiențele tehnice 

ale jucătorilor, care dăinuie de 
ani și ani și nu pot fi corectate 
la lot. Mă Tefer la faptul că și 
jucătorii cei mai buni prezintă 
anumite puncte slabe : unii exe
cută blocajul deficitar, alții sînt 
nesiguri în linia a doua sau de
țin un bagaj redus de proce
dee tehnice în atac. Prin ur
mare, nu sînt jucători compleți. 
Doar cîțiva se apropie de 
calificativ...

— Ce șanse acordați 
pci noastre la C.E. ?

— Teoretic, trebuie să 
găm grupa din care facem par
te, urmînd să luptăm, în semi
finale, pentru o medalie.

execute

acest

echi-

cîști-

a
demnitate și

a

Aurelian BREBEANU

Juniorii dinamovițti câști
gători pe toată linia în 
întrecerile echipelor de 

tenis
S-au încheiat întrecerile cam

pionatelor republicane de tenis 
pentru echipe de Juniori șl Ju
nioare, desfășurate în cursul sâp- 
tămînii trecute, la București. 
Atît la băieți, cît și la fete, ti
tlurile au tevenit formațiilor 
clubului Dinamo București (antre
nori : A. Segărceanu și C. Hîrju),

niri : Tot înainte — Progresul 
6—3, Progresul — T.C.B. 6—3. 
T.C.B. — Tot înainte 5—4.

Turneul feminin pentru pri
mele locuri a opus echipei cam
pioane formațiile Tot înainte, 
Progresul șl Politehnica Cluj-Na
poca, învinse fiecare cu catego
ricul scor de 5—1. Alte rezul
tate : Tot înainte — Poli 4—2 
Tot Înainte — Progresul 6—0, Po
li — Progresul 5—1. .

Iată și rezultatele cîtorva ln- 
tllniri individuale : FI. Segărcea
nu — I. lovănescu 6—4, 6—2 ; M.

sportive din Oradea 
loma Velciov), 
nantă dispută cu 
Iilor sportive 
Gheorghieni. Iată 
nale :

MASCULIN : 
București 10 p 
sp. Tg. Mureș 
Suceava 8 p ;
7 P ; 5. Șc. sp.____ ______  „

Șc. sp. Iași 5 p ; FEMININ

(antrenor 
după o pasio- 
formațille Șco- 

din Brașov 
clasamentele

Și 
fi-

Liceul nr. 
(566—342) ; 2. 

9 P ; 3. Șc. 
4. Șc. sp. Brăila 

.... _p. Satu Mare 6 p ;
6. Șc. sp. Iași 5 p ; FEMININ :
1. Șc. sp. Oradea 10 p (358—228);
2. Șc. sp. Brașov 9 p ; 3. șc. sp.
Gheorghieni 8 p ; 4. Șc. sp. Uon-

1. 1
Șc. 
sp.

CLASAMENTE FINALE 
JUNIORI
1. Dinamo, campioana republicana 

(FI. Segărceanu, E. Pana, S. Zaha
ria, L. Bucur, D. loanovici, D. Anto
nescu, S. Popa), 2. Tot înainte, 3. 
Progresul, 4. T.C.B., 5. Politehnica
Cluj-Napoca. 6. Constructorul Hune
doara, 7. Dunărea Galați, 8. Școala 
sportivă Ploiești.

JUNIOARE
1. Dinamo, campioană republicană 

(Gabriela Dinu, Gobriela Szoko, Ma- 
rilena Totoran, Dana Beleuțâ, Dana 
Davidescu), 2. Tot înainte, 3. Politeh
nica Cluj-Napoca, 4. Progresul Bucu
rești, 5. Dinamo Brașov, 6. Șcca’a 
sportivă Gheorghieni, 7. Dunărea Ga
lați, 8. T.C.B

CAMPIONATE • COMPETIȚII
^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

s.

fără să fi suferit nici o înfrîn- 
gere. Chiar dacă din rindul ad
versarilor au lipsit cîțiva titulari, 
ca A Dîrzu (Progresul) și Lucia 
Romanov (Tot înainte), aflați la 
Forest Hills, aceasta nu scade cu 
nimic din meritele învingătorilor, 
care s-au impus cu destulă au
toritate în toate partidele susți
nute.

In întrecerea masculină, dina- 
moviștii au învins pe rînd Pro
gresul, Tot înainte și T.C.B. cu 
același scor : 6—3. In alte Intll-

Zacopceanu — S. Zaharia 6—4,
6— 2 ; O. Pavel — s. Nisiparu 
3—6, 7—5, 7—5 ; L. Mancaș — A. 
Pantazopol 6—1, 5—7, 6—1 ; Ga
briela Dinu — Maria Romanov
7— 5, 6—2 ; Luminița Sălăjan — 
Ioana Nichlta 8—6, 6—8, 6—1.

Marieta POPESCU, coresp.

Liceul nr. 1 București (m) 
și Șc. sp. Oradea (f) în

vingătoare la baschet 
juniori

BRAȘOV, 12 (prin telefon). 
Timp de 5 zile s-au desfășurat în 
localitate întrecerile campionate
lor naționale de baschet rezervate 
echipelor de juniori II, turnee 
care au reunit cîte 6 formații 
masculine și feminine.

In întrecerea masculină a cîș- 
tigat echipa Liceului nr. 1 din 
București (antrenor Emil Nico- 
lescu), Învingătoare în toate 
jocurile disputate. Echipa bas- 
chetbaliștilor bucureșteni a obți
nut pentru a 5-a oară consecutiv 
titlul de campioană. Turneul fe
minin a revenit echipei Școlii

stanța 7 p ; 5. Centrul școlar de 
baschet București 6 p : 6. Șc. sp. 
Arad 5 p.

Coșgeterii campionatelor — Flo
rin Ermurache (Lie. 1 Buc.) 243 p 
și Katalin Szabo (Șc. sp. Oradea) 
156 p. Cei mai tehnici jucători — 
Eva Adler (Șc. sp. Brașov) și 
Gh. Pascu (Șc. sp. Tg. Mureș).

Carol GRUIA, coresp.

Dinamo ți Șc. sp. 1, 
maximum de puncte 

în campionatul 
poloiștilor juniori

La Arad au început întrecerile 
turneului final al campionatului 
național de polo rezervat echipe
lor de juniori mari. In primele 
trei etape s-au desfășurat cîteva 
partide interesante, unele (parti
dele C.S. Școlar — Rapid, Vo
ința — Șc. sp. Viitorul, Viitorul 
— C.S. Școlar) închelndu-se cu 
rezultate surprinzătoare. Pînă în 
prezent se remarcă formațiile Di
namo București șl Școala spor
tivă nr. 1 București, care au to-

dar le-au 
tentativă, d 
te repetări 
situație 
superficial 
privite, de 
trenori, pre

CINE „DECONTEAZĂ ' N
Cu o zi înaintea campiona

telor individuale de lupte 
greco-romane, cei mai valo
roși luptători ai țării au fost • 
convocați la locul de disputare 
a competiției pentru trecerea 
normelor de control. Probele 
fizice stabilite (și anunțate 
secțiilor la timpul cuvenit) au 
fost : tracțiuni în brațe la 
bara fixă, flotări cu bătaia 
palmelor, intrarea și ieșirea 
din „pod". Proba tehnică a 
constat din executarea unui 
procedeu. de atac sau contra
atac, la alegerea e- 
xaminatorului. 
impresionat 
tatea cu i 
efectuat 
veritatea 
Corneanu 
membri 
deral și antrenori 
național de lupte greco-roma
ne. Am asistat la un adevărat 
examen care n-a putut fi tre
cut decît ■ de sportivii bine 
pregătiți. Așa se și explică 
faptul că o serie de luptători 
— care împreună cu antreno
rii lor n-au acordat atenția 
cuvenită pregătirii pentru tre
cerea normelor de control — 
n-au putut participa la fina
lele campionatelor, deși clu
burile lor au suportat cheltu
ielile de deplasare pînă Ia 
Pitești (!). în această situație 
s-au aflat : P. Grosu și L. 
Ciuntă (C. S. Arad — antre
nor M. Ghesner), C. Drăghici 
și V. Gul (A.S.A. Cluj-Na- 
poca — antrenor Gh. Truțâ),

Ne-a 
seriozi- 

care s-a 
acest test, se- 
examinatorilor Ion 
și Ion Cernea, 

ai biroului fe- 
al lotului

MEXIC

M. Sobari 
(Steaua - 
teu).
Craiov; 
nes cu), Al 
roșu Braș 
Radu). Ne 
,,decontat" 
deplasarea 
Pitești faț 
asociațiilor 
care fac p

Au ț£st 
spori 
preciabîîe,'

cerea norm 
același tlm 
Imagine, și 
riozității cu 
trenorii lot 
problema 
lor.

Tocmai d 
că grupul 
cieni c 
care munce 
dăruire, car 
pregătire, t 
ture șl cell 
prilej (dar 
rămas dato

LA ORA Gl
(Urmare din pag. 1)

mexicană a avut loc o con
ferință de presă la care a par
ticipat echipa română de gim
nastică. Cei peste 100 de ziariști 
și reprezentanți ai radioului, 
televiziunii și agențiilor inter
naționale de presă s-au inte
resat de mișcarea sportivă din 
țara noastră, despre activitatea 
și dezvoltarea gimnasticii ro
mânești.

La încheierea conferinței de 
presă, cunoscuta pjctoriță me
xicană Marta Orozco a înmînat 
Nadiei Comăneci, in același ca
dru festiv, un tablou în ulei 
dedicat acesteia, exprimînd cu-

0 DUPA-AMIAZA PE TERENURILE DE LA IREMOAS
(Urmare din pag. I)

ca 
de 
in 
mare 
tor că 
tate" nu este, pur și simplu, o 
metaforă,, ci un fapt de viață, 
dacă vreți, o necesitate înțe
leasă.

Din entuziasmul de pe baza 
sportivă trecem in f.. 
desăvirșită a sălii de festivi
tăți, pe scena căreia 
maestru Florin Gheorghiu dă
dea un simultan la 20 de mese.

fi cei aproape 1000
muncitori-spectatori aflați 

tribună. Cu mic cu
demonstrau convingă- 
„Sport-Producție-Sănă-

liniștea

marele

talizat maximum de puncte. Iată 
rezultatele înregistrate :

Crișul ---- -- ~ ' ■
Napoca 
rești — 
tehnica
Viitorul _ _ . ,
sp. 1 — Progresul București’ 7—6 ; 
Dinamo — Rapid 5—4 ; Voința — 
Șc. sp. Viitorul 11—3 ; Progresul 
— C.S. Școlar 6—5 ; Șc. sp. 1 — 
Politehnica 9—5 ; 
șui 10—5 ; Rapid 
Șc. sp. Viitorul 
6—6 ; Progresul 
5—4.

® Intr-un meci _______
Divizia A (seria B), Rapid Arad a 
învins Mureșul Tg. Mures cu 
9—4 (3—0. 0—1, 1—1, 5—2). (I.
Ioana — coresp.)

Oradea — Voința CIuJ- 
9—2 ; C.S. Școlar Bucu- 
Rapid Arad 7—7 ; Poli- 
CluJ-Napoca — Șc. sp.
Cluj-Napoca 6—7 ; Șc.

Dinamo — Cri- 
— Voința 6—2 ;

— C.S. Școlar
— Politehnica

contlnd pentru

La „Paleta de argint 
cîțiva copii... de aur

Tradiționalul concurs anual de 
tenis de masă pe echipe rezer
vat copiilor pînă la 10 ani inclu
siv, dotat cu trofeul „Paleta de 
argint", s-a desfășurat timp de 
trei zile la Casa de cultură a 
sindicatelor din Ploiești. Organi
zată sub egida „Daciadei", com
petiția s-a bucurat de o parti
cipare numeroasă — 25 de for
mații de fete și 24 de băieți. S-a 

. jucat „sistem Corbillon" (echine 
alcătuite din 2 băieți și 2 fete), 
cu adițiunea punctelor. La fete, 
primele trei locuri au fost ocu
pate, în ordine, de : Progresul 
I București. Metalurgistul Cugir 
și Progresul II București, iar la 
băieți de : înfrățirea Tg. Mureș, 
Comerțul Tg. Mureș $i Șc. sn. 
Rm. Vîlcea Clasament general : 
1. înfrățirea Tg. Mureș, 2. Pro
gresul București, 3. Șc. sp. Bis
trița. Ediția din acest an a ..Pa
letei de argint" a evidențiat cîțiva 
eonii .,de aur", printre care Trena 
Martor, Delia lonescu, Kingâ 
Lohr. Atila Fiilor. Lucian ‘Panici 
și Călin Toma. (Emil BACIOIU — 
antrenor)

Și dacă concurenta, angajați 
din diverse întreprinderi, au 
trebuit să cedeze, la ultima 
masă muncitorul de la radia
toare Ionel Dăicuțoiu a reușit
— după mai bine de două ore
— singura victorie.

Am căutat pe terenuri și in 
tribună răspuns la întrebarea 
„care este cheia succesului ?“ 
Ni s-a răspuns aproape inva
riabil : „La noi se făcea sport 
și pînă acum dar de cînd cu 
„DACIADA" competițiile sînt 
mai dese". Ni s-a vorbit des
pre sprijinul Comitetului de 
partid, despre participarea 
sindicatului și organizației 
U.T.C., despre 
cerii centralei 
derii in viața 
zentate ieri de 
ral, ing. Petre 
Chiriță și de ing. Virgil Popa.

Ce-ar mai fi de adăugat, a- 
fară de regretul că nu-i putem 
aminti aici pe toți cei care 
realizează in cadrul asociației 
sportive de la I.R.E.M.O.A.S. o 
experiență pozitivă de l'a care 
este bine să învețe și alții.

despre
Și 
prezenta condu
și a întreprin- 
sportivă, repre- 
directorul gene- 
Preda, de Paul

vinte de a 
noastră un 
condiții mi 
voltarea sp
afirmarea ti
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meni deose
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ne de gimn 
primei dem 
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titlul „Poem 
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dică o pagi 
meroase foto 
tului cu pu 
sporturilor, 
îndrăzneala, 
olimpice de 
niei — seri 
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„Nadia Coi 
rul „El Dia" 
blicul cu de 
a unei aute 
diale a gim
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xico", „Novei 
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în contextul 
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oferi o dem

SIPICA CIȘIIGA PREMIUL „ARCUL

Atenția 
zenți duminică dimineața 
dromul din Ploiești a fost polari, 
zatâ de „Criteriul cailor de 2 
și „Premiul Arcul de Triumf", 
gări semiclaslce. Erima probă, 
startul căreia se aliniau cei 
buni reprezentanți ai „valului" 
vine, a fost cîștigată de Samanta. 
Marcînd un timp foarte bun (1:32), 
ea și a dominat cu autoritate adver
sarii, desprinzindu-se destul de ușor 
în momentul cînd a fost solicitată. 
Prin această victorie 
prin maniera în care ________
(avem convingerea că mai are incă 
rezerve), Samanta s-a ' 
fruntașii generației sale. Cealaltă o- 
lergare principală a zilei, „Premiul 
Arcul de Triumf" (două hituri), a 
revenit de o manieră spectaculoasă 
iepel Sipica, excelent prezentată și 
condusă de antrenorul D. Toduță. Pe 
locurile următoare s-au plasat : Tu
rei și Jalina (în prima manșă). He
liodor și Turei (în cea de-a doua), 
marele favorit, Sonor, decepțîonfndu-și 
din nou suporterii. Sosiri spectacu
loase s-au mai înregistrat în premiile 
Piatra Olt șl Prahova cîștigate do 
riaiducel (niciodată nu l-am văzut 
pe G. Tănase așa de dezlănțuit) ți

ani“ 
aler- 

la 
mai 

care

ți in special 
a obtinut-o
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CUPELE EUROPENE IN PREAJMA STARTULUI
(Urmare din pag. 1)

genlinean Ayala. In meciul cu 
Valencia, Atletico a desfășurat 
ua joc pur ofensiv, evidențiin- 
du-se atacantul Ruben Cano, 
autorul celor trei goluri ale 
echipei sale. Surprinzătoare, 
mai ales ca scor, înfringerea 
de la San Sebastian poate fi 
explicată, înainte de orice, prin 
plusul de șansă al gazdelor la 
finalizarea acțiunilor de atac. 
I’cnlru că, privit prin prisma 
raportului de forțe din teren,

favorabil Iui Atletico, rezul
tatul ar fi putut fi foarte bine 
și... 4—1 în favoarea madrileni
lor !). De aici trebuie trasă 
concluzia că actuala campioană 
a Spaniei nu renunță Ia ideea 
jocului ofensiv nici în depla
sare, folosind în egală măsură 
atît forma atacului pozițional, 
cit și pe aceea a contraatacu
lui. Formația de bază a lui 
Atletico : Tirapu — Marcelino, 
Pereira, Eusebio (Benegas), Ca
pon — Robi, Marcial, Leal — 
Alberto (Aguilar). Ruben Cano, 
Ayala".

0LYF1PIAK0S - LN PAS SPRE FOTBALUL... CONTINENTAL
NICOSIA, 12 (prin telex). 

Olympiakos Nicosia așteaptă cu 
nerăbdare meciul său cu U- 
niversitatea Craiova, strădu- 
indu-se să demonstreze că fot
balul cipriot a făcut un pas 
spre fotbalul... continental. E- 
chipa a mai jucat de trei ori 
în competițiile europene, cu 
Sarajevo, Real Madrid și Fe- 
yenoord, a dobîndit o oarecare 
experiență, dar fotbaliștii ci- 
prioți nu uită că au obținut 
un singur rezultat de egali
tate, cu Sarajevo, pe teren pro
priu, celelalte jocuri soldin- 
du-se cu înfrîngeri. Cu toate 
acestea, ciprioții doresc să ob- . 
țină o victorie, ei bazîndu-se 
pe condiția lor fizică foarte 
bună și pe masivitatea unei 
apărări care e o garanție a 
contraatacurilor. Antrenorul lui

BARCELONA 1N
E. JENEI : „Catatanii preferă

Duminică 4 septembrie, cu 
prilejul primei etape a campio
natului spaniol, antrenorul 
Emerich Jenei a fost prezent 
la partida C. F. Barcelona — 
Real Sociedad, încheiată cu 
scorul de 1—0 în favoarea pri
mei formații. Iată concluziile 
desprinse de E. Jenei cu privi
re la această apreciată formație 
spaniolă : „Trebuie să recunosc 
că C. F. Barcelona este o echi
pă care întrunește atributele u- 
nui fotbal — total. Deși forma
ție spaniolă, stilul ei de joc 
este pur... olandez. Antrenorul 
Michels și cele două piese de 
bază, jucătorii- Cruyff și Nees- 
kens, toți trei de origină olan
deză, au renunțat la fotbalul — 
spectacol în folosul celui efi
cace. Angajamentul fizic, pre
singul, replierile rapide, atacu
rile supranumerice, dar mai a- 
lcs execuțiile tehnice, strict u-

Olympiakos, Elly Fuchs, inten
ționează să alinieze în meciul 
cu Universitatea Craiova ur
mătorul „11“ : Dinos — Lou- 
kas, Philipos, Lagos, Giorgiou— 
Aristidou, Prodromou, Mavris— 
Tsouris, Kikas, Constantinou. 
Dintre aceștia, Loukas, Phili
pos șl Aristidou sînt interna
ționali.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
PLEACĂ ASTĂZI 

LA NICOSIA
Echipa Universitatea Craio

va va pleca în cursul zilei de 
astăzi spre Nicosia, unde va 
susține joi după-amiază primul 
din cele două meciuri cu O- 
lympiakos Nicosia.

STIL OLANDEZ
spectacolului - eficacitatea”

Iile concepției de joc, fac par
te din arsenalul tactic al aces
tei valoroase echipe.

Prestația echipei a impresio
nat prin ritmul constant susți
nut, prin concepția ofensivă a 
tuturor jucătorilor. Cruyff, ușor 
accidentat, nu a jucat, el fiind 
menajat pentru partida cu noi. 
Piesele de bază sînt, în ordinea 
posturilor : fundașul dreapta 
Ramos, copie fidelă a lui Ca
macho, apărător și atacant fără 
reproș, libero-ul Migueli, fun
dașul central de marcaj Olmo, 
mijlocașii Neeskens și Asensi, 
ambii cu o capacitate de efort 
remarcabilă. Ne așteaptă, deci, o 
sarcină foarte grea la Barcelo
na. Toiul va depinde însă de 
jucătorii mei, care vor trebui 
să abordeze partida de miercuri 
seară fără emoții, să joace re
laxat și curajos".

A.E.K. A SOSIT LA TG. MUREȘ
O BAJEVICI, UȘOR ACCIDEN

TAT, VA APARE, TOTUȘI, 
ÎN FORMAȚIE

TG. MUREȘ, 12 (prin tele
fon). — A.E.K., adversara echi
pei noastre A.S.A. Tg. Mureș 
în Cupa U.E.F.A. a sosit luni 
în țară. în fruntea lor se află 
antrenorul Frantisek Fadrhonc, 
cel care pînă înaintea campio
natului mondial din 1974 s-a 
aflat la conducerea echipei 
Olandei.

■Deoarece Tiberiu Bone, care 
a urmărit partida A.E.K. — 
Verria (scor 6—2), revine marți, 
am recurs, pentru caracteriza
rea jocului echipei grecești, la 
declarația făcută de antrenorul 
român presei ateniene. Ia
tă ce a declarat Bone : 
„A.E.K. a manifestat o superi
oritate atît de netă — Verria 
este o echipă recent promovată 
— îneît nu-mi pot permite s-o 
evaluez la adevărata ei valoa
re. A fost evidentă, însă, preo
cuparea echipei ateniene pen
tru un joc ofensiv. Ia care 
și-au dat concursul jucători 
din toate liniile. La 4—0, scor 
fixat după primele 45. de mi
nute, A.E.K. nu a mai insistat. 
Mi-au plăcut îndeosebi Ardizo- 
glu, Mavros și Fapaioanou. 
Cred că Ia Tg. Mureș echipa 
noastră va obține victoria. Nu 
mă pot pronunța, însă, asupra 
rezultatului final, după cele 
două manșe".

Cele șase goluri au fost mar
cate de Ardizoglu (2), Mousssu- 
ris, Inzoglu, Nikoludis și Ma
vros. Bajevici, ușor accidentat, 
n-a participat la acest prim joc 
in campionat, dar Fadrhonc 
speră să-l aibă In formație. 
Iată echipa care a susținut jo
cul cu Verria : Steriudas — In
zoglu, Nikolau, Ravusis, Damia- 
nidis — Viera, Nikoludis, Pa- 
paioanou — Ardizoglu, Moussu- 
ris, Mavros.

Fotbaliștii atenieni au și în
ceput antrenamentele la Tg. 
Mureș. Ei au aflat despre efi
cacitatea adversarilor lor. în 
perspectivă, un joc de contre o- 
fensive, care sperăm că vor 
place spectatorilor și că vor 
da cîștig de cauză echipei 
noastre.

G. NICOLAESCU

DRESCU

REZULTATELE ETAPEI
SERIA I

Metalul Rădăuți — Metalul Bo
toșani 2—0 (1—0), Minerul Gura
Humorului — Laminorul Roman 
4—0 (3—0), Bradul Roznov —
Cimentul Bicaz 1—0 (1—0), Și
retul Bucecea — Unirea Șiret
1— 1 (0—0), Foresta Fălticeni —
Zimbrul Suceava 1—0 (0—0), A- 
vîntul T.C.M.M. Frasin — Cris
talul Dorohoi 1—0 (0—0), Doma 
Vatra Domei — I.T.A. Piatra 
Neamț 6—1 (3—0), A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Cetatea Tg. 
Neamț 0—2 (0—0) — s-a jucat
la Suceava.

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a lV-a : 1. 
MINERUL GURA HUMORU
LUI 7 p (9—2), 2. Avîntul Fra
sin 7 p (4—1), 3. Foresta Fălti
ceni 6 p (3—1)... pe ultimele : 
15. Unirea Șiret 2 p (3—10), 16. 
I.T.A. P. Neamț 1 p (4—12).

SERIA A II-A
Rulmentul Bîrlad — Petrolul 

Moinești 2—1 (2—0), Letea Ba
cău — TEPRO Iași 3—0 (1—0),
Petrolistul Dărmănești — Con
structorul Vaslui 0—0, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Construc
torul Iași 0—0, Flacăra Murgeni— 
Chimia Mărășești 0—2 (0—0), A- 
ripile Bacău — Partizanul Bacău 
3—1 (1—0), Nicolina Iași — Oi- 
tuz Tg. Ocna 1—1 (1—0), Mi
nerul Comănești — C.S.M. Bor- 
zești 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. LETEA 
BACĂU 6 p (18—3), 2. Con
structorul Iași 6 p (9—1), 3. Pe
trolul Moinești 6 p (6—2)... pe 
ultimele : 15. Partizanul Bacău
2 p (3—8), 16. Flacăra Murgeni 
0 p (1—15).

SERIA A III-A
Dacia Unirea Brăila — Gra

nitul Babadag 2—0 (2—0), Dună
rea Tulcea — Șoimii Cernavodă
2— 0 (2—0), Cimentul Medgidia —
I.M.U. Medgidia 1—0 (1—0), U-
nirea Tricolor Brăila — Ancora 
Galați 0—0. Autobuzul Făurei — 
Unirea Eforie 0—0, Chimpex 
Constanța — Electrica Constanța
3— 2 (2—1), Oțelul Galați — Mi
nerul Măcin 3—0 (1—0), Marina
Mangalia — Progresul Brăila 
2—3 (1—0).

Pc primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 8 p (6—1), 2. 
Ancora Galați 7 p (7—0), 3. Pro
gresul Brăila 6 p (11—5)... pe 
ultimele : 15. Electrica Constan
ța 2 p (6—8), 16. Oțelul Galați 
2 p (4-7).

Rezultatele ne-au fost transmise

SERIA A IV-A
Chimia Buzău — Petrolistul 

Boldești 2—0 (1—0), Azotul Slo
bozia — Olimpia Rm. Sărat 2-0 
(0—0), Unirea Focșani — Lucea
fărul Focșani 3—0 (0—0), Avîn
tul Mîneciu — Victoria Florești
2— 1 (1—0), Victoria Țăndărel —
Victoria Lehliu 3—0 (2—0), Pe
trolul Băicoi — Petrolul Telea- 
jen Ploiești 1—1 (1—0), Dinamo
Focșani — Foresta Gugești 5—1 
(3—0), Petrolul Berea — Chimia 
Brazi 2—1 (0—0).

Pe primele locuri î L CHI
MIA BUZĂU 7 p (11—2), 2. Chi
mia Brazi 6 p (8—2), 3. Azotul 
Slobozia 6 p (8—5)... pe ulti
mele : 15. Olimpia Rm. Sărat
3 p (1—7), 16. Petrolul Teleajen
1 P d-7).

SERIA A V-A
S. N. Oltenița — Flacăra roșie 

București 3—0 (2—0), I.C.S.I.M.
București — Unirea Tricolor 
București 0—0, Tehnometal Bucu
rești — T. M. București ' 1—0 
(0—0), I.O.R. București — Avîn
tul Urziceni 1—0 (1—0), Automa
tica București — Șoimii TAROM 
București 0—0, Electronica Bucu
rești — Automecanica București 
1—0 (1—0), Sirena București —
Abatorul București 1—0 (0—0), 
Voința București — Mecanica fi
nă București 0—0.

Pe primele locuri : 1. ELEC
TRONICA BUCUREȘTI 7 p (7-3),
2. I.C.S.I.M. București 6 p (5—2),
3. S. N. Oltenița 5 p (7—3), 4. 
Automatica București 5 p (7—4)... 
pe ultimele : 15. Avîntul Urziceni
2 p (4—6), 16. T.M.B. 2 p (1—4).

SERIA A VI-A

ROVA Roșiori — Petrolul Vi
dele 1—1 (0—0), Cimentul Fieni— 
Progresul Pucioasa 0—0, Flacăra 
Automecanica Moreni — Elec
trodul Slatina 5—0 (2—0), Viito
rul Scornicești — Constructorul 
Pitești 5—2 (2—2), Dacia Pitești— 
Metalul Mija 3—0 (1—0), Chimia 
Găești — Cetatea Tr. Măgurele
3— 1 (3—0), Progresul Corabia —
Recolta Stoicănești 4—1 (3—0),
Automobilul Curtea de Argeș— 
Petrolul Tîrgoviște 3—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. AU
TOMOBILUL CURTEA DE AR
GEȘ 7 p (10—5), PROGRESUL, 
CORABIA 7 p (8—3), 3. ROVA 
Roșiori 6 p (5—2)... pe ultimele: 
15. Cimentul Fieni 2 p (2—6), 16. 
Constructorul Pitești 0 p (3^—14).

dc către corespondenții noștri.

A IV-a A
SERIA A VII-A

Știința Petroșani — Lotru Bre- 
zoi 3—1 (1—1), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Metalurgistul Sa- 
du 6—0 (3—0), Diema Orșova — 
Minerul Motru 3—1 (2—1), Mi
nerul Rovinari — Constructorul 
Craiova 1—0 (0—0), C.F.R. Cra
iova — Chimistul Rm. Vîlcea 
3—2 (1—1), Mecanizatorul Șimi-
an — Constructorul Tg. Jiu 2—1 
(2—1), Unirea Drăgășani — U- 
nirea Drobeta Tr. Severin 4—0 
(2—0), I.O.B. Balș — Progresul 
Băilești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 6 p 
(12—1), 2. I.O.B. Balș 6 p (9—4), 
3. Știința Petroșani 5 p (6—3)... 
pe ultimele : 15. Constructorul
Craiova 1 p (1—5), 16. Unirea
Drobeta Tr. Severin 1 p (2—10).

SERIA A VIII-A

Minerul Vulcan — Minerul A- 
nina 1—1 (1—1), Electromotor Ti
mișoara — Unirea Tomnatic 2-1 
(1—0), Minerul Oravița — Gloria 
Reșița 4—1 (2—0), Vulturii tex
tila Lugoj — Laminorul Teliuc 
3—0 (2—0), Laminorul Nădrag—
Metalul Bocșa 3—0 (2—0), Nera
Bozovici — F.I.L. Orăștie 2—0 
(0—0), Minerul Ghelar — Unirea 
Sînnicolau Mare 1—0 (0—0). Me
talul Oțelu Roșu — C.F.R. Sime- 
ria 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL VULCAN 6 p (7—4), 2.
Minerul Anina 5 p (10—3), 3—4. 
Metalul Oțelu Roșu 5 p (5—3), 
Minerul Oravița 5 p (5—3)... pe 
ultimele : 15. Nera Bozovici 2 d 
(3—12), 16. Gloria Reșița 2 p
(3-14).

SERIA A IX-A

Constructorul Arad — Oașul 
Negrești 0—0, Someșul Satu Ma
re — Voința Cărei 2—0 (0—0),
Rapid Arad — Rapid Jibou 2—1 
(1—1), înfrățirea Oradea — Glo
ria Arad 4—0 (3—0), Minerul
Șuncuiuș — Recolta Salonta 3-0 
(2—0), Minerul Bihor — Voința 
Oradea 1—0 (0—0), Bihoreana
Marghita — Oțelul Bihor 4—0 
(2—0), Minerul Ilba Seini — 
Strungul Arad 0—0.

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 8 p (8—1), 2. 
Strungul Arad 7 p (5—1), 3. Mine
rul Bihor 5 p (6—3)... pe ulti
mele : 15. Oțelul Bihor 2 p (3-8), 
16. Voința Cărei 1 p (2—6).

ÎNTREBĂRI Șl RĂSPUNSURI
Echipele noastre „europene"

în „avanpremiera'’
5-a au jucat trei din 
tru echipe care ne vor repre
zenta în cupele europene : Di
namo, Universitatea Craiova și 
Steaua. Este adevărat, toate e- 
chipele au evoluat în depla
sare, dar nu e mai puțin ade
vărat că acest „trio“ n-a mar
cat nici un gol din acțiune în 
cursul celor trei meciuri. La 
Arad și la Hunedoara s-a în
scris din penalty, iar la Ba
cău rezultatul a 
mult decît atît, 
meciuri echipele 
tașe au tras... 7 
poartă,

etapei a 
cele pa-

fost 0—0. Mai4 
în cele trei 
noastre frun
ți) șuturi pe 

o 
medie de 2,33 (!) 

meci !
recu- 

este

adică
&■

Albu și Vișan, deși „concu
rența" lui Lucescu, Nunweiller 
VI, Angelescu sau buir.itriu 
IV nu poate fi subestimată. în 
al doilea rind, trebuie să spu
nem că juniorii echipei Dina
mo — altădată selecționați în 
primul rind după criteriul ap
titudinilor fotbalistice — 
marcă deocamdată doar 
gabarit. Ceea ce este 
prea puțin...

P.S. Dintr-o greșeală 
par, calificativul 
prestat de I. Rus Ia meciul 
Corvinul — Dinamo a apărut 
cu trei stele, în loc de patru.

se re
prim..
mult

de ti- 
arbitrajului 
Ia

Cînd reintră, de fapt, Kun II ?
întrebat, în zilele premergătoa-

—-----cu FC Petrolul, de
către conducerea 
clubului bihorean 
dacă poate reintra, 
Kun II a spus că e 
refăcut în proporție 
de 80—90 la sută. 
Apărînd în forma
ție, încă din primul 
minut, atacantul o- 
rădean nu a 
satisfacție nici... 
la sută, amînîn- 
du-și astfel adevă- - 
rata reintrare. Se 

înaintașul orâ- 
făcut totul pentru a 

recuperare. E

re partidei

șuturi 
Trebuie 
noaștem 
foarte, foarte pu
țin. Și nu ne ră- 
mîne decît să spe
răm că Universi
tatea 
Steaua 
rat în 
jocului 
tențialul lor, ca și al lui Dina
mo, fiind, de fapt, cu totul altul.

Au dispărut portarii la lași ?
înaintea partidei de la Bucu

rești dintre Sportul studențesc și 
Politehnica Iași, oaspeții au tre
cut pe foaia de arbitraj, la ru
brica jucători de rezervă, pe Cio- 
banu, Micloș, Trandafilon, Florean 
șl Cernescu. Cinci jucători de cîmp 
și nici un portar ! Explicația 
ne-a dat-o antrenorul secund L. 
Antohi : „La o adică, ar fi in
trat Ciobanu. Bucu a fost operat 
de amigdale, iar Costaș a rămas 
Ia Iași, pentru repetate acte de 
indisciplină".

După cum se 
dispărut portarii la Iași...

Dinamo (juniori): 0-5

pe 
să 
că

Craiova și 
au exage- 
organizarca 
pentru „deplasare", po-

ia---------
s a încheiat 
comentariile 
S- continuă

vede, au cam

în pri- 
juniorii 
de D. 
în ac-

la Hunedoara !
O enigmă ? Deloc ! 

mul rind, pentru că 
hunedoreni, antrenați 
Pătrașcu, confirmă- și
tuala ediție de campionat pre
ocuparea conducerii clubului 
pentru selecționarea și forma
rea unor cadre proprii, necesa
re lotului echipei de seniori, în 
rîndul căruia au promovat, 
pînă acum : I. Pelcu, Nicșa,

DIVIZIEI C
SERIA A X-A

Minerul Băiuț — Oțelul Reghin 
2—1 (1—1), Minerul Cavnic —
Unirea Dej 1—0 (0—0), Minerul 
Bălța — Lăpușul Tg. Lăpuș 4—2 
(3—1), Construcții CluJ-Napoca— 
C.I.L. Gherla 2—1 (1—1), Bra
dul Vlșeu — CUPROM Baia Ma
re 1—1 (1—0), Minerul Baia
Sprie — Minerul Rodna 5—0 
(4—0), Tehnofrlg Cluj-Napoca — 
Dermata Cluj-Napoca 1—0 (0—0), 
Foresta Bistrița — Hebe Sîn- 
georz Băi — meciul a fost oprit 
de către arbitru in mln. 55, la 
0—0, deoarece unii dintre spec
tatori au Intrat pe teren (s-a 
disputat la Beclean).

Pe primele locuri : 1.
RUL BAIA SPRIE 7 p (17—6) 
2. Minerul Cavnic 7 p (5—0), 
Oțelul Reghin 6 p (8—2)... pe 
ultimele : " " '
ta 1 
C.I.L.
mata

MINE-
»

3.

14—15. Foresta Bistri- 
p (1—4) — din 3 jocuri,
Gherla 1 p (3—7), 16. Der- 
Cluj-Napoca 0 p (1—7).

SERIA A XI-A
Metrom Brașov — I.R.A. Cîm- 

pina 2—0 (1—0), I.U.P.S. Miercu
rea Ciuc — Progresul Odorhei 
2—1 (1—0), Torpedo Zămești — 
Caraimanul. Bușteni 1—0 (1—0),
C.P.L. Sf. Gheorghe — Chimia 
Or. Victoria 2—0 (2—0), Carpați
Brașov — C.S.U. Brașov 0—1 
(0—0), Minerul Bălan — Viitorul 
Gheorghieni 1—0 (0—0), Precizia
Săcele — Minerul Baraolt 2—0 
(2—0), Poiana Cîmpina — Meta
lul Tg. Secuiesc 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CÎMPINA 8 p (8—0), 2. C.S.U. 
Brașov 7 p (5—0), 3. Metrom Bra
șov 6 p (7—2)... pe ultimele : 15. 
Minerul Baraolt 2 
Progresul Odorhei

SERIA A
Sticla Turda — 

1—0 (0—0), Metalul 
Utilajul Făgăraș 2—1 
tomecanica Mediaș — 
torul Alba Iulia 2—0 
ter Sibiu — Carpați 
(0—1), Soda Ocna 
I.P.A. Sibiu 2—0 (0—0),
Sighișoara — I.M.I.X. Agnita 0-0, 
Mureșul Luduș — Industria sîr- 
mei C. Turzii 1—2 (0—1), Unirea 
Alba Iulia — Textila Cisnădie 
1-1 (1-0).

Pe primele locuri ; 1.
SÎRMEI CÎMPIA TURZII 
(12—1), 2. Sticla Turda 7 p (6-1), 

Metalul Aiud 6 p (9—3)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Alba 
Iulia 2 p (4—7), 16. Utilajul Fă
găraș 0 p (3—14).

p (2—6), 16.
2 p (4-9).

XII-A
Metalul Aiud 
Copșa Mică— 

(1—0), Au- 
Construc- 

(2—0), In- 
Mîrșa 3—1 
Mureș — 

Metalul

IND.
7 p

3.

/

dat
50

spune pă 
dean nu a 
grăbi propria sa 
momentul ca acest „Dobrin oră- 
dean“ 
trarea 
aminte 
gațil.

De ce

sa
că

avem în vedere înzes- 
tehnică — să-și aducă 
e un jucător cu obli-

la 
a 
a

pe... Dudu Georgescu
Chitaru, un ,,prolus“ sută 

sută al pepinierei băcăuane, 
fost promovat în prima dj'-.zie
țării la vîrsta de 14 ani și ju
mătate ! A fost o promovare 
spectaculoasă, foarte tînărul ju
cător băcăuan evoluînd 
aripa dreaptă a echipei 
teza, centrarea precisă . 
puternic la poartă sînt atuurile 
sale, de care a ținut cont și Di
namo cînd s-a decis să-1 tran
sfere. Dar, la București, afirma 
el însuși, nu s-a putut acomoda, 
așa că a cerut să revină imediat 
la echipa care l-a crescut. Și ;a- 
tă-1 din nou la Bacău, duoă nu
mai un an de absență. O pro
blemă de afinitate, care depă
șește, bineînțeles cadrul strict al 
transferului...

Oblemenco amenință

bine pe 
sale. Vi- 
și șutul

După ce s-a despărțit de Cra
iova (iubitorii fotbalului oltean 
au regretat mult faptul că O- 
blemenco n-a fost onorat, așa 
cum se cuvenea, printr-un meci 
de adio), golgeterul absolut al 
diviziei naționale a declarat : 
„Sper să promovez cu F.C.1W. 
Galați în Divizia A. Sper să 
cîștig titlul dc golgeler al se
riei. Și mai sper ca în 
viitoare a Diviziei A să 
chez multe goluri, astfel 
să nu se pună problema 
tronării" mele, de către 
Georgescu, în viitorul apropi
at". Această declarație a „bom
bardierului” a fost întărită du
minica trecută, cînd Oblemenco 
a înscris patru goluri !

ediția 
mar- 
îneît 
„de- 

Dudu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Astăzi este ULTIMA ZI în care se 

mai pot depune buletinele pentru 
concursul Pronosport de mîine 14 
septembrie, care cuprinde meciuri 
interesante din cupele europene, în 
care sînt angrenate și echipele noas
tre fruntașe. De data aceasta, 
prezentam pronosticurile 
telui clubului Progresul 
Dorel Cioara :

I. Dinamo București — 
drid

II. A.S.A. Tg. Mureș 
Atena

III. C.F. Barcelona — 
rești

IV. Omonia Nicosia — 
rino

V. Benfica Lisabona 
Moscova

VI. Fiorentina — Schalke 04
VII. St. Etienne - Manchester 

ted
VIII. Internazionale — Dinamo 

lisi
IX. Dukla Praga — F.C. Nantes 1
X. Betis Sevilla — A.C. Milan 1 X
XI. Vasas Budapesta - Borussia

Monchengladbach X 2
XII. Olimpiakos Pireu - Dinamo

Zagreb X 2
XIII. Levski Spartak Sofia - Slask

Wroclaw 1
© Atragem atenția participărilor 

câ meciul I Dinamo București - At
letico Madrid, caie se va iuca ioi 
15 septembrie, râmîne valabil în 
concurs.

va
vicepreședin- 

BuCurești,

Atletico Ma-
1 X 

A.E.K.
1

Steaua Bucu-
1

Juventus To-
2

— Torpedo
1 X
X 2 

Uni-
1

Tbi-
1 2
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variante
58 variante
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Categoria
7.423 lei ; .
2.432 lei ; cat.
60 lei.

REPORT
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o Precizăm
gâtoare publicate in numărul de 
ieri se referă la tragerea excep
țională Pronoexpres din 11 sep
tembrie 1977 șl nu din 15 septem
brie 1977.
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După campionatele internaționale fie judo NOI SUCCESE ALE LUPTĂTORILOR ROMANI
„SPERANȚELE" AU CONFIRMAT,

DAR NU SÎNT ÎNCĂ... CERTITUDINI!

• fiii. Derteanu a reintrat victorios • 1. Draica, din nou imbatabil!

Dc la an la an, campiona
tele internaționale de judo ale 
României, rezervate tineretu
lui, se bucură de un succes tot 
mai mare de participare, o se
rie întreagă de școli renumite 
trimițîndu-și speranțele la a- 
ccastă întrecere. A IX-a ediție 
a competiției a confirmat in
teresul menționat, printre par
ticipant numărindu-se nume 
cunoscute în arena internațio
nală a judo-ului, la nivelul ca
tegoriei juniori-tineret, cum 
sini cele ale sovieticilor Mihe
ev și Covurluian, ale polonezi
lor Sadej și Sieminski, ale 
francezilor Morvant și Geoffray 
sau ale reprezentanților R. D. 
Germane, l'rome și Moch. Din
tre tinerii noștri judoka, Ar- 
pad Szabo și Costel Năftică 
aveau, de asemenea, frumoase 
„cărți de vizită".

în rest, toate echipele au 
deplasat la București sportivi 
de perspectivă, cu care vor 
aborda, peste două luni, cam
pionatele europene de juniori,

Moment din timpul finalei de la 
calificarea ambii reprezentanți 
dreapta) și Bela Onodi
programate în R. D. Germană.

Federația noastră de specia
litate a înscris în concurs un 
număr mare de tineri judoka, 
pentru a le oferi prilejul să 
acumuleze experiență într-o 
întrecere de anvergură și pen
tru a verifica potențialul spor
tivilor, dintr-o prezumptivă 
primă garnitură, în întîlniri 
directe cu cîțiva dintre cei mai 
puternici participant la apro
piatele C. E.

După cum se știe, bilanțul 
reprezentanților noștri a fost 
excelent : de 12 ori pe podium 
(cu 5 locuri I, 2 locuri II șî 5 
locuri III), ceea ce înseamnă 
un salt spectaculos față de e- 
diția anterioară a competiției, 
cînd se obținuseră 8 locuri pe 
podium (un titlu, trei locuri II 
și patru locuri III). Firește, 
succesul este dc subliniat și 
dovedește, în mod indubitabil, 
că judo-ul românesc continuă 
să se afle pe o traiectorie as
cendentă. Dar, prin prisma 
competiției continentale care se 
află la orizont, trebuie să pri
vim rezultatele de acum cu 
luciditate și realism, pentru a 
nu cădea cumva în greșeala 
supraevaluării forțelor proprii.

ATLEȚII NOȘTRI LA JOCURILE BALCANICE
(Urmare din pag. I)

ceea ce demonstrează din nou 
unele dintre lipsurile ei mai 
vechi : neomogenitate valorică 
între cele două atlete sau lip
să de valoare din partea amîn- 
ciurora ! Aceste constatări au 
ieșit și mai pregnant în evi
dență în situația în care la 
;::’ru din cele 14 probe (400 
o, £00 m, 1500 m și săritura 
,i lungime) au fost obținute 
duble victorii ale atletelor ro
mânce (adică 44 de puncte din 
cele 114 p totalizate la Anka
ra), iar în general, reprezen
tantele noastre realizînd 6 vic
torii individuale (înălțimea și 
4x400 m s-au adăugat celor 
de mai sus).

Dintre concurentele noastre, 
în mod special, s-au distins 
trei : mai inlîi Ileana Silai, 
impresionantă prin tot ceea ce 
a realizat în acest sezon ; au
toare acum a unei splendide vic
torii la 1500 m, probă în care 
și-a realizat recordul personal 
(4:04,17), care este a doua per- 

în acest sens, să luăm spre 
exemplu cazul „greului" nos
tru Ion Arsenoiu, cîștigător al 
titlului de campion la actuala 
ediție : cu tot succesul său, el 
n-a reușit să ne convingă. în 
toate meciurile Arsenoiu a re
curs, deseori, la motive fără 
suport pentru a se odihni pe 
saltea ; ni s-a părut insufici
ent de activ și de curajos, sin
gura explicație a acestor la
cune fiind modesta sa pregă
tire fizică gdnerală și speci
fică.

La altă categorie, la ușoară, 
adică tocmai acolo unde ju
doka români (M. Notopol, C. 
Roman, T. Mihalache) domina
seră edițiile anterioare, finala 
s-a desfășurat între un sportiv 
francez și unul polonez ! Re
prezentanții noștri S. Toplieea- 
nu și D. Ilioaie ieșiseră din 
cursă în semifinale, Toplicea- 
nu, mai ales, pierzînd într-o 
manieră nepermisă (ippon în 
primele 20 de secunde ale me
ciului !). Slabă a fost și presta- 

cat. semiușoară, in care au reușit 
ai României : Vlad Nioolae (in 

Foto : Dragoș NEAGU

ția din finală a lui Nicolae Co- 
mânescu, care a fost învins 
înainte de limită datorită, în 
special, lipsei de inițiativă.

Am avut, în schimb, satis
facția de a-I „descoperi" pe 
Radu Daniel (un exemplu de 
ambiție și de devotament în 
efortul de a apăra culorile ță
rii), de a-i aplauda pe Nicolae 
Vlad și Bela Onodi, pe Arpad 
Szabo și Costel Năftică. Și încă 
un sportiv remarcat : Ion Năs- 
tăilă, provenit de la Șc. sp. 
Energia București, care a reu
șit să urce pe podium la cat. 
superușoară, una dintre cele 
mai populate în valori. Notînd 
excelenta organizare a acestei 
a IX-a ediții a campionatelor 
internaționale, precum și pres
tațiile cîtorva dintre arbitrii 
noștri (M. Platon, L. Vasilescu, 
V. Tosun și P. Cojocaru), vom 
sublinia, în încheiere, că pe
rioada următoare trebuie să 
ducă la o intensificare a muncii 
sportivilor noștri, la o sporire 
a volumului și calității pregă
tirilor, pentru că numai așa 
speranțele de acum pot deve
ni certitudinile de mîine !

Horia ALEXANDRESCU

formanță mondială a anului ! 
Apoi, o evidențiem pe Alina 
Gheorghiu, autoare a unui re
zultat remarcabil : 6,63 m la 
lungime (unul dintre bunele 
rezultate internaționale ale se
zonului) și, în sfîrșit, dar nu 
în cele din urmă, pe Maria
na Suman. După o pauză com- 
petițională îndelungată, timp în 
care se părea că, romașcanca 
pierduse contactul cu perfor
manța atletică internațională, 
iat-o reintrînd spectaculos la 
naționale și după două săptă- 
mîni reeditînd, la Balcaniadă, 
tripticul de victorii din 1974, 
de la Sofia : la 400 m, 800 m 
și 4x400 m. Exemplul Maria
nei Suman dovedește cît se 
poate de clar că pentru o at
letă cu „stofă" și dotată cu 
ambiție, cu putere de auto- 
depășire și dorință de a fi uti
lă echipei reprezentative, ni
mic nu este imposibil. Mariana 
Suman are mult din superba 
dăruire a Ilenei Silai.

Poate pare curios dar în 
competiția de la Ankara re-

La numai cîteva zile după 
încheierea campionatelor indi
viduale ale seniorilor, luptă
torii fruntași de la greco-ro- 
mane s-au aliniat la startul u- 
nui turneu internațional desfă
șurat la Kalisz (Polonia) : „Me
morialul Wladyslaw Pytlasinski", 
aflat la cea de a 20-a ediție. 
La întreceri au fost prezenți 
valoroși luptători din zece țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Finlan
da, Iran, Iugoslavia. România, 
Suedia, Ungaria, U.R.S.S. și 
Polonia.

Cu prilejul acestui concurs, 
multiplul nostru campion 
Gheorghe Berceanu și-a făcut 
o frumoasă reintrare în arena 
internațională, clasîndu-se pe 
primul loc la cat. 48 kg. Prin
tre învinșii săi se numără bul
garul Dudev și polonezul Ku- 
cinski. Recentul învingător de 
la J.M.U. de la Sofia, tînărul 
sportiv Ion Draica s-a dovedit 
din nou cel mai bun concurent 
la categoria 82 kg, învingîndu-i, 
printre alții, pe Korban 
(U.R.S.S.) și Dolgowicz (Polo
nia).

Dintre ceilalți luptători ro
mâni s-au mai evidențiat : Ion 
Păun (a concurat la o categorie 
superioară de greutate — 68 
kg) și Victor Dolipschi (+100 
kg), clasați pe locul 3 la cate
goriile respective.

Pentru reprezentanții țării 
noastre, acesta a fost ultimul 
concurs de verificare la care 
au luat parte înaintea campio
natelor mondiale din luna oc
tombrie (14—18), de la Gote- 
borg, majoritatea selecționabili- 
lor fiind foarte solicitați în ul
tima lună.

FOREST HILLS ȘI-A DESEMNAT 
ULTIMII CAMPIONI

• Junioara noastră Lucia Romanov pe locul S In clasamentul mondial
NEW YORK, 12. — Proba de 

simplu masculin a tradiționa
lului turneu de tenis de la Fo
rest Hills a fost cîștigată de 
argentineanul Guillermo Vilas, 
care l-a întrecut în finală cu 
2—6, 6—3, 7—6, 6—0 pe ameri
canul Jimmy Connors. La 25 
de ani, Vilas devine primul 
tenisman sud-american care 
termină învingător în campio
natele „open" ale S.U.A.

Finala a durat 3 ore și un 
sfert, timp în care cei 14 000 
de spectatori prezenți în tri
bune au urmărit o partidă in
teresantă, cu schimburi spec
taculoase, încheiată cu victoria 
meritată a lui Guillermo Vi
las. După ce a trecut de mo
mentul „psihologic" din setul 
trei, pe care și l-a adjudecat 
la tie-break, argentineanul a 
cîștigat ultimul set la zero, de- 
monstrînd o superioritate evi
dentă în fața campionului de 
anul trecut. Connors a părut 
descumpănit de forța de joc a 
partenerului său și lipsit de 
suflu. în urma acestei victorii, 
Guillermo Vilas s-a distanțat 
în clasamentul Marelui Premiu 
FILT, totalizînd 1 672 p, față 
de cele 1 346 ale lui Brian 
Gottfried, clasat pe locul 2.

în ultimele două finale dis
putate, titlurile au revenit pe
rechii Betty Stove — Frew 
McMillan, care a dispus cu 
6—2, 3—6, 6—3 de Billie Jean 

marcările cele mai multe, le
gate de performanțe cu rezo
nanță, au în vedere îndeosebi 
componente ale echipei femi
nine și mai puțin băieții, iar 
dintre aceștia — acordînd pre
țuirea cuvenită învingătorilor 
Ghipu, Copu, Sebestyen, Ce- 
fan, Iordache, Zamfirache — 
vom sublinia în primul rînd 
numele unui... învins, al lui 
Carol Corbu, întrecut cu 2 cm 
de iugoslavul Spasojevici, dar 
după ce realizase un bun re
zultat la triplu: 16,67 m.

Pînă Ia încheierea activității 
competiționale internaționale 
din 1977 a mai rămas doar 
puțină vreme, care nu mai 
poate influența, cu nimic, a- 
precierile generale pe margi
nea activității atleților noștri 
în primul an al noului ciclu 
olimpic și cu un an înaintea 
campionatelor europene de la 
Praga. Ar fi o temă pentru o 
serioasă analiză la nivelul fe
derației de specialitate, al clu
burilor cu răspunderi precise 
în acest domeniu.

Gh. Berceanu, cu măiestria-i cunoscută, va obține inevitabil tușul

• în aceeași perioadă, o altă 
echipă de luptători români, ca
re a cuprins sportivi de la Ni- 
colina Iași și Progresul Brăila, 
a participat la un turneu inter
național de lupte libere, desfă
șurat la Mahacikala (R.S.S.A. 
Daghestan). Majoritatea repre
zentanților luptelor libere din 
țara noastră au avut o frumoa
să comportare, clasîndu-se pe 
locuri fruntașe la categoriile 
lor. Astfel, Aurel Neagu (în 
prezent student la Iași) și Va- 
sile Țigănaș au cîștigat con
cursul la categoriile 57 kg și, 
respectiv, 82 kg, lăsînd o foar
te bună impresie. Emil Butu, 
Vasile Ignat și Vasile lorga 
s-au clasat pe locul secund la 
categoriile lor, iar Ion Roșea 
a ocupat locul trei.

King — Vitas Gerulaitis, la 
dublu mixt, iar la dublu 
feminin cuplului Betty Sto
ve — Martina Navratilova : 
6—1, 7—6 cu Anne Smith — 
Renee Richards.

★
în urma rezultatelor în- 

registrate în opt turnee inter
naționale, printre care cele de 
la Wimbledon și Forest Hills, 
au fost alcătuite clasamentele 
mondiale ale celor mai buni 
tenismani juniori (pînă la 18 
ani) pe anul 1977. în clasa
mentul feminin pe primul loc 
se află liana Strachonova (Ce
hoslovacia), urmată de Anne 
Smith (S.U.A.) și Claudia Casa
blanca (Argentina). Jucătoarca 
româncă Lucia Romanov este 
clasată pe locul 6 in ierarhia 
mondială a junioarelor. La 
băieți, primul loc în clasa
ment este ocupat de america
nul Van Winitsky, secundat de 
francezul Pascal Portes.

ÎN CAMPIONATELE DE FOTBAL
IUGOSLAVIA (et. 6) : Radnîcki 

Niș — Steaua Roșie 1—2, Vojvodina 
— Dynamo Zagreb 1—3, Kosovska —
O. F.K. Belgrad 0—1, Sarajevo — Bu- 
ducnost 3—1, Olimpia — Celik Ze- 
nica 1—1, Zagreb — Velez 1—1, Par
tizan — Sloboda 1-0, Osijek — Haj- 
duk 0-0, Borac — Rijeka 1—0, Clasa
ment : 1. Hajduk 10 p, 2. Partizan 
10 p, 3. Dynamo 9 p.

GRECIA. In prima etapa a cam
pionatului, A.E.K. Atena, viitoarea 
adversară a formației A.S.A. Tg. Mu
reș în Cupa U.E.F.A., a învins pe 
teren propriu cu 6-2 formația Ver- 
ria. Alte rezultate : Panathinaîkos —
P. A.O.K. 0—0, Ethnikos — Apollon 
2—1, Kastoria — Pierikos 3—1, Panse- 
raikos — Qlympiakos Pireu 1—0, Ka- 
vala — Panionlos 0-0.

R. D. GERMANA (et. 5) : Dynamo 
Berlin — F.C. Karl Marx Stadt 2—2, 
Chemie Boehlen — Wismut Gera 3—1, 
Dynamo Dresda — F.C. Union Ber
lin 4—1, Sachsenring Zwickau — 
Chemie Halle 2—3, Wismut Aue - 
Lokomotive Leipzig 4—2, F.C. Cari 11 p.

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • în concursul de 

la FCirth (R.F.G.) : masculin :
200 m — Edwards 20,23 ; suliță
— NSmeth 86,64 m ; înălțime —
Wszola 2,30 m ; prăjină — Tully 
5,55 m ; 800 m —- Boit 1:44,67 ; 
3 000 m — Khalifa 7:50,02; 400
mg Moses 48,66 ; feminin : 100 
mg — Grazyna Rabsztyn 12,86 ; 
greutate — Eva Wilms 20,65 m ; 
200 m — Irena Szewinska 22,82

CICLISM • Turul Poloniei a 
continuat cu etapa a treia (Elk
— Kentrzyn), în care victoria a 
revenit polonezului Jan Synowiecki 
(167 km în 3h 55:59,0). Lider al 
clasamentului general se menține 
Lehoslaw Michalak (Polonia).

A ÎNCEPUT 
„SPARTACHIAOA 

ARMATELOR PRIETENE*
Pe bazele sportive din Havana 

au început întrecerile celei 
de-a patra ediții a competiției 
polisportive „Spartachiada ar
matelor prietene".

în concursul de tir, țintașil 
de la Steaua București au ocu
pat locul 2 în proba de pușcă cu 
aer comprimat, totalizînd 1 485 
p. Primul loc a revenit echipei 
U.R.S.S. cu 1513 p. La indivi
dual, proba a fost cîștigată de 
Starinski (U.R.S.S.) cu 381 p. 
Sportivul român Petre Șandor 
a totalizat 373 p, ocupind lo
cul 8. S-a încheiat, de aseme
nea, proba de pistol liber în 
care victoria pe echipe a reve
nit formației sovietice cu 2201 
p. La individual, a cîștigat Igor 
Raienko (U.R.S.S.) — cu 554
p. Sportivul român Liviu Stan 
s-a clasat pe locul 10 cu 549 p.

Cu interes sînt urmărite ga
lele de box. La cat. cocoș, Adol
fo Horta (Cuba) l-a învins la 
puncte pe Feliks Pak (U.R.S.S.), 
iar polonezul Miroslaw Waw- 
rzynîak a dispus la puncte de 
Mircea Ionel (Steaua Bucu
rești). în cadrul categoriei pa
nă, în cel mai spectaculos meci 
al galei, Viktor Rîbakov 
(U.R.S.S.) l-a întrecut la puncte 
pe Tibor Badari (Ungaria).

Au fost stabilite grupele tur
neului de handbal, care se va 
disputa în localitatea Piner del 
Rio. Echipa română joacă în 
aceeași grupă cu formațiile din 
Bulgaria, U.R.S.S. și Polonia 
(în ordinea în care le va în- 
tilni). în cealaltă grupă vor 
juca echipele din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria și 
Cuba.

Zeiss Jena — Kotweîss Erfurt 5-2, 
F.C. Magdebufg — Vorwărts Frankfurt 
pe Oder 1—0. Clasament : 1. Dynamo 
Dresda 9 p, 2. F.C. Magdeburg 
8 p, 3. Lokomotive Leipzig 7 p.

UNGARIA (et. 3) : Ferencvâros — 
Kaposvar 2-2. Csepel — Vasas 2—1, 
Pecs — M.LK. 1—1, Diosgyor — Du- 
naujvoros 2-0. Szeiresfehervâr — Sze
ged 3—1, Honved — Zalaegerszeg 
2-0, Roba Eto — Videoton 2—2, Ta- 
tabânya — Haladâs 2—0, Ujpesti 
Dozsa — Sekescsaba 6—1. Clasament : 
I. Ujpesti Dozsa 6 p, 2. Tatabânya 
6 o. 3. Szekesfehervâr 5 p.

R. F. GERMANIA (et. 6) : Fortuna 
— S.V. Hamburg 3—1, St. Pauli — 
Borussia Dortmund 3-6, V.f.B. Stut
tgart — Monchengladbach 2—0, Kai- 
serslautefn — Herta 2-0, Bayern — 
Braunschweig 3-2, F.C. Koln — 
Schalke 04 2-4, V.f.L. Bochum -
Munches 1860 2-0, S.V. Waldhof - 
Bayreuth 1—2, Frankfurt pe Main — 
Duisburg 3—1, Bremen — Saorbruc- 
ken 1-1. Clasament : 1. Schalke 04

ȘAH • în runda a 6-a a C.M. 
pentru juniori mari, care se 
desfășoară la Innsbruck, jucăto
rul român Constantin Ionescu a 
remizat cu Zapata (Columbia), 
în clasament conduc Groszpăter 
(Ungaria), Iusupov (U.R.S.S.) și 
Sisnlega (Mexic) cu cîle 5 p. C. lo- 
nescu se află pe locul 7 cu 4 p.
• La Cagnes-aur Mer (Franța) 
după trei runde în C.M. pentru 
juniori mici, conduc Weider (Po
lonia), Kasparov (U.R.S.S). și 
Jay (S.U.A.) — 3 p. Șahislul ro
mân Adrian Negulescu, care l-a 
învins pe iugoslavul Milan Dras- 
ko, totalizează 2 p.
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