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,,Internaționalele" de atletism după trei decenii

AȘTEPTĂM DE LA EDIȚIA JUBILIARĂ 
ÎNTRECERI ATRACTIVE Șl REZULTATE DE VALOARE
Simbătâ și duminică, stadionul 

din Dealul Spirii va cunoaște 
din nou atmosfera marilor în
treceri atletice. Campionatele 
internaționale ale României își 
desfășoară cea de-a 24-a ediție 
într-un an jubiliar, care mar- 

, chează împlinirea a trei dece
nii de la debutul competiției.

Am dori, alături de toți iubi
torii atletismului, ca pasul spre 
cel de-al patrulea deceniu de 
existență al „internaționalelor" 
să coincidă cu reintrarea lor în 
circuitul importantelor manifes
tări atletice europene. De-a lun
gul anilor, numeroși performeri 
au dat strălucire întrecerilor de 
pe Stadionul Republicii : cam
pioni olimpici, recordmani mon
diali și continentali au concurat 
aici atunci cînd se aflau in cul-

Divizia A de handbal

A TREIA INFRINGERE
A CAMPIONILOR: 14-15
CU „POLI- TIMIȘOARA
Ieri, în campionatele de hand

bal Divizia A, surprizele s-au 
ținut lanț. La băieți, echipa cam
pioană — Steaua — a înregis
trat a treia înfrîngere din acest 
campionat, fiind întrecută de 
Politehnica Timișoara, iar câști
gătoarea „Cupei României", 
H C. Minaur Baia Mare, a pier
dut la C.S.M, Borzești, în timp 
ce la fete Constructorul Timi
șoara a obținut o prețioasă vic
torie în deplasare in fata forma
ției I.E.F.S.

După această agitată etapă, 
Dinamo București s-a distanțat 
la 4 puncte de Steaua, iar in 
competiția feminină Universitatea 
Timișoara așteaptă calmă să 1 
se decearnă tricourile șl 
Uile de campioană.

FEMININ
VICTORIE MERITATA, 

merara sa încercare de a 
viețui în prima divizie, 
struccorul Timișoara a întrecut 
ieri in sala Floreasca pe I.E.F.S. 
(10—9) șl victoria sa este pe de
plin meritată. Timișorencele s-au 
impus Încă din prima repriză 
(4—1 In mln. 12) și au reușit In

meda-

In te- 
supra-

Con-

„Topul S portul “ la Slobozia

VIITOARELE ÎNVĂȚĂTOARE TREBUIE 
SĂ IASĂ MAI DES PE TERENUL DE SPORT
• Nici o elevă peste 4 metri ! • Clasa a IX a A a Liceului 

pedagogic a realizat o medic modestă

9

Am făcut recent un popas 
într-un oraș aflat în inima 
Bărăganului, la Slobozia, re
ședința județului Ialomița, 
pentru „Topul Sportul" la 
săritura în lungime. Adică 
într-un oraș din care, anul 
trecut, cam pe vremea a- 
ceasta, se lansa în atletism 
o mare speranță, o elevă, 
sulițasa Corina Gârbea, cam
pioană a țării la junioare, 
și, ulterior, vicecampidană 
balcanică. La timpul res
pectiv, ziarul nostru i-a 
făcut tinerei atlete din Ia
lomița o prezentare foarte 
încurajatoare.

Iată de ce. fiind oaspeții 
orașului Corinei, nu exclu- 
deam perspectiva ca, prin 
„top", să descoperim și alte 
tinere cu calități în atle
tism...

i..Pe primitorul stadion din 
vecinătatea rîului Ialomița, co
lectivul clasei a IX-a A (învă
țătoare) a Liceului pedagogic 

mea gloriei sau urcau primele 
trepte ale afirmării.

Tăria unui miting atletic este 
dată, desigur, de valoarea com
petitorilor, exprimată în perfor
manțele obținute. După cîțiva 
ani de eclipsă — în care au cam 
lipsit și performerii și rezul
tatele de valoare și, implicit, 
și publicul... —, ediția din acest 
an promite din nou un specta
col atractiv. Cel puțin pe pla
nul participării, care în acest 
an depășește „afișul" ultimelor 
ediții : și-au anunțat prezența 
atleți și atlete din 15 țări, între 
care sportivi de bună valoare 
din R.D. Germană, Anglia, Po
lonia, R.F. Germania. Franța, 
Italia, Cehoslovacia, forțe de 
primă mină ale atletismului 
european. O delegație numeroa-

handicap 
asigurîn- 

unel

final să remonteze un 
de două goluri (6—8), 
du-și victoria la capătul 
spectaculoase confruntări. Au în
scris : Boși 5, Ceavdaridis 3 și 
Petre 1 — I.E.F.S., Cișinaș 3,
Cojocărița 2, Plavosin 2, Pălici 
2 și Mezel 1 — Constructorul. 
Bun arbitrajul prestat „solo* de 
buzoianul R. Iamandi (colegul 
său C. Căpățînă n-a putut ajun
ge — din motive obiective — In 
timp util la sală).

FINAL FIERBINTE. Se poate 
spune că rezultatul egal (16—16) 
din meciul Universitatea Bucu
rești — Hidrotehnica Constanța 
este echitabil. In acest meci fru
mos, fiecare echipă a dominat

(Continuare în pag. a 4-a)

și-a încheiat încălzirea și s-a 
îndreptat spre sectorul de să
rituri. Vremea era îmbietoare, 
însorită. Doar un vîntuleț șiret 
șfichiuia obrajii. Elevele, în- 
tr-o ținută îngrijită, așteptau 
cu înfrigurare acest test oare
cum neobișnuit. Parcă erau 
prea multi ochi care priveau 
copiii din secția de atletism a 
Clubului sportiv școlar, aflați in 
plină activitate.

...Se sare după ordinea din 
catalog. Rolul de crainic îl în
deplinește una din eleve. Ioana 
Ene : „sare Luminița Boboc, se 
pregătește Viorica Caloianu... 
„Topul" debutează. însă, cu... 
stîngul. Prima elevă depășește 
pragul. Este evident : fetele de 
la „pedagogic" și mai ales cele 
de fată, aflate în primul an 
într-o asemenea instituție de 
învățâmînt. nu-și pot stăpîni e- 
moția. In afara orelor din r>ro- 
______________T. BRĂDEȚEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Cuba, 
ultimilor

să (15 atleți) aliniază 
una din revelațiile 
ani.

Oricit de valoroasă 
ticiparea străină, să 
tem că marile noastre satisfac
ții vor fi produse de eventua
lele rezultate de calibru ale at- 
leților români. Cu atît mai mult 
cu cit „internaționalele" — care 
coincid și cu concursul repu
blican de primăvară al seniori
lor — reprezintă punctul de 
pornire spre... campionatele eu
ropene din vară, de la Praga. 
Așadar, Ileana Silai, Natalia 
Mărășescu, Maricica Puică, Ma
riana Suman, Argentina Menis, 
Eva Raduly, Ilie Floroiu, Horia 
Toboc, Carol Corbu și ceilalți, 
aveți cuvîntul !

ar fi par- 
recunoaș-

Natalia Alexandrescu 
(Rapid), infiltrată pe 
semicerc, aruncă la poar
ta formației Progresul.

Foto : I. MIHAlCĂ

AST/Ul VOM CUNOAȘTE
CAMPIONII LA CANOTAJ„DltlADEI"

Astăzi, de la ora 10. sînt pro
gramate pe lacul Snagov între
cerile primei ediții a „Dacia- 
dei“ la canotaj masculin. Spor
tivi din 11 cluburi și asocia
ții se vor alinia la startul ce
lor 8 finale. Dintre acestea, cea

BISTRIȚA FACE, SUB OCHII NOȘTRI, PAȘI MARI
SPRE ÎMPLINIREA UNEI VOCAȚII SPORTIVE

Convorbire cu ANDREI WEiNGARTNER, primarul orașului Bistrița
Ne aflăm pe șantierul Sălii 

sporturilor din orașul Bistrița, 
reședința județului Bistrița- 
Năsăud. la un dialog cu pri
marul orașului, tovarășul An
drei Weingârtner.

— Orașul dv. ciștigă vertiginos 
ritm, dinamism. pierzindu-$i ten
ta de așezare calmă, cum o cu
noscusem cu ani în urmă. Pes
te tot, sistematizare, construcții 
de unități economice, cartiere 
noi.

— Intr-adevăr, orașul nostru 
se reînnoiește. întinerește. De 
fapt, nu face decît să urmeze 
calea tuturor orașelor și jude
țelor tării, care — sub îndru
marea conducerii de partid și 
de stat — edifică o viață nouă, 
socialistă, mereu mai plină in 
conținut și în realizări. Pe pla
nul construcțiilor, aceasta im
pune. peste tot. ritmuri ridicate, 
o altă concepție urbanistică.

— Apare, ne-am dat seama, 
șî o nouă vocație : lingă cea

Divizia A de baschet masculirr

STEAUA - SPRINT LANSAT"
SPRE TITLUL DE CAMPIOANĂ

clare, 
eficace : 
22+20, 

8+18, 
de

au 
vic- 
Cei 
Oc- 

Cer- 
Pîrșu

la în-

(36—44). 
clujeni

de dina-

cs.u.

Etapa a 21-a — 
intermediară — a 
campionatului mas
culin de baschet, 
iesfășurată miercuri 
Si joi nu a adus 
nimic nou în ierar
hia stabilită ante
rior, echipele fa
vorite cîștigind 
fără probleme.
STEAUA—LCJK.D. 

BUCUREȘTI 2—0 : 
94—73 (43—33) și
129—92 (62—45).
Steliștii, după ce 
au așteptat 10 ani, 
iată-i acum— ga- 
lopînd spre titlul 
de campioni. în me
ciurile cu I.C.E.D. 
ei au evoluat 
dezinvolt și 
obținut două 
lorii 
mai 
zelak 
nat 
14+6, 
vingători. respectiv 
Grădișteanu 18+32, 
Chircă 14+6. Mol
nar 6+22. (P. IV.)

UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — 
DINAMO 0—2 : 
76—119 (45—59) și 
73—100 —
Studenții 
nu au putut face 
față iureșului impus 
moviștii bucureșteni.

Cele mai multe puncte: 
lescu 24+10, Georgescu 
de la Dinamo, respectiv. 
28+18 și Roman 20+18 
MIRCEA, coresp.).

DINAMO ORADEA — 
SIBIU 2—0 : 90—76 (44—41) și 
82—55 (40—34). Orădenii au de
pus multe eforturi pentru a 
obține cele două victorii in fata 
ambițioșilor studenți din Sibiu. 
Principalii realizatori : Szep 
27+15, Țimbuli 16+14, Naghi 
6+16, de la Dinamo, respectiv 
Mladin 23+12, Cașa 17+11, Ser- 
bănescu 16+4. (Ilie GHIȘA, co
resp.).

C.S.U. BRAȘOV — POLITEH
NICA IAȘI 2—0 : 96—89 (48— 
47) și 88—74 (33—43). Victorii 
meritate ale gazdelor care au 
jucat foarte bine. Cei mai efica
ce : Moraru 23+33, Marinescu 
25+14, de la C.S.U.. respectiv 
Moisescu 31+30. Boișteanu 19 + 
18. (Carol GRUIA — coresp.).

FARUL — RAPID 2—0 : 86—71 
(44—36) și 83—80 (39—43). Con- 
stănțenii au cîștigat destul de 
greu, mai ales partida a doua, 
în care feroviarii bucureșteni 
au condus cea mai mare parte 
din timpul de joc. Cele mai 
multe puncte : Spînu 22+25, 

Nicu- 
16+28 
Rama 
(Radu

mai mare participare o vor o- 
feri finalele de simplu și du
blu vîsle. în perspectivă, o 
dispută interesantă între cano
torii cluburilor Dinamo și 
Steaua, prezenți în majoritatea 
finalelor.

industrială, prioritară, firește, 
am intilnit și una sportivă, tn 
multe unități de învățămint, 
curțile s-au transformat in baze 
sportive, au fost construite săli 
de gimnastică, dispuneți de un 
foarte bine gospodărit stadion, 
acum ridicați și Sala sportu
rilor...

— Bistrița păstrează ca notă 
dominantă tinerețea. Aproape 
70% din populație are sub 25 
de ani și mai bine de 20% din 
cetățeni sînt de vîrstă școlară. 
Era obligatoriu să avem în ve
dere aceste elemente de refe
rință strict obiective. Construim, 
așadar, unități de producție, 
locuințe și în aceeași măsură 
ne preocupă să oferim tinerilor 
noștri locuitori posibilitatea de 
a-și petrece timpul liber tn 
mod plăcut, după preferințe. 
Pentru sport există o adeziune 
unanimă, așa grăiesc sondajele 
noastre. De aid grija pentru a 
asigura. In primul rind școlilor,

Gheorghe Oczelak (Steaua) înscrie inci două 
puncte pentru echipa sa in meciul de ieri 
cu I.C.E.D. ~ ~ ----------Foto : Drago? NEAGU

Pașca 16+21, Teglas 8+20 pen- 
trul Farul, respectiv Bulancea. 
13+21, D. Dumitru 7+22. Gellert 
13+8. (Cornel POPA — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — IEFS-LIC. 2 BUC 2—0 s 
77—65 (43—38) și 93-83 (54—48). 
Au fost două meciuri frumoa
se, echilibrate. Cei mai eficaci: 
Mânăilă 34+31, Minius 21+28, 
Zgriban 24+14, respectiv Mari- 
nache 24+28, Brănișteanu 21+18, 
Ermurache 23+16. (C. CREȚU
— coresp.).

FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI

LA OINĂ

străduit 
condiții 
finalei.
sistem 

..fiecare

începînd de azi, pe stadionul 
orașului Mangalia, se dispută 
finala „Cupei României" la oină, 
întrecerea reunește cele mai 
bune 8 echipe din țară.

Deși timpul nu a fost favo
rabil, ploile necontenind de d- 
teva zile, gazdele s-au 
și au reușit să creeze 
bune de desfășurare a 
întrecerea se dispută 
turneu, după formula 
cu fiecare".

Competiția va lua sfîrșit du
minică la prînz, cînd vom cu
noaște și echipa cîștigătoare a 
„Cupei României". Iată echipele 
prezente la Mangalia : Dinamo 
București, Universitatea Bucu
rești, Recolta Rimnicelu. C.F.R. 
Sibiu, Combinatul poligrafic „Ca
sa Scînteil" București. Avîniul 
Curcani, Metalul Tîrgoviște și 
Biruința Gherăiești.

o bază sportivă în aer liber și. 
în perspectivă, și cite o sală de 
gimnastică și jocuri.

— în perimetrul liceului ..Li- 
viu Rebreanu" ne-a atras a- 
tenția un frumos complex spor
tiv. îngrijit si. mai ales, foarte 
solicitat...

— Observația este justă. To
tuși. actualul complex sportiv 
rezervat elevilor — cum ați 
observat și dv. — nu mai face 
fată pretențiilor noastre. Este 
motivul pentru care intențio
năm să amenajăm încă unul, 
numai pentru elevii angaiati tn 
sfera performantei. cei care 
activează în cadrul Clubului 
sportiv școlar, degrevînd astfel 
și stadionul orașului

— Fată de actualul stadiu al 
lucrărilor, ni se pare că Sala 
sporturilor își va putea deschi-

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2—3)



M TREC SPORTIVII BACIADEI",n ELEMENTE TALENTATE - PENTRU ATLETISM
D reușită primă ediție a 
„Răsar izvoare de lumini / 

Cind trec sportivii Daciadei”... 
Acest refren, cîntat de un cor 
de copii și tinere — benefici
ind de o bună înregistrare — 
a fost reluat, săptămîna tre
cută, de sute dc glasuri de bă
ieți și fete, participanți la pri
ma ediție a „Festivalului spor
tiv vasluian”. Reprezentanți ai 
asociațiilor sportive din întreg 
județul au venit la Vaslui, pre
zența lor trezind un mare in
teres printre localnici. Astfel că 
Sala sporturilor — inaugurată 
cu acest prilej — ca și între
gul complex de baze sportive 
din vecinătatea impunătorului 
edificiu au cunoscut atmosfera 
caracteristică marilor competiții. 
Sub genericul „Vom fi sporti
vii țării”, copii de la unități 
de învățămint preșcolar au ofe
rit un aplaudat program de 
gimnastică, lansîndu-se, apoi, 
în întreceri de alergări; pio
nieri, apoi tineri și tinere de 
la Confecția și Metalul Vaslui, 
de la Rulmentul, Știința și Li
ceul industrial din Bîrlad, de la 
Hușana Huși și Unirea Negrești 
— în total peste 2 000 de par
ticipanți — au conferit „Festi
valului” o notă de seriozitate, 
de lucru bine făcut. Strungarul 
Constantin Prodan ne spunea: 
„N-aș fi crezut că în prezența 
unui număr atit de mare de 
spectatori voi putea lupta atit 
de degajat incit să ciștig. Acum 
sint bucuros că am invins 
tracul”...

„Festivalul sportiv vasluian"

„Festivalului sportiv vasluian"
a fost conceput și altfel decit 
ca o simplă manifestare pe te
renurile din oraș. In paralel, 
s-a desfășurat un concurs de 
orientare sportivă, un altul de 
mers pe jos, un turneu de 
handbal. Ștefan Armeanu, mun
citor la secția prototipuri a în
treprinderii de ventilatoare și 
reductoare, împreună cu 20 de 
tovarăși de muncă — echipați 
cu rucsacuri în care se găseau 
șahuri, dar și mingi de fotbal 
— au plecat la pădurea Brodoc, 
pentru a petrece 
verde ; la Liceul 
din Vaslui s-au 
timele întreceri 
(băieți), anul III
9—4 finala cu anul III C. In
clusă de asemenea în progra
mul „Festivalului”, vizita echi
pei de fotbal a Autobazei nr. 1 
în comuna Oltenești — unde a 
jucat în compania echipei lo
cale „Podgoria” — a marcat un 
util schimb de experiență cu 
tinerii săteni, după cum ne 
spuneau C. Moraru și M. Stan- 
cu, șeful bazei și, respectiv, 
președintele comitetului sindi
catului, oameni care nu au ui
tat că, după orele de program, 
sportul, exercițiul fizic le sînt 
de mare folos...

„Sportivii tării știu ce e efor
tul... / Atunci cind munca și-o- 
mpletesc cu sportul”. Versurile 
„Daciadei” continuau să se facă 
auzite. Cei care le cintau erau 
în același timp și cei care „îm
pleteau sportul cu munca”.

Ion GAVRILESCU

EXISTĂ ÎN
Trcbuic insă cântate

TOATE COLȚURILE ȚĂRII!
cu grijă fl pregătite

a
cu multă atenție

STAGIUL EUROPEAN AL
In sala de conferințe a hotelu

lui Parc din București au Început 
Ieri lucrările celui de al 26-lea 
Stagiu european pentru arbitri in
ternaționali și 
organizat 
națională 
(F.I.B.A.). 
peste 100 
din 27 de .
Este pentru prima oară cînd a- 
eest stagiu anual de perfecțio
nare și promovare cunoaște o a- 
■emenea amploare — a subliniat 
secretarul general onorific al 
F.I.B.A., dr. R. William Jones 
(Anglia).

antrenori naționali. 
Federația inter- 
baschet amator 

reuniune participă

de 
de
La _

de arbitri șl antrenori 
țări din trei continente.

CHIAR

o zi la iarbă 
industrial nr. 3 
desfășurat til

de handbal 
B ciștigind cu

TEHNICIENILOR f. I. B. A.
Pe ordinea de zi a lucrărilor 

figurează prelegeri referitoare la 
mecanica arbitrajului (semnaliză
rile), interpretarea regulilor de 
joc, probleme de psihologie a in- 
tllnimor de baschet etc. Prelege
rile sînt susținute eu proiectil de 
filme, prezentate in mod ingenios 
de celebrul tehnician Robert Bus- 
nel (Franța), vicepreședinte al 
F.I.B.A.

Numeroși tehnicieni prezent! la 
acest stagiu european au remar
cat excelenta organizare a lucră
rilor.

Un mare număr de concurent! 
au luat parte la competițiile de 
tradiție ale atletismului nostru, 
concursurile republicane de pri
măvară ale juniorilor : peste 600 
de juniori III (născuți în 1963—64, 
fetele în 1964—65) la Tg. Mureș, 
peste 700 de juniori II (1961—62 
și, respectiv, 62—63) la Constanța 
și circa 500 de juniori I (1959—60 
și 60—61) la București. Deci, foar
te mulți atleți ! lată o primă 
constatare îmbucurătoare care se 
poate face pe marginea acestor 
trei recente competiții. Care este 
însă. în general, valoarea acestor 
atleți și care sînt perspectivele 
lor de progres ? Răspunsurile la 
aceste întrebări le-am solicitat se
cretarului F.R. Atletism, Gheorghe 
Zâmbreșteanu.

„Această participare masivă con
stituie, — *—*“* — *—*
pozitiv, 
atletismul 
tru și că pretutindeni în 
găsesc... atleți I Stă în 
noastră să-i descoperim 
mai apți, mai talentați 
pregătim pentru a deveni _ 
meri autentici. La modul gene
ral, apreciez o selecție mai bună 
a numeroșilor participanți la con
cursurile de primăvară, fără ca 
prin aceasta sâ se înțeleagă că 
problema în sine și-a aflat rezol
varea ! Cele trei concursuri au 
arătat o creștere a popularității 
alergărilor de la 400 la 5000 m, 
aceste probe bucurîndu-se de cea 
mai largă participare. Dar și ce
lelalte probe, inclusiv prăjina si 
ciocanul, pentru care nu avem 
încă suficiente condiții, au reunit 
mulți competitori.

Am remarcat, în acest început 
de sezon, cîțiva tineri care, re
almente, pot fi considerați ca ta
lentați. Fără o ordine anume, voi 
evidenția cîțiva : Nicolcta Lia — 
născută în 1962 (Craiova), la 400 
m, Mititica Junghiatu — 62 (Câmpu
lung Muscel) la 400 m și 800 m, 
Ana Nagy Turoczi — 63 (Tg. Se
cuiesc) la 800 m și 1500 m. Tibe- 
riu Buciu — 59 (Lugoj), Gh. Pe
tru — 60 (București) si Viorel 
Dumitrescu — 59 (Cîmpina) la
400 m, Viorel Gagiu — 61 (Cîm
pulung) la 800 m și 1500 m. Alex. 
Chiran — 59 (Tîrgoviște) și Gyorgy 
Marko — 60 (Tg. Secuiesc) la 5000 
m, Peter Sereday — 61 (Satu Mare) 
la 800 m și 1503 m. Elena Petre 
— 63 (Tîrgoviște) la 1500 m. Cris
tina Cojocaru — 62 (Craiova) la 
300 m. Eugenia Nicola — 62 (A- 
rad) la 830 m și 1500 m etc. Pre-

prin ea însăși, un fapt 
care demonstrează că 

place tineretului nos- 
tară se 
puterea 
pe cei 
și să-i 
perfor-

cum se poate vedea, aceștia sînt 
specialiști tocmai în probele cele 
mai populate, amintite mai îna
inte. Și nu este întîrnplătoare si
tuația. Aceste probe (Ăe semifond 
sînt, chiar, punctele forte ale 
atletismului nostru, la care avem 
p firmă în lume, avem tradiție, 
dispunem de o metodică bună, 
de antrenori pricepuți, sînt ușor 
accesibile și populare, datorită, 
mai cu seamă, competițiilor de 
cros. în același context voi mai 
arăta faptul că unii dintre junio
rii II s-au impus și în întrecerea 
cu cei mai mari, demonstrind ast
fel că tâlentul și buna pregătire 
conduc nemijlocit spre succes.

Dintre talentele remarcate la al
te probe, voi evidenția pe Ga
briela Coteț — 64 (Focșani), au
toare a două promițătoare recor
duri naționale la lungime (5,80 m 
și acum, sîmbătă, 5,83 m), Mihai 
Ene — 60 (C-lung) la triplu. So
rin Matei — 63 (București) 
înălțime, Mihai Roman 
(București) la 
Popescu — 61 
m, Elena Aflori 
100 mg etc.

După cum se 
mente talentate __  _______ __
țuri ale țării, cea mai bună do
vadă că acolo unde există inte
res și se muncește cu seriozitate, 
rezultatele bune nu întîrzie să-și 
facă apariția !“

★
în baza rezultatelor înregistrate 

în cele trei concursuri de primă
vară ale juniorilor, o totalizare a 
punctelor de la fiecare probă (7

. la 
— 61 

ciocan, Cristina 
(Craiova) la 200 
— 61 (Deva) la

vede, sînt ele- 
din diferite col-

pe locul I, 5 p — n ...1 p — VI) 
a condus la următorul clasament 
pe județe :
1.----- ------
2.
3.
4.
5.
6.
7.......................... .
hor 53 p. 10. Suceava 48 o. 11—13. 
Arad, Brăila, Sibiu 47 p, 14. Neamț 
44 p, 15. Prahova 40 p, 16. Dîmbo
vița 39 p, 17. Bacău 34 b, 18—19. 
Mureș și Timiș 32 p, 20. Satu 
Mare 31 p, 21. Maramureș 29 p, 
22. Vrancea 26 p, 23. Buzău 20 p, 
24. Hunedoara 16 p, 25—27. Alba, 
Mehedinți și — 
toșani 12 p. 
Olt 10 p. 31. 
trița-Năsăud 
ta, Ialomița,
3 p, 37. Sălaj 2 p.

Nu au obținut nici măcar 
punct județele 
Vaslui I !

Cercetat cu 
cest clasament 
unele concluzii 
ce privește preocuparea cadrelor 
din atletism și grija forurilor 
sportive județene pentru creșterea 
copiilor și a juniorilor, adică 
pentru a asigura cu elemente de 
nădejde însuși viitorul acestui 
important sport. în loc de orice 
concluzii referitoare la munca a- 
ceasta cu juniorii, două poziții 
din clasament sînt de reținut : 4. 
Covasna 105 p șl... 33—36. Cons
tanța 3 p !...

Romeo V1LARA

București 475 p
Argeș 218 p
Brașov 113 p
Covasna 105 p
Dolj 100 p
Caraș-Severin 58 p
Iași 56 p, 8. Cluj 54 p. >. Bi-

Tulcea 14 p, 23. Bo- 
29. Galați 11 p. 30. 
Vîlcea 8 p. 32. Bis- 

5 p, 33—36. Constan-
Ilfov și Teleorman

Gorj, Harghita

atentie, 
conduce

tot

un 
Si

putină
poate 
Interesante in ceea

a- 
la

Competiția ciciistă
între 6 și 10 iunie urmează 

să se desfășoare tradiționala 
competiție ciciistă pe etape 
„Cursa Victoriei”, o alergare de 
lung kilometraj, la care au fost 
invitați să participe și sportivi 
din Cehoslovacia, R. D. Ger-

„Cursa Victoriei"
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CUM PREGĂTIT! ACTIVITATEA SPORTIVA
A CELOR CARE VIN LA ODIHNA ?

CONCLRS DE GIMNASTICA 
ORGANIZAT DE CS. ȘCOLAR

Sîmbătă și duminică, în sala 
din strada Luterană nr. 13, 
Clubul sportiv școlar București 
organizează, în cadrul competi
ției naționale „Daciada”, un 
ooncurs de gimnastică ritmică- 
modernă, cu o largă participare 
a secțiilor din Capitală și din 
țară, Simbătă se vor desfășura 
Întreceri la categoria a IY-a, 
iar duminică — la cat. a m-a.

mană, Polonia și U.R.S.S. Iată 
traseul : etapa I — 6 iunie : 
București — Tîrgoviște — 
Cîmpulung — Cabana Voina 
(156 km) ; etapa a Il-a — 7 
iunie : Cîmpulung — Rîșnov — 
Pîrîul Rece — Predeal — Cio
plea (93 km) ; etapa a III-a — 
8 iunie : Predeal — Brașov — 
Feldioara — Șercaia — Rîșnov
— Pîrîul Rece (165 km) ; etapa 
a IV-a — 9 iunie, dimineața! 
șoseaua Rîșnov — Predeal, 
contratimp individual (7 km). 
In aceeași zi, după-amiază, e- 
tapa a V-a : Predeal — Pîrîul 
Rece — Rîșnov — Zămești — 
Ghimbav — Rîșnov — Pîrîul 
Rece (128 km) ; etapa a VI-a
— 10 iunie : Predeal — Sinaia
— Petroșița — Pucioasa — Tîr
goviște — Bujoreanca — Bucu
rești (158 km).

/.Mrs

„TOI
(Urmar

Raid de sezon pe Valea Prahovei
Cum se pregătesc stațiunile montane să-și primească oaspeții in se

zonul de vară 7 Ce vor oferi ele amatorilor de sport la sfirșit de săp- 
iămină sau in perioada concediului de odihnă 7 Răspunsurile le-am 
căutat intr-un recent raid prin citeva stațiuni de pe Valea Prahovei.

SINAIA : PETE PE „CARTEA 
DE VIZITA" A STAHUNH

Sinaia, veche „oază” de rela
xare șl refacere a sănătății, și”® 
mărit capacitatea, modernele și 
elegantele hoteluri „Montana” 
șl „Sinaia” dind un plus de 
frumusețe acestei pitorești așe
zări. Dar (păcat că există acest 
„dar”), ta contrast cu peisajul 
Încântător, Iți apare imaginea te- . 
renului de minigolf din plin 
centru, început vara trecută șl 
neterminat, care a rămas pînă 
acum o simplă promisiune. Co- 
lindînd pe străzi și alei mai as
cunse ochiului călătorului, am 
văzut, printre brazi, mai multe 
terenuri de tenis șl volei (citeva 
situate chiar ta , curțile unor 
vile), degradate parcă de intem
periile iernii trecute, formînd a- 
devărate pete pe „cartea de 
vizită” a stațiunii. Infățișîndu-i 
situația, directorul adjunct al 
O.J.T. Prahova, Dumitru Chl- 
roiu, a promis că pînă la inau-

gurarea sezonului estival, toate te
renurile vor fi puse la punct.

— ta afară de Sinaia, oficiul 
dv. mal patronează stațiunile 
Bușteni, Slănic-Prahova, Cheia și 
Breaza. Ce acțiuni s-au Între
prins tn localitățile menționate 
pentru ca oamenii muncii să-și 
petreacă — și prin sport sau tu
rism — ta mod activ șl plăcut 
concediul ?

— In plin sezon, stațiunile 
noastre pot găzdui circa 10 000 
de oaspeți. Pe Ungă activitatea 
de agrement, a cărei bază ma
terială s-a extins considerabil, 
tinerii și virstnicil aflați tn 
cântă pentru o perioadă 
lungă sau mai scurtă au la 
poziție centre de închiriere 
materialelor sportive, pot
excursii Initiate de oficiUe noas
tre din stațiunile respective, pot 
folosi piscina și sălile de jocuri 
de la hotelurile „Montana” șl 
„Sinaia”, Iar ta curta d se va da 
tn folosință o nouă Hule de 
transport turistic pe cablu Buș- 
tenl-Babele.

Dacă referitor la natura acti
vităților interlocutorul a preci
zat că este vorba de excursii eu 
autocarul sau alte servicii plăti
te, ta schimb nu ne-a putut da 
un răspuns precis : cui 11 revine 
responsabilitatea organizării di
feritelor manifestări sportive 
sau drumețiilor, problemă asupra 
căreia vom reveni.

PREDEAL : „AVEM TERENURI, 
DAR

va
ma i 
dis- 

a 
face

SIMPOZION
Zilele trecute, biblioteca Cen

trului de cercetări pentru edu
cație fizică și sport, in colabo
rare cu Consiliul municipal 
București pentru educație fi
zică și sport, a organizat un 
simpozion sub egida „Daciadei”.

In fața unui mare număr de 
profesori de educație fizică, 
antrenori, sportivi fruntași și 
activiști sportivi au fost pre
zentate referate privind „Im
portanța elasticității musculare 
pentru sportivii de mare per
formanță". Au luat cuvîntul 
prof. Mihaeîa Peneș, maestră 
emerită a sportului, campioană 
olimpică, biofizicianul Pierre de 
Ilillerin, dr. Alexandra Po- 
povici și antrenorul federal de 
haltere prof. Lazăr Baroga. Au 
mai avut intervenții dr. Nicu 
Alexe, dr. Vasile Dumitrescu, 
dr. Virginia Constantinescu și 
prof. Gh. Nicolaescu.

Manifestarea, interesantă atit 
prin tematică, cît și prin con
tribuțiile referenților, s-a bucu- 
«ai de succes. (L. R.).

N-AVEM ORGANIZATORI 
SPORTIVI"

am ajuns la Predeal, sta- 
primea o nouă serie de

Prin urmare, iubitorii voleiului, 
baschetului, handbalului șl altor 
jocuri, dacă vor să se relaxeze 
practic înd sportul preferat, tre
buie să se ocupe singuri de de
taliile organizatorice. De aseme
nea, amatorii de drumeții, dor
nici de a vizita monumentele 
naturii situate ta jurul fiecărei 
stațiuni, pornesc adesea fără o 
adresă precisă sau stat lăsafi pe 
seama fotografilor preocupați, 
firește, mai mult să-i pozeze 
pe participanți. decit să le ex

plice Importanta locurilor res
pective. Și ctad ne gtadim că 
a-tlt OJ.T. Prahova, cit șl O.J.T. 
Brașov au in schemă un număr 
mare de ghizi (care se ocupă 
însă în exclusivitate de excursi
ile cu servicii plătite), precum și 
foarte multi colaboratori, nu pu
tem înțelege de ce în stațiunile 
cu mare afluență de public nu 
există un metodist (sau cum 1 
s-ar mal putea spune) avtad 
misiunea să coordoneze acțiunile 
dedicate amatorilor de exercițiu 
fizic șl sport, Statem cu toții 
convinși că principalul medica
ment al menținerii sănătățfl și 
bunei dispoziții n constituie miș
carea zilnică, sub diversele ei 
forme. El bine, atunci cine poate 
șl trebuie să ofere în stațiuni ca
drul corespunzător unei utile ac
tivități sportive, dacă nu oficiile 
de turism 7 Ele trebuie să fie 
cointeresate în dezvoltarea bazei 
materiale a sportului în stațiu
nile balneo-cHmaterice, ta zonele 
turistice precum și în asigurarea 
cadrului organizatoric necesar 
pentru ca tot mai multi oameni 
al muncii să-și poată petrece în 
mod util șl plăcut timpul liber.

BISTRIȚA FACE PAȘI MARI
(Urmare din pag. 1)

Ctad
punea ______  _ ____  ____ _.
oaspeți veniți în concediu, prilej 
potrivit să-1 Întrebăm pe direc
torul O.J.T. Brașov (cu sediul la 
Predeal), Vasile Dobre, ce sur
prize a rezervat iubitorilor dc 
sport 7 Am aflat că, deocamdată, 
amatorii de mișcare vor benefi
cia de bazele sportive aparțintad 
Consiliului popular, de terenu
rile de volei și tenis, de sala de 
gimnastică și piscina hotelului 
„Orizont”, că pot face excursii 
(cu servicii plătite) șl că au la 
dispoziție centre de închiriere a 
materialelor sportive. La Poiana 
Secuilor se va amenaja un lac 
de agrement. Și tacă ceva îmbu
curător : s-a înființat o grădi
niță unde părinții îșl pot lăsa 
copiii atunci ctad merg la dife
rite spectacole, ctad pleacă In 
excursii sau participă la între
ceri sportive. Cine tasă inițiază 
și organizează aceste acțiuni 
sportive I Gazda nu ne-a putut 
da, ca șl colegul da la OJ.T, 
Prahova, un răspuns exact.

Traian IOAN1ȚESCU

^SERIALUL" TURNEELOR DE
BRAlLA, 1 (prin telefon). — Pe 

două frumoase baze de tenis brăl- 
lene continuă, in această săptă- 
mină. seria de concursuri repu
blicane rezervate jucătorilor și 
jucătoarelor din formațiile divi
zionare. Din păcate, nu toate a- 
cestea au înțeles să respecte pre
vederile regulamentare si notăm 
absența, din turneul feminin, a 
reprezentantelor cluburilor Steaua, 
Dinamo Brașov, Politehnica Quj- 
Napoca, Sănătatea Oradea.

întrecerile fetelor stat dotate cu 
.Cupa Spartacus” șl iată primele 
rezultate ale principalelor favo
rite : Elena Trifu (Progresul) — 
Dana Beleută (Dinamo) 6—1. 6—0; 
Rodica Gheorghe (Spartacus Brăi
la) — Stela Bădln (Dunărea Ga
lati) 6—1. 6—4 ; Simona Nunwell-

de corind porțile. Cînd veți o- 
feri tineretului bistritean a- 
eeastă bucurie ?

— încă in acest an. Avem 
unele dificultăți, dar cu spriji
nul direct al C.N.E.F.S.. exis
tent si pînă acum, sperăm ca 
totul 
pînă la finele trimestrului III 
acest edificiu să fie inaugurat.

— Am văzut și citeva initia
tive destinate să dezvolte agre
mentul. Astă-iarnă, sus, pe 
„Codrișor”, o pîrtie de schi...

— Ar fi un prim proiect, pe 
cale de împlinire. Copiii, între
gul tineret vor învăța să schie
ze, oamenii muncii din locali
tate își vor petrece sfîrșitul de 
săptămînă pe pîrtii, în mijlocul 
naturii. Un al doilea proiect 
urmărește amenajarea unui lac 
de acumulare la poalele „Co- 
drișorului". Deci, incă o bază 
de agrement, pentru sezonul de 
vară, care va fi dotată 
universale și instalații 
adecvate.

— Bistritenii salută 
initiative' sînt gata - 
ne-au mărturisit deschis 
pună umărul pentru materiali
zarea lor...

— Evident, la înfăptuirea ce
lor două proiecte legate de a- 
grement vom solicita sprijinul 
locuitorilor de toate vîrstele. 
Sînt convins că vom găsi peste

să se rezolve, astfel ca

tot înțelegerea cuvenită. Avînd 
asemenea puncte turistice și de 
agrement, bistrițenii — cei mai 
multi — vor fi scutiți să mai 
alerge pînă la Fîntînele sau 
Colibita, zeci de kilometri, aco
lo unde se află principalele 
puncte de atracție din județ, 
vara ca și iama.

— Prin urmare, Bistrița face, 
chiar sub ochii noștri, pași mari 
spre împlinirea unei vocații 
sportive...

— Da, aceasta este o rezul
tantă directă a socialismului, a 
vieții noastre noi, de astăzi, a 
grijii permanente a partidului 
și statului fată de om și aspi
rațiile sale.
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TENIS CONTINUA LA BRĂILA
Ier (Progresul) — Cristina Boboc 
(Tot înainte) 6—3, 6—3 ; Mariana 
Hadglu (Constructorul Brăila) — 
Daniela Plntilie (Spartacus Brăi
la) 6—1, 6—1.

Băieții se întrec pentru .Cupa 
Constructorul”. In turul doi, ju
cătorul brăilean M. Mălala 
(Constr.) a furnizat o surpriză 
elimintad pe M. Tăbăraș (Progre
sul), la scorul de 2—6, 6—4. 6—*. 
Alte rezultate: A. Leonte (Steaua)
— S. Orășanu (Cimentul Deva) 
6—3, 6—3 ; A. suta (Cuprom Bala 
Mare) — C. Curcă (Politehnica) 
6—6, 6—I ; A. Vlziru (Satu Mare)
— L Rusen (Cuprom Baia Mare)
6—I, 6-2 ; - —
Brașov) — 
Mare) 6—1,

O. Vîlcloiu (Dinamo 
Dragomlr (Satu

S. IONESCU

INFORMAȚII UTILE PENTRU PI
Pentru a se evita situațiile neplăcute de 

eventual ciștig, pentru a nu se anula varia 
scopul de a nu se Intirzia Încasarea ciștig 
participant» sint direct Interesați ta verific 
care a fost completat biletul jucat ta sistez 
șl Loto.

In acest sens, este necesar să verifice, taj 
narul-vînzător, dacă biletul cumpărat evtc ■ 
mentar, astfel :

— să aibă înscrise numerele alese ;
— cifrele să fie scrise clar pentru a ee e 

lor ;
— numerele s& fie aceleași atit pe rica 

plicat ;
— să nu fie înscrise numere repetate :
— să nu fie înscrise numere mal mari _Sft < 

sau 90 la Loto ;
— numerele să fie trecute pe unicat ta -
— biletul să nu albă ștersături, rlzărarz
— să fie trecută data tragerii ;
— biletul să poarte ștampila ea sim&ecad i 

zare de la care a fost cumpărat, aplicaxă ere.
In cazul tn care participantul e—ta** M 

nu a fost completat regulamentar, trr>„ ^41 
elibereze un alt bilet.

Totodată, se reamintește pârtiei pan țfler <A. 
cu regulamentele privind organizarea șl M 
melor Pronoexpres șl Loto s

— participarea se face pe bilete cfllBplets. 
simple, combinate sau combinații „cap de pod*

— taxa de participare este de 6 lei vart 
Pronoexpres șl 5 lei varianta simplă ta Low :

— Se participă pe bilete achitate integra; 
<Z5%) ;

— pentru biletele jucate In eota de 
achitată per formular este dc 12 tai ta Pr< 
lei 1a Loto ;

La biletele jucate eu variante romb:--. — 
„cap de pod” este necesar să ee verifice, 
expuse in agenții, dacă taxa de participare a 
bilită, iar pentru variantele simple dacă ta 
cea imprimata pe biletul cumpărat.
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DUPĂ EGALUL DE LA SOFIA
I O Apărarea ne oferă, deocamdată, încredere, atacul Insă,

destule grijiIn continuare,Iși Costică Dafmoiu (semi
grea) au devenât ciștigători ai 
prestigiosului turneu, probind 
calități excepționale și o cer
tă valoare. în același an 1374, 
selecționat pentru campiona
tele mondiale de seniori, Da- 
finoiu a realizat un meci me
morabil în compania campio
nului olimpic și mondial 
Mate Par iov (Iugoslavia).

Dar, lista juniorilor români 
medaliați cu aur, argint sau 
bronz la ultimele trei ediții 
ale campionatelor europene 
de tineret este mult mai lun
gă. Vom aminti numai pe 
dțiva dintre cei care —- în 
condițiile unei preocupări 
permanente din partea fede

rației de specialita
te pentru continua
rea și perfecționa
rea pregătirii lor 

fi putut 
satisfac- 
sportului 
fi evitat 

_____  ____ _ . nefavora
bil al reprezentanților noștri 
de la C.M. de la Belgrad. 
Campioni continentali : Ale
xandru Turei, Dinu Condurat, 
Simion Cuțov (1372), Costică 
Dafinoiu (1974), Nicolae Șei
tan (1976) ; medaliați cu ar
gint : Marian Lazăr (1972), 
Pavel Istrate (1974), Traian 
Georg ea, Alexandru Giurgiu, 
Stan Postolache (1976) ; cla
sați pe locul 3 : Adrian Guțu, 
Damian Cimpoieșu, Ion Buicu 
(1972), Paul Dragu, Titi Tu
dor, Florian Ghiță, Carol Haj
nai (1974), Dumitru Cipere, 
Francis Buxenburger (1976). 
Șl lista tinerilor care s-au a- 
firrnat în ultimii ani ar pu
tea continua. Dar aceștia nu 
stnt decît cei care au reușit 
6ă se distingă în mod deose
bit, elemente de excepție, 
dtatr-un mare număr de co
pil și juniori care au fost se
lecționați și instruițl in să- 
lUe noastre de box. Deci, a- 
vem și răspunsul la întreba
rea pe care n-o puneam la 
începutul articolului de față. 
TINERII VIN LA BOX 1 Nici 
n-ar putea să nu îndrăgească 
acest spectaculos sport al 
curajului și bărbăției, atit de 
popular în țara noastră. Nu
mai că drumul spre marea 
performanță al celor ee se 
dovedesc talent a ți trebuie ne
tezit cu grijă și permanent, 
de oameni harnici, pasionați 
șl competent!...

Mihai TRANCA
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cu mănuși și ar
poate bilanțul total
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Zoico, te revanșezi la săritura 
următoare !“... Săritura urmă
toare va fi, intr-adevăr, mai 
bună — 3,78 m — adică tot 
atit cit a realizat si Florica 
Nicu, din prima tentativă. Flo
rica rămîne, așadar, ocupanta 
locului I, ghinionistă, intr-un 
fel, și ea : ratează la 4.22 m, 
pentru că, la aterizare, s-a 
sprijinit pe brațul sting, adus 
mult în spate...

Clasamentul primelor 10 : 
1—2. Florica Nicu și Zoica Luță 
3,78 m ; 3. Eleonora Geană 3,65 
m ; 4. Manuela Zeca 3,58 m ; 
5. Ionica Vlad 3,44 m ; 6. Au
relia loan 3,40 m ; 7. Margareta 
Grigore 3,36 m; 8. Manueia Nițu 
3,35 m ; 9. Camelia Matei 3,32 
m ; 10. Aurelia Voinea 3.26 m.

Media generală : 3,49 m. Lo
cul 5—6 în „Topul Sportul", la 
egalitate cu elevele Liceului 
„Mihai Viteazul" din Ploiești; 
iar cele două fete care au rea
lizat cel mai bun rezultat din 
clasă — locul 7 pe „top" în 
clasamentul general™

★
Analizăm împreună cu prof. 

Eugen Zăinescu, inspectorul ju
dețean de specialitate, cu to
varășii Ianuarie Jinga și Virgil 
Petrescu, din partea C.J.E.F.S. 
Ialomița, media realizată, care 
este modestă. Dar, mai mult de
cît rezultatele in sine, care tră
dează o prezență sporadică a 
elevelor clasei a IX-a A în ac
tivitățile sportive in aer li
ber, se desprinde o altă 
constatare : aceea că aproa
pe întreaga clasă nu s-a 
familiarizat cu una dintre 
cele mai accesibile probe 
atletice. S-a văzut limpede, fe
telor le-a lipsit nu numai vi
teza și indeminarea (de forță 
să nu mai amintim !...), ei o 
cit de elementară tehnică ; ela
nul a fost deficitar în proporție 
de mai bine de 60 Ia sută, 11 
eleve depășind pragul (unele la 
ambele încercări). 3,49 m. cu 
9 centimetri sub colegele lor de 
la Liceul pedagogic din Sibiu, 
al căror test a fost pregătit de 
către o profesoară de™ gim
nastică.

Iată un prilej de reflecție 
pentru tînărul profesor de edu
cație fizică Octavian Sima (ab
solvent I.E.F.S. in 1973), dar și 
pentru o clasă de viitoare în
vățătoare, chemate mîine, la 
rîndu-le, să Îndrume și In sport 
(și In primul rind în atletism, 
ramura cea mai la Indemînă 
pretutindeni) generațiile de co
pii care le vor fi Încredințate™
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Cu meciul de la Sofia s-a 
încheiat o etapă din activita
tea internațională a echipei 
noastre reprezentative pe anul 
in curs. In această situație, se 
impune un bilanț și o privire 
retrospectivă asupra întregii se
siuni de primăvară a tricolori
lor, judecând lucrurile 
prin prisma marilor 
competiționale ce le 
toamna acestui an și in 
care vine. Fără îndoială că o 
astfel de analiză se va face, 
concluziile ce se vor desprinde 
urmînd a servj ' ” 
suri care să 
mente ideii de 
balului nostru, 
să să vedem, 
a însemnat meciul de la Sofia 
în suita de confruntări oficiale 
și amicale din prima jumătate 
a acestui an.

In primul rind, să 
asupra rezultatului in 
obținut un meci egal 
sare, în confruntarea 
zentativa unei țări al_______
bal se bucură de o bună apre
ciere în arena internațională.

în al doilea rind, să revenim 
asupra cîtorva elemente de 
conținut ale jocului strîns le
gate de comportarea jucătorilor 
noștri în partida de miercuri 
seara. Din totalul celor 90 de 
minute ale întîlnirii, echipa 
noastră a evoluat bine aproxi
mativ o treime din timp (intre 
min. 15—45), o a doua treime 
satisfăcător (min 1—15 ți 75— 
90) și modest în prima jumă
tate de oră a reprizei secunde. 
Apreciind jocul in raport cu 
cele două situații fundamentale 
ale sale, vom spune că „trico
lorii” au rezolvat, In ansamblu, 
corespunzător „momentul apă
rării", efectuînd un marcaj in
sistent in propria jumătate de 
teren, dublaj pe toată adlnci- 
mea dispozitivului defensiv ți 
atacuri curajoase și oportune 
de deposedare a adversarului 
de minge. Păcat că după recu
perarea balonului, pasele lungi 
sau scurte au purtat adeseori 
amprenta iniimplării, ceea ce a 
îngreuiat construcția jocului 
nostru, permițînd __
bulgari să revină repetat, 
scurte intervale, în atac, 
plus, apărarea 
noastre a greșit ți de astă dată 
In maniera care i-a devenit, se 
pare, caracteristică de la un 
timp, la executarea loviturilor 
libere din preajma suprafeței 
de pedeapsă. în aceste condiții 
am primit golul din minutul 16, 
cînd zidul, deși compus din 
nouă oameni, s-a desfăcut de 
teama șutului, creînd o breșă 
suficient de mare prin care să 
se poată strecura balonul expe
diat de Mladenov în plasa por
ții lui Răducanu. în ceea ee 
privește „momentul atacului", 
meciul de la Sofia a confirmat 
o dată in plus multe slăbiciuni 
care țin atit de lipsurile perso-

mai ales 
obligații 

revin In 
anul

luării unor mă- 
servească real- 
întărire a fot- 

Pînă atunci in- 
deocamdată, ce

ne oprim 
sine. Am 
în depla- 
cu repre- 
cărui fot-

construcția Jocul, 
mițînd fotbaliștilor 

la 
___ fa 

reprezentativei

nale ale unor jucători 
re episodică în efortul _____
la C. Zamfir și Crișan; tehnica 
defectuoasă a șutului la poar
tă — Boloni), cit și de ideea de 
joc a echipei (izolarea luj Dă
du Georgescu in zona centrală 
a terenului, redusa circulație a 
jucătorilor și balonului în faza 
de pregătire a atacurilor și mai 
ales la finalizare). Atacul, deci, 
fără acea excelentă execuție 
tehnică a lui Iordănescu care a 
adus egalarea pe tabela de 
marcaj, ar putea fi considerat, 
pe drept cuvint corigent. Așa 
cum remarcau dealtfel și antre
norii St. Covaci și I. Voica, a- 
mîndoi recunoscind că, dincolo 
de unele probleme de selecție, 
trebuie reconsiderat și substan
țial îmbunătățit modul de ac
țiune a jucătorilor noștri in 
atac prin participarea activă și 
conștientă a tuturor componen- 
ților echipei, indiferent de pos
tul și funcția pe care o au in 
cadrul angrenajului colectiv.

în sfîrșit, raportind meciul 
de la Sofia, cum este și nor
ma], la perspectiva competițio- 
nală nu prea îndepărtată a 
echipei noastre naționale este 
cazul să semnalăm că el a aju
tat, in bună măsură, să se cla
rifice unele probleme de lot și 
de formație. Concret, este vor
ba de Mehedințu — excelent in 
acest joc —, care tinde să de
vină, ca Și Lupescu cu ani In 
urmă, aproape de crepusculul 
activității competiționale, un 
om de bază al apărării. Este 
de remarcat, de 
portul din ce in 
vlngător pe care 
linia de fundași 
precum și faptul 
a justificat, chiar 
plin, încrederea acordată de a 
îmbrăca tricoul naționalei.

Avem, așadar, din nou apără
tori bunj ți cu gabarit (aten
ție la mobilitate!), dar nu se 
văd Încă, nici măcar la orizont, 
atacanți veritabili, așa cam 
ne-ar trebui pentru a arăta ca 
• echipă în adevăratul sens al 
cuvîntului. Rămîne, deci, să fie 
continuate cu și mai multă 
perseverență căutările selecțio
nerilor și să se dea credit la 
alcătuirea formației numai ce
lor apți a face față cu succes 
rolului atit de dificil al înainta
șului modern.

Mihai IONESCU
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UN „ACCIDENT"
Privită cu simpatie si spe- 

ran te, noua selecționată olim
pică a țării ne-a servit miercuri, 
la Cluj-Napoca. una dintre 
acele surprize amare care în 
fotbalul nostru sint de obicei 
alintate 
tic 
de 
în 
tre 
lini, Agiu, . ________ _
Iovănescu. Stoica, Hajnai, Dă- 
nilă, Chihaia (unii dintre ei cu 
jocuri în prima re
prezentativă a Ro- 
mâniei) — a fost 
SURCLASATA de o 
combinată a două 
divizionare B. primind un sac 
de goluri (șapte ’).

Știm, a fost un simplu test 
intern. Olimpicii noștri nu 
s-au făcut de ris In fața unei 
echipe străine. Dar s-au făcut 
de ris în fața spectatorilor 
clujeni. în fața opiniei noas
tre publice. Acest test — în 
fapt o etapă de muncă In
termediară In opera de con
solidare a echipei — a fost 
fără îndoială desconsiderat de 
•senatorii olimpici", prea 
mari pentru a se întrebuința 
serios în compania .amăriti- 
lor ăia anonimi- de la WU" 
Si C.F.R. Pînă ia urmă însă 
anonimii clujeni le-au dovedit 
numelor aduse pe cheltuiala 
federației (cîteva zeci de mii) 
în orașul de pe Someș că ele 

vedete 
au în 

datoriei

cu numele eufemis- 
de .accident". O echipă 
pretendenți la titularizare 
reprezentativa țării — în- 
care Bucu. Windt. Anghe- 

Tilihoi, Mulțescu,

se prezintă ea niște 
amărite care nu 
nici un caz conștiința 
lor.

Scuze T Nu există I 
din somn la ora 12 noaptea, 
selecționata olimpici trebuia 
să câștige ușor jocul de antre-

Sculată

Șl MORALA LUI
nament cu selecționata din 
Cluj-Napoca. Că s-a întîmplat 
exact invers, că jucătorii clu
jeni i-au umilit realmente pe 
olimpici, dovedește cel puțin 
două lucruri :

1. că selecționaților olimpici, 
unora dintre ei cel puțin, nu 
le arde de treabă, că încurcă 
lumea, bătîndu-și joc de cre
ditul material și moral pe ca
re li-l i '' ------------- '
federația, 
de la noi

acordă C.N.E.F.S.-ul, 
, iubitorii fotbalului

2. că și în eșa
loanele inferioare se 
află — așa cum 
mai scris-o și o 
petăm — tineri 

au valoare, 
băgați 

vor să 
Si față 
datoria 

. să-i ajute 
să se afirme.

am 
re- 
ju- 
ca-cători care 

re așteaptă să fie 
in seamă, care pot ți 
joace fotbal adevărat 
de care federația are 
să le dea o șansă, 
să se ridice, _ ________

In toate domeniile vieții so
ciale românești, valorile au 
cale deschisă spre afirmare, 
din orice colt de țară ar veni 
ele. Nu putem accepta ca fot
balul să se Înscrie într-o 
nimic justificată excepție, 
blojind elemente care fie 
n-au valoare,- fie câ nu 
place munca. Sîntem convinși 
— probe au fost, sînt si o să 
mai fie — că există talente 
.care stau la fund” șl în Di
viziile B și C. Talente care 
așteaptă ca tovarășii „fede
rali” să se oprească măcar în
tre două avioane spre a sta 
să-l privească 90 
joc. Dacă 
șl acest 
promitem 
ne furăm 
ciula.

nu se 
lucru, 
marea 
irrăși

I
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Marius POPESCU

Ce spune antrenorul C. Drăgușin ?

I

„JUCĂTORII LOTULUI OLIMPIC
NU AU AVUT MOTIVAȚIE..."

PROGRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
$1 F. C. BAIA MARE, 

In finala campionatului 
REPUBLICAN DE JUNIORI

Ieri, la Bala Mare ți Bala Sprie, 
s-au disputat partidele etapei a 
3-a — ultima — a turneului final 
al campionatului republican de 
Juniori, competiție desfășurată In 
cadrul „Dacladel”. Iată rezultatele 
înregistrate :

Progresul Vulcan București — 
C.S.ș. Mediaș 0—2 (0—0), Politeh
nica Timișoara — S.C. Bacău •—3 . — - e.(0—2), F.C. Baia Mare — F. 
Argeș S—0 (2—0), F.C. Brăila 
C.S.Ș. Brașovia 4—1 (1—1).

In urma acestor rezultate, 
primele locuri in cele două gru
pe s-au clasat Progresul Vulcan 
București șl F.C. Bala Mare, care 
iși vor disputa finala actualei edi
ții.

pe

„..Olimpicii” cu înregistrat miercuri 
un rezultat de „senzație". Au pier
dut cu 2-7 (1—3)111 meciul cu selec
ționata clujeană alcătuită din cele 
două divizionare B din localitate. 
Cum a fost posibil un asemenea re
zultat f Am căutat un răspuns Ieri 
dimineață Ia antrenorul lotului olim
pic. Comei Drăgușin. Acesta »e-a

LOTUL DE TINERET PROMITE 
Șl TREBUIE SÂ REALIZEZE MAI MULT
Meciul de miercuri de la Tir- 

goviște al reprezentativei de ti
neret a României a pus punct 
final .operațiunii de primăvară” 
a acesteia, atingîndu-se obiecti
vul major propus : clștigarea se
riei balcanice. 4 jocuri fără nici 
o tnfrîngere (ca și seniorii), ceea 
ee dă dreptul reprezentativei să 
dispute finala „Cupei Balcanice”, 
probabil cu reprezentativa simi
lară a Iugoslaviei.

In paralel cu obiectivul princi
pal, conducerea tehnică a tinerel 
noastre reprezentative a urmărit 
ți pe acela de cristalizare a unui 
lot corespunzător (ți a unei ma
niere de joc a echipei) pentru 
acțiunile Internationale din toam
nă. noua ediție a campionatului 
european rezervat formațiilor de 
tineret. In care, indiscutabil, exa
menele se anunță mai grele. Sub 
acest aspect (punlnd in balanță 
atit jocul de la Odesa. cit si cel 
eu echipa Bulgariei), deciziile nu 
sînt totuși edificatoare, atit din 
motive obiective (lipsa de omo
genitate, cauzată de convocări 
foarte scurte și de prea puține 
jocuri de verificare ; nu «-au pu
tut aduce in lot jucători din Di
vizia B ; lipsa de personalități la 
această categorie de virstâ ; lipsa 
de experiență a unora dintre «e- 
lecționabili etc.), cit si din motive 
subiective. Acestea din urmă îm
bracă aspecte criticabile. tntUnlte

adesea în campionatul nostru cel 
de toate zilele, cum ar fi : gre
șeli de tehnică individuală, orien
tare greșită în teren în faza de 
elaborare a jocului, pase greșite, 
șuturi imprecise la poartă, reți
nere de a șuta de la distanță, 
cărarea inutilă a balonului... Sin
gurul care s-a detașat în sensul 
bun al cuvîntului a fost acest 
înaintaș Cămătaru, bătăios, inci
siv, bun finalizator, care încă nu 
poate să-și valorifice realele 
lui calități deoarece nu are lingă 
el extremele acelea ajutătoare, ca 
șl alți jucători inventivi din linia 
a doua. Vamanu este o promisiu
ne, dar pînă acum n-a confir
mat-o (declinul este vizibil și în 
campionat, de ce ? — întrebăm 
noi clubul băcăuan). Probleme au 
apărut și la postul de portar, în 
care și Speriatu s-a dovedit nesi
gur, iar Cristian ne-a surprins cu 
totul neplăcut cu gafe mari. Una 
peste alta, se impune o îmbună
tățire a compoziției lotului și, du
pă cum sîntem informați, la ter
minarea campionatului Diviziei B 
federația, prin antrenorii lotului, 
va organiza în două centre din 
tară o inventariere — sub forma 
onor trial uri — a jucătorilor apți 
de selecție pentru posturile des
coperite.

Stelian TRANDAFIRESCU

oferit o analiză detaliată, «criză, 
surprizei de la Cluj-Napoca. 
„conspectele” lui Cornel T .
cauza cauzelor sună astfel : „După 
acel 3-0 cu Chemie Halle ți turneul 
fără Infringere din Egipt (3—2 și 
0-0), jucătorii lotului olimpic au pri
vit cu ușurință meciul cu selecționata 
clujeană, din lipsă de motivație pen
tru ei. Pentru mulțl, această selec
ționată nu putea insemna un adver
sar serios. Așa se face că Buca 
a escuns că e accidentat, crezind că 
nu va avea probleme, el fiind vi
novat la toate cele trei goluri primite 
In prima repriză. Iar golul înscris re
pede de lot, in min. S, a ampli
ficat ideea că va li un med fără 
probleme. In realitate, adversarul »-a 
dovedit foarte ambițios, ceea ce a 
surprins, o formație din care am re
ținut pentru viitoarele acțiuni ale 
„olimpicilor" pe Lâzâreanu șl Bata- 
cllu, râmînind să-i mai urmărim pe 
Vidican, I. Mureșan ți Coman 1" 
Adversarul, ca adversarul, dar cane 
a fost prestația „olimpicilor” ? „Olim
picii au făcut un joc lipsit de anga
jament, de prospețime, de luciditate. 
Mijlocașii au evoluat lent, cu ho- 
tirziere, jocul in apărare a fost to
tal deficitar, prin lipsa marcajului, 
prin evoluția nesigură a lui Agiu și 
Tilihol, care au creat nervozitate și 
panică. Chiar dacă In echipă se 
eflau mulți jucători experimentați, 
unii foști prin prima reprezentativă, 
șl mă refer in primul rind la Muk 
țescu, Hajnai, Stoica, nici unul no 
a reușit să devină „lider", să încerce 
echilibrarea formației, să readucă 
luciditatea. Și aceasta pentru că s-a 
tratat cu superficialitate, cu lipsă de 
răspundere acțiunea lotului, doar FL 
Grigore și Chihaia incercind cit de 
cit să facă cite ceva. Fără îndoială 
că la prima acțiune de pregătire 
a lotului olimpic care va începe in 
Iulie, cițiva jucători care au evoluat 
la Cluj-Napoca nu se vor mai “ 
printre selecționabili. Vom 
mai departe numai 
dispuși să nu facă 
tale, seriozității".

Așteptăm I
Mircea

1»
Drâgușin,

afla 
merg® 

cu acei jucâtod 
rabat dăruirii te»

M. IONESCU
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FOTBAL PENTRU ELEVI
LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Școala generală ți Liceul 
eu program de fotbal din 
București, str. Driduluj fir. 
2, sectorul 8, primește elevi 
talentat! pentru clasele de 
gimnaziu și liceu.

înscrierile se fac In urmă
toarele perioade:

• pentru clasele 
ți V—VIU: 16—19 iunie

• pentru clasa a 
1—2 iulie.

La înscriere, elevii 
prezenta următoarele 
mente :

• pentru clasale a 
șl a Xl-a :

— fișa Up de
— adeverința 

MS 58;
— adeverința_______

liberată de dispensar, care 
va cuprinde și rezultatele

a IX-a
Xl-a:

tascriere; 
medicală tip

probelor hepatice ți cardio
vasculare ;

• pentru clasele V—VIII:
— adeverința medicală e- 

liberată de dispensar, care 
va cuprinde rezultatele pro
belor hepatice ți cardiovas
culare;

— carnetul de elev 
tuația la învățătură.

Susținerea probelor 
titudini:

• pentru clasa a 
20 ți 21 iunie;

• pentru clasa a Xl-a: 3 
ți 4 iulie;

• pentru clasele V—VIII: 
19 iunie, examenul medical 
(eliminatoriu), iar probele 
practice in 20 ți 21 iunie.

Informații — la secreta
riat (teL 67 03 35).

Caracteristică etapei a 32-a a 
Diviziei A. ale cărei meciuri sînt 
cuprinse In concursul Pronosport 
din 4 iunie a.c., este lupta — în 
continuare — deschisă și pasio
nantă atit pentru șefia, cit ți 
pentru subsolul clasamentului.

Dacă dintre cele 3 pretendente 
la titlu care, pînă In prezent, au 
acumulat același număr de punc
te, F.C. Argeș are, desigur, o 
sarcină mai ușoară fiind gazdă, 
„Poli” Timișoara va trebui să de
pună eforturi maxime pentru a 
obține un rezultat bun la Tlrgo- 
viște, mentlnîndu-se astfel In lup
ta pentru primul loc. Iar tradi
ționala confruntare Dinamo — 
Steaua este deschisă oricărui re
zultat.

în privința „subsolului", lupta 
capătă o notă de dramatism. 
Echipele gazdă, S. C. Bacău ți 
Polit. Iași, vor căuta să obțină 
cele două puncte absolut necesa
re. De asemenea. F.C. Petrolul 81 
F.C. Constanța, care evoluează in 
deplasare, se vor „bate" cu ar
doare pentru punctele puse In 
joc.

Iată, in continuare, pronosticul 
redactorului sportiv al ziarului 
.Informația Bucurețtiului*. DAN

PATRAȘCU. pentru acest atrac
tiv concurs :

I. Dinamo Buc.—Steaua 1, X. 2
II. Sp. stud.—A.S.A. Tg. M. 1

III. F.C. Bihor—F.C. Constanța 1 
F.C.M. Reșița—U.T. Arad 1, X 

- - - - i
1
1
1 
1

X

IV.
V.

VI. 
VII. 

viii.

Univ. Craiova—Petrolul 
Polit. Iași—Corvinul 
C.S. T-viște—„Poli“ Tim. 

____F.C. Argeș—Olimpia S.M.
IX. S.C. Bacău—Jiul
X. I.C.I.M. Bv.—Gl. Buzău 1,

XI. F.C. Brăila—F.C.M. Galați 1, 2 
XII. Met. Buc.—Progr.-Vulcan 1, 2 

XIII. Vict. Călan—C.F.R. Cj.-N. X

Tragerea Loto de astăzi se va 
transmite la televiziune In pauza 
medului Italia — Franța, din 
Campionatul Mondial — Argenti
na 1978.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 26 MAI 1978
Categoria 1 : 2 variante 25% ■= 

autoturism „Dacia 1300" ; C 
goria 2 : 5 variante a 19.137 
Categoria 3 : 30,75 a 3.112 
Categoria 4: 40 a 2.392 lei ; 
tegoria 5 172,50 a 555 lei ;
tegoria «: 325,75 a 294 lei; 
tegoria X: 1.783 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 
348,227 lei.

Cățe
lei ; 
iei ;
Ca- 
Ca- 
Ca-

1 î



O SESIUNE CONSTRUCTIVĂ 
A COMITETULUI 

INTERNAȚIONAL OLIMPIC

CAMPIONATUL MONDIALDEFOTBAL
MECIUL INAUGURAL A PĂSTRAT TRADIȚIA

Cea de-a 80-a sesiune a Co
mitetului International Olim
pic, care s-a desfășurat la A- 
tena între 11 și 12 mai. a fost 
una dintre cele mai frămîntate 
și. în același timp, construc
tive sesiuni din ultimii ani. în 
centrul atenției a stat, desigur, 
atribuirea Jocurilor Olimpice 
pentru 1984. Acceptarea candi
daturii orașului Sarajevo (Iugo
slavia) drept gazdă a Jocurilor 
de iarnă a reprezentat o nouă 
confirmare a maturității C.I.O, 
care a ținut seamă de intere
sele superioare ale mișcării 
sportive și olimpice, atribuind, 
prin vot secret. Jocurile Olim
pice unei localități care s-a a- 
firmat mai puțin în domeniul 
sporturilor de iarnă și este încă 
incomplet dotată cu instala
țiile necesare — dar care ur
mează, astfel, să devină un nou 
mare centru de sporturi de 
iarnă —, preferînd-o orașelor 
Goteborg (Suedia) și, mai ales, 
Sapporo (Japonia) care ofereau 
inițial condiții superioare din 
punct de vedere, al instalațiilor 
construite pentru J.O. de iarnă 
din 1972 și al experienței că
pătate cu această ocazie.

Candidatura unică a orașului 
Los Angeles (S.U.A.) pentru or
ganizarea Jocurilor Olimpice de 
vară din 1934 — situație nemai- 
întilnită în ultimii 50 de ani 
— a creat municipalității aces
tui oraș iluzia că-și va putea 
impune condițiile Comitetului 
Internațional Olimpic, atit in 
ceea ce privește refuzul de a 
asigura instalațiile Ia nivelul 
cerut de federațiile internațio
nale. cit și în privința respec
tării contractului implicind su
mele provenite din drepturile 
de televizare pe care C.LO„ 
după ce-și acoperă cheltuielile 
proprii, le împarte federațiilor 
internaționale si comitetelor o- 
Iimpice naționale. C.I.O.. spri
jinit in unanimitate de către 
președinții tuturor federațiilor 
internaționale, prezenți la Atena, 
a decis să condiționeze admi
terea candidaturii orașului Los 
Angeles de acceptarea de că
tre acesta, pînă la 1 august 
1978, a tuturor condițiilor sta
bilite de C.I.O. în caz de ne- 
respectare a acestei hotâriri. 
dreptul de organizare a Jocu
rilor i se va retrage și se va 
face apel la alte orașe, printre 
care erau menționate pe culoa
rele sesiunii : Munchen. Mont
real. Teheran si Svdney.

Sesiunea de la Atena a mar-

CAmiHRFLf ROMÂNCE
Un Iot puternic de canotoare 

care s-au remarcat la recente
le campionate republicane va fi 
prezent, sîmbătă și duminică, la 
Întrecerile tradiționalei regate a 
orașului Moscova, ce se vor des
fășura pe viitorul canal olim
pic. Au făcut deplasarea 18 
sportive, care vor concura în 5 
probe : Marlena Predescu-Za- 
goni și Angelica Chcrtic la 2

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

cite o repriză. Prima a aparți
nut studentelor (4—1. S—3). tar 
cea de a doua oaspetelor, care 
au condus la un moment dat CU 
15—12. Finalul a fost fierbinte, 
dar victoria n-a vrut să suridi 
nici uneia dintre combatante. 
Au marcat : Sandu 6, Furcoi S, 
Andronache 3, Răducanu 1, Io- 
nescu 1 — pentru Universitate*. 
Frincu 4, Cazacu 4, Hoblncu 4, 
Tomescu 2, Cotîrlă 1 și Călin 1 
— pentru Hidrotehnica. Bub ar
bitrajul cuplului ploieștean N. 
Danieleanu — I. Rădulescu. 
(I. GAVRILESCU).

MASCULIN

SUCCES CATEGORIC. Jucind 
foarte bine atît in atac, cit șl 
In apărare. Știința Bacău a ofe
rit celor peste 1 500 spectatori 
o victorie detașată (27—16). per
fect meritată, în fata uneia din
tre puținele revelații ale acestui 
campionat — Gloria Arad. Au 
înscris : Deacu 8, Hornea 8, Pe
tre 5, Vasilca 3. Efiimie 1, Is- 
tode 1 și Muresan 1 — Știința. 
Burger 5, Buruc 3, Kolleth 2, 
lonescu 2. Vojtilă 1, Enea 1, 
Pal 1, Ene 1 — Gloria. Foarte 
bun arbitrajul cuplului bucureș- 
tean P. Cirligeanu — S. Pău- 
nescu. (I. IANCU — coresp.).

CAMPIONII LA A TREIA tN- 
FRlNGERE. Meciul Politehnica 
Timișoara — Steaua s-a jucat 
într-o accentuată tensiune, am
plificată de desele și uneori ino
portunele Întreruperi dictate de 

cat un pas înainte pe drumul 
lărgirii componenței C.I.O., care 
în ultimii doi ani a trecut de 
la 72 la 89 de membri. Se pare 
că C.I.O. nu se va opri la mij
locul drumului și. potrivit ho- 
tărîrii adoptate la Atena, va 
continua să-și lărgească rindu- 
rile, primind treptat membri 
pentru toate țările cu C.N.O. 
active. O adevărată universali
tate nu va putea fi realizată. 
in3ă. fără cuprinderea in miș
carea olimpică a R. P. Chineze 
— reprezentind un sfert din 
omenire — dar care nu se 
poate realiza decit concomitent 
cu retragerea recunoașterii Tal- 
wanuluL care este o provincie 
a Chinei- S-a instituit o comi
sie de studiu pentru soluțio
narea problemei, care urmează 
să fie reluată la sesiunea ur
mătoare a C.I.O., la Montevi
deo, în 1979.

A fost numită o r.ouă comi
sie, compusă din trei membri 
(printre care și membrul C.LO. 
pentru România), pentru con
trolul admiterii la Jocurile O- 
limpice și elaborarea unei noi 
reguli a amatorismului, care să 
fie aplicată de toate federațiile 
internaționale olimpice.

C.LO. și-a manifestat inten
ția de a asigura aplicarea Car
tei Olimpice la toate Jocurile 
continentale și regionale, patro
nate de el, incluzind combate
rea oricărui fel de discrimi
nări. a comercializării sportului 
și a boicotului de către parti
cipantei la competiții, după în
scrierea lor.

C.LO. s-a pronunțat pentru 
colaborarea cu toate organiza
țiile implicate In sport, inclusiv 
cu cele guvernamentale, și îm
potriva constituirii unui organ 
de tipul unui consiliu mondial 
al sportului.

Au fost ascultate și aprobate 
rapoartele orașelor organiza
toare despre mersul pregătirilor 
Jocurilor Olimpice din 1980, 
Moscova și Lake Placid.

în sfirșit, o știre care va 
bucura pe boberii noștri : se
siunea plenară a C.I.O.. ghi- 
dindu-se după aceeași preocu
pare de universalizare a miș
cării olimpice, a respins propu
nerea Comisiei de program. în
sușită de Comisia executivă, de 
a elimina bobul din programul 
Jocurilor Olimpice !

ALEXANDRU ȘIKRCO 
membru al C.I.O.
pentru România

U „IECATA MOSCOVA"
Le., Aneta Marin și Lucia Ba
zo* la dublu vîsle. Elena Oprea, 
Florie* Petra. Elena Avram, 
Georget* Mațe* la 4-j-l rame. 
Marian* Catană. Aneta Marin, 
Lucia Bozue. Maria Andone la 
44-1 vîsle. Carmen Constanti- 
nesca, Maria Leonte, Olimpia 
Bălăci, Magda Lungu (cărora li 
se va adăuga echipajul de 4-|-l 
rame) la 8-|-l. *

arbitri. Timișorenii au început 
mai slab, fiind conduși cu S—3. 
Ei și-au revenit însă repede șl 
in min. 26 aveau un avans de

REZULTATE TEHNICE
MASCULIN (etapa a XlV-a)

* C.S.M. Borzești — H.G Minaur 
Baia Mare 16—14 (9—9)
* Relonul Săvinești — Dinamo Bucu

rești 15-21 (7-11)
* Știința Bacău — Gloria Arad 

27—16 (14-8)
* Politehnica Timișoara — Steaua 

15-14 (8-8)
0 Universitatea Cluj-Napoca — Di

namo Brașov 15-13 (10-5)

FEMININ (etapa a XVII-a)

* Universitatea Cluj-Napoca — Mu
reșul Tg. Mureș 23-24 (10-16)

* I.E.F.S. - Constructorul Timișoara 
9-10 (5-61
* Rapid — Progresul 11—13 (6-7)
* Universitatea București - Hidro

tehnica Constanța 16-16 (7—7)
* Confecția — Universitatea Timi

șoara 22—14 (12-5)
Sîmbătă și duminică sînt programa

te etapele a XVIII-a — ultima — în 
campionatul feminin și a XV-a in 
campionatul masculin.

vWWWWWWWWV 

două goluri : 8—6. In repriza a 
doua, atacurile gazdelor au avut 
mal multă eficiență, acestea con- 
ducînd In permanență pînă In 
tnln.53. cînd au fost egalate :

SCORURILOR ALBE: R. F.G. - POLONIA 0-0!
BUENOS AIRES, 1 (prin te

lex). Formidabila cursă de ur
mărire a lui Cronos, care face 
ca meridianul Carpaților să a- 
jungă cu o întîrziere de cinci 
ore la gura fluviului La Plata, 
11 obligă pe reporter să se con
soleze cu gindul că televiziu
nea, acest ochi magic cu tele
obiectiv de la zero la infinit, 
tși face datoria, in cazul de 
față, mult mal prompt decit c«l 
ce asistă la C.M. la fata leitu
lui.

La oca cind transmitem aces
te rinduri, Buenos Aires trăieș
te momentul de vîrf al exodului 
spre stadionul River Plate, un
de echipa campioană mondială 
încearcă să respecte dorința 
antrenorului el, Helmut SchOn, 
care a precizat în buletinul de 
presă că vrea un rezultat egal, 
dar în nici un caz 0—0, pentru 
a rupe lanțul ultimelor trei 
jocuri inaugurale. Anglia — 
Uruguay (1966), U.R.S.S. — Me
xic (1970) și Brazilia — Iugo
slavia (1974), care după cum se 
știe, s-au încheiat cu scoruri 
albe. Despre exodul mașinilor 
spre stadion vă sugerăm să vă 
închipuiți ce se poate intimida 
la un asemenea eveniment, ca 
nerespectarea priorității da 
dreapta, lăsind totul la discre
ția inițiativei șoferilor I Pe ma
rea Avenida Corientes tree in 
clipa de față ultimele grupuri 
masive de suporteri, purtîfxd 
steagurile alb-albastre ale echi
pei Argentinei.

★
Pe un timp însorit, dar 

răcoros (+7 grade), a avut loc 
joi, la ora 14 (ora 19 la Bucu
rești), inaugurarea turneului 
final al celui de al XI-lea Cam
pionat mondial de fotbal. Pe 
stadionul River Plate, multico
lor in bătaia soarelui, cu 80 000 
de locuri, toate ocupate, s-a 
desfășurat timp de o oră cere
monia de deschidere tradiționa
lă, eu obifnuiții portdrapel, cu 
lansări de baloane si porumbei. 
Tineri sportivi argentinieni au 
executat frumoase exerciții de 
ansamblu și au desenat eu 
corpurile lor, pe gazonul verde, 
ARGENTINA — "8 si MUNDIAL. 
— F.IJ’.A.

A rămas apoi pe gazon em
blema oficială a celui de al 
XI-lea campionat mondial de 
fotbal, formată de asemenea 
din sportivi, in tricouri albastre, 

Si a fost intonat imnul de stat 
al Argentinei.

După aceea, președintele fe
derației argentiniene de fotbal. 
Alfred Cantilo, a urat bun ve
nit participanților și celorlalți 
oaspeți sosiți la campionatul 
mondial, după care președintele 
F.I.F.A., Joao Havelange, a 
adresat un cuvlnt de mulțumire 
organizatorilor. Apoi, președin-

14—14. Feher, cel mal bun om 
de pe teren, a adus victoria Po
litehnicii printr-un splendid gol 
marcat in ultimul minut de joc. 
Astfel, campionii s-au văzut ne- 
voițl să părăsească pentru a tre
ia oară în acest campionat te
renul Învinși : 14—15. Au înscris: 
Feher 5, Țimpu 5, Folker 3, Di- 
liță 1 șl Voicu 1 — pentru Po
litehnica. Stingă 5, Birtalan 5, 
Tudosie 2, Kicsid i șl Cheli 1 — 
pentru Steaua. Arbitrii D. Pu
rică și V. Erhan (Ploiești) au 
fost depășiți de importanța jocu
lui. (C. CRETU — coresp.).

JOC ASPRU. Intîlnirea dintre 
Relonul Săvinești șl Dinamo 
București a fost aspră, cu multe 
eliminări și aruncări de la 7 m. 
DinamoviștU au condus tot tim
pul șl au obținut în final o vic
torie categorică. Cele mal multe 
goluri au fost înscrise de za- 
harla 4 șl Samson 3 — pentru 
Săvinești. Bedivan 9 și Cosma 7 
— pentru Dinamo. Au arbitrat : 
R. Antochi și I. Boschner (Bra

șov). (N. MABCU. coresp.).
4 000 DE SPECTATORI A- 

PLAUDA 1 C.S.M. Borzești a 
cîștigat greu, dar meritat. Intll- 
nirea sa cu H.C. Minaur Baia 
Mare (16—14). Cei 4000 de spec- 
totari care au asistat la meci 
au aplaudat frenetic noua izbîn- 
dă a echipei lor. Au marcat : 
A. Berbecaru 5, Blaș 4, G. Ber- 
becaru 2, Bucioacă 4 șl Smerea 
1 — pentru C.S.M. Borzești,
Palko 6, Panțîru 2, Voinea 1, 
Boroș 1, Avramescu 1, Oros 1 și 
Odae 1 — pentru Minaur. (GH. 
GRUNZU — coresp.). 

tele națiunii argen- 
tiniene, general lo
cotenent Jorge Ra
fael Videi*, a de
clarat deschts tur
neul final al cam
pionatului mondial 
da fotbal.

In continuare, an 
defilat, l« tricouri 
cu culorile echipe
lor participante, M 
formata, alcătuite 
din tineri argenti
nieni, ea simbol al 
fiecărei reprezenta
tive finaliste.

In aplauzele spec
tatorilor, asaltați de 
clteva sute de foto
reporteri ți camere 
de televiziune, și-au 
făcut apariția ar
bitrii |i cele două 
echipe reprezenta
tive ale R.F. Ger
mania fi Poloniei, 
care au inaugurat 
turneul final.

loan CHIRILA

Pcntrn a patra oara, iâră goluri la uvertura C. M.

AU AVUT INIȚIATIVAFOTBALIȘTII POTONTZI
BUENOS AIRES, 1 (prin telex) 
Jocul mult așteptat începe 

fără ca echipele să-și asume 
riscuri. Totuși, in min. 3, înain
tarea vest-germană ratează o 
bună ocazie prin H. Miiller și 
Fischer. Curfnd însă polonezii 
iau inițiativa și apărătorii din 
fața lor se dovedesc nesiguri. 
Nawalka (min. 10), Lubanski 
(min. 14) și Deyna (min. 
18, ratează cîteva ocazii. Po
lonezii sînt mai dinamici 
și câștigă duelurile pentru 
balon cu adversarii. în min. 23 
și 25 Lubanski și Lato pun din 
nou la încercare pe portarul 
Maier. Jocul este totuși de ca
litate modestă și spectatorii nu 
sînt satisfăcuți de acest debut 
Echipa campioană mondială de
ranjează prea puțin pe ce
lebrul Tomaszewski din 1974, 
iar atunci cînd o fac trimit ba
lonul peste bară, ca Bonhof, 
pentru ca H. Muller să ra
teze și el in min. 43.

Repriza a doua s-a caracteri
zat prin aceeași surprinzătoare 
lipsă de angajament. Totuși, au 
existat ocazii de gol, cele mai 
multe de partea echipei Polo
niei, prin Deyna (min. 59 — 
Maler apără eu piciorul!),Szar- 
mach (min. 60) Zmuda (min. 
72) și Lato (min. 75). La poarta 
lui Tomaszewski, o singură si
tuație periculoasă, a lui Bon
hof, în urma ținui corner (min. 
50). Și astfel, partida s-a in
cheiat cu un scor alb, la fel ca

ii D. GERMANA - ROMÂNIA 
LA GIMNASTICA MASCULINA

Ieri a plecat spre Berlin re
prezentativa masculină de gim
nastică a României, care sim- 
bătă și duminică va intilni la 
Potsdam selecționata similară a 
R. D. Germane. Au făcut de
plasarea Dan Green. Nicolae O- 
prescu, Ion Checicheș, Sorin 
Cepoi, Kurt Szilier, Radu Bra- 
nea și Gabriel Popescu.

TURNEUL DE TENIS
DE LA ROLAND GARROS

FARIS, 1 (Agerpres) — 
Joi după-amlază, la Paris, în 
cadrul turneului internațional de 
tenis jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a debutat cu o victorie, în- 
vlnglnd-o cu 6—4, 6—o pe cana
diana Blackwood. Alte rezultate : 
Beatrice Simon (Franța) — Flo
rența Mihai (România) 7—5. 6—2; 
Evert (S.U.A.) — Simmonds
(S.U.A.) 6—7, 6—3, 6—2 ; Bendlova 
(Cehoslovacia) — Dupont (S.U.A.) 
6—4, 2—6, 6—3 ; Latham (S.U.A.) 
— Lovera (Franța) 4—6, 6—4, 6—4. 
Rezultate Înregistrate tn proba de 
simplu masculin : Smith — Dow- 
deswell 7—6, 3—6, 5—7, 7—6. 6—4 : 
Gottfried — Carter 6—4. 6—2, 3—6,
6— 4 ; Stockton — Marks 6—1, 6—0,
7— 5 ; Smid — Ycaza 6—2, 5—7,
6—2, 6—1 ; Ashe - Clerc 6—2, 6—4, 
6—4.

Moment din jocul inaugural de ieri, la 
poarta lui Sepp Maier

Telefoto : A.P.-AGERPRES

și in meciurile inaugurale al* 
ultimelor trei ediții aie tur
neelor finale.

A arbitrat o brigadă argen- 
Uniană, avîndu-1 la centru pe 
A. Corezza, iar la linie pe A. 
Ithuralde și M. Oomesano.

Au jucat următoarele for
mații :

R.F.G.: Maler — Vogts, Riiss- 
mann, Kaltz, Bonhof, A- 
bramezik, Zimmermann, Fi
scher, Flohe, Beer, IL Muller.

POLONIA : Tomaszewski — 
Maculewicz, Szymanowski, Na- 
walka, Gorgon, Zmuda, Maszta- 
ler (84 Kasperezak), Deyna, La
to, Szarmach, Lubanski (min. 78 
Boniek).

PROGRAMUL MECIURILOR 
DE AZI :

Franța — Italia, la Mar del 
Plata (gr. I), de la oca 18,40 pe 
micul ecran ; Argentina - Un
garia, la Buenos Aires (gr. I) ; 
Tunisia — Mexic, lo Rosario 
(gr. U).

TELEX
ATLETISM • In cadrul unui 

concurs desfășurat In R.D. Ger
mană, Wolfgang Schmidt a stabi
lit un nou record european la 
aruncarea discului — 68,92 m. • 
La Budapesta : înălțime — Maior 
2,18 m : lungime — Nemeth 7,72 
m.

BASCHET • Reprezentativ* 
U.R.S.S., noua campioană euro
peană, a intUnit la Varșovia . o 
selecționată continentală, de car* 
a dispus cu 113—76 (59—42). Evo- 
luind în cadrul selecționatei, ro
mânca Mariana Andreescu a mar
cat 10 p.

CICLISM • Proba contracro- 
nometru pe echipe din cadrul 
„Concursului Prietenia”, ce s* 
desfășoară la Sofia, a revenit for
mației U.R.S.S. — 75 km tn 
lh 30:52. Pe locurile următoare: 
R.D. Germană — lh 31 :S3, Bulga
ria lh 35:46, Cehoslovacia lh 35:48, 
Polonia lh 36:46, Mongolia lh 37:24, 
România lh 38:56, Cuba lh 38 :5T, 
Ungaria lh 40:24.

FOTBAL s In finala C.E. pen
tru echipe de tineret : Iugoslavi* 
— R.D. Germană 4—4 (3—3) ; in 
tur 1—0. Echipa Iugoslaviei, care a 
făcut parte din aceeași grupă 
preliminară cu selecționata Româ
niei, a intrat în posesia trofeului. 
0 Meci amical, la Oslo : Norve
gia — Danemarca 1—2 (1—1) ; a* 
marcat Thoresen, respectiv Arne- 
sen și Elijkaev.

ȘAH •' Turneul de la Vama ■ 
fost cîștigat de maestrul bulgar 
Doncev — 10 p, urmat de PrybR 
și Peev — 8*/, p., Mihal Șubă 
(România) s-a clasat pe locul 4. 
cu 71/, p

VOLEI 0 In competiția interna
țională feminină de Ia Schweri* 
(R.D. Germană) : Cehoslovacia — 

Bulgaria 3—0 ; Cuba — România 
3—0 ; R.D. Germană (A) — R.D. 
Germană (B) 3—0.

YACHTING • La Nzsebar (Bul
garia). după prima regată la cla
sa „Olandezul zburător" conduce 
echipajul U.R.S.S.. urmată de cel 
al României (Mircea Carp—Adrian 
Arendt).
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