
Raid-anchetă pe o temă de sezon

BAZELE DE AGREMENT ÎNDEPLINESC 
TOT MAI BINE ROLUL DE GAZDE 

Alt SPORTULUI DE MASĂ
A sosit iulie. A sosit canicula. Bucurcștenii, ca dealtfel mai 

toți orășenii, caută cu insistență locurile cu răcoare, spa
țiile de destindere. Zonele de agrement sînt în centrul aten

ției. Corespund aceste puncte de atracție solicitărilor marelui pu
blic ? Contribuie ele eficient la reconfortarea fizică și psihică a 
cetățeanului ? Dar, mai ales, constituie exercițiul fizic și sportul 
un capitol principal al acestui timp petrecut in aer liber ?

Iată citeva dintre întrebările la care reporterii și corespondenții 
noștri au inccrcat să răspundă zilele trecute, în cadrul unui raid- 
anchetă.

Cintezoiul pe... unda lacului
„Cintezoi" e un vaporaș pi

tic, destul de iute care, aseme
nea păsării cîntătoare din pă
durea Snagov, nu stă o clipă 
locului. A luat pasageri la bord, 
zboară grăbit peste unda lacului, 
oferind bucureșteanului splen
doarea peisajului. Oprește Ia 
ștrand pentru doritorii de plajă 
și înot, fuge la „camping", la 
terenurile de sport, la „Debar- 
cader-Sat“, spre a lua pescarii 
amatori.

Am fost și noi cu „Cintezoi*  
in raid-anchetă pe Snagov. 
Ne-a interesat sportul, iar din 
sport acel capitol care se chea
mă agrement. Sport am intilnit 
mai peste tot. La ștrand, la ba
zele sportive. în taberele de 
vacantă ale elevilor. Ceea ce 
am văzut confirmă ideea că se 
pot organiza acțiuni plăcute în 
timpul liber. Bunăoară, tabăra 
de vacanță a elevilor atleți. 
Curse de 25 m. curse de 50 m. 
curse d- l'ri m. cronom-'re. ru-

între sport și
Un ștrand din Capitală mult 

căutat : Florcasca. Bine gospo
dărit, curat, intr-un cadru na
tural splendid, el atrage săptă- 
mînal mii și mii de bucureșteni. 
Ne-a impresionat, evident pozi
tiv. faptul că aici sportul nu 
este alungat, ci dimpotrivă. De

lete. clasamente. Micul atlet — 
elev în clasa a Il-a sau a IlI-a 
— e totuși în vacanță. Există, 
desigur, și un program cultural- 
artistic. Există, insă, și un pro
fesor de educație fizică — Alexe 
Techirdalian — care vorbește 
cu nea Paul Barcani. bâtrinul 
antrenor emerit, vorbește cu 
pilotul de pe „Cintezoi" șt., a- 
grementul e gata : In clipa cînd 
arbitrii veniți la concursul nau
tic coboară la „turn*,  adică in 
dreptul taberei, pe vaporaș urcă 
în grabă grupa de fetițe atlete. 
Bucuria e mare, antrenorii de
vin ghizi autorizați, in dum
brava care-i așteaptă e răcoare, 
sînt poeni de joacă. La înapo
iere vor veni tot în plimbare 
cu vaporașul. „Cintezoi*  tre
buind să readucă arbitrii lăsati 
în bătaia nemiloasă a soarelui. 
După-masă. va fi rîndul băieți
lor atleți să profite de plimba
rea pe lac. (Vasile TOFAN).

„zona liniștită1*
vadă : în incinta ștrandului 
există un teren de mini-golf, 
unul de volei și o masă de 
tenis — toate foarte căutate. 
Trecind peste faptul că o sin
gură masă de tenis nu poate

(Continuare in pag. 2—3)

La malul lacului Herăstrău, „fare" pentru micii înotători

Campionatele de sărituri sub egida ,,Daciadei“

EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE 
LA PLATFORMĂ-SENIORI

Spre deosebire de alte ediții 
ale campionatelor naționale de 
sărituri, cînd atracția întreceri
lor o constituia disputa fetelor, 
de astă „ată, cînd competiția 
s-a desfășurat sub egida „Da- 
ciadei". atenția a fost captată 
de băieți, în special la salturi
le de la platformă. Vom men
ționa în primul rînd că Alexan
dru Bagiu (antrenat acum de 
Ion Uieș) a executat bine două 
sărituri de mare dificultate 
care pot fi văzute doar la cei 
mai buni practicanți din lume 
ai acestui sport. Este vorba de 
triplu salt și jumătate contra 
— coeficient 2,9 șl de triplu 
salt înainte din echilibru — co
eficient 2,7. Adăugind că și ce
lelalte salturi au fost realizate 
la un nivel ridicat, avem ex
plicația succesului net al oră- 
deanului. Tot la platformă vom 
evidenția calificarea pentru fi
nală a trei săritori aflați la o 
virstă fragedă — Cornel Pop și 
Gabriel Dumitrescu, 13 ani. si 
Adrian Cherciu, doar... 9 ani, 
ceea ce ne îndreptățește să nă
dăjduim că înlr-un viitor apro
piat vom vedea. în sfîrșit, ieșită 
din impas această probă, de o- 
bicci săracă in particinanți. La 
trambulină. Vasile Ncdelcu a 
ciștigat detașat, iar pe locul se
cund s-a clasat fratele său 
Doru Nedelcu, acesta r°;ntrînd 
în activitatea competițională

după o întrerupere mai înde
lungată. Bravo lui Doru Nedel
cu. dar locul 2 ocupat de el

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2—3)

AZI, ECHIPELE
PENTRU

Astăzi divizionarele A încep, 
acesta este cuvintul. noul se
zon fotbalistic. Pentru că as
tăzi ele se prezintă la startul 
unei operațiuni de care depin
de in cea mai mare măsură 
întreaga lor comportare din 
noua ediție a campionatului, 
din importantele confruntări 
internaționale pe care unele 
dintre ele vor fi chemate să le 
susțină. Este vorba de FRE- 
GATIREA noii „stagiuni". Așa 
cum ne-a arătat fiecare sezon, 
de modul cum își alcătuiesc și 
— mai ales — cum își desfă
șoară programul de instruire 
din această perioadă-cheie a 
depins drumul unei echipe sau 
alteia în competiție.

Se știe că tormațiile din e- 
șalonul performanței fotbalului

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE flZICÂ Șl SPORT
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Regata internațională Snagov la caiac-canoe

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT FONDUL

Echipajul fraților Ghcorghe ți Toma Simionov, invingător în două 
probe la Regata Snagov. Foto : Dragoș NEAGU

Simbătă a fost ziua rezervată 
întrecerilor de fond din cadrul 
Regatei internaționale de caiac- 
canoe de pe lacul Snagov. De la 
startul acestor probe au lipsit 
sportivii din R. D. Germană, 
dat în schimb au fost prezenți 
cei din Bulgaria. De la început 
trebuie să consemnăm că din
tre cele cinci finale disputate 
pe distanta de 10 000 m, patru

au fost ciștigate de reprezen
tanții țării noastre și una de e- 
chipajul de caiac dublu al 
Uniunii Sovietice.

Prima cursă a fost cea de
canoe-2, 10 000 m.

Imediat după start s-a format 
un grup de trei echipaje : frații 
Gheorghe și Toma Simionov, L. 
Varabiev — P. Cozlov și A. 
Kosiariov — V. Boklapenko

(U.R.S.S.), între care avea să 
se dea lupta pentru întîietate. 
Concurenții au imprimat cursei 
un ritm susținut, fiecare echi
paj sperind să se desprindă din 
acest pluton fruntaș încercările 
s-au dovedit zadarnice, așa că 
fiecare a așteptat finișul, la care 
au fost prezente doar echipa
jele Gh. Simionov — T, Simio
nov și A. Kosiariov — V. Bo
klapenko. Cu efortul excelent 
dozat, sportivii români au cu
cerit detașat victoria

A urmat proba canoe-1. 
Printre concurenți, valorosul 
nostru sportiv Ivan Patzaichin. 
El a constituit, ca in atitea alte 
rinduri, un minunat exemplu 
de dăruire și dragoste pentru 
culorile patriei și pentru spor
tul căruia i s-a consacrat. Ivan 
a făcut — pentru a cita oară ? — 
dovada marelui său talent. El 
și-a studiat atent adversarii cei 
mai periculoși, a forțat atunci 
cînd a crezut de cuviință și... a 
ciștigat In maniera unui mare 
campion, cum dealtfel și este.

Singura victorie înregistrată 
de oaspeți a fost aceea din 
cursa de K-2, în care sovieticii 
A. Saporenko — S. Nikolski au 
obținut victoria pe linia de so-

Paul IOVAN
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MARIANA PARASCHIV (16 ani) PERFORMERA 
FINALELOR „DACIADEI" LA ÎNOT

9 Irinel Pănulescu învinsă In ambele probe de mixt! • Carmen Bunaciu — doar 65,82 la 100 m spate
Simbătă și duminică au continuat in Capitală între

cerile finale ale Daciadei la înot. Și de această dată 
au lipsit performanțele ieșite din comun. în schimb, 
am asistat la citeva curse spectaculoase încheiate și 
cu mari surprize.

Simbătă după-amiază am a- 
plaudat din toată inima entu
ziasta întrecere a celor mai 
bune specialiste in cea mai di
ficilă probă a programului, 
cursa de 400 m mixt. Am a- 
plaudat pentru că ea a pasio
nat realmente pe cei prezenți 
la piscina Dinamo și s-a în
cheiat cu rezultate de bună 
valoare internațională. Și tot
odată ne-am bucurat pentru că 
outsidera, Mariana Paraschiv 
(16 ani), de care mulți nici nu 
auziseră pînă in primăvară, cînd 
a înotat distanța în 5:20.12 (ba
zin de 25 m), a reușit marea 
surpriză de a o intrece pe 
principala favorită. Irinel Pănu
lescu, corectindu-i în același 
timp și recordul național. Ce 
satisfacție mai mare poate e- 
xista cînd o sportivă cvasine- 
cunoscută o învinge pe cam
pioană, chiar in proba-i favo
rită 1 1 Acest lucru subliniază

faptul că înotul 
feminin din țara 
noastră are și alte 
resurse pentru a 
înmulți numărul e- 
lementelor de certă 
valoare internațio
nală, totul depin- 
zind de depistarea 
acestora și mai a- 
lcs de pregătirea 
lor la cel mai inalt 
nivel.

Noua campioană 
a tetratlonistelor a
jucat totul pe o 
carte. înoțind foar
te 
200.

viguros
de metri

primii
MARIANA PARASCHIVcro 

de secunde la del
fin și 74 de secunde la spa
te), distanțindu-se de Pănulescu 
de la început. Ploieșteanca a 
încercat să recupereze la bras, 
unde este mai bine pregătită, 
dar n-a reușit prea mult. Ea a

DIVIZIONARE A ÎNCEP PREGĂTIRILE
NOUL SEZON FOTBALISTIC
nostru angajează noul sezon 
cu destule debite iu privința 
nivelului jocului practicat, că 
marea lor majoritate nu au ob
ținut acel salt calitativ care să 
aducă cel mai popular sport de 
la noi la un grad de reprezen
tare pe plan internațional co
respunzător condițiilor, atenției 
și popularității de care se bucu
ră fotbalul. De aceea. încă din 
aceste prime ore de antrena
ment, factorii responsabili ai 
activității — jucători, antrenoii, 
medici, conducători — au dato
ria să facă totul spre a obține 
în procesul de instruire-antre- 
nament acumulări de cantitate 
și calitate care să permită ob
ținerea unor rezultate superi
oare.
„ Un capitol special, o atenție

aparte merită echipele care ne 
vor reprezenta In cupele euro
pene. F.R.F. a decis ca toate 
cele patru reprezentante ale 
fotbalului nostru — Steaua, 
Universitatea Craiova. F. C. 
Argeș și Politehnica Timișoara 
— să efectueze în comun prima 
parte a perioadei pregătitoare, 
pregătire care se va desfășura 
la Poiana Brașov. Incercindu- 
se această ccniralizare pentru 
zilele de start in pregătire, spe
răm ca gradul general de an
gajare la efort, consultarea per
manentă a tehnicienilor și me
dicilor, ca și coordonarea și 
controlul tehnicienilor F.R.F. 
să reprezinte elementele pozi
tive și cu efecte în comporta-
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continuat să atace decisiv pe 
ultimele două lungimi de craul, 
s-a apropiat metru cu metru, 
dar n-a putut s-o mai ajungă 
pe Paraschiv, în zi excelentă. 
Tinăra dinamovistă a fost înre
gistrată in 5:04,50, cu 20 de su
timi sub recordul lui Pănulescu, 
cronometrată în 5:05,37.

In cursele delfinilor — du
blu succes al „casei Miclăuș". 
rezultatul Ancăi (64,98) la 22 
de ani, situîndu-se la numai 
33 de sutimi de secundă de 
propriul record național. O re
vanșă promisă mai de mult a 
obținut Ligia Anastasesca 
(1:17,71 la 100 m bras) in fața 
colegei sale de club, Camelia 
Hoțescu. Și incă un element 
care merită să fie reținut : fra
ții Octana și Octavian Mladin 
progresează continuu, cea mai 
mică membră a familiei (14 ani) 
sosind a treia Ia 200 m liber (a 
ciștigat Carmen Bunaciu cu 
2:12,35) în 2:15,33.

în ultima zi a întrecerilor, 
proba de 200 m mixt a adus la 
start pe cele mai bune înotă
toare ale țării, C. Bunaciu și 
I. Pănulescu, dar în presupusul 
lor duel a intervenit aceeași 
outsideră, Mariana Paraschiv,

Adrian VASiLIU
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beciul feminin de șah România Iugoslavia BAZELE DE AGREMENT
Șl SPORTUL DE MASA

Sîmbătă dimineață, în saloa
nele hotelului „Montana" din 
Sinaia, au fost reluate ultimele 
trei partide întrerupte ale me
ciului feminin de șah România- 
Iugoslavia. Rezultatul lor a fost, 
dealtfel, acela prevăzut la ana
liză. Lia Bogdan a remizat cu 
Tereza Stadler, Ligia Jieman a 
ciștigat, fără dificultăți, fina
lul superior deținut în partida 
cu Maria Petrovici, iar Viorica 
Ilie a pierdut la campioana de 
junioare a Iugoslaviei. Brigitte 
Stadler.

în felul acesta, rezultatele fi
nale ale meciului sînt urmă
toarele :

La senioare : ROMANIA — 
IUGOSLAVIA 14—9 ;

La junioare : ROMÂNIA — 
IUGOSLAVIA 2' î—5' i.

Intr-un clasament comun

(aeoficial), echipa noastră ar fi 
ciștigat întilnirea cu scorul ge
neral de 16*/i —14V>.

Se impune, firește, atenției 
victoria categorică obținută de 
formația senioarelor, împotriva

cuunei echipe a Iugoslaviei din 
care a lipsit doar marea ma-

rectă 
fel :

I. POLIHRONIADE % - 3’ =
II. BAUMSTARK t'/s - 1%

III. MUREȘAN 3 — 1
IV. NUȚU V.'i — lVs
V. BOGDAN 3 — 1

VI. JICMAN T.'s - r.’z
ob- 

.____ ___ _ , fața
marii maestre Tereza Stadler), 
Margareta Mureșan (in revenire 
de formă după eșecul înregis
trat în turneul de la Timișoara). 
Dana Nuțu (care confirmă in 
mod convingător nota de maes-

De remarcat rezultatele 
ținute de Lia Bogdan (in

HICOLAE SAVU (Dinamo) A CÎȘTIGAT
CUPA METALUL" LA CICLISMii

Duminică s-a încheiat la Plo
iești competiția ciclistă dotată 
cu „Cupa Metalul". După trei 
zile de întreceri victoria finală 
a revenit lui N. Savu (Dina
mo), ciclistul cel mai activ in 
cursa pe circuit, desfășurată 
duminică. înainte de a relata a- 
mănur.te din desfășurarea ulti
melor două etape felicităm aso
ciația sportivă Metalul Plopeni 
pentru modul cum a reușit să 
se achite și de data aceasta de 
dificila sarcină asumată prin 
organizarea unei competiții ci
cliste pe etape (aflată la a 
noua ediție), la care a partici
pat tot ce are mai bun ciclis
mul românesc.

Startul in etapa a doua s-a 
dat pe ploaie. S-a plecat din 
Ploiești, din dreptul hipodromu
lui, s-a mers prin Snagov com
plex. Snagov sat și apoi din 
nou prin Ploiești, pină la Plo
peni. A fost o etapă ușoară, de 
plat, in care doar vintul și. in 
prima parte a cursei, ploaia au 
opus o oarecare rezistență ci
cliștilor, în rulajul lor dezlăn
țuit. S-a mers in pluton pină 
la intrarea in Snagov. unde au 
reușit să se desprindă N Mo- 
canu (un real talent al Meta
lului Plopeni). L Ionel și ȘL 
Pintecan (Steaua). T. Drăgan 
(Olimpia). C. Cirjă și D. Bor.- 
ciu (Dinamo). Ințelegindu-se 
bine la trenă, cei șase au rea
lizat pină la intrarea pe auto
strada Ploieștiului 1.45 min. ți 
cu siguranță că și-ar fi păstrat 
sau chiar mărit avantajul dacă 
Cirjă și Bonciu ar fi continuat 
să conlucreze în .jnorișcă". A- 
ceștia doi au redus insă simți
tor ..jocul pistoanelor*  ți ast
fel. la ieșirea din Bărcănești.

cei șase sînt prinși. De aici îna
inte cursa se va desfășura fără 
istoric, victoria finală decizin- 
du-se la sprintul Final, pe sta
dionul din Ptopeni. Clasament :
1. T Vasile (Dinamo) 2h39.00.
2. V. Die (Dinamo). 1 N. Savu 
(Dinamo) etc.

Ultima etapă a competiției, 
desfășurată dumimeă. a fost ur
mărită de la prima si pini U 
ultima invirtitură de pedală de 
aproximativ S 0<M de ploieșteni. 
Cursa a avut toc pe ua arcuit, 
pe bulevardul Gh. Gheorghiu- 
Dej din municipiul Ploiești. 
S-au parcurs 35 de ture (59 
km)), cu sprinturi la rinei ture, 
primitor trei clasați la fiecare 
sprint a‘ribumdu-li-se bonifi
cații de X 2 și. respectiv, 1 se
cundă. Această măsură tehnică 
a avut darul să dinamizeze a- 
lergarea. concurent: luptind din 
răsputeri să acumuleze secunde 
cu ajutorul cărora să-și Îmbu
nătățească situația în clasamen
tul generat

Fiie Valentin (Dtnamo). 
derul cursei, a fost ane 
intr-o busculadă, in turui 
împreună eu K. Savu. N 
cana si alții El nu a mai 
tinuat întrecerea, in timp

con- 
____________ _ ce 
N. Savu a reintrat ia dispută, 
refâeind o bună parte din te
renul pierdut Etapa pe circuit 
a reventt lui Ilie Totora (Olim
pia) — lhSil. urmat de C. 
Cirjă (Dinamo). ȘL Pintccan 
(Steaua) etc. Pe primele tocuri 
in clasamentul general : 1. N. 
Savu K-157 18. IC — - -
57’1. 3. 
Plopeni) 
(Dinamo) 
(Metalul

Cirjă 6h 
C. Căruțașu (Metalul 
5h57:36 4 I. Gancea

6h57:36. 5. C. Popa 
Plopeni) 6h57:45.

Chșorghe ȘTErANESCU

CAMPIONATELE DE SĂRITURI
(Urmare d:n peg. I)

subliniază valoarea submcdiaaă 
a celorlalți concurent).

La fete. Elena Cîrstică a cu
cerit titlul la platformă ca ur
mare a seriozității ei in pregă
tire, precum și pentru că și-a 
inclus în program salturi cu 
coeficient de dificultate ridicat . 
dublu salt și jumătate înapoi, 
răsturnat și contra trambulinei, 
triplu salt și jumătate înainte. 
Anca Făgețean. campioană a- 
nul trecut, a evoluat sub posi
bilități din cauză că a concurat 
nerefăcută după un accident su
ferit nu de mulL întrecerea la 
trambulina de 3 m a fost, in 
general, echilibrată și a revenit 
Georgianei Săcăleanu. care 
continuă să domine proba da
torită siguranței și eleganței în 
sărituri. Magdalena Toth, por
nită ca favorită, a arat salturi 
dificile, dar insuficient de co
rect executate, ceea ce i-a adus 
dcnunctări decisive.

în sfîrșit. să notăm că, din 
6 titluri, 4 au fost cucerite de 
săritorii de Ia Progresul Bucu
rești. pregătiți de prof. Pante- 
limon Decuseară, ceea ce repre
zintă un frumos succes al fostu- 
tuTui campion national.

Rezultate. MASCULIN 
bulină 3 m : 1. V.
(Progresul) 743.9a p ; 2. D. 
delcu (Progresul) 643.80 p ; 3. 
Bagiu (Crișul) 635 07 p ; 4.
Kaîss (C.S.Ș. Sibiu) 609.22 p
C. Pop (Progresul) 582,50 p
T. Barabaș (C.S.M. Cluj-Napoca) 
433,23 p ; platformă : 1. Al. Ba- 
giu (Crișul) 663,72 p ; 2. M. Kalss 
5G4.C5 p : 3. C. Pop 501.12 p : 4.
D. Oprean (C.S.Ș. Sibiu) 498.37 
p : 5. G. Dumitrescu (Progresul) 
479 53 p : 6. A. Cherciu (C.S.S. 
Buc.) 457.32 p ; FEMININ — 
trambulină 3 m : 1. Georgiana 
Săcă’eanu (Progresul) 535.35 p ; 
& Magdalena Toth (Crișul) 520,47

- tram-
Nede'cu

Ne-
Al. 
M.

; 5. 
: 6.

estră Milunka Lazar e viei, pen
tru a putea fi socotită cea mai 
puternică la ora actuală. De re
marcat că la 5 din cele 6 table 
ale intîlnirii reprezentantele 
noastre au ciștigat disputa di- 

partcnerele lor ! Ast-

(Urmare din pag. 1)

MACEK 
MARCO VICI 
PROKOPOVICI 
PIHAJLICI
T. STADLER 
PETROVICI

satisface numărul maie de ama
tori pentru acest joc. o altă 
obiecție (susținută dealtfel de 
mulți cetățeni, prin scrisori in
dividuale sau colective adresa
te I.C.A.B.-ului) : desființarea 
in această primăvară a „zonei 
liniștite" — stabilită pe o trei-

me din „teritoriul" ștrandului 
(unde nu era voie să se folo
sească tranzistoare, să se facă 
zgomot) — este neinspirată. 
Era un loc excelent de odihnă 
fizică și psihică. După jocuri cu 
mingea, mișcare. înot, nu este 
deloc rău să ai unde te retra
ge pentru citeva minute de o- 
dihnă în liniște. (MODESTO 
FERRARINI).

,,Mureșul" de pe Mureș

tră internațională obținută 
puțin timp in urmă) și coechi
piera sa de la „Electromotor". 
Ligia Jieman (cu care s-a cla
sat pe locul 2 in campionatul 
național pe echipe).

Ca și in turneul internațional 
de la Timișoara, atu-urile echi
pei noastre le-au constituit ju
cătoarele din tinăra generație.

Pentru acest succes de rezo
nanță internațională, felicitări 
echipei și managerului ei, ma
estrul internațional Mircca Pa- 
vler.

Junioarele. în schimb. înre
gistrează o infringere neaștep
tat de severă. Este drept că ele 
au intilmt o formație foarte pu
ternică. iar echipa a fost lip
sită de aportul jucătoarei a- 
flată in cea mai bună formă 
(Marina Poțorevici. participan
tă la un turneu in Ungaria). 
Dar aceasta nu scuză diferența 
de scor și. mai ales, căderea 
cu totul neexplicabilă de la un 
tur la altul.

Asupra meciului de la Sinaia 
vom reveni.

CU

Va tor iu CH1OSE

FINIȘ STRINS 
LA SATU MARE

turneul internațional ..SO
TS'. care se dispută la 
Mare, situația s-a echili- 
Inaintea ultimelor două 

clasamentul este urmă-

în 
moș 
Satu 
braț
runde, 
torul :

1—2 
Ktirțer 
Birieseu. _
Armas (Cuba). Ka-eosztasz (Un
garia) S >, 7—8. Szabo. Uogu- 
reaBU 6. 9—19. Bașu. Iiijin 5*'a,  
II. Du5o=a (Foloeia) 4 j. 12. Fis
cher L 11 Feitort 2ÎL Mâl- 
lcr î P-

Banas (Cehoslovzria). 
(Ungaria) 7 (l). 1—S,
Babosian (Bu'garia),

„Un loc mai plăcui dccit a- 
eesta — ne spunea Andrei Gali, 
revizor la I.C.R.M. — nu gă
sești chiar oriunde. Di aceea, 
nu numai cu. ci foarte multi 
cetățeni vin aici să-și petreacă 
o parte din timpul liber". A- 
precierea se referă la frumoasa 
bază sportivă și de agrement 
„Mureșul", din municipiul Tg. 
Mureș.

Un argument in sprijinul n- 
firmației de mai sus : intr-una 
din aceste duminici. în care 
termometrul a urcat cu multe 
grade, pe porțile bazei au in

trat peste 18 000 da cetățeni 
mari și mici. Terenurile spor
tive, cluburile și cabanele a- 
parținînd diferitelor întreprin
deri (Metalotehnica, IMATEX, 
C.F.R., Azomureș. I.R.A., Con
structorul etc.), bine utilate cu 
materiale sportive, sint în per
manentă cu... ușile deschise.

Am întrebat : cum s-a reali
zat totul ? Ni s-a răspuns : în 
primul rînd, dintr-o mare grijă 
pentru a asigura cetățenilor 
condiții de recreare optime. 
Restul sînt probleme de... amă
nunt 1 (Em. FANTÂNEANU).

Activitățile fizice în prim-plan
Principalul loc da agrement 

timișorean, ștrandul Tineretuir.i. 
plasat intr-un splendid cadru 
natural, și-a deschis porțile a- 
vind o haină nouă. Cele două 
bazine au fost cimentate, ni
sipul plajei a fost împrospătat, 
s-a introdus 
fost amenajate 
joacă 
ritâ 
pină

Nu

Boroș, responsabilul unității, re
marca faptul că, începînd din 
acest an, accentul activităților 
de la ștrand se va deplasa in 
mai mare măsură spre acțiunile 
sportive. în acest sens, au și 
fost organizate întreceri popu
lare de înot, 
pentru copii 
ve care se 
interes al 
rean. (Petru

mai este „interzis jocul

apă potabilă, au 
noi locuri de 

pentru copii și a fost mă- 
capacitatea garderobelor, 
la 5 000 de locuri. Iuliu

ani de zile întâlnim prinDe _______ _____
locurile de agrement arhicunos
cutele plăcute cu „Interzis jo
cul cu mingea". Dintr-o norma
lă necesitate de a asigura vizi
tatorilor iubitori de soare un 
plus de liniște, interdicția anu
lează. în schimb, tot atit de 
norma'a plăcere de a face miș
care. în consecință, sanatorii de 
sport mai curaioși iși i tcep. 
totuși, joaca, scmrnind neliniș
te. își curmă, insă, c irind ac
tivitatea. Ia protestele cîtorva 
am-tori de plajă.

La baza de agrement Comi
ca nu mai e neeoie de ineste'i- 
c-’e plăcuțe infinte ’n hrrzdâ. 
Administratorii C. Nienlescu și 
Marfa Curgn au rezolvat „con-

cursuri de inițiere 
și jocuri distracti- 
bucură de marele 
publicului timișo- 

ARCAN).

cu nnngea!<
tradicția". Au 
care au găsit 
de resort, dar 
muncit din greu, de dimineață 
pină seara, sau din primăvară 
pină în primăvară. cum vreți 
s-o luați, și au construit în in
cinta Cernicăi tot felul de tere
nuri : de baschet 
volei (at plasă).
porți). 
și un 
copii, 
să nu 
dițiile 
orice dorință sportivă. E. totuși, 
vreunul dintre necunoscutii 
zitatori care să nu le arate 
cunoștință celor doi inimoși

făcut diligente 
ecou la forurile 

mai cu seamă au

(cu coșuri), de 
de fotbal (cu 

(tot c i plasă) 
joacă pentru 

cineva care

de tenis 
teren de 
Nu există 
aibă asigurate toate con- 
spre a-și satisface aici

V1- 
re- 
or-

CAMPIONATE 0 COMPETIȚII e CAMPIONATE ® COMPETIȚII
FARUL - SELECȚIONATA
ARMATEI ITALIENE 12-6 

LA BOX

Al.

p :

Bagiu executind cu eleganță 
o săritură cu șurub 

Foto : Ion MIHĂICA
p ; 3. Mihaela Atanasiu (C.S.ș. 
București) 498,82 p ; 4. Daniela 
Cojanu (Progresul) 491.62 p : 5.
Felicia Cirstea (Progresul) 480 47 
p ; 6. Elena Cirstlcă (Progresul) 
479,37 p ; platformă : 1. Elena
Cirstlcă (Progresul) 483.27 p ; 2.
Carmen Bădescu (Progresul)
443.52 p : 3. Isabela Bercaru
(C.S.Ș. București) 434,15 p ; 
Georgiana Săcăleanu 413,40 p : 5. 
Anca Făgețean (C.S.ș. București)
397.52 p ; 6. Luiza Nicolaescu 
(Progresul) 392.80 p ; 7. Cristina 
Timar (C.S.Ș. București) 392,42 p.

4.

CONSTANȚA, 5 (prin telefon). 
Ceh: pa de box Farul Co asian ța 
a învins selecționata armatei ita
liene cu scorul de 12—S. In fața 
unui public extrem de numeros, 
gazdele au obținut o victorie cla
ră și meritată. Iată rezultatele. 
In ordinea categoriilor : Săli A- 
dem p p. Fr. Cherchi, Kemal Me- 
met m.n. S. Soîgia. I usc im Me- 
met b.p V. Georgetti, Marin Mi
hai ache b. ab. 1 G. ELiratti, Iosif 
Șandor b.p. S. Latorre, Valentin 
Simion b.k.o. 3 A. Cnssafulli, 
Tânase Spinu m.n. G. Chirra, 
Georgică Donici b.ab. 1 M. Da- 
cucd. Nicolae Grig ore b.p. Fr. 
Damiani. în meciuri amicale. Al. 
Tîrboi b.p. M. Sirba (decizie ero
nată). A. Ismail b.p. M. Ifrim.

Ibraim b.p. D. Ci pere.
C. POPA — coresp.

ÎNTRECERILE 
ALPINIȘTILOR 

LA CHEILE BICAZULUI
Timp de o săptămlnă, pitoreș- 

tile abrupt uri ale Cheilor B:cazu- 
lin au cunoscut din nou ammația 
deosebită a maruor competiții de 
alpinism Cei mai buni alpiniști, 
dm toate secțiile de specialitate 
din țară, s-au întrecut pe trase
ele de aici. In cadrul campiona
tului republican de cățărate și 
al etapei de vară a Alpiniadei 
republicane pentru tineret și se
niori. O noutate a concursului de 
eă ță rare au ctmstituit-o normele 
obligatorii de control și baremu- * 
rile (un complex de exerciții fi
zice) in vederea selecționării și 
admiterii la întreceri a celor mai 
buni concurenți. In urma acestei 
acțiuni de triere. Ia probele de 
cățăra re au participat 60 de bă
ieți și 30 de fete. Iată rezulta
tele : individual, feminin : 1. Ma- 
rioara Jur că. campioană republi
cană. 2. FI ori ca Goncearov. 3. 
Ioana VLntilă, toate de la Poli
tehnica Timișoara. Pe echipe : 
1. Politehnica Timișoara, 2. U- 
niversitatea Brașov, 3. I. T. Bucu
rești. Individual — masculin : 1. 
Marius Mărcuș (Metalul Hunedoa
ra) campion republican, 2. Ce
zar Manea (A.S.A. Brașov), 3. 
Nicolae Cojan (A.S.A. Brașov). 
Pe echipe : 1. A.S.A. Brașov, 2. 
Torpedo Zărnești, 3. Creația Bra
șov,

La cea de-a doua competiție — 
etapa de vară a Alpiniadei — au 
participat peste 80 de concurenți. 
Din păcate, în ultimele zile de 
concurs ploi torențiale au împie
dicat buna desfășurare a întrece-

rilor. Cu toate acestea, echipele 
parucipante au acumulat punc
te! a necesare pentru a putea par
ticipa, ia toamnă, la etapa finală, 
in masivul Bucegi, cind vor fi 
desemnap clș’Jgâ.oni. (1. H.)

De mîtrte, ce’e mai bune 
din 2000 de echipe

IN INTRECER3 PENTRU 
PROMOVAREA IN DIVIZIA 

A LA POPICE
Peste 2 000 de echipe s-au ali

niat la stariul actualului campio
nat republican de promovare în 
Divizia A la popice. Mergind din 
victorie în victorie, 80 de forma
ții și-au disputat întîietatea în 
faza interjudețeană, dintre care 
12 sexteturi feminine și tot atitea 
masculine au reușit să se califice 
în finala pe țară a competiției, 
care va începe mîine pe arena 
Neptun din Mangalia. Iată echi
pele aspirante la locurile vacante 
în cele două serii divizionare : 
Sud : 
rești, 
tea
Dacia
(m) - _ ...
man, C.F.R. Constanța, 
C.P.L. Pitești,
Brașov. Carpați Sinaia. (O — _ _
veni, Electromureș Tg. Mureș. 
Someșul Gherla, U.T. Arad, Pro
gresul Oradea ; (m) — jiul Pe- 
trila, Chimia Arad. Tehnoutilaj 
Odorhei, F-ca de zahăr Tg. Mu
reș, Tricotexul Sighetul Marma- 
ției. Fu. gerul Baia Mare.

Se joacă tur-retur contra scor, 
acordindu-se combatantelor cite 
C. 5. 4 p ș.a.m.d., în ordinea re
zultatelor obținute după fiecare 
manșă. Clasamentele finale se 
stabilesc prin adițiune de puncte. 
Fiind de forțe sensibil egale, 
echipele finaliste anunță un ba
raj viu disputat.

ACEEAȘI FORMULA DE 
CAMPIONAT Șl LA 

VIITOAREA EDIȚIE A 
DIVIZIEI A LA RUGBY

(0 - 
Frigul 

Giurgiu, 
Ploieș'ă,
Olimpia

Recolta
București, 

Nicolina
Carpați 1 
Iași, Metalul Ro- 

1 Foresta 
Hidromecanica 

. . Nord :
Victoria Bod, Sticla Tîmă-

Bucu-
Ceta-

1 Iași, 
Brașov ;

Campionatul de rugby va avea 
și in ediția 1973—79 
mulă : 2 faze, una 
preliminare, cealaltă 
două serii valorice. 
In care echipele 
două cite două din 
pă. Pe baza clasamentului 
cent încheiatei ediții de campio
nat, grupele preliminare au ur
mătoarea alcătu re : A — Farul, 
Rapid, C.S.M. Sibiu, C.f.r. Bra
șov ; B — Steaua, Rulmentul

aceeași for- 
pe grupe 
(finală) pe 

1—8 și 9—16, 
se califică 

fiecare gru- 
re-

Flore<

ganizi 
„Din
Nu, n 
recun 
măcai 
doar 
să aii 
prin i

trală 
este 
bui s 
ziua 
avea 
umpl 
de t 
condi 
nul c

Un 
meni 
de f 
boav 
străb 
sona 
trans 
mare 
răco; 
Dupi 
s-au 
dorc: 
care.

Und
A 

tenili 
Capi 
barei 
Hen3 
oare
Pe < 
stă 1

Nc 
deba 
Sam 
vapo

Birlad, Politehnica Iași, RACE- 
MIN Bala Mare ; C — Dinamo, 
Universitatea Timișoara, R.C. 
Sportul studențesc, Minerul Gu
ra Eumeru ui ; D — Știința Pe

troșani, R.C. Grivița Roșie, T.C. 
Ind. Constan,a. Politehnica Cluj- 
Napoca.

CEI
între 27 

Snagov va _ _____  ________ ___
pregătire tehnică, în care vor fi 
reuniți cei mal buni 40 de ju
niori din țară. Se vede că forul 
nostru de specialitate a înțeles 
ceva din „lecția" Camplonatulu. 
european F.I.R.A. ’78 pentru cei 
mai tineri rugbyști, competiție în 
care reprezentanții României 
s-au clasat pe un loc mult 
condiții șl posibilități...

CUM SE POT PIERDE 
PUNCTELE ?

Omologarea clasamentului 
viziei A, ediția 1977—78, a oferit 
o mică și neplăcută surpriză. 
Minerul Gura Humorului „com- 
pletînd" grupul echipelor sanc
ționate cu scăderea unui punct 
pentru s jucători suspendat. 
Astfel, ea ocupă locul 14 cu 24 
de puncte, situație ce nu i-a 
periclitat rămînerea in prima 
divizie. Dar dacă acest punct 
scăzut ar fi fost decisiv pentru 
retrogradare ?..

MAI BUNI 40...
Iulie și 9 august, la 
funcționa o tabăra de

sub

Di-

care 
vint. 
cura 
vist. 
Buci 
tică 
nit 
avar 
priir 
care 
tină. 
t>use 
nu!ț 
cam 
mîn; 
a cc 
bătă 
întîr

REGATA SNAGOV
(Urmare din pag. 1)

sire. înaintea echipajului nos
tru N. Eșeanu — V. Constanti- 
nov. Proba de K-l a revenit 
lui Ion Bîrlădeanu, care a făcut 
o cursă 
după 
Diba. 
patru 
noștri 
Popa, 
neregulantățil 
cum au fost cele in care se a- 
flau Zahiu, care a abandonat, 
sau Susoi — descalificat da 
juriu.

REZULTATE TEHNICE : C2- 
10 000 m : 1. Gheorghe și Toma 
Sinii onov 41:13,0, 2. A. Kosia- 
riov — V. Boklapenko (URSS) 
41:48,5, 3. L. Varabiev — P. 
Cozlov 41:59,9. 4. I. Hapei — 
N. Cardon 42:35 5, 5. C. Avram 

1 — L Erofei 42:36,0, 6. Gh. Titu

curajoasă, mai ales 
ce a abandonat Vasile 
întrecerea caiacelor de 
a revenit reprezentanților 
Macarenco-Ciabanu-Ticu- 
care nu s-au angrenat în 

altor echipaje.
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Ide ceea ce ar trebui să fie
I

BARAJULI PENTRU PROMOVAREA
I IN DIVIZIA C

AZI, ECHIPELE
ÎNCEP pregătirile PENTRU NOUL SEZON
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AUGUST TIMPUL CAUTAT...

(Urmare din pag. I)

rea celor patru formalii in cu
pele continentale.

Precizăm că primele două 
zile (10 și 11 iulie) sint afectate 
controlului medical.

'-un decor natural splendid la ștrandul 
Foto : Vasile BAGEAC

? liber? 
a spus, 
e arate 
și nici 
m dori 
izitează 
îoastră, 
:cea ce

au ci Ia dispoziție. Știți cam 
la cit se ridică zilnic stricăciu
nile bazei ? In medie pînă la 
300 lei...44. După un calcul la 
îndemîna oricui, se poate con
stata că este, intr-adevăr, cam 
mult, dacă ne sîndim la o în
treagă vară... (Radu TIMOFTE).

Un rapid raid telefonic ne-a 
permis să aflăm programul pri
mei perioade pregătitoare a ce
lor 13 echipe din Divizia A :

Steaua, Universitatea Craio
va, F. C. Argeș și Politehnica 
Timișoara : Poiana Brașov
(10—22 iulie).

Sportul studențesc : primele 
cinci zile în București : de la 
17 iulie la 2 august la Cim- 
pulung Moldovenesc.

Dinamo : 11—23 iulie la Săf- 
tica.

t -*<cen-  
vizitat 

ar tre- 
dne, în 
ir unul 
curs de 
erenuri 
trunesc 
. Tere- 

și ne-

marcat, arena de popice cam în 
aceeași situație.

De necrezut și totuși adevă
rat. La toate acestea se adau
gă cabine care lasă de dorit, o 
aprovizionare insuficientă a 
gheretelor comerciale. Și cînd 
te gindești că aici vin. intr-o 
singură duminică, 
de plătitori !...

Jiul : primele patru zile Pe
troșani ; de Ia 14—24 iulie la 
Deva.

Corvinul : 12—28 iulie în sta
țiunea Cinciș.

C. S. Tîrgoviște : 12—29 iu
lie la Snagov.

U.T.A. : 12—23 iulie la Pre
deal.

S. C. Bacău : 
Slănic Moldova.

A.S.A. Tg. Mureș : 12—25 iu
lie la Sovata.

F. C. Olimpia : 12—24 iulie
la Brașov.

F. C. Bihor : 12—20 iulie la 
Stina de Vale.

Politehnica Iași : 12—25 iulie 
ta Tirgu Neamț.

Gloria Buzău : 12—23 
ta Nehoiu.

Chimia Rm. Vîleea : 12—25
iulie 1a Govora.

F. C. Baia Mare : 12—25 iu
lie la Borșa.

Așa cum s-a aauntat, la 26 
iulie, după parcurgerea a două 
sâptâmini de pregătiri, divizio
narele A se vor prezenta pen
tru trecerea teslelor fizico-teb- 
nice. organizate in mai multe 
centre.

12—29 iulie la

După etapa a doua din ca
drul turneului final al cam
pionatului republican de ju
niori, la sediul clubului F. C. 
Baia Mare a avut loc un 
schimb de opinii între antre
norii celor opt echipe califi
cate și reprezentanții federa
ției și Ministerului Educației 
și învăță mimului.
scoase în evidență și cu a- 
cest prilej nenumăratele defi
ciențe care domină, de mulți 
ani, de Ia un capăt ta altul, 
competiția speranțelor fotba
lului nostru : *-  
uonimatul in 
care se dispută 
meciurile, ma
rele număr de 
eiplinare, ca urmare 
munci 
substituiri de jucători.
traje părtinitoare, terenuri 
impracticabile.-.

Ln momentul 
fost pronunțate 
două cuvinte - 
practicabile — 
antrenori (V.
F. C. Brăila) a avut o inter
venție oportună, punind în 
discuție problema calendaru
lui campionatului, nu tocmai 
judicios întocmit.

De ce, dintre toate compe
tițiile oficiale, campionatul 
juniorilor ia startul ultimul 7 

De ce trebuie să joace ju
niorii pină la sfirșitul lunii 
noiembrie și chiar inceputul 
lui decembrie, cînd terenurile 
devin impracticabile 7 
ales că meciurile lor 
programate pe cele 
proaste baze sportive...

De ce nu ar începe întrece
rea speranțelor prima, chiar 
înaintea Diviziei A 7

Au fost

Trei Întrebări legitime, la 
care nu s-a răspuns nicio
dată. în schimb s-a afirmat 
de sute de ori că TIMPUL a- 
fectat pregătirii copiilor și ju
niorilor este din ce în ce mai 
mie. Foarte adevărat. Dar 
dacă așa stau lucrurile — și 
așa stau — atunci ce obsta
cole împiedică echipele 
campionatul juniorilor 
JOACE TOATA DURATA 
LUNII AUGUST, lună de va
canță 7 Avantajele ar fi inco
mensurabile.

circa 5 000 
(Al. NOUR).

ace sport și în pădure ?
I meciurile 

primelor

abateri d‘s- 
unei 

educative insuficiente, 
‘ ‘ * arbi-

Vom
numai
1. s-ar ______
o pregătire mai 
bună, J—*
dispoziția ăntre- 

tot cursul

sublinia 
două : 

efectua

junio-

tn care au 
aceste ultime 

■ terenuri im
unul dintre 

Coteț, de la

Mai 
sînt 
mai

rul fiind la 
norului in ________
2. meciurile ar putea fi 
gramate pe terenurile 
mai bune ale orașelor, 
teama organizatorilor că 
deteriorează gazonul. In 
canța de primăvară sînt 
gramate cîte două meciuri pe 
săptămină. De ce nu s.ar 
proceda în același mod de la 
— să zicem — 10 august pînă 
la 15 septembrie, cînd încep 
cursurile școlare ? Cineva ar 
putea contraargumenta cu ,.e 
vorba de vacanță, de plecări 
în tabere. în concedii cu pă
rinții" etc. Astfel de motiva
ții cad in fața marii dorințe 
a copiilor J ;___ ‘
Iar cine. VREA să joace,_
devină fotbalist de performan
ță, ei bine, atunci trebuie să 
RENUNȚE la satisfacțiile unei 
jumătăți de vacanță. Si sîn- 
tem convinși că cei mai mulți 
dintre CEI CARE VOR sînt 
dispuși să renunțe 1

Laurențiu DUMITRESCU

zilei ; 
pro
rele 
fără 

se 
va- 

pro-

de a juca fotbal.
să

Gîr- 
sînt 

per- 
de

e agre- 
ilicitate 
ia 
tri 
le 
ele
Căldură 
ta incit 
bvenită. 
samenii 
odihnit, 
ă miș
ti teren

de fotbal și o 
este amplasată 
pionierească. în rest, nimic. Și 
e păcat pentru că aici, la pă
durea Girboavele, multi gălă- 
țeni s-ar putea împrieteni cu 
sportul. Factorii cu atribuții ar 
putea amenaja aici citeva spa
ții simple destinate sportului, 
făcînd astfel ca agrementul vi
zitatorilor să devină cu adevă
rat... agrement.

mică bază care 
însă în tabăra

(T. SIRIOPOL)

i poartă zilnic mii de oameni
ucureș- 
izitează 
lări cu 
k lacul 
pebat : 
plutesc 
„flota"

k 9 
ndantul 
l. Paul 
e două 
de tra-

bărci și 60 deversare, 160 de
hidrobiciclete, mult solicitate in 
sezonul estival44. Bineînțeles, 
zilele de vîrf sînt duminicile 
cînd numărul celor care ..circu
lă" pe apa lacului este impre
sionant : circa 1000 pe hidro
biciclete, 3 000 pe bărci și 10 — 
20.000 cu vaporașele și bacul.

Și bătrînul Herăstrău nu obo
sește, rămînînd mereu tînăr...

LE „DACIADEI"
)

kiă cu- 
u mult 
inamo- 

L 2 din 
& iden- 
a por- 

pt un 
rcursul 
Is pe 
h men- 
pr de- 
Idc Pă- 
L«<tk>uâ 
stringă 

I care 
le sim- 
t puțin 

a in- 
I timp 
lională. 
[Șit 
și du-

un

La 
re-î-a

Man-

OE
L-io.ooo 
p21,5, 2. 
B3,0, 3.
Lungu 

147:53.0. 
b-10.000 
|S. Ni-

N. E- 
40:08,3, 
obanov 
t Vid- 
n. Dra- 
(40:14.0, 
Filipov 

I 1. I. 
f. Pon- 
p. șt.
Mihail 

stralia) 
ngaria) 
Româ- 

u-Ticu- 
Lnia II 
37:59,5,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri s-au disputat 
tur (pe terenurile 
formații) ale barajului de pro
movare in Divizia C. Iată u- 
nele dintre rezultatele înre
gistrate :

Gloria Berevoiești — Răsă
ritul Caracal 1—1 (1—0) ;
Victoria Bacău — Danubiana 
Roman 0—0 ; I.C.I.M. Cîmpi- 
na — Măgura Codiea 0—0 ; 
Carpați Nehoiu — Energia 
Vulturii 2—0 (1—0) ; Viitorul 
I.C.M.A. CIuj-Napoca — Con
strucții Sibiu 3—1 (1—1) ; E- 
lectrica Titu — Vîscoza Bucu
rești 1—1 (0—0) ; Dinamo A- 
Icxandria — Dunărea Calafat 
3—0 (0—0) ; Metalosport Ga
lați — Recolta Ruginoasa 5—1 
(3—0) ; Mureșul Toplița — 
Sticla Tîrnăveni 1—0 (1—0) ; 
Aurul Certcj — I.C.R.A.L. Ti
mișoara (s-a disputat la Deva) 
0—0 ; Tricolorul Beiuș — Mi
nerul Borșa 0—0.

Partidele retur se vor 
disputa duminică 16 iulie.

LA ÎNOT

Divizia Ă in cifre TIMIȘOARA,

IN CLASAMENTUL
Continuăm 

principalele aspecte 
statistic 
șurarea 
zieâ A.
• La 

1977—78 
spectatori, cu o medie de 118 200 
de etapă și de 13100 pe partidă. 
Cei mai mulți — 162 500 — s-au 
înregistrat în etapa a 32-a, iar 
cei mai puțini — 68 000 — în 
runda a 17-a. Meciul Dinamo — 
Steaua, din etapa a 32-a, a fost 
urmărit de 80 000 de spectatori, 
in timp ce la partida Sportul 
studențesc — S.C. Bacău, din 
runda a 16-a, au asistat doar 
700 de spectatori.
• Clasamentul orașelor, alcătu

it pe baza mediei de spectatori,

NUMĂRULUI

I

SPECTATORILOR

LOCUL iNTÎI

să vă prezentăm 
dg ordin 

— desprinse din desfă- 
ediției a 60-a a Divi-

meciurile campionatului 
au asistat 4 013 210 de

la 
prezintă 
19 400, 2. 
govișle 17 400, 4. 1 
5. Pitești 13 900 , 6. 
7. Constanța 13 300 
13 200, 9. Arad ‘ 
12 100, 11. Iași 
Mare 11 500, 13. 
14. Hunedoara
7 700, 16. Petroșani 7 200.
• Cronicarii ziarului nostru au 

acordat în campionatul trecut 4 
note de 10 (Dcmbrovschi — eta
pa a 6-a, Lucescu — etapa a 7-a, 
Windt — etapa a 8-a, Coman — 
etapa a ll-a), o dată 9+ (Bălăci 
— etapa a 21-a), de 126 de ori 
nota 9, la 74 de jucători (Rădu- 
lescu a fost notat de 8 ori, Do- 
brin de 5 ori, C. Ștefănescu,

încheierea ediției a 
astfel : 

Craiova 13 700, 
17 400, — '

9.

i 63-a se 
Timișoara 
\ 3. Tir- 

Ploiești 16 403, 
Bacău 13 400, 

i 8. București 
12 400, 10. Oradea 
11 700, 12.
Tg. Mureș 
10 100, 15.

1.

Satu 
10 400, 
Reșița

In Divizia B

PREA MULȚI „COLECȚIONARI" 
DE CARTONAȘE GALBENE Șl ROȘII

daehe, iar Carmen Bunaciu — 
învingătoare in proba similară 
— nu a reușit nici de această 
dată o performanță 
(doar 
foarte
(32,4).
200 m

65,82) 
încet 
exact 
J

deosebită 
deoarece a plecat 
pe prima lungime 

ca în cursa de

din 
(b) :

ziua a Il-a. 
I. Miclăuș 

H. Lucaciu 
H. Neagrău 

(f) :
: 2.

Rezultate
160 m delfin 
(Dinamo) 59,86 ; 2.
(Steaua) 60,44 ; 3.
(Crișul) 62,93 ; 100 m liber i
1. Anca Miclăuș (Din.) 64,98 ;
Irinel Pănulescu (Petrolul) 67,68 ; 

(Din.) 68,35 ;
Szabo 
2. O.

1.

3. Dana Pantelimon 
100 m bras (b) : 1.
(C.S.M. Cluj-Napoca) 
Resler (St.) 70,45 ; 3.
70.91 ; 100 m bras (f) : 1. ____
Autastasescu (Din.) 1:17,71 ; 2. Ca
melia Hoțescu ' * - ----
Mioara 
1:20.43 ;

Al.
69,90 ;
I. Luca (St) 

Ligia

(Din.) 1:19,47 ; 3. 
Gerea (Lie. 4 Galați) 
4. Cristine Seidl (CSȘ 

Timiș.) 1:30,53 ; 200 m liber (b) :
1. M. Mandache (Petr.) 2:01,68 ;
2. E. Aimer (CSȘ Reș.) 2:01,81 :
3. Z. Oprițescu (St.) 2:02,54 ; 200
m liber (f) : 1. Carmen Bunaciu 
(Din.) 2:12,35 ; 2. Daniela Geor
gescu (Din.) 2:14,35 ; 3. Octana
Mladin (CSM) 2 :15,33 ; 4. Carmen 
Alexe (CSȘ Timiș.) 2:15,43 ; 400
m mixt (b) : 1. Șt. Mitu (Lie. 4 
Gal.) 4:55.12; 2. L. Szakadati 
(Cr.) 4:57 07 ; 3. D. Ținea (Cr.) 
4 :57,32 ; 400 m mixt (f) : 1. Ma-

1. < 
: 2.

3.
4.

rîana Paraschiv (Din.) 5:04,50 — 
record ; 2. I. Pănulescu 5:05,37 ; 
3. M. Costea (Din.) 5:14,01 ; 4X100 
m liber “ ‘
4X100 m
4:09,65.

(b) : 1. Steaua 3:47,00 ; 
liber (f) : 1. Dinamo

IlI-a. -200 m delfin (f) : 
Miclăuș (Din.) 2:20,32 ; 2. 

Mihăilă (Din.) 2:28,86 ; 3.
Schuster (CS$ Reș.) 

200 m delfin (b) : 1. I. 
(Din.) 2:13,54 ; 2. H. Nea- 

3. H. Lucaciu
1.
2.
3.

Ziua a 
1. Anca 
Denisa 
Adina 
2:29,00 ; 
Miclăuș 
grău (Cr) 2:17.06 ;
(St.) 2:17,87 ; 400 m liber (f) 
I. Pănulescu (Petr.) 4.33,63 ; 
Carmen Mihăilă (Din.) 4:44,05 
Maria Măglașu (Din.) 4:47,63 ; 400 
m liber (b) : 1. FI. Vișan 
PI.) 4:17,49 ; 2. E. Aimer 
Reș.) 4:23.29 
4:23,89 ; 100 m spate (f) : 1.
men Bunaciu 
Edit Kugliș 
riana Marin 
100 m spate 
(Din.) 61,2 ; 
(Petr.) 61,9 ; 
62,8 ; 200 m 
na Paraschiv (Din.) 2:24,47 ; 2. i. 
Pănulescu 2:25,72 ; 3. C. Bunaciu 
2:26,62 ; 200 m mixt (b) : 1. Șt. 
Mitu (Lie. 4 Gal.) 2:16,87 ; 2. M. 
Mandache 2:17,16 ; 3. Ad. Ale
xandru (Din.) 2:20,20 ; 4X100 m
mixt (f) : 1. Dinamo 4:30,70 ;
4X200 m liber (b) : 1. Steaua
8:29,05.

1. FI. Vișan (CSȘ
2. E. Aimer (CSȘ
3. O. Mladin (CSM)

(Din.) 65,82 ; 2.
(Cr.) 71,04 ; 3. Ma-
(CSȘ Reș.) 71,28 ; 
(b) : 1. ■ A. Horvat
2. M. Mandache 

3. L. Szakadati (Cr.) 
mixt (f) : 1. Maria-

4
SA

STAȚIUNI
FETRECEȚI 

ÎN

MONTANE
CONCEDIUL

LUNA IULIE

va crește calitatea fot- 
și în Divizia B ?*,  se

articolul apărut In numă- 
în care era

LA CU ROȘU
BORSSC 
PRLDEAL
DUSTENI

O

OFICIILOR

VA INVITA
DE ODIHNĂ
I■

INFUZIE DE :
BUNĂ DISPOZIȚIE

• VIGOARE
• SĂNĂTATE

JUDEȚENE DE TURISM și 
locuri pentru luna iulie.

Agențiile si filialele
ale I.T.H R. BUCUREȘTI vâ oferâ

De reținut : aceste stațiuni sînt recomandate pentru petre
cerea concediului de odihna, dar și pentru tratarea unor 
afecțiuni : nevroze în toate stațiunile, iar la Borsec și bolile 
glandelor endocrine, ale aparatului cardiovascular, tubului 
digestiv și hepatobrliar.e.

wr.v.Wrt

„Cînd 
balului 
intitula 
rul nostru de joi, 
analizat nivelul jocului prestat în 
acest al doilea eșalon al fotbalu
lui nostru. Evident, creșterea aș
teptată de toți iubitorii jocului 
cu balonul rotund, de suporterii 
echipelor este 
de o serie de 
tre care DISCIPLINA, 
te spune, este foarte importantă. 
De aici pornește totul : buna des
fășurare a procesului de instrui
re, comportarea jucătorilor în 
teren și în afara lui și» in ulti
mă instanță, »-«-=
oferit zecilor 
tori.

Din păcate, 
pitol esențial, 
te importante, alarmante 
S-ar putea spune că mulți jucă
tori nici nu cunosc ce înseamnă 
euvîntul disciplină. De aceea, ne 
permitem ca, în locul lor, să des
chidem Dicționarul explicativ al 
limbii române (1975), la pag. 269. 
pentru a vedea ce se înțelege 
prin disciplină : „Totalitatea 
gulii or de comportare și de or
dine obligatorii pentru membrii 
unei colectivități". Este oare con
duita tuturor jucătorilor din Di
vizia 
rătate _ _ 
spunem că nu ! De aceea, împăr
tășim un sentiment de deosebită 
satisfacție cînd întilnim, nu prea 
des, jucători și echipe care au 
o comportare frumoasă, ‘ y 
respectă adversarul de joc, care 
privesc întrecerea sportivă de pe 
pozițiile fair-play-ului. Un ase
menea exemplu ni-1 oferă F. C. 
Baia Mare, cîștigătoarea seriei a 
IlI-a, care nu a avut nici un ju
cător suspendat, deși lupta pen
tru întâietate a fost destul de as
pră, alte formații vizînd, asa 
cum era și firesc, promovarea în 
Divizia A. în aceeași situație 
vrednică de stimă se află și echi
pei? 
Vaslui, 
ține exemple, 
de faptul că în cele trei serii ale 
Diviziei B activează 54 de echipe.

Cum s-au comportat celelalte 
50 de formații ? Să lăsăm să 
vorbească cifrele : 102 jucători au 
fost suspendați pe una sau mai 
multe etape, totalizînd 305 etape 
de suspendare. Unele fapte au 
fost atît de grave, incit Comisia 
de disciplină a trebuit să dicteze 
nu etape, ci luni întregi de sus
pendare, cum a ' 
Ticheli (Ceahlăul 
6 luni sau al lui 
mătura Zalău) —

condiționată 
factori din- 

se poa-

calitatea fotbalului 
de mii de specta-

tocmai la acest ca- 
carențele sint foar- 

chiar.

vedem și alte aspecte ale indis
ciplinei, și anume ploaia de car
tonașe galbene care a căzut peste 
această ediție a campionatului. 
Orice s-ar spune, arbitrul arată 
cartonașul galben cînd sint încăl
cate regulile de joc — fie că e 
vorba de proteste, de tragere de 
timp, de joc dur etc. Unii jucă
tori au devenit „colecționari44 de 
asemenea cartonașe, campionul 
lor, deloc de invidiat, fiind Stoia 
(Minerul Moldova Nouă), care a 

galben In fața ochilor de 
îndeaproape 
Galați) și 

_____  _ Craiova)
9. Pantelimon (C.S.M. Su- 
și iortUcbc (F.C.M. Giur- 
cu cite S. Ne miră că 
acești ..fruntași*  (cu 7

Naște și Lucescu de cîte 4 ori,’ 
Cavai, Romiîă, D. Ștefânescu, 
Fazekaș, Hajnal și Zahiu de cite 
3 ori)... de 142 de ori nota 4. la 
110 jucători (Kun II, Lupău. 
Ghergheli, Hergane și Agud de 
cite 3 ori) și 6 note de 3 (Agud 
— etapa a 2-a. Mureșan — etapa 
a 13-a. Ciugarin — etapa a 20-a, 
N. Răducanu — etapa a 26-a, 
Albu și Lucaci — etapa a 31-a).
• Jucătorii celor 18 divizionare

A au expediat în ediția a 60-a 
8 407 ’’ -------
dele,
3 801
1 129 
șuturi la poartă : 310 (etapa a 
34-a), cele mai puține șuturi 
poartă : 197 (etapa a 22-a), ( 
mai multe șuturi 
ții : 141 (etapa a 
puține șuturi pe 
91 (etapa a 22-a). 
ții cînd, intr-un 
echipă nu a tras 
poartă : F.C.M. ~ ___
3-a), Politehnica Iași (etapa 
7-a). Sporiul studențesc (etapa 
11-a), C.S. “.................................
ll-a și a .. _ 
mișoara (etapa a 17-a), Corvinul 
(etapa a 26-a). S.C. Bacău (eta
pa a 27-a) și Jiul (etapa a 30-a)J
• în ediția a 60-a cele 18 di

vizionare A au beneficiat de
4 238 de cornere : 3 125 gazdele. 
1113 oaspeții. Cele mai multe 
s-au înregistrat in etapa a 26-a: 
156, iar cele mai puține — 96 — 
în runda a 33-a. Și la acest ca
pitol au fost echipe care într-o 
partidă n-au 
corner : Jiul 
14-a și a 38-a). 
pele a

șuturi la poartă (5 718 ?az- 
2 689 oaspeții), dintre care 
pe poartă (2 C72 gazdele, 
oaspeții). Cele mai multe

i la 
cele 

pe spațiuî por- 
34-a), cele mai 
spațiul porții : 
Au fost situa- 

meci întreg, o 
nici un șut pe 

Reși a (etapa a 
a 
a 

Tîrgoviște (etapele a 
29-a), Politehnica Ti-

re-

B conformă cu cele a- 
mai înainte ? Trebuie să

care-și

Brașov, Viitorul
C.F.R. Pașcani. Cam pu- 

dacă ținem seama

I.C.I.M.

fost cazul lui 
P. Neamț) — 

Demian (Ar- 
3 luni. Dar să

văzut... galben în t 
18 ori ! îl urmează 
Deselnicu (F.C.M.
Bondrea (Electroputere 
cu cîte * ‘ “
cea va) 
giu) - 
printre__„_____________ __  _
cartonașe) se află și Țevi (Pro
gresul Vulcan București), un ju
cător cu rea’e posibilități. care 
nu trebuie să apeleze la mijloace 
neregulamentare pentru a-și im
pune jocul. Sau ce sâ spunem 
despre Lăzăreanu, portarul echi
pei ,.U“ C!uj-Napoca. care în 
toc să insufle calmul necesar co
legilor din apărare, j 
condus de nervi, de 
trebuind să i se arate

se Lasă el 
cinci ori 

: cartonașul

desparte mult timp 
va începe o nouă 

Diviziei 
chiar Iu 

Ln al ț i 
__ , _ _ ____ accentul 
pe pregătirea fizică, tehnică șl 
tactică. Dar aceasta nu este de 
ajuns. în procesul de Instruire 
este necesar ca permanent să se 
aibă in vedere factorul educațio
nal, pentru crearea unui climat 
de disciplină. Acesta tncepe 
Ia antrenamente și continuă 
terenul de joc, unde se văd 
fapt rezultatele procesului 
s*  rueîiv-educativ.

Jack BERARIU 
Pompiliu VINTILA

executat nici un 
(etaoe’e a 2-a, a 

F.C. Bihor (eta- 
r__ J 20-a. a 25-a și a 31-a).’
F.C. Constanta (etapele a 16-a și 
a 20-a), F.C. Argeș (etapele a 
9-a și a 14-a). F.C.M. Reșița (e- 
•apa a 3-a). Sportul studențesc 
'etapa a ll-a). Steaua (etapa a 
’7-a). Corvinul (etapa a 24-a), 
Dinamo (etapa a 27-a) S.C. Ba- 
-ău (etapa a 27-a). U.T.A. (etapa 
î 2S-a).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SCMFSEt-E EXTRASE 

LA tragerea loto z 
DIN 3 IULIE 1378

Extragerea 
Extragerea 
Extragerea

i
ii

I : 29 52 10 42 
a n-a : 64 56 57
a IlI-a : 54 32 45 16

’OND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
‘91.214 lei, din care 101.260 lei 
zport la categoria 1.

Yșa arată o variantă cu 13 rezili
ate exacte la concursul 

sport, etapa din 3

I. C.F.R. Pașcani — 
rul Iași

u. c. s.
P. N.

Botoșani

Prono- 
iulie 1978

de m. Unirea Tricolor
In ;?lul Galați
de IV. Ancora Galați

in- Slobozia
V. Metalul București

București
VI. T. M. București

Bilanțul indisciplinei in Divizia B 
102 jucători suspendați pe 305 
etape
10 jucători avertizați de Comi
sia de disciplină
6 secții de fotbal avertizate
4 terenuri suspendate pe 
etape și unul pe 6 luni

io

CARTONAȘE GALBENE:
Jucători Cartonase 

------  ‘ 215
256
230
701

• seria 1 ;
e seria a II-a : 
O seria a IlI-a :

TOTAL

480
543
470 

1403

Constructo-
1—6 2

- Ceahlăul
2—1 1 

Br. — O- 
ANULAT 

— Azotul
4—2 1

— Voința
4—1 1

- Ș. N.
1—2 2

— I.C.S.I.M.
3-1 1

Oltenița 
VH. Autobuzul Buc.

București
Vili. Flacăra roșie Buc. — E- 

!cctroni?a Buc. 0—1 2
IX. Pandurii Tg. Jiu — C.S.M.

Drobeta Tr. S. 3—0 1
X. Electroputere Craiova — Mi^ 

nerul Motru
XI. Strungul

Arad
XII. Rapid

Lugoj
XIII. u.

s tractorul

FOND
121.571.

1— 5 1 
Gloria
2— 0 1 

Vulturii
3—2 1

Timișoara — Con-
♦-1 1

Arad

Arad

M. 
Arad

DE CÂȘTIGURI LEI



ÎN PARTIDA-DERBY DE ASEARĂ,
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 3-2

BERLIN, 9 (prin telefon). Re
prezentativa masculină de volei 
a României a avut o compor
tare meritorie în turneul inter
național care s-a desfășurat 
timp de 5 zile în capitala 
R. D. Germane, terminînd com
petiția la egalitate de puncte cu 
echipa R. D. Germane, cîștigâ- 
toarea turneului, de care o des
parte ... un set ! în ultime
le 3 etape voleibaliștii noș
tri au obținut tot atîtea victorii, 
dintre care două în fața garni
turilor prime ale Cehoslovaciei 
și R. D. Germane.

Parcă pentru a se revanșa 
după evoluția mai neglijentă 
din meciul cu echipa Ungariei, 
sextetul nostru — într-o formulă 
modificată : Ionescu, Pop, Țer- 
bea (Bădiță), Arbuzov, Tutovan, 
Maca vei — s-a mobilizat de la 
primul pînă la ultimul fluier, 
dominînd clar un meci care se 
anunța foarte greu. La efica
citatea sporită a sextetului o 
contribuție importantă a avut-o 
ridicătorul P. Ionescu (recuperat 
rapid de medicul P. Bendiu, 
după o întindere suferită in 
prima zi), care a dirijat mai 
inteligent acțiunile ofensive, im- 
primînd un joc combinativ la 
fileu. Echipa Cehoslovaciei, care 
face parte din aceeași grupă 
preliminară a campionatului 
mondial cu formația României, 
a încercat permanent să echili
breze întîlnirea, ieșind ia evi
dență cunoscutul coordonator 
Jaroslav Stanco și trăgătorul 
Jaroslav Tomas, dar nu a reușit 
prea mult. Băieții noștri au 
menținut un ritm de joc ridi
cat, nelăsînd adversarilor nici o 
șansă. România ciștigă cu 3—0 
<6, 10, 12).

Simbătă, voleibaliștii noștri au 
mai înscris o victorie, 3—1 (—13,
7. 6, 6) în partida cu echipa se
cundă a Poloniei. După ce s-au 
complicat inutil în finalul setu
lui întîi, în care conduceau cu 
13—9, sportivii români s-au im
pus cu autoritate în celelalte.

TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS 
DE MASA-JWNIORI AL POLONIEI

ir La turneul internațional de 
tenis de masă-juniori al Po
loniei, sportivii români au ob
ținut — într-o companie mo- 
«destă — trei locuri I : echipe 
fete (Olga Nemeș, Iudith Bor- 
bely), dublu fete (aceleași) și 
dublu băieți (Radu Neagoe,

ÎMIRICERIIE POLOIȘTILOR
' Comitetul de organizare a 
campionatului mondial de na- 
tație, programat în luna august 
în Berlinul Occidental, a anun
țat că tragerea la sorți a me
ciurilor turneului de polo pe 
apă va avea loc cu prilejul 
competiției internaționale ce se 
va desfășura la Heidenheim 
(R. F. Germania) între 13 ji 16 
iulie.

Pină în prezent se cunosc 14 
din cele 16 echipe participante 
la turneul din cadrul campio
natului mondial. Acestea sînt 
U.R.S.S. (campioană mondială), 
Ungaria (campioană olimpică), 

■ Iugoslavia, România, Spania, 
Olanda, R. F. Germania. Italia, 
Cuba, Canada, Mexic, Repu
blica Arabă Egipt, Grecia și 
Israel. Celelalte două partici
pante vor fi desemnate în ur
ma meciurilor S.U.A. — Bra
zilia (zona Americii) și Austra
lia — Noua Zeelandă (zona O- 
ceania).

Antrenorii A. Drăgan și W. 
Schreiber au utilizat următorul 
sextet : Ionescu, Bădiță (Pop), 
Chifu, Manole (Gîrleanu), Tu
tovan, Macavei.

în ultima zi a turneului s-a 
desfășurat partida derby a com
petiției. intre echipele României 
și R. D. Germane A. După 
un joc viu disputat, victoria a 
revenit cu scorul de 3—2 (—9,
8. —11, 12, 3) reprezentativei 
României, dar gazdele, cu un 
setaveraj mai bun, primesc 
„Cupa orașului Berlin”.

Clasament : 1. R.D. Germană 
9 p (14—6). 2. România 9 p 
(14—7), 3. Ungaria 8 p (12—10), 
4. Cehoslovacia 8 p (11—10). 5. 
Polonia B 6 p, 6. R.D. Germa
nă B 5 p.

Alte rezultate : R. D. Germa
nă A — R. D. Germană B 3—0, 
Ungaria — Polonia B 3—0, Un
garia — R. D. Germană B 3—2, 
R. D. Germană A — Cehoslo
vacia 3—2. Cehoslovacia — Un
garia 3—2, R. D. Germană B — 
Polonia B 2—1

Aurelian BREBEANU

Inccpind de azi, pc terenurile dc Ia Progresul

PRIMELE MECIURI IN „CUPA GALEA" 
LA TENIS PE ECHIPE

Ediția din acest an a ..Cupei 
Galea”. competiție rezervată 
tinerelor rachete. debutează 
azi in Capitală. Echipa țării 
noastre face parte dm grupa 
preliminară ..F* *.  alături de re
prezentativele Iranului și Ci
prului. în ultimul moment am 
aflat că tenismanii egipteni 
(care trebuiau să evolueze în 
grupa de la București) nu mai 
iau parte la întreceri. Astfel, 
conform prevederilor rcgula-

CICLISM a Cea de-a 9-a etapă 
a Turului Franței (Bordeaux-Bia
rritz. 233 km) a fost cîștigată de 
spaniolul Miguel Maria Lașa, 
cronometrat cu timpul de 6 h 
43:10. In clasamentul general se 
menține lider belgianul Joseph 
Bruyere.

FOTBAL o Jucătorul vest-ger
man Rainer Bonhof (Borrusia 
Monchengladbach) a fost transfe
rat la echipa spaniolă F.C. Va
lencia, pentru sezonul viitor. 
Bonhof (26 ani) a fost unul din
tre titularii reprezentativei R.F. 
Germania la recentul campionat 
mondial din Argentina. Comen
tatorii agențiilor de presă arată 
că după eșecul echipei vest-ger- 
mane la „El Mundial“, cota ju
cătorilor din R.F.G. a scăzut 
simțitor, echipele fiind nevoite 
să se dispenseze chiar de vede
tele lor pentru a face față crizei.
• în campionatul ligii nord-ame- 
ricane echipa „Cosmos- din New 
York a obținut cea de-a 17-a 
victorie, ciștigind cu scorul de 
4—1 meciul cu formația califor- 
niană „Surf“. Cu 17 victorii, 3 
înfrîngeri și un golaveraj de 
65—25, formația „Cosmos- este

Dorel Onețiu). Proba de simplu 
fete — 25 de concurente — a 
fost cîștigată de Dudas (Unga
ria). in timp ce Nemeș a ocu
pat locul III. iar Borbely — V. 
Polonezul Molenda s-a clasat 
primul la simplu băieți (Onețiu 
și Makoldi au ieșit din turul 
II). întrecerile la echipe băieți 
și dublu mixt au revenit, de 
asemenea, gazdelor. Antrenorul 
Alexandru Verzar apreciază ca 
bună evoluția fetelor (cele mai 
tinere concurente) și a lui Nea
goe. Mai slab au jucat Onețiu 
și Makoldi.

AGENDA SAPTAM1N1I
10—16 TENIS

11 FOTBAL

12—22 TIR

13 HANDBAL

13—16 TENIS

13—22
13—28

SCRIMA

15—22
15—16
15—38

16

HALTERE 
CANOE 
PLANORISM 
AUTO

la

la

Turnee internaționale la Gstaad (Elve
ția), Cincinnati și Newport (S.U.A.).
Tragerea la sorți în cupele europene 
intercluburi, la Ziirich.
C.E. la talere și mistreț alergător, 
Suhl (R.D. Germană).
U.R.S.S. — Selecționata lumii (m), 
Kiev.
Semifinalele ..Cupei Davis“ (zona euro
peană) : Franța — Anglia ; Cehoslova
cia — România (gr. A) ; Spania — Sue
dia ; Ungaria — Italia (gr. B).
C.M. (m. f.), la Hamburg.
A m-a ediție a Jocurilor sportive ale 
Africii, la Alger.
C.M. (juniori), la Atena.
Regata Poznan.
C.M. în Franța.
..Marele Premiu al Angliei- (F 1), la 
Brands Hatch.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

virtual calificată în turneul final, 
care va începe la 8 august

MOTO • Disputat la Chorzow, 
campionatul mondial de dirt
track pe echipe a fost cîștigat 
de formația Anghei (Malcolm 
Simmons-Gordon Keneth), cu 24 
p. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele Noii Zeelande, 
Danemarcei, Cehoslovaciei, Polo
niei și R.F. Germania, a Cam
pionatul mondial de motociclism

TELEX
a programat pe circuitul de la 
Francorchamps întrecerile pentru 
„Marele Premiu al Belgiei-, în 
care s-au înregistrat următorii 
cîștigători : clasa 125 cmc — 
Paolo Bianchi (Italia), pe „Mina- 
relli- ; clasa 250 cmc — Paolo 
Pileri (Italia), pe „Morbidelli- ; 
clasa 500 cmc — Wil Hartog (O- 
landa), pe „Suzuki-.

NATAȚIE • La campionatele 
U.R.S.S. de natație, Serghei Ru
sin a stabilit un nou record eu
ropean la 400 m liber, cu timpul 
de 3:54,47. Alte rezultate : 400 m
liber (f) — Aksionova 4:51,81 ;

BJORN BORG A EGALAT 
„RECORDUL " L UI FRED PERR Y! 
Comentarii după finala de dublu femei, 
in care VIRGINIA RUZICI și MIMA JAUSOVEC

au ratat de
LONDRA, 9 (Agerpres). — 

Simbătă, in finala probei de 
simplu masculin din cadrul tur
neului internațional de tenis de 
la Wimbledon, campionul sue
dez Bjorn Borg l-a învins cu 
6—2, 6—3, 6—3 pe americanul 
Jimmy Connors. Meciul a du
rat o oră și 48 minute. Bjorn 
Borg. în virstă de 22 de ani, 
ciștigâ pentru a treia oară con
secutiv acest mare turneu, ega- 
lind după 42 de ani perfor
manța englezului Fred Perry, 
învingător în edițiile din 1934 — 
35 — 36. în 1976, Borg l-a în
vins în finală pe tenismanul 
român Hie Năstase. iar în a- 
nul următor l-a întrecut pe 
Connors, care a pierdut pentru 

montului, se va desfășura un 
turneu individual după siste
mul «fiecare cu fiecare*,  ur- 
mind a se califica pentru etapa 
semifinală- reprezentativa ai că
rei jucători au cîștigat numărul 
cel mai mare de meciuri.

După un concurs de selecție 
și verificare, încheiat vineri, 
antrenorul echipei României, 
Vasile Serester, ne-a comuni
cat numele jucătorilor care vor 
intra in competiție : Edoard 
Pană. Laurențiu Bucur. Livin 
Mancaș și Floria Nițâ. Meciu
rile vor Începe în fiecare zi 
(pină joi) la ora 1130 și se 
vor desfășura la arena Pro
gresul.

ȘAHIȘTI ROMÂNI iN TURNEE INTERNAȚIONALE
• După 7 runde. în turneul 

internațional feminin de șah de 
la Tapolca (Ungaria), conduce 
Klimova (Cehoslovacia), cu 6*/i  
puncte, urmată de Pogorevici 
(România), cu 5 puncte. în ul
timele două partide disputate, 
Maria Pogorevici a învins-o pe 
șahista bulgară Batkova și a 
remizat cu jucătoarea maghiară 
Kurocsai.

400 m mixt (f) — Levanklna 
4:54.77 ; 400 mixt (m) — Fesenko 
4:25.81. Proba de 100 m spate (O 
a fost cîștigată de Elena Kruglo
va cu 1 :05,89, iar la 200 m liber 
(f) pe primul loc s-a situat Irina 
Aksionova, în 2:03,55.

SCHI a în plin sezon de vară, 
stațiunea franceză Alpe d’Huez 
a găzduit un nou concurs inter
național. în proba feminină de 
slalom, victoria a revenit sporti
vei vest-germane Irene Eppel, 
iar în proba similară masculină 
a terminat învingător francezul 
Gilles Mazzega.

ȘAH • Competiția internațio
nală feminină desfășurată în o- 
rașul elvețian Lucerna s-a în
cheiat cu victoria echipei R.F. 
Germania, care a totalizat 17*/j  
p. Pe locul doi s-a clasat forma
ția Olandei — 12’/2 p. a După 10 
runde, în turneul de la Titovo 
Uzice (Iugoslavia) conduce Liu- 
bojevici cu 6’/j p (1), secundat 
de Smejkal 5’/2 (2).

VOLEI > Echipa feminină a 
Japoniei, aflată în turneu în 
U.R.S.S., a jucat la Riga cu se
lecționata țării gazdă, victoria 
revenind sportivelor sovietice cu 
3—0 (3, 12. 5)

puf in victoria
a treia oară o finală la Wim
bledon (a cîștigat o dată in 
1974, cind l-a învins pe Rose- 
wall). In acest sezon Borg a 
cîștigat pentru a doua oară „in
ternaționalele' de la Roma și 
pentru a treia oară tradiționa
lul turneu de la Roland Garros 
(Paris).

Ultimele două finale ale tur
neului s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : dublu băr
bați : Hewitt, McMillan — 
Fleming. Mac Enroe 6—1. 6—4, 
6—2 ; dublu mixt : Stove, 
McMillan — King, Ruffels 6—2, 
6—2.

% Proba rezervată juniorilor a 
revenit cehoslovacului L Lendl, 
care a dispus în finală cu 6—3, 
6—4 de americanul Turpin.

★
Comentînd finala de dublu 

femei. disputată vineri la 
Wimbledon, corespondentul a- 
genției „France Bresse*  eviden
țiază frumoasa ținută sportivă 
ă cuplului Virginia Ruzici — 
Mima Jausovec, care a fost la 
un pas de titlul pe caie l-ar fi 
meritat din plin. După ce au 
cîștigat cu autoritate primul set 
(6—4). Ruzici și Jausovec au 
avut in continuarea partidei de 
două ori mecibal Ia 6—7 și la 
8—7, dar neșansa a făcut să 
rateze incredibil aceste ocazii, 
regretul lor fiind cu atît mai 
mare. Australiencele Keny Mel- 
ville-Reid și Wendy Turnbull 
au profitat de această dere
glare și, datorită experienței 
lor de concurs, au Întors par
tida in favoarea lor, ciștigind 
cu 9—8 setul doi și cu 6—3 pe 
cel de-al 3-lea.

Corespondentul agenției
..Reuter*  apreciază că românca 
Ruzici a jucat foarte bine in 
această interesantă finală.

• Turneul internațional mas
culin de șah de la Pernik (Bul
garia) a continuat cu runda a 
5-a, în care maestrul român 
Mihai Ghindă l-a învins intr-o 
frumoasă partidă de atac pe 
marele maestru bulgar Minev, 
în timp ce Mihai Șubă a remi
zat cu sovieticul Zeitlin. Alte 
rezultate ; Inkiov — Peev 0—1 ; 
Pinter — Kirov 1—0.

PARTICIPARE NUMEROASĂ
Comitetul de organizare a cam

pionatelor mondiale dc- gimnas
tică, ce se vor desfășura între 22 
și 29 octombrie în orașul fran
cez Strasbourg, a anunțat că 
la întreceri vor participa peste 
400 de gimnaști și gimnaste din 
44 de țări.

Organizatorii au rezervat a- 
cestei mari competiții sportive 
trei săli. în prima se va des
fășura concursul, in cea de-a 
doua vor avea loc. antrenamen
tele, iar cea de-a treia este 
destinată amatorilor de gimnas
tică ce nu vor putea intra în 
posesia unuia dintre cele 8 000 
de bilele disponibile în fiecare 
zi a campionatelor. Aici, ei vor 
putea urmări pe un ecran de

7 000 DE ATLEȚI
LA STARTUL 

VIITOARELOR C. E.
De la Comitetul de organizare 

a Campionatelor europene de 
atletism se anunță că, pînă în 
prezent, la întrecerile ce se vor 
disputa intre 29 august și 4 
septembrie la Praga, s-au în
scris peste 1 000 de sportivi și 
sportive din 29 de țări. Com
petiția se va desfășura pe sta
dionul „Strahov", ale cărui lu
crări de reamenajare vor fi 
gata la sfîrșitul lunii mai. O 
repetiție generală a „europene
lor” o va constitui tradiționa
lul concurs internațional „Me
morialul Rosieky”, programat în 
zilele de 2 și 3 iulie, eu care 
prilej organizatorii vor testa 
calitatea pistelor și sectoarelor 
de concurs și a noilor amena
jări aduse marelui stadion din 
capitala Cehoslovaciei.

DJORN BOR!

PARTICIPARE NUMEROASĂ
LA CAMPIONATELE EIROPENE 

DE TENIS
La cea de-a X-a ediție a 

campionatelor europene de te
nis pentru amatori, care — 
după cum s-a mal anunțat — 
se vor desfășura la Brașov, în
tre 31 iulie și 6 august, este 
așteptată o participare nu
meroasă. Pînă acum, pe adresa 
F.R.T. au sosit confirmări din 
partea a 14 foruri de specia
litate, printre care cele din 
Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, 
Grecia, Italia. Spania. U.R.S.S., 
Polonia.

Programul campionatelor eu
ropene prevede disputarea celor 
cinci probe clasice (simplu și 
dublu masculin, simplu și dublu 
feminin, dublu mixt), la catego
riile de seniori și tineret.

B. ZAICIUK (U.R.S.S.), 
PESTE 80 m LA CIOCAN’

MOSCOVA, 9 (Agerpres). Cu 
prilejul unui concurs atletic des
fășurat duminică la Moscova, 
sportivul sovietic Boris Zaiciuk a 
stabilit un nou record mondial la 
aruncarea ciocanului, cu perfor
manța de 80.14 m. Vechiul re
cord era de 79,30 m și aparținea 
atletului vest-german Walter 
Schmidt.

Noul recordman al lumii. B. 
Zaiciuk, primul atlet care depă
șește granița celor 80 m la a- 
runcarea ciocanului, este în 
virstă de 30 ani, are înălțimea de 
1,83 m și greutatea de 93 kg.

LA C. M. DE GIMNASTICĂ
cinematograf transmisia în cir
cuit închis T.V. a întrecerilor 
pentru titlurile mondiale.

Interesul pentru această com
petiție este foarte mare, organi
zatorii anunțind că încă de pe 
acum au fost vîndute 5 400 de 
abonamente valabile pentru 
toată săptămina în care se va 
desfășura campionatul mondial.

MECIUL DE ATLETISM
S.U.A.-U.R.S.S.

Pe stadionul din Berkeley (Ca
lifornia) s-a desfășurat ccl de-al 
16-lea meci de atletism dintre e- 
chipele S.U.A. și U.R.S.S. Iată 
învingătorii, pe probe. Masculin : 

100 m — Riddick 10 37 ; 110 mg
— Foster 13,46 ; 5 C00 m — Li

quor! 13:53,4 ; triplu — Plskulin
16.86 m ; greutate — Mironov 
20,79 m ; prăjină — Tananika 
5,48 m ; 200 m — Williams 20,67;

400 mg — Walker 48,91 ; 3 000
m obstacole — Marsh 8:33,8;
800 m — Robinson 1:46.9: 10 000 m

— Moiseev 28:46,6 ; înălțime — 
Iașcenko 2.27 m ; lungime — Ro
binson 8,01 m ; disc — Wilkins 
66 m ; ciocan — Sedîh 75,18 m ; 
suliță — Grebnev 87,10 m ;

I X 400 m — S.U.A. 3:03,8 ; 
20 km marș — Polozov lh 30:04. 
Feminin : 100 m — Ashford 11,22;

100 mg — Anisimova 12.96 ;
1 500 m — Zaițeva 4:04,8 ; înăl
țime — Ritter 1.87 m ; disc — 
Melnik 64,82 m ; 200 m — Ash
ford 22.69 ; 800 m - Providohina 
1:59,0 ; 3 000 m — Ulmasova
8:42,6 ; lungime — Anderson 
6,64 m ; greutate — Melnikova 
18,59 m ; 4 X 400 m — S.U.A. 
3:28,2.

în rezultatul general al întâl
nirii, atletele sovietice au cîș
tigat la feminin cu 75—71 p, iar 
la masculin atleții americani au 
învins cu 119—102 p. Scor gene
ral : 190—177 p în favoarea gaz
delor.


