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LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL SUSȚIN
LA CONSTANTA PRIMELE JOCURI DE VERIFICARE

Parteneri de întrecere j Cari Zelss Jena șl Loiaaotfr Ptorfir
Astăzi și duminică, orașul 

Constanța găzduiește un intere
sant turneu internațional de 
fotbal la care participă urmă
toarele patru echipe : loturile 
A și olimpie ale țării noastre, 
Lokomotiv Plovdiv și Cari Zeiss 
Jena. Meciurile de astăzi ae vor 
desfășura după următorul pro
gram :

Ora 2» : Lotad A — Lokoi 
tiv Plovdiv.

• Astăzi, despre „CEAHLĂUL” — PIATRA NEAMȚ
Activitatea oricărui club sportiv trebuie adaptată la condițiile 

locale cele mal avantajoase, ta așa fel incit pregătirea performe
rilor să se poată desfășura eu eficiență maximă. în fiecare uni
tate de bază a sportului nostru, strădania de a crește elemente 
de nădejde trebuie sprijinită, ereindu-se procesului de instruire, 
de antrenare, împrejurări favorizante, absolut necesare pentru 
a duce tinerii sportivi pe căile deplioei afirmări, spre rezultatele 
înalte așteptate de la eL

Cu aceste ginduri am poposit, de astă dată, la un club provin
cial pentru care apropierea unei întinse suprafețe de apă a deter
minat, aproape de la sine, prioritatea ta preocupări : „CEA
HLĂUL* dta Piatra Neamț.

IORDANESCU

Selecționatele românești. a- 
flate sub conducerea lui Stcfaa 
Covad, vicepreședinte al F.RJ„ 
cu probleme tehnice, 
prima apariție publică 
sezon.

stat ta 
ta acest

C. Cer-LOTUL A (antrenor 
năianu) : Răducznu — M. Zam
fir, Mehedintu. Ștefăaescu, 
Viga — Romilă, Iordăneseu, B8- 
l5n( — Crișan, Duda Georgescu. 
Marca. Rezerve : Coman, B. 
Grigore, Sătmăreanu H. BalacL 
Cămătaru și Radulescu.

LOTUL OLIMPIC (antre
nor (C. Drăgușin) : Lung — 
Anghelinl, Tilihoi, Agio. Purta» 
— Stoica, Zahiu, Beldeanu — 
FL Grlgore, Mulțescu, Chihaia. 
Rezerve : Lăzăreanu, Păltinișan, 
Barna, Iovănescu. Și Radu n, 
Cîrțu (infecție la amigdale) și 
D. Nlcolae (entorsă recidivată 
la glezna dreaptă) stat indispo
nibili.

DUDV GEORGESCU

Tnălțimfle de dincolo de nori 
ale masivului Ceahlău (aproa
pe 2000 de metri Înălțime) i-au 
inspirat pe cei care au botezat 
clubul din Piatra Neamț cu a- 
proape 60 de ani ta urmă. Data 
nașterii : octombrie 1910. pe 
lingi Iicetd „Prtra Rareș* din 
localitate. Deri, unui dintre clu
burile sportive cu • veche tra
diție pe meleagurile moldove
ne. aflat ta pragul aniversării 
a 60 de ani de existență.

IN SCURT TIMP, CANOTAJUL 
RAMURA PRIORITARA I

de 
de 

determinat
Salba de lacuri artificiale 

pe riui Bistrița, ta amonte 
Piatra Neamț, l-a 
pe tehnicienii clubului sportiv 
să-și Îndrepte privirile, nu ca 
prea multi ani te urmă, spre 
un sport mai p’zțir. cunoscut pe 
aici — canotajul. Ideea s-a do
vedit bună SprijimM organelor 
locale, al C.N.E.F5. șt al fede
rației de specialitate a făcut ca 
ta scurtă vreme secția de ca
notaj feminin din Piatra Neamț 
să devină una dintre ce’e 
mai redutabile din țară, multe 
sportive de aici fiind selecțio
nate pentru loturile republica
ne, unele dintre ele cucerind

medalii la Jocurile Olimpice 
sau campionatele mondiale. Nu
mele unor canotoare cum sini 
Elena Avram. Angelica Chertie, 
Elene Giurcă ș.a — deși acum 
evoluează ta cadru] altor secțM 
(la Steaua) — sint profund le
gate de clubul din Piatra 
Neamț, de cei care le-au desco
perit, inițiat și instruit

Succesele sportivelor de la 
canotaj nu pot fi separate de 
numele antrenoarei Garoafa 
Caniemir, cea care muncește ea 
dăruire și pasiune, care nu pre
cupețește nici un efort pentru 
dezvoltarea continuă a acestei 

sportive la clubul 
acest moment, 
află cîteva ele
vatoare — unele 
lotul olimpie: 
Elena Iacob, iar

ramuri 
..Ceahlăul*. în 
ta grija sa se 
mente de bună 
vizate pentru 
Lenuța Sasu și 
altele, ceva mai tinere, pentru 
lotul de perspectivă : Stratica 
Carp, Teodora Mocanu, Elena 
Mihuț, Lăcrămioara TeleucA. 
De asemenea, nu trebuie uitat 
faptul că in 1977. la campiona
tele mondiale de la Amsterdam, 
Felicia Afrăsiloaiei-Jitianu a

Paul 10VAN

(Continuare în pag. 2—3)

Sâptâmlna viitoare Brașovul găzduiește

CAMPIONATELE EUROPENE
Echipele oaspete au sosit la 

Constanța ieri-seară.

Astăzi, startul din Drobeta Tr. Severin

DE TENIS-O COMPETIȚIE
ÎN PLINĂ ASCENSIUNE

PILOȚI DIN 14 TARI
LA „RALIUL DUNĂRII"
® La revizia tehnică, aproape 150 de echipaje • Peste
30 ore la volan, cu întreceri ți pe timpul nopții • Un 

traseu lung de 1 725 km
DROBETA-TR. SEVERIN. 27 

(prin telefon). Ne mai despart 
doar cîteva ore de startul ta 
prestigioasa competiție automo
bilistică internațională „Raliul 
Dunării* — ajur.s la cea de a 
XIII-a ediție. „Febra" de con
curs a cuprins in ultimele zile 
nu numai pe alergători, ci și pe 
gazdele acestei importante în
treceri. Mașinile concurentilor 
(peste 100) — care în ultimele 
zile au fost văzute străbătind 
6 județe ale tării pentru recu
noașterea traseului — stau „cu
minți" 
piloti) 
Pe o i 
dului 
niate, 
„Dacia 
galben 
campionilor balcanici Ilie Ol- 
teanu și Ovidiu Scobai. un Re
nault 12 Gordini. albastru cu 
linii albe, al cuplului Eugen Io- 
nescu Cristea — Dan Amărieă. 
Opelul Kadett galben, plin de 
inscripții al pilotului Franz 
Wittman — Austria, clasat pe 
locul 2, In prezent, în Campio
natul Europei de raliuri. Re- 
naultul albastru al automobi
listului bulgar Ilia Ciubrikov 
(cîștigătorul ultimelor două e- 
diții), un Porsche Carrera roșu 
aprins al francezului Bernard 
Duley etc.

Pe platoul din fata Casei de 
cultură, o tribună special con
struită avînd ta față o rampă 
specială de pe care, din minut 
ta minut, se 
concurentilor. 
start : 14.01, 
mobiliștii se 
două ore. la 
la ora 1.16 
concurentilor. 
primei părți : 
tot In Drobeta-Tr. 
mîine la ora 11.55. Urmează o 
pauză — pînă la 21,01 —. cind

în „parcul închis" (fără 
supuse controlului tehnic, 
parte și alta a Bulevar- 
Republicii, frumos ali- 
mașini multicolore : o 

i 1300“ vopsită ln roșu, 
și albastru aparținînd

se va pleca din nou. urmlnd ca 
sosirea să aibă loc duminică di
mineața. Inceptnd de la ora 
7.54. în prima parte a „Raliu
lui Dunării* se va urma tra
seul : Drobeta-Tr. Severin — 
Motru — Tg. Jiu — Novaci — 
Horezu — Curtea de Argeș — 
Bilea Lac — Cisnădie și re
tur pină la locul de plecare, 
în partea a doua, raliul va 
trece prin Băile Herculane — 
Bozovici — Ora vita — Reșița — 
Soceni — Slatina Timiș șl re
tur ta Drobeta-Tr. Severin.

Urăm
14 țări 
„Raliul

concurentilor. piloti din 
ale Europei, succes ln 
Dunării*.

Modesto FERRARIN)

Frumoasa întrecere a rache
telor pe care o va găzdui Bra
șovul, ta zilele săptăminii ur
mătoare. poartă un caracter ju
biliar. Se dispută a X-a ediție 
a campionatelor europene de 
tenis pentru amatori, competi
ție care împlinește un deceniu 
de existență, O scurtă retro
spectivă se impune. De fapt, is
toria acestor campionate este 
cu mult mai veche. încercări 
de a da un caracter oficial u- 
nor întreceri continentale de te
nis datează încă din secolul tre
cut Astfel, un prim campionat 
european a avut loc ta 1899. in 
mica localitate renană Bad 
Homburg. Si tot acolo „europe
nele* s-au Întrerupt ta 1932. 
după o existentă foarte discre
tă. Concurenta marilor turnee, 
devenite clasice, se arătase ne
miloasă față de aceste campio
nate, reprezentlnd exclusiv ve
chiul continent

Inițiativa a fost reluată abia 
la finele deceniului trecut cind 
Comitetul pentru amatori de pe 
lingă Federația internațională 
de tenis (F.I.L.T.) și-a luat sar
cina de a organiza prima ediție 
a unor campionate europene, 
intr-o nouă versiune. Ea a avut 
loc la Torino, in 1969. De a- 
tunci. întrecerile s-au succedat

Tomas Smid (Ce-
hoslovacia) este
unul dintre favo-
ritii actualei edl-
ții in proba 

culind
mas-

regularitate.

! va da plecarea 
Ora primului 

după care auto- 
vor opri, pentru 
Curmătura Steril 
noaptea. Sosirea 
după parcurgerea 

a traseului, va fi 
Severin.

clștigind con- 
și interes, 
asigurat in 
unor jucă- 
apartineau

cu 
stant in anvergură 
Succesul lor a fost 
special de prezenta 
tori valoroși, 
mai cu seamă 
ții. constituind 
pă de lansare 
formanțe ta „sportul alb*, 
mai 
lauri 
mani 
bule 
Întreceri s-au afirmat campioni 
de renume ca sovieticii Alek
sandr Metreveli si Olga Moro
zova. maghiarul Balâzs Taroczy. 
iugoslava Mima Jausovee. po
lonezul Wojtek Fîbak. în a- 
eelasi timp, a crescut numărul 
total al partidoantiloc. el apro-

care
tinerelor genera- 
totodată o ram- 

spre marile per- 
De 

multe cn. cununile cu 
au fost cucerite de tenis- 
din țările socialiste si tre- 
remarcat că In asemenea

piindu-se de cifra de 100 la ul
tima ediție, desfășurată 
renurile 
slavia).

Pentru 
istorie a 
pene dreptul de a organiza în
trecerile a revenit forului de 
specialitate din tara noastră. 
Printr-o fericită alegere, locul 
lor de disputare a fost fixat la 
Brașov, centru cu o veche tra
diție ln promovarea acestei dis
cipline sportive. Brașovenilor si 
clubului lor fruntaș in tenta, 
Dinamo, le stă in fată dificila 
sarcină de a găzdui o compe-

din Maribor

prima oară. In 
campionatelor

pe te- 
(Iugo-

scurta
euro-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

TABERELE DE VACANȚĂ, ȘCOALĂ A PERFORMANȚEI SPORTIVE (II)
precizeze șl care dintre el pre
zintă cele mai mari perspective 
de creștere. Cu alte cuvinte, dupâ 
selecția efectuată inițial, ta club, 
apoi după recomandarea pentru 
tabără, acum se va proceda la • 
a treia selecție. Sita este deasă, 
dar altfel du ee poate ajunre le 
marea performanță 1 (Tibertu 
ST AMA)

Continuăm publicarea amănuntelor despre o serie de tabere de 
vacanță menite să ofere tinerilor din întreaga țară posibilitatea 
de a-și desăvirși talentul sportiv sub îndrumarea unor antrenori 
de Înaltă calificare, intr-un mediu prielnic progresului pe drumul 
spre performanță.

Sita-I deasă: cum s-a]ungl altfel la marea performanță ?
sfitaltta taberei, colectivul 

profesorl-antrenorl, eomple-

Cel mai merituoși elevi rug- 
byști, reprezentlnd cluburile spor
tive școlare din București (Loco
motiva nr. 2), Constanta (nr. 2), 
lași („Unirea"), Sibiu („Șoimii-) 
ș.a. vor efectua ta curlnd un 
stagiu de pregătire ln comun In 
tabăra pe care Ministerul Educa
ției șl Invătămlntulul o organi
zează la Suceava. 120 de tineri 
care au Îmbrățișat acest sport al 
curajului și falr-play-ulul tșl vor 
continua procesul de Instruire, 
sub Îndrumarea unui mănunchi 
de profesorl-antrenorl dintre cel 
mal apreciațl : George Piștalu, ta 
calitate de director coordonator, 
și colaboratorii săi. Mariana I.u- 
ccscu, Ion Stanciu, Emil Crișan

și Dumitru Bucur. Simpla enu
merare a acestor artizani ta mun
ca de formare a noi generații de 
rugbyștl autentici este o garanție 
a succesului taberei de la Su
ceava.

„Urmărim să sporim forța ti
nerilor rugbyștl. participant! la 
tabără — ne spunea prof. George 
Piștalu — prlntr-o pregătire fizică 
generală și specifică intensivă, 
ceea ee vrea să Însemne elte 
două antrenamente pe zL Paralel, 
vom fl preocupați să apropiem și 
mat mult acesta speranțe aM 
rugbyultd de cunoașterea onor 
procedee tehnice de bază — pla
cajul șl pasa, esențiale ta pregă
tirea unui viitor jucător de

Participă talentațn
Ca ta flecare an, ta această pe

rioadă, cei mai tineri voleibaliști 
— sportivi care activează in echi
pele cluburilor școlare — tai pa- 
trec o parte din vacantă ta tabere 
speciale, acestea avtnd scopul de 
a contribui ta perfecționarea ti
nerilor pei'fo1 meiL Organizata de 
M.E.I. ta colaborare eu federația 
de specialitate, ta aceste tabere 
ar trebui să fie prezențl Juniorii 
da perspectivă (cei mat talentat! 
din generația lor fiind deja se
lecționați ta loturile reprezenta
tive), care să activeze în viitor

sa vlleglaturlștil ?
ea bune rezultate ln echipele di
vizionare șl chiar naționale. Din 
păcate, spre exemplu, anul tre
cut, dta cel MS de sportivi (bă
ieți și fete) au intrat ta vederile 
selecționerilor doar_ < fete șl S 
băieți I

Anul acesta taberele ce află ta 
Piatra Neamț (băieți) și Suceava 
(fete). Se va repeta istoria T Ne- 
existlnd nici de aceasta dai* b*- 
remorl do participare, ci anmal

(Continuare In pag. 2—3)



IN INIMILE COPIILOR, PĂRINȚILOR și bunicilor,! >

RUGBYUL A OBȚINUT VICTORIA
Răcoarea dimineții, înăsprită 

da vini, pulverizează parcă ra
rele unui soare palid. Este doar 
ora 3, *i stadionul Olimpia te- 
cape să se populeze. Din Gri- 
vtța Rosie, din Ghencea, din 
Ciulești si din alte cartiere so
sesc grupuri de copii in echi
pament sportiv, însoțiți de an
trenori fi sportivi mai mari, de 
părinți si de bunici. Sini cei 
mai tineri adepți ai jocului cu 
balonul oval, cărora vacanta 
le-a oferit bucuria participării. 
In cursul lunii lui cuptor, la o 
competiție care i-a entuzias
mat pe toți, datorată inspiratei 
inițiative a comisiei municipale 
de rugby, o competiție care 
la această dimineață de dumi
nică trebuia să desemneze ciț- 
Ugătorii „Cupei Eliberării", din 
cadrul „Daciadei*. Pe gazonul 
terenului de fotbal fluturau in 
bătaia viatului stegulete care 
delimitau 3 miniterenuri de 
rugby, unde cele 10 miniechipe 
armau să continue cursa in- 
eepută cu două săptămini ta 
urmă Igi Străulești...

Părinții au luat loc in tri
bune, in timp ce micii rugbyțti 
ți-au început in Uniste incăl- 
strea pe margini, in afara in
cintei, studiindu-fi cu vădită cu
riozitate echipamentele. Cei mai 
tmfosi erau componenta celor 
trei echipe grivițene ale prof. 
Kicolae Vizitiu, care s-au pre
zentat frumos fi uniform im

brdeori, dar parcă mai mindri 
da tricourile lor se dovedeau 
pustii de la Steaua. La mar
ginea terenului a apărut mă
suța cu cupe fi daruri in echi
pament sportiv spre care s-au 
îndreptat toate privirile si am
bițiile. Apoi, arbitri divizionari, 
intre care Dragos Grigorescu si 
Victor Marica, au chemat echi
pele categoriilor S—IO ani, 
10—12 ani ți 12—14 «ni pa

Însemnări de reporter

La C. M. și C. E. de haltere jnniori

viori de la „R.C.“ ti dădeau 
Insă o mini de ajutor, preluind 
comanda ia lipsa sa—

Pe marginea unui alt teren, 
stmpatizind cu echipa Clubului 
sportiv școlar, o bunică — Pa- 
raschiva Băjenaru — nu-i 
scdpa din ochi pe colegii ne
potului : ^Am venit tocmai din 
Bucureștii Noi să-i văd pe eo- 
pli. N-am lipsit nici de la me
ciurile dinainte. îmi crește ini
ma cind îi văd «mm joacă - La 
Străulești, acum două săptămini, 
șăgalnica asta «te minge a a- 
juns pe margine pînă la min* 
șl copiii au dat buluc după ea. 
Așa am ajuns și eu ta gră
madă... Da’ nu-i nimic, mi 
m-am supărat*.

La ora amieza competiția se 
sftrțea, după ca opt 
10 echipe susținuseră 
meciuri. Grivițcnii se 
in Parcul copilului 
cupe, cu diplome șt 
frumoase daruri. Le cuceriseră 
gnț>a cea mai mică, ta disputa 
finală ca echipa Clubului spor
tiv scalar, ți grupa mare, care 
reușise vreo 30 de .eseurf ta 
medurile ea C-S-^. 2. Olimpia 
ți Școala generală UT. fa 
schimb, la grupa de vtrsti mij
locie (10—12 md) «a triumfat 
culorile micilor stelisti, ea toate 
eri Olimpia, mai ales, ți C. S. 
Școlar impresionaseră prin pre
gătirea lor tehnico-tactică—

Dincolo de clasamente, vic
toria cea mai prețioasă a ob- 
țbsut-o 
Mmile 
ți ale

din cele 
rite trei 
întorceau 
ev două 
ev alte

duminici rugtrguL In 
copiilor. ala părinților 

bunicilor.
Aurelian BREB EA NU

UN PROGRES EVIDENT-10 MEDALII
CARE SE CERE INSA CONTINUAT!

La Atena s-au încheiat între
cerile celei de a IV-a ediții a 
campionatelor mondiale fi eu
ropene de haltere la juniori, la 
care au fost prezenți fi dud 
«tortivi români.

Despre evoluția reprezentan- 
(llor noștri la aceste importan
te competiții ne-a relatat an
trenorul federal, Lazăr Barog*. 
ore a însoțit delegația Romă- 
niei la aceste campionate.

„Ta Atena tinerii noștri hal
terofili au înregistrat ua evi
dent progres față de evoluția 
Ier din 1977“.

Alte amănunte și aprecieri pe 
marginea întrecerilor «te la Ate- 

peste 200 de eoncurenți 
26 de țări (record de par

ticipare), creșterea rezultatelor 
primilor clasați ]a absolut toate 
categoriile față de ediția pre
cedentă a C.E. De pildă, la ca
tegoria șupergrea, de la 320 la 
«2,5 kg, Ia grea de la 330 la 300 
kg. la ușoară de la 290 la 312.5 
kg etc. Ded, într-o asemenea 
companie valoroasă rezultatul 
obținut de halterofilii noștri — 
M medalii și locul 6 la CL și 
• la C.M. în clasamentul pe na
țiuni cu numai cinci concurent! 
— poate fi considerat ca bun.

Dintre juniorii români, ne 
«punea Interlocutorul nostru, 
trine ș-au comportat, tn primul 
rtad. Cristian Mateeș (categoria 
66 kg) care cu 227,5 kg la tota
led celor două stiluri a ocupat 
locul doi la C.E. și trei la C.M. 
Tot el a mai obținut trei me
dalii de bronz (una la C.M.) ia 
aruncat (125 kg) și la smuls. 
La aceeași categorie a fost me
daliat cu argint și Vasile Roșu 
pentru valorosul său rezultat la 
smuls — 105 kg — la „europe
ne* (și locul 3 la „mondiale*), 
ceea ce constituie un nou re
cord românesc (v.r. 102,5), Roșu 
c-a clasat cu 227,5 kg (la total) 
r locul 3 la C.E. șl, respectiv,

la C.M. A mai obținut trei 
medalii de bronz și Ion Bălaș 
(cat 52 kg) — 215 kg ta total

L RABȘAN

PE MICUL ECRAN

DUMINICA 30 IULIE, ora 
15,40 î Fantezii de vară — emi
siune de jocuri sportive vi 
distractive transmisă de la 
Verbania (Italia) ; ora 16,35 ; 
,JDaciada“ — reportaje din ma
rea competiție națională — 
realizator Virgil Stoian ; ora 
18,50 : Jocurile Sportive Afri
cane de la Alger — selecțiuni 
din întrecerile de atletism, 
box și fotbal ; ora 17,15 : Ma
rele Premiu al orașului Aa
chen — probă “hipică interna
țională de sărituri peste ob
stacole ; comentator Felix 
Topescu.

Victor BANC1ULESCU

tinerilor Înotători

Mijloc 
Cristina

8 și 20 
Bd. N.

(U

călătorește cu

călătorește cu

călătorește cu

și 26 august,

sini tineri inalfi ia Capital

TOTUL ESTE: CUM 11 Ci

Șl CUM LE DEZVOLTĂM CAL
Cu intenția parcă de a-și lua 

revanșa pentru unele eșecuri 
înregistrate ia dteva sectoare 
(menționate în articolul din- 
tr-un număr trecut al ziarului 
nostru 
inalti ia sectoarele Capitalei 7*) 
CJd-E-F^. București a 
ploare (si chiar o notă 
ultimei etape de masă 
a organizat-o. miercuri 
miază pe 
hii, în vederea selectării ele
mentelor celor mai talentate cu 
gabarit mare. Cei aproape 120 
de tineri mobilizați au avut 
parte si de defilare în sune
tele marșului „Dacsadei*, și de 
zone bine marcate pentru tre
cerea probelor de profil motric. 
ba chiar si de podium, diplo
me si festivitate de premiere. 
Fără a minimaliza bunele in
tenții si eforturile organizato
rice ale activiștilor municipali, 
trebuie să spunem că. pe 
alocuri. Împrejurarea prea a 
luat aspectul unui concurs, pu- 
nlnd în umbră adesea obiectivul 
esențial al acțiunii : depistarea 
si selecționarea tinerilor Intre 
16 si 22 de ani eu calități an- 
tropometrice deosebite si eu • 
stare bună de sănătate, apti de 
a fi cuprinși in loturile de 
perspectivă pentru Jocurile O- 
Umpice din 1984 (sau. în mod 
exceptional, chiar pentru cele 
din 1980). Ce folos să-1 urci pe 
podium pe tlnărul de 20 de ani 
Pompiliu Ciordaru pentru „vic-

»Nu mai sini tineri
- ., 

dat am- 
de fast) 
pe care 
după a- 

Stadionul tineretu-

Neagu Zincă, de la U.R.U.C., obține fes 
la săritura in lungime de pe loc

toria* la aruncarea mingii de 
oină, cind simpla citire a fișei 
sale personale in prealabil ar 
fi arătat clar că el nu întru
nește cerințele baremului de 
dezvoltare fizică ? Ce folos să 
ne minunăm că Maria Jugă- 
naru. la 20 de ani. sare în lun
gime de pe loc 2,25 m. cînd era 
clar că antecedentele ei spor
tive (canotoare de performan
tă, participantă la campionatele 
naționale recente) o excludeau

Ea rodnic sondaj al întregului potential pugilistic
Insuccesul de la campiona

tele mondiale a determinat 
Federația de box să ia măsuri 
urgente pentru a compensa i- 
me<fiat ceea ce s-a recunoscut 
a fi una dintre greșelile eeie 
mai importante fi anume ne- 
prospectarea terenul oi. lipsa 
eantartnlui direct și permanent 
ca secțiile din țară. Cercul res- 
strins de boxeri din care s-a 
făcut selecția pentru competiția 
de la Belgrad a sugerat — după 
eșec — • sondare mai apropiată 
a întregului potențial pugilistic 
aflat pe teritoriul tării

Așa s-a născut ideea celor 5 
turnee, in 5 centre diferite, ca
re au tinut afișul activității pu- 
gilistice timp de 5 săptămini. 
în intenția inițiatorilor, reuniu
nile săptăminaie de la Bucu
rești Hunedoara. Medias. Plo
iești fi Bacău trebuiau să ofe
re nu numai a trecere in revis
tă a efectivului boxerilor de 
peste 17 ani. ei si posibilitatea 
imediată de a selecționa și pro
mova pe cei care se dovedeau 
a poseda aptitudini deosebite 
pentru boxul de Înaltă perfor-

S-au împlinit speranțele ? In 
bună parte, da Comisia care 
a urmărit cele 5 turnee (forma
tă din antrenorii emeriti Ion 
Popa si Ion Stoianovici, pre
cum si praf. Eustația Mărgărit) 
recunoaște a fi avut posibilita
tea să urmărească In ring (pro-

babil) tot ce există mai bun ca 
rezervor pugilistic (făcind deci 
abstracție de sportivii cunos
cut!. cu experiență). Rezerva 
menționată privește neprezen- 
tarea regretabilă La acest test 
national a boxerilor din anele 
județe (Suceava. Harghita. Al
ba. Neamț. Covasna. Vaslui), 
fără a mai vorbi de județul 
Dolj care a trimis.- un singur 
boxer ! Asemenea absente (pinâ 
acum nemotivate) contrastează 
cu participarea numeroasă și 
prestațiile remarcabile ale spor
tivilor din județele Cluj, Sălaj. 
Brăila ș.a.

Carnetele membrilor comisiei 
amintite sînt pline cu nume re
ținute din acest serial de tur
nee.

Comisia a selecționat aproxi
mativ 7 tineri la fiecare cate
gorie, apreciind calitățile Lor 
fizice, posibilitățile de progres, 
in perspectiva marilor competi
ții internaționale viitoare. Pe 
loc, în convorbirile cu antreno
rii celor remarcați, s-au făcut 
recomandări pentru momentele 
de creștere si de fixare tehnică, 
în așa fel Incit — spre deose
bire de trecut, cind se pierdeau 
pe drum, din lipsă de îndruma
re. o mulțime de tineri talen
tat! — să se netezească dru-

mul spre afirmare celor meri
tuoși.

Cei mai buni dintre cei buni, 
eernuți printr-o operație de se
lecție mai complexă (inriuzind 
teste medicale si verificări teh
nice). vor avea în curînd oca
zia să-și demonstreze calitățile 
în elteva gale pe care federația 
Intenționează să le organizeze. 
Astfel, iubitorii de box din 
Butmresti vor avea prilejul să-i 
vadă la lucru — în adevărate 
meciuri de verificare — pe c«i 
selecționați din întreaga tară.

Această inițiativă ne îngă
duie să subliniem încă un me
rit al vastei acțiuni de selec
ție : aproape peste tot (dar mai 
ales la Mediaș. Ploiești. Bacău) 
turneele au avut și o bună va
loare propagandistică pentru 
box, chemind lumea la gale pe 
meleaguri unde „flacăra* aces
tui sport abia mai pilpiia... La 
Bacău, de pildă, unde altădată 
abia se stringeau 100 de spec
tatori la o reuniune, de astă 
dată, au fost zilnic cîte 4—500, 
ceea ce spune destul. Poate că 
această împrejurare va stimu
la organizarea tot mai multor 
gale pugilistice. ta toate cen
trele.
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NOI RECORDURI ALE

TABERELE DE VACANTĂ
(Urmare dtn pag 1)

h concsrc .prinsul la mijloc"
it intrat ia tradiția aportului 

nostru național ea, anual, apro
ximativ 250 de oinlștl -școlari, re
marcați In întrecerile concursului 
republican dotat eu trofeul „Cupa 
speranțelor*, să ae perfecționeze, 
în perioada vacanței mori. tn- 
tr-o tabără de pregătire comuna 
organizată la mare aau la munte, 
sub patronajul Ministerului Edu
cației Șl InvățămlntuluL, Consiliu
lui Național al Organizației Pio
nierilor șl r. R. Oină.

Anul acesta, 20 de formații 
(dintre sutele de echipe ce au 
luat startul tn luna mal In aceas
tă populară competiție) care au 
mers din victorie tn victorie pini 
tn prezent se vor Intllnl pe mo
ral. unde — timp de trei săptă
mini — midi jucători vor efec-

tua tm program de pregătire, sub 
îndrumarea unor apreciațl tehni
cieni ai forului de resort. _Se- 
mente nea de tactici", „Jocul 
grupelor*. Eficiența pasei ia 
prinderea mingii*, „Obținerea 
punctelor suplimentare din bătaia 
mingii*, „Prinsul la mijloc* — 
iată numai dteva din temele 
care urmează să fie studiate de 
participant! Slntem convinși că 
elevil-olnisti se vor strădui să 
smulgă note dt mal mari preten
țioșilor lor examinatori. Dealtfel, 
turneul fina! al „Cupei speranțe- 
lor*, programat in cadrul taberei, 
intre 5 șl 11 august, va constitui 
examenul prin care se vor stabili 
laureațil din rfndurile celor mal 
tineri jucători de oină din țara 
noastră. (Tralau iOANIfESCta

hiat
întrecerile 
al școlilor 
lost stabl- 
noi recor-

Peste 3M de înotători au 
startul La Reșița ta 
concursului republican 
eu profil sportiv. Au 
fite cu acest prilej 4 
duri de oopll: 1- Tache (C.S.Ș. 
Brăila) 2:26,7 — S00 m spate, V. 
MLhalcea (C.S.Ș. 1 C-ța) 136,4 — 
IM m bras la eateg. 13 ani, șta
fete de 4X1W m Liber (14 ani) a 
C.S.Ș. Reșița — 4 30,4, și ștafeta 
de 4X100 m Uber (fete u ani) a 
C.S.Ș. Brăila — 4:46,5.

Alte rezultate mal valoroase : 
V. Bjzatu (Reș.) 97,r — 100 m 
liber, srX.» — 400 m liber, 16:04,06 
— 150» m Uber, 63,0 — 100 tn flu
ture fi 337,9 — 300 m fluture ;

M. ștefănescu (Reș.) 3:05,3 — 200 
m liber, 66,1 — 100 m spate și 
5:90,6 — 400 m mixt ; Mariana
Marin (Reș.) 64,0 — 100 m liber ; 
Adina Schuster (Reș.) 4:53,1 — 400 
m fiber, 10:0«,2 — 900 m liber, 
M.9 — 100 m delfin șl 2:31,8 —
200 m delfin ; Andreea Steriu 
(14c. 2 Buc.) 5:295 — 400 m mixt.

Dorii GLAVAN, coresp.
Intr-un concurs desfășurat la 

Bala Mare au fost stabilite trei 
noi recorduri de copil : Anca 
Pătrășcoiu (11 ani) 3:07,4 — 200 m 
bras, Noeml Lung (10 ani) 532,0 
— 400 m liber și Cristina Domo- 
kos (9 ani) 138,5 — 100 m flu
ture.

pe măsura 
că de la 
spre 
elemente 
valoare 
nesc.

OTE C

Atletism 
mul ți 
ceste 
pornit 
tinerii
campion 
400 mg, 
tri de

CU PRILEJUL ZILELOR DE 23 Șl 24
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCU 

VA INViTA IN EXCURSII:

• Pe litoralul
la22 27

românesc al Mării Negre 
august (se— de la

trenul)
— de la

autocarul)
— de la

autocarul)
• In Delta

cu pontoane dormitor.
• Pe Transfăgărășan la 22—24 august și 

23—25 august.
• Da cabanele :
— Babele, Padina, Cheile Zănoagei, Bol- 

boci, Durău șl Gura Rrului, între 22 și 24 
august ;

22

24

la

la

24

27

august

august

(se
(se

Dunării Intre 22

— Diham, Poiana Secuilor 
26 șl 27 august.

• Drumeții montane 
dionall, 13—27 august ; In 
august ; în Retezat, 20—27
20—26 august ; in Ceahlău, 1 
Apuseni, 19—27 august.

• In Moldova de 
gust : la motelurile 
hotelul Durău.

Zilnic între orele 
din Bd. 1848 nr. 4, 
Bd. Republicii nr. 68, Cal. G 
Punctul de valorificare de 
a Uzinelor 23 August, VA
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Gheorghe WCOLAESCU

viril, dar corect. 
Eu detest doar 

al acelor fotbaliști 
la un moment dat

arbltrajul românesc l-a 
Nicolae Ralnea, bine a- 

la Mundlatul arcentl-

| Interviu co Frederich Seipelt — președintele comisiei de arbitri 8LFJL
Frederich Seipelt. invitat de 

onoare la Simpozionul arbitri
lor F.LFJL din 
liste, desfășurat 
la Constanța, 
prim-plan in 
Președinte al 
bitri UJLF.A. 
ființarea acesteia, din 1963. la 
Istanbul. Fr. Seipelt. la cei 83 
de ani pe care i-a împlinit de 
curind. este o autoritate in ma
terie. el fărind parte și din co
misia de delegări a cavaleriilor 
flmerului, la „Mundial".

Răspunde cu amabilitate so
licitărilor noastre, de a ne a- 
corda un interviu, și dialogul, 
purtat la sfirșitul simpozionului 
mai sus-amintit, demarează, am 
zice, firesc :

— Ne-ar interesa, pentru în
ceput. o 
umblu a 
la ultimul

— Deși

țările socia
bilele trecute 

este o figură de 
fotbalul mondial. 
Comisiei de ar- 
incă de la ia-

caracterizare de aa- 
arbitrajelor prestate 
„El Mundial".
corecte. In general 

prestațiile cavalerilor fluierului,
asemenea echipelor participan
te. n-au depășit un nivel mediu.

— Paralela arbitri-echipe, pe 
care ați făcut-o in planul va
loric este intîmplătcare sau H 
atribuiți un raport de la cauză 
la efect 7

— Am jucat și eu fotbal, 
am arbitrat nenumărate meciuri 
internaționale. Sînt deci fit 
măsură să apreciez că deseori 
calitatea jocurilor determina ca
litatea arbitrajelor. Două echi
pe valoroase, posedind a hem* 
tehnicitate, desfășoară acțiuni 
cursive, spectaculoase. în timp- 
ce două formații de nivel mai 
modest recurg adesea în dispu
ta pentru balon la mijloace ne
regulamentare, la aoele faulturi 
care fragmentează jocuL Si 
rind întrecerea se urițește, sr- 
bitrajul nu poate străluci.

— Sugerați cumva Ideea ei 
fotbalul zilelor noastre, de me
re angajament fizic, generează 
antijocul. aniispectacolul 7

— Deloc. Angajamentul ari
cit de 
plaud. 
brutal. 
CTipati 
tace omul nu mingea. Si dato
răm in bună măsură uruguaya- 
nulul Garrido, arbitrul medului 
Argentina — Ungaria, faptul ci 
la C.M. din Argentina, tendința 
spre un joc violent a fost re
primată din fașă.

— întreaga istorie a Jocului de 
fotbal a stat si stă sub semnul

LUB, 0 ACTIVITATE

tie.

ca

Dfcnitriu — campion de Juniori 
pe distanța de 300 mg. Echipa 
de cros a clubului s-a clasat pe 
tocul 2 la finala pe țară, iar 
eleva Luminița Slabn se anun
ță un autentic talent pentru 
probele de semi fond. Toate a- 
eeste realizări sînt legate de 
munca și priceperea profesoru- 
lul-antrenor Vasile Purcaru, 

_ care ^activează voluntar de mal 
bine de un an de zile. Cuvinte 
frumoase și despre Ion larga, 
antrenor cu normă întreagă, 
care depune un mare volum de 
muncă, de selecție și instruire, 
de perfecționare a tinerelor ta
lente in atletism.

Secția de box este destui de 
finiră. Antrenorul Gabriel Tîm- 
pescu se mindrește, pe bună 
dreptate, cu cîțiva elevi talen- 
tați, dintre care Constantin 
Ghindăuanu — campion 
fional de juniori, membru al 
totului național, vice-campion 
balcanic al categoriei semi- 
ușoară, deci un element de 
perspectivă. Aceleași aprecieri 
și pentru tinărul Vasile Cioba
nii, de la care se așteaptă noi 
salturi in ierarhia valorilor.

Antrenorul de lupte Miroea 
Covatariu este Înconjurat, in 
permanență, la fiecare lecție, 
de peste 20 de tineri care se 
perfecționează In greaua ra
mură sportivă a luptelor greco- 
romane. Deși secția are numai 
un an și jumătate de la naș
tere, se întrevăd bune perspec
tive pentru tinărul Horațiu Ar 
preuțoaie, după doar câteva luni 
de practicare a acestui sport 

Voleiul are frumoase tradiții 
la Piatra Neamț. A avut echi
pă feminină in Divizia A, mul
te dintre jucătoarele crescute șt 
formate aid ajungând in alte 
localități și activînd în primul 
eșalon, in timp ce formația lo
cală evoluează, acum, in B„

Fotbalul este problema nr. 1 
a clubului. Echipa de Divizia B 
are o comportare oscilatorie.

na-

PRIM-PLAN LA U. T. A.: CREȘTEREA VALORII 
JOCULUI Șl A RESPONSABILITĂȚII TACTICE!
•Un nou centru înaintaș, Tamaș • Obiective ambi
țioase, printre care prezența jucătorilor arădeni în 
loturile reprezentative • Marea tradiție a echipei U.TA 

trebuie să se manifeste în acțiune
Stmbăta trecută U.T-A s-a 

înapoiat de la Moneasa, unde, 
de ani și ani, iți tace pregătiri
le. In oraș * aflau, din cursul 
lăptăminii, afișele care anunțau 
că duminică U.T_A va apărea 
prima oară pe stadion, după 
vacanță ți stagiul de la Moneasa, 
ta compania echipei Mureșul 
Deva. Deși programat matinal, 
ia ara 10, la concurență cu În
tinsele ștranduri de pe Mureș, 
suporterii fideli treceau, unul 
rite unul, ne la casa stadionu
lui. Cu cinci lei aveau biletul 
de intrare și un pliant in cu
lori, cu busturile coraponenților 
totului de anul trecut Dar, )a 
Încălzire se putea constata că 
unii din cei de pe pliant lip
seau, ca Tisa, Nedelcu. Schepp 
și Butaș, pe tind alții, noi la 
U.T.A-, aspiră cu emoție la un 
toc pe pliant : Tamaș, Boicu, 
Bobela și Ducadam. veniți din 
fondul de fotbaliști al orașului 
și Județului.

Tisa absentează fiind scutit 
medical după • hepatită care 
9 va reține in afara terenului 
tatregul an; Nedelcu a dat exa
men la Facultatea de educație 
fizică <fin Timișoara și a rămas 
să se relaxeze riteva zile ; 
Schepp nu a rezistat la efortul 
pregătirilor, iar Butaș cere po- 
BU in alb pentru titularizare 
și neobținind-c s-a retras pen
tru moment, ca și Schepp.

Dintre noii veniți, antrenorii 
Ion Ionesco, acum >a cel de al 
doilea campionat la U.TA, l-a 
introdus în prima formație a 
sezonului doar pe Tamaș, Înain
taș central, in virstă de 24 de 
aud, venit de la Constructorul 
Arad (antrenor N. Dumitrescu), 
Jucător trecut prin toată filiera 
Județeană, inclusiv campionatul 
sătesc. Dar iată acest „11“: Ior- 
gulescu — Bîiea, Kukla, Gali, 
(Burgin — Leac, Broșovschi, 
Vaczi — Cura, Tamaș, Coraș, 
după pauză juclnd fundașul

Gașpar și mijlocașul Bedea. în 
affiră de aceștia, U.T-A mai are 
la dispoziție : portarii Jivan și 
Ducadam, ultimul, mezinul, in 
virstă de 19 ani, fiind venit tot 
de la Constructorul Arad ; fun
dașii Bubela, 18 ani, junior de 
la U.TA și Boicu, 21 de ani 
de la Gloria Arad ; pentru cen
trul terenului și ofensivă pe 
Domide (32 de ani) menajat 
intre faza de pregătire și teste
le din această săptămină, pre
cum și pe cei care ezită să se 
înhame la carul noului campio
nat, Nedelcu, Schepp și Butaș.

Antresiorul Ion Ionescu pare 
să nu fie pus pe concern. 
Scopul principal al stagiului de 
M Moneasa și al meciurilor care 
urmează este acela de a pregăti 
și consolida echipa de bază. 
Dar. să-l ascultăm :

„Mi-am propus și am început 
de la 9 iulie un regim de pre
gătire mai pretențios, intensiv, 
eu participarea responsabilă a 
Jucătorilor. timp de 4 ere pe zL 
Lucrez ajutat de Baooș, de 
rind si de Farmati. care a 
ea noi Ia Moneasa. pentru a 
pleci tot ceea ce este bun 
tradiția arădeană- Consider

eu- 
fost 
fan

ta 
eă 

bs campionatul trecui calitatea 
Jocul oi n-a crescut suficient și 
lULrlm in această direcție pen
tru a mări responsabilitatea tac
tică a fiecărui jucător, in fieca
re acțiune. De asemenea, dorim 
■ă reali răm jocul grupat in apă
rare și atac, să fim capabili de 
pressing continuu și avansat. 
Șttm eă na este ușor, sperăm in
să să realizăm în primul rind 
asemenea evoluții care să ne 
aducă apoi și punctele acce
sare".

CSt de greu sini de realizat 
asemenea țeluri s-a văzut chiar 
din primul joc de antrenament 
cu Mureșul Deva. Chiar dacă 
a Învins cu 3—1 (3—0), chiar 
dacă Tamaș a înscris un gol 
și dă speranțe de titulari-

zare, întregul lot arădean 
(în primul rind vechii ti
tulari, îndeosebi, Broșovschi, cu 
același talent, dar greoi) ca și 
cei care deocamdată se abțin, 
de care am scris mai sus, tre
buie să reflecteze foarte serios 
la necesitatea unei pregătiri 
deosebit de temeinice pentru a 
realiza obiectivele de joc și de 
performanță propuse : la sfîr- 
șituf celui de al 61-lea campio
nat, U.T.A. să se afle pe pri
mele opt locuri, să ajungă în 
faza finală a „Cupei României" 
Și si dea loturilor reprezentati
ve cel puțin patru jucători.

în fața jucătorilor și antreno
rului lor se află încă o perioa
dă de trei săptămîni de pregă
tire în care sînt programate 
multe jocuri de verificare, prin
tre care acela de ieri, cu echi
pa cehoslovacă V.S.S. Kosice, 
apoi med la Hunedoara (30 iu
lie), turneu la Aiud (2—4 au
gust), cu F.C.M. Reșița la Arad 
(6 august), turneu la Tg. Mu
reș cu A.S.A.. Politehnica Iași 
și Gloria Buzău (11—13 august) 
și, in sfîrșit, la Arad, cu Jiul 
(16 august).

La Arad există multă dragos
te pentru fotbal. O tradiție bo
gată. evocată la fiecare pas. 
Foști mari jucători din ultimele 
trei decenii se află la Arad în 
jurul echipei. Chiar și antreno
rul Cibi Braun (cu care U.T.A. 
a cunoscut ani glorioși) a reve
nit acasă la Arad, după lunga 
activitate de la București și atît 
prezența lui rit și casa sa, un 
adevărat muzeu, chiar singurul 
muzeu al fotbalului românesc, 
deci și al echipei U.T.A., pot fi 
reconfortante pentru fotbaliștii 
arădeni. Se pare insă că tradi
ția se manifestă mai mult pe 
plan contemplativ decît in ac
țiune și aceasta este o temă la 
care trebuie să reflecte toți cei 
ce conduc sau se află în jurul 
echipei de fotbal U.T.A. și să 
curețe repede spinii de pe un 
trandafir atît de frumos... i

Aurel NEAGU

ȘTIRI • •• ȘTIRI • ••

CALITATIV SUPERIOARĂ, EFICIENTĂ!
sss fost omise... doar două 
lucruri : nu s-a făcut racordul 
)n canalizare, iar aducerea apei 
calde de ia centrala termică 
dta apropiere nu se poate rea
liza, tn rest, totul este perfect 
(Minus conștiința profesională 
• proiectanțQor și constructo
rilor).

TH4E DE REFLECȚIE 
PENTRU ANTRENORI

Clubul „Ceahlăul* duce o ac
tivitate care., poate fi definită 
ca satisfăcătoare. în cele 6 sec- 
JB activează aproape 400 de 
sportivi, de la copii și juniori 
ptnă la mari performeri. Și a- 
eest lucru este bun. Toți cei 
zece antrenori sint angajați cu 
normă întreagă, iar munca și 
rezultatele obținute de Garoafa 
Cantemir, Vasile Purcaru, Ga
briel Timpescu, Mircea Covato- 
rin. Ion Iorga, pot fi apreciate 
ea bune, fapt îmbucurător și 
încurajator pentru activitatea 
viitoare. Mai puține aprecieri 
satisfăcătoare despre Virgil Ri- 
zea (fotbal). Petre Itu (volei) și 
Constantin Vrînceanu (canotaj) 
tn a căror activitate mai apar 
șl perioade de comoditate, asu
pra cărora ei ar trebui să re- 
Becteze mai mult.

în încheiere, iată și opinia 
președintelui clubului Nicolae 
Arhire : „Ne străduim să Înde
plinim obligațiile care ne re
vin. Canotajul nostru feminin 
(ca secție prioritară) Iși face, 
cred, datoria. Dar, trebuie să 
spun că nu in condiții prea 
satisfăcătoare — pe care dealt
fel le-ați și constatat —, dar 
sper ca în viitorul nu prea în
depărtat să primim un sprijin 
mai substantial care, normal, 
ar duce ia Îmbunătățirea reali
zărilor clubului. în curind. spe
răm, se va vorbi frumos și des
pre boxerii și luptătorii din 
Piatra Neamț și, poate, chiar 
despre voleibaliste și fotbaliști".

Notă
RECOMPENSĂ PENTRU

ȘTIRI...ȘTIRI
din Juniori născuțl tn anii 196S—«3, 
• Jucat la Sibiu, pierzind cu J—1, 
<0—6) tn fața echipei locale Inter. 
Ai marcat : Netea (mln. 52 șl 63). 
Naghi (min. 76), respectiv Netedu 
(min. S3). (I. Isnesca-coresp.).

• • • GRAVE ABATERI

RAPID — DINAMO «—3 (8—1). 
Acest amical a atras, ieri după- 
amiază, pe stadionul Glulești, 
peste 13.000 de spectatori. A fost 
un meci frumos. In care tânăra 
•chips a Rapidului n-a putut tace 
tată unul adversar In vervă. Go
lurile învingătorilor au fost mar
cate In ordine de : Țevi (mln. 
32). Custov (mln. 52 din penalty) 
și Mușat (min. K). Au evoluat 
următoarele echipe :

Puriț, Pîrvu, Grigoraș (mln. 
Zalupca). A. Dumitru (mln.

— Tălnar (mln 
Vrînceanu. <D.

V.C. BIHOR — VOINȚA ORA
DEA 2—2 (1—2). Divizionara C 
Voința a jucat cu multă ambiție, 
conducted pteă In ultimul minut 
de Joc. Au marcat : E. Naghi 
(autogol. In min. 6) și Petrovici 
(min 90) pentru F.C. Bihor, res
pectiv Dobal (min. 4) șl Maghiar 
(min. 16). Antrenorul Em. Jenei a 
rulat U jucători. (Ule Gbișa-
coresp.).

F. C. BAIA MARE — MINERUL 
RODS’A 3—L. După ce au jucat 
la Sîngeorz Băi cu echipa locală 
Hebe, de care au dispus cu 9—2, 
băimărenfl. au întîlnit, tot ta lo
calitatea unde B-au pregătit, pe 
divizionara C Minerul Rodna, de 
care au dispus cu 3—1. Duminică, 
noua divizionară A va întflnl, la 
Baia Mare, de la ora 17, forma
ția cehoslovacă Jednota. (V. Să- 
Băranu — coresp.)

Un mod cu totul ciudat de 
a sancționa un jucător vino
vat de comiterea unor grave 
abateri ni 1-e oferit zilele a- 
cestea ''
F.C.M. din Galați.

Dar iată faptele. Jucătorul 
Radu Dan și-a părăsit fără 
nici un motiv echipa cu două 
etape înaintea terminării cam- 
pionatului și, în ciuda inter
vențiilor făcute de clubul gă- 
lâțean, respectivul jucător și-a 
▼ăzut liniștit de peregrinările 
sale. AMfel, a putut fi. văzut 
prin Buzău, Tg. Mureș și Pi
tești. evident nu animat de 
dorința de a cunoaște orașele 
patriei, ci (fin motive lesne de 
înțeles...

în fața acestei situații, con
ducerea clubului a hotărît aă-1 
sancționeze aspru pe- Radu 
Dan, propunîndu-se suspen
darea sa pe doi ani. Nici în 
fața acestei amenințări ducă
torii noștri de fotbal s-au o- 
tdsnuit cu joaca de-a suspen
darea), dorința de căpătuială 
a iui Dan nu a fost zdrunci
nată ; dovadă că el nu s-a 
prezentat la pregătirile echipei 
pentru noul sezon. începute 
ta ziua de 16 Iulie. A sosit la 
Oalațl — ca și cum nimic nu 
i-ar ti Intlmplat abia ta ziua 
de 21 iulie. dar conducerea 
clubului, deloc înduioșată de 
gestul mărinimos al Jucătoru
lui (selecționat recent si în- 
tr-unul din loturile reprezen
tative), a trecut la pedepsirea 
sa exemplară... Cum ? Sim
plu : A APROBAT PLECA
REA SA IN TURNEUL PE 
CARE F.C.M. GALAȚI ÎL ÎN
TREPRINDE IN ACESTE ZILE 
IN R.P.D. COREEANĂ SI 
R. p. CHINEZĂ I

Revenind la... sancționarea 
amintită, trebuie să recunoaș
tem că. Intr-adevăr, conduce
rea clubului a dat dovadă de 
o intransigență ieșită cu totul 
din comun 1

T. SIRIOPOL

conducerea echipei

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
DUMINICA 50 rUIIE Î978 UN 
NOU ȘI INTERESANT CONCURS

PRONOSPORT
cu meciuri (fin CUPA DE VARA 
care se află în plină desfășurare 
șl asigură programele de concurs 
PRONOSPORT ptnă la Inaugura
rea noii ediții a campionatului de 
fotbal.

Meciurile din cadrul acestei 
competiții devin din ce în ce mai 
disputate, tot mai multe ’ 
aspirînd la primul loc ta 
respective.

Dovadă, concursurile la 
s-au înregistrat variante 
rezultate exacte.

Inspirația dv. vă poate
însă un cîștig cu 13 rezultate e- 
xacte la concursul de duminică.

Astăzi șl mfine mal puteți de-

pune buletinele pentru concursul 
din 30 iulie a.c.

Tragerea Loto de astăzi 
transmite la televiziune 
11.
ClSTIGURILE TBAGEBII

DIN 31 IULIE 1978

se va 
la ora

LOTO

echipe 
grupele
care nu 
cu 13

aduce

Categoria 1 : 1,25 variante (au
toturism Dacia 1300) ; cat. 2 : 4,75 
a 26.797 lei ; cat. 3 : 15,50 a 5.122 
lei; cat. 4 : 33,25 a 2.388 lei ; cat. 
i : 111,50 a 712 lei ; cat. 6 : 253,25 
a K1 lei ; cat. X : 1.530,75 a 100 
te!

Report la categoria 1 : 509.000 
tei.

Autoturismul „Dacia 1300“, rea
lizat pe o variantă jucată 100%, 
• revenit participantului IOAN 
KTS din Ccpșa Mică.



C.E. de tenis de masă pentru juniori Mlinc, la narkOT,

AZI ÎNCEP PROBELE INDIVIDUALE
BARCELONA. 27 (prin te

lefon). După proba pe echipe 
și după o zi de pauză bineve
nită. în Palatul de patinaj din 
localitate se reiau vineri între
cerile celei de-a 21-a ediții a 
campionatelor europene de te
nis de masă rezervate juniori
lor. Timp de trei zile, 119 fete 
și 158 de băieți își vor disputa 
locurile fruntașe în probele in
dividuale. Printre candidate la 
un loc pe podiumul de premie
re considerați de specialiștii pre- 
zenti aici se numără și trei 
sportivi români : Eva FerenczL 
Zsolt Bohm și Simion Crișan.

Cît privește proba pe echipe 
— în care formațiile noastre au 
cucerit, după cum am anunțat 
medaliile de bronz („finalele 
mici“ avînd loc doar pentru de
partajarea în clasament), să re-

ținem 
ță de 
fetele 
băieții 
care nivelul tehnic al întrece
rilor actuale a fost mai ridi
cat, iar adversarii mult mai va
loroși. Iar dacă Eva Ferenczi 
nu ar fi avut acel unic moment 
de relaxare din jocul cu Sue
dia (ea a condus în meciul eu 
Lindvall. prima jucătoare a 
învingătoarelor, cu 1—0 to se
turi și 19—14. dar a pierdut ta 
final), echipa noastră feminină 
se putea clasa pe un loc si mm 
bun.

Miercuri noaptea tlrzta •-« 
disputat partida pentru desem
narea campioanei europene 
la masculin : U.RJSA — Sue
dia 5—2.

POLO JUNIORI ECHIPA NOASTRĂ DE TINEREI

saltul calitativ făcut ta- 
ediția precedentă (clnd 

au ocupat locul 5 iar 
locul 9), in condițiile in

Echipa noastră a condus INAUGUREAZĂ SEZONUL

Trofeul Tomis“ la volei feminin

ROMANIA CMMM 3-0

BUDAPESTA, 21 (prin telefon). 
Echipa de Juniori a României a 
trecut pe lingă o mare victorie 
In primul med susținut joi după- 
amlază, In cadrul grupei semifi
nale a campionatului european 
de polo. Intilnlnd puternica for
mație a Ungariei, principala favo
rită, susținută frenetic de p este 
500S de spectatori, sportiva noș
tri au întrecut toate așteptărBe, 
au dominat In cea mal mare par
te a timpului și — după cum 
ne-a relatat arbitrul lntemație- 
nal C. Mărcuiescti — el ar fi me
ritat să clștige. Tinerii polotțfi 
români au controlat mai mult fo
cul, el realiztnd numeroase faze 
de bună calitate apreciate de eri 
prezențt

Gazdele au deschis acord ta 
primele S minute prin Aia*. Apel 
românii au atacat ce multă de
zinvoltură. înscriind de 4 ort prta 
Costreț, S. Popescu, Sil tresa fi 
E. Ionesea. to același timp, K. 
Tudor a apărat de-a dreptul se»- 
rațional, astfel că ptnă ia utttaaa

INTERNATIONAL OE RUGBT
Echipei de tineret a țării H 

va fi dat să deschidă sezonul 
internațional de rugby: între 28 
iulie și 5 august se va desfă
șura la Harkov (U.R.S.S.) ua 
important turneu international» 
ta care vor lua parte formațiile 
reprezentative ale unor țări so
cialiste, Intre care, bineînțeles 
echipa țării gazdă, anul acesta 
participantă și ea la grupa A 
(de elită) a campionatului euro
pean. Misiunea formației noas
tre de tineret apare ta acesta 
condiții deosebit de dificilă, da* 
se speră că tinerii rugbyștl ro
mâni vor fi in măsură să re
prezinte. așa cum se euvinri 
școala românească de rugby, ai 
cărei prestigiu este incontesta
bil

CONSTANȚA. 27 (prin tele
fon). Cea de-a doua zi a tur
neului internațional de voiri 
feminin dotat cu .Trofeul To
mis" a programat partidele Fe
lonia — Bulgaria și România —* 
Canada, care au oferit publi
cului dispute dinamice, eu multe 
faze frumoase, răsplătite eu a- 
plauze.

în primul meci, echipa Po
loniei. condusă 
antrenor Hubert 
vedit o bună 
luptă, care i-a . 
vingă detașat formația Bulgariri 
cu 3-0 (11. 11. 6). Arbitraj
foarte bun : R. Kotte (Canada) 
si L Covaci (România).

Spre deosebire de ziua pre
cedentă. formația României s-a 
prezentat la intilnirea eu Ca- 
nada mult schimbată ta bine, 
jocul său avînd un plus de 
vigoare, coerentă si mai multă 
eficacitate în atac. Echipa Ca-

de cunoscutul 
Wagner, a do- 
capadtate de 
permis să to

u sibiu Începe azi
UN CONCURS

IRINEL PANULESCU IN FINALA PROBEI
DE 200 m MIXT A C. E. DE JUNIORI

trri serfi an mai obținut cali
ficarea pentru finala programa
tă vineri dimineața, la ora ÎS : 
M. DaQa Valla (Italia) 2:2330 
— record, 8. Cooper (M. BrtL) 
2:26,87 to prima serie, A. Neu- 
maoa (H.D.GJ 2:2538 in seria 
a n-a șl C. Savi-Searpont (Tta- 
Ha) 22538. C. Bielka (RJ.GJ 
2:25,11, A. Crsopek (Tolonto) 
2:2634 to seria a m-A

To< vineri dimineața L Păna- 
leoea va sud concura în seri! 
to IOS ■ Mber. iar Cristina 
Sridl to seri! to 108 m braa.

CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS-0 COMPETIȚIE IN PLINĂ ASCENSIUNE
CAMPIONS CHOI 9 ED ȚI

Sub conducerea antrenorului 
federal Valeria Irimescu și a 
doi tehnicieni mai tineri, dac 
destoinici, Ion Țuțulanu și Ale
xandru Pop, XV-le țării noastre 
părăsește Capitala astăzi, ur» 
mtad să joace mîine cu un ad
versar tacă nestabilit

Iată lotul celor 22 de Jucători, 
dintre care 20 vor fi folosiți ta 
partidele de la Harkov : funda*
— N. Stănescu (Rapid) ; aripă
— M. Aldea (Dinamo), D. Te- 
leașă (Steaua) ; centri — 
Holbau (Farul). A. Hariton (R.Q. 
Sportul studențesc), L Zafiescri 
(Steaua); mijlocași la deschide
re — St Podăreseu (R.C. Gri- 
vița Roșie), M. Marghescu (Di
namo) ; mijlocași la grămadă—, 
M. Dinu, L Vasile (ambii Fa
rul) ; înaintași, linia a treia — 
AL Riduleseu (R.C. Sportul stu
dențesc), AL Achim (Steaua)» 
I, Roman, M. Zafiescu (amb® 
Dinamo), Tr. Cioriciu (Rulmea—. 
tul Btrlad) ; linia a doua — 
Ptotea (Steaua). C. Borsara, 1' 
Urdea, D. Mușat (toți Farul) 2 
linia tatii. pilier! — V. Turle» 
(Dina mo). V. Vngureanu (C.S.M. 
Sibiu) : taloner — E. Grigor* 
fTareS. Medicul echipei : Mir» 
•ea Csariaattacseu.
_____________________________

i
JkotDc Sportive Alrlcanc

INTERNAJIONAL DE CĂLĂRIE
După ce anul trecut baza to

pică din Sibiu a găzduit între
cerile campionatului balcanic, 
începînd de azi, tot aici, se va 
desfășura un interesant concurs 
internațional de călărie (obsta
cole) la care vor participa spor
tivi din Bulgaria. Cehoslovacia 
Si România.

Dintre călăreții români, la 
startul celor șase probe incluse 
în program, vor fi prezent! 
printre alții Dumitru Velea, 
Oscar Recer. Alexandru Bozan, 
Constantin Vlad. Dania Popescu. 
Ion Popa, care s-au afirmat ta 
numeroase competiții interne si 
internaționale.

Așadar, timp de trei zile, de 
Îs ora 17, iubitorii călărie! din 
Sibiu vor putea urmări : vi
neri — proba de deschidere șt 
„Premiul C.S.M. Sibiu* : stm- 
bătă — „Premiul C.J.E.F.S.- ri 
„Premiul federației* : duminică 
— „Marele premiu al orașului 
Sibiu".

FIȘIER
VICTORIA UNUI DEBUTANT

CICLISM

14.XI.1954
Bretanla, 
și-a făcut apa- 

cicliste 
campion

Nu de multe ori s-s 
tîmplat ca un debutant 
termine victorios atlt de popu
larul și dificiliul Tur ciclist 
al Franței... Și iată, anul a- 
cesta, Bernard Hinault, con- 
curînd pentru firma Renault, 
deși se afla la prima sa par
ticipare în această mare în
cercare a rezistat tuturor a- 
tacurilor unor mai experimen
tați rutieri și a terminat pri
mul în clasamentul general 
individual

Născut la 
Yffiniac In 
nard Hinault 
riția în cursele cicliste în 
1971. devenind campion al 
Franței la categoria juniori. A 
urmat o ușoară „eclipsă* 
pentru ca. bine îndrumat șt 
pregătit de Cyrille Guimard, 
directorul tehnic al echipei 
Renault, Bernard Hinault să 
devină campion al Franței, In 
proba de urmărire în anii 1975 
și 1976, după care în 1977 a 
cîștigat lejer Criteriumul zia
rului „Le Dauphine Libără* 
și o dificilă cursă contracro-

(Urmare din pag. 1)
ti tie de deosebită anvergură. 
Pregătirile făcute la bazele 
sportive din marele oraș car
patin promit un cadru organi
zatoric pe măsura cerințelor : 
17 terenuri de joc vor sta ia 
dispoziția partieipanților. in
clusiv un modern stadion cen
tral cu 3000 de locuri, construit 
ta acest scop în incinta clubu
lui Dinamo. Toate detaliile teh-

BERNARD HINAULT

nometru : Marele Premiu al 
Națiunilor. A evitat Turul 
Franței In 1977, antrenorul său 
considerind că este încă prea... 
crud. L-a pregătit, în schimb, 
atent șl cu grijă, pentru anul 
acesta, rind Bernard Hinault 
nu l-a dezamăgit...

nice necesare bunei desfășurări 
a Întrecerilor au fost ouat la 
punct, cu multe zile Înaintea 
startului. Ca director al con
cursului a fost desemnat antre
norul emerit Marin Bâdia. iar 
arbitrii principali stat Fredy 
Reicher (Iugoslavia), la seniori 
si FL Marinescu, la tineret

IEIISMANII ROȘTRi JUIIIII
In aceste zile, to Ceho

slovacia se desfășoară impor
tante competiții international, 
de tenis pentru Juniori. Pta* 
la sfirsitul săptăminil au toc. 
la Fraga, tradiționalele Între
ceri pentru „Cupe de cristal*, 
iar intre 1 și 6 august se dto-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

la cadrul Spartachladd te- 
tereooperatiste de la Buda
pesta, la care au participat 
sportivi din Cehoslovacia. 
Mongolia. Polonia, România fi 
Ungaria, victoria in proba tar
divi dual ă de tir cu arcul a re
venit reprezentantului nostra 
Andrei Berchl (Voința Tg. Mu
reș).

ATLETISM O Rezultate <Sa 
campionatele Ungariei : măscuita, 
înălțime — Major 1,18 m ; 5 OM m 
Kiss 13:44,8- suliță — Boros 
84,46 m (campionul olimpie Ne
meth s-a clasat pe locul doi eu 
83,44 m) ; feminin : 3 009 m —
Magdolna Lazăr 8:18.» ; lungime 
— Maria Papp 6,57 m ; suliță — 
Maria Janak 57,60 m e ta cadrul 
concursului de la MalmO (Suedia)

ETIL8EUI II CEB8S10VACLA

HENRY RONO 
0 NOUĂ VICTORIE

ALGER, 27 (Agerpres). — 
Recordmanul mondial Henry 
Bob» a obținut a doua victo
rie ta concursul de atletism 
dta cadrul Jocurilor sportive 
africane., care se desfășoară m 
capitala Algeriei. Henry Rono a 
terminat Învingător ta proba de 
3 008 m obstacole, cu timpul de 
8:153 In proba feminină de 
200 m. sprintera ghaneză Hanna 
Afrlyta a stabilit un nou record 
al Jocurilor cu 23.01. Alte re
zultate : suliță Cb) — Arop (U- 
ganda) — 76.94 m ; triplusalt 
— Ehizuelen (Nigeria) — 16.51 
ta.

Finala turneului de fotbal se 
va disputa intre echipele îstge- 
riri și Algeriei. în semifinale 3 
Histria — Malawi 3—2 (2—1) 
și Algeria — Ghana 2—0 (0—0).

Rezultate înregistrate în com
petiția da baschet : feminin l 
Senegal — Nigeria 80—52 ; Ca
merun — Tunisia 104—52 : măs
cuita : Senegal — Tunisia 
75—58.

la clasamentul general pe 
medalii continuă să conduc* 
Tunisia, eu 25 medalii de aur, 
8 argint și 18 de bronz, urmată 
de Nigeria (14—5—9) și Algeria 
(11—16—16).

disputa. tnceptnd de astăzi, ’a 
Vichy, finala „Cupei Galea*, ta 
semifinale. TVanța a eliminat An
gli*, iar Cehoslovacia a ctștiga» 
ta fata Suediei.

te turneul de tenis de ta j 
ICtzbuhel (Austria), Virgini* ; 
Ruzici a învins-o cu 6—4, 5—1. -■ 
2—4 pe jucătoare* argentl- i 
nianâ Ivana Madruga. Alte ; 
rezultate : Hana Mandlikova — : 
Florența Mihal 6-7, 7—6, 6—2 ; 
Sylvia Hanifca — Elisabeth 
Ekblom ș—1, 6—1 ; Renata To
manova — Sonoe Yonezawa 
6—1, ș—1 7—5. ta concursul
masculin, Vilas l-a întrecut cu 
6—3, 6—1. pe Zlringlbl, iar Ba- 
ranji a dispus cu 7—6, 6—2 de 
Jauftari,
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