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LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
AU LUAT STARTUL IN NOUL SEZON

LOTUL

ANUL XXXIV - Nr. 8924

PLOVDIV : 
(min. 85 Stamcnov) — 
Balevsehi. Peer. Stăm- 
— Ovcearov. Kadiov, 

— Toskuv. Ivanov. Ki-
15 OM de specta- 

ioc in tribunele 
Mai* cu dorința 
evoluția lotului 
punct principal

port» lotri reprezentativ A ol țârii 
șl Loio.-rvxv Piovdrv (ă^gopa)

LOTUL A - LOKOMOTIV 
PLOVDIV 3-1 (1-0)

CAMPIONATELE MONDIALE SE APROPIE 
GIMNASTII iSI INTENSIFICA PREGĂTIRILE

J 9

Peste mai puțin de 
elita gimnasticii mondiale se va reuni din «o» pentru ie
rarhizarea valorilor, pentru încununarea es lauri a celor 
mai buni dintre cei mai buni.

Campionatele mondiale din toamnă, de care ne mai des
part atit de puține zile, au determinat o considerabili in
tensificare a pregătirilor loturilor noastre reprezentative, 
gimnastele și gimnaștii noștri fruntași dorind să confirme la 
Strasbourg renumele pe care l-au cucerit in ultimele mari 
competiții.

Zi de zi, sala de la Complexul „23 August" nu cunoaște 
răgazul. Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Marllena 
Neacșu, Dumitrița Turner și celelalte speranțe ale noastre 
pentru mondiatele din toamnă, ca și Dan Grecu, Nicolae 
Oprescu, Mihal Borș, Aurelian Georgescu, împreună cu co
lectivul de specialiști care le coordonează pregătirea, cize
lează fiecare mișcare, stabilesc toate măsurile pentru o 
reprezentare la înălțime a școlii de gimnastici românești 
in viitoarele mari confruntări.

In imagine, Nadia Comăneci, înaintea unei noi repetări — 
a cita oare in această zi 7 — la paralele, aparatul ei favo
rit, la care a înregistrat succese deosebite atit la Jocurile 
Olimpice cit și la campionatele europene.

Foto : Costin CHIRIAC

trei luni, la Strasbourg, in Franța,

Peste 
tori au luat 
stadionului _1 
de a urmări 
reprezentativ.
de atracție in primul turneu 
internațional al sezonului. Des
fășurat in nocturnă, meciul se- 
lecționabililor cu Lokomotiv 
Plovdiv a prilejuit in general 
o dispută de bun nivel tehnic. 
Mobili, cu poftă de joc. corn- 
ponenții lotului A au deținut 
inițiativa o bună parte 
timp, au desfășurat acțiuni 
dite. cursive, ciștigind in 
cu 3—X (1—0).

Scorul a fost deschis in
9 de D. Georgescu care a re
luat eu capul in stilul lui. ta 
o centrare a lui Marcu. Ace
lași Marcu a centrat in min. 
50 spre careul mic de unde 
Ștefănesca. pe fază, a reluat 
imparabil in plasă. în min. 77 
oaspeții înscriu prin Ovcearov, 
al cărui șut de la circa 35 m, 
lateral dreapta, l-a găsit nepre
gătit pe portarul Coman. Cu 
șase minute înainte de sfîrșit. 
la capătul unei acțiuni perso
nale. Crișan pecetluiește scorul 
la 3—1. De notat că în min. 
42, D. Georgescu a ratat o lo
vitură de ta llm. Arbitrul N. 
Rainea a condus formațiile :

LOTUL A : Coman — M. 
Zamfir. Mehedintu. Ștefănescu, 
Vlgu — Romilă. Iordănescu, 
Bolânl — Crișan. D. Georgescu. 
Marcu.

LOKOMOTIV
Toler
Tanov. 
bulier 
Bon ev 
rimov.

din 
gin- 
final

min.

OUMP1C - CARL ZEISS 
JENA 1-1 (1-0)

în meciul de deschidere. Lo
tul olimpic al tării noastre a 
irUfinit echipe Cari Zeiss 
Jena. Fotbaliștii români au 
marcat prin Mu’țescu spre sfir- 
Situl primei reprize (min. 44) și 
puțin a lipsit să majoreze sco
rni in min. 51. cînd Chihaia a 
ratat' nepermis. deși se afla 
singur cu portarul 1 Gelul ega
lizator reușit de oaspeți a fost

înscris în min. 72 de Vogel, ta 
o fază fixă, după o perioadă 
mai bună a oaspeților.

Arbitrul constănțean E. Bla- 
eioti a condus următoarele for
mații :

LOTUL OLIMPIC: Lăzărea- 
nu (min. 9 Lung) — Anghelini, 
Tilihoi, Agiu, Purima — Stoi
ca (min. 80 Iovănescu), Zahiu, 
Beldeanu — FI. Grigore, Mul- 
țescu. Chihaia.

CARL ZEISS JENA : Kra- 
pentin — Prauer, Hoppe, 
Schnumhase, Weise — Kurbju- 
weit. Neuper (min. 60 Vogel), 
Lindemann — Teptel, Troha 
(min. 20 Brucner), Sengewalt.

Duminică. în ziua a doua a 
turneului, la ora 18 lotul olim
pic întilnește pe Lokomotiv 
Plovdiv iar de la ora 20. în 
partidă vedetă, lotul A pe Cari 
Zeiss Jena.

Gheorghe NICOLAESCU

Simbătă și duminică

DIN NOU BOGATE ACȚIUNI 
PE AGENDA „DACIADEI"

• La Făgăraș, cea de a ll-a ediție a „Cupei U.T.C." 
la judo 0 In 8 zone ale țării are loc desemnarea echi
pelor finaliste la volei O A Vll-a ediție a „Cupei 

Mureșului și Tîrnavelor" și „Cupei Femina"

TINERI ÎNALȚ! Șl ROBUȘTI,
SPORTUL DE PERFORMANTA VĂ AȘTEAPTĂ!
Se încheie etapa județeană a vastei

programului întocmit de Comisia centrală. luni 31 iulie se încheie 
țara ultima faza de masă a vastei acțiuni de câuiare a elemen- 
caracteristici antropometrice corespunzătoare cerințelor sportului de

Potrivit 
In toată 
telor cu ________  ____ r_. „_____ ____r_______ _ , , ___  _ _
înaltă performanță. Luni, la Arad, Oradea, Buzău, Reșița, Ckfj-Napoca vor 
Ii trecuți în revistă ultimii candidați la gloria sportivă, descoperiți in cursul 
unor intensive operații de depistare, în toate mediile.

Odată cu etapa județeană se încheie investigarea în profunzime și se trece 
Ia o fază calitativ supei ioară : selecția riguroasă a celor mai cpți și mai 
iaientați dintre tinerii inaiți și robuști, orientarea lor către secții de per- 
formanjâ și centre naționcle de pregătire olimpică. întrucit opțiunile aspi
ranților pot fi subiective, ei vor fi ajutați — pe temeiul unor criterii științi
fice — să aleagă ramu-ra sportivă pentru care au realmente haruri naturale 
și aptitudini.

Tinerii selecționați din fiecare județ vor participa, începind de la 7 au- 
SUât, la o tabără centrală, e- —l-J — -----------------s —
neascâ cu sportivi celebri ai

Publicăm alăturat ultimele 
le* de județ.

in cadrul căreia vor avea ocazia să se îrrtik 
țării.
relatări de ta corespondenții noțtrl din reședl».

SATU MARE : 0 INIȚIATIVĂ TOîiîIIAMĂ
în județul Satu Mare acțiu

nea de testare a tinerilor voi
nici și robuști a cuprins toate 
mediile : 
ții. scoli, 
lat chiar 
în locuri 
dimineață, 
cu calități 
la primul _ _ ____
convocării la etapa județeană.

întreprinderi, institu- 
comune. ba s-a ape
și la mijloace ad-hoc. 
de agrement. Marți 
din cei 150 de tineri 
deosebite, remarcați 
trial. au răspuns

în orașul de reședință. 50 de as
piranți la gloria sportivă.

Dintre cei 15 candidați, su
puși atenției comisiei centrale, 
vom remarca pe următorii, in- 
cepînd cu un element de ex
cepție : elevul Otto Kiss, de ta 
Grupul școlar Unio Satu Mare 
(el însuși originar din Cărei), 
la 15 ani — 1,90 m și 71 kg ; 
Eva Kălai, elevă ta liceul .,23

acțiuni de selecție
August" din Satu Mere (origi
nară din corn. Hodod), n. 1962,
l, 75 m. 70 kg ; Oito HeU. elev 
din com. Livada, n. 1961. 1.86
m. 67 kg ; Kolom-n Simon, din 
satul Agriș, n. 1961. 1 87 m. 75 
kg ; Zoltan Szabo, elev la Lie. 
industrial 5 din Sat i Mare. n. 
1960, 1,92 m, 92 kg ; Nicolae 
Glodean, elev la Lie Industr. 4 
din Satu Mare. n. 1960. 1.90 m. 
87 kg ; muncitorul Ștefan Doka 
de la întreprindereea Unio din 
Satu Mare. n. 1959. 197 m. 82 
kg ; muncitorul Gheorghe Orha, 
de la aceeași întreprindere, n. 
1956. 1.95 m. 82 kg.

Dintre cei distinși în acțiu
nile de depistare am dori să 
menționăm pe secretarul aso
ciației sportive Unio. Iosif Tar, 
pe prof. Antoniu Biro. secretar 
al C.J.E.F.S.. pe inspectorul 
școlar prof. Ioan Lini și. desi
gur. mulți alții. De pe acum, 
independent de opțiunile comi
siei centrale, numeroși
nori au reținut tineri selecțio-

în plin sezon estival, sportul 
pentru toți rămîne ferm anco
rat în actualitate și la sfîrșitul 
acestei săptămini. prin cîteva 
competiții care rețin în mod 
deosebit atenția, toate urmind 
să se desfășoare sub însemnele 
„Daciadei".

Cea mai importantă, dat fi
ind caracterul ei republican 
este programată sîmbătă și du
minică la Făgăraș, în sala de 
sport a Liceului industrial de 
chimie. Este vorba de cea de 
a Il-a ediție a „Cupei Uniunii 
Tineretului Comunist" la judo,

antre-

(Continuare in pag. 2—3)

Vorfederația de specialitate,
participa aproape 300 de tineri 
între 14—19 ani, practic toate
..................... .. " municipiul

-ta prin
o echipă completă. în do- 
de a asigura reușita a- 
întreceri, organizatorii au 

la Făgăraș pregătiri spe-

județele țării și î. 
București, reprezentate 
cîte 
rin ța 
cestei 
făcut 
claie.
- Tot „ ________ ___
7 reședințe de județe (Bacău, 
Brașov. Buzău, __ __ _
Napoca, Iași, Ploiești), precum 
și în Capitală sint programate 
fazele de zonă la volei dîn ca-

șimbătă și duminică. în

Reșița, Cluj-

organizată de Secția sport, tu
rism și pregătire pentru apă
rarea patriei din cadrul C.C. 
ai U.T.C. si de C.N.E.F.S., prin

om 
si viata 
raționala

NU PUNEȚI ÎN REZERVORUL MOTORULUI UMAN 
MAI MULT COMBUSTIBIL DECÎT TREBUIE!

Medicii au 1ras semnalul de 
alarmă ! Omul modern, bene
ficiarul cuceririlor științei și 
ale civilizației, tinde tot mai 
mult să devină... propriul său 
dușman. Scăderea efortului fi
zic în procesul munci^, prin 
mecanizarea și automatizarea 
operațiunilor, lipsa de mișcare 
Ca birou, la volanul automo
bilului sau in fotoliul comod 
din fața televizorului), excesele 
alimentare sau de altă natură 
au făcut ca, mai ales in acest

deceniu al 8-lea al secolului 
XX, procentul bolilor de nu
triție (obezitate, diabet, atero- 
scleroză), al tulburărilor endo
crine sau al accidentelor cardio
vasculare să crească intr-un 
mod îngrijorător.

Există indici foarte preclșl 
care dau tabloul stării de să
nătate a omului și ale căror 
modificări arată predispoziția 
spre excese și, inevitabilul, 
spre îmbolnăvire. Pe această 
temă am avut o foarte inte

resantă și instructivă discuție 
cu dr. Adrian Vailiu, șeful 
laboratorului de analize al 
Centrului de medicină spor
tivă.

— Pentru început, v-ara ru
ga să ne spuneți care sint 
principalele ANALIZE ce se 
fac pentru a depista timpuriu 
tendința spre o boală degene
rativă și intre ce limite acești 
Indici pot fi socotiți normali ?

— Firește, aici este vorba, 
in primul rind, de grăsimi. Noi

dozăm LIPIDELE TOTALE din 
serul sanguin (valori normale 
între 500 și 800 mg ta mie), 
COLESTEROLUL (între 1,50 și 
2,50) și TRIGLICERIDELE (in
tre 0,50 și 1,50 mg la mie). 
S-ar mai putea adăuga GLI
CEMIA (între 0 90—1,20) și U- 
REE (pînă la 0,40 unități Ko
walski) pentru a avea □ ima-

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pnp. 2—3)

drul „Daciadci". Competiția re
zervată atit echipelor de băieți 
cit si celor de fete, va reuni 
ta acest penultim act al între
cerii aproape 800 de tineri șl 
tinere. Federația de resort s-a 
îngrijit ca ta meciurile acestor 
zone să Ce delegați cei mal 
apreciați arbitri, precum și nu
meroși antrenori divizionari, 
care vor avea ocazia să depis
teze, eventual, voleibaliști de 
perspectivă.

în fine, la Tg. Mureș, după 
reușita care a constituit-o Di- 
namoviada de natație, din nou 
o întrecere de anvergură, chiar 
dacă ea se desfășoară pe plan 
local : a Vil-a ediție a „Cupei 
Mureșului și Timavelor" și 
„Cupei Femina", care progra
mează 
fotbal, handbal, 
tenis 
sportivă.

întrecerile vor 
sute de tineri și 
asociații sportive 
ta orașe și sate.

concursuri 1a atletism, 
volei, natație, 

și orientarede masă

reunl cîteva 
tinere din 
mureșene, de



In concursul înaintea C. E. de la Praga -v. Dialog intim cu... L

de călărie

PAUL MAZILU CURSA ATLEȚILOR PENTRU REALIZAREA STANDARDURILOR CONTINUA

Șl DANIA POPESCU
CIȘTIGATORI

SIBIU, 28 (prin telefon). — Vi
neri a început, la baza hipică 
din Sibiu, în prezența unui nu
meros public, concursul interna
țional de călărie (sărituri — obs
tacole) , la care participă cei mai 
buni sportivi și cai din Bulgaria, 
Cehoslovacia și România. în pro
ba nr. ' ... - «-a
dere“, 
șansele __ _ _________ ,
doi au terminat parcursul fără 
penalizări : C. Vlad și P. Mazilu 
(România) Iată, de altfel, clasa
mentul : 1. P. Mazilu, pe calul 
Paring Op — 95,3, 2. C. Vlad, 
cu calul Prejner Op — 104,0, 3. 
K. Kaciov 'Bulgaria), pe calul 
Edem 4 p — 91,5. A doua
probă din program a constituit-o 
„Premiul C.SJbf. Sibiu*, la care 
au luat startul 10 concurenți. con- 
tracronometru. Spre surprinderea 
celor prezenți locul 1 a reveni: 
Daniei Popescu (România) cu 
calul Piersic, care a termina: 
concursul cu 0 p — 77.7. Locul 
2 a fost ocupat de A. Bozan 
(România) cu calul Călin • p — 
78 6, urmat ’ - -
• p — 90.5.

Concursul 
ora 16. cu 
Sibiu*, iar 
F.R.c.“. Duminici de la ora 14 
— o probă specială pentru Ju
niori iar de la ora 16 — J<i- 
reie Premiul al orașului Sibra-. 
La ora 16 — ultima probă. (Rie 
ION ES CU-coresp).

1, „Premiul de deschi- 
la care și-au disputat 
23 de sportivi, doar

de C. Vlad cu Sondor

Campionatele de atletism ale 
seniorilor, recent încheiate în 
Capitală, au constituit (sau, mai 
precis, ar fi trebuit să repre
zinte) o veritabilă repetiție a 
sportivilor înaintea marelui exa
men de la Fraga (C.E., între 
29 august și 3 septembrie). Spe
cialiștii 
bilitatea 
evaluări 
pe care 
tri fruntași vizavi de cerințele 
marii performanțe în lumea at
letică europeană. Aceasta si 
explică de fapt programul con
cursului, adecvat acestor cerin
țe care recomandau performe
rilor noștri de a nu mai consi
dera participarea jn serii sau 
calificări ca un simplu galop 
de sănătate in ideea (greșită) 
de a-și drămui forțele pentru 
finale, ci de a Încerca încă din 
preliminarii — așa cum, desi
gur, vor fi obligați s-o facă la 
Praga — obținerea unor perfor
manțe cit mai inalte pe care 
eventual să le repete, sau chiar 
să le depășească in întrecerile 
finale. Aceasta cu atit mai 
mult cu dt _naponalele* senio
rilor au reprezentat un bun 
prilej pentru sportivi (și toată 
lumea a știut-o) de a realiza 
standardurile fixate de FJLA

Au existat, firește, atleți care 
au înțeles acest lucru, tratînd 
pan.' parea lor in concurs cu 
toată seriueitatca și deplina

contau astfel pe posi- 
unei cit mai exacte 
a potențelor actuale 
le prezintă atleții noș-

responsabilitate. Am notat încă 
din serii și calificări pe gălă- 
țeanca Fița Lovin cu 2:00,5 la 
800 m, pe Gina Panait cu 6,50 
m, pe Doina Anton cu 6,44 m 
și pe Sanda Vlad cu 6,40 m la 
lungime, pe Eva Zorgo-Raduly 
cu 56,42 m la suliță, sau 
Argentina Menis 
disc.

Răsfoind foile 
constatăm că au 
tul de a concura 
torii atleți : 
5000 m (standard 13:30,0 — rea
lizat 13:15,0) și la 10 000 m 
(28:10 0—27:47,8), Cornel Patu- 
șinsebi la 20 km marș (1.28:00.0 
—1.26:34,4) și Constantin Stai- 
eu la aceeași probă (1.27:53,8), 
Carol Corbu la triplu (16,55 m 
— 16.59 m). Natalia Mărâșescu 
la 3000 m (9:01.0—8:55,8) și 
Maricica Puică la aceeași pro
bă (9:00.0), Gina Panait la lun
gime 
tina 
62,40 
li se 
terioarc mai bune 
n-au avut acum probă : Ileana 
Silai la 1500 m (4:07.0—4:03j ; 
Mărâșescu are 4:OL2). Adrian 
Gbioroaie la triplu (16,55 m) și 
Cătălin Aadrciea la maraton 
(2.17.-00,0—2.16 :53,5).

In apropierea s'.ar.dardurilor 
s-au aflat acum prin rezultate
le lor. urrtătorii : Bedros Be- 
drosian —10 cm la triplu. Tu-

Pe
cu 59,14 m la

de concurs, 
obținuț drep- 
la C.E. urmă- 

Ilie Floroiu la

(6.55 m — 6,66 m). Ar gen 
Menis la disc (61,00 m — 
m). Deci, 8 atleți, cărora 
adaugă 3. cu rezultate an-

sau care

dorel Vasile —9 cm la lungime, 
Georgeta Gazibara —0,1 s la 
3000 m, Cornelia Popa și Vir
ginia Ioan —5 cm la înălțime, 
Doina Anton —4 cm la lungi
me și chiar Eva Zorgo-Raduly 
—72 cm la suliță.

Cu mai multă atenție, în pri
mul rînd față de tactica adop
tată, poate că și Elena Tărîțâ 
și Fița Lovin la 800 m (ultima 
chiar și la 1500 m), Paul Copu 
și Vasile Bichea la 3000 m ob
stacole ar fi îndeplinit cerințele 
(1:59,0 si, respectiv. 8:24,0) sau 
ar fi fost undeva in apropierea 
lor.

Urmează cîteva săptămîni 
foarte importante (atit pentru 
atleții cu standard, dar și pen
tru ței care mai luptă să-1 ob
țină). tn cadrul acestei pregă
tiri trebuie avute, neapărat, in 
atenție și problemele de tacti
că generală 
de calitățile 
leții noștri, 
probabilii 
Praga.

și specială, legate 
fiecăruia dintre 
în comparație 
lor adversari,

at
eu 
la

Romeo VILARA

(Urmare dia pag. 1)

nați pentru secțiile de perfor
manță din oraș.

j--, -- _—.... . .... .

întreaga acțiune o considerăm 
aici drept o inițiativă revitali- 
zantă, tonifiantă pentru 
rea sportivă locală. 
DAN. coresp.).

mișca- 
(Viorel

GALAJI: coviPiDEin .Troieni »ep.m
Marți, pe stadionul Dunărea 

din Galați a fost mare a-. —... 
fie. S-au prezentat in fața co
misiei de selecție 30 de flăcăi 
fi 8 codane, aieși dintre cei 
peste 2000 de tineri din județ 
supuși testărilor in cadrul ma
rii acțiuni de depistare a ele
mentelor talentate si cu gaba
rit corespunzător. Prima impre
sie este dată de alura deosebită 
a acestui grup de tineri, ca si 
de aerul lor de cumințenie S., 

că
33 

din

Eugea

* J
brica de bere din Galați, n. 
1953. 1,96 m. 75 kg ; Viorel 
Florescu. elev din Tecuci, n. 
1961. 1.91 m. 69 kg ; Viorel Ser
bau. elev la Liceul industrial 
nr. 1 din Galați, n. 1959. 1,95
m. 84 kg.

Mai puține vești bune des
pre fete, din păcate. Am remar
cat dear pe Mariana Picioruș, 
elevă la Liceul industrial nr. 10 
dm Galați, n. 1961. 1.77 m. 56 
kg și pe Aurelia Pohrib. elevă 
la Laccul industrial din Tecuci.
n. 1962. 1.77 m. 77 kg.

Dintre cei mai merituoși 
-Căutători de aur*, să-i notăm 

prof. Dumitra
Stanriu. CoosUzln Anchel «: 
Marin Vohreseu din Galați s: 
Petrzeă F' :>rzru din Tecuci 
(Telemae SIRIOPOL. coresp.).

Răspunztnd invitației federației 
de baschet a R, P. Chineze, re
prezentativa masculină de baschet 
a Româiuei va participa, săptă- 
mlna viitoare, la un turneu inter
național care va avea loc la Pe
kin. Echipa țării noastre tace par
te din grupa B, alături de echi
pele Iugoslaviei, R. P. Chineze, 
R.P.D. Coreene și Selecționata o- 
rașului Pekin. Grupa A este al
cătuită din formațiile Mexicului, 
Olandei, Japoniei, Filipine și Se
lecționata „1 August* a armatei 
R. P. Chineze.

„MEMORIALUL TRAIAN VUIA"
LA AE10M03ELISM

•ctr

mentionam de la început 
dintre cei 38 dc candidați, 
mai puțin de 16 provin _ „
mediul rural (6 numai din co
muna Independența, care a m-i 
dat sportului românesc nume 
de răsunet !). Ceva mai puțin 
Plăcută a fost ținuta aspiran
ților. care au venit fără echi
pament sportiv si care au ma
nifestat oarecare stingăde In 
mișcări (ceea ce nu e o notă 
bună pentru profesorii de edu
cație fizică din județ !).

Atenția ne-a fost de la În
ceput atrasă de doi tineri

BISTRIȚA-NĂSĂUD : OPTITM
Ampla acțiune de depistare a 

elementelor cu gabarit wxare. 
desfășurată in județul Bistrița- 
Năsăud. a dat roadele așteptate, 
aducind in vizorul ere—log, de 
Investigare peste 200 de tineri, 
în prealabil, colective formate 
din oameni competent! si exi
geați au cutreierat cele mai în
depărtate zone ale județului, 
testind fiii muncitorilor fores
tieri. ai minerilor din Rodna. ai 
constructorilor si țăranilor co
lectiviști. Multi dintre aceștia 
și-au declarat opțiunea pentru 
atletica grea, pentru lupte, box. 
haltere, precum si pentru alte 
ramuri sportive.

Luni dimineață, la baza spor-

JOCURI DE HANDBAL
In Sala sporturilor din Brașov 

s-a disputat recent un turneu in
ternațional de handbal masculin, 
la care în afara formațiilor Steaua 
și Tractorul Brașov a luat parte 
și echipa L.T.V. Wupperthal. 
Competiția a fost cîștigată de 
handbaliștii de la Steaua, care au 
Învins cu 19—9 (8—2) formația
oaspete și cu 23—11 (9—6) pe Trac
torul Brașov. Locul secund a 
fost ocupat de jucătorii brașoveni. 
Învingători cu 20—11. (10—4) 
fața lui L.T.V. Wupperthal. 
Gruia — coresp.)

Joi după amiază pe terenul 
parcul sportiv Dinamo a avut 
o întîlnirș amicală de handbal 
între echipele masculine Dinamo 
București și Dynamo Berlin. Me
ciul s-a încheiat cu victoria hand
bal) știlor bucureșteni : 19—18
(10—9), prin punctele înscrise de 
Cosma 5, Bedivan 5, Paizan 4, 
Tase 2, Covaciu 2 și Oprea. Oas
peții vor mai evolua azi. de la 
ora 17,30 tot pe terenul, Dinamo 
In compania formației Metalul 
București.

In 
(C.

din 
loc

attm N1DEII •MBATiniEtB DE DEPISTARE
Din cei 100 ăe tineri De care 

i-a scos la iveală vasta acțiu
ne de jăscoiire* a Doteoțialu- 
hzi sportiv al radețuhri Suceava, 
au fost reținu U. deocamdată. S 
adolescent; care întruneau rah- 
tăti-e pr.nv.re cerute de regula- 
rnentul ODerztiei. Azn mențio
nat : deocamdată. întrunit ocea
nele sDorfive mdetene au soli
citat Ineârtirinta de a continua 
•cttudea șină la inaugurarea

PEYTPl AI LEUCA CREA
tivi „Progresul* din 
panind punct etapei _ _____
coausia a trecut în revistă toți 
tinerii selecționați și completind 
fisele individuale a retinut pe 
cei ce întruneau condițiile pen
tru a fi convocați la tabăra 
centrală. Aceștia sînt următorii 
5 : Hie Fop. din com. Salva, n. 
1960. 1.90 m — îndrumat spre 
atletism ; Dan Rus, elev Ia Li
ceul „Andrei Mureșanu” 
Bistrița, n. 1961. 1.93 m — 
chet : Nicolae Istrate. din 
Feldru. n. 1961. 1,88 m ;
Tîplea. din Bistrița, n. 1960. 1.93 
m și Stelian Dobrin, elev 
Liceul de construcții din Bis
trița, n. 1961. 1.88 m — toți trei 
îndrumați snre handbal.

S-au evidențiat în cursul 
campaniei de depistare a ele
mentelor talentate : nrof. Leon 
Pașcu de la liceul ..Andrei Mu- 
reșanu* și prof. Horia Ștefă- 
nescu. de la Clubul sportiv șco
lar din Bistrița. (Ion TOMA, co
resp.).

Bistrița, 
județene.

din 
bas- 
com.

Ion

la

taberei centrale si a mai supu
ne testării alte noi elemente de 
excepție.

Cei 9 de care vorbeam si ca
re s-au distins pe stadionul 
Arini din Suceava, marți dimi
neața. cu prilejul etapei jude
țene. sint : Grisore Cutaș. elev 
dm Vatra Dornei. n. 1960. 1.90 
m. 82 kg — îndrumat 
handbal ; Simîon Morar, 
din Solea, n. 1962. 1.90 
kg (volei și baschet) ; 
Moroșan. muncitoare la 
ea de sticlă din Fălticeni. _
1959. 1.81 m. 68 kg (baschet și 
canotaj) ; Marius Popescu, elev 
din Cimpulung Moldovenesc, n.
1960. 1.94. 84 kg (baschet) :
Cornel Beclea. elev din Fălti
ceni. n. 1962. 1,39 m. 72 kg (vo
lei) ; Laurențiu Bălău, elev din 
Fălticeni, n. 1963. 1.85 m. 82 ka 
(volei) : Constantin Birsan, elev 
din Fălticeni, n. 1962. 1.83 m. 73 
kg (volei) : Gabriel Dalbu, e- 
lev din Fălticeni, n 1961. 1.83 
m. 74 kg (volei) ; Brindușa Co- 
jocaru. elevă
1961. 1.80 m. 
atletism).

Cu prilejul 
tare s-au 
Gheorghe Onica din Horodnic 
de Sus. antrenorul Vasile An- 
dronic din Cimpulung Moldove
nesc. prof. Marius Enache din 
Fălticeni, activistul Constantin 
Filipovici din Gura Humorului, 
antrenorul Miisai 
din Suceava — toti aceștia pro- 
mițînd că nu consideră acțiu
nea încheiată ! (Valerian DURA, 
coresp.).

spre 
elev 

m. 75 
Elena 

Fabri- 
n.

din Fălticeni, n. 
62 kg (canotaj și

acțiunii de depis- 
evidentiat : prof.

Sprinceană

CAMPIONATELE DE SCRIMA PENTRU JUNIORI MARI
TG MUREȘ, 28 (prin telefon), 

tn localitate s-au desfășurat ul
timele probe din cadrul primei 
faze a finalei campionatelor de 
scrimă rezervate juniorilor mari. 
Iată și clasamentele :

Spadă, echipe :
Mare 10 p., 2. C.S.S. Olimpia Cra
iova 8 p„ 3. Progresul București

Constanța 3 p., 5. 
S. Electroputere

i. c.s. Satu

3. 1
6 p., 4. C.S.S. 
I.E.F.S. 2 p.,
Craiova 1 p.

Sabie, echipe:
rești io p., 2. C.S.S. Slobozia 8 p-, 
3. C.S.S. 1 București 4 p (31 asal
turi cîștigate), 4. C.S.S. Unirea 
Iași 4 p (30), 5. Tractorul Brașov
4 p. (23), 6. C.S.M. Iași 0 p.

1. Progresul Bucu-

Conform regulamentului, pentru 
faza a Il-a a finalei se califică 
primii 12 trăgători, iar la echipe 
primele 6. Dintre surprizele com
petiției, cea mai mare o consti
tuie absența echipei de sabie Vic
toria Cărei la următoarea fază. 
Deși a înregistrat două succese 
in semifinale (unul chiar la Pro
gresul București, prima clasată !), 
totuși formația tinerilor sabreri 
din Cărei a fost eliminată la 
coeficient (numai +2, față de +12, 
Progresul și +5, C.S.M. Iași). De 
remarcat buna organizare a În
trecerii, asigurată de federația de 
resort, în colaborare cu comisia 
Județeană de scrimă. (Constantin 
ALBU, coresp.)

Șl ÎN PROFESIE, ȘI
Dialogul nostru a început, întîmplăto 

ani. Poate de aceea am fost tentat ca în 
la această vîrstă, un tinăr realizat, Laurent

— C 
si, se d

— C 
Vîlcea, 
m-a h 
în sfri 
îndeml 
valoros 
ma oai 
lei a 
multi 
slăbănt 
căuta 
portat 
titudin 
din c 
pe n 
i-am f 
cal a ti 
verigă, 
altele, 
cu Din

— Cred că din tot ce mi-am 
propus în anii de formare a 
mea ca om și sportiv, am 
realizat totul. Dar mai cred că 
împlinirea nu este un proces 
cu limite în timp și eforturi. 
Viața omului este un marș con
tinuu de la un capăt la altul 
al ei, iar împlinirea este un 
lanț ale cărui verigi sînt tot 
atitea etape ce trebuie neapă
rat parcurse. Și, cînd faci și 
sport de performantă, verigile 
se dublează o vreme... Con
cret. anul trecut am desăvîr- 
șit o verigă importantă : am 
terminat Academia de Științe 
Economice. Dar n-am terminat 
de învățat, căci pentru a pu
tea profesa trebuie să inveți 
permanent, să te încadrezi în 
ritmul rapid al noului... 
Mi-am făurit si un cămin. în
călzit de gingășia unui copil. 
Avem o fetită de doi ani.„

Lotul român pleacă mîine spre
Pekin, în următoarea componență:

Ivas- 
l, că- 

Gh.
D.

Cernat, Oczelak, Niculescu, 
cencu, Uglai, Opșitaru, David, 
pușan, Fluturaș, Netolitzchi, 
Dumitru, Mihuțâ. Antrenori : 
Niculescu și H. Tursugian.

★
La ediția a 17-a a turneului 

ternațional de baschet fem 
dotat cu „Cupa Mării Neg. _ 
care va avea loc în Sala sportu
rilor din Constanța, între 2 și 6 
august, au confirmat participarea 
echipele naționale ale Cehoslova
ciei, Poloniei, Ungariei, R. D. 
Germane. Țara noastră va fi re
prezentată de selecționatele A și 
B, ultima participind in afară de 
concurs.

■■

fie ma 
cînd r 
volei 
de dai 
la can 
la sfii

Pe aeroportul Geamăna 
Pitești a avut ioc, intr-o 
ga* zare bună, etapa finală a 
concursului .Memorialul Tra
ian Vuia* ia aeromodele — 
zbor liber, din cadrul compe
tiției sportive naționale „Da- 
eîada*. Au participat 206 con
curenți, din 35 de asociații 
și cluburi sportive, reprezen
tând 16 județe. S-au efectuat 
peste 1400 de lansări, din care 
306 au fost notate cu punctaj 
maxim. După 4 zile de con
curs pe primele locuri s-au 
clasat : Planoare Al : juniori
— Cornel Mangalia (CLS.U. Ga
lați) ; pe echipe : C.S.U. Ga
lați ; tineret : Constantin Colo- 
nescu (Dacia Pitești) ; echipe: 
Dacia Pitești ; seniori : Crin
gu Popa (AVIA București) ;
echipe : AVIA București. Pla
noare A2 : juniori — Cornel 
Mangalia ; echipe : Voința Pi
tești ; tineret : Tudorel Avra- 
mescu (Oțelul Galați) ; echipe: 
Dacia Pitești ; seniori : Dandu 
Petrescu (AVIA București) ; e- 
chipe : AVIA București. Pro
pulsoare Bl: juniori — Cornel 
Mangalia ; echipe : C.S.U. Ga
lați : tineret : Lucian Sirian 
(Oțelul Galați) ; echipe Oțe
lul Galați ; seniori : 
Popa ; echipe : AVIA 
rești. Propulsoare B2 :
— Constantin Wever 
Galați); echipe: C.S.U.
tineret : Viorel Sălișteanu (O- 
țelul Galați) ; echipe : Oțelul 
Galați ; seniori : Petre Cucu- 
ianu (AVIA București) ; echi
pe : AVIA București. Motomo- 
dele CI : juniori — 
cean (C.S. Onești) ; 
Cimentul Turda ;
Cringu Popa ; echipe : 
frig Cluj-Napoca. (Ilie 
NU — coresp.).

din 
or-

Cringu 
Bucu- 

juniori 
(C.S.U. 
Galați;

Ion Vrîn- 
echipe : 
seniori : 
Tetrno- 

FEȚEA-

★
Activitatea Internațională con

tinuă și pentru echipele de Ju
niori. Astfel lotul de juniori I 
va lua parte la tradiționalul tur
neu „Cupa Start*, găzduit de ora
șul bulgar Dimitrovgrad între 1 și 
• august ; formația de cadete va 
susține, intre 4 și 6 august, în Iu
goslavia. la Bor, examenul difi
cil al Balcaniadei junioarelor L
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OMUL ȘI \
(Urmare din pag 1)

gine aproape completă a 
tabolismului proteinelor, 
cidelor și grăsimilor.

— Dumneavoastră, care 
uitat și ați... citit in sîngele 
a zeci de mii de oameni, ce 
părere aveți : există o tendin
ță de creștere a valorilor pe 
care le-ați amintit ?

— La mulți cetățeni, da ! De 
multe ori. vâzind in eprubetă 
serul sanguin de aspect mo
dificat al unui pacient sînt 
gata să-mi închipui omul. Văd 
un cetățean pletoric, congesti
onat, sedentar, probabil hi
pertensiv, în mod sigur gur
mand. Analizele arată va+jui 
mult ridicate ale lipidelor. Este 
un candidat sigur la obezitate, 
cu tot cortegiul de mari ne
plăceri ale acestei maladii. îmi 
amintesc, din anii studenției, 
de o admirabilă replică a ma
relui și regretatului profesor, 
dr. N. Gh. Lupu. în clinica 
sa a fost internat un faimos 
actor, cunoscut pentru excese
le sale alimentare și... bachi- 
ce. „Profesore, i-a spus acto
rul, nu pot rămine în spital 
mal mult de 14 zile. Să fie 
clar !“ La care profesorul i-a 
răspuns : „Maestre, dumneata

Ce. am văzut joi : alergări fără 
„firmă", concurenți puțini (ca de 
obicei), din nou hituri, două sau 
trei sosiri ceva mai „incandes
cente* și... cam atît. Ce am mai 
constatat însă — șl asta ar tre
bui să dea serios de gîndit celor 
în drept — este faptul că cei care 
vin la curse Joia după-amiază 
sînt din ce în ce mai puțini. Cre
dem că una din cauze, poate cea 
mal importantă este și calitatea 
scăzută a programului oferit. Atît 
timp cît se va persista In ideea 
menținerii unui număr sporit de 
alergări dar cu concurenți puțini 
și nu invers și atît timp cît se 
va continua cu varianta hlturilor. 
șansele de a se înregistra o cifră 
mai mare de spectatori rămîn mi
nime. Gîndim că organizatorii ar 
trebui, în primul rînd, să aibă în 
vedere latura spectaculară a reu
niunii și apoi cea comercială, de
oarece neglijînd-o pe prima o 
compromit pe cealaltă. Și că a 
sosit momentul să se treacă la

me- 
glu-
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SCADE NUMĂRUL
măsuri menite să înlăture atmos
fera de plictis (ca să nu spunem 
altfel) existentă în momentul de 
față pe hipodrom, fiindcă altmin
teri s-ar putea să ajungem in si
tuația, deloc plăcută, de a con
semna paritate între numărul 
spectatorilor și cel al salariațllor. 
Dar să revenim la curse. Din an
samblul rezultatelor am reținut 
victoriile repurtate de Vameș 
(ne-a plăcut felul în care mînzul 
a terminat cursa), Abil (a treia 
victorie în decurs de o lună), 
Olena și Cravata, ultima adjude- 
cîndu-și cu multă siguranță lutu
rile „Premiului Livezenl*. Dacă 
lui S. Onache nu i se poate re
proșa nimic, am vrea totuși să 
știm ce explicații ar putea da 
Fl. Pașcă referitor la evoluțiile 
mai mult decît mediocre avute de 
această iapă în ultimul timp ? Re
zultate tehnice : Cursa I : 1. Tur
ban (I Moldoveanu) rec. 1:39,7, 
2. Hemina, 3. Szuchl. SimDlu 2, 
ordinea 16, ordinea triplă 193.
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— Cum 
vezi actuala 
te-ai întors la

— Este mai____ ___________
aliniate în ultimii 5—6 ani. în 
primul rînd pentru că dispu
ne de mai mulți jucători de 
valoare apropiată. în anii tre- 
cuți din lotul de 12 prezentau 
garanție doar 7—8 oameni. A- 
cum, cred că ne putem bizui 
pe întregul ..12“... ..în plus 
am constatat, în cele citeva 
zile de convocare, că băieții 
muncesc din toate puterile.

— Ce șanse îi acorzi echipei 
la campionatul mondial ?

— Seria e grea, iar grupele 
semifinale și mai grele. Dacă 
vom ciștiga seria, cu siguran
ță vom disputa locurile frun
tașe.

— Se spune despre tine că 
ești un temperament vulcanic, 
poate prea vulcanic. Ce zici ?

— Știu. Și nu văd nimic rău 
în asta. Eu nu m-am conside
rat niciodată un simplu exe
cutant. ci și un participant 
conștient la propria-mi pregă
tire. îmi place să spun lucru
rilor pe nume, să spun și să 
confrunt ce gîndesc, chiar dacă 
uneori judecățile mele nu co
respund sau nu plac altora.

echipă, la 
începutul lunii ? 
bună decit cele I

I
I
I
1
I
I
I
1

respund sau nu plac
Dar de la muncă nu m-am 
dat niciodată în lături, fiindcă 
numai prin muncă serioasă am 
răzbit și In profesie și In per
formanță...

I
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IȚIONALA I
I
I
I
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acest
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noastre di-

16,30).
F. C. Baia Mare

I

IN IMPORTANTE CONCURSURIMOTOCICIIȘTII
® Campionatul național de vite

ză în circuit continuă duminică 
cu etapa a patra pe un traseu 
ales în orașul Sibiu. In program 
figurează întreceri la 7 clase.
• .Cupa Mobra" la motocros 

se desfășoară mîine la Zărncști. 
Primul start se va da la ora 10. 
Evoluează alergători de toate ca
tegoriile, concursul constituind și 
o nouă verificare a stadiului pre
gătirilor efectuate de membrii lo
tului reprezentativ pentru „Cupa 
Prietenia" (6 august — la Sf. 
Gheorghe).

După o serie de teste, aler
gătorii de dirt-track se aliniază 
mîine la startul campionatului 
republican, ediția 1978. Reuniunea 
inaugurală va avea loc pe pista 
stadionului Metalul din Capitală, 
(șos. Pantellmon), cu începere de 
la ora 10,30. Participă motocicliști 
din Sibiu, Brăila, Arad și Bucu
rești. Printre favoriți se numără 
Gh. Sora, I. Bobiineanu, N. Rîu- 
reanu. C. Voiculescu, precum si 
tinerii P. Ionel și M. Dobre, în 
evident progres.

V.S.S. 
Politehnica 

Subctița 
Iași' —
C.S. Tîr- 
16); Chi- 

Vîlcea — Sirena Bucu- 
17) și Flacăra roșie — 
Vulcan (teren Flacăra

licitare. In sfîrșit, trebuie lup
tat energic Împotriva abuzului 
de medicamente, la mulți oa
meni existind tendința de a se 
îndopa eu pilule. Mișcarea are 
_un efect salutar și asupra sis
temului nervos central. Statis
ticile ne arată, de pildă, că in 
lumea sportului procentele de 
stări nevrotice, astenice, de
presive sînt practic nule.

— Ca medic de laborator, ee 
recomandați în privința ali
mentației ?

— S-a stabilit că nevoia de 
proteine în 24 de ore este cam 
de 1—1,3 gr pe kilocorp, dife
rențiat, in funcție de virstă și, 
bineînțeles, mai mult la copii. 
Așadar, unui om îi sînt nece
sare earn 70—80 grame de pro
teine pe zi, din care jumătate 
de origine animală (carne, ouă, 
lapte. brînzeturi) și jumătate 
de origine vegetală (leguminoa
se, uleiuri). Trebuie evitat a- 
buzul de grăsimi animale (un
tură, unt, smîntină, frișcă), de 
hidrați de carbon (care se pot 
transforma prin metabolizare 
în grăsimi), de amidon. Foarte 
nocive sînt, mai ales, zaharu- 
rile rafinate, cu o mare con
centrație de glucoză. Dar, prin
cipal este ca tot acest combus
tibil să fie consumat, spre a 
nu rămîne reziduuri. Ele se 
depun lent, insidios și, din 
păcate, cel mai adesea — ire
versibil. Consumul trebuie sus
ținut prin mișcare, prin exer
cițiul fizic, prin sport. Hipo- 
crat, părintele antic al medi- 
cinei, spunea: „Cu cit cureaua 
este mai lungă, cu atît viața 
devine mai... scurtă".

Cită dreptate a avut 
mare înțelept !__

TESTELE FIZICO-TEHNICE 
iȘI PARTEA LOR „NEVĂZUTA

Despre partea „văzută" a 
testelor fizico-tehnice. pe care 
le-au trecut în urmă cu trei 
zile jucătorii echipelor divizio
nare A. s-a spus, în esență, 
cam tot ce era de spus. Ar mai 
fi de adăugat, totuși, că, in 
comparație cu prima ediție a 
testării, care a avut loc în 
primăvara acestui an. actuala 
„sesiune" a marcat un real 
progres evidențiat. înainte de 
orice, de rezultatele înregistra
te pe ansamblul acțiunii de e- 
xaminare a fotbaliștilor noștri 
fruntași care au promovat, cum 
s-ar zice, „in bloc", obținînd cu 
acest prilej și „certificatul de 
atestare" de participare la în
trecerile noului an competițio- 
nal.

A existat însă și o parte 
„nevăzută" a acestor teste. A- 
ceea care, de fapt, a stat la 
baza reușitei jucătorilor noștri 
fruntași în lupta pentru înde
plinirea baremurilor si a 
punctajului necesar atestării. 
Aceea care, echivalată in timp, 
a însemnat multe ore de lucru 
in antrenamente, pe pista de 
atletism sau pe gazon, cu sau 
fără minge, pe caniculă sau pe 
ploaie, in dimineți începute 
adeseori foarte devreme și in 
după-amieze incheiate. nu o 
dată, dincolo de pragul inse
rării.

Nu știm dacă această muncă 
asiduă în antrenamente, nevă
zută, nospectaculoasă. dar sim
țită din plin de jucătorii echi
pelor din primul eșalon divi
zionar, a fost in Întregime ur
marea unei schimbări de fond, 
ca atitudine, în ceea ce pri
vește pregătirea lor în spiritul 
marii performanțe. Cert este 
insă că. spre deosebire de tre
cut, chiar cel apropiat, se 
poate vorbi acum de un rela
tiv progres pe planul respon
sabilității ■ :...................„
individuale si colective, fotba
liștii noștri fruntași înțelegînd, 
se pare, că fără un nivel de 
pregătire superioară nu se poa
te rezista, în viitor, în com
petițiile interne șl. cu atît 
mai mult, nu se va putea pă
trunde în elita fotbalului in
ternațional. Și acest lucru este 
foarte important de reținut, 
chiar dacă pe unii — greu de 
spus cîți — i-a convins mai 
curind teama că vor rămîne în 
afara gazonului și mai puțin 
Imaginile deosebit de sugesti
ve oferite de „El Mundialul" 
argentinian.

Partea nevăzută a testelor 
fizico-tehnice a avut, deci, un 
puternic șl decisiv suport mo
ral. Dar a avut în același timp, 
ca factor mobilizator de ener
gii. și nu mai puțin hotăritor 
în reușita finală, grija antre
norilor de a nu risca cu ni
mic, tn perspectiva sezonului 
competițional de toamnă, des- 
completarea loturilor proprii cu 
eventualii corigenți. Așa se fa
ce că la marea majoritate a e- 
chipelor divizionare A progra
mul de antrenament din prima

față de obligațiile

t A.7I ȘI MÎINE, BOGAT PRO
GRAM DE JOCURI AMICALE. In 
cadrul pregătirilor pentru 
campionat echipele 
vizionare «usțin alte meciuri a- 
micale cu caracter de verificare, 
după următorul program :

ASTAZI : F. C. Bihor -------
Kosice (ora 17,30) ;
Timișoara — Spartak 
(ora 17,30) ; Politehnica 
Gloria Buzău (ora 17) ; 
goviște — Dinamo (ora 
mia Rm. 
rești (ora 
Progresul 
roșie, ora

MÎINE :
Jednota Moldava (ora 17) ; F. C. 
Corvinul — U.T.A. (ora 11) ; Mu
reșul Deva — Jiul (ora 11) ; O- 
limpia Satu Mare — „U“ Cluj- 
Napoca (ora 11) ; F. C. Argeș — 
Delta Tulcea (ora 11) ; Poiana 
Cîmpina — Sportul studențesc 
(ora 11) • Progresul Corabia — 
Universitatea Craiova (ora 10,30) 
și Avintul Reghin — A.S.A. Tg. 
Mureș (ora 11).
• LOTUL NATIONAL DE JU

NIORI — AUTOMECANICA ME
DIAȘ 3—0 (1—0). Reprezentativa
de juniori care se pregătește In 
tabăra de la Sighișoara a susți
nut un meci amical la Mediaș, 
cu divizionara C din localitate, 
Automecanica. Juniorii au învins 
cu 3—0 (1—0), prin golurile în
scrise de Ian cu (min. 20), Po
pescu (min. 61) și Catinca (min. 
70). (I. Turcu — coresp.)

exclusiv pe ideea pre- 
pentru teste. Și aici, 
s-a greșit, testele de- 
în acest fel, un scop 
Ceea ce nu este deloc

etapă a actualei perioade pre
gătitoare de vară a fost axat 
aproape 
gătirii 
credem.
venind, 
în sine.
în folosul unei instruiri reale 
și pe deplin utile jucătorilor 
care trebuie să se pregătească 
acum, în aceste zile de vară, 
pentru campionat. Lucru care 
presupune o anumită gradarea 
efortului și succesiune a ele
mentelor de conținut din pro
gramul de antrenament, o anu
mită pondere a factorilor jo
cului în raport cu distanța fa
ță de competiție, o utilizare 
rațională a unor mijloace cit 
mai variate care să urmăreas
că nu performanțe într-o pro
bă fizică sau tehnică oarecare, 
ci aducerea treptată și sigură 
in forma sportivă pe care o 
pretinde o bună comportare în 
meciurile campionatului. Pen
tru că in sezonul oficial care 
vine echipele divizionare A se 
vor întrece între ele nu la 
teste, iar cu adversarii noștri 
din competițiile oficiale euro
pene nu ne vom confrunta in 
alergări pe pistă, de pildă, 
care pot fi cel mult mijloace 
de îmbunătățire a capacității 
de efort.

Pe undeva, o asemenea gre
șită orientare a pregătirii din 
această etapă a fost favorizată 
și de stabilirea, puțin inspira
tă, a datei pentru trecerea tes
telor fizico-tehnice. Credem că 
era mai firesc și mai utU ca 
această acțiune să aibă loc cit 
mai aproape de încheierea pe
rioadei pregătitoare de vară, 
adică cu aproximativ 8—10 
zile înaintea începerii campio
natului. Atunci cind echipele, 
aflate în pragul startului, ar fi 
prezentat jucătorii pregătiți 
pentru competiție și cind o 
bună instruire în general ar 
fi avut, fără îndoială, ca efect 
și îndeplinirea baremurilor fi
zico-tehnice. Dar faptele sînt 
consumate acum și toată dis
cuția vizează, evident, ceea ce 
va trebui să se aibă în vedere 
în viitor. în această idee, s-ar 
putea înscrie și o eventuală 
revizuire — în sensul sporirii 
gradului de exigență și dificul
tate — a unora dintre probele 
testării jucătorilor divizionari A. 
Ne referim în special la pro
bele tehnice specifice fotbalu
lui. în ce privește probele fi
zice — chiar dacă unora au 
Început să li se pară cam u- 
șoare — credem că, deocam
dată. este bine să rămină așa 
cum sînt. Măcar de ar îndepli
ni toți jucătorii noștri, fără ex
cepție și aricind, haremurile 
actuale. Nu numai atunci cind 
se pregătesc special pentru 
atestare. Am realiza astfel un 
pas. poate nu prea mare, dar 
sigur, pe calea adevăratei per
formanțe.

Mihai IONESCU

ȘTIRI • ȘTIRI
• C.S.M. DROBETA TB. SEVE

RIN — AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
1—3 (1—0). Noua divizionară B a 
deschis scorul prin Niță I (min. 
30 — din 11 m), dar a cedat după 
pauză, clud bucureștenii au punc
tat de trei ori prin Munteanu 
(min. 48) șl Niță II (min. 43 șl 
M). (M. Focșan — coresp.)

• „CUPA MINERULUI", ajunsă 
la a m-a ediție, se va disputa In 
această vară intre 4 sl 6 august 
la Baia Mare. Vor participa for
mațiile N.K. Maribor (Iugoslavia), 
Olimpia Satu Mare, Minerul Cav- 
nic și echipa organizatoare, F. C. 
Bala Mare.
• CURSUL DE PERFECȚIONA

RE A ARBITRILOR DIVIZIONARI 
A Începe luni, la Suceava. Vor 
participa, timp de 4 zile, arbitrii 
din lotul A și cei care au absol
vit în iarnă cursul de la Brașov, 
armind ca toți să susțină la 
Suceava testele fizice și teoretice.

U.E.F.A. CONFIRMĂ : UNIVERSITATEA CRAIOVA, F.C. 
ARGEȘ SI POLITEHNICA TIMISOARA DEBUTEAZĂ PE 

TEREN PROPRIU IN CUPELE EUROPENE
Ul.F.A. a comunicat forului nostru de specialitate că trei dintre 

echipele românești de club, participante la competițiile europene 
intercluburi — Universitatea Craiova. F.C. Argeș și Politehnica Ti
mișoara — vor debuta în actuala ediție pe teren propriu. Astfel, la 
13 septembrie acestea vor întilni acasă formațiile Fortuna Dusseldorf 
(Cupa cupelor). Panathinaikos Atena și, respectiv, o echipă încă ne
desemnată din Ungaria (in Cupa U.E.F.A.). Returul celor trei partide 
va avea loc la 27 septembrie, în deplasare. Reamintim că la 16 
august, Steaua va debuta în Cupa campionilor europeni întilnind 
în preliminarii, la Monaco, echipa locală cu același nume.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTAZI MAI PUTETI 

DEPUNE BULETINELE PENTP.U 
CONCURSUL PRONOSPORT DE 
MlINE 30 IULIE 1973.

In concediul dv., la munte sau 
la mare, jucați la LOZ IN PLIC.

CÎȘTIGURILE TRAGERII „LOTO 
2“ DIN 23 IULIE 1978. Categoria 
2 : 6 variante 25% a 11.308 lei ; 
cat. 3 : 11,75 a 5.774 lei ; cat. 4 ;

CBRVINHL (SIE IWTARITA
SJ SE AFIRMI

în campionatul trecut. Corvi- 
nul Hunedoara s-a prezentat ca 
un alergător de demifond. in
tr-o cursă eliminatorie, blocat 
in coada plutonului, cu toate 
speranțele sale in finișul de
clanșat pe ultima turnanta. 
Susținindu-1 cu forte nebănuite, 
s-a clasat pe un onorabil loc 
8 final. Concomitent s-a pulve
rizat și un mai vechi complex 
de inferioritate.

De la poziția ciștigată. de 
la valoarea dobindită. de la do
rința confirmării prin autodepă- 
șire (obiectivul echipei pentru 
viitorul campionat : un loc in
tre primele șapte echipe ale 
țării) a pornit Corvinul la ata
carea noului sezon. Instruire 
„la cataramă". deci, axată pe 
două mari deziderate : prezen
tarea cu bine la testele inițiate 
de F.R.F.. alcătuirea și pregă
tirea unei formații cu eficaci
tate sporită.

Prepararea testelor n-a fost 
abordată ea un scop in sine. 
Antrenorii Ilie Saw si Remus 
Vlad au conceput-o ca pe un 
mijloc de pregătire, acoperirea 
repetată a ..testelor" fiind in
clusă în planul de antrenament, 
alternată deci cu meciurile- 
școală („in familie") și cu cele 
amicale susținute. Pe pista sta
dionului. lotul Corvinului (I. 
Gabriel. Eologan. Bucur. Micu- 
lescu, Bogdan — de la Aurul 
Brad. Merlă, Gălan, Andone — 
din pepiniera proprie de ju
niori. Dumitriu IV. Angelescu, 
Petcu, Economu, R. Nunweiller, 
Lucescu, Agud, Nicșa, Gh. 
Georgescu, Șurenghin. Văețuș), 
atunci cind lăsa mingea să se 
odihnească, se despărțea in 
două grupe, grupele se distan
țau la 400 m una de alta și în
cepea alergarea măsurată de 
acele insensibile ale cronome- 
trului. O dată, de două ori. de 
trei ori... de „n“ ori. Băieții au 
căpătat forță, rezistență și în
credere în ei. Plutoanele ve
neau compacte la sosire, fără, 
scrîșnct din dinți, fără îndem
nuri de pe margine. Dar mereu 
în prima linie Lucescu și în 
ariergardă cu masivul Agud. 
„înotînd" puțin, ca un camion 
care ar înainta cu un motor de 
Trabant. Iar în ziua examenu
lui oficial, realitatea de acasă 
s-a proiectat pe pista stadionu
lui din Arad, cum remarca 
Florin Dumitrescu, observator 
din partea F.R.F. — o echipă 
de ..integraliști" în absolvirea 
testelor. Indicii generali cei 
mai buni — Lucescu. urmat de 
Economu si Petcu. ultimii doi

• JERCAN — ANTRENOR LA 
Ș.N. OLTENIȚA. Proaspăta pro
movată în Divizia B Ș.N. Oltenița 
are la conducerea tehnică un nou 
antrenor. Jer can, fostul jucător 
de la F C. Argeș și Muscelul 
dmpulung.
• STEAUA ÎNVINGĂTOARE LA 

GIURGIU. Ieri s-a cLsputat la 
Giurgiu meciul amical dintre 
formația locală F.C.M. și echipa 
campioană a țării, Steaua. Oaspe
ții au terminat Învingători, prin 
golul Înscris de TroL Steaua a 
aliniat următoarea formație : 
Iordache — Nițu, Sameș, FI. 
Marin, G. Ion — A- Ioneseu, Du
mitru, II ie seu — Troi, M. Rădu- 
eanu, Zamfir. (Tr. Bxrbălaiă- 
coresp.).
• POLANA CÎMPINA — DI

NAMO BUCUREȘTI 1—2 &-Z).
Aproximativ 4-WO de spectatori 
au asistat la o partidă frumoasă, 
de un bun nivel. Mai experimen
tați. bucureștend au cîștigat prin 
golurile marcate de Bartales (2), 
pentru gazde Înscriind Lâpiu.

79.50 a 853 lei ; cat. 5 : 168,75 a
200 lei; cat. 6: 1.540,75 a 100 lei. 
Report la categoria 1 : 162.019 lei.

DIN 28 IULIE.
I : 64 40 86 21 7
EXTRAGEREA a

82 38 S3 43 78 84. 
DE CÎSTIGURI :

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO
EXTRAGEREA
20 27 39 77 ;
n-a : 24 17 14 
FOND TOTAL 
1.232.403 LEI, din care 500.000 lei, 
report la categoria 1. 

cu plusuri la testele tehnice.' 
Pus citeodată in dificultate, dar 
luptînd cu sine însusi pentru a 
evita corigenta — Agud.

tn acest climat, echipa Hune
doarei iși face planul de bătaie 
pentru sezonul care începe. Bi
neînțeles. mesagerul concepte
lor tehnico-tactice ale conduce
rii tehnice este Mircea Luces
cu. în calitate de executant 
(conștient) și de lider moral (se 
bucură de mare stimă -și în
credere în rindul jucătorilor). 
Lucescu. transformîndu-se trep
tat din fotbalistul admirat to
tal de coechipieri, dar intru- 
cîtva izolat în superioritatea lui. 
intr-un veritabil catalizator al 
echipei. Se vizează, de fapt, 
creșterea eficacității (în pri
mele sase jocuri de verificare, 
hunedorenii au marcat 25 de 
goluri, primind doar 7), prin lan
sarea jucătorilor din linia II-a ; 
consolidarea apărării prin re
profilarea lui R. Nunweiller pe 
postul de „libero", lingă un 
Merlă. stoper de marcaj : im
plantarea unui „canin" în com
partimentul care „mușcă" din 
apărările supraaglomerate : un 
„vîrf" autentic. încercați pe 
rînd fiind Surenshin. Agud. 
Nicșa.

F. C. Corvinul iși desenează, 
eu alte cuvinte, personalitatea. 
Sau. după vorbele vicepreședin
telui clubului. loan Socol. „este 
hotărîtă să scoată capul în 
lume".

Ion CUPEN

1J1PROCESOMANII u

FOTBALULUI
Cfnd „părțile" — Parîn- 

gul Novaci fi Bistrița Bă- 
beni — au pătruns \n sa
la tn care se țin ședin
țele Comisiei de aisclplt- 
nă a F.R.F., cei puși să 
judece pricinile de pe 
terenurile de fotbal n-au 
ftiut ce să creadă. îm
preună cu cel doi dele
gați ai echipei din Băbeni 
(pirita l) intraseră In sală 
și... s jucători ai acestei 
formații. Pe toți îi con
testaseră cei de la Parîn- 
gul Novaci, care, după ce 
ti fotografiaseră pe tere
nul din Novaci la meciul 
de baraj pentru Dlv. C, 
sn regulamentul le dă a- 
eesi
acum 
grafiile 
de pe 
de pe 
timar e.

drept — confruntau 
jucătorii cu ffito- 
respective, cu cele 
buletin, cu cele 
carnetul de legi- 
$i cu cele de pe

ofsaid
fișele de ta F.R.F. Toți 
erau invinulți de substi
tuire... Și, deși confrun
tarea arăta că nu se pro
dusese nici un fel de a- 
batere, reprezentanții Pa
ring ului, Constantin Na- 
Todan, președintele aso
ciației, Marcel Navodan. 
medicul echipei și Gh. 
Tlgreanu. membru tn con
siliul asociației, nu voiau 
si se încline in fața evi
denței !

Abia după o oră și ju
mătate, ei s-au decis să 
părăsească sala, necon
vinși insă pe deplin de 
netemeinicia contestației 
lor, de aspectul negativ 
al unor asemenea recla- 
mații făcute „la noroc" și 
bazate doar pe spusele 
unuia sau altuia.

Conform Regulamentu
lui de organizare a acti
vității sportive, pentru 
introducerea contestației 
Paringul Novaci a plătit 
o taxă de 750 lei. o sumă- 
măricică, dar dinadins fi
xată de F.R.F. 
le tăia unora 
contestații fără sens, 
plus, Parângul 
porta cheltuielile 
de cei din Băbeni 
persoane 
pini la București.

In loc să lupte cu în
verșunare pentru victorii 
la „masa verde", Parîn- 
gul (și alte echipe de 
fotbal !) mal bine ar lup
ta cu ambiție să obțină 
victoria ' pe teren. Iar cu 
banii astfel economisiți să 
cumpere pentru echipă e- 
chlpament șl materiale 
sportive, 
tele de 
preferat 
luție l

pentru a 
cheful de

In 
va su- 

făcute 
10 

cu deplasarea

?i
Din toate punc- 

vedere. este de 
o astfel de so-

Jack BERARIU
!



înaintea startului CAMPIONATELE EUROPENE DE TENIS 
in ediția a X-a,

de la Brașov SlNT PE CALEA CEA BUNĂ!"
declară dr. HEINZ GRIMM (Elveția), președintele 

Federației europene de tenis
Peste numai două zile. înce- 

pînd de luni, terenurile bra
șovene care găzduiesc actuala 
ediție a campionatelor europe
ne de tenis pentru amatori vor 
cunoaște animația specifică 
startului. Primii oaspeți au și 
început să sosească în marele 
oraș carpatin, ceilalți se află 
pe drum. Pentru a sublinia 
semnificația acestui important 
eveniment sportiv, ziarul nos
tru a intrat în legătură cu se
diul Federației europene de te
nis. solicitînd președintelui a- 
cestui for. dr. Heinz Grimm, 
cîteva opinii. Iată-le. sub for
ma interviului de mai jos. ob
ținut prin telex, de la Basel 
(Elveția) :

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciati importanta acestei a 
X-a ediții, jubiliare, a cam
pionatelor europene de te
nis pentru amatori ?

RÂSPUNS : Campionatele din 
acest an au o semnificație deo
sebită. în primul rind — așa 
cum ati specificat — sărbăto
rim. la actuala ediție. împlini-

La Drobeta Tr Severin, start In „Raliul Dunării**

CADRU SĂRBĂTORESC CREAT 
IMPORTANTEI COMPETIȚII

DROBETA TR. SEVERIN. 28 
(prin telefon). Ziua startului in 
„Raliul Dunării" — ajuns la cea 
de-a 13-a ediție —. zi cu soare 
puternic și atmosferă sărbăto
rească. pe măsura importantului 
eveniment sportiv al automobi
lismului european. înaintea 
startului, pe străzile orașului un 
concurs demonstrativ de karting, 
apoi o întrecere pe „kilometru- 
lansat". la care au participat 
principalii concurenti din raita 
(concurs cîștigat de F. Wittman 
— Austria) și. spre deliciul 
spectatorilor... promenada unor 
autovehicule de epocă.

La ora 13,30 a avut loc fes
tivitatea de deschidere la care 
au participat tovarășul Iulian 
Ploștinaru. prim-secretar al Co
mitetului județean Mehedinți al 
P.C.R.. alte persoane oficiale, 
precum și delegați ai Federației

MECIUL PENTRU TITLUL 
MONDIAL DE ȘAH

MANILA, 28 (Agerpres). — 
Cea de-a 5-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah, 
care se desfășoară în orașul fili- 
pinez Baguio între marii maeștri 
Anatoli Karpov și Viktor Korci- 
noi, s-a întrerupt, pentru a doua 
oară, la mutarea a 91-a.

„Trafeu! Tcmis" la volei feminin

ROMANIA -
CONSTANȚA. 23 (prin tele

fon). în cea de a treia zi a 
competiției internaționale femi
nine de volei „Trofeul Tomis", 
vicecampioana tării noastre. Pe
nicilina Iași, a obtinut o fru
moasă și aplaudată victorie, in- 
vingînd cu 3—1 (10. 9. —14, 15) 
reprezentativa Canadei. A fost 
o partidă deosebit de frumoasă, 
dinamică, presărată cu nu
meroase faze lungi. Prestația 
ieșencelor ne dă speranța unei 
comportări bune a Penicilinei 
în competiția europeană inter- 
clubtiri Cupa cupelor. Echipa 
lui N. Roibescu ar fi putut în
cheia meciul chiar în trei se
turi. dacă în finalul setului al 
treilea — în care a condus "U 
13—9 si 14—11 — nu ar fl in
tervenit „momentul de rela
xare^ capcană în care de obi
cei cad sextetele ce se consi
deră prea devreme cîstigătoare. 
Echipa Canadei a luptat pînă 
la ultima minge, demonstrind 
si ea frumoase calități. învin- 
gătoarea. Penicilina Iasi, a fo
losit următoare formație (în 
care toate jucătoarele au avut 
o comportare bună) : Georgeta 
Popescu (Gabriela Coman), 
Ileana Dobroschi. Ana Chirl- 
fescu-Mart’naș. A”relia Ich’m, 
Carolina Halnră (Cristina Drâ- 
guș). Nadia Sava. Arbitri : Șt. 

rea a zece ani de la primul 
start în competiție. Apoi, tre
buie subliniat că pentru prima 
oară ele se desfășoară sub e- 
gida directă a Federației euro
pene de tenis (E.T.A.). pînă a- 
cum ele fiind organizate de că
tre Comitetul amator al 
F.I.L.T. Au existat inerente 
greutăți de început, care pe 
parcurs au fost rezolvate, prin 
contribuția a numeroase fede
rații naționale, competiția luîn- 
du-și conturul actual. Acum, 
consider că sîntem pe calea cea 
bună, iar faptul că la această 
ediție va fi inaugurată șl în
trecerea pentru titlurile euro
pene la categoriile de tineret 
(jucători sub 21 ani), mărește 
considerabil anvergura si im
portanta sa.

ÎNTREBARE : Ce este de 
așteptat. în mod special, de 
la aceste întreceri. în legă
tură eu eventuala readmite- 
re a tenisului în programul 
olimpic ?

RĂSPUNS : Sint convins că 
asemenea campionate, puse de

Internationale de Automobilism: 
Pierre Ugeux și Yvone L£on — 
președintele si respectiv secre
tarul comisiei sportive interna
ționale a F.I.A.. Bruna Moretti 
și Stanislaw Szelikowski — co
misari F.I.A. După salutul a- 
dresat sportivilor, la ora 14.00 
pe platforma special amenajată 
în fata tribunei se prezintă Cf- 
pelul Kadett al cuplului aus
triac F. Wittman — H. Dcimal. 
prima mașină care pleacă in 
cursă la ora 14.01. Urmează, a- 
poi, un echipai cehoslovac pe 
Skoda 130 RS : V. Blahna — U 
Hlavka, si bulgarii I. Ciubri
kov — V. Iliev, pe Renault 5 
Alpin, de fapt trei echipaje care 
sint cotate, la ora startului, in
tre favorite. Plecările se dau 
din minut în minut Al 22-iea 
în cursă — primul echipaj ro
mânesc : Stefan Iancovicî — 
Petre Vezeanu.

La secretariat, dotat cu apa
ratură specială de transmisie, 
sosesc primele vești: toti concu- 
rentii au sosit la Ciovîrnășani, 
Ia proba specială... Cel mal bun 
timp în proba de la Roșiuta l-a 
realizat bulgarul Ciubrikov... 
Pînă la Căpățîneni, trei abando
nuri... Miine (n.r. — azi), re
venire la Tr. Severin. Iar după 
o perioadă de odihnă plecare 
din nou în cursă la ora 21,00.

Modesto FERftARINI 

POLONIA 2-3
Stefanov (Bulgaria) si O. Solo- 
monov (România).

în meciul vedetă s-au întîl- 
nit reprezentativele României 
și Poloniei care au oferit pe 
parcursul a 5 seturi, o dispută 
echilibrată și palpitantă în 
care cele două sextete au luat 
și au cedat pe rind condu
cerea. în ansamblu, o partidă 
agreabilă in care s-a făcut 
multă risipă de energie. A 
ciștigat cu 3—2 (—8. 10. —14, 
10. 14) echipa Poloniei. An
trenorii S. Chiriță și G. Bartha 
au utilizat sextetul : Doina Să- 
voia (Doina Stoian-Bischin), Ma
riana Ionescu, Maria Rusu. Vic
toria Banciu (Doina Popescu), 
Irina Petculet (Iuliana Eneseu), 
Marilena Grigoraș (Doina Rusu- 
Moroșan). De la oaspete s-au 
remarcat Kania Iolanta, Wies- 
lawa Chabcrska și Tereza 
Kasprzyk. Au arbitrat I. Covaci 
(România) și li. Cotti (Ca
nada).

Sîmbătă și duminică, cu în
cepere de la ora 17, în Sala 
sporturilor din Constanta au loc 
ultimele etape ale „Trofeului 
Tomis“ : Penicilina — Bulgaria, 
Canada — Polonia (sîmbătă). 
Polonia — Penicilina și Româ
nia — Bulgaria (duminică).

Emanuel FÂNTÂNEAMU

acord cu principiile amatoris
mului. se vor remarca prin 
spirit sportiv si înalt nivel 
competitiv. constituind tot
odată o foarte bună propagan
dă pentru sportul cu racheta. 
Succesul lor va avea, fără în
doială. o influentă deosebită a- 
supra organizatorilor ediției 
din 1984 a Jocurilor Olimpice 
de vară, care — așa cum se 
știe — au dreptul de a include 
un nou sport în program. 
Dacă dreptul de organizare va 
rămine unui oraș din S.U.A„ 
atunci șansele de acceptare a 
tenisului sint considerabil mă
rite. știută fiind popularitatea 
de care se bucură acest sport 
în cercurile americane.

ÎNTREBARE : Ce per
spective acordați organizării 
campionatelor europene de 
tenis pentru prima oară in 
România ?

RĂSPUNS : Am absolută în
credere in capacitatea organiza
torică a gazdelor actualei edilii 
a campionatelor Europei si sint 
convins că în tara dv_ care are 
o bogată tradiție în această dis
ciplină. le va fi asigurat un 
succes deosebit. Brașovul, rti 
bazele sale sportive, in special 
cele ale clubului Dinamo, care 
a construit special pentru acest 
eveniment un nou stadion cen
tral de tenis, mi se pare IoctiI 
de desfășurare ideal pentru în
treceri. Așadar, consider foarte 
posibil ca recordul de partici
pare. de aproape 100 de concu
rent! si concurente la start. în
registrat la precedenta ediție, 
să fie acum depășit Nu-mi ră
mine decît să urez campionate
lor europene de tenis pentru a- 
matori de la Brașov, vreme 
frumoasă și succes deplin 1

Interviu consemnat de 
Radu VOU

A DOUA VICTORIE
A VIRGINIE! RUZICI 

LA KITZBUEHL
La KitzbuehL In sferturile de 

finală ale probei de simplu, Vir
ginia Ruzici a lnvins-o cu 7—4, 
3—4, 7—5 pe Claudia Casablanca 
(Argentina), iar Regina Marsikova 
a cîștigat cu 4—1, 6—2 în fața hil 
Katerina Skronska. Celelalte par
tide nu s-au putut desfășura din 
cauza ploii.

C. E. de la Budapesta
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POLOISTII ROMÂNI, LA PRIMA iNFRlNGERE, 
VOR JUCA IN TURNEUL PENTRU LOCURILE 5-8 
Juniorii noștri au pierdut în fața echipei R.F. Germania cu 7-9
BUDAPESTA, 28 (prin telefon) 

Echipa României care participă 
la campionatul european de polo 
al juniorilor a suferit vineri du- 
pă-amiază prima infrîngere în 
această competiție. întâlnind for
mația R.F. Germania într-un joc 
decisiv pentru calificarea în tur
neul final (locurile 1—4) echipa 
țării noastre a pierdut cu 7—9 
(1—2, 1—3, 2—1, 3—3), ieșind din 
cursa pentru medalii. Cum ex
plică antrenorul Carol Corcec a- 
cest prim eșec ?

„Toate meciurile pe care le-am 
susținut pînă acum ne-au ridicat 
probleme dificile și am fost o- 
bligați să solicităm aproape In 
exclusivitate 7—8 jucători, În
locuitorii lor eventuali fiind sub 
nivelul titularilor. Aceștia au 
dat totul pînă acum și în a- 
c ea stă partidă au cedat. Nici 
portarii, M. Tudor și Gh. Po
pescu. încercați pe rind. nu au 
dat satisfacție de această dată.

ATLETISM • La Roma, ta codrul 
campionatelor Italiei, Pietro Merw>ea 
a realizat cea mai bună performanța 
europeana a sezonului ia proba de 
200 m, cu timpul de 20,25. Proba fe
minină de înălțime a revenit Sare! 
Simeoni cu 1,95 m, tar ta măscuita 
Iul Bergamo, care a stabilit un noe 
record național cu 2,24 m • La A- 
teta în meciul triunghiular dintre e- 
chipele masculine ale Ungariei,. Bul
gariei și Greciei : 110 m.g. — Evripida 
(Grecia) 13.78 ; 100 m - Nagy (Un
garia) 10,72 ; lungime — Tuparov 
(Bulgaria) 7,70 m a In orașul fin
landez Turku, Steve Ovett a parcurs 
800 m in 1:45,4.

BASCHET e Au continuat meciurile 
turneului feminin de la Burgas. Re
zultate tehnice: U.R.S.S. — România 
69—48 (36—28) ; Ungaria — Cehoslo
vacia 67—65 (32—26) ; Canada — Po
lonia 77-68 (46-31) ; S.U.A. - Iugo
slavia 98-61 (48-35).

BOX • Echipa Angliei se pregă
tește pentru dubla întîlnlre pe care 
o va susține la 23 și 28 august ta 
Budapesta cu echipa Ungariei. Din

C. E. tie tenis de masâ

JUNIORII NOȘTRI AU DEBUTAT PfiOMITĂTOR 
Șl ÎN PROBELE INDIVIDUALE

BARCELONA, 28 (prin tele- 
fon). Vineri dimineață, la Pa
latul de patinaj din localitate 
au început Întrecerile din ca
drul probelor individuale ale 
celei de-a 21-a ediții a cam
pionatelor europene de tenis 
de masă pentru juniori. Prima 
parte a zilei a fost rezervată 
partidelor de dublu mixt. Con
form așteptărilor, în primele 
două tururi principalele noas
tre dublun Zsolt B3hm — Eva 
Ferenczi și Simion Crișan — 
Maria Păun au cîștigat me
ciurile susținute, calificindu-se 
intre primele 16 cupluri ale 
probei. Zsolt Bohm și Eva 
Ferenczi au învins in primul 
tur, cu 2—0, perechea Orț — 
Gibson (Irlanda), iar in turul 
2 au ciștigat la același scor in 
fața danezilor Dolleris — Kri- 
stoffersen ; Simion Crișan și 
Maria Păun au eliminat — cu 
2—0. in turul 1 — perechea 
Daugard — Jakobsen (Dane
marca). iar in turul al doilea 
au învins cu 2—1 dublul polo
nez Gorenski — Baranoska. 
Al treilea dublu românesc în
scris pe tabelele de concurs 
(Dorel Onețiu — Crinela Sava) 
a fost eliminat în primul tur, 
fiind învins cu 2—1 de pere-

PRIMII CAMPIONI EUROPENI
LA ÎNOT (juniori)

FLORENȚA, 28 (prin telefon). 
Vineri dimineața au avut loc 
primele finale ale C.E. da 
înot pentru juniori. Reprezen
tanta țării noastre Irinei Pi
nul eseu a avut un debut total 
neașteptat, surprinzător (locul 
8) in această competiție. Ea 
a făcut cea mai slabă cursă 
de 200 m mixt din acest an, 
realizind 2:27,20. rezultat cu 4 
secunde inferior recordului na
țional (2:23,13) stabilit in iunie, 
la Linz, care l-ar fi asigurat 
un loc pe podium — medalie 
de argint. In convorbirea cu 
antrenorul M. Mitrofan, acesta 
ne-a declarat că eleva sa a 
fost copleșită de emoție înain
tea startului, stare pe care nu 
a mai manifestat-o pînă in 
prezent șl nu a găsit nld o 
altă explicație a acestui re

in plus, consider ci olandezul 
Van Dorp, oare a arbitrat îm
preună cu suedezul Fjarstad 
ne-a dezavantajat net ta primele 
două reprize".

Golurile echipei noastre au 
fost realizate de ș. Popescu 3, 
Ionescu, Niță 2 șl Ghițan. în 
al doilea meci din grupa semi
finală A : Ungaria — Bulgaria
8— 5. Clasamentul final al gru
pei : 1. Ungaria 5 p ; 2. R. F.
Germania 4 p ; 3. România 2 p: 
4. Bulgaria 1 p. Primele două 
clasate se califică în turneul fi
nal, iar formația țării noastre va 
juca sîmbătă și duminică cu 
Cehoslovacia și Iugoslavia pen
tru locurile 5—8.

Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 10—3 ; Spania — 
Iugoslavia 11—9 ; Olanda — El
veția 5-0 : Italia — M. Britanie
9— 3 ; Franța — Suedia 8—8 ; Po
lonia — Austria 8—2.

TELEX
lot foc port, printre alții Wheeler, 
Derrick, Willis. Frost țl Russell.

CICLISM • Cursa de la Lieg. a 
fost cițtigată de belgianul Joseph 
Bruyere (90 km — 2 h 11:0). Unul 
dintre favoriții cursei, vest-germonul Thu- 
r<yu, a ocupat locul 16 • Cursa do 
la Chaam (Olanda) se încheiat cu 
victoria rutierului olandez Gerri, 
Knetemann (120 Iun - 2 h 47:10,0).

ȘAH • După zece runde, în tur
neul feminin de Ic Natencb.owe 
(Polonia) conduce Marta Litinskaia 
(U.R.S.S.) cu 7,5 puncte, urmată de 
Gertrude Boumstork (România) ți 
Petra Feustel (R.D. Germană) - cite 
6,5 puncte. In runda a 10-a, Gertrude 
Baumstork. jucind cu piesele negre, 
a învins-o pe Lozana Nesterova 
(Bulgaria). In turneul masculin, ce 
se desfășoară în același oraș, după 
11 runde se menține lider Jan 
Adamski (Polonia) — 7,5 puncte. După 
10 runde, in turneul de la Amsterdam, 

chea austriacă Frămmel — 
Tuchler.

în turul trei. Zsolt Bohm șl 
Eva Ferenczi au obtinut o nouă 
victorie, cîștigind cu 2—1 lntil- 
nirea cu Schlrrmeister. Wenzel 
(R.F.G.). Simion Crișan și 
Maria Păun. în schimb, au ce
dat în fata principalilor favo- 
riU ai probei (sovieticii Solo
pov — Bulatova), pierzlnd cw 
2—1.

Vineri după-amiază au in- 
ceput și probele de simplu,* 
Cu excepția lui Onețiu — ta- 
vina cu 2—0 de Schirrmeister 
(R.F.G.) și Badea — care a 
pierdut cu 2—1 la Testiera (Ita- 
lia). ceilalți sportivi români att 
cîștigat Eva Ferenczi. 2—0 eu 
Leonard (Irlanda) ; Maria Păun. 
2—0 cu Kadez (Iugoslavia) 1 
Crinela Sava. 2—0 cu Marefc 
(Polonia) ; Bohm, 2—0 cu Jur-* 
vanen (Finlanda) ; Crișan, 2—• 
cu Scholler (Austria) — în ta
rul I; Bohm, 2—0 cu Thum- 
strom (Suedia) — în turul IU

Sîmbătă continuă întrecerile 
la simplu, iar la dublu mixt 
se joacă semifinalele (diminea

ță) și finala (seara).

zultat cu totul sub posibilități.' 
Proba a fost câștigată de B. 
Walde (R.D.G.) în 2:22,66, ur
mată de : 2. C. Savi Scarpiont 
(Italia) 2:24.77 ; 1 B. Neumann 
(R.D.G.) 2:25,46 ; 4. S. Cooper 
(M. Brii.) 2:25,66 ; 5. C. Bielke 
(R.F.G.) 2:26,06 ; 6. M. Dalia 
Valle fft.) 2:26,26 ; 7. A. Cso- 
pek (Polonia) 2:27,11 șl 8, U 
Pănulescu 2:27,20.

în aceeași zi Pănulescu a 
luat startul și la 100 m liber; 
Ea a cîștigat seria în 60,98 ai 
s-a calificat în finală pe locul 
7 cu 60,12 — nou record da 
junioare.

Cîștigătorll finalelor: 100 m 
liber (f) : Walde (R. D. Ger
mană) 57,53 : 400 m liber (b) 9 
Silvestri (Italia) 4:05.75 ; 200 m 
mixt (b) : Franceschi (Italia) 
2:12,56 ; 100 m bras (f) : Poirot 
(Franța) 1:14,03 : 200 m bras 
(b) : Komavatov (U.R.S.S.)
2:28,84.

TURNEELE
BOXERILOR AMERICANI

ÎNTRE 15 ȘI 22 
SEPTEMBRIE 1N ROMÂNIA

NEW YORK, 23 (Agerpres). 
Uniunea de box- amator a 
S.U.A. a anunțat că .selecțio
nata tării va susține în peri
oada 3—15 august trei întîlnirt 
în Polonia. După acest turne-u. 
5 dintre cei mai buni pugi- 
liști americani vor evolua in 
cadrul unei competiții progra
mată la Manila (Filipine). In
tre 15 și 22 septembrie echipa 
S.U.A. va întreprinde un tur
neu de 3 meciuri în România. 
De asemenea. boxerii ameri
cani vor participa la un tur
neu care va avea loc la Ber
lin. Meciul dintre echipele 
S.U.A. și Cubei se va disputa 
la 6 octombrie pe ringul cele
brei arene .,Madison Square 
Garden".

conți r>uâ să conducă marele maestru »■ 
landoz Jan Timman cu 7*/» p, urmat da 
ZoFton Ribli — 7 p a In turnetrl da ta 
Vilnius în clasament după 11 runde pa 
primul loc a trecut Lehtinski 7 p. 
urmat de Tukmakov 6% p (2).

TENIS • In sferturi de finală ta 
Hilversum, Peter Ehar (R. F. Germo 
nta) a obținut o surprinzătoare vio» 
torie cu 6-3. 1-6* 7-5 în fața lut 
Patrick Proisy, iar Okker l-a eliminat 
cu 7-6, 7—5 pe Mottram. în celelalta 
partide a!e sferturilor de finala sa 
vor întîîni : Ba-razzutti — Carter $1 
Taroczy — Pinner a Rezultate de la 
Louisville : Saviano — Stockton 6-7, 
7—6, 6—4, Gottfried — Moor 6—3, 6—4» 
Dibbs — Higueras 6-3, 6—4, Orantos 
- Fi Hol 6—2, 6-2, Alexander - Fraw
ley 6-7, 6-2, 6-4, Fibak — Amaya 
2—6, 7—5, 6-3, Cornejo — Austin 6—3. 
6-7, 6—2.

VOLE! • în localitatea Ustl Na 
Labe, la masculin : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. 3—1. în meci revanșa, la 
Prlevidza, o nouă victorie a jucători
lor cehoslovaci : 3—1.


