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perioadă extrem de bogată 
petiții naționale „Daciada".

După primele meciuri de verificare a Lotului A de fotbal

JOC FRUMOS, DAR FINALIZAREA 
TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITĂ!

A ieșit cu bine, s-o spunem din 
capul locului, lotul A din acest 
prim examen al stagiunii pre
gătitoare pentru toamnă — tur
neul internațional de la Con
stanța — în care a întîlnit par
teneri pe măsura momentului, 
unul in care antrenorii țintesc 
intrarea în forma sportivă, nici 
prea puternici, dar nici din ca
tegoria echipelor voiajoare ale 
sezonului estival, Lokomotiv 
Plovdiv și mai ales Carl Zeiss 
Jena ‘fiind două bune formații 
de club ; ultima (numărind și 
patru jucători internaționali A, 
Weise, Kurbjuweit, Lindemann 
și Sclinuphase) făcînd mai me
reu, în ultimii ani, figură ono
rabilă in cupele europene.

Cunoscînd și faptul că adver
sarele selecționabililor au de
ja la activ un stagiu de pregă
tire de aproximativ 30 de zile, 

'timp în care ele au susținut 
și o serie de partide-test, mul
țumitor ne apare în primul rînd 
tempoul de joc impus de com- 
ponenții lotului A în ambele 
meciuri. Un tempo ridicat, pro
venind nu numai dintr-o poftă 
de joc ad-hoc, ci dintr-o pregă
tire temeinică, acumulată în pe
rioada montană, cînd o bună 
parte din cei ce alcătuiesc lo
tul A s-au aflat cu formațiile 
lor de club la Poiana Brașov. 
Pe acest suport (mereu necesar) 
al pregătirii fizice, au țesut în 
ambele meciuri selecționabilii 
un joc plăcut la vedere, cursiv 
și orientat mai ales pe axul por
ții adverse. Spre deosebire de 
trecut — să fie oare aceasta un 
efect pozitiv al recentului Mun
dial, atît de plin de învăță
minte ? — jucătorii au renunțat 
la căratul excesiv al balonului, 
preferind pasa tactică la coechl-

Una din acțiunile bine finalizate ale lotului A: Ștefănescu, 
libero-ul echipei, va înscrie golul doi in meciul selecționabililor 

cu Lokomotiv Plovdiv
Foto : V. BAGEAC
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pe agenda marii com- 

_ ----------- Așa după cum reiese și
din programul întrecerilor — pe care-1 publicăm îh in
teriorul ziarului — atît în sportul de masă, cît si in 
cel de performantă vor avea loc numeroase etape finale, 
care vor reuni pe cei mai buni dintre milioanele de par
ticipant! la competițiile „Daciadei". tineri care s-au remar
cat în sălile și pe terenurile de sport prin performante 
valoroase, prin noi recorduri personale, județene, 
publicane. Finaliștii „Daciadei* dedică zilei de 23 
aceste entuziaste întreceri.

Dealtfel, august continuă în mod firesc șirul 
lor și întrecerilor organizate pe întreg teritoriul 
lunile 
nale. 
lucru 
ediția
acum _ ____ _______ _____ ___
ramurile cuprinse in sportul de masă, iar 19 la sportul 
de performantă. Astfel, celor peste 2 209 000 de copii 
tineri și adulți care au luat startul la ediția de iarnă a 
întrecerii li s-au alăturat peste 4 milioane de participanți 
care s-an întrecut pînă acum la ediția de vară.

Fără îndoială, aceste rezultate concretizează preocupa
rea pe care organele și organizațiile sportive, ca și cele 
cu atribuții, sub conducerea 
organizațiilor de partid, au 
zarea și înviorarea educației 
si a celui de performanță.

Ședința de lucru de ieri a
că nu pretutindeni în țară . _ ________ _________
sensurile majore, de conținut și orientare, ale competiției 
sportive naționale „Daciada". S-a subliniat încă o dată că 
această mare întrecere a sportului nostru trebuie să repre
zinte o manifestare menită să asigure dezvoltarea intensă 
si multilaterală a educației fizice și a sportului de masă, 
atragerea intregului tineret, a maselor largi de oameni ai 
muncii de la orașe și sate în practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice, sportului si turismului. în ce privește 
sportul de performantă, trebuie intensificate preocupările 
pentru ridicarea nivelului general al activității de pregă
tire, pentru depistarea elementelor tinere înzestrate cu ca
lități sportive si morale deosebite. îndrumarea si perfecțio
narea măiestriei lor. pentru obținerea unor performante de 
nivel internațional.

sau re- 
August

actiuni- 
----- ------------- tării m 

anterioare sub însemnele marii competiții națio 
Din analiza efectuată ieri in cadrul ședinței de 
a Comisiei centrale de organizare a „Daciadei". la 
de vară a acestei mari întreceri s-au organizat piuă 
42 de concursuri finale pe țară, dintre care 23 Ia

și îndrumarea organelor si 
manifestat-o pentru dinam!- 
fizice. a sportului

Comisiei centrale a 
se înțeles suficient

de masă

constatat 
de bine

In cea de a XXII-a ediție

A „CUPE! VOINȚA"
LA CICLISM

© la Tg. Mureș.
campionatele Juniorilor

pierul cel mai bine plasat, de- 
marcat la timp în sprijinul pur
tătorului temporar al mingii. 
Chiar și Iordănescu, cunoscut de 
toți ca un îndrăgostit exagerat 
al balonului, l-a ținut de astă- 
dată în zona neutră doar 
a trebuit fazei de pregătire 
respectivei acțiuni ofensive.

Mișcarea continuă, simțitor 
meliarată, a jucătorilor în te
ren, sincronizată cu o oportună 
circulație a mingii (denotînd o 
tentă de tehnicitate), este un 
„simptom" pe care, subliniindu-1 
in prezentele rinduri, îl dorim 
firește stabil pentru întrea
ga activitate a lotului nostru 
reprezentativ, lot aflat, cum se 
știe. înaintea dificilelor partide 
din toamnă, cu Iugoslavia (25 
octombrie) și Spania (15 noiem
brie) în preliminariile campio
natului european.

Și pentru că, desigur, „exa
menele toamnei" vor fi mult 
mal grele, mai concludente, in 
ultimă analiză, decît jocurile- 
test susținute pe litoral la sfîr- 
șitul săptămînii trecute. este 
locul aici să insistăm și asupra 
unei deficiențe — de FOND — 
mai vechi în jocul selecționabi
lilor, ale cărei semne de reme
diere s-au arătat prea palide 
vineri (mai ales) și duminică. 
Este vorba de TRASUL LA 
POARTA DE LA DISTANȚĂ,
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PLOAIA A AMINAT PENTRU AZI 
STARTUL „EUROPENELOR" DE TENIS

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
O bruscă schimbare de vreme 
a adus 
șovului 
nici ea 
pariție, 
nurile

nori grej deasupra Bra- 
și ploaia n-a intîrziat 

să-și facă o nedorită a- 
acoperind 

ce stăteau

VIRGINIA

cu apă tere- 
gata să-și

primească oaspeții. Campiona
tele europene de tenis vor în
cepe, astfel, cu întirziere de o 
zi, întreg programul fixat pen
tru kmj după amiază, inclusiv 
festivitatea de deschidere, fiind 
aminate pentru marți. Cu pre-

RUZICI DUBLĂ CAMPIOANĂ
INTERNAȚIONALĂ

Astăzi după-amiază. Ia Ploiești, 
va avea loc ședința tehnică in 
care, printre altele, cicliștii partl- 
cipanțl la cea de-a XXn-a ediție 
a «Cupei Voința* vor primi nu
merele de concurs pe care, în- 
cepînd de mîine le vor purta 
timp de patru zile in cele cinci 
etape ale acestei interesante ma
nifestări a sportului cu pedale 
românesc. Așadar, mîine dimi
neață (ora 9), plecarea In prima 
etapă. Startul festiv se va da din 
fața Palatului culturii al munici
piului Ploiești, Iar startul tehnic 
la ora 9,30 de la km 73 de pe 
șoseaua Ploiești — Tîrgoviște. De 
aici concurențil vor parcurge ur
mătorul traseu : Stoenești — Dol- 
cești — Pucioasa — Posada — 
Comarnic — Bălcol — Ploiești, 
160 km.

La actuala ediție a „Cupei Voin
ța* vor participa, alături de cel 
mal valoroși cicliști români, in 
frunte cu M. Romașcanu, meda
liat cu bronz la ultima ediție a 
«Cursei Păcii* și a iul V. Teodor, 
campion balcanic în proba de 
fond, sportivi din Cehoslovacia. 
Polonia și Ungaria, cicliști cu fru
moase cărți de vizită. Astfel, din 
Cehoslovacia șl-a anunțat parti
ciparea șl Jan Zaloudek, învin
gătorul ediției a xxi-a a «Cupei 
Voința*.

Ghecrghe N1COLAESCU

(Continuare In pag. 2—3)

Sub genericul
„D AC I ADE /"

★
Tot mîine, la Tg. Mureș, intră 

tn concurs șl juniorii. Aceștia se 
vor Întrece In campionatele repu
blicane de șosea, organizate in 
cadrul competiției naționale .Da
ciada*, după următorul program : 
2 august — contratimp pe echi
pe, 4 august — semifond. 8 au
gust — contratimp individual, 
8 august — fond. Juniorii mari 
vor alerga dimineață, de la ora 
8. iar Juniorii mici după-amiază, 
de la ora 18.

După frumoasa victorie rea
lizată de Virginia Ruzici in 
proba de simplu femei a tur
neului de tenis de la Kitz- 
buhel (Austria) — în care a 
întrecut-o cu 6—4, 6—3 pe
sportiva vest-germană Sylvia 
Hanika — jucătoarea noastră a 
obținut un nou succes.

In ultima finală disputată — 
cea a 
cuplul 
nata 
7—5, 
Mihai

probei de dublu femei — 
Virginia Ruzici — Re- 

Tomanova a învins cu 
6—2 perechea Florența 
— Regina Marstkova.

AUSTRIEI

cizarea că jocurile urmează să 
Înceapă dimineață, de la ora 9. 
Aceasta, bineînțeles, dacă 
ploaia va fi încetat între timp.

Așteptarea ne-a fost îndul
cită de o veste bună. între 
timp am aflat de noua victorie 
a Virginiei Ruzici, devenită 
dublă campioană internaționa
lă a Austriei. Succes care 
reprezintă o promisiune și ne 
dă speranțe în apropierea 
viitorului start brașovean al 
primei noastre jucătoare. Ea 
este așteptată din clipă în cli
pă să sosească aici, împreună 
cu Florența Mihai și tenisma- 
nul cehoslovac Tomas Smid, 
participanți la același concurs 
recent încheiat la KitzbuheL

Deocamdată să ne întoarcem, 
însă, la impresiile culese in 
preziua startului, duminică, a- 
tunci cînd pe o vreme însorită 
am văzut la „lucru* pe cîțiva 
dintre protagoniștii întrecerilor, 
in orele de pregătire. Am stat 
mult la antrenamentul lotului

Radu VOIA

(Continuare In pag. a 4-a)

ACȚIUNEA „ÎNOTUL PENTRU TOȚI“
IȘI LANSEAZA IN LARG

Ampla acțiune de masă „înotul 
din cadrul competiției naționale 
află in plină desfășurare. Mii și mii de copii 
trăiesc printre bucuriile vacanței și pe acelea 
de a învăța să înoate și de a cuceri brevetul de

pentru toți" 
„Daciada" se

„Delfin". Redactori și corespondenți ai ziarului 
nostru au consemnat realizări pe această temă 
din mai multe localități ale țării, dar, din păcate, 
și unele rămîneri în urmă, care se cer grabnic 
înlăturate.

REȘIȚA : O tradiție care datează de 24 de ani I

„DELFINII4...

De 24 de ani. Ia Reșița sînt or
ganizate centre de inițiere în înot. 
Pe tot timpul anului — In bazine 
acoperite — șl. intens, în trei luni 
din cursul verii. Există șl o cifră 
în sprijinul afirmației : în acest 
timp au învățat să înoate 13 808 
de copil și tineri. Bineînțeles, 
cursurile de înot au început și în 
1978. la 1 Iunie, astfel că pînă 
acum le-au șl absolvit 415 copii, 
între 3 șl 8 ani. La 1 august in
tră în bazine (sînt două la nu
măr. tn Lunca Pomostulul) altă 
serie între 8 și 14 ani. Se ocupă

CLUJ-NAPOCA : Un

tn principal de acest centru MI- 
bal Potoceanu, precum sl al ți an
trenori, toți foști sau actuali spor
tivi de performanță al Reșițel : 
Ioan Imling, Doru Curuță, Ruth 
Hocher-Simion, Siegrid S Ices an. 
De fapt, sportivi de performan
ță depistați și crescuți. în urmă 
cu ani, în aceste centre. In afara 
celor trei luni de vară, un centru 
funcționează, cu program redus, 
sub conducerea sportivilor Mir
cea Hohol șl Eugen Aimer. (Doru 
GLAVAN, coresp.).

mele trei, din cauza unor condi
ții obiective (apă neîncălzită. In 
principal), nu există preocupare 
pentru inițierea copiilor In înot. 
Activitatea cea mai fructuoasă se 
desfășoară la bazinul cel mai mic 
dintre acestea, și anume cel de la 
A.S. Record. Aid, principalul ani
mator este profesorul pensionar 
Tiberiu Szeplaki. fost sportiv frun-

taș al țării care, la 64 de ani. 
(mărturisește că 51 dintre aceștia 
i-a dăruit natației) se ocupă cu 
pasiune de pregătirea a două gru
pe a cîte 25 copii fiecare. Secre
tarul asociației, Erwin Fehervari, 
ne-a spus, Insă, că in afara ce
lor două grupe, care Lucrează di
mineața, există alte două, după- 
amiaza, instruite de Zeno Balint. 
Și încă ceva : seara învață înotul 
la acest bazin și.„ adulți din în
treprindere.

O ultimă mențiune: la bazinul 
olimpic, între 15 iunie și 16 iulie, 
au învățat să înoate 150 de copil. 
(Radu MIRCEA, coresp.)

TOCMAI LA BRĂILA SE FACE PREA PUȚIN,

pensionar exemplar
Există tn Cluj-Napoca 4 bazine 

descoperite : In Parcul Babeș-Bo- 
lyal, ut Ștrandul municipal, la

„Clujeana" șl la Asociația sporti
vă Record, aparținind întreprin
derii de tricotaje Mureșul. La pri-

In orașul de pe Dunăre, unde 
condițiile de Învățare a Inov-iiul 
sînt dintre cele mai bune, acțiu
nea de atragere a copiilor spre 
această disciplină ar trebui sus
ținută tn mai mare măsură.

Practic, instruirea copiilor tn 
cele două bazine existente In oraș 
s-a făcut pe trei căi : a) prin 
desfășurarea la bazin a orelor de

educație fizică a elevilor din cla
sele I—IV ; b) inițierea unor gru
pe de copii (de către Clubul 
sportiv școlar) șl c) organizarea 
unor cursuri, cu plată, pentru cel 
doritori.

tn trimestrul IL numărul celor 
angrenați de clubul sportiv și in

(Continuare in pag. 2—3)



,,Daciada“, in plină desfășurare!

PROGRAMUL COMPETIȚIILOR Dl MASA 
Șl Dl PEIÎEORMANIĂ PE LUNA AUGUST

Ca și celelalte luni ale sezonului estival, ți august va avea 
înscrise pe agenda sa o serie de concursuri și competiții 
care se vor desfășura sub însemnele marii întreceri naționa
le „Daciada". Este vorba de acțiuni ce amploare din sportul 
de masă și de performanță care vor reuni la start mii de 
tineri și tinere din toate județele țării.

Iată principalele întreceri care vor avea 
începe chiar astăzi •

IN SPORTUL DE MASA
9 OINĂ : „Cupa speranțelor" (10—14 ani). 

Mangalia ; cat. peste 19 ani, zone, 5—6 
Bistrița, Giurgiu, P. Neamț, Oradea, Slatina, 
finală, 11—13 VIII, Slobozia.

9 FOTBAL : peste 19 ani, zone, 5—6 
București, Drobeta Tr. Severin, Galați, 
Slobozia, Tg. Mureș ; „Cupa speranțelor". 
Constanța.

9 LUPTE GRECO-ROMANE : „Cupa

loc in luna ce

tinala, 4—6 VIII, 
VIII, București, 
Tg. Jiu, Vaslui ;

VIII, Alba lulia, 
P. Neamț, Sibiu, 

finală, 28—31 VIII,

_______ _________ ______ „ _ U.N.C.A.P.", zone,
5—6 VIII, Bistrița, Buzău, Hunedoara, Tg. Jiu, Vaslui ; fi
nală, 27—29 Vin, Gîrbovi — jud. Ilfov.

9 HANDBAL : cat. peste 19 
Alexandria, Bacău, București, 
Mare, Suceava, Zalău.

9 GIMNASTICA (7—14 ani),
® MOTOCICLISM (peste 18 

reții.
9 KARTING, „Cupa U.T.C." 

VIII, Roman — jud. Neamț.
9 POPICE (peste 19 ani), finală, 26—27 VIII, Brașov.
9 MODELISM, „Cupa U.T.C." (14—19 ani), finală, 28—30 

VIII, Suceava.
• CICLOTURISM. Circuitul pentru tineret, finală, august.

IN SPORTUL DE PERFORMANȚĂ
• CICLISM, Contratimp, echipe, șosea — juniori, finală, 
VIII, Tg. Mureș ; Contratimp, individual, șosea — juniori,... _ - - ......................... ju_

ani, zone, 5—6 VIII, Arad,
Drobeta-Tr. Severin, Salu

finală, 9—12 VIII, București, 
ani), finală, 13 VIII, Bucu-

(14—13 ani), finală, 26—27

2 . _
finală, 6 VIII, Tg. Mureș ; Fond, individual, șosea 
niori, finală 8 VIII, Tg. Mureș ; Velodrom, seniori-juniori, 
finală, 14—20 VIII, București.

9 TENIS, Seniori, finală, 7—13 VIII, București.
9 ÎNOT (juniori, băieți — 14 ani, fete — 12

10—13 VIII, Reșița.
9 SĂRITURI ÎN APA (juniori, b+f), finală, 

Brăila.
9 LUPTE GRECO-ROMANE (juniori), finală, 

Arad.
9 SCRIMA (seniori, b+f), finală, 14—15 VIII, București.
• CANOTAJ (juniori, b+f), finală, 4—16 VIII, Snagov.
9 LUPTE LIBERE (juniori), finală, 1,5—17 VIII, Timișoara.
9 RUGBY (seniori—juniori), finală,’ 15—19 VIII, București.
9 HANDBAL, finală, 16—20 VIII, fete ............................

Brăila.
9 HALTERE (seniori), finală. 17—20
• JUDO (juniori), finală, 18—20 VIII,
• ATLETISM (juniori II, b+f), finală.
9 CAIAC-CANOE (juniori), finală, 29—31 VIII, Snagov ; 

seniori, finală, 31 VIII, Snagov.

ani), finală,

10—13 vin,

11—13 VIII,

— Vaslui ; băieți —

VIII, Cluj-Napoca. 
București.
18—20 Viii, Craiova.

semestru

Valerin CH1OSE
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TINERILOR ATLEȚI

PARCA-I MAI

Medicina sportivă românească la jumătatea ciclului olimpic

ACOMODAREA CU ■ ■■

...Ce repede fuge timpul ! 
Parcă ieri trăiam, in fața te
levizoarelor, frumoasele nopți 
ale Montreaiului, admirând zbo
rurile de rândunică ale Nadiei 
Comăneci și iată, acum, ca
lendarul ne bate la ușă, anun- 
țind că jumătate din interva
lul olimpic a și fost străbătut, 
eă „ecuatorul" s-a trecut, că 
pină la Jocurile de la Mos
cova și Lake Placid au rămas 
mai puțin de doi ani !

Reprezentarea demnă, 
ces, a tricolorului in 
competiție constituie 
biectiv 
românesc, o sarcină de înaltă 
responsabilitate a specialiștilor 
implicați în pregătirea sportivi
lor olimpici.

Dintre organismele a căror 
contribuție este socotită a fi 
de cea mai mare însemnătate 
în vasta campanie olimpică fa
ce parte și medicina sportivă. 
La această oră. pretutindeni in 
lume, relația SPORTIV-AN- 
TRENOR-MEDIC a devenit un 
triptic hotăritor in obținerea 
marii performanțe.

Așadar, la jumătatea ciclu
lui olimpic, ce a realizat me
dicina sportivă românească in 
procesul de 
lor noastre 
iși propune 
care a mai 
rele start ?

Interlocutorul nostru pe 
ceasta temă de stringentă 
tualitate este conf. univ. 
loan Drăgan, directorul 
trului de medicină sportivă.

— Se afirmă des. în ultima 
vreme, că rezultatele 
sportive din arenă 
ecoul întrecerii ce
in... laborator, între medici, bi
ologi. fiziologi și aiți specia
liști din aceste domenii.

— Fără îndoială că. la a- 
ceastă oră, există o vastă ști
ință a sportului, în care me
dicina, cu toate ramurile ei de 
cercetare teoretică și activitate 
practică, este direct implicată. 
Fiecare din Olimpiadele ți ma
rile competiții ale ultimelor 
două decenii au pus in fața 
cercetătorilor probleme bio
medicale de mare însemnătate: 
acomodarea cu altitudinea, 
comodarea Ia fusul orar, recu-

CU suc- 
marca 

un o— 
prioritar al sportului

pregătire a loturi- 
reprezentative și ce 

ea în intervalul 
rămas pină la ma

a- 
ac- 
dr. 

Cen-

luptei 
sint și 

se dă
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ALTITUDINEA SUPERPERFORMANȚEI!
perarea și refacerea după e- 
fort, alimentația și altele. Da
că Olimpiada de la Ciudad de 
Mexico a ridicat problema a- 
comodării la altitudinea ora
șului care găzduia Întrecerile, 
Olimpiada moscovită ridică și 
ea o problemă de™ altitudine. 
Este vorba însă de altitudinea 
superperformanței, spre care 
se îndreaptă cu pași rapizi 
sportul mondial contemporan. 
Astăzi șe ating pe stadion re
zultate cu puțin timp ta ur
mă incredibile și in pregătirea 
sportivilor pentru realizarea 
unor asemenea valori partici
parea medicine! șl a medicu
lui este hotărâtoare.

— Ce s-a întreprins, practic, 
tn această direcție ?

— Eforturile noastre au fost 
canalizate pe maj multe di-

O Anonimi, oamenii in 
halat alb pun și ei teme
liile viitoarelor recorduri © 
Sportivul să fie primul 

său ... doctor

recții- Asistența loturilor olim
pice, măsuri profilactice, 
borarea unor metodologii 
lucru noi, activitatea 
cație medico-sanitară 
tivîlor.

— La primul punct 7
— Numai în acest
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ACȚIUNEA „ÎNOTUL PENTRU TOȚI“
(Urmare dm vaa I)

cadrul orelor de educație fizică 
a fost de circa 3 000 de copii. Mai 
Slab stau lucrurile la grupurile 
cu plată. De la 15 iunie și pină

în prezent au primit brevete doar 
100 de copii ! Pentru intensifica
rea acțiunii de Învățare a Înotu
lui, ia Brăila trebuie făcut, neîn
doios. ceva mai ales în direcția 
popularizării acțiunii. (N. COS- 
T1X. coresp.)

CARACAL : Deschiderea unui centru de înot
Ia Caracal (județul Olt), s-a 

deschis de curînd un centru de 
Înot la care s-au prezentat 35 de 
copii. Lecțiile, 
dul din parcul 
duse 
Paul

Tot

organizate la Ștran- 
orașului, slnt con* 
profesor priceput,

• studierea unor noi me
todologii, rapide și eficiente, 
pentru recuperarea unor trau
matisme.

Și. in aceeași ordine de idei:
• diferențierea, pe ramuri 

de sport, a refacerii după efort 
și — mai ales — In timpul 
competițiilor.

— Ne-ați vorbit despre acti
vitatea de educație 
sportivilor. Cum s-a 
ea 7

— Noi tindem, și 
punctul de a ajunge acolo, ca 
sportivul să fie primul său™ 
doctor. Să aibă națiuni avan
sate de autocontrol, să fie în
armat cu convingerea că mun
ca de pregătire, conștiinciozi
tatea, dăruirea, viața raționa
lă sint principialele elemente 
ale metrii performanțe. Cu ti
tlu de curiozitate, dar in spri
jinul acestei idei, pot să vă 
spun că toate cele peste 200 
de controale anti-doping efec
tuate au fost negative. Ceea 
ce demonstrează creșterea ni
velului de conștiință la cam
pionii noștri.

— Este cu totul notabilă o- 
rienlarea existentă in activi
tatea centrului și anume aceea 
de a axa cercetarea științifi
că pe teme de mare actualita
te practică. Ce lucrări g-au 
realizat în acest interval 7

— Aș Începe cu ampla mo
nografie „Criteriile de selec
ție medico-biologică pentru 
sportivii de performanță", te
mă abordată la noi în pre
mieră. Aș adăuga două volu
me. ți ele de mare actualita
te : „Cura de altitudine" și 
„Refacerea după efori", pre
cum ți numeroasele comuni
cări, la al 21-lea Congres de 
medicină, sportivă (Rio de Ja
neiro, 6—13 septembrie), la al 
4-lea Congres balcanic (Craio
va, 2—4 noiembrie), la congre
sele medicale ale federațiilor 
internaționale de scrimă și 
gimnastică. îmi face o deose
bită plăcere să subliniez cli
matul de colegialitate, colabo
rare, stimă ți ajutor reciproc 
care guvernează activitatea a- 
cestor distinse organisme. La 
urma urmei, dincolo de recor
duri, medalii, puncte șl clasa
mente, noi urmărim — cred — 
un scop mai nobil și mai 
înalt, acela de « demonstra po
sibilitățile nebănuite ale ființei 
umane in năzuința ei spre ar
monie și perfecțiune.

au fost efectuate circa 160 000 
de „ .
consultații clinice și proceduri 
de recuperare cu sportivii o- 
limpici. Perioada ultlmflor doi 
ani a fost caracterizată prin 
creșterea contribuției cercetării 
și valorificarea rapidă a con
cluziilor la care s-a ajuns in 
dirijarea procesului de antre- 
nament-competiție-re facere.

— Care au fost, în această 
perioadă. principalele teme 
spre care s-au canalizai efor
turile corpului de medici spor
tivi și ce se va urmări în 
viitor ?

— Cercetările noastre, urma
te de decizii practice neîntir- 
ziate, au vizat cu precădere 
următoarele domenii :
• elaborarea și introducerea

tn pregătire a unor metodologii 
de refacere ; „

• elaborarea unor norme de 
alimentație modernă, raționa
lă, diferențiată pe ramuri de 
sport și genuri de efort, cu 
rol favorizant în obținerea ma
rii performanțe

investigații funcționale,

TIMIȘOARA : Unde există 
preocupare, vin și 

rezultatele
Se poate spune că în .orașul de 

de pe Bega preocuparea pentru 
creșterea de noi înotători este 
permanentă și eficientă. O dova
dă : Învățarea Înotului se desfă
șoară In șapte bazine: două aco
perite (la Industria Linii și pe 
str. Cireumvalațiunii) și cinci ne
acoperite (Progresul, Electrica, 
Banatul, Tehnomelal și 1LTVTE).

Feste tot, micii timișoreni vin 
la cursuri, se străduiesc șl plea
că cu... brevete de înotător. Ba
zinul cel mai bine dotat, cu re
zultate pe măsură, este cel de la 
Industria Linii.

La 1 iunie aici au intrat ta pre
gătire pentru inițiere In tainele 
înotului 20 de grupe a cite 15 co
pil fiecare. Iar acum știu cu toții 
să înoate. Urmează ta prezent 
cursurile alte 10 grupe astfel eă, 
ta curind, numărul celor inițiați 
se va ridica la 450. Meritele revin, 
ta special, celor 4 profesori de 
educație fizică, A. Stănescu, Al. 
Ciuteanu, A. Hentz și Mibaeia 
Fîștea. preocupafi. evident, și de 
selecționarea celor talentați. De
altfel. In această direcție se poa
te vorbi de pc-acum de unele 
rezultate concrete. Au fost reți
nuți mulți copii buni, unul din
tre el, A. Fdlop, concurlnd chiar 
la campionatele republicane de 
copil. Alții au fost Îndrumați spre 
practicarea polo-uluL (C. CKEȚU 
coresp.).

TREI RECORDURI IN CAMPIONATELE
curind cursurile de pregătire a 19 
profesori de educație fizică care 
vor conduce centrele de învățare 
a Înotului la bazinele în curs de 
amenajare în județ ; Corniței, Po- 
boru, Babiciu, Piatra Cit, Drăgă- 
nești, Brlncoveni. (C. GH1ȚESCU, 
coresp.).

de un 
Gorun.
ta oraș

BISTRIȚA : Ștrandul există, dar fără folos I
Există la Bistrița un frumos 

loc de agrement : Ștrandul, situat 
la poalele dealului șl Pădurii Co- 
drișor. Un bazin frumos (de di
mensiuni olimpice), un cadru sa
turai rar, un teren de volei...

Totul este frumos, numai că 
despre acest loc — unde se află 
șl un camping — se pot spune și 
lucruri mai puțin plăcute. De pil
dă, că terenul de volei este pără
sit. cu smocuri de iarbă, cu plasă 
de sîrmă ruptă. Curios apare, mai

TG. JIU : De necrezut I Pină la 1 august, nici un copil 
înot I ? I
o asemenea acțiune. Cele două 
ștranduri aparțin. Insă, Consiliu
lui popular, care le-a pus la dis
poziția cetățenilor, a adulților cu 
precădere. Acum, ta fine, pare să 
intervină o reglementare. (T. ST.)

s-au terminat de

ales, faptul că, pină acum, aici 
nu s-au organizat tacă cursuri de 
Inițiere ta înot. Ni s-a motivat că 
„la Bistrița n-a fost tacă vară”. 
Ceea ce poate fi adevărat, pen
tru că — ni s-a spus — ta această 
localitate soarele a fost mal puțin 
darnic. Și totuși, dat fiind faptul 
că bazinul ștrandului a fost folo
sit pină acum, nu Înțelegem de 
ce pentru acțiunea „înotul pentru 
toți* se așteaptă™ „venirea ve
rii” 7 (M. FR.)

inițiat in
Deși vacanța de vară a Început 

eu aproape 6 săptămîni în urmă, 
la data de 24 Iulie In municipiul 
Tg. Jiu nu figura Încă nid măcar 
un copil inițiat In înot I Sigur, 
pot fl aduse unele argumente în 
Justificarea acestei stări de lu
cruri (vreme rece în zonă, pentru 
Încălzirea apei' celor două bazine- . 
ștranduri existente, care provine 
din izvoare, este necesară o pe
rioadă de dteva zile ; nici un 
profesor de educație fizică din 
localitate nu are specializare ta 
natație), dar, oricum, la Tg. Jiu 
»-a făcut foarte puțin ta direcția 
cunoașterii de către părinți și de 
către copii a acestui sport utili
tar de mare Însemnătate cum 
este înotul. Abla 1 august a fost 
prgramâtă ziua deschiderii cursu
rilor de Inițiere I

Tovarășul Dumitru Secotă, prim 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Gorj, 
activist ttaăr, cu multe idei fru
moase pe cale de împlinire, ne 
mărturisea cu vădită amărăciune 
dt s-a zbătut (împreună cu re
prezentanții celorlalți factori, al 
inspectoratului școlar și Organi
zației pionierilor) pentru a porni

Pe stadionul municipal din Cluj- 
Napoca s-au desfășurat slmbătă 
șl duminică Întrecerile campiona
tului republican de atletism pen
tru juniorii de categoria a IlI-a. 
Au participat peste 450 de tineri 
atleți șl atlete din 94 de cluburi șl 
asociații cu secții dc atletism. Iată 
clștlgătoril probelor : BĂIEȚI 80 
m : C. Oberschi (C.S.S. Suceava) 
9,4, 600 m D. Zimmermann
(C.S.S. Șlmleul Silvanlel 1:25,9, 
2 000 m : G. Georgescu (C.S.S. 
Buzău) 5:48,1, 90 mg : M. Ro
taru (C.S.S. Arad) 12,4, 1000
m obstacole: M. Peșteacă (L.C.E..A. 
CI. Muscel) 2:51,0, 4X80 m : Viito
rul 35,9 — record, I km marș : 
Gh. Frecățeanu (P.T.T. Buc.) 
25:38,0. 200 mg : L. Dragoman
(C.S.S. atletism) 27,4, tailtime C. 
Militară (Viitorul) 1,90 m, prăji
nă : D. Avramescu (Viitorul) 3.80 
m, lungime : V. Pavel (C.S.S. 
Brașov) 6,60 m, greutate : M. Vta- 
tilă (C.S.S. Ploiești) 14,15 m. disc: 
L Bullga (C.S.S. Drobeta Tr. Se
verin) 51,64, suliță: Bullga 58.40 
m, ciocan : O. Ichlm (Viitorul) 
53,52 m ; FETE: 80 m : Gabriela 
Ecopici (C.S.S. atletism) 10,1 (ta 
serii 10,0 — record), 600 m : irtaa 
Smlrictaschl (C.S.S. Buzău) 1:37,3

1 000 m; Marla Nacrov (C.S.S. dul
cea) 2:54,4 record: 80 mg: Rodica 
Haina (L.C.E.A. CI. Muscel) 11,S 
— record, Gabriela Coteț (C.S.S. 
Focșani) 11.8, 4X80 m : Viitorul 
40,4. 200 mg : Rodica Raina 29,4, 
lungime: Gabriela Coteț 5,70 m, 
Înălțime: Katalin Kiss (AMIDEX 
Tg. Secuiesc) 1,58 m, greutate : 
Angela Ghemeș (Lie. N. Bălces- 
cu Cluj-Napoca) 11,83 m, disc : 
Tunde Miile (AMIDEX Tg. Secu
iesc) 36,66 m. suliță: Simona Ra
du (C.S.S. Reșița) 40,72 m.

Mircea RADU, coresp.

3:39,2 LA 1500 m!
In cadrul concursului atletic 

„Cupa Metalul*, desfășurat pe Sta
dionul Republicii, Gheorgbe Ghi- 
pu a obținut un rezultat bun la 
1506 m: 3:39,2, la 8 zecimi de 
recordul național care îi aparține 
(al doilea clasat, N. Voleu, a 
înregistrat 3:41,9). La 400 mg Ga
briela Baciu a fost cronometrată 
ta 58,2, la o zecime de recordul 
tării.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

tuni 7 august, la bazinul „S3 
August* din Capitală (telefon 
21.61.15) se inaugurează lecțiile 
tutui nou curs de inițiere la 
Înot pentru copil. înscrierile 
au început.

AUTOTURISMELE LUNII 
AUGUST

Șl In luna august a.c. continuă 
atribuirea autoturismelor „DACTA 
1300* la toate tragerile șl con
cursurile obișnuite LOTO 
NOEXPRES, „LOTO 2- și 
NOSPORT.

Ca șl pină ta prezent, 
valoroase premii se acordă 
zul In care valoarea calculată (la 
una sau mai multe categorii) este 
egală sau superioară contravalorii 
autoturismului „DACIA 1300*. res
pectiv 70.000 lei.

De reținut șl faptul că datorită 
acestor avantaje au fost atribuite 
cu regularitate autoturisme „DA
CIA 1300", In numeroase cazuri 
fiind cîștigate cite 2 sau 3 auto
turisme la o singură tragere Loto 
sau Pronoexpres, precum șl con
curs Pronosport.

Un prim prilej de a obține un 
autoturism „DACIA 1300* vă este 
oferit de tragerea Pronoexpres de 
mîine,miercuri 2 august, astăzi

PRO- 
PRO-

aceste 
în ca-

fiind ultima zi pentru procurarea 
biletelor.

LOZUL VACANȚEI
Zi de zi, crește numărul câști

gătorilor la LOZUL VACANȚEI, 
noua emisiune specială Loz ta 
plic, aflată ta plină vlnzare ta 
această perioadă.

Beneficiind de ciștlgurl supli
mentare — din fond special — In 
valoare de 1.700.000 lei. LOZUL 
VACANȚEI vă oferă posibilitatea 
obținerii unui autoturism, sau a 
unor premii ta bani începind cu 
cele de 50.000 lei, 10.000 lei, etc.
ClȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPP.ES DIN 26 IULIE 1S73

Categoria 1 : 1,25 variante = Au
toturism „Dacia 1300” ; cat. 1 : 9 
variante 25% a 6.781 lei ; cat. 3 : 
16.75 a 3.644 lei ; cat. 4 : 74,75 a 
816 lei ; cat. 5 : 211,50 a 283 lei ; 
cat. 6: 6.513 a 40 lei ; cat. 7 : 201 
a 200 iei ; cat. 8 : 3.379,75 a 40 let

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
20.083 lei.

Iată că duminică dimineața or
ganizatorii au ținut să ne arate 
ci atund etad vor (șl bine ar fl 
fost să o fi făcut mal demult) 
pot să alcătuiască un program — 
citiar cu posibilitățile reduse de 
care dispun — capabil să satisfacă, 
în mare măsură, pretențiile celor 
prezenți pe hipodrom. S-a renun
țat (nu știm Insă pentru cit timp) 
la varianta „hiturilor* (șl bine s-a 
făcut), s-a redus la 6 numărul 
alergărilor (și tot bine s-a făcut), 
Iar pe pistă au fost trimiși (cu 
excepția cîtorva minți .nerodați" 
Încă) trăpași capabili să ofere 
Întreceri atractive. In acest fel 
timpul afectat reuniunii s-a re
dus cu aproape o oră. latura 
spectaculară (și credem că șl cea 
comercială) n-a avut dedt de 
cîștlgat, iar alergările au oferit 
dispute pasionante cu sosiri strln- 
se (au excelat cele din premiile 
Moreni. Mărăști, Mediaș) și clștl- 
gători serios „scuturați” de drive- 
ril respectivi, patru dintre aceș
tia (Soneria, Rist, Melodic, Sati-

rlca) fiind nevoițl să .umble* la 
rezerva de secunde pentru a pu
tea termina pe primul loc. Ce 
spun .radiografiile” celor opt lau- 
reați ? Sfioasa (aflată la prima sa 
cursă publică) a tavlns-o sigur 
pe Nunișoara deși aceasta a rea
lizat un salt de valoare de peste 
12(!) secunde ta numai 7 zile : 
Soneria a cîștlgat cu resurse (poa
te veni orietnd sub recordul În
registrat) ; Rist se află ta aceeași 
situație cu colega lui de genera
ție ; Melodic („menajat" tn ulti
mele sale evoluții de N. Gheor- 
ghe) și-a adjudecat lejer proba 
rezervată conducătorilor amatori ; 
Satirica, Vlăhița și Recurs au 
„răspuns” mai bine la urmă, Iar 
Suveicu a cîștigat fiindcă a pier
dut Heder, rudimentar angajat de 
L Crăciun în lupta finală. Re
zultate tehnice : Cursa I : 1. Sfi
oasa (N. Slmlon) rec. 1:37,1. 2. 
Nunișoara, 3. Valida. Simplu 1,80. 
ordinea 17, ordinea triplă 221 ; 
Cursa a n-a : 1. Soneria (I. Mol- 
doveanu) rec. 1:31,1, 2. Jitaru,

NOEXPP.ES
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!|TA" A RACEMIN B. MARE: NUMAI 
IN PUNCTAVERAJ UIMITOR (780-16)
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I

icemin Baia Mare a promovat tn Divizia A - 
rus, de la stingă : Mitică Antonescu, antre- I 

Soma, N. Gligor, E. Melniciuc, E. Ștefan, | 
lian, L Căprăroiu, Fl. Atanasiu, FL Curea, 
de jos : C. Ciobanu, Gh. Preoteasa, R. Tir- I 
p! Ciobanu, L Miricescu, Fl. Frîncu, M. Pas- I 
. Cantea, FL Motica. Din lot mai fac parte " 
1 Vasile, veniți ambii, ca fi Varga, de la | 

Farul Constanța |
ziarul ,.PENTRU SOCIALISM” — Baia Mare I

le la sem- 
Stere, cehi- 
Baia Mare

A 1 Per- 
kbllă, apar- 
nlmoșl sus- 
bu balonul 
p maramu-. 
antrenorul 

puțină vre- 
Ire. venind 
l a reușit. 
Lcă pentru 
L de cam- 
Lmație de 
In provln-
I a avut la
II de res- 
I a realizat 
record fără 
I echipelor 
■mat cifric

UN MECI 
IEIAT LA 
laveraj a- 
roporții șl, 
felijat, NICI 
NAT, fapt 
p procesul 
existat pre- 
lentru asl- 
knătos. de 
Eațare, de 

r contat în 
llot : Miri- 
| Vlădescu 
fctrnejuicev 
Ițea și D. 
Itefan, FI. 
k (linia a 
liriu (linia 
Ic, Csoma 
n mal fost 
lș), Moțica 
firs'.a me- 
I Jucătorul 
le Florian 
Bmal tineri 
I Vlădescu, 
Bmln Baia 
■> grămadă 
krui a 700 
|omp< nsat 
Itr-o mare 
fceare din- 
■tului de 
fceblre cei 
fcerind de
■ suprafață 
■* partide, 
fenorul Ir. 
■I-a a fă- 
Ktorii din 
■^iunilc-

Eroicei-.
■ excepții. 
Kxivici $1 
Kilograme
■ ,uriașul*
■ Demian 
Bid. Mlri-

■ turneu- 
Kești. Ra-
■ Jucători,
■ C. Cio- 
B.ru noua 
■completa 
■e. .Două

achiziții binevenite, ține să re- I 
maree antrenorul, care ne-au zju- I 
tat mult să Încheiem și barajul ■ 
fără nici o înfrîngere : 14—3 cu - 
Dunărea Giurgiu, 26—6 cu C.FJt. I 
Brașov și 4—0 cu Constructorul I 
Constanța, meci cîștigat la masa 1 
verde..■

In ciuda faptului că a făcut un I 
veritabil tur de galop în divizia I 
secundă, antrenorul M. Antonescu 
nu este pe deplin mulțumit : .Di- ■ 
vLzia A este cu totul altceva, gra- I 
dul de dificultate al jocurilor este | 
implicit altul, mult sporit. Și apoi 
ne-am propus să facem parte din | 
prima grupă valorică, adică să ne I 
clasăm intre primele 8 formații**** I

Pentru a materializa un aseme
nea proiect, antrenorul urmează I 
mai multe căi : pe de o parte. I 
caută să asigure lotului de care I 
dispune o pregătire deosebită (în 
vacanță se vor realiza cîte trei I 
antrenamente pe zi — două pen- I 
tru sporirea forței, al treilea de ■ 
completare a cunoștințelor tehni- 
ce și de perfecționare tactică, pe I 
de altă parte, printr-un turneu I 
în Capitală, în compania unor di- ■ 
vizionare A, Dinamo și R.C. Gri- - 
vița Roșie, probabil, șl, în fine, I 
prin completarea lotului cu clțiva I 
jucători din rezerva de juniori ■ 
(proveniți de la pepinierele Ra- ■ 
cemin-ului, grupele școlare mlnie- I 
re sau de electrotehnică din Baia I 
Mare, Baia Sprie sau Sâsar. In “ 
care funcționează, ca profesori de ■ 
educație fizică, jucătorii-titulari în I 
.echipa mare", Popovici, Tîrnean- | 
cev și Preoteasa, colaboratorii di- 
recți ai antrenorului M. Anto- I 
nescu. ’

La Bala Mare totul este pre- | 
gătit (Inclusiv noul stadion din 
vecinătatea Sălii sporturilor) pen- | 
tru debutul Racemin-ulul în Divl- I 
zia A, fixat pentru 27 august, în I 
compania unul XV de prim rang. 
Steaua București. Să vedem...

Tiberiu STAMA
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CĂIAPIF ÎN ULTIMA ZI a con- 
cursului internațional de 

sarituri-obstacoie desfășurat ic Sibiu 
locurile 1 au revenit sportivilor ro- 
mani. „Marele premiu al orașului Si
biu" : 1. Q Mtn (România), cu Ron- 
del.1-93,5 ; 2. Q Viad (România), 
cm Sondor, 4-«,2 ; 3. |. Popa (Rq. 
mania), cu Despot, 4Vj-91,2. „Pre
miul de despărțire- : 1. V. Demian 
(Romanic), cu Spiriduș 0-76,6, 2. T. 
lowoscki (Cehoslovacia), cu Srîsen. 

3* I. Popa (România), cu 
Ucurici, 0-85,5. Au participat sportivi 
din Bulgaria, Cehoslovacia >1 Ro
mânia « JOI TOT LA SIBIU încep 
întrecerile campionatului republican 
de cdlârie, concurs complet — etapa 
■ M-a , (llîe lONESCU-coresp.).
CICIKM SPm$lTUL SÂPTÂ- MINH Vecute pades_ 

fâșurot, la Budapesta, întîlnirea In* 
temaționalâ 'pe velodrom intre re
prezentativele României fi Ungariei. 
La proba, de viteză, o comportare 
bunâ au avut cicliștii nojtrî, dețină
torii locurilor 1 șl 3, prin km Oeorge 
șl Arpad Telegdl.
Mnm campionatul de vi- 
MUIU TEZA in circuit a con
tinuat duminicâ la Sibiu, cu etapa 
a 4-a, In prezența a peste 10 000 de 
spectatori. La startul celor șapte cla
se s-au aliniat peste o sută de mo
toci efi ști. lata învingătorii : SO cmc 
(incepâtori) — T. Treia (Centrul moto 
- I.I.R.U.C. Buc.) ; 50 cmc (avan
sați) — L Ferenczî (Voința Oradea); 
125 cmc - C. Boboescu (GS.M. Re
șița) ; 175 cmc — Q. Scheuchensteîn 
(v.S.M. Reșița) ; 250 cmc — A.
Victor (Voința Oradea) ; 500 cmc — 
P. Lucacl (Steagul roșu “ 
ataș — D. Wentzel + N.
(Voința Sibiu). * „CUPA _______
LA MOTOCROS", desfășurată dumi
nică la Zărneștl, a reunit alergători 
de toate categoriile. La capătul unor 
întreceri spectaculoase, primele locuri 
au fost ocupate de : E. Laub (Tor
pedo Zâmești) la seniori, C. Gyurca 
(Electro Sf. Gheorghe) la Juniori și 
I. Tase (Muscelul Cîmpulung-Muscel) 
la „Mobra*4. Principalul favorit în 
cursa seniorilor, E. Mulner a suferit 
în manșa a doua o defecțiune meca
nică, sltuîndu-se în final pe locul trei.
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Brașov) ; 
Gobotea

MOBRA

CHIMIA RM. VÎLCEA SE VA BATE
CU TOATE FORJELE PENTRU 

A NU MAI RETROGRADA...
Că Rm. Vîlcea face parte din

tre orașele care trăiesc prin 
toți porii — asemenea Galațiu- 
lui sau Buzăului, Piteștiului sau 
Ploieștiului — viața echipelor 
fcnion, o știam demult, o veri
ficasem în repetate rânduri. Nu 
ne închipuiam insă că repromo- 
varea Chimiei în „A“ — un „bis” 
intervenit după 4 ani — să aibă 
un asemenea ecou, ca spațiu și 
intensitate. Zona de care vor
bim are zeci și zed de kilometri 
de întindere. De cum pătrunzi 
în județ, „subiectul Chimia și 
promovarea” te ia în primire. 
Iar emoția startului i-a cuprins 
pe suporterii fotbaliștilor vilcerj 
parcă mai Înainte și mai abitir 
deciț pe subiecți înșiși. Fie că 
e vorba de tehnicienii Dumitru 
Stoica și Gheorghe Georgescu, 
din Olănești, de electricianul de 
întreținere Victor Bai cu de pe 
aceleași meleaguri, fie că vor
bești cu oameni de prin părțile 
Horezului, ca să nu mai discu
tăm de cei chiar din Rm. VII- 
cea, toți se gindesc la ce v» 
face Chimia în cursa care va 
începe la 24 august ? Sub rapor
tul încurajării, al suportului mo
ral, Chimia se va prezenta deci 
mai inMmată decit multe for
mații din primul eșalon. „Am 
toată încredere* în echipă — 
ne spunea economistul Mihal 
Săndulescu. fost el Însuși jucă
tor de Divizia B. Prin unire su
fletească și prin dovada dra
gostei sincere pentru culorile 
clubului, ea are toate atuurile 
să ne îndreptățească așteptă
rile. Băieții noștri au frumosul 
exemplu al echipei din Tîrgo- 
viște. o campioană a însuflețirii 
și combativității. De ce nu ar 
imita-o 7“.

Ce au făcut și ce fac în a- 
oest timp cei ce poartă speran
țele atîtor mii și mii de susți
nători 7 I-am găsit la Horezu, 
frumoasa așezare de pe la fel 
de frumosul drum Rm. Vîlcea — 
Tg. Jiu, ce te poartă printre 
dealuri îneîntătoare, pline de 
livezi. Acolo s-au desfășurat, 
pină în ziua plecării la Bucu
rești, pentru susținerea testelor, 
la 26 Iulie, antrenamentele noii 
promovate, sub conducerea „se
cundului” Dumitru Ștefan. Și 
aceasta deoarece, în prima par
te a actualei perioade pregăti
toare de vară. Marcel Pigulea, 
antrenorul principal al forma
ției, s-a aflat în tabăra de ju
niori de la Bistrița, F.R.F. in- 
tențîonînd să-i încredințeze, în 
continuare, conducerea tehnică 
a echipei naționale de juniori, 
în acest fel, responsabilitatea 
instruirii lotului vîlcean a că
zut pe umerii harnicului an
trenor Dumitru Ștefan, care a 
activat ca jucător pir.ă la termi
narea trecutei stagiuni la Me

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C _
ETAPA I, 27 august : Danubiana 

Roman — A.S.A. Gm pul ung Mold., 
TERPO lași — C.F.R, Pașcani, Meta
lul Botoșani — Șiretul Bucecea, Dor
na Vatra Domel — Metalul Rădăuți, 
Cristalul Dorohoi — Zimbrul Suceava, 
Fonesta Fălticeni — GS. Botoșani, 
Unirea Sâveni — Nicotină lași, Avio- 
tul Frasin — Laminorul Roman.

ETAPA A D-a, 3 septembne : Și
retul Bucecea - Foresta Fălticeni, 
C.S. Botoșani — Danubiana Roman, 
Zimbrul Suceava — TEPRO boși, 
GF.R. Pașcani — Metalul Botoșani, 
Metalul Rădăuți — Avfntul Frasin, 
Laminorul Romon — Unkea Săveni, 
A.S.A. Gmpulung Mold. - CrietakJ 
Dorohoi, Nicolina lași - Dorna Va
tra Dornul.

ETAPA A D-a, 10 saptetnbrie s 
Avîntul Frasin - C.S. Botoșani, Dor
na Vatra Dome! — Zimbrul Suceava, 
Danubiana Roman — C.F.R. Pașcani, 
Metalul Rădăuți — GistoluJ Dorohoi, 
Metalul Botoșani - Nlcolina lași, 
TEPRO lași — Laminorul Roman, 
Foresta Fălticeni - Unirea Săveni, 
A.S.A. Gmpulung MoW. — Șiretul 
Bucecea.

ETAPA A IV-a, 17 septembrie : Dor
na Vatra Dome! - TEPRO lași. Cris
talul Dorohoi - Avîntul Frasin, C.S. 
Botoșani - A.S.A. Gmpulung Mold., 
Șiretul Bucecea - Danubiana Ro
man, Laminorul Romon — Foresta 
Fălticeni, Ni co lina ta șl - Metalul 
Râdâuți, Zimbrul Suceava — Metalul 
Botoșani, Unirea Săveni — GF.R. Paș
cani.

ETAPA A V-a, 24 septembrie : Me
talul Rădăuți — Unrrea Săveni, Zim
brul Suceava - A.S.A. Gmpulung 
Mold., Foresta Fălticeni — Nicolina 
lași, C.F.R. Pașcani — Laminorul Ro
man, Danubiana Roman — Metalul 
Botoșani, Avîntul Frasin — Șiretul 
Bucecea. TEPRO lași — Cristalul Do
rohoi, C.S. Botoșani — Domo Vatra 
Dornei.

ETAPA A V!-a, 1 octombrie : Meta
lul Botoșani — Avîntul Frasin, Sire- 

talurgistul Cugir. Deși, lipsit, 
firesc, de experiența necesară, 
el a depus, după cum ne-am 
convins, toate eforturile în zi
lele de pregătire la Horezu, fi
ind bine primit și ascultat de 
jucători, care au „absolvi;”, du
pă cum se știe, eu bune rezul
tate testarea Crico-tehnică. Ul
terior, la 27 iulie, a revenit și 
antrenorul Marcel Pigulea. așa 
că marea problemă a conducă
torului tehnic s-a rezolvat, lu
crurile intrând astfel pe făraș 
normal.

Lotul Chimiei e același rw-p 
a evoluat și in victorioasa cursă 
din Divizia B : Roșea. Șchiopa 
(portari). Lepădata. Bas no Cin
ei, Iordache. Pintilie (tunași), 
Sivu. G. Stan. Carabagear. 
Verga, Răducanu (mijlocași) 
Ttieșpan. C. Nicolae. Stanca' 
Coca, Negrea (atacant>). Singu
ra noutate : fundașul Bărbut

Is C.F.R. Timișoara, repar
tizat în județul Vîlcea după 
tei nun area facultățiL Nou e și 
masorul Valeria Braniște, fest 
handbalist Este așteptată și 
aprobarea unui post de medic 
permanent al echipei.

Deși au existat unele greutăți 
fai efectuarea asistenței de după 
antrenament, a recuperării, pre
gătirile de la Horezu au decurs 
în condiții acceptabile. Moralul 
lotului apare destul de fortificat 
Întreținut și de încrederea lntr-o 
cursă fără sancțiunea retrogra
dării. menținută de cei trei „su
praviețuitori” ai trecutei pro
movări : Pintilie, Cincă și C. 
Nicolae. Savu, a cărui oompor- 
tare a marcat cote mereu în 
creștere_ în trecutul sezon, sin
tetizează, astfel, aspirațiile co
echipierilor : „Am cîștigat o 
bătălie grea în ,.B“, ce ionic mal 
potrivit poate exista pentru o 
echipă 7 Avem un public cum 
nu știu cite echipe au, lotul e 
iînăr și dispune, după mine, de 
rezerve calitative. Important e 
și startul. Nu, Rm. Vilcca nu va 
retrăi decepția de acum trei ani! 
Ne vom bate eu toate forțele ea 
acea poveste să nu se mal re
pete...".

Eftimie IONESCU

COLOCVIUL IEHNIC AL
A! ECHIPELOR

Astăzi și mi:ne, F.R. Fotbal or
ganizează, la Constanta, o consfă
tuire eu caracter tehnic la care 
au fost invitați antrenorii princi
pali al celor 15 echipe de Divizia 
A. Pe agenda colocviului figurea
ză următoarele trei puncte : ti

SERIA I
tui Bucecea — Cristo Iul Dorohoi. La
minorul Roman - GS. Botoșani, 
A.S.A. Gmpulung Mold. — TEPRO 
k>|l, C.F.R. Pcșconi — Metalul Râ
dâuți, Nicolina krș' — Danubiona 
Roman, Done Vatra Domel — Fo
resta Fălticeni, Unkea Săveni - Zim
brul Suceava.

ETAPA A Vil-a, 8 octombrie : Cris
talul Dorohoi — C.F.R. Pașcani. Me
talul Rădăuți — Laminorul Roman, 
A. SA. Gmpulung Mold. — Dome 
Vatra Dornei, Șiretul Bucecea — Ni
cotină iași, TEPRO kjși - Metalul 
Botoșani, GS. Botoșani - Unireo Să
veni, Danubiana Roman — Zimbrul 
Suceava, Avîntul Frasin - Foresta 
Fâkhce.ni.

ETAPA A VlH-a, 15 octombrie : 
Zimbrul Suceava — Metalul Rădăuți, 
TEPRO lași - Nicolina tați, GF.R. 
Pașcani — Șiretul Bucecea, Metalul 
Botoșani — GS. Botoșani. Foresta 
Fălticeni — A.S.A. Gmpulung Mold., 
Cristalul Dorohoi — Doma Vatra 
Dornei, Danubiana Roman — Lamino
rul Roman, Unirea Săveni — Avîntul 
Frasin.

ETAPA A IX-a, 22 octombrie : Lo- 
mi torul Roman — Cristalul Dorohoi, 
Foresta FăISceni — Danubiana Ro
man, Nicolina lași — Zimbrul Su
ceava, Dorna Vatra Domel — C.F.R. 
Pașcani, Metalul Botoșani — Metalul 
Râdâuți, A.S.A. Gmpulung Mold. — 
Unirea Sâveni, Șiretul Bucecea — 
GS. Botoșani, Avîntul Frasin — 
TEPRO lași

ETAPA A X-a, 29 octombrie : Unirea 
Sâveni — Șiretul Bucecea, Dorxs Va
tra Dornei — Metalul Botoșani, Da
nubiano Roman — Avîntul Frasin, 
Cristalul Dorohoi — Nicolina lași, 
C.S. Botoșani — C.F.R. Pașcani, 
TEPRO lași — Foresta Fălticeni, Zim
brul Suceava — Laminorul Roman, 
Metalul Rădăuți — A.S.A. Gmpulung 
Mold

TURNEUL U.E.F.A., GRUPA A 12-a:
U.R.S.S., UNGARIA, ROMÂNIA

ZCRICH, 31 (Agerpres). — 
Luni la Zurich a avut loc tra
gerea la sorți pentru alcătuirea 
grupelor preliminare din cadrul 
competiției de fotbal (juniori) 
„Turneul UEFA”. Echipa Româ
niei va juca în grupa a 12-a 
alături de selecționatele U.R.S.S. 
ji Ungariei. Iată componența 
celorlalte grupe: grupa 1: Țara 
Galilor, Norvegia; grupa a 2-a: 
Irlanda de Nord, Belgia, Irlan
da; grupa a 3-a: Islanda, Olan
da; grupa a 4-a: Finlanda, Sco
ți*: grapa a 5-a: Suedia, Dane
marca; grupa a 6-a; Spania, 
Franța; grupa a 7-a: Malta,

DUPĂ PRIMELE MECIURI

Duel aerian cîștigat cu ușurință de Dudu Georgescu, dar mingea 
expediată, cu capul, va trece peste transversală

(Urmare din pag. 1)

dintatdeauna element de maxi
mă importanță în jocul de fot
bal, dar îndeosebi astăzi, în 
epoca careurilor aglomerate,

îh cele două partide ale lo
tului A la care ne referim, doar 
BQloni și Iordănescu s-au mo
lipsit de la „tunarii” Mundialu- 
lui argentinian. Haan, Luque, 
Kempes, Pasarrella, Rep, 
Brandts ș. a., trăgind cu sete din 
orice poziție, de la variate dis
tante, mergî.md pînă la 30—35 de 
metri.

Sigur că trasul la poartă, pen
tru a fi încununat de reușita go-

ANTRENORILOR PRINCIPALI
DIVIZIONARE A
învățăminte desprinse de la CAI. 
din Argentina ; 2) sarcini speciale 
In scopul unei mal bune pregă
tiri la cluburi a eomponențUor 
echipelor reprezentative ; 3) ob
servarea in comun a Jocurilor de 
selecție, programate să se desfă- 
țoare mllne.

IDIJIA 1978/1979
ETAPA A n-o, I noiembrie : Me

talul Bot oscrâ - Crtstalui Dorohoi. 
Ztaibrui Suceam — Șiretul Bucecea, 
Nkolita loji — GS. Botoșani, Mnto 
KS Rădăuți — TEPRO lași, laminorul 
Roman — Dor no Vatra Dornei, Uni
rea Seven) — Danube»» Roman. 
ASA. Omptiiung MoM. - Auutful 
Frasin. GF.R. Pcțconi — ForeMo Fdt- 
Uceai.

HAPA A ni-a. U noiembrie : Nt- 
colme loti — A-SA. Gmpulung 
Maid., Avîntul Frasin — GF.R. Paș
cani, Domo Vatra Damei — Unirea 
Săve-*i, Fc-esta Fălticeni — Zimbrul 
Suceava. Gistalul Dorohoi - GS. Bo
toșani, Șiretul Bucecea — Metalul Ră- 
dăuV, Danubrona Roman — TEPRO 
to»;. Metalul Botoșani - Laminorul 
Roman.

ETAPA A xni-a, 1» noiembrie t 
Cristalul Dorohoi — Danubiana Ro
man, laminorul Romon — Șiretul Bu- 
cecea. GF.R. Pațco"' — Nicolina 
lăți, TEPRO tați — Unirea Săveni, 
Metalul Rădăuți - Foresta Fălticeni. 
ASA. Cimpulung Mold. — Metalul 
Botoțani, Avîntul Frasin — Domo Va
tra Dornei. GS. Botoșani - Zimbrul 
Suceava.

ETAPA A XIV-o, 25 noiembrie : 
C.S. Botoșani - TEPRO tosi. Foresta 
Fălticeni - Cristalul Dorohoi. Danu
biana Roman — Metalul Rădăuți, 
A.SJL Gmpulung Mold. — Laminorul 
Roman, Șiretul Bucecea — Domo 
Vatra Domel. Zimbrul Suceava — 
C.F.R. Pașcani, Unirea Săveni — 
Metalul Botoșani, Nicolina tasl - 
Avîntul Frosin.

ETAPA A XV^, 3 decembrie s 
C.F.R. Pașcani — A.S.A. Gmpulung 
Mold., Avintui rrosin — Zimbrul Su
ceava, Metolul Botoșani — Foresta 
Fălticeni. TEPRO lași — Șiretul Bu
cecea, Laminorul Romon — Nicolina 
lași, Doma Vatra Dornei — Danu
biana Roman, Motelul Rădăuți — 
C.S. Botoșani, Cristalul Dorohoi — 
Unirea Sâveni.

Liechtenstein; grupa a 8-a: Ita
lia, Anglia; grupa a 9-a: Luxem
burg, R. F. Germania; grupa a 
10-a: Portugalia, Elveția; gru
pa a 11-a: Cipru, Iugoslavia; 
grupa a 13-a: Polonia, Turcia; 
grupa a 14-a: Grecia, Ceho
slovacia; grupa a 15-a: R. D. 
Germană, Bulgaria.

Din fiecare grupă se va cali
fica pentru turneul final cite 
o echipă. în mod automat este 
calificată pentru turneul final 
selecționata Austriei, ca țară or
ganizatoare. Turneul final este 
programat între 24 mai și 2 iu
nie 1979.

lului, TREBUIE ÎNDELUNG E- 
XERSAT LA ANTRENAMEN
TE. Sînt însă in fotbalul nos
tru și jucători stupind pe acest 
procedeu tehnic pe care nu-1 fo
losesc mai des și cu un mai bun 
randament din... timiditate, de 
teama răspunderii personale. 
„De greșesc cumva, se mai in- 
tîmplă să mă fluiere cițiva prin 
tribune”, iși zic ei și, în conse
cință, renunță. Mentalitate gre
șită, dăunătoare, cu rădăcini în 
munca de instruire la echipele 
lor de dub.

Ne oprim, deocamdată, la a- 
ceste aspecte mai importante, 
reieșite din evoluția componen- 
ților latului A la primul turneu 
de verificare al sezonului. Mai 
concludente, mai edificatoare 
ne vor apare concluziile — pe 
marginea pregătirii actuale a 
selecționabililor — după urmă
toarele jocuri-test. printre care 
se numără și acela pe care ei îl 
vor susține, vineri, la Varna, în 
compania selecționatei divizio
nare a Bulgariei. Să așteptăm, 
deci, viitoare prilejuri...

ACTUALITĂȚI
• METALUL SIGHIȘOARA — 

HARBSI HOMS (Siria) 4—0 (3—0). 
Joc atractiv, urmărit de peste 
4.000 de spectatori. Au marcat : 
Bortea (min. 32 și 43). losep (mln. 
37 — din 11 m.) ți Aron (min. 
55). In deschidere, Faianța Si
ghișoara — Selecționata taberei 
de juniori Sighișoara 3—1 (2—1). 
(L Turjan — coresp.).
• F.CJO. REȘIȚA — SUNEKUI* 

MOLDOVA NOUA 1-1 (0-1). Go
lurile au fost înscrise de Nesto- 
rovici I (min. 25) pentru oaspeți 
șl de Uțiu (mln. 48) pentru reși- 
țeni. (D. Plăvițu — coresp.)
• .CUPA SILVIU PLOIEȘ

TEANUL Vineri și duminică s-au 
disputat !n cuplaj pe stadionul 
Municipal din Brașov jocurile ce
lei de a 8-a ediții a .Cupei Sil
viu Ploieșteanu”. Rezultate din 
prima zi : I.C.I.M. Brașov—Trac
torul Brașov 1—0 (0—0) și Steagul 
roșu Brașov — Nitramonia Făgă
raș 4—3 (după executarea lovitu
rilor de la 11 m). In ziua a doua 
Tractorul Brașov — Nitramonia 
3—1 (2—0) — pentru locurile 3—4, 
iar în finală Steagul roșu — 
I.C.I.M. 2—0 (0—0). steagul roșu 
cucerește trofeul pentru a 4-a oa
ră. (C. Gruia — coresp.)
• MI1NE, LA TIMIȘOARA, PO

LITEHNICA — VOJVODINA NOVI 
SAD. Stadionul .1 Mai” din Ti
mișoara găzduiește miine, de la 
ora 17, o atractivă partidă amica
lă intre Politehnica Timișoara șl 
cunosc jta formație din iugo
slavia, Vojvodina Novi Sad.
• RAPID — F.C. ARGEȘ, Mll- 

NE, IN GIULEȘTI. Ferovia
rii bucureștenl susțin mîine (ora 
17) pe stadionul Giulești o partidă 
amicală în compania echipei F.C. 
Argeș. Joi, de la aceeași oră. 
Rapid va primi vizita formației 
F.C.M. Giurgiu.
• LA CASELE OBIȘNUITE, se 

găsesc de vînzare biletele de In
trare la meciul internațional a- 
mical Steaua — Cari Zeiss Jena, 
care se dispută astăzi pe stadio
nul din bd. Ghencea, Incepînd 
de la orele 17.

/

B.ru


însemnări după „Raliul Dunării" SPORTIVI ROMÂNI

„Nt-AU IMPRESIONAT PUTERNIC PARTICIPAREA Df EXCEPȚIE, 
ENTUZIASMUL ORGANIZATURIIOR Șl PASIUNEA CONCURENJILOR* 

președintele comisiei sportive din cadrul F.I.A.declara Pierre Ugeux,

Cea de a 13-a ediție a com
petiției automobilistice interna
ționale „Raliul Dunării", s-a 
bucurat, o recunosc toti cei 
care au participat la ea. de un 
frumos succes. Deși a fost 
vorba de un lip de „raliu-gi- 
gant". cum spuneau oaspeții, 
referindu-se la suprafața pe 
care s-a întins (6 județe), el 
a fost o deplină reușită orga
nizatorică. dublată de una de 
participare. Iată, dealtfel, două 
declarații ale oaspeților noștri : 
PIERRE UGEUX, președintele - 
comisiei sportive internaționale 
din cadrul F.I.A. : „Ne-au im
presionat puternic participarea 
de excepție, entuziasmul orga
nizatorilor și mai ales pasiunea 
celor care concurează pe ma
șinile lor de dragul- automo
bilismului și nu reprezentind rine 
știe ce interese" : BRUNO MO
RETTI. comisar F.I.A : -Orga
nizarea entuziastă si plină de 
bunăvoință a românilor, pri
mirea caldă făcută concurentelor 
au depășit toate așteptările".

Intr-adevăr, a avea la start 
concurenți din 14 țări europene 
nu este un lucru la indemina 
oricui, asemenea participare la 
un raliu fiind intilnită foarte rar. 
In actuala ediție am avut, pentru 
prima dată, patru alergători

IRuniunca internaționala dc arbitraj de Ia laiclca

MODIFICĂRILE IN REGULAMENTUL DE JOC 
VOR FACE HOCHEIUL MULT MAI DINAMIC!

Recent, capitala Bavariei. 
modernul Munchen, s-a arătat 
o primitoare gazdă pentru re
uniunea anuală a Comisiei de 
arbitraj a Federației internați
onale de hochei pe gheață. 
Timp de trei zile, alături de 
membrii acestui organ al fo
rului internațional. președinte 
ai comisiilor naționale de ar
bitraj din 18 țări au discutat 
modificările aduse regulamen
tului de joc. stabilind apoi o 
linie unitară de interpretare.

Desigur că amatorii de ho
chei din țara noastră sint dor
nici să afle în ce constau mo
dificările aduse regulamentului, 
cit de importante sînt și. mai 
cu seamă, in ce măsură vor 
influența tactica de joc. De la 
bun început vom preciza că 
cea mai importantă dintre a- 
ceste modificări este legată de 
activizarea momentului numit 
„degajare interzisă*. Se știe că 
atunci cind o echipă. afiată 
în propria treime de apărare, 
arunca pucul in cealaltă parte 
a terenului și cind acesta de
pășea linia roșie, prelungită 
din linia porții adverse, automat 
se fluiera „degajare interzisă*. 
Se făcea excepție doar ia ca
zurile cind echipa in apărare 
se afla in inferioritate nume
rică. Ei bine, acum lucrurile 
se petrec puțin diferit Să pre
supunem că formația A încear
că o „degajare interzisă*, pu
cul treci nd de ultima linie ro
șie de pe gheată, izbind man
tinela și revenind in spațiul 
lateral din apropierea unuia 
din cercurile de angajament 
Arbitrul este obligat acum să 
aștepte și să vadă ce jucător 
atinge primul pucul. Dacă este 
portarul echipei B atunci a- 
-esta din urmă este oblicat 
să-1 joace repede, altfel arbi

ATLETISM Q La Bemtiausen 
(R. F. Germania) Guldo Kratsch- 
mer a stabilit un nou record eu
ropean la decatlon cu 8 498 p 
(v.r.: 8 454 —Nikolai Avilov). In 
cele zece probe, Guido Kratsch- 
mer a obținut următoarele rezul
tate : 100 m — 10.60 ; lungime — 
7,84 m ; greutate — 16.56 m ; înăl
țime — 1,91 m ; 400 m — 47,64 ; 
110 mg — 14,01 ; disc — 45,46 m ; 
prăjină — 4,50 m ; suliță — 58,80 
m : 1 500 m — 4:28,3. • La Colo
rado Springs americanul Eddie 
Hart a egalat cea mai bună per
formantă mondială a anului în 
proba de 100 m fiind cronome
trat în 10.07. • Desfășurat la 
Donețk. meciul de decatlon din
tre echipele U.R.S.S. și S.U.A. s-a 
încheiat cu scorul de 47 756 — 
45 596 puncte în favoarea atletelor 
sovietici. La individual, cel mal 
bun rezultat l-a realizat sovieti

din Anglia, un echipaj care a 
participat și in -Raliul Safari" 
(Bernard Dulcy — Jean Bagary, 
din Franța), un cuplu care se 
afirmă puternic în Europa 
(Frantz Wittman — Helmut 
Deimal. din Austria), angrenat 
in cîștigarea titlului de cam
pion continental al actualei e- 
ditii. cupluri belgiene, sue
deze Sa.

întrecerea propriu-zisă a fost 
dominată, categoric, de pere
chea F. Wittman — H. Deimal, 
care a venit în tară cu două 
săptămînî înainte de start, fă
când In tot acest timp recu
noașterea traseului, unele por
țiuni chiar de 3—4 ori. Rezul
tatul : victorie in raliu si in 
urma acesteia trecerea pe pri
mul loc în clasamentul campio
natului Europei de raliuri. Alte 
cupluri -de elită* au fost Va
clav Blahoa — Tabiteiv Htavka, 
care s-a întrecut permanent cu 
perechea austriacă, invingind-o 
chiar în unele probe speciale. 
Puternice, de asemenea, alte 
cupluri : Vlastimil Hard — Mi
roslav Wahanka. Svatopluk 
Svaizar — Jiri Kotek. din Ceho
slovacia (pe Skoda 136 RS). 
Stoiaa Kolev — Trvetan Sto- 
ianov (Porsche Sil? .Ilia Cfabri- 

trul fluieri te reia joeal prin- 
tr-u aagajaxneot dia apropie
rea porpi echipei B ; dacă 
primai atinge pocal ap jucător 
al echipei A ztaari el poete 
să-1 joace mai departe să 
înscrie chiar na gol perfect 
Talabfl : dacă la poc ajunge 
na jurilor al echipei B. in mo
mentul ia care ei atinge pneul 
se fluieră -degajare interzisă*. 
Se elimină astfel frecventele 
momente de pierdere a ritmu
lui de joc. adică unul din pu
ținele mijloace prin care se 
-trăgea de temp* la hochei. In 
plus, apare fa hochei posibili
tatea unor combinații de con
traatac foarte interesante, șar
turile fundașilor devenind mai 
importante in momentele de 
atac ale echipei lor.

Am insistat asupra acestei 
modificări pentru că ea ni se 
pare cea mai importantă si. in 
aceiași timp, atractivă pentru 
spectatori. Mai există insă și 
alte modificări. De pildă, ma
terialul de protecție din spa
tele porților va trebui să fie 
la toate intilnirile internațio
nale din plexiglas ; pe gheață 
vor fi marcate in zona neutră 
patru mici puncte de angaja
ment ; cercurile de angajament 
din apropierea porților vor fi 
altfel marcate ; la jumătatea 
ultimei reprize na se mai 
schimbă porțile decit pe pa
tinoarele acoperite. Și multe 
alte modificări, toate adoptate 
din dorința de a dinamiza și 
mai mult jocul de hochei. E’.e 
vor ft discutate ta amănunți
me cu ocazia seminarului ar
bitrilor de hochei din țara 
noastră. programat la Bucu
rești la începutul lunii sep
tembrie.

Călin ANTONESCU

cul Aleksandr Grebenluk — 8161 
p. urmat de coechipierul său Iuri 
Kutenko — 8041 p și de ameri
canul Fred Dixon — 8034 p.

FOTBAL • La Praga în .Cupa 
de vară* Slavia a întins cu 3—1 
(2—1) pe Odense B.K.. iar la Duis

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

burg, MSV Duisburg a clștlgat cu 
2—1 (2—1) jocul disputat cu Bo
hemians Praga. • In meci amical, 
la Alicante, echipa locală Hercu
les a învins cu 1—0 (1—0) forma
ția iugoslavă Rijeka.

RUGBY • In cadrul turneului 
de la Harkov, reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu 18—4 (9—0) 
echipa Cehoslovaciei. 

kov — Vladimir Hiev (Renault 
5 Alpin), din Bulgaria.

în ceea ce privește mașinile 
prezente in această competiție. 
Skodele cu un format curios 
(transformate pentru raliu) a- 
jungînd la cca. 130 HP. cu sta
bilitate bună, s-au impus 
în -Raliul Dunării*. Remarcabi1. 
de asemenea, succesul mașinilor 
sovietice Lada 1606 si al celor 
poloneze. Polski Fiat 125.

Referindu-ne la comportarea 
automobilistelor români, trebuie 
să spunem că ei au evoluat 
meritoriu. depunind multă 
muncă și pricepere in pregăti
rea mașinilor „Dacia 1300*. Cei 
mai buni au fost timișorenii 
Grigore Bereny — Petru Toth 
(locul 5 în „Cupa Păcii și Prie- 

Ilie Oitexnu — Ovi- 
diu Scobai (12 in clasamentul 
general). Mircea Iliotea — râul 
Geantă (15) — ambii pe mașini 
transformate a jur. rind pînă la 
96 HP. O speranță. cuplul Flu
viu Bibae — Ovidiu Hcrțiaxra 
de 28 st respectiv. 21 de ani. 
care a evoluat foarte bine.

Modesto FERRARINI

între 20 și 27 august

G M. DE LUPTE GRECO-ROMANE

Șl LIBERE LA CIUDAD DE MEXICO 
slavia. Norvegia. Suedia. Unga-CTCDAD DE MEXICO. 31 

(Agerpres). — După cum z-a 
maj artrrr pg^ cam pi para mOO- 
diate de fapte greco-romane si 
libere se vor desfășura între 20 
Si 27 august la Cfadad de Me
xico. Pisă in prezent si-au a- 
nuniat participarea sportivi din 
IC țâri: Cuba. Japonia, Isgo-

STARTUL „EUROPENELOR"' DE TENIS
(Ur inert din peg. I)

sovietic, ta dorința de a-1 re
vedea pe multiplul campion al 
„europenelor*, Alexandr Metre- 
velL Are 5 titluri de simplu 
și ta total 15, adevărat record. 
..Am jucat întotdeauna cu plă
cere fa aceste campionate — 
ue-a declarat, intr-o pauză, 
campionul sovietic. Ele te**® 
dovedit an de an, utilitatea și 
importanța, puțind deveni acum 
o poartă de intrare a tenisului 
in marea familie a sporturilor 
olimpice. Sper ea de la această 
a X-a ediție, jubiliară, să plee 
din nou cu lauri, cuceriți intr-o 
întrecere care-mi este foarte 
dragă*. Pe Metreveli ni-1 amin
tim de la virsta junioratului, 
cind își făcea debutul interna
țional pe terenurile noastre. A

DUBLU MECI DE BOX
BOMÂNIA - BULGARIA (juniori)

La 17 si 19 septembrie, ta 
Craiova și Slatina, pugiliștii 
juniori vor urea dm nou 
in ringul internațional. întn- 
nind de astă dată, intr-un du
blu meci arr.iral, echipa de box 
a Bulgariei. (Vor părticică bo
xeri născuți ta anii 1960—61).

ȘAH • După 14 runde. în tur
neul masculin de la Nalenchowe 
conduc Mllorad Kniezevid (Iugo
slavia) șl Alexsandr Zaharov 
(U.R.S.S.) cu cite S’/, p urmate 
de Jan Adamski (Polonia) — » P-

TENIS • Competiția pentru ti

neret, .Cupa Galea* a fost clști- 
gată de selecționata Franței care, 
în finala disputată la Vichy, a 
întrecut cu 4—1 formația Ceho
slovaciei. în ultimele două par
tide de simplu. Pascal Pontes a 
dispus cu 6—2, 6—1 de Miroslav 
Lacek, iar Ivan Lendl l-a Învins 
cu 6—3. 15—13 pe Gilles Moretton. 
In meciul pentru locul 3. Anglia

ÎN ÎNTRECERI
SELECȚIONATA FEMININA

DE BASCHET ÎNVINGĂTOARE

In penultima zi a competiției 
feminine de baschet care se 
desfășoară la Burgas, selecțio
nata României a învins cu sco
rul de 74—64 (38—44) formația 
Iugoslaviei. Intr-un alt joc din 
turneul pentru locurile 5—8. re
prezentativa Bulgariei a între
cut cu 75—65 (34—31) echipa
Cehoslovaciei.

Rezultatele înregistrate în tur
neul pentru locurile 1—4: 
U.R-S.S. — S.U-A. 77—61 (Să- 
Să) ; Ungaria — Canada 77—68 
(40—37). în finala turneului se 
vor Iniilni selecționatele UJLS3. 
și Ungariei.

3 medalii

PENTRU BOXERII JUNIORI

LA TURNEUL „PRIETENIA*

Cei 7 tineri boxeri români 
care au participat, la Ivanovo 
(URS S). la tradiționalul tur
neu pugilistic -Prietenia*, au 
obținut un bilanț satisfăcător, 
întorcindu-se cu 3 medalii : 
ana de argint — Floricel Un- 
mreann (Muscelul Cimpulung) 
la cat mijlocie mică : și două 
de bronz — Gigei Didijă (Voința 
Iași) la cat pană și Dumitru 
Vilca (B. C. Brăila) la cat 

ria. Finlanda, R.D. Germană, 
România. Belgia, Polonia. R.F. 
Germania. Australia. Austria, 
Brazilia si Mexic. In lupta pen
tru titlurile mondiale vor fi an
gajați la greco-romane 88 de 
sportivi, iar fa libere un numâr 
de 81 

trecut de atunci un deceniu și 
jumătate. Este Încă în plină 
formă, dar l-am văzut serios 
solicitat fa antrenament de 
foarte tînărul său coechipier, 
Serghei Gruzman.

Ziua de neplanificată pauză a 
fost folosită de organizatori 
pentru a revedea tablourile de 
concurs. Cele de dublu sfat și 
ele pe cale să ia formă defini
tivă. Arbitrul principal, Fredy 
Reicher, a ținut să ne dea ri
nele explicații : „In stabilire» 
ordine! favoritelor s-s ținut 
cont, in principal, de rezulta
tele ediției precedente a cam
pionatelor europene de ta Ma- 
ribor. Iată de ce, poate, a a- 
părut curios ca nume de jucă
tori superior cotați actualmente 
să apară după altele, acestea 
aparținind însă celor clasificate 
pe locurile fruntașe ale campio
natelor de anul trecut. Așa 
este in tradiția competiției noas
tre și am dori s-o respectăm 
șl de această dată*.

Fără îndoială, problema prin
cipală de rezolvat este aceea 
a condițiilor de joc, ta strictă 
dependență de restabilirea vre
mii. Să sperăm că ea se va 
produce neintirziat pentru ca 
participantei Ia Campionatele 
europene de tenis să-și poată 
pune la încercare forța și mă
iestria in întrecere.

a Învins Suedia cu 3—2 • Harold 
Solomon a terminat Învingător în 
turneul de la Louisville (Kentu
cky), in finala căruia l-a între
cut cu 6—2, S—3 pe jucătorul aus
tralian John Alexander. Proba de 
dublu a fost ciștigată de pere
chea Flbak — Pecd. care in finală 
a dispus cu 6—4. 6—7, 6—I de cu
plul Amaya — James. • Turneul 
de la Hilversum a fost dștigat de 
Balasz Taroczy care l-a întrecut 
în finală cu 2-6, 6-1, 6-2. 6-4 pe 
campionul olandez Tom Okker. 
In finala probei de dublu, cuplul 
Okker — Taroczy a dispus cu 
7—6, 4—6, 7—5 de perechea aus
traliană Carmichael — Edmonson. 
• In clasamentul „Marelui Pre
miu F.I.L.T.* conduce Bjorn Borg 
cu 1325 p, urmat de Jimmy Con
nors — 1285 p. Raul Ramirez — 
1104 p. Eddie Dibbs — 016 p șl 
Brian Gotfrled — 785 p.

INTERNAȚIONALE
semîmijlocie. Ungureanu a a- 
juns în finala turneului după 
ce învinsese pe Umnov (U.R.S.S.) 
și pe Franek (Cehoslovacia), 
fiind însă apoi întrecut de câș
tigătorul categoriei. Gavrilii» 
(U.R.S.S.).

ȘAH1STUL TH. GHIȚESCU 

PRINTRE FRUNTAȘII 

FESTIVALULUI

DE LA VAL THORNES

Tradiționalul Festival inter
național de șah de la Val Thor
nes (Franța), desfășurat sistem 
elvețian, a reunit la actuala 
ediție 140 de jucători din 15 
țări. Victoria a revenit marelui 
maestru cehoslovac Jan Smei- 
kal. cu 8*/t. urmat de cîștigă- 
torul ediției trecute. Pedrag 
Ostoid (Iugoslavia) — 7*/,. O 
comportare remarcabilă a avu* 
maestrul international român 
Theodor Ghițescu, clasat pe 
locurile 3—5. la egalitate cu 
iugoslavul Klarici și polonezul 
Pytel — toți trei cu cite 7 p.

AU LUAT SF1RȘIT JOCURILE 
SPORTIVE AFRICANE

ALGER. 31 (Agerpres). — 
Cea de-a treia ediție a Jocu
rilor sportive africane, compe
tiție polisportivă de amploare 
la care au participat peste 2 000 
de sportivi si sportive din 45 
de țări, s-a încheiat cu finala 
turneului de fotbal. în care 
selecționata Algeriei a învins 
cu 1—0 (1—0) formația Nige
riei. Competiția de handbal ■ 
fost ciștigatâ de echipele Al
geriei. care au întrecut în fi
nală cu 20—13 selecționata Tu
nisiei — la masculin si cu 17— 
12 formația Camerunului — ia 
feminin In finala turneului fe
minin de baschet, reprezenta
tiva Senegalului a disous cu 
78—50 (39—32) de echipa Ca
merunului.

în clasamentul final pe me
dalii. pe primul loc s-a situa* 
Tunisia, cu 29 medalii de aur, 
15 de argint si 22 de bronz, ur
mată de Nigeria (22—15—15), 
Algeria (21—19—25), Kenya 
(11—12—10). Maroc (8—3—11), 
Ghana (6—6—9) etc.

F1ARI0 ANDRETTI,
ÎNVINGĂTOR LA HOCKENHEIM, 

CONDUCE IN C. Fl. 
DE AUTOMOBILISM

^Marele Premiu- al R. F. Ger
mania la automobilism, cea de-a 
11-a probă a Campionatului mon
dial, rezervat piloților de formula 
I, s-a desfășurat pe circuitul de 
la Hockenheim și a fost cîștigat 
de americanul Mario Andretti 
(„Lotus-), care a realizat o me
die orară de 203,233 km, Dupâ 
disputarea a 11 probe, Mario An
dretti totalizează 54 puncte, fiind 
urmat de suedezul Ronnie Peter
son — 36 puncte, austriacul Nikl 
Lauda șl argentinianul Carlo» 
Beutemann — cite 31 puncte.

După „europenele" de atletism, 
de la Praga, „meciul națiunilor" 

la Tokio
Atletîî cehoslovaci se pregă

tesc intens în vederea campio
natelor europene care după cum 
se știe vor începe la 29 au
gust pe marele stadion praghez 
„Strahov*. Din rindul selecțio- 
nabililor fac parte printre alții 
cunoscutei recordmani Lifdvita 
Danek (disc) și Helena Fibinge- 
rova (greutate). Echipa ceho
slovacă va fi alcătuită după des
fășurarea campionatelor na
ționale, programate între 17 și 
20 august la Praga.

• In zilele de 25 șl 26 sep
tembrie va avea loc la Tokio 
competiția internațională „me
dul națiunilor". La întreceri, ca
re se dispută pe echipe, și-an 

confirmat participarea reprezen
tativele masculine și feminine 
ale S.U.A., U.R.S.S., R. F. Ger
mania, Angliei, Poloniei, Cubei, 

R.D. Germane. Japoniei si Fran
ței.


