
CONGRESUL EDUCAȚIEI POLITICE

Șl CULTURII SOCIALISTE

UN EVENIMENT MAJOR
IN VIATA NOASTRĂ

Mîine se vor deschide, la București, lucrările Congresului 
educației politice și culturii socialiste. Constituind 
prima manifestare de acest fel din întreaga perioadă 
a construcției socialiste în România, Congresul re

prezintă un eveniment de mare însemnătate, cu adinei și 
multiple semnificații, în viața poporului nostru. Organizat 
din inițiativa conducerii partidului, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, și avînd loc sub egida Frontului Unității So
cialiste, acest forum național — care reunește reprezentanții 
tuturor instituțiilor și organizațiilor cu funcții educative alo 
societății noastre — este menit a marca o nouă clapă în 
vaslui proces de creștere și desăvîrșire a conștiinței noi, 
revoluționare, in dezvoltarea spirituală a poporului nostru.

Prin însăși inițierea și organizarea lui, Congresul educației 
politice și culturii socialiste reflectă importanța deosebită 
care se atribuie activității ideologico-educative, ilustrează o 
data mai mult faptul că, în exercitarea rolului său de forță 
politică conducătoare in societatea noastră, partidul îmbină 
organic preocupările pentru dezvoltarea forțelor de producție, 
a bazei lehnico-materiale, cu cele pentru educația socialistă 
a maselor, privită ca o componentă inseparabilă, un factor 
de prim ordin în edificarea noii orînduiri. „Noi considerăm 
și ani considerat întotdeauna — sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — că menirea istorică a socialismului este nu 
numai de a elibera omul de asuprire și exploatare, de a 
asigura bunăstarea Iui materială, ci de a făuri o civilizație 
spirituală superioară, care nu se poate realiza decît prin 
formarea omului nou, cu o înaltă conștiință și pregătire cul
turală și profesională, cu un profil social-politic înaintat".

Această concepție profund științifică, întemeiată pe cu
noașterea și aplicarea în spirit creator a teoriei marxist- 
leniniste asupra societății, a stat la baza programului ideo
logic adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, 
care a fost dezvoltat și îmbogățit prin hotărîrile Congresului 
al XI-lea, prin Programul partidului și Codul principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității 
socialiste.

Congresul care se deschide mîine, ca și ampla dezbatere 
— desfășurată cu intensitate în întregul partid, în organiza
țiile de masă și obștești. în toate instituțiile ideologice și 
cultural-educative — care a precedat, timp de peste trei 
luni, acest mare forum, oferă prilejul unui semnificativ 
bilanț, al unei temeinice analize a modului în care s-a acțio
nat pentru transpunerea în. viață a programului ideologic al 
partidului.

în vasta activitate de pregătire a Congresului educației 
politice și culturii socialiste s-au inclus, cum era firesc, avîn- 
du-se în vedere caracterul educativ al practicării sportului, 
și dezbaterile organizate la nivelul tuturor eșaloanelor mișcă
rii noastre sportive, începind de la asociații și cluburi pînă 
Ia Consiliul Național pentru Educație Fizică și Sport, a cărui 
plenară lărgită, consacrată analizei muncii politico-ideologice 
și cultural-educative desfășurate de organele și organizațiile 
sportive, a avut Ioc cu o săptămînă in urmă. Cu prilejul 
acestor dezbateri, s-a reliefat îmbunătățirea substanțială a 
activității politico-educative în rindurile sportivilor, antreno
rilor și celorlalte cadre din mișcarea noastră sportivă, crește
rea contribuției pe care educația fizică și sportul o aduc la 
educarea tineretului in spiritul respectului față de muncă, 
față de principiile și normele eticii și echității socialiste, al 
atașamentului și dragostei pentru patrie, partid și popor. 
Analizindu-se, totodată, cu exigență, neajunsurile și deficien
țele care mai dăinuie încă în această activitate politico-edu- 
cativă, au fost adoptate măsuri pentru înlăturarea lor cit 
mai grabnică.

Manifestîndu-și adeziunea deplină la politica internă și 
externă a partidului, decizia sa fermă de a contribui la 
înfăptuirea hotărîrilor adoptate de Congresul al XI-lea, la 
ridicarea patriei pe trepte tot mai înalte ale civilizației și 
culturii, ale bunăstării, întregul activ al mișcării sportive 
se angajează să acționeze și mai susținut, mai intens, pen
tru formarea și educarea multilaterală a tineretului prac
ticant al sportului, pentru îndeplinirea obiectivelor încredin
țate de partid, pentru dezvoltarea continuă a activității de 
mas.., pentru creșterea performanțelor și reprezentarea demnă 
a țării la marile competiții internaționale, îndeosebi la apro
piatele Jocuri Olimpice.

CU BINE EXAMENUL
Dar, atenție la

Turneul internațional de lupte greco-romane

MAJORITATEA SPORTIVILOR NOȘTRI FRUNTAȘI AU TRECUT

de peste ho
mari perfor- 
internațional, 
au avut de

Gheorghe Berceanu — din nou 
in bună dispoziție de luptă — 
execută un frumos „rebur“ cu 

unul dintre adversarii săi.

Timp de trei zile, Sala spor
turilor din Constanța a găzduit 
cea de-a XV-a ediție a Tur
neului internațional de lupte 
greco-romane al României, com
petiție la care au fost prezenți 
114 sportivi din 11 țări : Bulga
ria, Cehoslovacia, R.F. Germa
nia, Grecia, Iugoslavia, Maroc, 
Norvegia, Polonia, U.R.S.S., Un
garia și România. Chiar dacă 
nu la toate categoriile au fost 
prezenți sportivi 
tare creditați cu 
manțe pe plan 
luptătorii români 
înfruntat destui adversari pu
ternici care i-au solicitat In
tens. în plus, numărul mare de 
concurenți români înscriși în 
competiție (la unele categorii 
— mai mulți pretendenți la 
titularizarea în echipa pentru 
J.O.), a făcut ca întrecerile să 
fie interesante, viu disputate, 
oferind antrenorilor posibilita
tea formării unor imagini 
clare despre potențialul 
luptă al selecționabililor.

Reintrarea în competiții 
ciale a lui Gheorghe Berceanu

mai
de

ofi-
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0 REMARCABILĂ REALIZARE ROMANEASCA LA C.E. DE TALERE

A. OSTER A CUCERIT
MEDALIA 
ÎN PROBA

DE RRONZ
DE SHEET

La campionatele europene de 
talere, desfășurate la Brno (Ce
hoslovacia), sportivul român 
ADALBERT OSTER a reușit o 
performanță remarcabilă în pro
ba de skeet. Realizînd 196 p 
din maximum de 200 talere, 
el s-a clasat pe locul 3, cuce
rind astfel medalia de bronz. 
Adalbert Oster este legitimat 
la clubul Vînătorul din Timi
șoara unde îl are ca antrenor 
pe Ion Neamțu. Performanța 
timișoreanului, de meserie gra
fician, este cu atît mai mare 
cu cit el a început practicarea 
acestei discipline sportive doar 
din 1971. Rezultate tehnice: 
skeet : 1. J. Avalon (Spania)
198/200 t, 2. M. Sokarski (Po
lonia) 198/200 t, 3. Adalbert Os-

Marginalii la etapa a 31-a a Diviziei A la fotbal

DE LA ADJUDECAREA PRIMULUI LOC LA LUPTA
PENTRU „CUPA U.E.F.A." Șl LA RĂMÎNEREA ÎN A

la

Dudu Georgescu (în tricou alb) înscrie golul echipei dinamoviste 
(Fază din meciul Dinamo — U.T.A.) Foto : Dragoș NEAGU

Singura decizie a etapei nr. 
31 a fost stabilirea campioanei. 
Steaua, a totalizat cu trei e-

DE EA CEJNSTANTA-»
categoriile mari!
a coincis cu reafirmarea aces
tuia pe plan internațional. Nu 
numai faptul că el a obținut 
victorii categorice în fața unor 
sportivi străini (V. Cucinski — 
Polonia, S. Papalasarov — Gre
cia, V. Anekin — U.R.S.S.) și 
l-a fixat cu umerii pe saltea pe 
principalul său adversar. C. A- 
lexandru, i-a impresionat pe 
cei prezenți în Sala sporturilor 
din Constanța. Campionul o- 
limpic s-a mișcat foarte bine 
pe saltea, a executat cu preci
zie procedee tehnice spectacu
loase, dovedind că este pe dru
mul cel bun către forma maxi
mă sportivă, care i-a permis să 
obțină atîtea succese. Toți cei 
prezenți au apreciat că dacă 
Berceanu își va pune la punct 
pregătirea fizică, el poate să-și 
apere la Montreal titlul olimpic 
cîștigat la Miinchen. Faptul că 
la această categorie lotul nostru 
dispune de doi sportivi valoroși

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a) 

ter (România) 196/200 t; trap: 
1. A. Szmelczinski (Polonia) 194/ 
200 t, 2. V. Kulakov (U.R.S.S.) 
193/200 t, 3. M. Carrega (Franța) 
193/200 t.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
între 6 și 9 iunie, poligonul Tu

nari va găzdui ediția '76 a 
Campionatelor internaționale ale 
României. Pentru cei mai buni 
țintași ai noștri, întrecerile vor 
constitui ultimul criteriu de se
lecție în vederea alcătuirii lotu
lui ce ne va reprezenta la Jocu
rile Olimpice, o ultimă 
pentru fiecare aspirant de a rea
liza baremul prestigioasei parti
cipări la Montreal. în al doilea 
rînd, datorită unei prezențe deo
sebite — se anticipează participa-

ocazie

tape înainte de „sosire**, punc
tajul care îi face inatacabilă 
poziția, indiferent de rezulta
tele ei sau ale formației ime
diat următoare, Dinamo Bucu
rești. Steaua obține, astfel, a 
8-a victorie în campionat, rca- 
părînd pe lista laureatelor na
ționale după o absență de opt 
ani (ultimul titlu cucerit, în 
ediția 19i?7/68). Sigur că mult 
mai complete și mai potrivite 
aprecieri asupra comportării 
formației militare se vor face 
cînd întrecerea se va termina 
efectiv ; acum, e cazul să spu
nem că victoria înainte de li
mită — ea poate fi numită 
astfel prin împrejurarea că se 
materializează cu 270 de minute

ASTÂ-SEARÂ, PE STADIONUL „23 AUGUST4*

LOTUL A-ADMIRA VIENA
„23 August",
un joc amical, în com

unei echipe cu nume ce- 
— Admira 
pregătește

Viena. Acest 
un altul, cel 
echipa noas-

Astă-seară, la orele 19. pe sta
dionul „23 August", „tricolorii" 
susțin 
pania 
lebru 
meci 
de simbătă, cînd 
tră națională va întîlni Italia, 
pe San Siro, la Milano. Jucă

SOSIREA OASPEȚILOR
Echipa vieneză a sosit asea

ră, pe calea aerului. Antrenorul 
Admirei, Franz Felikan (de 40 
de ori internațional, fost portar 
al lui Wacker). ne-a comunicat 
formația care va fi aliniată în 
jocul de astăzi : Fleischmann 
(1) — Demantke (2), Lupescu

Marți 1 iunie 1976

A. OSTER

rea a aproximativ 90 Ia sută din 
ceea ce are mai bun tirul mon
dial la această oră — precum și 
numărul mare de concurenți. 
Campionatele internaționale de 
tir ale României constituie o ma
nifestare preolimpică de mare im
portanță. Au fost invitați să par
ticipe țintași din 33 de tizi, so
sind pînă acum 26 da confir
mări. In paralel se w des
fășura „Marele premiu Carpațl* 
la talere.

Creiniceanu, reprezintă și

înainte de trecerea liniei da 
sosire — e obținută de un lot 
tînăr, cu o conducere tehnică 
tinără (antrenorul Em. Jenai 
e pentru prima oară responsa
bil principal al unei formații 
de Divizia A iar secundul său. 
C.
el tînăra generație de antre
nori), care s-au bucurat de ex
celente condiții de pregătiră 
și de o deosebită atenție din 
partea conducerii clubului 
Steaua și a secției do fotbal. 
Pentru virtuala campioană, nu» 
tenția și eforturile trebuie să 
se concentreze acum spre im
portantele obligații pe care le 
are. Un titlu se cîștigă foarte 
greu dar și mai greu se apără
— iată o axiomă fotbalistică 
verificată de nenumărate ca
zuri. Și, cum știm foarte bine, 
maxima solicitare va fi „Cupa 
campionilor europeni" ; la 7 iu
lie, Steaua — ca și celelalte 
reprezentante ale fotbalului 
nostru în competițiile conti
nentale — va cunoaște pe ad
versarul din primul tur.

Lăsînd și pentru alte co
mentarii subiectul reprezentă
rii noastre în întrecerile euro
pene intercluburi, să rămînem 
la campionat. S-a accentuat — 
prin rezultatele etapei a 31-a
— o anticipare mai de mult 
formulată și anume că punctele 
de interes ale finalului do 
campionat se vor concentra a-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

torii noștri urmează un scurt 
stagiu de pregătire. Antrenorii, 
au ținut mult ca „naționala" să 
susțină acest joc de verificare, 
în vederea meciului cu „squadra

loan CHIRIIĂ

(Continuare in pag. 2—3)

(3), Oberhofer (5), Strasser (4> 
— Misfeld (6), Swojanowsky' 
(10), WeigI (8) — Groes (7/. 
Cerny (9), Gassner (ll). Da re
ținut «• Sundașii laterali, mul- 

(Continuare î* *a>. 1-f)



MANIFESTĂRI SPORTIVE ORGANIZATE 
CU PRILEJUL „ZILEI COPILULUI"
Azi se sărbătorește „Ziua copilului", manifestare devenită tradi

țională, ea fiind expresia grijii părintești cu care partidul și statul 
nostru înconjoară pe cel mai tineri cetățeni ai patriei noastre 
socialiste. Printre numeroasele manifestări prilejuite de acest 
eveniment, cele sportive ocupă un loc bine determinat. La sfîrși- 
tul săptămînii care s-a încheiat, precum și azi, 1 iunie, au avut 
loc și sînt programate competiții deosebit de atractive.

IAȘI. în organizarea Inspecto- 
ralului școlar județean. în cola
borare cu C.J.E.F.S. și Consiliul 
județean al Organizației Pionieri
lor, a avut loc prima ediție a 
„Cupei școlilor generale". La e- 
ta-pa pe școli au fost prezenți 
peste 16 000 de elevi, iar la faza 
municipală, care s-a desfășurat 
duminică, au luat parte aproxi
mativ 500 de concurenți. Au avut 
Ioc întreceri de atletism (sărituri 
și alergări). Clasament final : 1. 
Școala generală nr. 24, 2. Școala 
generală nr. 11, 3. Școala gene
rală nr. 4 — toate din municipiul 
Iași. La reușita acțiunii s-a re
marcat contribuția prof. Elisabeta 
Alexandrescu, inspector general 
al Inspectoratului' școlar. (AI. 
Nour-coresp.)

GIURGIU. în „Parcul școlarilor 
și al pionierilor" din frumosul 
municipiu dunărean au avut loc, 
duminică, întreceri atractive de 
carturi, miniautomobile electrice 
și miniautomobile cu pedale, tri
ciclete și biciclete. Au luat parte 
peste 200 de concurenți. Numele 
cîtorva cîștigători : Cornel Sîrbu, 
Carmen Chituc și Edi Cucu —

la carting : Viorel Dincă — l-a 
miniautomobile electrice ; Marius 
Soare — la triciclete. Cîștigători- 
lo-r li s-au înmînat diplome și... 
dulciuri ! (Tr. Barbălată-corcsp.).

BUCUREȘTI. în organizarea 
C.O.E.F.S. al Sectorului VI au a- 
vut loc, vineri și sîmbătă, în
treceri la majoritatea grădinițelor 
și școlilor generale. Primii doi 
clasați, băieți și fete, la concursu
rile de alergări, triciclete și bici
clete vor fi prezenți azi la etapa 
pe sector. Competiția va avea 
loc, începînd de la ora 14. pe 
o porțiune a străzii D-r. Staicovici. 
O altă interesantă manifestare a 
fost organizată duminică de aso
ciația de locatari a blocului Y1 
(cartier Titan). Au avut loc 
concursuri de patine cu rotile, 
cros, biciclete și meciuri de 
fotbal.

BOTOȘANI. TOV. Gh. BĂItuță, 
secretar al C.J.E.F.S., ne infor
mează că azi, vor avea loc un 
concurs de biciclete și trotinete, 
meciuri de minibaschet și mini- 
fotbal, un „Cros al prichindeilor", 
dotate cu trofeul „Cupa de cio
colată".

Cîștigătorii concursului de miniautomobile — organizat la baza 
sportivă „Cireșarii" din Capitală — urmați de alaiul... supor
terilor ! Foto : Dragoș NEAGU

O reușită a sportului de masă

„FESTIVALUL SPORTIV" 
DE LA SLĂNICUL MOLDOVE!

„Perla Moldovei" — așa cum 
1 se spune cunoscutei stațiuni 
balneo-climaterice Slănic-Mol- 
dova — a fost, timp de două 
zile, gazda „Festivalului spor
tiv", competiția de masă tra
dițională organizată în județul 
Bacău, ajunsă la cea de a patra 
ediție.

..Festivalul sportiv" al Slăni- 
eului Moldovei a fost precedat, 
conform regulamentului, de nu
meroase competiții de masă în 
toate cele șașe județe partici
pante — Botoșani, Harghita, 
Neamț, Vaslui, Vrancea, Bacău 
— în cadrul cărora sportivi și 
echipe s-au calificat pentru a- 
ceastă remarcabilă manifes
tare. Astfel, am aflat aici elevi 
de la Bacău sau Miercurea 
Ciuc, muncitori din Neamț și 
Săvinești, cooperatori de Ia Ro
man și Botoșani ș.a.m.d. între
cerile disputate în deplină spor
tivitate, defilarea concurenților 
totul într-un cadru natural 
splendid, au fost urmărite de 
mii de localnici, de oameni ai 
muncii veniți aici la odihnă 
și tratament. „Tribunele" natu
rale din jurul bazelor au fost 
pline de spectatori entuziaști, 
deși în prima zi, dimineața, a 
plouat și a fost frig.

Disciplinele sportive la care

s-au organizat întrecerile festi
valului au fost : handbal, volei, 
popice și tenis de cîmp (bă
ieți și fete) la care s-au adău
gat concursuri de tenis de masă 
și șah pentru localnici sau cei 
aflați temporar în stațiune, 
demonstrații de lupte și hal
tere făcute de către reprezen
tanți ai Clubului sportiv Onești. 
Dar, iată cîștigătorii celei de a 
patra ediții a „Festivalului 
sportiv" : handbal fete — Har
ghita (Șc. sp. Odorheiul Secu
iesc), băieți — Neamț (Relonul 
Săvinești) ; volei fete — Neamț 
(Ceahlăul P. Neamț), băieți 
— Bacău (C.S.M. Borzești) ; po
pice fete — Vrancea, băieți — 
Neamț ; tenis de cîmp fete — 
Bacău, băieți — Botoșani. Cla
sament pe județe : 1. Bacău 
(cîștigătorul trofeului), 2. 
Neamț. 3. Botoșani, 4. Vrancea, 
5—6. Vaslui, Harghita.

Nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a aminti pe cei care 
au contribuit efectiv la reușita 
acestui festival : C.J.E.F.S. Ba
cău, C.O.E.F.S. Tg. Ocna și,- în 
principal, tovarășii Constantin 
Gheorghiță, primarul Slănicului 
și Gheorghe Predescu, direc
torul stațiunii

Modesto FERRARINI

A apărut revista „Educație fizică și sport" nr. 5/1976
Din sumar spicuim :
M. Epuran : Fierbintele patriotism al olimpicilor noștri. 
I. Grințescu : Folosirea scărilor 

aprecierea probelor de control în
Gh. Predescu, H. Alexandrescu 

mișcare și pregătitoare.
I. Bratu : Folosirea exercițiilor 

ol elevilor și studenților.
La rubrica „Opinii-Consultații" 

Georgeta Chiriță : Direcțiile de

funcționale la normarea, notarea sau 
educație fizică și sport.
: Inițierea în handbal prin jocuri de

fizice în regimul zilnic de activitate

reține atenția articolul semnat de dr.
. - _ a -------- ------ — dezvoltare și perfecționare a învăță-

mvntului în etapa actuală (I), acest material fiind inclus în bibliogra
fia programelor pentru profesorii de educație fizică care își dau exa
menul de definitivat sau gradul II.

Acest interesant număr poate fi găsit Ia centrele de difuzare a 
presei din Capitală și provincie

Redacția revistei recomandă cetitorilor'săi să se aboneze la această 
publicație care reprezintă un consultant permanent, abonamentul fiind 
calea cea mai sigură de a o avea la domiciliu.

CAMPIONATE • COMPETI
ATLETISM : Concursul republican de 
primăvară al juniorilor

Simbătă și duminică, la Constanța s-a des
fășurat concursul republican de primăvară 
al juniorilor de categoria I. Pista de zgură 
și — simbătă — ploaia și-au pus amprenta 
asupra rezultatelor care, în ansamblu, nu 
s-au ridicat la o valoare deosebită. Rezultate 
tehnice : băieți : 200 m : D. 
22,1, 400 ni : Bigu 49,4, 800 
(Farul) 1:52,5, 1500 m : Smeu 
Gh. Dumitrescu (Șc. sp.
400 mg : N. Cristea (L.C.E.A. ___  ____
55,0, 2 000 m oh : G11. Neamțu (Prahova PI.) 
5:45,2, 10 km marș : Gh. Uceanu (Steaua) 
45:43,0, lungime : H. Trușculescu (Viitorul) 
7,31 m, triplu : R. Hangu (Șc. sp. 1 Con
stanța) 15,52 m, înălțime : Al. Papi (C.S.M. 
Baia Mare) 2,04 m, prăjină : I. Grumăzescu 
(C.S.M. Iași) 4,20 m, greutate : I. Pop (Me
talul) 14.07 m, disc : G. Constantinescu (Șc. 
sp. atletism) 46,38 m, ciocan : Gh. Covaliuc 
(Lie. 2 Iași) 54,72 m, fete : 100 m : Otilia 
Somănescu (Steaua) 12,1, 400 m 
Baciu ’ “
Stoica 
culina 
Elena 
Panait 
sp. atletism 49,3.

(-j-3) ; 4. Rapid 7 p ; 5. Mureșul Tg. Mureș 
6 p ; 6. Constructorul Baia Mare 5 p.

Corespondenți : I. Tănăsescu, I. Lespuc, St. 
Lorincz, T. Siriopol. C. Gruia, Gh. GrunzU, Șt. 
Marton, I. Vieru, A. Szabo. L. Chira.

S-a încheiat Divizia B

DIRT-TRACK : C.

Bîgu (Dinamo) 
ni : L. Smeu 

3:53,0, 110 mg : 
atletism) 14,7, 

C-lung Muscel)

, , ni ; Eugenia 
(C.S. Brăila) 56,8, 100 mg : Mihaela 
(Șc. sp. atletism) 13,6, înălțime : Ni- 
Ilie (Șc. sp. atletism) 1,76 m, 400 mg : 
Sandu (Steaua) 62,3, lungime : Gina 
(C.S. Brăila) 5,82 m, 4 x 100 m : Șc.

I. Stănescu campion la 20 km marș
Campionatul republican de marș pe distan

ța de 20 km desfășurat la Constanța s-a în
cheiat cu victoria lui Ion Stănescu (Steaua) 
în 1.29:34.4. Pe locurile următoare s-au cla
sat : T. Brandl (C.S. Arad) 1.29:50,4. C. Stan 
(Steaua) 1.32:27,6, N. Maxim (Dinamo) 
1.32:35,4, G. Costache (Steaua) 1.33:15,6. _ 
echipe a cîștigat Steaua.

S-a încheiat campionatul Diviziei B, ediția 
1975—76. In ultima etapă, desfășurală duminică, 
s-au înregistrat următoarele rezultate : MAS
CULIN, Seria I : Comerțul Constanta — Petro
chimistul Brazi 27—23 (12—9), CSU Suceava — 
Oltul SI. Gheorghe 15—10 (7—5), Relonul Săvi
nești.— Tractorul Brașov 32—23 <13—10), Loco
motiva — „U“ iași 28—25 (16—13), „U" Craio
va — Spartac București 19—16 (9—9) ; Seria a 
Il-a : Independenta Sibiu — CSM Reșița 18—15 
(9—5), Voința Sebeș — Timișul Lugoj 29—24 
(18—11), Știința Petroșani — Nitramonla Făgă
raș 23—20 (12—10), Cuprom Baia Mare — Știinta 
Tg Jiu 35—15 (18—4), Gloria Arad — CSU Tg. 
Mureș 6—0 ; FEMININ. Seria I : Confecția Că
lărași — Știința Bacău 12—11 (4—5), Știința
Constanța — Voința București 22—15 (11—7),
Voința Iași — Hidrotehnica Constanta 13—18 
(7—14), Gloria Buzău — „U“ Iași 10—29 (3—13), 
Vulturul Ploiești — Viitorul Vaslui 11—11 (7—6); 
Seria a n-a : Nitramonia Făgăraș — 13 Decem
brie Timișoara 13—5 (6—2), Sparta Mediaș — 
UTA 20—15 (8—5), „U“ Cluj-Napoca — CSM 
Sibiu 16—12 (6—3), Oltul Sf. Gheorghe — Ar- 
geșana Pitești 24—14 (12—6). Voința Sighișoara— 
Textila Sebeș 12—8 (8—2). In urma acestor re
zultate, au promovat în Divizia A echipele 
Gloria Arad șl Relonul Săvinești la masculin, 
Universitatea Iași și Universitatea Cluj-Napoca 
la feminin. In campionatul județean au retro- 
gradat următoarele echipe : Petrochimistul
Brazi, „U" Iași. Știința Tg. Jiu și CSU Tg. 
Mureș la masculin, Gloria Buzău, Voința Iași, 
UTA și Textila Sebeș la feminin.

MODELISM : S-au încheiat finalele 
la aeromodele captive

Pe

CICLISM : N. Gavrilâ învingător 
„Turul Dobrogei"

in

în întîmpinarea Congresului educației 
litice și culturii socialiste a avut loc în 
județul Constanța o interesantă competiție 
ciclistă, tradiționalul „Tur al Dobrogei". Dis
putat pe parcursul a trei etape (două de 
fond și una pe circuit), pe o distanță totală 
de peste 300 km, competiția a reunit la start 
reprezentanți ai cluburilor Steaua, Dinamo, 
Olimpia și Voința București, Metalul Plo- 
peni, C.S. Mureșul Tg. Mureș, CIBO Brașov, 
C.S. Brăila și Hidrotehnica Constanța.

O remarcă — media orară generală ridi
cată (41,500 km) realizată de cicliști. Compe
tiția a fost cîștigată 
(Steaua) urmat 
șov) și Petre 
comportat și 
stanța, Marian

HANDBAL : 
măvară"

po-

de Nicolae Gavrilă 
de Andrei Antal (CIBO Bra- 
Dolofan (Steaua). Bine s-a 
reprezentantul orașului Con- 
Petrescu, clasat pe locul 6. 
Petre ENACHE — coresp.

Finalele „Cupei de pri

luat sfîrșit întrecerile din ca-Duminică au .
drul seriilor „Cupei de primăvară" la handbal, 

în centrul acestei etape s-a aflat partida din
tre Politehnica Timișoara și H.C. Minaur Baia 
Mare, care urma să decidă cea de a patra ca
lificată în finalele programate duminică la 
Hunedoara. Prezentîndu-se foarte bine, evolu- 
înd cu multă ambiție, handbaliștii băimăreni 
au repurtat victoria pe terenul echipei timi
șorene și s-au calificat astfel în faza finală a 
competiției, unde-și vor disputa trofeul mas
culin cu Știința Bacău, cîștigătoarea seriei a 
Il-a. La feminin, Constructorul Timișoara, deși 
învinsă în această ultimă rundă, a rămas pe 
primul loc al seriei I și urmează să întâlnească 
în finală pe Textila Buhuși, cealaltă cîștigătoa- 
re de serie.

Iată acum rezultatele complete ale etapei a 
10-a : MASCULIN : Poli Timișoara — H.C. Mi
naur Baia Mare 12—16 (4—9), Steaua — ,,U" 
Cluj-Napoca 22—20 (11—8), CSM Borzești — ASA 
Tg. Mureș 25—19 (10—9), CSU Galați — „U" 
București 19—21 (10—10), Dinamo Brașov —
Știința Bacău 21—20 (10—8), Petrolul Teleajen — 
Dinamo București 21—21 (11—14) ; FEMININ :
Voința Odorhei — Constructorul Timișoara 10—8 
(4—4), Progresul — „U“ Timișoara 8—8 (5—6), 
IEFS — Rulmentul Brașov 15—6 (6—3), Textila 
Buhuși — Rapid 21—12 (10—5), Mureșul Tg.
Mureș — Confecția 16—16 (5—10), Constructorul 
Baia Mare — ,,U“ București 8—12 (3—8). Ordi
nea finală a clasamentelor din serii este ur
mătoarea : MASCULIN, Seria i î 1. H.C. Minaur 
18 p ; 2. Poli Timișoara 16 p : 3. „U" Cluj-Na- 
poca 9 p ; 4. Steaua 8 p ; 5. CSM Borzești 6 p; 
6. ASA Tg. Mureș 2 p ; Seria a n-a : 1. Știința 
Bacău 16 p ; 2. Dinamo Brașov 12 p (golaveraj 
+17) ; 3. Dinamo București 12 p (+8) ; 4. 
București 12 p (+3) ; f - . . -
Petrolul Teleajen 3 p ; nwim 
Constructorul Timișoara 15 p ;
3. — • 
10 
2 
2.

Voința Odorhei 11 
p ; 5. Progresul 9 p 

p ; Seria a Il-a : 1. 
Confecția 12 p (+14) ; 3.

........................... U*
5. CSU Galati 5 p ; 6. 

; FEMININ, Seria I : 1. 
„ _Z r ; 2. IEFS 13 p ;

p ; 4. „U" Timișoara 
; 6. Rulmentul Brașov 
Textila Buhuși 18 p ;

„U" București 12 p

HIPISM
Orion s-a lansat puternic din 

start, imprimînd alergării o alură 
susținută. în urmărirea lui au por
nit Satin, Petala și Orieta. Dar, pe 
măsură ce distanța era străbătută, 
prezența Orietei în prim-planul cursei 
lăsa să se întrevadă că, pînă la 
urmă, ea va obține cîștig de cauză. 
$i, deodată, după ce fusese menajat 
pe prima parte, Joben... s-a dez
lănțuit I El a înaintat vertiginos și 
în final s-a angajat într-o luptă cap
tivantă cu eleva lui Brailovschi. în 
ultimul fuleu a învins-o cu 10—12 
centimetri I Acesta a fost microfil
mul celei mai spectaculoase alergări 
a reuniunii de duminică, în care an
trenorii Gh. Tânase, M. Ștefănescu, 
G. Avram și Vasile Gheorghe au 
avut satisfacția de a-și vedea caii 
trecînd potoul victorioși în cîte două 
probe. In încheiere vom menționa 
că vremea frumoasă a permis unor 
numeroși cortcurenți să-și amelioreze 
recordurile.

REZULTATE TEHNICE : cursa I — 
Cravata (V. Gheorghe) 38,2, Hebro-

Timp de trei zile, pe pista de zbor a 
Clubului central de modelism din Capitală, 
s-au desfășurat întrecerile finale din cadrul 
campionatelor republicane de aeromodele 
captive. Ediția din acest an, care a reunit la 
start constructori-piloji din 21 secții de mo
delism din țară, a programat probe de acro
bație aeriană, viteză pe km lansat, curse pe 
echipe și lupte aeriene. Rezultate notabile 
s-au înregistrat Ia categoria viteză pe km 
lansat unde sportivii Alexandru Csoma 
(Plastica Oradea). Ștefan Purice (Grivița 
Roșie) și Petru Horvat (Explorări Deva) au 
realizat, cu micuțele lor avioane, viteze <ie 
peste 200 km la oră, ocupînd — în această 
ordine — primele trei locuri la clasa 2,5 cmc.

Primii clasați la celelalte probe : acroba
ție : Mihai Muscă (Tehnofrig Cluj-Napoca) 
7103 p ; curse : echipajul Petre și Ștefan 
Horvat (Explorări Deva) 9:54 ; juniori : Ere- 
mia Dobre—Edison Bădună (Grivița Roșie) ; 
lupte aeriene : Teofil Stoica — Gheorghe 
Iordan (Aripile Brașov) 3:57 ; juniori : Ere- 
mia Dobre—Edison Bădună (Grivița Roșie) ; 
viteză : juniori : Mircea Tulbure (Voința Tg. 
Mureș) 146 km /h. Echipe : 1. Giivița Roșie 
350 p, 2. Aripile Brașov 250 p. 3. Voința Tg. 
Mureș 215 p ; juniori 1. Grivița Roșie 290 p, 
2. Voința Tg. Mureș 190 p, 3. Gloria Dej 
175 p.

MOTOCICLISM : Peste 100 de con 
curenți la viteză

Mii de bucureșteni au asistat duminica 
dimineața, pe traseul de la platforma Pi- 
pera-Toboc, la un reușit concurs de viteză 
pe șosea, desfășurat în buna organizare a
C. M.E.F.S., C.S.M.B. și C.E.F.S. din sectorul
2 al Capitalei. In program au figurat între
ceri pentru toate categoriile de participanți. 
la start aliniindu-se peste 100 de motocicliști 
din întreaga țară, în frunte cu toți campio
nii republicani. In atenția publicului au stat G. ~ . . . --------- ---- .. . . ■
în două curse și brașovenii O. Stephani șiD. ” " . . . . .

Seuchenslein (C.S.M. Reșița), învingător

Vasilescu, care au dominat probele rezer
vate mașinilor puternice. Se cuvine să subli
niem și comportarea alergătorilor Gh. Penciu 
și M. Ferenczi care duminică s-au clasat 
înaintea unor viteziști experimentați.

Iată învingătorii : 70 și 175 cmc — G. 
Seuchenstein (C.S.M. Reșița) ; 125 cmc — 
P. Pașcotă (Progresul Timișoara) ; 250 cmc 
— D. Vasilescu (Steagul roșu Brașov) ; pînă 
la 750 cmc — O Stephani (Steagul roșu Bra
șov) ; ataș — W. Deak + N. Ciobotea (Vo
ința Sibiuj ; 50 cmc (începători) — P. Țăranu 
(Progresul Timișoara) ; 
Ștefan (București). S-au 
gătorii C. Boboiescu, I. 
rescu,

Old-boys — NicU 
mai remarcat aler- 

Pașcotă, I. Lăză- 
I. Telegescu, V. Arpad, N. Lungu, 

echipajele P. Popescu + I. Popa și Al. 
Apostol + Gh. Cristea care s-au numărat 
printre principalii animatori la clasele res
pective.

Tr. IOANIȚESCU

UN JOBEN DEZLĂNȚUIT.
nia, simplu 5, ordine 215 ; cursa II 
— Sivena (Gh. Tănase) 39,6, Nervos, 
simplu 2, event 23, ordine 14 ; cursa
III — Orgolioasa (A. Brailovschi) 
32,7, Kaliu, Cubista, simplu 2, event 
9, ordine 10, ordine triplă 39 ; cursa
IV •— Tîrzior (G. Nica) 28,8, Serpen
tin, simplu 2, event 7, ordine 52 ; 
cursa V — Dințura (D. Avram) 30.1, 
Ola, Otoman, simplu 3, event 7, 
ordine 28, ordine triplă 277 ; cursa 
VI — Hoya (Gh. Tănase) 36,3, lola, 
simplu 3, event 15, ordine 23, triplu 
cîștigâtor 77; cursa VII— Joben (M. 
Ștefănescu) 26,8, Orieta, Orion, sim
plu 3, event 12, ordine 17, ordine 
triplă 150 ; cursa VIII — Hederic 
(M. Ștefănescu) 32,7, Lavanda, sim
plu 11, event 8, ordine 45, triplu cîș- 
tigător 80 ; cursa IX — Godeanu 
(V. Gheorghe) 46,4, Silicia, simplu 
5, event 19, ordine-25. Pariul austriac 
ridicat la suma de lei 48 254 a fost 
cîștigat de patru tichete la 7 cai 
revenind fiecăruia cîte 6 031 lei și de 
25 de tichete cu 47 combinații la 
6 cai a lei 513 fiecare.

Niddy DUMITRESCU

LOTO

SERI

Me
44)
41)

Clas

Etapa a doua a ca 
de dirt-track, desfășu 
s-a încheiat cu următ 
A — 1. N. Riurean 
2. I. Bobîleanu (Voin
culescu (Metalul Buc 
Gh. Dumitru (Metalul 
delean (Voința Sibiu) 
pid Arad) 3 p. In 
conduc după două 
21 p și, 
10 p. (Tr.

respectiv,
ENACHE

POLO : Etapa a

In etapa a in-a a c 
polo (seria B), Școlar 
pe Mureșul Tg. Mureș 
3—1) prin golurile mar
2, Nicolau 2, Colan 2,
reșeni a înscris Nag 
a întrecut pe Industri 
(2—2, 4—2, - - -
3, Lengyel 2, 
(Progresul) și 
și Bondărău.

3—1, 1—0), 
Frățilă 
Pițigoi

POPICE: 
turneelor finale

In campionatul Div 
cheiat jocurile în se 
18 etape se cunosc ec 
la turneul final pent 
campioane (9 — 13 iu 
mafiile care au retro 
sate in fiecare serie 
iar cele clasate pe 1 
activa în divizie, 
tului masculin :

1. RULMENTUL
2. Constr. Galați
3. Voința București
4. Olimpia București
5. Petrolul Teleajen
6. Gloria București
7. Flacăra Cîmpina '
8. Rafinorul Ploiești
9. Metalul Roman

10. Hidromecanica Br

1. VOINȚA CIuj-Nap
2. Electroihureș Tg.
3. Metalul Hunedoara
4. Olimpia Reșița
5. Progresul Oradea
6. Jiul Petrila
7. Aurul Baia Mare
8. Electrica Sibiu
9. C.F.R. Timișoara

10. Gaz metan Medi

RUGBY : Școala 
rești, campioanj

Ca și la ediția 
campionatului repub 
la rugby au evoluat 
nr. 2 București (ant 
și Rapid București 
Vasile), titlul reve 
rugbyștii de la Ș
data aceasta. însă, s 
condițiile unui pre 
scorul 7—6 (4—3) r 
perioritate a școlari 
dovedit, iarăși, o 
bună circulație a 
(acest fapt i-a pu 
situații favorabile 
o înaintare penetr 
Rapidul (care a juc 
cu un om mai p 
Niță) a fost la înăl 
trecere și, după un 
creat foarte multe 
s-au văzut conduși 
de înfrîngere, dacă 
ultimele minute» 
dintr-o poziție

Au marcat : 
Dumitru (min. 
Val (min. 33 și 
bitrul M. Gavrici a 
formații : ȘC. SP. 
Mitu, Mcrca, Cojoc 
Voicu, Rădulescu, 
Șușurincă, Roven4 
zerve : Hosu, Pod 
Medragoniu, Bușc, 
Vlădilă (Dumitru) 
Diina (Sfințcș), St 
Ivan (Aricișteanu).

• Pentru locurile 
— Dinamo Bucure

PRONOSPORT I
LA 6 IUNIE 1976 O NOUA TRAG

Tragerile Loto 2 se bucură din ce în c 
rîndul participanților prin faptul că se de: 
simplă și avantajoasă, care atribuie mari < 
autoturisme și bani.

Reamintim că se extrag în total 12 numer 
Se atribuie 6 categorii de cîștiguri. De 

acordă cîștiguri fixe de 200 lei pentru 3 
100 lei pentru 2 numere din cele 4 ale un 
Procurați-vă din vreme biletele.

IMPORTANT PENTRU PARTICIPANT 
PRONOSPORT 

începînd cu concursul Pronosport din 6 i 
al unui cîștig întreg la Pronosport va fi d 
ca în prezent. Această măsură mărește at 
Pronosport.

ClȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DI 
I : cat. 1 : 1 variantă 100% — Autoturism Daci 
10% a 48.311 lei ; cat. 3 : 2.90 a 16.659 lei ; cat. 
83,70 a 577 lei : cat. 6 : 3.273,05 a 40 lei. REPORT 
Extragerea a Il-a : cat. B : 5,80 variante a 1 
2.298 lei ; cat. D : 1.333.45 a 60 lei ; cat. E : 89,5 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA A î 313.419 lei. 
fost obținut de IORDACHE DUMITRU din BU 
gul de 48.311 lei a revenit participantului ȘTE 
SIBIU (cat. 2).



I în completarea cronicilor

I
lider | NOTE... NOTE... NOTE... NOTE...

I republican . 
a la Brăila, | 
late : grupa I 
ibiu) 10 p,

3. C. Voi- 
ba B — 1 
[. I. Țichin- 
Rașca (Ra
le generale I 
iculescu cu I

I Mîine, la Snagov

ELOGII Șl PENTRU
ÎNVINȘI

litru cu

I
de

TRIAL PENTRU DEPISTAREA
UNOR ELEMENTE DE PERSPECTIVA

național 
b București 
b, 2—0, 2—0, 
reci 2, Boga
De la mu- 
, Progresul 
lira cu 10—5

combativ superior rezultatelor ob
ținute în ultimul timp, ceea ce-1 
dă dreptul formației condusă de 
Ilie Oană să spere în redresarea 
sa pe „linia dreaptă" a campio
natului. (M.I.)

o cifră-record în campionatul 
nostru, al doilea clasat în ie
rarhia longevității fiind un alt 
clujean, Rcmus Cimpeanu (328 
meciuri în A), pe locul 3 aflîn- 
du-se Lereter cu 327 partide. 
Adam deține și recordul efi
cacității în prima scenă, cele 
două goluri marcate in partida 
cu Olimpia, trecindu-I în lista 
golgelerilor absoluți ai Diviziei 
noastre de elită, cu 160 do go
luri la activ (cinci marcate in 
retur), pe 
Oblemenco 
fră atinsă

Recordul
atita vreme de Titus Ozon cu 
157 de goluri, poate atinge 
cote greu egalabile în viitorul 
apropiat (M.M.I.).

în meciul de la Tg, Mureș, 
A.S.A. a cîștigat clar și are, in
discutabil, principalul merit de 
a fi contribuit (în special în pri
ma repriză) la realizarea unul 
spectacol fotbalistic de buna ca
litate. Elogii se cuvin, însă, pen
tru felul în care și-au apărat șan
sele duminică, pentru participarea 
la reușita acestui meci și echipei 
care a părăsit terenul învinsă. 
Politehnica Iași. Aceasta — în ciuda 
faptului că evolua în deplasare, 
eă a pierdut chiar în primul 
sfert de oră pe unul din jucătorii 
săi de bază (Ciocârlan, accidentat 
în min. 18) și a handicapului de 
două goluri primite în primele 33 
de minute — a luptat în conti
nuare de la egal la egal eu va
loroasa sa parteneră de întrecere, 
impunîndu-se adeseori prin ma
niera de a acționa în ofensivă. 
Șl chiar dacă oaspeții n-au putut 
concretiza, pînă la urmă, măcar 
una din cele trei-patru mari 
ocazii de gol din repriza secundă, 
ei au făcut dovada unui potențial

RECORDURILE LUI 
MIHAI ADAM

Duminică, înaintea meciului 
feroviarilor clujeni cu S. C. 
Bacău, în tabăra gazdelor ne
liniștile se amplificaseră și 
din cauza incertitudinii parti
cipării lui Adam. Golgeterul 
clujean acuza durerile unei în
tinderi mai vechi, recidivată 
în partida cu Olimpia, dar el 
a fost primul care s-a ridicat 
deasupra suferinței fizice, ce- 
rînd să joace. Și Mihai Adam 
a jucat 74 de minute, hotărît 
să contribuie la victoria for
mației lui. Era a 352-a prezen
ță într-un meci de Divizia A 
a veșnic tînărului atacant clu
jean, în vîrstă de 36 de ani,

în vederea depistării unor 
elemente de perspectivă, sus
ceptibile de a face parte din 
lotul de tineret (sub 21 de ani), 
care are ca primă acțiune e- 
fectuarea unui turneu în R. P. 
Chineză (28 iunie — 14 iulie), 
F.R.F. a convocat la un trial 
mai mulți jucători care își 
desfășoară activitatea la echi
pe de Divizia B și în cadrul 
formațiilor de tineret-speranțe. 
Această acțiune va avea loc, 
mîine, la Snagov. Au 
vocați 
Lung 
Bucu 
(Gaz i 
tari : 
Nadu 
Toader (F. C. 
hiu (Steaua), 
(A.S.A. Tg. 
(F. C. Șoimii 
(Chimia Rm. 
(F. C. 
Călan) 
hova 
Nucă 
Stingă 
Dragu 
Dina (F.

Idoara), Șt. Petcu (F. C. 
stanța), Florea (Steaua), 
gustin (Dinamo) și Banu (Po
litehnica Iași) — mijlocași ;

IȘurenghin (F. C. Corvinul Hu
nedoara), Bădăluță (Chimia 
Turnu Măgurele), Vesa („U"

■ Cluj-Napoca). Dragnea (Dina-
! . ____________

I
I

ra cu io—o g 
Ungureanu I 
2, Vidlcan I

, Gârleanu

Iînaintea
-4 I

be s-au în- 
■area celor | 
fr participa j 
r, echipelor I 
pia) șl for- I 
le trei cla- 
rneul final. 
Iu vor mai 

campiona- I
I

i următorii 
(Universitatea 
(C.F.R. Pașcani) 
metan Mediaș) 
Tilihoi (F. 
(Politehnica

fost con- 
jucători : 
Craiova), 
și Vindt 
— por- 

C. Brăila), 
Timișoara), 

Constanța), Za- 
Kortesi și Gali 
Mureș), Barna 
Sibiu), Teleșpan 
Vîlcea), Stancu 
Moga (Victoria

mo), Tr. Frățilă (F, C. Șoimii 
Sibiu) și Pitaru (C. S, Tîrgo- 
viște).

Din lotul lărgit mai fac par
te Sabău (F. C. Baia Mare) și 
Sunda (Politehnica Timișoara) 
— ambii accidentați, Ungureanu, 
Cîrțu, Călin și 
la Electroputere 
cată în Franța) 
tiv ele amintite, 
cipa la trialul 
această acțiune 
partea F.R.F. antrenorul Oc
tavian Popescu.

locul doi aflindu-se 
cu 159 puncte, ci- 

în tur.
eficacității, deținut

Palea (toți de 
Craiova, ple
care din mo- 
nu pot parti
de mîine. De 
răspunde din ACTUALITATI

MARGINALII LA ETAPA A 31-a A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)
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46142 
47636 
46112 
46318 
45236 
46316 
45213 
45254 
44428 
44695

I
Argeș).

și Gh. Dumitrescu (Pra- 
Ploiești) — apărători ; 

(Nitramonia Făgăraș), 
(A.S.A. Tg. Mureș), 

_(Progresul București), 
. C. Corvinul Hune-

Con- 
Au-

48536 
46319 
45460 
45367 
45488 
45383 
45093 
44493 
45392 
45325

I LOTUL A

I (Urmare din pag. 1)

supra luptei pentru evitarea 
retrogradării. Dar se pare că 
și întrecerea pentru locurile în 
Cupa U.E.F.A. va căpăta o mai 
mare angajare. Situația s-a 
complicat atît prin apariția u- 
nui loc în plus în această com
petiție, cit și prin noi candida
turi pentru pozițiile care dau 
dreptul la participarea în cupa 
nr. 3 inter-cluburi din Europa. 
Dacă adăugăm și varianta că 
n-ar fi exclus ca — în func
ție de echipa care va cîștiga

ADMIRA V1ENA

azzurra", ei socotind că meciul 
in sine reprezintă, oricum, un 
moment de acumulare, mai ales 

-în planul 
ționale.

Care ar 
Revenirea 
includerea 
certitudinea refacerii lui Dumi
tru, căruia i-a fost scos gipsul, 
simbătă, pentru a urma un in
tens program de vindecare a 

suferă, 
tehnică nu a

2 Bucu-I

în finala I 
I și școlari ’ 
ii sportive I 
I Lucescu) I 
Constantin

tinerilor |
nr. 2. Del 
realizat în 1
de forțe, ■ 

Lșoara su- I 
I sp. 2 s-a • 
Lnă, cu o 
le dinapoi I 
te ori în | 
f„.) și cu 
Itâ parte, 
Be minute 
riarca lui 
lor de în- 
I greoi, a 
Iilor, care I impresie, 
la un pas scrisă Ia cele două paranteze. 
I ratat în 
I pedeapsă

experienței interna-

fi noutățile în lot ? 
lui Sătmăreanu II, 

lui Tănăsescu și... in-

tăzi trebuie să stimuleze aceste 
energii de inițiativă în joc, cu 
atît mai mult cu cit majoritatea 
meciurilor din campionatul nos
tru se joacă sub semnul unei 
prudențe exagerate. Să sperăm 
că astă-seară avanpremiera jo
cului de pe San Siro va conferi 
echipei noastre aplombul nece
sar apropiatei confruntări cu 
Italia, care rămîne, indiferent 
de formă și sezon, un adversar 
de prim rang.

cupa (dacă aceasta va fi 
Steaua sau o formație clasată 
mai jos de locul 4) — toate 
cele trei poziții de după cam
pioană să însemne intrarea în 
Cupa U.E.F.A.. vom vedea că 
amplificarea întrecerii în a- 
ceastă direcție e întrutotul 
justificată și de prevăzut să 
atingă puncte și mai înalte în 
cele trei etape care urmează. 
Ea angajează, în clipa de față, 
pe Dinamo, A.S.A. Tg. Mureș, 
Politehnica Timișoara, Sportul 
studențesc, S. C. Bacău și U- 
niversitatea Craiova. Intre a- 
ceste șase formații se află cele 
trei care vor lua startul, din 
partea fotbalului românesc, în 
Cupa U.E.F.A. și faptul că în 
cele trei etape care au mai ră
mas de disputat găsim si întîl- 
niri directe între aspirantele 
la locurile cu recompensă in
ternațională (să le numim așa) 
nu face decît să adeverească 
anticiparea noastră.

Cu perspective de a 
mari schimbări de la 
etapă și de a ajunge . 
ultimele minute de întrecere 
pentru 
prezintă cursa pentru evitarea 
retrogradării, avind ca princi
pale concurente pc F. C. Ar
geș, F. C. Olimpia, Politehnica

provoca 
etapă la 
pînă la

decizia definitivă se

Iași, C.F.R. Cluj-Napoca și 
U.T.A. E extrem de greu, la 
ora actuală,' de lansat verdic
te. Propunem, totuși, un punct 
de sprijin în calculele pe care 
Ie fac acum toți cei. care se 
interesează de fotbal, de cam
pionat, un punct de sprijin 
reprezentat de. situația din 
clasamentul campionatului an
terior în același moment al 
întrecerii (după etapa a 31-a) 
și, mai departe, cum s-a pre
zentat situația definitivă a lo
curilor codașe. Deci, anul tre
cut, ultimele șase locuri erau 
ocupate de : 13. Politehnica
Iași 29 p. 14. U.T.A. 29 p. 15. 
St roșu 27 p. 16. „U“ Cluj- 
Napoca 27 p. 17. Chimia Km. 
Vîlcea 27 p. 18. F.C.M. Galați 
25 p. Iar, aceleași locuri, în 
clasamentul final, erau ocupa-; 
te de : 13. Politehnica lași
33 p. 14. Jiul 33 p., 15. C.F.K. 
Cluj-Napoca 32 p. 16. St. roșu 

Chimia Km. Vîlcea 
F.C.M. Galați 25 p. 
dintre cele trei re- 
(Chimia și F.C.M. 
găseau pe aceste 
trei etape înainte, 

fiind f 
neașteptat

31 p. 17.
31 p. 18.
Deci două 
trogradate 
Galați) se 
locuri cu 
Steagul roșu fiind formația 
care a apărut neașteptat în 
zona codașe. Cum va fi anul 
acesta ?

• JOI, SPORTUL STUDENȚESC — 
ADANA SPOR (TURCIA). Meciul re
tur din cadrul Cupei balcanice inter- 
cluburi, dintre Sportul studențesc și 
Adana Spor (Turcia) se va desfășura 
joi pe stadionul Republicii, cu în
cepere de la ora 17. In prima în- 
tîlnire, cele două formații au termi
nat la egalitate (2—2). In deschi
dere, de la ora 15,30. este progra
mată o atractivă partidă de old-boys 
între fostele glorii de ia Sportul stu
dențesc și Dinamo.
• IN DESCHIDERE LA MECIUL ' 

LOTUL A — ADMIRA VIENA, care 
se dispută astăzi pe stadionul .,23 
August", va avea loc un joc între 
două echipe de juniori, selecționați 
.de Io cluburile din Capitală, Partida 
este programată de la ora 17.

a CU O ETAPA ÎNAINTE DE FI
NAL, în campionatul republican do 
juniori, pe primele două locuri în 
cele opt serii se află următoarele 
formații : Lie. de fotbal Bacău și 
S.C. Bacău (seria I), Sportul stu
dențesc și Rapid (seria a ll-a), Di
namo și Steaua (seria a lil-a). Di
namo Slatina și F.C. Argeș (seria a 
IV-a), U.M. Timișoara și U.T.A. (se. 
ria a V-o), F.C. Baia Mare și ,,U— 
Cluj-Napo .« (seria a Vl-a), A.S.A. 
Tg. Mureș și Steagul roșu Brașov 
(seria a Vll-a), Chimica Tîrnăveni și 
Șc. Sp. Șoimii Sibiu (seria a Vlll-a).
• PROGRAMUL CUPEI BALCANICE.

După cum se știe Grecia va găzdui 
la Salonic, jocurile ediției din a- 
cest an a Cupei balcanice, la care 
vor participa selecționatele de tine
ret (sub 23 de ani). Competiția se 
va desfășura intre 24 și 30 iunie, 
după următorul program : 24 iunie : 
Iugoslavia — Albania și Grecia -• 
Bulgaria ; 26 iunie : Iugoslavia —•
ROMANIA și Turcia — Bulgaria : 28 
iunie : Grecia — Turcia și ROMANIA— 
Albania. Jocurile pentru locurile 3—4 
și finala sînt programate ta 29 iunie 
și, respectiv, 30 iunie.

tendinitei de care
Deși conducerea ______ _____

dat publicității formația de start 
in jocul de astăzi — ea avînd 
de rezolvat, încă, o serie de 
probleme — se pare că „ll“-le 
cu care va începe jocul îi va 
cuprinde pe Iordache — Chcran,

IG. Sandu, Dobrău, Hajnal — 
Mulțescu (Dumitru). Bbloni, Ior- 
dănescu — Fazekaș, M. Sandu.

ILucescu (Zamfir). Această for
mație, prezentată prin simplă 
impresie, nu trebuie circum-

REZULTATELE ETAPEI A XXVII-a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A IV-a SERIA A Vil-a SERIA A X-a ,

Minerul Băiuț — Minerul Cavnîc 
3-0 (1—0), Dermata Cluj-Napoca —
Minerul Băița 4—1 (1—1), Foresta 
Bistrița — Minerul Borșa 0-0, Bradul 
Vișeu — Construcții-montaj Cluj-Na
poca 1—0 (0—0), CUPROM Baia
Mare — Minerul Baia Spric 1—1 
(1—0), Progresul Năsăud - Unirea 
Dej 0—0, Minerul Rodna - Cimentul 
Turda 2—0 (0—0), Tehnofrig Cluj-Na
poca — C.I.L. Gherla 1—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
CAVNIC 41 p (63—26), 2. Unirea Dej 
34 p (47—24), 3. Minerul Rodna 32 p 
(54—39)... pe ultimele : 15. Construc
ții-montaj Cluj-Napoca 20 p (31—40),' 
16. Progresul Năsăud 15 p (20—78) <

SERIA A Xl a

Minerul Lupenî — Unirea Drăgă- 
șani 0—0, Progresul Băilești — Chi
mistul Rm. Vîlcea 3—0 (1—0), Cons
tructorul Craiova — A.S. Victoria 
Craiova 0—0, Metalul Drobeta Tr. 
Sev. — Unirea Drobeta Tr. Sev. 3—0 
(2—0), C.F.R. Craiova — Minerul Ro- 
vinari 2-0 (2-0), Dierna Orșova - 
MEVA Drobeta Tr. Sev. 5—1 (3—0), 
Lotrul Brezoi - Dunărea Calafat 2—0 
(1—0), Cimentul-Victoria Tg. Jiu — 
Metalurgistul Sadu 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
LUPENI 39 p (48—11), 2. Cimentul
Tg. Jiu 34 p (41—25), 3. Progresul
Băilești 32 p (47—28), 4. Metalul
Drobeta Tr. Sev. 32 p (40—23)... pe
ultimele : 15. Victoria Craiova 20 p 
(22-46), 16. Unirea Drobeta Tr. Sev. 
19 p (35-53).

Portul Constanța — Gloria Murfat- 
lar 3—0 (0—0), Dunărea Cerna
vodă — Viitorul Brăila 2—0 (2—0),
I.M.U. Medgidia - Dunărea Tulcea 
3—0 (2—0), Autobuzul Făurei — Ancora 
Galați 3—1 (2—1), Voința Constanța— 
Electrica Constanța 0—1 (0—0), Gra
nitul Babadag — Minerul Măcin 3—1 
(1—0), Unirea-Știința Eforie Nord — 
Marina Mangalia 3—2 (2-0), Chimia 
Brăila — Progresul Brăila 0—0.

Pe primele locuri : 1. PORTUL
CONSTANȚA 42 p (60-16), 2. Pro
gresul Brăila 37 p (33—18), 3. I.M.U. 
Medgidia 33 p (33—18)... pe ultime
le : 15. Gloria Murfotlar 18 p (17—39), 
16. Voința Constanța 15 p (14—46).

SERIA A V-a

Tehnometal București — Sirena Bu
curești 2—0 (1—0), Triumf București— 
I.C.S.I.M. București 2—2 (0—1), Șoi
mii TAROM București — Unirea Tri
color București 1—4 (1-2), I.O.R. Bu
curești — Electronica București 3-2 
(2—1), T.M. București — Avîntul Ur- 
ziceni 2—2 (0—1), Rapid Fetești —
Automatica București 1—1 (0—0),
IPRECA Călărași — Azotul Slobozia
1— 0 (1—0), Olimpia Giurgiu — Fla
căra roșie București 2-0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 37 p (43-24), 2. Unirea 
Tricolor București 36 p (35-17), 3. 
Azotul Slobozia 32 p (36—32),... pe 
ultimele : 15. IPRECA Călărași 22 p 
(20-34), 16. Rapid Fetești 19 p
(28—58).

SERIA A Vl-a

ROVA Roșiori de Vede — Progre
sul Corabia 8—0 (2—0), Constructorul 
Pitești — Viitorul Scornicești 2—2 
(0—0), Cetatea Tr. Măgurele — Chi
mia Găești 1—2 (0—0), Recolta Stoi- 
cănești — Electrica Titu 4—1 (0-0),
Vagonul Caracal — Petrolul Tîrgoviș- 
te 1—0 (0—0), Cimentul Fieni — 
F.O.B. Balș 1—0 (1-0), Oțelul Tîr-
goviște — Vulturii Cîmpulung Muscel
2— 1 (0—1), Flacăra-automecanica Mo- 
reni - Voința Caracal 3—0 (Voința 
s-a retras din campionat).

Pe primele locuri : 1. FLACĂRA
MORENI 43 p (57—15), 2. ROVA
Roșiori 42 p (56—17), 3. Vulturii Cîm- 
pulunq 34 p (48—26)... pe ultimele : 
15. Electrica Titu 21 p (24-47), 16. 
Voința Caracal 4 p (6—73).

Foresta Fălticeni — Laminorul Ro
man 1—0 (0—0), Metalul Rădăuți —
Spicul Țigănași 2-0 (0-0), Danu
biana Roman — Victoria Roman 0—0, 
Constructorul Botoșani — A.S.A. Cîm- 
pulung Moldovenesc 0—0, Cristalul Do- 
rohoi — Metalurgistul lași 2—0 (1—0), 
Foresta Moldovița — Avîntul Frasin 
0—0, Constructorul lași — Progresul 
Fălticeni 5-0 (1-0), Minerul Gura
Humorului — Dorna Vatra Dornei 
4—0 (2-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVII-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 39 p (56—22), 2. 
Laminorul Roman 37 p (54—21), 3. 
A.S.A. Cîmpulung 36 p (51—26)... pe 
ultimele : 15. Progresul Fălticeni 19 p 
(25—40), 16. Metalurgistul lași 16 p 
(24—41).

SERIA A ll-a

!Se mai așteaptă rodarea lui 
Sătmăreanu și, mai ales, intro
ducerea lui Tănăsescu în atmos
fera unui joc internațional în 

....;■__ I_. în
general, așa cum afirma și an
trenorul Drăgușin, notările pre
sei și ale observatorilor fede
rali pentru etapa de duminică 
confirmă ideea că majoritatea 
selecționaților din lot au obținut 

5, remareîndu-se 
în acest sens linia de mijloc, 
înaintașii Fazekaș și M. Sandu. 

Meciul de astă-seară, în com
pania unei formații bine co
tate, trebuie să fie un prim 
test de potențial mai ales în 
direcția capacității ofensive a 
echipei noastre, deoarece — așa 
cum afirma și Ștefan Covaci — 
echipa României nu intențio
nează să practice pe San Siro 
un joc defensiv. Meciul de as-

Ifera unui joc internațion; 
cadrul culorilor naționale, 
general, asa cum afirma s

- încerc., 
Șc. sp. ;

apid. Ar-
nătoarele ■
— Niță.i 
Bujor — •
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SOSIREA OASPEȚILOR
(Urmare din pag. 1)

locașul și extremul stingă sînt 
internaționali A. In cursul eta
pei de simbătă. Admira a obți
nut o frumoasă victorie în com
pania reputatei F. C. Austria 
(2—1). Echipa se află pe locul 
5. Antrenorul Franz Pelikan, 
care promite un joc frumos, de 
angajament, remarcă forma 
sportivă a internaționalului ro
mân Lupescu, care deține pos
tul de libero la Admira.

. *
In deschiderea meciului ve

detă va avea loc un joc 
trial, în care vor putea fi 
mărite două selecționate cu 
mai buni

Petrolul Moinești — Tractorul Vă
leni 3-0 — Tractorul fiind suspen
dată, Minerul Comănești — Relonul 
Șăvinești 0—3 (0-3), Locomotiva Ad- 
jud — Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
0—0, Rulmentul Birlad — Bradul Roz- 
nov 2—0 (1—0), Ozana Tg. Neamț — 
Constructorul Vaslui 2-4 (0-2), Oituz 
Tg. Ocna — Textila Buhuși 2—0 
(1—0), Letea Bacău — Hușana Huși 
2—0 (1-0), Petrolistul Dărmănești — 
Cimentul Bicaz 2-0 (1-0),

Meciul Relonul Șăvinești — Tracto
rul Văleni, din etapa a XXVI-a, în
trerupt în min. 15, s-a omologat cu 
6—0, rezultatul în momentul întreru
perii jocului.

Pe primele locuri : 1. RELONUL
ȘĂVINEȘTI 46 p (81—13), 2. -Petrolul 
Moinești 46 p (69—15), 3. Letea Ba
cău 42 p (86—21)... pe ultimele : 15. 
Petrolistul Dărmănești 14 p (34—73), 
16. Tractorul Văleni 14 p (30—81).

SERIA A lil-a

de 
ur
ce! 

juniori bucurcșteni.

Olimpia Rm. Sărat — Caraimanul 
Bușteni 1—0 (1—0), Chimia Buzău — 
Petrolistul Boldești 2—0 (0—0), Avîn
tul Mînecîu - Petrolul Berea 1-0 
(0—0), I.R.A. Cîmpina — Chimia Mă- 
rășești 2—0 (1—0), Victoria Florești — 
Petrolul Teleajen Ploiești 2—1 (0—0), 
Carpați Nehoiu — Carpați Sinaia 
0—3 (0—2), Luceafărul Focșani - 
Poiana Cîmpina 2—1 (1-1), Foresta 
Gugești - Chimia Brazi 2-1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SĂRAT 39 p (49-27), 2. Carpați Si
naia 37 p (38-17), 3. Poiana Cîm
pina 34 p (52—25)... pe ultimele : 
15. Petrolul Berea 20 p (30—43), 16. 
Carpați Nehoiu 10 p (19—64).

SERIA A Vlll-a

Aurul Brad - Constructorul Timișoa
ra 2—0 (1—0), C.F.R. Caransebeș — 
Metalul Bocșa 2—1 (1—0), Gloria Re
șița — Știința Petroșani 7—1 (5—1), 
Minerul Ghelar — Metalul Oțelu 
Roșu 0—0, C.F.R. Simeria — Vulturii 
textila Lugoj 4—1 (2—0), Electromotor 
Timișoara - Unirea Sînnicolau Mare 
1—1 (1—1), Ceramica Jimbolia — Mi
nerul Teliuc 2—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
37 p (51—14), 2. Minerul Anina 30 p 
(40—24), 3. Vulturii Lugoj 27 p
(26—19)... pe ultimele : 13. Minerul 
Teliuc 22 p (28—36), 14. Metalul 
Oțelu Roșu 22 p (28—40), 15. Meta
lul Bocșa 21 p (35—45).

SERIA A IX-a

Bihoreana Marghita — Armătura 
Zalău 1—0 (1-0), Minerul Suncuiuș — 
Dinamo MIU Oradea 1—0 (0—0), 
Strungul Arad — Oașul Negrești 2-0 
(2—0), Gloria Arad - Voința Cărei 
3—1 (3—0), Voința Oradea — Recol
ta Salonta 4—4 (1—2), Someșul Satu 
Mare — Constructorul Arad 2—3 (1—1), 
Gloria Șimleu Silvaniei — Minerul 
Bihor 3—0 (2—0), Rapid Jibou -
Constructorul Satu Mare 3-0 — ne- 
prezentare.

Pe primele locuri : 1. ARMĂTURA 
ZALĂU 42 p (55—15). 2. Strungul 
Arad 40 p (48—18), 3. Bihoreana
Marghita 34 p (64—35), 4. Construc
torul Arad 34 p (50—25), 5. Voința 
Oradea 34 p (53—36)... pe ultimele :
15. Minerul Suncuiuș 20 p (24—44),
16. Constructorul Satu Mare 7 p 
(23-79)

Chimica Tîrnăveni — Constructorul 
Alba lulia 1-0 (1—0), Soda Ocna 
Mureș — Vitrometan Mediaș 3—2 
(2-1) — s-a jucat la Teiuș, Metalul 
Aiud — Metalul Copșa Mică 6—0 
(2—0), Unirea Alba lulia — C.I.L. 
Blaj 1—0 (0—0), Textila Sebeș —
U.P.A. Sibiu 0—1 (0—1), Metalul
Sighișoara — Avîntul Reghin 3—0 
(2—0), «Lacul Ursu Sovata - Textila 
Cisnădie 0—3 (0—2), Inter Sibiu —
I.M.I.X. Agnita 1-0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMICA
TÎRNĂVENI 44 p (63—8), 2. Metalul 
Aiud 44 p (65—16), 3. Unirea Alba 
lulia 36 p (43—31)... pe ultimele:
15. Vitrometan Mediaș 15 p (22—46),’
16. Lacul Ursu Sovata 13 p (20—82).'

SERIA A Xll-a

Oltul Sf. Gheorghe — Chimia Or. 
Victoria 1-0 (0-0), Torpedo Zărnești— 
Minerul Baraolt 2—0 (1—0), C.S.U. 
Brașov — Carpați Brașov 3—0 (0—0). 
Metalul Tg. Secuiesc - Unirea Sf. 
Gheorghe 3—2 (1—1), Progresul Odor- 
hei — Forestierul Tg. Secuiesc 6—0 
(2—0), Minerul Bălan — I.C.I.M. Bra
șov 3—0 (0-0), Utilajul Făgăraș -
A.S. Miercurea Ciuc 5—2 (1—0), Pre
cizia Săcele — Viitorul Gheorghenl 
1-2 (0-1).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF.
GHEORGHE 40 p (49-16), 2. Progre
sul Odorhei 35 p (54—21). 3. Viito
rul Gheorgheni 34 p (42—28)... pe 
ultimele : 15. A. S. M. Ciuc 20 p
(28—44), 16. Metalul Tg. Secuiesc
18 p (21—49).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.



PENTRU CÎTEVA ZIIE, LA BUCUREȘTI SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
ILIE NĂSTASE NE VORBEȘTE
DESPRE ACTIVITATEA VIITOARE

. Revedere cu Ilie Năstase, ieri 
la sediul redacției noastre, după 
săptămîni întregi, în care, în 
îndepărtatul Hawai, primul te- 
nisman al României cucerea 
unul din cele mai invidiate 
turnee mondiale — „Trofeul 
Avis“ — întrecînd opt „rachete" 
celebre. Ultimul învins — Ashe, 
penultimul — Borg.

— Cum te simți după victo
ria din „Trofeul Avis“ ?

— Am satisfacția de a fi în
vins, în acest an, pe toți așii 
tenisului mondial. M-am revan
șat, după cum se vede. Dar e 
tot atît de adevărat, că este 
încă prea devreme pentru a 
face clasamente...

— Ce ne spui despre absenta 
din recentul joc pentru „Cupa 
Davis“, cu Anglia ?

— Regret mult că n-am putut 
participa la această întîlnire, 
din cauza nepotrivilor de pro
gramare între manile competiții. 
Angajamentul meu era semnat 
cu mult înaintea cunoașterii 
datelor jocului Anglia — Româ
nia și ar fi trebuit să suport

TURNEUL DE LA 
ROLAND GARROS

PARIS, 31. — Pe terenurile de 
Ia Roland Garros, a început cea 
de-a 75-a ediție a campionatelor 
internaționale de tenis ale Fran
ței. Primele rezultate ale probei 
de simplu masculin: Krulewitz — 
Zednik 6—3, 6—0, 6—3 ; Norberg 
— Gorman 6—4, 7—6, 6—2; Jauf- 
fret — El Shafei 6—2, 5—7, 6—3, 
6—2 ; Smit — Gardiner 6—1, 6—3, 
6—3 ; Van Dillen — Taylor 6—3, 
6—4, 7—5; Ganzabal — Molina
6—3, 6—3, 6—3; Waltke — Goven 
4—6, 0—6, 6—1, 7—6, 8—6.

PROGRAMUL „CUPEI EUROPEI * 1977 LA ATLETISM
Comitetul director al Uniunii e- 

tiropene de atletism, întrunit re
cent la Luxemburg, a stabilit da
tele șl locul de desfășurare al vi
itoarei ediții a competiției conti
nentale pe echipe, dotate cu 
„Cupa Europei", care se va des
fășura în cursul anului viitor. 
Una din grupele semifinale ale 
întrecerii echipelor feminine va 
fi găzduită de capitala țării noas
tre, la 12—13 iulie 1977. Participă : 
U.R.S.S., Finlanda, Franța, Italia, 
Elveția, Iugoslavia, România și 
încă o echipă, dintre cele care 
luptă pentru calificare în această 
fază.

Iată celelalte puncte ale progra
mului întrecerilor. La masculin : 
25—26 iunie, la Copenhaga — pre
liminarii (Danemarca, Irlanda, Lu
xemburg, Portugalia) ; 12—13 iu
lie, semifinale — la Varșovia (Po
lonia, România, R.F.G., Suedia, 
Spania, Bulgaria, Norvegia), Ate
na (Finlanda, R.D.G., Italia, Un
garia, Cehoslovacia, Grecia, O- 
landa) și Londra (Anglia, Franța, 
Iugoslavia, Elveția, U.R.S.S., Bel
gia, Austria). 6—7 august, la Go- 
teborg — finala B ; 13—14 august, 
la Helsinki — finala A. La femi
nin ; 25—26 iunie, la Copenhaga 
— preliminarii (Grecia, Islanda,

TURNEUL DE LUPTE GRECO-ROMANE ?E SCURT • PE SCURT • PE SCURT
(Urmare din pag. 1)

este un permanent stimulent 
pentru aceștia în pregătirea lor. 
Și antrenorii noștri știu foarte 
bine să valorifice această riva
litate sportivă. De altfel, an
trenorul emerit Ion Corneanu 
ne-a declarat că problema se
lecției la această categorie nu 
este încă rezolvată. La 11 iu
nie, cei doi sportivi urmează să 
participe la un turneu în Polo
nia, unde ei vor fi din nou 
față în față și comportarea lor 
alături de alți concurenți va
loroși va constitui pentru ei un 
nou test, poate cel decisiv.

Foarte bine s-au prezentat și 
Mihai Boțilă (57 kg), Ion Păun 
(62 kg) și Stefan Rusu (68 kg), 
sportivi care, de altfel, au obți
nut rezultate remarcabile și Ia 
C.E. de la Leningrad. în reve
nire de formă s-a arătat și 
ion Enache (82 kg), iar Gheor
ghe Ciobotaru (74 kg) s-a pre
zentat în progres față de evo
luțiile trecute. De fapt, cei șase 
amintiți mai sus sînt și cîștigă- 
torii turneului de la Constanța, 
îngrijorătoare ni s-a părut evo
luția campionului nostru la 
cat. 52 kg, Nicu Gingă. El tra
versează de mai multă vreme 
o perioadă dificilă. în discuția 
purtată cu el, Gingă ne-a măr
turisit că, deși fizic se simte 

penalizări imposibil de onorat. 
Era irealizabil să revin în 
Hawai, în 16 ore, și să fiu apt 
să joc finala cu Ashe. Ar tre
bui ca federațiile naționale și 
federația internațională de tenis 
să se pună de acord asupra 
tuturor datelor programului 
competițional mondial.

— Care va fi viitorul „Tro
feului Avis" ?

— Avis-ul se va schimba în 
oarecare măsură. Celor „8“ din 
acest an li se vor adăuga la 
anul încă doi, probabil Connors 
și Vilas. Așadar, va trebui 
să-mi apăr titlul într-un veri
tabil campionat mondial. Siste
mul de disputare rămîne, însă, 
același : două grupe prelimina
re, apoi două semifinale și 
finala.

— Unde îți vom urmări evo
luțiile in viitorul mai apropiat ?

— Normal ar trebui să mă 
întorc în Hawai, pentru cam
pionatul „inter-orașe", dar pre
fer să absentez. Competiția a- 
ceasta, cu meciuri de cîte un 
set și multe dubluri, nu pre
zintă interes prea mare. Nici 
pentru spectatori, nici pentru 
jucători. Voi fi în Europa pen
tru turneul de la Wimbledon, la 
sfîrșitul lunii iunie. Apoi, do
resc să reintru în celelalte tur
nee pentru Marele Premiu 
F.I.L.T., iar în toamnă voi juca 
diin nou acasă, în campionatul 
național, cu echipa Steaua.

Vreau să vă rog să transmi
teți, prin intermediul ziarului, 
caldele mele mulțumiri pentru 
teancurile de scrisori pe care le 
găsesc de fiecare dată acasă, de 
la iubitorii tenisului din țara 
noastră.

Radu VOIA

Norvegia, Portugalia) ; 12—13 Iu
lie, semifinale — la Dublin 
(R.D.G., Bulgaria, Anglia, Olanda, 
Austria, Danemarca, Irlanda), în 
R. F. Germania (Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia, Suedia, Belgia, Spa
nia, R.F.G.) și București.
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bine, resimte oboseala nervoasă 
acumulată ca urmare a partici
pării la foarte multe concursuri 
în acest an. Sperăm ca aceasta 
să fie realitatea și avem con
vingerea că tehnicienii noștri, 
care au dovedit în atitea rîn- 
duri o apreciabilă pricepere, vor 
găsi și de data aceasta modali
tățile cele mai potrivite pen
tru a-1 repune pe fostul cam
pion mondial în cea mai bună 
dispoziție de luptă.

Referindu-ne la reprezentan
ții noștri la categoriile mari (90 
kg, 100 kg și + 100 kg) nu pu
tem face prea multe aprecieri 
favorabile. Tînărul Petre Dicu 
(90 kg) a dovedit, în conti
nuare, multă voință și putere 
de luptă, dar progresele sale 
tehnice sînt încă prea lente. 
Victor Dolipschi s-a accidentat 
din nou și nu vedem cum mai 
poate fi recuperat în timpul 
scurt care a mai rămas pînă 
la J.O., iar celălalt greu. Ro
man Codreanu, n-a avut nici 
el o comportare corespunză
toare. Și Nicolae Martinescu a 
luptat fără dorința de a învin
ge care-1 caracterizează și a 
arătat un potențial scăzut. Sin
gurul dintre grei care ni s-a 
părut în progres este Adrian 
Savlovschi (100 kg), sportiv care 
a probat că, dacă ar munci mai 
mult, ar putea fi un bun înlo
cuitor al lui Martinescu.

HANDBAUȘTII LA 
„TROFEUL IUGOSLAVIA"

Astăzi începe la Niș competiția 
internațională de handbal mas
culin dotată cu „Trofeul Iugo
slavia**, la care participă forma
țiile Norvegiei, Poloniei, Uniunii 
Sovietice, României și Iugosla
viei (echipa de seniori și cea 
de tineret). Lotul selecționatei 
noastre este alcătuit din Penu, 
Munteanu — Cosma, Drăgăniță, 
Licu, Stockl, Tudosie, Palko, 
Kicsid, Grabovschi, Voina, Gațu, 
Birtalan, Fdlker, Gunesch (an
trenori : Nicoiae Nedef și Oprea 
Vlase).

Echipa României are următo
rul program : cu Norvegia (1
iunie), cu Polonia (2), cu U.R.S.S. 
(3), cu Iugoslavia-tineret (5) 
și cu Iugoslavia (6).

BALCANIADA DE BOX
Ediția din acest an a Balca

niadei de box, a 14-a din isto
ria competiției, va fi găzduită 
de orașul iugoslav Zagreb. Po
trivit tradiției, la întreceri vor 
participa si boxerii români. An
trenorii șerbu Neacșu, Traian 
Ogrinjanu si Nicolae Linca în
soțesc în Iugoslavia cea de a 
doua reprezentativă a tării (pri
ma garnitură continuîndu-și 
pregătirile pentru J.O.). Luni 
dimineața au plecat spre Zagreb 
pugiliștii : Teofil Ghinea (semi- 
muscă), Niță Robu (muscă), Ion 
Lungu (cocoș), Marian Lazăr
(pană), Florian Livadaru (semi- 
ușoară), Paul Dobrescu (ușoa
ră), Vasile Cicu (semimijlocie), 
Sandu Tîrîlă (mijlocie mică),
Ion Răducu (mijlocie), Constan
tin Văran (semigrea) și Ion
Giurcă (grea). Dintre aceștia, 
Paul Dobrescu și Marian Lazăr 
vor încerca să recucerească tit
lurile de campioni balcanici pe 
care le-au deținut în 1969 si, 
respectiv, 1974. Primul loc pe 
podium ește vizat si de ceilalți 
componenți ai echipei. Sarcina 
lor se anunță a fi deosebit de 
dificilă. Iugoslavia și Bulgaria 
prezentînd echipele lor olimpi
ce. întrecerile vor începe joi și 
se vor încheia duminică.

„CUPA TUNGSRAM" 
LA POLO

BUDAPESTA, 31 (prin telefon). 
S-au încheiat întrecerile turneu
lui internațional de polo dotat cu 
„Cupa Tungsram**. în ultimul 
meci formația României a întîlnit 
selecționata Cubei. Jucătorii noș
tri au dominat în prima parte a 
întâlnirii și au condus timp de 
trei reprize. Oboseala și unele 
greșeli în atac (Răducanu, Po
pescu) sau apărare (Nastasiu, 
C. Rusu, V. Rus) au permis însă 
poloiștilor cubanezi să revină de 
la 1—3, să egaleze și să ajungă 
la 5—3, obținînd în final o victo
rie la limită cu 5—4 (1—1, 0—1, 
1—1, 3-4). Au înscris pe rînd : 
Cl. Rusu, Rizo (C), Slăvei (la sco
rul de 2—1 Spînu a apărat un

Continua Turneul U.E.F.A. (juniori), în Ungaria. 
Campionatele internaționale ale Franței, la Ro
land Garros.
Continua Turul Italiei.
Turneu internațional (m), la Niș (Iugoslavia). 
Concursuri internaționale, la Maribor, Bratislava, 
Ostrava, Riga.
Balcaniada, la Zagreb.
Turneu internațional (m, f), la Budapesta. 
Turneu internațional (f), la Gyor.
,,Turneul celor 6 națiuni- la polo, la Duisburg. 
Campionatele internaționale ale Marii Britanii, 
la Londra.
Italia — România, la Milano.
Ungaria — Austrie, la Budapesta.
Meci triunghiular Italia — România — Polonia 
(f) la Pescara.
„Cupa Națiunilor-, la Viena.
C.M. (juniori), la Gdansk (Polonia).

f
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ATLETISM • în meci inter- 
țări, la Munchen : U.R.S.S. — 
R. F. Germania 231—197 la rpas- 
culin și 148—115 la feminin. Re
zultate : prăjină — Prohorenko 
5,53 m (record sovietic) ; ciocan
— Phakadze 75,68 m ; 400 mș — 
Gavrilenko 49,02 (rec. sovietic) ; 
800 m — Wellmann 1:46,7 ; 800 m
— Valentina Gherasimova 1:58,4 
(rec. sovietic) ; 100 mg — Liu
bov Kononova 12,99 ; 200 m — 
Inge Helten 22,87 (rec. vest-ger- 
man) ; greutate — Svetlana 
Kravcevskaia 21,13 m • suliță — 
Svetlana Bahici 62,86 m. • Con
curs de selecție al atletilor din 
R. D. Germană, la Karl Marx 
Stadt : 1 500 m — Christine Stoll 
4:05,9 (cea mai bună performan
ță mondială) ; greutate — Gies 
21,12 m ; suliță — Kelerle 81.56 
m ; 400 m — Marita Koch 50.75 ; 
suliță — Sabine Sebriwski 65,46 m; 
200 m — Renate Stecher 22,71 ; 
100 mg — Johanna Schaller 13,07.

AUTO • „Cursa de 500 mile" 
de la Indianapolis (ediția 60) s-a 
întrerupt din cauza unei ploi to
rențiale, după 102 ture. A fost 
declarat învingător pilotul texan 
Johnny Rutherford (pe „McLa- 
ren-Offenhauser“) — 255 mile
(410 km) cu o medie orară de 
239,349 km. Au urmat în clasa
ment : A. J. Foyt („Ford-Coyo- 
te“) și Gordon Johncock („Wild
cat — D.G.S."). • După victoria 
din „Marele Premiu Monaco", 
austriacul Niki Lauda conduce 
în C. M. (formula 1) cu 51 p, 
înaintea elvețianului Clay Re- 
gazzoni 15 p și a francezului 
Patrick Depailler 14 o. 

penalty), CI. Rusu, Pena (din sup. 
numerică), Rizo, (s.n.), Costa (C) 
s.n., Pena (s.n.) și Nastasiu. A 
arbitrat Tsantas (Grecia).

în celelalte partide s-au înre
gistrat următoarele rezultate ; 
Mexic — Ungaria tineret 5—6 (1—2, 
2—0, 1—2, 1—2) ; Ungaria — S.U.A. 
4—1 (0—0, 2—0, 1—0. 1—1) ; Olan
da — Canada 4—2 (1—1, 1—1, 1—0, 
1-0).

Clasament final : 1. Ungaria 
12 p, 2. Cuba 8 p (35—32), 3. O- 
landa 8 p (27—24), 4. România
6 p, 5. S.U.A. 5 p, 6. Mexic 3 p, 
7. Canada 0 p.

SCHIFIȘTIl LA „REGATA 
MOSCOVA"

MOSCOVA (prin telex). Sîm- 
bătă și duminică s-au disputat 
pe apele canalului artificial din 
capitala Uniunii Sovietice între
cerile ediției 1976 a tradiționalei 
competiții internaționale de ca
notaj „Regata Moscova**. Cursele 
au fost dominate și în acest an, 
ca și anul trecut, de către re
prezentanții R. D. Germane, 
care au pierdut doar două pro
be din 28 !

în condițiile acestei evoluții 
excelente a canotorilor din 
R.D. Germană, rezultatele obți
nute de reprezentanții țării 
noastre pot fi apreciate drept 
mulțumitoare. Ei au obținut două 
locuri II, prin echipajele femi
nine de 2 vîsle (Elisabeta Lazăr — 
Felicia Afrăsiloaia) și 4+1 vîsle 
(Ioana Tudoran, Elisabeta Lazăr, 
Maria Micșa, Felicia Afrăsiloaia 
+ Elena Giurcă) și patru locuri TII 
prin echipajele de 4+1 rame fete 
(Elena Oprea, Aurelia Marines
cu, Filigonia Toi, Florica Petcu 
+ Elena Giurcă), 8+1 fete (în 
ambele zile) și 4 f.c. băieți (Si- 
mion, Gall, Tudor, Grumezescu).

GH. CEFAN VICTORIOS 
LA ZAGREB

ZAGREB, 31 (prin telex, de 
la redacția ziarului „Sportske 
Novosti**). în cadrul concursului 
internațional de atletism „Me
morialul Hanzekovici", desfășu
rat la Zagreb, atletul român 
Gheorghe Cefan a cîștigat pro
ba de 3 000 m obstacole cu 
8:24,0 (a doua performanță mon
dială a sezonului). In aceeași 
probă, Vasile Bichea s-a clasat 
al doilea cu 8:32,6. Petre Lupan 
a terminat învingător la 1 500 m 
în 3:42,7, înaintea iugoslavului 
Bozinovici 3:43,0 (creditat cu 
3:39,6 în acest sezon). Alte re
zultate : 110 mg — Bpttari (Ita
lia) 13,6... 7. Nicolae Perța 14,4; 
înălțime — Temim (Iugoslavia) 
2,16 m... 5. Constantin Cîrstea
2,05 m ; lungime — Stekici (Iu
goslavia) 8,10 m; feminin : 800
m — Tomecici (Iugoslavia) 
2:03,0, Antoaneta Iacob 2:05,5 
(record de junioare al Români
ei) ; lungime — Franzotti (Iugo
slavia) 6,42 m, Cornelia Popa 
6,28 m, Alexander (Cuba) 6,17 m; 
400 m — Haggman (Finlanda) 
51,7 ; 100 mg — Ongar (Italia)
13,3 — record.

VLADIMIR SUCICI

TURNEU DE SCRIMĂ LA 
BUDAPESTA

între 3 și 8 iunie, Budapesta 
va găzdui tradiționala competiție 
internațională de scrimă „Turneul 
țărilor socialiste**. Reprezentati
vele României au următoarea al
cătuire : floretă masculin — Țiu, 
Kuki, Petruș, Buricea ; floretă 
feminin — S. Ardeieanu, E. Pri- 
cop, V. Țurcan, M. Moldovan, A. 
Crișu ; spadă — Pongraț, Iorgu, 
Popa, Duțu, Szabo ; sabie — Ma
rin, Oancea, Nilca, Frunză, Pan- 
tdhnonescu. Competiția va înce
pe cu proba individuală de flo
retă (3 iunie), va continua cu cea 
de sabie, în 5 iunie se va desfă
șura proba pe echipe la floretă 
masculin și sabie, floreta femini
nă intrînd în concurs în 6 iunie

CICLISM • Etapa 10 (Rocca- 
raso — Temi, 203 km) din Turul 
Italiei a revenit belgianului Pa
trick Sercu în 5 h 21:07. Condu
ce Felice Gimondi. Pe locul 5, 
— Eddy Merckx la 1:04 de lider. 
• în Turul Angliei (amatori), 
etapa prolog, la Brighton, a fost 
cîștigată de englezul Hallman, 
urmat de polonezul Brzezny. • 
învingător în etapa a opta a cursei 
„Le Dauphin6 Libere" ; Roy 
Schuiten (Olanda). Lider în cla
samentul general este Bernard 
Th6venet (Franța).

POLO • La Duisburg și 
Hamm : U.R.S.S. — R. F. Germa
nia 5—2 și 6—5. • Final în tur
neul de la Halle : 1. R.S.F.S.R. 
(8—6 cu R.D.G.) 6 p, R.D.G. 4 p, 
Bulgaria și Polonia 1 p. Trei 
partide au fost conduse de arbi
trul român Radu Timoc.

SCRIMA • Clasament final în 
competiția masculină de floretă 
dotată cu „Cupa Giovannini“, 
la Bologna : Koziejowski (Polo
nia) 4 v, Talvard, Noel (ambii 
Franța) 3 v, Ruziev (U.R.S.S.), 
Wojciehowski (Polonia) 2 v, Fla- 
men (Franța) 1 v.

TENIS • La Roma, finala 
probei de dublu masculin, dis
putată între perechile Brian Got
tfried — Raul Ramirez și Geoff 
Masters — John Newcombe, s-a 
întrerupt din cauza întunericului 
la scorul de 7—6. 5—7, 3—6. Lo
cul întîi a fost împărțit între 
cele două cupluri. • în finala 
de dublu de la Dtisseldorf, Woj- 
tek Fibak și Kan Meiler au în
vins cu 6—4, 4—6. 6—4 perechea 
Bob Carmichael — Ray Moore. 

cu proba individuală, cea pe e- 
chipe desfășurîndu-se în 8 iunie, 
odată cu cea a spadasinilor, aceș
tia din urmă evoluând în proba 
individuală în 7 iunie.
„REGATA PANCEAREVO" 

LA CAIAC-CANOE
în cadrul concursului interna

țional de caiac-canoe „Regata 
Pancearevo", în proba masculină 
de caiac — 4, echipajul României 
(Susoi, Soare, Pamakai, Ștefan) 
s-a clasat pe locul 2 cu timpul 
de 3:09,0, întrecînd echipajul R. F. 
Germania — 3:11,2. Victoria în a- 
ceastă probă a revenit echipajului 
Bulgariei, cronometrat în 3:07,2. 
Alte rezultate : caiac simplu — 
Trișkin (U.R.S.S.) 3:49,5 ; canoe
simplu — Ananiev (Bulgaria) 
4:02,8 ; canoe 2 — U.R.S.S.3:45,5 ; 
caiac 2 — Bulgaria 3:26,0.

SAHISTA LIA BOGDAN 
IN POLONIA

Turneul internațional feminin de 
șah de la Piotrkov Trybunalski 
(Polonia) a continuat cu runda a 
șasea, in care Lia Bogdan (Româ
nia) a remizat cu Anna Jurcins- 
kaia (Polonia), rezultat consemnat 
și în partidele Asenova — Feustel 
și Litmanowicz — Pytel. Semio- 
nova a învins-o pe Belle, iar 
Smacinskaia a cîștigat la Bose- 
nac. în clasament conduc Lidia 
Semionova (U.R.S.S.) și Grazyna 
Smacinskaia (Polonia), cu cîte 
5lA P, urmate de Elena Fatalebi- 
kova (U.R.S.S.) — 4 p.

LA RUGBY, 
ROMÂNIA - FRANȚA 

IN NOIEMBRIE
La Luxemburg s-au desfășurat 

lucrările celui de al 34-lea Con
gres al Federației internaționale 
de rugby amator (F.I.R.A.). Prin
tre problemele luate în discuție 
s-a numărat și stabilirea grupe
lor și a programului viitoarei edi
ții a Campionatului european 
F.I.R.A. Echipa României va e- 
volua în grupa A, urmînd să 
joace anul acesta, in ordine, cu : 
Polonia (in deplasare, 17 octom
brie), Franța (la București, 14 no
iembrie), Maroc (la București, 17 
sau 18 noiembrie), iar anul viitor 
cu : Spania (în deplasare, 24 a- 
prilie) și Italia (la București, 1 
mai). în grupa B se vor întrece : 
Olanda, Cehoslovacia, R.F. Ger- ■- 
mania, Suedia și, probabil, 
U.R.S.S., iar în grupa C : Belgia, 
Elveția, Iugoslavia și Luxemburg.

C.E. pentru juniori se va dis
puta între 3 și lo aprilie în O- 
landa. Au fost aprobate cererile 
de afiliere ale federațiilor din 
Insulele Mauriciu și Madagascar. 
Congresul a reales în funcția de 
președinte pe Marcel Batigne 
(Franța). Antrenorul federal ro
mân Valeriu Irimcscu a fost ales 
din nou vicepreședinte al F.I.R.A,

CAMPIONATE 
DE FOTBAL

PORTUGALIA. Campiona
tul s-a încheiat cu victoria 
echipei Benfica Lisabona, care 
a totalizat 50 de puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Boavista 48 p și Belenenses 
40 p. Rezultate din ulti
ma etapă : Boavista — Spor
ting 3—1 ; Leixoes — C.U.F. 
3—2; Benfica — F. C. Porto 
2—3; Setubal — Unio Tomar 
2—2; Estoril — Belenenses 
1—1.

TURCIA (în ultima etapă) : 
Fenerbahce — Altay Izmir 
1—0 ; Trabzonspor — Beșiktas
1— 1 ; Goztepe — Galatasaray
2— 0 ; Adanaspor — Balikesir- 
spor 8—1 ; Giresunspor — An- 
karagucu 0—0. Clasament fi
nal : 1. Trabzonspor 43 p. ; 2. 
Fenerbahce 40 p ; 3. Galatasa
ray 37 p.

AUSTRIA (în etapa 33): 
Voest Linz — Wacker Inns
bruck 1—0 ; Admira Energie 
Viena — Austria Viena 2—1 ; 
Rapid Viena — Sturm Graz 
2—0. Clasament : 1. Austria
Viena 48 p. ; 2. Wacker Inns
bruck 42 p. ; 3. Rapid Viena
39 p.

OI.ANDA (în etapa 33) : A- 
jax — Twente 5—3 ; F. C. den 
Haag — NEC Nijmegen 2—1 ; 
P.S.V. Eindhoven — Feyeno- 
ord Roterdam 4—1 ; Clasa
ment : 1. P.S.V. 52 p. ; 2. Fe- 
yenoord 50 p. ; 3. Ajax 49 p.

IUGOSLAVIA (in etapa 28) : 
O.F.K. Belgrad — Zelezniciar 
1—0 ; Tuzla — Partizan 2—0 ; 
Buducnost — Dynamo Zagreb 
1—1 ; Hajduk Split — Banja 
Luka 3—0 : Vojvodina Novi 
Sad — Radnicki/ Niș 4—0 ; Sa
rajevo — Steaua Roșie 2—1. 
Clasament : 1. Hajduk 40 p. ;
2. Partizan 40 p. ; 3. Steaua 
Roșie 36 p.

ELVEȚIA (în etapa 24) : 
Basel — Chenois 3—1 ; Neu- 
chatel — Lausanne 3—0 ; St. 
Gall — Grasshoppers Ziirich 
(I—2 ; Young Boys Berna —• 
Servette Geneva 2—1 ; F. C. 
Ziirich — Winterthur 5—1. 
Clasament: 1. F. C. Ziirich
40 p. ; 2. Servette 35 p. ; 3. 
Grasshoppers 30 p
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