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IERI AU CONTINUAT
LUCRĂRILE CONGRESULUI

EDUCAȚIEI POLITICE
SI AL CULTURII SOCIALISTE»

Joi, 3 iunie, au continuat lu
crările Congresului Educației 
Politice și al Culturii Socialiste, 
eveniment de seamă care pola
rizează atenția întregii națiuni. 

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui, au fost întîmpinați, la sosi
rea în sală, cu deosebită căl
dură, cu entuziasm, de miile dc 
participant la marele forum.

în cursul dimineții, lucrările 
au avut loc în plen, ele fiind 
conduse de tovarășul Ștefan 
Petcrfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Consiliului oamenilor muncii dc 
naționalitate maghiară, și to
varășa Tamara Dobrin, mem
bră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Au luat cuvintul tovarășii 
Manca Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Nichita Stănescu, 
scriitor, Ion Cîrcei, prim-secre- 
tar al Comitetului Județean 
Prahova al P.C.R., Lelay Lajos, 
scriitor, Maria Pitică, secretar 
al Comitetului Județean Sălaj 
al P.C.R., Ion Traian Ștfefănes- 
cu, prim-secretar al C.C. a) 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, Draga Oltea- 
nu-Matei, actriță, Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, Paul Niculeșcu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al 
ministrul educației 
mîntului. Dumitru 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, 
Titus Popovici, scriitor, Janos 
Fazekas, membru al Comitetu-

guvernului, 
și învăță* 

Popescu,

lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
interior, Ion Vlasiu, artist plas
tic, Ernst Breitenstein, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Neuer 
Weg“, Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, colonel 
Dumitru Burlacu, secretar al 
comitetului de partid de la 
Școala militară de aviație „Aurel 
Vlaicu".

După-amiază, lucrările au 
continuat in cele nouă secțiuni 
ale Congresului.

în cadrul lucrărilor pe sec
țiuni, au luat cuvintul 255 de 
tovarăși. De asemenea, nume
roși participanți au prezentat 
propuneri în scris în legătură 
cu problemele discutate. Con
cluziile, propunerile și sugesti
ile formulate în secțiuni, con
cretizate în ample planuri de 
măsuri de perspectivă, au fost 
înaintate secretariatului Congre
sului.

Dezbaterile — în plen și pe 
secțiuni — s-au desfășurat sub 
semnul adeziunii depline a par- 
ticipanților la ideile de excep
țională însemnătate teoretică și 
practică cuprinse in Expunerea 
prezentată de tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, în prima zi a Con
gresului, al voinței unanime de 
a le transpune cu consecvență 
și fermitate în viață, de a ac
ționa cu energie pentru înfăp
tuirea Programului partidului și 
a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R., pentru a face 
din activitatea politică și culiu- 
ral-educativă o puternică forță 
motrice în transformarea revo
luționară a întregii societăți, în 
procesul de formare a omului 
nou, în vasta operă de edificare 
a socialismului și comunismu
lui pc pămîntul României.

Lucrările Congresului se reiau 
în plen, vineri, 4 iunie.

Dan Grecu este gata să înceapă un nou 
„integral"... Foto : D. NEAGU

La sala de gimnastică de la „23 August"

PREGĂTIRI 1NTENSLMUNCA ASIDUA
PENTRU CAMPIONATUL MAEȘTRILOR

Exact peste o săptă- 
mînă, la Palatul Sportu
rilor din Capitală, 
mai buni și cele 
bune gimnaste din țară 
se vor reuni la ceea ce 
specialiștii numesc cel 
mai important dintre con
cursurile de gimnastică 
găzduite de țara noastră 
în acest sezon. Este vor
ba de finala campionatu
lui maeștrilor, întrecere 
care are menirea să de
semneze noii campioni ai 
țării, atît la individual 
compus cît și pe aparate.

Fără îndoială, prima 
competiție de gimnasti
că programată în Pala
tul Sporturilor 
un incontestabil 
și prin faptul că 
menită să ofere 
liștilor noștri 
argumente pentru selec-

cei 
mai

prezintă 
interes 

ea este 
specia- 

ultimele

ția echipelor < 
vor reprezenta 
de la Montreal, 
zent, gimnastele 
naștii care vor 
la finala pe țară 
pă la ultimele antrena
mente de pregătire, sînt 
finisate exercițiile și noi
le combinații cu care ei 
se vor prezenta în fața 
publicului bucureștean.

Ultimele pregătiri pen
tru finală se efectuează 
atît la București, la sala 
de la „23 August", cît și 
la sala de gimnastică a 
Liceului din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Na
dia Comăneci, Teodora 
Ungureanu, Georgeta Ga
bor, Mariana Constantin 
sînt într-o formă deose
bită și promit un spec
tacol de înaltă ținută 
sportivă.

care ne 
i la J.O. 

în pre- 
și gim- 

evolua 
partici-

MECIUL DE FOTBAL ITALIA
AȘTEPTAT CU MULT INTERES

o „Tricolorii" au efectuat un antrenament la puțin timp de la 
sosire • Au participat toți jucătorii, inclusiv Hajnal • Se pare că 
Ștefan Covaci îl va prefera pe Lucescu • Confrații italieni — pro 

și contra „betonului"
telefon), 

fotbal a 
Milano,

MILANO, 3 (prin
Echipa națională de 
României a sosit la 
venind prin Ziirich. Ea s-a fa
miliarizat cu atmosfera meciu
lui de sîmbătă încă de pe ruta 
Ziirich — Milano, ziarele ita
liene oferind jucătorilor noștri 
primele comentarii pe margi
nea partidei. în tabăra italia
nă — după cum scrie „Cor- 
riere dela Serra“ — meciul cu 
România are o deosebită im
portanță, deoarece el trebuie 
să dea un răspuns la numeroa
sele întrebări ridicate, în pri
mul rînd, de turneul Squadrei 
azzura în S.U.A. De altfel, 
numeroase voci cer, după a-

Duminică încep la poligonul Tunari

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI

ROMANIA

In plină concentrare, Anișoara Matei, autoarea a 587 p la pistol 
standard, performantă recentă, care egalează recordul mondial 

al probei.
De pildă, 
eforturile 
de pușcă 
poligonul 
Adică acolo unde s-au deru
lat de altfel, în urmă cu 21 
de ani, și cu performanțe no
tabile, primele Campionate 
europene din istoria tirului. 
Acest poligon este ferit de 
vînt, asigură o luminozitate 
superioară, iar zgomotul este 
mai redus.

„Dorim — ne-a spus într-o 
scurtă declarație antrenorul

Pregătirile pe care specia
liștii federației române de tir 
le-au făcut în vederea bunei 
desfășurări a Campionatelor 
internaționale programate la 
Tunari între 6 și 9 iunie, au 
luat sfîrșit. Un corp de peste 
250 de oficiali și personal au
xiliar vor asigura toate con
dițiile pentru obținerea unor 
performanțe cit mai 
N-a fost trecut cu 
nici un fapt care ar 
concura la realizarea unor re
zultate de valoare mondială.

s-au făcut toate 
pentru ca probele 
să se desfășoare pe 
mic de la Tunari.

ridicate, 
vederea 

putea

federal George Florescu — ca 
nivelul general al „Internațio
nalelor ’76“ să nu fie cu nimic 
mai prejos decît edițiile pre
cedente. Din contră. Există 
șanse să depășim așteptările, 
iată, ne bucură nespus că, la 
talere, de pildă, în disputa 
pentru „Marele premiu Car- 
pați“ sînt angajați trăgători 
renumiți ca cei din S.U.A. (în 
special F. Provence și D. Car- 
lysle), din Polonia (A. Szmel- 
ezinsky, campion european 
1976 și W. Gawlikovski, cam
pion mondial 1974) sau din E- 
gipt. Anticipăm o luptă spec
taculoasă și Ia pistol viteză, 
unde Corneliu Ion, 
Stan, Virgil Atanasiu și cei
lalți vor primi replica lui 
Jurgen VViefcl și Hans Dietcr 
Jarkzac (R.D.G.j, a țintașilor 
sovietici sau a celor polonezi 
în frunte cu J. Zapedski, mul
tiplu campion olimpic și euro
pean".

Ieri au continuat să sosească 
oaspeții de peste 
venit delegațiile 
nisiei și clubului 
lazzo din Sicilia, 
așteptate loturile 
(15 sportivi), Franța (20), R. D. 
Germană (20), Italia (17), Ce
hoslovacia (16), Egipt (5), Gre
cia (3) și altele.

cest turneu, revenirea la cla
sicul beton italian. Pe de altă 
parte, unii comentatori consi
deră că era betonului a apus 
și că cele două rezultate mai 
semnificative ale Italiei (2—3 
cu Anglia și 1—4 cu Brazilia) 
nu fac decît să repete scoru
rile „betonului" care a primit 
tot 7 goluri în semifinala și 
finala de la Ciudad de Mexico.

Dar să revenim în tabăra 
noastră. Echipa României a 
fost primită la Milano în... stil 
italian de numeroși ziariști 
și fotoreporteri. Ea locuiește 
în afara centurii orașului, la 
hotelul „Leonardo da Vinci". 
La ora cînd telefonăm, trico
lorii au revenit de la antrena
mentul efectuat pe un stadion 
din apropiere, deoarece trafi
cul intens ar fi impus cel pu
țin două ore, dus-întors, pînă ' 
la San Siro, care se află la 
12 km. La antrenament au 
participat toți jucătorii, inclu
siv Hajnal, care urmează, to
tuși, tratamentul medical me
nit să-l facă bun de joc sîm
bătă seara. In general, se con
turează o echipă cu apărarea 
imediată cunoscută (inclusiv 
Chcran și Hajnal), cu linia de 
mijloc din meciul cu Olanda 
de la Roosendaal (Mulțescu —

IORDACHE

Boloni — Iordănescu) șl cu un 
atac complet nou, cuprinzîn- 
du-i pe Fazekaș și Mircea San
du. Prin simplă impresie, 
pare că Ștefan Covaci îl 
arunca în luptă din start 
Lucescu, urmînd să facă 
Zamfir o eventuală „armă 
șoc“.

La italieni, în ciuda marilor 
dispute purtate în presă, pro
babil că pînă la urmă se vor

se 
va 
pe 

din 
de

loan CHIR1LA

(Continuare în pag. 2—3)

Marin

Au 
Tu- 

Mil- 
slnt

hotare.
S.U.A.,
Diana 

Astăzi 
din Austria

Radu TIMOFTE

Min. 79. Octavian Ionescu a șutat și mingea nu mai poate fi. 
oprită de portarul Gungor : 7—0 ! Foto : S. BAKCSY
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Doi tineri campioni la spada și sabie

VALIDAREA PERFORMANȚEI PARTE A TURNEULUI DE LA BUDAPESTA
VALOAREA INTERNAȚIONALA

cadrul 
scrimă

Ultimele finale din 
probelor individuale de 
pe anul 1976, cele de spadă și 
sabie, au adus pe lista campio
nilor naționali două nume noi : 
spadasinul Ion Popa și sabrerul 
Corneliu Marin. Tinerii trăgă
tori militari, deși apariții ine
dite în acest palmares de pres
tigiu al primei competiții In
terne, nu constituie o surpriză, 
ambii fiind componenți ai lo
tului olimpic de scrimă, candi
dați autorizați pentru Montreal.

Dealtfel, aceste finale — ca 
și întreaga desfășurare a celor 
două probe — au stat sub sem
nul selecției, fiecare scrimer vi
zat de forul de resort dorind 
să-și demonstreze valoarea in
dividuală și utilitatea în cadrul 
echipelor reprezentative ce vor 
evolua, în_ iulie, pe planșele o- 
limpice. 
rezultat, 
stare de 
însă, la 
ferit în cele două arme : o in
hibare, concretizată prin frica 
de a pierde, prin inapetența de 
concurs a unor spadasini (N. 
Iorgu ne spunea înaintea eli
minărilor directe, că se simte 
foarte bine din punct de ve
dere fizic, dar că o oarecare 
apatie il reține ; și a ratat, 
apoi, intrarea în turneul final, 
pierzînd la Duțu cu 10—9 după 
ce a condus cu 9—8...), în timp 
ce sabrerii 
tot ce pot, 
zel care pe M. Frunză și Al. 
Nllca i-a lăsat descoperiți, fiind 
eliminați înaintea finalei, iar 
Iui D. Irimiciuc (dornic mai 
mult ca oricind să demonstreze, 
după o bună comportare la 
„Trofeul Luxardo" că e sabre
rul nr. 1 și pe plan intern) 
grevîndu-i spre sfirșitul con
cursului capacitatea fizică, și 
așa destul de precară. în urma 
unei accidentări. Astfel, ieșea
nul după ce l-a depășit net pe 
E. Oancea (5—2), cel care se 
detașase victorios în asalturile 
cu coechipierii săi de la Steaua, 
C. Marin și I. 
avut spre final, 
cesare pentru a 
rajul" conjugat __ ______
militari, pierzînd într-un asalt 
decisiv la I. Pop cu 5—3, deși 
anterior. în eliminările directe,' 
îl întrecuse cu un scor cate
goric (10—3).

In asemenea condiții specifice, 
s-au impus intr-adevăr scrime- 
nii care au avut pregătit în ziua 
concursului cel mai bun „aliaj" 
psiho-fizic, respectiv, I. Popa 
și C. Marin. Deși în timp ce 
primul a început finala foarte 
tare, treeînd cu dezinvoltură de 
adversar (5—0 Bărăgan, 5—1

Din această cauză a 
ca numitor comun, o 
tensiune care a ieșit, 
suprafață în mod di-

au vrut să arate 
intr-un exces de

Pop, n-a mai 
resursele ne- 
trece de „ba- 
al trăgătorilor

Angelescu) pentru a întîmpina 
apoi dificultăți (victorie la 5 
cu Szabo, 5—4 cu Kerckeș și 
înfrîngere cu 5—3 la Duțu), se
cundul a pășit cu stîngul (4—5 
cu Oancea) pentru a cîștiga, a- 
poi, cinci asalturi la rînd, ul
timul. de baraj, consfințindu-i 
revanșa asupra lui Oancea și 
titlul de campion.

Titlurile de campioni nu se 
află deci acum în mîinile unor 
nechemați. Cei doi tineri scri- 
meri sînt in plin proces de a- 
firmare. recentul lor succes la 
campionatele naționale fiind un 
important jalon. Ei, în primul 
rînd, trebuie însă să înțeleagă 
că validarea lor valorică se 
face printr-o prezență remar
cată în marile competiții in
ternaționale. Pentru că nu o 
dată, scrimeri sau scrimere care 
s-au situat pe locuri de frunte 
în ierarhiile autohtone nu au 
reușit să se impună și în con
fruntările dificile de peste ho
tare. Or, scrima românească arc 
nevoie acum, cind schimbul de 
generații este în plină desfă
șurare, de sportivi cu o reală 
valoare competitivă, apți să 
completeze palmaresul româ
nesc, de prestigiu, în această 
disciplină olimpică.

Paul SLAVESCU

Pentru echipa de polo a 
României s-a încheiat și cel de 
al 3-lea test preolimpic. De a- 
ceastă dată. însă, cu rezultate 
mai puțin 
IV obținut, 
Tungsram" 
posibilități.
tru prima oară în ultimii 3 am 
cînd, exceptînd campionatele 
mondiale și europene, echipa 
țării noastre nu reușește să se 
claseze în primele trei locuri la 
un turneu internațional ; după 
trei victorii consecutive, poloiș- 
tii români nu au mai realizat 
în ultimele 4 meciuri de la 
Budapesta decît un singur suc
ces, și acesta cu destulă greu
tate în fața Canadei. într-o 
scurtă discuție cu arbitrul in
ternațional Cornel Mărculescu 
am putut afla amănunte asupra 
turneului, care a încheiat pe
riplul lunii mai al poloiștilor 
noștri.

— Care a fost valoarea 
turneului budapestan ?

— Echioa Ungariei, cîștigă- 
toarea competiției, nu mai are 
nevoie de recomandare. Foarte 
bine s-au prezentat olandezii — 
locul IV la ultimul campionat 
european — și cubanezii. în e- 
vident progres față de turneul 
de la Chiavari (Italia), unde 
au fost învinși și de Italia (B). 
Selecționatele S.U.A. și Mexicu
lui au potențe evidente de a 
învinge orice echipă, exceptînd

mulțumitoare, locul 
ir, final, la „Cupa 

fiind considerat sub 
Dealtfel, este pen-

Ungaria și U.R.S.S. în mare 
progres — formația Canadei.

— Cum apreciați evoluția 
reprezentativei române ?

— în primul rînd să nu uităm 
că jucătorii noștri au susținut 
17 partide în 25 de zile ! Dacă 
mai adăugăm și deplasările la 
turneele respective vom afla o 
primă cauză — oboseala. Aceas
tă stare s-a manifestat, evident, 
în ultima partidă; cea cu Cuba. 
O victorie care se și profila 
după trei reprize (am condus 
cu 3—1) ne-ar fi situat pe locul 
secund, obiectiv pe care ni-1 
propusesem. Jucătorii nu au mai 
rezistat însă nici fizic, nici 
psihic, și au primit 4 goluri 
consecutive... aiungînd pe locul 
IV.

— S-au ratat inadmisibil 
de multe situații de „om în 
plus". Ce părere aveți ?

— Este foarte adevărat și a- 
cest lucru trebuie să dea de 
gîndit mult antrenorilor. Dacă 
vrem să obținem un rezultat 
bun la J.O., atunci, neapărat, 
va trebui rezolvată problema 
concretizării situațiilor de atac 
în superioritate. Mai supără
toare este însă lipsa de clarvi
ziune a poloiștilor din lotul o- 
limpic atunci cînd ei se află 
în ofensivă. Am urmărit nume
roase antrenamente ale echipei 
și am constatat că multe din 
schemele repetate la infinit nu 
se realizează și în condiții de 
joc. (a. v.).

0 LUNĂ FOARTEIUNIE
PENTRU ATLEȚII FRUNTAȘI

IMPORTANTA

Luna iunie, prin numeroasele 
competiții pe care le progra
mează, este deosebit de impor
tantă pentru atleții noștri frun
tași, mai ales pentru cei care 
doresc să participe la întrecerile 
olimpice de la Montreal. Unii 
dintre aceștia, ale căror presta
ții de pînă acum le-au și asi
gurat selecția în lotul olimpic, 
vor folosi prilejul fiecărui con
curs pentru a-și crește nivelul 
formei sportive apropiind-o de 
punctul maxim, stabilit a fi a- 
tins în perioada Jocurilor. Alti 
atleți, care au avut un debut de 
sezon mai puțin convingător, 
se vor strădui, în continuare, 
să realizeze performante care 
să-i impună atenției selecțione
rilor olimpici.

Si pentru unii și pentru cei
lalți perioada următoare de timp 
este, deci, foarte importantă și 
tocmai de aceea. în răgazul de 
43 de zile pînă la deschiderea 
J.O. este de neconceput vreo 
cît de mică fisură în programul

de pregătire a sportivilor noș
tri 1 Atenție deci...

între competițiile acestei luni 
cele mai însemnate vor fi Jocu
rile Balcanice 
Celje. în 
iunie, de

programate la 
Iugoslavia, la 18—20 
fapt ultima triere a

„CUPA BUCUREȘTI" LA CICLISM
Rutierii din reprezentativa de 

ciclism a țării participantă la 
„Cursa Păcii" reintră în. activi
tatea competițională internă, mîi- 
tne după-amiază, cînd vor lua 
startul In cea de-a 3-a etapă a 
„Cupei Bucurestiului" (competi
ția a avut programate primele 
două etape în zilele de 3—4 mai, 
următoarele două vor avea loc 
mîlne și duminică, iar ultimele 
două în luna august).

Etapa a 3-a se va desfășura 
șos. București — Oltenița 
km.), cu startul la ora 16,30, 
la km 13,500, iar etapa a 4-a,

pe 
(30 
de 
pe

șos. București — Ploiești, varianta 
Buftea (100 k’m). cu startul la ora 
9, de la km 7.

Alături de alergătorii români 
vor lua startul și membrii re
prezentativei Greciei, care se pre
gătesc pentru Campionatul Bal
canic (Sofia. 18—20 iunie). Echipa 
este alcătuită din Mihail Koutras, 
Nicolaus Louloukos, Stilianos Vas
kos, Hristos Govanis și Petros 
Spiliopulos (conducător: ing. Ni- 
colaos Boumbaris). Este probabil 
ca sîmbătă. să mai sosească în 
Capitală încă cinci alergători 
greci.

DE AZI, LA CLUJ-NAPOCA

CAMPIONATUL DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE (etapa I)
Tncepînd de azi, la baza hi

pică din Cluj-Napoca încep 
întrecerile primei etape a 
campionatului de concurs com
plet la călărie. Vor participa 
reprezentanții cluburilor, și a- 
sociatiilor Steaua, Dinamo, 
C.S.M. Sibiu, Venus Mangalia 
și A.S.A. Cluj-Napoca.

în prima zi se va desfășura 
proba de dresaj, pe două ca
tegorii, ușoară și mijlocie, 
concursul fiind programat de 
la ora 8,30 și 16. Punctul cen-

trai al întrecerilor îl va con
stitui, desigur, proba de fond, 
programată sîmbătă, de la ora 
8, pe un traseu special amena
jat în apropierea comunei 
Gheorghieni, pe dealul Sopo- 
rului. Etapa va lua sfîrșit cu 
proba de obstacole (duminică, 
de la ora 9,30) în urma căreia 
vor fi desemnați cîștigătorii.

Etapa următoare a campio
natului de concurs complet va 
avea loc la Lugoj, la începutul 
lunii viitoare

importante reduceri de tarile 
la biletele pentru odihnă pe litoral!

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și filialele între
prinderii de turism, hoteluri ți restaurante din București vă 
oferă in această perioadă bilete pentru odihnă în stațiunile 
de pe litoralul Mării Negre, la tarife reduse pînă la 40% 
pentru cazare și masă in hoteluri, pentru luna iunie.

Posesorii biletelor beneficiază și de o reducere de tarif 
cu 50% la transportul pe C.F.R. PUBLlTURISM

pentru Mont- 
triunghiulare 
— România 

Pescara ; bă-

candidaților noștri 
real și meciurile 
Italia — 
(fetele, 6 
ieții 8—9 
plus unii 
participa 
internaționale 
Varșovia, Atena etc. unde 
vor întîlni cu valori certe 
atletismului european.

Polonia
iunie la . ___ , ....
iunie la Milano). în 
dintre atleți vor mai 
la diferite reuniuni 

la Dusseldorf, 
se 

ale

„CUPA SUCEAVA"
a avut loc cea de aRecent

XII-a ediție a concursului do
tat cu „Cupa Suceava". Au par
ticipat aproape 100 de atleți din 
județele Botoșani. Bistrița-Nă- 
săud. Iași, Suceava precum și 
d<in regiunea Cernăuți (U.R.S.S.). 
Trofeul a revenit organizatori
lor (159 p). Cîteva rezultate : 
100 m : I. Besarab (Cernăuți) 
10,9 ; 400 m : D. Melinte (S) 
49,0 ; înălțime : M. Purice (S) 
2,00 m ; suliță : C. Grigoraș (S) 
78,70 m : FEMEI : înălțime : 
Tania Tukanova (Cernăuți) 1,78 
m ; greutate : Ștef. Prăzaru (I) 
14,02 m. în afară de concurs, 
Ion Zamfirache a aruncat discul 
la 61,76 m — record perso
nal. (M. Andriei — coresp.).

e La Moscova a avut loc o 
competiție internațională de 
maraton redus (30 km) dotată 
cu trofeul „Trud“. Alergătorul 
român Stelian Marcu s-a cla-

VOIMȚA BUCUREȘTI Șl VOINȚA TG. MUREȘ

cepî 
telcf 
al r

Mureș. 
CIuj-Nap 
Divizia 
stanta. 
Sud). D 
Voința

Dar iat

ne-au oferit un meci 
din nou — cum mi 
întîmplat o dată, la 
— Sportul, cînd am

3

Steaua fiind campioană 
Înainte de termenul fatidic 
al ultimei etape, eu nevrind 
totuși să-mi mănînc ovăzul 
și comentariul de pe acum, 
m-am gîndit să scriu despre 
jocul a două foste campioa
ne — Argeșul și Craiova —, 
cu atît mai mult cu cît în 
problemele retrogradării nu 
are încă rost să ne dăm cu 
părerea, ele fiind mult prea 
pasionante. Dar Argeșul și 
Craiova 
în care 
s-a mai 
Dinamo 
scris despre... Elisabeta Po- 
lihroniade și Gheorghiu 1 — 
pauza a fost superioară con
ținutului. A scrie despre 
frumusețea și bra
vura lui Dan Gre
cu — care ajunse
seră să-l entuzias
meze, pe drept cu- 
vînt, și pe craini
cul meciului de 
fotbal 1 — ar pu- 

țf tea apare ca o fugă

același Bc 
(în returu 
gia) cînd 
unde nu 
cîndu-1 
să rîdă
spună de 
extraordin 
două golu 
slovac. M 
mi-am sp 
mifinală
echipa lui 
deloc ușoi 
al belgie 
trazis cin 
dezii și 
Cupa Eu 
vorbind de 
ce am da

desat pe locul 12 cu timpul 
1,34:22,0 iar Dumitru Nicolae a 

'sosit al 22-lea,
trat în 1.38:29.0.

• Participînd 
internațional la 
ritoarele 
Gheorghiu 
și Dorina 
locul IX) 
sub așteptări. Proba a fost cîști- 
gată de cehoslovaca Suranova 
cu 6,47 m.

A în decurs de două zile 
Carol Corbu a concurat la Lon
dra și la Gateshaed și a cîști- 
gat. Campionul nostru a trecut 
cu bine exigențele acestor reu
niuni. desfășurate în condiții 
atmosferice dificile (ploaie și 
temperatură de doar 5 grade), 
în care a întrecut cîțiva atleți 
mai bine cotați, la această oră. 
în ierarhia internațională

fiind cronome-

la un concurs
Bratislava să- 

în lungime Alina 
(6,09 m — locul VIII) 
Cătineanu (5.99 m - 
au avut o evoluție

DIN TOATE SPORTURILE
RA^CHFT „CUPA PRIMĂVERII", 
□ Sjuntl competiție de mini- 
baschet inițiată de Școala generală 
nr. 69 din Capitală, programează 
jocurile finale duminică - dimineață, 
în sala unității școlare organizatoa
re, cu participarea a 14 echipe re- 
prezentînd A.S. Voinicelul (formații 
ale Șc. gen. 69), A.S. Titanii, Șc. 
sp. 2 și Șc. gen. 196 • FINALIS
TELE CAMPIONATELOR REPUBLICANE 
PENTRU JUNIORI II sînt următoarele: 
băieți : Șc. sp. Unirea lași (antrenor 
I. Bălu), Șc. sp. Pitești (D. Geor
gescu). Șc. sp. Constanța (Em. Ră- 
ducanu), Șc. sp. Timișoara (L. Bac
hner), Șc. sp. 2 București (V. Dumi
trescu), Lie. 35 București (G. Chira- 
leu) : fete : Șc. sp. Oradea (T. 
Velcîov). Șc. sp. Ploiești (G. Năs- 
tase), Șc. sp. Craiova (C. Chîaburu), 
Șc. sp. Galați (A. Pasnicu), Șc. sp. 
Brașov (Gh. Roșu) și Lie. 35 București 
(Ștefania Dînescul.

SIMBATA SEARA, PE STADIO- 
dUA nul GIULEȘTI, va avea loc 
o gală interesantă, prilej cu care 
vor evolua o serie de pugiliști cu- 
noscuți ai cluburilor bucureștene. 
Printre alții, vor urca pe ring Ion 
Mantu, luliu Vass, Aurel Stana 
(Steaua), Dumitru Dorobanțu, Ion 
Gyorffi (Dinamo), Petre Anton, 
Nicolae Constantin, Dorin Bubă, Ma
rian Culineac (Rapid), Marin Peia 
(Metalul) etc. Reuniunea va începe 
la ora 18.
f-AIAC ■■CUPA ȘCOLARUL*, corn- 
v-AIAkrf- petiție rezervată juniori- 
CANOE *or ?’ organizată de Clu- 

bul sportiv școlar din Bu- 
este programată să se des- 

lacului Herăstrău 
start se

curești, 
fășoare pe apele 
duminică dimineață. Primul 
va da la ora 8.

MOTOCROSIȘTI ROMANI 
lYIkJILJ IN IUGOSLAVIA. Joi au 
părăsit Capitala alergătorii 
lonescu și Mihai Banu cu destinația

Aurel

DE 
pro- 
Por-

Iugoslavia. Ei vor participa la doua 
concursuri internaționale : 6 iunie
la Zabok și 13 iunie la Trzic.

t I A KI r\D A l FINALELE „cupei HANDBAL primăvara" sînt 
gramate duminică la Hunedoara,
tidele se vor desfășura după următo
rul program (pe terenul Constructorul 
din localitate) : ora 10, Constructorul 
Timișoara — Textila Buhuși ' (f), ora 
11,15 — Handbal Club Minaur Baia 
Mare — Știința Bacău (m) <TUR- 
NEUL FINAL al campionatului de ju
niori și școlari este programat anul 
acesta Ia Sf. Gheorghe, între 6 și 11 
iunie, atît pentru formațiile femini
ne, cît și pentru cele masculine a 
COMISIA CENTRALA DE DISCIPLINA 
a dictat noi sancțiuni. Atrage aten
ția recidiva jucătorului Ionel Mal de 
la ASA Tg. Mureș, suspendat de a- 
ceastă dată pe 6 etape.

DIN LOTUL iugoslav care 
rULU se pregătește pentru Bal
caniada de la București (9—13 iu
nie) fac parte — după cum anunță 
ziarul „Sportske Novosti" din Zagreb 
— următorii jucători : Bonacici, Fran- 
jkovici, Vranes, Markovici, Marovici, 
Manojlovici, Antunovici, Belamarici, 
Dabovici, Kacici, Polici, Lozica, Vezi- 
lici, Savinovici și Rudici IN ETA
PA a IV-a a campionatului național 
(seria B) sînt programate următoare
le meciuri : Rapid Arad — Progresul 
Oradea, Industria linei Timișoara - 
Școlarul București și Mureșul Tg. Mu
reș — Politehnica Cluj-Napoca. Parti
da dintre Politehnica și Rapid (etapa 
a lll-a) s*a încheiat cu victoria pri
mei echipe cu 
sament :
1. Progresul
2. Rapid
3. Școlarul
4. Politehnica
5. ind. linei
6. Mureșul

scorul de 6—5. Cla-

3
3
3
3
3
3

3
2
1
1
1
0

O 
O
1
1 
0 
0

0
1
1
1
2
3

23—11
23—14
14— 9
15— 15
15—28
11—24

nobilă de subiect, 
care subiect e fot
balul. Pentru a nu 
să mă arunc în apă și să 
spun că după Grecu. în re
priza a doua, mi-a plăcut 
preferatul meu Cămătaru, 
băiat dintr-o bucată mare și 
bună, pe care l-am mai re
marcat o dată, ca în primul 
meci internațional, după e- 
logiul adus, să aflu că n-a 
făcut nimic. Bine. Golul lui 
la Pitești a fost însă gol de 
fotbalist și dacă această ca
racterizare nu vi șe pare- 
convingătoare nu e nici vina 
mea, nici a d-voastră dar 
nici a lui. Omul a luat to
tuși mingea pe cont pro
priu, a intrat în careu cu 
pași magnifici, a mai luat 
doi adversari în spate si 
s-a dus nu în altă parte 
decît spre poarta adversă. 
Dună o scurtă peripeție, a 
fost gol cum te văd și mă 
vezi...

Fiind intr-o fază în care 
nu mă tem să las altora a 
cînta ratările, voi mai spu
ne că am mai văzut la sfîr
șit de săptămînă incă vreo 
5 „plinuri" (adică goluri) de 
mare clasă, printre care : 
golul lui Beer, un tînăr vest- 
german în meciul cu Soania. 
șut fantastic de la 25 de 
metri și mai bine, golul lui

exagera, dezi. dar 
meu.

Și pent 
vorbesc 
gol, să 
impresiei 
v-o dezv 
luat-o : 1 
ciul cu 
din 52 d 
exacte 
La Glasg 
francezii, 
spus că 
rut slab ( 
de 83% ; 
s-au d 
I.arque. 
franceze, 
de pase 
asta o ti 
a răspun 
care mi- 
am depl 
nionul" 
ghinion, 
răm nu 
fleacurile 
nicist" 
are tehn 

...Se v 
toate ac 
gera cev 
flet îneîn 
citind 
mîine,. 
juca

Odată cu disputarea, marți 
după-amiază, a meciului Voința 
Tg. Mures — U.T.A. (încheiat cu 
victoria muresencelor : 2485—2330
s-au terminat întrecerile și în 
cele două serii ale campionatului 
feminin de popice. Pentru tur
neul final, ce va avea loc între 
9—13 iunie, la Mangalia, s-au ca
lificat următoarele șase formații, 
primele trei clasate în cele două 
serii : Sud : Voința București,
Gloria București si Laromet 
București ; Nord : Voința Tg-

A CAMPIONATUL DE COPII 3V.kiiviaal municipiului bucu
rești a dat cîștig de cauză la toate 
probele reprezentanților clubului 
sportiv Progresul : Liviu Herescu șî 
Felicia Truț (floretă), Liviu Herescu 
(spadă) si Florin Păunescu (sabie). 
La competiție au fost prezenți elevi 
între 13—15 ani. e VINERI Șl SIM- 
BATA (4—5 VI) este programată, în 
sala Floreasca II, etapa finală a cam
pionatului școlar al Capitalei. Compe
tiția este organizată de comisia oră
șenească de scrimă, în colaborare cu 
Inspectoratul școlar al municipiului 
București și organele șî organizațiile 
de pionieri și ole U.T.C.
TCMie CLUBUL SPORTIV PRO- 
ICiMId GREȘUL DIN CAPITALA 
primește înscrieri pentru cursurile de 
inițiere, conduse de antrenorul eme
rit Arnulf Schmidt. Se pot înscrie do
ritori de toate vîrstele, la sediul din 
str. Dr. Staîcovîci nr. 42, zilnic între 
orele 8—15. Alte relații la telefon 
37.11.15.

cheierea

1. Voinț
2. Glorii
3. Laron
4. Ranidj
5. Cet. (
6. Metraj
7. VoiflȚj
8. Petr
9. Volnțî

10. Frigul

1. Voînti
2. C.S.M
3. Voind

CIuj-1
4. Voind
5. Hidrq
6. U. T
7. Voinț
8. Vointl
9. Derm]

Tg. 1
10. Voind

PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
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Studenții bucureștcni au rea
lizat, ieri după-amiază. pe sta
dionul Republicii un spectacol 
agreabil și un scor fluviu în 
partida retur cu Adanaspor 
(Turcia), din cadrul competiției 
intercluburl „Cupa Balcanică". 
Această avalanșă de goluri a 
început să se contureze abia 
din minutul 40 cînd RADULES
CU, cu lovitură liberă de Ia a- 
proximativ 17 m, l-a „executat" 
pe portarul Ahmet. Pînă atunci, 
echipa antrenată de Angelo 
Niculescu și Ion Voica ne lă
sase impresia că a uitat lecția 
jocului modern care îngenun- 
chiază pe adversar. Ea s-a com
plicat enorm în teren — 
Cassai s-a dovedit un „as“ în 
cărarea balonului, facilitând e- 
chipei turce replieri oportune, 
s-au înălțat mingile în careu 
uitîndu-se că M. Sandu este 
plecat cu naționala la Milano, 
frontul de atac s-a îngustat în 
permanență prin faptul că 
înaintașii și jucătorii din linia 
a Il-a nu și-au păstrat distan
tele convenabile. Echipa oaspe, 
cu o știință a manevrării mingii

n-a mai putut opri însă rafale
le care s-au abătut asupra ei 
în repriza secundă. Cu Cazan 
în locul Iui Cassai, Sportul stu
dențesc și-a ordonat întreaga 
mișcare tactică în. teren, țesă
tura de pase în diagonală și în 
adinei me, urmare a prestațiilor 
excelente realizate de Marica, 
O. Ionescu, Rădulescu și Grosu 
ca și aportul ofensiv al fun
dașilor de margine, a început 
să se materializeze pe tabela 
electronică de marcaj. în 13 
minute ea indica 5—0 ! Cum s-a 
marcat : min. 47 — O. Ionescu, 
pasă pe partea opusă la GRO
SU, șut sănătos al 
interiorul careului 
spectaculos : 2—0 ; 
mingea circulă pe 
zan — Petreanu — 
timul înscrie dintr-o bucată 
colțul lung : 3—0 ; min. 58 
Manca centrează și O. IONES
CU ridică scorul la 4—0 ; min. 
60 — Manea execută corner, O. 
Ionescu deviază cu capul la 
Cazan, centrare a acestuia și 
GROSU realizează 5—0. Oaspeții 
sînt întrecuți la toate capitolele,

acestuia din 
mare și gol 
min. 50 — 
traseul Ca- 
GROSU, ul- 

în

JOCURI AMICALE
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 

INDUSTRIA SÎRMEI CÎMPIA 
TURZII 6—2 (4—0). Partida 
s-a disputat miercuri. în ver
vă, feroviarii au cîștigat în
tîlnirea la scor : 
Autorii golurilor i 
(2), Coloji, Popa, 
Țegean pentru localnici, res
pectiv Manole (2). (I. Lespuc- 
coresp.).

• CHIMIA RM. VÎLCEA — 
F. C. ARGEȘ 1—1 (0—0). Joc 
foarte echilibrat, cu numeroa
se faze de poartă. Au înscris : 
C. Nicolae (min. 47) pentru 
gazde și D. Popescu (min. 69) 
pentru F. C. Argeș. (P. Gior- 
rioiu-coresp.).

• UNIREA SF. GHEORGHE
— METKOM BRAȘOV 1—5 
(0—3). (Gh, Briotă-coresp.).

• UNIREA ALEXANDRIA
— RAPID BUCUREȘTI 1—2
(1—0). Au înscris : Voicilă
(min. 1) pentru Unirea, Rontea 
(min. 50) și Rîșniță (min. 90)

6—2 (4—0).
Goștilean 

L. Mihai și

pentru feroviari. (M. Bizon-co- 
resp.).•
PID 
3000 
joi 
bun 
formația completă, 
cu 3—1. Au marcat: 
(min. 2), Neagu (min. 37), Ron- 
tea (min. 70), respectiv Buduru 
(min. 14). (Tr. Barbălată- 
coresp.).
• F.C.M. GALAȚI — SPORT 
CLUB BACAU 4—1 (1—0). A 
fost un joc plăcut, dominat 
clar de gazde in ciuda faptului 
că divizionara A a folosit for
mația obișnuită. Punctele în
vingătorilor au fost înscrise 
de Vochin (min. 10 și 81), 
Burcea (min. 65) și Arep (min. 
74). Unicul gol 
fost marcat de 
71, (T. Siriopol 
dețean).

• MINERUL
JIUL PETROȘANI 0—0

F.C.M. GIURGIU — RA-
Aproximativ 
au urmărit, 
un joc de 

Oaspeții, cu 
au învins 

David

1—3 (1—2).
de spectatori 
după amiază, 
nivel tehnic.

al oaspeților a 
Botez în min.
— coresp. ju-

MOTKU

Din problemele juniorilor

INCA UN TRIAL
CU PUȚINI REMARCAȚI...
„Producția" pepinierelor bucureștene. In continuare nesatisfăcătoare

Marți și miercuri s-a desfă
șurat la stadionul „23 August" 
un trial de juniori care a avut 
drept scop : 1. Alcătuirea selec
ționatei Capitalei pentru „Cupa 
F.R.F.", competiție care va avea 
Ioc în ultima decadă a acestei 
luni, la care vor participa se
lecționatele celor 39 județe și 
care va aduce în prim-plan pe 
cei mai talentați jucători năș
eați după 1 august 1958 ; 2. no
minalizarea juniorilor de per
spectivă (năseuți după 1 august 
1959 și mai mici) care vor fi 
convocați în tabăra centralizată 
din vara acestui an.

Din prima categorie (repriza 
a doua a meciului s-a jucat în 
deschiderea partidei Lotului A 
— Admira Vioria) au fost selec
ționați pentru echipa Capitalei 
portarul Măciucă (Sportul stu
dențesc), fundașii Popa (Steaua). 
Molnar (Dinamo), Neacșu (Pro
gresul), mijlocașii Zamfiresco

TRAGERILOR LOTO. Săptămînă de săptă- 
ile Loto se soldează cu numeroase cîștlguri 
ne șl bani, lista marilor cîștlgătorl mărlndu-se 

noi și noi participant! din toată tara. Dintre 
nari cîștigători la Loto vă prezentăm pe 
'GOVTEAN din Mediaș.

JTI 1 MIERCURI 9 IUNIE 1976 UN INTERE
SANT CONCURS PRONOSPORT

E TRAGERII LOTO DIN 28 MAI 1976. EX
IL. CATEGORIA 2 : 1 variiantă 25% a 19.676 lei 
k 10% a 7.870 lei ; Categoria 3 : 7,95 a 6.435 
+2J,25 a 2.407 lei ; cat. 5 : 83,80 a 610 lei ; cat. 
Mil lei. REPORT CATEGORIA 1 : 193.833 lei.
EA a Il-a. CATEGORIA A : 1,35 variante a 
bt. B : 1 variantă 50% a 18.135 lei și 7 va-

3.627 lei ; cat. C : 7.40 a 5.882 lei ; cat. D : 
lei ; cat. E : 57,55 a 756 lei ; cat. F : 216,05 a 
BELE EXTRAGERI. CATEGORIA X : 1.798,20 
pPORT LA CATEGORIA A : 5.041 lei. CÎȘTI- 
LOARE de 50.000 lei a revenit participantului 
ULA din Oradea.

(Metalul), Dufescu (Liceul Mi
hai Viteazul), Dinu (Porgresul), 
atacanții Rotar și Iordache (Li
ceul Mihai Viteazul), Lupu 
(Școala sportivă nr. 2), D. Io- 
nescu (Steaua). Albu (Rapid) și 
Mărgineanu (Dinamo). Trei re
prize de cîte 30 minute fiecare 
(echipele au evoluat în alcătuiri 
diferite) a durat „examenul*1 
juniorilor de perspectivă, la 
sfîrșitul căruia antrenorii pre- 
zenți la trial (Constantin Ardc- 
leanu, Dumitru Popescu, Ion 
Stoișor, Gheorghe Bărbulescu, 
Gică Petrescu, Petre Mihai, 
Gheorghe Cristolovcanu, Ion 
Cotruț și dr. Marcel Georgescu) 
s-au oprit asupra următoarelor 
nume : Iliescu, Palcuie, Oprea 
și Strimbeanu (Progresul), 
Lucaci și Margelatu (Liceul Mi
hai Viteazul), Tăbîrcă _și Gîm- 
făleanu 
(Sportul 
(Steaua)

Cîțiva 
tineri jucători au lăsat să li se 
întrevadă Unele perspective, 
într-un viitor apropiat, bineîn
țeles dacă ritmul pregătirii lor 
se va accelera în perioada ime
diat următoare. în raport cu e- 
forturile făcute, numărul aces
tora este însă extrem de mic. 
Nici unul n-a... sărit in ochii 
comisiei prin ceva deosebit : 
viteză, detentă, simt al porții, 
precizie în pase, tenacitate. Ma
joritatea juniorilor urmăriți în 
joc au avut evoluții șterse, de- 
monstrind că și Ia capitolul 
fotbal (adică îndemînare speci
fică) se află 
treaptă ca și 
susținute nu 
în ansamblu, 
calificativul 
TOR. (L. D.)

(Metalul), Drăgnoiu 
studențesc). Mihale 

și Tudor (T.M.B.)
dintre acești foarte

exact pe aceeași 
Ia testele fizice, 

demult, și care, 
au fost notate cu 

NESATISFĂCA-

MARICA mărește, în min. 73, 
avantajul (6—0), Răducanu „re
fuză" oaspeților golul de onoa
re. pentru ca in min. 79. O. IO
NESCU, deschis excelent de 
Grosu să înscrie din nou : 7—0. 
Mai vin trei mari situații 
de gol (min. 85 — Grosu nime
rește bara, min. 88 C. Popescu 
ratare mare. min. 89 O. Ionescu 
trimite cu capul în bară) și me
ciul se termină cu o diferență 
de goluri, suficientă ca, în. me
ciul retur cu formația bulgară 
Akademik, (probabil se va juca 
în luna august) Sportul studen
țesc să învingă, 
sofioți, pentru a 
de a juca finala 
lidera celeilalte
Zagreb (Iugoslavia). Un succes 
meritat, pentru care o felicităm.

Arbitrul grec Emanuel Plato- 
poulos, ajutat la linie de C. Ni
culescu și M. Buzea a condus 
foarte bine formațiile : SPOR
TUL STUDENȚESC : Răducanu 
— PETREANU, CIUGARIN, 
GRIGORE, MANEA — MARI
CA, O. IONESCU, Cassai (min. 
46 Cazan) — GROSU, Roșu 
(min. 63 C. Popescu), RADU
LESCU. ADANASPOR : Ahmet 
(min. 52 Gungor) — Timucin, 
Vedat, NECIP, Alkin — Harun, 
ERTUGRUL, HALIS — Reșit, 
Isa, IRFAN (min. 52 Musaffer).

în 
țese 
2—4.

la limită, pe 
cîștiga dreptul 
competiției cu 
serii, Dinamo

deschidere Sportul studen- 
— Dinamo („old-boys")

Stelian TRANDAFIRESCU

CLASAMENTUL

1.
2.
3.

Akademik Sofia
Sportul studențesc 
Adanaspor

3 2
3 1
4 0

1
1
2

0
1
2

6-3 5
10- 4 3
4-13 2

în Divizia C au mai rămas 
de disputat trei etape ; deci s-a 
intrat în ultima fază a între
cerii pentru calificare în cam
pionatul secund sau pentru evi
tarea retrogradării. Finalul com
petiției, în care activează aproa
pe 200 de echipe, este deosebit 
de interesant. După 27 de etape, 
se cunosc doar două echipe, 
lideri de serie, care sînt virtual 
promovate în „B“ : Aurul Brad 
(seria a VIII-a) și Minerul Cav- 
nic (seria a X-a). Aceste for
mații au un avantaj de cîte 7 
puncte față de principalele lor 
adversare și au — astfel — asi
gurată calificarea. Ambele echi
pe sînt bine cotate în campio
nat. Minerul a mai jucat în 
Divizia B, iar Aurul este un 
„11“ tînăr (vîrsta medie cu pu
țin peste 21 de ani) care în 
retur nu a pierdut nici un joc. 
De altfel, Aurul conduce în se
ria sa de 15 etape. Mai sînt 
cîteva formații ca, de pildă, 
Portul Constanta (seria a IV-a), 
Minerul Lupeni (seria a Vll-a) 
si Oltul Sf. Gheorghe (seria a 
Xll-a) care au un avans de 5 
puncte și, în mod practic, nu 
mai pot pierde șefia seriilor 
respective.

în celelalte serii, lupta este 
foarte echilibrată ; principalele 
pretendente de a juca în toam
nă în Divizia B se află la ega
litate cu principalele rivale sau 
departajate cu 1—2 puncte de 
acestea. Ceea ce face din cam
pionatul Diviziei C o competiție 
pasionantă este că această luptă 
se duce între echipele respecti
ve chiar din primele etape. Ast
fel, în seria a Il-a Relonul Să- 
vinești continuă să se afle la 
egalitate de puncte (46 — gola
veraj 81—13) cu Petrolul Moi- 
nești (46 — 69—15). Deși Relo
nul are două jocuri acasă, iar 
Petrolul un singur meci pe 
teren propriu se parc că egali
tatea va persista pînă la sfirșit 
și va decide golaverajul. Do 
altfel, în seria a Il-a s-au mar-

cat cele 
întregul 
care primele trei clasate (Re- 
lonul, Petrolul și Letca Bacău 
au înscris 236 ! O situație 
tieă gărim și în seria a 
între Chimica Tîrnăveni 
golaveraj +55) și Metalul 
(44 p +49). Cîștigătoarea 
va fi decisă, 
jocurile celor 
echipa Unirea 
3), care joacă 
talul și acasă 
de la începutul campionatului 
se „bat" între ele și echipele 
Tehnometal București (37 p) și 
Unirea Tricolor București (36 
p). Tehnometal (echipă antre
nată de cunoscutul tehnician 
Ion Unguroiu) are. ca și Unirea 
Tricolor, două meciuri acasă și 
unul „afară", dar două sînt di
ficile. cele cu I.O.R. — locul 7 
(d) și I.C.S.I.M. — locul 5 (a).

•Unirea Tricolor, în schimb, are 
de jucat cu Olimpia Giurgiu 
— locul 12 (a), IPRECA Călă
rași — locul 15 (a) și Sirena — 
locul 13 (d).

mai multe goluri din 
campionat, 689. dintre

iden- 
Xl-a, 
(44 p. 
Aiud 
seriei 
dupăprobabil,

două fruntașe cu 
Alba Iulia (locul 
la Aiud cu Me- 
cu Chimica. Tot

T. RABȘAN

MECIUL
ITALIA
ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

Mărfi, la Alexandria
INTIINIREA ROMANIA

(Selecționatele
Marți va avea loc la Ale

xandria întîlnirea internațio
nală dintre selecționatele Di
viziei B ale României și Bul
gariei. Această partidă repre
zintă revanșa meciului dispu
tat în luna mai la Karlovo, 
încheiat cu victoria fotbaliș
tilor bulgari (1—0). în vederea 
acestei întîlniri, antrenorii 
Virgil Blujdea și Alex. Con- 
stantinescu au convocat 
tru luni 7 Junie (ora 11), 
sediul “ 
tori : 
dria), 
tina).
va Ploiești), Cățoi (Autobuzul

pen
is 

F.R.F., următorii jucă- 
Bunea (Unirea Alexan- 
Eftimescu (Dinamo Sla- 
Gh. Dumitrescu (Praho-

BULGARIA

Diviziei B)
Buc.), Colier (F.C. Baia Mare), 
Ene (C. S. Tîrgoviște), Panteli- 
mon (Gloria Bistrița), Bezman 
(F.C.M. Galati), Tilihoi (F. 
Brăila). " . .
ceava), Anghel (Gloria Buzău). 
Smith (Victoria Călan), 
(Nitramonia Făgăraș), 
(Minerul Moldova Nouă), 
cilă (Unirea Alexandria), 
(C. S. Tîrgoviște). Fildan 
rea Tomnatic), Bădăluță 
mia Tr. Măgurele) și 
(Prahova Ploiești). Nu au fost 
convocați unii jucători ale 
căror echipe sînt angajate di
rect în lupta pentru titlu sau 
pentru evitarea retrogradării,

C.
Căldăruș (C.S.M. Su-

Nucă 
Foaie

Voi- 
Sava 
(Uni- 
(Chi- 

Tudor

alinia la start cei mai mulți 
dintre „azzurrii" care au jucat 
în meciul cu Brazilia. De alt
fel, Fachetti recunoaște că e- 
chipa sa ar fi putut să fie 
mult mai productivă în me
ciul de foștii campioni mon
diali, dar. că portarul Leon a 
apărat senzațional la 1—0 pen
tru Italia, evitînd cel puțin 
trei goluri. Iată, din... zvon 
gazetăresc, echipa care urmea
ză să fie prezentată sîmbătă 
seara pe San Siro : Zoff (Ju
ventus), — Tardelli (Juventus), 
Maldera (Milano) — Benetti 
(Milano), Bellugi (Bologna), 
Fachetti (Inter) — Causio 
ventus), Pecci (Torino), 
ziani (Torino), Antognoni 
rentina), Pulici (Torino).

După cum. se poate observa, 
singurii jucători noi față de 
echipa utilizată în turneul de 
peste Ocean, prilejuit de săr
bătorirea bicentenarului S.U.A., 
ar fi Maldera (care îl înlocu
iește pe Rocca) și Pecci (care 
va fi introdus în formație în 
locul lui Capello, accidentat).

Deocamdată numai atît. Aici, 
la Milano, fotbaliștii români 
își continuă pregătirile, hotă- 
rîți parcă să facă din partida 
de sîmbătă seara de pe frumo
sul stadion milanez adevăra
tul start al preliminariilor 
Campionatului mondial ce se 
v-a disputa' în Argentina.

(Ju- 
Gra- 
(Fio-

1. PUBLICUL 2. ARBITRAJUL 3. JOCUL
• Prin acest „clasament" 

din titlu, antrenorul emerit 
CoIoman Braun-Bogdan, pre
zent ca obsevator federal la 
meciul F.C.M. Reșița — Rapid, 
face o caracterizare a partidei 
de la Reșița, situînd pe locul 
1 publicul, inimoșii spectatori 
din acest oraș care au supor
tat șocul din repriza a Il-a 
cînd, de la 2—0 pentru echipa 
favorită, scorul a devenit 2—2. 
Spectatorii nu s-au supărat 
nici pe jucătorii oaspeți, nici 
pe arbitru, neatribuindu-le a- 

pentru 
favorite 
jocului, 

atitudine corectă, o- 
pe care am dori s-o 
întotdeauna, la Re- 

și în alte părți. Refe- 
la meci, C. Braun a- 
și felul cum a con-

cestora nici o vină 
„căderea" formației 
din a doua parte a 
Este o 
biectivă, 
întîlnim 
șița, ca 
rindu-se 
preciază , ___
dus tînărul arbitru (33 de ani) 
din Rîmnicu Vîlcea. N. Di- 
nescu. Păcat că în acest „cla
sament". jocul propriu-zis nu 
ocupă decît locul 3...

• Urmărind partida de 
Tg. Mureș, dintre A.S.A. 
Politehnica Iași, ca observator 
federal. Mihai Ionescu are 
consemnări asemănătoare pri
vind atitudinea spectatorilor 
și a jucătorilor. La sfîrșitul 
partidei. „jucători, conducă
tori, antrenori și-au strîns 
mîinile în mod sportiv, neui- 
tînd să-l felicite și pe arbitrul 
Radu Șerban, care a condus 
remarcabil" Nu uităm nici noi 
să-i felicităm pe cei care au 
avut această atitudine și, în

la 
și

mod special, pe 
care înfrîngerea 
piatră grea de 
lupta pentru evitarea, 
gradării.

• Astfel de aspecte sînt re
latate și de alți observatori 
federali și arbitri, iar acolo 
unde jucătorii au început să 
dea semne de nervozitate, an
trenorii au intervenit la timp. 
Așa a procedat Gheorghe 
Constantin — relatează Victor 
Pădureanu — care consta- 
tînd că Aelenei s-a enervat 
din pricină că nu-i mergea jo
cul, după ce i-a făcut obser
vație la pauză. în drum spre 
cabină, l-a și schimbat cu 
Pruteanu. Și meciul dintre 
C.F.R. Cluj-Napoca si S. C. 
Bacău s-a desfășurat în con
tinuare în bune condițiuni.

• Evident, multiplele aspec
te pozitive legate de meciurile 
de duminică sînt și urmarea 
unor bune arbitraje. în formă 
constantă. Otto Anderco a pri
mit din nou o notă mare. 9. 
pentru felul cum a condus 
jocul F. C. Constanța — Spor
tul studențesc, din partea ob
servatorului federal Ion Lu- 
paș. De asemenea, observatorii 
federali apreciază 
prestate de C.
(F. C. Olimpia - 
Timișoara), Fr. Coloși 
Argeș — Universitatea Craio
va) și N. Rainca (Jiul — Uni
versitatea Cluj-Napoca). Ne 
bucură că și reintrarea lui 
C. Ghiță a coincis cu un bun 
arbitraj la meciul C.F.R. Cluj-

ieșeni, pentru 
a însemnat o 
picioare în 

retro-

arbitrajele 
Manușaride 
Politehnica 

(F.C.

organizatorice 
odată cu fluie- 
arbitrului. De 
acest moment 

mare

Napoca — S.C. Bacău, notat 
cu 9 de fostul arbitru inter
național Victor Pădureanu. 
Sperăm să se mențină pe a- 
ceastă linie I

• A existat însă și un ar
bitraj notat doar cu 6, ceea ce 
pentru un arbitru nu prea 
înseamnă o notă satisfăcă
toare. Dar C. Ardeleanu con
sideră. că arbitrul ieșean I. 
Ciolan, care a condus în Ca
pitală partida Steaua — F. C. 
Bihor, „a interpretat greșit un 
atac prin deposedare, acordînd 
astfel un penalty gratuit gaz
delor".

e Măsurile 
nu se încheie 
rul final al 
multe ori. din
ele pot avea cea mai 
importanță. în acest sens, Otto 
Anderco arată că totul a mers 
bine la Constanța pînă la sfîr
șitul meciului, cînd unii spec
tatori au pătruns în teren — 
este adevărat, nu cu intenții 
agresive, ci pentru a-și mani
festa satisfacția pentru victo
ria echipei locale — ordinea 
de pînă atunci fiind înlocuită 
cu un tablou necorespunzător, 
al unui teren invadat de oa
meni. Există și alte modalități 
de a se exprima bucuria pen
tru un succes al echipei fa
vorite, decît de a lua cu asalt 
terenul de joc. De 
festare ca aceasta 
eventuale incidente 
este decît un pas

Jack

la o mani- 
și pînă la 
uneori nu

BERARIU



Balcaniada de box

GHINEA și 
învingători în

ZAGREB, 3 (prin telefon). 
Joi seara, la „Casa sporturilor" 
din localitate, a fost inaugura
tă Balcaniada de box (ajunsă 
acum Ia cea de a XlV-a edi
ție), care reunește la start 49 
de pugiliști din 5 țări. Româ
nia, Bulgaria și țara gazdă, Iu
goslavia, prezintă echipe com
plete de cite 11 sportivi, în 
timp ce Turcia — doar 9, iar 
Grecia — 7.

încă din momentul tragerilor 
la sorți s-a putut constata că 
antrenorul federal iugoslav 
Bruno Hrastinski s-a decis să 
prezinte în ring cea mai bună 
formație posibilă, din rîndurile 
căreia se remarcă campionii 
balcanici de anul trecut Ațe 
Rusevski (pană, acum prezent 
printre semiușori) și Mikan 
Popovici (semigrea), precum, și 
binecunoscuții boxeri Marian 
Beneș (semimijlocie), Dragan 
Vujkovici (mijlocie) și Faziija 
Sacirovici (muscă).

Echipa bulgară are în frunte 
pe campionul balcanic pe 1975 
la categoria grea, Atanas Su- 
vandjiev, dar în rest lipsesc 
vedetele echipei, campionii de

DOBRESCU 
primele partide 

anul trecut i Fucedjiev (semî- 
muscă), Andrejkovski (cocoș), 
Kolev (ușoară) și lankov (semi
mijlocie) — păstrați, se vede, 
în lotul olimpic.

Astfel, reprezentativa secun
dă a României va avea de în
fruntat, în primul rînd, pe bo
xerii țării gazdă și credem că 
șansele cele mal bune le păs
trează Teofil Ghinea (semi- 
muscă), Niță Robu (muscă), 
Paul Dobrescu (ușoară) și San
du Tîrîlă (mijlocie mică), fără 
să excludem, firește, o surpri
ză din partea debutanților In 
formația noastră.

Iată primele rezultate ale ga
lei inaugurale : seni im usca : 
Ghinea b.p. Bajrami (Turcia), 
Dondici (Iugoslavia) b.p. 
Gheorghiev (Bulgaria) ; muscă: 
Sacirovici (Iugoslavia) b.p. Do- 
gru (Turcia) ; pană : Rihtici 
(Iugoslavia) b.p. Ganusev (Bul
garia) ; semiușoară : Nikos
(Bulgaria) b.p. Kokuzis (Gre
cia) ; ușoară : Dobrescu b.p. 
Ianev (Bulgaria) ; semimijlocie : 
Benes (Iugoslavia) b.p. Burdju 
(Turcia).

Ceilalți boxeri români vor e- 
volua vineri în cele două gale 
semifinale.

Petre HENT

VIRGINIA RUZICI si MARIANA SIMIONESCU 
calificate in turneul de la Roland Garros

PARIS, 3. — în cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, jucătorul po
lonez Wojtek Fibak, revelația 
actualului sezon, l-a eliminat 
cu 3—6. 6—2, 6—7, 6—3, 6—1 pe 
vest-germanul Rolf Gehring, 
Argentineanul Guillermo Vilas 
l-a întrecut cu 6—3, 7—6, 7—5 
pe australianul Dick Crealy, ita
lianul Adriano Panatta a dispus 
cu 2—6, 6—2, 6—2, 0—6, 12—10 
de cehoslovacul Pavel Hutka.

Surpriză de proporții în pri
mul tur al probei de simplu fe
minin, In care australianca 
Lesley Hunt a fost eliminată 
de modesta jucătoare franceză 
Marie Thibault : 6—3, 5—7, 6—8. 
Tomanova—Nagelsen 6—1, 6—2; 
Holubova—Bueno 6—4, 6—1 ; 
Jausovec—Metcalfe 6—1, 6—1 ; 
Fuchs—Dimond 6—1, 6—1 ; Mas- 
thoff—Klein 6—4, 6—3 ; Ves- 
sies—Harter 6—1, 6—7, 11—9 ; 
Boshoff—Anliot 6—4, 6—3.

Jucătoarele românce au debu
tat cu victorii. Virginia Ruzici 
a eliminat-o cu 6—2, 6—2 pe
Michele Gurdal (Belgia), iar 
Mariana Simionescu a dispus 
cu 7—5, 6—1 de Vicky Baldovi- 
nos (Spania). Rezultate mai im-

portante înregistrate în proba 
masculină: Hrebec — Peoci 
4—6, 6—3, 6—3, 6—4 ; Caujolle 
— Battrick 7—6, 6 • 4, 4—6, 6 4; 
Dibbs — Pohmann 6—3, 7—5, 
6—1 ; Kodes — Dominguez 
4—6, 7—6, 6—7, 6—6, 6—0 ; O- 
rantes — Munoz 2—6. 6—3, 6—4 
6—1 ; Solomon — Sashi 6—4, 
6-4, 3—6. 4—6, 6—2 ; Panatta — 
Kuki 6—2, 6—3, 7—5 ; Borg — 
Kary 6—1, 6—1, 6—2.

FIȘIER

STEKICI - 8,39 m

LA LUNGIME
în cadrul concursului inter

național atletic de la Torino, 
recordmanul Iugoslav Nenad 
Stekici a cîșțigat proba de sări
tură în lungime cu performanța 
de 8,39 m. Sprinterul Crawford 
(Trinidad) a fost cronometrat 
în cursa de 100 m cu timpul 
de 10,1, iar atleta italiană Saca 
Simeoni a terminat învingătoa
re în proba de săritură în înăl
țime cu rezultatul de 1,86 m.

TADEUSZ SLUSAPSKI
ATLETISM

(Polonia)

arnet
OLIMPIC
CARE VA FI A 6-A ECHIPĂ 
IN TURNEUL DE HANDBAL 

FEMININ ?

După cum se știe, la turneul 
olimpic de handbal feminin 
vor participa 6 echipe. Cinci 
dintre acestea sînt cunoscute: 
Canada (țară organizatoare), 
R. D. Germană, România, 
U.R.S.S. și Ungaria (calificate 
în urma campionatului mon
dial). Cea de a 6-a formație 
va fi stabilită după turneul la 
care participă campioanele A- 
siei (Japonia), Africii (Tuni
sia) și Americii de Nord 
(S.U.Â.). Turneul va avea loc 
între 28 iunie și 3 iulie la 
Milwaukee (S.U.A.).

70 DE SPORTIVI DIN AUSTRIA

„REGATA MOSCOVA
Sîmbătă și duminică, pe a- 

pele noului canal de sporturi 
nautice din apropierea Mosco
vei, se va desfășura una din 
cele mai importante competiții 
internaționale de caiac-canoe 
dinaintea Jocurilor Olimpice 
de la Montreal — „Regata 
Moscova". Cu mai puțin de o 
lună și jumătate înainte de 
startul întrecerilor olimpice, 
concursul de sîmbătă și dumi
nică constituie pentru cei mai 
multi dintre participanți — în 
rîndul cărora se vor afla ma
joritatea fruntașilor mondiali 
ai caiacului și canoei — un 
ultim prilej de verificare a 
pregătirii, a potențialului, iar 
pentru tehnicieni o ultimă o- 
cazie de definitivare a echi
pajelor ce vor fi aliniate în 
concursul de la Montreal.

“ LA CAIAC CANOE
Și pentru caiaciștii și ca- 

noiștii români „regata Mosco
va" constituie examenul deci
siv înainte de J.O. De aceea, 
antrenorii lotului nostru au 
hotărît să deplaseze la Mosco
va prima noastră garnitură. 
Așadar, la cele 11 probe olim
pice cuprinse în programul re
gatei vom fi reprezentați de 
caiaciștii : Vasile Dîba, Ser- 
ghei Larion, Policarp Malihin, 
Chirilă Simion, Nicolae Si- 
miocenco, Nicușor Eșanu, Ma- 
ria Mihoreanu, Agafia Orlov, 
Nast^sia Nichitov, și de ca- 
noiștii Ivan Patzaichin, Gheor- 
ghe Danilov, Gheorghe Simio- 
nov. Ivan Erofei și Ivan Ha- 
Talambie, adică de sportivii cei 
mai îndreptățiți să spere la 
selecționarea în delegația o- 
limpică a țării noastre.

Deși împarte cu compatrio
tul său Wladislaw Kozakie- 
wicz recordul european al 
săriturii cu prăjina — 5,62 m 
— Tadeusz Slusarski obține 
de această dată singur „prim- 
planul" (Wladyslaw Kozakie- 
wicz, mai constant în perfor
mante înalte, devansîndu-1 și 
în fișierul nostru). Cei 
împreună cu Wojciech 
ciarski. sînt exponenții 
mai de seamă ai unei 
prinzătoare ascensiuni i 
neze în această probă 
antecedente deosebite într-un 
atletism altfel bogat întotdea
una în vedete autentice. Slu
sarski. cel mai vîrstnic din 
acest trio — s-a născut la 19 
mai 1950, are 1,77 m înălțime 
și 76 kg — a fost, de altfel, 
primul care a dat semnalul, 
„renașterii" săriturii cu pră
jina în Polonia. Este adevă
rat, după ce în martie 1974 a 
cucerit titlul european de 
sală la Goteborg au urmat 
cîteva contraperformante — 
nu s-a clasat printre primii 
6 la campionatele 
de la Roma — și o oarecare 
intrare în umbra rezultatelor

l doi, 
Bu- 
cei 

sur- 
polo- 
fără

europene

IA HANDBAL MASCULIN
La J.O. de la Montreal vor 

participa 70 de sportivi din 
Austria — a anunțat un purtă
tor de cuvînt al Comitetului 
olimpic austriac. Deocamdată 
lista sportivilor nu a fost defi
nitivată. Doar 25 din cei 70 de 
sportivi care vor face deplasa
rea in Canada se cunosc la a- 
ceastă oră, restul fiind stabiliți 
după ședința conducătorilor de 
loturi de la 21 iunie.

LUSIS DIN NOU LA START

Cunoscutul atlet sovietic Ja
nis Lusis, în vîrstă de 37 de 
ani, va participa pentru a 4-a 
oară Ia Jocurile Olimpice, cu 
prilejul apropiatelor întreceri 
de la Montreal. Recent, Lusis 
a obținut la aruncarea suliței 
rezultatul de 86,32 m — cea 
mai bună performanță a sezo
nului în U.RSS.

După ce joi a fost zi liberă, 
competiția internațională de 
handbal masculin dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia", găzduită 
de sala Ceair din Niș, conti
nuă astăzi cu partidele pro
gramate în runda a IlI-a. Se 
vor disputa meciurile Iugosla
via tineret — Norvegia, ROMA
NIA — U.R.S.S. și Iugoslavia 
— Polonia.

în continuarea turneului, 
echipa României susține sîm
bătă seara meciul cu formația 
de tineret a Iugoslaviei, iar 
duminică — în ultima întîl- 
nire a competiției — partida 
cu prima echipă a Iugoslaviei, 
campioană olimpică.

Ultima partidă a reuniunii 
de miercuri seară, cea dintre 
Iugoslavia și Norvegia, a luat 
sfîrșit cu victoria reprezenta
tivei țării gazdă cu scorul de 
28—21 (14—7).

După primele două etape și 
înaintea celei de a treia, cla
samentul „Trofeului Iugosla
via" arată astfel :

1. Iugoslavia
2. U.R.S.S.
3. România
4. Polonia
5. Iugoslavia
6. Norvegia

2 2
2 2
2 1
2 1

0 0 62—46 4 
0 0 41—33 4 
0 1 55—39 2
0 1 45—46 2

tin. 2 0 0 2 37—52 0
2 0 0 2 36—60 0

lui Kozakiewicz si Buciarski. 
Cu performanta recentă de 
la Bydgoszcz — prevestită, 
parcă, de acel 5,56 m realizat 
în sezonul de sală — 
sarski ține să arate că 
și-a spus ultimul cuvînt 
trebuie așezat printre 
ritii olimpici.

STEVE WILLIAMS (S. I). A.)

Este Steve Williams cel mai 
bun sprinter mondial de după 
J.O. din 1972 ? Se pare că da. 
gîndindu-ne atît la mănun
chiul de rezultate cules de

Siu- 
nu 

si că 
favo-

american în acest răstimp — 
9,9 la 100 m (realizat, recent, 
pentru a 4-a oară !), 19,8 la 
200 m. 9,1 la 100 y și 19,9 ]a 
220 y — cit și Ia „scorurile" 
pozitive în întîlnirile cu Leo
nard, Borzov. sau Quarrie, 
cei mai îndrituiți să-i 
teste întîietatea. Deși 
zentarea lui Steve vine 
acest ultim 9,9. el este 
parat mai degrabă cu 
mie 
cu Jim 
Hayes.
distanta 
longul" 
marele 
liams — 
brie 1953, înalt de 1,91 m și 
cîntărind 80 kg, student în 
ziaristică — va avea de ales 
între 100 și 200 m (de la 
Bobby Morrow, în 1956, nici 
un american nu a reușit se
lecția olimpică la ambele 
probe) și va alege probabil 
distanța în care startul său 
mai puțin strălucit nu îl face 
vulnerabil.

con- 
pre- 

după 
com- 

.  Tom- 
Smith, decît, să zicem, 

Hines sau cu Bob 
considerîndu-se că 
sa ideală este ,,fur- 
(2720....y). La fel ca

Tommie, Steve Wil- 
născut la 13 noiem-

• La Sao Paulo s-a disputat 
un meci amical între o selec
ționata alcătuita din jucătorii 
europeni (pe scheletul echipei 
F.C. Barcelona) și o combinată 
a cluburilor braziliene din Sao 
Paulo și Rio de Janeiro. Parti
da s-a încheiat la egalitate ;

ATLETISM • La St. Maur 
(Franța), atletul portughez Carlos 
Lopez a alergat 5000 m în 13:24,0 
(a doua performanță mondială a 
sezonului), urmat de Zaddem (Tu
nisia) — 13:33,08. La Torino : t>ri- 
plusalt — Sidorenko (URSS) 
16,18 m ; 5000 m — Janice vioi (iu
goslavia) 13:40,06 ; 400 m (f) —
Bottiglieri (italia) 52,4 (record na
tional). • La Bratislava (500 de 
aitleți din 29 țări) : oriplusalt — 
Saneev (URSS) 16,75 m ; înălțime
— Seniukov (URSS) 2,20 m ; 
100 m — Leonard (Cuba) 10.26 ; 
greutate (f) — Fibingerova (Ce
hoslovacia) 21.45 m.

AUTO • Pe circuitul de la Salz
burg, într-o cursă pentru C.E. 
(formula 2), victoria a revenit 
francezului Michel Leclerc (pe 
„Elf") — 212 km în 11104:28.82.

CICLISM e In Turul Italiei, e- 
tapa a 13-a (Porretta Terme — 
Ciocco, 146 km) a fost ciștigatâ de 
belgianul De Witte, in 41129:05. In 
clasament conduce Felice Gl- 
mondi (Italia), urmat de Muynck 
(Beigia) la 16 sec și Panizza (Ita
lia) la 37 sec. Eddy Merckx se 
află pe locul 8. la 1:23. e Polo
nezul Ryszard Szurkowski a cîș- 
tigat o nouă etapă în Turul An
gliei, parcurgînd distanța Malvern
— Aberystwyth (162,5 km) în 
4hl6:18. Sosit pe locul 2, engle
zul .ran Hallam păstrează tricoul 
galben, urmat la 1 sec de polo
nezul Jan Brzezny • După 5 eta
pe, în Turul Olandei (amatori) 
'conduce olandezul Van Vliet, ur-

mat la 19 sec de compatriotul 
său Bakker si cehoslovacul Ma- 
tousek la 38 sec. • Trofeul zia
rului „Le Dauphină Libert:" a 
fost cîștigat de rutierul francez 
Bernard Thevenet, urmat de Lo~ 
pez-Carrll (Spania), Desllle (Fran
ța) si Fuchs (Elveția).

HANDBAL • La Praga, în meci 
masculin: Cehoslovacia — R. D. 
Germană 22—21 (11—12). Principal 
realizator : Papiernik (5).

PE SCURT
NATAȚIE • Trei recorduri 

mondiale ia concursul lotului o- 
limpic al R. D. Germane, la Bei
lin : 200 m liber (f) — Kornelia 
Ender 1:59,78 (prima femeie dirt 
lume care înoată distanța sub 2 
minute !), Barbara Krause 2:00,27 
și Andrea Pollack 2:01,91 (ambele 
sub vechiul record al Korneliel 
Ender — 2:02,27) ; 100 m bras (t) 
— Carola Nitschke 1:11,93; șta
feta 4X100 m liber (f) — Dyna'mu 
Berlin (Barbara Krause, Monika 
Seltmann, Rosemarie Gabriel, 
Andrea Pollack) 3:48,80. a In ca
drul oamplonatelor de natație a.l>e 
R. D. Germane care au loc la 
Berlin cuinos-cutul campion Roger 
Py.tell a corectat recordul mom- 
dial în proba de 200 m fluture

realizând timpul de 2:00,21. Ve
chiul record era de 2 :OO,7o și a- 
parținea americanului Mark Spitz.
• La Kiev, cu prilejul campionate
lor U.RS.S., un record european : 
400 m liber — Vladimir Rastakov 
3:58,02 și 8 recorduri sovietice . 
100 m liber — Larisa Țareva 59,0; 
100 m delfin — Tamara Selofas- 
tova 1:02,65 ; 200 m bras — Ma
rina Iurcenia 2:36,94; 200 m spa
te — Nadejda Stavko 2:17,0 ; 400 
m liber — Irina Vlasova 4:24,42 ; 
400 m mixt — Nadejda Stavko 
5:01,21; 200 m spate — Ivan Miko- 
luțki 2:07,98; 400 m mixt — An
drei Smirnov 4:30,20. • La Long 
Beach (California), în concursul 
de verificare a înotătorilor ame
ricani, Shirley Babashoff a ciștl- 
gat trei probe : 200 m liber în 
2:07,18 (în serii 2:05,79), 200 m
mixt în 2:25,73 și 400 m mixt în 
5:01,72.

TENIS • In finala turneului 
desfășurat săptămîna trecută la 
Paris : J. Benyik (Ungaria) — P. 
Beust (Franța) 6—4, 6—3 ; la fe
mei : Nathalie Fuchs — Brigitte 
Simon (ambele Franța) 6—1, 6—2.
• înaintea startului la Roland 
Garros, clasamentul Marelui Pre
miu F.I.L.T. avea în frunte pe 
următorii : M. Orantes 190 p, E. 
Dibbs 140 p, A. Panatta 120 p, 
J. Newcombe 105 p. M. Edmond
son 100 p, G. Vilas 90 p, W. Fibak 
80 p, H. Kary 75 p, J. Fillol 70 p, 
C. Barazzutti, B. Borg — 60 p, 
J. Higueras, J. Kodes, Fr. 
Jauffret — 50 p.

1—1 (1—0). Au marcat : Cruyff 
(min. 10) și. respectiv. Toninho 
(min. 65).
• La Varșovia.: Polonia (B) 
Ghana 1—1 (1—1). Au mar

cat : Pietrzykowski (min. 11), 
respectiv Daniel (min. 43).

• Intre 22 și 24 iunie se va 
desfășura la Paris un turneu 
care va reuni o selecționata 
europeană, formația braziliană 
Fluminense, echipa Paris St. 
Germain și o formaUe ce ur
mează a fi desemnată. In se
lecționata europeană vor juca, 
printre alții : Cruyff, Edstrom, 
Van Hanegem, Jordao și pro
babil Beckenbauer.

• Campionatul Poloniei a 
fost cîștigat din nou de Stal

Mielec (38 p), urmată de G.S.K. 
Tychy (8 p golaveraj inferior), 
Wisla Cracovia și Ruch Chor- 
zow (cîte 37 p).

• La Bloomington (S.U.A.) : 
Sei. Minnesota —■ Glasgow 
Rangers 2—2.

• Intr-un meci amical, la 
Helsinki selecționata Suediei 
a învins cu 2—0 (0—0) forma
ția Finlandei, prin golurile 
înscrise de Torstensson si Lin- 
deroth.

• U.E.F.A. a stabilit datele 
de desfășurare ale finalei cam
pionatului european pentru e- 
chipele de tineret, dintre selec
ționatele U.R.S.S. și Ungariei : 
19 iunie, la Budapesta, și 23 iu
nie, la Moscova.

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU NOILE 
EDIȚH ALE CUPELOR EUROPENE

U.E.F.A. a anunțat în mod oficial, că tragerea la sorți a meciurilor 
din primul tur al Cupelor europene la fotbal ediția 1976—77. va avea 
loc La 6 iulie, la Zilrich. Astfel, la această dată vom ști care vor fi 
adversarele echipelor românești în Cupa campionilor europeni, Cupa 
cupelor și Cupa U.E.F.A.

NOI RECORDURI STABILITE DE HALTEROFILII POLONEZI
Cu prilejul campionatelor 

de haltere ale Poloniei, des
fășurate la Bydgoszcz, au fost 
înregistrate 12 recorduri ale 
țării, printre care unul mon
dial. La cat. ușoară, CZAR
NECKI a obținut, din a 4-a 
încercare, 140,5 kg (record al 
lumii) la „smuls". Printre re
zultatele de valoare interna
țională se numără cele reali

zate de Leletko (cat. muscă) 
230 kg (campionul mondial 
Smalcerz a ocupat doar locul 
3) ; Pawlak (cat. pană) 277,5 
kg, Czarnecki (cat. ușoară) 302.5 
kg. La cat. semimijlocie (cate
goria la care concurează si 
campionul țării noastre Dra- 
gomir Cioroslan — recordul 
său fiind de 315 kg) campio
nul Poloniei a obținut 312.5 
kg (137.5+1751
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