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SPORTUL, FACTOR ACTIV
ÎN FĂURIREA OMULUI NOU

Marele forum al educației politice și culturii socialiste, 
puternic marcat de ampla și cuprinzătoarea Expunere- 
document a secretarului general al partidului, 

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, constituie o nouă dovadă 
a grijii permanente pe care partidul nostru o manifestă fată 
de toate aspectele vieții sociale, a atenției de care se bucură, 
in acest context, problema făuririi omului nou, constructor 
al socialismului și comunismului. întreaga desfășurare a lu
crărilor Congresului, călăuzită de prețioasele idei exprimate 
cu claritate și în spirit revoluționar de secretarul general al 
partidului, a scos- in evidență necesitatea intensificării activi
tății politico-educative menite să ducă la ridicarea conștiin
ței socialiste a maselor, la înțelegerea de către, toți oamenii 
muncii a imperativelor etapei actuale în care se află țara 
noastră în edificarea societății socialiste, multilateral dezvol
tate. Au fost subliniate cu putere șl temeinicie importanta 
activității politice, ideologice și educative în realizarea cu 
succes a cutezătoarelor obiective care stau în fața întregii 
noastre națiuni, precum și sarcinile de mare răspundere 
care revin în această direcție organizațiilor de partid și de 
tineret, celorlalte organizații de masă și obștești, instituțiilor 
cultural educative. „Este necesar — spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — să luăm toate măsurile pentru folosirea 
cu rezultate cit mai bune a tuturor mijloacelor create de 
societatea noastră in vederea ridicării Ia un nivel superior 
a muncii de educație".

Integrată factorilor cu deosebită capacitate de influențare 
pe tărîm educativ, mișcarea noastră sportivă trebuie să-și 
sporească activitatea de formare a tineretului țării prin 
muncă pentru muncă, contribuția la educarea acestuia în 
spiritul nobilelor principii ale eticii și echității socialiste, la 
afirmarea acelor însușiri, calități și virtuți care trebuie să 
definească generația constructorilor comunismului : con
știință înaintată, larg orizont politic și cultural, angajare ple
nară in efortul de ridicare a patriei pe noi culmi de cultură 
și civilizație, spirit cutezător, devotament nemărginit față de 
țară și popor, patriotism fierbinte, aleasă atitudine morală și 
cetățenească, spirit de cinste, dreptate și adevăr. Organelor 
și organizațiilor sportive, alături de ceilalți factori, la revin, 
prin urmare, sarcini de mare răspundere în accentuarea ro
lului lor educativ, în întronarea unui climat de exigență și 
disciplină în toate unitățile, astfel îneît arenele sportive să 
devină 
tu dine 
zic, cu 
re ale 
cipanți 
mului. Cullivind, prin însuși conținutul său, spiritul activ, de 
cinste și corectitudine, de dreptate și adevăr, de atașament 
față de colectivitate, de demnitate, de respect față de parte
nerii de întrecere, de cutezanță și modestie, de devotament 
și sacrificiu, sportul trebuie să contribuie într-o măsură spo
rită la opera de făurire a omului nou, să se încadreze și mai 
viguros în amplul proces prefigurat de Congresul educației 
politice și culturii socialiste.

adevărate școli în care să se formeze oameni cu ati- 
înaintâtă fată de muncă și viață, bine dezvoltați fi- 
alesc calități morale, animați de idealurile inălțătoa- 
societătii noastre, patrioți înflăcărați, destoinici parti- 
la opera de construire a socialismului și comunis-
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UN MECI MAI INTERESANT
PROGRAMUL MECIURILOR

POLITEHNICA 
(meci televizat) 
SPORT CLUB 
U.T.A.

: „U" 
UNIVERSITATEA 
F. C. BIHOR 
F. C. ARGEȘ 
RAPID

(Stadion „23
SPORTUL STUDENȚESC

(Stadion Republicii)
Toate meciurile încep la ora 17,30, cu ex 

Bacău, programat la ora 17.

—C.F.R. CLUJ-NAPOCA

DECIT ALTUL

Bacău : 
Arad : 
Cluj-Napoca: 
Craiova : 
Oradea :
Pitești : 
București :

București :

— DINAMO
— „POLI* TIMIȘOARA
— F.C.M. REȘIȚA
— STEAUA
— F. C. OLIMPIA
— JIUL
— F. C. CONSTANȚA 

August")
A.S.A.

E greu de găsit, din progra
mul etapei de mîine — a 
XXXII-a, din Divizia A la fot
bal — unul sau mai multe 
meciuri care să fie recoman
date drept „capete de afiș", așa 
cum se obișnuiește pentru fie
care dintre rundele campiona
tului. Pentru că — privite din 
diferite puncte de vedere — 
fiecare dintre cele nouă intil- 
niri ale etapei constituie un 
„cap de afiș". De exemplu, 
jocuri care angajează direct pe 
pretendentele la „locurile 
U.E.F.A." sînt cele de la Ba
cău (S. C. — Dinamo Bucu
rești și București (Sportul stu-

Ciștigînd pentru a 3-a oară ,,Trofeul Iugoslavia"

dențesc — A.S.A. Tg. Mureș). 
Ni se oferă și partide de fru
moasă rivalitate sportivă, ca 
jocurile de la Craiova (Univer
sitatea — Steaua) și București 
(Rapid — F.C. Constanța). Dar 
pasionanta luptă pentru evita
rea retrogradării ? Ea este re
prezentată de două meciuri ale 
căror rezultate pot fi determi
nante pentru „sentința fina
lă" : Politehnica Iași — C.F.R. 
Cluj-Napoca, în primul rînd, 
întîlnire în care ambele com
batante sînt direct angajate în 
cursa părăsirii locurilor pri
mejdioase si U.T.A, — Politeh
nica Timișoara, în care gaz
dele se află în aceeași situ
ație, în vreme ce oaspeții ur
măresc — cu justificate argu
mente — clasarea pe locurile 
care asigură participarea la 
„Cupa U.E.F.A.". Tot în ace
eași categorie se plasează si 
întîlnirea de la Oradea (F. C.

Bihor — Olimpia), unde for
mația locală este interesată de 
consolidarea poziției în clasa
ment, în vreme ce oaspeții lup
tă din răsputeri pentru price . 
acumulare de puncte în depla
sare. După cum, la Pij'-sti, 
F. C. Argeș — care a pieiL 
puncte prețioase pe teren pro
priu — trebuie să facă toate 
eforturile spre 
aceste pierderi în fața unui 
adversar ambițios, Jiul. In fi
ne, si ea alertată de o serie 
de comportări șterse, F.C.M. Re
șița angajează cu multe ambi
ții jocul său de la Cluj-Na
poca, cu „U“. Cum se vede, 
una dintre cele mai echilibrate 
etape din ultima perioadă de 
timp. în care nu există parti
dă fără miză și nici un mare 
favorit pe baza „calculelor hîr- 
tiei".

a reface din

(Continuare în
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CLASAMENTUL

pas. 2-3)

,.la zr
1. STEAUA 31 19 9 3 75-31 47
2. Dinamo 31 16 7 8 59-33 39
3. A.S.A. Tg. M. 31 16 4 11 44-35 36
4. ,,Poli* Tim. 31 13 9 9 49-44 35
5. Sportul stud. 31 12 9 10 44-38 33
6. S.C. Bacău 31 14 5 12 36-33 33
7. Univ. Craiova 31 11 9 11 36-32 31
8. F.C.M. Reșița 31 13 5 13 36-51 31
9. F.C. Constanța 31 12 6 13 33-33 30

10. F.C. Bihor 31 13 4 14 39-43 30
11. Jiul 31 11 8 12 40-45 30
12. Rapid 31 12 5 14 39-45 29
13. F.C. Argeș 31 10 8 13 27-39 23
14. F.C. Olimpia 31 11 6 14 33-53 28
15. Polit. lași 31 11 5 15 42-46 27
16. C.F.R. 31 9 9 13 29-36 27
17. U.T.A. 31 11 5 15 40-52 27
18. ,,U“ Cj.-Nap. 31 7 3 21 29-41 17

HANDBALIȘTII ROMÂNI RĂMÎN PRETENDENT!
J ■>

PRINCIPALI
Duminică s-a încheiat la Niș 

competiția internațională dota
tă cu „Trofeul Iugoslavia", 
l’entru a treia oară, victoria în 
această întrecere internațională 
de handbal — rezervată forma
țiilor masculine — revine repre
zentativei României. Succes de 
incontestabilă importantă, mai 
ales prin perspectivele pe care 
le deschide, dacă ținem seama 
de faptul că la acest turneu au 
participat patru dintre cele mai 
autorizate pretendente la meda
liile Jocurilor Olimpice de la

CLASAMENT FINAL

1. ROMÂNIA 5 4 0 1 122- 89 8
2. U.R.S.S. 5 3 11 120- 90 7
3. Iugoslavia 5 3 11 130-111 7
4. Polonia 5 2 0 3 109-113 4
5. Iugoslavia tin. 5 2 0 3 100-118 4
6. Norvegia 5 0 0 5 87-147 0

Rezultatele ultimei runde : România
— Iugoslavia 20-19 (8—10), U.R.S.S.
•— Norvegia 37—10 (18-6), Iugoslavia 
tineret — Polonia 22—21 (10—13) I

Montreal (Iugoslavia, U.R.S.S., 
Polonia și România).

In dcrbyul competiției s-au 
întîlnit două vechi rivale, pro
tagoniste ale multor mari între
ceri. Iugoslavia și România. 
Gazdele au început tare meciul. 
Profiitind du unele inexactități 
ale defensivei noastre, campio
nii olimpici și-au creat repede 
un avans care părea decisiv : 
8—2 ! Românii au început difi
cila campanie de recuperare a 
handicapului. Cornel Pcnu a 
dat siguranță apărării închizînd 
pur și simplu căile spre poartă, 
iar atacul „a legat" din ce în ce 
mai bine. Jucînd în viteză, și 
nemizînd pe un om anume (au 
înscris, pc parcursul partidei. 9 
dintre cei 10 jucători de cîmp!), 
reprezentativa României s-a a- 
propiat simțitor de puternicii 
săi adversari : 8—10 la sfîrșitul 
primei reprize.

în partea a doua a meciului, 
susținuți frenetic de spectatori, 
handbaliștii iugoslavi și-au 
mărit avantajul cu încă un gol. 
Repriza aceasta a fost însă a 
echipei României. Băieții pre
gătiți de antrenorii emeriți

LA J.O.
Nicolae Nedef și Oprea Vlase 
s-au dezlănțuit, realizînd faze 
de mare spectacol, și de mare 
eficacitate. Așa a fost posibil să 
ajungă de la 9—12 la 19—17 și 
să încheie victorioși cu 20—19.

„întreaga echipă a jucat bine, 
ne spunea Nicolae Nedef. Dar, 
dintre cei 12, merită o sublinie
re aparte Cornel Penu și A- 
drian Cosma, Ghiță Licu și 
Wcrner Stbckl, Cristian Gațit și 
Gabriel Kicsitl, care a revenit 
la potențialul său maxim".

Comentînd această partidă, a- 
genția Taniug scrie, printre al
tele : „Handbaliștii români au 
cucerit trofeul dovedindu-se cei 
mai buni atunci cînd a fost cel 
mai necesar, în meciul hotărî- 
tor cu reprezentativa noastră. 
Deși conduși la pauză cu două 
goluri diferență, campionii mon
diali au știut să-și regrupeze 
forțele în repriza secundă, ob- 
ținind în final o victorie me
ritată". După opinia comenta
torului iugoslav, cel mai bun 
jucător din echipa română a 
fost Adrian Cosma, autorul a 
cinci goluri. ADRIAN COSMA

Campionatele internaționale de pentatlon modern

GHEORGHI STOIAHOV (Bulgaria) 
A OBȚINUT PUNCTAJUL MAXIM

Ieri, pe un traseu amenajat 
în incinta Stadionului Olim
pia, a început proba de că
lărie a celei de-a 21-a edi
ții a Campionatelor interna
ționale de pentatlon modern ale 
României. Vîntul, care a bă
tut în rafale puternice, a con
stituit un obstacol dificil pen
tru toți concurenții dar, în ge
neral, rezultatele înregistrate 
pot fi 'considerate mulțumitoa
re, chiar bune. Spunem aceas
ta deși numai un singur con
curent a obținut, punctajul ma

xim. Acesta a fost pentatlonis- 
tul bulgar Gheorghi Stoianov, 
care a evoluat în seria a Il-a. 
El a condus cu multă măies
trie calul Ring, cu multă aten
ție la trecerea obstacolelor și 
nu la realizarea unui timp re
cord, fapt ce a dus, în cele din 
urmă, la parcurgerea traseului 
în 1:58,5, și, deci, la obținerea

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

SUCCESE ALE OASPEȚILOR
LA „INTERNAȚIONALELE“ DE TIR

Deși vremea s-a mai încăl
zit față de ziua precedentă, 
totuși, un vînt în rafale și-a 
pus, negativ, amprenta asupra 
rezultatelor înregistrate în ă 
doua zi a Campionatelor inter
naționale de tir ale României 
și a „Trofeului Carpați" la ta
lere. Așa că fetele — căci lor 
le-a fost rezervată această zi 
— au trebuit să se mulțumeas
că cu cifre destul de coborîte 
în probele de pistol standard 
și de pușcă standard 60 f -cul
cat... Și dacă probele de glonț 
au avut de suferit, cu atît mai 
mult au fost handicapați ta- 
leriștii, angajați pe... ultima 
sută de discuri pentru cuce
rirea trofeului la trap. Gheor- 
ghe Popovici, de pildă, reali
zatorul a 93 de puncte în man
șa de duminică, a spart luni 
doar 83 talere.

Prima probă a zilei a fost 
arma standard, rezervată se
nioarelor. Cu 592 p, italianca 
Caterina Buizza (profesoară 
de limba engleză la Florența), 
în vîrstă de 26 de ani, a ocu

pat prima poziție în clasament 
și a îmbunătățit recordul țării 
sale cu 1 p. A urmat-o un 
grup de trei românce cu ace-

PROGRAMUL

Marți, ora 9 : talere-turn
(seniori și juniori), manșa I ; 
armă liberă, 3X40 f, seniori ; 
pistol viteză (seniori și ju
niori), manșa I.

Miercuri, ora 9 : taiere-turn 
(seniori și juniori), manșa o 
tl-a pușcă standard 3X20 f 
(senioare și juniori) ; pistol 
viteză (seniori și juniori), 
manșa a ll-a ; ora 14 : Festi
vitatea de premiere.

lași punctaj : 591 p (Eva Olah, 
Melania Petrescu și Niculina 
Iosif). Notabilă ni se pare ă 
fi clasarea pe poziția a doua

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. a 4-a)

Gheorghi Stoianov, pe traseu.;. Foto ; Dragos NEAGU



VASILE DÎBA ÎNVINGĂTOR IN 
„REGATA MOSCOVA" LA CAI AC CANOE

La Moscova s-a desfășurat 
sîmbătă și duminică unul din 
cele mai importante concursuri 
internaționale de caiac-canoe 
dinaintea Jocurilor Olimpice — 
„Regata Moscova". La startul 
competiției au fost prezenți, cu 
foarte puține excepții, toți 
fruntașii mondiali ai acestui 
sport. Întrecerile au fost do
minate categoric de caiaciștii și 
canoiștii sovietici — cu mai 
multe’ echipaje înscrise la fie
care probă — care s-au impus 
In 9 din cele 11 finale (probe 
olimpice) ale regatei. Dintre 
sportivii români cea mai bună 
comportare a avut-o Vasile 
Diba, cîștigător la K 1—1 000 m, 
înaintea ’ maghiarului Csapo și 
a polonezului Sledziewski (la 
500 m Diba s-a clasat al doi
lea). Bună a fost și evoluția 
perechii Gheorghe Danilov — 
Glieorghe Simionov, sosită în 
ambele finale pe locul secund. 
Rezultate: 500 m: K 1 M: 1. 
Lizunov (U.R.S.S.), 2. Vasile 
Diba. 3. Csapo (Ungaria) ; C 1 : 

^gdTJoka (U.R.S.S.)... 4 Ivan
TS+'Sichin (primul dintre ștra
nd); K1F: 1. Gopova (U.R.S.S.), 
...10. Maria Mihoreanu ; K2:
1. Romanovski — Nagornîi 
(U.R.S.S.), ... 10. Serghei Larion
— Policarp Malîhin ; C 2 : 1.
Rainis — Grigoris (U.R.S.S.),
2. Gheorghe Danilov — Gheor
ghe Simionov ; K 2 F : 1. Kreft
— Gopova (U.R.S.S.), 2. Nastasia

ATLETELE NOASTRE AR TRECUT CU BINE 
EXAMENUL DE LA PESCARA

Cișiigînd detașat meciurile de 
Ia Pescara cu formațiile Polo
niei și Italiei, echipa feminină 
de atletism a României și-a 
confirmat poziția fruntașă în 
ierarhia internațională. Repre
zentativa Poloniei nu poate a- 
cuza absența Irenei Szewinska 
— pentru că la 100, 200 m și 
cele două ștafete polonezele au 
realizat în meciul direct puncta
jul maxim... — iar participarea 
Grazynei Rabsztyn la 100 mg ar 
fi redus doar puțin diferența fi
nală. O victorie convingătoare, 
așadar — Italia s-a prezentat la 
o valoare scăzută — parafată de 
cele 8 succese individuale din 
totalul celor 13 probe disputate.

Spuneam înaintea meciului 
că. de această dată, ne intere
sează In primul rînd performan
tele individuale ale sportivelor 
noastre, gîndindu-ne la apropie
rea Jocurilor Olimpice. Din pă
cate, condițiile atmosferice au 
fost, la Pescara, total potrivnice 
obținerii rezultatelor de valoare. 
A plouat continuu, uneori to
rențial, a fost frig, a bătut vin- 
tul. Chiar în această situație, 
felul în care au concurat — și 
chiar unele rezultate ale atle
telor românce — au probat va
loarea ridicată a cîtorva dintre 
vedetele echipei noastre, exis
tența unor resurse superioare, 
ce pot fi valorificate în condi
ții normale de concurs. Prima 
ocazie se va prezenta chiar azi, 
cînd mai multe componente ale 
echipei vor participa la un ma
re concurs internațional la 
Dusseldorf.

UN SFÎRȘIT DE SĂPTĂMlNĂ BOGAT 
ÎN MANIFESTĂRI CULTURAL-SPORTIVE

Sfîrșitul săptămînil care s-a 
încheiat a fost marcat de dispu
tarea a numeroase competiții. 
Au avut loc etape județene ale 
„Cupei tineretului", precum și 
întreceri din campionatele in
terne organizate de asociațiile 
din școli, întreprinderi și insti
tuții. Toate bazele sportive din 
Deva și Hunedoara, de pildă, au 
găzduit duminică concursuri de 
handbal, volei, atletism, tenis, 
tir și_ orientare turistică, la star
tul cărora au fost prezenți pes
te 400 de băieți și fete. Ei și-au 
desemnat, cu acest prilej, re
prezentanții la faza finală a 
„Cupei tineretului" (categoria 
14—19 ani) ce se va desfășura 
peste puțină vreme. Competiții 
similare au avut loc — după 
cum ne informează corespon
dentul nostru AL. NOUR — și 
în municipiul Iași. Peste 160 de 
concurenți s-au prezentat la 
startul etapei județene a ..Cupei 
tineretului" (14—19 ani) la ur
mătoarele discipline : tir. orien
tare turistică, atletism și hand
bal.

Corespondentul nostru din 
Galați, T. SIR1OPOL, ne înștiin
țează despre o reușită duminică 

Niehitov — Agafia Orlov; 
1000 m: K1 : 1. Vasile Dîba. 
2. Csapo. 3. Sledziewski (Polo
nia) ; C 1 : 1 Iurcenko (U.R.S.S.) 
... 3. Patzaichin ; K2 : 1. Bako 
— Szabo (Ungaria) ... 9. Serghei 
Larion —- Malîhin ; C 2 : 1. Pe
trenko — Vinogradov (U.R.S S ), 
2. Danilov — Simionov ; K 4 :
1. U.R.S.S.... 3. România (Var- 
tolomeu — Eșanu — Simionen- 
co — Simion).

VICTORIE ROMÂNEASCĂ 

LA „REGATA PRAGA"

La ediția din acest an a tra
diționalei competiții de canotaj 
„Regata Praga", lotul de per
spectivă al României a obținut 
rezultate bune. Proba de schif 
simplu fete a fost dominată de 
reprezentantele țării noastre, 
pe locul I clasîndu-se Veronica 
Holmann (4:07,2), iar pe locul II 
tot o canotoare româncă — Gina 
Tănase (4:11,1). Două echipaje 
românești s-au clasat în primele 
trei locuri și la proba de 4+1 
vîsle (locurile II și III), în timp 
oe la 4+1 rame echipajul 
României s-a clasat, de aseme
nea, pe locul III. In proba de 
dublu vîsle fete, Grigorieiuc și 
Bereny au sosit pe poziția a 
IV-a.

Doina Spînu și-a confirmat 
progresul din acest sezon, de
venind, cu- 6,60 m a doua per
formeră româncă din toate 
timpurile la săritura în lungi
me. Natalia Mărășescu și Mari- 
cica Puică formează un cuplu 
valoros la 1 500 m și pot ataca 
curînd, granița de 4:05,0. Ar
gentina Menis a reușit, în con
diții aproape imposibile — cerc 
plin de apă, disc alunecos — 
peste 64 m. Virginia Ioan și 
Cornelia Popa au dominat-o clar 
pe Simeoni părîndu-ne capabile 
să depășească 1,90 m. Valeria 
Ștefănescu, care recuperează vi
zibil după îndelungata absență, 
a întrecut două alergătoare bi
ne cotate — Nowak și Ongar — 
iar timpul său ar fi putut fi mai 
bun cu 1—2 zecimi dacă nu rata 
startul (îl greșise pe primul). 
Și Ileana Silai a concurat bine 
(mai puțin convingătoare ni s-a 
părut Mariana Suman, chiar 
dacă a cîștigat).

Mai vechile slăbiciuni ale a- 
tletismului nostru feminin — 
— probele de sprint — au ieșit 
și de această dată în... eviden
ță. împiedicînd obținerea unor 
succese și mai categorice.

Se poate spune deci că atle
tele noastre de prima mînă, 
speranțele pentru J.O., au tre
cut cu bine dificilul examen — 
meteorologic în primul rînd ! - 
de la Pescara. Așteptăm evolu
țiile lor viitoare !

★
Azi și mîine, Ia Milano se 

desfășoară meciul triunghiular 
dintre echipele masculine ale 
Italiei, României și Poloniei.

cultural-sportivă. de masă, des
fășurată pe frumoasa faleză a 
Dunării. Aici au avut loc con
cursuri de alergări, precum și 
programe de recitări și coruri. 
Apoi,. la bazinul olimpic peste 
3 000 de școlari din Galați și 
Brăila au participat la un con
curs de înot, cîștigat de gazde. 
Concomitent, la Palatul sportu
rilor s-a desfășurat etapa fina
lă la volei dotată cu trofeul 
„Centenarul Crucii Roșii". Pe 
primul loc s-a clasat echipa 
Școlii generale nr. 6 din locali
tate. în sfîrșit. reținem faptul 
că au mșl avut loc întreceri de 
atletism, oină, caiac-canoe și 
patinaj pe rotile.

în alt colț al tării, la Oțelul 
Roșu — ne scrie corespondentul 
RADU ZENO — stadionul „Me
talul" a fost gazda unei reușite 
duminici cultural-sportive, în 
programul căreia au figurat 
dansuri populare (executate de 
elevi ai Școlii generale nr. 3), 
precum și demonstrații de box 
și uri concurs de orientare tu
ristică. desfășurat în pitoreștile 
locuri de agrement din vecină
tatea orașului.

AUTOMOBILISM : învingător, Ștefan 
lancovici

Duminica, pe o porțiune a șoselei Sinaia-Cota 
1400 s-a desfășurat cea de-a doua etapa a campio
natului republican de viteza în coasta, la automo
bilism. La start s-au prezentat 64 de concurenți — 
număr remarcabil — din diferite orașe ale țârii, re- 
prezentînd 9 echipe (salutăm prezența unei noi for
mații : Aurul Brad). întrecerea, pe un traseu de 
6 km (cabana Furnica — cabana Cota 1300) a evi
dențiat din nou forma bună din acest sezon a au- 
tomobiliștilor : Ștefan lancovici, Horst Graef și Eu
gen lonescu Cristea. O remarcă specială pentru pri
mul care — cu o mașină puternică, bine pusă la 
punct — a realizat cel mai bun timp al zilei (4:18,5) 
cîștigînd astfel și această etapă (el a învins și în 
prima, disputată la Păltiniș).

lată pe primii clasați după desfășurarea celor 
două manșe ale concursului : clasa pînă la 1000 
cmc — Neculai Mihăilescu (ACR București), Fiat 
127 ; clasa pînă la 1150 cmc — Doru Gîndu (IOB 
Balș), Dacia 1100 ; clasa peste 1300 cmc — Ștefan 
lancovici (IA Dacia Pitești), Renault 12 Gordini ; 
clasa Dacia 1300, gr. II — Marin Dumitrescu (ACR 
București). Clasamentul general : 1. Șt. lancovici,
2. H. Graef (C.S.U. Brașov), BMW 2002, 3. Eugen 
lonescu Cristea (IOB Balș), R. 8 Gordini, 4. Șt Va
sile (IOB Balș), R. 8 Gordini, 5. Petre Vezeanu 
(IA Dacia Pitești), R. 12 Gordini. Pe echipe : IOB 
Balș. La clasa Dacia 1300, gr. I există contestații. 
Un cuvînt bun pentru organele locale din Sinaia 
— și în mod special cele ale miliției — care au 
asigurat condiții bune de concurs.

Modesto FEP.RAR1NI

BOX : Reuniune la Ciulești
Sîmbătă seara, pe stadionul Giulești a avut 

loc o gală de box la care au participat si 
cîtiva pugiliști seniori din cluburile bucurește- 
ne Rapid. Steaua. Dinamo si Metalul.

Tn ciuda unor absente nedorite gala a fost 
destul de reușită. în cel mai frumos meci al 
reuniunii s-au întîlnit „cocoșii" Dumitru Do- 
robanțu (Dinamo) și Iuîiu Vass (Steaua). Așa 
cum începuse lupta se părea că dinamovistul 
va obține o victorie facilă. Cu cîteva croșee 
puternice el l-a zdruncinat pe Vass, siJ.indu-1 
să se retragă în corzi. în minutele următoare, 
beneficiind de o mai mare viteză în repetiția 
loviturilor, Vass reduce handicapul si ia con
ducerea luptei. In ultima parte a meciului 
Dorobanțu este mai lucid, mai clar în acțiuni, 
motiv pentru care juriul îi acordă victoria, 
deși o decizie de egalitate ar fi fost mai po
trivită.

Celelalte rezultate. în ordinea desfășurării 
meciurilor : V. Podiuc (Autobuzul) b.p. P. Că
prarii (Metalul), V. Nuțu (Rapid) b. ab. 2 M. 
Nițu (Olimpia), Gh. Cojocarii (I.C.M.1) b.p. 
T. Diaconescu (Rapid), M. Cojocaru (I.C.M. 1) 
b.p. Gh. Butnaru (Metalul), C. Chițu (C.S.S.) 
b. ab. 3 D. Neagu (Rapid). C. Ghiță (Rapid) 
b. ab. 2 M. Celcan (Steaua). N. Vișan (Meta
lul) b. ab. 1 C. Nicolae (Rapid), I. Căpră- 
rescu (Steaua) b.p. Gh. Labă (Steaua). 
(M. TR.).

CICLISM: Start în „Cupa Dinamo"
începînd de joi și pînă sîmbătă — inclusiv, 

cicliștii fruntași ai tării și alături de el spor
tivi din R.D.G., Cehoslovacia, și Grecia vor 
lua startul într-o no-uă cursă pe etape. Este 
vorba de „Cupa Dinamo", competiție ce se va 
desfășura pe parcursul a trei etape, după 
următorul program : joi 10 iunie : 100 km. 
pe șos. București — Oltenița ; vineri 11 : 
120 km. pe șos. București — Alexandria ; sîm
bătă 12 : 120 km. pe șos. București — Urzi- 
ceni.

MODELISM : Concursul republican 
de rachetomodele

Timp de trei zile, pe aeroportul din Suceava, 
au avut loc întrecerile din cadrul campiona
telor de racheto-modele. La acest concurs; care 
a programat zece probe (5 clasice si 5 de 
machete). au fost prezenți rachetomodeliști din 
toate centrele de modelism din tară. O fru
moasă evoluție au avut tinerii de la Tricolo
rul Călărași — învingători în probele de înăl
țime cu încărcătură și rachetoplane 5 Ns.

a dispus clar, sîmbătă, î 
din cadrul turneului d< 
strucborul Constanța : 21- 
antrenat de Ion Teodor 
nele aprecieri de care ; 
an în urmă. Constănțen 
un trac vizibil, greșind 
decisiv. Constructorul p 
doua și sîmbătă, în ulti 
cărilor", cu Constructori 
vlnge va intra în Diviz.

SCRIMĂ : Campion 
pitalei — 

Cupa ziarului „S| 
Școlii gener<

Primul campionat școlar 
municipiul București a ins 
de participare. Intr-adevăr 
parte 174 de elevi și eleve 
țin de 82 de unități de ir 
cluburile și asociațiile spo 
Ințelegînd să încurajeze a< 
a C.M.E.F.S. București, pri 
(președinte, prof. Victor T< 
cu atribuții în domeniul 
ziarului „Sportul" a oferit 
ții de învățămînt caFe la 
scris cei mai mulți scrim* 
193 (Drumul Taberei).

lată și ocupanții locului 
Fernando Bucur (Șc. gen. ' 
cea (Lie. 6). 57 concuren' 
gen. 193 ; 15—1?.pni, Lie. 
g-ral : 1. Șc. gen. 193, 
Șc. gen. 5. FLORETĂ F. 
(Șc. gen. 197) ; 15—19 ani, 
teazul"). 45 concurente. E< 
16 ; 15—19 ani, Lie. 25. 
2. Șc. gen. 16, 3. Șc. ger 
Ovidiu Bradin (Șc. gen. 
Bălănescu (Lie. ,,D. Cante 
10-14 ani, Șc. gen. 189 ; 
temir". Clasament g-ral ; 
Șc. prof, auto, 3. Lie. e 
ani, Dan Ședecaru (Șc. g< 
Chiculiță (Lie. electroteh. 
10—14 ani, Șc. gen. 108 ; 
nic 1. Clasament g-ral : 1. 
troteh. 1, 3. Șc. gen. 1 
toate probele : 1. Șc. g< 
2. Șc. generală nr. 108- 
tehnic 1 — 177 p.

Sincere felicitări pârtie 
pentru reușita acestei în 
mulțumiri federației de $] 
asistența tehnică, precum 
ambele etape.

TENIS DE MASĂ :
Locomoti

Iată campionii : S 1 B altitudine : Iosif 
Kdkossy (Casa pionierilor din Orăștîe) 128 p.; 
juniori : Cristi Manolache (CSM Suceava) 
113 p. ; S 2 A înălțime cu încărcătură : Ma
ria Popescu (Tricolorul Călărași) 86 p ; 
S 3 B durată cu parașută : Gheor- 
ghită Cretu (CSU Suceava) 502 p. : juniori : 
Radu I. George (Astronautica Tîrgoviște) 
361 p. ; S 4 B rachetoplane 5 Ns : Pompiliu 
Popescu (Tricolorul Călărași) 342 p. ; juniori: 
Mihai Avram (Viitorul Fetești) 233 p. ; S 4 I> 
rachetoplane 40 Ns : Radu Nicolae (Portul 
Constanța) 121 p. MACHETE S 5 B : Vladi
mir Kdkossy (Explorări Deva) 760 p. ; juniori : 
Gheorghe Bârsan (Fulgerul Sibiu) 768 p. ; S 5 
C : Radu Nicolae (Portul Constanța) 806 p. ; 
juniori : Radu I. George (Ast. Tîrgoviște) 
803 p. ; S 5 D : Brutus Bocaniciu (Exp. Deva) 
1178 p. ; S 5 F : VI. Kdkossy (Exp. Deva) 
1109 p. ; S 7: B. Bocaniciu (Exp. Deva) 850 p 
Echipe : Tricolorul călărași 365 p. ; juniori : 
Explorări Deva 480 p.

MOTO : Campionatul de regularitate 
și rezistență

Pe drumuri de toate categoriile alese în jurul 
orașului Tg. Mureș s-au desfășurat, timp de trei 
zile, întrecerile primei faze a campionatului repu
blican de regularitate și rezistență, rezervat motore
telor românești ,,Mobra". Cei 70 de alergători din 
Brașov, Zărnești, Ploiești, Cîmpina, Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, București, Sibiu, Sf. 
Gheorghe și Tg. Mureș au parcurs peste 500 km, — 
împărțiți în trei etape — cu medii orare și puncte 
de control stabilite în funcție de duritatea traseului.

Pregătindu-și temeinic mașinile pentru toate varian
tele de concurs motocicliștii brașoveni (antrenor 
Otto Stephani) s-au impus categoric, situîndu-se 
în fruntea clasamentelor : individual — 1. I. lo
nescu (Steagul roșu Brașov I) 2 134 p.p. 2. I. Plu- 
garu (Steagul roșu Brașov II) 2140 p.p., 3. Tr. Moașa 
(Steagul roșu Brașov I) 2 144 p.p., 4. E. Laub (Tor
pedo Zărnești) 2 187 p.p. ; echipe - 1. Steagul roșu 
Brașov I (D. Vasilescu, I. lonescu, Tr. Moașa, A. 
Benedek) 2 480 p.p., 2. Torpedo Zărnești 3 701 p.p., 
3. Locomotiva Ploiești 59 014 p.p., 4. l.R.A. Tg. Mu
reș 102 428 p.p. Ultima parte a campionatului este 
programată la toamnă.

i. pauș, coresp.

POPICE : Ultima confruntare în Di
vizia A

• Turneul final al campionatului Diviziei A. ediția 
a Vll!-a (1975—1976), care va desemna echipele 
campioane ale țării, se va desfășura între 9—13 iu
nie, la Mangalia. Pentru această fază decisivă a 
competiției s-au calificat din fiecare serie cite trei 
echipe (în ordinea din clasamente) î Voința Bucu
rești, Gloria București,-Laromet București (seria Sud), 
Voința Tg. Mureș (actuala campioană), C.S.M. Re
șița și Voința Cluj-Napoca (seria Nord) — la fe
mei ; Rulmentul Brașov, Constructorul Galați (actuala 
campioană). Voința București (seria Sud), Voința 
Cluj-Napoca, Electromureș Tg. Mureș și Metalul Hu
nedoara (seria Nord) — la bărbați. Pentru obține
rea titlurilor de campioane ale țării, fiecare finalistă 
va susține cîte trei jocuri (bărbații la proba de 200 
lovituri mixte, iar femeile la 100). După fiecare tur 
se alcătuiește un clasament, locul I primind 6 puncte, 
locul al ll-lea 5 p și așa mai departe. Echipa 
care va totaliza cele mai multe puncte, atît la fe
mei cît și la bărbați, va deveni campioană.

• Etapa a 11-a a campionatului republican (se
niori și senioare) pentru calificarea în Divizia A 
este programată în zilele de 11, 12 și 13 iunie. 
Ultima confruntare, finala, va avea loc în zilele de 
2—4 iulie.

• Echipele noastre campioane — Voința Tg. Mu
reș (f) și Constructorul Galați (m) — vor lua startul 
în actuala ediție a „Cupei campionilor europeni" 
în ziua de 2 iulie. Ambele formații românești vor 
juca în primul tur, conform tragerii la sorți, cu 
campioanele Ungariei : Voința, la Tg. Mureș, cu 
Ferencvaros Budapesta și Constructorul, la Galați, 
cu Papai Vasas.

RUGBY : Rapid București, din nou în 
Divizia A

Formația Rapid București revine De prima 
scenă competițională a rugbyului. După ce cu 
o săptămînă în urmă terminase la egalitate cu 
Constructorul Buzău (6—6), formația feroviară

Sîmbătă și duminică 
din cadrul celei de-a 
campionatului divizion) 
Iată rezultatele înregi, 
MININ : c, S. Arad 
8—1. C. S. Arad I — 
Gloria Buzău — C.S 
MASCULIN : Comerțul 
sul București 3—14, ( 
Cluj-Napoca 4—13 și : 
Locomotiva București 
rezultat constituie o i 
pei bucureștene fiin& i 
Stăm ateseu (2 v). Txffn; 
Rezultate din seria a 
Voința Sîngeorgiu de 
tehnica București — 
Severin 14—3. șl Șc. 
Iași 7—10. (m).

Biletele de intrq 
pionatelor naționali 
gramate în zilele 
Palatul sporturilor 
la agențiile C.C.AI 
din pasajul de la 1 
C.N.E.F.S. si la 1

PARTICIPARE SELECTA IA FINALELE 
CAMPIONATELOR DE GIMNASTICĂ 

ALE MAEȘTRILOR

AVEA SI DÎNSU
4

Așadar, în această săptămî
nă, vom fi martorii unui eve
niment major în gimnastica 
noastră : finalele campionate
lor maeștrilor vor desemna atît 
campionii la individual compus 
cît și noii campioni pe aparate. 
Programul întrecerii, ce ur
mează a se desfășura la Pa
latul sporturilor, prevede pen
tru vineri exercițiile impuse 
(atît la feminin cît și la mas
culin), sîmbătă după-amiază 
sînt programate exercițiile li
ber alese, iar duminică dimi
neața finalele pe aparate. Nu 
ne îndoim, publicul bucureștean 
va dori să urmărească în mod 
nemijlocit acest concurs. Pri
mul său atu este acela că be
neficiază de participarea mul
tiplei campioane europene 
Nadia Comăneci, a unei alte 
multiple medaliate europene, 
Alina Goreac, a Ancăi Grigo- 
raș, cîștigătoare a „bronzului" 
la C.E. de la Londra. după 
cum nu e lipsit de interes să 
amintim că în competiție va 
evolua și o pleiadă de gimnas
te tinere, de real talent. între 
care pe primul plan se situea
ză, desigur, Teodora Ungurea- 
nu. recentă laureată în „Tur
neul campionilor" de la Lon
dra, Georgeta Gabor, Luminița 
Milea, Mariana Constantin, 
Cristina Itu, luliana Marcu, 
Eva Paniti, Mioara Stanciu. în 
întrecerea băieților, în prim 
plan se situează, bineînțeles, 

campionul mondial șî european 
Dan Grecu, medaliatul cu ar
gint de la C.E., Mihai Borș, 
ca și ceilalți aspiranți la se
lecția în echipa olimpică a 
României.

Apropierea Jocurilor Olim
pice precum și caracterul de 
selecție pe care îl au finalele 
din acest an asigură compe
tiției de la sfîrșitul săptămînii 
o notă în plus de interes și 
justifică pe deplin preocupa
rea pe care iubitorii de gim
nastică din Capitală o au în 
aceste zile de a-și procura bi
letele pentru accesul Ia Pa
latul sporturilor în zilele de 
vineri, sîmbătă si duminică. Zi 
de zi. la sala de la comple
xul „23 August" atît gimnaste
le cît și gimnastii lucrează cu 
intensitate maximă. Antreno
rii Atanasia Albu, Nicolae Co
vaci și Gheorghe Gorgoi su
praveghează activitatea la a- 
parate a fetelor pe care le au 
în pregătire : Alina Goreac,
Anca Grigoraș, Marilena Neac- 
su, Rodica Sabău, Paula loan, 
Cristina Itu, Eva Paniti.

în cursul zilei de astăzi este 
așteptat să sosească în Capita
lă grupul de sportive de la 
Liceul din Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, urmînd ca în
cepînd de miercuri toate an
trenamentele de acomodare să 
se desfășoare la Palatul spor
turilor (C.M.).

Reuniunea de duminică, deși n-a 
fost favorizată de vreme, a atras, 
totuși, un public numeros, care a 
fost recompensat că a urmărit des
fășurarea unor curse frumoase. Prin
cipala alergare a zilei — clasicul 
„Premiu Carpați" — a recoltat-o des
tul de ușor, Hertz, care, cu noul re
cord înscris, și-a semnat „un auto
graf" semnificativ pentru Derbyul din 
acest an ! Totuși, publicul a fost im
presionat de evoluția „vedetelor" an
trenate de Mircea Ștefănescu. într- 
adevăr, „blonda" Viltava a cîștigat, 
în stilul ei elegant, Joben a fost — 
din nou — formidabil, iar Sirius a 
impresionat asistența cît de dezin
volt a mers la noul record de 1:25,8. 
Bineînțeles că .de aici s-a născut în
trebarea : cu care din acești trei 
cai, va concura, în Derby, antrenorul 
lor ? Trei, doamne, dar să nu fie 
ca-n poezia lui Coșbuc... Din trei, 
nici unul să nu cîștige Derbyul I...

REZULTATE TEHNICE : cursa I - 
Plenița (Tr. Dinu) 50,8, Fiesta, sim
plu 2, ordine 8 ; cursa II — Iridium 
(Tr. Dinu) 34,8, Hereda, simplu 4,

event 8, < 
dal (G. I 
simplu 2, 
triplă ; 5 
Onache) 
10, ordin 
(M. Ștef 
simplu 6, 
dinea tri; 
(G. Solc< 
event 151 
305 ; cur:
26.7, Job 
29, ordin 
cursa V|j
25.8, Reț 
dine 16,
IX — R 
Oranjada 
57. Parii 
de lei 3 
buletin 
15 463 le 
geri ; Iii

I
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MIERCURI 9 IUNIE, ora 16 : 
„Trofeul Tomis" la volei feminin : 
România — Bulgaria. Transmisiu
ne directă de la Constanța. Co
mentator Anton Groman ; ora 
17,30 : Fotbal : Politehnica lași — 
C.F.R, Cluj-Napoca (Divizia A). 
Transmisiune directă de la iași. 
Comentator Grigore Elisei.

JOI 10 IUNIE, ora 16 : „Tro
feul Tomis" la volei feminin : 
U.R.S.S. — Bulgaria (transmi
siune directă).
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lat de un 
frevenindu-i 
lei. Retra-

liESCU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Să 
men 
pe San Siro. 
comentariul de ieri, clasica de
partajare litere mari — litere 
mici, deoarece, mai mult ca 
altădată, exprimarea individu
ală a depins de contextul jocu
lui colectiv. Acest scurt exa
men se impune, am spune, și 
pentru faptul că jocul de la 
Milano „trage cortina1*, la capă
tul unui sezon de tatonări și 
încercări menite să trieze ofer
ta pe care campionatul o face 
echipei naționale. Așadar, î.. 
ordine :

IORDACHE. O partidă greva
tă, într-o oarecare măsură, de 
primirea golului doi. în ansam
blu. a manifestat o anume co
rectitudine tehnică, intervenind 
cu siguranță la baloanele plu
titoare. A comis o greșeală de 
neatenție la repunerea unei 
mingi, în minutul 19, cînd An- 
tognoni ar fi putut deschide 
scorul. îordache va putea fi o 
soluție. Dar, amintirea lui Ră- 
ducanu confirmă ideea că o e- 
chipă de valoare medie se poa
te autodepăși doar cu 
mare.

CHERAN. în nota 
O contribuție reală la 
lui Pulici, care a și 
cuit. în partea a doua, cînd e- 
chipa noastră a deschis jocul, 
Cheran a mizat mai mult pe 
acțiunile ofensive, uitînd de
seori să „strîngă" frontul apă
rării, motiv pentru care fun
dașii centrali au rămas uneori 
descoperiți. Faptul că Bettega 
a marcat două goluri este o 
confirmare a acestei idei, chiar 
dacă juventistul a înscris din 
poziții perpendiculare pe poar
tă. Cheran are meritul centră
rii din care Dudu Georgescu a 
marcat al doilea gol.

G. SANDU. Poartă aproape 
integral vina deschiderii sco
rului. Stoperul nostru a vrut să 
joace „elegant" o minge pe care 
ar fi putut-o juca simplu. A- 
cest exces s-a întors împotriva 
lui. în restul jocului și-a re
confirmat disponibilitățile pen
tru marcajul strict, omul său, 
Graziani, fiind mereu incomo
dat.

DOBRAU. Nu a confirmat 
la Milano ascensiunea de for
mă din această primăvară. A 
manifestat o oarecare timidi
tate în preluarea unor sarcini 
ofensive, pentru crearea supe
riorității numerice. Dobrău 
poate invoca faptul că avan
posturile apărării noastre au 
fost deseori descoperite, ceea 
ce îngreuiază sarcina libero-u- 
lui. Atît el cît și G. Sandu au 
avut o lipsă de duritate care

în

un portar

obișnuită, 
anihilarea 
fost înlo-

atac ad-poate da... aripi unui 
vers.

HAJNAL. A intrat 
cu o oarecare superficialitate. 
Un jucător își dă seama de 
faptul că nu e refăcut com
plet. în aceste condiții, a în
greuiat mult sarcina succeso
rului său, Tănăsescu.

TANASESCU. S-a autocarac
terizat cu mult umor, după 
meci : „Am debutat cu Stîn- 
gul, pe partea Stingă, la San 
Siro“. Are o parte de vină la 
primirea golului patru, cînd o 
elementară eroare de plasa
ment i-a permis lui Bettega să 
devieze mingea în gol.

MULȚESCU. Un joc 
place ochiului, printr-un plus 
de îndemînare tehnică. Dar, 
tempo-ul prea lent și lipsa de 
forță fac ca Mulțescu să joace 
numeroase baloane pe timpul 
doi sau chiar trei, ceea ce 
compromite startul parteneri
lor. Liderul incontestabil al e- 
chipei din Petroșani trebuie să 
forțeze limitele unei pregătiri 
care se dovedește a fi bună 
doar pentru echipa sa de club.

ijOlOni. o mare risipă de 
energie. A început meciul mai 
curajos decît mulți alții. A ur
mat o scurtă eclipsă, cu unele 
erori tehnice. Și-a revenit, „a- 
rînd" tot terenul. S-ar fi cu
venit să-i protejeze mai 
pe stoperi. Bolbni a fost 
mai prezent în fazele de 
decît în cele de apărare, 
meritul de a-1 fi jenat pe 
chetti, fiind, astfel, coautor la 
golul lui Lucescu. A șutat pe
riculos la poartă (min. 22 și 
81). La 23 de ani, Boloni are 
datoria de a-si cizela tehnica, 
de a-și dinamiza piciorul drept 
si de a suta cu mai mult cu
raj (si precizie) la poartă.

IORDĂNESCU. a plăcut mult 
publicului italian. A cîștigat 
cîteva dueluri individuale de 
mare efect, în fața unor spec
tatori obișnuiți cu soliștii la 
rampă. Dezinvoltura tehnică a 
lui Iordănescu (etalată, în con
diții tactice similare, la Glas- 

contribuit la „trezirea" 
noastre, care și-a dat 

că italienii pot fi do- 
în planul jocului co- 
Iordănescu

pe teren

care

mult 
mult 
atac 
Are

Fac-

gOW) a 
echipei 
seama 
minați, 
lertiv, 
mai puțin, neparticipînd la an
gajarea lui M. Sandu. De ase
menea, a dispărut în repriza 
a doua, poate și ca urmare a 
unui /îfort de mare dispersare. 
Iordănescu rămîne un pivot al 
echipei, trebuie însă să-și cla
rifice jocul și să șuteze la 
poartă

FAZEKAS. Un campion al... 
tracului ! A încercat să sprin-

a realizat

MIJII IMPROPRII PtNTIiU ON MECI DERBY
Nu era greu de bănuit că partida 

Progresul — Steagul roșu va suscita 
un interes deosebit în rînduriie ama
torilor de fotbal din Capitala. Afluen
ța de spectatori se putea anticipa șl 
datorita faptului câ acest meci, de
cisiv pentru promovare, se disputa în- 
tr-o zi fârâ jocuri de Divizia A. Sta
dionul Progresul a fost neîncâpâtor. 
Unii spectatori au urmărit partida în 
condiții de neacceptat, stînd îngră
mădiți pe linge gardul de sîrmâ sau 
pe dealul din spatele tribunei, așe
zați direct pe pâmînt sau pe ziare. 
Alții au râmas pe la porțile stadio
nului. La ieșire, la porți, s-au creat 
busculade. In timpul jocului s-a arun
cat și cu o sticla în teren, în spa-

tele porții lui Clipa, ceea ce impune, 
acum, intervenția comisiei 
plină.

Păcat, deci, câ un meci 
menea importanță nu a 
drul corespunzător de desfășurare. 
Federația a greșit admițînd ca acest 
joc să se dispute pe un stadion ne
corespunzător din punct de vedere al 
capacității locurilor. Desigur, trebuie 
să se țină seama și de interesele 
de club, dar nu pot fi ignorate nici 
condițiile de vizionare. In această 
situație, stadionul Republicii ar fi 
fost cel mai potrivit. Progresul ar fi 
jucat tot pe... teren propriu, iar Stea
gul roșu tot în... deplasare. (AL, C.)

de disci-

de o ase- 
avut ca-

LOTO
NOU! IN
IN PLIC

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CURlND LOZUL 
AL VACANȚEI !

PLIC AL VACAN-

DIIIXA, CORA BALNEARA
e, Oficiile județene de turism din 
întreprinderea de turism, hoteluri 
p București, vă oferă 
Lariat de excursii în 
e țării, în stațiunile 
Negre.

OFICIILOR JUDEȚENE
reprinderii de turism, hoteluri și 
|rești vă puteți procura bilete pen- 

balneară în stațiunile balneo-

MIT AT A ! MARI AVANTAJE 
PENTRU PARTICIPANȚI !

LOZUL IN PLIC AL VACAN
TEI ÎL PUTEȚI GĂSI CU ÎNCE
PERE DE LA 14 IUNIE A.C. LA 
AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT 
SI PRIN VINZĂTORH VOLUN
TARI.

AZI ULTIMA ZI pentru com
pletarea si depunerea buletine
lor pentru concursul Pronosport 
de mîine miercuri . 9 iunie a.c. 
Participînd cu cît mai multe va
riante la acest interesant concurs 
aveți șanse mal mari de cîștlg !

și vă invită 
principalele 
montane și

DE TURISM

icere de 50% la tariful de trans-

PUBLITURISM

C1ȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 2 IUNIE 1976

EXTRAGEREA I. Categoria 2 : 1 va
riantă 50% a 31.661 lei și 4 variante 
10% a 6.332 Iei; cat. 3 : 13,10 a 
4.350 lei ; cat. 4 : 38.05 a 1.498 lei ; 
cat. 5 : 104,75 a 544 lei ; cat. 6 : 
3.443,85 a 40 lei. ReRort la categoria 
1 : 369.294 lei.

EXTRAGEREA A ll-a. Categoria B : 
9,95 variante a 6.339 lei ; cat. C : 
36,55 a 1,726 lei ; cat. D : 1.850.80 
a 60 lei. Report la categoria A : 
376 495 lei.

109,40
2.353,20 a 40 lei. 

lei a

AMBELE EXTRAGERI. Cat. E :
a .200 lei ; cat. F :
Cîștigul în valoare de 31.661 
revenit participantului ION VASILIU 
din București,

teze, dar o anume amplitudine 
în frecvența pașilor a făcut 
din el o pradă ușoară pentru 
Rocca. Confirmă ideea că un 
înaintaș de valoare nu se poa
te naște dintr-o extremă de 
tip antebelic.

M. SANDU, 
tent, 
putea fi doar 
jocului colectiv. Nesprijinit și 
nejucat într-un 
își va etala doar insuficiențele 
tehnice.

LUCESCU. început timid, în 
nota echipei. După pauză, a 
jucat foarte bine, creînd nu
clee combinative pe tot fron
tul de atac. A reușit să reducă 
din aureola lui Rocca, prin- 
tr-un joc „în trei", angrenîn- 
du-i pe Mulțescu și Cheran. 
Liderul selecțiilor naționale 
și-a făcut încă o dată datoria.

ZAMFIR. O apariție recon
fortantă. A accelerat pînă la 
limită în două curse aplau
date. Se complică pe spații 
mici, dar are, în compensație, 
suficiente disponibilități în 
contraatacul pe 
Jucător spontan, 
„armă ( 
Crișan...

DUDU GEORGESCU. A cîș- 
tigat, în 23 de minute, meciul 
său direct cu M. Sandu. Acest 
duel va fi, în perspectivă, mai 
mult decît un duel între doi 
jucători. El poate angrena în
săși ideea de joc.

neajutat.
Curajos, insis- 
M. Sandu va 
o emanație a

mod potrivit,

disponibilități 
spatii largi, 
poate fi o 

secretă". de tipul lui

loan CHiRiLĂ

în privința absențelor sau 
reintrărilor în etapa ele mîine, 
notăm că Smarandache (care 
efectuează o suspendare de pa
tru etape) nu va apare în lotul 
echipei Steaua pentru întîlni- 
rea de la Craiova, iar Kaiz.er 
(Olimpia Satu Mare), care a 
acumulat trei cartonașe gal
bene, este suspendat pentru o 
etapă. Se anunță revenirea în 
formația pitesteană a lui Ra
du II (care a terminat sus
pendarea de două etape) și, 
probabil, a lui Dobrin. Posi
bilă este prezența lui Suciu 
în atacul lui F. C. Bihor, după 
cum Hajnal (accidentat) nu e

disponibil pentru partida Spor
tul studențesc — A.S.A. Tg. Mu
res.

modificări de brigăzi 
DE ARBITRI. La următoarele 
trei partide au intervenit 
schimbări în componența bri
găzilor de arbitri, care se pre
zintă acum astfel : POLITEH
NICA IAȘI — C.F.R. CLUJ- 
NAPOCA : M. Buzea — T. Ur- 
dea (ambii din București), I. 
Chilibar (Pitești) ; UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — STEA
UA : C. S7Îlagy — G. Pop, V. 
Trif (toți din Baia Mare) ; F.C. 
BIHOR — OLIMPIA SATU 
MARE : C. Dinulescu — Gh. 
Vasilescu IT (ambii din Bucu
rești). C. Ghenciulescu (Tîrgo- 
viște).

C.

ACTUALITĂȚI
• AZI, LA ALEXANDRIA, 

ROMANIA — BULGARIA (selecțio
natele Diviziei B). Pe stadionul din 
Alexandria se dispută azi, de la 
ora 17, un interesant meci inter
national amical între selecționa
tele divizionare B ale României si 
Bulgariei. Este vorba, de fapt, de 
revanșa întâlnirii de la Karlovo. 
încheiată cu victoria fotbaliștilor 
bulgari, cu scorul de 2—1. Partida 
de azi va fi condusă de arbitrul 
C. Niculescu (București).

• GRUPELE TURNEULUI 
NAL AL CAMPIONATULUI 
JUNIORI. Mîine se vor disputa, 
la Piatra Neamț și Timișoara, pri
mele meciuri clin cadrul turneului 
final al campionatului republican 
de juniori. Ședința tehnică, în 
care va fi stabilit programul par
tidelor, va avea loc astăzi după- 
amiază. Iată componența celor 4 
grupe :

La PIATRA NEAMȚ : Liceul de 
fotbal Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, 
Rapid ' București și Școala spor-

FI- 
m:

tivă Șoimii Sibiu (gr. i) ; Sportul 
studențesc, Chimica Tîrnăveni* 
S.C. Bacău și Steagul roșu Brașov 
(gr. II).

La TIMIȘOARA : Dinamo Bucu
rești, U.M. Timișoara, F.C. Argeș 
și ,.U“ Cluj-Napoca (gr, I) : Di
namo Slatina, F. C. Baia Mare. 
Steaua si U.T.A. (gr. II).

* JOCURILE FORMAȚIILOR DE 
TEVERET-SPERANȚE PROGRA
MATE MÎINE IN CAPITALA. 
Partidele echipelor de tine.ret-spe- 
ranțe programate mîine în Capi
tală, se dispută după următorul 
program : Sportul studențesc — 
A.S.A. Tg. Mureș pe stadionul Po
litehnica, cu începere de la ora 
10. iar Rapid —F.C. Constanța pe 
stadionul ,,23 Augus-t". de la ora 
15,45.

« AURUL BRAD — DACIA O- 
RĂȘTIE 3—0 (0—0). Partidă ami
cală. Au marcat Ghită (2) și Ga
lan (autogol). (Al. Jurcă — co- 
resp.)

DIVIZIA C-REZULTATELE ETAPEI A XXVIII-a
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Constructorul Botoșani 4—0 (3—0), 
Dorna Vatra Dornei — Foresta 
Fălticeni 1—0 (0—0), Construc
torul Iași — Avîntul Frasin 5—0 
(3—0), Laminorul Roman — Fo
resta Moldovița 7—1 (3—1), Pro
gresul Fălticeni — Victoria Ro
man 2—0 (1—0). Spicul Tigănași 
— Cristalul Dorohoi 1—2 (0—2), 
Danubiana Roman — Metalurgis
tul Iași 3—1 (1—1), A.S.A. Cîm
pulung Moldovenesc — Metalul 
Rădăuți 2—0 (2—0).

Meciul Metalurgistul Iași — 
Spicul Tigănași. din etaba a XX- 
a (pe teren 1—0). a fost omolo
gat ,cu 3—0 în favoarea forma
ției spicul.

Pe primele locuri în clasament» 
după etapa a XXVIII-a: 1. MI
NERUL GURA HUMORULUI 41 p 
(60—22), 2. Laminorul Roman 39 
p (61—22). 3. A.S.A. Cîmpulung
38 p (53—26)... 14. Progresul
Fălticeni 21 p (27—40). 15. Fores
ta Moldovița 21 p (22—54). 16.
Metalurgistul Iași 14 d (24—47).

II-A
— Husana 

Constructorul 
Moinești 0—1

SERIA A
Relonul Săvinesti 

Huși 5—0 (1—0),
Vaslui 2 . _
(0—0), Petrolistul Dărmănești 
Locomotiva Adjud 3—0 
Bradul Roznov — Letea 
2—1 (l—0). Cimentul Bicaz —
Oituz Tg. Ocna 3—1 (0—1), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Rul
mentul Bîrlad 2—0 (2—0), Textila 
Buhuși — Ozana Tg. Neamț 4—1 
(2—1), Tractorul Văleni — Mine
rul Comănesti 0—3 (Tractorul fi
ind suspendată).

Pe primele locuri : 1. RELONUL 
SAVINEȘTI 48 p (86—13), 2. Pe
trolul Moinești 48 p (70—15), 3.
Letea Bacău 42 p (87—23)... pe 
ultimele : 14. Petrolistul Dărmă
nești 16 p (37—73). 15. Locomo
tiva Adjud 16 p “
torul Văleni 14

SERIA
Olimpia Rm-. _____

Buzău 3—0 (1—0). Chimia Brazi
— Carpați Sinaia 2—1 (0—0), Po
iana Cîmpina — Victoria Florești 
2—1 (2—0), Petrolistul Boldești — 
Carpați Nelloiu 3—0 — neprezen- 
tare. Petrolul Teleajen — I.R.A. 
Cîmpina 1—0 (1—0). Chimia Mă- 
rășești — Foresta Gugești 3—1 
(2—0). Petrolul Berea — Lucea
fărul Focșani 3—1 (1—0), Carai- 
manul Bușteni — Avîntul Mîne- 
ciu 5—0 (3—0).

Pe primele locuri î 
PIA RM. SARAT 41 p 
Carpați Sinaia 37 p 
Poiana Cîmpina 36 n 
Caraimanul Bu$teni_36 
pe . 1- _ -1-------
22 p (33—44), 16. Carpați Nehoiu 
10 - —

Petrolul

ultimele :

D (19—67). 
SERIA

(1—0), 
Bacău

(22—65), 16. Trac- 
D (30—84).
A III-A
Sărat — Chimia

OLIM-
(52—27), 2. 

(39—19), 3.
(54—26). 4. 

p (51—28)...
15. Petrolul Berea

1.

A IV-A
Ancora Galati — Portul Con

stanta 0—1 (0—0), Chimia Brăila 
— Autobuzul Făurei 2—1 (1—1),
Viitorul Brăila — Unirea-Știința 
Eforie Nord 3—0 (2—0). Electrica 
Constanta — Dunărea Cernavodă
1— 1 (0—0). Gloria Murfatlar — 
Progresul Brăila 3—0 (2—0), Ma
rina Mangalia — Dunărea Tulcea 
3—0 (2—0). Minerul Macin — Vo
ința Constanța^ 4—0 (2—OL I.M.U. 
Medgidia ■
2— 0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. PORTUL 
CONSTANȚA ' :.........................
Progresul Brăila 37 p (33—21), 
I.M.U. Medgidia .35 p 
pe ultimele : 15.. Granitul Baba
dag 19 p (24—58), 16. Voința Con
stanța 15 d (14—50)

Granitul Babadag

44 p (61—16), 2.
3.

(35—18)...

SERIA A V-A
Tehnometal București — Rapid 

Fetești 8—0 (2—0), Unirea Trico
lor București — Olimpia Giurgiu 
6—1 (3—0). Șoimii TAROM Bucu
rești — I.C.S.I.M. București 1-2 
(0—2), Electronica București — 
Azotul Slobozia 2—1 (1—0). Fla
căra roșie București — I.O.R. 
București 0—0, Sirena București 
— Triumf București 3—1 (2—0),
Automatica București — T.M. 
București 2—1 (0—0), Avîntul Ur- 
ziceni — IPRECA Călărași 1—2 
(1-2).

Pe primele locuri : 1. TEHNO
METAL BUCUREȘTI 39 p (51—24), 
2. Unirea Tricolor București 38 p 
(41—18), 3. Azotul Slobozia. 32 p 
(37—34)... pe ultimele : 14. Olim
pia Giurgiu 24 p (33—43). 15.
IPRECA Călărași 24 p (22-35), 16. 
Rapid Fetești 19 p (28—66).

SERIA A IX-A
Armătura Zalău — Gloria Șim- 

leu Silvaniei 7—2 (3—1), Con
structorul Arad — Voința Oradea 
2—0 (1—0). Minerul Bihor — Bi
horeana Marghita 3—3 (1—1), Con
structorul Satu Mare — Strun
gul Arad 1—0 (0—0), Oașul Ne
grești — Someșul Satu Mare 1-0 
(0—0), Dinamo M.I.U. — Rapid 
Jibou 2—0 (1—0), Voința Cărei— 
Minerul Suncuiuș 1—1 (1—0), Re
colta Salonta — Gloria Arad 4-1 
(3-0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 44 p (62—17). 2. 
Strungul Arad 40 p (48—19). 3.
Constructorul Arad 36 p (52-25)... 
pe ultimele14. Rapid Jibou 
21 p 
cuiuș 
torul

(43—47), 15. Minerul Sun-
21 p (25—45), 16. Construc- 
Satu Mare p (24—79).

SERIA A X-A
SERIA A VI-A

F.O.B. Balș — Flacâra-Autome- 
canica Moreni 0—1 (0—0), Viitorul 
Scornicești — Vagonul caracal 
3—4 (2—0), Chimia Gâești — O- 
țelul Tîrgoviște 2—0 (1—0), Vul
turii Cîmpulung Muscel — Re
colta Stoicănești 5—0 (2—0), E-
lectrica Titu — ROVA Roșiori 
de Vede 1—1 (1—0). Petrolul Tîr
goviște — Cimentul Fieni 2—1 
(0—1), Progresul Corabia — Ceta
tea Tr. Măgurele 2—1 (1—1), Vo
ința Caracal — Constructorul Pi
tești 0—3 (Voința s-a 
campionat).

Pe primele locuri : 
CARA MORENI 45 p 
ROVA Roșiori 43 p (57—18). 3.
Vulturii Cîmpulung 36 p (53—26) 
... pe ultimele : 15. Cetatea Tr. 
Măgurele 22 p (39—53), 16. Voința 
Caracal 4 p (6—76).

retras din

1. FLA- 
(58—15), 2.

SERIA A Vll-a

Metalul Drobeta Tr. Severin 
Minerul Lupeni 0—1 (0—1).
nărea Calafat — 
Iești 5—2 (1—1). :
Tr. Severin — 
toria Tg. Jiu 1—1 
Victoria Craiova — 
1—3 (0—2). Unirea 
Unirea Drobeta Tr. 
(3—1), Metalurgistul _____
structorul Craiova 1—0 (0—0), Mi
nerul Rovinari — Dierna Orșova 
1—2 (1—0). Chimistul
cea — C.F.R. Craiova 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 
RUL LUPENI 41 p (49—11), 2. Ci
mentul Tg. Jiu 35 p (42—26), 3. 
Metalurgistul Sadu 33 p (29—25)... 
pe ultimele : 15. A. S. Victoria 
Craiova 20 p (23—49), 16 Uni-,
rea Drobeta Tr. Sev, 19 p (37—59).

DU-
Progresul Băi- 
MEVA Drobeta 

Cimentul-Vic- 
(0—1). A. S. 
Lotrul Brezoi 
Drăgășani — 
Severin 6—2 

Sadu — Con-

Rm. Vîl-

1. MINE-

SERIA A VIII-A

Gloria Reșița Aurul Brad 2-1 
(1—0), Minerul________ Telluc — C.F.R. 
Simeria 3—0 (3—0). Constructorul 
Timisoara — Minerul Ghelar 2—0 
(0—0), Unirea Sînnicolau Mare — 
Minerul Anina 1—0 (0—0). Știința 
Petroșani — Electromotor Timi
șoara 0—0. Metalul Oțelu Roșu — 
Metalul Bocșa 5—3 (2—1). Vul-
turii-textila Lugoj — 
ransebes 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
BRAD 37 p “
Anina 30 p (40—25), 
Lugoj 29 p (28—19)... pe ultimele :
14. C.F.R. Caransebeș 23 p (34-52),
15. Metalul Bocșa 21 p (38—50).

(2—1).
C.F.R. ca-

<52—14),
1.
2.
3.

aurul
Minerul 
Vulturii

— Minerul Rod- 
Progresul Nă-

Minerul Cavnic 
na 1—0 (0—0).  „-------
săud — CUPROM Baia Mare 1-4 
(1—0). Minerul Baia Sprie — 
Dermata Cluj-Napoca 1—1 (1—1)» 
Cimentul Turda — Minerul Borșa 
2—0 (1—0), ........ .
Cluj-Napoca _______
1—0 (0—0), C.I.L. Gherla 
nerul Băiut 4—0 (3—0),
Dej — Tehnofrig Cluj-Napoca 
1—0 (1—0), Minerul Băita — Bra
dul Vișeu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 43 p (64—26), 2. 
Unirea Dej 36 p (48—24). 3. Mi
nerul Rodna 32 p (54—40) — 14 
victorii, 4. CUPROM Baia Mare 
32 p (46—32) 
ultimele : 15.
Cluj-Napoca

Construcții-montaj
■ Foresta Bistrița

— Mi- 
Unirea

- 13 victorii... pe
Construcții-montaj

_ ______ 22 p (32—40), 16. 
Progresul Năsăud 16 p (21—79).

I.M.I.X. Agnita — Chimica Tîr- 
năveni 0—3 (0—1), Avîntul Re
ghin*— Textila Sebeș 3—0 (2—0), 
C.I.L. Blaj — * n
(0—0). Textila 
talul Sighișoara 3—1 (0—0),
talul Aiud — Unirea Alba 
G—o (3—0), U.P.A. Sibiu — 
Ocna 
tan 
Mică 
Alba 
5—0 ..

Pe primele locuri : 1. 
CA TlRNAVENI 46 p (66—8), 2. 
Metalul Aiud 46 p (71—16), 3. Uni
rea Alba lulia 36 p (43—37)... pe 
ultimele : 15. Vitrometan Mediaș 
17 p (24—47). 16. Lacul Ursu So
vata 13 p (20—87).

1-0 
Me- 
Mc- 

Iulia 
Soda 

'Mureș 9—1 (1—0). Vitrome- 
Mediaș — Metalul Copșa 

2—i (0—0), Constructorul
lulia — Lacul Ursu Sovata 
(2—0).

Inter Sibiu 
Cisnădie —

CHIMI-
2.

C.S.U. Brașov — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0 (0—0). Viitorul
Gheorghieni — Carpați Brașov 
0—0. Utilajul Făgăraș — Torpe
do Zărnești 2—0 (1—0). Metalul
Tg. Secuiesc — Precizia Săcele 
1—0 (1—0). I.C.I.M. Brasov — Pro
gresul Odorhei 4—3 (2—3), A. S. 
Miercurea Ciuc — Forestierul Tg. 
Secuiesc 3—0 (2—0) Unirea Sf.
Gheorghe — Minerul Bălan 3—2 
(1—0), Chimia Or. Victoria — Mi
nerul Baraolt 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 40 p <49—17), 2. 
Progresul Odorhei 35 p (57—25), 
3. Viitorul Gheorghieni 35 n (42-- 
28)... pe 
Bălan 21 p 
Tg. Secuiesc

ultimele : 15. Minerul
(27—46). 16. Metalul 

20 o (22—49).

Rezultatele ne-au fost transmise de către 
tri voluntari din localitățile reS pective.

corespondenții nos-



De miine, In Capitală Balcaniada de box de la Zagreb

CEA DE A Vlll-a
BALCANIADĂ LA POLO

Incepind de miercuri după- 
amiază. piscina Dinamo din 
Capitală va găzdui întrecerile 
celei de a VIII-a ediții a Bal
caniadei la polo. în perspectivă, 
un turneu interesant în care 
vor evolua si două dintre fina
listele competiției olimpice de 
la Montreal. România si Iugo
slavia.

Este pentru a treia oară în 
istoria acestei competiții cînd 
toate cele 5 formații participan
te — Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia, Turcia și România — 
vor alinia primele garnituri.

Echipele oaspete sînt aștep
tate să sosească în cursul zilei 
de astăzi. Seara va avea loc 
Ședința tehnică unde se va tra
ge la sorți ordinea meciurilor si 
se va lua o hotărîre în privința 
t>articipării. în afară de concurs, 
a unei a doua selecționate ro
mânești.

Reprezentativa tării noastre 
Va folosi în acest turneu un lot 

0 NOUĂ EDIȚIE A „TROFEULUI TOMIS 
LA VOLEI FEMININ

r Constanta găzduiește. înce- 
pînd de miine. în Sala sportu
rilor, competiția internațională 
de volei dotată cu „Trofeul 
Tomis", rezervată echipelor fe
minine. La actuala ediție vor 
participa reprezentativele Bul
gariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
II.R.S.S. și României, care, timp 
de cinci zile. îsi vor disputa în- 
tîletatea în această tradițională 
întrecere.

Antrenorul S. Chirită are la 
dispoziție următorul lot : Vic
toria Banciu, Constanta Bălă- 
șoiu. Irina Petculet, Gabriela 
Popa, Victoria Georgescu. Emi
lia Cernega, Liliana Pasca. Doi

de 14 jucători : C. Frățilă (117 
ori internațional), FI. Slavei (99) 
și D. Spinu (14) — portari. Gh. 
Zamfirescu (220 ori internațio
nal — 161 goluri). C. Rusu 
(178—135), D. Popescu (135—124), 
CI. Rusu (123—94). V. Rus 
(118—72). A. Nastasiu (113—82). 
I. Slavei (82—38). L. Răducanu 
(72—32). A. Schervan (53—12), 
R. Mirea (6). I. Fejer (3).

Palmaresul edițiilor anterioa
re : 1969 : 1. ROMÂNIA. 2.
Iugoslavia. 3. Bulgaria. 4. Gre
cia. 5. Turcia : 1970 : 1. IUGO
SLAVIA, 2. România. 3. Bulga
ria, 4. Grecia. 5. Turcia ; 1971 :
1. ROMÂNIA. 2. Bulgaria. 3.
Grecia. 4. Turcia ; 1972 : 1.
BULGARIA, 2. România (tin.),
3. Grecia 4. Turcia : 1973 : 1. 
IUGOSLAVIA. 2. Grecia. 3. 
Bulgaria. 4. Român,în 5.
Turcia : 1974 : 1. IUGOSLAVIA,
2. România (B). 3. Buî’-’Hq
(B). 4. Turcia; 1975 :. 1. GRE
CIA, 2. Bulgaria, 3. România.

na Rusu. Maria Rusu, Marilcna 
Grigoraș, Eugenia Mileneu, Mar
gareta Bako, Luxa Racovitan, 
Aurora Popența. El speră in
tr-o comportare bună a jucă
toarelor noastre în compania 
valoroaselor sportive oaspete.

Miercuri, de la ora 16, se va 
desfășura meciul România — 
Bulgaria (care va putea fi ur
mărit și pe micile ecrane) ur
mat de partida U.R.S.S. — 
Cehoslovacia.

• Reprezentativa masculină 
de volei a României va parti
cipa între 9 și 14 iunie la un 
turneu internațional, la Sofia.

EVOLUȚIE BUNĂ A SPORTIVILOR ROMÂNI
<9 Robu, cel mai tehnic boxer al ediției

NIȚĂ ROBU PAUL DOBRESCU SANDU T1R1LA

ZAGREB, 7 (prin telefon). 
Delegația română, prezentă la 
cea de a 14-a ediție a Balca
niadei de box, de la Zagreb, 
are toate motivele să fie satis
făcută nu numai de bilanțul 
pozitiv, care-i arată pe toți 
pugiliștii noștri medaliați, ci și 
datorită atenției cu care a fost 
înconjurată. încă de la pri
mele lor apariții în ringul 
de la Casa sporturilor, boxerii 
români s-au făcut remarcați, 
lăsînd o excelentă impresie 
numerosului public localnic. 
De altfel, la încheierea între
cerilor, trofeul pentru cel mai 
tehnic boxer prezent la Balca
niadă a fost acordat brăilea- 
nului Niță Robu.

Cu 3 medalii de aur, 6 de 
argint și două de bronz, dele
gația română realizează un pal
mares frumos, ținînd seama în 
primul rînd de faptul că ea 
prezenta o garnitură secundă. 
(Prin comparație, se poate 
lesne observa că, într-o situa
ție similară, boxul bulgar a 
încheiat competiția fără nici un 
succes, neavînd — se pare — 
înlocuitori pe măsura candi- 
daților olimpici păstrați acasă).

Pugiliștii români au cucerit 
simpatia publicului prin buna 
lor pregătire fizică, dar uneori 
și prin valoarea lor tehnică. 
Cu deosebire s-au remarcat cei 
trei proaspeți campioni balca-

nici. Cîștigătorul 
muscă Niță Robu 
excelent, în special

categoriei 
a boxat 
în finală,

împotriva fostului campion bal
canic Boris Krumov (Bulgaria), 
dar importantă este și victoria 
sa asupra campionului iugoslav 
Fazlija Sacirovici, una din 
speranțele gazdelor pentru tur
neul olimpic. La Paul Dobres- 
cu (ușoară) s-a simțit lipsa de 
meciuri (el n-a mai boxat de 
multă vreme), dar victoria sa 
împotriva campionului Jocuri
lor Mediteraneene Miljenko 
Rubelj (Iugoslavia) a fost netă 
și indiscutabilă, demonstrînd 
că valoarea „eternului adver
sar al lui Cuțov" rămîne neal
terată. Revenit la categoria 
care l-a consacrat (mijlocie 
mică), Sandu Tîrîlă a boxat pe 
linia ultimelor sale evoluții și 
încearcă să-și aproprie calită
țile tehnice ce-i mai lipsesc, 
lucru dovedit în meciul final, 
în care l-a surclasat pe iugo
slavul Tadija Kacear, recentul 
învingător al faimosului boxer 
cubanez Rolando Garbey. 

Foarte bine s-a prezentat și 
Vasile Cicu (semimijlocie). De 
unde, înaintea finalelor, presa

La Roland Garros

locală își punea doar întreba
rea în ce repriză sau în ce mi
nut va încheia temutul Mari- 
jan Beneș (Iugoslavia) contu
rile cu tînărul său adversar, 
trebuie să spunem că publicul 
a avut surpriza de a urmări în 
cîmpulungeanul Cicu un pugi
list foarte dotat, neînfricat, că
ruia nu i-a lipsit decît expe
riența competițională. După 
părerea noastră Marian Lazăr 
(pană) nu pierduse meciul cu 
vicecampionul european Bra- 
tislav Ristici, întrucît la fiecare 
din loviturile izolate ale aces
tuia, el a răspuns cu serii 
eficace. Florian Livadaru (se- 
miușoară) a evoluat bine, dar 
a dat peste cel mai bun produs 
iugoslav. Ațe RusSvski. Teofil 
Ghinea (semimuscă) nu s-a a- 
comodat cu stîngaciul Sreten 
Dondici. Dacă Ion Giurcă 
(grea) a evoluat în raport cu 
posibilitățile sale, în schimb 
trebuie să arătăm că au boxat 
mai slab Ion Lungu (cocos), 
Ion Răducu (mijlocie) și mai 
ales Constantin Văran (semi
grea), pripit, dezordonat, și 
fără orientare în ring.

Petre HENȚ

SUCCESE ALE OASPEȚILOR LA „INTERNAȚIONALELE" DE TIR DOUĂ ROMÂNCE ÎN PRIMELE OPT!
(Urmare din pag. I)

a junioarei Eva Olah (impu
să la baraj în fața colegelor 
de reprezentativă) a cărei „spe
cialitate" este arma standard 3 
poziții. Campioana ediției de 
anul trecut (cu 597 p) Deșan- 
ka Peșut din Iugoslavia n-a 
reușit decît 590 p și locul V.

Deși nu s-a soldat cu rezul
tate spectaculoase, pistolul 
standard senioare a avut un 
final pasionant. Protagoniste : 
Maria Haba (România) și Eve- 
lyne Manchon (Franța). După 
cele 60 f ele realizaseră ace
eași cifră : 574 p. Barajul (3 
serii a cite 5 focuri), dispu-
tat în paralel, le-a solicitat în 
primul rînd psihic pe cele 
două partenere de întrecere. 
Maria Haba a obținut 134 p 
față de 147 p ale sportivei 
franceze.

Așa cum aminteam la înce
putul cronicii, Șt. Popovici nu- 
s-a putut acomoda condițiilor 
specifice de concurs ale zilei, 
trecînd pe locul III. Titlul de 
campion internațional la tale- 
re-șanț a revenit lui W. Frantz 
din' R.D. Germană.

REZULTATE TEHNICE: Puș
că standard 60 f c, senioare 
(25 de concurente) : 1. CATE
RINA BUIZZA (Italia) 592 p —

U INTERNAȚIONALELE" DE PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. I)

punctajului de 1100 p, deoarece 
n-a avut nici o penalizare pe 
traseu. Un mare număr de 
sportivi au obținut 1068 p (deci 
o singură penalizare la obsta
cole), între care și multiplul 
campion al țării noastre, Du
mitru Spîrlea. Deși a tras la 
sorți un cal socotit mai slab, 
Galanton, Spîrlea și-a strunit 

-bine, partenerul, i-a impus rit
mul convenabil și astfel punc
tajul obținut de el poate fi so
cotit bun.

Cîteva cuvinte de apreciere 
se cuvin și celor doi juniori 
români care au evoluat în 
prima zi, Sorin Crăciuneanu și 
Tamaș Halasz. Primul cu Ve-

Evelyne Manchon (Franța) 
victorie în
Tunari

proba de pistol

a
2. Eva Olah (Româ-

internaționalăcampioană 
României, 
nia) 591 p. 3. Melania Petres
cu (România) 591 p ; pistol 
standard (10 concurente) : 1.
EVELYNE MANCHON (Franța) 
574 p (147 p) — campioană in
ternațională a României, 2. Ma
ria Haba (România) 574 p 
(134 p), 3. Ana Ciobanu (Româ
nia) 573 p ; pușcă standard, ju
niori : 1. Z. JEVREMOVIC (Iu
goslavia) 598 p — campion in- 

(U.R.S.S.)

verița, iar cel de-al doilea cu 
Șaghia au obținut și ei cite 
1063 p. Consemnăm că, din pă
cate, doi dintre concurenți au 
avut neșansa de a trage la 
sorți pe Extaz, cal insuficient 

-pregătit pentru acesț concurs 
și evident sub valoarea celor
lalți, realizînd punctaje foarte 
slabe: J. Orsag (Cehoslovacia) 
184 p, T. Putnins 
304 p.

Clasamentul acestei 
căpăta contur final 
zilei de astăzi, cînd 
gramate (de la 9,30) ultimele 
două serii, pe același traseu de 
la Stadionul Olimpia. Miercuri 
dimineață, de la ora 9, la Sala 
Floreasca II este programată 
cea de-a doua probă a întrece
rii, scrima

probe va 
în cursul 
sînt pro-

și-a trecut in palmares o prețioasă 
standard a „Internaționalelor" de la 

Foto : Vasile BAGEAC

tcrnațional al României ; talere- 
șanț, seniori : 1. W. FRANTZ 
(R.D.G) 182/200 t — campion 
internațional al României, 2. D. 
Carlysle (S.U.A.) 179/200 t, 3. 
Șt. Popovici (România) 176/200 t; 
juniori : 1. Z. BODO (Ungaria) 
137/150 t — campion internațio
nal al României.

ATLETISM « La Dortmund, 
belgianul Ivo van Damme a sta
bilit cea mal bună performantă a 
sezonului pe 300 m — 1:45,1. John 
Akii-Bua (Uganda) a ciștigat 
400 mg în 43,58, iar Faina Melnik 
(U.R.S.S.) a aruncat discul la 
66,70 m. Alte rezultate, la mascu
lin : 400 m — Brljdenbaeh (Bel
gia) 45,13 ; prăjină — Buciarski 
(Polo-nia) 5,35 m ; 1.10 mg. — Drut 
(Fran(a) 13,59 ; feminin : 400 m 
Wildscheck (Austria) 52,39 ; 200 m
— Helten și Richter (ambele
R.F.G.) 22,72 (record national),
o Rezultate din concursul de la 
Ostrava : 800 m — Juantorena 
(Cuba) 1:47,4 ; 1 500 m — Justus 
(R.D.G.) 3:40,61 ; greutate — Bra- 
bec (Cehoslovacia) 20,58 m ; 200 m
— Johansson (Suedia) 21.09 ; fe
minin : 800 m — Jackson (S.U.A.) 
2:00.71 ; înălțime — Klrst (R.D.G.) 
1,81 m : greutate — Kravcevskala 
(U.R.S.S.) 20.97 m ; 1 500 m — S'U- 
diclca (Cehoslovacia) 4:17.51.

BASCHET a Partide disputate 
în prima zi a turne-ului masculin 
de la Kosice : Polonia '
93—90 
Grecia 
„Cupa 
Germania 84—72 (33—35).

CICLISM a Etapa a 16-a a 
rulul Italiei (Castellamonte

O landa 
(47—47) ; Cehoslovacia 

86—73 (39—35).
Eur-opei", Turcia

Tn
R.F.

Tu-

PARIS, 7 (prin telefon). — 
Două dintre jucătoarele românce, 
participante la campionatele in
ternaționale de tenis ale» Fran
ței. vor fi prezente în sfertu
rile de finală. Alături de Flo
rența Mihai, calificată este și 
Virginia Ruzici, care a învins-o 
pe puternică tenismană ameri
cană Mariia Redondo cu 6—3, 
6—2, după „o partidă superbă" 
— cum o califică reporterii pre- 
zenți la arena Roland Garros. 
Viitoarea adversară a Virginiei 
Ruzici va fi cehoslovaca Miro
slava Holubova, care a dispus 
cu 7—6, 6—7. 6—0 de austra- 
lianca Wendey Turnbull, iar 
Florența Mihai joacă în „sfer
turi" contra americancei Kathy 
Kuykendal, învingătoare cu 6—4. 
6—4 asupra Iasabelei Fernandez 
(Columbia). Favorita nr. 1 a 
probei, englezoaica Sue Barker 
a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a infringe rezis
tența Marianei Simionescu, în
vinsă cu 5—7; 6—2, 1—6.

La dublu mixt. Florența Mi
hai face pereche cu columbia
nul Ivan Molina. Ei au între
cut succesiv pe Michele Gour-

PE SCURT
Arosio, 258 km) a revenit Ia sprint 
lui Roger de Vlaeminck. Continuă 
să conducă Felice Gimondi. ur
mat de Johan de Muynck (Bel
gia) la 16 sec. Wladimiro Panizza 
(Italia) la 37 sec. Eddy Merckx-se 
află pe locul 9, la 1:23. a După 
șapte etape, în Turul Angliei con
tinuă să conducă englezul Bill 
Nickson. Polonezul R. Szur- 
kowski ocupă locul 7, la 4:50.

FOTBAL • La Rio de Janeiro, 
reprezentativa Braziliei a dispus 
de o selecționată alcătuită din ju
cători europeni și sud-americani 
cu 2—1 (0—0). a La Cannes :
U.R.S.S. — A.C. Milan (echipe de 
tineret) 1—0. a In finala turneu
lui de juniori de la Nisa se vor 
întîlni Dinamo Kiev și Fluminense 
(Brazilia), a Titlul de campioană 
a Cehoslovaciei a fost cucerit de 
Banik Ostrava (37 p), urmată de 
Slovan Bratislava (36 p) și Slavia 
Praga (36 p).

HALTERE a La Gdansk au în
ceput campionatele mondiale și 
europene rezervate juniorilor. La 
cat. 52 kg, a ciștigat Ferenc 
Hornyak (Ungaria) cu 220 kg, ur
mat de polonezii Marian Cofalik 

dal (Belgia) — J. Brunet 
(Franța) cu 7—G, 6—1 și Cynthia 
Doerner — M. Edmondson (Aus
tralia) cu 6—4, 3—6. 6—4. în
tr-o altă partidă. Mariana Si
mionescu și englezul J. Andrew 
au fost învinși de Gail Chan- 
freau — P. Beust (Franța) cu
3— 6, 5—7.

Rezultate din 16-imile probei 
masculine de simplu: Ashe — 
Fassbender 6—1, 6—1, 6—2 ; 
Borg — Zugarelli 6—3, 6—4, 
6—4 ; Mignot — Gisbert 6—4,
6— 2, 3—6, 4—6, 6—0 ; Gottfried
— Pinner 7—6, 6—3, 6—0 ; Fra- 
nulovici — Philips Moore 3—6,
7— 6, 6—2. 4—6, 6—4 ; Fillol — 
Smid 6—0, 6—4, 6—0 : Taroczv
— Kodes 6—4, 6—2, 6—1 ; Vi
las — Prajoux 6—4, 7—6, 6—1 ; 
Solomon — Caujolle 6—4. 6—3, 
6—1 ; Ramirez — Krulewitz 
6—4, 6—0, 6—0 ; Orantes —
Ganzabal 6—0, 6—3, 6—4 ; 
Dibbs — Amaya 7—5, 6—4, 2—6, 
6—3. în primele partide ale 
„optimilor"': Panatta — Frahu- 
lovici 6—2. 6—2. 6—7. 6—3 ;
Orantes — Fillol 7—6, 6—2, 6—3 ; 
Borg — Jauffret 6—4, 6—3, 3—6,
4— 8, 10—8 ,

— 212,5 kg și Marek Severin — 
210 kg. Halterofilul român Ion 
Balaș s-a clasat pe locul 8. eu 
182,5 kg.

NATAȚIE a La Graz (Austria), 
înotătorul maghiar Zoltan Vla- 
dar a stabilit un nou record eu
ropean în proba de 800 m liber
— 8:15,54. Nou record european 
în proba de 200 m liber — Pe
ter Nocke (R.F.G.) 1:51,8. Alte re
zultate înregistrate la Mtinchen : 
400 m liber — Lampe 4:05,40 ; 
200 m delfin — Kraus 2:02.94 ; 
200 m spate (f) — Angelika Grie- 
ser 2:20,65 (record nați’O-nal) a 
Turneul de polo de la Duisburg 
s-a încheiat cu victoria selecțio
natei Bulgariei — 6 p (golaveraj 
25—22), urmată de Mexic — 6p 
(18—17), R. F. Germania, Austra
lia — cile 5 p, Canada și R. F. 
Germania (B) — cite 4 p. în ul
tima zi : Australia — Bulgaria 
5—4 : Mexic — R. F. Germania 
(B) 2—2 ; Canada — R. F. Ger
mania 4—3.

ȘAH • în turneul de la Pio- 
trkow, Lia Bogdan a învins-o pe 
olandeza Erika Belle. Conduce 
sovietica Lidia Semenova — 10V2 
p (din 1J). O în ,,Memorialul 
Capablanca", după 15 runde, con
duc B. Gulko, V. Razuvaev și 
G. Sigurjonsson cu cite 9 p.
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