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Azi, de la ora 17, ia Palatul sporturilor și culturii

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ'

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE ALE MAEȘTRILOR,
ln fața buturilor constănțene, fundașul central Grigoraș (Rapid) 
și... virful de atac Mărculescu (F- C. Constanța). Foto : D. NEAGU

Marginalii la etapa de miercuri a Diviziei A de fotbal ț

Ir

ULTIMA VTRIflCARE PUBLICA A GIMNAȘT1L0R PENTRU J.O

Nadia Comăneci lucrind la blrnă. Imagine 
surprinsă la antrenamentul de ieri.

Foto : I. MIHAICĂ

Astăzi, la ora 17, la Pa
latul sporturilor și culturii, se 
va da startul în 
pionatului național 
tică al maeștrilor, 
tive și 16 gimnaști 
lupta pentru cucerirea 
rilor de campioni ai tării, atît 
ia individual compus eît 
aparate. Programat cu 
timp înaintea Jocurilor 
pice, acest campionat 
atenția specialiștilor și 
tivilor prin caracterul său de. 
selecție și verificare. Fără în
doială, valoarea ridicată a 
multora dintre participant) fa
ce ca întrecerea să f'e actep-

finala cam- 
de gimnis- 

32 de spor- 
vor începe 

titlu-

și pe 
puțin 

Olim- 
reține 
spor-

PROGRAMUL CAMPIONATELOR
VINERI, ORA 17 : exerciții impuse (feminin și 

masculul)
SlMBATA, ora

mlnin și masculin)
duminica, ora 

minin și masculin)

17 ; exerciții liber alese (fe-

10,30 : finalele pe aparate (te-

UN FINIȘ DE CAMPIONAT

CU MULTE NEPREVĂZUTE
Din dino București, ccrtâ participantă in (upa ll.E.r.A

i
I

(ursă spectaculoasă pentru ocuparea locurilor 3 și 4

tată cu mult inte
res de publicul 
spectator din Ca
pitală, dornic să-i 
vadă la lucru pe 
cei mai buni și pe 
cele mai bune 
gimnaste ale țării 
noastre. între fa- 
voriții concursului 
îi amintim pe Dan 
Grecu, campion 
mondial si euro
pean la inele., Mi
hai Borș, Nicolae 
Oprescu. în com
petiția 
Nadia 
multiplă campioa
nă europeană, 
pornește cu 
ma șansă, dar 
te așteptată 
mult interes 
plica pe care 
vor da celelalte 
maestre ale gim- 

noastre, Teodora Un-

feminină,
Comăneci,

pri-
es-
cu

re-
i-o

nasticii
gureanu, Anca Grigoraș, Alina 
Goreac, Georgcta 
în prima zi, sînt 
exercițiile impuse 
17), mîine, de la 
vor avea loc exercițiile liber 
alese, iar duminică dimineață 
(ora 10,30) •— finalele pe apa
rate.

în legătură cu finalele care 
încep astăzi am considerat util 
să punem mai multor specia
liști întrebarea : „CE AȘTEP
TAȚI DE LA ACEST CON
CURS ?“. Iată cîteva dintre 
răspunsurile primite :

NICOLAE VIERU, secretar

al F.K.G. : „Aștept ca Pa
latul sporturilor și culturii 
să fie plin cu spectatori, care 
să aplaude și să încurajeze 
echipele țării noastre care se 
pregătesc pentru Jocurile O- 
limpice. Mă voi bucura dacă 
componențn loturilor olimpice 
vor evolua cit mai aproape de 
valoarea pe care trebuie să o 
obțină la J.O. Aștept, de ase
menea, ca fiecare finalist 
să-și prezinte corect și inte
gral programul pe care si l-a 
propus pentru acest concurs".

MARIA SIMIONESCU. an- 
trenoare federală : „Mai mult 
ca niciodată, cred că voi asis
ta la o luptă sportivă extrem 
de spectaculoasă. O premisă în 
acest sens o constituie valoa
rea recunoscută a multora 
dintre gimnastele noastre. Cred 
că această finală de campionat 
va oferi publicului spectator o 
întrecere de ridicat nivel teh
nic și spectacular. O misiune 
grea o are arbitrajul, dar nu
tresc speranța că fiecare parti-

Luptă dramatică la subsolul clasamentului

Gabor. Azi, 
programate 
(de la ora 

aceeași oră,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)
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AZI, ROMÂNIA - IUGOSLAVIA, &

DERBYUL BALCANIADEI DE POLO

Cu etapa consumată miercuri, 
a XXXlI-a, ne-am apropiat 
foarte mult de finalul campio
natului primei divizii fără a 
primi, însă, răspunsuri sufici
ent de clare la cele două-în
trebări care frămîntă lumea 
fotbalului de la noi : cine va 
retrograda și cine va partici
pa la „Cupa U.E.F.A." ? în
tr-adevăr, după meciurile dis
putate la mijlocul acestei săp- 
tămîni, o singură soluție defi- 

care 
a

r.itivă a mai intervenit, 
privește partea superioară 
clasamentului. Prin victoria ob
ținută la Bacău, asupra unei 
alte pretendente la participa
rea în cupa amintită. Dina
mo și-a consolidat poziția se
cundă în ierarhia divizionare
lor A, pe care nu i-o mai poa
te periclita nici o altă parte
neră de întrecere pînă la ul
tima cădere a cortinei. Pentru 
locurile următoare. însă (3 și 
4), care în acest an oferă, de 
asemenea, dreptul înscrierii în 
„Cupa U.E.F.A.", rezolvările 
continuă să întîrzie. învinsă și 
la Arad, după ce fusese în- 
frintă și în etapa precedentă,
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la Satu Mare, „Poli" Timișoa
ra a pierdut teren prețios, dar 
ea păstrează încă șanse, lă fel 
ca A.S.A. Tg. Mureș și Sportul 
studențesc, de a termina cam
pionatul pe unul din locurile 
mai înainte menționate. Pers
pective mai puțin favorabile în 
această privință pare să aibă 
acum după insuccesul — oare
cum surprinzător — de miercuri, 
Sport Club Bacău. în schimb, 
anumite veleități pentru o as
censiune în clasament poate e- 
mite Universitatea Craiova, ca
re se arată în evidentă reve
nire de formă, după cum a de
monstrat-o și evoluția sa de 
miercuri, grație căreia a adus 
virtualei campioane, Steaua) 
prima ei înfrîngere din acest re
tur de campionat. Cum echipa 
craioveană va juca chiar în e- 
tapa de duminică la Bacău, acest 
meci ar putea avea o mare im
portanță cel puțin în 
desemnării viitoarei 
participante la „Cupa 
că" intercluburi.

Dilemele rămîn, firește, 
mai mari în zona cea mai fier
binte a clasamentului. acolo 
unde urmează să se decidă ră- 
mînerea sau retrogradarea din 
primul eșalon fotbalistic al ță
rii. Prin înfringerea' suferită 
la Iași, în fața altei echipe di
rect amenințate. Politehnica, 
C.F.R. Cluj-Napoca a pierdut 
multe dintre speranțele care îi 
renăscuseră pentru supravie
țuirea în prima divizie, mai 
ales avînd în vedere că o aș
teaptă un nou joc în deplasa
re, la Reșița, precum și un 
meci nu mai puțin dificil, chiar

privință 
noastre 

Balcani*

Constantin FiRĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3) j

începutul meciului de polo 
Iugoslavia — Grecia, desfășu
rat ieri la bazinul Dinafho în 
cadrul ediției a 8-a a Balca
niadei, era departe de a lăsa 
să se întrevadă finalul pasio
nant la care am asistat pină 
la sfîrșit. într-adevăr, masivii 
poloiști iugoslavi au avut un

Rezultatele zilei a doua: BULGARIA 
— TURCIA 9—4 (3—0, 2—1, 1—1, 3—2). 
Au marcat : Brankov 2, M. Kosla- 
dinov 2, P. Kostadinov 2, Popov 2, 
Raikov pentru Bulgaria, respectiv 
Sila? 2, Ongoren, Bora. Arbitru : R. 
Papazian (Franța). IUGOSLAVIA — 
GRECIA 3—2 (2—0, 1—1, 0—1, 0—0). 
Au marcat : Marovici 2, Bonacîci
pentru Iugoslavia, respectiv Stathakis, 
Karavanos. Arbitru : H. Dește
(Turcia).

CLASAMENT
1. Iugoslavia 2 2 0 0 6— 2 4
2. România 1 1 0 0 7— 1 2
3. Bulgaria 2 1 0 1 9— 7 2
4. Turcia 1 0 0 1 4— 9 0
5. Grecia 2 0 0 2 3—10 0

Programul de azi: de la ora 17,30:
România — Iugoslavia, Grecia 
Turcia.

debut net favorabil prin ma
niera în care dominau jocul 
și prin scorul de 3—0 consem
nat pe tabela de marcaj în pri
mele minute ale reprizei a doua, 
datorită unor acțiuni pe cit de 
tehnice, pe atît de decise. Apoi, 
acțiunile foștilor campioni o

limpici și-au curmat cursivitatea, 
fiind întrerupte de faulturi re
petate care au adus sportivilor 
greci, actuali deținători ai 
titlului balcanic, mai multe si
tuații de superioritate nume
rică, dintre care au fructificat 
două. în ultimul minut, fiind 
de asemenea în superioritate 
numerică, Grecia a avut posi
bilitatea de a egala, dar șutul 
lui Stathakis a nimerit bara, 
iar cu o secundă înaintea flu
ierului final a șutat din nou, 
dar peste poarta apărată de 
Kacici.

în deschidere, reprezentativa 
Bulgariei, cîștigătoarea unui im
portant turneu internațional dis
putat recent la Duisburg, a în- 
tilnit formația Turciei. Supe
riori din toate punctele de ve
dere, dar mai ales prin teh
nica tor, jucătorii bulgari și-au 
adjudecat o victorie categorică. 
Ei au condus cu i—0 în. min. 
10, după care antrenorul lor a 
procedat la rularea întregului 
lot pentru verificarea acestuia 
in vederea viitoarelor partide.

Azi, în ziua a treia a între
cerilor, are loc meciul dintre 
selecționatele României și Iugo
slaviei, considerat pe bună 
dreptate derby-ul Balcaniadei. 
Sperăm că poloiștii români vor 
avea o comportare bună și vor 
obține succesul care le-ar spori, 
în mare măsură, șansele de a 
cuceri locul I.

D. SiANCULESCU

,șlnter£&aționaleleu de pentatlon modern

DUMITRU SPÎRLEA Șl ECHIPA ROMÂNIEI 
CONDUC ÎNAINTEA ULTIMEI PROBE

Cea de a XXI-a ediție a 
Campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale 
României a programat ieri 
două probe, tirul și înotul. 
Prima s-a desfășurat în cursul 
dimineții, la Poligonul Tunari, 
și a cuprins o tragere de pis
tol viteză de 20 de focuri. A 
terminat victorios Ivan Mușa- 
nov, din echipa Bulgariei, cu 
un rezultat excelent : 199 p — 
1 110 p. Cu performanțe re
marcabile au fost creditați și 
alți concurenți, între care Ga
bor Plank (Ungaria), Nicola 
Durante (Italia) și Dominique 
Colladant (Franța) au realizat 
196 p. pentru care fiecare a 
primit cîte 1 044 p. Ne-a inte
resat, bineînțeles, evoluția 
membrilor primei echipe a ță
rii noastre, mai ales că Dumi
tru Spîrlea se instalase în 
fruntea clasamentului la înche

ierea probei de scrimă. Atît 
Dumitru Spîrlea cît si Con
stantin Călina au tras bine, 
ambii realizînd 195 p, perfor
manță notată in tabela inter
națională cu 1 022 p. Rezultate 
bune, care au permis campio
nului nostru să-și mențină po
ziția fruntașă iar lui Constan
tin Călina să promoveze cîteva 
locuri în clasamentul indivi
dual. Pe echipe, victoria a re
venit sportivilor bulgari cu 
3 088 p, urmați de prima for
mație a României cu 2 956 p și 
de Polonia cu 2 934 p.

In cursul după-amiezii. la 
bazinul de la „Tineretului", 
concurenții au susținut exame
nul probei de înot. Așa cum 
era de așteptat, cursa de 300 
m liber a dat cîștig de cauză 
sportivului T. Meijel (R.S.S. 
Estonă), urmat de A. Csaszari, 
fost component al echipei o- 

Liderul concursului, Du- 
mitru Spîrlea, evoluincl 

in proba de înot.

3i

limpice a R.P. Ungare și com
patriotul său G. Vass. Din nou. 
Dumitru Spîrlea și Constantin 
Călina au evoluat bine, obțl— 
nînd performanțe apropiate do 
cele pe care și le-au propus. 
Rezultate tehnice : T. Meijel 
(R.S.S. Estonă) 3:28,0 — 1 208 p, 
A. Csaszari 3:28,5 — 1 204 p, 
G. Vass 3:34,2 — 1 160 p, Eu
gen Pop (România individual) 
3:35,9 — 1 148 p ; echipe : Un
garia 3 396 p, R.S.S. Estonă 
3168 p, România I 3 140 p. 
Clasamente după patru probe Ș 
individual : D. Spîrlea 4126 p, 
A. Csaszari 4 052 p, C. Călin* 
4 050 p, D. Colladant 4 010 p, 
I. Mușanov 3 983 p ; echipe: 
România 11 899 p, R.S.S. Litu**~ 
nia 11 759 p. Ungaria 11662 n, 
R.S.S. Estonă 11567 p. Poloni* 
U 270 p. Azi, în pădurea de 1* 
Călugăreni este programat» 
proba de cros.



fn municipiul București

MAI MULTĂ PREOCUPARE PENTRU ÎNTĂRIREA
SI FOLOSIREA BAZEI MATERIALE A

■»
SPORTULUI ȘCOLAR

9

DINAMO BUCUREȘTI,
CÂȘTIGĂTOAREA „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
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îndeplinirea consecventă și 
entuziastă a prevederilor Ho- 
tărîrii Plenarei C.C. " 
din februarie-martie 
determinat, 
București, o 
nuă a bazei 
tulul școlar, 
reflectat în mod direct în îm
bunătățirea activității de masă 
și de performanță a elevilor 
din Capitală. Cu toate acestea, 
în raport cu cerințele procesu-- 
iui de învățămînt, ca și cu sar
cinile, izvorîte din importante 
documente de partid, privind 
atragerea întregului tineret 
școlar în practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice și spor
tului se poate aprecia că în 
direcția amenajării și utilizării 
spațiilor și bazelor sportive nu 
au fost valorificate încă toate 
posibilitățile existente, că se 
mai manifestă neajunsuri si 
rămîneri în urmă. Această con
cluzie s-a desprins, printre al
tele, cu prilejul unei ședințe de 
Jtlcru inițiată, recent, de Co
mitetul municipal București al 
P.C.R., care a analizat princi
palele direcții de dezvoltare a 
educației fizice și sportului in 
fîndul copiilor și elevilor.

A rezultat că între diferitele 
Sectoare ale Capitalei continuă 
sa existe disproporții vizibile 
țn ceea ce privește baza ma
terială a sportului școlar și că 
această situație poate fi rezol
vată atît prin noi amenajări. 
Cit și prin creșterea gradului 
fie folosință a celor existente.

S-a arătat, de exemplu, că 
fn sectorul I platforma pati
noarului Floreasca îsi poate 
spori considerabil funcționali
tatea, asigurînd condiții de 
practicare a diferitelor spor
turi pe toată durata anului.

In sectorul II continuă să 
Be afle neclarificată situația 
Juridică a complexului sportiv 
„Cutezătorii". Deși Consiliul 
(municipal al organizației pio
nierilor, cu sprijinul și sub 
Îndrumarea organelor de 
partid au adus acestei baze,

al P.C.R. 
1973 a 

în municipiul 
dezvoltare conti- 
materiale ă spor- 
ceea ce, firesc, s-a

fostă a asociației sportive Si
rena, o serie de îmbunătățiri, 
totuși copiii, pionierii nu sînt 
întotdeauna beneficiarii tere
nurilor și spațiilor de joacă e- 
xlstente aici, apar uneori imix
tiuni supărătoare.

în sectorul III n-a intrat în
că în folosință bazinul de înot 
de Ia Liceul nr. 39. In sec
torul V n-au fost încheiate lu
crările de amenajare a bazei 
sportive de la Școala genera
lă nr. 190, în timp ce la com
plexul sportiv „Temerarii" lu
crările de întreținere lasă pe 
alocuri de dorit. în sectorul VI 
se așteaptă acoperirea bazinu
lui de înot de la Liceul „Di- 
mitrle Bolintineanu" (unul din
tre cele mai frumoase din Ca
pitală). Amenajări adecvate ac
tivității sportive a copiilor si 
elevilor sînt de efectuat, în 
completare, la satul de vacan
tă ,,Roșu“ și in cadrul școli
lor generale nr. 164 și nr. 203 
din sectorul VII.

Din informarea prezentată de 
tovarășul Nicolae Stancu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
municipal București pentru e- 
ducațle fizică și sport, ea și 
din analiza la care ne-am re
ferit a rezultat necesitatea u- 
nei mai bune colaborări pe li
nia folosirii judicioase a baze
lor sportive existente .(peste 
1 600 în cuprinsul Capitalei), 
copiii, elevii, tineretul studios

în general, urrhînd să aibă ac
ces organizat și gratuit pe te
renurile și în sălile de sport 
pentru desfășurarea procesului 
de învățămînt și practicarea u- 
nor discipline sportive.

In cuvîntul său,- tovarășul 
Nicolae Matei, secretar al Co
mitatului municipal București 
al P.C.R., a relevat, printre al
tele, importanța ce trebuie a- 
tribuită amenajării de baze 
sportive, spiritul gospodăresc 
care este necesar să existe în 
fiecare sector. Unele reușite, 
îndeosebi in domeniul amena
jării de bazine pentru înot, au 
scos în relief preocuparea mul
tor sectoare pentru o aseme
nea problemă, dar eforturile 
trebuie continuate. Se impune 
declanșarea unui schimb de 
experiență în direcția amena
jării și bunei întrețineri a ba
zelor sportive simple sau a 
complexelor sportive, acțiune 
care poate angaja pe toți cei 
interesați.

îmbunătățită permanent, di
versificată, folosită cit mai e- 
ficient, baza materială a spor
tului poate asigura în viitor 
condiții superioare pentru dez
voltarea sub toate aspectele a 
sportului școlar, pentru atra
gerea tineretului studios al 
Capitalei într-o activitate spor
tivă permanentă, cu multiple 
efecte pozitive în pregătirea sa 
multilaterală.

Echipa de oină a clubului Dinamo București, ciștigătoarea edi
ției din acest an a „Cupei României". în rindul de sus. de la 
stingă : C. Iancu (antrenor, maestru emerit al sportului), FI. Din
ei, Gh.
Bobeică .. _
Sirbu, I. Fundățeami, M. Andrușca, I. Minac și N. Păsărică. Lip
sește din fotografie sportivul E. Munteanu.

Ciulinaru, T. Perșinaru, Gh. Vlase (căpitanul echipei), Al. 
și G. Voicu ; în rindul de jos, de la stingă : I. Moise. T.

în „Cupa tineretului14

MIINE, FINALA DE TIR 
A DINAMOVIADEI

. Sîmbătă, de Ia ora 8,30, la 
Poligonul Băneasa se vor des
fășura întrecerile de tir ale 
dinamoviadei, contînd pentru 
finalele ediției de vară a „Cu
pei tineretului".

>• Duminică pe stadionul Di- 
■pamo (de la ora 8,30) — două 
interesante competiții de cros 
și triatlon atletic Ia care vor 
participa elevi ai școlilor bucu- 
reștene și sportivi ai asociațiilor 
Pinamo din Capitala.

„Cupa Dinamo“ la ciclism

FINALELE CAMPIONATELOR DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. I)

cipant va primi nota care să-i 
răsplătească, pe merit, pregă
tirea".

MIRCEA BIBIRE. antrenor 
la Sport Glub Bacău : „Aștept 
ca aceste campionate să re
flecte cit mai fidel munca in
tensă pe care noi, antrenorii, 
împreună cu sportivele, am 
depus-o în pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice. Desigur, ni
velul campionatelor ne 
ta și perspectivele pe 
avem la Montreal. Voi 
te bucuros dacă între 
vele care vor fi 
să 
Olimpice 
gimnastă 
nostru".

maxim la mijlocul lunii viitoa
re. In ceea ce privește lupta 
pentru titlu, consider că Ia in
dividual compus cele mai mari 
șanse Ie are Dan Grecu, în 
timp ce la unele aparate, ca 
de pildă la sol, șansele sînt de 
partea mai multor sportivi. 
Aștept o confirmare din par
tea lui Nicolae Oprescu".

84 de cicliști au luat ieri 
după-amiază startul în prima 
etapă a competiției internațio
nale „Cupa Dinamo", ultima 
competiție înaintea campiona
telor balcanice de ciclism care 
vor avea loc, săptămîna vii
toare, în Bulgaria. Etapa, 
programată pe șoseaua Bucu
rești — Oltenița, pe distanța 
de 102 km, a fost cîștigată la 
sprint de Costel Cîrje (Dina
mo), în maniera unui 
campion.

Dar, 
aspecte din desfășurarea 
cestei 
Plecați pe o vreme 

lateral.
concurs 
început cei de

să vă relatăm

mare

cîteva 
i a- 

alergări. 
însorită, 

răcoroasă, cu vînt slab 
. deci în condiții de 

excelente, cicliștii. Ia 
la Dinamo

interesante

Campionatele republicane de popice
va ară- 
care le 
fi foar- 
sporti- 

selecționale 
ne reprezinte Ia Jocurile 

se va număra și o 
pregătită la clubul

BADULESCU, an- 
Dinamo București : 

ultim test

MIRCEA 
trenor la 
„Doresc ca acest 
public la care participă gim- 
naștii noștri fruntași să fie o 
reușită. în ultima perioadă 
forma sportivă a componenți- 
lor lotului olimpic a început să 
crească vizibil și am încrede
rea că ea va atinge punctul

-I-.-'-'.-'--’,-/-
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VĂ a C.J.E.F.S. Galați : orga
nizarea permanentă în sezonul 
estival a unei competiții de 
selecție la caiac-canoe, „Vîsla- 
șul începător**. întrecerile, care 
au loc în fiecare duminică, se 
desfășoară la baza nautică mu
nicipală. « IN COMUNA CHIȘ- 
LAZ (jud. Bihor) localnicii, 
ajutați de numeroși cetățeni 
din satele învecinate (Mișca, 
Sirsig, Sînlazăr, Podușa etc) 
au amenajat un frumos strand 
cu apă termală. Ei au prestat 
peste 5 000 de zile de muncă 
patriotică, acoperind o bună 
parte din cheltuielile necesare 
pentru această lucrare. • S-A 
ÎNCHEIAT etapa finală a „Cu
pei tineretului** Ia atletism în 
județul ilfov (categoria 10—14 
ani). Pe primele locuri s-au 
clasat atleți de la școala ge
nerală nr. 1 Giurgiu, Școala 
generală nr. 4 Buftea și Școala 
generală Cornetu. • ÎN MUL
TE ASOCIAȚII SPORTIVE din 
Tg. Jiu au început tradițio
nalele întreceri ale campiona
telor de casă. La Voința, de 
exemplu, sînt în curs de des
fășurare întrecerile de volei și 
fotbal, iar la Cimentul și Să
nătatea se dispută campiona
tul asociației Ia popice și fot
bal, respectiv, handbal (f) și 
fotbal. • „CUPA ELECTRO
MUREȘ “ la orientare turistică 
a revenit în acest an, la se
niori, sportivilor Ghizela Ka- 
racsonyi (A.S. Farmacia Tg. 
Mureș) și M. Costea (Electro
mureș Tg. Mureș). • ÎN ORA
ȘUL MARGHTTA s-a desfășu
rat faza județeană (Bihor) a 
campionatului de volei ju
niori. O comportare foarte 
bună au avut echipele din

Orașul dr. Petru Groza, care 
s-au clasat pe primele locuri : 
Școala sportivă la fete și Gru
pul școlar la băieți. Antrenorii 
celor două formații sînt pro
fesorii loan Odeșteanu si 
Moise Pătroi. • LA BAZINUL 
DE ÎNOT apartinînd clubului 
de fotbal Corvinul Hunedoara 
a luat ființă un centru de în
vățare a înotului. Cei 80 de 
copii, între 6—14 ani, sînt ini
tial in tainele acestui util 
sport de către profesorii I. Sil
vestru și G. Purdea. • CEI 
MAI BUNI jucători de tenis 
din județul Dîmbovița pe a- 
cest an sînt : D. Stănescu și 
Liliana Iliescu (ambii de la 
Metalul Tîrgoviște) la catego
ria 15—16 ani și M. Petrișor 
(tot de la Metalul) la cat. 
17—18 ani. La finala campio
natului județean au participat 
jucători din Moreni, Pucioasa, 
Fieni și Tîrgoviște. • CASA 
DE CULTURĂ A SINDICATE
LOR din Sf. Gheorghe a găz
duit „Cupa Oltul" la șah. la 
care au evoluat concurenți 
din cinci orașe. Primele locuri 
au revenit șahiștilor din Satu 
Mare 10 p. Brașov 9,5 și Mier
curea Ciuc 8 p. * ELEVII DE _ . ------------- ------------------ 2

în 
să 
de

LA LICEUL MECANIC nr. 
SIBIU s-au angajat ca 
timpul vacanței de vară 
confecționeze patru mese 
ping-pong și să ajute la asfal
tarea terenurilor de handbal, 
volei și baschet din curtea 
școlii lor.

CORESPONDENȚI : T. Si- 
riopol, I. Ghișa, D. Moraru- 
Slivna, M. Băloi, I. Păuș, A. 
Pașcalău, I. Vlad, M. Avanu, 
Gh. Briotă și I. lonescu.

EFORTURI DEOSEBITE PENTRU REZULTATE BUNE
MANGALIA, 10 (prin tele

fon). Cele mai bune 12 echipe 
de popice, șase de fete și tot 
atîtea de băieți, clasate pe pri
mele trei locuri în seriile cam
pionatului Diviziei A, s-au re
unit pe arena din stațiunea 
Neptun pentru a-și disputa ti
tlurile de campioane ale țării. 
Sînt prezente în ultima con
fruntare a competiției cele mai 
bune sexteturi, care pe par
cursul celor 18 etape de cam
pionat au avut o comportare 
bună. Pe lîngă deținătoarele 
titlurilor, Voința Tg. Mureș (f) 
și Constructorul Galați (m), se 
întrec în turneul final 
București (cîștigătoarea 
Sud), Gloria București, 
met București, C.S.M. 
și Voința Cluj-Napoca 
mei ; Rulmentul Brașov 
clasată în seria Sud), 
București, Voința Cluj-Napoca 
(liderul seriei Nord), Electro
mureș Tg. Mureș și Metalul 
Hunedoara — la bărbați.

încă din jocurile primului 
tur (fiecare echipă susține cîte 
trei partide) s-a observat că 
participanții depun mari efor
turi pentru obținerea unor re
zultate bune, dar puțini dintre 
ei reușesc din cauza neacomo-

Voin(a 
seriei 
Laro- 
Reșița 
la fe- 
(prima 
Voința

dării cu pistele arenei. După 
primele două schimburi, fetele 
de la Laromet București se a- 
flă în frunte cu 802 p.d., ele 
avînd în junioara Olimpia 
Dragu (415 p.d.) cea mai pre
cisă jucătoare de pină acum. 
Urmează Voința Cluj-Napoca 
cu 784 p.d. și Voința Bucu
rești cu 776 p.d. La bărbați, 
actuala campioană — Construc
torul Galați (în care evoluează 
proaspeții campioni ai lumii I. 
Tismănar și I. Băiaș) — condu
ce după primele două perechi cu 
1862 p.d. Pe locurile următoa
re se află Electromureș Tg. 
Mureș cu 1791 p.d. și Voința 
București cu 1769 p.d.

Berlin apoi reprezentanții lui 
Ruda Hvezda Plsen au încer
cat să spargă coeziunea plu
tonului. Alergătorii de la Di
namo București, cei de la 
Steaua si de la CIBO Brașov 
sînt însă atenți și răspund 
prompt atacurilor. In felul a-, 
cesta caravana capătă aripi 
înaintînd pe șosea, uneori, cu 
o viteză de peste 50 km/h. 
La punctul de întoarcere de 
la km 59, arbitrii înregis
trează ordinea trecerilor : 
Uwe Freese (Dynamo Berlin), 
I. Dumitru (Dinamo ” 
Teodor (Dinamo I), 
(individual), N. Savu 
I) etc.

Pe cea 
cursei 
mai sus 
dentic și 
mai rapidă, astfel că 
orară generală, înscrisă 
dreptul învingătorului de eta
pă, C. Cîrje, este de 44,030 
km. Cu puțin înainte de 
punctul de sosire întregul 
pluton de cicliști a fost sto
pat, aproape 5 minute, de o 
barieră de cale ferată. înain
tea sosirii încep tatonări’e 
pentru sprintul final. Cicliștii 
se răsfiră, Costel Cîrje găseș
te un culoar bun, sprintează 
puternic și cîștigă în aplau
zele asistenței. Costel Cîrje a 
fost cronometrat cu 2 h 18:54. 
El a fost urmat, în același 
timp, de 2. V. Teodor (Dina
mo ,1), 3. G. Negoescu (Steaua 
I), 4 S. Suditu (Olimpia), 
V. Hie (Dinamo I), 6. 
fora (Steaua II). ~ '
vrilă (Steaua 
dor (Olimpia)

Astăzi, are 
cu startul la 
km. 7, pe 
rești — Alexandria (120 km).

II), V.
St. Dinu 
(Dinamo

de a doua 
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PE MICUL ECRAN
• VINERI 11 IUNIE, oro 16,00

— „Trofeul Tomis" la volei femi
nin : România — Cuba (inregis- 
trare).

• SIMBATA 12 IUNIE, ora 15,15
— POLO : România — Iugoslavia 
(Campionat balcanic). Rezumat 
înregistrat, comentat de Adrian 
Vasiliu ; ora 15,30 : CICLISM PE 
GLOB — montaj prezentat de 
Hristache Naum ; ora 15,45 — 
AUTOMOBILISM : Marele Premiu 
de ta Monte Carlo pentru Cam
pionatul mondial al piloților de 
formula unu. Comentator Andrei 
Bacalu.

• DUMINICA 13 IUNIE, ora 
16,30 — GIMNASTICA: selecți- 
unl din finalele pe aparate ale 
campionatelor naționale. Comen
tator Gabriel Bădescu ; ora 17,30
— FOTBAL : F.C. Constanța — 
Olimpia Satu Mare (Divizia A). 
Transmisiune directă de la Con
stanța. Comentator Radu Urzi- 
ceanu. (In pauză, rezumatul înre
gistrat al meciului de rugby Fa
rul — Dinamo, comentat de A. 
Groman).

5. 
To- 
Ga- 
Tu-

I.
N.

III), 8. Gh.
etc.
loc etaoa a 
ora 15,30 de la 
șoseaua Bucu-

Ii-a,

Gheorghe ȘTEFANESCU

COMPORTARE SLABĂ A 
ATLEȚILOR ROMÂNI LA MILANO 

La Milano s-a încheiat triun
ghiularul atletic dintre echipele 
masculine ale Italiei, Poloniei și 
României. Atleții polonezi au 
dominat concursul, obtinînd 
victorii categorice în ambele 
meciuri : Polonia — Italia 128— 
81, Polonia — România 128,5 — 
82,5. Formația Italiei a întrecut 
reprezentativa noastră cu 112— 
98.

Tn ziua a doua sportivii ro
mâni au evoluat, cu puține ex
cepții, la un nivel nesatisfăcă- 

o singură 
— 3 000 m obstacole, prin 
Lupan (Paul Copu s-a 
al doilea). Să notăm, 1o- 
revenirea lui Gheorghe 

cu un

tor. Ei au cîștigat 
probă
Petre 
clasat 
tuși,
Ghipu, sosit al doilea, 
timp bun, la 800 m, precum și 
prima aruncare peste 80 de me
tri din acest sezon a lui Gheor
ghe Megelea. Rezultate din 
ziua a doua : 200 m : Voronin 
(Polonia) 20,8, Nowosz (P) 20,8, 
Toma Petrescu 21,1, ~
Sușelescu 21,1, 800 m : Gnippo 
(Italia) 1:46,9, Gheorghe Ghipu 
1:47,0, Gesicki (P) 1:47,9, Nico
lae Onescu 1:49,7, 5 000 m : Or- 
tis (I) 13:46,4... 3. Cătălin An- 
dreica 14:02,0... 5. Florea Sandru 
15:05,8, 400 mg : Hewelt (P) 
50,2... 4. Dorin Melinte 51,6... 6. 
Iosif Korodi 52,7, 3 000 m obsta-

cole : Petre Lupan 8:30,0, Paul 
Copu 8:30,0, Ligarski (P) 8:46,4, 
4 x 400 m : Polonia 3:05,4, Italia 
3:10,0, România 3:21,4, triplu** 
salt : Biskupski (P) 16,36 m,
Joachimowski (P) 16,08, Bedros 
Bedrosian 16,08, Siega (I) 16,00 
m, Carol Corbu 15,84 m (!), 
prăjină : Kozakiewicz (P) 5,50 
m... 3. Nichifor Ligor 5,00 m, 
Dinu Piștalu 4,90 m, greutate : 
Kropelny (P) 18,76 m... 5. Ma
rin Iordan 17,60 m... 6. Gheor
ghe Crăciunescu 17,30 m, suli
ță : Bielczyk (P) 83,90 m,
Gheorghe Megelea 81,58 m, Ca
rol Raduly 77,12 m.

CAMPIONATELE JUNIORILOR 
LA BUCUREȘTI

Claudiu

Campionatele republicane ale 
juniorilor de categoria I se vor 
desfășura pe stadionul Republi
cii din București la 3 și 4 iulie, 
întrecerile de decatlon și penta
tlon vor avea loc pe același sta
dion la 1—2 iulie.

• Sîmbătă și duminică, pe 
stadionul Republicii din Capi
tală se desfășoară campionatele 
republicane școlare.

• In cadrul unui concurs 
desfășurat la Riga, Elena Tărîță 
a alergat 400 m în 54,5.
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de stranie 
din logica 
ă expresie 
plă : „jocul 
f. De ce-o

„băiatul" n-a mai știut, de 
bine ce „lucrase" atît de fru
mos mingea aceea, dacă să 
tragă sau să paseze. A pasat, 
Dudu n-a văzut și a venit 
1—3 ! La 1—1 iar s-a trecut 
la atac și a venit 2—4, ba 
unii zic că putea fi și 3—4, 
ceea ce — după părerea mea 
— nu schimbă esența pro
blemei : problemele tehnice 
și tactice ale fotbaliștilor 
români nu-s atît de grave 
ca ' acele psihice și morale.

Fragilitatea psihologică a 
jucătorilor noștri e mult mai 
dureroasă decît imprecizia 
paselor lor, inocența marca
jului sau
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IN COMPLETAREA CRONICILOR

NOTE... NOTE... NOTE.

FINIS DE CAMPIONAT
MULTE

(Urmare din pag. I)

NEPREVĂZUTE

ACEA FAZA
DIN MINUTUL 71

Meciul de. la Iași, primul ca 
importanță în lupta pentru rămî- 
nerea în Divizia A, anunța ca 
protagonistă echipa locală. Dar, 
în teren, echina care a apărut în 
prim plan a fost C.F.R.; cu știu
ta sa pricepere de a acoperi te
renul, cu o mare disciplină tacti
că, dublată de o perfectă sporti
vitate, formația antrenată de dr. 
C. Rădulescu, a adus principala 
contribuție Ia aspectul spectacu
lar — altfel destui de sărac — 
al întilnirij de pe stadionul din 
Dealul Copoului. Așa cum subli
niam si în cronică, ea putea ob
ține un rezultat de egalitate pe 
care îl merita. „Astăzi am avut 
șansă, după multe întîlniri în 
care cursul întrecerii ne-a fost 
nefavorabil, în care am pierdut 
prin autogoluri determinante pen
tru rezultat4* ne declara antreno
rul Ilie Oană.

O chestiune mult 
dună jocul Politehnica 
e faza din min. 71. Tn fapt nu e 
vorba de o anulare de gol, deoa
rece arbitrul M. Buzea fluierase 
în momentul cînd s-a produs 
acea ,,întîlnire“ Stan—Popa—Sofi- 
an si în care portarul gazdelor 
a fost jenat, dună oninia condu
cătorului jocului. Clujenii nu
s-au oprit însă «d au trimis min
gea în plasă. Din ceea ce am
observat noi în momentul desfă
șurării fazei, din faptul că ata
cantul Popa a căzut, accidentîn- 
du-se ușor, în faza cu pricina, 
dovadă că a existat o ciocnire 
între el si portar, înclinăm 
dăm credit deciziei arbitrului 
centru susținută si de arbitrul 
linie I. Chilibar. (Ef. I.)

INFRÎNGEREA LIDERULUI 
Șl CAUZELE El

Steaua n-a mai rămas singura 
neînvinsă în această primăvară și 
mulți se întreabă care sînt cauzele 
eșecului de la Craiova. Fără a di-

mînua
miercuri, __________
lor (mai puțin Brjrneanu, Desețnicu 
si chiar Bălăci, muit prea duri) tre
buie să recunoaștem că nici liderul 
n-a mai prezentat acel joc viu, alert 
și angajant cu care cucerise atîtea 
puncte . și aplauze. Steaua a părut 
miercuri, la Craiova, o echipă satu
rată, mulțumită cu sine, o formație 
care, știind că nu mai poate pierde 
titlul, _ n-a mai fortat jocul. Și 
această stare psihică trebuie refuzată 
de campioni, pentru că, de acum 
înainte, vom privi Steaua, nu atît 
ca formația care a cîștigat campio
natul, cît — mai ales — ca echipa 
care ne va reprezenta în ,,Cupa
camoionilor europeni". Iar, din acest 
unghi, erorile elementare ale apără
rii, în special ale lui Anghelini șî 
Someș în fazele marcării celor doua 
goluri de către Oblemenco 
nestingherit în careu I) pot 
zenta semnalul de alarmă 
reactivizarea unui lider care 
să-si onoreze blazonul, indiferent de 
adversar sau de avantajul de puncte. 
Pentru că, vorba antrenorului Em. 
lenei, „Steaua nu se pregătește pen
tru o eventuală șansă în tragerea la 
sorți a cupelor europene din 6 iu
lie, ci pentru a urca treptele Cupei 
campionilor continentului I* (M.M.I.)

meritele învingătorilor da 
remorcobilî pentru ambiția

unde echipa gazdă nu a pier
dut nici un punct în acest re
tur de campionat. Ceva mai 
avantajate față de celelalte 
partenere de suferință, pe care 
le preced în clasament, F. C. 
Argeș, Jiul si Rapid simt însă 
și ele amenințarea retrogradă
rii. dar au perspectiva obține
rii de noi puncte în jocul pe 
care fiecare dintre ele îl mai 
are de susținut pe teren 
priu, puncte care le. pot 
acestora salvarea.

Incertitudinile persistă, 
dar. cu două etape înainte de 
final, asupra unor zone-cheie 
ale clasamentului si limpezirea 
lor va fi 
nată pînă 
aici, însă, 
teres cu _ .. _ ... 
luiui urmăresc finalul acestei 
ediții de campionat. Un cam
pionat care nu ne-a adus 
tisfaețiile așteptate pe plan 
litativ și nici pe acela al 
prezentării internaționale, 
care a prilejuit și prilejuiește 
încă o luptă dramatică, plină 
de neprevăzut, pentru anumite 
poziții ale ierarhiei finale, 
luptă care place, desigur, iubi
torilor fotbalului si în care sînt 
angajate majoritatea divizio
narelor A.

dacă îl va susține pe teren 
propriu, în compania liderei 
clasamentului. Situația a deve
nit la fel de grea și pentru 
F. C. Olimpia Satu Mare, care 
nu a reușit să 
dea rezultatul 
poate, îl spera, 
acum decît să 
eași iluzie pentru noua sa de
plasare. la Constanța, unde, 
însă, nu-i va fi, de asemenea, 
deloc ușor, deoarece nici gaz
dele de pe litoral nu sînt, în
că, ferite complet de griji. 
Deși miercuri au realizat vic
torii deosebit de prețioase pe 
propriile terenuri, atît U.T.A., 
cît și Politehnica Iași sînt 
încă și ele departe de a fi 
puse la adăpost. Afirmația ține 
seama mai ales de faptul că 
arădenii urmează a se con
frunta cu două dintre echipele 
ce vizează participarea la 
„Cupa U.E.F.A." (pentru a fi 
oricum sigure de prezența lor 
într-o competiție europeană în 
eventualitatea nereușitei în 
„Cupa României"), și anume 
Sportul studențesc si A.S.A. 
Tg. Mureș, în timp ce pe ie
șeni îi așteaptă un meci foar
te greu pe stadionul Steaua,

slăbiciunea în due
luri și șuturi. Pase, 
șuturi, driblinguri, 
idei se pierd nu 
atît din neștiință 
fotbalistică, din teh
nică proastă (prin 
asta nu vreau să 
spun că în acest 
domeniu stăm mi
nunat) cît mai ales 
din suflet prea 

mult speriat, din intimidare 
în fața adversarilor, din trac 
(Fazekaș va ajunge „un 
caz"... ?), din mare nesigu
ranță nervoasă. Așa se ex
plică situația paradoxală că 
ne punem pe picioare abia 
cînd situația e pierdută și 
pierdem cînd totul ne încre
dințează că vom cîștiga. La
bilitatea psihologică (și par
că nu numai Ia fotbaliști, 
dar vezi și voleibaliștii care-i 
pot învinge pe sovietici in
tr-un turneu amical însă 
foarte tare, vezi chiar și 
handbaliștii care „trebuie" să 
piardă Ia polonezi pentru a 
scoate două rezultate admi
rabile la sovietici și iugo
slavi, „venind" de la 2—8 !), 
„căderile" nervoase și ela
nurile tîrzii, dificultățile în- 
tr-o concentrare susținută pe 
durata unei dispute, seriozi
tatea supremă a actului 
sportiv sînt probleme prea 
încruntate pentru a nu le 
îmblînzi — din aceeași nai
vitate sus-citată — cu ima
ginea Maricicăi Puică și a 
Nataliei . Andrei, intr-un 
sprint final, cot la cot, sub 
ploaie, tot în Italia, fără 
adversare, luptînd pentru a- 
cea abstracție a gloriei. Su
perb !

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

obțină la Ora- 
egal pe eare, 
nerămînîndu-i 

nutrească ace- pro
ofed

așa-

aproane sigur amî- 
în ultima rundă. De 
rezultă si marele in- 
care iubitorii fotba-

sa- 
ca- 
re- 
dar

discutată
— C.F.R.

Să 
de 
de

(lăsat 
repre- 
pentru 

trebuie
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17E SPORTURILE

AGERE

PREGĂTI
RII C.E. DE 
âni de la 

(un turneu

N U.R.S.S., 
.UNGARIA, 
VALEA LOIRE! > 
E Șl BANI

ERASTRĂU 
duminică, 
î a cam- 

canotaj re
start în a- 
ror schifiș- 
ea loc Ia

con- 
poț- 

a 31-a, va 
circuit pe 
rile se vor 
, cu probe 
copii, ju- 
este orga-

BUCUREȘTI 
BYSTRICA 

Cehoslova- 
amical dis- 
INALISTELE 

CANE PEN- 
p. Botoșani 
amo Bucu- 
sp. Tîpcjo- 
Tg. Mureș 
Mare (G. 

i (Em. Ni- 
Sibiu (M. 
. Pasnicu), 

ță), Șc. sp. 
, Olimpia 
). Șc. sp. 
). Turneele 
acău, între

internațional organizat de federația 
iugoslavă, la Kladove. Antrenorii E. 
Bălănescu și C. Petrescu însoțesc ur
mătorul lot de sportivi : N. Zamfir, 
C. Drăghicî, C. Arapu, S. Negrișon, 
M. Luță, Al. Grosu, I. Draica, I. Ră- 
duțescu și G. Isa. Concursul se 
fășoară de azi, pînă duminică.

ORIENTARE vineri și 
TURISTICĂ

1 Mal de 
nala pe țară

des-

S1M- 
des- 

Băile 
fi- 
La 

din

BÂTĂ se va 
fășura la 

lîngă Oradea 
a Voințiadei. 

întreceri vor participa sportivi __
20 de județe și municipiul București, 
cîștigătorii fazei de zonă a compe
tiției. Printre finaliști se află nume
roși maeștri ai sportului și sportivi 
cu categoria I de clasificare. (I. GHI- 
$A — coresp.).
pi înnv $l ,N ACEST an, compe- 
■'vUDY tiția organizată de Ministe-
rul
municațiilor 
subordinea 
o frumoasă , . . ......    _
revenit echipei Grupului școlar M.M.R. 
București, antrenată de Constantin 
Vasile. Pe locul următor s-a clasat 
formația Gr. șc. M.M.R. Cluj-Napoca, 
pregătita de Alexandru Ștefu (un a- 
mânunt demn de reținut : cei doi 
profesori sînt tehnicienii lotului repre
zentativ de juniori). In continuarea 
clasamentului : Liceul NAVROM Ga
lați (antrenor : Ion Mandache), Gr. 
șc. P Tc. Oradea (antrenor : Ștefan 
Szwerczak) și Gr. șc. P. Tc. Bacâu 
(antrenor : Vasile Pascal), aceasta 
din urmă echipă meritind un prefhiu 
pentiu tehnicitate.

Transporturilor 
pentru 

sa s-a 
reușită.

șl Teleco- 
școîile din 
bucurat de 

Primul Ioc a

P. Tc.

osport informează
ClȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 4 IUNIE 1976

EXTRAGEREA T ! Cat. 
variante Dacia 1 300 ; cat. 
a 16.833 lei ; cat. 3 : 21,40 
iei ; cat. 4 : 28.30 a 1666 
5: 82,80 a 596 lei ; cat. 
a 28.3 lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

I :

LOTO

2.80
2,80

2.202 
cat.

76.389

EXTRAGEREA A jT-a : Cat. B : 
2 variante 25% a 8169 lei și 7 
variante 10% a 3.267 lei ; cat. C: 
13.90 a 2.821 lei ; cat. D : 19,80 a 
1.980 lei ; cat. E : 54,75 a 716 lei ; 
cat. F : 164,75 a 238 lei ; cat. X : 
1.713,25 a 100 lei.

RAPORT CATEGORIA A : 70.390 
lei

Autoturismele Dacia 13Oo de la 
categoria I au fost obținute 
Corn an Ni-colae din Ghelar — 
nedoara și Sipatchin Iacob 
C.A. Roseti — Tulcea.

de 
Hu- 
din
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Dupâ meciurile selecționatei divizionare B

0 ACȚIUNE CARE MERITĂ TOATĂ ATENȚIA
In dubla lor confruntare, de 

la Karlovo și Alexandria, se
lecționatele Diviziilor B din 
România și Bulgaria și-au îm
părțit victoriile și. coinciden
ță, chiar la același scor : 2—1. 
Dincolo de aceste rezultate 
(care, normal, au importanța 
lor) merită a fi subliniată uti
litatea acestor întîlniri, chema
te să prezinte și să exprime 
valoarea fotbalistică a eșalo
nului secund la ora respectivă. 
Din păcate, marți, la Alexan
dria, antrenorii V. Blujdea și 
Al. Constantinescu n-au putut 
alinia cel 
„11“ 
de. 
ghel 
bili 
înlocuit, chiar în ziua meciu
lui, cu Tiuș, de la „Unirea" 
Alexandria). S-a apreciat apoi 
ca jucătorii din echipele aflate 
în lupta pentru promovare sau 
evitarea retrogradării șă nu fie 
solicitați, deși aceștia, de marți 
pînă duminică — excluzînd e- 
ventualele cazuri de acciden
tări — aveau tot timpul să se 
refacă. Ne gîndim la unii ju
cători de la Progresul, F. C. 
Corvinul Hunedoara. Șoimii Si
biu.

In aceste condiții, si avînd 
și puține jocuri și antrenamen
te împreună, echipa noastră a 
suferit la capitolul omogeni
tate, joc colectiv. S-a simțit 
lipsa de sincronizare, mai ales 
la fundașii centrali, de colabora
re a înaintașilor ca și 
partimentelor. 
ansamblu, evoluția echipei a- 
iiniate marți s-a situat sub aș
teptări. Antrenorul federal 
Banciu ne spunea că la Karlo
vo. „în altă componență, for
mația noastră a jucat mult mai 
bine". Adevărul e că jucătorii 
noștri au avut în față o echi
pă mult mai bună, cu o va
loare de ansamblu superioară. 
Jucătorii bulgari au arătat ca
lități fizice excelente, un joc 
de pase foarte bune, o tehnică 
superioară. In plus, 
s-au dovedit mai bine

mai 
al diviziei 
De pildă, 
și Ene au 
(ultimul a

reprezentativ 
noastre secun- 
Petrovici, An- 
fost indisponi- 
trebuit să fie

a com-
Iată de ce, in

E.

aceștia 
clădiți

ACTUALITĂȚI
• MECIUL IRAN — ROMANIA 

LA 1 IULIE, LA TEHERAN. La 
1 iulie se va desfășura la Tehe
ran partida amicală dintre selec
ționatele Iranului și României, care 
încheie sezonul de 
al reprezentativei

• PROGRESUL
F.C.M. GALAȚI 4—1 
partidă amicală s-a 
amiază, _ ___“___ __  __
Staicovicl. Ambele formații au rulat 
efectivele de jucători din partidele 
oficiale. Golurile 
fost realizate de 
Țevi (min. 50 — 
Mihai (min. 54), 
Pentru oaspeți a 
(min. 47).

primăvară-vară 
tării noastre. 
BUCUREȘTI — 

(1—0). Această 
jucat ieri după- 

pe stadionul din str. dr.

fizic. V. Petrov și O. Pctrov 
avînd chiar alură de baschet
baliste Nu ne-a fost greu — 
astfel — să sesizăm valoarea 
bună a diviziei secunde din 
tara vecină. Jocul acestei e- 
chipe se explică și prin fap
tul că. de mai bine de un an, 
ea se pregătește în comun, dis
pune de un nucleu de jucători 
din care pleacă cei promovați 
la A și vin alții, remarcați ul
terior. Or, la noi, această ac
tivitate privind depistarea _ și 
angajarea în jocuri internațio
nale a fotbaliștilor de Divizia 
B este încă Ia început. Aceas
ta nu scuză, însă, insuficiențele 
arătate de fotbaliștii folosiți 
marți la Alexandria, carențe 
care persistă în fotbalul nos
tru, cum ar fi lipsa dc anga
jament fizic în duelurile pen
tru balon, slabul marcaj în fa
zele de apărare, imprecizia șu
turilor la poartă, ratările din 
poziții favorabile (Nucă. Smidt, 
Fildan, Bezman sau Sava). In

plus, Nucă și Koller, aflat* 
printre jucătorii remarcați, au 
arătat o greșită orientare tac
tică, prin „cărarea" balonului 
zeci de metri și pierderea Iui 
în preajma careului advers.

Fără îndoială, testele de la 
Karlovo și Alexandria au ofe
rit tehnicienilor noștri posibi
litatea de a vedea la lucru pe 
cîtiva dintre cei mai talentați 
fotbaliști din eșalonul secund, 
succeptibili de a fi promovați 
în Divizia A. Desigur mai sînt 
si alti jucători de reală pers
pectivă. care în viitorul apro
piat pot face obiectul selecți
ilor. Pentru echipa noastră, a- 
ceste testări vor continua, căci 
federația intenționează să per
fecteze meciuri cu selecționa
tele similare din Cehoslovacia, 
Ungaria. Iugoslavia, Turcia. 
Dar acțiunea merită mai mul
tă atenție, mai ales din partea 
cluburilor

Meciul cu Dinamo, denumit 
plastic în programul special edi
tat de organizatori ca „meciul- 
magnet", a umplut pină la refuz 
stadionul ..23 August" din Bacău. 
Cuvinte elogioase la adresa oas
peților, îndemnuri pentru specta
tori de a aplauda deopotrivă pe 
învingători si învinși, invitație la 
obiectivitate deplină, lată, în li
nii mari, ceea ce se cerea de la 
asistență în program si în „ilutu- 
rașil" distribuiți spectatorilor. Pe 
prima pagină a programului era 
reprodusă fotografia echipei Di-

• namo, trimisă de bucureșteni 
clubului băcăuan, însoțită de un 
salut cordial adresat localnicilor. 
Toate acestea au fost completate 
de măsurile exemplare de ordi
ne dc ia stadion, dc sportivitatea 
deplină existentă pc terenul de 
joc, dc arbitrajul excelent al săt- 
mărcanului Otio Andereo și de 
atitudinea unei mari părți din 
public, care, chiar la infringere, 
i-a aplaudat pe învingători. Pen
tru eforturile organizatorilor, nota 
10. Eficiența muncii acestora, ar 
crește considerabil dacă si acea 
parte a galeriei dc la tribuna a 

doua, miercuri nepoliticoasă în 
multe momente cu oaspeții, și-ar 

schimba... repertoriul. (S.T.)

SAPTAMiNA VIITOARE
MECIURI ATRACTIVE

IN „CUPA ROMÂNIEI"

Constantin ALEXE

Finalul palpitant al campionatu
lui se interferează, miercuri 16 
iunie, cu atractive partide din ca
drul ..optimilor" Cupei României. 
Iată programul și localitățile unde 
vor avea loc aceste meciuri : 
BUCUREȘTI : Progresul — Rapid; 
TIMIȘOARA : Universitatea Cra
iova — U.T.A. ; SIBIU : A.S.A.'
Tg Mures — .,U“ Cluj-Napoca ; 
TG. MUREȘ : F. C. Bihor — Le- 
tea Bacău ; DEVA : F.I.L. Orăș- 
tie — Steaua : CÎMPUNA : Jiul — 
C.S.U. Galați ; RM. VÎLCEA î 
F. C. Argeș — F.C. Baia Mare ; 
CRAIOVA : Politehnica Timișoara 
— Sportul studențesc.

RECONSIDERAREA MUNCII CU 
LA POLITEHNICA TIMIȘOARA

SCHIMBUL DE MÎINE
reconsiderare a activității în 
sfera eșalonului de perspectivă 
de la „Poli" Și aici am putea 
sublinia saltul echipei de ju
niori republicani, de pe locul 10, 
în turul campionatului, pe locul 
4 în prezent ; promisiunile de 
afirmare ale unor tineri jucă
tori ca Roșu, Sîrbescu. Șunda 
și Mușat, trecuți prin filiera de 
selecție a lotului național de 
juniori : numărul relativ cres
cut — în raport cu anii prece
dent! — al acelora care tind, 
realmente, să depășească grani
țele mediocrității. Printre aceș
tia : Nichici, Roșea II. Farka. 
Moldovan. Turnureanu și încă 
mulți alții.

Rămîne de văzut, desigur, în 
ce măsură tot ceea ce deocam
dată. reprezintă bune intenții 
și speranțe se va realiza în 
viitorul apropiat sau mai înde
părtat. Pentru că nu trebuie 
omis faptul că, dincolo de stră
daniile pe plan organizatoric și 
instructiv. în munca de formare 
a fotbaliștilor un rol mare îl 
au — așa cum remarca și an
trenorul T. Itineanțu — pe de 
o parte, depistarea și selecția 
timpurie (la 8—10 ani) a celor 
mai dotate elemente ; iar pe de 
altă parte, cultivarea pasiunii 
pentru fotbal cu mijloace edu
cative adecvate. în așa fel îneît 
în perioadele de cumpănă ale 
dezvoltării sportive să primeze 
opțiunea celor mai buni pentru 
ideea de performanță, iar „pier
derile" valorice să poată fii, pa 
cit posibil, evitate.

Mihai IONESCU

Evident, o situație care dă de 
gîndit, dar care — după cum se 
prezintă lucrurile în ultima vre
me — tinde, se pare, a-și găsi 
o soluționare în spiritul adevă
ratelor interese ale fotbalului 
timișorean și, în primul rînd, 
ale clubului universitar din a- 
cest oraș. Pledează în sprijinul 
unor astfel de afirmații o serie 
de constatări desprinse dintr-o 
recentă vizită făcută la fața 
locului. Este vorba, printre al
tele, de eforturile conducerii 
clubului Politehnica care — așa 
cum ne spunea vicepreședintele 
acestuia, Ion Ghidei — își în
dreaptă atenția, în primul rînd, 
în direcția îmbunătățirii cadru
lui material al instruirii tine
rilor fotbaliști, prin extinderea 
spațiului de antrenament și joc 
în zona complexului sportiv 
„1 Mai". De asemenea, trebuie 

• remarcată și grija manifestată 
pentru asigurarea unei încadrări 
corespunzătoare centrului de 
fotbal în structura căruia func
ționează un număr de 8 echipe 
— două de juniori și 6 de copii. 
Astfel, ca antrenor coordonator 
a fost numit, la începutul aces
tui an, Tiberiu Itineanțu, teh
nician cu recunoscute calități 
profesionale și pedagogice, care 
alături de colegii săi C. Flo- 
rescu, C. Bodo și V. Gaboraș 
lucrează cu mult entuziasm Ia 
formarea viitoarelor cadre ale 
fotbalului studențesc timișorean.

Există și unele prime indicii 
ale unui proces, incipient, de

Centrul de copii și juniori al 
clubului Politehnica Timișoara 
împlinește în vara aceasta 3 
ani de existență, care se supra
pun, în timp, cu perioada ce a 
urmat revenirii în prima divi
zie a formației studenților ti
mișoreni. De fapt, activitatea lui 
a început încă din anul 1969, 
de cînd a luat ființă pe lîngă 
clubul Progresul, situat, nu în- 
tîmplător, în cartierul unde pe 
vremuri a activat o mare echipă 
în soccerul nostru, Ripensia. In 
realitate, deci, au trecut în 
total 7 ani de instruire organi
zată și, totuși. Ia un bilanț — 
care nu ne obligă la prea multe 
eforturi pentru a stabili adevă
rul — se poate trage concluzia, 
deloc îmbucurătoare, că în ce 
privește producția de fotbaliști 
timișoreni pentru nevoile per
formanței, realizările sînt cu 
totul nesemnificative. Ceea ce 
a făcut ca, în ultimul timp, tra
diția promovării unor elemente 
de valoare din pepiniere proprii 
să fie înlocuită cu obiceiul de 
a importa, de ici, de colo, di
verși jucători, unii dintre ei cu 
„cărți de vizită", insuficient o- 
norate ulterior de prestația în 
teren. Elocvent, în acest sens 
este și faptul că, din actualul 
lot al Politehnicii, un singur 
component al acestuia. Mayer, 
este produs sută la sută „Poli", 
iar alți cîțiva, deși localnici, 
cum ar fi Floarcș, Cotec, Bela
nov sau Bungău provin de Ia 
C.F.R. sau U.M.T.

au
22),

FI.
70).

bucureștenilor
I. Sandu (min. 
din 11 
Turbatu (min. 

marcat Bezman 
(Pavel PEANA, coresp.).

m.),



CONSTANȚA, 10 (prin tele
fon). In fața unui numeros 
public, în Sala sporturilor din 
localitate au continuat întrece
rile din cadrul „Trofeului To
mis" la volei feminin, compe
tiție care se bucură de un ca
dru organizatoric ireproșabil.

In partida de debut a celei de 
a doua zile au evoluat formați
ile U.R.S.S. și Bulgariei. Ca și 
în meciul precedent, reprezen-

PROGRAMUL DE AZI

Ora 18.00 :
U.R.S.S. — Cuba 
Bulgaria — Cehoslovacia 
România are zi de odihnă.

tativa sovietică s-a impus net 
cu 3—0 (5, 4, 6). Echipa lui
Ghivi Ahvlediani, campioană o- 
limpicâ, a practicat un joc si
gur, combinativ, cîștigînd în 
mai puțin de o oră de joc. Au 
arbitrat bine V. Chioreanu și 
8. Popescu (România).

Cu deosebit interes a fost aș
teptat meciul dintre echipele 
României și Cubei. Deși au e- 
voluat ceva mai bine decît în 
partida precedentă, cea cu for
mația Bulgariei, jucătoarele 
noastre n-au reușit totuși să

Turneul masculin de Ia solia
% ■!■■■■! ■..........  —

SUCCES NET, 3-0, ÎN MECIUL CU CUBA
1 Turneul internațional mascu
lin de la Sofia, la care parti
cipă și reprezentativa masculină 
a României a programat ieri 
primele partide din cadrul se
riilor. în meciul de debut, vo
leibaliștii noștri au făcut o 
partidă bună, învingind cu 3—0 
(14, 10, 10) formația Cubei. Jo
cul a fost frumos și spectacu
los în cea mai mare parte. 
Sextetul trimis în teren de an
trenorii Nicolae Sotir și Gheor- 
ghe Eremia s-a impus prin te
nacitate și omogenitate în fie
care final de set. In echipa 
României au fost folosiți : Mir
cea Tutovan, Marian l’ăușescu, 
Sorin Macavei, Laurcnțiu Du- 
mănoiu, Corneliu Oros, Petre 
Ionescu (Viorel Balaș și Adrian 
Arbuzov). Astăzi reprezentativa 
României urmează să întîl- 
nească pe cea a Iugoslaviei în- 
tr-un meci care va decide ciș- 
tigătoarea seriei. Mai apoi, a- 
ceasta va evolua în finala com
petiției, pentru locurile 1—2, în

OLIMPIC
PESTE 500 DE SPORTIVI 
SOVIETICI LA START I

Una dintre cele mai nume
roase delegații sportive la 
Montreal va fi aceea a Uniu
nii Sovietice. Cei circa 500 de 
reprezentanți ai U.R.S.S. vor 
Jua startul la toate discipline
le prevăzute in programul 
jocurilor în afară de hocheiul 
pe iarbă 1 Printre cei 500 se 
află numeroși campioni olim
pici, ca atleții Borzov, Melnik, 
Braghina, Sancev, Avilov și 
Cijova, halterofilul Alekseev, 
gimnastele Turișceva și Kor
but, poloiștii Dreval și Barka
lov, baschetbalistul Belov, pen- 
tatlonistul Lednev etc. De no
tat că 75 la sută din numeroa
sa delegație sovietică sînt ti
neri intre 17 si 24 do ani !

PROGRAM CULTURAL 
LA MONTREAL

Programul cultural al celei 
de-a 21-a ediții a J.O. de vaiă 
de la Montreal va cuprinde o 
gamă variată de manifestări ce 
vor debuta la 1 iulie cu o se
rie de concerte de muzică u- 
șoară. Festivalul folcloric cana
dian, manifestare oficială a 
Olimpiadei, va avea loc între 
48 și 31 iulie în Piața Națiuni
lor. în jurul bazelor sportive 
elimpice si în alte puncte ale 
orașului vor fi oferite sporti- 

facă față puternicei garnituri 
cubaneze. După un început pro
mițător al voleibalistelor român
ce, ceea ce a făcut ca în prima 
parte a setului I să aibă con
ducerea, cubanezele s-au deta
șat prin atacuri necruțătoare, a 
căror eficiență a fost sporită și 
de excelenta detentă a tuturor 
componentelor sextetului. Ele 
au acumulat punct după punct 
încheind victorioase setul. Mai 
echilibrat, în a doua sa parte, 
a fost setul următor, dar ero
rile — cel mai adesea copilă
rești — săvîrșite de românce 
le-au permis adversarelor să 
ridice avantajul la 2—0 la se
turi. Cel de-al treilea set a fost 
dominat tot de echipa antrena
tă de Eugenio George care a 
ciștigat detașat, adjudeeîndu-și 
cu aceasta victoria în meci : 
3—0 (8, 12, 7). Arbitrii I. Pan
teleev (Bulgaria) și J. Prokes 
(Cehoslovacia) au condus bine 
următoarele formații : ROMÂ
NIA — Gabriela Popa (Marile- 
na Grigoraș), Constanța Bălă- 
șoiu, Margareta Bako, Irina 
Petculeț (Aurora Popența, Ma
ria Rusu, Luxa Racovițan), 
Victoria Banciu, Liliana Pașca ; 
CUBA — Mercedes Pomares, 
Mercedes Perez, Miriam Herre
ra, Imilcis Tellez, Lucila Urgue- 
lles (Melania Tartabul), Nelly 
Barnet.

Emanuel FANTANEANU

compania învingătoarei din par
tida care opune formațiile 
Bulgariei și Uniunii Sovietice.

CAMPIONII MONDIALI 
I. TISMĂNAR Șl I. BĂIAȘ 
VOR CONCURA DIN NOU 

LA VIENA
Proaspeții campioni mondi

ali la popice perechi Iosif Tis- 
mănar și Ilie Băiaș vor parti
cipa la competiția internațio
nală „Marele premiu al orașu
lui Viena“. Competiția, care se 
va disputa în zilele de 26—27 
iunie, va reuni o serie de po
picari fruntași din numeroase 
țări, în probele masculine la in
dividual și perechi.

Arena „Maurice Richard" din Montreal va găzdui eliminatoriile 
turneului olimpic de box și finalele întrecerilor de lupte libere.
vilor și vizitatorilor spectaco
le de balet, recitaluri de poe
zie, concerte simfonice etc. Tn 
timpul Olimpiadei vor fi pre
zentate publicului expoziții de 
pictură, tapiserie, artizanat ca
nadian, artă fotografică etc

CAMPIONATELE DE BOX ALE 
R. F. GERMANIA

Recent s-ctu desfășurat la 
Duisburg campionatele de box 
ale R.F.G., criteriu de selecție 
pentru J.O. Tn ordinea catego
riilor, titlurile do campioni au 
revenit lui Biilten, Schur, 
Schaffer, WelJer, Hess. MiilJer, 
Sixt, Intelkofer, Rodewies, Pe
ters și Hussing. După declara
țiile antrenorilor, la Montreal 
vor Jua startul, în afară de 
Ilussing încă doi tineri : Schaf
fer (19 ani) și Intelkofer (20 
de ani)

VIRGINIA RUZICI SI FLORENȚA MIHAI■» »

Încearcă să se califice In finală
PARIS 10 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de te
nis ale Franței, eveniment spor
tiv care a reținut în aceste zile 
atenția amatorilor de sport de 
pretutindeni, se apropie de 
sfîrșit. Astăzi, pe terenurile 
centrale ale faimoasei arene 
pariziene Roland Garros, două 
jucătoare românce, Florența 
Mihai și Virginia Rurici, vor 
evolua în semifinalele presti
gioasei întreceri, avînd ca par
tenere pe Renata Tomanova 
(Cehoslovacia), respectiv Susan 
Barker (Anglia).

DIN TARILE

VIITORUL SPORTIV
La Zagreb, ca și pretutindeni 

în Iugoslavia, atît sportul de 
performanță, cît și cel de masă, 
solicită deopotrivă stadioanele, 
terenurile și sălile. Dar un lu
cru este clar : numai activitatea 
sportivă de masă asigură creș
terea calitativă în viitor și ea 
trebuie cultivată pentru atrage
rea în sport a tineretului.

Așadar, la noi s-a pășit pe un 
drum nou. Au început să se or
ganizeze școli sportive pentru 
tineret. Cîteva date, în acest 
sens, vor fi lămuritoare. Școala 
de tenis de masă dispune de 
peste 150 de copii, băieți și fe
tițe, viitori campioni ai paletei. 
Pe gheața patinoarului acoperit 
„Salata" învață tainele patina
jului peste 120 de viitori perfor
meri. Iar secțiile de handbal 
pentru băieți și fete au aproxi
mativ 400 de înscriși. Cel mai 
bine organizat centru de sport, 
un model în acest domeniu, îl 
constituie școala pentru polo, 
deși — ca o curiozitate — se 
poate aminti că la Zagreb nu 
există un bazin de înot acope
rit, de dimensiuni olimpice. To
tuși, micuții noștri poloiști sînt 
acum campionii Iugoslaviei, la 
categoriile de tineret si pio
nieri.

Părinții viitorilor performeri 
depun benevol, în fiecare lună, 
pe carnete de economii, sumele 
necesare pentru ca, în vacanța 
de vară, copiii lor să plece în 
tabere sportive de pregătire. 
Dar și cei mari încep să 
cucerească poziții noi. Echipa 
„Mladost" din Zagreb, cîștigă- 
toare a „Cupei cupelor" la

PE SCURT o PE
ATLETISM • Sprinterul Harvey 

Glance a ciștigat două probe în 
cadrul campionatelor de juniori 
ale S.U.A., la Knoxville (Tennes
see), alergînd 100 m în 10,1 și 
200 m în 20,5.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Kosice s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Canadei, cu 5 p, 
urmată de Cehoslovacia — 5 p, 
Polonia — 5 p și Grecia — 3 p. 
In ultima zi: Polonia — Grecia 
73—69; Canada — Cehoslovacia 
82—71.

CICLISM • în Turul Italiei, 
etapa a 19-a (Longarone — Vaio- 
let, 132 km) a fost cîștlgată de 
spaniolul A. Gandarias, în 4h 
25:59. După această primă etapă 
de munte, în frunte a trecut bel
gianul Johan de Muynck, urmat 
la 25 sec de Felice Gimondi. 
Eddy Merckx ocupă locul 8, la 
2:26. a După 9 etape, în Turul 
Angliei continuă să conducă en-

Ieri, în sferturile de finală 
ale probei de simplu bărbați 
Harold Solomon a furnizat o 
mare surpriză, eliminîndu-1 cu
6— 1, 0—6, 7—-6, 6—1 pe Guil
lermo Vilas, în timp ce Râul 
Ramirez l-a învins cu 4—6,
7— 6, 2—6, 6—1, 7—5 pe Balasz 
Taroczi.

Rezultate din semifinalele 
probei de dublu femei : Boni- 
celli, Lovera — Tomanova, Mar- 
sikova 2—6, 7—5, 6—2 ; Mastoff, 
Harter — Boshoff, Kloss 6—2, 
3—6, 10—8.

SOCIALISTE

Al ZAGREBULUI
polo, cucerește noi lauri. Se a- 
firmă și jucătorii de tenis de 
masă, care vor fi înlocuitorii 
celebrilor Dragutin Surbek și 
Anton Stipancici. Cresc și 
handbaliștii, alături de baschet- 
baliști, hocheiști, voleibaliști și 
a tie ți. Viitorul sportiv al Zagre
bului este în mîinile sigure ale 
celor tineri.

încă un lucru bun a fost fă
cut. în ultimii ani, Zagrebul s-a 
afirmat în organizarea cîtorva 
competiții internaționale de 
vîrf. Cei tineri au putut să va
dă la lucru pe cei mai buni 
jucători de tenis de masă din 
China, Japonia și Suedia, pe cei 
mai buni patinatori din Europa, 
cei mai buni boxeri din Bal
cani. Iar, în aceste zile, vor a- 
vea loc aici întrecerile pentru 
turneul final al campionatului 
Europei la fotbal. Privind, în
veți mai bine, progresezi mai 
repede — iată motto-ul tuturor 
celor care lucrează la ridicarea 
sportului iugoslav.

ADOLF KOZZUL
„Sportske Novosti* — Zagreb

SĂPTĂMINA VIITOARE ÎNCEPE 
TURNEUL FINAL AL C. E. LA 

FOTBAL
Participantele la turneul final al 

campionatului european, care se va 
disputa între 16 și 20 iunie în ora
șele Belgrad și Zagreb, și-au defi
nitivat loturile de jucători.

Din echipa R. F. Germania, deți
nătoarea titlului mondial, nu vor lipsi 
cunoscuții Beckenbauer, Maier, Vogts, 
Schwarzenbeck, Wimmer, Bonhof și 
Hoeness.

Lotul Olandei cuprinde, printre 
alții, pe Cruyff, Krol, Jansen, Geels, 
Rep, Rensenbrink și Van Hanegem.

In lotul Cehoslovaciei, printre cei 
22 de jucători selecționați figurează 
Viktor, Dobias, Pivarnik, Pollak, Ne- 
hoda, F. Vesely, Gallis și Petras.

Din formația țării gazdă fac parte, 
printre alții, Geaici, Buljan, Petro- 
vici, Acimovici, Surjak, Katalinski, 
Oblak și Jerkovici.

După cum se știe, în primele me
ciuri se vor întîlni : Olanda — 
Cehoslovacia (16 iunie, la Zagreb) 
și Iugoslavia — R. F. Germania (17 
iunie, la Belgrad). Ambele meciuri 
încep la ora 21,15 (ora României).

DE PRETUTINDENI
MECIURI AMICALE. La Barcelona : 

Sel. de tineret a U.R.S.S. — Sel. re
giunii 1—1 (0-1). La Adelaida : Sel. 
Australiei — Bologna 3-0.
• Finale de cupă : Grecia :

Heraklis — Olympiakos Pireu 6-5 
(după executarea loviturilor de la 

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
glezul W. Nickson urmat la 5 sec 
de compatriotul său Waught și 
la 8 sec de suedezul Nilson. • 
A început Turul Elveției, cu o 
etapă-prolog la Geneva (contra- 
cronometru pe 4 km) cîștigată de 
belgianul Fredy Maertens, in 
5:09,71.

HALTERE o La campionatele 
mondiale si europene pentru ju
niori de la Gdansk, titlul la ca
tegoria ușoară a fost cucerit de 
bulgarul Pavlin Mihailov, cu 
285 kg (120—165 kg,) urmat de 
Stefan Petrov (Bulgaria) 285 kg 
și Jaroslav Rutter (Cehoslovacia) 
— 282,5 kg.

HANDBAL. • La Budapesta 
s-au desfășurat două meciuri in
tre echipele feminine ale Unga
riei șl Bulgariei. Gazdele au ob; 
ținut victoria cu 24—13 (13—6) si 
29—11 (13—9).

TENIS • Rezultate din turneul

EVOLUEAZĂ IN POLONIA
Majoritatea candidațiîor la 4 

titularizarea în echipa olimpi-" 
că de lupte greco-romane par
ticipă, începînd de azi, la tur
neul internațional „Memorialul 
Pitlasinski", organizat de fede
rația poloneză de specialitate. 
Antrenorul emerit Ion Cornea- 
nu însoțește următorul lot de 
sportivi : Gheorghe Berceanu 
și Constantin Alexandru (48 
kg)). Nicu Gingă (52 kg), Ion 
Dulică (57 kg). Ion Păun (62 
kg). Ștefan Rusu (68 kg), 
Gheorghe Ciobotaru și Adrian 
Popa (74 kg), Petre Dicu (90 
kg), Nicolae Martinescu (100 
kg). Victor Dolipschi și Roman 
Codreanu (+100 kg).

Cum competiția este una 
dintre ultimele la care parti
cipă luptătorii noștri înaintea 
Jocurilor Olimpice, aceste în
treceri constituie și un prilej 
de selecție la unele categorii 
de greutate. De altfel, aceasta 
este explicația înscrierii în 
concurs a cite doi sportivi la 
unele categorii

ÎNCEPE „INTERZONALUL" 
DE LA MANILA

Tn capitala Filipinelor înce
pe, astăzi, unul din cele două 
turnee interzonale ale campio
natului mondial de șah. După 
cum se știe, primii 3 clasați 
în fiecare dintre ele. alături 
de V. Korcinoi și K. Fischer, 
vor continua lupta în cadrul 
meciurilor candidațiîor.

La Manila se întrec 2d de 
concurenți, printre care și ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu (secondat de maes
trul Valentin Stoica). Pe tabel 
figurează, de asemenea, frun
tași ai șahului mondial cum 
ar fi Spasski și Polugaevski, 
Liubojevici, Mecking, Hon, 
Browne, Uhlmann, Panno. Me
dia coeficientului Elo — 2 532 p.

_ ★
In turneul internațional feminin 

de șah de la Piotrkow Trybu- 
nalski, Încheiat cu victoria 
maestre! sovietice Lidia Se
menova, care a totalizat 12 punc
te, maestra româncă Lla Bogdan, 
care în ultima rundă a învins-o 
pe Krumova (Bulgaria). s-a situat 
pe locul 6, cu 9 puncte.

11 m). După prelungiri (120 de minu- 
te) rezultatul era egal : 2—2 ; Aus
tria : Rapid Viena — S. V. Innsbruck 
1-0 (0-0).
• Pentru semifinalele Cupei Spa

niei s-au calificat Atletico Madrid, 
Real Sociedad, Betis Sevilla (returul 
meciului Zaragoza - Tenerife — în 
tur 0—1 — a fost aminat).

UNGARIA înaintea ultimei etape, 
în clasament conduce Ferencvăro* cu 
44 p, urmată de Videoton cu 42 p 
și Ujpesti Dozsa cu 40 p.

FRANȚA (în etapa a 36-a) : 
Bastia — St. Etienne 2—2 ; Nantes — 
Nisa 1—1 ; Reims — Metz 3—2. Cla
sament : 1. Nisa 51 p ; 2. St. Etien
ne 51 p (ambele cu cite un joc mai 
puțin) ; 3. Sochaux 50 p.

IUGOSLAVIA (in etapa a 30-a) : 
Skoplje — dynamo Zagreb 0—0 ; 
Vojvodina Novi Sad — Steaua roșie 
Belgrad 2—2 ; O.F.K. - Partizan 
2—1 ; Hajduk — Zenica 3-0. Clasa
ment : 1. Hajduk 43 p ; 2. Partizan 
42 p ; 3. Dynamo 39 p.

R. F. GERMANIA (în penultima eta
pă) ; Offenbach — Mdnchengladbach 
1—1 ; Braunschweig — Kaiserslautern 
5—1 ; Koln — Bayern Miinchen 1-0. 
Clasament : 1. Borussia Monchcngiad- 
bach 43 p (virtuală campioană) ; 2. 
S. V. Hamburg 39 p ; 3. F. C.
Koln 39 p.

ELVEȚIA (in etapa a 25-a) Ser- 
vette Geneva — F. C. Basel 3—0 ; 
Lausanne — F. C. Ziirich 0—3. Clasa
ment : 1. F. C. Ziirich 42 p ; 2. Ser- 
vette 37 p ; 3. F. C. Basel 32 p.

de la Beckenham (Anglia) : Me- 
treveli — Neeiy 9—8, 8—9, 9—7; 
Carter — Simpson 6—4, 7—5; 
Tanner — Carmichael 9—7, 6—2; 
Smith — Kronk 1—6, 9—7, 9—6; 
Connors — Bengtson 6—1, 7—S. 
In proba feminină, Olga Morozo
va a invins-o cu 6—3, 6—3 pe Sue 
Mappin. • Selecționata femini
nă de tenis a U.R.S.S., în frun
te cu Olga Morozova va partici
pa Intre 22 și 29 august. la 
„Cupa federației", un adevăra-t 
campionat mondial neoficial. Și- 
au anunțat participarea echipe 
feminine reprezenti-nd 32 de țâri, 
întrecerile vor avea loc în orașul 
american Philadelphia.

TIR • Proba de pistol viteză 
din cadrul concursului internațio
nal de la Bisley (Anglia) a reve
nit țintașuiui sovietic Mihail 
Zubko, cu 592 p. Pe locul doi s-a 
clasat englezul John Cooke — 
588 p.


