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NADIA COMANECI Șl DAN GRECU CONDUC
DUPĂ EXECUTAREA EXERCIȚIILOR IMPUSE

Azi și mîine, la Palatul sporturilor și culturii, se dispută
cele mai atractive probe

Palatul sporturilor și cul- 
a început ieri după-amiază

’ La 
turii 
finala campionatului național de 
gimnastică pentru maeștri, în
trecere care reunește pe cele 
mai bune sportive și pe cei mai 
buni sportivi din întreaga tară, 
aspiranți la titlurile de cam
pioni. Dar, in acest an, compe
tiția are și o semnificație a- 
parte, dat fiind caracterul său 
de verificare și selecție a echi
pelor noastre olimpice, înaintea 
marii întreceri de la Montreal. 
Poate că acesta a și fost mo
tivul pentru care, atît gimnas
tele cit și gimnaștii au luptat 
cu multă ambiție pentru a se 
prezenta la un nivel cit mai 
înalt, cu execuții de nivel mon
dial. In centrul atenției publi
cului spectator și a specialiș
tilor s-au aflat, cum este și . 
firesc, componenții loturilor re
prezentative, aceia din rindurile 
cărora vor fi desemnate echi
pele pentru Jocurile Olimpice. 
In concursul feminin, Nadia 
Comăneci, primită cu multă 
simpatie de publicul spectator 
și aplaudată la scenă deschisă 
pentru evoluțiile sale, a pre
zentat programul impus într-o 
manieră care arată că ea s-a 
pregătit intens în ultima vre
me. Punctajul obținut in prima 
zi vorbește de la sine : 39,75 I 
Campioana noastră a debutat 
cu două sărituri excelente (una 
fiind notată cu 9,90), a conti
nuat cu 9,95 la paralele, apoi cu 
9,90 la birnă și a încheiat cu 
10 la sol, probă pe care se 
pare că a îndrăgit-o în ultimul 
timp. Nadia a manifestat, din 
nou, multă siguranță, precizie, 
o ținută ireproșabilă. Firește, 
ea a luat o serioasă opțiune 
pentru titlul de campioană. Des
tul de aproape de lideră s-a 
situat și Teodora Ungureanu 
(9,80, 9,80, 9,75, 9,85), ale cărei 
execuții au fost, de asemenea, 
de ridicată valoare tehnică.

Dan Grecu își incheie spectaculos execuția la paralele, pentru 
care arbitrii i-au acordat nota 9,80

Anca Grigoraș a dovedit bine
cunoscutele ei calități și o re
marcabilă constanță, în timp 
ce Mariana Constantin și Ga
briela Trușcă au fost adevă
rate revelații ale concursu
lui, mai ales dacă avem r 
în vedere întreruperile surve
nite în pregătirea lor. Iată pri
mele clasate : Comăneci 39,75, 
Ungureanu 39,20, Grigoraș 38,40, 
Constantin 38,10, Trușcă 38,05, 
Goreac și Gabor 37,95.

La băieți, Dan Grecu conduce 
detașat, ca urmare a unor pres
tații deosebite, mai ales la pa
ralele și inele. îl secondează 
Sorin Cepoi, a cărui evoluție 
poate 
Urmează 
Gali, 
cicheș. Sub așteptări a concu
rat Nicolae_ Oprescu. Rezultate 
tehnice : 
56,30, Borș 
zilu 55,30,

Azi, de

fi apreciată ca bună.
Mihai Borș, Ștefan 

Liviu Mazilu, Ion Che-

Grecu 56,30, Cepoi
56,10, Gali 55,70, Ma- 
Checicheș 55,15.
la ora 17 sînt pro-
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gramate exercițiile liber alese, 
iar duminică dimineață, de la 
ora 10,30 — finalele pe apa
rate.

Constantin MACOVEI

PARTIDELE CELE
Suita de amînărl ale sentin

ței privind retrogradarea din 
Divizia A la fotbal ne condu
ce mîine, în penultima etapă a 
ediției 1975/76. spre două în- 
tîlniri de mare importanță : 
F.C. Constanța — Olimpia Sa- 
tu Mare și F.C.M. Reșița — 
C.F.R. Cluj-Napoca. Adică la 
partidele în care oaspeții — 
echipele cele mai direct viza
te de retrogradare — se află 
în fata unor misiuni extrem de 
grele. Pentru că gazdele — 
respectiv F. C. Constanța și 
F.C.M. Reșița — vin după re
zultate bune în etapa prece
dentă ; constănțenii au reușit 
un prețios egal la București, 
în fața Rapidului, iar reșițe- 
nii au învins cu destulă ușu
rință pe „U“ Cluj-Napoca, tot 
în deplasare. Evoluînd acum, 
pe teren propriu, e destul de 
greu de admis ca atît F. C. 
Constanța, cît și F.C.M. Reșița 
să piardă puncte... Dar surpri
za rămîne bună prietenă a 
fotbalului Așa că...

Alte meciuri din categoria 
celor cu .... sentința se amină"
se desfășoară la București 
(Steaua — Politehnica Iași și 
Dinamo — F.C. Argeș), cu e- 
chipele oaspete alertate de si
tuații precare în clasament, 
Petroșani (Jiul — Rapid), unde 
ambele formații nu stau pe ro
ze, și Arad (U.T.A. — Sportul

MAI IMPORTANTE
CLASAMENTUL „LA ZI*

decisiv pen-

1. STEAUA 32 19 9 4 75-33 47
2. Dinamo 32 17 7 8 40-33 41
3. A.S.A. 32 14 4 12 44-37 3»
4. Sportul stud. 32 13 9 10 44-38 35
5. „Poli" Tim. 32 13 9 10 50-44 35
4. Univ. Craiova 32 12 9 11 38-32 33
7. S.C. Bacâu 32 14 5 13 34-34 33
8. F.C.M. Rețița 32 14 5 13 38-51 33
9. F.C. Bihor 32 14 4 14 42-44 32

10. F.C. Constanța 32 12 7 13 33-33 31
11. Rapid 32 12 8 14 39-45 30
12. Jiul 32 11 8 13 40-48 30
13. F.C. Argeș 32 11 8 13 30-39 30
14. Polit. lăți 32 12 5 15 43-44 29
15. U.T.A. 32 12 5 15 42-53 29
18. F.C. Olimpia 32 11 4 15 34-54 28
17. C.F.R. 32 9 9 14 29-37 27
18. „U-Cj.-Nap. 32 7 3 22 29-43 17

studențesc), meci 
tru arădeni. La Bacău (S. C.— 
Universitatea Craiova) șl Ti' 
mișoara (Politehnica
Tg. Mureș), jocuri cu efecte 
pentru „locurile U.E.F.A.“, iar 
la Cluj-Napoca („U“ — F. C. 
Bihor) singura întîlnire fără 
importanță pentru clasament.

Etapa de mîine, înglobată în 
„lungimile fierbinți" ale fina
lului de cursă, reclamă cinste, 
sportivitate și disciplină din 
partea echipelor, a spectatori
lor, așteaptă arbitraje obiecti
ve și competente, astfel ca de
ciziile finale ale competiției 
să fie date cît mai corect și 
mai real.

PROGRAMUL „RUNDEI" DE MÎINE

A.S.A,

(stadionul Steaua)

CONSTANȚA : F. C. — F.C. OLIMPIA SATU MARE
(meci televizat)

CLUJ-NAPOCA : ,,U“ — F.C. BIHOR
BACĂU : SPORT CLUB — UNIV. CRAIOVA
ARAD : U.T.A. — SPORTUL STUDENȚESC
REȘIȚA = F.C.M. — C.F.R. CLUJ-NAPOCA
PETROȘANI : JIUL — RAPID
TIMIȘOARA : „POLI" — A.S.A. TG. MUREȘ
BUCUREȘTI : DINAMO — F.C. ARGEȘ

(stadionul Dinamo)
BUCUREȘTI : STEAUA — POLITEHNICA IAȘI

(Toate meciurile vor începe la ora 17,30)

ÎN CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE PENTATLON MODERN

DUBLĂ VICTORIE A SPORTIVILOR ROAAÂNI
internaționaleCampionatele 

de oentatlon modern ale Româ
niei, competiție preolimpică de 
evidentă valoare, s-au înche
iat ieri la prînz o dată cu des
fășurarea ultimei probe a pro
gramului. crosul. Un frumos 
succes au repurtat pentatloniș- 
tii români, care au terminat 
învingători atît în întrecerea 
pe echipe, cît și la individual,

prin multiplul campion al ță
rii noastre, Dumitru Spîrlea. 
Realizarea unui punctaj de 
peste 5100 p constituie o măr
turie elocventă a potențialului 
atins în prezent de cel mai

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 33 IN BALCANIADA DE POLO
Cea de a treia reuniune a 

Balcaniadei de polo a progra
mat ieri după-amiază, la pis
cina Dinamo din Capitală, der- 
•by-ul competiției, jocul dintre 
■echipele României și Iugosla
viei, singurele neînvinse după 
trei zile de întreceri. A fost 
o veritabilă finală, disputată 
la înaltă tensiune, cu multe

solicl- 
deose- 

de mi-

faze dramatice, care a 
tat jucătorilor un efort 
bit. La finele celor 20 
nute regulamentare, tabela de 
marcaj indica scor egal, — 
3—3 (1—1, 1—2, 0—0, 1—0) 
dar fără nici un fel de reți
nere putem spune că ambele 
formații au trecut pe rînd pe 
lingă victorie, amînînd în felul 

acesta decizia a- 
supra învingătoa
rei campionatului 
balcanic pînă du
minică dimineață, 
cind sînt progra
mate ultimele par
tide.

Poloiștii români 
au început furtu
nos ; ei au bene
ficiat de o supe
rioritate, dar V.

„vo
ia 2 
apoi 

a des
mans-

de 
iar

Kus a ratat 
le-ul“ 
metri,
D. Popescu 
chis scorul,
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formînd un penalty (1—0). Re
plica Iugoslavilor n-a întîrziat 
și la prima superioritate nume
rică (eliminarea lui Rus), Bona- 
cici a restabilit egalitatea (1—1). 
Surprinzător, echipa României 
nu a continuat jocul în ace
lași ritm și în loc să încerce 
contraatacuri, să-și desfășoare 
fazele ofensive pe un front 
mai larg, a căutat cu insistență 
(dar fără șanse de reușită) an
gajarea centrului fix. Sportivii 
iugoslavi, mai robuști și sufi
cient de îndemînateci s-au 
apărat calm, interceptînd mul
te baloane. I. Slavei a benefi
ciat de o lovitură de la 4 mc- • 
tri, dar a ratat ; apoi Scher- 
van a fost eliminat și Bona-

Proba de cros, care a dat 
contur clasamentului final al 
întrecerii, s-a desfășurat în 
pădurea Călugăreni și a fost 
cîstigată de sportivul polonez 
W. Peciak : 133)8,3 
urmat de I. _ . _
13:25,2—1150 și M. Donov (Bul
garia) 13:26,8—1147 p. Iată cla
samentele celei de a XXI-a 
ediții a campionatelor interna
ționale ale României : indivi
dual — D. SPIRLEA — 5 132 p, 
VV. Peciak 5 111 p, 
(R.S.S. Lituaniană) 
Csaszari (Ungaria) 
Colladant (Franța) 
Donov (Bulgaria) 
chipe : ROMÂNIA 
R.S.S. Lituaniană — 
Ungaria — 14731 p, 
— 14 543 p, R.S.S.
14 511 p, Polonia — 
(C. M.)

1201 p,
Balog (Ungaria)

DUMITRU SPIRLEA

V. Kravkov
5 093 p, A. 
5 049 p, D.
5 025 p, M.

5 015 p ; e- 
• 14 998 p, 

14 927 p, 
Bulgaria 

Estonă — 
14 039 p.

A. VASIUU

bun pentatlonist al echipei 
noastre și atestă evidenta re
venire a acestuia la o formă 
bună, care l-a consacrat pe 
plan internațional. Un rezul
tat meritoriu a realizat și 
Constantin Călina, peste 5 000 p. 
Apreciem, de asemenea, modul 
în care acești doi sportivi au 
știut să lupte pentru locurile 
fruntașe în ultimele trei pro
be ale competiției.(Continuare in pag. a 8-a)

a %
Congresul educafiei politice

al culturii socialiste

CAMPIONATELE ȘCOLARE 
DE ATLETISM ■:

Astăzi după amiază (de_ Ia 
ora 16) și mîine dimineață (de 
la ora 9) pe stadionul Repu
blicii din Capitală se desfășoa
ră campionatele republicane 
școlare de atletism.

Astăzi după amiază (de

D. Popescu, sever 
marcat de Antuno- 
vici (nr. 8) pasea- 

lui V. Rus 
9). Imagine 

partida Româ- 
— Iugoslavia 

(3-3).

CĂLĂUZĂ Șl STIMULENT

EDUCAȚIONALĂ ÎN RÎNDUL

ÎN ACTIVITATEA

TINERETULUI
Il-a grupajulCitiți in pagina a . . .

ecouri stivuite in lumea sportivă 
mare forum.

SPORLIT
nostru de 
de acest

întreceri internaționale
DE PARAȘUTISM LA BRAȘOV

La Brașov, pe aerodromul 
Ghimbav, a început un concura 
internațional de parașutism, 
la care participă, pe lin
gă sportivii noștri fruntași, o 
formație reprezentativă din 
R.D. Germană. In prima probă, 
salt de la 1000 m cu deschide
rea întîrziată a parașutei și a- 
terizare la punct fix, s-au exe
cutat, pînă acum, 7 din cele 8 
manșe planificate. La băieți 
conduc Ilie Neagu și Hans Jur
gen Schultze, cu cîte 5 ateri
zări pe „zero", iar la fete 
Valeria Ciurea.



I)()CIIMF\TFIf COWGBrSULIJI LDUCAȚILI POLITICI Șl AL CULIUMi SOCIALISTE 
CĂLĂUZĂ l'IIIȚIPASĂ I'ffllliJ hlRIAGA ACTIVITATE SPIIIIliVÂ

nobilele ți 
lucrările mâ
ți al culturii

însuflețită și călăuzită de 
generoasele idei desprinse din 
relui forum al educației politice
socialiste, îndeosebi din Expunerea secreta
rului general al partidului, tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, și din Rezoluția
Congresului, întregul activ al mișcării
noastre sportive îți intensifică eforturile 
pentru realizarea sarcinilor educative care ii 
revin.

In toate unitățile sportive se constată un 
climat generator de responsabilitate și an
gajare sporită pentru transpunerea in fapte 
a Programului partidului in direcția educa
tivă ți cultural-artistică, precum ți a măsuri
lor luate de plenara C.N.E.F.S. privind dez
voltarea conștiinței socialiste in rindurile 
sportivilor. Din gindurile ți preocupările 
activiștilor, tehnicienilor ți sportivilor noștri 
redăm astăzi citeva.

LA ȘCOALA MUNCH, SUB
DOGOAREA LAMINOARELOR...

<\\\\\\\\\\\\\\^

ONOAREA Șl MÎNDRIA
DE A REPREZENTA CULORILE PATRIEI

Una din 
forumului 
al culturii 
referitoare _____ ___
cării patriotice a tineretului, a 
tuturor oamenilor muncii. în
tre mijloacele care concură efi
cient la înfăptuirea acestei ce
rințe de mare importanță, un 
rol deosebit îl deține, fără îndo
ială, activitatea sportivă. Cite
va opinii culese în zilele care 
au urmat Congresului...

„Fiind ciclist cu vechi state 
de serviciu în performanță — 
ne spunea Teodor Vasile, com
ponent al echipei naționale — 
îmi dau seama că sportul nc-a 
educat multe calități, îndeosebi, 
cutezanța, voința, forța și do
rința de a realiza mai mult și 
mai bine, abnegația, spiritul co
lectiv, cinstea și corectitudinea... 
Dar, într-o măsură și mai mare, 
atașamentul față dc culorile pa
triei. Ceea ce s-a spus la Con
gres în legătură cu educația pa
triotică îmi amintește dc un e- 
pisod din recenta ediție a 
„Cursei Păcii". în etapa a 5-a 
mă aflam, împreună cu alți doi 
colegi de echipă in plutonul 
fruntaș. Era tare frig și înghe
țasem. Simțeam că mă lasă pu
terile și că nu voi mai rezista 
ritmului. Cind credeam că n-o 
să mai pot menține contactul 
cu fruntașii cursei, am auzit 
din spate îndemnul conducători
lor echipei noastre : „Trebuie 
să faci tot posibilul să rămîi în 
primul pluton, fiindcă numai 
așa echipa României va urca 
citeva locuri în clasament". 
Mi-am încordat întreaga pu
tere dc care mai eram capabil 
și am izbutit să depășesc mo
mentele dificile prin care tre-

temele majore ale 
educației politice și 
socialiste a fost cea 
la necesitatea edu-

ceam și pe mine însumi, termi- 
nind etapa in grupul fruntaș".

Despre simțămintele de înalt 
patriotism ale handbaliștilor ro
mâni ne-a vorbit și Gabriel 
Kicsid, component al echipei 
reprezentative, campioană mon
dială : „Marile întreceri în care 
sin tem chemați să apărăm pres
tigiul handbalului românesc ne 
angajează cu toată ființa și cu 
toată răspunderea. Sînt bucuros 
că la recenta competiție de am
ploare care a fost „Trofeul 
Iugoslavia" nii-am adus o con
tribuție sporită in meciurile ce
le mai grele, prin a căror cîș- 
tigarc echipa României a cuce
rit primul loc. Deși pină atunci 
nu atinsesem o formă deosebită, 
datoria de a apăra cu cinste și 
demnitate culorile tării mi-a 
dat forțe noi".

Iar colegul său de echipă, 
Adrian Cosma, apreoiat drept 
cel mai bun jucător în meciul 
cu campioana olimpică, repre
zentativa Iugoslaviei, arăta că 
„sportivilor selecționați în re
prezentativele naționale le re
vine datoria de onoare de a 
contribui, prin întreaga lor pre
gătire și comportare în între
ceri, la sporirea prestigiului in
ternațional al sportului româ
nesc, Ia afirmarea talentului, 
virtuților și capacităților crea
toare ale poporului nostru".

Educația patriotică în rindul 
sportivilor fruntași constituie u- 
nul din principalele resorturi in 
obținerea performantelor de va
loare. Campionul mondial de 
gimnastică, Dan Grecu, ne spu-- 
nea la rindul său : „Patriotis
mul tinerilor sportivi nu se ma
nifestă doar in focul bătăliilor 
din arene. De acest nobil senti-

ment siniem animați și in pre
gătirea, adeseori grea și migă
loasă, pe care o efectuăm in 
vederea marilor obiective. Gîn- 
dul că va trebui să evoluăm sub 
tricolorul românesc nc ține u- 
neori multe ore in plus in săli
le de antrenament pentru a ne 
pune Ia punct execuțiile, pen
tru a avea o comportare ono
rabilă in competiții. Acest elan 
insufiețitor se face și mai mult 
simțit acum, după vibrantele 
îndemnuri adresate la recentul 
Congres de secretarul general 
al partidului nostru, în rindul 
tuturor sportivilor care urmea
ză să reprezinte țara la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

Vorbind despre climatul edu
cativ instaurat in echipa cam
pioană a țării, Steaua, și în lo
tul național, scrimera fruntașă, 
Ecaterina Stahl, aprecia că 
„acest climat a determinat în 
mare măsură succesele de pres
tigiu obținute de floreta femi
nină românească în competițiile 
internaționale de anvergură". în 
acest mod trebuie să înțeleagă 
toți sportivii noștri manifestarea 
patriotismului in intilnirile in
ternaționale.

Aurelian BREBEANU

A

PERMANENȚĂ Șl PROFUNZIME
Interviu cu tov. C. ALEXA, prim-vicepreședinte

al C.J.E.F.S. Suceava
Ț — Cum vă propuneți să aplicați 

In practică, împreună cu ceilalți 
factori din județ, ideile cuprinse 
In documentele Congresului ?

-- Prima noastră sarcină este cu
noașterea și însușirea acestor docu
mente de către toți tinerii angrenați 
în mișcarea sportivă din' județ. Toc
mai de aceea, am și trecut la alcă
tuirea unui plan, cuprinzînd un ciclu 
do expuneri a căror tematică este 
desprinsă direct din Hotărîrea și 
Rezoluția Congresului. Pentru ca pro
cesul educational să nu cunoască 
întreruperi, vom atrage în această 
acțiune pe tofi sportivii și cadrele 
din mișcarea sportivă suceveana. 
Avînd în vedere că nu totî antrenorii 
s-au ocupat în mod satisfăcător și de 
latura educaționala a sportivilor in 
familie, societate etc., ne-am propus 
să-i atragem' pe aceștia într-o acțiu
ne permanentă., astfel ca fiecare lec
ție de pregătire tehnică să fie, în 
același timp, un eficient act educa
țional.

— Ce forme concrete intențio
nați să folosiți pentru realizarea 
scopurilor propuse ?

— Practica a dovedit cu prisosință 
puterea educativă a învățămintului 
politico-ideologic în care sînt angre
nați sportivii. In cadrul cabinetului 
metodic județean și în cercurile pe
dagogice ale profesorilor de educație 
fizică, vom stabili un număr de teme 
— solicitînd In acest sens sprijinul 
cabinetului județean de partid — pe 
probleme specifice tinerilor din școli, 
facultăți și unități economice. Cu 
prilejul duminicilor cultural-sportive, 
ol altor manifestări devenite tradițio
nale, vom prezenta, în mod concret, 
rezultatele bune obținute de sportivii 
noștri fruntași, atît pe terenuri și 
In săli, cit și in unitățile unde mun
cesc sau învață. Ne vom ocupa în 
maî mare măsură de ridicarea nive
lului cunoștințelor profesionale și de

cultura generala ale tinerilor, reco- 
mandindu-le chiar, cînd vom consi
dera că este cazul, ce anume să 
citească. Intenționăm ca lecturile ti
nerilor, vizionările de spectacole, să 
fie urmate de discuții, la care vom 
Invita personalități ale vieții politice, 
culturale, științifice. In sfîrșit, men
ționez că vrem să ținem o mai strîn
să legătură cu familiile sportivilor, 
maî ales cu părinții copiilor care 
fac sport de performanță, pentru a 
ne da seâma în ce măsură mediul 
familial este propice — și a ne oferi 
ajutorul în caz de nevoie — educării 
în spirit comunist a tinerilor.

Ion GAVRILESCU

Sportul

Relatare telefonică din Cluj- 
Napoca, de la colaboratoarea 
noastră Nușa Demian, care a 
reunit sub acest titlu semni
ficativ declarațiile unor per
sonalități sportive ple aces
tui puternic centru universi
tar.

Conf. univ. MIRCEA DUMI
TRESCU, șeful catedrei de 
educație fizică și sport de 
performanță a I.M.F. Cluj-Na- 
poca : ,,Avînd în vedere im
portantul rol pe oare conduce
rea partidului îl atribuie edu
cației fizice și sportului, in
stituția noastră (conducerea, 
comisia sport a U.A.S.C. și 
catedra de specialitate) a a- 
cordat permanent o atenție 
deosebită acțiunilor de acest 
gen, angajînd în cadrul lor 
studenții tuturor facultăților, 
ai tuturor anilor de studii ca 
și o parte dintre cadrele uni
versitare. Confruntînd, însă, 
împlinirile cu cerințele pe care 
Congresul educației politice si 
al culturii socialiste le-a formu
lat față de noi, educatorii, ca 
și față de tînăra generație pe 
care o modelăm, vedem că

La întreprinderea de țevi „Republica" din Capitală — aici 
unde, alături de muncitori cu mulți ani petrecuți la dogoarea la- 
minoarelor, este angajat în procesul producției de bunuri mate
riale un adevărat șuvoi de tineri harnici și pricepuți — am în- 
tîlnit o atmosferă de puternică și entuziastă angajare pentru ca 
în fluxul muncii să nu existe nici un minut, nici o secundă ne
folosite cu eficiență maximă. Este atmosfera însuflețitoare gene
rată de recentul Congres al educației politice și al culturii 
socialiste. Ni șe pare firesc să aflăm că în primele rînduri se 
află și sportivii asociației „Gloria", marea masă a tineretului, că 
mulți. performeri apreciați pe terenurile de sport sînt exemple 
de hărnicie, devotament, cinste și corectitudine în muncă. Stăm 
de vorbă cu cîțiva dintre ei...

Lăcătușul Eugen Radu, component de bază al reprezentative
lor de popice și tenis ale uzinei, secretar al organizației U.T.C. 
a secției sculărie : „M-a impresionat profund Expunerea secreta
rului general al partidului. Din multitudinea ideilor desprinse 
aș sublinia in special pe aceea că munca reprezintă principalul 
mijloc dc afirmare a personalității umane, a forței creatoare a 
fiecărui cetățean. Noi, tinerii, dorim să ne afirmăm, in uzină, pc 
terenurile de sport, in societate. Eu și colegii mei de muncă și 
de echipă am înțeles, din Expunerea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, acest adevăr limpede cum este cristalul : CALEA 
SPRE AFIRMARE ESTE ȘCOALA MUNCII".

In secția „laminate trefilate", am stat de vorbă cu șeful de 
echipă Iosif Boiț, nume cunoscut iubitorilor handbalului. „An« 
urmărit cu profund interes lucrările recentului Congres și am 
desprins, în ce mă privește, un fapt de o covîrșitoare importanță: 
că in societatea noastră criteriul de apreciere a omului, a capa
cității sale, a conștiinței lui, este munca. Și este firesc să fie 
așa. Ea ne asigură fericirea colectivă și, prin ea, pe. cca indivi
duală. în prezent sîntem angajați in traducerea în viață a unor 
inițiative prin care urmărim acoperirea angajamentelor cu fapte". 
Despre o seamă de asemenea inițiative, generalizate la „Repu
blica", ne-au vorbit și trei sportive — Ana Fetrescu, operator 
la centrul de calcul, fostă campioană mondială la popice, Luci
ana Alecu și Florica Neguțoiu, laborante la secția C.T.C. Este 
vorba de îndeplinirea obiectivelor exprimate prin cei trei „C“: 
calitate superioară, consum redus, contracte onorate l.a terme
nele fixate. „Participarea cu toate forțele noastre ia îndeplini
rea acestor deziderate este o datorie morală și patriotică" — 
conchidea Ana Petrescu. Lăcătușul Gh. Alecu ne spunea: „Mi-au 
mers la inimă cuvintele tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU : 
NICI MUNCA FARA PlINE, NICI PÎINE FARA MUNCA. Acest 
adevăr trebuie să stea în atenția tuturor sportivilor noștri".

Opinii asemănătoare am aflat și de la alți numeroși sportivi, 
ele constituindu-se ca un angajament ferm și unanim al tinerilor 
de la „Republica" de a participa mai activ la înfăptuirea măre-: 
țului program de înflorire a patriei socialiste.

Viorel TONCEANU

EXEMPLE IN -PREGĂTIRE, IN FAMILIE $1 SOCIETATE
în peisajul activității sportive a orașului Con

stanța, clubul Farul se înscrie, prin secțiile sale 
de performanță, ca una dintre principalele uni
tăți, aici activînd mulți sportivi cunoscuți, care 
au realizat performanțe valoroase în competițiile 
interne și internaționale. O recentă vizită la club 
ne-a reliefat faptul că în afara preocupărilor pen
tru obținerea unor succese de prestigiu, în prim 
plan se înscrie munca de educare a sportivilor.

„Pentru noi, ne spune Aurel Istudor, preșe
dintele clubului, munca de educație constituie un 
element de sprijin in întreaga noastră activitate. 
Recent, am alcătuit un amplu plan de măsuri 
care vizează întărirea disciplinei, dezvoltarea dra
gostei sportivilor față de club, ridicarea nivelului 
lor de cunoștințe prin vizite Ia principalele obiec
tive de interes economic și turistic, prin intilniri 
cu activiști de partid și prin multe alte mij
loace".

Aceeași preocupare am întîlnit-o și în cadrul 
Iotului masculin de baschet; care activează în 
Divizia A. Asist, univ. Mărțișor Hondrilă, antre
norul echipei, ne-a declarat : „Am încercat și 
am reușit să creăm o atmosferă de încredere re
ciprocă și întrajutorare colegială, să realizăm o 
echipă cu jucători care au o comportare exem
plară pe terenurile de sport și în societate. Nu 
se poate spune că am parcurs un drum ușor. 
Dimpotrivă. Am avut, spre exemplu, greutăți cu 
baschetbalistul Gheorghe Dumitru. Dar atitudinea 
intransigentă a colegilor a dus, in cele din urmă,

la remedierea situației. Avem acum jucători care 
au o comportare demnă de toată lauda, dintre 
care aș aminti pc L. Dochia, R. Tecău, M. Țur- 
canu, V. Pașca, A. Spînu".

Stăm de vorbă cu atletul Viorel Dumitrescu, 
fost campion național și balcanic la 400 m : „Ca 
utecist, am înțeles din Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU ce mari responsabilități 
revin tineretului. Ca sportiv, mă gîndesc că tre
buie să fac totul pentru a obține rezultate valo
roase și a răsplăti astfel încrederea colegilor, a 
clubului, a iubitorilor sportului. O muncă res
ponsabilă și conștientă la antrenamente, o atitu
dine loială față de partenerii de întrecere, atașa
ment față de culorile clubului, iată citeva ele
mente ce trebuie să caracterizeze pe orice 
sportiv".

Firește, se mai pot spune încă multe lucruri 
despre activitatea educativă care se desfășoară 
la clubul Farul. Fie că este vorba de rugbyști, 
voleibaliști sau scrimeri, am desprins aceeași do
rință fermă de a-și perfecționa necontenit pre
gătirea profesională și sportivă, de a se compor
ta exemplar în viața sportivă, în familie și so
cietate, în spiritul normelor eticii și echității 
socialiste. Ei înțeleg, astfel, că singura cale de 
afirmare plenară în viață și în sport este aceea a 
muncii fără preget, dublată de o conduită irepro
șabilă în toate împrejurările.

F. EMANUEL

am realizat foarte puțin și că 
adevărata muncă abia acum 
începe. Va trebui să căutăm 
forme noi, atrăgătoare și sti
mulatoare în care să îmbră
căm conținutul adine pe care 
trebuie să îl dăm muncii 
noastre.

VICTOR TUDOR POPA, pre
ședintele comisiei de educație

clujean cu maestrul emerit al 
sportului la handbal Gheorghe 
Gruia, comentarea în cadrul 
comisiilor județene pe ramură 
de sport a aspectelor pozitive 
și negative, o dezbatere în 
municipiul Dej privind eficien
ta mijloacelor de educație în 
rindul tineretului sportiv și 
al spectatorilor. Urmărim, în

ECOURI SPRE INIMI SI CONȘTIINȚEi 9 y

și propagandă sportiv» a 
C.J.E.F.S. Cluj : „în lumina 
prețioaselor cerințe formulate 
in Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU și a 
prevederilor cuprinse în Rezo
luția Congresului, comisia de 
educație și propagandă a 
C.J.E.F.S. Cluj și-a revizuit 
substanțial planul de activi
tate, înscriindu-și în progra
mul imediat : un schimb de 
experiență-dezbatere privind 
mijloacele de educație folosite 
cu sportivi de la C.S.M. și 
Școala sportivă Cluj-Napoca, 
întîlniri ale tineretului sportiv

același timp, pavoazarea baze
lor sportive cu material vizual 
cit mai atractiv și educativ și 
difuzarea prin stațiile radio
fonice instalate în arene, a 
unor mesaje educative, mobi
lizatoare “.

Prof. HABALA PETER, din 
colectivul secției de scrimă a 
C.S.M. Cluj-Napoca: „Clubul 
nostru este o unitate sporti
vă de performanță în care 
activează, într-o strînsă cola
borare si cu rezultate meritu
oase, atît sportivi și tehnici
eni români cit și maghiari. 
Avînd ca obiectiv creșterea

continuă a performanțelor, e- 
forturile lor sînt conjugate, 
după cum comună este și 
bucuria reușitelor. Ne-am 
bucurat cînd Ileana Silai a 
cucerit argintul Olimpiadei 
mexicane, cînd Negulescu — 
Giurgiucă — Rethi — Cobîr- 
zan au adus de mai multe ori 
„Cupa campionilor europeni*4 
la tenis de masă. Ne bucurăm 
împreună cînd gimnaste ca 
Cristina Itu si Eva Patachi 
realizează pași viguroși spre 
consacrare. Eu însumi, de-a 
lungul activității mele de per
formanță desfășurată la acest 
club am simțit și trăiesc per
manent această comunitate de 
gînduri și sentimente. Adînci- 
rea frăției între sportivii ro
mâni, maghiari, germani si de 
alte naționalități, cultivarea 
dragostei față de patrie vor 
constitui, în continuare, con
form prețioaselor învățăminte 
pe care le tragem în urma 
Congresului educației politice 
și al culturii socialiste, senti
mente pe care le vom cultiva 
la sportivii noștri, înțelegînd 
că ne îndeplinim prin aceas
ta nu numai o datorie sporti
vă ci si partinică44.



ALERGĂTORII 
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ALE IERARHIILOR MONDIALE

După Turneul țărilor socialiste la scrimă

FLORETIȘTII Șl SPADASINII -
1 De marți seara pe tabelul recordurilor noastre naționale figu
rează două noi performanțe în dreptul numelor mai vechilor re
cordmani : Natalia Mărășescu la 1500 m și Gheorghe Cefan la 
3000 m obstacole. Ambele rezultate au o foarte bună valoare in
ternațională atît în ansamblul istoric al respectivelor probe, cît 
mai ales raportate la momentul actual cu puțină vreme înaintea 
startului la cea de a XXI-a Olimpiadă modernă.

4:04,2 la 1500 m au arătat la 
Diisseldorf cronometrele pentru 
campioana noastră Natalia Mă
rășescu, performanță cu aproape 
2 secunde mai bună decît ante
riorul „cap de listă" al acestui 
sezon ; performanță pe care o 
considerăm doar o etapă pe 
drumul pe care atleta și l-a 
propus a-1 parcurge în acest 
an. la capătul căruia speră — 
așa cum ne-a declarat încă din 
primele zile ale lui 1976 — să 
atingă fabuloasa graniță a ce-, 
lor 4 minute ! Și așa cum se 
desfășoară lucrurile avem con
vingerea că Natalia Mărășescu 
se va ține de cuvînt, obiectivul 
său fiind un loc de frunte în. 
competiția olimpică de la 
Montreal.

Cu excepția cursei de dumi
nica trecută, de la Pescara 
(desfășurată în condiții atmos
ferice total neprielnice) fiecare 
start din acest sezon al Nataliei 
a însemnat un nou record ; fie 
că a fost vorba dc un record 
mondial la 2000 m (5:43,98 la A- 
tena, 18 aprilie), fie de recor
duri naționale la o milă (4:35.4 
la Helsinki. 28 mai) sau la 150(1 
m (4:07,7 la București, 15 mai și 
4:04,2 la Dusseldorf, 8 iunie).

4:09,7 (I) la Atena, 5 mai, 4:08,7 
(II) la București, 15 mai, 4:07.8 
(IV) la Dresda, 20 mai, 4:08,8

PUICA (LUCA), Maricica
S-a născut la 29.7.1950 la 

Iași. Înălțime 165 cm, greu
tate 54 kg. Funcționară. Că
sătorită cu antrenorul ei. Ion 
Puică. Face parte din clubul 
Olimpia București.

Evoluția performanțelor la 
1500 m : 1971 — 4:34,1, 1972
— 4:28,7, 1973 — 4:22,6, 1974
— 4:18,2, 1975 — 4:12,8, 1976
— 4:06.1.

Cefan a obținut un nou record 
național (8:16,2) cedînd întâie
tatea in cursă, la mare luptă, 
pentru numai 6 zecimi de se
cundă, gazdei sale. El a demon
strat însă că se află angajat cu 
toate forțele pentru realizarea 
obiectivului și că trebuie așe
zat. împreună cu Gaerderud, 
Malinowski (deocamdată... dis
cret în acest sezon), Karst, 
Kantanen ș.a. între princi
palii favoriți olimpici ai probei. 
Să subliniem, vorbind despre 
Cefan, inspirația F.R.A. de a-1 
trimite la Stockholm unde re
cordmanul nostru s-a întîlnit cu 
cîțiva dintre așii probei, deși la

UN PAS SPRE MONTREAL

(II) la Pescara. 6 iunie și 4:06,1 
(II) la Diisseldorf, la 8 iunie. 
Alergătoare ofensivă, ea și-a 
cîștigat de drept un loc între 
bunele specialiste ale probei și 
poate privi cu încredere debu
tul său în competiția olimpică, 
de fapt prima competiție de 
amploare a carierei sale.

CEFAN. Gheorghe
S-a născut la 6.3.1947 la 

Șiria—Arad. Înălțime 188 
cm, greutate 78 kg. Inginer 
forestier. Căsătorit. Face 
parte din clubul Steagul 
roșu Brașov. Antrenor Mihai 
Marinescu.

Evoluția performanțelor 
la 3000 m obstacole : 1966 — 
9:29,5, 1967 — 8:48,4, 1968 — 
8:48,6, 1969 — 8:40,0, 1970 — 
8:47,2, 1971 — 8:31,0, 1972 — 
8:33,8, 1973 — 8:26,2, 1974 — 
8:25,8 (locul VI la C.E. de la 
Roma), 1975 — 8:17,64 (locul 
I la concursul preolimpic de 
la Montreal), 1976 — 8:16,2.

MĂRĂȘESCU (ANDREI). 
Natalia

S-a născut la 3.10.1352 la 
Căpreni-Dolj. înălțime 167 
cm, greutate 52 kg. Studentă 
la Facultatea de științe eco
nomice Craiova. Căsătorită 
cu antrenorul federal Nico- 
lae Mărășescu. Face parte 
din clubul Universitatea 
Craiova. Antrenor Ștefan 
Popescu. Campioană euro
peană de sală la 1500 m in 
1975. Campioană mondială u- 
niversitară la 3000 m în 1975. 
Recordmană mondială la 
2000 m — 5:43,94 in 1976.

Evoluția performanțelor la 
1500 m : 1969 — 4:52.5, 1970
— 4:23,5, 1971 — 4:29,4, 1972
— 4:14,8, 1973 — 4:18,4, 1974
— 4:10,5, 1975 — 4:08,4 (locul 
II in finala Cupei Europei, 
la Nisa), 1976 — 4:04,2 (du
pă recordul de 4:07,7).

Maricica Puică și Ileana Silai, 
doresc rezultate și mai bune.

Deci... cursa și recordul (!) 
ceea ce ni se pare un fapt deo
sebit, demn de a fi subliniat și 
caYe confirmă intrarea progresi
vă în formă sportivă a Nataliei, 
punctul culminant fiind prevăzut 
a fi atins în perioada Jocurilor 
de la Montreal.

★
Un salt deosebit de spectacu

los a înregistrat în aceeași pro
bă Maricica Puică, o atletă că
reia — anul trecut, de pildă — 
nu i se putea prevedea o ase
menea ascensiune și care deți
ne, în momentul de față, o cer
tă valoare internațională. Pre
gătit cu maximum de seriozi
tate, sezonul de concursuri al 
acestui an i-a prilejuit Marici- 
căi Puică o salbă de succese : 
4:12,2 (I) la Soci, 25 aprilie.

Cîteva cuvinte despre Ileana 
Silai a cărei longevitate com- 
petițională impune respect, cu 
atit mai mult cu cît la 35 de 
ani ea își îmbunătățește — și 
incă substanțial — recordul per
sonal la 1500 m, reușind 4:08,6 
la două zecimi de secundă de 
recordul din 1975 al Nataliei 
Mărășescu și cu peste trei se
cunde decît cea mai bună per
formanță anterioară a să !

★

aceeași dată echipa noastră 
masculină susținea la Milano 
triunghiularul cu Italia și Po
lonia.

★
Pînă la începerea întrecerilor 

olimpice au mai rămas doar 36 
de zile, timp în care acești 
atleți trebuie să vegheze cu 
grijă asupra formei lor sporti
ve, strădui ndu-se să o apropie 
de cotele ei maxime.

în același timp însă trebuie 
să arătăm că mai sînt unii can
didați olimpici ale căror presta
ții n-au atins incă nivelul aș
teptat, pe baza planificării fă
cute pentru acest sezon atît de 
important. Ei trebuie să se stră
duiască să realizeze cît mai 
grabnic rezultatele care să le 
poată permite atît selecționarea 
în delegația pentru Montreal, 
cit mai ales obținerea la J.O. 
a unor performanțe dintre cele 
mai bune.

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

Turneul țărilor socialiste la 
scrimă, programat anul acesta 
la Budapesta, a constituit pen
tru forul nostru de resort ul
timul test în contextul prepa- 
rativelor pentru apropiatele în
treceri din cadrul J.O. vizînd 
în principal potențialul lotu
rilor de floretă băieți și spa
dă. Spre satisfacția selecțione
rilor, în acest concurs inter
național de anvergură ambele 
loturi s-au impus atenției spe
cialiștilor.

Floretiștii români, care în
registraseră anterior rezultate 
destul de controversate, au 
reușit, de data aceasta, să-și 
găsească cadența, să-și etaleze 
posibilitățile reale și să se a- 
firme, atît în turneul indivi
dual cît si în cel pe echipe. 
Petre Kuki, de pildă, a lăsat 
o puternică impresie, în spe
cial prin modul degajat în care 
a abordat fiecare asalt și prin 
acuratețea acțiunilor ofensive. 
Dacă adăugăm la aceste cali
tăți un plus de rezistență fizi
că . dovedit de tînărul nostru 
floretist, consecință a antre
namentelor suplimentare efec
tuate în ultima vreme, ajun
gem lesne să ne explicăm de 
ce Kuki a strălucit în acest 
turneu, încheind competiția pe 
locul I. Kuki a impresionat mai 
ales prin felul în care s-a de
tașat în asalturile din turneul 
final susținute în compania lui 
Komankov, campion mondial 
la Grenoble și Koziejowski, 
cîștigătorul Trofeului Giovan- 
nini de la Bologna (n.n. 160 de 
participanți din 18 țări) des
fășurat cu puțin timp în urmă. 
Tot la individuale. Mihai Tiu 
s-a clasat pe locul 9 demon- 
strînd constanță și o mare pu
tere de mobilizare. Apoi, la 
echipe, cvartetul României a 
ocupat locul 3, după formați
ile Uniunii Sovietice și Unga
riei și înaintea celei a Polo
niei, cu lot complet, aspirantă 
la medalii, luna viitoare, la 
Montreal.

Spadasinii au fost și ei la 
înălțime. Nicolae Iorgu a fost 
la un pas de primul loc în tur
neul individual, despărțit de o 
singură tușă, în barajul cu 
Kolczonay, în timp ce Paul 
Szabo s-a aflat și el în turneul 
final al probei. In continuare, 
la întrecerea pe echipe, repre-

NICOLAE IORGU 

zentativa țării noastre, cu Pon- 
graț, Iorgu, Popa, Szabo șl 
Duțu și-a adjudecat victorii 
deosebit de prestigioase la for
mația U.R.S.S., Cubei (reve
lația probei) și a încheiat la 
egalitate (inclusiv la tușaveraj) 
cu prima garnitură a Unga
riei. și aici, o singură înfrîti- 
gere în meciul cu Polonia, la 
scorul de 7—7 (în asaltul Ja
nikowski — Iorgu) a situat 
„4"-ul țării noastre pe locul 
secund, dar înaintea celor ale 
U.R.S.S. și Ungariei.

De bună seamă că modul 
lăudabil de comportare al flo- 
retiștilor și spadasinilor noș
tri obligă la o reconsiderare a 
perspectivelor lor la J.O., o- 
perație aflată, de altfel, în a- 
tenția biroului federației de 
specialitate. Prin aceeași pris
mă se cuvine analizată — cre
dem noi — și comportarea flo- 
retistei Marcela Moldovan, 
care a manifestat multă ambi
ție pentru a se afirma, la in
dividuale și la echipe precum 
și a sabrerilor Cornel Marin șl 
Alexandru Nilca.

Se impune acum faptul că 
lotul de scrimă al țării hoas- 
tre dovedește forța necesară 
pentru a fi prezent cu repre
zentanți la toate probele în 
marea confruntare sportivă o- 
limpică din Canada si de a ne 
oferi satisfacții pe care iubi
torii sportului din România le 
doresc și le așteaptă.

Tiberiu STAMA

SPRE O FINALĂ ROMÂNIA - U.R.S.S.

LA HANDBAL MASCULIN?
Și Gheorghe Cefan și-a pro

pus pentru anul olimpic o per
formanță superioară actualului 
record al lumii (8:09,8) deținut 
de anul trecut de suedezul An
ders Gaerderud. Obiectivul pă
rea — și rămîne în continuare 1 
— foarte pretențios. Dar Cefan 
nici nu concepe că nu-1 va rea
liza, deși secundele se lasă greu, 
foarte greu cucerite. Marți sea
ra. pe stadionul olimpic din ca
pitala Suediei, în compania în
săși a recordmanului mondial, 
al cărui invitat era. Gheorghe

CEI MAI BUNI PERFORMERI MONDIALI DIN TOATE TIMPURILE

1 500 m 3 000 m OBSTACOLE

4:01,4 * Braghina (U.R.S.S.) 1472
4:02,3 Hoflmsistez (R.D.G.) 1074
4:02,0 • Cacchi (Italia) 1072
4:04,1 • Krebs (R.D.G.) 1072
4:04,2 MĂRĂȘESCU (România) 1074
4:04,8 • Carey (Anglia) 1072
4:05,0 Tomova (Bulgaria) 1074
4:05,1 • Keiser (Olanda) 1072
4:05,2* Wcitr (Norvegia) 1072
4:05,0 Kazankina (U.R.S.S.) 1074
4:05,0 Stoll (R.D.G.) 1074
4:06,0 Morgunova (U.R.S.S.) 1075
4:06,1 PUICA (România) 1076

8:09,8 Gaerderud (Suedia) 1975
8:12,6 Malinowski (Polonia) 1975
4:14,0 lipeho (Kenia) 1973
8:16,2 Karst (R.F. Germania) 1975
8:16,2 CEFAN (România) 1976
8:17,6 Baumgartl (R.D. Germană) 1975 
8:18,0 Kantanen (Finlanda) 1975
0:19,0 Fava (Italia) 1974
8:19,6 Mohamed (Etiopia) 1975
8:19,6 Straub (R.D. Germană) 1975

își va păstra Iugoslavia titlul olimpic la 
handbal masculin dobîndit în urmă cu patru 
ani Ia Miinchen ? Vor reuși sportivii români 
să-și înscrie în palmares singurul titlu care 
le lipsește din bogata colecție sau vom avea 
o altă formație în fruntea ierarhiei olimpice ? 
Iată tot atîtea întrebări pe care specialiștii și 
numeroșii iubitori ai acestui sport și le pun 
acum cu aproximativ șase săptămîni înaintea 
verdictului de la Montreal.

Care sînt favoritele turneului olimpic, ce șan
se au acestea de a-și apropria medaliile de aur 
în seara zilei de 28 iulie ? Vom încerca o serie 
de pronosticuri pe baza valorilor demonstrate 
de fiecare dintre participante în partidele di
recte susținute în perioada ultimului ciclu olim
pic (1972—1976), iar clasamentele de mai jos au 
fost alcătuite numai pe baza jocurilor inter- 
țări, directe, susținute de fiecare dintre finaliste.

După cum se știe, cele 12 participante au fost 
împărțite în două grupe, cîștigătoarele aces
tora urmînd să-și dispute finala . competiției. 
Iată situația în fiecare grupă :

ma grupă două mari favorite, Iugoslavia șt 
U.R.S.S. Ele s-au întîlnit în acest interval de 
7 ori : de trei ori au cîștigat handbaliștii iugo
slavi, de două ori cei sovietici, două partide în- 
cheindu-se cu rezultate egale. Nu sînt de ne
glijat nici șansele sportivilor vest-germani, care 
au progresat mult în ultima vreme. In cealal
tă grupă reprezentativa României apare ca fa
vorită în fața unor formații — Polonia, Unga
ria și Cehoslovacia —- capabile însă de orice 
surpriză. De altfel, echipa țării noastre deține 
în acest ciclu un raport pozitiv în fața tuturor 
celorlalte finaliste, exceptînd »7“-le U.R.S.S.
ROMANIA — CEHOSLOVACIA 

— DANEMARCA 
— R. F. GERMANIA 
— IUGOSLAVIA 
— POLONIA
— UNGARIA
— U.R.S.S.

9 8 0 1 165—134
3 3 0 0 59— 39
4 3 0 1 73— 62
6 4 0 2 101— 97
5 4 0 1 101— 94

10 7 2 1 179—158
10 3 4 3 194—183

BILANȚ *76 : 1. Natalia Mârâțescu 
4:04.2, 2. Christinas Stoll (R.D.G.)
4:05,9, 3. Ludmila Braghina (U.R.S.S.) 
4:06,0, 4. Gunhild Hoffmeister (R.D.G.) 
4:06,1, 5. Maricica Puică 4:06,1, 6. 
Ulrike Klapezynski (R.D.G.) 4:06,3, 7. 
Brigitte Krauss (R.F.G.) 4:06,4, 8.
Mary Stewart (M. Britanie) 4:06,5, 0. 
Doris Gluth (R.D.G) 4:07,0, 10.
Olga Dvirna (U.R.S.S.) 4:07,1.

BILANȚ ’76 : 1. Anders Gaerderud 
8:15,6, 2. Gheorghe Cefan 8:16,2, 3. 
Tapio Kantanen 8:18,2, 4. Frank
Baumgartl 8:21,4, 5. Gerd Fraehmke 
(R.F.G.) 8:24,4, 6. Muniala (Kenya) 
8:24,8, 7. Dușan Moravcik (Cehoslo
vacia) 8:25,0, 8. Johanes Mohamed 
(Etiopia) 8:25,0, 9. Paul Copu (Ro
mânia) 8:26,4, 10. lonas Grigas
(U.R.S.S.) 8:26,8.

GRUPA A

1. U.R.S.S. 21 14 3 4 455—386 73,80%
2. IUGOSLAVIA 19 12 3 4 410—341 71,05%
3. R. F. GERMANIA 21 10 1 10 379—372 50%
4. DANEMARCA 18 4 1 13 289—333 25%

JAPONIA 8 1 0 7 147—217
CANADA 3 0 0 3 45— 76

GRUPA B *

1. ROMÂNIA 24 19 2 3 445—386 83,33%
2. POLONIA 15 6 1 8 289—262 43,33%
3. UNGARIA 23 7 4 12 388—403 39%
4. CEHOSLOVACIA 20 6 1 13 315—348 32%

S.U.A. 1 0 0 1 6— 34
TUNISIA 1 0 0 1 7— 17

Vom asista deci la o finală România — 
U.R.S.S. ? Foarte posibil dacă vom ține cont 
mai ales de rezultatele ultimelor turnee inter
naționale (Barcelona și Niș) cîștigate de cela 
două favorite. In încheiere, un ultim clasa
ment (general) bazat pe toate rezultatele directe 
între finaliste :
1. ROMANIA
2. IUGOSLAVIA
3. U.R.S.S
4. R. F. GERMANIA
5. UNGARIA
6. POLONIA
7. CEHOSLOVACIA
8. DANEMARCA

47 32 6 9 872—767 74,46%
36 24 5 7 769—655 73,61%
41 28 3 10 891—744 71,95%
37 19 2 18 630—626 54,05%
38 13 6 19 688—646 42,10%
37 15 1 21 729—661 41,89%
46 17 2 27 778—827 39,13%
29 6 2 21 486—557 24,13%

rezultate Înregistrate in finala olimpică de la Munchon.

(Avînd în vedere numărul redus de iocuri 
susținute nu am clasat echipele Japoniei. Cana
dei. S.U.A. și Tunisiei).

Scurta retrospectivă cifrică ne indică în pri

In ce măsură va- corespunde acest clasament 
celui care va fi oficializat la Montreal ? Să aș
teptăm pînă în seara zilei de 28 iulie cînd în 
sala Forum cele mai bune echipe de handbal 
din lume își vor disputa mult invidiatul titlu 
olimpic.

A. VASILIU



ÎNAINTEA
ETAPEI DE MIiNE VESTI DE LA DIVIZIONARELE A
« F. C. CONSTANTA, reve

nită joi de la București, s-a 
dus direct la stadion pentru e- 
fectuarea unui antrenament de 
refacere. Ieri și azi, alte două 
ședințe de pregătire încheie 
programul de instruire al aces
tui final de săptămînă. Este 
incertă folosirea lui Mustafa, 
care a suferit o întindere mus
culară, situație în care pe pos
tul de fundaș va fi utilizat 
Codin • OLIMPIA SATU MA
RE a făcut două antrenamen
te, joi și vineri dimineață, du
pă care lotul a plecat cu avi
onul spre Constanța. Hațega- 
nu, accidentat în meciul cu 
F. C. Bihor, nu poate juca.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Nicuiescu — C. Ioniță II și Gh. 
Vasilescu I (toți din București).

„ll“-le care a cîștigat în eta
pa de miercuri, cu Steaua.

ARBITRII PARTIDEI : R. 
Stîncan — N. Gheorghe si I. 
Roșoga (toți din București).

• „U“ CLUJ-NAPOCA. An
trenamente obișnuite, după e- 
tapa de miercuri. Va fi men
ținută echipa din meciul cu 
F.C.M. - —
Hurlol, 
In lotul 
tinuare 
BIHOR, 
dimineață 
după-amiază plecarea la Cluj- 
Napoca, cu autocarul. Nu vor 
juca Suciu, Kun (în continua
re accidentați) și Gherghcli (a 
acumulat 3 cartonașe galbene). 
Florescu, incert după meciul 
cu Olimpia, a fost recuperat în 
urma unui tratament energic.

I. 
I.

Reșița, Cîmpeanu și 
două piese importante 
clujean, fiind în con- 
accidentați • F. C. 
Joi, refacere, vineri 

antrenament, iar

• U.T.A. a avut, după me
ciul de miercuri, un program 
de refacere. Vineri au avut loc 
două ședințe de pregătire iar 
sîmbătă o plimbare Ia pădu
re. Sînt unele probleme In le
gătură cu alcătuirea formației: 
Birău este suspendat pe o eta
pă. fiind eliminat în partida de 
miercuri, iar Gali nu va juca 
nici el mîine, întrucît a acu
mulat trei cartonașe galbene. 
Nu va putea fi folosit nici Be- 
dea, indisponibil • SPORTUL 
STUDENȚESC va sosi la A- 
rad în cursul după-amiezil de 
azi, cu avionul. Nefiind indis
ponibilități, va fi aliniat „ll“-le 
care a întrecut miercuri 
A.S.A. Tg. Mureș.

ARBITRII PARTIDEI : 
Șerban — V. Ciocîlteu, 
Victor (toți din Craiova)

De

R. 
Gh.

ARBITRII PARTIDEI : 
Chilibar — Fi. Anuțescu și 
Răileanu (toți din Pitești).

SPORT CLUB BACAU a 
efectuat ieri un antrenament 
cu întreg lotul și 
In cursul dimineții 
gătirile în vederea 
studenții craioveni.
Gh. Constantin și M. Nedelcu 
nu au dificultăți în ceea ce 
privește alcătuirea formației, 
care va fi aceeași din partida 
cu Dinamo. • UNIVERSITA
TEA CRAIOVA a plecat la Ba
cău ieri Ia amiază, cu avio
nul, după un ultim antrena
ment la care au participat toți 
componenții lotului, mai puțin 
Mareu, în continuare indisponi
bil. în privința echipei care va 
fi folosită în meciul de mîine, 
nu se anunță modificări față de

va încheia, 
de azi, pre- 
partidei cu 
Antrenorii

• F.C.M. REȘIȚA. Reîntorsi 
acasă miercuri noaptea, reșițe- 
nii și-au continuat pregătirile, 
efectuînd antrenamente joi și 
vineri. Portarii Filip și Con
stantin sînt în continuare ac
cidentați. De asemenea, nu este 
sigură participarea Ia joc a 
Iui Beldeanu și Bora, care au 
lipsit și în partida de Ia Cluj- 
Napoca, de miercuri • C.F.R. 
Venind pe ruta aeriană Iași- 
București-Timișoara, feroviarii 
au ajuns vineri la Reșița. Lo
tului deplasat miercuri la Iași 
1 se va alătura Adam, care va 
reintra în formație, fiind refă
cut după accidentarea suferită 
și care l-a făcut inapt pentru 
partida cu Politehnica Iași.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
C ursar u — M. Marinciu (am
bii din Ploiești) și C. Szilaghi 
(Baia Mare). ,

• JIUL s-a înapoiat joi du- 
pă-amiază de la Pitești. Antre
namentele au continuat zilnic, 
lnsistîndu-se asupra eficacității 
atacului. Mulțescu, absent din 
formație la meciul , cu F. C. 
Argeș, va reintra în partida cu 
Rapid, devenită decisivă pen
tru jucătorii din Valea Jiului.

NOTA IO PENTRU FAIR-PLAY!
Credem că nota dominantă a 

etapei de miercuri a constituit-o 
climatul de deplină sportivitate, 
de adevărat fair-play, în care 
s-a disputat Ia Iași acel meci 
atît de important atît pentru 
Politehnica, cât și pentru C.F.R. 
Cluj-Napoca. Prezent la 
Ion Alexandrescu, secretar 
neral-adjunct al F.R.F., 
manifestă satisfacția fată 
corectitudinea cu care și-au a- 
părat șansele cele două echipe. 
Observatorul a apreciat, In ace
lași timp, nivelul tehnic al jo
cului prestat de C.F.R. Cluj-Na
poca, „o echipă care din punct 
de vedere valoric are în urma 
sa, în Divizia A, 4—5 formații' 
Păcat — adăugăm noi 
Clasament n-are decît 
gură...

joc, 
ge- 
își 
de

— că în 
una sin-

• în partida de . .
C.F.K. Cluj-Napoca a înscris un 
gol, nevalidat, însă de arbitru, 
Ion Alexandrescu, notînd cu 9 
arbitrajul lui Marcel Buzea, 
Spune că pe teren n-a existat 
nici un dubiu — fault la portar 
— arbitrul fluierând infracțiu
nea înainte ca mingea să fie 
trimisă în poartă.

• ..O echipă care a vrut să 
cîștige (Sportul studențesc) șl o 
echipă care a lăsat impresia că 
a uitat să joace fotbal (A.S.A. 
Tg. Mureș)' 
Ion Marinescu 
avut loc pe 
blicii.

Ia Iași,

Așa caracterizează 
meciul care a 
stadionul Repu-

N. Petriceanu• Arbitrul
„U.T.A. a jucat excelent in pri
ma repriză. Apoi... Nu știu ce 
s-ar mai fi intimplat dacă me
ciul ar mai fi durat 5 minute".

Oi Universitatea Craiova a 
reușit să obțină ceea ce nici o 
altă echipă n-a putut să reali
zeze în acest retur : o victorie 
asupra 
Steaua. 
Cornel 
să, că 
(Bălăci, ,
adesea limitele unui joc atle-

virtualei campioane, 
Observatorul federal 

Drăgușin apreciază, in- 
unii jucători craioveni 
Berneanu) au depășit

tic, ale unui angajament ferm, 
recurgînd la brutalități, prin 
care, în general, se încearcă să 
se compenseze fie lipsa de pre
gătire, fie lipsa de... posibilități. 
Arbitrul C. Szilagy a primit no
ta 8, observatorul reținând la 
modul pozitiv faptul că a lăsat 
jocul liber, dar menționînd, to
tuși, că, în unele momente, a 
mers prea departe cu maniera 
aceasta de arbitraj, 
duritățile și uitînd să 
tă cartonașul galben.

acceptind 
mai scoa-

etapa de• în Divizia B, în 
duminica trecută, un fapt incre
dibil. Incredibil, dar autentic, 
totuși, din moment ce el a fost 
consemnat atît de arbitrul me
ciului Unirea Focșani — C. S. 
Botoșani, Ion Pop, cit și de ob
servatorul federal Dumitru Io- 
nescu. Despre ce este vorba ? 
La Focșani, In minutul 84, gaz
dele au beneficiat de o lovitură 
liberă indirectă, precizată ca 
atare de arbitru prin ridicarea 
brațului. _Dar căpitanul echipei 
Unirea, "
a șutat DIRECT în poartă, iar 
arbitrul a dat decizia care se 
impunea potrivit literei regula
mentului : aut de poartă. Ju
cătorii din Focșani l-au încon
jurat pe arbitru și au pretins 
să li se acorde gol ! Prinși în... 
ofsaid (necunoașterea regula
mentului este și ea un fel de 
ofsaid !), cei de la Unirea au 
susținut atunci că, în drum spre 
poartă, mingea ar fi fost atinsă 
de un jucător advers. Ceea ce 
nu era adevărat. A trebuit să 
intervină antrenorul formației 
locale, Făiniță, pentru a-și lă
muri elevii și a-i determina să 
reia jocul. O intervenție bine
venită. Dar, la nivelul eșalonu
lui secund al fotbalului nostru 
(la orice nivel, credem) s-ar 
cere ca... lămurirea jucătorilor 
în ceea ce privește prevederile 
regulamentului să fie făcută în 
cadrul procesului de instruire 
și nu pe teren, în timpul jo
cului...

Costea, luîndu-și elan,

Jack BERARIU

Pojoni (tricou vărgat) respinge balonul din fața lui M. Sandu, 
dar poarta textilistă nu va rezista 

partida din tur, Sportul
iureșului studenților. (Fază din 
studențesc — U.T.A.).

Foto : S. BAKCSY

ACTUALIT

ți RAPID. Feroviarii au urmat 
ciclul obișnuit de pregătire. 
După „remiza" de miercuri, cu 
F. C. Constanța, antrenorul I. 
Motroc a căutat să elimine, pe 
cit posibil, deficiențele exis
tente, și să îmbunătățească vi
teza de joc. Grigoraș-accidentat 

nu va putea fi 
lui

la genunchi 
folosit la Petroșani, locul 
urmînd a fi luat de Niță.

ARBITRII
Rus
Tg. 
biu)

PARTIDEI :
— A. Szilaghi (ambii 
Mureș) si I. Banciu

I. 
din 
(Si-

POLITEHNICA TIMIȘOA- 
își pune mari speranțe în 

meciul de mîine. O victorie, 
indiferent la ce scor, ar putea 
aduce echipa pe treapta a tre
ia a clasamentului, oferindu-i 
mari șanse pentru participarea 
la „Cupa U.E.F.A.". Joi. an
trenorii au lucrat doar cu re
zervele. Ieri și astăzi — două 
antrenamente de intensități di
ferite. Nu va juca Anghel, sus
pendat o etapă după elimina
rea din partida cu U.T.A. • 
A.S.A. TG. MUREȘ s-a depla
sat la Timișoara de joi dimi
neață, cu întregul efectiv de 
jucători, inclusiv Hajnal și Va- 
rodi. Antrenorul Bone inten
ționează să alinieze „ll“-le de 
bază, cel care a adus mureșe
nilor o • frumoasă serie de suc
cese în ultimii ani.

ARBITRII PARTIDEI :
Rainea (Bîrlad) — Gr. Anghe- 
lută si C. Bizinichi (ambii din 
București).

RA

N.

< DINAMO. După ultimele 
două victorii în deplasare, e-

CLASAMENTE
RETUR

chipa antrenată de frații Nun- 
weiller s-a putut pregăti mai 
în liniște în cursul zilei de ieri. 
Va juca mai mult ca sigur 
„ll“-le care a început meciul 
cu S. C. Bacău • F. C. ARGEȘ 
a plecat de joi la Snagov unde 
efectuează o suită de antrena
mente. Dumitrescu și Cîrstea 
sînt, în continuare, indisponi
bili, dar Halagian și Dima 
nu-șl fac griji din pricina sto
perilor, întrucît Olteanu și 
Stan au evoluat miercuri cu 
bun randament. Dobrin a fost 
reintegrat lotului piteștean și 
este posibil ca el să-și facă 
reintrarea duminică.

ARBITRII PARTIDEI :
Ghiță — H. Nieolau (ambii din 
Brașov) și C. Pîrvu (Brăila).

DIN NOU, SANCȚIUNI. 
Comisia de disciplină a luat 
în discuție și săptămîna aceas
ta numeroase abateri înregis
trate în campionatul Diviziei 
C. Au fost suspendați : Laszlo 
(Progresul Odorhei), Porumbi
ță (C.S.U. Brașov), Pop (Pro
gresul Năsăud) — 6 etape, Cîr- 
jaliu (Olimpia Giurgiu), Antal 
(Oltul Sf. Gheorghe), Gutuie 
(Autobuzul Făurei), Moldovea- 
nu (Chimia Brazi), Petre 
Gheorghe (I.C.S.I.M. București), 
Marinescu (Granitul Babadag), 
Costea (IPRECA Călărași) 4 
etape, alți 13 jucători fiind și 
ei suspendați pe două sau trei 
etape.

în campionatul de tineret- 
speranțe Gorgoi (F. C. Argeș) 
a fost suspendat pe 6 etape 
pentru lovirea adversarului cu 
piciorul, el fiind, de altfel, re
cidivist în materie. în aceeași 
competiție, Lăzăroiu (Jiul) va 
sta și el pe tușă 4 etape.

Jucătorul C. Zamfir (Steaua) 
a fost suspendat o etapă, pe 
care a si efectuat-o.
• BILETE PENTRU MECIUL 

PROGRESUL — RAPID, DIN 
„CUPA ROMÂNIEI". începînd 
de luni se pun în vînzare (la 
casele obișnuite de la stadi
oanele Steaua, Republicii, Giu- 
lești, Dinamo, „23 August" si 
la agențiile din pasajul Uni
versității, strada Halelor și

C.C.A., ca 
biletele pe 
sul — Raj 
milor de 
României“,i 
miercuri t 
blicii.

© C.S.M 
BRAILA 2 
disputat jd 
cu viu ii 
Prepeliță 
(min. 83) J 
(min. 6 șl 1 
ila (I. Mini

• INSCI 
TILE ȘCO 
NE CU PI 
Cele doul 
bucureștenl 
bal. Școall 
(str. Dridtj 
Petrescu" I 
ță înscrieri 
cialitate.iug

— Școara 
pentru chl 
mâții Ia t<|

— Liceul 
pentru ani 
Il-a și anJ 
plimentarel 
67.08.90 și I

Ambele I 
tierul Pal 
primesc pi 
vii vor beii 
și materii 
bursă, inii

C.

• STEAUA. După meciul de 
miercuri, de la Craiova, echipa 
bucureșteană a efectuat pregă
tiri obișnuite, azi urmînd să 
aibă loc un nou antrenament. 
Smarandache — care este sus
pendat — nu va juca în me
ciul de mîine. Incertă este și 
folosirea lui Iordănescu, care 
acuză o întindere. în schimb, 
își va face reintrarea Dumitru, 
care s-a refăcut după acciden
tarea suferită • POLITEHNI
CA IAȘI s-a antrenat ieri, iar 
astăzi se va deplasa, pe calea 
aerului, spre București, unde 
după-amiază va face — pro
babil — un ușor antrenament 
de acomodare. Simionov și 
Ciocîrian sînt In continuare 
indisponibili.

ARBITRII
Anderco (Satu Mare) 
Manole și Gh. Ispas (ambii din 
Constanța).

PARTIDEI: O. 
Gh.

• CLASAMENTE
„CUPA

NOTE... NOTE...
DESPRE BĂNCILE 
ANTRENORILOR 
Șl REZERVELOR

Printre bunele măsuri luate 
pe multe dintre stadioanele 
noastre — obligație impusă de 
altfel ți de F.I.F.A. ți U.E.F.A. 
pentru intilnirile internaționale 
oficiale — este și aceea a pro
tejării băncilor antrenorilor și 
rezervelor cu acoperișuri din 
material plastic, tablă etc. Așa 
au procedat gospodarii de pe 
stadioanele „23 August", Repu
blicii și Steaua din Capitală, ai 
stadioanelor din Constanța, Ora
dea, Arad, Reșița, Cluj-Napoca 
(stadionul C.F.R.), Timișoara și 
Iași, unde conducătorii tehnici 
ți jucătorii de rezervă ai am
belor formații se bucură — ast
fel — de bune condițiuni de 
vizionare a partidelor. Au ră
mas însă stadioane, precum cele 
din Cluj-Napoca (stadionul Mu

nicipal), E 
Pitești, Ba 
șani, Tg. 
utilă amenJ 
E cazul ca 
ne să se 
rea de perl 
tectoare al 
marginea 1 
Mai cu sd 
ele vor gă 
toamnă — 
cupele eurl 
culpă față | 
a regular»

ATI^bc
A UN

• CLASAMENTE • CLASAMENTE
A + T“ TINERET-SPERANȚE

In paranteze la clasamentul returului, locurile ocupate după același număr de etape in turul campionatului.

1. STEAUA (1) 15 9 5 1 37-17 23 1. STEAUA 64 38 13 13 127- 72 89 1. UNIV. CV. 32 19 7 6 61-24 45
2. Sp. stud. (14) 15 6 8 1 25-10 20 2. Dinamo 64 33 16 15 130- 65 82 2. F.C. Const. 32 17 8 7 60-29 42
3. Dinamo (2) 15 6 6 3 21-14 18 3. Univ. Cv. 64 31 16 17 99- 56 78 3. Steaua 32 19 4 9 52-39 42
4. A.S.A. (4) 15 8 2 5 21-15 18 4. F.C. Const. 64 29 15 20 93- 62 73 4. Dinamo 32 16 9 7 70-32 41
5. „Poli“ Tim. (9) 15 6 6 3 25-19 lfl 5. „Poli*4 Tim. 64 31 10 23 108- 83 72 5. F.C. Argeș 32 19 3 10 48-33 41
6. Univ. Cv. (13) 15 6 6 3 16-15 18 6. F.C. Argeș 64 30 11 23 78- 72 71 6. „Poli44 Tim. 32 18 1 13 58-37 37
7. U.T.A. (16) 15 6 3 6 22-23 15 7. Sp. stud. 64 27 16 22 100- 85 69 7. Sportul stud. 32 14 6 12 54-47 34
8. F.C. Bihor (8) 15 7 1 7 20-23 15 8. A.S.A. 64 27 10 27 88- 91 64 8. F.C. Bihor 32 13 6 13 53-57 32
9. Jiul (15) 15 5 5 5 14-20 15 9. F.C. Bihor 64 27 10 27 95-101 64 9. Polit. Iași 32 13 5 14 48-48 31

10. F.C.M. (5) 15 6 3 6 20-29 15 10. Polit. Iași 64 25 10 29 91- 94 60 10. A.S.A. 32 11 6 15 44-54 28
11. C.F.R. (18) 15 5 4 6 17-15 14 11. S.C. Bacău 64 26 8 30 84- 97 60 11. U.T.A. 32 10 8 14 30-42 28
12. Ș.C. Bacău. (7) 15 5 4 6 16-14 14 12. F.C.M. 64 25 9 30 75-103 59 12. Rapid 32 10 7 15 41-52 27
13. Olimpia (12) 15 6 2 7 18-24-14 13. Rapid 64 22 13 29 80- 97 57 13. „U“ Cj.-Nap. 32 11 5 16 35-47 27
14. F.C. Argeș (10) 15 5 3 7 13-16 13 14. U.T.A. 64 22 13 29 72- 95 57 14. S.C. Bacău 32 12 3 17 48-63 27
15. Rapid (6) 15 5 3 7 20-25 13 15. C.F.R. 64 16 21 27 68- 77 53 15. C.F.R. 32 7 12 13 39-40 26
16. F.C. C-ta (11) 15 4 5 6 10-16 13 16. F.C. Olim. 64 18 15 31 75-115 51 16. F.C.M. 32 11 4 17 37-52 26
17. Polit. Iași (3) 15 4 2 9 16-21 10 17. Jiul 64 20 9 35 68-140 49 17. F.C. Olimpia 32 7 9 16 41-59 23
18. „U44 Cj.-N. (17) 15 2 0 13 6-21 4 18. „U“ Cj.-Nap.64 18 8 38 64- 90 44 18. Jiul 32 9 1 22 28-92 19

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
In toate agențiile Loto—Prono

sport și prin vinzătorii volanțl, 
s-a pus în vînzare LOZUL IN 
PLIC AL VACANȚEI, o nouă 
emisiune de lozuri în pilc — LI
MITATA — care oferă partlcl- 
panților autoturisme de mărci di
ferite, excursii cu autocarul pe 
diferite trasee în regiunile țării, 
cîștlgurl în bani în valoare de 
10.000 lei, 5.000 lei ș.a.

Oriunde vă aflațl, la munte sau 
la mare, agențiile Loto—Prono
sport șl vînzătorli volanți vă ofe
ră LOZUL IN PLIC
CANȚEI.

Ne aflăm în plină vînzare a 
biletelor pentru TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO DIN 15 lU-

NIE. La această tragere se 
dă autoturisme, excursii 
hotare șl premii variate in 

Participarea se face pe 
de 5 si 15 lei varianta. în

acor- 
peste 
bani, 
bilete

... _ „ __ __ ________ ___ agen
țiile Loto — pronosport găsiți și 
bilete gata completate.
IN ATENTIA PARTICIPANȚILOR 

LA PRONOSPORT
Se atrage atenția partlcipantilor 

la concursul Pronosport din 20 
iunie că meciul II (F.C. Bihor — 
Dinamo București), se înlocuiește 
cu meciul Chimia Tr. Măgurele 
— Metalul București, făcîndu-se 
și cuvenitele modificări pe flutu- 
rașli sl afișele de concurs.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 11 IUNIE 
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 901.519 lei. Extragerea I : 
40 71 31 18 89 35 80 28 6. Extra
gerea a D-a : 16 79 9 25 34 15 
67 60 87.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 9 IUNIE 1976

Cat. 1 : (13 rezultate) 1 vari
antă 50»/o a 4.245 lei și 50 varian
te 10% a 849 lei. Cat. 2 : (12 re
zultate) 173,05 variante a 324 lei. 
Cat. 3 ; (ii rezultate) 1397,10 va
riante a 60 lei.
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SJMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora 16 : campionatele republi
cane școlare ; traseul din str. M. 
Coravu, de la ora 16,45 : Circui
tul de marș P.T.T. (2 km marș 
factorițe poștale ; 4 km marș,
factori poștali).

CICLISM. Șoseaua București — 
Urziceni, km. 8,500, ora 11 : „Cupa 
Dinamo" (etapa o lll-a — 120 
km).

GIMNASTICA. Palatul sporturilor 
și culturii, de la ora 17 : campiona
tele naționale ale maeștrilor — 
exerciții liber alese — feminin 
și masculin.

ÎUDO. Sala Olimpia, de la ora 
16 : „Cupa Olimpia".

ATLETISN 
ora 9 : c< 
școlare ; I 
ravu, de 
de marș P

> ; ,,uupa Olimpia .
POLO. Bazinul Dinamo, de ia 

' " șl
in

ora 18 : Iugoslavia — Turcia 
România — Bulgaria (partide 
cadrul Balcaniadei).

RUGBY. Stadion Parcul Copilu
lui, ora 16,30 : Constructorul Bu- 
zâu — Constructorul Constanța 
(meci de baraj pentru promovarea 
în Div. A).

TENIS DE MASA. Sola Progre
sul, ora 17 t Progresul Buc. — 
C. S. Arad II (Dlv. A, feminin).

TIR. Poligonul Bâneasa, de la 
ora 6,30 : finala Dinamovladel.

CANOTA 
Ia ora 7 : 
pionatelor 
niori.

FOTBAL. 
15,45 : Did 
neret-sperq 
namo — 
stadion 
— Politehn 
țe) ; ora 
tehnica la| 
Metalul, c 
tomatica 
teren Autd 
«ul — DiJ 
teren F.R.I



TURNEUL FINAL Miine, in Divizia B, etapa a XXXIIa
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AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI
Ieri s-au disputat la Piatra Neamț și Timișoara, partidele etapei 

a doua a turneului final al campionatului republican de juniori. 
Iată rezultatele înregistrate :

LA PIATRA NEAMȚ

Grupa I : Rapid București — 
Școala sportivă Șoimii Sibiu
1— 0 ; Liceul de fotbal Bacău 
— A.S.A. Tg. Mureș 1—0. Cla
sament : 1. Rapid (3 puncte),
2. Liceul de fotbal Bacău (3 p),
3. A.S.A. Tg. Mureș (1 p), 4. 
Șc. sp. Șoimii (1 p)

Grupa a Il-a : Sportul stu
dențesc — Chimica Tîrnăveni
2— 0 ; S. C. Bacău — Steagul 
roșu Brașov 2—1. Clasament : 
1. S. C. Bacău (4 p), 2. Snortul 
studențesc (2 p), 3. Steagul roșu

p), 4. Chimiica Tirnăveni (0 p).(2

LA TIMIȘOARA

Grupa I : „U“ Cluj-Napoca — 
U. M. Timișoara 3—1 ; Dinamo 
București — F. C. Argeș 1—0.

Clasament : 1. „U“ Cluj-Napoca 
(4 p), 2. Dinamo București (3 
p), 3. U. M. Timișoara (1 p), 
4. F. C. Argeș (0 p).

Grupa a Il-a : Steaua — Di
namo Slatina 1—0, F. C. Baia 
Mare — U.T.A. 2—0. Clasament: 
1. F. C. Baia Mare (4 p), 2. 
Steaua (4 p), 3. Dinamo Slatina 
(0 p), 4. U.T.A. (0 p).

Miine sînt programate ulti
mele jocuri din cele patru grupe : 
Liceul de fotbal Bacău — Șc. 
sp. Șoimii Sibiu, Rapid — 
A.S.A. Tg. Mureș, Chimica — 
Steagul roșu, S. C. Bacău — 
Sportul studențesc, Dinamo 
București — „U“ Cluj-Napoca, 
U. M. Timișoara — F. C. Ar
geș, F. C. Baia Mare — Steaua, 
U.T.A. — Dinamo Slatina. Men
ționăm faptul că, în caz de 
egalitate perfectă (puncte, gol
averaj, victorie directă) se ca
lifică echipa mai tînără.

DIN ACTIVITATEA CENTRELOR DE COPII Șl JUNIORI

PRIMII PAȘI (siguri)
CELEI MAI TINERE PEPINIERE,

DIERNA
construit din temelii o 
nouă, pe care toată lu- 

o admiră, întreprinderi

.Am 
Orșovă 
mea 
noi ți modern utilate. Trebuie 
să construim acum și o viață 
sportivă nouă pe măsura ora
șului nostru".

Cuvintele acestea aparțin lui 
Ion Iacob, prim-vicepreședinte 
al Consiliului orășenesc pen
tru educație fizică și sport care 
ne-a invitat să vizităm noul 
stadion al orașului, bine între
ținut, cu vestiare corespunză
toare, o magazie cu echipamen
tul necesar formațiilor de se
niori, copii și juniori ale aso
ciației Dierna. .Și echipa noas
tră, care acum activează cu 
bune rezultate in Divizia C, 
s-a format greu — ne spunea, 
la rîndul Iul, Dumitru Oprișor, 
vicepreședintele asociației. In 
prezent^ în „ll“-le Diernei joa
că nu unul, așa cum cere re
gulamentul, ci doi juniori, ți 
ambii orșoveni, mijlocașul Pe
tre Vlătănescu și fundașul 
Gheorghe Cherlea, tineri înzes
trați, in care ne punem mari 
speranțe".

în vara anului trecut, F.R.F. 
a hotărît să înființeze și să 
susțină material un centru de 
copii și juniori Ia Orșova. Ini
țiativă cit se poate de inspira
tă. pentru că, după numai un 
an de la Înființare, despre cen
trul orșovean se pot spune 
doar lucruri frumoase. Are 90 
de copii și juniori legitimați, 
doi antrenori (Valeriu Văleanu. 
Iosif Kistoff) și doi instructori 
(D. Stanciu și Ad. Sas). Toți 
patru au jucat, cu ani în ur
mă, în echipa orașului. „Facem 
eforturi să îndreptățim speran
țele celor care ne-au intins o 
mină de ajutor — afirmă V. 
Văleanu, coordonatorul centru-

lui. Avem tot ceea ce ne tre
buie (echipament, mingi), ne 
pregătim ți jucăm pe terenul 
principal. întotdeauna in des
chiderea meciurilor de Divizia 
C este programat un joc al 
formațiilor de juniori sau co
pii. Conducerea asociației ne 
sprijină permanent și eficient 
și, in acest sens, aș putea să 
dau ca exemplu înființarea 
subccntrului din comuna Eșel- 
nița, unde avem o grupă de 
30 de copii. Colaborăm perma
nent cu antrenorul formației 
de seniori, D. Calinin, intere
sat ți el în promovarea unor 
jucători tineri, legați trup și 
suflet de Orșova. De altfel, in 
afara celor doi juniori amin
tiți, alți cițiva se află in preaj
ma unor apropiate promovări: 
Ioan Petrean. Liviu Grindean, 
Gheorghe Brinzei', Doru Micu. 
Gheorghe Zamfiroiu. în cam
pionatul republican, noi am 
înscris o echipă foarte tînără, 
interesindu-ne nu rezultatele, 
ci rodarea unor jucători pen
tru eventualele necesități ale 
formației de seniori. Am con
siderat că așa e bine".

Indiscutabil că așa e bine. 
Acesta este, de altfel, și scopul 
declarat al campionatului. Și 
că antrenorii centrului proce
dează CORECT, gîndindu-se 
mereu Ia PERSPECTIVA, ne-a 
convins și faptul că responsa
bilul celei mai tinere pepinie 
re a fotbalului nostru s-a de
plasat la clubul bucureștean 
din str. dr. Staicovici pentru a 
afla de la Ioan Kluge și Nico- 
lae Go rgo rin cîteva din „se
cretele" centrului Progresul.

Laurențîu DUMITRESCU

33 DE ECHIPE SE AFLĂ ÎNCĂ 
SUB SPECTRUL RETROGRADĂRII!

Așadar, după etapa a XXXI- 
a, in interesanta întrecere a 
divizionarelor B, un prim răs^ 
puns îl avem : F.C.M. Galați 
este virtuală ciștigătoare a se
riei I, asigurîndu-și promova
rea în Divizia A (sau mai bi
ne zis revenirea în eșalonul 
în care a mai activat) cu trei 
etape înaintea finalului. Per
formanța fotbaliștilor din Ga
lați, antrenați de Gh. Nuțescu, 
merită a fi subliniată, ea ve
nind după o comportare bună 
de-a lungul întregului campio
nat. în seria a Il-a. cîștigînd 
derby-ul cu Steagul roșu Bra
șov, Progresul București are 
acum 6 puncte avans si, prac
tic, toate șansele să cîștige în
trecerea. Pentru a se pune, to
tuși. la adăpost de orice sur
priză neplăcută, antrenorul V. 
Mateianu ne declara că pleacă 
la Brașov, pentru meciul cu 
Tractorul, cu gîndul să obțină 
cel puțin un punct. Oricum, 
în acest final atît de fierbinte 
din seria a Il-a, Progresul, mai 
stăpină pe ea, s-a desprins din 
„grupul celor 4“, lăsînd mult 
în urmă pe Steagul roșu, Di
namo Slatina și C.S. Tîrgoviște, 
formații care au meritul de a 
fi oferit o dispută sportivă 
frumoasă. în sfîrsit, în ceea ce 
privește lupta pentru promo
vare în seria a IlI-a. aici lu
crurile încă nu sînt limpezite, 
F. C. Corvinul (după surprinză
toarea victorie de la Baia Ma
re) și F.C. Șoimii continuînd 
să se afle la o diferență 
două punqte între ele.

Cu trei etape inainte de 
nai, lupta pentru evitarea 
trogradării este deosebit de 
teresantă și în Divizia B. 
cunosc de pe acum doar patru 
formații care vor evolua în se
zonul viitor în Divizia C :

PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
SERIA I : • Cimentul Medgidia — Gloria Buzău : C. Petrea 

(București) t C.S.U. Galați — Ceahlăul p. Neamț: C. Raica 
(București) « Viitorul Vaslui — S.C. Tulcea: T. Andrei (Sibiu)
• Metalul Plopeni — Unirea Focșani: N. Georgescu (București)
• C.F.R. Pașcani — C.S.M. Borzești: AI. Grigorescu (București)
• F.C. Petrolul Ploiești — F.C.M. Galați: Gh. Retezan (Bucu- . 

rești) o C.S. Botoșani — F.C. Brăila: C. Manușaride (Bucu- i 
rești) a C.S.M. Suceava — Prahova Ploiești: N. Raab (Cimpia I 
Turzii) a Victoria Tecuci — Celuloza Călărași: V. Dumitru (Ol
tenița) .

SERIA A II-A: a Metrom Brașov — Chimia Tr. Măgurele: 
Tr. Cruceanu (Tecuci) • Metalul București — Unirea Alexan
dria: V. Pîrvescu (Buzău) e Chimia Rm. Vîlcea — Steagul ro
șu Brașov: I. ștefăniță (Hunedoara) a F.C.M. Giurgiu — Elec- 
troputere Craiova: N. Moroianu (Ploiești) a Autobuzul Bucu
rești — Dinamo Slatina: M. Moraru (Ploiești) a Nitramonia Fă
găraș — C.S. Tîrgoviște: I. Igna (Arad) a S.N. Oltenița — Vo-_ 
lnța București: C. Săndulescu (Vaslui) a Minerul Motru — Me
talul Mija: O. Streng (Oradea) • Tractorul Brașov — Progre
sul București: I. Ciolan (Iași).

SERIA A m-A: • U.M. Timișoara — Victoria Călan: Gh. lo- 
nescu (Brașov) a Dacia Orăștie — Ind. sîrmei C. Turzii: S. Ma
rin (București) a C.I.L. Sighet — Gloria Bistrița: C. Dinulescu 
(București) a F;C. Corvinul Hunedoara — Victoria Cărei: M. 
Popescu (București) • Metalurgistul Cugir — Gaz metan Me
diaș : I. Urdea (București) a Sticla Turda — Unirea Tomnatic : 
FI. Pitiș (Oradea) • Mureșul Deva — Rapid Arad: Gh. Popovici 

- C.F.R. Timișoara: M. Fediuc 
Nouă — F. C. Șoimii Sibiu:

(București) e F.C. Bala Mare 
(Suceava) • Minerul Moldova 
M. Buzea (București).

Autobuzul Bucu- 
Tomnatic și Me- 
Dar, după cum

de

fi- 
re- 
in- 
Se

S. C. Tulcea, 
rești, Unirea 
trom Brașov, 
se știe, urmează să retrogra
deze 12 echipe. Iată de ce, în 
prezent, sînt amenințate, mai 
mult sau mai puțin, 11 echi
pe în seria I, 11 — în seria a 
Il-a și 11 — în seria a IlI-a. 
Deci mai bine de jumătate 
dintre participantele la acest 
campionat au încă emoții și își 
leagă speranțele de fiecare 
meci pe care îl mai au de 
disputat.

Este, deci, de așteptat ca e- 
chipele să-și apere șansele cu 
toată dîrzenia. dar aceasta tre
buie făcută în limitele depli
nei sportivități și corectitudini.

Mîine se dispută etapa a 
XXXII-a si, eu puține excep
ții, meciurile sînt de o impor
tanță deosebită. Rețin în prin
cipal atenția partidele : Meta
lul Plopeni — Unirea Focșani, 
Victoria Tecuci — Celuloza Că
lărași (seria I), Minerul Mo- 
tru — Metalul Mija, Tractorul 
Brașov — Progresul București 
(seria a Il-a), Dacia Orăștie— 
Ind. sîrmei C. Turzii, Minerul 
Moldova Nouă — F. C. Șoimii 
Sibiu, Mureșul Deva — Rapid 
Arad (seria a IlI-a). Așteptate 
cu interes sînt și derby-uriJo 
fostelor divizionare A F. C. 
Petrolul Ploiești — F.C.M. Ga
lați și Chimia Rm. Vîlcea —- 
Steagul roșu Brașov.

Corespondență din Iugoslavia

TOTUL ESTE PREGĂTIT PENTRU TURNEUL
FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN

BALONULUI ROTUND

Miercuri 16 iunie, pe stadio
nul „Maximir" din Zagreb (ca
pacitate : 64 139 locuri), se des
chide turneul final al campio
natului european de fotbal, e- 
diția 1976. Jocul inaugural, O- 
landa — Cehoslovacia, va înce
pe la ora 21,15. A doua zi, la 
aceeași oră, dar pe stadionul 
„Steaua roșie" din Belgrad (ca
pacitate : 98 856 locuri) se va 
disputa al doilea meci al semi
finalelor, Iugoslavia — R. F. 
Germania. Sîmbătă 19 iunie, la 
Zagreb, este prevăzut jocul 
pentru locurile 3—4, iar dumi
nică 20 iunie, la Belgrad, finala 
campionatului. Iată ultimele 
vești din Belgrad și Zagreb.

Președintele F.I.F.A., Joao 
Havelange, care a vizitat zile
le trecute stadioanele din Bel
grad și Zagreb, s-a declarat sa

I.O.R. — Tehnometal (Dîv. C) ; 
teren I.C.S.I.M., ora 11: I.C.S.I.M. 
— Olimpia Giurgiu (Div. O ; 
teren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Unirea Tricolor (Dîv. C) ; teren 
Flaeâra, ora 11 : FI. Roșie — Ra
pid Fetești (Div. C) ; teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Șoimii 
TAROM (Div. C).

GIMNASTICA. Palatul sporturi
lor și culturii, de la ora 10,30 : 
campionatele republicane ale 
maeștrilor — finalele pe aparate 
(feminin și masculin).

JUDO. Sala Olimpia, de Ia ora 
9 : „Cupa Olimpia".

POLO. Bazinul Dinamo, de 
ora 10 : Turcia — România 
Bulgaria — Grecia (partide 
cadrul Balcaniadei).

RUGBY. Stadion Steaua, 
9,30 : Steaua 
stadion 
dențesc 
A).

TENIS 
ora 9 : 
Buzău (A, f) : sala Progresul, ora 
9 : Progresul Buc. — ,,U“ Cra
iova (A, m) ; ora 11 : Progresul 
Buc. — C.S. Arad II (A, f) ; sta
dionul Republicii, ora 11 : Loco
motiva Buc. — Gloria Buzâu 
(A, m).

Importante reduceri de tarile
ta biletele pentru odihnă

pe litoral!

tisfăcut de modul cum se pre
zintă ele, ca și de toate cele
lalte măsuri luate de gazde. De 
notat că, atît pe stadionul 
„Maximir", cit și pe cel din 
Belgrad, nu s-au mai disputat 
partide în ultimele zile, pentru 
ca gazonul să se prezinte în 
condițiuni cit mai bune. Inte
resul pentru cele patru meciuri 
este mare, biletele fiind epuiza
te la puțin timp după punerea 
lor în vînzare la casele din 
Belgrad și Zagreb.

Cele patru semifinaliste se 
pregătesc intens. A. Mladenici 
— selecționerul iugoslav — 
conduce antrenamentele lotului 
la Belgrad, acolo unde fotbaliș
tii țării-gazdă (pentru a 3-a oa
ră prezenți în turneul final al 
C.E.) se vor pregăti pe toată, 
durata competiției. Lotul vest- 
german, condus de Helmuth 
Schon, și-a anunțat sosirea 
pentru miercuri 16 iunie și își 
va stabili cartierul general tot 
la Belgrad, la hotelul „Iugo
slavia". Olandezii — dirijați de 
fostul antrenor al lui Ajax, W. 
Knobel — se întîlnesc luni în- 
tr-o localitate de lingă Amster
dam. Ei vor sosi la Zagreb în 
preziua întilnirii cu echipa 
Cehoslovaciei, avîndu-i în for
mație și pe Cruyff și pe Nees- 
kens, care au participat la un

Honess, 
mentul 
R. F. 
titlului

atacantul nr. 1, in mo~ 
de față, al reprezentativei 
Germania, deținătoarea 
de campioană europeană-

în America de Sud. Totturneu 
în ajunul întilnirii de la Zagreb 
vor veni și fotbaliștii ceho
slovaci, conduși de E. Jezek, 
selecționerul care a reușit o 
impresionantă serie de partide 
fără înfrîngere.

La turneul final al C.E. vor 
asista multe personalități ale 
fotbalului european. De altfel, 
întregul Comitet executiv al 
U.E.F.A., care participă la reu
niunea de la Stockholm (14—10 
iunie), se va deplasa, în seara 
zilei de 16 iunie, la Zagreb pen
tru a 
gural 
da —

participa la meciul inau- 
al turneului final, Olan- 
Cehoslovacia.

DUȘAN BUGAR1N

la 
șl 
In

ora 
,,U" Timișoara ; 

Tei, ora 9 : Sportul stu- 
— Știința Petroșani (Div.

DE MASA. Sala Aurora, 
Spartac Buc. — Gloria

Toate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și filialele 
întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din 
București, vâ oferă în această perioadă bilete pen
tru odihnă în stațiunile de pe litoralul Mării Ne
gre, la tarife reduse pînă la 40% pentru cazare și 
masă în hoteluri, pentru luna iunie.

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

PUBLITURISM

DE PRETUTINDENI
Dacă lupta pentru ,,GHEATA DE AUR" este practic încheiata, în schimb, 

pentru locurile 2—3, dotate cu „ghetele de argint și respectiv, de bronz", ea 
râmîne deschisa. In acest an. aproape sigur „Gheato de aur" va reveni ano
nimului Kaialas, de la Omonia Nicosia. Pentru următoarele locuri candidează 
acum îndeosebi acei jucători care nu au încheiat campionatul : Bianchi, Risi 
și Dudu Georgescu, lată cum se prezintă clasamentul (cifrele din paranteze 
indică etapele care urmează să mai aibă loc) : 1. Kaiafos (Omonia Nico
sia) 39 g : 2. Bianchi (Reims) 32 g (2) ; 3 Mattsson (Oesters — Suedia) 
31 g ; 4. Risi (F. C. Zurich) 30 g (1) ; 5. Van der Kuylen (P.S.V. Eindhoven) 
30 g ; 6. Jordao (Benfica) 30 g ; 7. Dudu Georgescu (Dinamo Buc) 29 g (2) ; 
8—9. Nene (Benfica) și Geels (Ajax) cite 30 g : 10. Fischer (Schalke 04) 
28 g (1) ; 11. Fernandez (Porto) 28 g etc Dupo cum se vede, pentru a se 
clasa printre laureat!,. Dudu Georgescu ar trebui să marcheze cel puțin trei 
goluri în cele două partide pe care Dinamo le mai are de susținut.

„CUPA ATLANTICULUI", rezervată celor moi bune echipe reprezentative din 
America de Sud, a fost ciștigată de Brazilia, care In ultimul meci o invins 
cu 3—1 (1—0), la Rio de Janeiro, formația Paraguayului. Au marcat : Ro
berto (2), Zico, respectiv Diaz. La Montevideo, selecționata Argentinei a în
trecut cu 3—0 echipa Uruguayului. Clasament final (s-o Jucat tur-retur) : 
1. Brazilia 11 p ; 2. Argentina 7 p ; 3. Paraguay 5 p ; 4- Uruguay I p-



SERBAREA SPORTIVĂ A PREȘCOLARILOR
DIN SECTORUL 7 AL CAPITALEI

în campionatul de rugby

MECIUL ZILEI LA CONSTANȚA;
Teri, la stadionul Steaua, w 

organizarea Inspectoratului șco
lar si a Consiliului pentru edu
cație fizică și sport din secto
rul 7 al Capitalei, a avut loc 
„Serbarea sportivă a preșcola
rilor".

Dacă pentru micii sportivi 
emoțiile erau firești și... vizi
bile, trebuie să spunem că și 
în tribunele arhipopulate cu 
sute de mame, bunici și buni
cuțe, starea emoțională a fost 
la fel de ridicată și nea- 
stîmpărul arătat de cei ce ur
măreau manifestarea nu a fost 
cu nimic mai prejos decît al... 
competitorilor.

In acordurile fanfarei mili
tare, prin fața tribunelor au 
trecut reprezentanții grădinițe
lor 218, 57, 217, 229, 90, 186, 195, 
246, «30, 40, 111, 81, .37, 1 și 2 
M.A.N. ș.a.

Raportul prezentat de micuța 
Ramona Stănculescu (grădini
ța 218) a fost subliniat cu a- 
plauze entuziaste, ca și cuvîn- 
tul de deschidere, rostit de 
inspectoarea pentru preșcolari 
din sectorul 7, prof. Cornelia 
Negoiță, în care au fost cu 
căldură exprimate sentimente
le de recunoștință ale copiilor 
pentru minunatele condiții de 
viață, pentru grija părintească 
cu care îi înconjoară partidul 
nostru.

Programul sportiv a fost des
chis de o suită de piramide 
executate de reprezentanții 
grădinițelor 90, 94, 218, 230. Au 
urmat întrecerile de alergări 
pe... 25 m. Sosirile au fost 
strînse, iar pe primele locuri

PRECIZĂRI PRIVIND ÎNTRECERILE
DIN „CUPA TINERETULUI"

Comisia centrală de organizare a „Cupei tineretului" a 
stabilit ca etapa de zonă a întrecerilor de fotbal pentru 
pionieri și școlari (10—14 ani) să se dispute în orașele 
Bacău, Brașov, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Oradea, Pitești 
și Vaslui între 16 și 18 iunie în loc de 18—20. Primele 
.meciuri vor avea loc în ziua de 16, de la orele 17.

Finalele „Cupei tineretului" la atletism, fotbal și gimnas
tică pentru pionieri și școlari (10—14 ani) se vor disputa 
intre 22 și 24 iunie la Pitești și nu la Constanța, cum s-a 
hotărît inițial.

ACTIVITATE NON-STOP PE AGENDA ȘAHULUI
' Actualitatea șahistă este, de
sigur, dominată de turneul in
terzonal de la Manila la 
care ia parte și reprezentantul 
țării noastre Florin Gheorghiu.

Dar, pe „agenda de vară“ a 
eșicherului nostru figurează, 
în viitorul apropiat, o serie de 
alte întreceri și șcțiuni care 
atrag atenția.

MARIA IVANKA LA SINAIA
Una dintre cele mai puterni

ce jucătoare ale lumii, marea 
maestră ungară Maria Ivanka 
(Elo — 2310) se numără prin
tre participantele turneului in
ternațional feminin de la Si
naia (24 iunie — 8 iulie). Vor 
mai concura de peste hotare : 
Al.niilovskaia (U.R.S.S. —
2250), Borisova (Bulgaria — 
2085), Hojdorova (Cehoslovacia 
— 2130), Worch (R.D.G. — 2100). 
Din partea țării noastre vor 
juca maestrele internaționale 
E. Polihroniade și M. Teodo- 
rescu, maestrele E. Gogâlea, L. 
Ji eman și L. Bogdan.
„MEMORIALUL SADOVEANU" 

LA A DOUA EDIȚIE
între 3 și 18 iulie, la Iași, se 

va desfășura cea de a 2-a edi
ție a „Memorialului Mihail 
Sadoveanu". Printre oaspeți 
remarcăm prezența marelui 
maestru sovietic Lutikov, pre
cum și a jucătorilor Horvath

CERCUL TINĂRUL DINAMO* 
VIST organizează duminică, de la 
ora 8,30, pe stadionul Dinamo 
(Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 9) 
prima acțiune din programul de 
activități sportive ce se vor iniția

Sîmbătă după-amiază. de la 
ora 16,30, în grădina de vară 
din stațiunea Neptun. se va 
disputa întîlnirea amicală de 
box dintre formațiile Litoral 
I.H.R. Mangalia și Hertha B.S.C. 
din Berlinul Occidental. Tînăra 
echipă de pe malul Mării are 
în componenta sa cîtiva pugi- 
liști cunoscuti ca juniorul Ni- 
colae Șeitan — cîștigător al tur-

s-au clasat : 1. Camelia Fre
da, 2. Victorița Dogaru, 3. Oza- 
na Răzneanu. 1. Augustin Bo
țea nu, 2. Cătălin Răducanu (un 
puști blond, vioi, fiul cunoscu
tului portar al Sportului Stu
dențesc), 3. Victor Pană. Dar, 
rezultatele întrecerilor la sări
turi în lungime, meciuri de 
minibaschet și altele contează 
mai puțin.

Am admirat cu toții gingă
șia, ritmul și precizia ansam
blurilor de gimnastică moder
nă, reușita ștafetelor aplicative 
și... distractive și, în general, 
tot ceea ce au realizat și reu
șit cei mai mici sportivi at 
sectorului 7.

Paul IOVAN

(Ungaria), Velikov (Bulgaria), 
Haik (Franța), Haritver (Ca
nada). Organizatorii au invitat 
la turneu pe următorii jucători 
români : Vaisman, Botez, Stan- 
ciu, Grfinberg, Doroftei, Domin- 
te și Ștefanov.

TURNEU INTERNATIONAL 
LA SATU MARE

Harnica comisie județeană de 
șah din Satu Mare (președinte, 
W. Muller) organizează, între 
20 iunie și 4 iulie, a doua edi
ție a „Turneului de vară", de 
data aceasta cu caracter inter
național. Au fost invitați ma
eștrii Kapustasz (Ungaria), 
Pctruzsak (Polonia) și Sikora 
(Cehoslovacia). Puternică este 
participarea românească : Cio- 
câltea, Ungureanu, Ilijin, 
Neamțu, Nacht, I. Szabo, I. 
Fischer, Lengyel, Makarie, 
Muller.

DEBUT BRAILEAN
Brăila va găzdui între 11 și 

22 iulie primul turneu de ma
eștri organizat de asociația U- 
nirea Tricolor. Și-au confirmat 
participarea M. Rădulescu, 
Bondoc, Pușcașu, Armas și o 
jucătoare, maestra internațio
nală Suzana Makai.

JUNIORII IN ÎNTRECERE
Campionatul național al ju

niorilor mici (pînă la 16 ani) 
se va desfășura între 25 iunie

cu elevii pe timpul vacanței de 
vară. Este vorba de un ------------
de triatlon (alergare, 
lungime și aruncarea 
oină) deschis tuturor elevilor și 
elevelor din Capitală.

concurs 
săritura în 
mingii de

noului internațional încheiat 
recent la Reșița, Mihai Toma, 
Alexandru Barbu. Ion Mantu. 
Sică Neacșu. Grigore Sa.su, 
Alexandru Hiera. Gică Axente 
ctc.

Formația oaspe, care ne-a mai 
vizitat și cu alte prilejuri, este 
una dintre puternicele echipe 
ce activează în campionatul 
R.F. Germania. Ea a cucerit de 
două ori titlul de campioană. 
Așadar, este de așteptat ca în- 
tilnirea să fie interesantă.

Miercuri, echipa Hertha va 
evolua la Galați, în compania 
formației locale Box-Club.

Ansamblul de gimnastică cu 
eșarfe. Execută viitoarele cam
pioane ale grădinițelor din sec
torul 7 al Capitalei.

Foto : S. BAKCSY

I. (OZMA, LIDER
Etapa a Il-a a „Cupei Dinamo“, 

disputată ieri pe ș-oseaua Bucu
rești — Alexandria (120 km) a 
fost una dintre cele mai frumoase 
alergări urmărite de noi în ulti
mele trei luni. Dacă în etapa de 
debut a competiției s-a mers ra
pid (cu peste 44 km/h) dar gru
pat, în cursa de vineri, datorită 
sprinturilor repetate întreprinse 
de cîtiva dintre sportivi, plutonul 
de 84 de cicliști s-a destrămat 
după mai puțin de 20 km de ru
laj. A trecut o oră de la plecare 
și in grupul din față mai peda
lau doar 36 de alergătorii înregis
trarea am făcut-o în dreptul bor
nei km 53. Media orară de rulaj 
a plutonului fruntaș era, deci, de 
46 km (s-a plecat de la km 7). 
Viteză apreciabilă, mai ales dacă 
ținem seama de profilul continuu 
sinuos al șoselei. Grupul celor 
36 era tras, puternic, de Romaș- 
canu (Dinamo I). Valorosul nos- «. 
tru sportiv, întocmai unui dirijor, 
postat la cîtiva metri înaintea co
legilor de cursă, impunea ritmul. 
Cu toții au trecut prin fața noas
tră, ca un torent. La 2 mln. după 
ei ne-au defilat prin față un grup 
de 14 cicliști, apoi la 1,30 mln. de

și 5 iulie la Brăila (băieți) și 
la Pitești (fete). Se prevede 
participarea a 50 de concurenți 
și 38 de concurente care vor 
juca sistem elvețian pe distan
ța a 10 runde.

TABĂRA M.E.I.
In primele zile ale vacan

ței, 16—30 iunie, Ministerul E- 
ducației și Invățămîntului or
ganizează la Snagov o tabără 
de pregătire. Vor participa 
110 elevi și eleve.

CAMPIONATUL 
DE MOTOCICLISM 

VITEZĂ
• După mai multe concursuri 

de verificare, motocicliștii se 
aliniază duminică la startul 
campionatului republican de vi
teză în circuit pe anul 1976. La 
prima etapă, la Reșița, vor par
ticipa peste 100 de alergători la 
toate clasele.

• Pe noua pistă de dirt- 
track, aparținînd asociației spor
tive Rapid din Arad, va avea 
loc mîine primul concurs la care 
și-au anunțat participarea aler-, 
gători din Sibiu, Brăila, Bucu
rești și din localitate.

DIN TOATE SPORTURILE
BOX SÂPTAMINA VIITOARE,

Clubul sportiv Olimpia or
ganizează competiția pugilisticâ „Me- 
morialul Mielu Doculescu-, la care 
iau parte sportivi din cluburile bu- 
cureștene, ca și o serie de boxeri din 
provincie. Galele vor avea loc la 
sala clubului Grivița Roșie. Prima 
reuniune se dispută luni, de la ora 

CAIAC- 
CANOE

REZULTATELE ultimului 
concurs — organizat 
de comisia muni

cipală — rezervat juniorilor, 
care a avut loc pe lacul 
Herăstrău. Primii clasați : junioare I : 
K1—500 m : M. Haba (Șc. sp. nr. 2) ; 
K2 : Dinamo (M. Voicu — A. Dumi
trescu) ; K4 : Dinamo (Soare, Lixan- 
dru, Milea, Cristea) ; juniori I : Ci — 
500 m : G. Titu (Dinamo) ; C2 : Ra
pid (Mihăilescu — Burtea) ; K4 : 
Olimpia (Marin, Dobre, Costache, 
Savu) ; K1 : A. Sandu (Olimpia) ; 
K2 : Olimpia (Pirleci — Nicolae) ; 
junioare II : K1—500 m : V. Banciu 
(Șc. sp. nr. 2) ; K2 : C.S.Ș. (Moca- 
nu — Resches) ; K4 : Olimpia (Gheor- 
ghe, Anton, Vasile, Gheorghiu) ; ju

FARUL-DINAMO
Campionatul de rugby pro

gramează mîine penultima eta
pă, decisivă. Să discutăm puțin 
pe marginea meciurilor, prin 
prisma... calculului probabilită
ților. în turneul 1—4, categoric, 
partida Farul — Dinamo poate 
fi socotită drept derbyul etapei. 
Cine învinge are mari șanse de 
a cuceri titlul. Ambele echipe 
se află pe primul loc al clasa
mentului, la egalitate de puncte, 
dar constănțenii au avantajul 
de a-i fi întrecut pe bucureșteni 
chiar pe terenul lor din șoseaua 
Ștefan cel Mare (9—6). Ce va 
fi mîine la Constanță 7 Greu 
de anticipat. Sperăm intr-un 
meci frumos, in care ambele 
garnituri să facă dovada cali
tăților lor tehnice, evidente 
pentru toți cunoscătorii rugbyu- 
lui și, totodată, dorim a crede 
că ele își vor disputa șansa 
într-un spirit de deplină spor
tivitate. Partida se va bucura 
de un arbitraj ferm, cel puțin 
așa ne-a obișnuit pînă acum 
Al. Lemneanu și de formații

CUPA DINAMO> >
acesta, alți 17 șl în continuare, la 
intervale de timpi mai mici sau 
mai mari, grupuri-grupuri, de cîte 
4, 3, 5, 2 etc. sportivi.

întoarcerea spre București se 
face la km. 67. La acest punct 
primii trec Ferfelea (Steaua I) și 
Gherlan (Dinamo II), iar după el, 
la aproximativ 300 de metri, plu
tonul. Romașoanu, V. Teodor, 
Cirje, G. Negoescu (Steaua I) și 
ceilalți își permit cîteva momente 
de resplro. După întoarcere, însă, 
trei sprinturi viguroase și cei doi 
fugari sînt încorporați în pluton. 
Acum, la înapoierea spre Capi
tală, cicliștii fruntași reduc sim
țitor din tempoul alergării. In a- 
semenea condiții se inițiază cîteva 
evadări care vor eșua, însă. Afară 
doar de cea de la km 105 unde 
W. Schroder (Dynamo Berlin), 
I. Nica (Steaua) șl I. Cozma (Di-

TURNEUL FINAL AL
MANGALIA, 11 (prin tele

fon). întrecerile finale ale 
Campionatului Diviziei A la 
popice, care se desfășoară pe 
arena din stațiunea Neptun, au 
o desfășurare deosebit de in
teresantă. Pistele pretențioase 
triază fără milă jucătorii. De 
la o partidă la alta, aproape 
toți concurenții celor 12 echi
pe finaliste obțin rezultate con
tradictorii. Vom da doar cîte
va exemple : Cezar Lebădă, u- 
nul dintre cei mai buni ju
niori ai țării, component de 
bază al echipei campioane Con
structorul Galați, a obținut în 
prima manșă 929 p.d., ca apoi, 
vineri, în turul doi. să do
boare doar 810 p. La fel și 
I. Fodor (Electromureș Tg. Mu
reș) a coborît de la 942 la 842 
p.d., iar Olimpia Dragu a „că
zut" de la 415 la 391 p.d. Au 
fost și situații inverse, ca de 
pildă ascensiunea Margaretei 
Cătineanu (Gloria București) 
notată pe foile de arbitraj cu 
400 p.d. în turul I ca apoi în 
cel de-al doilea să realizeze 
cel mai bun rezultat feminin 
de pînă acum al competiției — 
445 p.d.

Excelent s-a comportat în 
prima confruntare a finalelor 
valorosul nostru popicar Iosif 
Tismănar (Constructorul Ga
lați), dublu medaliat (aur și 
argint) la recentele campio
nate mondiale, care a stabilit 
un nou record al arenei, cu 
971 p.d. (v.r. era de 970 p.d. 
și îi aparținea). De altfel, în

niori II : Ci—500 m : G. Dumitru 
(Dinamo) ; K2 : Dinamo (Enescu — 
lonescu) ; K4 : Dinamo (Mincu, Ale- 
xe. Trandafir, Șerban) ; K1 : M. San
to (Dinamo). Clasament general : 
juniori I : 1. Dinamo 84 p, 2. Olim
pia 57 p, 3. Șc. sp. nr. 2 49 p ; 
juniori II : 1. Dinamo 92 p, 2. C.S.Ș. 
72 p, 3. Șc. sp. nr. 2 43 p.
II IDO ..CUPA OLIMPIA-, compe-

tiție devenită tradițională, 
reunește sîmbătă și duminică în sala 
Olimpia din Capitală, echipele par
ticipante la cea de a 7-a ediție : 
Oțelul Tîrgoviște, C.S.M. Reșița, 
I.E.F.S., Universitatea, Dinamo, Poli
tehnica, Șc. sp. 1 și 2, Flacăra roșie 
și Energia București. De notat că 4 
din cele 10 formații participante ac
tivează în campionatul Diviziei A. 
întrecerile au loc sîmbătă de la ora 
16 și duminică de la ora 9.
Dlir*RV,N DOUA ORAȘE, Bucu- 
KUUDi rești și Alba luiia au în

ceput turneele de promovare în Di
vizia secundă. La Alba lulia joaca 
Electra Timișoara, Motorul Arad și 
IPG Ploiești ; in primul meci Electra 
Timișoara — Motorul Arad 6—3 (6—0). 

complete. Astfel, la Farul va 
reintra Dărăban, care a absen
tat duminica trecută, ceea ce 
va însemna mult pentru pache
tul de înaintași, altminteri cam 
debusolat, în timp ce Dinamo 
contează pe revenirea în for
mație a lui Aîdea (pe aripă). 
Joc echilibrat, deci, cu un în
vingător greu de scontat. în ce
lălalt meci al etapei, Steaua 
primește replica studenților ti
mișoreni. într-o dispută în care 
doar militarii mai au veleități, 
(în tur : 21—13).

în turneele de mijloc multe 
întilniri de tradiție : Sportul 
studențesc — Știința Petroșani 
(4—6) ; C.S.M. Sibiu — Grivița 
Roșie (7—9) ; Agronomia Cluj- 
Napoca — Rulmentul Birlad 
(6—3), Politehnica Iași — Gloria 
(10—27).

în fine, în zona periferică: 
T.C. Ind. va juca cu Vulcan 
(7—9), iar Minerul Gura Humo
rului va căuta să valorifice a- 
vantajul terenului în partida cu 
Olimpia 60—0).

LA CICLISM
namo) izbutesc să se desprindă și 
pedalînd susținut ajung sa își 
dispute sprintul final, cîștigat do 
I. Cozma, care a acoperit distama 
de 12o km în 2 h 54:45 (medie 
orară 41,160 km). L-au urmat : 2. 
Schroder, 3. I. Nioa, 4. N. Ga- 
vrilă (Steaua) 5, V. jlie (Dinamo 
I), 6. V. Teodor (Dinamo I), 7. 
C. Jelev (Steaua) I), 8. P. Dolo
fan (Steaua I), 9. N. David (C.S. 
Mureșul) etc, toți același timp. 
In clasamentul general conduce
rea a fost luată de I. Cozma cu 
5hl3:34, urmat de 2. C. Cîrje (Di
namo III) același timp, 3. W. 
Schroder 5hl3:39.

Astăzi are loc ultima etapa P« 
șoseaua București-UrzLceni (1.20 
km), cu plecarea la ora 11, de 1a 
km. 7.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

DIVIZIEI DE POPICE
manșa I cea mai bună compor
tare la bărbați a avut-o Con
structorul Galați.

Dar iată clasamentele, după 
primul tur. FEMEI: 1. Laro- 
met Buc. 6 p (2 382 p.d.) 2.
C.S.M. Reșița 6 p (2 352), 3. 
Voința Buc. 6 p (2 349), 4. Vo
ința Tg. Mureș 5 p (2 337), 5. 
Voința Cluj-Napoca 2 p. (2 322), 
6. Gloria Buc. 2 p (2 284). 
BĂRBAȚI 1 1. Constructorul
Galați 7 p (5 377), 2. Voința 
Cluj-Napoca 7 p (5121) 3. E- 
lectromureș Tg. Mureș 5 p 
(5 118), 4. Voința Buc. 3 p (5088), 
5. Rulmentul Brașov 3 p 
(4 834), 6. Metalul Hunedoara 
2 p (4 917).

Toma RABȘAN

în întimpinarea 
Zilei aviației 

PRIMUL MITING 
AL ANULUI

Cimpul de zbor de la 
Sinpetru, în apropierea 
Brașovului, va găzdui, mîi
ne, incepînd de la ora 10, 
primul miting aviatic din 
acest an, organizat in in- 
tîmpinarea Zilei aviației și 
cu prilejul deschiderii fes
tive a sezonului de zbor. 
Evenimentul, larg popu
larizat în orașul de sub 
Timpa, este așteptat cu 
mult interes, îndeosebi de 
tineretul îndrăgostit de a- 
viație.

i

In grupa de la București evoluează 
URĂ Tecuci, Unirea Sâcele și Rul
mentul Alexandria ; în jocul de debut, 
URA Tecuci — Unirea Sacele 7—6
TEM IC INCEPÎND DE LA 21 IU- 
i LIX IO N|E, T.C.B. organizează 

cursuri de inițiere și învățarea teni
sului, pentru copii și adulți. Se pot 
face înscrieri la sediul clubului (lingă 
Opera română), relații suplimentare 
obținindu-se la telefon 14.88.59.

VOLEI ”CUPA PORȚILE DE FIER-.
In organizarea comisiei 

județene de volei, la Drobeta Turnu- 
Severin s-a desfășurat cea de a doua 
ediție a competiției dotată cu ,,Cupa 
Porțile de Fier-. Au luat parte e- 
chipe masculine din prima divizie : 
Dinamo, Steaua, Viitorul Bacău, pre
cum și o selecționată a județului 
Mehedinți. Primul loc a revenit di- 
namoviștilor bucureșteni, campioni ai 
țării, care în finală au invins Steaua 
cu 3—1. Turneul, urmărit de un nu
meros public, a constituit un bun 
prilej de popularizare a acestui sport 
(M. Focșan, coresp.) • „CUPA BIS
TRIȚA-, ediția a lll-a, a reunit echi
pe masculine din Suceava, Sibiu, Za
lău și Bistrița. Trofeul a revenit for
mației C.S.M. Suceava, care a învins 
cu 3—0 pe Viitorul C.P.L. Bistrița, im 
finală. (I. TOMA, coresp.)

Sa.su


0 SCRISOARE
La redacție ne-a sosit o 

scrisoare. Una din numeroa
sele scrisori care urmăresc 
intens tentativele sportivilor 
noștri de a-și depăși perfor
manțele. De data asta, scri
soarea a fost scrisă de o 
tînără suporteră a sportivelor 
românce și în primul rînd 
a Nataliei Mărășescu. Iată 
scrisoarea răspunsul
nostru foto.

Evocări olimpice

SPORT A B C ‘
----------------------------------- j CANOTAJUL

„V-aș fi foarte recunoscă
toare dacă ați publica un 
portret al Nataliei Mără
șescu. Natalia, așa cum sus
ține soțul meu, se apropie 
cu pași repezi de recordurile 
atleților noștri antebelici. 
Această ofensivă a fetelor 
in sportul nostru nu este o 
intimplare. La Tokio, Iolanda 
Balaș și Mihaela Peneș i-au 
depășit pe toți atleții noștri. 
La Mexico, nu mai puțin de 
patru femei — Lia Manoliu, 
Viorica Viscopoleanu, Ileana 
Silai și Mihaela Peneș — au 
apărat onoarea atletismului 
nostru. In aceste zile, Virgi
nia Ruzici și Florența Mihai 
demonstrează aceeași putere 
de luptă, reușind rezultate 
foarte frumoase într-un mo
ment in care echipa noastră 
de „Cupa Davis" încearcă 
să se regăsească. Vă mulțu
mesc pentru portretul Na
taliei Mărășescu, marea 
mea speranță la Jocurile 
Olimpice".

Irina PANDELESCU 
București

ROTMAN, TELESPECTATORUL
în 1956. la J.O. de la Mel

bourne. sportul românesc se 
prezenta cu o singură carte de 
vizită de rezonanță : Iosif Sir- 
bu, trăgătorul absolut de la 
Helsinki. Dar acolo, la Mel
bourne, pe apa lacului Balla
rat. un canoist bucureștean, 
Leon Rotman, avea să preia 
sarcina afirmării noastre olim
pice. Cele două medalii de aur 
ale lui Leon Rotman au con
tribuit decisiv la această afir
mare, ele reprezentînd 40 la 
sută din efortul sportivilor 
noștri în lupta pentru aurul 
olimpic 1956. Iar dacă mai a- 
mintim că perechea Ismail- 
ciuc — Alexe a cucerit, la 
Melbourne. încă o medalie de 
aur, este evident că, fără con
tribuția „barcagiilor", steagul 
nostru olimpic si-ar fi amînat 
frumoasa fluturare de la An
tipozi.

Aceste rînduri de evocare nu 
vor urmări pas cu pas po
vestea canoiștilor. Ele vor fa
ce un salt și se vor opri în 
Miinchen-ul olimpic 1972, cînd, 
iarăși, ei, canoiștii aveau să 
echilibreze, printr-un efort de 
ultimă oră (și mai ales prin 
cel al lui Ivan Patzaichin) co
lecția de medalii a echipei 
României.

Simplificînd lucrurile, aceste 
rînduri puține vor să pună 
în față doi mari maeștri ai ca- 
noei noastre : Leon Rotman și 
Ivan Patzaichin.

Primul a dăruit vistieriei o- 
limpice românești două meda
lii de aur (cele de la Melbour
ne) și o medalie de bronz (cea 
de la Roma). Al doilea s-a pre
zentat cu medalia de aur de la 
Mexico și cu cea (tot) de aur 
de la Miinchen, plus medalia 
de argint de la Miinchen.

Așadar, față în față, Leon 
Rotman și Ivan Patzaichin. 
Duelul lor ni se pare, în con
tinuare, nedecis. Bronzul de 
unul singur poate fi conside
rat mai prețios decît „argin
tul în doi", deși această dispu-

tă nu-si are sensul. Leon Rot
man și Ivan Patzaichin sînt, 
poate, cei mai mari performeri 
ai Olimpiadelor noastre, ei de
pășind, dacă 
două medalii 
dei Balaș.

în această 
rează doi mari sportivi, Ivan 
Patzaichin are avantajul ulti
mului cuvînt. Canoistul 
gător de la Mexico și 
chen are șansa unui al 
start, la Montreal, sub privi
rile unui telespectator direct 
interesat : Leon Rotman. Și a- 
vem convingerea că gloriosul 
telespectator va respira în rit
mul lui Patzaichin, astfel in
cit rivalul său să obțină o vic
torie definitivă 
cel care a fost 
de pîrtie" de la

vreți, pînă și cele 
de aur ale Iolan-

dispută care ono-

învin-
Miin- 

treilea

în disputa cu 
„deschizătorul 
Melbourne.

Tudor MATEI

TROFEELE INTERNATIONALE FAIR-PLAY 
PE ANUL 1975

unei festivități 
loc la sediul 
Paris și la care

Canotajul este un 
Sport istoric. Prima 
cursă Oxford 
Cambridge se 
pută in 1829, 
contemporană 
pacea de 
nopole. 
vestea 
arhiva 
veche, 
de pe 
startul 
un an

dis- 
fiind 
cu... 

la Adria- 
Dar, în po- 
canotajului, 
e și mai 

Prima cursă 
Tamisa ia 

în 1716, la 
după moar

tea lui Ludovic al 
XIV-lea. Aceste 
uă curse „sub 
durile Londrei" 
născut ceea ce 
mim astăzi canota
jul academie.

Canotajul, în ciu
da forței extraordi
nare pe care o de
gajă un schif de 8, 
lung de 18 m și 
îngust de 58 cm, ră- 
mîne — după cit se 
pare — un sport de 
nuanțe mecanice in
finitezimale. Nu în- 
tîmplător, canotorii 
susțin că o ambar
cațiune are tot ati- 
tea secrete de „re
zonantă" cit o vioa
ră.

Povestea canota
jului confirmă aces
te frumoase exage
rări ale vislașilor. 
De cînd schiful a

do- 
po- 
au 

nu-

căpătat scaunul gli
sant (ceea ce 
întîmplat in 
concomitent cu răz
boiul franco-ger- 
man), bătălia pen
tru mecanica per
fectă a fost deose
bit de acută. La în
ceput a existat sti
lul Oxford, cu trun
chiul drept, voit e- 
legant, semănînd — 
cum spun esteții 
notajului — cu 
ziția călăreților 
la Buckingham.

stilul 
stilul 

brita- 
a iz- 
schis- 

1930,

s-a
1870,

ca- 
po- 
de 
A-

cesta a fost, 
conservator, 
esențialmente 
nic. Dar apoi 
bucnit „marea 
mă“. în anul 
Steve Fairbran pro
pune o curbare a 
trunchiului în prima 
fază a tracțiunii, 
pentru „exploatarea 
bicepșilor". Femeile 
cu crinolină de pe 
malul Tamisei strîm- 
bă din nas la vede
rea spatelui adus al 
studenților, dar
Cambridge-ul, _ care 
adoptă stilul, cîștigă 
majoritatea manșe
lor cu „bătrînul Ox
ford", pe distanța de 
6 838 m, între Put
ney și Mortlake.

Finalmente,

două stiluri cedează 
teren unui al trei
lea, care avea să fie 
denumit „Washing
ton Stroke", un stil 
în care poziția fina
lă a vislașului este 
aceea a călătorilor 
în avion, cînd își 
leagă centurile.

Astăzi, după 260 
de ani de la prima 
cursă de canotaj a 
istoriei, cîștigă tot 
mai mult teren ide- 
ea că marea artă a 
canotajului, dincolo 
de unghiuri de trac
țiune, rezidă în res
pirația caldă a celor 
opt prieteni devo
tați unui sport în 
care nici măcar nu 
ai bucuria de a ve
dea firul de sosire.

...Intr-o zi a anu
lui 1971, undeva, 
lingă Montreal, la 
Saint Catherine, doi 
românii, Tudor și 
Ceapura, purtîndu-și 
în brațe „piticul ti
monier", au intrat 
într-o barcă franțu
zească și au pătruns 
în istoria canotaju
lui, fără să fi cunos
cut în amănunt po
vestea curselor de 
sub podurile Londrei,

loan CHIRILA

ULTIMA FOTOGRAFIE
ÎMPREUNA

în cadrul 
care a avut 
UNESCO de la 
au participat Amadou Mahtar 
M’Bow, directorul general al 
UNESCO, Pierre Mazeaud, se
cretar de stat pentru sport al 
Franței, și Jean Borotra, vice
președinte al CIEPS și pre
ședintele Comitetului interna
țional pentru fair-play „Pierre 
de Coubertin", s-au decernat 
trofeele fair-play pe anul 1975. 
Printre laureați: campionul a- 
merican de squash (un joc cu 
racheta mai puțin cunoscut) 
Victor Niederhoffer — care în 
cursul campionatelor mondia
le de la Mexico a cerut ar-

bitrilor să i se permită adver
sarului său. rănit la un ochi, 
să primească îngrijiri medicale 
și apoi să reia partida; cam
pionul olimpic de decatlon Bob 
Mathias (S.U.A.) si multiplul 
campion olimpic de atletism 
Emil Zatopek (Cehoslovacia) — 
pentru carierele lor sportive 
exemplare. în cuvîntul său, Za
topek a declarat j „în Ceho
slovacia, țara mea, sportul este 
parte integrantă a culturii".

Cu același prilej, directorul 
general al UNESCO, Amadou 
Mahtar M’Bow a anunțat că 
UNESCO va elabora in curînd 
o „cartă internațională a spor
tului

Astăzi, la Griinau, în cel mai 
important test preolimpic al 
canotajului internațional, maeș
trii emeriți ai sportului Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura vor 
concura pentru a treia oară in 
acest sezon în bărci diferite 1 
Marele lor cuplu, pe care ne-am 
obișnuit 'să-l numim simplu 
„Tudor — Ceapura", s-a desfă
cut, iar barca lor de aur, pur
tată in glorie pe cele mai so
nore piste de apă ale lumii, stă 
acum părăsită intr-un hangar 
de pe malul Snagovului 
poate, al Herăstrăului.

Tudor și Ceapura n-au 
nunțat, insă, decît la barcă și 
la proba in care, ani de-a rin- 
dul, au oscilat intre aur, argint 
și bronz, fie că era vorba de 
Jocuri Olimpice și Campionate 
Mondiale, fie că „miza" se nu
mea... doar podium european. 
Ajunși la 33 și, respectiv, 34 de 
ani, Ștefan Tudor și Petre 
Ceapura s-au despărțit și se ur
măresc reciproc, de pe mal, 
strîngînd pumnii unul pentru 
celălalt. Cel dinții, Tudor, face 
parte acum din echipajul de 4 
rame f.c. al României, echipaj 
olimpic in care se pun mari 
speranțe. Coechipierii săi sint 
tineri și vinjoși, talentați și a- 
prigi, dornici să urce cit mai 
repede treptele consacrării. An
trenorul emerit Dumitru Popa

sau,

re~ jost alatu- 
mutare de

li l-a alăturat pe 
Tudor și a făcut 
asta nu pentru a 
respecta proverbul 
„cine n-are bă- 
trini...“, ci pen
tru că Tudor se 
dovedește la 33 
de ani viguros ca 
un stejar și opti
mist ca un... junior, 
in plus, Tudor a- 
duce echipajului 
său, noului echi
paj, atuurile expe
rienței vaste și 
gindirii tactice.

Petre Ceapura i-a 
rat lui Ilie Oanță. O 
maestru, făcută de același an
trenor. „N ărăvașul" Oanță, 
copilul minune care se avintase 
la Olimpiada muncheneză, in
tr-o cursă de 2000 m cu cadența 
unui „500“, are acum lingă el 
un ciștigător de „derby-uri" 
calculat și precis, un tehnician 
desăvirșit, capabil să-și potri
vească respirația pe lovitura 
ramei.

Deci, Tudor și Ceapura nu 
mai sînt împreună decît in a 
ceasta ultimă fotografie care-i 
înfățișează alături. Totuși, ei 
rămin printre valorile care vor 
reprezenta canotajul românesc 
la Montreal.

MINIBASCHET
zx

IN. VERSURI

AI. HORIA

„ — „ _ T în editura „Sport și Turism" din Var-JL) Jv A IN șovia a apărut un volum intitulat „Eroii
Olimpiadei", cuprinzind biografiile ro

manțate ale mai multor sportivi fruntași din țările socialiste. Printre 
aceștia figurează atleta Argentina Menis și luptătorul Gheorghe Ber- 
ceanu (ale căror portrete sînt datorate colegilor noștri Romeo Vilara 
și Dan Gărleșteanu). Printre ceilalți campioni prezenți în volum cităm 
pe : Valeri Borzov (U.R.S.S.), Ludvik Danek (Cehoslovacia), Irena 
Szewinska (Polonia), Wolfgang Nordwig (R.D.G.).

Biblioteca minibaschetulul 
s-a îmbogățit, recent, cu o no
uă lucrare menită să contri
buie la răspîndirea cunoștințe
lor despre tehnica și regula
mentul jocului în rîndul pro
fesorilor de educație fizică și 
tehnicienilor doritori să răs- 
pîndească acest sport. Autorul, 
prof. Stelian Gheorghiu — ini
mos și neobosit organizator al 
minibaschetului, a realizat o 
broșură cu totul inedită, în 
care sînt explicate prin desene 
și... versuri — sugestive și a- 
tractive — scopul jocului, de
talii despre teren și instalații,' 
noțiuni elementare ale tehnicii 
și tacticii, capitole de bază ale 
regulamentului. Iată o exem
plificare ;

NICOLAE ENACHE. BUCUREȘTI. 
In 1973, Ion Dumitru (Steaua) 
a fost desemnat cel mai bun fot
balist al anului.

PETRU COJAN, HUNEDOARA. 
In Cupa cupelor : Steaua — Ba
yern 1—1 (la București), Bayerri 
— Steaua 0—o (la Miinchen). S-a 
calificat pentru turul următor 
Bayern, grație golului înscris la 
București, într-un meci pe care 
Steaua putea să-l cîștlge.

DETAȘAMENTUL CLASEI a 
IV-a, ȘCOALA GENERALA, SA
TUL CRACIUNEȘTI, JUDEȚUL 
OLT. „In clasa noastră este o 
elevă, Ioana Gh. Beșliu, căreia

N. RADU, PLOIEȘTI. Cel mal 
surprins sînt... eu. Vă voi răspun
de prin scrisoare.

NICULAE KILIN, BAIA 
1. „Care a fost cea mai 
rică victorie a Stelei, la 
asupra lui Dinamo Vă 
sează și...invers ? Steaua 
palmares un 4—0 cu Dinamo, rea
lizat în 1956. Dimpotrivă, dinamo- 
viștii își amintesc mai degrabă 
de acel 6—2 obținut asupra Ste
lei, în campionatul anului 1951. 
Dar victoriile clare, categorice au 
constituit excepții în Istoria întîl- 
nirllor dintre aceste echipe frun
tașe ale fotbalului nostru. 2. Na
dia Comăneci s-a născut la 12 
noiembrie 1961.

D. ZAJARIA, LUPENI. Stadio
nul Giulești ar trebui să cuprindă 
numai 15 850 de spectatori. Este 
un lucru pe care trebuie să-l 
știți dv., dar, mal ales, organiza
torii 1

MARE, 
catego- 
fotbal, 
intere- 
are In

noi îi zicem „Nadia“, fiind foarte 
talentată la gimnastică. Toți do
rim ca ea să meargă la o scoală

specială, s-o vedem ca pe Nadia 
Comăneci, reprezentînd țara la 
marile concursuri internaționale. 
Noi, colegii de școală, nu i-am 
spus că vă scriem. Răspunsul pe 
care ni-1 veți da — ce trebuie să 
facă 7 — vrem să fie o surpriză 
pentru ea". Gestul dv. m-a im
presionat ! C.J.E.F.S. Olt i-ar pu
tea fi de ajutor în realizarea a- 
cestui vis frumos. în cazul cind 
entuziasmul dv. este justificat. II 
doresc succes Ioanei !

STEFAN NOROC, COMUNA TO- 
DIRENI. Cum văd, în materie de 
date fotbalistice, nu mergeți la... 
noroc... Intr-adevăr, în finala 
C.M. de fotbal din 1974, dintre 
R.F. Germania si Olanda. Cruyff 
a deschis scorul în minutul... 1, 
din penalty, Breitner a egalat în 
același mod in min 28, iar Miil- 
ler a înscris golul victoriei în 
min. 44. După pauză nu s-a mai 
marcat nimic.

VICTOR ORSA, BLAJ. La atle
tism, nu se omologhează numai 
recordurile realizate la J.O. sau la 
alte mari competiții. Nu se cere 
decît un singur lucru : concursul 
să fie public șl. bineînțeles, să 
întrunească condițiile regulamen
tare In rest atleții au toata la
titudinea să stabilească recorduri 
europene sau mondiale, care vor 
ti omologate ca atare.

MATEI GROSU, BUZĂU. Nici 
la un concurs ..Cine știe... ciști- 
gă“ nu ml s-ar pune atîtea în
trebări : 20 ! Alegeți două-trei în
trebări mai ..arzătoare" pentru 
dv., pentru a vă putea răspunde 
în limitele acestei rubrici.

MARIN DOCHIU. PITEȘTI. Nu 
am o evidență care să cuprindă 
datele cerute de dv.. de la înce
putul Diviziei A la fotbal și pînă 
astăzi. Dar, probabil că Dobrin 
deține recordul în materie, el 
debutând în Divizia A la o vîrstă 
cînd alții joacă la pitici sau. cel 
mult, la juniori. Dobrin nu împli
nise încă 15 ani !

Ilustrații : N. CLAUDIU

in atac sau aparare 
Fii corect, joacă frumos, 
Nu lovi, nu vorbi tare, 
Nu trinti pe alții jos.

Broșura, editată în 2 000 de 
exemplare (în condiții grafice 
remarcabile), va fi difuzată 
gratuit unităților școlare dori
toare să propage minibasche- 
tu), primele exemplare urmînd 
să fie înmînate profesorilor de 
educație fizică prezenți la Bo
toșani între 17 și 22 iunie, cu 
prilejul ediției a X-a a Festi
valului național pionieresc de 
minibaschet. (D. ST.)



„TROFEUL TOMIS'1 LA VOLEI FEMININ ECHIPA NOASTRA,
REMANIATA, IN CAUTAREA UNEI FORMULE...

CONSTANȚA, 11 (prin tele
fon). Cele trei zile de. între
ceri în cadrul „Trofeului T9» 
mis“ la volei feminin au pri
lejuit specialiștilor prezenți în 
Sala sporturilor din localitate 
unele observații privind evo
luția echipelor participante la 
turneu. în primul rînd. se a- 
preciază că formația U.K.S.S. 
se detașează valoric de restul 
competitoarelor. în planul se
cund apare formația Cubei, 
care beneficiază de jucătoare 
cu talie înaltă și detentă.

. Echipa României nu a dat 
decît parțial satisfacție. Fiind 
alcătuită din voleibaliste tine
re, cu puțină experiență com- 
petițională. internațională, for
mația, noastră a manifestat o 
serie de lacune ce nu pot fi 
trecute cu vederea. Ne referim 
îndeosebi la apărarea la fileu 
și în linia a doua, precum și 
la preluarea din serviciu. De 
pildă, partida cu Bulgaria ne 
oferă cîteva cifre statistice 
concludente : din totalul

de preluări, doar 53 au fost 
bune, în timp ce 57 au nece
sitat corectări, iar 14 au re
prezentat puncte realizate de 
adversare direct din serviciu. 
Să adăugăm și faptul că. în 
meciul cu echipa Cubei, in pri
mul set, blocajul nostru a in
tervenit eficient numai de trei 
ori ’ De asemenea, randamen
tul unor jucătoare (Emilia 
Cernega, Maria Rusu, Aurora 
Popența) a fost sub așteptări, 
iar cel al altora (Irina Pet- 
culeț, Liliana Pașca, Ga
briela Popa) a fost inegal,

chiar dacă se încearcă o nouă 
formulă de echipă. în sfîrșit, 
reprezentativele Cehoslovaciei 
și Bulgariei nu au arătat deo
camdată ceva deosebit.

în cea de-a treia etapă (în 
care echipa României a avut 
zi liberă) s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : U.R.S.S.— 
Cuba (3—0 (11, 7, 9) și Ceho
slovacia — Bulgaria 3—2 (—9, 
7, 12, —5, 5).

Programul de mîine, ora 17: 
Cuba — Cehoslovacia. Româ
nia — U.R.S.S.

Emanuel FANTANEANU

în „Trofeul Iugoslavia" la handbal feminin

ROMÂNIA U. R. S. S. 16-16

de 121

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI
DE LA SOFIA

inter-r în tradiționalul turneu 
național masculin de volei dotat 
cu „Cupa Sofia", echipa Bulga
riei a reușit în prima zi să în
vingă cu 3—0 (13, 12. 8) selec
ționata Moscovei, iar Cehoslova
cia B a întrecut formația Cana
dei cu același scor : 3—0 (9, 6,

9). Aseară tîrziu. în ziua a doua 
a competiției echipa României a 
înlîlnit pe cea a Iugoslaviei. Scor: 
8—0 (0, 11, 12) pentru voleibaliștii 
români care se califică astfel în 
finala competiției, programată 
mîine. Celelalte rezultate : Bulga
ria — Canada 3—0 șl Selecționata 
Moscovei — Cehoslovacia B 3—1.

BELGRAD, 11 (prin telefon).
Vineri a început, în sala Banjica 
din Belgrad, competiția interna
țională de handbal — rezervată 
echipelor feminine — dotată cu ■ 
„Trofeul Iugoslavia".

Prima partidă, veritabil derby, 
s-a disputat între reprezentativele 
României și Uniunii Sovietice 
(ambele calificate pentru turneul 
final al J.O.). Echipa noastră a 
început foarte bine meciul, _ cu 
atacuri organizate si o apărare 
fermă, reușind să conducă cu 
7—3 și 8—4. Spre sfârșitul reprizei, 
valoroasele partenere ale forma
ției României au redus din han
dicap gratie șuturilor puternice, 
de la distantă, ale lui Makaret. 
In partea a doua a intilnirii. jo
cul a fost în permanență echili
brat, așa cum o arata, de altfel, 
și scorul final : ROMANIA — 
U.R.S.S. 16—16 (9—8). Au înscris: 
Arghir 6. Cojocaru 4. Butaș 3, 
Șos 2, Furcoi 1 (au mai jucat Io
nică. Stan. Boși. Hobincu, Sasu, 
Pițigoi și Mikloș) — pentru

România, Makaret 5, Bereznaia 
3, Lltoșenko 2, Panciuk 1, 
Karlova 1, Turcina 1, Șabanova 
1, Șerstiuk 1 și Zaharova 1 — 
pentru U.R.S.S.

în continuarea turneului, selec
ționata feminină de handbal a 
României joacă sîmbătă (n.r. as
tăzi) cu reprezentativa Iugosla
viei. iar duminică cu cea a B. F. 
Germania.

RECORD MONDIAL DE
VARȘOVIA, 11 (Agerprcs). — 

Campionatele mondiale și euro
pene de haltere pentru juniori 
au continuat la Gdansk, cu în
trecerile de la categoria semimij- 
locie (75 kg.). Victoria a revenit 
sportivului sovietic Iuri Vardani
an, care a stabilit un nou record

LA ROLAND GARROS

JUCĂTOARELE NOASTRE AU RATAI 
CALIFICAREA ÎN FINALA!

• Două semifinale dîrz disputate : Sue Barker—Virginia Ruzici 
6—3, 1—6, 6—2 ; Renata Tomanova—Florența Mihai 7—5, 7—6

PARIS, 11 (prin telefon). — 
Vineri dupâ-amiază, pe terenul 
central ai cunoscutei arene 
pariziene Roland Garros, s-au 
desfășurat cele două partide 
semifinale din cadrul probei 
de simplu femei a campionate
lor internaționale de tenis ale 
Franței. în amîndouă au fost 
prezente jucătoarele românce, 
Virginia Ruzici și Florența Mi
hai. Ele și-au apărat cu dîr- 
zenie șansa, fiind totuși în
vinse pînă la urmă, de adver
sare care s-au dovedit superi
oare în acest moment.

Primele au ieșit pe teren, 
tenismana engleză Sue Barker 
(favorita nr. I a întrecerii) și 
Virginia Ruzici, campioana 
României. Jocul a început în- 
tr-o notă de echilibru, la 2—2 
însă Ruzici ratînd un „break11, 
după ce condusese cu 40—15. 
Ea pierde primul set, dar cîș
tigă pe al doilea. în setul de
cisiv, românca are o scădere 
de potențial și cedează în fața 
loviturilor puternice de dreap
ta ale adversarei sale. Barker 
cîștigă cu 6—3, 1—6, 6—2.

JUNIORI LA HALTERE
mondial de juniori la totalul ce
lor două stiluri, cu excelentul 
rezultat de 335 kg (147,54-187,5 kg), 
depășind cu 2,5 kg recordul bul
garului Mitkov. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat bulgarul Za
har Todorov — 315 kg și polone
zul Jerzy Lipka — 290 kg.

în a doua semifinală, tînăra 
Florența Mihai a dat o replică 
deosebit de susținută adversa
rei sale, prima jucătoare ceho
slovacă, Renata Tomanova. A- 
ceasta cîștigă greu primul set, 
în prelungiri. în al doilea, Mi
hai șe distanțează la 5-—2, este 
însă egalată. Se ajunge la 
tie-break. Aci românca are 
două setbaluri (conduce cu
6— 4), dar le ratează de puțin, 
Tomanova obține victoria la 
scorul de 7—5, 7—6.

Amîndouă meciurile au fost 
viu aplaudate de public, pen
tru frumusețea fazelor de joc, 
în care româncele au excelat 
adesea. In comentariile agen
țiilor de presă este subliniată 
performanța tenismanelor din 
România, care la actuala edi
ție a prestigiosului turneu au 
ajuns în această fază superi
oară, 
patru victorii consecutive, 
compania 
loroase.

S-a încheiat proba de dublu 
masculin, cîștigată de ameri
canii McNair și Stewart. Ei au 
învins în finală pe Gottfried 

• (S.U.A.) — Ramirez (Mexic) 
cu 7—6, C—3, 6—1, după ce în 
semifinală dispuneau de spa
niolii
7- 5, 

în
oare, 
a fost învinsă de Anne Cheva
lier (Franța) cu 6—7, 6—0, 6—2.

după ce obținuseră cite 
în 

unor jucătoare va-

Gisbert și Orantes cu 
6—4.
turneul de simplu juni- 
românca Lucia Romanov

BALCANIADA DE POLO
(Urmare din pag. 1)

cici a înscris din nou Ia „om 
în plus'1. Căpitanul oaspeților 
a profitat în continuare de o

n-au marcat decît o dată prin 
Kăducanu (2—3). Suita ratări
lor a
treia
Rusu

continuat și în repriza a 
cînd a fost rîndul lui C. 
să tragă slab o lovitură

PARTICIPARE DE ELITĂ LA „REGATA GRUNAU"
• LA STARTUL ÎNTRECERILOR,
• ECHIPAJELE ROMANEȘTI, IN

NUMEROȘI CAMPIONI 
BUNA DISPOZIȚIE DE

MONDIALI 
CONCURS

REZULTATELE DE IERI
ROMANIA — IUGOSLAVIA 

3—3 (1—1, 1—2, 0—0, 1—0). Au 
marcat : * Popescu, Răducanu, 
■Nastasiu. respectiv, Bonacici 
3. Arbitru: R. Papazian (Fran
ța) ;

GRECIA 
(2—0, 0—0, 
scris : Sarantos 
Koyevetopoulos, 
(G) și Silay (T)

— TURCIA 5—2
2—2, 1—0). AU în-

2, Stathakis, 
Damaskos

2.

PROGRAM
Sîmbătă, de la ora 13 : 

Iugoslavia — Turcia șl Roma
nia — Bulgaria ; duminică, de 
la ora 10 : Turcia — România 
și Bulgaria — Grecia.

CLASAMENT
1
1 
o 
o 
o

1. Iugoslavia
2. România
3. Bulgaria
4. Grecia
5. Turcia

3
2
2
3
2

1
1
1
0

0 
o
1
2
3

9— 5 
10— 4
9— 7
8—12
6—14

greșeală a lui Nastasiu. care 
a dat posibilitate adversarilor 
să contraatace, și... 3—1 pen
tru Iugoslavia.

Din acest moment am asis
tat la o luptă strînsă între o 
formație care ataca dezorgani
zat (cea română) și una care 
se apăra cu mult calm. Româ
nii au beneficiat de două si
tuații de superioritate, dar

(!). Au urmat mo-

PE SCURT
ATLETISM • Belgianul Luc 

Charlier a stabilit un nou record 
național la triplusalt — 16,33 m. 
Alte rezultate din concursul de 
la Papendaal: 400 m — perinelle 
(Franța) 51,2; 10 000 m — Her- 
mens (Olanda) 29:04,2; înălțime 
— Killing (R.F.G.) 2.18 m •
Karl-Hans Riehm (R.F.G.) a ob
ținut 87,79 m la aruncarea cioca
nului, iar compatrioata sa Ewa 
Wilms a stabilit un nou record 
național la greutate, cu 20,35 m. 
• La Kiev, în campionatele 
U.R.S.S.: 10 000 m — Enn Sellik 
28:10,4; 800 m — Evgheni Arjanov 
1:48,9.

CICLISM • Tn Turul Italiei, p- 
tapa a 20-a (Vigo di Fassa — Ter
me, 170 km), a fost cîștigată de 
italianul L. Conati în 5h 13:38. In 
clasamentul general continuă să 
conducă Johan de Muynck, urr 
mat la 25 sec de Felice Gimondi. 
Merckx ocupă locul 10, la 8:25. 
A abandonat Roger de Vlae- 
minck • Ryszard Szurkowski 
(Polonia) a cîștigat etapa a 10-â 
a Turului Angliei (Scarborough- 
Darlington. 106,210 km) în 2h 53:21. 
Englezul Bill Nickson se menține 
lider. Szurkowski se află pe lo
cul zece — la 5:28. * Prima eta
pă a Turului Elveției (Morat — 
Bremgarten, 176 km) a revenit 
belgianului Freddy Maertens, în 
4h 29:11.

TENIS • în sferturile de fina
lă ale turneului de la Beckenham 
"(Anglia) : Connors — Metreveli
6—1, 6—1; Tanner — Gorman 6—2, 
4—6, 6—4; Smith — Pasarell 6—3, 
3—6, 6—3; Parun — Kakulia 6—4, 
6—1. La simplu femei, Olga Mo
rozova a învins-o cu 7—5, 6—3 pe 
Laura Dupont.

de pedeapsă . , 
mente dintre cele mai critice ; 
iugoslavii mai întîi cu un om 
în plus, apoi cu doi, nu au 
putut însă realiza pentru că 
zona selecționatei române a 
funcționat bine, iar FI. Siăvei 
a blocat atent cîteva șuturi 
periculoase.

Egalarea 
mul „sfert“ 
siu, tot la 
scorul de 
forțat victoria. A fost elimi
nat Kăducanu, dar șutul lui 
Kudici a greșit ținta. în final, 
echipa României a avut doi 
jucători în plus, dar n-a mai 
putut intercepta balonul păs
trat cu strășnicie- de foștii 
campioni olimpici. A condus 
cu multe greșeli (vădind lipsa 
de experiență) R. Papazian 
(Franța).

In al doilea meci, la capă
tul unui joc plăcut, Grecia a 
întrecut Turcia cu 5—2.

s-a produs în ulti- 
datorită lui Nasta- 
„om în plus'1. La

3—3 iugoslavii au

l
I.. . . . . . .

de copiii din clasele pri-

PREMIUL COPIILOR
Printre premiile oferite 

cîștigătorilor de etapă din 
recent încheiata ediție a 
,.Cursei Păcii", s-a numă
rat și o voluminoasă ma
pă cu desene. Executate

mare ale școlii din Forst 
(R.D. Germana), delica
tele planșe reprezintă sce
ne sportive, inspirate în 
special din ciclism, avînd 
caracteristica nestăvilitei 
imaginații a vîrstei frage
de. Acest original pre-

BERLIN, IE (prin telex). 
Sîmbătă începe tradiționala 
„Regată Griinau11, competiție 
de anvergură, a cărei actuală 
ediție capătă un caracter și 
mai atractiv prin faptul că este 
cel mai puternic test preolim- 
pic la canotaj. Sînt prezente 
aici, la Berlin, țările cu cele 
mai mari și întemeiate preten
ții la medaliile olimpice de la 
Montreal, în special probele 
masculine reușind să adune la 
start — cu excepția a două- 
trei echipaje — întreaga elită 
a canotajului mondial. U.K.S.S., 
R. D. Germană, K. F, Germa
nia, România, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Suedia și 
Cuba — iată lista țărilor parti
cipante.

Delegația României, sosită la 
Berlin în cursul dimineții de 
joi, privește cu optimism par
ticiparea sa la acest puternic 
test preolimpic. în mod deose
bit echipajele noastre masculine 
aș’teaptă confruntarea lor cu cei 
mai puternici adversari din lu
me cu deosebită seriozitate și 
încredere. Este interesant de a- 
mintit că unele probe vor reuni 
la start aproape toate echipajele 
finaliste la C M. de la Notting
ham. La 4 f.c., spre exemplu, 
vor fi prezente primele trei cla
sate (R. D. Germană, U.R.S.S. 
și România), precum și ocu
pantele locurilor 5 și 6 (Ceho
slovacia si R. F. Germania) 
singura absentă fiind Anglia 
(care se clasase pe locul. .4). lA. 
2 f.c. sînt prezente trei echi
paje finaliste la Nottingham 
(R. D. Germană, Polonia și 
România), iar un al patrulea

miu a răsplătit pe con
curentul învingător in e- 
tapa care a avut ca punct 
de sosire orașul Forst. 
Numele sau este binecu-

la fel de

noastre 
dificilă

(Cehoslovacia) este 
valoros.

Sarcina echipajelor 
este, deci, deosebit de
dar, cum spuneam, după pri
mele antrenamente, efectuate 
pe apele lacului Griinau, joi 
și vineri, întreaga garnitură se 
dovedește în bună dispoziție de 
concurs. Antrenorii D. Popa și 
A. Aposteanu vor alinia în 
probele masculine următoarele 
echipaje : 2 f.c. : Ilie Oanță — 
Petre Ceapura și Pavel Zago- 
ni — Andrei Kapornyai; 4 f.c.: 
Nicolae Simion, Ernest Gali»

Ștefan Tudor, Dumitru Grume- 
zescu; schif simplu : Walter 
Lambertus și George Mereuță. 

în concursul feminin. Româ
nia va alinia două echipaje. 
La 4+1 rame (Cornelia Neac- 
șu. Angelica Chertic, Eleonora 
Drugă, Valeria Cătescu+Ecate- 
rina lane) și 4-1-1 visle (Doina 
Bărdaș, Gina Tănase, Elena 
Gawluk, Lucia Buzuc+Ecateri- 
na lane).

Iată acum programul com
plet al celor patru reuniuni: 
SÎMBÂTĂ dimineață — cursele 
eliminatorii și după amiază fi
nalele ; DUMÎNICA dimineață — 
eliminatoriile și după amiază 
finalele.

Horia ALEXANDRESCU

Recent a avut loc Ia Bruxelles 
Conferința federațiilor de bas
chet din Europa și din Bazinul 
Mediteraneean în cadrul căreia 
au fost luate o serie de impor
tante hotărîri privitoare la dis
putarea principalelor competiții 
internaționale. Iată cîteva din 
ele, care privesc și țara noas- 
tră ’

— LA CAMPIONATUL EU
ROPEAN DE JUNIOARE II 
(14—22 august 1976, Polonia — 
Szczecin) iau parte 16 echipe, 

din ele formează 5 grupe : 
U.R.S.S., Iugoslavia. Scoția ; 
Ungaria, Italia, Finlanda ; 
Cehoslovacia, Israel, Sue- 

; D. Bulgaria. România, 
Spania, Olanda, El-

15 
TV: 
B : 
C ; 
dia
Belgia ; E

în care predomină carnea, 
legumele și verdețurii®, 
precum și sucurile de 
fructe. Fotbalistul are voie 
sâ bea zilnic 125 gr de

această pista va fi extrem 
de solicitată de schiorii 
cehoslovaci în perioadele 
calde ale anului.

caLeidoscov»
noscut iubitorilor de ci
clism din țara noastră : 
Mircea Romașcanu, cel 
mai bine clasat dintre ru
tierii români participanți 
la marea cursă.

FOTBALISTUL IDEAL
Statisticianul italian An

gelo Bottoni a încercat — 
prin intermediul compute
rului — sâ afle cum ar 
arata tipul fotbalistului 
ideal. Cițiva ani în șir, 
Bottoni a adunat date 
privind caracteristicile ce
lor mai buni jucători din

lume. După ce aceste 
date au fost prelucrate 
de calculatorul electronic, 
s-a stabilit că fotbalistul 
ideal trebuie sâ aibă 1,78 
m înălțime, o greutate de 
71 kg, virsta de 24 ani, 
căsătorit, fără copii, ur
mează un regim alimentar

vin. Această ultimă cons
tatare (restrictivă...) ar 
putea să aibă darul de 
a nemulțumi pe muiți din
tre așii balonului rotund.

SCHI PE ASFALT
Prima pistă de schi as

faltată din R.S. Ceho
slovacă a fost inaugurată 
la Nove Mesto, în Mora
via. Lungimea ei este de 
980 m. Iar lățimea de 
3 m. Ținînd seama de 
faptul că schiul pe rotile 
a devenit un procedeu 
curent de antrenament 
pentru campionii zăpezii.

300 KM LA ORA
Ca sâ poțî lua startul 

la cursa automobilistica de 
la Indianapolis, trebuie sâ 
fi realizat o medie orarâ 
de peste 300 km. De a- 
cest adevâr s-a convins o 
ambițioasă minuitoare a 
volanului, americanca Ja
net Guthrie, care dorise 
arzâtor sâ-și înscrie nu
mele ca prima femeie din 
lume participantă la fai
moasa întrecere a bolizi
lor. Ea și-a ratat de puțin 
,,premiera". Cu toate efor
turile depuse, mașina in- 
trepridei Janet a fost 
cronometrată la antrena
mentele oficiale cu nu
mai... 291 km medie orară, 
insuficientă pentru a o 
califica printre partanți.

veția. Cîștigătoarele seriilor îm
preună cu formația Poloniei vor 
forma grupa finală 1—6.

— EDIȚIA 1977 A C.E. DE 
SENIORI va avea loc în Belgia, 
la Ostende și Liege. Sînt cali
ficate primele 7 echipe clasate 
la C.E. din 1975 (Iugoslavia, 
U.R.S.S., Italia, Spania, Ceho
slovacia, Bulgaria, Israel) și 
Belgia, ca reprezentantă a țării 
organizatoare. Pentru celelalte 
4 locuri candidează 12 echipe 
care vor susține turnee de cali
ficare împărțite în două grupe : 
A (în Suedia) : Suedia, Polonia, 
Olanda, Ungaria, R.F.G. și o 
echipă clasată pe locurile 1—2 
la Edinbourgh (unde va avea loc 
un turneu de precalificare) ; B 
(în Finlanda) : Finlanda, Turcia, 
România, Grecia, Franța și e- 
chipa clasată pe locurile 1—2 la 
Edinbourgh. Primele trei selec
ționate din fiecare grupă vor 
forma o serie unică (la Hel
sinki) în cadrul căreia se va 
disputa un turneu, iar primele 
4 vor căpăta dreptul de a juca 
la C.E. din Belgia.

— CAMPIONATUL 
PEAN DE JUNIOARE 
vea loc în luna iulie 
Bulgaria (la Haskovo și Dimi- 
trovgrad). Iau parte primele' 6 
clasate la C.E. din 1975 (Ceho
slovacia, Polonia, U.R.S.S., Bul
garia, Ungaria, Spania) și for
mațiile clasate pe primele două 
locuri în grupele de calificare 
împărțite astfel : A : România 
(țară organizatoare), Israel, 
Austria, Scoția (date de desfă
șurare : 15—17 aprilie) ; B :
Franța (țară organizatoare). Ita
lia. R.F.G., Elveția, Irlanda 
(1—10 aprilie) : C : Finlanda 
(țară organizatoare), Iugoslavia,] 
Olanda, Belgia (8—10 aprilie).^

EURO- 
I va a- 
1977. în
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