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Miine, optimile de finalâ ale „Cupei“

UN „INTERMEZZO" FOTBALISTIC CU SURPRIZE?

Evident stimulați
Montreal, mulți dintre participanta la finala Campionatului 
național individual de gimnastică al maeștrilor ne-au oferit, 
în cele trei zile de concurs, numeroase execuții de ridicată 
valoare tehnică și spectaculară. Atit gimnastele cit și gim- 
naștii au manifestat o puternică mobilizare in prezentarea 
la un nivel cit mai ridicat a programului de concurs.

Iat-o pe Anca Grigoraș, clasată pe locul III in întrecerea 
feminină, in timpul execuției la bîmă, îndelung aplaudată de 
spectatori. Foto : Dragoș NEAGU

AVANCRONICA MARII RECREAȚII
Prin tradiție, ziua de 15 iu

nie marchează începutul va
canței de vară a elevilor și 
studenților. Pentru o perioadă 
de trei luni, tineretul studios 
din școlile de toate gradele și 
din facultăți vor schimba săli
le de clasă, amfiteatrele si la
boratoarele cu terenurile de 
sport și stadioanele. Fiindcă 
tot prin tradiția statornicită In 
școala românească, vacanța în
seamnă odihnă activă, prilej 
pentru copiii și tineretul pa
triei de a-și petrece zilnic, cî- 
teva ore, în aer liber, făcînd 
mișcare, participînd la drume- 
UT'Șî excursii, sau practicînd 
sportul preferat, îndrăgit.

® Ca și în anii precedenți, 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului organizează. în inter
valul 20. VI—10.IX, numeroase 
tabere centralizate de odihnă 
si instruire pentru elevii spor
tivi. Spre deosebire, însă, de 
alți ani, aria de cuprindere a 
școlarilor în aceste tabere va 
fi cu mult mai largă, înglo- 
bînd peste 4 000 de partici- 
panți.

Pentru atlețl, de pildă, vor 
funcționa tabere sportive la 
Snagov, Oradea și Cluj-Napo
ca, gimnaștii se vor reuni la 
Galați, Sibiu, Bistrița, în sta
țiunea „2 Mai“ (Mangalia) și 
în Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. în același timp, bas- 
chetbaliștii vor fi găzduiți la 
Tg. Mureș, handbaliștii la O- 
dorhei și Sf. Gheorghe, scri- 

Vacanța de vară va însemna, și în acest an, o călătorie spre țărmurile însorite ale litoralului, 
cu popas, pentru zeci de mii de școlari, la Năvodari, unde tabăra este pregătită să-și primească 

obișnuita oaspeți... Foto : Ion MIIîAlCA

u

merii la Ploiești, cicliștii la 
Tecuci, voleibaliștii la Deva și 
Oraș Dr. Petru Groza. Tabere 
similare se organizează pen
tru haltere (Brașov), box (Re
șița), șah (Snagov), judo (Fă
găraș) și tenis de masă (Timi-

® Peste 4 000 de elevi 
în taberele sportive ale M.E.I. 
® Mai bine de 12000 de 

stadenți in tabere de odihnă 

® Numeroase concursuri și 
competiții cu fază finală, 

republicană

șoara). Separat, în organiza
rea C.C. al U.T.C., vor ființa, 
printre altele, tabere cu profil 
aplicativ (avlație-planorism, 
parașutism, zbor cu motor), 
precum și tabere de instruire 
cu președinții asociațiilor spor
tive din licee la Gura Humoru
lui și Costinești.

O serie de alte tabere de 
odihnă se vor afla, de aseme
nea, la dispoziția elevilor : pes
te 55 000 în județul Constan
ța (incluzînd și tabăra de la 
Năvodari, care va găzdui elevi

Miine, un „intermezzo" repre
zentat de „Cupa României" la 
fotbal, care programează etapa 
„optimilor". Prin urmare, cu 
patru zile înaintea încheierii 
campionatului, ne reîntîlnim cu 
a doua mare competiție a 
fotbalului nostru, care ne va 
asigura, de altfel, finalul „sta
giunii" prin sferturile de finală, 
semifinalele și finala — fixate 
la 23, 27 și respectiv, 30 iunie. 
Agenda ne rezervă, deci, o în
cheiere atractivă, așa cum spe
răm să fie o întrecere gen 
cupă, ajunsă la ultimele sale 
lungimi.

Mîine, așadar, în opt orașe 
ale țării (in șapte fiind vorba 
de terenuri neutre și numai la 
București Rapid și Progresul, 
vechi rivale sportive, evoluează 
în propriul oraș) se vor desfă
șura întîlnirile care vor desem
na pe concurentele din etapa 
sferturilor de finală. Să amin
tim, de la început, că, în grupul 
formațiilor care au obținut in
trarea în „optimi" găsim nu 
mai puțin de șapte cîștigătoare 
ale trofeului, printre ele și pe 
actuala deținătoare a Cupei, cu 
care și deschidem lista acestor 
laureate: Rapid, Steaua, U.T.A., 
Politehnica Timișoara, Progre
sul, „U“ Cluj-Napoca, Jiul. 
Iată o recomandare pentru ve
leitățile cu care acestea, plus 
celelalte combatante, se pre-

(Continuare in pag. 2-3)

A VACANȚEI...
din întreaga țară), circa 14 000 
din județul Brașov, aproape 
5 000 din județul Cluj, mai bi
ne de 7 000 din municipiul 
București etc.

Numărul studenților care vor 
face popas în tabere de odih
nă la Predeal, Costinești, Pî- 
rîul Rece, Bușteni, Brașov, O- 
radea, Suceava și în alte cen
tre trece de 12 000.

® Marea recreație a vacan
tei va fi punctată și de nume
roase concursuri și competiții, 
cu fază republicană, organiza
te, în colaborare, de Ministe
rul Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și C.C. 
al U.T.C., în toate cazurile cu 
sprijinul Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport. în cadrul „Cupei tine
retului", spre exemplu, elevii 
vor fi prezenți la finalele de 
la Pitești (atletism, gimnasti
că, fotbal), Baia Mare (hand
bal), Iași (înot, orientare spor
tivă. tir), Costinești (tenis) etc. 
Cîteva competiții specifice 
sportivilor purtători ai crava
telor roșii cu tricolor : Festi
valul pionieresc de minibas- 
chet (Botoșani), „Cupa speran
țelor" la oină (Frasin-Suceava) 
și minifotbal (Constanța) etc.

Iată doar o parte din marile 
acțiuni sportive ale vacanței 
elevilor și studenților, aștep
tate cu nerăbdare de benefi
ciarii lor.

T. BRADEȚEANU

___ PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR_____
BUCUREȘTI : Progresul — Rapid ; arbitri : M. Buzea — 

C. Ioniță I, E. Svitlec (toți din București) — stadionul 
Republicii, meci televizat.

TIMIȘOARA : Universitatea Craiova — U.T.A. : T. An
drei (Sibiu) — I. Boroș, M. Sofronie (ambii din Timișoara).

SIBIU : A.S.A. Tg. Mureș — „U“ Cluj-Napoca : C. Szilagy 
(Baia Mare) — I. Bandu, P. Baban (ambii din Sibiu).

TG. MUREȘ : F. C. Bihor — Letea Bacău : I. Rus — 
I. Soos, A. Szilagy (toți din Tg. Mureș).

DEVA : F.I.L. Orăștie — Steaua : C. Ghiță (Brașov) — 
A. Pop, T. Gaboș (ambii din Cluj-Napoca).

CÎMPINA : Jiul — C.S.U. Galați : M. Moraru — M. Ma- 
rinciu, M. Vasiliu (toți din Ploiești).

RM. VÎLCEA : F. C. Argeș — F. C. Baia Mare : C. Di- 
nulescu — I. Urdea (ambii din București), N. Stoiculescu 
(Rm. Vîlcea).

CRAIOVA : Sportul studențesc — Politehnica Timișoara : 
A. Ene — V. Grigorescu, I. Bistriceanu (toți din Craiova).

Toate partidele vor începe Ia ora 17.

Daraban (Farul), in stingă, și 
albe, doi dintre jucătorii care 
de la Constanța. Doi adversari,

în Divizia

CAMPIOANA SE VA DECIDE 
PE... LINIA DE SOSIRE!

CANDIDATE: FARUL SI STEAUA
Penultima etapă a turneului 

final al Diviziei A de rugby 
a reușit să aducă unele cla
rificări în privința campioanei 
pe 1976. Aceasta pare să fie 
Farul Constanța, cîștigătoare 
merituoasă in derbyul cu Di
namo București (22—13). Rug
byștii constănțeni au practicat 
duminică un joc mai lucid și 
mai eficace decît în partida 
cu „U“ Timișoara, au știut tot
odată să profite de unele gre
șeli ale valoroșilor lor adversari.

Pentru a cuceri și în acest 
an titlul de campioană. Farul 
mai are însă de trecut un ob
stacol, gel din ultima etapă în 
care va întilni în deplasare, pe 
„U" Timișoara. Actualul lider 
este oarecum favorizat : chiar 
și cu un rezultat de egalitate 
în orașul de pe Bega, poate 
trăi satisfacția ocupării locu
lui I. Farul ar realiza astfel o 
performantă deosebită : repeta
rea succesului de anul trecut.

Teoretic, însă, și Steaua ră- 
mine în cursa pentru titlu. 
Rugbyștii militari, care au evo
luat foarte aproape de valoa
rea lor duminică, în meciul cu 
„U“ Timișoara (19—10), vor juca, 
în ultima etapă, cu Dinamo.

Borș (Dinamo), ambii in tricouri 
s-au evidențiat în meciul derby 
dar și doi colegi de națională...

A la rugby

O victorie a Stelei și în ace
lași timp, obligatoriu, o înfrîn- 
gere a Farului, ar determina 
o nouă și definitivă răsturnare 
a ierarhiei, adueîndu-i în frunte 
pe rugbyștii militarii, benefi
ciari ai unui punctaveraj foarte 
bun, superior XV-lui constăn- 
țean, în ipoteza egalării în cla
sament.

Cu alte cuvinte campionatul 
Diviziei A de rugby nu este 
încă jucat. Abia în ultima etapă 
se va decide campioana : Fa
rul sau Steaua ?

înaintea ultimei etape a tur
neului final (1—4) clasamentul 
Diviziei A se înfățișează astfel :

1. Farul 5 4 0 1 68:63 13
2. Dinamo 5 3 0 2 57:49 11
3. Steaua 5 3 0 2 89:56 11
4. „U“ 5 0 0 5 36:82 5

în zona de jos a clasamen
tului, o clarificare : Minerul 
Gura Humorului a rămas ia 
prima divizie. Pentru menține
rea in eșalonul fruntaș al rug—

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



FESTIVALUL 
CULTURAL-SPORTIV 

„FETELE 
DE PE TÎRNAVE"

La Blaj s-a desfășurat du
minică cea de a IlI-a ediție a 
festivalului cultural sportiv „Fe
tele de pe Tîrnave". Devenită 
tradițională, manifestarea a a- 
tras la actuala ediție aproape 
2 000 de fete de pe melegurile 
Tîrnavelor.

Festivitățile au început prin- 
tr-o paradă a portului national, 
în cadrul căreia participantele 
au etalat întreaga varietate a 
costumelor noastre populare, 
admirate și aplaudate cu deo
sebită căldură pe tot traseul 
parcurs prin oraș de frumoasele 
fete tirnăvene.

După defilare, toate partici
pantele s-au îndreptat spre par
cul „Avram Iancu", unde au 
avut loc manifestațiile sportive 
Si culturale. Un public entuziast 
a urmărit întrecerile, în care 
cele mai apreciate au fost an
samblurile de gimnastică mo
dernă (formate din peste 100 
de sportive) de la Școala gene
rală nr. 4 și Liceul Agro-In- 
dustrial din Blaj. întrecerile de 
cros s-au desfășurat pe două 
categorii de vîrstă, junioare 
mici Si mari, și au fost extrem 
de interesante, la fel ca și 
disputele de handbal și volei. 
Dintre manifestările culturale 
de un deosebit succes s-a bucu
rat renumita formație de dan
suri „Fetele de la Căpîlna", 
care a produs o excelentă im
presie asupra tuturor celor pre- 
zenti la acest frumos festival.

ȘCOALA GENERALĂ Nr, 69,
PIVOT AL MINIBASCHETULUI

în prim-planul întrecerilor

ANA ALBERT (popice)
Nu au trecut mulți ani de cînd 

relatam în paginile ziarului nos
tru despre eforturile Școlii gene
rale nr. 69 din Capitală în dome
niul minibaschetului. De atunci, 
minibaschetbalistele scolii respec
tive au devenit senioare și, ju- 
cînd sub culorile clubului sportiv 
Olimpia, au promovat în Divizia 
A (cucerind chiar locul 3), iar 
unele dintre ele (Florentina Că
prița, Alexandrina Tomescu, Ale
xandrina Bară, Ana Iatan) au fă
cut parte din lotul reprezentativ 
al tării. Recent am avut ocazia 
să ne convingem că generația 
despre care am ^amintit nu a fost 
rodul unui entuziasm de moment, 
că la școala generală nr. 69 
baschetul a prins rădăcini adînci, 
a devenit o tradiție, iar preocu
pările direcțiunii și ale profesori
lor de educație fizică vizează în 
egală măsură prezentul și pers
pectiva. In rîndurile de față nu 
ne vom referi la echipele partici
pante la diviziile A, B, școlară 
și de junioare (care înseamnă 
prezentul), ci la noua generație 
de minibaschetbaliste, mai bine 
zis la o proaspătă inițiativă a 
Școlii generale nr. 69. Este vorba 
de „Cupa primăverii**, competiție 
care a angrenat 150 de eleve din 
clasa a 5-a a școlilor generale din 
Sectorul 4 purtind pe tricouri 
însemnele Școlii generale nr. 69 
și ale asociațiilor sportive Voini
celul si Titanii. Ineditul întrecerii 
l-a constituit disputa dintre 10 

e-chipe formate din eleve ale clase
lor a 2-a, a 3-a și a 4-a ale Șco
lii generale nr. 69. întîlnirile au 
loc în sala de „baby-baschet“ a- 
menajată de curînd din inițiativa 
profesorilor de educație fizică La- 
vinia Vasiliu, Floarea Roată și 
Gheorghe Lăzărescu. Desigur, la 
asemenea competiții rezultatele 
propriu-zise contează mai puțin. 
In schimb, au însemnătate majo

ră entuziasmul si capacitatea or
ganizatorică a iubitorilor basche
tului din Sectorul 4, cu pivot so
lid în școala generală nr. 69. îi 
felicităm pe organizatori pentru 
cele realizate și așteptăm cu în
credere roadele muncii cu actua
lele minibaschetbaliste, care spe
răm să-și ajungă și chiar să-și 
depășească predecesoarele. (D. St.)

FESTIVALUL NAȚIONAL
PIONIERESC

La comisia de organizare a 
Festivalului național pionieresc 
de minibaschet, ieri își anunța
seră participarea 70 de echipe, 
dar este de presupus că pînă 
joi, cînd vor fi primite ulti
mele înscrieri, cifra formațiilor 
concurente să treacă de 73, ceea 
ce ar însemna un record al 
competiției. întrecerile ediției a 
X-a, programate să se desfă
șoare pe terenurile și în sălile 
de sport din Botoșani (Școala 
sportivă, Casa pionierilor, Li
ceul Laurian, Sala sporturilor), 
sînt întîmpinate cu pregătiri 
ample de către gazde, doritoa
re să ofere condiții optime mi- 
nibaschetbaliștilor competitori. 
Amintim că în afara cîștigăto- 
rilor turneelor propriu-zise, vor 
mai fi acordate premii pentru 
„Coșul de aur", poezii, cor, ma
terial decorativ, desene-machete. 
Ziarul „SPORTUL" oferă o cupă 
coșgeterului Festivalului.

S-a născut la 23 ianuarie 
1949. Este coafeză la Coope
rativa Igiena Tg. Mureș, are 
1,67 m sl 62 kg. A început 
să practice sportul popicelor, 
la nivel de performanță, în 
urmă cu 10 ani la C.S. Voin
ța Tg. Mureș (antrenor Ti- 
beriu Szemanyi) unde acti
vează si azi» La recentul tur
neu final al Campionatului 
Diviziei A desfășurat la Nep- 
tun (Mangalia) ea a fost una 
dintre cele mal bune, i 
constante jucătoare — 
cele trei partide obținînd 
rezultat valoros: 1241 p
(pe manșe 411—418—412). 
Albert a avut și un __
hotărîtor în cîștigarea titlului 
de campioană a țării de că
tre formația sa, Voința Tg. 
Mureș. în 1975 a fost selec
ționată în reprezentativa ță
rii. Ea a obținut un succes 
remarcabil — locul 3 la în
trecerile individuale ale C.M. 
’76 de la Viena. Ana Albert 
a fost cea mal bună jucătoa
re din echipa României la 
această ediție a mondialelor; 
După cum ne spunea actua
la ei antrenoare, Margareta

mai 
in 
un 

• d 
A. 
rol

Szemanyi, 
exemplu de 
gătire si în 
pionat se 
printre cele 
s-a remarcat ca o jucătoare 
talentată chiar din primii ani 
ai carierei sale sportive, cînd 
a cîștigat titlul de campioană 
a tării la junioare.

Anico, este un 
hărnicie în pre- 
jocurile de cam- 
numără mereu 
evidențiate. Ea

ADRIAN NASTASIU (polo)

CAMPIONATE
CAMPIONATELE ȘCOLARE 

DE ATLETISM
Pe stadionul Republicii din București s-au 

desfășurat sîmbătă și duminică finalele cam
pionatelor republicane școlare de atletism. Din
tre rezultatele concursului notăm noul re
cord pentru juniorii de categoria a Il-a rea
lizat de bucureșteanul Marcel Bogdan la 110 mg
— 14,8, cu o zecime de secundă mai bun decît 
precedentul record, pe care îl împărțea cu 
Adrian Calimente. Alte performanțe care rețin 
atenția : 24,4 la 200 m și 54,9 la 400 m Ibolya 
Slavik, 21,4 la 200 m Viorel Dumitrescu, 48,8 la 
400 m Sorin Monoranu, 4,40 m la prăjină I. Gru- 
măzescu.

Cîștigătorii probelor : BĂIEȚI : 100 m : V. Du
mitrescu (Lie. 5 C-ța) 10,6, 200 m : V. Dumi
trescu 21,4, 400 m : S. Monoranu (Lie. 2 Roman) 
48,8, 800 m : N. Onescu (Lie. N. Bălcescu Cra
iova)) 1:50,8, 1 500 m: Onescu 3:47,2, 5 000 m: 
M. Bistriceanu (Lie. N. Bălcescu Craiova) 14:52,8, 
110 mg : M. Bogdan (Lie. I. Neculce Buc.) 14,8
— record juniori II, 400 mg : P. Ionescu (Șc. 
prof. I.M.B.) 54,2, înălțime : A. Papi (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 2,07 m. lungime : V. Costache 
(Lie. 39 Buc.) 7,35 m, triplusalt : R. Hangu (Lie. 
5 C-ța) 15,38 m, prăjină : I. Grumăzescu (Lie. 
8 Iași) 4,40 m, greutate : S. Tirichiță (Lie. G. 
Coșbuc Buc.) 14,22 m, disc : C. Condoroși (Lie. 3 
Arad) 48,00 m, suliță : I. Matei (Lie. mecanic 
Reșița) 66,02 m, ciocan : Gh. Covaliuc (Lie. 2 
Iași) 50,62 m, FETE : 100 m : Doina Ciolan (Lie. 
Buftea) 11,8, 200 m : Ibolya Slavik (Lie. I. Sla
vici Arad) 24,4, 400 m : Slăvile 54,9, 800 m : 
Maria Radu (Lie. N. Bălcescu Craiova) 2:11,0, 
1 500 m : Radu 4:32,3, 100 mg : Rodica Băioeanu 
(Lie. 2 Iași) 14,6, înălțime : Niculina Rie (Lie. 
ind. textil Buc.) 1,70 m, lungime : Corina Tifrea 
(Lie. 2 Brașov) 5,80 m, greutate : Steluța Du- 
culescu (L.C.E.A. C-lung Muscel) 14,00 m, disc : 
Veronia Nicoruț (L.C.E.A. C-lung Muscel) 46,98 
tn, suliță : Eugenia Barbu (Lie. 2 Rm. Vîloea) 
47,12 m. (VI. M).
CAMPIONATUL DE MOTOCICLISM- 

VITEZĂ
REȘIȚA (prin telefon). în prezența a peste 

12 000 de spectatori s-a desfășurat duminică, pe 
un traseu ales în cartierul Lunca Pomostului 
din localitate, prima etapă a campionatului re
publican de viteză în circuit. La start s-au 
aliniat 136 de motocicliști.

Pregătindu-și temeinic mașinile pentru con
curs, majoritatea alergătorilor și-au disputat cu 
dîrzenie întîietatea, furnizînd întreceri apre
ciate de spectatori. Cele mai multe aplauze 
le-au cules participanții la clasele 250 cmc, pînă 
la 750 cmc și ataș, unde învingătorii s-au do
vedit a fi deosebit de merituoși. Astfel, la 
250 cmc, pasionantul duel dintre timișoreanul 
I. Pașcotă și brașoveanul D. Vasilescu s-a în
cheiat, de data aceasta, cu victoria primului. 
Apreciatul antrenor-sportiv, Otto Stephani a 
dominat categoric clasa celor mai puternice ma
șini (pînă la 750 cmc), iar tînărul echipaj 
P. Popescu — I. Popa a reușit să depășească, 
după o dispută spectaculoasă, o serie de cupluri 
experimentate printre care și pe campionii țării 
W. Deac — N. Ciobotea.

Iată învingătorii etapei : 50 cmc (începători) 
■—P. Țăranu (Progresul Timișoara), 75 cmc — 
M. Mezincescu (Locomotiva Ploiești), 125 cmc 

•— C. Bobescu (C.S.M. Reșița), 250 cmc — I. Paș
cotă (Progresul Timișoara), pînă la 750 cmc — 
O. Stephani (Steagul roșu Brașov), ataș — P. Po
pescu — I. Popa (Torpedo Zărnești).

Organizarea întrecerilor a fost bine asigu
rată de C.S.M. Reșița, iar corpul de oficiali 
din localitate, aflat la primul asemenea examen, 
a funcționat ireproșabil. (Doru GLAVAN, coresp.) 
CAMELIA HOȚESCU 2 :50,0 - 200 M 

BRAS, NOU RECORD NAȚIONAL
Sîmbătă și duminică, bazinul de 50 m de la 

Geoagiu a găzduit concursul de selecție al îno-

• COMPETIȚII
tătarilor din loturile naționale de juniori și 
seniori. întrecerile au cuprins toate probele cla
sice individuale, ele desfășurîndu-se după pro
gramul „Cupei Europei".

în general, rezultatele înregistrate au fost 
slabe, mai ales în probele masculine. Totuși au 
fost obținute și două noi recorduri naționale. 
Camelia Hoțeseu a parcurs distanța de 200 m 
bras în 2:50,0, corectîndu-și propriul record de 
senioare, iar Mihacla Costea a înotat 400 m 
liber în 4:50,3 — reoord de junioare. Ambele 
cifre se află încă sub posibilitățile reale ale 
celor două sportive și este de așteptat ca în 
săptămînile ce urmează ambele să-și îmbună
tățească simțitor performanțele optime.

Alte rezultate : Camelia Hoțeseu 1:19,1 — 
100 m bras ; Carmen Bunaclu 1:10,0 — 100 m 
spate ; Anca Groza 2:23,8 — 200 m delfin și 
2:33,7 — 200 m mixt ; Carmen Bunaciu 2:34,0 — 
200 m mixt ; Melania Vaslle 5:03,0 — 400 m 
liber ; Ilorațiu Neagrău 17:45,3 — 1500 m liber.

CAMPIONATUL DIVIZIEI DE TENIS 
(SERIA A ll-A)

Rezultatele complete ale turului Diviziei de 
tenis pe echipe (seria a Il-a). Etapa I : T.C.B.— 
Constructorul Brăila 5—5 la masculin și 4—1 
la feminin ; Jiul Petroșani — Mureșul Tg. Mu
reș 7—3, 2—3 ; Sănătatea Oradea — Cuprom 
Baia Mare 6—4, 5—0 ; Electrica Timișoara — 
U.T.A. 7—3, 0—5 ; etapa a Il-a : Cuprom —
T. C.B. 5—5 ; 0—5 ; Sănătatea — Constructorul 
7—3, 0—5 ; Electrica — Jiul 5—5, 2—3 ; U.T.A. — 
Mureșul 9—1, 5—0 ; etapa a IlI-a : Cuprom — 
Constructorul 5—5, 0—5 ; Sănătatea — T.C.B.
4— 6, 0—5 ; Electrica — Mureșul 9—1, 3—2 ;
U. T.A. — Jiul 3—7, 4—1 ; etapa a IV-a : Mu
reșul — T.C.B. 2—8, 1—4 ; Jiul — Construc
torul 8—2, 1—4 ; Cuprom — Electrica 5—5, 0—5 ; 
Sănătatea — U.T.A. 8—2, 2—3 ; etapa a V-a : 
Mureșul — Constructorul 2—8, 1—4 ; Jiul —
T. C.B. 6—4, 0—5 ; Cuprom — U.T.A. 6—4, 0—5 ; 
Sănătatea — Electrica 5—5, 3—2 ; etapa a Vl-a : 
Electrica — T.C.B. 7—3, 0—5 ; U.T.A. — Con
structorul 3—7, 1—4 ; Cuprom — Jiul 2—8, 2—3 ; 
Sănătatea — Mureșul 9—1, 5—0 ; etapa a VII-a :
U. T.A. — T.C.B. 2—8, 0—5 ; Electrica — Con
structorul 5—5, 1—4 ; Sănătatea — Jiul 6—4,
5— 0 ; Cuprom — Mureșul 8—2, 0—5. (Cores
pondenți : P. ARCAN, S. BĂLOI, I. GHIȘA,
1. PAUȘ și V. SASARANU).

CLASAMENTE. Masculin : 1. Sănătatea Ora
dea 11 p (victorie directă în meciul cu Jiul) ;
2. Jiul Petroșani 11 p ; 3. Tenis-club Bucu
rești 8 p ; feminin : 1. T.C.B. 14 p ; 2. Con
structorul Brăila 12 p ; 3. U. T. Arad 10 p.

„CUPA DINAMO"

Pe terenurile din șoseaua Ștefan cel Mare 
s^au încheiat întrecerile pe echipe ale tradițio
nalei competiții de tenis dotate cu „Cupa Di
namo". Au fost prezente reprezentative ale clu
burilor Steaua, Progresul, C.S.U. Construcții, 
Școala sportivă nr. 3 și Dinamo din Capitală, 
precum și Dinamo Brașov și Jiul Petroșani. 
O bună comportare au avut dinamoviștii Jean 
Bîrcu (victorie asupra lui Oc. Vîlcioiu, cu 3—6,
6— 4, 6—4) și B. Almăjan (a dispus cu 6—2,
7— 6 de M. Tăbăraș). CLASAMENTE. Mascu
lin : 1. Dinamo Brașov, 2. Dinamo București,
3. Steaua ; feminin : 1. Dinamo București, 2. Pro
gresul, 3. Dinamo Brașov. (S. IONESCU — 
coresp.).

PROPAGANDĂ PENTRU „SPORTUL ALB"

De mult succes se bucură în rîndul suporte
rilor Teniis-clubului din Capitală, inițiativa de 
a prezenta seri de filme pentru popularizarea 
„sportului alb". Prima manifestare a avut loc 
cu două săptămâni în urmă, următoarea desfă- 
șurîndusse Isîmbăta trecută. Acțiunea a fost 
organizată în colaborare cu Radio-Televiziunea 
română. în aceeași zi s-a desfășurat un triun
ghiular de tenis pe echipe : T.C.B. — Radio-Tele- 
viziune — Teatrul „C. Tănase".

S-a născut la 10 octombrie 
1951. Are 1,87 m si 85 
A debutat în urmă < 
în echipa clubului 
București, cîștigînd 
ceasta 6 titluri de 
național. Primul joc 
prezentativa țării — 
într-un meci împotriva Bul
gariei. De atunci a mai sus
ținut 116 jocuri sub culorile

kg. 
cu 8 ani 

Dinamo 
cu a- 
campion 

• în re
in 1969,
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DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

byului nostru vor lupta direct, 
duminica viitoare, T. C. Ind. 
Constanta și Olimpia. Meciul 
fiind programat la București, 
Olimpia păstrează, teoretic, pri
ma șansă. De notat, însă, că 
cu un rezultat de egalitate 
T. C. Ind. va scăpa de retro
gradare, situație în care se află 
deocamdată doar XV-le Vulca
nului.

După Rapid București, Con
structorul Buzău este cea de 
a doua fonmație din „B“ care 
a promovat în prima Divizie. 
Meciul decisiv a avut loc sîm-

PE MICUL ECRAN

MIERCURI 1« IUNIE, ora 
17.00 : Fotbal : Progresul — 
Rapid, în optimile de finala 
ale Cupei României. Transmi
siune directa de pe stadionul 
Republicii. Comentator Mircea 
M. Ionescu.

VINERI 18 IUNIE, ora 18 : 
Handbal feminin : România — 
U.R.S.S. Transmisiune directa 
de la Palatul Sporturilor și 
Culturii. Comentator : Cristian 
Țopescu.

reprezentativei în care a 
marcat 86 de goluri. A parti
cipat la J.O. de la Mtinchen, 
la C.M. de la Belgrad și 
Cali, la C.E. de la Viena. A 
iucat în două turnee finale 
ale „Cupei campionilor euro
peni" (Budapesta si Belgrad) 
cu echipa Dinamo București.

La întrecerile Balcaniadei de 
polo, recent încheiate la Bucu
rești, Adrian Nastasiu a fost 
din nou unul dintre jucătorii 
de bază ai selecționatei ro
mâne. Avînd o mare capa
citate de efort, 
caschetei cu nr. 4 a 
nalei se dovedește a fi 
egală măsură 
rător « 
mai 
unor 
nale 
mai 
vi nd — M— --------- F---
atuuri pe care nu știe încă 
să le exploateze în întregi- 

N as tas iu are toate 
dacă, firește, va 

perseverență și în 
— să devină un 
mare valoare, un 
temut pentru ori- 

din lume.

mare 
purtătorul 

națio- 
în 

_______ i un bun apă- 
si un atacant dintre cei 

percutanți. Posesor al 
calități fizice excepțio- 
apreciate de către cei 
renumit! antrenori, a- 
un sut foarte puternic,

me, A. 
șansele 
munci cu 
continuare 
poloist de 
jucător de 
ce echipă

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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DE RUGBY | 
bătă, cu Constructorul Con
stanța, pe care rugbyștii bu- I 
zoieni l-au cîștigat detașat : | 
17—6 (8—6). Ei au dominat în 
cea mai mare parte a timpului, | 
meritînd victoria.

TIR CU ARCUL : 3 NOI 1 
RECORDURI

La concursul republican de 
tir cu arcul dotat cu „Cupa g 
municipiului Tg. Mureș", ediția g 
a XIII-a, M. Bîrzu (A.S.A.' ■ 
Cluj-Napoca) a stabilit 3 noi _ 
recorduri republicane : 328 p, I 
la 30 m simplu FITA (v.r. — I 
326), 653 p, la 2X30 m (v.r. 633— 
p) și 2137 p la dublu FITA I 
(v.r. 2127 p). La senioare, a | 
cîștigat Terezia Preda (Sănăta
tea Tg. Mureș) cu 1757 p, la g 
juniori, D. Iancu (A.S.A. Cluj- I 
Napoca) cu 970 p, iar la juni- ■ 
oare, Angela Dan (A.S.A, Cluj- _ 
Napoca), cu 937 p. Clasamente I 
pe echipe : 1. A.S.A. Cluj-Na- | 
poca 5427 p, 2. PTTR Tg. Mu
reș 5335 p, 3. Voința Tg. Mureș I 
(seniori) și 1. Voința Tg. Mu- | 
reș 3828 p, 2. Voința Satu Ma
re 3637 p (senioare). g
loan PĂUȘ — coresp. județean !

REUNIUNE DE VALOARE MEDIE
HIPISM

Fără a cuprinde alergări cu o 
semnificație majoră, reuniunea 
de duminică a constituit un 
spectacol acceptabil de urmărit, 
făcînd loc unor concluzii de 
ordin secundar cu privire la 
rezultatele înregistrate. Pe plan 
spectacular vom semnala că 
premiul Fălciu — cîștigat de 
Janulia — a constituit cea mai 
pasionantă cursă de mînji de 
pînă acum, cînd, la sosire, pa
tru cai, s-au aflat despărțiți de, 
cel mult, un metru !... In rest, 
Tub a cîștigat frumos ; Nicu 
Sandu l-a condus cu mult tact 
pe Haiducel ; Cambel a reali
zat un nebănuit salt de valoa
re — socotit de unii spectatori 
drept o performanță contradic
torie — iar victoria lui Artizan 
a fost facilitată de un accident 
survenit în ultimul ocol cînd 
Hilton și Frizura s-au răstur
nat, într-o situație cînd nu se 
înțelegea prea bine care ar fi 
fost configurația rezultatului de 
la potou.
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REZULTATE TEHNICE: cursa B 
I — Săvinel (Gh. Tănase), 49,6, 
Egreta, simplu 16, ordine 57 ; - 
cursa n — Janulia (D. Toduță), B
36.6, Nervos, simplu 5, event 31, | 
ordine 28 ; cursa III — Haidu
cel (N. Sandu), 31,6, Pigmeu, - 
Epilog, simplu 7, event 42, or- B 
dine 35, ordine triplă 313 ; cursa | 
IV —- Cambel (M. Ștefănescu), B 
29,2. Cubista, simplu 3, event 49, 
ordine 11 ; cursa V — Tub (G. ] 
Solcan), 28,8, Frîu, Ola, simplu B 
5, event 21, ordine 16, ordine 8 
triplă 109 ; cursa VI — Tîrgșor 
(Tr. Marinescu), 36,2, Hematoza, | 
simplu 5, event 9, ordine 174, | 
triplu cîștigător 213 ; cursa VII B 
— Artizan (R. Stan), 29,5, Ornic, 
Hăulit, simplu 3, event 8, ordi- I 
ne 139, ordine triplă 575 ; cursa | 
VIII — Diascop (N. Gheorghe), B 
31,9, Stamina, simplu 3, event 
13, ordine 13, triplu cîștigător 86 ; | 
cursa IX — Hebronia (FI. Pașcă), I
43.6, Godeanu, simplu 5, event 36, I
ordine 32. Pariul austriac ridicat 
la suma de lei 30 251 a fost | 
cîștigat de trei tichete cu șase | 
combinații la șase cai, revenind B 
fiecăruia 2 520 lei. Report
15.131 lei.
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ACTUALITĂȚI
PARTIDA F.C. BIHOR 

DINAMO 
TA. în urma 
nit între cele 
cu aprobarea 
litate, meciul 
namo se va disputa sîmbătă, 
începere de la ora 17.30.

SE DISPUTA SIMBA- 
acordului interve- 
două cluburi și 

forului de specia- 
F.C. Bihor Di- 

cu

DE
se

Astăzi, la Piatra Neamț și Timișoara

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI DE JUNIORI

ca mp i on a- 
mele 90 de 
unui mara

mai multe 
și către a 
î tur, neca- 
astre națio- 
Europei, iar 
erarea han- 
la Blois, 
de minute, 

ii — ca și 
Lor fotbalu- 
b îndreaptă 
e și spre 
ale echipe-

în cupele 
[deci, între- 
f campiona- 
hdrepiățește 
decit cele... 
ul toamnei

ma că și în această direcție 
persistă un statu-quo efectiv, 
fără prea multe perspective.

Deși mai sînt 90 de minute, 
se poate spune că în grupul 
primelor cinci echipe a pătruns 
(față de anul trecut) doar Poli
tehnica Timișoara, care va lua, 
probabil, locul unei alte echipe 
studențești : Universitatea Cra
iova. Timișorenii au marcat un 
salt spectaculos în retur, ca 
urmare a stabilizării unui lot 
în care „importul de jucători" 
căpătase proporții nefirești. Po
litehnica Timișoara, condusă de 
o pereche de antrenori în care 
energia celui tînăr a fost fil
trată de maturitatea celui mai 
puțin tînăr, este un argument 
in favoarea stabilității și a con
secvenței, un argument care se

goluri din finalul campionatului 
trecut, ceea ce reprezintă încă 
un exemplu de regularitate cu 
plus și... minus.

Campionatul care se încheie 
oferă iubitorilor fotbalului o 
mare decepție : declinul marcat 
al fotbalului clujean, cu o echi
pă mai de mult condamnată și 
cu alta (C.F.R.) păstrind șanse 
minime. Această scădere valo
rică a fotbalului dintr-un oraș 
cu o frumoasă tradiție fotba
listică poate fi extinsă și asu
pra altor două orașe — Arad și 
Satu Mare — chiar dacă U.T.A. 
e practic salvată. Acest declin 
incontestabil poate fi pus în 
legătură cu o oarecare scădere 
a combativității unor fotbaliști 
care mizează prea mult pe teh
nicitatea nu tocmai dinamică,

REUNIUNEA U.E.F.A. 
STOCKHOLM. Astăzi 

deschide la Stockholm o reuniu
ne U.E.F.A., la care forul nos
tru de specialitate este repre
zentat de Ștefan Covaci, vice
președinte al F.R.F., membru 
al comisiei tehnice, si Ion Ba
laș, membru al comisiei admi- 
nistrativ-financiare.

Liceul de fotbal Bacău S.C. Bacău și Dinamo Steaua

(76 are un 
bal: Steaua. 
i înregistrat 
e anul tre- 

' :f4 puncte 
akalul celor 
lionaitul an
ii în poziția 
lipei Steaua 
kua 1974-75 
Iste o dife- 
ar sugera-o 
directe cu 

Iută, 0—2 la 
L etapă. în 
a București, 
în ceea ce 

hm înclinați 
lea antiteze, 
ceptăm că 
I avut un 
Luternic de- 
It, fapt con- 
Irajul spec- 

goluiri în- 
nlmente în
naționale.

Stelei șu
ii mult va- 
apionatului.

obiective, 
n-u pot fi 

1 dar faptul 
a roșie" a 
[te (față de 
.M, Galați, 
rălfe primă 
kiile pentru 
kilui.

ar pleda 
valoric al 

evoluția lui 
trecut, Di- 

puncte, plus 
hasare. Efi- 
lilor e de 
(67—34 as- 
campiona- 

I. Iar dacă 
Mul că de- 
pei Dinamo 
[eficacitatea 

(31 de go- 
ptaliul celor 
e dăm sea-

La Piatra Neamț și Timi
șoara s-au disputat duminică 
ultimele partide din cadrul 
celor patru grupe ale turneu
lui final al campionatului re
publican de juniori. Au fost 
meciurile decisive, cele care 
au desemnat formațiile clasate 
pe primele locuri și calificate, 
astfel, pentru semifinalele com
petiției, care se vor desfășura 
astăzi.

Tată cum se 
mentele finale 
grupe :

chipe 
vedit, 
etape 
cum.
Meciul dintre _____ __
FOTBAL BACAU și S.C. BA
CĂU va avea loc pe stadionul 
Ceahlăul, cu începere de la 
ora !",■».

neînvinse. care s-au do- 
de-a lungul celor trei 

ale întrecerii de pînă a- 
cel mai bine pregătite.

" ' LICEUL DE

IN 
în 

zilele de 24 și 26 iunie va avea 
loc la Paris un turneu interna
țional, la care vor participa o 
selecționată europeană, selecțio
nata de tineret a Braziliei, echi
pa braziliană Fluminense și 
formația franceză Paris St. 
Germain. * 
federației noastre, 
nunță că jucătorul Dudu Geor
gescu a fost reținut pentru se
lecționata europeană.
• OBSERVĂRI DE MECIURI 

LA CAMPIONATUL EUROPEAN. 
La turneul final al Campiona
tului european, antrenorul Cor
nel Drăgușin va urmări parti
dele echipei Iugoslaviei, viitoare 
adversară a selecționatei noastre 
în preliminariile C.M. Prima în- 
tîlnire a selecționatei iugoslave 
va avea loc joi, la Belgrad, în 
compania reprezentativei R. F. 
Germania.

A MECI INTERNATIONAL LA 
TÎRGOVIȘTE. Ne vizitează echi
pa divizionară B spaniolă. A.D. 
Rayo Vallecano 
Primul meci al __
avea loc joi 17 iunie, 
17, Ia Tîrgoviște, pe 
Municipal, în compania echipei 
C.S. Tîrgoviște.

n DUDU GEORGESCU 
SELECȚIONATA EUROPEI.

Fluminense 
Paris 

într-o adresă trimisă 
U.E.F.A. a-

prezintă clasa- 
ale celor patru

TIMIȘOARA
IGrupa

PIATRA NEAMȚ
Grupa I

1. Dinamo Buc.
2.
3.
4.

„U“ Cj-Napoca 
U.M. Tim.
F.C. Argeș

3
3
3
3

2
2
1
O

1
O
1
O

O
1
1
3

5- 2
6- 4
3-4
0-4

5
4
3
O

1.
2.
3.
4.

Lie. de fot. Bc. 3
3
3
3

A.S.A. Tg. M. 
Rapid Buc.
Ș. sp. Șoimii S.

2
1
1
O

1
1
1
1

O
1
1
2

3- 0
4- 2
2-4
0-3

5
3
3
1

Grupa a Il-a

Dudu Georgescu a urmărit balonul respins de Cristian (la șutul 
expediat de Luces cu) U va plasa, in plasă, pe lingă portarul 

piteștean. Așa a fost înscris golul doi al dinamoviștilor.
Foto : Dragoș NEAGU

va constitui, sperăm, ca exem
plu, și pentru echipa națională.

Salutind ascensiunea timișo
renilor, e bine să subliniem res
ponsabilitatea unei echipe care 
are datoria de a se „cravașa" 
intens pentru a justifica înlo
cuirea probabilă a craiovenitor 
în „Cupa U.E.F.A.". Și pentru 
că am ajuns la Craiova, să 
menționăm faptul că echipa lui 
Cemăianu are cea mai bună 
apărare (32 de goluri primite, 
ca și anul trecut) și că ea poa
te regreta încheierea campio
natului.

O notă de consecvență Spor
tului studențesc. Aproximativ 
aceeași poziție, cu aproximativ 
același număr de puncte. Dacă 
Sportul studențesc va înscrie 
două goluri în poarta Jiului, 
studenții vor egala numărul de

rămînînd deficitari în direcția 
pregătirii atletice. Așa se face 
că echipe mai puțin dotate din 
punct de vedere tehnic, dar 
mai explozive, reușesc să na
vigheze cu mai mult succes.

Și acum, să așteptăm ultimele 
90 de minute.

loan CHIRILA

Grupa a Il-a

1. Steaua Buc.
2.
3.
4.

F.C. Baia M.
U.T.A.
Dinamo SI.

3
3
3
3

3
2
1
O

O 
O
O 
O

O
1
2
3

8-2
7-8
5- 7
6- 9

6
4
2
O

A.S.A. 
Minerul 
Avîntul

din Madrid, 
oaspeților va 

de la ora 
stadionul

1. S.C. Bacău
2.
3.
4.

Sp. stud. 
Steagul r. Bv. 
Chimica Trv.

3
3
3
3

3
1
1
1

o 
o 
o 
o

O
2
2
2

7-1
2-2
4-5
3-8

6
2
2
2

astăzi, de la

laAșadar, astăzi.
Neamț, va avea loc o 
nală băcăuană, între două e-

Piat?a 
semifi-

La Timișoara, 
ora 17, pe stadionul C.F.R., o 
partidă semifinală de mare a- 
tractivitate. Se 
NAMO și STEAUA, 
în turneul final.

în caz de egalitate
80 de minute de joc. 
ce la executarea penaltyurilor.

întîlnesc DI-
neînvinse

după cele 
se va tre-

4

MIINE, OPTIMILE DE FINALA ALE „CUPEI"
(Urmare din pag. I)

zintă la startul jocurilor de 
miine. Să amintim, dintre a- 
cestea din urmă, pe Sportul 
studențesc, A.S.A. Tg. Mureș, 
Universitatea Craiova, echipe cu 
o formă bună manifestată în 
ultimele jocuri de campionat. 
Altele, precum F. C. Bihor și 
F. C. Argeș, au ocazia unei 
reabilitări față de evoluțiile 
neconvingătoare sau slabe în 
Divizie. Și să nu le uităm, în 
fine, pe revelațiile competiției, 
formații din eșaloanele inferi
oare, precum C.S.U. Galați, F.C. 
Baia Mare, Letea Bacău și 
F.I.L. Orăștie, care merită laude 
pentru ceea ce au realizat pînă 
acum și, firește, încurajări pen
tru ... eventualele performanțe

viitoare, pentru care — sîntem 
siguri — vor lupta cu toată am
biția.

Încercînd o categorisire a 
partidelor — după echilibrul 
valoric presupus —, considerăm 
că cele mai disputate întîlniri 
se anunță a fi Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara, 
Progresul — Rapid, Universita
tea Craiova — U.T.A. si A.S.A. 
Tg. Mureș — „U“ Cluj-Napoca, 
adică întîlnirile în care vor fi 
față în față echipe din prima 
divizie sau una (Progresul) ca 
și intrată în Divizia A. Ceea ce 
nu înseamnă că în celelalte 
partide „calculele hîrtiei“ vor 
acționa fără excepție. Știm doar 
că partidele de cupă sînt renu
mite tocmai prin cele mai mari 
răsturnări de probabilități. Să 
sperăm însă că — alături de

surprize — jocurile vor fi spec
taculoase, refăcînd cit de cit 
din deficitul calitativ înregistrat 
de campionat.

în încheiere, iată prevederile 
regulamentare privind califi
carea :

— în cazul în care, după 90 
de minute, scorul este egal, se 
dispută o prelungire de 30 de 
minute. Dacă egalitatea se men
ține, se recurge la executarea 
de penaityuri pînă la stabilirea 
învingătoarei.

Sferturile de finală sînt pro
gramate miercuri 23 iunie. Ele 
se vor desfășura tot pc terenuri 
neutre, cu excepția cazului în 
care ambele echipe sînt din a- 
celași oraș. Tragerea la sorți a 
sferturilor de finală va avea 
loc vineri 18 iunie, la sediul 
F.R.F.

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A IV A SERIA A VII-A SERIA A X-A

nie, Oficiile județene de turism din 
>i întreprinderea de turism, hoteluri 
din București vă oferă și vă invită 
i variat de excursii în principalele 
ale țării, în stațiunile montane și 
rii Negre.
•OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM 
ntreprinderii de turism, hoteluri și 
curești vă puteți procura bilete pen- 
cură balneară în stațiunile balneo-

Cîmpulung Moldovenesc — 
Gura Humorului 1—2 (0-0), 
Frasin — Laminorul Roman 

1—0 (0—0), Victoria Roman — Con
structorul Botoșani nu s-a disputat, 
Dorna Vatra Dornei — Danubiana Ro
man nu s-a disputat, Foresta Fălti
ceni — Cristalul Dorohoi 0—0, Spicul 
Țigănași — Constructorul lași 2—1 
(1—0), Metalul Rădăuți — Progresul 
Fălticeni 2—0 (0-0), Metalurgistul
lași — Foresta Moldovița 2-0 (2—0) 
— s-a jucat la Roman.

Pe primele locuri în clasament, după 
penultima etapă, a XXIX-a : 
NERUL GURA HUMORULUI 
(62-23), 
(61-23), 
(54—28). . . .
sul Fălticeni 21 p (27—42). 
resta Moldovița 21 (
Metalurgistul iași 16 p (26—47).

1. Ml-
43 p

2. Laminorul Roman 39 p
3. A.S.A. Cîmpulung 38 p 

pe ultimele : 14. Proqre-
‘ ... ................. Fo-

16.
15.

p (22—56),

SERIA A H-A

ducere de 50% la tariful de trans-
PUBLITURISM

NOSPORT INFORMEAZĂ
al vacan- 

izare la a- 
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din
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gerile Loto 2 se va face, în a 
cincea zi de la data tragerii, 
respectiv vineri.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 9 IUNIE 1976 : Ex
tragerea I : Cat. 1 : 1 variantă
10% autoturism „Dacia 1300“ ;

4 variante 25% a 8.067 
variante 10% a 3.227 lei ; 
13,50 a 3.824 lei ; Cat. 4 : 
1.497 lei ; Cat. 5 : 83 a

Rulmentul Bîrlad — Relonul Săvi- 
nești 0-3 (0-1), Minerul Comănești 
— Petrolul Moinești 0—1 (0—1), Hușana 
Huși — Petrolistul Dărmănești 4-2 
(4-1), Bradul Roznov — Ozana Tg. 
Neamț 1-0 (0-0), Oituz Tg. Ocna - 
Constructorul Vaslui 0—0, Locomotiva 
Adjud — Letea Bacău 1—0 (0-0),
Tractorul Văleni — Cimentul Bicaz 
0—3, Tractorul fiind suspendată, Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Textila Bu- 
huși 0—0.

Pe primele locuri : 1. RELONUL
SAVINEȘTI 50 p (89-13), 2. Petrolul 
Moinești 50 p (71-15), 3. Letea Ba
cău 42 p (87—24). . . pe ultimele : 
15. Petrolistul Dărmănești 16 p (39— 
77), 16. Tractorul Văleni 14 p (30-37).

1.

SERIA A llt-A

trage- 
____ 1976, 

[ considerate 
lie Loto 2 
tîrziu în a 

[agerii, adi- 
3 în loca- 
uețeană 
uri la

[lor la

ile

Si 
ora

tra-

Cat. 2 : 
lei și 6 
Cat. 3 :
34,50 a x.*±»i iei , vai. □ ; oo a 
622 lei ; Cat. 6 : 3.237,35 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 350.923 
lei. Extragerea a II-a : Cat. A : 1 
variantă 50% autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 6,20 a 8.990 lei ; 
Cat. C : 37,50 a 1.486 lei ; Cat. D : 
1.716,05 a 60 lei ; Cat. E : 115,45 a 
200 lei ; Cat. F : 2.212,85 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA A î 362.233 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la cat. 1, a fost obținut de DASU 
STAVAR, din Focșani, care mai 
obține o suită de 20 cîștiguri de 
alte categorii. Autoturismul „Da
cia 1300“ de la categoria A, a fost 
obținut de STTNCANU OOiNlSTAN- 
Tj[N, din Cugîr, județul Alba-Iulia.

Foresta Gugeștî — Olimpia Rm. 
Sărat meci întrerupt în min. 86, la 
scorul de 1-0, Carpați Sinaia — Pe
trolul Teleajen Ploiești 1—1 (1—1)»
Chimia Brazi, — Poiana Cîmpina 3—0 
(0—0), Chimia Buzău — Caraimanul 
Bușteni 4—2 (2—1), Carpați Nehoiu
— Victoria Florești 0—3 (0—2), Lu
ceafărul Focșani — Avîntul Mîneciu 
1—0 (0-0) — s-a jucat la Rm. Sărat, 
Petrolistul Boldești — Chimia Mără- 
șești 4—0 (4—0), I.R.A. Cîmpina — Pe
trolul Berea 3—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA RM. 
SĂRAT 41 p (52-27) - din 28 de 
jocuri, 2. Carpați Sinaia 38 p (40—20), 
3. Poiana Cîmpina 36 p (54—29), 4. 
Caraimanul Bușteni 36 p (53—32)... 
pe ultimele : 15. Petrolul Berea 22 p 
(33-47), 16. Carpați Nehoiu 10 p
(19-70)

Brăila 
I.M.U.
Baba- 
(1-0).

Portul Constanța — Chimia 
3—0 (0—0), Progresul Brăila — 
Medgidia 2—0 (0—0), Granitul 
dag — Electrica Constanța 1—0 , 
Ancora Galați — Marina Mangalia 
1—2 (1-0), Dunărea Cernavodă — Uni- 
rea-Șiiința Eforie Nord 0—1 (0—0),
Voința Constanța — Autobuzul Fău- 
rei 2-2 (1-1), Dunărea Tulcea — Vii
torul Brăila 3—3 (2—1), Gloria Mur- 
fatlar — Minerul Măcin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL CON
STANTA 46 p (64-16), 2. Progresul
Brăila 39 p (35-21), 3. I.M.U. Med
gidia 35 p (35—20). . . pe ultimele : 
14. Minerul Măcin 21 p (24—56), 15. 
Granitul Babadag 21 p (25—58), 16. 
Voința Constanța 16 p (16—52).

Progresul Băilești — Minerul Lu- 
peni 2—0 (0—0), Constructorul Craio
va — Cimentul-Victoria Tg. 
(2—2), Dierna Orșova — 
Rm. Vîlcea 3—1 (2—0), C.F.R. ^Craio
va — Metalul Drobeta ’ 
1—1 (0—1), Minerul
MEVA Drobeta Tr. Severin 
(0—0), Dunărea Calafat — A.S. Vic
toria Craiova 4—4 (1—4), Unirea Dro
beta Tr. Severin — Lotrul Brezoi 0—1 
(0—0), Metalurgistul Sadu 
Drăgășani 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1.
LUPENI 41 p (49—13), 2. 
Tg. Jiu 35 p (44—29), 3.

Jiu 5-2 
Chimistul

Tr. Severin 
Rovinari — 

1—0

Unirea

SERIA A V-A

MINERUL 
Cimentul 

. ___ Metalurgis
tul Sadu 35 p (33—25)... pe ultimele: 
15. Victoria Craiova 21 p (27—53), 16. 
Unirea Drobeta Tr. Severin 19 p 
(37—60).

Dermata Cluj-Napoca — Minerul 
Cavnic 3—1 (1—0), Minerul Borșa — 
Unirea Dej 4—1 “*. ”
Cluj-Napoca — Cimentul Turda 
(0—0), Minerul ~
Baia Mare 5—1 (3—0), Bradul Vișeu 
— Minerul Baia Sprie 2—0_
Foresta 
(2-1), 
montaj < 
Gherla 
(2-0).

Pe pri
NIC 43 p (65-29), 2.
36 p (49—28), 3. Minei

(0—0), Țehnofrig 
s-o 

Rodna — CUPROM

(1-0). 
Bistrița — Minerul Băița 3—1 
Minerul Băiuț — Construcții- 

Cluj-Napoca 3—2 (1—1), ~ ' 
— Progresul Năsăud

C.I.L.
3—0

CAV- 
Dej 

_ r ,___ ,, _ 34 p 
(59—41)... pe ultimele: 15. Construc- 
ții-montaj Cluj-Napoca 22 p (34—43), 
16. Progresul Nâsâud 16 p (21—82).

'imele locuri : MINERUL 
... .. Unirea

nerul Rodna

SERIA A Xl-A

I.O.R. București — Tehnometal Bucu
rești 1—1 (0-0), Sirena București —
Unirea Tricolor București 0—1 (0—1),
I.C.S.I.M. București — Olimpia Giur
giu 0—0, I.P.R.E.C.A. Călărași — Elec
tronica București 1—0 (0—0), Avîntul 
Urziceni — Automatica București 3—2 
(1—1), Flacăra roșie București — Ra
pid Fetești 7-1 (4—0), Azotul Slo
bozia — Triumf București 5-0 (3—0), 
T.M. București — Șoimii TAROM Bucu
rești 1-1 (0^-0).

Pe primele locuri : 1. TEHNOMETAL 
BUCUREȘTI 40 p (52-25), 2. Unirea 
Tricolor București 40 p (42—18), 3.
Azotul Slobozia 34 p (42—34)... pe 
ultimele : 14. Electronica București
25 p (26-33), 15. Olimpia Giurgiu 
25 p (33-43), 16. Rapid Fetești 19 p 
(29-73).

SERIA A VIII-A

SERIA A Vl-A

Flacâra-automecanica Moreni — Ci
mentul Fieni 4—1 (2—0), Oțelul Tîr
goviște — R.O.V.A. Roșiori de Vede 
1—1 (0-0), Vagonul Caracal — Recolta 
Stoicănești 2—2 (0—2), Vulturii Cîm
pulung Muscel — Chimia Gâești 4—0 
(2—0), F.O.B. Balș — Cetatea Tr. Mă
gurele 4-2 (2—0), Electrica Titu —
Constructorul Pitești 3—0 (2—0), Viito
rul Scornicești — Petrolul Tîrgoviște 
1-0 (0—0), Progresul Corabia — Voința 
Caracal 3—0 
campionat).

Pe primele 
MORENI 47 
Roșiori 44 p 
pulung 38 p 
14. Cimentul 
Cetatea Tr. I - - - 
16. Voința Caracal 4 p (6—79).

"(Voința s-a retras din

locuri : 1. FLACĂRA
p (62-16), 2. R.O.V.A. 
(58-19), 3. Vulturii Cîm- 
(57—26). . . pe ultimele : 
Fieni 25 p (28-45), 16. 

Măgurele 22 p (41-57),

Rezultatele ne-au fost

Aurul Brad — Minerul Ghelor 3—2 
(2—1), Minerul Anina — C.F.R. Ca
ransebeș 5—0 (2—0), C.F.R. Simeria 
— Gloria Reșița 1—2 (0—1), Metalul 
Bocșa — Electromotor Timișoara 3—1 
(2—0), Minerul Teliuc — Unirea Sîn- 
nicolau Mare 2—0 (1—0), Constructo
rul Timișoara — Metalul Oțelu Roșu 
7—2 (4—1), Ceramica Jimbolia — 
Vulturii textila Lugoj 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL BRAD 
39 p (55—16), 2. Minerul Anina 32 p 
(45—25), 3. Vulturii * ’ “
(29—20), 4. Gloria 
(47—43) 
timele : 
(41—51), 
(34—57).

Lugoj 30 p 
Reșița 30 p

3.
4. _____

— din 28 de jocuri... pe ul- 
14. Metalul ~______ _____ Bocșa
15. C.F.R. Caransebeș

SERIA A IX-A

23 p
23 P

Zalău 
Rapid 

j.u/wv. - . - •/, __________ Satu
Ma're — Dinamo’M.I.U. Oradea 0—3 
(0—2), Gloria Arad — Someșul Satu 
Mare 0—0, Voința Oradea — Minerul 
Suncuiuș 1—2 (0—1), Gloria Șimleu 
Silvaniei — Bihoreana Marghita 3—2 
(2—0), Minerul Bihor — Recolta Sa- 
lonta 3—1 (1—D, Voința Cărei — 
Constructorul Arad 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. ARMĂTURA 
ZALĂU 44 p (62—18), 2. Strungul A- 
rad 42 p (53—20), 3. Constructorul 
Arad 36 p (52—28)... pe ultimele : 15. 
Rapid Jibou 21 p (44—52), 16. Con
structorul Satu Mare 9 p (24—82).

Oașul Negrești — Armătura
1—o (0—0), Strungul Arad — 
Jibou 5—1 (2—1). Constructorul

transmise de către corespondenții noștri

Unirea Alba lulio — Chimica Tîr- 
năvenî t>—1 (0—1), C.t.L. Blaj — Me
talul Aiud 2—1 (1—0), I.M.I.X. Agni
ta — U.P.A. Sibiu 3—1 (1—0), Vitro- 
metan Mediaș — Metalul Sighișoara 
1—0 (0—0), Inter Sibiu — Textila 
Sebeș 5—0 (1—0), Metalul Copșa
Mică — Lacul Ursu Sovata 3—0 
(1—0), Soda Ocna Mureș — Con
structorul Alba lulia 1—0 (0—0), Tex
tila Cisnădie — Avîntul Reghin 1—0 
(0-0).

(Rezultatul meciului U.P.A. 
— Soda Ocna Mureș, din 
XXVlll-a, a fost 1—1).

Pe primele locuri : 
TiRNAVENI 48 p (67—8), 2. 
Aiud 46 p (72—18), 3. '

Sibiu 
eta pa a

1. CHIMICA 
Metalul 

_  x._ Inter Sibiu 
37 p (51—25)... pe ultimele : 15. Tex
tila Sebeș 18 p (22—79), 16. Lacul
Ursu Sovata 13 p (20—90).

SERIA A Xll-A

Oltul Sf. Gheorghe — I.C.I.M. Bra
șov 5—0 (2—0), Progresul Odorheiu 
Secuiesc — Unirea Sf. Gheorghe 3—2 
(1—0), Chimia Or. Victoria — C.S.U. 
Brașov 1—1 (0—1), Minerul Baraolt
— Metalul Tg. Secuiesc 4—1 (2—0), 
Forestierul Tg. Secuiesc — Utilajul 
Făgăraș 2—1 (0—0), Torpedo Zărnești
— Viitorul Gheorgheni 1—1 (1 0),
Carpați Brașov — A.S. Miercurea 
Ciuc 1—2 (1—1), Precizia Săcele — 
Minerul Bălan 0—1. (0—0).

Pe primele locuri : 1- OLTUL
GHEORGHE 42 p (54—17), 2. Progre
sul Odorhel 37 p (60—27), 3. Viitorul 
Gheorgheni 36 p (43—29)... pe ulti
mele: 15. 1 "
(28—46), 16. 
20 p (23—53).

SF.

Minerul
Metalul Tg.

Bălan 23 p
Secuiesc

voluntari din localitățile respective.



„Trofeul Tomis’* la volei feminin

ECHIPA U. R. S. S. CÎȘTIGĂTOARE
formația României pc locul patru

JUCĂTOARELE NOASTRE DE TENIS 
PE DRUMUL CONSACRĂRII

CONSTANȚA, 14 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din localitate 
s-au încheiat întrecerile din ca
drul tradiționalei competiții inter
naționale de volei feminin, dota
ta cu „Trofeul Tomis". Reprezen
tativa U.R.S.S., pregătită de cu
noscutul antrenor G. Ahvlediani. 
a avut o comportare foarte bună 
pe tot parcursul turneului, clșil- 
gind detașat locul întîi. De ase
menea, o frumoasă comportare a 
avut șl echipa %Cubei, care s-a 
clasat pe locul secund, ea cedînd 
doar în fata voleibalistelor sovie
tice

In ultima zi, partida România — 
Cehoslovacia urma să stabilească 
echipa care se va clasa pe pozi
ția a treia. După cinci seturi șl 
peste două ore de joc formația 
Cehoslovaciei a terminat învingă
toare CU 3—2 (13, —14, —7, 3, 8). 
După un început bun, perioadă

TURNEUL DE SAH

DE LA MANILA
(Agerpres).MANILA, 14

în runda a doua a turneului 
interzonal de șah de la Mani
la. marele maestru român FI. 
Gheorghiu l-a învins (cu pie
sele albe). în 42 de mutări, pe 
marele maestru argentinian 
Oscar Panno. Alte rezultate 
ale rundei : Quinteros — Ka- 
valek remiză ; Mecking — Ha- 
rangi 1—0 ; Țeșkovski — Po- 
lugaevski remiză ; Byiasas — 
Spasski remiză ; Uhlmann — 
Kibli 1—0 ; Tan Lian — Pach- 
nian remiză.

în . care au avut și conducerea, 
voleibalistele noastre nu au mai 
avut resursele necesare să cîștige 
primul set, în schimb si le-au ad
judecat pe următoarele (cel de al 
doilea în urma unei dispute foar
te echilibrate), pentru ca în ulti
mele sportivele cehoslovace să 
profite de erorile comise de ju
cătoarele noastre, îndeosebi la 
preluare, și să se impună detașat, 
cu toate eforturile — cel mal a- 
desea singulare — ale Victoriei 
Banciu si Constanței Bălășoiu. în 
urma acestei victorii, echipa Ce
hoslovaciei s-a clasat pe locul 
trei in clasamentul general. Arbi
trii I. Panteleev (Bulgaria) si L 
Bozdoc (România) au condus bine 
următoarele formații : România — 
Gabriela Popa (Marilena Grigo- 
raș) Liliana Pașca, Victoria Ban
ciu. Irina Petcuieț (Luxa Racovi- 
țan) Emilia Cernega (Margareta 
Bako), Constanța Bălășoiu (Maria 
Rusu) ; Cehoslovacia — Irena 
Svobodova (Vlasta Fabikovicova), 
Darina Kodajova (Vera Kosova, 
Darina Kucerova), Jitka Bartoso- 
va (Miroslava Blahova), ivana 
Moulisova (Darina Koskova), Ia- 
roslava Vondraskova, Eliska Pa- 
riskova.

Turneul s-a încheiat cu partida 
Cuba — Bulgaria, în care volei
balistele cubaneze și-au valorificat 
mai bine cunoștințele tehnico-tac- 
tlce, termlnînd învingătoare cu 
3—2 (8. —13, —13, 2, 6). Au condus 
foarte bine S. Popescu șl J. Io- 
nescu (România).

In cadrul festivității de închi
dere au fost desemnate și cele 
mai bune jucătoare ale turneului: 
Nina Muradian (U.R.S.S.) — cea 
mai bună ridicătoare ; Mercedes 
Perez (Cuba) — cea mal bună 
trăgătoare ; lua Rîskal (U.R.S.S.) 
cea mal completă jucătoare. Vo
leibalista cubaneză Lucila Urguel- 
les a primit premiul pentru cea 
mal tînără jucătoare (17 ani).
Cornel POPA — coresp. județean

ILIE NASTASU, 
IN PRIMUL TUR

ÎNVINGĂTOR
LA NOTTINGHAM

LONDRA, 14 (Agerpres). în 
primul tur al concursului in
ternațional de tenis de la Not
tingham, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a învins cu 6—0, 6—2 
pe Jeff Borowiak (S.U.A.). Alte 
rezultate : Taylor—Ashe 7—5,

Metrcveli — Franulovici 
6—4 ; Connors—MacMillan 

6—0 ; Smith—Gorman
6—7, 6—2 ; Okker—Pasa-

6—2 ;
7—6,
6—4,
6—2,
rell 6—4, 6—2 ; Ramirez—Car
michael 6—0, 7—5 ; V. Amri- 
traj—Mayer 7—5, 7—6.

VIRGINIA RUZICI
Roland Garros, al doilea 

turneu din lumea tenisului, ca 
prestigiu și valoare, după 
Wimbledon, și-a închis porțile 
duminică, la capătul a două 
săptămîni de întreceri. în pal
maresul său, aproape centenar, 
în care figurează două mari 
victorii românești (Ion Tiriac— 
Ilie Năstase la dublu, în 1970 ; 
Ilie Năstase la simplu, în 1973), 
au fost înscrise acum alte per
formanțe datorate rachetelor 
reprezentînd țara noastră.

Pentru prima oară în istoria 
tradiționalei competiții din ca
pitala Franței, jucătoarele ro
mânce au 
penultimă, 
țațele sînt 
Ruzici — 
niei — și 
pieră Florența Mihai 
învinse la mare luptă. Prima a 
cedat cîștigătoarei concursului, 
englezoaica Sue Barker, după 
trei seturi (3—6, 6—1, 2—6), cea 
de-a doua s-a înclinat în fața 
cehoslovacei Renala Tomanova, 
la scor foarte strîns (5—7, 6—7). 
Dar amîndouă învinseseră cite 
patru adversare valoroase, pînă 
a ieși din întrecere. Să mențio
năm, în primul rînd că Mihai 
are printre învinse pe tenis- 
mana americană Kathy Kuyken
dall (clasată nr. 7 în S.U.A.,

înaintea unor nume celebre ca 
Teeguarden, Casals, Newbury) 
și cunoscuta jucătoare franceză 
Nathalie Fuchs. Iar Ruzici a 
dispus, printre altele, de Ma
rita Redondo (S.U.A.), Eva 
Szabo (Ungaria), Michele Gour- 
dal (Belgia). Bine s-a compor
tat și vice-campioana noastră 
Mariana Simionescu, care a 
fost eliminată de aceeași Sue 
Barker (5—7, 
ce învinsese 
toare engleză

Ambiție și 
se vădesc cu 
mele evoluții ale jucătoarelor 
noastre de tenis. Performanțele 
înregistrate la „internaționalele" 
Franței vin să întregească alte 
afirmări recente. în actualul se
zon european în aer liber. La 
Roma, în campionatele italiene, 
Virginia Ruzici și Mariana Si
mionescu s-au clasat pe locul 
doi, în proba de dublu, iar 
Florența Mihai a fost semifina- 
listă la simplu. Anterior, în 
campionatele R. F. Germania, 
disputate la Hamburg, Ruzici 
obținuse o remarcabilă victorie 
asupra multiplei campioane 
vest-germane Helga Masthoff, 
în sferturi de finală.

Sînt rezultate care dau temei 
speranțelor exprimate în aceste 
coloane, înaintea startului „ra-

6—2, 1—6), după 
pe a treia jucă- 
Glynis Coles, 
putere de luptă 
prisosință în ulti-

FLORENȚA MIHAI

chetelor" noastre feminine în 
noul lor periplu pe meridianele 
tenisului. Un „trio" de tinere 
talente, Ruzici — Mihai — Si- 
mionescu, pare a fi ajuns, in
tr-adevăr. la ora startului con
sacrărilor.

Radu VOIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

urcat pînă în faza 
semifinalele. Rezul- 
cunoscute : Virginia 
campioana Româ- 

valoroasa sa coechi- 
au fost

ATLETISM • In ultima zi a 
„Memorialului Kusocinski**, spor
tiva româncă Gina Panait a 
cîștigat săritura în lungime cu 
6,37 m (la 1 cm de recordul na
țional ' 
ține). 
loneza 
• LA 
Irena 
m în 
tat 
rezultate, 
— Berger (R.F.G.) 8,06 m ; 
m obst — Malinowski (Polonia) 

110 mg — Drut (Franța) 
. feminin : 800 m — Kraus 

(R.F.G.) 2:00,6 ; lungime — Strie- 
zel (R.F.G.) 6,46 m ; disc — Mel
nik (U.R.S.S.) 64,46 m, înălți-

Holzapfer (R.F.G.) 1,88 m. 
a „Marele Premiu al 
— formula 1, desfă- 
Anderstrop, a fost ciș- 
Jody Scheckter (pe

de junioare care îl apar- 
Pe locul 2 s-a clasat po- 

Klimaszewska — 6,35 m.
Fueurth (R.F.G.), poloneza 
Szewinska a alergat 200 
22,41, cel mal bun rezul- 

mondial al sezonului. . Alte 
la masculin : lungime 
--------- -- ----- 3 000

da), Razuvaev (U.R.S.S.) — 10 p.
TENIS a Proba de dublu m.xt 

de la Roland Garros a fost cis- 
tigată de Ilona 
Warwick : 5—7, 
nală cu Linky 
Dowdeswell. a 
Marelui Premiu

Panatta cu 280 p, urmat 
M. Orantes 230 p, ~ '

m,

arnet

116 ȚĂRI LA START
Comitetul de organizare 

3.0. de vară de la Montreal a 
anunțat că pînă în prezent 
și-au confirmat participarea 
116 țări, cu un efectiv de circ^ 
9 000 de sportivi. Unele țări, 
printre care și Zairul, au a- 
nunțat că nu vor putea lua 
parte la întrecerile olimpice.

La J.O. de la Munchen au 
participat 10 088 de sportivi din 
122 de țări.
LOTUL GIMNAȘTILOR JAPONEZI

Federația de specialitate din 
Japonia a anunțat lotul gim- 
naștilor niponi, care vor lua 
startul la marea confruntare 
olimpică. Printre aceștia se a- 
flă celebrități mondiale ca 
Shigcru Kasamatsu, Mitsuo

OLIMPIC

Ferhad Mustafin (26 ani, dublu campion mondial), pe care-l vedem 
— in imagine — intrecind pe unul din adversarii săi de la re
centele campionate europene de la Leningrad, este unul din titu

larii lotului olimpic de lupte greco-romane al U.R.S.S.
Tsukahara, Savao Kato, Eizo 
Kenmotsu. Hiroshi Kaiiyama 
s.a.

FORFAITUL FOTBALIȘTILOR 
URUGUAYENI

Din Montreal se anunță că 
echipa de fotbal a Uruguayu-

HERTHA B.S.C. 14-4 LA BOX

lui, calificată pentru turneul 
final în grupa C. alături de 
Polonia, Iran și Nigeria, in
tenționează să se retragă din 
competiție. în cazul cînd for- 
faitul va fi notificat oficial, 
locul vacant va fi atribuit unei 
alte formații, poate Argentinei 
sau Columbiei. De notat că în 
programul turneului de fotbal 
figura partida inaugurală din
tre Polonia și Uruguay.

me — : 
AUTO

Suediei*4 
șurat la 
tigat de 
„Tyrrel**), cu o medie orară de 
162,300 km, urmat de Patrick 
Depailler („Tyrrel**). Sosit al 
treilea, Niki Lauda („Ferrari**) 
continuă să conducă în clasa
mentul general.'

CANOTAJ q în „Regata Lu- 
cerna“, proba de 8 plus 1 a fost 
clștigată de echipajul Angliei, 
urmat de R.F. Germania și Aus
tralia. Proba de schif simplu a 

Drea. 
știrilor 
presă, 
Eddy

revenit irlandezului Sean
CICLISM • Potrivit 

transmise de agențiile de 
cunoscutul ciclist belgian 
Merckx nu va putea participa 
anul acesta la Turul Franței pe 
care l-a cîștigat pînă acum de 5 
ori. Merckx a suferit de furuncu
loză în Turul Italiei și este supus 
unui tratament medical. • Turul 
Angliei a luat sfirșit la Blackpool 
cu victoria rutierului britanic Bill 
Nickson. Au urmat : J. Waugh 
(Anglia) la 5 sec, S.A. Nilsson (Su
edia) la 8 sec, J. Brezny șl 
Szurkowski (Polonia) “ * 
4:56. 
4:58. a 
Elveției 
Kuiper, 
Pollentier la 9 sec.

IIALTERE • La Gdansk, ulti
ma probă a campionatelor mon
diale și europene pentru juniori 
— cat. grea — a revenit sovieti
cului G. Klimenciukov, cu 365 kg. 
în clasamentul general pe echipe, 
U.R.S.S. deține primul loc cu 96 p. 
urmată de Bulgaria 86 p. Echipa 
României s-a clasat pe locul 8, 
cu 26 p. Au participat 25 țări.

HANDBAL • Meciuri amicale: 
la Karl Marx Stadt, R.D. Germa
nă — Bulgaria (f) 23—8 ; la Da
kar, Senegal — R. P. Chineză 
(m) 23—19

ȘAH • „Memorialul Capablan- 
ca“, s-a încheiat la Cienfuegos 
(Cuba) cu L2 Z_.l_
Gulko (U.R.S.S.) 10% p (din 14), 
urmat ’

J.

R. 
Șl 
la

3:13 
Prchal (Cehoslovacia) 
După 5 etape. în Turul 
conduce olandezul 

urmat de belgianul
H. 
M.

victoria lui Boris

de Sigurjonsson (Islan-

Kloss — Ken 
7—6, 6—2, în fi- 
Boshoff — Colin 
In clasamentul 
F.I.L.T. conduce 

de 
.. E. Dibbs 220 

p, H.Solomon 150 p, G. Vilas 
130 p, J. Newcombe 105 p, B. 
Borg, W. Fibak si M. Edmond
son — 100 p, J. Fillol 90 p. 
ganizatorii tradiționalului 
de la Wimbledon, turneu 
începe săptămina viitoare, 
bilit luni lista favoriților. __ ,__
ba de simplu bărbați aceștia sînt 
în ordine : Arthur Ashe, Jimmy 
Connors (ambii din S.U.A.), Ilie 
Năstase (România), Bjorn Borg 
(Suedia), Adriano Panatta (rtalia), 
Guillermo Vilas (Argentina), 
Roscoe Tanner (S.U.A.), Raul Ra
mirez (Mexic), Tom Okker (Olan
da) și John Newcombe (Austra
lia). La feminin primele trei favo
rite sînt Chris Evert (S.U.A.), 
Evvonne Goolagong (Australia) și 
Virginia Wade (Anglia). Susan 
Barker, recenta cîștigătoare a tur
neului de la Roland Garros, este 
a 7-a favorită.

A.

• Or- 
turneu 

care va 
au sta
in pro-

Sîmbătă după amiază, 
în Grădina de vară din sta
țiunea Neptun, s-a disputat 
întîlnirea internațională 
cală de box dintre 
I.H.R. Mangalia 
B.S.C. din Berlinul 
Partida a suscitat 
interes în rîndul 
pugilismului. care __
pînă la refuz arena, cu toate 
că . vremea le-a fost potrivni
că (a plouat continuu). Gazde
le au terminat învingătoare cu 
scorul de 14—4.

în cel mai disputat meci al 
reuniunii s-au întîlnit mijlociii 
G. Sasu și E. Kerllin. După ce 
fiecare a făcut cunoștință cu 
podeaua în urma unor lovi
turi năpraznice, în rundul doi 
românul a plasat cîteva croșee 
extrem de precise, care l-au 
determinat pe adversarul său 
să abandoneze. O partidă la fel 
de interesantă au oferit si se
migreii Al. Hiera și O. Schro-

ami- 
Litoral 
HerthaȘi

Occidental, 
un mare 
iubitorilor 

au umplut

del. într-o dispută ca de 
coși, în care acțiunile 
succedat cu repeziciune 
parcursul celor 9 minute 
luptei, cei doi combatanți 
mulțumit cu decizia 
de juriu : meci nul.

co- 
s-au 

pe 
ale 

s-au 
dictată

IATA CELELALTE REZUL
TATE ÎNREGISTRATE > se- 
miușoară : Gh. Cazan p. ab. 1 
M. Knaisser; ușoară : I. Man- 
tu b.p. A. Ozelin ; semimijlo- 
cie : S. Neacșu m.n. cu D. 
Retschkau ; mijlocie mică : M. 
Imre b. ab. 1 H. Wallis, I. Di- 
mache b.p. G. " ' "
grea : G. Axente b. 
Hertling, V. Lehăduș 
V. Bardischewski.

Astăzi, sportivii de 
vor evolua la Galați 
pania pugiliștilor de la Box 
Club din localitate.

m.n.

Marschall ; 
ab. 2 R. 
b. ab. 2

la Hertha 
în com-

Mihai TRANCA
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AGENDA SĂPTĂMÎNII
TENIS 

PLANORISM 
1 ȘAH

BOX 
ATLETISM 

FOTBAL

17-20

17—27

18—20

19

NATAȚIE

ATLETISM

CICLISM
ATLETISM

NATAȚIE

FOTBAL

Turneul de la Nottingham 
C.M., la Răjkălă (Finlanda)
Turneul interzonal de la Manila
Meciul Foreman — Frazier, la New York 
,,Memorialul Roslcky”, la Fraga 
Cehoslovacia — Olanda, semifinală a 
C.E.. la Zagreb ; Suedia — Norvegia, 
C.M. (gr. 6), la_ Stockholm
Iugoslavia 
a C.E.. la 
Concursul 
S.U.A., la 
Concursul 
S.U.A., la . _ .
Campionatele balcanice, la Sofia • 
Jocurile balcanice (m, f), la Celje (Iu
goslavia)
„Turneul celor 6 națiuni" la
Kiev
Meciul pentru locul 3. în C.E., la 
U.R.S.S — Ungaria, finala C.E. . ___
meci tur, la Moscova ; Țara Galilor 
Brazilia (amical), la Cardiff 
Finala C.E., la Belgrad

— R.F. Germania, semifinală 
Belgrad
de selecție olimpică a echipei 
Long Beach
de selecție olimpică a echipei 
Eugene (Oregon)

polo, la

Zagreb; 
(tineret).

ÎN PRELIMINARIILE C. M. 
(gr. 2) pe stadionul olimpic din 
Helsinki, în prezența a peste 
25 000 de spectatori, Anglia a 
dispus de Finlanda cu 4—1 
(2—1), prin golurile înscrise de 
Keegan (2), Chanon și Pearson, 
respectiv Paatelainen.

MÎINE, la Zagreb, se inau
gurează cel de al 6-lea turneu 
final al C.E. Cu acest prilej se 
întîlnesc reprezentativele Ceho
slovaciei și Olandei, în prima 
semifinală a 
mînd ca joi. 
desfășoare a 
Iugoslavia — 
O știre de 
echipa vest-germană 
lui Beckenbauer este incertă, 
fiind accidentat în ultima eta
pă de campionat.

FINALA turneului echipelor 
de tineret de la Toulon : Bul
garia — Franța 3—2 (după 
prelungiri). pentru locul 3: 
Mexic—Portugalia 2—1.

ELVEȚIA : titlul de campi
oană a fost cucerit de F. C. 
Ziirich, cu 44 p. Pe locurile 
următoare : Servette Geneva 
39 p, F. C. Basel 34 p, Grass
hoppers Ziirich 32 p. Au re
trogradat : Chaux de Fonds si 
Lugano. în ultima etapă : F.C. 
Zurich — Biel 5—3. în acest 
meci, Risi de la F. C. Ziirich 
a înscris 3 goluri, trecînd ne 
locul 2 ’
TEI DE 
tea lui 
g. care 
tape.

LUXEMBURG : finala „Cu
pei" : Jeunesse d’Esch — Aris 
Bonnevoie 2—1. în „Cupa Cupe
lor" va juca Aris Bonnevoie, 
iar în C.C.E. Jeunesse d’Esch.

ITALIA : în turneul final al 
„Cupei" : Inter — Verona 3—1, 
Napoli — Sampdoria 2—1, Fio
rentina — Milan 2—2.

SPANIA : Semifinalele „Cu
pei" (meci tur) : Real Zaragoza 

Betis Sevilla 2—1

competiției, ur
la Belgrad, să se 
doua semifinală, 
R. F. Germania, 
ultimă oră : in 

prezenta

în clasamentul „GHE- 
AUR“, cu 33 g, înain- 
Bianchi (Reims) — 32 
mai are încă două e-
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