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In cursul zilei de ieri, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut o vizită de lucru în 
unități agricole și industrials 
din județul Teleorman.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit, în aceas
tă vizită, de tovarășii Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Angelo 
Miculescu, vicepreședinte al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
Constantin Dăscălescu, pre
ședintele Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție.

Eveniment remarcabil In 
viața județului Teleorman, vi
zita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se înscrie 
ca o ilustrare concretă a grijii 
permanente a partidului și 
statului, personal a secretaru
lui general al partidului, 
pentru dezvoltarea armonioa
să a tuturor județelor țării. 
Teleormanul face parte din 
acele județe care, datorită 
unor mari investiții acordate 
de stat, vor realiza în acest 
cincinal o producție globală in
dustrială de ccl puțin 10 miliar
de lei. Vor fi construite pe te
ritoriul județului mai multe o- 
bieciive industriale, unele din
tre ele făcînd parte din ramuri 
economice încă necunoscute în 
această zonă, se va dezvolta 
puternic, pe baze moderne, 
agricultura socialistă cu bo
gate și frumoase tradiții pe 
meleagurile teleormănene.. în 
acest cadru de preocupări, au 
fost analizate la fața locului 
la Zimnicea și Turnu Măgu
rele proiectele privind reali
zarea unor noi întreprinderi.

Ca șl în vizitele anterioare I 
efectuate pe aceste frumoase • 
meleaguri românești, reîntâlni
rea cu oamenii muncii teleor- I 
măneni a prilejuit examinarea, | 
împreună cu muncitori și spe
cialiști, cu țărani cooperatori ■ 
și mecanizatori a problemelor I 
concrete referitoare la crește- I 
rea producției industriale și a- g 
gricole, în condițiile unei efi- I 
ciențe economice sporite. I

Pe tot parcursul vizitei. Ia 
Cooperativa Agricolă de Pro- I 
ducție Purani, la Ferma zoo- | 
tehnică Vitănești a I.A.S. A- 
lexandria, în orașul-port Zim- | 
nicea, la Turnu Măgurele, mii I 
și mii de oameni ai muncii, * 
tineri și vîrstnici, bărbați și . 
femei au exprimat direct, cald I 
și emoționant simțămintele lor I 
de dragoste și recunoștință față 
de Partidul Comunist Român, 
față de tovarășul Nicolae | 
Ceaușescu. Au fost momente de ] 
înaltă vibrație. de puternică 
expresie a unității depline a I 
întregului popor în jurul parti- I 
dului, a secretarului său ge- • 
neral.

Sub toate aspectele, vizita de 1 
lucru a tovarășului Nicolae | 
Ceaușescu în județul Teleor
man s-a dovedit deosebit de 1 
rodnică, înscriindu-se, prin | 
concluziile desprinse, prin in
dicațiile și recomandările se- ■ 
cretarului general al partidului | 
ca un moment de referință în I 
evoluția Teleormanului în anii 
cincinalului revoluției tehnico- | 
științifice. în același timp, prin S 
momentele sale bogate în sem
nificații, vizita de lucru a de- I 
monstrat voința unanimă a oa- I 
menilor muncii de a transpune 
exemplar în viață programul g 
Congresului al XI-lea al parti- j 
dului, asigurind astfel eonii- a 
nua înflorire a patriei, a vieții 
materiale și spirituale a intre- | 
gului nostru popor.

IERI, ÎN „CUPA ROMÂNIEI1, LA FOTBAL

„OPTIMI" DISPUTATE, 
CARE ANUNȚĂ „SFERTURI" TARI
• DIVIZIA B CONTINUĂ CU O SINGURĂ ECHIPĂ: C.S.U. GALAȚI • „U“ CLUJ-NAPOCA A 
RATAT TREI PENALTYURI • RAPID, DEȚINĂTOAREA TROFEULUI, S-A CALIFICAT IN MINUTUL...

95 I • MÎINE, O FOARTE AȘTEPTATĂ „TRAGERE LA SORȚI"

Extrema dreaptă a Progresului, I. Sandu, s-a lansat in cursă, dar va fi deposedat de Rîșniță 
Fază din meciul disputat pe stadionul Republicii. Foto ; I. MIHAlCA

Chiar dacă n-au fost marcate de 
surprize spectaculoase, cate an 
de an dau farmec Cupei Româ

niei, optimile de finală ale aces
tei competiții au fost urmărite în 
unele cazuri cu „sufletul la pură" 
datorită incertitudinei care a planat 
pînă în ultimul moment asupra rezul

tatului. S-a înregistrat o surpriză — 
eliminarea Jiului de C.S.U. Gcuați — 
dar, mai ales, au pasionat acele 
jocuri în care au trebuit să intervină 
prelungirile și chiar loviturile de la 
11 metri.

Deținătoarea Cupei, Rapid, merge 
mai departe după 120 de minute de 
luptă cu Progresul. în aceleași con
diții au obținut calificarea Universi

tatea Craiova (după ce a fost con
dusă de două ori de U.T.A.) și F.C. 
Argeș, ținută în șah pînă în preajma 
fluierului final al prelungirilor de di
vizionara B, Minerul Baia Mare. La 
Sibiu, a fost nevoie de lovituri de 
la 11 metri, bine trase de cei de la 
A.S.A. și ratate una după alta de cei 
de la Universitatea Cluj-Napoca. In 
rest, situații și rezolvări previzibile.

CAMPIONATELE
BALCANICE

Azi, începe ia Botoșani,

MAREA SĂRBĂTOARE

DE CICLISM A MICILOR BASCHETBALIȘTI

RAPID
UNIV. CRAIOVA
A.S.A. TG. MUREȘ

F.C. BIHOR
STEAUA
C.S.U. GALAȚI
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

— PROGRESUL
— U.T.A.
— „U“ CLUJ-NAPOCA

după executarea
— LETEA BACAU
— F.I.L. ORĂSTIE
— JIUL PETROȘANI
— F.C. BAIA MARE
— „POLI” TIMIȘOARA

1—0 (0—0, 0—0)
3—2 (0—1, 2—2)
3—0 (0—0, 0—0, 0—0) 
loviturilor de la 11 m

3— 0 (0—0)
8—1 (4—0)
1—0 (0—0)
4— 3 (2—1, 2—2)
3—1 (2—0)

în zilele de 18 și 20 iunie vor 
avea loc la Sofia Campionatele 
balcanice de ciclism, la care 
țara noastră va fi reprezen
tată de un lot de 10 sportivi : 
V. Teodor, M. Romașcanu, V. 
Ilie, N. Savu, I. Butaru, I. Co- 
jocaru, C. Jeleu, I. Totora, A. 
Antal și S. Suditu. Alergătorii 
români, însoțiți de antrenorii 
I. Ardeleanu și C. Ciocan s-au 
deplasat în Bulgaria marți sea
ră, iar ieri după-amiază au și 
efectuat un prim antrenament 
pe traseul pe care se va des
fășura prdba de contra-timp pe 
echipe. La această întrecere, 
programată vineri, vor lua star
tul primii patru cicliști enume- 
rați mai sus, restul sportivilor, 
inclusiv echipa de contra-timn 
urmînd să participe duminică 
la nroba de ,,bloc“, care se va 
desfășura pe un traseu în cir
cuit.

Reamintim că anul trecut, la 
Campionatele balcanice, desfășu
rate în Grecia, snortivii noștri 
au terminat victorioși în ambele 
nrobe. la alergarea în bloc, tit
lul de campion balcanic reve
nind lui M. Romașcanu.

Peste 700 de copii intre 8 
și 12 ani, reprezentind 70 de 
echipe (înscrise pînă ieri la ora 
prinzului), își încep de azi în
trecerile în cadrul ediției a 
X-a a Festivalului național 
pionieresc de minibaschet. A- 
ceastă tradițională manifestare 
sportivă și culturală (se știe, 
pe lingă disputele sportive pro- 
priu-zise, au loc și concursuri 
de poezii, cintece, desene) este 
găzduită de terenurile Școlii 
sportive și de Sala sporturilor 
din Botoșani, care — după 
cum am fost informați ieri în- 
tr-o convorbire telefonică de 
tov. I. Mitcanschi, pnim-vice- 
președinte al C.J.E.F.S. — au 
fost amenajate special pentru 
a asigura competiției condiții 
optime de desfășurare. în plus, 
s-au creat posibilități pentru 
vizitarea de către minibaschet- 
baliști a principalelor atracții 
turistice ale județului, printre 
care muzeele „Mihai Eminescu" 
din Ipotești, ,.George Enescu“ 

din Dorohai. fabrica de sticlă 
„Cristalul'* din Dorohoi, mînăs- 
tirile Moldovita. Putna, Drago- 
mirna, Sucevița. Voroneț etc.

Referitor la întrecerea spor
tivă, menționăm că ea va dura 
pină marți și că participants 
— băieți și fete — sînt îm- 
părțiți în două categorii de 
vîrstă : născuți în 1963 și mai 
tineri, născuți în 1965 și mai 
tineri. Ca de obicei, la înche
ierea Festivalului vor fi îm
părțite numeroase premii, prin
tre care cupe, plachete, echi
pament și material necesar jo
cului de baschet etc. Ziarul 
SPORTUL oferă o cupă coșge- ■> 
terului Festivalului național 
pionieresc de minibaschet. La 
ediția de anul trecut a compe
tiției, pe primele locuri s-au 
clasat echipele Casa pionierilor 
Constanța (băieți I). Șc. sp. 
Constanța (băieți II). Șc. gen. 
69 București (tete I) și Lie. 
„Nicolae Bălcescu** Medgidia 
(fete II).

PESTE

VOR
UN

PÎNĂ
DE

JOCURILE OLIMPICE 
BAT LA UȘA!

30 DE ZILE
LA MARELE EXAMEN 
LA MONTREAL!

150 DE SPORTIVI ROMÂNI, 

LA 12 
ÎNCERCA

BILANȚ

DISCIPLINE,
SĂ REALIZEZE

RECORD LA OLIMPIADE

STARTUL.. 
VACANTEI

De marți, elevii 
și studenții patriei 
au intrat in va
canța de vara. Pe 
cei mai mulți din
tre ei ii așteaptă, 
pregătite din vre
me, tabere de o- 
ăihnă in cele mai 
pitorești stațiuni 
montane și pe li
toral...

în imaginea de 
mai sus, moment 
premergător star
tului vacanței la 
Școala generală 191 
din Capitală.

în paginile 3, 4, 5 ți 6

AMPLĂ RELATARE A STADIULUI] DE PREGĂTIRE 
DELEGAȚIEI ROMÂNIEI LA JOCURILE OLIMPICE

O
i A

i Sportivii noștri se află la ora finisărilor de amă-
; nunt ale pregătirilor și componenței loturilor

ÎNCREDERE, AMBIȚIE, DĂRUIRE,

RESPONSABILITATE PENTRU ÎNDEPLINIREA

i OBIECTIVELOR LA J.O. DE LA MONTREAL!
: • Gimnastica aspiră la medalii de aur • Gh. Berceanu se 
: pregătește să-și apere titlul olimpic • Boxerii hotărîți să urce 

pe podium ® Atletele și atleții în fața ultimei verificări, la
■ Jocurile Balcanice • Obiective maximale pentru reprezentati-j 
: vele de handbal • Caiaciștii și canoiștii vor să-și recîștige 

prestigiul olimpic.



rr'

FINALE IN „CUPA TINERETULUI
LA SIBIU NOI RECORDURI ALE

SPARTACHIADEI MILITARE DE VARĂ"
Timp de șapte zile Sibiul a 

găzduit întrecerile celei de-a 
4-a ediții a „Spartachiadei mi
litare de vară" rezervată șco
lilor militare de ofițeri activi
— întreceri din cadrul „Cupei 
tineretului" — la atletism, vo
lei, handbal, baschet, gimnasti
că, precum și la discipline 
aplicativ-militare : triatlon, pa
trulă și duel de foc. Au fost 
prezenți cei mai buni elevi 
sportivi ai școlilor militare de 
ofițeri reprezentînd șapte lo
turi.

Iată campionii ediției din 
acest an : 100 m — elev frun
taș Florin Văcaru (Parîngul) 
11,2 ; 400 m — elev fruntaș 
Rudolf Pofoc (Bucegi) 52,1 ; 
800 m și 1 500 m — elev ser
gent Constantin Chelaru (Mă- 
cinul) 1:59,5, respectiv. 4:07,0 

■— ambele noi recorduri ale 
spartachiadei; 4X100 m — Ci- 
binul 43,3 ; 4X 400 m — Cerna 
3:38,8 ; înălțime — elev fruntaș 
Ioan Tudor (Cibinul) 1,88 m
— nou record ; lungime —
elev caporal Alexandru 
canu ........... '
carea
Bociu

Răș- 
(Cibinul) 6,47 m ; arun- 
greutății — elev Mihai 
(Măcinul) 12,10 m, nou

record ; aruncarea grenadei — 
elev sergent Damian Lungu 
(Parîngul) 68,33 m : gimnastică: 
1—2. elev fruntaș Enache Calo- 
tescu (Cibinul) și elev sergent 
Mihai Huhn (Cibinul). Pe e- 
chipe : Cibinul.

La jocurile sportive și pro
bele aplicativ-militare au ieșit 
învingători : baschet — Cibi
nul ; handbal — Cibinul ; vo
lei — Măcinul ; duel de foc 
— Cibinul ; patrulă militară — 
Măcinul ; triatlon — Ionel Li- 
chi (Rodha). în clasamentul 
general pe echipe : 1. Cibinul 
(pregătită de colonelul Ionel 
Jipa) — campioană a celei 
de-a 4-a ediții a „Spartachia
dei militare" ; 2. Măcin (pre
gătită de căpitan de rangul II 
Nicolae Stoenescu) ;
(pregătită de colonel Gheorghe 
Fleicuș).

Au fost distinși — de către 
C.N.E.F.S. — cu diploma și 
insigna „Merite în activitatea 
sportivă" elevii C. Chelaru, I. 
Tudor, M. Bociu și I. Lichi, 
precum și antrenorul Ilie 
pa (lotul Cibinul).

3. Cerna

PO-

Ilie IONESCU-coresp. jud.

LA BUCUREȘTI

REZULTATE SUPERIOARE

„DINAMOVIADA DE TIR“
între competițiile estivale ale 

„Cupei tineretului", Dinamo- 
viada de tir, asimilată în ul
timii ani marii competiții re
publicane de masă, și-a cîș- 
tigat un binemeritat prestigiu. 
Excelent organizată și relevînd 
un înalt nivel 
participanților, 
putată recent 
reunit pe cei 
dintre miile 
prezenți la fazele inițiale ale 
competiției.

Desfășurarea întrecerilor a 
scos în evidență faptul că în 
comparație cu edițiile prece
dente ale dinamoviadelor, va
loarea sportivilor ce au re
prezentat asociații ale Ministe
rului de Interne din toate ju
dețele tării, precum și din mu
nicipiul București, a fost mai 
ridicată. Ne referim atît la 
media rezultatelor, cit și la 
cifrele cu care primii clasați 
s-au situat în fruntea ierarhi
ilor individuale.

Cu prilejul Dinamoviadei de 
tir, într-o discuție cu organi
zatorii, au rezultat cîteva din-

de pregătire a 
ediția ’76, dis- 

la București, a 
mai bine cotați 
de participanți

După turneul final al Diviziei A, la popice

de
ca-

tre preocupările 
educație fizică și 
drul Ministerului 
„Am încercat, pe 
timului an — ni s-a spus — să 
îmbinăm intr-un cadru și mai 
organizat, mai elicient, activi
tățile sportive de bază — ti
rul, înotul, judo-ul, gimnasti
ca, — cit și cele recreative — 
turismul, jocurile sportive etc. 
cu cele aplicative".

REZULTATE TEHNICE : pis- 
toi, individual — 1. ofițer I. 
Satraucă (96 p), 2. ofițer I. 
Popa (96 p), 3. subofițer C. Pri- 
secaru (96 p) — departajați de 
numărul decarilor ; pistol-mi- 
tralieră, individual — 1. ser
gent Gh. Dingan (98 p), 2. ofi
țer S. Veg (97 p), 3. ~
Chelaru (97 p.

După desfășurarea 
probelor din cadrul 
viadei de tir, clasamentul ge
neral arată astfel : 1. Lotul an
trenat de ofițerul M. Balica,
2. Dinamo — Pompierul Iași,
3. Dinamo — Pompierul Bra
șov (R. T.).

pe linie 
sport în 
de Interne, 

parcursul ul-

ofițer P.

tuturor 
Dinamo-

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

DIN TOATE
ATI FTICM PE CIRCUiTUL dinMILCIIOM strada Maior Co-
ravu s-a desfășurat cea de-a XXXI-a 
ediție a circuitului de marș P.T.T. 
La seniori a ciștigat Gheorghe Jugă- 
naru (P.T.T.) care a parcurs 20 km 
în 1h.32:08,4. Pe locurile următoare 
s-au clasat Nicolae Maxim (Olimpia) 
1h32:48,0 și Constantin Staicu (P.T.T.) 
1h33:36,8. La juniori, primul s-o cla
sat Gheorghe Uceanu (Steaua), cro
nometrat pe 10 km în 45:36,0.
II IHA LA SALA clubului sportiv 

, „Olimpia" din Capitală a 
avut loc întîlnirea internațională din
tre echipele de juniori* 'ale Școlii 
sportive „Energia" — București și 
Clubul sportiv „Resursa" — Lodz 
(Polonia). Competiția a dat cîștig de 
cauză formației Școlii sportive „Ener
gia" cu scorul de 7—3. S-au eviden
țiat judoka N. Petre, I. Năstăilă și 
I. Dincă (pregătiți de antrenorii S. 
Arjoca, Gh. Ilie și D. Gavra), cîsti- 
gători la categoriile 58 kg, 65 kg și, 
respectiv, 70 kg. De la oaspeți — 
cei mai buni T. Baranowski (65 kq) 
și S. Wasik (85 kg).

DUMINICA, LA BUCUREȘ- 
■ IVIV Tise desfășoară un intere
sant concurs republican de dirt track. în
trecerea are loc pe pista de zgură a 
stadionului Metalul (Panțelimon), 
la ora 10,30. Participă motocicliști de 
la Voința Sibiu, C.S. Brăila, Rapid 
Arad și, evident, Metalul București. 
PHI n SELECȚIONATA SECUNDA 
“ A ȚĂRII a plecat la Kiev
pentru a lua parte la un turneu interna
țional alături de primele reprezentative 
ale Italiei, Bulgariei, Mexicului și 
două formații ale Uniunii Sovietice. 
Lotul este alcătuit din : C. Frățilă, 
A. Munteanu, Mi rea, Al. Munteanu, 
Gaiță, Ilie Gheorghe, Teodorescu, R. 
Rusu, Fejer, Olac și Gyarfas. • 
DUMINICA este programată etapa a 
V-a a Diviziei A (seria B) : Școla
rul București — Rapid Arad (Bazinul 
Tineretului, de la ora 10), Progresul 
Oradea — Politehnica Cluj-Napoca

Mureșul Tg. Mureș — Industria 
lînei Timișoara. Clasamentul înaintea 
acestor meciuri £
1. Rapid
2. Progresul
3. Politehnica
4. Ind. linei
5. Școlarul
6. Mureșul

4 3 0 1
3
2
2
1
0

4
4
4
4
4

O 
1 
0
1 
0

1 
1
2
2
4

32-20 6
6
5
4
3
0

29-20
26-19
22-33
19-16
15-35

La bazinul acoperit FIo- 
reasca (telefon 79 37 85) con
tinuă cursurile de inițiere la 
înot pentru copii (zilnic In
tre orele 8—12 Si 15—19). De 
asemenea, bazinul este pus 
și Ia dispoziția celor dornici 
să practice înotul de agre
ment (orele 9—18).

PI1CRV lA ALBA IUL,A sai'C/KJDl disputat o noua parti
dă în cadrul barajului organizat 
pentru promovarea în Divizia B. Elec-

ii 2-a Sportul

o
Odată cu disputarea turneu

lui final s-au încheiat întrece
rile ediției a VIII-a a campio
natului Diviziei A la popice. 
După cum se știe, pe primele 
locuri s-au clasat Voința Tg. 
Mureș (f) și Constructorul Ga
lați (m), care și-au menținut 
astfel titlurile cucerite la edi
ția precedentă a competiției. 
Turneul final, desfășurat pe 
Pistele pretențioase ale arenei 
din stațiunea Neptun, a pus Ia 
grea încercare cele 12 finaliste. 
Majoritatea echipelor — chiar 
și cele care au jucători consa- 
crați, componenți ai loturilor 
naționale — au avut comportări 
contradictorii, de la un tur la 
altul. Singura formație care a 
evoluat constant în toate cele 
trei partide a fost Constructo
rul Galați, datorită, în special, 
formei bune a campionilor 
mondiali la perechi, I. Tismă
nar și I. Băiaș. De altfel, Tis
mănar a stabilit și un nou re
cord al arenei, doborînd 971 
de popice din 200 lovituri mix
te. Constructorul a dominat în
trecerea echipelor masculine, 
cîștigînd în toate cele trei tu
ruri iar în final, a avut asupra 
celorlalte sexteturi un avantaj 
substanțial. Mai trebuie subli
niată comportarea bună a celei 
de a doua clasate, Electromureș 
Tg. Mureș, care după un singur 
sezon în Divizia A și fără nu
me sonore în formație a reușit 
această performantă remarca
bilă. în schimb, echipe de la 
care așteptam mai mult, cum 
sint Voința București și chiar 
Rulmentul Brașov (cîștigătoa- 
rea seriei Sud) au... capotat, 
ocupînd locuri periferice, 4 și 
respectiv, 6. De la Voința, sin
gurul jucător care a dat satis
facție a fost veteranul P. Pur
ge (în trei jocuri: 2805 p d; pe

partide: 925, 923, 957) care a fost 
și cel mai constant finalist. La 
Voința se simte lipsa unor ju
niori valoroși (fiecare echipă 
conform regulamentului este 
obligată să aibă în joc cel pu
țin doi juniori).

La femei, după o evoluție 
slabă în primul tur (locul 4),

Iosif Tismănar, dublu medaliat 
la C.M.’76, a fost 
jucător al echipei

Constructorul

cel mai bun 
campioane, 

Galați.

a revenit laVoința Tg. Mureș
valoarea ei normală și în man
șele 2—3 a evoluat constant — 
a ocupat poziția a Il-a în cla
samentele tururilor respective 
cu 2410 p d și 2378 p d — cîș- 
tigînd la sfîrșit locul I, dato-

Noi meciuri de verificare a handbaliștilor

Reprezentativele olimpice de 
handbal ale țării noastre susțin 
in aceste zile ultimele me
ciuri de verificare înaintea 
J.O. Astfel, echipa feminină e- 
voluează astăzi în Capitală (ora 
18, în Palatul sporturilor și 
culturii) în compania formației

Uniunii Sovietice. Revanșa a- 
cestei întîlniri este programată 
miine la Pitești. Componenții 
echipei masculine vor juca 
săptămîna viitoare două partide 
cu reprezentativa U.R.S.S., la 
Moscova.

De miine Dină duminică, la lași

CUPA FEDERAȚIEI'
Activitatea competițională la 

călărie continuă. începînd de 
vineri, la Iași, sînt programate

//

tra Timișoara a terminat la egalitate 
cu I.P.G. Ploiești : 3—3 (3—3). (I.
Filipescu, coresp.). • IN COMUNA 
FiRȚANEȘTI, din județul Galați, se 
va disputa, incepind de astăzi, a 
doua ediție a „Cupei Covurluiuiui", 
care anul acesta va purta numele de 
„Cupa Independenței". Competiția 
este deschisă școlarilor (echipe de 
rugby în 8). Vor lua parte la între
ceri echipe din București, Constanța, 
Comarnic, Posada, Măcin, Galați, 
Tg. Bujor, Cosmești și Firțânești.

TEKIie FINALELE CAMPIONA-ItNIb TELOR NAȚIONALE RE
ZERVATE COPIILOR (categoria 8—10 
ani, băiefi șl fete) au înceout, 
miercuri, în Capitală, Competiția — 
organizată in acest an de T.C.B. — 
reunește Ia start peste 100 de sportivi 
și sportive din București și din pro
vincie. Pentru prima dată intr-un 
concurs oficial se va juca atit pe 
teren de dimensiuni normale, cit și 
pe suprafață redusă.

ANUNȚ a
Secretariatul ȘCOLI? DE SPECIALIZARE POSTLICEALA DE ANTRENORI 

comunică elevilor anilor I și II ai secției fără frecvență că sesiunea 
de examene — semestrul II — are loc la București între 30 iunie — 
4 iulie a.c.
, Corespunzător planului de invățămint, în sâptămina 24—29 iunie vor 

fi organizate lecții recapitulative și consultații.
Tot in săptămîna 24—29 iunie vor avea loc examenele de restanță 

din prima sesiune, la obiectele la care elevii anului I și II n-au obți
nut note de trecere (nota 5).

Examenele din a doua sesiune (anul I: Fiziologie, Atletism, Gimnas
tică și Specializare ; anul II : Psihologie, Organizarea educației fizice 
și sportului, Atletism, Gimnastică și Specializare) vor fi programate 
succesiv in zilele de 30 iunie, 1, 2, 3, 4 iulie a.c.

Admiterea elevilor la examenele orale este condiționată de prezen
tarea lucrării de control la obiectul respectiv (anul I : Fiziologie și 
Specializare ; anul lh Specializare), pînă la data de 20 iunie a.c.

Menționăm că elevii anului II, imediat după susținerea examenelor 
din a doua sesiune, (7—10 iulie) vor da examenul de absolvire care 
constă din: TEORIA ANTRENAMENTULUI SPORTIV — lucrare scrisă și 
SPECIALIZARE — scris, oral și probe practice. La examenul de diplo* 
mă vor intra numai elevii care au promovat toate examenele la obiec
tele prevăzute în programă atît în semestrul I cit și în semestrul II.

LA CĂLĂRIE
întrecerile 
Federației' 
la baza 
timp de 
prezenți 
Dinamo, 
Craiova _____ ___

în program figurează urmă
toarele probe de obstacole : 
ștafetă cu 2 călăreți, obstacole 
duble și triple de cat. ușoară 
și mijlocie, forță progresivă, 
parcurs american și echipe.

Concursul se va desfășura 
vineri, simbătă (de la ora 16) 
și duminică (de la ora 9).

din cadrul „Cupei 
i“. Competiția are loc 
hipică din localitate, 

trei zile, la start fiind 
călăreți de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. 

și C.S.M. Iași.

LOTO

rită și „zestrei" de 2 p cu 
care a venit din jocurile în se
rii. Mureșencele au avut cele 
mai eficiente jucătoare în Ana 
Albert (1241), FJisabeta Albert 
(1208) și Maria Todea (1207), 
sportive cu o activitate înde
lungată. Nici Voința Tg. Mu
reș nu stă prea bine în privin
ța junioarelor, deficiență ob
servată, de altfel, la toate fi
nalistele prezente la Neptun. 
Dintre echipele bucureștene, 
Laromet (locul 4) și Voința (lo
cul 5) 
la un 
pildă, 
turul 
clasat
ța, care din start a beneficiat 
de un avantaj de 2 p, ce se 
acorda cîștigătoarelor de serii, 
a totalizat în final numai 10 p 
(6988 p d), iar în clasamentele 
celor trei tururi a ocupat locu
rile 3 — 5 — 5, poziții cu totul 
necorespunzătoare pentru o for
mație cu pretenții la primul 
loc. Jucătoarele ei au avut o 
evoluție ștearsă, majoritatea 
obținînd cifre sub 400 p d.

O impresie frumoasă au lă
sat în acest ultim act al cam
pionatului Gloria București și 

Reșița, locul 2 și, res- 
3 în clasamentul gene- 
remarcă în plus pentru 
care cu jucătoare mo-

au avut scăderi mari, de 
joc- la altul. Laromet, de 
a ocupat locul I în 

I, iar în următoarele s-a 
pe poziția a IV-a. Voin-

C.S.M. 
pectiv 
ral, o 
C.S.M. 
dește, dar cu multă tragere de 
inimă s-a clasat înaintea unor 
echipe cu veleități.

T. RĂBȘAN

BOX-CLUB GALATI
HERTHA B.S.C. 16-2

GALAȚI, 16 (prin telefon). 
Marți seara, la Arena Dună
rea din localitate s-a disputat 
întîlnirea amicală de box din
tre formațiile Box-Club Galați 
și Hertha B.S.C. din Berlinul 
Occidental. Reuniunea a fost 
urmărită de aproape 3 000 de 
spectatori care au aplaudat 
victoria categorică a pugiliști- 
lor gazdă. Scor 16—2. Deși a 
existat un dezechilibru de forțe 
între cele două echipe, cîteva 
meciuri au fost viu disputate 
și au plăcut celor prezenți. De 
pildă, semigreii Constantin Chi- 
racu și Otto Schroctel au rea
lizat două reprize echilibrate, 
în cursul cărora s-au schimbat 
lovituri puternice. în ultimul 
rund, adversarul lui Chiracu 
n-a mai putut face față ritmu
lui impus de gălățean și, ră
nit la arcadă, Schrbdel a fost 
silit să abandoneze. Singurul 
din echipa gazdă care a coborît 
învins treptele ringului a fost 
Pavel Istrate. într-un meci ex
trem de disputat, el a cedat la 
puncte în fața boxerului de cu
loare, G. Marshall.

Celelalte rezultate : (semi- 
ușoară) : M. Glogojeanu b.p. 
M. Knaisser ; ușoară : A. Guțu 
b.p. A. Ozdeniz ; semimijlocie : 
D. Bute b. ab. 1 D. Itetsehau ; 
mijlocie mică : I. Tîrîlă b.p. 
H. Wallis ; mijlocie : S. Tîrilă 
b. ab. 2 E. Berlin ; grea : G. 
Donici b. ab. 2 R. Hertling, 
V. Lehăduș b.p. V. Bardischew- 
ski.
S. CONSTANTINESCU, coresp.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI I LOZUL IN PLIC AL 

VACANȚEI SE GĂSEȘTE DE VINZARE 
LA TOATE AGENȚIILE LOTO-PRONO- 
SPORT Șl LA V1NZĂTORII VOLANȚI.

Se acordă suplimentar din fond 
special 1.750.000 lei.

LA 20 IUNIE 1976 O NOUĂ TRA
GERE LOTO 2 I

REZULTATELE TRAGERII LOTO 
DIN 6 IUNIE 1976

EXTRAGEREA I : cat. 1 : 2 
te 100% a 31.628 lei ; cat. 
variantă 100% a 47.145 lei 
variante 25% “ ' '
12,00 a 5.271 lei ; cat. 4 : 
872 lei ; cat. 5 : 226,25 a 
cat. 6 : 1.538,00 a 100 lei.

Cîștigurile de 31.628 lei

2

varian-
1
2

3 : 
a 

200 lei ;

2 : 
și 

a 11.786 lei : cat.
72,50

FAZA I : Extragerea 1 : 13 74 7 68 
66 31 61 27 6 14 43

Extragerea a
25 11 50 71 90 

FAZA ll-a : 
Extragerea a 
Extragerea a 
Extragerea a
CIȘTIGURILE 

PRONOSPORT 
1976

Cat. 
riante

Cat. 
riante

Cat. 
riante

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 16 IUNIE 

1976
Fond general de cîștigurî • 1.437 223 

lei din care 713.156 lei report.
EXTRAGEREA I : 43 45 21 5 4 2
EXTRAGEREA A ll-a : 3 17 6 24 10
Plata cîștigurilor se va faze in 

Capitală începînd din 24 iunie pîr.â 
la 16 august, în țară din 23 iunie 
pînă la 16 august 1976 inclusiv, iar 
prin mandate poștale din 28 iunie 
1976.

ll-a :
69 15

III- a :
IV- a:
V- a :

21.
89 87 65 64 52

47 80 89 2 10 9
51 81 69 17 21 31
15 24 52 1 29 49

CONCURSULUI
DIN 13 IUNIE

1 : (12 rezultate) 26,10
a 3.637 lei
2 : (11 rezultate) 449.25

a 254 leî.
3 : (10 rezultate) 3.640,80 
a 47 leî.

va-

va-

va-

, „. au fost
obținute de Ilie Răducanu și Dumitru 
Dumitrașcu, ambii din București (cat. 
1), iar cîștigul de 47.145 lei a reve
nit participantului Gheorghe Becșan 
din Brezoi, județul Vîlcea.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA LOTO DIN 15 

IUNIE 1976

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
1.295.349 lei.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

........................................................................................................................

MAGAZINUL UNIVERSAL „BUCUR-OBOR"
din București, șoseaua Colentina nr. 2, sector 3, telefon 
12.34.48 pune la dispoziția cluburilor și asociațiilor sportive, 
cu plata prin virament, toate articolele necesare practicării 

sportului.
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LA MONTREAL,
DE LA 17 IULIE LA 1 AUGUST,

MARELE EXAMEN!

PINA LA
JOCURILE
OLIMPICE!

Vgrz
ROMANIA

ASTĂZI este 17 iunie. Exact peste o lună, 
la 17 iulie, pe Stadionul olimpic din Mont
real, va avea loc ceremonia de deschidere 
a celei de-a XXI-a ediții a Jocurilor Olimpice 
moderne de vară. Peste 30 de zile, lumea 
întreagă va privi la televizoare defilarea a 
peste 10 000 de concurenți olimpici din circa 
110 țări ale globului. Printre aceștia se 
vor afla peste 150 de sportivi români care 
12 sporturi, timp de 14 zile. De la delega-

ECHIPELE DE GIMNASTICA AU PREGĂTIREA NECESARĂ
V

vor concura la . . .
țiiie cele mai mici, de 3—4 sportivi, pînă la delegațiile cele 
mai mari, de 5—600 sportivi, toate freamătă acum, în pragul 
Olimpiadei, de dorința fierbinte de a se vedea la Montreal, 
pentru a lua startul intr-una din cele 198 probe ale celor 
21 de sporturi olimpice care vor atribui 613 medalii (dintre 
care 198 de aur) și 4 293 de puncte.

SPORTIVII NOȘTRI SÎNT GATA DE START. Ei se află la 
ora finisărilor de amănunt ale pregătirilor și componenței 
loturilor, la ora cînd balanța fiecărui antrenor sau specialist 
cîntărește forma sportivă în așa fel îneît sportivii s-o atingă 
la nivelul maxim în ziua și la ora concursului. Pînă la 
Jocurile Olimpice mai sînt 30 de zile, dar pînă la plecarea 
la Montreal, numai 20 de zile. Și acolo, în orașul olimpic, 
pregătirea va continua 10 zile în condițiile aclimatizării cu 
un nou continent, cu un decalaj de fus orar de 6 ore, cu 
noi instalații de concurs.

Febra firească a marilor încercări sportive este dominată 
de o stăpinire de sine care rezultă din seriozitatea pregăti
rilor făcute, cu precădere în ultimui an al ciclului olimpic.

în luna octombrie 1975, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. și 
Comitetul Olimpic Român au analizat într-o ședință plenară 
lărgită, la care au luat parte toți factorii de răspundere ai 
pregătirii olimpice, stadiul acestei pregătiri. Pe lingă rea
lizări și rezultate promițătoare in pregătirea olimpicilor ro
mâni, analiza a evidențiat importante lipsuri și rămîneri în 
urmă, care au făcut obiectul unui plan de măsuri aplicat 
strict in ultimele 9 luni. Eficiența pregătirilor a fost îmbu
nătățită datorită creșterii nivelului cantitativ și calitativ al 
antrenamentelor, ameliorării pregătirii fizice, însușirii unei 
conștiințe și răspunderi depline pentru reprezentarea cu 
demnitate, la înalt nivel, a sportului românesc la Jocurile 
Olimpice de la Montreal. Unele sporturi care, în toamna 
trecută, nu și-au îndeplinit din obiective au reușit să pro
greseze în acest an, ca de pildă lupte .-, caiacul-canoea, 
canotajul, tirul și polo-ul. O remarcabilă creștere se constată 
la unii sportivi candidați la medalii olimpice, ca Nadia 
Comâneci, Natalia Mărășescu, Gh. Berceanu, Argentina 
Menis, V. Diba, Teodora Ungureanu, Ladislau Simon, Simion 
Cuțov, Corneliu loan, Gh. Cefan, Ion Păun și alții care se 
pregătesc să lupte pentru podiumul olimpic.

PENTRU SPORTIVII ROMANI, candidați la locuri fruntașe 
și la medalii la Jocurile Olimpice, ca și pentru antrenori, 
specialiști și întregul activ al mișcării sportive de perfor
manță, SE APROPIE ORA ÎNDEPLINIRII SARCINILOR Șl 
OBIECTIVELOR STABILITE DE DOCUMENTELE DE PARTID, de 
planurile de măsuri ale federațiilor și C.N.E.F.S., care cer 
OBȚINEREA UNOR REZULTATE DINTRE CELE MAI BUNE 
Șl OCUPAREA CÎT MAI MULTOR LOCURI FRUNTAȘE LA 
.JOCURILE OLIMPICE, așa cum se arată în mobilizatorul 
Mesaj pe care secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, l-a adresat participanților la Confe
rința mișcării sportive de la începutul anului 1975. Aceasta 
înseamnă pentru Montreal sarcina depășirii numărului de 
medalii obținute pinâ acum de sportivii români la Jocurile 
Olimpice.

în ultimii patru ani au fost create tot mai multe condiții 
pentru dezvoltarea performanțelor sportive și au apărut pe 
scena internațională campioni români capabili să îndepli-

PENTRU A ASPIRA CURAJOS LA MEDALII DE AUR
• Bune aprecieri pentru Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu, Dan Grecu și pentru alți component!-

ai loturilor olimpice • Forma actuală poate fi simțitor îmbunătățită • Toată atentia

exercițiilor impuse, cu o mare pondere

Zile de pregătire intensă
Dan Grecu exersează la cal cu minere, iar Mihai Borș

la sala de gimnastică de la „23 August", 
la inele

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 6-a)

II

Competiție-test, de verificare 
și selecție înaintea Jocurilor 
Olimpice de la Montreal, cam
pionatele naționale individuale 
de gimnastică pentru maeștri 
au oferit specialiștilor noștri 
multiple aspecte asupra cărora 
pot fi purtate discuții construc
tive. Fără îndoială, concluzia 
îmbucurătoare care s-a des
prins elocvent la capătul com
petiției de trei zile de la Pa
latul sporturilor și culturii a 
fost aceea că, la ora aceasta, 
putem alinia două echipe pu
ternice, bine pregătite, care pot 
aborda cu încredere marele 
examen de la Montreal. Munca 
migăloasă, competentă, în pro
funzime, desfășurată mai ales

după Campionatele mondiale 
din 1974, a asigurat condițiile 
pentru afirmarea puternică pe 
plan international atît a unor 
personalități individuale proe
minente, cît și a două formații 
capabile să obțină rezultate 
prestigioase în orice întrecere 
pe echipe. Eforturile de ani și 
ani ale unor specialiști repu-

in clasamente
tați ca Nicolae Vieru, secretar 
al F. R. Gimnastică, Maria Si- 
mionescu, antrenoare federală, 
Marta și Bela Karoli, Nicolae 
Covaci, Atanasia Albu, Gheor- 
ghe Gorgoi, Marina și Mircea 
Bibire, Mircea Bădulescu, Cos- 
tache Gheorghiu, Gheorghe 
Condovici, Vasile Coșariu, Ni
colae Buzoianu și ale altor an
trenori s-au concretizat astăzi. 
Echipele noastre, în alcătuirea 
rezultată la finalele campiona
telor naționale, 
necesară pentru a aborda 
curaj examenul olimpic, 
tru a spera în obținerea unor 
rezultate bune. Prezentarea de 
către sportive și sportivi a u- 
nor exerciții grele, complexe, 
cu multe elemente de ridicată 
valoare tehnică și de mare di
ficultate, în combinații și com
poziții noi, originale, de mare 
efect, reprezintă în sine un as
pect pozitiv, deoarece a oferit 
posibilitatea să se aprecieze și 
să se hotărască asupra formei 
definitive a acestora. Deosebit 
de îmbucurător este faptul că 
atît fetele cît și băieții mar
chează o formă în creștere, deci 
cu posibilități de îmbunătățire 
simțitoare a programului o- 
limpic, în zilele care au mai 
rămas pînă la concursul ofi
cial de la J.O.

Gimnastele noastre fruntașe 
au evoluat bine mai ales la 
exercițiile liber alese, cu deta
șarea, îndeosebi, a Nadiei Co
maneci, Teodorei Ungureanu, 
Aneăi Grigoraș și Marianei 
Constantin, după cum Gabriela 
Trușcă și Georgeta Gabor au 
avut și ele aparate foarte bune, 
execuții de nivel mondial, care 
sperăm să fie bine apreciate 
și de exigentul arbitraj olim-

Constantin MACOVEI

au pregătirea 
cu 

pen-

(Continuare in pag. 4—5)

Tur dc orizont în ioturile de caiac canoe

MONTREAL
SATUL OLIMPIC Șl DELEGAȚIA ROMÂNIEI

în ansamblul foarte specta
culos al celor 4 semipiramide 
care formează Satul olimpic de 
la Montreal, așezat intr-o zonă 
de verdeață, nu departe de 
Stadionul olimpic, sportivii ro
mâni vor locui in două clădiri : 
în blocul A (la etajul 4) — 
fetele, iar în blocul B (la eta
jele 9 si 10) — băieții. (Reamin
tim că fiecare din cele patru 
edificii are cite ÎS etaje). Can- 
didații olimpici români vor fi 
cazați in apartamente de cite

5 pînă la 14 persoane, benefi
ciind de aer condiționat 
toate serviciile obișnuite, 
fiecare etaj există cite 
imensă terasă, amenajată 
sală comună, unde sportivii 
pot deconecta (televizor, mu
zică, ziare, jocuri de societate 
etc.). Sportivii vor lua masa 
la parterul complexului, unde 
este situat marele restaurant 
cu autoservire si funcționare zi 
si noapte.

Sediul delegației olimpice

și 
La 

o 
in 
se

(sau cartierul general, 
numesc canadienii) se 
— ca si sediile tutu

ia

ÎN OGLINDA DE SUCCESE
obișnuit, 
decenii,

Vedere generală a satului olimpic amenajat în parcul Maisonneuve 
din Montreal

române 
cum îl 
va afla 
ror celorlalte delegații 
baza clădirii. Aici se va ame
naja tradiționala cameră româ
nească (decorată folcloric), se 
vor ține întrunirile lotului, vor 
avea loc intilniri cu reprezen
tanții unor delegații străine.

Spre folosul locuitorilor Sa
tului olimpic va fi și școala 
Marguerite-de-Lajemmerais, a- 
flată în imediată apropiere si 
care oferă următoarele : două 
discoteci, un auditorium (sală 
de spectacole cu 500 de locuri), 
un gimnaziu (utilizabil pentru 
spectacole de interior), o 
bliotecă, un amfiteatru „de 
zunar" (pentru reprezentații 
nematografice), 21 saloane 
aparate de televiziune si 
posibilitatea reluării competi
țiilor filmate in ajun, galerii 
de pictură și obiecte de artă, 
ateliere de artă pentru sculp
tură in lemn etc.

Pentru toii cei care în 
timpul Jocurilor Olimpice vor 
dori să scrie sportivilor noștri, 
reproducem adresa delegației 
olimpice române :

bi- 
bu- 
ci- 
cu 
cu

KOUMANIE, Boite poștale 
609S, Succursale olympique 
300

MONTREAL P Q II 3 B 
IM O — CANADA

Ne-am 
de două 
de la acel splen
did triumf de pe 
pista lacului Wen- 
douree de la Mel
bourne, să prefa
țăm cu încredere 
și speranță fieca
re participare o- 
limpică a echipei 
de caiac-canoe a 
României. De-a- 
tunci, se știe, epi
logul cronicilor o- 
limpice a cuprins, 
fără excepție, me
dalii, printre care 
cele de aur de la 
Ciudad de Mexico 
și Miinchen.

Cu o lună îna
inte de Montreal 
’76, aceleași gîn- 
duri și sentimente, 
aceeași deplină 
convingere în po
sibilitățile de afir
mare a marilor campioni ro
mâni. Despre cîțiva dintre a- 
ceștia, despre munca și ambi
țiile lor, despre șansele de a 
se număra printre laureații 
apropiatelor Jocuri Olimpice, 
în rîndurlle următoare...

Palmaresul anilor trecuți ne 
obligă să acordăm întîietate 
canoiștilor (pînă acum 5 titluri 
olimpice) și să începem cu du
blul campion, al edițiilor 1968 
și 1972, Ivan Patzaichin, care 
are și acum un cuvînt de spus 
la decernarea medaliilor la

DE LA MELBOURNE...

VASILE D1BA 
probele de 500 și 1 000 m. Ulti
mele lui rezultate, la campio
natele mondiale și în principa
lele regate internaționale, sînt 
cunoscute, așa îneît nu vom 
insista asupra lor. împărtășim 
concluzia antrenorilor că, în 
prezent, după cîteva perfor
manțe contradictorii, primul 
nostru canoist, înregistrează o 
spectaculoasă revenire în plu-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. 4—5)



30 DE ZILE

PÎNĂ LA OLIMPIADA

LUPTĂTORII SÎNT ÎN PROGRES

GHEORGHE BERCEANU ESTE HRTAR1T
TITLUL OLIMPIC!SA-SI PĂSTREZE

De vorbă cu antrenorul emerit ION
Este, cred, _ 
faptul că el l-a învins prin tuș 
pe fostul campion mondial, Li- 
pien, sportiv care-1 întrecea de 
obicei- pe- reprezentantul nostru. 

 , ___ _ Ceilalți luptători români, cu 
vin antrenorului e- ’ cepția lui Martincscu (care

merit Ion Corneanu, în legătură 
cu comportarea sportivilor ro
mâni la această întrecere, ca și 
cu viitoarele pregătiri în yede- 
rea participării la Jocurile Olim
pice de la Montreal.

— Cum aprcciați evoluția lup
tătorilor la turneul din Polonia ?

— Așa cum am constatat și la 
turneul internațional de la Con
stanța, cei mai mulți dintre lup
tătorii susceptibili de a face 
parte din echipa pe care o vom 
alinia la startul concursului o- 
limpic s-au comportat foarte 
bine. Cînd afirm aceasta, mă 
gindesc nu numai la faptul că 
sportivii noștri au cîștigat con
cursul la cinci categorii de greu
tate, într-o companie destul de 
Valoroasă (n.n. să nu uităm că 
Polonia este una dintre principa
lele forțe pe plan mondial în 
luptele greco-romane), ci și lă 
modul cum s-au prezentat, pe 
saltelele de concurs. îmbucurător 
pentru noi este faptul că Ber
ceanu tinde să ajungă din nou 
în cea mai bună formă sportivă. 
El a luptat foarte bine, poten
țialul său fizic a crescut și este 
hotărît să-și păstreze titlul olim
pic de la Miinchen. La cate
goria sa, în afara celor mai buni 
luptători polonezi, au fost pre- 
zenți doi sportivi sovietici, un 
maghiar, un bulgar, și principa
lul său adversar, Constantin Ale
xandru. Campionul olimpic i-a 
învins pe toți, făcînd dovada ex
celentelor sale calități. într-o e- 
videntă revenire de formă 
prezentat și Nicu Gingă, 
după cîteva i..„„sc2sc „

Majoritatea componențllor lo
tului olimpic de lupte greco-ro- 
mane au participat, saptamina 
trecută, la turneul international 
din Polonia, „Memorialul rilla- 
smski“. La înapoiere, am solici
tat un interviu l ’

face

este încă pregătit suficient) 
concurat la nivelul posibilităților 
lor.

De aici înainte mai avem la dis
poziție aproape o lună de pregă
tire în care vom lucra strict in
dividualizat, fără un alt obiectiv 
în afara celui de a ne prezenta 
cit mai bine în turneul olimpic.

— Ce perspective întrevedeți 
luptătorilor români Ia Montreal?

— Pot să afirm că dispunem de 
cea mai bună echipă pe care am 
aliniat-o de-a lungul anilor la 
Jocurile Olimpice. Majoritatea 
reprezentanților noștri sînt tineri, 
cu mari posibilități de efort, care 
și-au dovedit valoarea si în alte 
competiții de amploare. Băieții 
au încredere în puterile lor, ca 
urmare firească a confruntărilor 
cu mulți dintre cei mai tari ad
versari din lume. In mod firesc, 
șapte dintre componenții echipei 
noastre concurează cu șanse a- 
preciabile de a obține medalii la 
Montreal. Dacă nu survin acci
dente, există posibilități să rea
lizăm performanțe mai bune de
cît în toate celelalte ediții ale 
Jocurilor Olimpice.

suficient să amintesc

CORNEANU

Campionul olimpic, Ghcorghe Berceanu — din nou în formă — 
este decis să-și apere, la Montreal, titlul cucerit la Munchcn

ATMOSFERĂ BUNĂ DE LUCRU 
Șl LA „LIBERE"

ULTIMELE DIR
ÎNAINTEA

s-a 
care 

___ insuccese" a luptat 
din nou ca în zilele sale bune, 

Codreanu 
decît 
pro- 

supe- 
abor- 
multă

De asemenea, Roman 
a evoluat mult mai bine 
în concursurile anterioare, 
bind o pregătire fizică net 
rioară, care-i permite să 
deze lupta cu mult mai 
încredere. Pe linia ultimelor e- 
voluții, adică foarte bine, s-a 
prezentat si Ion Păun. De altfel, 
el este unul dintre sportivii care 
se află în cea mai bună formă.

Și luptătorii de la ,,libere** se 
pregătesc intens în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Doi dintre ei (Vasile 
Iorga, Enache Panaite), care au 
susținut mai puține meciuri, vor 
participa, la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, la un turneu internațio
nal, în Polonia. După cum ne in
formează medicul lotului, dr. Ni- 
colae Lazăr, la ultimele investi
gații efectuate de comisia Cen
trului de medicină sportivă „23 
August** au avut indici 
lenți Ladislau Șimon, 
Morcov, Enache Panaite 
Anghel. Vasile Iorga, 
după un accident care 
piedicat sa se antreneze

exce- 
Stelian 

si Gigei 
refăcut 

l-a îm- 
o hună

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ AU P
PENTRU A ASPIRA CURAJOS L

(Urmare din pag. a 3-a) este ne-
să se insiste și asdpra

zelări și perfecționări 
cesar 
îmbunătățirii tehnice a unor 
elemente, mai ales la paralele 
și inele, să se perfecționeze 
ținuta, să se îmbunătățească 
rezistența și siguranța unor 
mișcări de dificultate.

care 
pe 
una

care i-a 
spectatori, cit 

au urmărit 
mucul ecran, 
din aterizări

pic. Cum era și firesc, bine
cunoscutele noastre gimnaste 
Nadia Comăneci și Teodora Un- 
gureanu au fost vedetele în
trecerii, ultima prezentînd la 
sol un exercițiu nou, de mare 
dificultate și efect, 
îneîntat atît pe 
.și pe cei 
transmisia 
chiar dacă
nu i-a reușit.

în zilele următoare, va tre
bui să se pună accentul 
perfecționarea exercițiilor 
dividuale și uniformizarea exe
cuțiilor întregii echipe.

Din evoluția băieților a re
ieșit creșterea deosebită a ni
velului valoric al exercițiilor 
campionului mondial și euro
pean Dan Grecu. Nu numai la 
inele, ci și la paralele și bară, 
ol a avut prestații deosebite, 
fapt care atestă îmbunătățirea 
măiestriei sale sportive și, 
deci, capacitatea de a ataca po
zițiile fruntașe și la indivi
dual compus. La inele, întreaga 
noastră echipă are exerciții va
loroase, dificultatea 
crescînd simțitor la 
tivii. Dan Grecu, cu 
a prezentat la acest 
exercițiu mult îmbunătățit, care 

. ne dă speranțe că medalia de 
campion mondial a gimnastului 
nostru, poate avea alături și 
una... olimpică. Cuvinte de a- 
preciere se cuvin și lui Mihai 
Borș, Sorin Cepoi, Liviu Ma
zilii, cu toții mai 
comportare, cu o 
corectă, cu o dorință mai mare 
de a concura la nivelul ma
xim al posibilităților. De data 
aceasta, Ion Checicheș și Ște
fan Gali au fost inegali, iar 
Nicolae Oprescu, altădată om 
de bază al echipei, a concurat 
slab, spre surprinderea mul
tora. în ultima perioadă de ci-

coborîrilor 
toți spor- 
deosebi-re, 
aparat un. Mariana Constantin, una din re

velațiile întrecerii feminine, 
evoluînd la bîrnă.

maturi în 
ținută mai

într-o atmosferă de calm, de 
liniște, de deplină sudură su
fletească, într-o ambianță pro
pice lucrului (intens, echipele 
stabilite de Biroul federal tre
buie să-și continue pregătirea 
mai ales a programului impus, 
de care depinde în mare mă
sură configurația finală a cla
samentului. Este bine să se 
plece de la premisa că ceea ce 
s-a învățat pină acum este bun. 
Gimnastele și gimnaștii noștri

bucată de vreme, nu se află încă 
la nivelul optim al capacității de 
efort. Antrenorul emerit Ion 
Crisnic apreciază că în lot exis
tă o bună atmosferă de lucru, 
că sportivii sînt animați de do
rința de a obține rezultate bune 
în confruntarea ” *■* *
pregătesc cu multă 
cea mai bună dispoziție 
se află Stelian Morcov, 
Șimon, Petre Coman 
Anghel, dar în timpul 
mai rămas pînă la ora 
olimpic, acestui grup li 
alătura si ceilalți candidați la

Vasile Iorga, 
si tînărul Con- 
participant pen- 
la o competiție

olimpică și se 
ambiție. în 

de luptă 
Ladislau 
și Gigei 

care a 
startului 
șe vor

gloria olimpică : 
Enache Panaite 
stantin Măndilă, 
tru prima oară 
de nivel mondial.

Firește, pentru luptătorii de la 
„libere*4 concursul olimpic va fi 
mult mai dificil, datorită răspîn- 
dirii mai mari a acestui stil pe 
celelalte continente, dar sportivii 
noștri sînt 
saltul valoric 
ultimii ani.

deciși să confirme 
realizat de ei în

Mihai TRANCĂ

Pentru toți sportivii lumii, 
Montrealul este, deocamdată, o 
perspectivă. Peste o lună, însă, 
cei mai 
trăi cu 
pe care 
pice o . 
zile, observarea unei tabere de 
antrenament oferă 
lui aspecte inedite, 
planul exercițiilor. 
lor tehnice, cît pe 
ticipării afective a 
sportiv la pregătire.

Am constatat acest lucru cu 
două zile în urmă, asistînd la 
un antrenament al boxerilor 
noștri. Fără să fi dispărut bu
na dispoziție, 
executate acum 
gravitate, cu o 
conștiinciozitate 
plimentele“ nu mai sînt solici
tate de antrenori ci... furate 
de sportivi. Parcă nimănui 
nu-i mai arde de glumă. Nici 
chiar lui Simion Cuțov, băia
tul tentat mai mereu să ia lu
crurile ușor... Se pregătește 
alături de fratele său Calistrat, 
trăgînd cu ochiul și la ceilalți 
colegi : nu care cumva vre
unul să rămînă în sală mai

buni dintre ei o vor 
intensitatea maximă, 
numai Jocurile Olim- 

pot genera. în aceste

reporteru-
Nu atît pe 

al execuții- 
cel al par- 

fiecărui

exercițiile sînt 
cu o oarecare 

atenție și o 
deosebite. „Su-

mult decît < 
ministrează 
nament nist 
putea însem 
k.o. La fel 
și Costică 1 
lui Vasile 
Ciochină si 
ude leoarcă 
unul nu ar 
cuprins obo 
mai „în ori 
cele trei „i 
Gruescu. II 
Niță Robu. 
re dintre e 
pentru Mon 

„Greul" 
rios ca Jotc 
toate dKiu 
emerit Con 
doi se prea; 
me împreur 
si maestrul 
mism mase

Antrenor» 
coordonator 
J.O., privai

POTENȚIALUL DE
Cu întrecerile Balcaniadei de îa 

București selecționata olimpică de 
polo a României a încheiat seria 
celor 5 teste dinaintea J.O. Rezulta
tele acestora — locul III la Amers- 
foort (Olanda) și Cluj-Napoca, locul 
II la Chiavari (Italia), locul IV la 
Budapesta și locul I la București — 
confirmă din plin valoarea echipei 
țării noastre, capabilă — în orice 
confruntare de amploare — să joace 
de la egal la egal cu cele mai 
bune formații din lume. In cele 5 
turnee sus amintite poloiștii români, 
aflați în plină perioadă pregătitoare, 
au întîlnit, fără excepție, toate re
prezentativele de frunte ale acestui 
sport, și cu excepția unei singure 
partide (2—7 cu Ungaria în insula 
Margareta) în toate celelalte a ob
ținut rezultate meritorii.

NECESARĂ
MEDALII DE AUR
au exerciții care răspund exi
gențelor internaționale. Tre
buie să se ia toate măsurile ca 
forma sportivă să atingă vîr* 
ful în perioada J.O., astfel ca 
execuția și interpretarea pro
gramului impus și liber ales 
la Montreal să aducă gimnasti
cii noastre succesele pe care 
Ie merită și pe care le doresc 
toți iubitorii sportului.

JOC AL POLOISTILOR - IN CREȘTERE
In competiția 

piscina Dinamo 
tii români au făcut o 
a unui potențial de joc ridicat, 
ales în partidele cu Grecia __
garia. La ediția precedentă a Balca
niadei, jucătorii noștri (locul V la 
C.M. de la Caii) 
3—3 cu Grecia, [ 
piardă, în mod r 
Bulgariei cu 5—4.
„tricolorii" n-au 
concesie adversarilor 
concentrat în suficientă 
supra partidelor și, făcînd 
unei lăudabile ambiții, și-au 
partenerele de întrecere de o 
nieră categorică. Chiar și in derby-ul 
competiției, meciul cu Iugoslavia, 
românii au avut momente de joc 
bun, iar dacă foștii campioni olim
pici s-au întors la Belgrad cu o 
,,remiză" (3—3) la care sincer vor
bind — cel puțin așa ne-o declara
se — antrenorul Vlaho Orlici nu se 
prea așteptau, urmărind 
anterioare ale iugoslavilor, 
se datorează mai mult...
noștri.

Așa cum subliniam 
întîlnirii respective, 
altfel mai toate
loiștii români și
ultimii 6 ani, a fost extrem de dis
putat din prima și pînă în ultima
secundă. Reprezentanții noștri au 
greșit însă, după părerea noastră, 
din punct de vedere tactic, și asu
pra acestui lucru am vrea să insistăm 
puțin, iar într-o serie de ocazii din
tre cele mai favorabile (chiar și 
penalty-uri), unii jucători au 
cu o inadmisibilă ușurință.

Spre deosebire de meciurile 
Bulgaria sau Grecia, cînd po 
români au mizat în principal 
arma puternică a contraatacului, 
a dus fie la goluri spectaculoase, fie 
la situații de superioritate numerică 
(Rus, D. Popescu, Schervan au avut

recent încheiata la 
din Capitală poloiș- 

nouă dovadă 
mai 

și Bul-

(locul V
) nu reușeau decît 
pentru ca apoi să 
neașteptat, în fața 

De această dată 
o 

s-au 
a-

mai fâcut nici 
balcanici, 

mâsurâ 
proba 

întrecut 
ma-

partidele 
aceasta 

iucâtorilor

și în 
derby-ul, 

jocurile dintre 
cei iugoslavi

cronica 
ca de 

po- 
din

doua 
ratat

CU

o mare contribuție), în meciul 
Iugoslavia sportivii noștri au negli
jat (pentru a cita oară ?) indicațiile 
precise primite de pe margine, an- 
grenîndu-se în jocul care convenea 
cel mai mult adversarilor : pase nes- 
fîrșite spre „centrul fix" care erau 
interceptate (normal, dacă ne gîndim 
la gabaritul iugoslavilor) sau 
puteau fi fructificate datorită 
raze de acțiune și mișcare 
torilor foarte limitată. ~ 
noștri ar fi înotat mai mult, 
mod firesc și-ar fi forțat adversarii, 
mult mai greoi, la un efort sporit, 
iar șansele de a prinde descoperită 
defensiva iugoslavă ar fi fost — im
plicit — mai mari. în plus, trebuie 
să le reproșăm jucătorilor români și 
lipsa de decizie în participaroa colec
tivă la contraatac ; în mai multe rin- 
duri, ei au încercat asemenea acțiuni, 
dar faptul că doar doi sau trei ju
cători au înotat rapid (cu sau fără 
minge) spre poarta adversă a permis 
sportivilor iugoslavi să se regrupeze 
și să se organizeze tot atît de repe
de pe liniile din fața propriei porți.

în final și cîteva aprecieri despre 
jucătorii utilizați. De această dată 
Nastasiu și C. Rusu s-au ridicat pes
te coechipierii lor printr-o comportare 
constant bună, atît în atac, cît si 
în apărare. Foarte utili, dar cu re
surse care pot fi mult mai eficient 
exploatate — D. Popescu, Schervan și 
V. Rus (în revenire). în acțiunile lui 
Zamfirescu se resimte lipsa jocurilor, 
dar ajutat de coechipieri și de an
trenor, el se poate repede reintegra 
în ,,7"-le de bază. Sub așteptări — 
evoluțiile lui I. Slavei, Răducanu 
(lipsiți de curaj) și CI. Rusu (lipsă 
de maturitate), iar cei doi portari, 
FI. Slâvei și D. Spînu, cu cîteva 
tervenții salutare, nu s-au ridicat 
tuși peste un nivel mediu.

nu 
unei 

a jucâ- 
. Daca poloiștii 
mai mult, în

Simion Cu 
la J.O. Ani

in- 
to-

Adrian VASILIU

activitate, 
la altul, dî 
poziții 
părul în s 
si în colțul 
turiseste. J 
la cinci O 
sinki. Mei 
dad de Me 
turneu <J 
compara c 
o altă con 
pe capul 
puțin timp 
sini cu ma 
dicul lotul 
viei, poate 
suflare că 
c-îtcva sute 
că altul b 
că unul n 
furiș... Și 
văd clar 
că e în
cu b&cerii. 
seama, îni 
toti...

TOR DE ORIZONT ÎN LOTURILE DE CAIAC
(Urmare din pag. a 3-a)

tonul fruntaș, cel al candidați- 
lor la medalii în proba de 1 000 
m. Sîntem, în același timp 
convinși că el are mari resur
se de a-și valorifica în actuala 
etapă de pregătire posibilități
le și experiența și pentru pro
ba de 500 m, în care rămîne 
— după părerea noastră — 
unul din favoriți. Dintre cei
lalți canoiști se detașează Gh. 
Danilov și Gh. Simionov, un 
echipaj consacrat, cu o valoa
re constantă, un exemplu de 
muncă și pregătire 
rentă.

Un „tur de orizont" 
pele de caiac (băieți si fete) 
ne indică, de asemenea, repere 
îmbucurătoare. în prim-plan se 
situează, firește, Vasile Dîba, 
dublul campion al lumii de la 
Ciudad de Mexico, care — la 23 
de ani — visează să cucerească 
la Montreal primul titlu olim
pic din istoria caiacului^româ
nesc. O dorință puternică, fier
binte, fundamentată pe rezul
tate excepționale realizate ia 
ultimele campionate mondiale, 
pe o muncă intensă de pregă
tire pentru Jocurile Olimpice 
de la Montreal. în această 
splendidă cursă a consacrării

perseve-

în gru-

olimpice, Vasile Dîba a și ob
ținut un succes, reușind să-și 
îmbunătățească substanțial re
zistența în regim de viteză, 
ceea ce i-a creat posibilitatea 
unei victorii în finala de K 1 
— 1 000 la „Regata Moscova", 
probă în care de mulți ani re
prezentanții noștri n-au reușit 

primele 3 
nu uităm că 

i principal, 
de sprint 
zile, tînă- 

îsi perfec- 
pregătirea, 

multe 
la

să se claseze în 
locuri ! Dar, să 
Vasile Dîba este. în 
specialist al probei 
— 500 m. în aceste 
rul nostru 
ționează cu 
gîndindu-se 
speranțe la 
Montreal. îndeosebi la cele cu 
principalii lui adversari — 
Perri (Italia), Helm (R.D. Ger
mană), Sledziewskj (Polonia), 
Saporenko sau Lisiunov (Uni
unea Sovietică). Csapo (Unga
ria) și alții. Echipa iul de ca-iac 
dublu (Larion Serghei — Poli
carp Malîhin) a muncit mult, 
susținut, pentru ridicarea valo
rică și omogenizarea completă 
si în prezent îsi realizează cu 
bune rezultate ultimul obiectiv 
important al pregătirilor olim
pice — creșterea vitezei de de
plasare pe ultima parte a 
curselor de 500 si 1 000 m. Pen
tru proba de K 4, principalii

caiacist
migală 
cu tot mai 
întrecerile de

candidați la titularizarea olim
pică sînt Mihai Zafiu, Roman 
Vartolomeu. Nicușor Eșanu, 
Neculai Simionenco, B. Bor- 
bandi, dar și alți caiaciști din 
componența actuală a lotului.

în probele de caiac fete ar 
mai fi. poate, nevoie de unele 
confirmări, dar la această oră 
apare limpede faptul că noul 
echipaj de dublu
Agafia Orlov și Nastasia Ni- 
chitov (locul II la _ 
Moscova", într-o companie ex
trem de valoroasă) se află în 
plină ascensiune și că, la sim
plu, Maria Mihoreanu. în ciu
da unor anumite fluctuații de 
formă, rămîne una din candi
datele la locurile fruntașe ale 
acestei probe.

Așadar, un lot cu doar 3 
participanți la Jocurile Olim
pice anterioare (Ivan Patzai- 
chin — a treia prezență — 
Larion Serghei și Policarp Ma- 
lîhin) si mulți debutanți care, 
însă, în ultimii ani si-au în
scris numele pe tabelul învin
gătorilor și al laureațîlor Ia 
campionatele mondiale. O e- 
chipă care s-a pregătit cu sîr- 
guință, perseverență și răs
pundere (sîntem convinși că o 
va face și în continuare, pînă 
la startul olimpic) și care va

format din

„Regata

încerca, I 
nă un bil 
cil mai si 
rile cu pil 
Uniunii S 
mane. Un 
echipaje 
Spania, i 
It. F. G. 
Xu exclud 
prizele pe 
în cele 1 
alte cehip 
erate sau 
cute pină 
din S.U.A 
Japonia ș

știm ci 
firea, eu 
locurile f 
> xtraordir 
Valul pc 
apărut. în 
tivi cu n 
produce s 
olimpice 
dar. CU . 
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fflll ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR LA J. 0. DE LA MONTREAL!
ȘI CROȘEE

GONG
SCRIMA Șl MODELUL 1975 POPAS ATLETIC LA CELJE,

ic ad- 
antre- 
ire ar 
îte un

îorghe 
e sînt 
i. nici 
că l-a 
parcă 

i sînt

si 
ca

se-

^dblui 
. Cei
i vre
mi cît 

opti- 
fcmoic. 
rPopa,

Antrenorii Ion Popa, Ion 
Chinac, Constantin Dumitrescu, 
Adrian Teodorescu și Ion Zlă- 
taru lucrează cot la cot cu 
sportivii. Se vorbește tot mai 
mult de individualizare ’ si de 
ambiția de a obține la Mont
real mai mult decît la Miin- 
chen. Boxerii nu fac declamații 
sforăPoare. dovadă că știu 
de dificile vor 
Dublul campion european Si
mion Cuțov ne 
totuși că dorește foarte mult o 
medalie olimpică. Știe. însă, că 
pentru a o cuceri îi va avea 
de înfruntat, printre alții, poa
te, și pe sovieticul Valori 
Lvov, pe polonezul Ryszard 
Tomczyk, pe cubanezul Bien- 
venido Lazo și... „cine știe cîți 
or mai fi puternici, dar nu-i 
cunosc0. Calist^at Cuțov pri
vește întrecerile olimpice de la 
Montreal cu sobrietatea unuia 
care a mai trecut prin focul 
ringului olimpic. Ne amintește 
de medalia de bronz obținută

cit 
fi întrecerile.

mărturisește

at Europei, ișt pregătește debutul 
Ion Popa îl asista cu deosebită atenție. 

Foto : Vasile BAGEAC

om

jpbit 
«ament 
e măr- 

acum 
i Hel- 
, Ciu- 
en. Un 

poate 
u nici 
a stau 
rămas 

1 folo- 
°. Me- 
Kado- 
jintr-o 
sr are 
i plus, 
ă apă, 
liți pe 
re „se
crede

la J.O. din 1968. Vrea să ob
țină acum una mai strălucitoa
re. Proiecte și-au făcut si cei
lalți boxeri români. Seriozita
tea cu care se pregătesc ne-a 
convins că vor face totul pen
tru obținerea victoriei, că „pa
sul înapoi" nu va fi făcut de- 
cît cu scopuri tactice...

Le dorim tuturor mult, suc
ces !

Petre HENȚ

Scrima a avut un sezon pre- 
olimpic^ fluctuant, majoritatea 
componenților loturilor repre
zentative avind, la această oră, 
înscrise pe fișele comportării 
lor niște sinusoide. Dar 
ce părea alarmant la un mo
ment dat, punind chiar_
semnul întrebării, acum o lună 
de zile, participarea unor arme 
(floretă masculin și spadă) a 
apărut recent, după puternicul 
turneu de la Budapesta al ță
rilor socialiste, într-o nouă lu
mină. Ba 
spune, pe 
zultate, că 
zibil acel 
încă de la 
către factorii 
pregătirile loturilor olimpice 
scrimă și care este menit 
marcheze apropierea vîrfului 
de formă, planificat riguros 
pentru perioada Jocurilor O- 
limpicc (a doua jumătate a 
lunii iulie).

De altfel, dintre disciplinele 
olimpice prezente la Montreal, 
scrima beneficiază de o cal
chiere a intervalului de timp 
destinat, prin tradiție, campio
natelor mondiale, peste datele 
la care urmează să se desfă
șoare lupta pe planșele cana
diene. Ceea ce a și determi
nat forul nostru dc resort să 
ia ca model perioada similară 
de pregătire din anul trecut, 
cînd scrima 
prezentat în 
pesta, la ediția 1975 a Campio
natelor Mondiale, 
nivel, obținînd o 
aur (Ecaterina Stahl, 
retă feminin), două de bronz 
(echipele de floretă feminin și 
sabie) și un loc 6 (echipa mas
culină de floretă). „Bineînțeles 
că optind pentru o aceeași pla
sare a accentelor pe durata 
procesului de pregătire ca și 
in anul trecut, mergind chiar 
la păstrarea acelorași locuri de 
pregătire în comun, sperăm să 
nu ne întoarcem de la Jocu
rile Olimpice cu un bilanț mai 
slab“ 
Tepșan, 
române de ___
trebarea noastră vizînd dema
rajul greoi al floretiștilor și 
spadasinilor, randamentul prea 
oscilant al sabrerilor, depinzînd 
prea mult de prezența liderului 
lor, Dan Irimiciuc, precum și 
la replica neașteptat de palidă 
a tinerelor floretiste în com
petiția pentru selecție, dînsul 
ne-a răspuns că antrenorii lotu
rilor nu și-au propus ca scop în

ceea

sub

mai mult, se poate 
baza ultimelor re- 

a început să fie vj- 
crescendo, invocat 

începutul anului 
responsabili

de 
cu 
de 
să

românească s-a 
iulie, la Buda-

la un înalt 
medalie de 

la flo

ne-a spus Dionisie 
secretarul Federației 

;crimă. Iar la in

„VIZEZ UN LOC PRINTRE PRÎMII 6!

-ți jiiri 
ște pe

i obți- 
aloros,

iții ale 
. Ger- 
multe 
Italia, 
lgaria, 
ia ș.a. 
ci sur- 
■oduce, 
ice, și 
consa- 
cunos- 
it cele 
stralia, 
Janada.

De doi ani, Dragomir Clorosîan 
s-a pregătit cu o deosebită inten
sitate pentru a obține performan
țe de valoare mondială. Grație 
muncii perseverente și îndrumă
rilor primite din partea colectivu
lui de antrenori, în frunte ?u 
Lazăr Baroga, el a putut înregistra 
unele progrese. Citeva cifre sînt, 
credem, edificatoare : 1973 
kg la cat. ușoară ; 1974 — 275 kg 
la cat. ușoară ; 1975 — 307,5 kg 
la cat. semimijlocie și 1976 —
315 kg la cat. semimijlocie. Anul 
acesta, la „Cupa Dunării** și apoi 
la campionatele naționale de la 
Galați, Cioroslan a obținut 315 
kg, rezultat de valoare mondia
lă, pe care dacă l-ar fi realizat 
la Moscova, la campionatele mon
diale și europene de anul trecut 
sau la Berlin, la cele continen
tale de anul acesta, i-ar 
locul șase.

„Rezultatul de 315 kg 
mulțumește ! Doresc mai 
sper să realizez 320 kg 
la „smuls** și 180 kg la „arun
cat"). La antrenamente am și 
obținut aceste rezultate și mă 
voi strădui să le realizez și pe 
podiumul olimpic al arenei

230

fi adus
ri u mă 
mult și 
(140 kg

lăți la 
crescut 
t ni- 
că au

;, spor- 
l de a 
rarhiile 
inchen, 
4E VA

*CER- 
E TO-

4 ȚA- 
DE LA 
CUCE- 
JLTOR

sțne rezultate deosebite înain
tea J.O. Ceea ce a primat a 
fost acumularea in timp și 
păstrarea intactă a forțelor (fi
zice, psihice și tehnico-tactice) 
pentru „explozia" finală de pe 
planșele de la Montreal. Dar 

. că acest proces a fost departe 
de un slatu-quo, mai ales in 
privința desemnării celor ce vor

ANA PA3CU : ,,Mă aflu acum 
în preajma celei de a cincea 
participări la Jocurile Olimpi; 
De la Roma — 1960 și pinâ la 
Montreal — 1976, floreta
ninâ mondială a parcurs 
drum ascendent, încercările 
de a sparge plafonul ,,scrimei de 
salon" fiind încununate de 
ces. Fără a-și 
de tehnicitate, 
proba feminină 
venit mult mai 
tînd din plin o 
și psihică fără 
dacă exigența 
a crescut, 
la medalii 
fel, fiind 
gen ca 
vinsă 
face și

r.e.

femi-
un 

sa'e

suc- 
amprenta 
stilistică,

pierde 
latura 
de floretă a de- 
combativă, solici- 
pregătire fizică 
fisuri. Dar chiar 

marii Derformante 
plutonul candidatelor 
nu s-a micșorat de 

chiar acum, mai omo- 
niciodată. Sînt însă con- 

că echipa României îsi va 
la Montreal datoria".

LA BALCANIADĂ...
Intre 23 și 31 

iulie, pe pista de 
tartan 
stadion 
parcul 
neuve 
real, în fața unor 
tribune puțind cu
prinde 70 000 
spectatori, la 
care reuniune, 
mai buni atleți din 
lume își vor mă
sura forțele într-o 
competiție — se 
pare — fără pre
cedent în istoria 
Jocurilor Olimpice, 
în însăși istoria 
atletismului. Ac
tualul sezon de 
concursuri a mar
cat pentru atletism 
o adevărată explo
zie a rezultatelor, 
fiind pur și sim
plu bulversate re
corduri mondiale 
și continentale, în
registrate o sume
denie de perfor
manțe de-a drep
tul excepționale. 
Aproape că 
existat probă 
care nivelul 
formanțelor să nu 
fi depășit — de pe 
acum 
valoric 
in anii 
despărțit 
de la Munchen de 
Montreal.

Această veritabilă „furtună44 
în atletismul internațional, care 
a 'evidențiat și foarte multe nu
me noi 
(aproape 
ani sau 
urmă) a 
și atletismul românesc, 
prezentanții săi. Acum, cu pu
ține zile înaintea startului olim
pic, bilanțul mondial al sezo
nului 1976 cuprinde la 
probe și pe cițiva dintre atlcții 
noștri de frunte. Astfel : Nata
lia Mărășescu este prima 
formeră 
(4:01,2),

a noului 
olimpic din 

Maison- 
din Mont-

60 de metri,
seriozitatea

Zorgo așteptăm rezultate peste 
pe măsura pregătirilor efectuate 

cu toată

reprezenta scrima românească, 
nu toți care au fost la C.M. 
de la Budapesta răminînd titu
lari și pentru J.O.

Că sezonul preolimpic arc în 
scrimă o tentă specifică în 
ceea ce privește „amalgamarea44 
șanselor principalilor 
denți la titlurile olimpice, 
reieșit cu pregnanță și 
coste ultime luni. Iată 
exemple. Fiecare din 
concursuri masculine de 
ale sezonului a revenit 
alt scrimer cu veleități 
diurn („Martini44 
lui Talvard, 
sovieticului 
pesta 
„Giovannini*4 
Koziejowski, 
socialiste44 — 
în afara palmaresului rămînînd 
campionul mondial Noel și co
echipierul său, Pietruszjza. Iar 
sovieticul Rouziev, după ce a- 
junge în finală 
doar peste o 
eliminat din 
Budapesta ! O 
intîlnim și la 
avind ca protagoniști. între fi
nale și... eliminări premature, 
pe Belova, Refto, Sidorova, 
Stahl, Schwarzenberger, Pa seu, 
Palm, Collino (floretă feminin), 
Maffei, Sidiak, Marot, M. A. 
Montano, Irimiciuc, Nazlîmov, 
Krovopuskov (sabie), Lukomski, 
Pusch, lorgu, lacobson, Kolc- 
sonay (spadă).

Și o remarcă generală — și 
edificatoare — asupra loturilor 
olimpice ale României : din 
cei 18 reprezentanți ai scrimei 
noastre, 10 vor fi prezenți pen
tru prima dată la o asemenea 
mare confruntare.

preten- 
a 

în a- 
cîteva 
marile 
floretă 

unui 
la po- 

francezu- 
„A. Rommel44 — 

Romankov, Buda- 
francczului Flament, 

—- polonezului 
„Turneul țărilor 
românului Kuki),

ia „GiovanmnD. 
săptămînă este 

primul tur. la 
situație similară 
celelalte arme,

nivelul 
înregistrat 

caro au 
Jocurile

cele de la

de candidați olimpici 
nesemnificative cu doi 
chiar cu un an în 

cuprins, in mod firesc, 
pe re

unele

Paul SLÂVESCU

Saint Michel, dorind un rezultat 
superior actualului meu record și 
să mă clasez printre primii șase 
din lume“.

ner- 
a lumii la 1500 ni 
Gheorghc Ccfan este 

aL doilea la 3000 m obstacole 
(8:16,2), Maricîca Puică a cin
cea la 1500 m (4:06,1), Argen
tina Menis și ca a cincea la 
aruncarea discului (67,96 m), Ilie 
Floroiu al șaptelea la 10 000 m 
(28:06,6). Alți atlcti români 
Paul Copu la 3000 m obstacole 
(8:26,6), Virginia Ioan și Cor
nelia Popa la înălțime (ambele 
1.87 m). Doina Spînu la lun
gime (6,60 m). Mariana Suman 
la 800 m (2:00,4), Valeria Ște- 
fănescu la 100 mg (13,1), Eva 
Zorgo la suliță (59,22 m) dețin 
și ei poziții fruntașe care pot 
fi ameliorate în perioada ur
mătoare, atît prin eforturile

proprii 
nume 
Jocurile 
gulamentuluî, o țară poate fi 
reprezentată doar de 
trei atleți !

Atlcții noștri, aflați 
lalți sportivi români 
linie dreaptă a pregătirilor, vor 
susține zilele următoare, mai 
precis vineri, sîmbătă și dumi
nică, ultimul lor test do veri
ficare oficială, în cadrul unui 
mare concurs internațional. Este 
vorba do participarea lor la 
Jocurile Balcanice de seniori 
programate la sfîrsitul săptă- 
mînii în localitatea iugoslavă 
Celje. Este deci o foarte bună 
ocazie pentru toți selectionabi- 
lii noștri olimpici de a realiza 
prestații cit mai bune, cu atît 
mai mult cu cît ci voi' avea 
adversari redutabili din Bulga
ria, Iugoslavia, Grecia și Tur
cia. Nutrim speranța că atleții 
noștri vor fi în măsură să se 
evidențieze din nou la Balca
niadă, adică să obțină victoria 
pe echipe, așa cum au lăcut-o 
în ultimii doi ani la Sofia și 
la București, dar să și înregis
treze rezultate individuale de o 
valoare cît mai ridicată, îa ve
derea J.O.

cît și datorită unei a- 
situații. aceea că la 
Olimpice, potrivit re

cel mult

ca și ceî- 
pe ultima

Romeo VILARA

încheierea competițiilor preolimpice de canotaj masculin

■A.

UN ECHIPAJ ROMANESC (4 rame f.c.) PROMITE
Prima concluzie care se impu

ne la încheierea seriei de testări 
preolimpice, este aceea că schi
fiștii din R. D. Germană domină 
în mod categoric toate probele, 
cu excepția celei de 2 vîsle, a- 
vînd deci șanse teoretice să ob
țină la Montreal 7 medalii de aur 
din cele 8 posibile. Dominarea 
canotorilor din R. D. Germană 
s-a extins acum și asupra probei

CINE VA EI CEL DE AL TREILEA PENTATLONIST ?
Pe măsura ce se apropie ora 

tului olimpic, în tot 
cipline ,.explozia 
un fenomen la 
mele concursuri 
arată că acestui 
se supună și 
în care, după 
te rezultatele se măsoară cu ruleta 
sau cu cronometrul. Aceasta înseam
nă, însă, că pregătirea viitorilor 
competitori olimpici a atins un grad 
ridicat, mulți sportivi și multe echipe 
fiind gata să aspire la pozițiile 
fruntașe ale ierarhiei mondiale.

Pentatloniștii noștri fruntași 
află, și ei, în plin efort de finisare 
și de definitivare a pregătirilor în 
vederea Jocurilor Olimpice, animați 
de dorința fermă de a repeta per
formanța remarcabilă obținută acum 
doi ani la C.M. de la Moscova, 
unde au cucerit medalia de bronz pe 
echipe. Fără îndoială, condițiile de 
astăzi sînt diferite, alții vor fi și

mai multe 
rezultatelor" 

ordinea zilei, 
internaționale 

curs a trebuit 
pentatlonul m< 

cum se știe, nu

se

sportivii chemați să apere culorile 
patriei. Recentele campionate interna
ționale ale țării noastre ne-au arătat 
că, așa cum ne și așteptam, Dumitru 
Spirlea și Constantin Călina 
oameni de bază ai tripletei, 
realizind comportări meritorii 
trecerea ’ “ “ ‘ ‘ ' \ '
campion a obținut în toate probele 
punctaje 
Constantin Călina doar 
a atins acest barem, 
loarea concursului 
capitala țării noastre, 
firma că aceste rezultate sînt 
și ele pot constitui o premisă 
tru o comportare remarcabilă 
la J.O.

Problema care se ridică cu 
tate este însă alta : 
de al treilea component al 
în ultimele întreceri au fost 
atît Alexandru Naghi, cît 
Galovici, ambii avind însă 
contradictorii, cu evoluții

râmîn 
ambii 

în în- 
amintita. Multiplul nostru

de peste 1 000 p, 
la cros 

Dată fiind 
desfășurat 

se poate 
bune 
pen-

Și

iar 
nu 
va
in 
a-

acuî- 
cine va fi cel 

echipei? 
verificați 
și luliu 
orestatii 

diferite de

la un concurs la altul, sau chiar cu 
oscilații prea mari pe parcursul ace
leiași competiții, luliu Galovici are 
două probe bune (înotul și crosul), 
în timp ce Naghi pare a fi mai 
constant pe toate cele cinci probe 
In aceste condiții, nu ni se pare exa
gerată ideea de a fi luat în vede 
rile selecționerilor și juniorul 
Vasile Nemețeanu, cu o comportare 
generală bună în ultima perioadă, 
atît în străinătate cît și la recentele 
campionate internaționale. De modul 
în care va fi rezolvată problema 
celui de al treilea component al 
echipei depinde în mare măsură si 
rezultatul care va putea fi obtinut 
la Jocurile Olimpice. Un lucru este 
însă cert : sportivii noștri au puterea 
de a se mobiliza, de a lupta cu toa
te forțele, cu toată dăruirea, pentru 
obținerea unui rezultat cît mai bun.

M. CONSTANTIN

de schif simplu, unde Joachim 
Dreifke a reușit la Griinau o 
victorie surprinzătoare, dar foar
te categorică, în fața deținătoru
lui titlului suprem, vest-germanul 
Peter-Michael Kolbe, 
urmă a și renunțat, 
a doua confruntare 
torul său, preferind 
cursul de duminică 
zeze pe Dreifke de pe;.. 
Cealaltă probă în care _ 
din R. D. Germană nu dețin 
titlul mondial este 44-1 rame. 
Dar, în acest sezon, ei au reu
șit să învingă de două ori con
secutiv în ..Regata Moscova** e- 
chipajul sovietic, care a cucerit 
la C.M. de la Nottingham meda
liile de aur. In fine, ar mai fi 
de notat faptul că schifiștii din 
R. D. Germană nu s-au întîlnit 
în sezonul preolimpic cu echi
pajul de 8 1-1 al Noii zeelande, 
adversar extrem de 
dar că 
cursele finale la Moscova si 
Griinau 
o formă

Primul 
mânești, 
real cu 
4 rame 
Simion, 
Ștefan 
Marcînd 
formă de la competiție la com
petiție, echipajul lui Nicolae Si
mion (un stroc de autentică va
loare si clasă internațională) a 
urcat pînă pe locul TI în ierar
hia mondială a probei, loc obți
nut în cursa finală dc la Grii-

Acesta din 
de altfel, la 
cu învingă- 
ca în con-
să-1 anali- 

mal ! 
sportivii

8 1-1 
extrem 
după cum au cîștigat 

__ ’ _ ' — ----- : la 
— ei dețin o valoare și 
deosebite.
dintre echipajele ro- 

care pornește la Mont- 
șanse mari, este cel de 
f.c. format din Nicolae 

Dumitru Grumezescu. 
Tudor si Ernest Gali, 
o vizibilă ascensiune de

puternic.

aici 
in

nau. Este 
mințim că _ 
petiției de îa Berlin 
de 4 rame f.c. ar fi putut rea
liza încă un rezultat de presti
giu dacă o defecțiune tehnică
(ruperea unui furchet) nu ar fi 
făcut imposibilă continuarea 
cursei. Maniera în care 
Grumezescu, Tudor si 
concurat în finală, pe 
contra de peste 6 m/s, < 
sionat tribunele și pe t_,_ 
cialiștii prezenți. S-a și spus că 
în condiții de „calm plat** echi
pajul R. D. Germane nu mai 
putea avea certitudinea victoriei.

Cea de a doua echipă în care 
puneau speranțe era schiful 

din Ilie Oanță și 
Era, pentru că 

după trei mari 
internaționale — 

Moscova si Griinau

momentul sâ a- 
prima zi a com- 
~ ” echipajul

* Simion, 
Gali au 
un vînt 

a impre- 
toți spe-

se .
2 f.c. format 
Petre Ceapura. 
la această oră, 
competiții 
Mannheim,
— nu ne putem declara nici pe 
departe mulțumiți de evoluțiile 
acestui cuplu.

în sfîrșit, la schif simplu, re
prezentantul nostru Walter Lam- 
bertus poate reuși, cu o serioa
să pregătire în răstimpul rămas, 
ca la J.O. de la Montreal să se 
claseze pe o poziție bună. El a 
dovedit în acest sezon că are 
calitățile și posibilitățile nece
sare, reușind la Mannheim un 
excelent loc II.

Despre garnitura feminină vom 
vorbi după „Regata Snagov**, 
care se va desfășura mîine și 
sîmbătă.

Horia ALEXAND1ESCU



O LUNĂ PÎNĂ LA JOCURILE OLIMPICE • O LUNĂ PÎNĂ LA JOCURILE OLIMPICE • O LUNĂ PÎNĂ LA JOCURILE OLIMPICE

OBIECTIVE MAXIMALE PENTRU ECHIPELE 
NOASTRE REPREZENTATIVE DE HANDBAL

JJ INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI
AU PREFAȚAT

Jocurile Olimpice de la 
Montreal programează, pentru 
prima oară la handbal, atît în
treceri masculine, cît și femi
nine. 12 formații — la băieți 
si 6 — la fete își vor disputa 
titlurile olimpice în cadrul 
unor turnee programate între 
18 și 28 iulie la Montreal, 
Sherbrooke si Quebec. Cele 18 
formații s-au calificat din pes
te 60 de candidate.

La fete se joacă după siste
mul fiecare cu fiecare, iar la 
băieți — după preliminariile 
din grupe — se dispută finale 
pentru stabilirea clasamentu
lui.

La ultima ediție a J.O. — 
Miinchen '72 — clasamentul 
final a arătat astfel (la băieți): 
1. Iugoslavia, 2. Cehoslovacia, 
3. România.

BĂIEȚII SE APROPIE DE 
FORMA MAXIMĂ

Echipa masculină are o sar
cină dificilă la această ediție 
a J.O. Ea trebuie, mai întîi, 
să-și asigure primul loc într-o 
grupă cu contracandidate de 
mare valoare — Polonia, Un
garia și Cehoslovacia (mai sînt 
în grupa B : Statele Unite și 
Tunisia), pentru a se califica 
în finala locurilor 1—2. unde 
va întîlni fie U.R.S.S., fie 
Iugoslavia (care, presupunem, 
vor putea cîstiga grupa A, 
compusă din cele două și Da
nemarca, R.F.G., Japonia și 
Canada). Așadar...

Firește, cînd pornești cu gîn- 
dul să cîștigi ai convingerea 
că drumul nu va fi ușor. Cu- 
noscînd aceasta din nenumăra
tele bătălii care au adus hand
balului românesc o aureolă 
pretutindeni invidiată, federa
ția, antrenorii lotului — Nico- 
lae Nedef și Oprea Vlase — 
si. firește, lotul de sportivi au 
pornit ferm pe calea obținerii 
formei sportive care să le per
mită cîștigarea primului loc. 
La început lucrurile n-au mers 
tocmai așa cum se estima. A- 
fectat de cîteva accidentări 
(Cornel Tudosie, Roland Gu- 
nesch, Adrian Cosma), obligat 
să suporte „grefa" cîtorva ele
mente tinere (Mircea Grabov- 
schi. Alexandru Fdlker ș.a.) lo
tul n-a dat satisfacție nu nu
mai în ceea ce privește rezul
tatul propriu-zis, ci și factura 
jocului practicat. Amplificarea 
muncii, recuperarea parțială 

LA MONTREAL,
MARELE EXAMEN!

(Urmare din pag. a 3-a)

nească un asemenea obiectiv. întărirea organizatorică a 
mișcării sportive românești, în urma Hotărîrii Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român din februarie- 
martie 1973, a creat condițiile unei pregătiri olimpice supe
rioare față de anii trecuți și a deschis perspectiva cuceririi 
mai multor medalii decit la oricare altă ediție postbelică.

De atunci Jocurile Olimpice de la Montreal au devenit 
obiectivul nr. 1 al mișcării sportive românești de perfor
manță. Tentativa sportivilor noștri de a depăși cea mai 
bună realizare de pînă acum la J.O. se va desfășura însă 
în condițiile unei participări valoroase, în creștere, din par
tea tuturor națiunilor, concurența devenind mai mare, mai 
aprigă, decit la oricare Olimpiadă precedentă, lată de ce, 
pregătirea de ultimă oră trebuie făcută cu toată minuțio
zitatea și atenția, fără rabat, fără automulțumire. NICI O 
MEDALIE NU ESTE CÎȘTIGATĂ DINAINTE I Orice punct va 
fi obiectul unei dispute dîrze. Nu totdeauna cîștigă spor
tivul cu cea mai bună performanță anterioară sau cu cel 
mai bun palmares, ci concurentul cel mai în formă, cel mai 
bine pregătit, cel mai ambițios, Ia momentul potrivit al între
cerii. Deci, ViRFUL DE FORMĂ al candidatilor noștri olim
pici VA FI HOTĂRÎTOR ÎN OBȚINEREA MEDALIILOR și_ ' 
aceea un factor aproape la fel de decisiv trebuie 1- 
menținerea stării de sănătate a sportivilor noștri fruntași.

Paralel cu pregătirea sportivă, olimpicii noștri se preocupă 
și de activitățile educative și culturale. Lecțiile despre an
samblul problemelor politice, ale conștiinței și patriotis
mului socialist, aprofundarea politicii externe a partidului 
și statului nostru, expuneri despre Canada, perfecționarea 
limbilor franceză și engleză, vizite și întîlniri cu oameni ai 
muncii în întreprinderi și instituții, vizionarea unor specta
cole, toate acestea constituind un complex armonios de 
preocupări ale loturilor olimpice care vor pleca la Montreal.

Cu 30 de zile înaintea startului olimpic, sintem convinși 
că sportivii, antrenorii și specialiștii care vor alcătui dele
gația României la Jocurile Olimpice de la Montreal vor 
folosi în mod judicios și competent această perioadă, cu 
tot talentul, cu toată capacitatea și dăruirea lor, cu deplină 
răspundere, in ordine și disciplină, CU UN ÎNALT SI CALD 
SIMTĂMÎNT PATRIOTIC PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVE
LOR' OLIMPICE, LA CEA MAI MARE COTĂ POSIBILĂ.

i de 
sâ fie

sau integrală a unor jucători 
(gratie eforturilor C.M.S. și 
ale dr. Const. Șerpe) și. în
deosebi. participarea mai con
știentă a membrilor lotului 
la activitatea de pregătire și la 
consolidarea jocului echipei în 
evoluții cu partenere de valoa
re recunoscută — au redat re
prezentativei României poten-

Alexandru Folker, o veritabilă 
revelație a echipei noastre olim
pice. Foto : Dragoș NEAGU 

tialul real si perspectiva obți
nerii formei maxime în preaj
ma J.O.

Firește, mai sînt carențe, însă 
cei doi antrenori pun un deo
sebit și permanent accent toc
mai pe aceste elemente, mun
cind fără preget pentru omo
genizarea echipei, pentru fruc
tificarea întregului ei potențial.

Șl FETELE NE DAU SPERANȚE

Handbalul feminin, prezent 
pentru prima oară pe afișul 
olimpic, aduce pe scenă prime
le patru clasate la ultima edi
ție a mondialelor, reprezenta
tiva țării gazdă — Canada și 
campioana celorlalte continen
te — Japonia, mai mult ca si
gur. Pentru fetele noastre — 
fără a neglija partidele cu Ja
ponia și Canada — urmează 
aprige dispute cu U.R.S.S., 
R. D. Germană și Ungaria. 
Pentru a cuceri o medalie, așa 

cum și-a propus, reprezentati
va României trebuie să cuce
rească minimum 7 puncte, iar 
pentru a deveni campioană 
olimpică are nevoie de mini
mum 9 puncte.

Antrenorul emerit Constan
tin Popescu se pare că a învă
țat cel mai mult din experien
ța C.M. de la Kiev. El a strîns 
acum în lot tot ce are mai 
bun, în momentul de față, 
handbalul românesc. Și dacă 
în primăvară toată lumea era 
îngrijorată de evoluțiile me
diocre ale naționalei, acum — 
după turneul de la Belgrad — 
speranțele renasc. Echipa își 
găsește personalitate, modali
tăți eficiente de exprimare. Și 
ceea ce este deosebit de im
portant, fetele au început să 
se adapteze la jocul dur prac
ticat In arena internațională, 
să consimtă la un angajament 
total. Poate că și sistemul de
fensiv mai are încă de pus la 
punct unele lucruri, dar prin
cipalele carențe se află în atac.

Conducerea tehnică are obli
gația să analizeze în amănun
țime toate greșelile săvîrsite în 
confruntările-test și să ia mă
suri de eliminare. Timpul este 
scurt, astfel că ritmul trebuie 
accelerat. De asemenea. în ul
timele examene publice (parti
dele cu puternica selecționată 
a Uniunii Sovietice) este nece
sar să se utilizeze în principal 
echipa de bază, pentru crista
lizarea concepției de joc si 
pentru omogenizarea formației 
care va fi folosită la Jocurile 
Olimpice de la Montreal.

Hristache NAUM

TIMP DE 16 ZILE
PE MICUL ECRAN

Paralel cu pregătirile privind 
finisarea bazelor sportive, orga
nizarea tehnică a competițiilor, 
punerea la punct a tuturor pro
blemelor de cazare, de transport, 
de informare, etc, la Montreal se 
pun la punct, in aceste zile, 
ultimele detalii privind televizarea 
celui mai mare eveniment sportiv 
al anului, cea de-a XXI-a ediție 
a J.O. de vară.

Din informațiile primite, reiese 
că transmiterea la televiziune a 
Jocurilor Olimpice va întrece în 
amploare toate manifestările si
milare precedente. Un număr de 
35 de care de reportaj vor fun
cționa zilnic pe bazele olimpice, 
transmițînd pentru circa un mi
liard de telespectatori din în
treaga lume, ceea ce ar însemna 
doborîrea recordului de la 
Miinchen (900 000 000 de telespec
tatori, după statisticile efectuate.1.

Jocurile Olimpice de îa Mon
treal vor fi prelute de televiziuni- 
le naționale din 90 de țâri ale 
lumii și vor fi comentate, de la 
fața locului, de aproximativ 700 
de radio și telecomentatori acre
ditați.

După cum s-a anunțat, tele
spectatorii români vor putea ur
mări, intre 17 iulie și 1 august, 
numeroase reportaje de la J-O. 
atît in transmisiuni directe cit și 
sub forma unor ample reportaje 
înregistrate, după un program 
care urmează a fi definitivat și 
comunicat. In linii mari, putem

Carnet OL IM PIC
INAUGURAREA PARCULUI 

OLIMPIC

Parcul olimpic de la Mont
real, unde se află principalele 
baze sportive (stadion, piscină, 
velodrom), a fost predat Co
mitetului de organizare a celei 
de-a 21-a ediții a Olimpiadei 
de vară. La festivitate au fost 
de față președintele C.O.J.O., 
Roger Rousseau, primarul ora
șului Montreal, Jean Drapeau, 
alte oficialități sportive cana
diene.

„CINTECUL JOCURILOR"

în Canada a fost lansat un 
concurs național pentru „Cînte- 
cul Jocurilor". Scopul întrece
rii este de a găsi un cîntec ca
re, cu ocazia ceremoniei de în
chidere a Jocurilor Olimpice, să 
transmită lumii întregi senti
mentele de prietenie ale popu
lației canadiene, stîrnite de 
grandiosul eveniment la care 
urmează să asiste. Concurenților 
li se cere sâ respecte forma și

CONCURSUL DE TIR DE LA J.O.
Cu minusurile și plusurile lor, Campionatele internaționale de tir 

ale României și „Marele premiu Carpați" la talere și-au atins 
scopul specific, anul acesta — acela de concurs preolimpic. 
Ele au fost, prin anvergură, o întrecere internațională de larg 
interes și de mare utilitate pentru toți participanta. Mai rugit chiar, 
federațiile naționale din Mexic, Franța și Italia și-au definitivat, 
acum, la București, loturile olimpice.

LA PUȘCA LIBERA 60 F 
CULCAT victoria, cu 599 p, a 
lui Nicolae Rotaru este, desi
gur, foarte prețioasă și impor
tantă prin aceea că demon
strează capacitatea actuală a 
campionului nostru de a realiza 
un rezultat bun și într-o com
panie internațională valoroasă, 
pe timp neprielnic, nu' numai 
într-un concurs intern și cu o 
lumină puternică (în aprilie, la 
„Cupa primăverii", Rotaru a 
obținut 600 p). Sigur, această 
realizare nu înseamnă și o cer
titudine pentru J.O. Totuși rea
lizarea lui Rotaru este o pro
misiune.

TALERELF.-TURN revin în 
actualitate și aceasta, datorită 
timișoreanului Adalbert Oster, 
recentul medaliat cu bronz la 
C.E. din Cehoslovacia. E ade
vărat că, la „Marele premiu 
Carpați", el s-a clasat al cin
cilea, în urma unui baraj aprig 
cu alți trei trăgători (Korge din 
R.D.G., Castrillo și Ruben din 
Cuba). Dar cifra înregistrată de 
el — 196/200 t — a fost a doua 
din concurs și este valoroasă 
prin ea însăși. Mai mult, re
zultatul completează o serie

spune deocamdată că transmisia- , 
nile olimpice vor fi prezente pe i 
micile noastre ecrane aproximativ ' 
70 de ore pe durata celor 16 iile 
cit durează competiția.

Vom putea vedea festivitățile 
de deschidere și închidere a 
Jocurilor, finalele întrecerilor de 
atletism, gimnastică, notație, 
caiac-canoe, canotaj, cele ntai 
importante meciuri ale turneelor 
de box, lupte clasice și libere, 
meciurile finale ale turneului 
masculin și feminin de handbal, 
aspecte variate și interesante de 
la toate ramurile sportive cu
prinse in program.

După cum se știe, intre Mont- ■ 
real și București este o diferență 
de fus orar de 6 ore, ceea ce 
face ca unele din întreceri să 
se termine tîrziu in cursul nopții, 
la orele 3 sau 4 dimineața, 
după ora Bucureștiului. De aceea 
unele din competiții, programate 
la ore convenabile, vor fi trans
mise in direct, celelalte vor fi 
înregistrate, urmînd ca a doua 
zi să se transmită rezumate în
registrate de circa două ore.

Este de la sine înțeles că stu
dioul nostru va căuta să redea — 
în măsura în care o va permite 
programul mondial alcătuit — 
evoluția în concursuri a marii 
majorități a sportivilor români, 
pe care sperăm să-i vedem rea- 
lizînd performanțe valoroase și... 
urcind de cît mai multe ori pe 
podium.

durata care se atribuie în mod 
curent cîntecului popular. Nu
mele celor 10 finaliști vor fi cu
noscute la sfirșitul lunii iunie, 
dar melodia cîștigătoare nu va 
deveni publică decit în ziua 
festivității de încheiere a Jocu
rilor.

O ȘTAFETĂ... ELECTRONICĂ

Pentru prima oară în. istoria 
Jocurilor Olimpice, un aparat 
electronic va stabili lista pur
tătorilor tortei olimpice. Res
ponsabilii parcursului canadian 
al flăcării olimpice sînt con
vinși că au găsit astfel o meto
dă imparțială și echitabilă pen
tru alegerea celor 500 de spor
tivi și sportive care vor tran
smite focul de la Olympia în
tre Ottawa, Montreal și King
ston (locul de desfășurare a în
trecerilor de yachting). Candi- 
dații la ștafeta olimpică trebuie 
să aibă minimum 15 ani și să 
fie capabili a alerga un kilo
metru în timpul minimal de 5 
minute.

NICOLAE ROTARU 
va concura acum pentru 
a cincea oară sub culo
rile steagului olimpic 
(prima dată a avut a- 
ceastă cinste la Roma, in 
1960). Este o performanță 
care il onorează pe spor
tivul român, mai ales că, 
totodată, el se poate 
mândri și cu realizări 
remarcabile : locul V, 
la Tokio (1964), locul IU, 
in Mexic (1968), medalie 
de bronz la Miinchen 
(1972). In mod normal, a- 
ceastă „progresie" ar tre
bui să continue...

constant ridicată (196 t, la 
„Cupa Baia Mare", în aprilie ; 
196 t la C.E., în mai ; 196 t a- 
cum, la București), care poate 
constitui o bază-trambulină 
pentru 198 sau chiar 199 de 
talere...

LA PUȘCA LIBERA 3x40 F, 
cel mai bine clasat dintre spor
tivii români, Ilie Codrcanu, a 
depășit plafonul evoluțiilor sale 
de pînă acum, care tindeau 
spre 1 150 p. Iată seria reali
zată de el în concursurile a- 
nului 1976 : 1 142 p (Focșani), 
1149 p (Plsen), 1147 p (Sofia, 
Balcaniadă), 1 149 p (Franța), 
1 155 p (București, „Internațio
nale"). Ceilalți specialiști ai 
„probei-maraton" n-au concu
rat la valoarea lor. în orice caz, 
concluzia care poate fi definiti
vată acum, este că, dacă se 
dorește să se ridice cifrele la 
această probă, este neapărat ne
cesară punerea la punct a pozi
țiilor „în picioare" și „ge
nunchi". La Tunari, primii doi 
clasați ai probei, polonezul 
Pedzisz și maghiarul Papp, au 
realizat valori în jurul a 375 p 
la „picioare" și 390 p la „ge
nunchii", în timp ce ooncurenții 
noștri au coborît sub 370 p și, 
respectiv 385 p.

Celelalte rezultate ale concu-, 
renților români nu s-au ridicat 
la nivelul posibilităților.

LA PISTOL VITEZA, rezul
tatele au fost mai coborîte, iar 
desfășurarea probei n-a fost 
concludentă. Specialiștii noștri
C. Io», M. Stan, V. Alanasiu,
D. Iuga și invitații lor de va
loare — Hurt, Gonzalez, Za- 
pedski — au constituit un grup 
de elită, dar care, obiectiv, din 
cauza vremii nefavorabile, nu 
și-a putut onora „firma". Alt
fel, pistolul viteză ar fi putut 
fi un real spectacol sportiv... /

Radu TIMOFTE

FLACĂRA Șl TROMPETA...

Flacăra olimpică ce va arde 
în timpul J.O. de la Montreal 
va fi stinsă la 1 august de cîn- 
tărețul de jazz la trompetă 
Mainard Fergusson, care în 
timpul Olimpiadei va da cîteva 
concerte speciale pentru par
ticipant» La întreceri.



OPTIMILE" DE FINALĂ ALE „CUPEI ROMÂNIEI
SPORTUL STUDENȚESC - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

3-1 (2-0)
CRAIOVA, 16 (prin telefon). 

Trebuie să spunem că specta
torii — peste 10 000 — au fost 
dezamăgiți de comportarea e- 
cnipei timișorene, aflată intr-o 
neașteptată criză de • formă. 
Drept să spunem Sportul stu
dențesc a cîștigat mai ușor de
cit ar fi făcut-o în fața unei 
divizionare B. Echipa bucureș- 
teană, metodică, stăpînă pe 
isine, și-a impus jocul prin 
atacuri, de fiecare dată, peri
culoase. In min. 16 Mircea San
du și MARICA, contra șase ad
versari. se impun, primul cen
trează și al doilea înscrie în 
poarta goală pentru că și Jivan 
ieșise greșit. După o seînteiere 
a timișorenilor (Șerbănoiu, ba
ră. din lovitură liberă de la 20 
m), Marica este oprit prin fault 
aproape de linia de 16 m. In 
min. 41. Rădulescu jonglează 
pur și simplu cu balonul, cen
trează Ia CASSAI care șutează 
de la 25 m făcînd inutil plon
jonul lui Jivan.

După pauză, Politehnica are 
cîteva minute bune și chiar in 
min. 46 reduce scorul. Păltini- 
san centrează de pe extrema 
dreaptă si DEMBROVSCHI. abia 
atunci intrat, reia cu capul in 
gol. speculind ieșirea greșită a 
lui Răducanu. tn min. 60, Spor
tul studențesc își mărește avan
tajul : Răducanu degajează lung 
și mingea il lovește pe Mioc 
ducindu-se în corner. Se execu
tă lovitura de colț. Petreanu 
reia în bară, după care ROȘCA 
lovește balonul greșit și îl tri
mite cu boltă în proprie poar
tă. în min. 67 Cotec calcă pe 
minge în careu și cade. Arbi
trul acordă, nejustificat, 11 m. 
Dembrovschi șutează slab și 
Răducanu respinge.

Al. Ene (Craiova) a condus 
formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC — 
Răducanu — TANASESCU, 
CIUGARIN, Grigore, Manea — 
OCT. IONESCU, MARICA (min. 
35 Cassai), Rădulescu — Pc- 
treanu, MIRCEA SANDU, 
Grosu (min. 83 Roșu).

POLITEHNICA : Jivan — 
MIOC, Păltinișan, Mehedințu, 
MAIER — Roșea (min. 64 Co
tec), Covalcic (min. 46 Dem
brovschi), Șerbănoiu — Anghel, 
Floareș, Petrescu.

Constantin ALEXE 

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
- U.T.A. 3-2 (0-1, 2-2)

TIMIȘOARA, 16 (prin tele
fon). Meciul a plăcut mult ce
lor aproximativ 5 000 de spec
tatori pentru ardoarea cu care 
s-a jucat, pentru marele nu
măr de faze încheiate cu șuturi 
la cele două porți, pentru spec
taculoasa evoluție a scorului și 
cele cinci goluri înscrise, unul 
mai frumos ca altul, toate a- 
cestea în pofida terenului mu
iat de ploaie. Arădenii au mar
cat la prima lor acțiune ofensi- 

Broșovschi l-avă, în min. 4 :
văzut demarcat pe stingă pe 
COLNIC, cursă scurtă a aces
tuia, șut puternic pe diagonala 
careului și 1—0 pentru U.T.A. 
Universitatea a dominat terito
rial întreaga primă repriză, dar 
ocazii mai clare de gol a avut 
tot U.T.A. prin Colnic (min. 9) 
și Broșovschi (min. 31) ! După 
pauză, in min. 51 craiovenii au 
egalat prin CAMĂTARU Ia o 
dublă neatenție Pojoni—Iorgu- 
lescu. U.T.A., în zi foarte bu
nă. a pornit din nou la atac și, 
în min. 57 și 59, Broșovschi și 
Domide au șutat din poziții ex
celente, punîndu-1 la grea în
cercare pe Lung. în min. 68 
însă portarul craiovenilor nu a 
mai putut face nimic Ia plon
jonul spectaculos al lui DOMI
DE, care a reluat, cu capul, în 
plasă centrarea lui Cura. Vă- 
zîndu-și echipa din nou condu
să, antrenorii Cernăianu și 
Deliu au hotărît să mizeze totul 
pe o singură carte : atacul. Ei 
l-au înlocuit pe fundașul cen
tral Tănase cu un atacant, Ne-

STEAUA - DINAMO 2-0 (1-0)
TIMIȘOARA (prin telefon). 

Steaua a cîștigat pe deplin me
ritat. Ea a prezentat o apărare 
bine pusă la punct (Fetcu l-a 
marcat strict pe cel mai bun a- 
tacant dinamovlst, Căpățxnă), 
un trio de mijlocași lucizi șl 
laborioșl si un atacant (Greaca) 
Sn vervă deosebită. Chiar și în 
perioadele cînd formația dina- 
movistă domina teritorial, în- 
cercînd să obțină egalarea, 
Steaua s-a dovedit mult mai pe
riculoasă în atac, realizînd ac
țiuni simple, rapide, încheiate 
cu suturi periculoase, două din
tre acestea lovind barele porții 
apărate de ștefănescu. Cu toa
te acestea, cele două goluri 
s-au marcat datorită unor mari 
greșeli ale defensivei dinamo- 
viste. In min. 14, I. MARIN a 
șutat de la peste 25 m, mingea 
a răzbit prin... grămada de ju- 
catori din careu si s-a strecurat 
în plasă. Celălalt gol a tost 

delcu II. Si din acest moment, 
jocul studenților a căpătat mai 
multă claritate. CAMĂTARU 
(min. 82) a egalat cu un șut 
violent, sub transversală, ex
pediat din apropierea porții. Au 
urmat apoi prelungirile și chiar 
în min. 96, la o centrare im
pecabilă a lui CrTsan. NEDEL- 
CU II a sărit mai bine decit 
fundașii centrali arădeni și a 
înscris golul cu care Universi
tatea a luat pentru prima dată 
conducerea pe tabela de mar
caj, gol care a consfințit de 
fapt victoria acestei echipe, 
deși pină în min. 120 s-a mai 
ratat un... car de ocazii la am
bele porți. Arbitrul Tudor An
drei (Sibiu) a condus forma
țiile :

UNIVERSITATEA : LUNG
— Negrilă, Constantin eseu, Tă
nase (min. 79 Nedelcu II), Ber- 
neanu — Bălăci (min. 70 DO- 
NOSE), Ștefănescu — CRIȘAN, 
CAMĂTARU, Oblemenco, DAȘ- 
CIT.

U.T.A. 
KUKLA 
POJONI. 
SCHEPP, 
Cura (min. 
Giurgiu

Latirențiu DUMITRESCU

Iorgulescu — Birău, 
(min. 115 Uilecan), 
Sima — DOMIDE, 
BROȘOVSCHI — 

82 Gali), Colnic,

RAPID - PROGRESUL 
1_0 (0-0, 0-0)

Partida dintre deținătoarea Cu
pei, Rapid, și noua promovată in 
prima divizie, Progresul, care a 
fost găzduită de stadionul Repu
blicii, nu a satisfăcut decit par
țial așteptările celor peste 20 000 
de spectatori șl ale telespectato
rilor. A fost o partidă de luptă, 
de angajament din partea ambe
lor echipe, între care există o 
mai veche rivalitate sportivă, dar 
nivelul tehnic și spectacular al 
disputei s-a menținut. în general, 
modest. De ambele părți s-au co
mis multe faulturi, am asistat 
chiar la durități nedorite șl inu
tile, la unele acte nesportive, sol
date cu accidentarea lui FI. Ma
rin, cu un cartonaș galben pentru 
Șutru, dar arbitrul ar fi trebuit 
să dea același avertisment lui 
Apostol (care a ripostat la fel de 
urit atunci cînd Șutru a intrat 
atît de grosolan asupra Iui), pre
cum și lui Iatan (care i-a faultat 
în mod repetat pe atacantii fe
roviari, îndeosebi pe Manea).

Rapid a păstrat mal mult timp 
inițiativa în joc, dar linia de atac 
a echipei giuleștene — insuficient 
sprijinită de mijlocași — a avut o 
zi slabă, mal ales din punctul de 
vedere al capacității de finali
zare, neizbutind să fructifice de- 
cît una din marile ocazii de gol 
de care a beneficiat, și aceea de 
abia în prelungiri. Pină la golul 
(care a consfințit o victorie meri
tată) înscris de MANEA (min. 95), 
in urma unui atac inițiat de Nea- 
gu (ieri foarte activ, dorind să 
arate că ar fi fost util și mai 
devreme în teren), rapidiștii au 
trecut foarte aproape de deschi
derea scorului mai ales în minu
tele 18, 19. 35, 42 (ratări mari ale 
iul Leșeanu), 54 (ratare Rontea) 
și 92 (șut al lui Șutru in bară).

De partea cealaltă. Progresul — 
care a dat o replică destul de 
dîrză divizionarei A — și-a creat, 
mai ales prin eforturile lui Apos
tol (ieri cel mai periculos ata
cant al ei), bune situații de gol 
in minutele 13, 2«, 43. 56, 68, 74 
și 105, dar ele n-au fo3t finali
zate fie datorită intervențiilor 
bune ale portarului lonită, fie im
preciziei propriilor înaintași.

Arbitrul Marcel Buzea (Bucu
rești) a condus formațiile :

RAPID : IONIȚA — POP, Nită, 
Fi. Marin (min. 40 Rîșnită), AD. 
DUMITRU — Șutru. ANGELESCU, 
M. Stelian — Leșeanu (min. 53 
NEAGU), Rontea, Manea.

PROGRESUL : Giron — PLOS- 
CARU, Badea, Condurache — Ia
tan (min. 79 S. Neagu). D. ștefan. 
Dragu — I. Sandu. Dumitriu U 
(min. 62 M. Florentin), Țevi, A- 
POSTOL.

Constantin FIKANESCU

A.S.A. TG. MUREȘ - „U" 
CLUJ-NAPOCA 3-0 (0-0 , 

0-0, 0-0)
SIBIU, 16 (prin telefon). 

Prima repriză a acestei întîl- 
niri a avut ceva din crisparea 
unui meci obișnuit de campio
nat. După tatonări lungi, am
bele echipe au ales aceeași 
schemă tactică, cu joc la of
said și grupaj, cu compartimen-

înscris de NICA (min. 58) la o 
neînțelegere între fundașul cen
tral Gheorghe si portarul Ște
fănescu, ieșit dintre buturi.

Arbitrul timișorean M. Sofro- 
nie a condus formațiile : 
STEAUA : C. Ionescu — Nicu- 
lescu, Fetcu, Constantlnescu, 
Gane — șt Popa, Prlcopciuc, I.

SEMIFINALELE CAMPIONATULUI REPUBLICAN UE JUNIORI

Marin — Greaca, M. ionescu, 
Nica (min. 75 Mototolea) ; DI
NAMO : Ștefănescu — Mihăilă, 
Gheorghe, Anghel, Balaur — 
Brumaru, Bălan, V. Ionescu 
(min. 41 I. Dumitru) — Barbu 
(min. 64 Radu), Căpățînă, Mincu 
(min. 64 Tudora). (L. D.j.

tele foarte aproape unul de al
tul. în jurul liniei de la cen
trul terenului. Cînd la o even
tuală pasă lungă, din acest pa
chet izbucnea vreun jucător 
atacul spre poarta adversă se 
stingea repede, nesusținut, sau 
amendat cu semnalizarea pen
tru ofsaid.

După pauză, însă, partenerii 
și-au schimbat optica de joc. 
Tonul l-au dat clujenii, dina
mizați de marele travaliu al lui 
Cozarec, potențat de verva re
găsită a lui Batacliu, Anca și 
Barbu. Ei au profitat de re
gresul fizic al lui Boloni, au 
pus stăpînire pe mijlocul te
renului și au lansat pe flancuri 
sau frontal atacuri repetate. 
Dar cea mai neproductivă e- 
chipă din Divizia A, în ciuda 
unor mari ocazii, n-a reușit nici 
acum să marcheze, ratînd co
pios prin Barbu, Batacliu și 
Coca. Constrînși să se apere, 
mureșenii și-au făcut obișnui
tul lor joc de contraatac, con
dus, surprinzător, de doi ju
cători din planul secund : ex
plozivul Both II și tenacele 
Marton. Au ratat și ei prin Haj- 
nal (care a trimis și în bară, 
min. 80) și Naghi.

Prelungirile au fost colorate 
de o excelentă fază inițiată de 
Cozarec și... ratată de Bata
cliu (min. 92) și umbrite de 
accidentarea lui Hajnal, care a 
părăsit terenul înainte de flu
ierul final. 4 000 de spectatori 
au rămas în frig și ploaie pen
tru a savura departajarea, prin 
lovituri de la 11 m. Transformă 
pentru A.S.A. Nagel, Ispir și 
Onuțan. de partea cealaltă, Ba
tacliu, Cozarec și Anca nu pot 
învinge opoziția portarului Na
gel. Arbitrul C. Szilaghi (Baia 
Mare) a condus formațiile :

A.S.A. : Solyom (min. 13 NA
GEL) — KORTESZI, KISS, Is
pir, Onuțan — Pîslaru, Boloni, 
Hajnal — MARTON, Fazekaș 
(min. 46 BOTH II), Naghi.

„U“ CLUJ-NAPOCA : LAZA- 
REANU — Porațchi (min. 50 
Bichescu), Pexa, VASILIU, 
CIOCAN — COZAREC, Anca, 
BATACLIU — Luchescu, Coca, 
Barbu.

Ion CUPEN

F. C. ARGEȘ - F. C. BAIA
MARE 4-3 (2-1, 2-2)

16 (prin tele-
de spectatori

au 
la
C. 
de 
Ti-

de răgaz în teren, a 
disponibilități tehnico- 

individuale (Mânu, 
Chivescu și, mai ales, 

și de ansamblu. Nefiind 
' de 

băimă-

RM. VILCEA, 
fon). Peste 5000 
prezenți în tribunele stadionu
lui „1 Mai“ (excelentă organi
zarea asigurată de clubul local 
Chimia) au vizionat o partidă 
disputată, plăcută, în care 
abundat acțiunile ofensive 
ambele porți. E drept, F. 
Argeș, cu gîndul la meciul 
duminică, cu Politehnica 
mișoara, a prezentat o forma
ție' cu foarte multi titulari în- 
locuiți, dar cu un Dobrin care, 
refăcut după accidentul de la 
Bacău, a făcut aici o exce
lentă demonstrație de tehnică. 
Partenera de întrecere, F. C. 
Baia Mare, o echipă tenace, 
bine pregătită fizic, ai cărei 
jucători nu au cunoscut mo
mente 
probat 
tactice 
Pamfil, 
Lupău) 
cu nimic mai prejos față 
multe divizionare A, 
renii s-au autodepășit, au rea
lizat împreună cu argeșenii o 
palpitantă cursă pentru cali
ficare, cu goluri multe, cu ra
tări și chiar și cu cartonașe 
galbene (Mânu, Chivescu, Doru 
Popescu, Simion, Toth). Iată, 
pe scurt, cum s-a marcat : 
min. 1 — Lupău centrează în 
careu și CHIVESCU înscrie 
(0—1) ; min. 15 — Radu III e- 
xecută un corner și SIMION 
reia spectaculos (1—1); min. 
44 — Dobrin centrează de pe 
dreapta si înscrie DORU 
POPESCU (2—1) ; min. 49 — 
Simion faultează pe Lupău în 
careu, execută MÂNU și ega
lează (2—2) ; min. 93 — cursă 
spectaculoasă a lui Doru Po
pescu, centrare și ANCUȚA 
reia în plasă (3—2) ; min. 102 
— KOLLER. avansat, înscrie

S. C. BACĂU - Lie. DE FOTBAL BACĂU 4-2 (0-0, 0-0)
PIATRA NEAMȚ (prin tele

fon). Această partidă, deși nu 
s-a ridicat la nivelul tehnic aș
teptat, a plăcut totuși pentru 
dîrzenia cu care ambele comba
tante șl-au apărat șansele, lup
tând pentru o victorie pe care 
însă — in ciuda a numeroase o- 
cazii de o parte si de cealaltă

— nici una dintre ele nu a pu
tut-o obține, meciul încheindu- 
se după 80 minute de joc cu 
un scor alb. In aceste condiții 
s-a apelat la prevederea regula
mentară a executării penaltyu- 
rilor. Tinerii fotbaliști de la 
S.C. Bacău s-au dovedit mai

mează centrarea acestuia și 
ANCUȚA aduce calificarea 
meritată a piteștenilor (4—3).

Arbitrul C. Dinulescu (Bucu
rești) a condus echipele :

F. C. ARGEȘ : Cristian — 
ZAMFIR, Dumitrescu, Stan, 
MOISESCU — M. TOMA, SI
MION (min. 63 ANCUȚA), D. 
TOMA — Radu III (min. 106 
Stancu), DOBRIN, DORU PO
PESCU.

F. C. BAIA MARE : Gadja 
— Șleam, MOLDOVAN, NE- 
CULA, KOLLER — MÂNU, 
Neagu (min. 95 Molnar), PAM
FIL — LUPĂU, CHIVESCU, 
Coman (min. 71 Toth).

Stelian TKANDAFIRESCU

C.S.U. GALAȚI - JIUL 
PETROȘANI 1-0 (0-0)
CÎMPINA, 16 (prin telefon). 

A fost un meci care nu a de
pășit, în ansamblu, nivelul u- 
nei partide de Divizia C. Și 
aceasta, spre dezamăgirea ce
lor peste 6 000 spectatori cîm- 
pineni, care așteptau, cu jus- 

pretenții, ceva mai 
de la două formații 
activează în eșaloane 

superioare 
Poiana

tificate 
mult 
care 
competiționale superioare e- 
chipei locale, Poiana. Și to
tuși, dacă în aceste ’ condiții 
întîlnirea a avut unele mo
mente de fotbal adevărat, za- 
cest lucru s-a datorat „ll“-lui 
gălățean, care a fost, în ge
neral, mai activ, mai insistent 
în joc, mai dornic să cîștige. 
Jiul a părut o formație cu 
gîndul la vacanță și, în aceas
tă situație, a fost destul de 
puțin prezentă în teren, lă- 
sîndu-se dominată și complă- 
cîndu-se în postura unui par
tener de întrecere comod, 
fără pretenții.

C.S.U. s-ar fi putut impu
ne mai curînd decit a făcut-o 
în finalul partidei, dar a ra
tat foarte mult, în special, în 
repriza a doua, cînd Cramer 
(min. 53), Marinescu (min. 56) 
și din nou Cramer (min. 65 
— șutind în bara transversală 
cu poarta părăsită de I. Ga
briel) au trecut pe lingă go
luri sigure. Unicul punct, cel 
al victoriei — pe deplin me
ritate — și al calificării, a 
fost realizat în min. 80, cînd 
COTIGĂ, inspirat introdus în 
joc, a reluat, de aproape, în 
plasă, după o suită de ezitări 
și de erori ale apărării petro, 
șenene.

Arbitrul Mihai Moiaru (Plo
iești) a condus următoarele 
formații :

C.S.U. : Tănase — Pascuale, 
Olteanu, Marta, ȘARPE — PA- 
UNESCU, Bejenaru, GEOR
GESCU — Dobre, Marinescu, 
Cramer (min. 69 COTIGĂ).

JIUL: I. Gabriel — NIȚU, 
Tonca, Stocker (min. 69 Co
vaci), Leca — Toma, Mulțescu, 
G. Stan — Sălăjan (min. 64 
Mravușca), Roznai, Stoichiță.

Mihai IONESCU

F. C. BIHOR - LETEA 
BACĂU 3-0 (0-0)

TG. MUREȘ, 16 (prin tele
fon). în prima parte a meciu
lui, inimoasa echipă din Bacău 
nu s-a intimidat în fața valo
rosului adversar, jucînd de Ia 
egal la egal cu partenerul 
de întrecere. A fost o repriză 
curată, viu disputată, în limi
tele fair-play-ului. Fazele s-au 
succedat, cu repeziciune, de la 
o poartă la alta, orădenii avînd 
o ușoară superioritate. Ime
diat după pauză elevii lui R. 
Cosmoc accelerează ritmul, a- 
tacurile în fața porții lui Răi- 
leanu se întețesc, dar porta
rul băcăuan intervine cu suc
ces de cîteva ori. In min. 55, 
după o cursă spectaculoasă a

calmi șl mai_ siguri, înscriind de 
Vămanu, 
în timp 

marcat
Șl

Gh. Avram (Piatra 
condus următoarele 

S. C. BACAU : Mîn-

patru ori (Solomon, 
Tismănaru sl Dumea), 
ce Liceul de fotbal a 
doar de două ori (Bărbieru 
Tănase).

Arbitrul 
Neamț) a 
formații : 
drilă — Cernat, Postăvaru, Aga- 
chi, Moldoveanu — Solomon. 
Vămanu, Alexa (min. 38 Moldo
van) — Chitaru (min. 52 “~
mănaru), Pandichi, Dumea. 
CEUL DE FOTBAL : ------
Ștefan, Ciocan, Dorcu, 
Grigore, Pitică (min. _ 
min. 64 Bărbieru), 
— Clobică, Tănase,

"A
Finala STEAUA

CAU se va desfășura la 30 iu
nie, în deschidere la finala 
„Cupei României".

Tis- 
LI-

Cobuz — 
Rusu —

45 Filip ; 
Dumitrașcu 

Antohi. (M.I.)

S.C. BA-

chipierului său. După acest 
gol, ambele formații au cîteva 
ocazii de a înscrie, dar (min. 58) 
Agud și (min. 61) Ghica ratea
ză din apropiere. In min. 75, 
în urma unei ciocniri involun
tare între Florescu și Marinică 
arbitrul acordă penalty, pe 
care îl transformă cu precizie 
POPOVICI. In această fază 
este eliminat băcăuanul Firici 
pentru comportare necuviin
cioasă. In min. 84, M. MARIAN 
pecetluiește scorul final după 
o acțiune colectivă. Arbitrul I. 
Rus (Tg. Mureș) a condus 
formațiile ;

“ ~ BIHOR: ■ Albu — P.
E. Naghi 

NAOM, M. MA-
Agud, 
(min.

MA- 
Ursu

F. C.
Nicolae, LUCACI, 
Popovici
RIAN, Ghergheli 
FLORESCU, Georgescu 
80 Bisoc).

LETEA : RAILEANU — 
RINICA, GATINEANU, 
(min. 80 Neică), Angheluș — 
CIOCOIU, Tocilă, Ghica — 
Firici, Lichi (min. 85 Gagiu), 
MOROȘAN.

I. PAUȘ și A. SZABO 
corespondenți

STEAUA - F.I.L. ORĂȘTIE 
8-1 (4-0)

DEVA, 16 (prin telefon). Aș
teptată cu deosebit interes, în
tîlnirea Steaua—F.I.L. Orăștie a 
adus, în ciuda timpului nepriel
nic (vînt și ploaie), în tribu
nele stadionului Cetate din 
Deva peste 8 000 de spectatori, 
mulți dintre aceștia veniți de 
Ia Orăștie să-și încurajeze echi
pa preferată. Cum era de aștep
tat, partida a fost în permanen
tă la discreția formației mili
tare, care — fără să se între
buințeze prea mult — a reușit 
să se detașeze de un adversar 
mult prea modest și să cîștige 
întîlnirea lâ un scor categoric. 
De altfel, jucătorii din Orăștie 
nu au avut decit două ocazii pe 
întreg parcursul jocului (Manea, 
min. 19 șut în bară) și Dimeny 
care a fost faultat în careu în 
min. 84 de Zahiu și BELA a 
transformat penalty-ul. în rest, 
Steaua, apelînd la disponibili
tățile ei tehnico-tactice, a în
scris gol după gol ratînd și alte 
numeroase ocazii și primind 
aplauzele publicului spectator. 
Golurile au fost înscrise în or
dine de: RADUCANU (min. 5), în 
urma unei centrări efectuate de 
Zamfir ; IORDANESCU (min. 7), 
după un șut ai lui Troi respins 
de portar ; TROI (min. 15), re
luare din apropiere în urma șu
tului expediat de Zamfir ; IOR
DANESCU (min. 23) dintr-o ac
țiune personală ; NĂSTASE 
(min. 47), după o cursă spec
taculoasă a Iui Dumitru ; ZAM
FIR (min. 67), Ia capătul unei 
acțiuni individuale ; DUMITRU 
(min. 71), reluare în poarta 
goală, după șutul expediat de 
Ion Ion în bară și TROI (min. 
87), după o acțiune solitară.

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) a 
condus următoarele formații :

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini, Agiu, Sameș (min 46 
Zahiu), Vigu — I. I-” ----
MITRU, Iordănescu 
Răducanu (min. 46 
ZAMFIR.

F.I.L. ORĂȘTIE : 
(min. 20 Lupu) — Sebeș, Leor- 
deanu, Vlacu, Eșu — Haneș, 
I. Radu, MANEA — N. Bela, 
Ghenu (min. 79 Iancu), Dimeny.

Gheorghe NERTEA

ION, DU- 
— TROI.
Năștase),

Cătană

de duminică, a fost 
0—1 cum a apărut în 
de marți al ziarului 
urma unei greșeli de 
telefonică. In clasa-

ACTUALITĂȚI
A DIN DIVIZIA C. Rezultatul 

meciului Unirea Alba lulia — 
Chimica Tîrnăveni (seria a Xl-a), 
din etapa.........................
1—0 $i nu 
numărul 
nostru, în 
transmisie 
mentv.1 seriei conduce tot Chimi
ca cu 46 p (66—9), urmată de 
Metalul Aiud cu 46 p (72—18). 
Reomologarea unor rezultate : 
Progresul Corabia — Cetatea Tr. 
Măgurele — seria a VI-a (din 
etapa a 28-a) 0—3 (pe teren 2—1), 
Bradul Roznov — Oituz Tg. Ocna
— seria a H-a (din etapa a 25-a) 
0—3 (pe teren 3—0).
• DUMINICA, CUPLAJ PE „REPU

BLICII**, dupâ următorul program : 
ora 15,45 : Sportul studențesc 
Jiul ; ora 17,30 : Rapid 
Bacâu.

Meciurile echipelor de 
ranțe se disputa astfel : 
tehnica, ora 9 : Sportul
— Jiul ; ora 10,45 : Rapid — _ 
Bacâu. S-au pus în vînzare biletele.

s.c.
tineret-spe- 
slad. Poli- 
studențesc 

S. C.
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POPAS INTRE ROLAND GARROS
SI WIMBLEDON
9

VICTORIE ROMÂNEASCĂ 
IN „REGATA KIEV" 

LA CANOTAJ

HALTEROFILI ROMÂNI PE LOCURI FRUNTAȘE 
LA CAMPIONATELE EUROPENE FEROVIARE

cu antrenorul Constantin Năstase
Cu maestrul sportului Con

stantin Năstase, antrenor al lo
tului național de tenis, discu
tăm pe teme de 
„spoitul alb“ :

— Reîntors 
Garros. cum 
u.tima ediție 
portant turneu ?

— A fost o ediție a înnoi
rilor. Nu s-a repetat nici o fi
nală de anul trecut. Pe Adria
no Panatta, cîștigătorul probei 
masculine, puțini l-ar fi con
siderat fav.o.rit. pînă •?“;
mult. Dar terenurile lente si 
mingea grea (marca „Tretorn") 
l-au ajutat pe italian. M-a im
presionat și Solomon. învin
sul său din finala, care com
pensează handicapul fizic (n.n. 
1,67 m înălțime) printr-un e- 
fort si o concentrare în joc 
excepționale. Marile vedete — 
Ashe. Borg. Vilas — au decep
ționat. Multe nume noi. la fe
te. Și aci trebuie subliniată as
censiunea marcată a jucătoa
relor noastre. Cea mai în pro
gres — Florența Mihai. Dacă 
servea bine în tie-break-ul cu 
Tomanova, la 6—4 pentru ea, 
intra în finală. Frumos a ju
cat și Virginia Ruzici. căreia 
i-a lipsit insă calmul in setul 
decisiv cu Sue Barker. Pe 
Barker putea s-o bată Mariana 
Simlonescu. în „optimi", cînd 
a pierdut primul set de la 5—4 
și 30—0 pentru ea. în orice 
caz, româncele sînt pe drumul 
bun si spectatorii parizieni 
le-au aplaudat cu căldură.

— Acum, vine 
don-ul.
Năstase,

— Bineînțeles, e greu 
imparțial... în familie, 
consider că Ilie este în 
mum de formă. La Paris 
cut antrenamente de condiție 
fizică și a jucat partide ușoa
re cu Barthăs și Viorel Marcu. 
La plecare, înainte d

actualitate în

de la Roland 
caracterizați 

a acestui im-

nu de-

Wimble-
Ce șanse arc Ilie 
favoritul nr. 3 ?

să fii
Dar 

maxi- 
a fă-

TURNEE DE TENIS
■ La Nottingham, în turul 

doi al probei de simplu, Ilie 
Năstase l-a Învins pe indianul 
S. Menon cu 6—1, 6—3. Două 
surprize : M. Estep l-a eliminat 
pe A. Panatta cu 6—0, 4—6, 
6—3, iar R. Moore pe R. Tanner 
cu 7—6. 3—6. 9—7. în alte par
tide : V. Amritraj — P. Proisy 
6—1, 6—4 ; R. Taylor — A. Me- 
treveli 6—0, 7—6 ; S. Smith — 
M. Cox 6—3, 6—4 ; D. Lloyd — 
B. Gottfried 6—4, 6—4 : J. Fillol
— D. Crcaly 7—5, 6—4 ; T. 
Okkcr — C. Drysdale 6—0, 
6—1 ; Ramirez — Andrews 7—5,
5— 7, 6—4. Ieri. Ilie Năstase l-a 
învins pe Stan Smith cu 6—4,
6— 3. în alte partide : Connors
— Stockton 6—4. 6—2 ; V. Am
ritraj — Moore 6—7, 6—3, 6—3 ; 
El Shafei — Pilici 6—4 , 7—6 ; 
Ramirez — Martin 7—6, 3—6, 
6—3 ; Okker — Lutz 6—1, 7—5.

■ în turneul feminin de la
Eastbourne, Florența Mihai a 
obținut o frumoasă victorie în 
fața cunoscutei jucătoare aus
traliene Kerry Melville : 6—4, 
3—6, (Î- - '
fost învinsă însă de 
canea Mona Guerrant,
5— 7. ' ' 
Wade
6— 3 : 
Feyter 
Casals 
6—2 ;
Jausovec 6—4, 6—2 ; Chris E- 
vert ■— Annette Du Plooy 6—1, 
6—1 ; Olga Morozova — Wendy 
Turnbull 6—1. 4—6. 6—1.

■ In Berlinul occidental : 
J. Fassbender — N. Spear 6—2, 
2—6, 6—2 ; J. Ganzabal — P.

Kary 
x, u—x ; E.

Andersson 6—3, 
Kru-

—4. în turul trei, ca a 
învinsă însă de ameri- 

cu 3—6, 
Alte rezultate : Virginia
— Virginia Ruzici 6—2, 
Sue Barker — Jackie
9—8, 6—4 : Rosemary

— Cynthia Doerner 6—2, 
Maria Bueno — Mima

Ganzabal 
Bertolucci 6—3, 6—4 ; H. 
— P. ...................................
Dibbs 
6—3 ; 
lewiitz

■ Pe tabloul probei de du
blu a turneului de la Wimble
don (21 iunie — 3 iulie), cu
plul Ilie Năstase — Jimmy 
Connors este cotat cap de serii 
nr. 2, după B. Gottfried — 
R. Ramirez. La simplu, primul 
adversar al lui Năstase va fi 
iugoslavul Nikola Spear. Jucă
toarele românce au următoa
rele adversare : Mihai — Kathy 
Harter (S.U.A.), Ruzici — Mă
rise Kruger (R.S.A.), Siniio- 
nescu — Winnie Wooldridge 
(Anglia).

6—1, 6—1Gucdes
— B.
J. Gisbert — S.
1—6 6—4. 10—8

ttingham, Arthur Ashe i-a pro
pus să se antreneze împreună 
pe gazon la Londra, sîmbătâ 
și duminică (n.n. în buletinul 
de presă al „Trofeului Avis“ 
citim următoarea declarație a 
lui Ashe, după ce a fost în
vins în finală : „N-am nici o 
îndoială. Năstase este, azi, cei 
mai talentat jucător de tenis44). 
La Wimbledon, dacă ordinea 
favoriților se respectă, ar tre
bui să avem semifinalele Ashe 
—Borg și Connors—Năstase.
Eu cred că din a doua semifi- 

. nală se va alege învingătorul...
Iar dacă va fi Ilie. zic că este 
și drept. Nu se poate ca un 
asemenea jucător să nu aibă 
în palmares titlul suprem pe 
gazon, pînă ajunge la 30 de 
ani. (n.n. îi împlinește la 19 
iulie). Dar dacă nici de data 
aceasta nu-1 ajută șansa, mai 
are timp. Alții l-au cîștigat 
și după această vîrstă : Laver, 
Emerson și 
trecut.

O reprezentativă de tineret 
a României a participat zilele 
tiecutc la cea <le a doua edi
ție a competiției de 
„Regata Kiev4'. în 
ni a unor echipaje
nice din Cehoslovacia, 
și U.R.S.S,, ambarcațiile româ
nești au reușit citcva rezultate 
foarte bune. în proba de 2 f.c., 
Olimpia Bălăci și Magdalena 
Sipoș au ocupat locul I, domi- 
nînd cursa ' .

Alte trei echipaje românești 
au ocupat 
de 2 vîsle 
Adriana Spătaru), 
(Florica Silaghi, Maria Stroian, 
Magdalena Lungu, Eugenia 
Gherman 4- Maria loniță) și 
2 f.c. (Valeriu Păun — Vaier 
Toma).

canotaj 
compa- 
puter- 

Ungaria

de la cap la cap.

locul 2 în probele 
(Veronica Alexe — 

4 4-1 rame

în orașul Brest din U.R.S.S. 
s-au încheiat întrecerile cam
pionatelor europene feroviare 
de haltere, la care au parti
cipat sportivi din Austria, Bul
garia, Franța, Finlanda, Iugo
slavia, Iran, Polonia, ~

. Ungaria, 
țări.

Dintre 
prezenți 
cele mai bune rezultate le-au 
obținut Vasilc Daniel (162,5 kg 
la „aruncat44 — record național 
egalat) și Alexandru Druziuc, 
clasați pe locul 2 la categoriile 
ușoară și, respectiv, supergrea.

Mihai 
3.

ordinea 
Gnatov 
Nassiri 

(Tran), Jerzy Kulik (Polonia),

U.R.S.S. Și
România, 
din alte

români

chiar Ashe. anul

— Dar despre „Cupa Da
vis" ce e de spus ?

— Pot spune doar 
să ne pregătim mai 
tru viitoarea ediție, 
mai pe terenul de 
eu consider că la 
reuniune a comitetului 
nizator al „Cupei Davi>-\ 
Londra, trebuie să cerem date 
mai judicioase de programare 
a etapelor și 
o tragere la 
care 
niei 
ren 
cînd 
stadion modern de tenis, con
struit după toate normele ce
rute de marile competiții.

a

că trebuie 
bine, pen- 
Și nu nu- 
joc. Adică, 

apropiata 
orga- 

•. de ia

— în special — 
sorți echitabilă, 

să permită echipei Româ- 
să dispute meciuri pe te- 
propriu. Mai ales acum, 
avem la București un

Radu VOIA

WWWW

CARLOS LOPEZ

m,

cea mai 
podiumului

înaltă 
la 

justifica- 
victoriile 

mai

hal terof ilii
la această competiție

La categoria muscă, 
Chelcea a ocupat locul

Iată cîștigătorii (in 
categoriilor) : Adam 
(U.R.S.S.), Mohammed

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ 
ÎNVINGĂTORI-----------------------LA WROCLAW

Musa Dolgicv (U.R.S.S.), An
dras Orbăn (Ungaria). Vladimir 
Epifanov (U.R.S.S.), Boris Șe- 
lițki (U.R.S.S.), Igor Nestorov 
(U.R.S.S.) și Ghcnadi Markin 
(U.R.S.S.).

TURNEUL INTERZONAL 
DE ȘAH DE LA MANILA

VARȘOVIA (Agerpres). — 
Turneul internațional de tenis 
de masă desfășurat la Wroclaw, 
cu participarea selecționatelor 
de juniori din România, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Un
garia și Polonia s-a încheiat cu 
un frumos succes al tinerilor 
sportivi români, clasați pe pri-

mul loc la echipe (băieți și 
fete).

în proba de dublu băieți, 
cuplul român Simion Crișan — 
Iosif Bohm 
cui întîi, la simplu băieți Si
mion Crișan a ocupat locul 2, 
iar la dublu 
si Maria Păun s-au clasat, de 
asemenea, pe locul 2

s-a situat pe lo-

fete Marina Foail

MANILA (Agerpres). — In 
runda a treia a turneului in
terzonal de șah de la Manila, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat în 16 mu
tări cu L. 
zultate ale 
Liubojevioi 
— Torre 
Browne remiză ; Hort — Ha- 
randi 1—0 ; Mecking — Panno 
1—0 ; Polugaevski — Tan Lian 
1—0.

în partida întreruDtă în pri
ma rundă, Florin Gheorghiu a 
remizat în 72 de mutări, cu 
iranianul Harandi.

în clasament, 
runde, conduce 
puncte, urmat de Mecking și 
Quinteros cîte 2,5 
Florin Gheorghiu 
locurile 4—10 împreună 
Liubojevici, Spasski, 
evski, Browne, Kavalek și 
Uhlmann — toți cu cîte 2 
puncte.

Kavalek. Alte re- 
rundei : Spasski — 
remiză ; Uhlmann 

1—0 ; Mariotti —

ROMÂNIA

Joe Frazier învins prin abandon in repriza a 5-a
Coliseum" 

în a- 
peste 

urmărit 
„greii" 
kg) și 

foști

In arena „Nassau 
din Uniondale (localitate 
propiere de New York) 
10 000 de spectatori au 
meciul de box dintre 
George Foreman (101,826 
Joe Frazier (101,250 kg), 
campioni ai lumii, o adevărată 
semifinală pentru desemnarea 
noului șalanger oficial al deți
nătorului centurii Cassius Clay, 
în excelentă formă, George Fo- 

valoarea, 
abandon 

de la in-

și-a stopat am- 
cu ’ " ’

profitînd din plin de a- 
Primele trei

după trei
Hort, cu 3

puncte. 
împarte 

cu 
Poluga-

IN GRUPA
A 7-a A C.E. DE TINERET

reman, și-a confirmat 
obținînd victoria prin 
în repriza a 5-a. încă

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

ATLETISM

GHERASIMOVA (U.R.S.S.)

ceput, Foreman 
bițiosul adversar 
recte,
lonja sa. Primele trei reprize 
au fost clar cîștigate de Fore
man, cea de a 4-a terminindu- 
se la egalitate. In repriza a 5-a, 
în urma unui croșeu la figură, 
Frazier a fost expediat la po
dea șî numărat. El a reluat cu
rajos lupta însă surprins de o 
lovitură dublată la figură, în
cheiată cu un upercut la maxi
lar a fost din nou în dificultate 
șl numărat pînă la 9. Aflîndu-se 
într-o situație dificilă, antreno
rul său a sesizat situația 
cerut la timp 
Frazier.

Aceasta a fost 
victorie obținută _  _____
fața lui Joe Frazier. In 
meci, disputat în 1973, la 
ston, Foreman a cîștigat 
k.o. în repriza a doua, 
meci, Frazier a declarat 
abandona boxul.

lovituri di-

abandonul
și a 

lui

douacea de a 
de Foreman in 

primul
King- 

prin 
După 

că va

LA FOTBAL
ZURICH 16 (Agerpres). — Uniu

nea europeană de fotbal (U.E.F.A.) 
a alcătuit grupele preliminare ale 
primei ediții a campionatului eu
ropean rezervat echipelor de ti
neret (jucători sub 21 de 
competiție care înlocuiește 
campionat european pentru 
ret (jucători pînă la 23 de

Selecționata României va 
în grupa a 7-a alături de forma
țiile Iugoslaviei și Spaniei. Iată 
componența celorlalte grupe pre
liminare : GRUPA 1 : Polonia, 
Suedia, Danemarca ; GRUPA A 
2-A : Italia, Portugalia, Luxem
burg ; GRUPA A 3-A : R.D. Ger
mană, Austria, Turcia ; GRUPA 
A 4-A : Belgia, Bulgaria, Franța ; 
GRUPA A 5-A : Finlanda, Norve
gia, Anglia ; GRUPA A S-A : Sco
ția, Cehoslovacia, Elveția : GRU
PA A 8-A : U.R.S.S., Ungaria, 
Grecia.

ani), 
fostul 
tine- 
ani). 
juca

cronicaru- 
atletism, la aflarea 

acestui 1:56,0 cu care 
Gherasimova a 

recordul mondial 
de 800 m, a fost 
ierarhiilor sezea- 

pentru a-i 
spre

Primul gind al 
lui de ’ ' 
veștii 
Valentina 
spulberat 
al probei 
cercetarea 
nelor precedente, _ 
putea urmări evoluția 
vîrful piramidei, și dacă încă 

Valentina Gherasi-

Carlos Lopez este cea 
nouă stea a alergărilor 
fond și, totodată, primul at
let de mare clasă al Portu
galiei. Nu puțini sînt spe
cialiștii care îl consideră ca
pabil să aducă peninsulei 
iberice prima medalie olim
pică la atletism. Performan
țele sale — 13:24.0 la 5 000 m 
Si 27:45,6 la 10 000 
nute la interval de 
zile îi dau dreptul să spere 
chiar la 
treaptă a 
Montreal, speranță 
tă și întărită de 
asupra cîtorva din cei 
buni fondiști ai lumii.

Lopez este un nume cu
noscut de 3—4 ani în arena 
internațională — are 29 de 
ani, 1.68 m înălțime, 55 kg — 
dar pînă în această primăvară 
cota sa valorică nu era prea 
ridicată (anul trecut reușfc e 
13:33,8 si 23:30,6). Surprinză
toarea victorie din martie 
la Chepslown, în Crosul Na
țiunilor, dă primele ind-cii 
ale spectaculosului său pro
gres, confirmat pe deplin c'e 
rezultatele următoare, pe

mova putea fi socotită prin
tre fruntașele europene ale 
distanței celor două ture de 
stadion — 2:00,1 și locul 5 la 
campionatele europene de la 
Roma — în sezonul pre- 
olimpic numele său nu poa
te fi găsit in nici un bilanț, 
pentru simplul motiv că în 
1975 nu a luat parte la nici 
un concurs !

Această absență i-a adus 
uitarea — poate căutată — 
iar surpriza reapariției a 
lost cu atît mai mare. După 
două curse sub două minute 
la începutul sezonului — 
1:58,6 si 1158,4 — cu care dă
duse replica alergătoarelor 
din R. D. Germană, urmea
ză, iată, acest stupefiant 
1:56,0 cu care smulge exact 
o secundă si jumătate ve
chiului record al Svetlei Zla- 
teva-Koleva. Valoarea deose
bită a performanței o așea
ză detașat în 
telor olimpice 
800 m. Are 27 
înălțime si 50 
olimpic la Montreal 
prima și, ținînd seama 
vîrstă, poate ultima mare 
victorie carierei

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

obți- 
cîteva

mai 
de

ATLETISM • La Stockholm, 
după prima zi a meciului ami- 
cal masculin : Suedia 
ria 56—49. Rezultate
greutate — Hoeglund 
m ; suliță — Nemeth 
m ; 400 m 
46,56. _
mical masculin : 
Norvegia 143—69.

g m — Kukkohao (F) 46,61 ; 3 000 
m obst — Kantanen (F) 8:28,31 ;

g 5 000 m — Kvalheim- (N) 13.28,72; 
m ; 
m ; 
(F)

— Unga- 
tehnice :

(S)
(U) 83,36

Fredriksson 
La ’ Turku, în meci 

Finlanda 
Rezultate :

20,47

(S) 
a-

400

fruntea favori- 
ale probei de 
de ani, 1,69 m 
kg. Un

ar

trenă, 
din 

vulne- 
u iui 

a decla- 
olimpice 

• își va 
mai 

mon-

pista. Alergător 
funcționarul de bancă 
I.isabona știe că este 
rabil în fața finișului 
Foster șî, de aceea, ; 
rat că în finalele 
ale celor două probe 
stabili grafice de cursă 
bune decît- recordurile 
diale actuale, să vedem dacă 
va Ii suficient...

suliță — Slitonen (F) 85,74
disc — Kahma (F) 65,34
10 000 m — Paeivaerinta . . 
20:02,29 ■ La Dortmund, la de
catlon — Eberhard Stroot 
(R.F.G.) 8119 p, iar la Rahlingen, 
la înălțime — Gunther 
IR.F.G.j 2.22 m.

BASCHET a Turneul 
lin de la Livorno s-a 
cu victoria echipei olimpice 
U.R.S.S., care a învins în 
nală cu 87—31 selecționata 
liei. Principal realizator : 
Shel Belov (16).

CANOTAJ ■ 
ttingham" (26—27 
anunțat participarea 
de vislașl din Australia, 
da, S.U.A., R.D. C.. ..
caria si alte țări.

CICLISM a Turui Luxembur
gului s-a încheiat cu victoria 
belgianului Frans Verbeeck, ur
mat de coechipierul său Jacobs 
— la 16 sec sl olandezul Knete- 
mann — la 18 sec. Ultima etapă 
(Alzette — Diekirch. 172 km) a 
fost cîștigată de Alphonse de

Zimmer

mascu- 
încheiat 

a 
fi- 

Ita- 
Ser-

No- 
și-au 

100 
_______ Irlan- 
Germană, _Uu-

La ,.Regata 
iunie) 

peste

Bal (Belgia), cu timpul de 4h 
34:27 • in Turul Elveției, etapa 
a 7-a (Locarno — Riederalp, 
172 km) a revenit spaniolului jose 
Pessarodona cu timpul de 5h 
11:32. In clasamentul general 
conduce francezul Romerco, ur
mat la 9 sec de olandezul Kui
per • După 5 etape, în Turul 
Austriei (amatori) pe primul 
loc se află austriacul Wolfgang 
Steinmayr. Etapa a 5-a 
furt — Linz, 145 km) a 
tigatâ de ’ 
standinov
• Cursa 
cîștigată 
Meslet, 
Impe (Belgia) — 
Bernard Binault 
46 sec. Cunoscutul 
cez Bernard Thevenet s-a clasat 
pe locul 5, la 1 min. de învingă
tor. Ultima etapă (contracrono- 
metru individual pe 30 km) a 
revenit lui Lucien van Impe cu 
timpul de 43:55.

HANDBAL a 
stadt, în meci 
R.D. Germană —
• La Dakar. în 
masculin : Senegal — 
neză 23—19.

RUGBY • In meci 
Praga : Cehoslovacia 
Germană 54—0 (14—0).

VOLEI a în dublu 
minin Polonia — Ungaria, 
Cracovia : 1—3 (—7, 14. —7, 
iar la Zakopane : 2—3 (14, 
6, —8, —8).

(Klagen- 
fost cîș- 
Alipi Ko- 
3h------
a 

francezul
: Lucien 
la 22 sec 
(Franța) - 

ciclist Iran-

cehoslovacul 
cu timpul de 
„Midi Llbre" 
de ' 

urmat de

19:25. 
fost 

Alain 
van 

șl 
la

La Karl Marx- 
amical feminin : 
- Bulgaria 23—8. 

meci amical 
R.P. Chl-

amical, 
— R.

meci

la 
D.

re- 
a 

-io); 
-ib

DIN FOTBALUL INTERNAȚIONAL
Real Madrid a re- 

serviciile jucătorului 
Gunther Netzer, al 

fost

• Echipa 
nunțat la 
vest-german 
cărui contract nu a mai 
înnoit cu ocazia noului sezon de 
transferuri.

M Federația japoneză de spe
cialitate a anunțat că va înscrie 
la turneul pentru juniori de la 
Rijeka (Iugoslavia) selecționata 
țării. Acest turneu are loc între 
19 si 27 iunie și va reuni unele 
dintre cele mai bune echipe eu
ropene.

• ,.Cupa Asiei" a fost cîști
gată de echipa Iranului, care în 
finala disputată la Teheran, 
întrecut cu 1—0 (0—0)
Kuweitului.

o In cea de-a doua 
lă (meci tur> a „Clinei 
Atletico Madrid — Real 
1—0.

a
formația

semifi^a- 
S oaniei“: 
Sociedad

a In campionatul U.R.S.S. s-a 
disputat derbyul moscovit dintre 
Dinamo și Spartak. ~ 
pentru 
Ararat
Cernomoret 0—0 : 
si — Dnepropetrovsk 4—1 ; 
pilc Sovietelor — Zenit 
Dinamo Minsk — Torpedo 
cova 2—0 : Dinamo Kiev — 
patî Lvov 3—1.

Aseară, la Zagreb, a 
inaugurat turneul final 
campionatului european, 
semifinala dintre reprezenta
tivele Cehoslovaciei si Olan
dei. Pină la închiderea ed’- 
ției se disputase doar prima 
repriză. Scorul la pauză : 1—0 
pentru echipa Cehoslovacie’ (a 
înscris Ondrus în min. 19). 
Rezultatul final si amănunte, 
in numărul de mîine.

Scor : 1—o
Dinamo. Alte rezulta e : 

— Sahtior 2—0 ; Zaria — 
Dinamo Tbili- 

Ari- 
2—1 ; 
Moș
ii ar-

fost 
al 

<*u
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