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Marginalii la optimile „Cupei României" la fotbal

CÎND ECHIPELE JȘI STRING
Cu o singură excepție, „op

timile" Cupei ne-au prilejuit 
rezultate scontate. A „ieșit" 
miercuri Jiul, o divizionară A 
și fostă cîștigătoare a trofeu
lui, dar au rămas pentru „sfer
turi" destule nume de marcă : 
în primul rind STEAUA (cam
pioana ediției încă neîncheiate 
și recordmana prestigioasei în
treceri), apoi RAPIDUL (spe
cialista nr. 1 înainte de război, 
actuala deținătoare a trofeului 
și protagonistă a ultimilor 
ani), SPORTUL STUDENȚESC 
(promptă confirmare a remar
cabilelor evoluții din campio
nat), UNIVERSITATEA CRA
IOVA (care continuă ascensiu
nea și în finalul stagiunii fot
balistice), A. S. ARMATA TG. 

.MUREȘ, F. C. ARGEȘ, F. C. 
BIHOR și------- -----------
ceasta din 
prezentanță 
petitionale

O bună 
echipe au 
cu învinsele lor — dintre ele,

unele au cedat abia în pre
lungiri ■—, jocuri viu dispu
tate, spectaculoase, atractive 
prin palpitanta evoluție a sco
rului. Iubitorului de fotbal i 
s-a oferit astfel o compensație 
pentru partidele de slab ni
vel tehnic vizionate in cam
pionat, dar și o elocventă do
vadă că „strîngerea rîndurilor", 
mobilizarea eforturilor, poten
țează, de fiecare 
resurse de natură 
tică.

Și atunci, nu-i i 
acorde, pe viitor, 
atenție pregătirii 
noștri mai ales la 
factori ai jocului 
PSIHIC 1

dată, reale 
tehnico-tac-

cazul să se 
mai' multă 
fotbaliștilor 

. importanții 
FIZIC și

a-
re-

A XXXV-a EDIJIE A
CELJE, 17 (prin telefon). în- 

Zagreb și Ljubljana se a- 
localitatea montană Celje, 
oraș de cîteva zeci de mii 
locuitori, dar unul dintre 

mai importante

tre 
flă 
un 
de 
centrele cele 
ale atletismului iugoslav. Re- 
cunoscînd importanța ' acestuia 
in dezvoltarea sportului națio

J.B. DE ATLETISM
grup abia urmează să ajungă 
aici in cursul zilei următoare. 
Imediat după cazare atleții ro
mani au și luat drumul sta
dionului local (cu pistă de ma
terial sintetic de o foarte bună 
calitate) pentru o scurtă ședință 
de antrenament. Pista stadionu
lui, celelalte instalații de con-Vineri 18 iunie 1976

RINDURILE

C.S.U. GALAȚI, 
urmă singura 
a categoriilor com- 

inferioare.
parte dintre aceste 
furnizat, împreună

EXEMPLUL ECHIPEI STEA
UA. Nu-i vorba, în aceste rîn- 
duri, de scorul 
(8—1) realizat de
campioni în dauna lui F.I.L. 
Orăștie, învinsa fiind, cum se 
știe, o echipă care activează 
în campionatul județean. „ll“-le

lui Jenei și Creiniceanu s-a 
impus, de astă dată, atenției 
pe un cu totul alt plan, con- 
stltuindu-se într-o prezență so
bră și în competiția k.o. în- 
tr-adevăr, aliniind cea mai 
bună formulă de echipă, la 
ora actuală, Steaua a ținut să 
arate că nu-și subestimează, 
sub nici o formă, partenerul 
provenit dintr-un eșalon infe
rior al fotbalului nostru și a 
onorat, totodată, „Cupa Româ
niei".

Procedînd astfel, nu va sur
prinde pe nimeni dacă, la fi
nele stagiunii, 
reșteni vor reuși 
invidiat, adăugind 
de campioană și 
trofeu.

militarii bucu- 
eventul de 

la titlul 
prețiosul

Iosif Naghi, recordmanul țării la aruncarea discului, a manifestat 
in acest sezon o formă constant bună

„optimilor" 
proaspeții

DE REȚI-
Intotdeauna, la momen- 

e tapelor

NUME DEMNE
NUT. '
tul etapelor ei superioare, 
„Cupa" ne-a pus in fata unor 
surprize de diversă natură: re
zultate, comportări meritorii ale 
unor echipe fără nume sonore, 
evoluții remarcabile ale unor 
jucători mai puțin sau deloc 
cunoscuți. Bilanțul „optimilor" 
este mai sărac în ceea ce pri
vește rezultatele-surpriză și 
ceva mai bogat la capitolul

nal, Federația iugoslavă de 
specialitate a acordat oficiali
tăților atletice din Celje oinstea 
de a organiza, între 18 și 20 
iunie, cea de a XXXV-a ediție 
a Jocurilor Balcanice și aces
tea se întrec, pur și simplu, 
în a primi cit mai bine dele
gațiile participante la Jocuri, 
în a le oferi tot ce le este 
necesar pentru un sejur cit 
mai frumos. Evident, nu putem 
fi insensibili la frumusețile a- 
cestui orășel, la împrejurimile 
sale, dar pe atleții noștri și pe 
antrenorii lor nu acestea-i in
teresează, ci, înainte de toate, 
întrecerile Balcaniadei, care 
încep vineri.

Lotul nostru, de fapt o parte 
a lui, a sosit în Celje, cu tre
nul, joi dimineață ; alt grup 
a sosit cu avionul, iar ultimul

cu asalt < 
din ccler
Bulgaria, 

Turcia

curs, au fost luate 
de numeroși atleți 
cinci reprezentative : 
Grecia, România, 
bineînțeles, Iugoslavia.

La startul concursului — 
timul' și poate tocmai de 
ceea cel mai important din 
ria competițiilor preolimpice

SÎ>

(Continuare in pag. 2-3)
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ROMANIA

Azi, la Palatul sporturilor și culturii

U.R.S.S., LA HANDBAL FEMININ

Elena Avram și Marinela Maxim, două dintre componentele lotului 
olimpic al României, vor evolua in cadrul „Regatei Snagov" 
in echipaje diferite: prima la 8+1, iar cea de a doua la 2 f.c.

Foto : Ion MIHAICA 

„REGATA SNAGOV", 
ULTIMUL EXAMEN PREOLIMPIC 

AL SCHIFISTELOR ROMÂNCE
și mîine, pistele de 

i Snagov vor
Astăzi ... ..... 

apă ale lacului 
găzdui întrecerile ediției 1976 
a tradiționalei competiții in
ternaționale de canotaj femi
nin „Regata Snagov".

Pentru echipajele țării noas
tre această întrecere constituie, 
practic, ultima verificare îna
intea starturilor olimpice, așa 
incit este de așteptat ca schi- 
fistele românce sâ arunce în 
luptă toate forțele de care 
dispun, pentru a putea per
mite antrenorilor și tehnicie
nilor concluzii cît mai limpezi 
asupra nivelului de pregătire 
și a problemelor ce trebuie re
zolvate în răstimpul scurt ră
mas pînă la decolarea avionului 
spre Montreal.

La actuala ediție a „Regatei 
Snagov" participarea echipaje
lor de peste hotare nu va fi 
la fel de puternică, cum a fost 
în anii trecuți. Aceasta mai 
ales din considerente tactice, 
principalele adversare ale 
schifistelor noastre preferind 
să afle prin., intermediari care 
este potențialul actual al echi
pajelor românești. Astfel, 
R. D. Germană va fi reprezen
tată la „Regata Snagov" de 
către echipaje de club, U.R.S.S. 
va deplasa garnitura repre
zentativă a R.S.S. Ucrainene, 
Ungaria trimite la București

I 

I

ambarcații de tineret. iar 
Cehoslovacia și Polonia alinia
ză garnituri secunde.

Acest lucru nu trebuie, însă, 
să determine din partea repre
zentantelor țării noastre o au- 
toliniștire ; dimpotrivă chiar 
— este necesară o abordare a 
tuturor curselor cu maximum 
de seriozitate și ambiție, cu o 
cît mai mare responsabilitate. 
Echipele oaspete nu au o va
loare neglijabilă, în special 
cele din R. D. Germană și 
U.R.S.S., iar — pe de altă par
te — este necesară o cit mai 
edificatoare evoluție a ambar- 
catiilor noastre.

Antrenorii Stelian Petrov și 
Sergiu Zelinschi vor alinia la 
actuala ediție a „Regatei Sna
gov" echipajele cele mai pu
ternice, din care vor face par
te, printre altele, Marlena Pre- 
descu și Marilena Maxim (la 2 
f.c.), Elena Oprea, Aurelia Ma
rinescu și Filigonia Toll (la 
4+1 rame). Ioana Tudoran, 
Elisabeta Lazăr șl Maria Mic- 
șa (la 4+1 vîsle), Elena Avram, 
Georgeta Militaru, Florica 
Petcu și Iuliana Munteanu (la 
8+1). Regata prevede de fapt, 
două concursuri, unul astăzi și 
altul mîine, ambele 
mind numai finale cu începere 
de la ora 10.

Astăzi după amiază, de la 
ora 18, Palatul sporturilor și 
culturii din București va găz
dui prima manșă a întilnirii 
amicale dintre reprezentativele 
feminine de handbal ale Româ
niei și U.R.S.S.

Această d’.iblă întîlnire cu 
formația vicecampioană a lu
mii constituie un excelent pri
lej de verificare a potențialu
lui echipei noastre și, totodată, 
o nouă posibilitate de măsurare 
a forțelor cu una dintre prin
cipalele candidate la titlul o- 
limpic. Este interesant de a- 
mintit că, în actualul sezon 
internațional, reprezentativele 
României și U.R.S.S. s-au mai 
întîlnit de două ori, prima dată 
în turneul de la Neubranden
burg, cînd victoria a revenit 
handbalistelor sovietice (13—9) 
și a doua oară în „Trofeul 
Iugoslavia", cînd partida s-a

încheiat la egalitate (16—16). 
Edificator în privința potenția
lului actual al echipei olimpice 
a U.R.S.S. este faptul că a- 
ceasta este neînvinsă în 
și că a cîștigat ambele 
turnee amintite.

în partida de astăzi 
amiază, antrenorii Constantin 
Popescu și Dan Bălășescu vor 
alinia întreaga garnitură olim
pică a României, din care nu 
vor-lipsi Doina “ 
lia Șoș, Magda 
Arghir, Doina 
Luțaș și Maria 
echipa oaspete . . .
tre altele, Natalia Șerstiuk, Zi
naida Turcina, Tatiana Maka- 
reț, Maria Litoșenko și Lud
mila Bobrusi.

Partida începe la ora 18 
și va fi condusă de cuplul 
cehoslovac Șt. Nemec — J. 
Korcc.

1976 
mari

după

Cojocaru, Roza- 
Mikloș, Simona 
Furcoi, Ibadula 
Laczkovicz. Din 
fac parte, prin-

progra-

In numărul de azi :
TENISUL ÎN FAȚA UNUI NOU START : TURNEUL 
DE LA WIMBLEDON
ECHIPA REPREZENTATIVĂ DE RUGBY IN 
PREAJMA UNOR NOI VERIFICĂRI

ul- 
a~ 

sc- 
_______ r______ „______ r__ ’76 
— vor fi prezenti multi atleți 
de valoare, al căror obiectiv 
principal vizează apropiatele 
întreceri olimpice de la Mont
real. De aceea este cît 
poate de limpede faptul că 
pentru acei sportivi care au 
și primit girul selecției pentru 
J.O., concursul de la Celje re-

se

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

ROMANIA (B)
CUBA
7-6

1
LA POLO

■wwwwwww

La Kiev a început 
turneul internațional de 
polo la care 
selecționatele 
Cubei, Italiei, 
Sovietice (două forma
ții) și reprezentativa se
cundă a României. în 
prima partidă a turneu
lui sportivii români au 
înregistrat un frumos
succes în fața echipei
Cubei, pe care au între
cut-o cu 7—6 (2—1, 2—2, 
2—2, 1—1). Cel mai bun 
jucător a fost Radu Mi- 
rea care a înscris 6 go
luri. într-o altă partidă : 
U.R.S.S.—Bulgaria 8—2
(1—1, 2—0. 3—0. 2—1).

participă 
Bulgariei, 

Uniunii

ACTIVITATEA SPORTIVA SINDICALA
PE UN PLAN SUPERIOR

4 
t

Pe marginea unei consfătuiri organizate de Biroul Executiv al Consiliului Central al U.G.S.R.

Din inițiativa Biroului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R. s-a desfășurat, recent, 
o consfătuire avînd ca temă 
cunoașterea și generalizarea 
unor metode bune și inițiative, 
menite să contribuie Ia trans
punerea în viață a documente
lor de partid privind dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și sportului, precum și a pre
vederilor cuprinse in Rezoluția 
Congresului sindicatelor din 
țara noastră. Au participat 
șefii comisiilor sport și turism, 
de la corisiliile județene ale’ 
sindicatelor, președinții și se
cretarii unor asociații din 
mari întreprinderi, activiști al 
U.G.S.R. și C.N.E.F.S.

Problemele dezbătute au vi
zat, în primul rind, mijloacele 
cele mai adecvate de atragere

în practicarea exercițiilor fi
zice a unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii, 
prin aceasta realizîndu-se o 
creștere și întărire a capacită
ții de muncă. S-a relevat, ast
fel, că în județul Bacău de 
cea mai mare popularitate se 
bucură campionatele interne 
ale asociațiilor sportive, desfă
șurate cu bune rezultate la 
întreprinderea de mașini-unel- 
te și „Partizanul" din Bacău, 
la întreprinderea de postav 
din Buhuși etc Deopotrivă cu 
exercițiul fizic practicat în 
timpul liber, foarte mulți anga
jați ai unui număr de 15 
treprinderi și instituții 
parte la gimnastica zilnică 
la locurile lor de muncă,
sfîrșlt, am reținut faptul că o 
seamă de acțiuni cu caracter

în- 
iau 
de
In

mixt, cultural-educativ, sin® 
de natură să atragă, săptămâ
nal. în locurile de agrement» 
numeroși oameni ai muncii și 
familiile acestora în petrecerea 
plăcută și utilă a orelor rezer
vate destinderii și odihnei ac
tive. „Dialog sportiV-cultural” 
— una dintre aceste inițiativă 

reunește cu regularitate pe 
reprezentanții a cite două uni
tăți economice, aceștia între— 
cîndu-se atît în competiții de 
masă (volei, fotbal, tenis) cît si 
pe planul brigăzilor artistice 
de agitație, al formațiilor de 
coruri, dansuri și recitatori de 
versuri patriotice.

în municipiul Timișoara și în 
județul Timiș, sub forma unei

Ion GAVRILESCU ‘
------------ :------------------------ sr*" (Continuare in pas-2-3^ ^,'



„PORȚILE" REPREZENTATIVEI DE RUGBY 
SÎNT LARG DESCHISE...

Duminică 27 iunie, meci de selecție-verificare la Parcul copilului
' O acțiune inedită Ia sfîrși

tul acestei luni, pe agenda F. R. 
Rugby. Prilej pentru un dialog 
cu antrenorul federal Valerin 
Irimescu...

. — Este vorba despre un test 
de selecție-verificare, progra
mat în Parcul copilului la 27 
iunie, ora 9,30.

— Selecție si verificare ?
— Exact. 40 de jucători sînt 

chemați, de Colegiul de antre
nori, pentru a fi testați în ve
derea unei mai depline edifi
cări asupra potențialului lor. 
Lotul reprezentativ are nevoie 
de forțe proaspete ! De aceea, 
am convocat pentru selecție o 
seamă de tineri, dintre care 
unii componenți ai naționalei 
de juniori, vicecampioană eu
ropeană. Iar pentru verificare 
(sau reverificare, dacă vreți) 
cîțiva dintre tricolori care nu 
au dat randamentul scontat în 
sezonul aflat la ora ultimului 
act. Trebuie precizat că, după 
părerea noastră, au dat satis
facție : Nica, Constantin, Borș, 
Murariu, Stoica, Daraban. Mun- 
teanu, Ortelecan și Dinu. A- 
ceștia nu mai au nevoie, prin 
urmare, de o nouă confirmare.

— Cine sînt, deci, cei con- 
vocați și cum se va desfășura 
acțiunea ?

— Vom alcătui 2 echipe, a- 
Vînd drept responsabili pe Pe
tre Cosmănescu și Ion Țuțu- 
ianu. Se va juca un meci 
^normal", de 80 minute. Ne 
gîndim la formulele : „roșii" 
(după culoarea tricourilor) : Bu
ms (Farul) — Aldea (Dinamo), 
Bcnedek (Polit. Iasi), Dima 
(Rulmentul Bîrlad, junior), 
Luca (Rapid) — D. Alexandru, 
Suciu (ambii Steaua) — Fl. A- 
tanasiu (Sp. stud.), Dumitru 
(„U“ Timiș.), Tr. Cioriciu (Rul
mentul) — Postolachi (Steaua), 
Borșaru (Farul) — Cioarec

(Steaua), Popovici („U“ Timiș.), 
Corneliu (Steaua) ; rezerve — 
Merca (Șc. sp. 2, junior), Mar- 
ghescu, Zafiescu II (ambii Di
namo), Gnlanda (Sp. stud.), 
Pătrăhău (Polit. Iași); „galbe
nii" : Gligor (Rapid, junior) — 
lanusevici (Farul), A. Hariton 
(Sp. stud.), Ciobanu (Polit. 
Iași), Molrescu (Farul) ■— Co- 
doi (Grivița Roșie, junior), Pa- 
raschiv (Dinamo) — Voicu (Gri- 
vița Roșie, junior), M. Ionescu 
(Steaua), Roman (Dinamo) — 
Malancu („U“ Timiș.), Stroe 
(Grivița Roșie) — Băcioiu (Fa
rul), Caraiman (Dinamo), Tur
tea (Dinamo) ; rezerve — Si- 
mion (Grivița Roșie), Varga 
(Farul), Bidirel (Dinamo), Pa- 
sache (Grivița Roșie), Bucan 
(Poli Iași).

— Probabil că acest trial se 
încadrează intr-un mai vast 
plan de pregătire a noii ediții 
a Campionatului european.

— Desigur. în funcție de 
comportarea jucătorilor, vom 
stabili lotul de speranțe, ve
ritabil embrion al viitoarei e- 
chipe reprezentative, care va 
întîlni, la 14 noiembrie, în 
„marele meci al anului", veș
nica noastră rivală, formația 
Franței. Pînă atunci, însă, ne 
așteaptă alte confruntări : un 
important turneu în U.R.S.S. 
(Lvov), turneul de pe litoralul 
bulgar, partidele cu Polonia și 
Maroc (acestea două tot ofi
ciale, în C.E.). La Lvov, în 
prima jumătate a lunii august, 
după toate probabilitățile, vor 
mai evolua formațiile Ceho
slovaciei, Poloniei, Bulgariei, 
R.D.G. și, firește, cea a țării 
gazdă. Noi vom deplasa această 
„garnitură a speranțelor", în 
nădejdea unor cît mai nu
meroase candidaturi pentru 
noua echipă națională !

Geo RAEȚCHI

S-A ÎNCHEIAT TURUL DIVIZIEI A LA
în urmă cu cîteva zile a că

zut cortina peste întrecerile 
primului tur al campionatului 
divizionar A de tenis de masă, 
urmînd ca returul să înceapă 
la data de 17 octombrie.

Iată . rezultatele înregistrate 
în ultima etapă a turului :

SERIA I, FEMININ : Pro
gresul București — C. S. Arad 
I 4—5, Progresul București — 
C. S. Arad II 2—7, Spartan 
București — Gloria Buzău 5—4; 
MASCULIN ; C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Comerțul Tg. Mureș 
15—2, Locomotiva București — 
Gloria Buzău 8—9, Progresul 
București — Universitatea Cra
iova 6—11 ;

SERIA A II-A, FEMININ : 
Voința Sîngeorgiu de Pădure

— Sc. sp. Rm. Vîlcea 4—5, Vo
ința Brașov — Sc. sp. Craiova 
3—6, Dinamo Slatina — Meta
lurgistul Cugir 3—6 ; MASCU
LIN ; C.S.M. Iași — Sc. sp. 
Odorhei 15—2, Sănătatea Dro- 
beta Tr. Severin — Sc. sp. 
Craiova 5—12, Constructorul 
Hunedoara — Politehnica Bucu
rești 7—10.

în urma acestor rezultate, 
clasamentele turului arată ast
fel :

Seria I, Feminin
1.
2.

C. S. Arad Ii
C. S. Arad I

550 35-10 10
95 4 1 33-12

3. Progresul 5 3 2 23-22 8
4. C.S.M. Cluj-Nap. 5 1 4 16-29 6
5. Gloria Buzău 5 1 4 14-31 6
6. Spartac Buc. 5 1 4 14-31 6

• PESTE 2000 DE TINERI 
ae la întreprinderea de trac
toare Brașov participă la 
competiția polisportivă „Cupa 
constructorilor de mașini“ la 
atletism, orientare turistică, 
handbal, popice, volei, tenis 
și șah. Pînă acum s-au evi
dențiat prin buna mobilizare 
a concurenților secțiile $asiu 
T 45, Axe-pinioane, Sculărie, 
Motor si Reparații mașini. A 
LA ȘCOALA GENERALA NR. 
11 DIN GALAȚI (director 
Stelian Bordei), unde există o 
frumoasă activitate sportivă, 
va începe în curînd amenaja
rea unei săli de gimnastică 
și a două terenuri de tenis. 
• AMATORII DE FOTBAL de 
la A.S. Oțelul Tîrgoviște au 
participat la o reușită între
cere. ’ Din cele 24 de echipe, 
în finală au ajuns formațiile 
secțiilor Laminorul de benzi 
și Secția de forjă blocuri și 
bare. A cîștigat prima forma
ție cu 5—1. A ECHIPA AU
RUL BRAD care activează de 
15 ani în Divizia C, virtuala 
cîștigătoare a seriei a VIIT-a, 
a fost sărbătorită duminică 
cu ocazia meciului susținut 
în compania Minerului Ghe- 
lar. Tribunele complexului 
sportiv au fost arhipline. 
Spectatorii au asistat si la un 
joc de.old-boys si o demons
trație de atletism. » ÎN LO
CALUL fostului cinematograf 
„Rio" din Sibiu se vor ame
naja în curînd două săli de 
snort, una pentru box si o 
alta pentru haltere. Aici se 
vor antrena sportivii de la 
Sc. sp. șoimii. • PE CELE 
SASE TERENURI DE TENIS 
de la Complexul Dacia Galați 
se desfășoară o frumoasă ac
tivitate. Antrenorul A. Bre- 
det, la cei 60 de ani pe care-i 
are, îndrumă zi de zi pașii 
tinerilor tenismani. • LA 
COMPLEXUL SPORTIV al 
pionierilor §1 școlarilor din 
Tulcea a avut loc duminică

festivitatea închiderii anului 
sportiv școlar. Cei aproape 
4000 de elevi au asistat la 
reușite demonstrații de gim
nastică si tenis, iar unii din
tre ei s-au întrecut la atle
tism, volei și handbal. • 
TRADIȚIONALA COMPETI
ȚIE, „Crosul tinerilor munci
tori" din Oradea s-a încheiat 
cu victoria atlețllor E. Miklos 
și Zoia Vancu (F.I.L. Beiuș), 
L. Trif (Metalul Salonta) și 
O. Timofte (F.I.L. Beius). « 
DUMINICA A AVUT LOC LA 
GTURGIU o mare manifestare 
cultural-sportivă, organizată 
de Casa de cultură si 
C.M.E.F.S. In cursul dimineții, 
peste 1000 de tineri s-au în
trecut la volei, baschet, ci
clism, fotbal, tenis, handbal 
și carting, iar după amiază, 
peste 4000 de giurgiuveni au 
urmărit pe stadionul Dunărea 
spectacolul intitulat „Ritmuri
le tinereții" prezentat de Tea • 
trul „Ion Vasilescu" din Ca
pitală. a ÎN PĂDUREA RO
MANEȘTI, din apropiere de 
Ploiești, s-a desfășurat o mare 
întrecere de orientare turisti
că, la care au participat a- 
proape 300 de concurenți din 
întreaga țară. Etapa de noap
te a competiției organizate de 
C.J.E.F.S. Prahova, dotată cu 
„Trofeul nopții" a fost cîștl- 
gată de Radu Rusu (Cercetă
torul Ploiești). Kurt Henning 
(Dumbrava Sibiu) si Gheor- 
ghe Neagoe (Dacia București), 
in etapa de zi au terminat 
învingători Casa pionierilor 
Galați — pe echipe, Herbert 
Sommer (I.T. București). So
rin Istrate (Prahova Ploiești) 
Si Constantin Albuță (Vulcan 
București) — la individual.

CORESPONDENȚI: C. Gru
ia, V. Ștefănescu, M. Avanu, 
AI. Jurcă, I. Ionescu, T. Si- 
riopol, M. Topolschi, I. Ghisa, 
Tr. Barbălată, și I. Tănăscs- 
cu.

După „Trofeul Tomis“ la volei feminin

DEFICIENȚE MAI VECHI Șl MAI NOI 
ÎN JOCUL ECHIPEI NAȚIONALE

La actuala ediție a competiției 
internaționale de volei feminin 
— dotată cu „Trofeul Tomis" — 
recent încheiată în Sala sportu
rilor din Constanța, au luat 
parte, după cum se știe, repre
zentativele U.R.S.S. și Cubei, 
participante la apropiatele Jocuri 
Olimpice, echipa Bulgariei, prin
cipală candidată la titlu la 
Campionatele Balcanice ce vor 
încene săptămîna viitoare în 
Iugoslavia și formația Ceho
slovaciei, prezentă cu cele mai 
bune jucătoare. In această com
panie reprezentativa României, 
pentru care această întrecere a 
însemnat si o ultimă verificare 
înaintea Balcaniadei, dar si un 
test al potențialului voleiului 
nostru feminin, nu a oferit de- 
cît puține motive de satisfacție.

Așa cum arătam si în croni
cile meciurilor, voleibalistele 
noastre au avut o prestație sub 
posibilități, randamentul unor 
jucătoare fiind sub nivelul ce
lui din campionat, care după 
majoritatea opiniilor, prin for
mula adoptată, a constituit prin
cipala cauză a evoluțiilor sub
mediocre. Desigur, echipa noas
tră se află pe un drum nou, în 
lot fiind prezente multe jucă
toare tinere, unele cu reale 
perspective, dar credem că toc
mai această remaniere bruscă 
a dereglat mecanismul formației, 
el acționînd debusolat, mai ales 
că a fost lipsit de o coordona
toare de talia Eugeniei Rebac. 
Sîntem de acord, că lotul tre
buia să sufere schimbări de e- 
sență, dar pentru că în anii tre- 
cuți nu s-a avut în vedere a- 
cest moment (previzibil de alt
fel) al renunțării la aportul 
unor jucătoare, s-a ajuns în si
tuația ca actualele înlocuiri să 
pară doar improvizații. Excep- 
tîndu-le pe Victoria Banciu și 
Constanța Bălășoiu, care au a- 
vut o comportare ceva mai 
bună, celelalte voleibaliste nu 
au jucat la nivelul care se as
tenia. Ne referim. în sneclai. la 
Emilia Cernega, Gabriela Popa,

TENIS DE MASĂ
Masculin

1. C.S.M. Clnj-Nap. 550 63-22 10
2. Gloria Buzău 541 44-41 9
3. „U" Craiova 523 47-38 7
4. Progresul 523 45-40 7
5. Locomotiva 523 37-48 7
6. Comerțul Tg. M. 505 19-66 5

Seria a n-a, Feminin

1. Șc. sp. Craiova
2. Met. Cugir.
3. Sc. sp. Rm. Vîlcea
4. Dinamo Slatina
5. Voința Sîng.
6. Voința Brașov

550 35-10
541 29-16
532 23-22
523 19-26
514 18-27
505 11-34

Masculin

1. Politehnica Buc.
2. C.S.M. Iași
3. Șc. sp. Craiova
4. Constr. Huned.
5. Șc. sp. Odorhei
6. Sănătatea

10
9
8
7
6
5

550 57-28 10
532 54-31 8
532 48-37 8
523 38-47 7
523 31-54 7
505 27-58 5

Maria Rusu, Liliana Pașca, a 
căror experiență nu poate fi 
trecută totuși cu vederea. In 
ceea ce o privește pe Irina Pet- 
culeț (despre care se speră să 
devină „nr. 1“ al atacului) ea a 
evoluat cu multe fluctuații și 
lacune la blocaj si în jocul în 
linia a doua, preluarea fiind ca
pitolul ei cel mai deficitar. O 
surpriză plăcută, Margareta 
Bako, mai puțin creditată înain
tea turneului, care are, totuși, 
foarte mult de lucru pentru a 
răspunde integral cerințelor. 
Spre regretul nostru, unele ju
cătoare nu justifică, deocam
dată, selecționarea.

De asemenea, nu pot fi tre
cute cu vederea greșelile co
mise, în special, la preluare (o 
mult prea veche si deloc reme
diată lacună în bagajul de cu
noștințe tehnice ale voleibalis
telor noastre), ceea ce a îngreu
nat, cum era si firesc, realiza
rea acțiunilor de atac. Nu pu
tem accepta ca într-un singur 
meci (a se vedea partida cu 
Bulgaria) peste 50 la sută din 
preluări să fi fost defectuoase. 
Și să nu uităm, totuși, că țoale 
jucătoarele evoluează în echipe 
de Divizia A. Atunci ?

In ceea ce privește apărarea 
la fileu șl în linia a Il-a, din 
nou mari fisuri, care au permis 
adversarelor să atace decisiv 
(reamintim că în setul I, în în- 
tîlnirea cu formația Cubei au 
fost efectuate doar trei blocaje 
sigure!). Aceasta este conse
cința unei detente destul de sla
be, a modului de alcătuire a 
blocajului, a plasamentului în 
teren. Să adăugăm, prezența 
simbolică a combinațiilor în 
atac, ceea ce a facilitat misiu
nea celorlalte echipe.

Avînd în vederea că s-a por
nit pe un drum nou, că se vrea 
și se speră că într-un viitor a- 
propiat voleiul nostru feminin 
va ieși din starea de mediocri
tate în care se află, am insistat 
cu deosebire asupra lacunelor 
manifestate în acest turneu, care 
nu a reprezentat altceva decît 
o competiție de verificare. Și 
lucrul acesta trebuie bine înțe
les. Găsirea unei formule de 
echipă, a unor jucătoare valo
roase, nu este o treabă simplă 
și la ea trebuie să-și aducă a- 
portul toți tehnicienii, nu numai 
antrenorii lotului.

Au fost prezenți la Constan
ța, ca șl în alți ani. numeroși 
specialiști care au făcut multe 
observații. Să sperăm că ele vor 
fi utilizate cu mai multă efi
ciență decît pînă acum.

Peste cîteva zile, va începe 
Balcaniada. Desigur, dorim ca 
fetele noastre să urce pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui, însă, în același timp, am 
vrea ca această competiție să 
constituie un nou pas pe calea 
redresării acestui sport. Voleiul 
nostru feminin are nevoie de 
timp, de o muncă îndîrjită, de 
la jucătoare la antrenori, în 
toate eșaloanele sale pentru a 
se depăși actuala fază critică.

Emanuel FÂNTÂNEANU

ATI FTIsM REZULTATELE obținuteHILLIIjm de at|eții r----—romani par
ii Rosicki" 

Lovin 
(locul II, după 
Dorio 4:11,3) și 
Nicolae 

obstacole
Elena 

(locul V),

ticipanți la 
desfășurat 
4:15,1 la * 
italianca 
2:03,6 la 
8:36,6 la 
personal, 
14,2 la _
Fotache 54,72 m la aruncarea discu
lui (locul V) și Alexandru
7,18 m la lungime (locul IX).

„Memorialul 
la Praga : Fița

1 500 m ................
Gabriela 
800 m, 
3 000 m 
locul III), 

100 mg

CĂLĂRIE
performanță

Voicu
(record 

Mirza
Lucia

Abagiu

CU PRILEJUL ÎNFIIN
ȚĂRII unei secții de 

la herghelia de la
Rădăuți și a Inaugurării bazei hipice
a avut loc un concurs demonstrativ,
la care au asistat peste 8 000 de 
spectatori. Au participat călăreți de 
la Dinamo, Steaua, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M. lași, C.S.M. Craiova, precum 
și o formație de galop a hergheliei. 
(I. MINDRESCU -coresp.).

POPICE CELE MAI BUNE 
ECHIPE DE JUNIORI

— participante la campionatul repu

blican pe echipe, primele clasate în 
întrecerile de zonă — își dispută 
începind de azi și pînă duminică 
turneul final al competiției. în ulti
ma confruntare pentru titlurile de 
campioane ale țării, ce are loc pe 
arena din stațiunea Neptun, sînt 
prezente următoarele 12 echipe : 
FETE — Voința București, Metrom 
Brașov, Voința Ploiești, Voința Tg. 
Mureș, Voința Timisoara și Voința 
Oradea, iar la BĂIEȚI : Gloria Bucu
rești, Olimpia București, Metalul Ro
man, Progresul Oradea, Voința Tg. 
Mureș și Voința Cluj-Napoca.

CONCURSUL de admitere 
la Liceul nautic din Orșova 
va avea loc în ziua de 20 
Iunie a.c. (probe practice 
pentru anii 1 și III). Infor
mații suplimentare la sediul 
liceului.

După o perioadă de două luni 
de prohibiție, începînd de azi 
pescarii sportivi își reiau plăcu- 

. ta lor îndeletnicire. In toate 
apele de șes si colinare este per
mis din nou pescuitul sportiv. 
Pescarii bucuresteni, care sînt în 
număr foarte mare, au la dispo
ziție numeroase bălți, aproape 
100 (pe o rază de maximum 50 
km de Capitală). In majoritatea 
iazurilor se poate pescui zilnic, 
indiferent de asociația căreia-i 
aparține pescarul respectiv : Bu-

ciumeni, Cernica, Cretulesca, 
Pustnicul 1 și 2. Afumați 5, Ba- 
lotești, Snagov s.a.

In această perioadă se pescu- 
leste. îndeosebi, la caras, roșioa- 
ră și crap — în bălți, la clean, 
mreană și scobar — în apele 
curgătoare. La Dunăre nu au 
fost obținute rezultate prea bu
ne în ultimul timp din cauză că 
apa este încă prea tulbure. To
tuși, în zona Giurgiului si a Ol
teniței cei mai... norocoși au

inclusiv

m-am

în A,

Obsesia progr
Stînd si uitîndu-mă în 

prada sentimentelor respec
tive la două meciuri pe 
viață și pe retrogradare (la 
Iași și Constanța), un gînd 
profund m-a tulburat și 
nu m-am putut despărți de 
el pînă la sfîrșitul transmi
siilor. ba. dacă țin seama de 
intensitatea- lui. pot spune 
că nu mă va părăsi pînă la 
sfîrșitul tuturor campiona
telor pe care le mai am de 
trăit. înainte de a formula 
acest gînd. țin să anunț că 
lucrez încă de pe acum, la 
un articol prin care îmi 
voi manifesta simpatia pen
tru toate echioele diviziei 
noastre naționale A. — ceea 
ce nu e deloc o ironie, ci 
adevăratul ade
văr : subsemnatul, 
în ciuda sau. mai 
corect, în virtutea 
dragostei sale
pentru o echipă a- 
flată pe fericita 
orbită a progresu
lui dintre B și A, 
ține de fapt cu 
toate echipele ro
mânești de fotbal,
cu aceea a Rapidului care, 
spre cinstea ei. fie si pe 
buza prăpastiei. visează la 
Cupă... Incît. fără vreo a- 
nume răutate, într-o destin
să stare de spirit, privind 
la veșnic amărîtele „Poli" 
din Iași și C.F.R.-ul din Cluj- 
Napoca, Ia proaspăta alarma
tă mătușă Olimpia din Sa- 
tu-Mare și mohorîta amică 
de la nivelul mării.
gîndit : dacă așa se joacă 
pentru a te menține ’ ’.
cum s-o juca pentru a ră- 
mîne în B ? Căci amarnic 
si chinuit se_ juca, prieten 
drag de Ia

Eu cred 
campioana 
calității, ci 
campioane, 
chiar cele deloc campioane, 
dimpotrivă, sînt un criteriu 
al unui soccer. Din acest 
punct de vedere, propun să 
stăm mult pe gînduri si să 
ne uităm bine la jocul a- 
cestor formații care nu vor, 
pe bună dreptate, să cadă 
in „B“... Rămîn la părerea

cuminte c 
— bun, ră 
e făcut p< 
să progr 
obsesia...), 
impresie 
pildă, iuca 
cine era. 1 
„A“. unde 
mă înșel 
întreb : cît 
retrograda
tual sînt î 
anul treci 
numărăm 
la primări: 
ritor — i 
tril, cu 
Steaua. 
„Poli" (.. 
las una,

Tomnatic...
că nu numai 

e un semn al 
si echipele ne- 
ba mai mult:

greseze, c 
pe măsur 
ceastă iSp 
deplasată.' 
bind, 
lupta 
acum
înălțase f 
„Poli“-Iași 
aceeași , 
vreo deos 
i-a dat 4— 
un meci 
trogradăr 
prost dec 
stanța 
diferența 
„Poli“-Iaș 
Constanța 
se pare î 
li se stri 
nă, de t 
această i 
scriu făr 
fotbal I

...Mai 
tică idee 
campiona

ACTIVITATEA SPORTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

„Decade a sportului muncito
resc" a fost lansată o valoroa
să inițiativă menită să atragă 
în practicarea organizată a 
exercițiilor fizice, în aer liber, 
un număr cît mai mare de 
muncitori, în special din ra
mura industriei grele. De ase
menea, în județul Timiș, pre
cum si în județele Vaslui. Sa- 
tu Mare. Brasov etc. s-au fă
cut pași importanți în amena
jarea ■— cu contribuția volun- 
tar-patriotică a anga.jaților — 
unor baze sportive simple.

Unul din aspectele ce au re
ținut atenția celor prezenți a 
fost introducerea si generali
zarea în cît mai multe unități 
a gimnasticii la locul de mun
că, experiența pozitivă în a- 
ceastă privință a comitetelor 
sindicatelor de Ia linele între
prinderi și instituții din jude
țele Bacău. Iași. Timiș, din 
municipiul București, urmînd a 
fi extinsă.

Analiza exigentă făcută mul
tiplelor aspecte ale educației 
fizice și sportului din între
prinderi si instituții a eviden
țiat și unele neajunsuri. S-a 
precizat, astfel, că se impune 
să se acorde mai multă aten
ție desfășurării etapelor de 
masă ale competițiilor cu ca
racter 
„Cupa 
rît ca 
această 
petiția se desfășoară la nivelul

republican, în special 
tineretului", 
în viitor, și 
ediție, acolo unde com-

S-a hotă- 
chiar la

prins somotei. șalău si exempla
re mari de caras.

Sculele, lanseta si undita, tre
buie echipate cu fir subțire, pen
tru caras cu 0,20—0,25 mm. iar 
pentru crap cu maximum 0,35 
mm. deoarece acum, după depu
nerea icrelor, crapul este slăbit, 
nu trage, ca de pildă, toamna. 
Cîrligele să fie si ele potrivite 
— nr. 12—16 pentru pești mărunți 
și nr. 4—8 pentru exemplare mai 
mari.

★
In domeniul vinătorli ne aflăm 

înaintea sezonului de vară-toam- 
nă. Pe fondurile A.G.V.P.S. se 
organizează vînătorl de selecție 
Ia căpriori si continuă acțiunea 
de combatere a dăunătorilor vi- 
natului sl a strîngerli furajelor 
pentru perioada de iarnă. (T.K.)

etapei d 
o atenție 
organizat 
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astfel în 
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pregătiți.
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ACTUALITĂȚI
« ASTAZI, TRAGEREA 

SORTI A SFERTURILOR 
FINALA ALE „CUPEI ROMÂ
NIEI". La ora 13, la sediul 
F.R.F., va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din sferturi-e 
de finală ale „Cupei României", 
partide ’ care vor avea loc 
miercuri 23 iunie, pe terenuri 
neutre. Sînt invitați delegații e- 
chipelor care s-au 
tru această fază a

calificat pen- 
competiției.

* PROGRAMUL REPREZEN
TATIVEI DE TINERET LA BAL
CANIADA DE LA SALONIC. 
Printr-o telegramă adresată fo
rului nostru de soecialitate. co
misia de organizare a Balcania
dei pentru echipele de tineret 
(23 ani) comunică programul 
reprezentativei noastre la _ în
trecerea care va fi găzduită de 
orașul Salonic între 24 si 30 iu
nie. Iată programul tinerilor 
noștri internaționali : 26 iunie — 
cu echipa Bulgariei ; 28 iunie — 
cu echipa Greciei ; la 29 iunie 
este programat jocul pentru locu
rile 3—4 *“ “s— on
va avea

iar în ziua de 30 iunie 
loc finala competiției.

DE BARAJ PENTRU 
CAMPIOANEI 

s-au
• JOC 

DESEMNAREA 
CAPITALEI. Recent s-au în
cheiat întrecerile campionatului 
de fotbal al municipiului Bucu
rești. Azi, de la ora 17, pe te
renul Laromet, are loc partida 
de baraj dintre Abatorul si Po
litehnica. Invingătoarea se va 
califica pentru barajul de pro
movare în Divizia C.

ATENTIE LA

CARTONAȘELE GALBENE!
Fotbaliștii ar trebui să ma

nifeste mai multă îngrijorare 
față de fiecare cartonaș gal
ben pe care îl primesc, căutînd 
în primul rînd să îl evite. 
Comisia de disciplină, anali- 
zînd situația cartonașelor gal
bene, a anunțat suspendarea 
pe o etapă a următorilor ju
cători din Divizia A, care au 
acumulat cite trei cartonașe 
galbene :

si Doru Popescu (F.C. 
Băluță și Aelenei (S.C. 
Deselnicu (Universita- 

Ciocan (C.F.R. 
(Jiul).

Ivan
Argeș), 
Bacău), 
tea Craiova). 
Cluj-Napoca) și Stoica

Șapte echipe, la egalitate de puncte,

luptă pentru trei locuri în „B“

FINIȘ PASIONANT IN DIVIZIA C
NOTE... NOTE NOTE
LUPĂU, ANCUȚA Șl.., 

DINULESCU
La terminarea partidei de la 

Rm. Vîlcea, spectatorii sub
liniau. în comentariile lor, bu
na factură tehnică a meciului 
F.C. Argeș — F.C. Baia Mare 
(ultima, o plăcută surpriză 
prin maniera modernă a jo
cului 
însă, 
neuitat nu a continuat și cu 
seria de penaltyuri cu ale lor 
momente de mare atracție. 
Motivația : divizionara B F.C. 
Baia Mare a jucat de ia egal 
la egal cu echipa piteșteană, 
ba în unele momente a depă- 
șit-o la capitolul „circulația 
balonului și a jucătorilor", a 
avut tot atîtea ocazii de gol ca 
și F.C. Argeș, a prezentat în 
teren cîteva elemente dotate 
(Koller, Pamfil, Lupău, Chives- 
cu — ca să-i numim doar pe 
aceștia). Cronicarul atribuie 
acestui joc calificativul de 
„partidă a jucătorilor talen- 
tați", piteștenii prezentînd și 
ei grupul ambițioșilor (Moises- 
cu, Toma I și II, Stan, dar, 
mai ales, acest Ancuța, o ex
tremă derutantă, care n-a de
pășit încă vîrsta junioratului).

Reușita partidei a fost asigu
rată și 
prestat 
nulescu 
tusierii 
culescu). 
cu 
ra __ ____ - .
foarte exact legea avantajului, 
asigurînd cursivitatea necesara 
partidei. J-am lăsat să joace" 
— mărturisea fostul interna
țional. Din această modernă 
optică au rezultat fazele cu-

practicat). Ei regretau, 
că acest spectacol de

de arbitrajul excelent 
de Constantin 

(bine secundat 
I. Urdea și N. Stoi- 

E1 a intervenit 
discreție atunci cînd e- 
de intervenit, a aplicat

Di-
de

MARGINALII LA OPTIMILE „CUPEI ROMÂNIEI u

(Urmare din pag. I)

„nume de jucători-revelații". 
De unele dintre ele am mai 
auzit cînd și cînd — de pildă, 
cu prilejul convocărilor unor 
loturi " ------ : :
Koller, 
zionară B ;
Baia Mare) —, cu altele abia 
acum luăm contact. Este, de 
exemplu, cazul piteșteanului 
Ancuța, un junior, promovat, 
miercuri, în prima echipă a 
lui F. C. Argeș, dar care și-a 
adus o importantă contribuție 
la calificarea în „sferturi", ju- 
cînd foarte bine și înscriind 
două din cele patru goluri ale 
formației sale. Investind cu
noștințe profesionale și tact pe
dagogic, -antrenorii Halagian și 
Dima vor trebui ca într-un 
perfect „schimb de ștafetă", să 
asigure, în continuare progresul 
acestui talent preluat de la 
Leonte Ianovschi, priceput și 
tenace tehnician, specializat în

(Lupău, la juniori, 
la selecționata divi- 

ambii de la F. C.

depistarea și creșterea de ti
nere elemente. Dar, despre efi
ciența muncii tehnico-organiza- 
torice — la nivelul copiilor și 
al juniorilor — ne... amintește 
o altă participantă în faza „op
timilor" Cupei, divizionara C 
Letca Bacău, o echipă, miercuri, 
învinsă, dar care, timp de a- 
proape o oră, a ținut în șah 
pe F. C. Bihor. Formația Letea 
cuprinde în rîndurile ei, deo
camdată, doar cîțiva tineri ju
cători cu reale perspective de 
dezvoltare, dar BACĂUL po
sedă două 
care, zilele 
putat una

la

echipe de juniori 
trecute, și-au dis- 

_____ ___ din semifinalele 
campionatului republican. Ma
rea majoritate a jucătorilor 
semifinalei de la Piatra Neamț 
provin de la Liceul de fotbal 
băcăuan. Se impune extinde
rea acestei forme — comple
xă, superioară — de pregătire 
n viitoarelor cadre necesare 
fotbalului nostru de perfor
manță. Ce părere au factorii 
competenți ?

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LOZUL IN PLIC AL VACAN

ȚEI SE GĂSEȘTE DE VlNZARE 
LA TOATE AGENȚIILE LOTO 
PRONOSPORT SI ViNZATORII 
VOLANȚI.
• 1.750.000 lei suplimentar din 

fond special.
• Autoturisme 

mărci „Dacia 1300*-, t ,, 
408/412-, „Skoda S 100“, 
bant 601“.
• Excursii de neuitat : „Tu

rul României", în Nordul Mol
dovei si pe Litoral, cu autocarul.

• Cîștiguri variate
Cîștigătorii sumelor __ ____

lei pot opta pentru una dintre 
excursiile menționate ___ '___

Rețineți ! în vacanță, la mun
te sau la mare, LOZUL IN PLIC 
AL VACANTEI.

LA 20 IUNIE 1976, O NOUA 
TRAGERE LOTO 2 !

începînd cu această 
depunerea biletelor 
se face pînă cel 
4-a zi de la data 
joi la ora 13, în 
ședință de județ 
pînă miercuri, la 
lelalte localități.

Omologarea se 1

la data tragerii, a-

de diferite 
„Moskvici 
, „Tra-

în 
de

bani.
1.500

sau bani.

tragere, 
cîștigătoare 

mai tîrziu a 
tragerii, adică 
localitățile re- 
și, respectiv, 
ora 13, în ce-

va face în a

cincea zi de 
dică vineri.
CIȘTIGURILE 

DIN 11
Extragerea I ___

te 10% autoturism „Dacia 1300“ ; 
Cat. 2 : 2.75 a 17.326 lei ; Cat. 3 : 
8,35 a 5.706 lei ; Cat. 4 : 8,50 a 
5.606 lei ; Cat. 5 : 76,55 a 622 lei; 
Cat. 6 : 150,45 a 317 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 15.800 lei.

Extragerea a n-a : Cat. A : 1 
variantă 25% autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 2,80 a 14.804 lei ; 
Cat. C : 1 variantă 50% a 5.757 
lei, 4 variante 25% a 2.878 lei și 
21 variante 10% a 1.151 lei ; Cat. 
D : 15,05 a 2754 lei ; Cat. E : 65.05 
a 637 lei ; Cat. E : 107.85 a 
lei ; Cat. X : 1608.05 a 100
REPORT CATEGORIA A î 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de 
la categ. 1, jucate pe variante 
10% au fost obținute de COCUT 
IOAN PETRE din Brașov și 
NAUM TRAIAN din București, 
iar autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categ. A, jucat pe o variantă 
25% a fost obținut de CONSTAN- 
TTNDSCU ȘTEFAN din Focșani.

TRAGERII LOTO
IUNIE 1976 :
: Cat. 1 : 2 varian-

A :

384 
lei. 

69.475

MAGAZINUL UNIVERSAL „BUCUR-OBOR1
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.

rate si 
bun, la 
de „zile

prelungite de fotbal 
nivelul unei partide 
mari". (S. T.)

UN „11 METRI"NICI 
TRANSFORMAT !

La Sibiu, după 120 minute de 
joc, „U“ Cluj-Napoca a cuce
rit simpatia unor spectatori ne
utri, fiindcă a știut să-și de
pășească cu bravură condiția ei 
de outsideră. Prestația ei su
perioară nu s-a convertit, însă, 
într-un rezultat favorabil, stu
denții ratînd ocazii mari, con
secvenți, din păcate, cu o la
cună căreia i-au plătit un tribut 
atît de greu și în campionat : 
neputința de a finaliza.

Scor alb, așadar, și procedura 
obișnuită a executării lovituri
lor de la 11 m. în tribună, pro
nosticurile se bifurcau : se dă
deau șanse A.S.A.-ei, plecînd de 
la randamentul slab al „șepci
lor roșii" la acest capitol, ei 
neputînd fructifica cîteva pe- 
nalty-uri, în campionat ; se 
diminuau șansele A.S.A.-ei pe 
considerentul că Hajnal (jucător 
tehnic prin excelență), acciden
tat, nu putea figura printre 
transformeri. Si iată filmul 
acestui 3—0 final. Primul exe
cută portarul mureșan Nagel: 
șut puternic pe jos și 1—0 ; ur
mează Batacliu. cu minge tri
misă la semiînăltime în dreapta 
portarului, dar fără fentă, plon
jon al lui Nagel, care respin
ge ; la rînd, Ispir, cu o lovitură 
pe jos, nu foarte violentă, dar 
o proeminență a terenului 
schimbă traiectoria mingii :
2— 0 ; Cozarec apoi, care copia
ză la indigou execuția lui Ba
tacliu, iar Nagel își repetă is
prava ; nici Onuțan nu va gre
și, executînd plasat, la colt,
3— 0, după care Anca va pece
tlui soarta întîlnirii, trăgînd în 
aceeași manieră ca și colegii 
săi, dar în partea opusă... O 
inhibiție nejustificată față 
calitățile etalate în 2 ~
de joc efectiv. (I. C.).

de
două ore

Duminică se încheie întrece
rile în cel de-al treilea eșalon 
fotbalistic, în Divizia C. După 
cele 29 de etape disputate p.nă 
acum lucrurile s-au limpezit în 
majoritatea seriilor ; se cunosc, 
în 8 dintre cele 12 serii, cîștigă- 
toarele, echipe care — la toam
nă — vor evolua in Divizia B : 
Minerul Gura Humorului — se
ria I — 4 puncte avans, Olim
pia Rm. Sărat — seria a Ill-a 
— 3 p (din 23 jocuri). Portul 
Constanța — seria a IV-a — 7 
p, Flacăra-Automccanica Mo- 
reni — seria a Vl-a — 3 p, Mi
nerul Lupeni — seria a Vil-a — 
6 p, Aurul Brad — seria a 
VIII-a — 7 p, Minerul Cavnic — 
seria a X-a —7 p și Oltul Sf. 
Gheorghe — seria a XlI-a — 5 
p. In mod practic nu poate 
pierde șefia nici Armătura Za
lău (seria a IX-a), care are un 
avans de 2 
Strungul Arad și 
net superior : +44 față de

care de ani de zile se „bâte" 
pentru calificare si se împot
molește mereu la... potou — si 
fosta divizionară -B Metalul Aiud. 
In penultima etapă, 
chipe 
Alba 
talul 
ment 
tinuă 
mîndouă 
(Chimica 
talul +54). La Tîrnăveni va juca 
duminică Textila Cisnădie (lo
cul 5), iar la Aiud, Vitrometan 
Medias (locul 14 si amenințată 
cu retrogradarea). Tntrucît cele 
două fruntașe au mari șanse la 
victorie în aceste jocuri, locul I 
al seriei îl va hotărî, credem, 
golaverajul.

se 
se

ambele e- 
Chlmica la 

cu Unirea, iar Me- 
Blaj. Situația în clasa- 
celor două echipe con- 
fie sensibil egală : a- 
au cite 45 de puncte 
+57 de goluri și Me-

au pierdut, 
Iulia 
la
a
să

!

Toma RĂBȘAN
puncte față de 

un golaveraj 
___ ____ _ ... +33 
cît întrunește formația arădeană.

In trei serii însă continuă și 
acum, în final, lupta pasionantă 
între fruntașe, luptă care a în
ceput, de fapt, după primele e- 
tape ale competiției. Astfel, în 
seria a Il-a, Relonul Săvinești 
se află la egalitate de puncte 
(50) cu Petrolul Moinești, dar 
are o situație net favorabilă la 
golaveraj (Relonul 89—13, 
trolul 71—15). în ultima
fruntare, Relonul va juca, 
să, cu Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej (locul 4 în clasament), iar 
Petrolul, tot acasă, cu Oituz Tg. 
Ocna (locul 12). Avînd ' 
re faptul că cele două 
nu pot pierde „după 
hîrtiei", aceste 
are șansa de a reveni 
pionatul secund. Cu - 
interesantă este 
primele 
reșteană 
Unirea 
care se 
locul I, 
în etapa a XXIX-a, de
Unirea Tricolor. Acum, 
fruntașe au cîte 40 p, 
metal un plus de 27 de 
iar Unirea Tricolor 24.
ma etapă, Tehnometal are o mi
siune mai grea : întîlneste. 
teren propriu, pe una dintre 
chipele bune ale seriei. 
I.C.S.I.M. București (locul 4). 
schimb. Unirea Tricolor 
juca, tot De terenul ei, 
TPRECA Călărași, o formație 
modestă, de pe poziția a 13-a a 
seriei. Deci...

In fine, în seria a Xl-a pro
blema promovării se va decide 
tot în ultima confruntare, între 
Chimica Tîrnăveni echipă

ELECTROPUTERE CRAIOVA
A CIST1GAT TURNEUL

DE LA NANTERRE (FRANȚA)

jocuri.

Pe- 
con- 
aca-

în vede- 
formații 
calculul 
Relonul 

cam- 
mai 

dintre 
bucu-

în 
mult 

„bătălia" 
clasate în seria 
(a V-a), Tehnomctal șl 
Tricolor. Tehnometal, 

află de șapte etape pe 
a fost aiunsă din urmă, 

i către 
ambele 
Tehno- 

: goluri, 
Tn ulii-

pe 
e- 
pe 
Tn 
va 
cu

La Nanterre s-a disputat zilele 
trecute un turneu international' 
de fotbal, cu participarea a trei 
echipe locale (Goree, A.S.C. Nan
terre și E.S. Nanterre) și a altor 
patru din orașe înfrățite cu Nan
terre (Pesaro — Italia, Watford — 
Anglia, 
Craiova 
tată de 
au fost 
Făcînd 
pă, Electroputere a pierdut pri
mul meci, cel cu Pesaro (0—1). 
Intrecînd apoi pe E.S. Nanterre 
(3—0), s-a clasat pe locul secund 
în grupă și a jucat cu ocupanta 
locului 2 din grupa B, formația 
Gorce, în fa<a căreia a cîstigat 
cu 3—1. în felul acesta, craiove- 
nii s-au calificat pentru semifi
nale, la care au mai participat 
cîștigătoarele grupelor prelimina
re (I. — Pesaro ; II — 
și Z.V.L. Zilina, ultima 
tigătoarea turneului de 
cut, calificată direct în 
le. In primul joc : Electroputere 
— Pesaro o—0. craiovenii ciștigînd 
cu 3—2 în urma executării lovi
turilor de la 11 m : în cel de-al 
doilea : Z.V.L. Zilina — Walford 
4—2 (2—2). în finala turneului : 
Electroputere — Z.V.L. 2—1 (1—1).

Zilina — Cehoslovacia și 
— România, reprezen- 
Electroputere). Echipele 
împărțite în două grupe, 
parte din cea dinții gru-

Watford) 
f-ind cîș- 
anul tre- 
semifina-

„ADVERSARUL" ESTE, DE FAPT
UN PARTENER DE ÎNTRECERE

de 1
la meciul ;

Fundașul Nițu. infiltrat în atac, 
Rîșniță (fază din meciul Jiul — 
Petroșani).

• Nu a fost mic — dimpo
trivă — numărul echipelor care 
au abordat penultima etapă a 
campionatului Diviziei A de pe 
poziții... instabile, periculoase, 
Ca atare, formațiile respective 
și-au apărat ultimele (sau... 
penultimele !) șanse cu deose? 
bită dîrzenie. străduindu-se 
însă să-și încadreze angaja
mentul fizic și psihic în li
mitele regulamentului. Rapoar
tele observatorilor și foile de 
arbitraj ne oferă multe exem
ple de acest fel, începînd cu 
meciul dintre U.T.A. și Spor
tul studențesc, 
multă ardoare, 
de perfectă 
crearea căreia 
publicul. Atît 
Șerban, cît și • 
deral Ion Marinescu rețin a- 
ceste subiecte, subliniind, prin
tre altele, faptul că spectatorii 
l-au aplaudat 
pe Răducanu, 
tervenții ale 
nau, de fapt, 
lea U.T.A.-ei, 
tică pentru evitarea 
dării.

:, disputat cu 
dar într-o notă 
sportivitate, la 
a contribuit și 
arbitrul Radu 

observatorul fe-

în cîteva rînduri 
deși bunele in- 
a cestuia însem- 
obstacole în ca- 
în lupta drama- 

retrogra-

încearcă să-l depășească pe
Rapid, disputat duminică la

Foto : A. DULA

• Și Petre Tătar face apre
cieri asemănătoare despre cli
matul în care s-a desfășurat 
meciul F.C.M. Reșița — C.F.R. 
Cluj-Napoca, menționînd că 
oaspeții „au fost mai aproape 
de victorie decît gazdele și ei 
ar fi meritat s-o obțină prin 
jocul prestat", 
foarte greu să 
ultimul moment, și în depla
sare, pagubele pe care le-ai 
suferit oe teren propriu...

• Au fost însă și jocuri în 
care fotbalul nu prea s-a vă
zut, dominantă în teren fiind 
nervozitatea echipelor. Așa 
s-au petrecut lucrurile — re
latează Ion Alexandrescu — la 
Petroșani, la meciul Jiul — 
Rapid și la Bacău^ la 
nirea dintre 
niversitatea 
după cum 
trul Romeo 
repriză „unii jucători au fost 
preocupați în a-și plăti unii 
altora vechi

Evident este 
recuperezi în

Sport Club 
Craiova, 

consemnează 
Stincan, în

polițe".

întîl- 
și U- 
unde, 
arbi- 

prima

au încheiat etapa 
favorabil, deși nu

• Arbitrii 
CU un bilanț 
se poate spune că unele me-

ciuri nu le-au dus probleme. 
Nota 9 este întîlnită cel mai 
des în rapoartele observatorilor, 
iar lui C. Niculcscu, care a 
condus partida F. C. Con
stanța — F. C. 
vatorul federal 
îi acordă chiar

Am citit și 
vind etapa 
miercuri.
Rapid — Progresul, Nicolae Pe
trescu releva ambiția cu care 
au jucat cele două echipe, 
menționînd însă că, „mai ales 
în prima repriză, echipele au 
recurs la durități, Iatan fiind 
din acest punct de vedere un 
prost exemplu. în generai, prea 
multă nervozitate și prea pu
țin joc". Arbitrul Marcel Bu- 
zea a greșit — scrie observa
torul federal — arătîndu-i car
tonașul galben numai lui Șu- 
tru și trecînd cu vederea „re
plica" lui Apostol, dar, în an
samblu, a conclus bine un meci 
care l-a solicitat mult.

• Nici miercuri, pe Stadio-’ 
nul Republicii, nici duminică, 
pe Stadionul Dinamo, nu au 
fost pe deplin respectate in
strucțiunile F.R.F. privind ac
cesul în incinta terenului de 
joc și la cabine. Pe Stadionul 
Republicii, jucători ai Rapidu
lui, în ținută de stradă (în- 
trucît nu jucau) au intrat în 
terenul de joc pentru a-și îm
brățișa coechipierii în momen
tul cînd au marcat. Satisfacția 
poate fi exprimată și altfel, 
decît pătrunzând în terenul de 
joc. Pe Stadionul Dinamo —- 
consemnează arbitrul C. Ghiță 
— s-a produs chiar și o alter
cație, duoă terminarea meciu
lui, la cabine, și aceasta fiindcă 
s-a permis 
perimetru 
care NU 
DREPT, pe 
de rudenie 
prezintă acestea o calitate o- 
fietala ? Să fie lăsați în . 
arbitrii și jucătorii, după ter
minarea meciurilor, 
dreptul să-și revină 
siunea din teren !

i F.
Olimpia, obser- 
Eugcn Banciu 
nota 10.
un raport pri- | 
de Cupă J* ' 

Prezent

în acest 
persoane 

ACEST

intrarea 
a unor
AVEAU 
baza unor legături 
cu jucătorii. Re

Au 
după

pace

tot 
ten-.

Jack BERARIU



Scrisoare din Ungaria

TABĂRA OLIMPICĂ DE LA TATABANYA

ELITA TENISULUI IȘI VA ALEGE CAMPIONII
Venerat fără rezerve de că

tre foarte mulți, criticat cu in
sistență de alții, turneul de la 
Wimbledon va polariza șl în 
acest an, fără îndoială, atenția 
întregii lumi a tenisului. Cam
pionat mondial neoficial al 
„sportului alb", cu primul start 
luat în 1877, la puțin timp după 
oficializarea acestei discipline 
pe solul britanic, Wimbledon-ul 
rămîne competiția cu prestigiul 
nealterat de scurgerea anilor. 
Cîștigarea unui titlu aci, într
una din probele majore (cele de 
simplu) echivalează cu atinge
rea nivelului suprem în dome
niul performanței individuale. 
Pledează pentru aceasta, în pri
mul rînd, prezența la start în 
fiecare an, aproape fără excep
ție, a tuturor așilor rachetei.

J.B. DI ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

prezintă o verificare la un înalt 
nivel, în timp ce alți atleți ur
măresc să-și modifice statutul : 
din sclecționabili să devină se
lecționați în lotul olimpic al 
țării , lor. In ceea ce ne pri
vește, din prima categorie fac 
parte, între alții, Natalia Mă- 
rășescu, Maricica Puică, Ar
gentina Menis, Ghcorghe Cefan. 
în a doua grupă figurează Eva 
Zbrgb, Ioana Pecec, Gheorghe 
Megelea, Dorina Cătineanu și 
încă alți cîțiva, care au aoum 
ultima ocazie de a se evi
denția. Și evidențierea aceasta, 
în afara unei comportări bune, 
se poate face cel mai lesne 
prin performanțe de o va
loare cît mai ridicată. Și cum 
cei mai mulți dintre „selecțio- 
nabili" au desfășurat, cu pre
cădere în acest an, o activitate 
de pregătire foarte intensă, a 
venit și pentru ei sorocul bi
lanțului !

Echipele noastre, pe care le 
așteaptă o grea luptă sportivă 
în compania reprezentativelor 
Bulgariei și Iugoslaviei, mani
festă optimism și încredere în 
forțele proprii. De la start vor 
lipsi însă Doina Spînu — reți
nută de examenul de bacalau
reat, decatlonistul Vasile Bog
dan, Onescu, Bedrosian ș.a. Spe
răm ca înlocuitorii lor să-i supli
nească cu succes 1 De notat că 
unele din vedetele formației 
feminine bulgare n-au făcut 
deplasarea la Celje pentru a 
se putea pregăti în vederea J.O.

Ediția de față, care-și ia star
tul de luni, pe terenurile de la 
All-England-Club, în acel pito
resc cartier al citadelei londo
neze, nu diferă de cele prece
dente, în această privință. Lista 
favoriților, atît în proba mas
culină, cit și în cea feminină, 
este impresionantă. Iar absen
tele sînt, practic, neînsemnate, 
ele referindu-se aproape exclu
siv la „veterani" de talia unor 
Rod Layer sau Margaret Court, 
a căror celebritate nu mai este 
susținută de confirmări recen
te. Se va afla în dispută, în 
mod neîndoios, întreaga elită..

La băieți, creditat cu nr. 1 în 
rîndul capilor de serii este cîș- 
tigătorul de anul trecut, Arthur 
Ashe. Cu un debut de sezon 
excepțional, el manifestă însă o 
scădere vizibilă în ultimele sale 
evoluții (cum a fost și elimi
narea sa în primul tur la No
ttingham, în această săptămînă). 
Specialiștii acordă mai multe 
șanse următorilor favoriți, Ji
mmy Connors și Ilie Năstase. 
Reprezentantul țării noastre 
vine după o suită de rezultate 
excelente, printre care figurea
ză și victoria obținută asupra 
Iui Ashe în mult comentata edi
ție inaugurală a „Trofeului 
Avis". De asemenea, Connors 
are la activ succese mari, cum 
ar fi cîștigarea turneelor de la 
Philadelphia și JLas Vegas.

Bjorn Borg (campionul W.C.T.), 
Adriano Panatta (cîștigător la 
Roland Garros) și Guillermo 
Vilas (deținătorul Marelui Pre
miu F.I.L.T. ’75), care urmea-

ză pe lista favoriților, par a 
fi dezavantajați din start 
viteza 
ce și 
adusă 
ucide 
versarii săi, bazîndu-se în spe
cial pe experiența fructuoasă a 
jocului pe terenuri de plastic, 
tot mai mult folosite în tenisul 
de performanță. Oricum, gazo
nul va avantaja pe unii jucă
tori „în forță", ca Roscoe Ta
nner, Dick Stockton sau chiar 
John Neivcombe.

Pe tabloul feminin, reapar 
numele mari. Chris Evert, Evo
nne Goolagong, Billie Jean King, 
Virginia Wade — absente de 
la Roland Garros — reintră 
în întrecerea pentru supremație. 
Va fi desigur mai greu, pentru 
tinerele jucătoare românce — 
Virginia Ruzici, Florența Mihai, 
Mariana Simionescu — să ră- 
mînă pe pozițiile cucerite în 
turneele pe zgură, dar șansa 
lor, ca și a celorlalte tenismane 
din Europa, în plină afirmare, 
nu este de neglijat.

Iată și lista principalilor fa
voriți în toate cele trei probe 
de dublu, așa cum au fost 
anunțate de organizatori. La 
masculin : 1. Gottfried-Ramirez ; 
2. Connors-Năstase; 3. Hewitt- 
McMillan ; 4. Okker-Riessen.
Feminin : 1. Billie Jean King- 
Betty Stove. Mixt : Billie Jean 
King-Sandy Mayer.

Nume sonore, capete de afiș, 
care pot să dispară oricind pc 
parcursul întrecerii, în fluxul 
vijelios al surprizelor. (Rd. V.)

. . de
mingilor pe gazon, ceea 
este principala critică 
turneului. „Wimbledon-ul 
tenisul! ..." — spun ad-

iulie și s-a procedat 
nominalizarea celor care

Zilele trecute, la Casa pre
sei de la „Nepstadion" din 
Budapesta, Comitetul Olimpic 
Ungar a organizat o reuniune 
festivă. Pe ordinea de zi, un 
singur punct : participarea
sportivilor din Ungaria la cea 
de a 21-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Mont
real. Cu acest prilej au fost 
stabilite disciplinele în care 
sportul ungar va fi reprezen
tat la marea întrecere din lu
na 
la
vor face deplasarea în Canada.

Reuniunea a fost prezidată 
de dr, Arpăd Csanădi. mem
bru al C.I.O., care a anunțat 
că la J.O. vor fi prezenți 182 
de sportivi unguri, la 17 dis
cipline. Acestea sînt : atletism, 
box, caiac-canoe, canotaj, ci
clism, gimnastică, haltere, 
handbal, judo, lupte, natație, 
polo, pentatlon modern, scri
mă, tir, volei și yachting. Fi
rește, cele mai numeroase lo
turi se află la sporturile de 
echipă : handbal (masculin și 
feminin), volei (feminin) și po
lo pe apă. Dar și alte sporturi, 
ca luptele (două stiluri), scri
ma, atletismul și boxul benefi
ciază de loturi masive. Cele 
mai mici delegații sînt la 
clism și yachting.

Drept criterii de selecție 
fost considerate rezultatele

interna- 
mondiale, 
la între-
Au fost 
sportivii

real. Astfel, un prim grup de 
sportivi (printre care luptăto
rii la greco-romane, boxerii, 
canotoarele etc.) va pleca la 3 
iulie, iar al doilea este prevă
zut să părăsească Budapesta, 
pe calea aerului, la 12 iulie. 
Reîntoarcerea sportivilor a 
fost fixată, tot în două rate, 
la 29 iulie și 3 august.

în aceste zile, toate loturile 
sînt reunite în tabăra olimpică 
de la Tatabănya, unde — sub 
conducerea antrenorilor și a 
tehnicienilor — sportivii un
guri își continuă pregătirile. 
Excepție fac firește aceia care 
sînt încă angrenați în com
petiții internaționale.

în încheierea reuniunii de la 
Nepstadion, dr. Săndor Beckl, 
președintele Comitetului Olim
pic Ungar, a urat mult succes 
tuturor sportivilor, asigurîn- 
du-i de sprijinul cadrelor de 
specialitate, în activitatea pre
gătitoare pe care o vor desfă
șura pînă la începerea Jocu
rilor Olimpice.

DEZSO VAD
„N6psport“-Budapesta

ci-

au 
la

„INTERZONALUL"

TURNEUL DE TENIS DE LA NOTTINGHAM
LONDRA, 17 (Agerpres). Din 

cauza ploii torențiale, joi nu 
s-au putut desfășura la Not
tingham sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis. 
Organizatorii au amînat jocu
rile pentru astăzi, cînd urmează 
să se desfășoare și semifinale-

le. Campionul român Ilie Năs
tase îl va întilni pe Ismail el 
Shafci (Republica Arabă Egipt). 
Iată programul celorlalte parti
de : Connors — Okkcr, Ramirez 
— V. Amrilraj, Bengtsson — 
Taylor.

ultimele confruntări 
ționale (campionate 
europene), ca și de 
ceri de verificare, 
luați în considerare 
din echipele reprezentative care 
au șanse să se claseze pe 
primele 6 locuri la Olimpiadă.

Cu acest prilej, s-a mai ară
tat că din delegația olimpică 
a Ungariei vor mai face parte 
42 de antrenori, 27 de arbitri, 
10 medici și masori. Prin ur
mare, delegația completă va 
depăși totalul de 250 de per
soane. Din numărul „olimpici- 
lor“ 22 la sută au fost pre- 
zenți și la J.O. din 1972. To
tuși, numeroase elemente — la 
aproape toate disciplinele spor
tive — sînt tinere. Media de 
vîrstă a delegației sportive nu 
depășește 25 de ani.

Au fost stabilite și 
plecării loturilor spre

zilele 
Mont

★

în optimile de finală ale tur
neului feminin de la Eastbourne 
(Anglia), olandeza Betty Stove 
a dispus cu 0—G, G—3, 6—1 de 
jueătoarea engleză Susan Bar
ker, recenta învingătoare de la 
Roland Garros. Alte rezultate : 
Chris Evert — Greer Stevens 
6—0, 6—1 ; Mona Guerrant — 
Ann Kiyomura 6—4, 7—9, 6—3 ; 
Betsy Nagelsen — Maria Bueno 
5—7, 6—1, 7—5 ; Rosemary Ca
sals — Lesley Hunt 6—1, 6—3.

■

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Pe stadionul o- 

limpic din Stockholm, în întîl- 
nire amicală masculină : Sue
dia — Ungaria 117—93. Princi
palele rezultate din ziua a doua: 
3 000 m obst. — Gaerderud (S) 
8:26,8 ; 800 m — Svensson (S) 
1:48,1 • Maratonul din localita
tea cehoslovacă Otrokovice a 
revenit italianului Paolo Acca- 
puto, cu timpul de 2h 17:30,6, 
urmat de francezul Fernand Kol- 
beck 2 h 17:58,4 și cehoslovacul 
Josef Jansky 2h 18:10,0. La start 
au fost prezenți 40 de concurenți 
• Tradiționala curst de marș 
Paris — Strasbourg a fost cîș- 
tigată de belgianul Robert Rin- 
chard, care a parcurs distanța 
de 531 km în 69h 11,0 (timp e- 
fectiv), cu o medie orară de 
7,709 km, urmat de compatrio
tul său Emile Alomaine și ‘ 
cezul Louis Travard.

drom, proba de 1 000 m cu start 
de pe loc a ' 
Eduard RapD,

fost ciștigată 
în 1:06.74.

de

HOCHEI PE 1 
țlonata Indiei, 
ritele turneului 
se pregătește în Europa, a 
vins cu 1—0, într-un joc de ve
rificare, echipa Spaniei, după 
ce întrecuse cu 9—0 formația 
franceză Stade Francais.

IARBA • 
una dintre 

i olimpic,

Selec- 
favo- 
care 

în-

Iran-

BOX • italianul Franco 
11a și-a păstrat titlul de 
pion european profesionist 
cat. muscă, învingînd prin ___
tehnic, în repriza a 8-a, pe com
patriotul său Franco Sperați. 31 -în meciul disputat la Ciudad 

e Panama, Rigoberto Riasco 
(Panama) si-a păstrat titlul de 
campion mondial profesionist 
la cat. super-cocoș, învingînd 
prin k.o. în repriza a 10-a. pe 
șalangerul său Livio Nolasco 
(Republica Dominicană). • 
Pugilistul francez Roland Cazeaux 
Si-a păstrat titlul de campion 
european la categoria super-pană, 
printr-un verdict de egalitate, 
după un meci de 15 reprize, cu 
spaniolul Ramon Garcia Marlchai, 
meci disputat la Santa Cruz de 
Tenerife, in fața a 10 000 de spec
tatori.

Ude- 
cam- 

la 
k.o.

NATAȚIE • Vest-germanul 
Walter Kusch a stabilit cea mai 
bună performanță mondială a 
anului în proba de 100 m bras 
— 1:04,45. > La Long Beach 
(California), în concursul de se
lecție a înotătorilor americani, 
performerul primei zile a fost 
Bruce Furniss, care a stabilit 
cea mai bună performanță mon
dială a anului în proba de 200 m 
liber cu 1:50,87, urmat de John 
Naber — 1:51,12 și James Mont
gomery — 1:51.52. La 200 m li
ber (f) — Shirley Babashoff 
2:00,69 — nou record al S.U.A. 
șl a treia performanță mondia
lă din toate timpurile ; la 200 m 
bras (f) — - ■
200 m bras 
2:19.37.

Laura Siering 2 :38,75;
(b) — John Hencken

Cunoscutul jucătorTENIS « 
cehoslovac Jan Kodes nu va pu
tea participa la turneul de la 
Wimbledon, atlîndu-se în trata
ment medical după accidentarea 
suferită în turneul de la 
burg. El va rămîne 3 sau 
tămînl în convalescentă.

Ham-
4 săp-

DE SAH
DE LA MANILA

MANILA, 17 
runda a 4-a a 
zonal de șah de la Manila, ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat în 18 mu
tări cu L. Pachman. Alte re
zultate ale rundei : Mocking — 
Kavalek remiză ; Panno — Hoi t 
1—0 ; Uhlmann — Mariotti 1—0; 
Ribii — Liubojevici 1—0 ; Biya- 
sas — Torre 1—0 ; Balasov — 
Spasski remiză ; Browne — 
Ilarransi 1—0. în clasament con
duce Hort cu 3 puncte, urmat 
de Mocking, Browne, Uhlmann
— toți cu cîte 3 puncte, Quin
teros — 2,5 puncte, Gheorghiu
— 2,5 puncte etc.

(Agerpres). Tn 
turneului inter-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI EUROPEAN
întîlnirea de miercuri seara, 

dintre echipele Cehoslovaciei și 
Olandei, desfășurată la Zagreb, 
s-a încheiat, după cum se știe, 
cu victoria formației ceho
slovace : 3—1, după prelun
giri. în prima repriză fotba
liștii cehoslovaci au fost su
periori, preluînd conducerea 
prin Ondrus (min. 19). După 
pauză, olandezii au forțat ega-

brink au fost de nerecunoscut, 
în partea a doua a meciului 
jocul a fost în repetate rîn- 
duri întrerupt datorită nume
roaselor faulturi. în prelungiri, 
echipa Cehoslovaciei se remar
că prin mai multă vigoare, 
atacă mai hotărît, reușind să 
marcheze prin Nehoda (min. 
114) Și Vesely (min. 118). Mai 
notăm că în min. 11'4 Van Ha-

Aseară a avut loc, la Bel
grad a doua semifinală a tur
neului final între reprezenta
tivele Iugoslaviei și R. F. Ger
mania. La închiderea ediției, 
scorul era 2—0 în favoarea e- 
chipei Iugoslaviei.

DE PRETUTINDENI

CICLISM • In Turul Elveției, 
etapa a 8-a (Moerel — Lausa
nne, 163 km) a revenit belgia
nului Geert Malafait, cu timpul 
de 4h 00:38. Lider se menține 
francezul Andre Romerp, ur
mat la 9 sec de olandezul He- 
nnie Kuiper • La Tbilisi, în 
campionatele U.R.S.S. de velo-

TENIS DE MASA • La 
delphia (S.U.A.) în proba 
culină victoria a revenit 
ționatei Iugoslavei (Karakase- 
vici, Surbek), care a învins în 
finală cu 3—0 formația Canadei.

Phila- 
mas- 

selec-

VOLEI * în cel de al 
meci amical feminin, 
la Zakopane, Ungaria 
nia 3—0 (15—5, 15—10, 15—2). In
primele două jocuri oaspetele 
cîștigaseră cu 3—1 sl 3—2.

treilea 
disputat 
— Polo-

Nehoda și Panenka, doi jucători valoroși din echipa Cehoslovaciei, 
finalistă a campionatului european

larea, pe care au reușit-o gra
ție autogolului aceluiași On
drus, la o centrare a lui Geels 
(min. 74). De menționat că for
mația cehoslovacă jucase din 
min. 53 cu 10 jucători, deoare
ce Polak a fost eliminat de pe 
teren, pentru faulturi repetate. 
Deși vicecampionii mondiali 
au dominat mai mult, ei s-au 
dovedit lipsiți de forță și de
ficitari în fazele de finalizare, 
Cruyff, Neeskenș (eliminat cu 
ușurință, în min. 76, de arbi
trul galez Thomas), Rensen-

negem a fost eliminat de pe 
teren în urma protestelor la 
decizia arbitrului, 
pretinzînd 
înscris de 
formațiile, 
Viktor — 
(Jurkemik),
Gogh, Polak, Panenka — Mo
der (Vesely), Masny, Nehoda. 
OLANDA : Schrijvers — Su- 
urbier, Rijsbergen (Van Hane- 
gem), Van Kraj, Krool — Ne- 
eskens, Jansen (Geels), Kerkol 
— Rep, Cruyff, Rensenbrink.

olandezul 
ofsaid la punctul 

Nehoda. Au jucat 
CEHOSLOVACIA : 

Dobias, Capkovic 
Ondrus, Pivarnik,

• La Stockholm, în prelimina- 
mondial, 

cu
riile campionatului 
Suedia a învins Norvegia 
2—0 (2—0).
• Campionatul Ungariei 

încheiat cu victoria echipei 
rcncvăros Budapesta, care
totalizat 46 p. Pe locurile 
mătoare s-au clasat Videoton
(revelația actualei ediții) — 44 p, 
Ujpesti Dozsa — 42 p, Honved 
— 36 p etc.

e în penultima etapă a cam
pionatului Franței, St. Etienne 
a învins cu 4—0 pe Avignon, a- 
sigurîndu-și astfel titlul de 
campioană. Alte rezultate: Nisa — 
Strasbourg 1—0 ; Lille — So- 
chaux 1—1 ; Bordeaux — Nantes 
2—1 ; Lens — Reims 1—0 ; Na
mes — Nancy 2—2 ; Marsilia — 
Bastia 4—3. în clasament, după 
37 de etape, conduce St. Etienne 
(57 p), urmată de Nisa (53 p) și 
Sochaux (51 n).

e Congresul anual al 
europene de fotbal și-a 
crările la Stockholm, 
circa 100 de delegați și 
oaspeți pe președintele r.x.r 
Joao Havelange și pe fostul pre
ședinte al F.I.F.A., Stanley Rous. 
Au fost realeșl în Comitetul exe
cutiv Jacques Georges (Franța). 
Heinz Geroe (Austria). Vaclav 
Jira (Cehoslovacia), Roger Petit 
(Belgia), Lucien Schmitlin (Elve
ția). De asemenea, au fost pro
puși pentru Comitetul executiv al 
F.T.F.A., T. Brod (Suedia). A. 
Kanclopoulos (Grecia), N. Cobanli 
(Turcia).

Au fost discutate probleme le
gate de competițiile continentale, 
de sprijinul ce trebuie acordat 
unor federații. în altă ordine de 
idei, secretarul general al F.I.F.A., 
Helmut Kaeser (Elveția) a lansat 
un avertisment față de ingerința 
unor promotori particulari care 
organizează turnee și meciuri 
omagiale fără a avea avizul fo
rurilor fotbalistice internaționale. 
Viitorul Congres al U.E.F.A. se 
va ține în anul 1978 în Turcia.

Uniunii 
ținut lu- 

reunind 
avînd ca 
F.I.F.A.,
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