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r Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al 
Comunist 
Republicii Socialiste România, 
împreună 
Ceaușescu, 
Mănescu, 
Verdeț și Ion Ionită, au făcut, 
vineri, 18 iunie, o vizită de 
lucru în județele Cluj și Bihor.

Cu sentimente de dragoste 
si înaltă prețuire l-au primit 
locuitorii acestor străvechi pla
iuri românești pe secretarul 
general al partidului, expri- 
mîndu-și bucuria de a se în- 

tovarășul

Partidului
Român, președintele

cu tovarășa Elena 
eu tovarășii Manea 

Janos Fazekas, Ilie

populară, care are loc în Piața 
Mihai Viteazul din centrul ora
șului, la care iau parte aproape 
130 000 de oameni ai muncii — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități.

Exprimind dorința 
șită de toti cetățenii 
și ai municipiului, 
Stefan. Mocuța, 
al Comitetului județean Cluj al 

a rugat pe tovarășul 
să ia

împărtă- 
județului 
tovarășul 

prim-secretar

I
I
I

Astăzi și mîine, „runda44 nr. 34

tilni din nou cu 
Nicolae Ceaușescu.

Cetățeni de toate 
profesiile, 
germani, 
frățească armonie, 
muncind în numele unor idea
luri și aspirații comune — au 
transformat etapele vizitei de 
lucru într-o succesiune de im
presionante manifestări ale u- 
nitătii și coeziunii de nezdrun
cinat a întregului nostru popor 
în jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său ge
neral. El au dat glas senti
mentelor de profund patriotism 
revoluționar ce-i animă, și-au 
reafirmat, și cu această ocazie, 
voința fermă, unanimă, de a-și 
pune toate energiile și capaci
tățile in slujba realizării neabă
tute a hotărârilor Congresului 
al XI-lea, a Programului parti
dului, spre a înălța patria lor 
comună, România socialistă, pe 
noi trepte de progres și civi
lizație.

Aceste gînduri și sentimente, 
această hotărîre aveau să-și 
găsească o pregnantă expresie 
în primirea entuziastă făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la sosirea în municipiul Cluj- 
Napoca, ca și 
rată a vizitei.

Zeci de mii 
la aeroport și . _____
ale orașului au intîmpinat prin- 
ir-o atmosferă sărbătorească pe 
secretarul general al partidului, 
în uralele și ovațiile mulțimii, 
tovarășul 
împreună cu 
Ceaușescu și tovarășul Manea 
Mănescu au luat loc într-o ma
șină deschisă, îndreptindu-se
spre municipiul Cluj-Napoca,
unul din principalele centre e- 
conomice și spirituale ale Româ
niei socialiste. Aici, sint vizitate 
platforma industrială Someș- 
Nord, întreprinderea „Sinterom", 
atelierele de producție ale In
stitutului Politehnic, Universi
tatea Babeș-Bolyai.

Vizita în județul Cluj se în
cheie cu o grandioasă adunare

vîrstele și 
maghiari,români,

care conviețuiesc in 
luplind și

pe

de 
pe

întreaga du

clujeni aflali 
marile artere

Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena

P C R
NICOLAE CEAUȘESCU 
cuvîntul.

Cuvîntarea secretarului 
neral al partidului este urmă
rită cu deosebită atenție, cu 
larg interes, cu deplină satis
facție și aprobare, ea fiind 
subliniată, in repetate rânduri, 
cu îndelungi și entuziaste a- 
plauze.

In aceeași zi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut o vizită in 
județul Bihor.

Dînd glas sentimentelor de 
profund respect și adîncă dra
goste pe care le nutresc toti 
locuitorii patriei față de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cetă
țenii Oradiei și ai localităților 
învecinate, aflați în mare nu
măr pe aeroportul orașului, 
unde a aterizat avionul prezi
dențial, au făcut secretarului 
general al partidului o primire 
plină de căldură.

în municipiul Oradea sînt 
vizitate : întreprinderea „înfră
țirea", întreprinderea de acceso
rii pentru mijloace de transport, 
întreprinderea de alumină, în
treprinderea chimică „Sinteza", 
stațiunea „Felix".

Momentul culminant al vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
în județul Bihor l-a constituit 
Adunarea populară a locuitori
lor municipiului și reprezentan
ților localităților învecinate.

în uralele și ovațiile mulțimii 
ia cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvântarea secretarului gene
ral al partidului este urmărită 
cu viu interes și subliniată în 
repetate rânduri cu Îndelungi și 
însuflețite aplauze, cu entuzias
te ovații.

La aeroportul orașului, în 
timp ce mii și mii de localnici 
aclamă cu însuflețire pentru pa
trie și partid, pentru secretarul 
general al partidului, aeronava 
prezidențială deco'ează, îndrep- 
tindu-se spre Capitală.

ge-
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ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI A 
LA FOTBAL CLASAMENTUL „LA ZI*

Concurentele ediției 
a Diviziei A la fotbal 
pentru ultima oară în 
în cadrul acestei " . . 
începînd cu partida de astăzi 
— de la Oradea — și conti- 
nuînd cu cele de mîine, de 
pe șapte stadioane, se desfă
șoară etapa a XXXIV-a. Mîi
ne seară vom afla răspuns la 
două întrebări : 1. Care vor 
fi cele două echipe care — a- 
lături de Dinamo — vor pri
mi dreptul de a participa în 
„Cupa U.E.F.A." ? 2. Ce echi
pe vor retrograda în Divizia B?

în întrecerea pentru 
garea unui loc în 
U.E.F.A.", pretendentele prin
cipale sînt Politehnica Timi
șoara, A.S.A. Tg.
Sportul studențesc,

1975/76 
intră 

arenă, 
întreceri.

cîști- 
„Cupa

Timi-
Mureș și 

____  ____  ,. , aflate a- 
cum, chiar în această ordine, 
în clasament pe pozițiile _3, 4 
și 5. De realizările fiecăreia 
— raportate la ceea ce fac 
celelalte concurente — depin-

I SFERTURILE DE FINALĂ
I ALE „CUPEI ROMÂNIEI"
I
I
I
I
I
I

Ieri, la ora prînzului, la se
diul federației de fotbal s-au 
tras la sorți cele patru parti
de contînd pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Româ
niei". Iată programul. acestor 
partide și orașele care le vor 
găzdui :
• PITEȘTI : Sportul studențesc

— Universitatea Craiova
• BUCUREȘTI : Rapid 

Steaua
• PLOIEȘTI : C.S.U. Galați

— A.S.A. Tg. Mureș
• F.C. Argeș — 

(locul de disputare 
bili ulterior).

Meciurile vor 
miercuri 23 iunie, cu începere 
de la ora

CINCI VECTORII ROMANEȘTI IN
A JOCURILOR BALCANICE DE
CELJE, 18 (prin telefon). 

Peste 10 000 de spectatori au 
aplaudat cu căldură pe atleții 
din cele cinci reprezentative 
naționale participante la cea 
de a XXXV-a ediție a Jocu
rilor Balcanice. în cadrul unei 
festivități de deschidere impre-

CORNELIA POPA
prin ambianța sa spec- 
(demonstrații de an-

sionantă 
r taculară 
! samblu cu mii de copii, sări
turi cu parașuta, flori, stea
guri etc.), printr-o desfășurare 
fără cusur. A fost o uvertură

de bun augur pentru competi
ția care a urmat.

Ca și anul trecut, la Bucu
rești, campioana noastră Ar
gentina Menis a fost prima câș
tigătoare din concurs. Ea s-a 
impus cu ușurință în întrecere 
cu aruncătoarele de disc cîș- 

tigînd cel de al 
patrulea său titlu 
balcanic, cu o a- 
runcare de 63,68 m. 
De notat că ea a 
efectuat numai trei 
încercări, renunțînd 
la celelalte. O fru
moasă victorie a 
repurtat și sărltoa- 
rea în lungime E- 
lena Vintilă, una 
dintre vechile con
curente la Jocu
rile Balcanice. Ea 
a avut două să
rituri de 6,37 m 
(în încercarea a 
doua și a treia) și 
încă o săritură de 
6,33 m. Dorina Că- 
tineanu cu 6,25 m 

ocupa 
patru.
repur- 
Cons-

n-a putut 
decît locul 
neașteptat aUn succes 

tat săritorul în înălțime 
tanlin Cirstea, ale cărui per
formanțe din acest sezon nu-1 
recomandau pentru ocuparea 
primului loc. Dar, vineri, la

de cum se va solda lupta ce
lor trei pentru două locuri 
disponibile. Deși e singura 
care joacă în deplasare, Poli
tehnica Timișoara are — în 
schimb — avantajul că un re
zultat de egalitate îi asigură 
intrarea în competiția . conti
nentală. Dar variante în a- 
ceastă întrecere sînt multiple. 
Să vedem care dintre ele se 
va materializa mîine.

1. STEAUA 33 20 9 4 78-33 49
2. Dinamo 33 18 7 8 67-34 43
3. „Poli“ Timiș. 33 14 9 10 53-47 37
4. A.S.A. Tg. M. 33 16 4 13 45-40 36
5. Sportul stud. 33 13 9 11 46-40 35
6. Univ. Craiova 33 12 10 11 38-32 34
7. S. C. Bacâu 33 14 6 13 36-34 34
8. F.C.M. Reșița 33 14 6 13 39-52 34
9. F.C. C -ța 33 12 8 13 33-33 32

10. F. C. Bihor 33 14 4 15 42-45 32
11. Jiul 33 12 8 13 41-48 32
12. U.T.A. 33 13 5 15 44-53 31
13. Rapid 33 12 6 15 39-46 30
14. F. C. Argeș 33 11 8 14 31-46 30
15. Polit. lași 33 12 5 16 43-49 29
16. F. C. Olimpia 33 11 7 15 34-56 29
17. C.F.R. 33 9 10 14 30-38 28
18. „U" Cluj-Nap. 33 8 3 22 30-43 19

MECIURILOR
(Continuare in pag. 2-3)

PROGRAMUL
Azi, sâmbătă, 19 iunie, ora 17

— DINAMO
I iunie :

— U.T.A.
— „U" CLUJ-NAPOCA
— F.C. CONSTANTA
— STEAUA
— F.C.M. REȘIȚA
— „POLI" TIMISOARA
— JIUL 

ora 15,45)
— S.C. BACĂU

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

ORADEA i

TG. MURES : 
SATU MARE : 
IAȘI : 
CLUJ-NAPOGA 
CRAIOVA : 
PITEȘTI : 
BUCUREȘTI :

BUCUREȘTI :

Cu excepția

F.C. BIHOR
Mâine, duminică, 20

A.S.A.
F.C. OLIMPIA 
POLITEHNICA 
C.F.R.
UNIVERSITATEA
F.C. ARGEȘ 
SPORTUL STUD.

(Stadionul Republicii, <
RAPID

(Stadionul Republicii, ora 17,30)
partidelor F.C. Bihor — Dinamo și Sportul

studențesc — Jiul, celelalte întâlniri vor începe la ora 17,30.
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

In prima zi a „Regatei Snagov"
■Mu.-mrrHMan nuri mi^aran-r—mnw»Tii-Trw in imn  ' mrmi.ii i i ■ ■■■ i i n  ■ nrn-wj

CANOTOARELE ROMÂNCE
AU CÎȘTIGAT 5 PROBE DIN 6

F.C. Bihor 
se va sta-

avea loc
I

PRIMA ZI
ATLETISM

Celje, 
bună 
și a devenit campion balcanic. 
Dar, după părerea noastră, cel 
mai bun rezultat înregistrat de 
reprezentanții noștri 
al... pentatlonistei 
Popa care a sărit 
ștacheta înălțată la

Se cuvine, de asemenea să 
subliniem comportarea semi- 
fondistelor Mariana Suman și 
Ileana Silai, clasate pe primele 
locuri la 800 m și a lui Ilie 
Floroiu care a cîștigat a treia 
oară consecutiv titlul de cam
pion la 10 000 ___

Rezultate tehnice : BĂRBAȚI : 100
m : 1. Petrov (B) 10,27, 2. Petrescu
(R) 10,56, 3. Șușelescu (R) 10,61 ;
800 m : 1. Susanj (I) 1:50,64, 2. Ghi- 
pu (R) 1:51,02, 3. Savici (I) 1:51,18, 
4. Mermigis (G) 1:51,48, 5. Marinov 
(B) 1:51,52, 6. Lupan (R) 1:51,86 ;
10 000 m: 1. Floroiu (R) 28:19,52, 2. 
Janikevici (I) 28:36,52, 3. Kuzmano-
viei (I) 28:51,12, 4. Andreica (R) 
28:58,0 ; 400 mg : 1. Paris (G) 49,87, 
2. Bratanov (B) 50,43, 3. Tziortzis (G) 
50,80, 4. Melinte (R) 52,22, 5. Korodi 
(R) 52,77 ; înălțime : 1. Cirstea (R) 
2,15 m, 2. Prezelj (I) 2,15 m, 3. Boi- 
cev (B) - - • - “
Iov (B) 
69,48 m, 
6. Stan

Cîrstea a avut cea mai 
comportare din acest an

a fost cel
Cornelia 

ușor peste 
1,89 m.

m.

2,12 m ; ciocan : 1. Mano* 
69,64 m, 2. Ierisiotis (G) 
3. Georgiadis (G) 68,42 m... 
(R) 65,68 m, 7. Bîndar (R)

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Echipajul de 8+1 
„Regatei Sna.gov"

Ieri dimineață, în frumosul 
decor al lacului Snagov, pe o 
vreme excelentă de concurs, 
au început întrecerile ediției 
1976 a tradiționalei competiții 

. internaționale de canotaj fe
minin „Regata Snagov".

în această primă zi, repre
zentantele României au cîști- 
gat cinci dintre cele 6 probe 
olimpice disputate, rezultatele 
fiind bune și pe deplin scon
tate în privința cîștigătoarelor, 
ținînd cont de faptul că echi
pele oaspete nu au aliniat cele 
dinții garnituri.

Concursul primei 
butat cu proba de
Echipajul olimpic al României, 
format din Elena Oprea, Flo- 
rica Petcu, Filigonia Toi, Au
relia Marinescu + Aneta Ma
tei, a controlat cursa, detașîn- 
du-se clar pe ultimii 250 de 
m. Ordinea sosirii : 1. ROMA
NIA I 
mană 
3:40,1.

La 2
Bărdaș — Gina Tănase a con
firmat rezultatul bun obținut 
la „Regata Griinau", dominînd 
finala într-o manieră catego
rică. Ordinea sosirii: 1.
ROMÂNIA 3:47,7; 2. Ungaria

zile a de-
4+1 rame.

3:34,2; 2. R. D. Ger-
3:38,5; 3. România II

vîsle, cuplul Doina

României, ciștigător in prima zi a 
Foto : Vasile BAGEAG

3:52,5 ; 3 Dinamo București 
3:54.3.

în proba de 4+1 vîsle, în 
care așteptam cu mare interes 
evoluția echipajului olimpic al 
țârii noastre, creditat cu per
formanțe bune pe plan inter
național, am asistat la o fina
lă deosebit de atractivă. La 
500 m, reprezentantele Româ
niei aveau un avans de o se
cundă față de echipajul R. D. 
Germane (1:42 și, respectiv, 
1:43), principalul său adversar. 
Avansul s-a menținut și pe al 
treilea sfert al cursei (2:38 — 
2:39, la 750 m), pentru ca pe ul
timii 250 metri, Ioana Tudoran, 
Maria Micșa, Felicia Afrăsiloa- 
ia, Elisabeta Lazăr + Elena 
Giurcă să se detașeze comod 
în învingătoare. Ordinea sosi
rii : 1. ROMANIA I 3:28,5 ; 2. 
R.D. Germană 3:31,0; 3. C.N.U. 
3:39,6 (de notat rezultatul schi- 
fistelor de la C.N.U., care au 
sosit înaintea echipajelor Ceho
slovaciei și R.S.S. Ucrainene).

Finala la schif simplu avea 
să aducă prima (și singura)

Vasile TOFAN 
H. ALEXANDRESCU

(Continuare in pag, a 4-ajț
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La Brăila, Tg. Mureș In ajunul campionatelor balcanice de volei

F1NALÎ
IN CADRUL

„CUPEI TINERETULUI
Ediția 

competiții 
neretului" programează, în con
tinuare, noi finale. Iată cîteva 
arpănunte referitoare la. trei 
din ele :

0 Astăzi și mîine, 
găzduiește o finală a 
tinerețului"

de vară a popularei
de masă „Cupa ti-

Brăila 
„Cupei 

la atletism. Prota
goniști vor fi elevi din cate
goria de vîrstă : 14—19 ani — 
reprezentînd toate județele ță
rii și municipiul București.

0 în ziua de 20 iunie — la 
Tg„ Mureș — începe etapa fi
nală a „Spartachiadei militare 
de vară" (competiție în cadrul 
„Cupei tineretului") pe Minis
terul Apărării Naționale. Timp 
de 7 zile, sportivii militari, re
prezentînd nouă loturi, se vor 
întrece la atletism, gimnastică, 
judo, înot, tir, triatlon rrfili- 
tar ș.a.

0 între 21 și 24 iunie — 
frumoasele baze sportive din 
Pitești vor găzdui finalele „Cu
pei tineretului", pentru catego
ria de vîrstă 10—14 ani, la 
atletism, fotbal și gimnastică.

0 în această perioadă în 
multe orașe ale tării — Ba
cău, Brașov, Cluj-Napoca, Cra
iova, Pitești, Oradea, Ploiești, 
Vaslui — se desfășoară fazele 
de zonă ale prestigioasei com
petiții de masă la handbal (e- 
levi 14—19 ani) și fotbal (elevi 
10—14 ani).

Mîine, ultima

LA „MONDIALELE" DE HALTERE
Săptămina trecută, în Po

lonia, la campionatele mon
diale și europene de hal
tere rezervate juniorilor, Ion 
Buta de la clubul Steaua a 
cucerit medalia de argint la 
Stilul aruncat — 145 kg ! 
Tînărul a mai urcat pe 
podium și la „total" — 255 
kg (110 kg la smuls) — me
dalie de bronz în cadrul ca
tegoriei pană (60 kg). De 
subliniat că Ion Buta nu 
a ratat, în acest mare con
curs, nici una din cele șase 
încercări. I-a spus antreno
rul să înceapă, de pildă, „a- 
runcatul" cu 135 kg — a 
reușit la 135 kg ! Apoi 140 
kg, 145 kg ! La sfîrșitul con
cursului a ratat, totuși, o 
încercare ambițioasă și per
sonală : tentativa de record 
mondial — 151,5 kg la stilul 
aruncat.

A ținut mult să realizeze 
acest nou record al lumii. 
Nu s-a putut. în dorința lui 
de a demonstra — acolo, pe 
loc — că este mai bun 
decît arăta clasamentul fi
nal, a uitat de încălzire. 
Regulamentul îl coborîse de 
pe podium cu o treaptă din 
pricina unui plus de greu
tate egală cu o cană de 
lapte, la „total" realizînd a- 
ceeași performanță cu 
periorul clasat. Și mai 
ceva...

De la Albac, satul
Horia, tînărul moț Ion Buta 
plecase la Cluj-Napoca ho- 
tărît să nu mai calce prin 
fierăria afumată a bunului, 
om „încrezut" și țepos la 
vorbă. Se înscrise, așadar, 
la școala profesională și 
cînd reuși să lucreze în-

su- 
era

lui

tîia piesă la strung, ce
ru învoire profesorilor să 
meargă acasă. Acasă, moș 
Dumitru examina „lucrarea", 
mormăi ceva a mulțumire 
și îl spuse să pună mîna 
pe baros. Dacă îl poate ri
dica,. bineînțeles, că școala 
— recunoaște — i-a ascuțit 
mintea, dar la trup a ră
mas tot ușor ca o pană. A 
doua zi Ion bătea la ușa 
Clubului sportiv muncitoresc 
din Cluj-Napoca. Viitorii lui 
antrenori Tiberiu Roman și 
Ion Cătăniei ii confirmă că 
va fi „pană".

în vară eînd a terminat 
.profesionala", Ion Buta a- 

Albac o halteră de 
Cărase, pe tren, bu- 
bucată greutățile pe 
casa clubul, pentru

>>1 
vea la 
160 kg. 
cată cu 
care Ie 
a se antrena și în vacanță. 
Cînd a intrat, spre toamnă, 
în fierăria bunicului, a ri
dicat tot ce se putea ridica 
în brațe, apoi a așteptat. 
Moșu’ a mormăit ceva a 
mulțumire, în sensul că, da, 
acum e împlinit la trup.

Ion. Buta a plecat din 
nou către Albac. Duce acasă 
2 medalii cîștigate la „mon
dialele" de haltere de la 
Gdansk și cărțile pentru a- 
nul II de liceu. Mai are la 
Albac și diploma de cam
pion al țării și medaliile de 
bronz cîștigate anul trecut 
la C.M. de juniori de la 
Marsilia. Dar, lucrul cel mai 
de preț îl are de făcut de 
acum 
mondial de 
peste patru 
Ia Moscova

înainte : recordul
juniori — apoi, 
ani — J.O. de 
și studenția.

T. VASILE

etapă în campionatul de rugby

VA OBȚINE FARUL, LA TIMIȘOARA■» J UN NOU TITLU?

SE POATE CONSTRUI 0 ECHIPĂ I 
MASCULINĂ VALOROASĂ?

După ratarea calificării la 
J.O. de la Montreal și după 
retragerea din activitatea in
ternațională a unor sportivi 
de bază ai reprezentativei 
(Udișteanu, Schreiber. Bart
ha) în voleiul nostru masculin 
se încearcă să se reclădească 
o echipă națională care să 
poată aborda la un nivel su
perior întrecerile de interes 
major programate în următo
rul ciclu olimpic. Cu o nouă 
conducere tehnică, stabilită 
după îndelungi chibzuințe în 
cîteva ședințe ale Biroului fe
deral (a fost numit N. Sotir 
ca reprezentant al Colegiului 
central al antrenorilor pe lin
gă lotul masculin, iar ca an
trenor principal a fost numit 
Gheorghe Eremia), și cu un 
lot masiv întinerit, reprezen
tativa noastră a susținut în 
interval de 20 de zile două di
ficile examene — turneele din 
R. D. Germană si Bulgaria — 
pe care considerăm că le-a 
trecut cu bine, pierzînd doar 
meciurile cu echipele țărilor 
gazdă, obtinînd în schimb pre
stigioase și tonifiante succese 
în fața unor adversari valoroși, 
printre care formațiile U.R.S.S., 
Cubei și Iugoslaviei. Săptămî- 
na viitoare voleibaliștii români 
se prezintă la un nou examen, 
Campionatul balcanic, 
mat în Iugoslavia. La 
cerea de la ultimul 
„Cupa Sofia", am 
vorbă cu antrenorul 
N. Sotir.

— Cum apreciați comporta
rea noului lot de băieți ?

— Avînd în vedere 
că acest lot a abordat 
acțiuni internaționale 
perioadă pregătitoare
scurtă, perioadă care a succe
dat unei pauze lungi pentru 
odihnă și tratament, că — în 
aceste condiții — nu am for
țat antrenamentele pentru a nu 
„da peste cap" pe jucători, în 
fine că am căutat să 
potențialul 
lecționați, 
țațele sînt 
tisfacă.

— Care 
cele mai 
voluției reprezentativei 
tre ?

— Peste calificativul

progra- 
întoar- 
turneu, 
stat de 

emerit

luat sub așteptări în finala cu 
echipa Bulgariei, unii jucători 
dînd la iveală deficiențe psi
hologice care ne dau de gîndit 
în legătură cu selecția. Firește, 
nu ne vom grăbi să facem ca
talogări înainte de a mai tes
ta jucătorii selecționați.

— Puteți face, totuși, unele 
remarcări ?

— Mai constant au jucat 
Dumănoiu, Oros, Tutovan. Pă- 
ușescu, precum și mai tinerii 
Macavei și Ionescu.

— Credeți că echipa mascu
lină a României, în compoziția 
ei actuală, are șanse să se 
afirme în viitoarele competiții 
de amploare ?

• — După părerea mea, lotul
național al României trebuie 
definitivat în această vară, 
o dată cu terminarea Balcania
dei, prin testarea riguroasă a 
tot ce avem mai bun la ora 
actuală, între vîrstele de 22 și 
29 de ani. S-a stabilit. în prin
cipiu. ca lotul să cuprindă 8—9 
voleibaliști de bază, pentru 
prezent, și 9—10 tineri de per
spectivă. Dar verificarea aces
tora din urmă nu am realizat-o 
din cauza — obiectivă — a în
datoririlor lor școlare. Eu cred 
că e mai bine să alcătuim, 
cum am spus, un lot de 25—26 
de jucători pentru primă re
prezentativă și să-i împărțim 
în două echipe care să aibă 
program international separat,

— Cum priviți apropiatul 
Campionat Balcanic ?

— Cu 
noastră 
șansele

speranța că echipa 
își va apăra cu succes 
reale pe care le are...

faptul 
primele 
după o

foarte

Aurelian BREBEANU
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FI. Marlra 
cu Progri 
dași cenl 
AngclescJ 
CLUB al 
trcnamenl 
bișnuite. I 
sen|e n<| 
de mii ni 
(susiieiulil 
a trei 
(uccideiiil

ARBll 
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Mîine se va juca ultimul 
act din principala „piesă" a 
rugbyului românesc — campio
natul. Trei partide suscită in
teresul celor ce iubesc balonul 
oval. Două în. turneul 1—4 și 
una -din. zona retrogradării. Să 
Je trecem în revistă. Princi
pala confruntare, aceea care 
va determina rioua laureată, se 
va disputa la Timișoara, unde 
formația locală, Universitatea 
(deținătoare a titlului în 1972) 
va da replica campioanei „en. 
titre", Farul. De data asta însă 
numai constănțenii aspiră la 
suprema satisfacție, pentru bă
nățeni partida fiind doar o... 
chestiune de orgoliu. In cazul 
obținerii victoriei sau chiar a 
unui rezultat de egalitate do
brogenii vor reedita succesul 
de anul trecut. Admiterea ipo
tezei unei înfrîngeri a forma
ției Farul, în ultima etapă, ar 
readuce titlul în Capitală, bine
înțeles numai în cazul că XV-le 
Stelei va izbuti să învingă pe

Dinamo (teren _ Steaua, ora 10, 
arbitru : ” ’
deoarece dacă Steaua pierde 
sau reușește doar un meci e- 
gal victoria finală ' va reveni 
tot echipei de pe litoral ; 
namo — chiar în postură 
învingătoare — este scoasă 
cursa pentru titlu datorită 
lor două înfrîngeri, tur-retur, 
în fata Farului. Așadar, un 
duel indirect Farul — Steaua, 
cu mult mai multe șanse de 
partea echipei constănțene. în 
partida de mîine, Farul va_de- 
plasa în orașul de pe 
garnitura completă, spre a 
orice surpriză neplăcută, 
în schimb, va avea unele 
bleme de formație : Dumitru, 
Comănici și Chiriță sînt acci
dentați și nu se știe dacă vor 
juca. în această situație, linia 
a treia va fi următoarea : Răș- 
canu, Vollmann, Fanainte sau 
Țătucu, în timp ce Peter va 
juca la deschidere (pe postul 
lui Comănici). Meciul va fi con-

C. Udrea). Aceasta

Di- 
de 

din 
ce

Be ga 
evita
„U“, 
pro-

dus de un arbitru reputat : Th. 
Witting.

In fine. în turneul 13—16, un 
meci reține atenția : Olimpia — 
T. C. Ind. Constanta, joc de
cisiv, al... supraviețuirii. Pri
ma șansă aparține bucureșteni- 
lor (10 p), care joacă acasă 
(ora 10), dar rugbyștii din Con
stanta (11 P) au avantajul de 
a se putea salva și cu un meci 
egal. Minerul Gura Humorului 
va juca, tot la București, cu 
Vulcan, dar moldovenii (12 p) 
au evitat retrogradarea, spre 
deosebire de colegii lor de la 
Vulcan (7 p).

La Brasov, s-au încheiat

întrecerile amicale
I

începe campionatul de motocros
Campionatul republican de mo

tocros — ediția 1976 va începe 
mîine la Zărnești. La prima eta
pă, care va fi organizată de 
asociația sportivă Torpedo din 
localitate, și-au anunțat partici
parea peste 50 de alergători. în

program figurează probe pentru 
juniori (clasa pină la 400 cmc), 
seniori (clasa pină la 500 cmc) șl 
posesori ai motoretelor ,,Mobra“ 
(clasa pină la 75 cmc). Anul a- 
cesta campionatul se va desfășu
ra în cinci etape.

Concursul republican al copiilor (8—10 ani)

SPERANȚE PENTRU TENISUL NOSTRU...

tuturor 
consider 
de natură

verificăm 
celor se
că rezul- 
să ne sa-

au fost 
semnificative

momentele 
ale e- 

noas-

general 
se situează comportarea echi
pei în partida de înaltă valoa
re realizată în compania re
prezentativei sovietice, la Pots
dam. Jocuri bune a făcut și cu 
Cuba și Iugoslavia, la Sofia. 
Dar aici băieții noștri au evo-

ZZW TOATE SPORTURILE
ATLETISM LN afara.

ranait, învingătoa
re la săritură în lungime (6,37 m) 
și a Antoanetei lacob, cîștigâtoare la 
1 500 m, sportivii români au mai 
obținut doua victorii la ,,Memorialul 
Kusocinski" pentru juniori desfășurat 
la Poznan : Mihaela Stoica 14,29 la 
100 mg și Gheorghe Neamțu 5:46,2 
la 2 000 m obstacole. Neamțu 
clasat pe locul doi la 3 000 m 
cu 8:23,0 (record personal), 
Lilian Smeu a sosit al doilea 
1 500 m (3:54,2).

Brîndușan, C. Moldovan, 1. Lup, O. 
Dușa, E. Cristian și T. Seregely. Lotul 
este însoțit de antrenorul Vascul 
Popovici și arbitrul orădean, 
Oprea.

Ion

DE PARAȘUTISM I

s-a 
plat 
iar 
la

BOX asta-seara, in sala spor-
TUR1LOR DIN CONSTANȚA 

are loc întîlnirea amicală dintre for
mațiile Hidrotehnica Constanța și 
Rapid București. Reuniunea începe la 
ora 19.

De patru zile, peste o sută 
dintre cei mai mici practicanți 
ai „sportului alb" din întreaga 
tară se află reuniți 
nurile de zgură de 
întreeîndu-se în 
care, duminică, vor 
cel mai bun jucător 
mai bună jucătoare, la cate
goria de vîrstă 8—10 ani în
cadrul 
can.

Spre 
trecute 
ală se desfășoară atît . _ 
de dimensiuni normale, cît și 
pe suprafață redusă (22,77 m. 
lungime, 6,23 lățime, 
înălțimea fileului) ceea 
după opinia tehnicienilor, este 
de natură 
mai exact 
performeri.
concurs nu . .
te de la cluburile cu tradiție 
din Capitală si din provincie 
(Steaua, Dinamo. Progresul, 
Tot înainte, etc.. Brașov. Ga
lați ș.a.) dar — fapt îmbucu

pe tere- 
la T.C.B., 
competiții 
stabili pe 
și pe cea

unui concurs

deosebire de 
ale întrecerii,

republi-

edițiile 
cea actu- 
pe teren

0,81 m.
ce,

să „formeze" cît 
ochiul viitorilor 

Sînt prezenți la 
numai băieți și fe-

rător — și reprezentanți ai 
unor asociații din Deva, Tg. 
Jiu, Bacău. Pitești, Sibiu.

Rezultate. Băieți_ (teren nor
mal), 
șov) 
4—0 ; 
4-0; 
w.o.;
înainte) 4—1, 4—1 ; semifinale: 
Țigănuș — Oniceag 4—0, 4—0; 
Szabo — Năstase 4—3. 4—2 ; 
(teren dimensiuni reduse), tur 
III: Cizmașu—Voinea (Steaua) 
2—4, 4—3, 4—3 ; Comănescu
(Progresul) — Gerhard 4—2, 
4—2 ; Buzgar — Niculicioiu 
(ambii Brașov) 4—3, 4—3 ; fete 
(teren normal) : în semifinale, 

Dănilă (Dinamo Bucu- 
— Mihaela Răducă

(Bra-
4—0,

„sferturi" : Oniceag
— Cizmașu (Deva) 
Țigănuș — Gerhard 4—1, 
Năstase — Savu (Brașov)
Szabo — Ceaușu (Tot

Alice 
resti) 
namo Brașov) 4—1, 4—3 ; Ve
nus Nicolae — Valentina ~ 
can (Progresul) 4—2, 4—0.
pă cum se observă, se dispută 
seturi scurte. Cîștigă sporti
vul care realizează primul pa
tru ghemuri.

Ion GAVRILESCU

(Di-

Co- 
Du-

IN CADRUL CAM
PIONATELOR MU- 

velodrom au avut loc, 
t___  __ __ " 7 • Ștefan

cel Mare, probele de viteză și 1 000 
m cu start de pe loc. lată rezulta
tele. Viteză : 1, FI. Negoescu (Stea
ua) — campion municipal, 2. St. Laib- 
ner (Dinamo), “ ‘ „
(Steaua), 4. N.
1 000 m cu start 
Laibner (Dinamo) 
municipal, 2. _V.

CICLISM
NICIPALE de ______
pe pista de beton din Șos.

3. A. Telegdi 
Sîrbu (Dinamo), 
de pe loc : 1. St. 
1:11,7 — campion 

_____ . Negrescu (Steaua) 
1:12,7, 3. A. Telegdi (Steaua) 1:13,1, 
4. P. Dolofan (Steaua) 1:13,5. •
ASTAZI DUPĂ-AMIAZA, tot pe velo
dromul Dinamo are loc competiția 
dotată cu „Cupa speranțelor". Cursele 
încep la ora 16,30.

MOTO SPORTIVI ROMANI 
pESȚE HOTARE. La 

cursurile Internaționale de motocros 
desfășurate recent la Zabok și Trzic 
(Iugoslavia), campionul țării noastre, 
Mihai Banu a avut o comportare me
ritorie. In prima reuniune, cîștigată 
de austriacul W. Leigebt, s-a clasat 
pe locul 7 din 35 de concurenți, iar 
ia a doua confruntare (învingător 
austriacul S. Lerner) a sosit pe pozi
ția a 10-a din 36 de participant! 
din 12 țări. Cel de al doilea repre
zentant al țării noastre, Aurel Io- 
nescu, a suferit defecțiuni tehnice în 
ambele concursuri. • S-A INAUGU
RAT PISTA DE DIRT-TRACK DIN 
ARAD. Pe noua pistă de dîrt-track, 
oporținînd asociației Rapid Arad, 
s-a desfășurat primul concurs. La 
start au fost prezenți alergători din 
București, Brăila, Sibiu și din loca
litate. Cele două grupe au fost cîș
tigate de alergătorii “* *
(Voința Sibiu) și 
Brăila).

con-

In aeroclubul ,,Mircea 
leanu" de la Brașov au 
slîrșit întrecerile. ’ '
rașutism la care, 
tivii noștri au 
două echipe din 
(băieți si fete). _______ _______
tuit, atît pentru noi cît și pentru 
oaspeți, un valoros test înain
tea importantei competiții in
ternaționale „Cupa Prietenia" 
care se va desfășura în Bulga
ria. Din acest motiv, antrenorii 
Ion Roșu si, respectiv, W. Leh- 
........ ..........—• ■ ior 

mai ri- 
aprecla-

de la 1000 
întîrziată a 

și ateri- 
----  : Ilic 

H.
Ion 

: Va- 
__   , Petra 

Hempel (R.D.G.) 0,740 m, Ange
lica Weber (R.D.G.) 1,147 m
(media a cinci salturi).

Salturi de la 2000 m, cu des
chiderea întîrziată a parașutei 
fpînă la 30 s) si executarea de 
figuri acrobatice pe timpul că
derii libere (în minimum de 
timp). BĂIEȚI ■ Ilic Neagu 8 366. 
Jiirgen H. Schulze 8:500, Ion 
Bucurescu 8:833 : FETE : Florica 
Uță 9:900, Angelica Weber 10:900, 
Rita Husleit (R.D.G.) 11:166.

CLASAMENT GENERAL : bă
ieți — I. Neagu, Jiirgen H. Schul
ze, T. Bucurescu; fete: Florica Uță, 
Valerica Ciurea, Angelica We
ber. Proba de salt în grup de 
patru, de la 2000 m cu aterizare 
la punct fix a fost cîștigată — 
la băieți cît si la fete — de 
sportivii oaspeți. (V.T. MUREȘ).

Zori- 
luat 

amicale de pa
pe lingă spor- 
participat și 
R.D. Germană 

Ele au constl-

man au urmărit ca elevii 
să evolueze la cote cît 
dicate. Rezultatele sînt 
te ca valoroase.

Salturi individuale 
m cu deschiderea 
parașutei, pînă la 10 s șl 
zare la punct fix. BĂIEȚI 
Neagu 0.095 m, Jiirgen 
Schulze (R.D.G.) 0,201 m.
Bucurescu 0,456 m ; FETE 
Ierica Ciurea 0,292 m,

Ion
Alexandru Pis 

Dragu (C. S.

ORIENTARE 
TURISTICA

I
I
I
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IIJPTF la turneulIU național de libere 
DE LA LODZ (Polonio), care se dis
puta în aceste zile, sînt prezenți și 
noua sportivi români, în rîndul că
rora se afla și ,,olimpicii* Vasile 
lorga și Enache Panaite. Ceilalți 
participant! sînt : P. Cearnâu, P.

INTER-

IN PĂDUREA 
DIN APROPIE
REA BAILOR 1 

MAI de lingă Oradea a avut loc fi
nala pe tară a „Voînțîadei" la ori
entare turistică. Au participat sportivi 
din 20 județe, calificați in etapele 
de zonă, precum și sportivi de cate
goria I și maeștri ai sportului. 
Rezultate tehnice : feminin : 1. Eva 
Szantai (Voința Cluj-Napoca), 2. Na
talia Deconescu (Voința Craiova), 3. 
Lisbeth Danele (Voința Brașov) ; 
masculin : 1. Alexandru Fey (Voința 
Cluj-Nopoca), 2. Elemer Verestai 
(Voința Cluj-Napoca), 3. Gheorghe 
Horvati (Voința Cluj-Napoca).

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.

GH. IVAN, PITEȘTI. 1 contra 
30 ! Și totuși n-ați vrut să vă 
dațl bătut (probabil că ați re
ținut răspunsul pe care 1- 
mai dat în această privință) : 
lovitură de la 11 metri poate 
executată și în acest mod : 
mițînd mingea ușor înainte 
lăsînd ca ea să fie lovită 
doua oară, decisiv, de 
coechipier care ar țîșni din
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rește compli- 
ibsolul clasa- 

ca protago- 
pe locurile 

îstea se vor 
pozițiilor 

imentul fi
de mult în 

Cluj-Napoca. 
actualul nu
de necesită-

tile pentru o eventuală rămî- 
nere în prima divizie, forma
țiile Politehnica Iași, F.C. O- 
iimpia și C.F.R. Cluj-Napoca 
au condiția victoriei în etapa 
de mîine ; ea nu este, însă 
suficientă, fiind în funcție și 
de eventuale eșecuri ale echi
pelor din „zonă". Există și 
aici un mare număr de va
riante, imposibil de prezen
tat pe spațiul unei simple a- 
vancronici. Fapt este că întîl-

nirile fn care cele cinci echi
pe sînt angajate, adică jocu
rile de la Satu Mare, Iași, 
Cluj-Napoca, Pitești și cel din 
vedeta cuplajului’ din Capita
lă, sînt la fel de importante 
pentru rezultatul final al lup
tei din „subsolul" clasamentu
lui. Dacă ne gîndim că și 
partidele A.S.A. — U.T.A.,
Universitatea Craiova — E’.C.M. 
Reșița și Sportul studențesc — 
Jiul sînt în grupa 
vor da răspuns în 
„locurilor U.E.F.A." 
tăm că, exceptînd jocul 
astăzi, de la Oradea, întreaga 
etapă e alcătuită din meciuri 
cu efecte însemnate pentru 
configurația clasamentului fi
nal. Tocmai de aceea, _ repe
tăm îndemnul ca — prin con
tribuția tuturor factorilor di- 
recți — atmosfera de corecti
tudine, de sportivitate, de cin
stită apărare a șanselor să fie 
asigurată. E marea obligație 
a conducătorilor, antrenorilor, 
jucătorilor și arbitrilor !

celor ce 
privința 
consta- 

de

LA DIVIZIONARELE A

mîine, în divizia b 0 „RUNDÂ“ CU IMPLICAȚII
ASUPRA ZONEI RETROGRADĂRII

i calificarea 
ală ale „Cu- 

urmat un 
îe pregătire. 
>^si V. Co- 
cWntreg lo- 
■igoraș, care 
Iifiponibil, și 
îl în partida 
Iul de fun- 
irma să fie

• SPORT 
ciul de an- 
iăptămîni o- 
anunță ab- 

itru partida 
și Aelenei 
acumularea 

bene), Pană

'IDEI : 
- Gh.
(ambii

N. 
Io- 
din

UDENȚESC. 
avut zi 
efectuat 
nținere, 
ultima 
Antrenorul 

i trimite în 
itie care a 
lificarca în 
1 JIUL. De 
iflă cu in- 
ipitală. Ieri 
amente u- 
rreativ. Re- 

MKldovan. 
riDEI : C. 
și E. Feld- 
Ware).
UREȘ are 
i formației, 
hilor acci- 
Szollosi) Ii 
centa par- 
nil Solyom 
. în cursul 
:ul echipei 
asup_ra_ a-
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ARBITRII PARTIDEI : C. 
Nictilescu —■ C. Ioniță I și V. 
Murgășanu (toți din București).

• F. C. OLIMPIA. Neparti-
cipînd la optimile „Cupei", e- 
chipa din Satu Mare și-a conti
nuat ciclul normal de antre
namente. Joi, elevii lui Gh. 
Ola au susținut un joc-școală 
cu o selecționată județeană de 
juniori. Din lotul de jucători, 
doar Matei rămîne, în conti
nuare, indisponibil. • „U“
CLUJ-NAPOCA. Miercuri seara, 
după partida cu A. S. Armata 
Tg. Mureș, universitarii s-au îna
poiat de la Sibiu cu autocarul 
Si a doua zi și-au reluat pre
gătirile. Mîine va fi folosită, 
probabil, formația de miercuri, 
pentru că Vaczi, Cîmpeanu II 
sînt în continuare indisponibili.

ARBITRII PARTIDEI : *
Retezan (București) 
frone și I. Boroș 
Timisoara).

• F. C. BIHOR , 
joi la amiază de 
reș. A doua zi a 
antrenament complex, 
continuă să fie indisponibil. Va 
intra pe teren „ll“-le care a 
început meciul de Cupă cu Le
tca Bacău. • DINAMO BUCU
REȘTI a efectuat antrenamente 
normale. Au participat toti 
componenții lotului, inclusiv 
Dinu, care, după toate proba
bilitățile, va fi folosit astăzi 
la Oradea. Va lipsi,în schimb G. 
Sandu, reținut pentru examene.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Moraru — Al. Avramescu și 
V. Gligorescu (toți din Plo
iești).

• POLITEHNICA IAȘI. E- 
chipa ieșeană, la un moment 
una din revelațiile turului, 
a ajuns — în mod surprinză
tor — să joace un meci decisiv 
pentfu „salvare" în ultima e- 
tapă a campionatului. Studenții 
sînt, însă, . optimiști. Au susți
nut un joc de „finisare" în com
pania unei combinate tineret- 
speranțe-juniori. Atacul a ma-' 
nifestat o vervă plină de spe
ranțe. • F. C. CONSTANTA. 
Scăpată de grijile retrogradării, 
echipa a susținut un joc de 
relaxare, la Suceava. în com
pania C.S.M.-ului. Constănțenii 
au învins cu 2—1, prin punc-

MICUL ECRAN
oro 14,40 : 

te de atle- 
prîma zî. 
[Celje î ora 
i regate", 
|flkr ’ ora 
b* secvențe 
lai, Dallas,

Etapa consumată duminica 
trecută a fost favorabilă lide
rilor, chiar dacă Progresul 
București a suferit o neaștep
tată înfrîngere la Brașov. în 
mare măsură, situația s-a cla
rificat și în seria a IlI-a. Prin- 
tr-un gol primit în min. 2, 
F. C. Șoimii Sibiu a pierdut 
jocul de la Moldova Nouă, în 
timp ce echipa din Hunedoara 
nu a scăpat ocazia să facă 
scor (6—0), pe teren propriu, 
cu Victoria Cărei. Și astfel, 
diferența dintre aceste două 
echipe este acum de 4 puncte 
în favoarea hunedorenilor. Teo
retic, însă, mai sînt șanse și 
pentru Șoimii. Oricum, parti
da de mîine. de la Sibiu, din
tre aceste două echipe, este 
așteptată cu interes, pentru că 
fiecare dorește să arate că este 
mai bună decît adversara sa. 
în seria I, lucrurile sînt și mai 
simple. Un meci care se anun-

------ PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR ____
• SERIA I : C. S. Botoșani — C.F.R. Pașcani : T. Gaboș (Cluj-Napo

ca) • Prahova Ploiești — Cimentul Medgidia : V. Navroschi (Buc.)
• F.C.M. Galați — F. C. Brăila : D. Isăccscu (Buc.) • C.S.M. Bor- 
zești — Victoria Tecuci : D. Rădulescu (Buc.) • Viitorul Vaslui — 
Petrolul Ploiești : Gr. Angheluță (Buc.) • Gloria Buzău — Celuloza 
Călărași : V. Ciocîlteu (Craiova) • Unirea Focșani — C.S.U. Galați :
N. Suciu (Buc.) • Ceahlăul P. Neamț — S.C. Tulcea : I. Pop (Buc.)
• Metalul Plopenî — C.S.M. Suceava : V. Grigorescu (Craiova) ; 
SERIA A ll-A : Metalul Mija — Electroputere Craiova : N. Raab (C. 
Turzii) ® C. S. Tîrgoviște — Tractorul Brașov : I. Braun (Buzău) • 
Progresul Buc. — Ș. N. Oltenița : N. Igna (Arad) • Dinamo Slatina 
— Minerul Motru : 1. Barbu (Deva) • Voința Buc. — Chimia Rm. 
Vîlcea t I. Ciolan (lași) • Steagul roșu Brașov — F.C.M. Giurgiu :
O. Streng (Oradea) • Nitramonia Făgăraș — Autobuzul Buc. : El. 
Munteanu (Reșița) o Metrom Brașov — Unirea Alexandria : Gh. 
Jucan (Mediaș) • Chimia Tr. Măgurele — Metalul Buc. : Gh. Ispas 
(Constanța) : SERIA A III-A : Dacia Orăștie — F. C. Baia Mare : 
Al. Ene (Craiova) • Metalurgistul Cugir — Mureșul Deva : Gh. 
Vasilescu I (Buc.) ® Ind. sîrmil C. Turzii — Victoria Călan : N. 
Gheorghe (Buc.) • Minerul M. Nouă — Unirea Tomnatic : A. 
lanuși (Buc.) • Victoria Cărei — C.I.L. Sighet : A. Szitaghî (Tg. 
Mureș) O F. C. Șoimii Sibiu — F. C. Corvinul Hunedoara : N. Rainea 
(Bîrlad) 0 Gaz metan Mediaș — U.M. Timișoara : N. Stoiculescu 
(Rm. Vîlcea) • Rapid Arad ■— Sticla Turda : C. Dinulescu (Buc.)
• C.F.R. Timișoara — Gloria Bistrița : T. Moisescu (Drobeta Tr. 
Severin).

• tele marcate de Mărculescu și 
I’eniu. Va fi aliniată, probabil, 

' echipa din meciul cu ■ F. C.- 
i Olimpia.

ARBITRII PARTIDEI : F. 
Coloși — I. Dancu și T. Istrate 
(toți din București).

• C.F.R. a avut la dispozi
ție o săptămînă întreagă de 
pregătiri asidue în vederea im
portantei partide pe care o sus
ține mîine. In afara antrena
mentelor, feroviarii au jucat 
două meciuri-școală în compa
nia formației de tineret-spe- 
ranțe și echipa s-a mișcat bine 
Este posibil, însă, ca Âdam să 
nu poată Ii utilizat, întrucît a 
suferit o întindere musculară. 
• STEAUA, înapoiată de la 
Deva, unde a jucat în „opti
mile" Cupei, și-a continuat an
trenamentele în Capitală și va 
pleca azi, la ora amiezii, 
avionul, la Cluj-Napoca.

ARBITRII PARTIDEI :
Rus (Tg. Mureș) — M. Fediuc 
și M. Abramovici (ambii din 
Suceava).

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA a plecat de la Timișoara 
imediat după meciul cu U.T.A., 
din cadrul „Cupei României", în 
care a depus mari eforturi pe 
durata celor 120 de minute. Din 
acest motiv, antrenorii au a- 
cordat o atenție deosebită re
cuperării. Va reintra Deselnicu. 
care a efectuat etapa de sus
pendare în meciul de Cupă. în 
poartă, tot Lung, excelent în 
meciurile de la Bacău și Ti
mișoara. • F.C.M. REȘIȚA 
(ciclu săptămînal obișnuit de 
antrenamente, joi un joc în 
compania formației de tineret) 
pleacă în dimineața zilei de 
azi, cu autocarul, spre Craiova. 
Beldeanu și Bora sînt — mai 
departe —• suspendați de club 
pentru abateri disciplinare.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Popcscu — V. Ivanovioi și G. 
Fodor (ioti din București).

• F. C. ARGEȘ. Cu moralul 
refăcut după victoria obținută 
miercuri, în partida de Cupă cu 
F. C. Baia Mare, în care au 
avut o evoluție foarte bună, ni- 
teștenii au efectuat în ultimele 
zile pregătiri obișnuite, așteD- 
tînd cu încredere meciul de 
mîine. Doni Popescu, care este 
suspendat o etapă, nu va juca, 
în schimb, vor reintra cîțiva 
dintre titulari, printre care 
Mustățea, Iovănescu și Radu H, 
care n-au jucat miercuri. • 
..POLI" TIMIȘOARA. După 
meciul din Cupă, studenții au 
rămas la Craiova, unde s-au 
antrenat și au participat la un 
program cultural. Azi, ei se 
vor deplasa la Pitești. Nu sînt 
indisponibilități în lot.

ARBITRII PARTIDEI : 
Petrea — D. Ghețu și 
(toți din București).

(
|

Gh. 
— M. So- ’ 
(ambii din :

s-a înapoiat 
la Tg. Mu- 
efectuat un 

Suciu

DUMINICA 20 IUNIE, ora 17,30: 
Transmisiuni directe alternative 
din ultima etapa a Diviziei A 
la fotbal : C.F.R. Cluj-Napoca — 
Steaua șl Politehnica Iași — 
F. C. Constanța. Comentatori : 
Mircea M. lonescu și Grigore 
Elisei.

CU

I.

acum acasă si starea sănătății 
sale este mai bună), la condu
cerea formației rămînînd, în

ța cîndva de mare importantă ‘ 
pentru configurația clasamen- : 
tului rămîne acum doar un i

(Petrolul) și portarul gălățean Hagioglu
Petrolul — F.C.M. Galați, disputat duminica 

Foto : I. TANASESCU — Ploiești

Duel aerian intre Toporan 
(Fază din meciul F.C. 
trecută, la Ploiești).

derby al ambițiilor si al... tra
diției : F.C.M. Galați — F. C. 
Brăila. Gălățenii, învingători 
și la Ploiești (în fata Petro- . 
lului), confirmă ascensiunea, 
iar cele 9 puncte pe care Ie au ’ 
avans nu trebuie să mai sur
prindă pe nimeni.

Ce s-a întîmplat, însă, cu 
Progresul, la Brașov ? Liderul 
a fost învins cu 5—1 de Trac
torul. înfrîngere severă și ne
așteptată. în 5 minute, bucu- 
reștenii au primit 3 goluri. 
Echipa a jucat slab, apărarea 
a fost ușor depășită. Au exis- 
tat și unele motive obiective, 
în dimineața meciului, antre
norului V. Mateianu i s-a fă
cut rău și la prînz a fost in
ternat la urgență (el se află

timpul jocului, doar Baboie. 
Echipa a resimțit șocul produs 
de această întîmplare. Acum,

cînd lucrurile s-au liniștit,’ 
Progresul are datoria să re
confirme comportările anteri
oare.

Cum în fruntea clasamente
lor situația este destul de cla
ră, etapa de mîine (a 33-a) a 
Diviziei B are o mare impor
tantă pentru zona de joș a 
clasamentelor. Din acest punct 
de vedere, aproape fiecare par
tidă are implicații în lupta pe 
care multe echipe o duc pen
tru salvarea de la retrogra
dare. Este, deci, de datoria tu
turor formațiilor (mai ales ale 
celor de la mijlocul clasamen
tului, pe care nu le amenin
ță... retrogradarea) să-și apere 
șansele în mod sportiv. Spunem 
aceasta pentru că prea des în 
ultima vreme au apărut sur
prize. C.S.M. Borzeștî (locul 
6), de pildă, ca să luăm doar 
un exemplu, cîștigă meciuri 
grele în deplasare, dar pierde 
puncte pe teren propriu în 
fata unor echipe de la perife
ria clasamentului. Această cu
rioasă „eclipsă" sau „revenire" 
de formă și randament nu a 
putut trece neobservată și ne
comentată (Al. C.)

START IN „
Astăzi se vor disputa primele 

meciuri din cadrul „Cupei 
F.R.F.“, competiție amplă care 
are ca scop depistarea și pro
movarea unor juniori de va
loare de pe raza fiecărui ju
deț. Participă sejectionatele ce
lor 39 de județe și a muni
cipiului București. Echipele au 
fost împărțite în opt grupe zo
nale : IAȘI, Botoșani, Su
ceava, Neamf. Bacău (grupa I), 
VRANCEA, Vaslui, Galați, Bu
zău, Brăila (II), BUCUREȘTI, 
Tulcea, Constanta, Ialomița, ’

SANCȚIUNI DICTATE DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

CUPA F.R.F.“
Ilfov (III), DÎMBOVIȚA, Pra
hova, Teleorman, Vîlcea, Argeș 
(IV), OLT, Gorj, Dolj, Me
hedinți, Caraș-Severin, (V), 
HUNEDOARA. Timiș, Arad, 
Alba, Bihor (VI), COVASNA, 
Brașov, Harghita, Sibiu, Mures 
(VII), MARAMUREȘ, Cluj, Să
laj, Satu Mare, Bistrita-Năsăud 
(VIII). Județele scrise cu ma
juscule vor organiza meciurile 
din grupe. Se va juca sistem 
turneu simplu, -după care se 
va alcătui selecționata fiecărei 
grupe în parte. Partidele din
tre selecționatele grupelor 
(I—II, III—IV, V—VI, VII— 
VIII) vor avea loc la 26 iunie 
la Focșani, Tîrgoviște, Simeria 
și Baia Mare.

c.
S. Marin

pedeapsă, 
a Cluj- 
să rateze 
uri de la 
utate nor- 
bciul de

GIURGIU. 
Schmelling

Comisia de disciplină a ri
dicat dreptul de organizare pe 
teren propriu, pe 4 etape, e- 
chipei Olimpia Rîmnicu Sărat, 
pentru incidentele provocate 
de un grup de susținători ve- 
niți din Rîmnicu Sărat la 
meciul de la Gugești, cu 
Foresta. Tot pe 4 etape a 
fost suspendat și terenul Vic
toriei Cărei, pentru actele 
de dezordine de la meciul eu 
Dacia Orăștie.

Au fost, de asemenea, sanc
ționați numeroși jucători. Ast
fel, Gyapay (Constructorul Sa
tu Mare), care l-a lovit pe ar
bitru, a fost suspendat pe 2 
ani. Un an nu va juca nici 
coechipierul său. Turdeanu,

care a smuls cartonașul arbi
trului. Pentru amenințarea ar
bitrului, Erdey (Victoria Cărei) 
a fost suspendat pe 3 ani. Co- 
mițînd un gest huliganic, Bor- 
se (Someșul Satu Mare) a fost 
suspendat pe 8 etape. Printre 
jucătorii - suspendați se numă
ră și Savu (Rapid), care va 
sta pe tușe o etapă, pentru 
proteste. Âcumulînd trei car
tonașe galbene, Lou și Elizei 
(C.S.M. Borzești), Prunaru 
(Metalul Mija), Gabor (Metrom 
Brașov), Niță (Steagul roșu 
Brașov), Urmeș (Victoria Că
lan), Moraru (Gaz metan Me
diaș) și Mânu (F. C. Baia Mare) 
au fost suspendați pe cîte o 
etapă.

SIMBÂTA

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ

e lesne 
It de re
de la 11 

[1 timpi, 
heme noi 
I metri, 
L fie per-

BUCU- 
dicat 
renii

j ii-
ia

!

BUCU- 
mplinește 
Ați pier- 
ă Stan 
“ decît 
arențe și 

ultimul 
i aceeași

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, 
în Italia, un computer a stabi
lit caracteristicile fotbalistului 
ideal :

Nu vom contesta 
Cele calculate. 
Dar l-am prefera... 
In realitate !

GHEORGHE JAMENIUC, l 
ȘOV. Aveți dreptate. De 
mai multe ori, Politehnica 
a pierdut pe teren propriu 
fața lui Dinamo, încît s-ar 
tea spune că Politehnicii îl 
vine să se întîlnească 
cu Dinamo, numai 
nu ! Memoria nu vă 
însă : a existat si o excepție de 
care ieșenii își aduc aminte cu 
plăcere. în turul campionatului 
1969—1970, Politehnica a învins 
pe Dinamo cu 3—0. Surprinză
tor : chiar pe... teren propriu I

BRA- 
cele 
lași 

în 
pu- 

_ con- 
oriunde 

la... Iași, 
înșeală,

____ STOICIU,
Joe Louis si Max ___
dețin flecare cite o victorie a- 
supra celuilalt. In primul meci, 
disputat în 1936, Schmelling a 
învins prin K.O. în repriza a 
12-a fiind vorba nu de o întîl- 
nire pentru titlu, ci, cum s-ar 
spune, de un meci „amical" 
(daca la box ar putea fi vorba 
de un meci... amical !). Doi ani 
mai tîrziu, Joe Louis care deve
nise între timp campion mon
dial, l-a întîlnit din nou pe Max 
Schmelling, învingîndu-1 
K.O. în prima repriză.

prin

știu ce
Poezia

V. G., MOINEȘTI. Nu 
sfaturi v-as putea da ? 
trimisă este plină de stîngâcii. 
Chiar dacă ați elimina unele 
dintre ele, datorită sfaturilor 
mele, ce facem cu celelalte ?

Ilustrații ; N. CLAUDIU

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 20 

IUNIE 1976.
Se cîștigă cu 2 numere din 4 și 

cu 3 din 12 extrase.
Cîștigurile minime sînt de 100 

șl 200 lei.
Inceplnd cu această tragere 

depunerea biletelor cîștigătoare 
se face pînă cel mai tîrziu a 4-a 
zi de la data tragerii, adică joi 
la ora 13 în localitățile reședin
ță județeană Și respectiv pînă 
miercuri la ora 13 în celelalte lo
calități.

Omologarea se va face în a 
cincea zi de la data tragerii, adi
că vineri

Tragerea are Ioc mîine la 
București, în sala Clubului Finan- 
țe-Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 eu începere de la ora 17.45.

NU UITATI ! LOZUL IN PLIC 
AL VACANTEI VA OFERĂ MARI 

ȘANSE DE CÎȘTIG.
Se acordă suplimentar 1.750.000 

lei din fond special.
Puteți cîștigă : AUTOTURISME 

de diferite mărci, excursii ți 
bani

ÎN ATENȚIA PARTICIPANTI- 
LOR LA CONCURSUL PRONO
SPORT DIN 20 IUNIE 1976.

Meciul II F. C. Bihor — Dinamo 
București se înlocuiește cu me
ciul Chimia Rm. Vîlcea — Meta
lul București.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 
DIN 18 IUNIE 1976

EXTRAGEREA I : 2 7 62 80 
72 48 8 29 6

EXTRAGEREA a II-a : 56 11 
61 34 26 49 57 3 65.

FOND GENERAL DE CÂȘ
TIGURI : 818.722 lei. din care 
85.275 lei. report.

Plata cîștigurilor Ia această 
tragere se face astfel : de la 
28 iunie pînă la 18 august (în 
municipiul București), de la 1 
iulie pînă la 18 august (în ța
ră) și începînd aproximativ 
de la 1 iulie (prin mandate 
costale).

CANOTAJ. Lacul Snagov, de ta 
ora 10 : „Regata Snagov".

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
ora 16,30 : „Cupa speranțelor".

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Republicii, 

ora 15,45 : Sportul studențesc — 
Jiul (Div. A), ora 17,30 : Rapid — 
S. C. Bacău (Div. A) ; stadionul 
Politehnica (C.A.M.), ora 9 : 
Sportul studențesc — Jiul (tine- 
ret-speranțe), ora 11 : Rapid — 
S. C. Bacău (tineret-speranțe) ; 
stadionul Progresul, ora 11 : 
Progresul — Ș. N. Oltenița 
(Div. B) ; stadionul Voința, ora 
11 : Voința — F. C. Chimia Rm. 
Vîlcea (Div. B) ; teren Triumf, 
ora 11 : Triumf — I.O.R. (Div. 
O) ; teren Laromet, ora 11 : 
Tehnometal — ICSIM (Div. C) ; 
teren Danubiana, ora 11 : Unirea 
Tricolor — IPRECA Călărași ; 
teren Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Avîntul Urziceni (Div. 
C) ; teren Steaua, ora 11 : Șoimii 
Tarom — FI. roșie București 
(Div C) ; terenul din strada 
Barbu Vâcârescu, ora 11 : Auto
matica — Azotul Slobozia 
CDiv. C).

MOTOCICLISM. Stadionul Me
talul, de la ora 10,30 : concurs 
reDublican de dirt-track.

POLO. Ștrandul tineretului, ora 
10 : Școlarul — Rapid Arad 
(Div. A).

RUGBY. Stadionul Steaua, ora 
10 : Steaua — Dinamo ; teren 
Tei, ora 9 : Sportul studențesc — 
Grivița Roșie ; stadionul Olimpia, 
ora 10 t Olimpia — T.C. Ind. 
Constanta ; teren Vulcan, ora 10: 
Vulcan — Minerul Gura Humoru
lui, meciuri în cadrul Diviziei A.



Aseară, înlr-o partidă amicală CAMPIONATELE BALCANICE DE CICLISM
ROMÂNIA -U.R.S.S. 16-17 (11-10), IA HANDBAL FEMININ Echipa României pe locul II la contratimp

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

Al doilea joc — 
mîine la Pitești

în cadrul pregătirilor în ve
derea participării la Jocurile 
Olimpice, reprezentativa femi
nină de handbal a României a 
susținut ieri după-amiază. la 
Palatul sporturilor și culturii 
din București, prima dintre cele 
două partide amicale cu vice- 
campioana mondială, echipa 
U.R.S.S. La capătul unui joc 
extrem de disputat, victoria a 
revenit handbalistelor oaspete 
CU 17—16 (10—11).

Jocul a început în nota de 
dominare a formației țării noas
tre, care a știut să circule ra
pid și eficient în,atac și să 
se apere decis în fața formației 
sovietice în care n-au evoluat 
trei titulare : Turcina, Maka- 
reț și Bobrusi. în min. 18, ta
bela de marcaj indica scorul 
de 10—6 în favoarea echipei 
României și se părea că dife
rența va crește. Dar, introduce
rea Măriei Litoșenko în centrul 
atacului advers reechilibrează 
jocul, echipa sovietică devenind 
din ce în ce mai periculoasă. 
Vizibil surprinse de iureșul ad
versarelor, handbalistele noas
tre cedează treptat inițiativa, 
încheind prima repriză cu un 
avantaj minim (11—10).

La reluare, ele se vor detașa 
din nou (min. 29 : 12—10), dar, 
din păcate, acesta va fi și ultimul 
moment în care am putut nota 
ceva favorabil despre echipa 
română. De aci înainte, angre
narea în jocul agresiv al ad
versarelor, pripeala în fazele de 
finalizare, greutatea replierilor 
și lipsa de atenție, în special 
la pătrunderile individuale efec
tuate de Panciuk, determină 
o întoarcere cu 180 de grade a 
jocului, care este dominat clar 
de reprezentativa U.R.S.S. La

BALCANIADA
(Urmare din pag. 1)

65,42 m ; FEMEI : 100 m : 1. Panaio- 
tova (B) 11,59, 2. lankova (B) 11,71, 
3. Pavlicici (I) 11,77, 4. Enescu (R)
11,77, 5. Buia (R) 11,84 ; 800 m : 1. 
Suman (R) 2:00,54, 2. Silai (R)
2:00,64, 3. Bonova (B) 2:00,85, 4. 
Amzina (B) 2:02,31, 5. Tomecici (I)

PE SCURT
ATLETISM • La Laitila (Fin

landa), în proba de aruncare a 
suliței : Seppo Hovinen 91,12 m.

BASCHET • La Montreal-: Po
lonia — Canada (feminin) 80—79 
(42—31).

BOX • La Londra : Anglia — 
S.U.A. (echipe olimpice) 6—5.

CICLISM • Etapa a 9-a a Tu
rului Elveției (Lausanne — Soleu- 
re, 188 km) a fost cîștigată de i. 
Schmidt (Elveția) în 5h20:l«6,0 • 
După 7 etape, în Turul Austriei 
(amatori) conduce Wolfgang 
Steinmayer (Austria), urmat la 
2 sec. de Luca Olivetto (italia).

MOTO • Marele Premiu al 
R.F. Germania la motocros (500 
cmc) a avut loc la Buern și a 
fost ciștigat de belgianul Roger 
de Coster. în clasamentul c.M. 
conduce de Coster ou 154 p, ur
mat de Wiell (R.F.G.) 111 p și 
Wolșink (Olanda) 110 p. • La 
Forli (Italia), într-o cursă rezer
vată motocicletelor de 350 cmc, 
a învins Johnny Ceccoto. Princi
palul său adversar, italianul 
Agostini a abandonat.

NATAȚIE • La Long Beach, 
în întrecerile de selecție olimpi
că, în proba de 100 m spate (m) 
John Naber a stabilit un nou 
record al S.U.A. cu 56,82. fiind 
urmat de Peter Rocca — 57.05 si 
Robert Jackson — 57.58. Alt re
cord al S.U.A. la 400 m mixt 
(m) : Rod Strachan în 4:26.79. 
Alte rezultate : 100 m spate (f),
— Linda Jezek 1:05.17 : 400 m 
mixt — Shirley Babashoff 4:57.11. 
• La Ronneby (Suedia). în cam
pionatele internaționale de sări
turi în apă ale Suediei, la trambu
lină a cîstigat campionul olimpic 
Klaus Dibiasi (Italia) — 567.10 p, 
urmat de Giorgio Cagnotto (Ita
lia) — 566,90 n. în concursul fe
minin, victoria a revenit sporti
vei vest-germane Christa Koehler
— 467,45 p, secundată de suedeza 
Ulrika Knape — 446,15 p.

ȘAH • Turneul de la Manila, 
runda a 5-a : Spasski — Țeșko- 
vski remiză : Polugaevski —
Gheorghiu 1—0 : Panno — Brow
ne remiză ; Pachmann — Mecking 
0—1 ; Kavalek — Hort remiză.

Simona Arghir șutează din nou 
la poarta adversă, dar apărarea 
echipei sovietice este la post.

Foto : B. VASILE

scorul de 16—16, în min. 48, 
echipa sovietică va beneficia de 
o aruncare de la 7 m, care este 
transformată de Karlova. Și ast
fel partida se încheie cu 17—16 
pentru oaspete. Au marcat : Șoș 
6, Mikloș 3, Cojocaru 2, Furcoi
2, Arghir 2 și Boși pentru 
România, Bereznaia 4, Karlova
3, Litoșenko 2. Subina 2, Cesai- 
tite 2, Panciuk 2, Zaharova și 
Tavteleva pentru U.R.S.S.

Au condus St. Nemec și J. Ko- 
rec (Cehoslovacia).

Partida revanșă este progra
mată duminică-seara, la Pi
tești.

Al. HORIA

Ieri după-amiază, într-un joc 
de pregătire, reprezentativa 
masculină olimpică a României 
a întilnit la Brașov divizionara 
A Dinamo din localitate. Par
tida s-a încheiat cu victoria 
„olimpicilor" : 30—25.

DE ATLETISM
2:05,12 ; lungime : 1. Vinii lă (R)
6,37 m, 2. Nedeva (B) 6,32, 3. Lam- 
brou (G) 6,26 m, 4. Cătineanu (R) 
6,25 m ; disc : 1. Menis (R) 63,68 m,
2. Bojkova (B) 56,74 m, 3. FI. lones- 
cu (R) 56,28 m ; pentatlon (3 probe) : 
1. Sokolova (B) 2719 p (100 mg — 
13,2, greutate — 14,22 m, înălțime — 
1,66 m), 2. Popa (R) 2710 p (14,5 — 
13,21 m — 1,89 m), 3. Focici (I) 
2658 p.

După prima zi clasamentele pe e- 
chipe se prezintă astfel : bărbați : 
1. ROMÂNIA 36 p, 2. Bulgaria 31 p,
3. Iugoslavia 30 p, 4. Grecia 29 p, 
5. Turcia 0 p ; femei : 1. ROMÂNIA 
35 p, 2. Bulgaria 32 p, 3. Iugoslavia 
9 p, 4. Grecia 7 p, 5. Turcia 0 p.

întrecerile continuă sîmbătă și 
duminică.

ametOLIMPIC
DELEGAȚIA R.F. GERMANIA

Comitetul olimpic al R. F. 
Germania a anunțat câ va de
plasa la J.O. de la Montreal 
o delegație care va cuprinde 
311 sportivi și sportive. Re
prezentanții R.F. Germania vor 
participa aproape la toate dis
ciplinele sportive cu excepția 
competițiilor de fotbal, volei și 
baschet. Delegația va fi înso
țită de 125 de oficiali și an
trenori.

BORZOV VA CONCURA ?

Dublul campion olimpic de 
la Miinchen — 1972, sprinterul 
sovietic Valeri Borzov a a- 
nunțat că va participa la con
cursul unional de selecție pen
tru J.O., programat la 22 iu
nie. Borzov nu a concurat în 
actualul sezon din cauza unui 
accident, dar în prezent este 
complet refăcut.

ECHIPA DE ÎNOT A U.R.S.S.

Comitetul olimpic al U.R.S.S. 
a definitivat lotul de sportivi 
care vor participa la între
cerile de înot din cadrul Jocu
rilor Olimpice de Ia Mont
real. Din lot, care cuprinde 18 
înotători și 11 înotătoare, fac 
parte printre alții, Andrei Kri

„regata
(Urmare din pag. 1)

victorie canotoarelor oaspete. 
Succesul a fost repurtat de 
sportiva din R. D. Germană, 
Gisela Medefindt, care a avut 
o sarcină destul de ușoară în 
fața tinerei noastre reprezen
tante Aneta Marin. Ordinea 
sosirii : 1. G. Medefindt (R. D. 
Germană) 4:10,5 ; 2. Aneta Ma
rin (România) 4:22,0 ; 3. Lidia 
Beleaeva (R.S.S. Ucraineană) 
4:23.2.

Un nou succes la Kiev

ROMÂNIA (B) -
BULGARIA

6-2 LA POLO
La Kiev au continuat între

cerile turneului internațional 
de polo. în cea de a doua zi, 
selecționata secundă a Româ
niei, alcătuită dintr-o serie de 
jucători tineri și talentați (Mi- 
rea, Fejer, A. Munteanu, R. 
Rusu, Ilie Gheorghe), avînd 
alături de ei pe experimenta
tul portar Cornel Frățilă, a 
întrecut net prima reprezen
tativă a Bulgariei cu 6—2 
(1—1, 0—0, 1—1, 4—0). în ce
lelalte meciuri : Italia — Cuba 
7—2 (3—0, 1—0, 3—2, 0—0) și 
U.R.S.S. (A) — U.R.S.S. (B) 
9—3. în clasament conduc ne
învinse : prima reprezentativă 
a U.R.S.S. și formația secun
dă a României cu cite 4 p.

lov, Vladimir Raskatov, An
drei Smirnov, Andrei Bogda
nov, Aigar Kudis, Larisa Ța- 
reva, Irina Vlasova. Tamara 
Șelofastova, Natalia Popova și 
Nadejda Stavko.

ABSENȚE NOTABILE

înotătoarea americană Vale
rie Lee, recordmana S.U.A. în 
proba de 200 m delfin cu 
timpul de 2:14,89, nu va putea 
participa la J.O. de la Mont
real. Valerie Lee a suferit 
zilele trecute o operație la 
abdomen și se află în conva
lescență. De asemenea, sprin
terul italian Pietro Menea a 
anunțat că renunță la partici
parea sa la J.O., fiind nemul
țumit de ultimele sale perfor
manțe (200 m — 21,01).

NUMAI DOI JUDOKA OLANDEZI

Olandezii s-au evidențiat la 
ultimele ediții ale J.O. în 
1964 — Geesink, în 1972 — Rus
ka au cîstigat medalii de aur. 
Se pare că acuin valoarea 
sportivilor olandezi la această 
disciplină a scăzut după cum 
declară conducătorii forului de 
specialitate din Olanda. Drept 
urmare, ia Montreal vor lua 
startul doar doi judoka : Bos
man (cat. semigrea) și Adelaar 
(cat. grea).

SOFIA, 18 (prin telefon). Vi
neri dimineață, o dată cu dispu
tarea probei de 100 km contra
timp pe echipe a început cea 
de a IX-a ediție a Campiona
telor balcanice de ciclism. Cele 
cinci echipe participante au 
luat startul din Piața Adunării 
Fopulare, unde a avut loc și 
sosirea concurenților din com
petiție. Formațiile au luat star
tul în ordinea : Iugoslavia, 
Grecia, România, Turcia și 
Bulgaria, pe un traseu ales pe 
noua magistrală care leagă Sofia 
de orașul Plovdiv.

După cum era de așteptau, 
echipa Bulgariei (I. Popov, St. 
Bobekov, M. Martinov și N. 
Stoianov), demonstrînd o pre
gătire bună a realizat cel mai 
bun timp, reușind să întreacă 
formația României, clasată pe 
locul II. Cronometrele arbitri
lor indicau superioritatea gaz
delor încă de pe primii 20 km 
parcurși: 24:34 față de 25:06 ai

SNAGOV“
Profa de 2 f.c. s-a încheiat 

cu victoria echipajului format 
din Marlena Predescu și Ma- 
rinela Maxim. Succesul lor nu 
a fost, însă, prea facil, pe de 
o parte pentru că schifistele 
din R. D. Germană s-au do
vedit a fi adversare deosebit 
de puternice, iar pe de alta 
pentru că reprezentantele noas
tre au concurat pe o barcă in
ferioară calitativ celei cu care 
se vor prezenta la Montreal. 
De amintit este și faptul că 
Marinela Maxim a sosit la 
start direct de la examenul de 
bacalaureat. Ordinea sosirii : 
1. ROMANIA I 3:52,2 ; 2. R.D. 
Germană 3:54,3 ; 3. R.S.S. U- 
craineană 3:58,5.

Spectaculoasa probă de 8+1 
a adus cel mai clar succes 
schifistelor românce, care au 
terminat cursa cu un avans de 
aproape 2 bărci. Ordinea so
sirii : 1. ROMANIA (Elena O- 
prea, Florica Petcu, Filigonîa 
Toi, Aurelia Marinescu, Geor- 
geta Militaru, Iuliana Mun
teanu, Elena Avram, Marioara 
Constantin + Aneta Matei) 
3:14,9 ; 2. R.S.S. Ucraineană 
3:20,7 ; 3. R. D. Germană 3.21,4.

Astăzi, de la ora 10, este 
programată a doua reuniune.

Miine, la Belgrad,

FINALA C. E. DE FOTBAL:
R.F. GERMANIA - CEHOSLOVACIA

Azi, la Zagreb, meciul pentru locul 3
După cele două semifinale 

deosebit de pasionante — dis
putate miercuri și joi — se 
cunosc finalistele campionatu
lui european. Mîine seară, la 
Belgrad, se întîlnesc, în par
tida finală, reprezentativele 
R. F. Germania si Ceho
slovaciei. Astă seară, la Za
greb, selecționatele Iugoslaviei 
și Olandei își dispută locul 3.

Dar să reamintim rezulta
tele care au decis aceste ul
time jocuri și să ne oprim 
îndeosebi asupra celei de a 
doua semifinale, care a avut 
loc joi seara pe stadionul 
„Steaua roșie" din Belgrad. 
După cum se știe, miercuri, 
la Zagreb, echipa Ceho
slovaciei a dispus, după pre
lungiri, de selecționata Olan
dei cu 3—1, iar joi, în capi
tala țării vecine, campioana 
lumii, R. F. Germania, a în
trecut reprezentativa Iugo
slaviei cu 4—2, tot după 120 
de. minute de joc ! Partida 
de la Belgrad a fost pasio
nantă prin evoluția scorului 
și apreciată pentru sportivita
tea exemplară cu care cele 
două echipe și-au apărat șan
sele (nu s-a acordat nici un 
cartonaș), prin risipa de ener
gie a ambelor reprezentative. 
Gazdele au început excelent, 
au condus cu 2—0 (prin golu
rile lui Popivoda și Geaici) 
și se părea că echipa iugo
slavă (cea mai bună pe care 
antrenorul Mladenici o putea 
alcătui la ora actuală — din 
care n-au lipsit Oblak, Geaici, 
Surjak, Popivoda, Katalinski) 
nu poate scăpa victoria. Dar 
iată că repriza a doua a adus 
o întorsătură neașteptată a 
scorului și a aspectului jocu
lui, grație calităților etalate 
de valoroasa formație pregă
tită minuțios de Helmut Schiiu.

echipei iugoslave și 25:20 ai 
formației României. La km 40 
cicliștii români se situează pe 
locul 2, cu timpul de 50:00, dar 
echipa Bulgariei a parcurs a- 
ceastă distanță în 48:38. La km 
80 formația României a ajuns 
din urmă și a depășit echipa 
Greciei (echipele au plecat la 
intervale de 3 minute una față 
de alta). Rezultate finale : 1. 
Bulgaria 211 04:03, 2. România.
(V. Teodor, M. Romașcanu, V. 
Ilie, N. Savu) 2 h 08:27, 3. Gre
cia 2 h 11:37, 4. Iugoslavia
2 h 11:56, 5. Turcia 2 h 17:08.

Duminică dimineață are loc 
proba pe circuit, pe distanța de 
133 km.

TOMA HRISTOV

NĂSTASE - CONNORS 
ÎN FINALA 

DE LA NOTTINGHAM
în turneul internațional de 

tenis de la Nottingham s-au 
disputat vineri sferturile și se
mifinalele probei de simplu 
bărbați. Cu două frumoase 
victorii consecutive, Ilie Năs- 
tase a reușit performanța de 
a se califica pentru finala de 
sîmbătă, în cadrul căreia va 
întîlni pe Jimmy Connors. 
Rezultatele sferturilor de fÎȚ 
nală : Năstase — El Shaffei 
1—6. 7—5, 6—4 ; Bengtsson — 
Taylor 6—3, 6—4 ; Ramirez — 
V. Amritraj 6—4, 6—4 ; Con
nors — Okker 6—2, 6—4. în 
semifinale : Năstase — Bengt
sson 7—5, 7—5 și Connors — 
Ramirez 6—3, 6—4.

¥
Primele partide de calificare pen

tru turneul de la Wimbledon s-au 
desfășurat în localitatea Roehampton: 
Simpson — Thung 6—1, 6—4, 3—6,'
6—3 ; Kakulia — Smid 6—3, 6—8, 
6—2, 8—6 ; McNamee — Segura 
6—2, 6—4, 7—5 ; Kachel — Simbera 
6—4, 6—4, 2—6, 6—8, 6—3.

★
In sferturile de finală ale turneu

lui de la Eastbourne (Anglia), 
Chris Evert a învins-o cu 7—5, 6—4 
pe olandeza Betty Stove. Olga Mo
rozova s-a calificat pentru semifinale 
în urma victoriei cu 6—3, 6—4 obți
nută în fața lui Rosemary Casals, 
iar Virginia Wade a dispus cu 3—6, 
6—2, 6—3 de Mona Guerrant. In se
mifinale : Wade — Navratilova 6—4, 
6—4 și Evert — Morozova 6—2, 6—3.

Tactic, tehnic, cît și fizic, e- 
chipa R.F.G. a fost superioa
ră, reușind să marcheze 
din min. 65 și pînă în min.'
119 — nu mai puțin de 4 go
luri, prin Flohe și debutantul 
Dieter Muller (3), care acti
vează Ia F.C. Koln.

Adversara de mîine a cam
pionilor mondiali, echipa 
Cehoslovaciei, este revelația 
fotbalului european din ulti
mul an, fiind neînvinsă în ul-

FINALELE DE PlNA ACUM

1960 (Paris) : U.R.S.S. — 
Iugoslavia 2—1 (după pre
lungirii
1964 (Madrid) : Spania — 
U.R.S.S. 2—1.
1968 (Roma) : Italia — 
Iugoslavia 1—1 (după Pre
lungiri) ; 2—0 (rejucare) 
1972 (Bruxelles) : R. F. 
Germania — U.R.S.S. 3—0.

timele 20 de partide. Dar, nu 
trebuie omis faptul că, în a- 
ceastă finală, ea va fi nevoi
tă să evolueze fără coordona
torul Pollak, eliminat din ioc 
în meciul cu Olanda.

Azi, la Zagreb, în partida 
de „consolare" pentru locui 3. 
iugoslavii — dacă nu vor re
simți oboseala meciului din 
semifinale — apar ca favoriți 
în disputa cu finaliștii ulti
mului campionat mondial. Mai 
cu seamă că, în această par
tidă, conform regulamentului, 
jucătorii eliminați în semi
finală — valoroșii Neeskens și 
Van Hanegcm. precum și 
Cruyff, de două ori avertizat 
— nu vor putea evolua. Este 
fără îndoială un mare handi
cap pentru selecționata olan
deză.
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