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ULTIMELE CONCURSURI - HOTĂRÎTOARE - 
PENTRU ATLEȚII NOȘTRI-CANDIDAȚI OLIMPICI

Interesul cu care au fost în- 
tîmpinate recentele Jocuri Bal
canice este pe deplin justificat 
de apropierea întrecerilor olim
pice de la Montreal, implicit 
de posibilitatea pe care com
petiția de la Celje a oferit-o 
majorității competitorilor de a-și 
verifica stadiul pregătirilor efec
tuate, acum cu mal puțin de 
o lună înaintea J.O. A fost in
teresantă de urmărit atît evo
luția acelor atleți care și-au 
și asigurat locul in delegațiile 
olimpice ale țărilor lor, cit și 
tentativa făcută de unii „întîr- 
ziați" de a obține, aproape de 
ceasul al 12-lea, încrederea se
lecționerilor.

Vom insista asupra atleților 
noștri din a doua categorie. Cel 
mai merituos dintre aceștia a 
fost, indiscutabil, aruncătorul de 
suliță Gheorghe Megelea. După 
un început de sezon prea puțin 
edificator asupra realelor sale 
posibilități, deși a desfășurat o 
pregătire extrem de serioasă, 
elevul antrenorului Alexandru 
Bizim a început abia de curînd 
să obțină performanțele aștep
tate, de peste 80 de metri. Mai 
zilele trecute, la Milano, el a 
reușit 81,58 m pentru ca sîmbă
tă, la Celje, Megelea să arunce 
84,68 m, nou record național, 
cu mai bine de un metru peste 
precedentul său record. Mcge- 
lea a dovedit cu acest prilej că 
se află pe un drum ascendent, 
că forma sa sportivă are evolu
ția dorită și că, deci, există 
premise pentru a se aștepta de 
la el performanțe și mai bune 
în perioada imediat următoare, 
rezultate care să-1 situeze în 
rîndul celor mai buni zece su- 
lițași din lume, de care este

Erwin Sebestyen, recordman la 110 mg cronometrat manual (13,5) 
și electric (13,76) Foto : N. DRAGOȘ

despărțit — la această oră — 
doar de cîțiva zeci de centi
metri. Colega sa de probă, și 
ea elevă a lui Alex. Bizim, clu
jeanca Eva Zorgo n-a trecut 
nici de această dată de 60 me
tri, amînînd astfel „pronunța
rea" asupra selecționării sau ne- 
selecționării sale pentru un vi
itor concurs. în orice caz Zor
go, ca și alți atleți în situația 
ei, trebuie să țină seama că 
timpul — mai ales acum — pre
sează foarte puternic și că pînă 
Ia încheierea termenului de în
scriere la J.O. n-au mai rămas 
decît foarte puține zile !

Actualul sezon a fost cel mai 
productiv din cariera sa spor

tivă pentru aruncătorul de disc 
Iosif Naghi. Mai mult ca ori- 
cînd campionul țării a muncit 
cu sîrguință și devotament și 
performanțele sale au căpătat 
constanță la un nivel pe care, 
în alți ani, îl atingea doar în 
mod excepțional. Cu noul său 
record de la Celje (63,76 m) 
elevul antrenorului Dan Sera
fim reușește o spectaculoasă as
censiune valorică spre grupul 
fruntașilor probei de care, tre
buie să arătăm, îl mai desparte 
totuși peste un metru. Naghi 
merită însă felicitări pentru se
riozitatea cu care a abordat, de 
această dată, pregătirea sa spor
tivă. Oh, dacă ar fi procedat 
la fel măcar cu vreo cinci-șase 
ani în urmă !...

LA BRĂILA S-AU DISPUTAT FINALELE
„CUPEI TINERETULUI" UI ATLETISM
Sîmbătă și duminică, pe sta

dionul municipal de atletism 
din Brăila s-a consumat încă o 
finală din întrecerile prevăzute 
în populara competiție de masă 
„Cupa tineretului". Este vorba 
de finala pe țară la atletism 
pentru elevii categoria 14—19 
ani.

I.a startul diferitelor probe 
au fost prezenți 480 de concu- 
renți din toate județele tării și 
din municipiul București. Sta
dionul, pavoazat sărbătorește, 
a constituit un frumos cadru 
pentru disputarea finalelor, în 
care majoritatea sportivilor au 
manifestat o bună pregătire și 
calități care ii recomandă de 
pe acum antrenorilor din clu
burile și asociațiile cu secții de 
atletism.

Dintre disputele cele mai in
teresante s-au desprins finalele 
probei de 100 m pentru fete si 
băieți, în care cîștigătoriii au 
fost departajați „la fotografie". 
Koclica Hațegan (Alba) — cla
sată prima — a realizat același 
timp 13.1 ca și cea de a doua 
sosită Flori ca Sandrac (Bucu
rești), iar Atila Varga (Brașov) 
a reușit un 11,3 promițător, ca

și ieșeanul Ghițâ Covric, cla
sat pe locul secund.

în sectorul de săritură în 
înălțime pentru băieți am ur
mărit o întrecere interesantă, 
atractivă, în care, cu doar două 
excepții, toți finaliștii au în
trebuințat stilul „flop". Elevul 
bucureștean Lucian Drăgoi a 
realizat un frumos salt peste 
ștacheta ridicată la 1,80 m, Dan 
Hîrlică (Bacău) și Adrian Fuș- 
cariu (Brașov) au obținut 1,77 
m. Și săritura în lungime pen
tru fete a ținut încordată aten
ția spectatorilor. Mariana Miz- 
clresou (Ilfov) a condus cu o 
săritură de 5,22 m pînă la ulti
ma încercare, cînd brăileanca 
Orania Scarlat a „zburat" cu un 
centimetru mai mult (5,23) și a 
cucerit locul 1.

Dar s-ar putea spune multe 
și despre restul finalelor, în 
care toți competitorii au făcut 
multă risipă de energie pentru 
a se clasa cit mai bine. Ceilalți 
cîștigători : Mariana Aparaschi- 
vei (Bacău) — 800 m, Octavian 
Tatar (Arad) — greutate, Nico- 
lae Damian (Galați) — 1500 m, 
Liviu Bolan (Tulcea) — lun
gime.

Paul IOVAN

Sosirea in proba de 100 m fete in cadrul întrecerilor finale ale 
„Cupei tineretului", desfășurate la Brăila Foto : Dnagoș NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)

Mîine, pe patru stadioane

„CUPA ROMÂNIEI1 CONTINUĂ
CU SFERTURILE DE FINALĂ
„Maratonul" 

ei" continuă, 
pc parcursul 
ultimele trei momente ale ma
rii competiții: mîine — sferturi
le de finală ; duminică — se
mifinalele ; miercuri 30 iunie
— finala. Mai cu seamă pentru 
formațiile care vor ajunge pînă 
la ultimul act, va fi o severă
— dar edificatoare — proba a 
capacității de joc, o probă

I g 
I

„Cupei Komâni-
E1 programează, 
unei săptămîni,

PROGRAMUL Șl ARBITRII

foarte aproape de solicitările 
fotbalului actual.

Sferturile de finală ne oferă 
patru întîlniri la fel de atrac
tive și de echilibrate, chiar 
dacă tradiționala întrecere Ra
pid — Steaua solicită un plus 
de atenție, motiv pentru care 
și începem cu ea. Campioana

(Continuare in pag. 2-3)
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JOCURILOR DE MÎINE
București : RAPID — STEAUA

Arbitri : Fr. Coloși — I. Puia, I. Dancu (toți din București)
Stadionul „23_Augusf‘, ora_ 1IL

Pitești :
Arbitri :

Pitești)
Ploiești :

Arbitri ;
Tg. Mureș :

Arbitri : N.
(Mediaș).

Cu excepția
ora 17.30.

c.

N.

SPORTUL STUD. — UNIVERSITATEA CRAIOVA
Ghițâ (Brașov) — I. Chilibar, FI. Anuțescu (ambii din

C.S.U. GALAȚI — A.S.A. TG. MUREȘ
Cursaru — M. Moraru, A. Avramescu (toți din Ploiești)
F. C. ARGEȘ - ----------------
guinea (Birlad)

— F. C. BIHOR
- N. Raab (C. Turzil), Gh. Jucan

București, celelalte meciuri încep la

Vineri după amiază, la Buzău

GALĂ INTERNAȚIONALA DE BOX
CU PARTICIPAREA

în parcul Cotroceni din Ca
pitală, pe ringul clubului Stea
ua, boxerii din lotul olimpic 
au efectuat, ieri după amiază, 
un util antrenament public, ve- 
rificîndu-și stadiul de pregătire 
și luîncl contact cu ambianța 
galelor cu spectatori. Această 
ultimă apariție a candidaților 
olimpici în București s-a bucu
rat de o numeroasă asistență 
care a aplaudat și a încurajat 
călduros pe cei ce voi- repre
zenta pugilismul românesc la 
Montreal.

Au urcat în ring — avînd 
adversari în majoritatea cazu
rilor pe măsura lor — toți o- 
limpicil (cu excepția lui Victor 
Zilberman, ușor accidentat). 
Pentru momentul actual al 
programului de pregătire, s-au 
prezentat foarte bine Calistrat

OLIMPICILOR NOȘTRI
sigur pe execu- 

multă 
Năstao

Cuțov (foarte 
ții), Simion Cuțov (cu 
poftă de luptă), Alee 
(din nou stăpîn pe vestitele sa
le lovituri dure) și Mircea Si
mon (cu acurateță și siguranță 
în mișcări). Bine au mai evo
luat Gheorghe Ciochină (refă
cut după o scurtă pauză), Mir
cea Tone (în progres) și Vasile 
Didea (în căutarea clarității). 
Continuă meciurile directe și 
indirecte ale „muștelor" Gru- 
escu-Ibrahim-Robu.

înainte de plecarea spre Ca
nada, ultima apariție publică a 
lotului de box va avea loc vi
neri după amiază, la Buzău (în 
Grădina publică, ' ’ . _
18), într-o gală internațională 
cu participarea 
bulgari Tvctkov 
și Suvandjiev (grea).

de la orele

olimpicilor 
(semiușoară)

'Rugbyștii de la Farul Constanța, pentru a doua oară consecutiv campioni ai țării ! Iată-i, de 
la stingă la dreapta , pe realizatorii marii performanțe. Sus : Iancu Băcioiu, Radu Avrigeaniu, 
Gheorghe Celea, Dumitru Mușat, antrenorul Mihai Naca, ing. I. D. Georgescu, președintele secției de 
rugby, Gheorghe Daraban, dr. Nicolae Gheracopol, medicul echipei, Costică Borsaru, Paul Frangu; 

jos : Gheorghe Dinu, Nicolae Crăciun, Gheorghe Varga, Petre Ianusevici, Gheorghe Olteanu, Mihai 
Bucos, Petre Motrescu, Ștefan Cristea și Ion Podaru. Lipsesc din fotografie: Aurel Cristea și 

Petre Dorobanțu

S-a încheiat cel de-al 59-lea campionat

TARUL, INCONTESTABIL, NUMĂRUL 1 AL
Duminică, punct final în cel 

de-al 59-lea campionat de rug
by ! O întrecere aproape sime
trică cu aceea de anul trecut. 
Tot două serii a cîte opt echi
pe, care au calificat, una tot 
pe Farul și Steaua, cealaltă, 
tot pe Dinamo ; singura modi
ficare : Universitatea Timișoara 
în locul Științei Petroșani. Și 
pentru ca similitudinea să fie 
aproape perfectă, învingătoare 
a terminat tot Farul, cu singu

ra deosebire că, de data aceas
ta, pe linia de sosire finișul și 
l-au disputat constănțenii și 
steliștii (care au luat locul for- 
rriației din șoseaua Ștefan cel 
Mare). Ce vor să însemne toate 
aceste apropieri ? Că, de fapt, 
avem doar cîteva echipe mai 
tari, a căror valoare, aproxi
mativ egală, le conferă și cin
stea de a ataca titlul. Deci, 
cele patru de mai sus, plus 
Știința Petroșani, aceea care

RUGBrULUI NOSTRU
anul trecut a fost medaliată cu 
bronz, iar în acest sezon a 
greșit de puțin în fața lui Di
namo : 11—13 ; Sportul studen
țesc, în postură de veritabilă 
outsideră (i-a întrecut cîte o 
dată și pe Steaua și pe... Fa
rul) a pierdut calificarea în

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)



ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ

DESCHIDEREA 
CENTRULUI DE VACANȚĂ 

AL PIONIERILOR 
BUCUREȘTEN1

Am fost martori, zilele trecute, 
la un moment important pentru 
activitatea din această vară a 
purtătorilor cravatelor roșii cu 
tricolor din Capitală : deschiderea 
Centrului de vacanță al Casei pio
nierilor din municipiul București 
(str. dr. Gh. Marinescu — sec
torul 6). La început a fost o mică 
festivitate de deschidere, după 
care centrul s-a transformat în- 
tr-un mic paradis al celor care 
au intrat în binemeritata vacanță. 
Cîțiva zeci de pionieri au vizionat 
un film, alții, pitoresc costumați 
(erau acolo „ursuleți", „greieri", 
„maci" ș.a.) au luat parte la un 
carnaval, dar majoritatea s-au 
îndreptat spre terenurile de sport. 
S-au „încins", pe dată, pe frumoa
sa bază, partide îndârjite de vo
lei, minibaschet și minifotbal. La 
loc de cinste a fost și înotul, 
mărturie în această direcție stînd 
faptul că bazinul semăna, la nu
mai o oră de la deschidere, cu 
un furnicar. Dar, cîte n-am văzut 
în dimineața aceea în parc ! De
monstrații de gimnastică modernă 
a micuțelor din clubul „Cutezăto
rii", un concurs de desene pe as-

Baza cea mai solicitată de pionieri : bazinul de înot. 
Foto : S. BAKCSY

falt (n-au lipsit cele cu subiect 
sportiv), muzică ușoară și popu
lară susținută de orchestrele Ca
sei pionierilor...

„In primele două săptămâni, 
ne-a spus tovarășul Dumitru Ma
tei, director adjunct al Casei pio
nierilor din municipiul București, 
îi avem ca oaspeți pe pionierii

LA MIZIL, „SPARTACHIADA FETELOR"

sectorului 6. In continuare, vom 
primi pe rînd alți pionieri, din 
toate sectoarele, pentru care vom 
pregăti programe educativ poli
tice, cultural-sportive, tehnico- 
aplicative și științifice. Un număr 
mare de profesori se vor strădui 
să îmbogățească cunoștințele ce
lor care vor fi oaspeții centrului, 
să-i împrietenească cît mai mult 
cu sportul și mișcarea în aer li
ber, să-i ajute să se recreeze în 
mod cît mai plăcut".

în campionatul de motocros I Pe stadi

TINERETUL LA ÎNĂLȚIME!
Campionatul republican de 

motocros, ediția 1976, a început 
duminică la Zărnești sub cele 
mai bune auspicii : participare 
numeroasă, ' întreceri aprige și 
spectaculoase, un corp de ofi, 
ciali (condus de arbitrul inter
național N. Manesia) competent 
și operativ, organizare irepro
șabilă, asigurată de asociația 
Torpedo din localitate.

Cea mai mult gustată a fost 
cursa juniorilor. Fiind de forțe 
egale, K. Diaconu, N. Arabadgi, 
E. Laub, Gh. Oproiu și I. Popa 
(în prima manșă) s-au angajat 
într-o acerbă luptă pentru primul 
loc. Grație unui plus de tehnică și 
pregătire fizică, ploieșteanul N. 
Arabadgi (antrenor — Ion Ște
fan) s-a desprins, în final, în

orașele Gh.

Un evantai de întreceri deose
bit de disputate, într-o atmosferă 
de entuziasm tineresc, de sărbă
toare cultural-sportivă — așa - ar 
putea fi caracterizată finala celei 
de-a IV-a ediții a festivalului 
„Spartachiada fetelor", din cadrul 
„Cupei tineretului", desfășurată 
sîmbătă și duminică .la Mizii,- în 
organizarea C.J.E.F.S.’ Prahova și 
C.O.E.F.S. din localitate. Compe
tiția și-a cîștigat o largă popu
laritate, etapa de masă din actua
la ediție angrenând peste 9 900 de 
tinere din asociațiile întreprinde
rilor și instituțiilor, iar fazele oră
șenești (de la Ploiești, Cîmpina, 
Văleni, Mizii, Mîneciu) bucurîn- 
du-se de succese deosebite.

Etapa finală a debutat printr-o 
defilare pe principalele artere ale 
orașului, în acordurile marșurilor 
sportive, executate de o fanfară

pionierească. Programul a cuprins 
întreceri la handbal (disciplină 
tot mai îndrăgită în județul Pra
hova și de aici și nivelul ridicat 
al întâlnirilor), volei, atletism, te
nis de cîmp, tenis de masă și 
șah.

La atletism, probele au fost câș
tigate după cum urmează : 100 m 
— Ileana Dima (Cîmpina), greu
tate — Anastasia Popescu (Plo
iești), înălțime — Maria Radu 
(Mizii) și lungime — Maria Avram 
(Mizii). Întrecerile la volei au re
venit echipei Știința Urlați, iar la 
handbal formației Știința Vă
leni. Titlurile la tenis de masă, 
tenis de cîmp și șah au revenit 
sportivelor Emilia Bolborici (Cîm
pina), Aurelia Prună (Ploiești) și, 
respectiv, Constanța Văzdăuțeanu 
(Ploiești).

Viorel TONCEANU

Modesto FERRARINI

10 000 DE PIONIERI 
PE STADION

Cu prilejul încheierii anului 
școlar și a Zilei pionierilor, la 
Ploiești, pe Stadionul Petrolul, a 
fost organizată o mare serbare 
cultural-sportivă pionierească, Ia 
care și-au dat concursul peste 
10 000 de purtători ai cravatei ro
șii cu tricolor. Spectacolul, con
stând dintr-o întreagă suită de de
monstrații de gimnastică, dansuri 
naționale, jocuri sportive, demon
strații de scrimă, lupte, judo, kar- 
turi. a constituit, pentru nume
rosul public spectator, o adevă
rată încîntare.

Miine și vineri la Moscova
DUBLA CONFRUNTARE
U.R.S.S. - ROMÂNIA

LA HANDBAL MASCULIN
Astăzi va părăsi Capitala 

selecționata masculină de hand
bal a țării noastre, care va e- 
volua la Moscova în două im
portante teste în compania re
prezentativei Uniunii Sovietice. 
Așa după cum ne-a declarat 
antrenorul emerit N. Nedef, 
cele două confruntări cu puter
nica formație a U.R.S.S. (pri
ma miine, cea de a doua ia 25 
iunie) vor constitui ultimul pri
lej dc verificare a tuturor com- 
ponenților lotului nostru, îna
intea definitivării lui. Vor fa
ce deplasarea toți cei 16 jucă
tori aflați în pregătire : Penu, 
Munteanu, Orban (portari), 
Licu, Stockl, Ștef, Cosma, Tu- 
dosie, Drăgăniță, Gațu, Voina, 
Birtalan, Kicsid, Grabovsehi, 
Folker și Guncsch.

învingător incontestabil. Și pro
ba motoretelor „Mobra“ a avut, 
de data aceasta, mai multi ani
matori, favoritul publicului, Al. 
Ilieș, fiind întrecut pe teren 
propriu dc brașoveanul Gh. 
Șchiopii. în sfirșit, juniorul Er
nest Miilner, care din rațiuni 
tehnice concurează alături de 
seniori, și-a confirmat calități
le obtinînd un onorabil loc 2. 
Dintre alergătorii fruntași, M. 
Banu (duminică un învingător 
merituos), P. Filipescu, A. Io- 
nescu și Tr. Moașa (ultimii doi 
au suferit defecțiuni mecanice 
din start) se anunță ca princi
pali candidați la locurile de pe 
podium.

CLASAMENTELE ETAPEI 
I : motoreta „Mobra“ (75 cmc) 
•— 1. Gh. Schiopu (St. r. Bv.) 
15 p, 2. Al. Uieș (Torpedo Zăr
nești) 12 p, 3. L. Dan (Poiana 
Cîmpina) 10 p ; juniori (pînă la 
400 cmc) — 1. N. Arabadgi (Loc. 
Ploieștii) 15 p, 2. R. Diacpnu 
(Flacăra-Automecanica Moreni) 
12 p, 3. E. Laub (Torpedo Zăr
nești) 10 p ; seniori (pînă Ia 
500 cmc) — 1. M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 15 p, 2. E. Miilner 
(Torpedo Zărnești) 10 p, 3. P. 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 10 p, 
4. Gh. Voicu (Automobilul Bu
zău) 8 p, 5. A. Benedek (St. r. 
Bv.) 6 p, 6. N. Murgoci (Poiana 
Cîmpina) 5 d.

Troian [OAN1ȚESCU

• Etapa a II-a a campiona
tului de viteză, de la 27 iunie, 
a fost reprogramată pentru 18 
iulie, iar etapa a IlI-a a cam
pionatului de motocros, de la 4 
iulie, a fost amînată pentru o 
dată care va fi anunțată ulte
rior.
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Asociația sportivă „urbis“
In cadrul unei după-amieze 

sportive organizată pe comple
xul asociației bucureștene 
1REMOAS s-a hotărât schimba
rea denumirii acestei asociații, 
care va purta numele A.S. 
URBIS. Președintele de onoare 
a fost ales, cu acest prilej, ing. 
Virgil Popa, director general al 
întreprinderii. Asociația sporti
vă URBIS numără 4 200 de 
membri, 
și peste 
legitimați, 
puternică 
două săili

FARUL, NUMĂRUL
(Urmare din pag. I)

AL RUGBYULUI NOSTRU

„CUPA FEDERAȚIEI
LA CĂLĂRIE

I
I

JOCUL 
mosferă de 
biu. Un pul 
15 000 de sp 
asiste la

numără 4 200 de 
are 9 secții afiliate 

200 de sportivi
Dispune de o 
bază materială : 

de sport, două tere
nuri de fotbal, altele de bas
chet, volei și tenis, iar în pers
pectivă, o popicărie.

Oficiul Național de Turism 
„Carpați* București, prin A- 
genția de excursii cu turiști 
români in străinătate și Ofi
ciile județene de turism, or
ganizează pentru grupuri și 
turiști individuali în tot cursul 
anului excursii variate și a- 
tractive pe itinerarele turistice 
din :

A R.P. BULGARIA : la So
fia, Plevna, Tîrnovo și Ruse, 
durata : 1—4 zile ;

• R.S. CEHOSLOVACA : la 
Praga, Bratislava, Brno și vi
zitarea, în tranzit, a orașului 
Budapesta, durata : 6—8 zile;

A R.P. CHINEZA șî R.P.D. 
COREEANĂ cu vizitarea ora
șelor Pekin, Șanhai, Nankin, 
Canton, Hanceu, Șenian, Phe
nian, Nam Pho ;

• R.D. GERMANA : la Ber
lin, Potsdam, Dresda, Rostok, 
Schwerin, Magdeburg, Erfurt, 
Jeno, Meissen, Karl-Marx-Stadt 
și vizitarea, în tranzit, a ora
șului Budapesta ;

• R.P. 
șovia și 
6—9 zile ;

POLONA : la Var-
Cracovia ; durata :

UNGARA cu o du-A R.P.
rota de 6—7 zile, la Buda
pesta și Budapesta-Eger ;

turneul 1—4 doar pe ultima 
sută de metri ; Grivița Roșie, 
în revenire, cu o garnitură 
mult întinerită și, cu oarecari 
rezerve, „Poli" Iași, de la care 
însă mal așteptăm confirmări 
viitoare. Și, astfel, am numit 
întreg grupul fruntașelor.

Din pluton s-a desprins, cu 
destulă autoritate, din nou FA
RUL CONSTANȚA. Iată, fără în
doială, un atestat de autentică 
valoare. S-a creat de două
zeci de ani încoace, mai preg
nant în ultimii, pe malul mării, 
în Dobrogea, o mare și proli
fică emulație în jurul balonu
lui oval. Bucurîndu-se de spri
jinul organelor locale de par
tid și de stat și de condiții 
tehnico-materiale deosebit de 
favorabile, era imposibil ca c- 
chipa de rugby a clubului-fa- 
nion, Farul, să nu izbîndească 
finalmente și să nu obțină 
marea performanță după care 
echipele provinciale au alergat 
aproape șase decenii. După 
Universitatea din Timișoara 
(1972), iată-i pe constănțeni 
pentru a doua oară consecutiv 
în posesia tricourilor de cam
pioni, dovedind că, la ora ac
tuală, au devenit, incontestabil, 
„numărul 1“ al rugbyului ro
mânesc. Susținută de mii de 
suporteri pasionați și cîștigați 
pentru cauza balonului oval 
într-o fostă citadelă a mingii 
rotunde, avînd în spate sute 
de copii — minirugbyști, gene
rația lui Daraban, Bucoș, Mu- 
șai, Celea, Șt. Cristca, Borșaru, 
Motrescu, Varga și Ianusevici, 
pentru a nu-i cita decît pe in
ternaționalii echipei, poate pri
vi viitorul cu deplină încre
dere. Desigur, XV-le Farului a 
dat. dovadă de-a lungul între
cerii și de unele defecțiuni, 
care au dus la' un joc egal Ia 
Sibiu, la înfrîngeri la Bucu-

rești în fața Sportului studen
țesc și a Stelei, dintre care ul
tima (7—35) o adevărată corec
ție. Aceasta ne arată că jocul 
echipei constănțene se cere 
perfecționat. S-a văzut, de pil
dă, că dacă înaintarea este în 
dificultate și nu pregătește ba
loane bune, clare, treisferturile 
cedează destul de repede și 
fără o bună protecție se pierd. 
Iată, încotro credem că tre
buie să-și îndrepte atentia an
trenorul Mihai Naca și elevii 
săi.

Cîteva cuvinte despre cele
lalte protagoniste. Mai întîi 
STEAUA. în progres față de 
anul trecut (de la locul 4 la 
poziția a doua), rugbyștii mili
tari au cedat în fața unui ad
versar, în ansamblu, mai bun, 
în ciuda răsunătoarei lor vic
torii de care aminteam mai 
sus. înfrîngeri în fața Sportu
lui studențesc și, mai apoi, a 
lui Dinamo, în turneul final, 
au surprins și au arătat Că 
XV-le stelist este vulnerabil, tn 
ciuda unui lot numeros, eu- 
prinzînd multe valori certe 
(Munteanu, Durbac, Postolachi, 
Murariu, Achim, Pintea. Cioa- 
rec, D. Alexandru. Enacho 
ș.a.). La Steaua schimbul de 
generații s-a efectuat din mers. 
Este de așteptat, deci, ca în 
sezonul viitor randamentul noi
lor titularizați să fie mal con
sistent. DINAMO a luptat, am 
putea spune, eroic pentru a 
face față întrecerii cu un lot 
redus și destul de uzat. însăși 
clasarea sa între primele pa
tru constituie a performanță 
notabilă, pentru care antreno
rul I. Țuțuianu și jucătorii săi 
Nica, Dragomirescu, Constantin, 
Baciu, Borș et comp, merită 
felicitări. Am dori ca pe viitor, 
la Dinamo, să existe mai mul
tă grijă pentru recrutarea u- 
nor sportivi în stare să reali
zeze mărea performanță și; 
mai ales, în direcția instruirii

și promovării juniorilor proprii 
între care se găsesc, desigur, 
și elemente talentate. UNI
VERSITATEA și-a îndeplinit o- 
biectivul de a urca între pri
mele patru clasate. Rășcanu a 
pregătit bine echipa și bănă
țenii au prestat partide agrea
bile, mulți titulari vădind reale 
virtuți tehnice (ne gîndim mai 
eu seamă la Dumitru, Voll
mann, Popovici, Florescu, Pe
ter, Matei, Bogheanu, Florca). 
în Banat rugbyul se bucură de 
multe simpatii, de aceea sîn- 
tem convinși că promovarea și 
titularizarea cîtorva elemente 
noi va duce la menținerea lui 
„U“ în grupul echipelor noas
tre de elită. Despre celelalte 
formații, ca și despre actuala 
formulă de disputare a princi
palei noastre întreceri interne, 
cu un alt prilej.

IAȘI, 21 (prin telefon). Timp 
de trei zile pe baza hipică din 
Iași au avut loc întrecerile 
„Cupei Federației" la călărie 
(obstacole) la care au luat par
te sportivi de la Steaua, C.S.M. 
Sibiu, A.S.A. Cluj-Napoca si 
C.S.M. Iași.

Iată rezultatele înregistrate : 
cat. semiușoară — Constantin 
Alexandru (C.S.M. Iași) cu 
Lotus ; cat. ușoară — Ion Popa 
(Steaua) cu Drumeț ; cat. mij
locie — Gheorghe Nicolae 
(Steaua) cu Razbec 7 ; obstacole 
duble și triple — cat. ușoară : 
Ion Popa cu Drumeț, cat. mijlo
cie : Radu Mihaloea (C.S.M. 
Iași) cu Argint ; parcurs ame
rican — Gheorghe Nicolae cu 
Razbec 7 ; echipe — 1. Steaua
(Dumitru Velea cu Fecior,
Gheorghe Nicolae cu Razbec 7, 
Ion Popa cu Drumeț, Cornel
Ilin cu Despot) ; 2. A.S.A.
Cluj-Napoca ; 3. C.S.M. Sibiu ; 
4. C.S.M. Iași.

V. DIACONESCU, coresp.
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A U.R.S.S. : 12 tipuri de 
excursii cu vizitarea orașelor 
Moscova, Leningrad, Kiev, 
Chișinâu, Odessa, Cernăuți, 
Lvov, Tbilisi, Erevan, Baku, 
Vilnius, Riga, Tallin, Samar
kand, Buhara, Așhabad ;

L. \ HI PIS M

ULTIMELE CONCURSURI — 
HOTĂRÎTOARE — PENTRU ATLETII NOȘTRI

(Urmare din pag. I)
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A Numeroase excursii com
binate RPU—RSC și RDG— 
RPU.

Informații șî înscrieri — 
dividual și prin delegații 
întreprinderi, instituții sau 
ganizații obștești etc. — 
Agenția de excursii cu turiști 
români în strâinâtate din 
București, Calea Victoriei nr. 
100, telefon 16.44.31, precum 
și la toate Oficiile județene 
de turism din țara.

PUBLITURISM

în
de 
or
iaJ

•Ă\\\\\\\\\\\\\^

Cele două reprize ale „Premiu
lui cailor de 4 ani" n-au consti
tuit numai preludiul Derbyului, 
dar au fost și o veritabilă tre
cere în revistă a tuturor prezum
tivilor concurenti din marea aler
gare, care s-au întîlnlt pentru ul
tima oară în handicap. De aici 
înainte ei vor fugi în grupă, deci 
în condiții de egalitate la start. 
Bineînțeles că, selectând valorile 
performanțelor pe care le-au de
monstrat duminică, reiese că ve
leități justificate nu pot avea de
cît : Vîltava, Ornament, Turei, 
Hertz și — ca outsiders — Hapca. 
In rest, reuniunea a oferit nu
meroasei asistențe un spectacol 
sub valoarea scontată în raport 
cu alcătuirea programului, aceas-

Hurdlerul Erwin Sebestyen 
își începea activitatea competi- 
țională, de regulă, cu perfor
manțe excelente (notate „ma
nual") pentru ca apoi, întreg 
sezonul să nu se mai apropie 
de cifrele din primăvară. Așa 
s-au petrecut cu el lucrurile în 
ultimele sezoane. Iată însă că 
anul acesta Sebestyen apare mult 
schimbat, mai matur, mai dîrz, 
mai combativ. La J.B.A. în se
rii a obținut 13,83 s la 110 mg, 
iar în finală 13,76 s, ambele 
performanțe constituind noi re
corduri naționale înregistrate 
electric. Ca și în cazul lui 
Naghi, există o diferență ușor 
sesizabilă între recordul lui Se-

SPECTACOL RATAT
ta datorindu-se faptului că numai 
doi-trei concurențl îșl disputau în- 
tiietatea în fiecare cursă, iar res
tul adversarilor au trecut în rân
durile... privitorilor I O atare a- 
firmație reprezintă o tristă con
statare cu privire la reputația 
curselor, și drlveril ar trebui să 
înțeleagă acest lucru. Sau să fie 
făcuți să înțeleagă...

REZULTATE TEHNICE : cursa
I — Diatom (G. Solcan), 51,2, Ro
binia, simplu 2, ordine 17 ; cursa
II — Rimifon (Gh. Tănase), 39,9, 
Juvenil, slmplurt), event 8, ordine 
16 ; cursa III — Rondo (C. Mihai), 
30,2, Hermafon, Rivnatec, simplu 
6, event 20, ordine 30, ordine tri
plă 584 ; cursa 1V — Romas (N. 
Ion), 30,2, Hanea, simplu 2, event 
23, ordine 16 ; cursa V — Odolina

(V. Gheorghe), 28,3, Ornament, 
Orieta, simplu 20, event 46, ordine 
98, ordine triplă 719 ; cursa VI — 
Sofica (I. Moldoveanul, 34,9, Ho- 
da, simplu 3, event 205, ordine 28, 
triplu ciștigător 463 ; cursa VII — 
Turei (Tr. Marinescu), 25,3, Vîl
tava, Hapca, simplu 6, event 331, 
ordine 144, ordine triplă 1 253 ; 
cursa VIII — Salatiera (Tr. Dinu), 
33,3, Hereda, simplu 2, event 29, 
ordine 7, triplu, ciștigător 501 ; 
cursa IX — Valeriana (G. Solcan), 
40,6, Sabena, simplu 2, event 7, 
ordine 32. Pariul austriac, ridicat 
la suma de 33 453, a fost cîștigat 
de un buletin la 7 cal (revenin- 
du-1 16 726 lei) șl de două tichete 
la 6 cai (a lei 2 787 fiecare). Re
trageri : Helia, Hekla.

Niddy DUMITRESCU

bestyen și cele mai bune per
formanțe internaționale, o dife
rență pe care însă acesta ar 
putea-o, eventual, reduce în vi
itor.

Carol Corbu n-a avut un se
zon prea strălucit, sub aspectul 
performanței, pentru că, altfel, 
el a obținut un mănunchi de 
victorii prețioase în fața unor 
adversari creditați, în acest an, 
cu rezultate mult superioare. 
Primul nostru „cangur" este, 
indiscutabil, un remarcabil teh
nician și un foarte bun luptă
tor de concurs. La Balcaniadă 
el a înregistrat, cu 16,71 m, una 
dintre cele mai bune perfor
manțe mondiale, punîndu-și ast
fel candidatura la un loc în fi
nala olimpică și chiar la o me
dalie. Din păcate, chiar la prima 
sa încercare, Corbu a suferit o 
entorsă. Sperăm ca în scurt 
timp el să fie iarăși în pleni
tudinea tuturor forțelor sale.

în aceeași categorie o inclu
dem și pe Ileana Silai, la... 
800 m, probă la care, cu 2:00,64, 
a înregistrat una dintre cele mai 
bune performanțe din lunga, sa 
carieră. De subliniat că recor
dul personal este de exact 
2:00,0, în finala olimpică din 
1972.

Lista „întîrziaților" nu se în
cheie însă aici. Dorina Căti- 
neanu, Mihaela Loghin, Valen
tina Cioltan, Ioana Pecec, Va- 
sile Bogdan, Carol Raduly, Eva 
Zorgo și încă alții mai au acum 
doar foarte puține prilejuri pen
tru a mai putea prinde, cum 
se spune, ultimul tren...
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După „căderea cortinei14 asupra campionatului Diviziei A
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dintre F.C. Șoimii și Corvinul 
Hunedoara (scor final : 2—0). 
Partida s-a ridicat la un bun 
nivel tehnic, rezultînd îndeo
sebi din verva de joc a echi
pei gazdă, care a atacat din 
primul pînă în ultimul minut, 
căutînd să spulbere astfel spe
ranțele hunedorenilor. Meciul, 
deosebit de dirz disputat, dar 
în limitele sportivității, a scos 
in evidență forma bună a liniei 
mediane a gazdelor (Oprea — 
Țurlea — Fanea), care a împins 
în permanență jocul înainte, 
distribuind mingi utile înainta
șilor, deosebit de activi. Supe
rioritatea lor teritorială s-a 
concretizat prin două goluri 
spectaculoase, realizate de Tran- 
dafilou (min. 14 — Șoaită, ur
cat mult în atac, centrează în 
careu, Fanea atinge balonul cu 
capul și Trandafilon, pe fază, 
înscrie în colțul lung ; min. 30 
— Țurlea centrează, greșesc a- 
părătorii hunedoreni și Tran
dafilon înscrie din apropiere).

De partea cealaltă, hunedore- 
nii, mulțumiți, se pare, de a- 
vantajul lor din clasament, au 
dat o replică palidă sibienilor, 
rezumîndu-se la un joc strict 
de apărare, cu puține zvîcniri 
în atac, în special în repriza 
secundă. (Florin SANDU).
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ly la Si
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ținut să 
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ASPECTE DIFERITE. Ca ori
ce joc cu miză, și partida Me
talurgistul Cugir — Mureșul 
Deva (încheiată cu scorul de 
2—1) a purtat amprenta unei 
lupte îndîrjiite,. dar, spre lauda 
lor, fiecare dintre echipe și-a 
apărat șansele în mod sportiv.

Formația gazdă a jucat mai a- 
vîntat în primele 25 de minute, 
dominîndu-și, ca angajament 
fizic, adversarul. După înscrie
rea celor două goluri în min. 
19 și 21 (prin Țintea II — șut 
puternic diin marginea careului 
mare și prin Stanciu, care a 
■profitat de o gafă a fundașului 
central Iancu), ea nu a mai in
sistat suficient în atac, mulțu- 
mindu-se probabil cu acest a- 
vantaj. în finalul jocului, însă, 
metalurgiștii n-au mai putut 
menține ritmul, cedînd complet 
inițiativa echipei oaspete și n-a 
lipsit mult ca să fie egalați.

De partea cealaltă, Mureșul. 
o echipă ambițioasă, dornică 
să obțină măcar un, punct sau 
să piardă la un gol diferență 
(așa cum spunea antrenorul L. 
Vlad) a folosit la început o a- 
părare supranumerică, grupînd, 
pe linia de fund 5—6 și, uneori, 
chiar 7 jucători și lăsînd în a- 
tac numai un singur om (Seli- 
meși), ceea ce i-a anulat orice 
șansă. în fața unei apărări ho- 
tărîte. Numai după primirea 
celor două goluri echipa s-a 
avîntat în atac cu mai multă 
îndrăzneală, atacînd în special 
pe aripa dreaptă prin Ganțo- 
Iea și fundașul Puiu (un tînăr 
de 17 ani, bine dotat tehnic, el 
fiind și autorul golului echipei 
sale). (Vasile IORDACHE).

Cele 27 540 de minute de Joc 
ale campionatului Diviziei A, 
ediția 1975—76, vor constitui 
multă vreme subiecte de co
mentarii, atît pentru specia
liști, interesați a descifra din 
bogata statistică a acestui ma
raton fotbalistic semnele de 
progres sau de regres ale e- 
chipelor noastre fruntașe, cît 
și de iubitorii sportului cu ba
lonul rotund.

Evident, despre competiția 
încheiată duminică seara se 
pot spune multe - lucruri, care 
pot dimensiona real valoarea 
primului eșalon al fotbalului 
nostru și, poate, nu numai al 
lui. Această atentă și obiecti
vă filtrare o vom face în ur
mătoarele noastre reveniri din 
„zilele de vacanță" ; azi, însă, 
ne-am propus doar 
ția cîteva elemente 
te de comentator 
mai interesante.

în primul rînd, acest cam
pionat ne-a furnizat o campi
oană, STEAUA, ale cărei mari 
ambiții au fost etalate încă 
din startul întrecerii. Cu doi 
tehnicieni la cîrmă, Em. Jenei 
și C. Creiniceanu, ambii com- 
ponenți ai fostei „echipe de 
aur" a C.C.A.-uluî, Steaua (le 
azi ni s-a arătat ca o forma
ție bine echilibrată și armată 
cu destule mijloace moderne 
de exprimare în teren. Cu 
forța ofensivă crescută, după 
8 ani „roș-albaștrii“ cîștigă din 
nou titlul de campioni ai țării, 
care le dă dreptul în parti
ciparea la viitoarea ediție a

a eviden- 
considera- 
a fi cele

Cupei campionilor europeni. 
O reîntîlnire spectaculoasă cu 
titlul, avînd în vedere bilan
țul general exprimat de cla
sament (nota bene ! nici un 
punct pierdut în retur pe te
ren propriu...), care nu numai 
că îi onorează pe componenții 
echipei și pe antrenori, dar ii 
și atenționează asupra marilor 
responsabilități în prestigioasa 
competiție europeană.

Fiind la acest" capitol al par
ticipării în cupele europene 
trebuie să consemnăm și fap
tul că recent încheiata edi
ție a Diviziei A a dat eîștig 
de cauză CAPITALEI în apri
ga sa dispută cu PROVINCIA. 
Ocuparea lejeră a locului se
cund de către Dinamo și ur
carea spectaculoasă în final a 
Sportului studențesc pe pozi
ția a 4-a autorizează ’aceste 
experimentate formații la par
ticiparea (sperăm, de cît mal 
lungă durată) în cealaltă com
petiție a formațiilor de elită 
din fotbalul european, Cupa 
U.E.F.A, Raportul de partici
pare în competițiile europene., 
3—1 în favoarea Bucureștiului 
(„Cupa României" îl poate ușor 
modifica) reflectă cît se poate 

eforturile lăudabile

în „focul campionatului", cu 
deficientele de instruire și de 
antrenament la toți factorii.

Dacă Sport Club Bacău și 
F. C. Bihor se simt cu con
știința împăcată că, în cali
tate de promovate în Divizia 
A, s-au clasat aproape de 
locurile pe care și le-au pro
pus, restul protagonistelor (in- 
cluzîndu-le aici 
tea Craiova.
F.C. Constanța 
locul 11 în jos) 
inconstanță și 
joc, de la o etapă la alta incit 
nu știai ce să crezi. Cine și-ar 
fi închipuit, că F. C. Argeș va 
răsufla ușurată de abia’ în 
ultima etapă, că Politehnica 
Iași (locul III la începutul 
returului !) va aștepta ultimele 
90 de minute de joc cu sufle
tul la gură, că Rapid va tre
mura în fața lui S. C. Bacău, 
că U.T.A.. aflată tot timpul 
pe „muchie de cuțit", va reuși, 
împreună cu ocupantele locu
rilor 13 -și 14 să evite pozi
ția ocupată de F. C. Olimpia 
numai datorită golaveraju
lui ?? I I A. fost o luptă pa
sionantă dar atîtea reflecții 
amare parcă nici-o ediție de 
campionat de pînă acum nu

pe Universita- 
F.C.M. Keși(a, 
și restul de la 
au arătat atita 
nesiguranță în

i)

ileze re- 
nr, 1, 
doresc 

trofeului. 
Ilnire de 
I studen- 
I Craiova, 
ifestat o 
■mate e- 
I trfeerca 
pe exac- 
Insamblu 
Irializezc 
Itraatac.
L Mureș 
î. Argeș 
Inii apar 
fcta vic- 
licii Ti-

a

CO SFERTURILE Df FINALĂ
mișoara și de excelenta formă 
a lui Dobrin ; orădenii - sînt 
încurajați de creșterea 
tivității jocului lor, a 
nității.

în fine, la Ploiești, 
formație de Divizia B 
atît de departe în 
C.S.U. Galați, va încerca să 
continue suita succeselor sale; 
dar A.S.A. Tg. Mureș repre
zintă un adversar ’„înarmat" 
cu toate mijloacele spre a re
uși stocarea gălățenilor.

Reamintim criteriile de cali
ficare : prelungiri (două repri
ze a cite 15 minute) în caz de 
egalitate după 90 de minute și, 
dacă egalitatea se menține, e- 
xeeutarea 
11 metri.

comba- 
omoge-

singur’a 
ajunsă 
Cupă,

de lovituri de la

ACTUALITĂȚI ACTUALITĂȚI
a BILETE PENTRU MECIUL 

DE CUPA RAPID — STEAUA. 
Amatorii de fotbal din Capitală 
îșl pot procura biletele de intra
re pentru meciul Rapid — Steaua, 
din „sferturile" Cupei României, 
de la casele stadioanelor Repu
blicii, Giulești, Dinamo, „23 Au
gust", precum și de la Agenția 
C.C.A.

• MIERCURI ȘI JOI, DOUA 
partide DE DIVIZIA B. La ce
rerea echipelor gazde și cu acor
dul formațiilor vizitatoare. Comi
sia de competiții a F.R.F. a pro
gramat miercuri 23 șl, respectiv, 
joi 24 iunie două partide din ca
drul etapei a 34-al Metalul Bucu
rești — Metrom Brașov (seria 
a Il-a) șl F. C. Baia Mare — 
Victoria Cărei (seria a m-a). 
Partidele se vor desfășura ou în
cepere de la ora 17.

PLENARA COMITETULUI F.R.F.
în ziua de sîmbătă 26 iunie 

a.c., la ora 10, va avea loc 
la sediul F.R.F. ședința ple
nară a Comitetului federal, a- 
vînd următoarea ordine de zi:

— informare privind activi
tatea fotbalistică internă și 
internațională în anul compe- 
tițional 1975—76 și măsuri 
pentru 1976—1977 ;

— aprobarea viitorului sis
tem competițional ;

— măsuri organizatorice.

IȘTIGATORII DIN ACEST AN Al „TROFEULUI PETSCHOVSCHI"
cuțit la

că un 
hși, Pi- 
partida 
putea-o 
avîntat 

preți și 
Isă facă 
La“, în- 
Ivictoria 
I în a- 
I fel de 
L“ pen- 
I multor 
Ipiei nu 
moment 
| stăpîni 

lui 
de

• CONVOCAREA LOTULUI DE 
TINERET (21 de ani). După cum 
se știe, între 28 iunie și 14 iulie 
lotul reprezentativ de tineret (21 
de ani) va efectua un turneu de 
cîteva jocuri în R.P. Chineză. în 
vederea acestei acțiuni, antrenorul 
federal Octavian Popescu a con
vocat pentru joi 24 iunie, la sediul 
F.R.F., ora 12, pe următorii 24 
jucători : Cristian, Windt, Moraru, 
Tilihoi, Dumitrescu, Ene, Toader, 
Zahiu, Agîu, Bărbulescu, A. Du
mitru, Florea, Banu, Constantines- 
cu, Cămătarii, Cliitaru, Vesa, Te- 
leșpan, Șoșu, Augustin, Dragu, 
Barna, Marton, G. Petcu.

In cazul jucătorilor proveniti 
de la echipele care se vor cali
fica în semifinalele „Cupei Româ- 

seiec(ionabilii se vor pre- 
‘ duminică seara.

niei“, 
zenta la lot

el în afara terenului) a fost o 
excepție. în momente grele 
pentru ea, Olimpia a dat o lec
ție de fair-play.

Și, la unison, publicul a fost 
Ia fel de sportiv. Meciurile de 
la Iași, București și Pitești se 
terminaseră. în min. 91, Olim
pia era retrogradată. Cei apro
ximativ 6 000 de spectatori au 
primit aspra „sentință" cu 
demnitate. Atunci, în min. 91, 
acest splendid public a găsit 
tăria să aplaude golul lui Kaizcr 
(înscris ou cîteva secunde îna
inte), victoria echipei sale, com
portarea oaspeților și prestația 
brigăzii de arbitri. Aplauze, a-

plauze ! Echipa din Satu Mare 
a plecat în„B“. Dar ,.TROFEUL 
PETSCHOVSCHI" rămîne în 
mîini bune !

Constantin ALEXE

• LOTUL 
TRU „CUPA 
va deplasa la Salonic lotul de ti
neret (23 de ani) care va partici
pa la a noua ediție a „Cupei Bal
canice" pentru tineret.

'SPORT INFORMEAZĂ
ILL VA- 
k lingă 
leumpă- 
racanței 
bucurii 

puteți 
diferite 
kt prin 
lin țară

NOUA 
. PRO- 

atri- 
1300, 

URSS, 
, bani,

PRO- 
E 1976. 
k 2 : 1 
[ 3 va- 
at. 3 : 
a 2.452 

l ; cat.

6 : 2.683,05 a 40 lei. Report la ca
tegoria 1 : 402.424 lei. EXTRAGE
REA a Il-a : Categoria A : 2 va
riante 10% (autoturisme Dacia 
1300) ; cat. B : 1 variantă 50% a 
7.999 lei, 2 variante 25% a 4.000 
lei și 21 variante 10% a 1.600 lei ; 
cat. C : 61,65 a 804 lei ; cat. D : 
1.770,90 a 60 lei. Report la catego
ria A : 271.827 lei. AMBELE EX
TRAGERI : Cat. E : 95,85 a 200 
lei ; cat. F : 2.125,75 a 40 lei.

Autoturismele „Dacia 1300" ....
revenit partlcipanților MIHAI SA
VIN din Iași și EUGEN SECRIE- 
RU din București, iar cîștigul în 
valoare de 32.188 lei, participantu
lui GHEORGHE PANAITESCU din 
Odobești, județul Vrancea.

MARȚI 29 IUNIE 1976, TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO. Se 
acordă autoturisme, excursii pes
te hotare și cîștiguri în bani.

au

flVERSAL „BUCUR-OBOR"
Colentina nr. 2, sector 3, telefon 

iția cluburilor și asociațiilor sportive, 
L toate articolele necesare practicării 

sportului.

DE TINERET PEN- 
BALCANICA“. Joi se

Octavian Ionescu se înalță, în speranța lovirii balonului cu capul, 
dar Homan 
țese — Jiul

reține cu siguranță (Fază din meciul 
disputat duminică, la ~București) Foto

Sportul studen- 
: I. MIHAICA

reprezentantele a- 
ale căror land dis- 
le-am dori cit mai

făcute de 
cestui oraș, 
ponibilități 
deplin valorificate.

Sigur că această cursă a 
cîștigării titlului a avut epi
soadele ei de „suspens", atita 
timp cit Dinamo a avut forța 
să țină pasul cu rivala sa. însă 
toate privirile au fost reținute 
(în a doua jumătate a între
cerii) de încleștata luptă a 
formațiilor care urmăreau să 
se depărteze de zona retrogra
dării. La un moment dat, pe
ricolul se întinsese pînă sus, 
cam pe la locul 6. Ei bine, o 
astfel de situație era logică, 
în concordantă cu slăbiciunile 
unor echipe, cu carențele pri
vind lipsa de valoare și echi
libru a garniturilor aruncate

să 
că

nu mai vor- 
orașul Cluj-

ne-a oferit. Ca 
bim de faptul 
Napoca a ajuns în acest im
pas de a nu mai avea nici-o 
reprezentantă în prima divizie. 
La drept vorbind, fenomenul 
era previzibil dacă ne gîndim 
la antecedente, atît ale fero
viarilor, cit și ale studenților.

Nu încercăm acum să com
parăm acest campionat cu 
precedentul pentru a-i pune în 
evidență realizările și defici
ențele. Sînt multe observații 
de făcut asupra pregătirii, a 
calității tehnice a partidelor, 
asupra scăzutului randament 
al liniilor ofensive, asupra dis
ciplinei de joc etc. Dar, des
pre toate acestea altă dată.

Stelion TRANDAFIRESCU

S-A ÎNCHEIAT ȘI CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Spicul 
Țigănași 4—0 (2—0), Laminorul Ro
man — Metalul Rădăuți 0—0, Pro
gresul Fălticeni — Avîntul Frasin 3—0 
(0—0), Constructorul Botoșani — Me
talurgistul lași 3—0 — neprezentare, 
Danubiana Roman — Foresta Fălti
ceni 3—1 (0—0), Cristalul Dorohoi — 
Dorna Vatra Dorneî 3—0 (2—0), Fo
resta Moldovița — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 3—2 (1—2), Constructo
rul lași—Victoria Roman 6—0 (3—0).

Meciurile nedisputate în etapa a 
XXIX-a, Victoria Roman — Construc
torul Botoșani și Dorna Vatra Doi
nei — Danubiana Roman, s-au omo
logat cu 3—0 în favoarea primelor 
formații.

Pe primul loc in această serie s-a 
clasat MINERUL GURA HUMORULUI.

SERIA A ll-A
Relonul Săvinești — Energia Gh. 

Gheorghiu-Dej 1—0 (0—0), Petrolul
Moinoști — Oituz Tg. Ocna 3—0 — 
neprezentare, Ozana Tg. Neamț — 
Locomotiva Adjud 3—0 (1—0), Con
structorul Vaslui — Hușcna Huși 
2—0 (1—0), Petrolistul Dărmăneștî — 
Rulmentul Bîrlad 4—1 (1—1), Textila 
Buhuși — Bradul Roznov 2—0 (1—0), 
Cimentul Bicaz — Minerul Comănești 
1—4 (1—1), Letea Bacău — Tractorul 
Văleni 3—0 (echipa Tractorul 
suspendată).

Pe primul loc : RELONUL 
NESTI.

Petrolul Teleajen Ploiești — Luceafă
rul Focșani 5—0 (2—0).

Meciul Foresta Gugești — Olimpia 
Rm. Sprat, din etapa a XXIX-a, în
trerupt în min. 86 la scorul de 1—0, 
s-a omologat cu 3—0 în favoarea for
mației Foresta.

Pe primul loc : OLIMPIA 
SARAT.

RM.

SERIA A IV-A
Medgidia — Portul Constan- 
(0—0), Minerul Măcin — 

Tulcea 5—2 (5—1), Electrica 
* ■ ' 1—0

fiind

SAVI.

SERIA A III-A
Olimpia Rm. Sărat — Chimia

1— 3 (1—1) — s-a jucat la Buzău,
Caraimanul Bușteni — I.R.A. Cîmpina
2— 0 (1—0), Avîntul Mîneciu — Pe
trolistul Boldești 2—1 (1—0), Petrolul 
Berea — Carpați Sinaia 0—1 (0—0), 
Poiana Cîmpina — Carpați Nehoiu
3— 0 — neprezentare, Chimia Mără- 
șești — Chimia Buzău 0—0, Victoria 
Florești — Foresta Gugești 5—2 (2—0).

Brazi

I.M.U. 
ta 1—1 
Dunârea _____ _ ,
Constanța — Ancora Galați 
(1—0), Viitorul Brăila — Gloria Mur- 
fatlar 1—1 (0—1), Autobuzul Făurei — 
Dunărea Cernavodă 5—3 (3—0), Uni
rea Știința Eforie Nord — Progresul 
Brăila 1—0 (1—0), Chimia Brăila — 
Voința Constanta 6—0 (1—0), Marina 
Mangalia — Granitul Babadag 3—0 
(1-0).

Pe primul loc : PORTUL CON
STANTA.

SERIA A V-A
Tehnometal București — I.C.S.I.M. 

București 3—0 (1—0), Unirea Tricolor 
București — IPRECA Călărași 4—1
(2—0), Olimpia Giurgiu — Sirena 
București 3—0 (2—0), Triumf Bucu
rești — I.O.R. București 1—0 (0—0), 
Rapid Fetești — T.M. București 2—4 
(2—2), Electronica București — Avîn
tul Urzîceni 2—0 (1—0), Șoimii TA- 
ROM București — Flacăra roșie 
București 3—2 (3—0)^ 
București — Azotul 
(1-0).

Pe ' primul loc : 
BUCUREȘTI.

SERIA A
Petrolul Tîrgoviște 

tomecanica Morenl 1—3 (1—1), Con
structorul Pitești — Vulturii Cîmpulung 
Muscel 2—1 (1—0), ROVA Roșiori de 
Vede — F.O.B..Balș 3—0 (2—0), Chi
mia Găești — Viitorul Scornicești 
1—0 (0—0), Cimentul Fieni — Pro
gresul Corabia 4—1 (2—1), Cetatea

Flacâra 
Automatica 

Slobozia 4—0

TEHNOMETAL

VI-A
— Flacăra-Au-

Tr. Măgurele •— Vagonul Caracal
4— 1 (1—0), Recolta Stoicănești — 
Oțelul Tîrgoviște 2—0 (0—0), Voința 
Caracal — Electrica Titu 0—3 (Voința 
s-a retras din campionat).

Pe primul loc : FLACĂRA-AUTOME
CANICA MORENI

SERIA A VII-A
Minerul Lupeni — Unirea Drobeta 

Tr. Sev. 3—0 — neprezentare, Lotrul 
Brezoî — C.F.R. Craiova 3—0 (2—0), 
Cimentul Victoria Tg. Jiu — Dierna 
Orșova 5—2 (3—0). Metalul Drobeta 
Tr. Sev. — Constructorul Craiova 
6—0 (3—0), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Minerul Rovînari 2—0 (1—0), A.S. Vic
toria Craiova — Metalurgistul Sadu
2— 2 (1—2), MEVA Drobeta Tr. Sev.— 
Progresul Băilești 3—1 (1—0), Unirea 
Drăgâșani — Dunărea Calafat 5—1 
(1-0).

Pe primul Ioc : MINERUL LUPENI. 
SERIA A VIII-A

Știința Petroșani — Aurul Brad
5— 2 (2—0), Electromotor Timișoara —
Ceramica Jimbolia 0—1 (0—1), C.F.R. 
Caransebeș — Minerul Teliuc 2—0 
(2—0), Metalul Oțelu Roșu — Mine
rul Anina 3—1 (1—0), Unirea Sînni- 
colau Mare — Constructorul Timișoa
ra 1—1 (0—0), Vulturii textila Lugoj— 
Metalul Bocșa 3—5 (3—1), .Minerul
Ghelar — C.F.R. Simerla 2—1 (2—0).

Pe primul loc : AURUL BRAD.
SERIA A IX-A

Armătura Zalău — Voința Cărei 
4—1 (3—0), Constructorul Arad — 
Gloria Șimleu Silvaniei 4—1 (2—1),
Bihoreana Marghita — Constructorul 
Satu Mare 3—0 — neprezentare, Ra
pid Jibou — Minerul Bihor 0—1 
(0—0), Recolta Salonta — Oașul Ne
grești 2—0 (1—0), Dinamo M.I.U.
Oradea — Strungul Arad 2—0 (2—0), 
Someșul Satu Mare — Voința Oradea
3— 0 (2—0), Minerul Suncuîuș — Glo
ria Arad 3—1 (2—1).

Pe primul loc : ARMATURA ZALĂU.

SERIA A X-A
Tehnofrig Cluj- 

2—2 (2—1), Minerul Baia
Minerul Băiuț 5—1 (0—1),
Baia Mare — Minerul Bor- 
(3—0), Cimentul Turda — 

Cluj-Napoca 2—4 (1—3),
Foresta Bistrița 2—0

Minerul Cavnic 
Napoca 
Sprie — 
CUPROM 
șa 7—0 
Dermata 
Unirea Dej ................ . _ .
(2—0), Construcții-montaj Cluj-Napoca 
— Minerul Rodna 2—1 (0—1), Pro
gresul Năsăud — Bradul Vișeu 1—3 
(0—0), Minerul Băița — C.I.L. Gherla 
5—2 (1 —0).

Pe primul loc : MINERUL CAVNIC. 
SERIA A Xl-A

Chimica Tîrnăveni — Textila Cisnădie 
8—0 (5—0), Metalul Aiud — Vitro- 
metan Mediaș 10—0 (4—0), Avîntul
Reghin — Unirea Alba tulia 0—1 
(0—1), U.P.A. Sibiu — C.I.L. Blaj 
2—2 (0—1), Constructorul Alba lulia— 
Metalul Copșa Mică 3—2 (0—1), Tex
tila Sebeș — Soda Ocna Mureș 3—2 
(0—2), Metalul Sighișoara — Inter 
Sibiu 2—0 (1—0), Lacul Ursu Sova- 
ta — I.M.I.X. Agnita 2—0 (0—0).

Pe primul toc : CHIMICA TIRNĂ- 
VENI.

SERIA A Xll-A
Utilajul Făgăraș — Oltul Sf. Gheor

ghe 3—0 (2—0), A.S. Miercurea
Ciuc — Progresul Odorheiul Secuiesc 
0—0, Unirea Sf. Gheorghe — Precizia 
Săcele 0—1 (0—0), Viitorul Gheor-
gheni — Chimia Or. Victoria 2—0 
(1—0), Metalul Tg. Secuiesc — Car
pați Brașov 1—2 (1—1), Minerul Bă
lan — Torpedo Zărnești 7—0 (4—0), 
I.C.I.M. Brașov — Minerul Baraolt 
7—0 (4—0), C.S.U. Brașov — Forestie
rul Tg. Secuiesc 5—1 (2—0).

Pe primul loc : OLTUL SF. GHEOR
GHE.

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri voluntari.

(Clasamentele seriilor le vom pu
blica în numerele viitoare).



LA POZNAN
C.E. DE LUPTE

IN LUME VALENȚELE SPORTULUI

PENTRU JUNIORI
Mi ine, la Priștina (Iugoslavia) DIN TURCIA

în organizarea federației de 
specialitate din Polonia, la 
Poznan, în sala Arena, se inau
gurează azi ediția 1976 a Cam
pionatelor europene de lupte 
pentru juniori. La această reu
niune continentală țara noastră 
va prezenta garnituri comple
te, la ambele stiluri. Astfel, la 
„libere" (marți — joi) : Victor 
Brinză (48 kg), Aurel Șuteu (52 
kg), Emanoil Radu (57 kg),La- 
jos Sandor (62 kg), Vasile Stă- 
nescu (68 kg), Ioniță Broască 
(74 kg), Florin Arsene (82 kg), 
Ion Ivanov (90 kg), Vasile Puș- 
cașu (100 kg), Andrei Ianco 
(+100 kg), iar la „greco-roma- 
ne“ (vineri — duminică) : Ni- 
colae Zamfir (48 kg). Constan
tin Arapu (52 kg), Dănuț Aia- 
coboaie (57 kg), George Dumi- 
triu (62 kg), Dinu Obrocea (68 
kg), Ion Draica (74 kg), Zaha- 
ria Felea (82 kg), Gheorghe Pa- 
naite (90 kg), Ivan Savin (100 
kg), Gheorghe Moldoveanu 
(+100 kg). Antrenorii celor 
două echipe sînt Alexandru 
Geantă și Dumitru Cuc,

S-a Încheiat turneul
DE POLO DE LA KIEV

KIEV, 21 (Agcrprcs). — Com
petiția internațională de polo 
pe apă s-a încheiat cu victoria 
reprezentativei olimpice a 
U.R.S.S., urmată de echipele 
Italiei, U.R.S.S. (B), selecționa
ta secundă a României, echi
pele Cubei și Bulgariei. în ul
timele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : U.R.S.S. (A) — Italia 3—2 
(1—1, 0—0, 0—1, 2—0) ; U.R.S.S. 
(B) — România (B) 8—6 (2—1,
2— 3, 1—1, 3—1); Cuba — Bul
garia 7—5 (1—2, 1—0, 2—2,
3- 1).

FAVORIȚII CÎȘTIGĂTORI ÎN PRIMUL TUR
LA WIMBLEDON

LONDRA, 21 (Agerprcs) — 
Luni a început tradiționalul 
turneu internațional de tenis 
de la Wimbledon, care reuneș
te la Londra în fiecare vară 
pe cei mai buni jucători din 
luțne. Campionul român Ilie 
Năstase, care se numără prin
tre favoriții concursului, a de
butat cu o victorie. Năstase l-a 
învins cu 6—2, 6—3, 6—2 pe iu
goslavul Spear. în general fa
voriții au obținut victorii, o 
surpriză fiind înregistrată in 
partida S Menon (India) — 
R. Taylor (Anglia), în care vic
toria a revenit jucătorului in
dian CU 5—7, 6—2, 9—8, 2—6, 
10—8. Alte rezultate mai im
portante: Dibley (Australia) — 
Kronk (Australia) 6—2, 6—3,

AGENDA SĂPTĂMÎNII
21—27 ATLETISM

TIR

21—3. VII
21— 8.VII
22
22— 27 
22—3. VII
23

TENIS
ȘAH 
ATLETISM
LUPTE 
BASCHET 
FOTBAL

23— 27
24— 27
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Continuă concursul de selecție olimpică a echi
pei S.U.A., la Eugene (Oregon).
Concurs internațional de skeet și trap, la Suhl 
(R.D.G.).
Turneul de la Wimbledon
Continuă turneul de la Manila
Memorialul Kusocinski, la Varșovia
C.E. (juniori), libere și greco-romane, la Poznan 
Turneu preolimpic, la Hamilton (Canada) 
Ungaria — U.R.S.S., finala C.E. (tineret), man
șa a 2-a, la Moscova ; Polonia — Brazilia 
(amical), la Varșovia.
Balcaniada la Priștina (Iugoslavia).
Turneu (f) în Cehoslovacia
Turul Franței
Danemarca — R.D.G. (amical), la Copenhaga. 
Concurs internațional, la Bruxelles

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM a selecția S.U.A. 

pentru J.O. (lă Eugene) : loo m — 
Harvey Glance 10,11, urmat de 
Mc Teacar 10.16 ; suliță femei — 
Kathy Șchmidt 65,04 m ; greutate 
bărbați — Al. Feurbach 21,12 m. 
Surpriză la prăjină : Dan Ripley 
(anul acesta 5,59 m) n-a trecut 
5.20 în calificări ! ■ La Londra
în proba de 1 milă : 1. Rod Dixon 
(Noua Zeelandă) 3:56,44, 2. Lowt
her (Irlanda) 3:53,49.

AUTO a La Hockenheim (C.E., 
f II) victoria a revenit lui Hans 
Joachim Stuck (R.F.G.), urmat de 
Michel Leclerc (Franța) și Patrick 
Tambay (Franța). In clasamentul 
general, după 6 probe, conduce 
P. Tambay cu 26 p.

CICLISM, a Campionatul de 
fond al Belgiei a fost cîștigat de 
Freddy Maertens care a parcurs 
266,500 km în 6 h 18:00,0 a La

ÎNCEPE A 9-A EDIȚIE■1

A BALCANIADEI DE VOLEI
Mîine, la Priștina (Iugoslavia) 

începe cea de a 9-a ediție a 
Campionatelor balcanice de vo
lei, la care iau parte și repre
zentativele de băieți și fete ale 
României. Ca de fiecare dată, 
voleibaliștii și voleibalistele 
noastre se vor afla între prin
cipalele pretendente la cîștiga- 
rea titlurilor. Cele mai puter
nice adversare ale echipei noas
tre masculine vor fi, bineînțe
les, formațiile Bulgariei și 
Iugoslaviei, în timp ce la fe-

ULTIMUL TURNEU
DE CALIFICARE OLIMPICĂ 

LA BASCHET
La Hamilton (Canada) încep 

astăzi turneele de calificare 
pentru faza finală a competi
țiilor de baschet din cadrul 
Olimpiadei de la Montreal. La 
turneul masculin participă 13 
echipe, primele trei clasate ur- 
mînâ să obțină calificarea, iar 
în competiția feminină zece for
mații își vor disputa primele 
două locuri care asigură parti
ciparea la J.O.

După cum se știe, în turneele 
finale sînt calificate pînă în pre
zent următoarele echipe: 
U.R.S.S., S.U.A., Cuba, Austra
lia, Porto Rico, Japonia, R. A. 
Egipt, Italia, Canada (mascu
lin) și U.R.S.S., Japonia, Ceho
slovacia și Canada (feminin).

6—2; Borg (Suedia) — Lloyd 
(Anglia) 6—3, 6—3, 6—1; Ro
che (Australia) — Ball (Austra
lia) 9—8, 9—8, 6—4; Gorman 
(S.U.A.) — Estep (S.U.A.) 7—9, 
6—2, 6—4, 9—7; Okker (Olan
da) — Mayer (S.U.A.) 6—3, 
6—2, 6—4; Newcombe (Austra
lia) — Hagey (S.U.A.) 8—9, 
9—8, 6—4, 6—1; Connors (S.U.A.) 
— Zugarelli (Italia) 6—1, 6—3,
6— 2; Kakulia (U.R.S.S.) — Ta- 
roczi (Ungaria) 6—1, 9—8, 6—2; 
Panatia (Italia) — Andrew (Ve
nezuela) 4—6, 6—4, 7—5, 6—4; 
Ashe (S.U.A.) — Taygan (S.U.A.)
7— 5, 6—4, 7—5; Vilas (Argen
tina) — Moore (Australia) 6—3, 
6—1, 6—4; Amritraj (India) — 
Jauffret (Franța) 9—8, 6—3, 
6—4.

Montauban., campionatul de fond 
al Franței a revenit lui Guy Si- 
bille, care a acoperit 251,160 km 
în 6 h 04:21,0 a Turul Austriei a 
fost cîștigat de W. Steinmayr 
(Austria), urmat la 2 sec de Oli- 
vetto (Italia). Pe echipe victoria 
a revenit formației Austriei.

MOTO a A șaptea' probă a 
C.M. de motocros (ci. 125 cmc) 
a avut loc Ia Stribro (Cehoslova
cia) șl a fost ciștigată de Chura- 
vy (Cehoslovacia). Clasat pe lo
cul secund, belgianul Rahier con
duce în clasamentul general cu 
183 p, urmat de Churavy (Ceho
slovacia) 130 p.

NATAȚIE a Selecția S.U.A. 
pentru J.O. (Long Beach) : 100 m. 
liber m. — Montgomerry 50.95 (în 
serii — 50,79 !), urmat de Bottom 
51,13 șl Jack Babashoff 51,44 ; 
200 m fluture m — Burner 
2:00,03 ; 200 m fluture f — Moe 

minin cîștigătoarea se va de
cide mai mult ca sigur în con
fruntarea directă dintre repre
zentativele României și Bulga
riei.

în vederea acestei competiții, 
loturile române au plecat ieri, 
de la Timișoara, spre Priștina, 
în următoarele alcătuiri : MAS
CULIN — Oros, Dumănoiu, Tu- 
tovan, Păușescu, Pop, Ionescu, 
Macavci, Arbuzov, Mășcășan, 
Balaș, Bădiță, Ignișca (antrenor 
Gh. Eremia, dr. P. Bendiu) ; 
FEMININ : Victoria Banciu, 
Irina Petculeț, Gabriela Popa, 
Emilia Cernega, Liliana Pașca, 
Constanța Bălășoiu, Margareta 
Bako, Maria Rusu, Doina Rusu, 
Marilena Grigoraș, Luxa Raco- 
vițan, Eugenia Milencu (antre
nor S. Chiriță, dr. Ecaterina 
Flora). Loturile sînt însoțite de 
antrenorul emerit Nicolae Sotir, 
de vicepreședintele F.R.V., Mi
ron Georgescu, de secretarul 
F.R.V., Rodica Șiclovan și de 
arbitrul internațional Ioachim 
Niculescu.

Campionatele balcanice se 
vor încheia duminică.

După finala Campionatului european, de la Belgrad

JOAO HAVELANGE, președintele F.I.F.A. : „A FOST
0 EXCELENTĂ PROPAGANDĂ PENTRU FOTBAL"

Moment dramatic in finala C.E. de la Belgrad : Holzenbein (R.F.G.) 
aduce in min. 90, printr-o lovitură cu capul, egalarea. Este 2—2 
și urmează prelungirile... Foto : A.P. >— AGERPRES

Cea de-a 5-a ediție a cam
pionatului european de fotbal 
s-a încheiat, duminică seara, la 
Belgrad, cu victoria echipei 
Cehoslovaciei : 7—5 (2—1, 2—2, 
2—2), după o partidă pasionan
tă. Spre deosebire de partidele 
din semifinale și, apoi, de me
ciul pentru locul 3, care — toate 
— au fost decise în prelungiri, 
finala dintre echipele Ceho
slovaciei și R. F. Germania a 
oferit un plus de atracție, pen
tru că, după cele 120 de mi
nute epuizante, au urmat lo
viturile de la 11 m, numai în 
urma cărora au fost desemnați 
învingătorii ! Să recapitulăm, 
însă, evoluția scorului. După 23 
de minute, Cehoslovacia con
ducea cu 2—0 (Șvchlih și Do- 
bias), apoi vest-germanii au re-

SCURT • PE SCURT
Thorton 2:14,23 (nou rec. al 
S.U.A.) ; 100 m bras f — Sierig 
1:14,46 ■> La campionatele Unga
riei trei recorduri naționale : 200 
m . spate f — Verraszto 2:19,86 ; 
400 m liber f — Schaffer 4:30,51 ; 
1500 m liber m — Nagy 15:45,03 
a La Graz, proba de sărituri de 
la platformă a fost ciștigată de 
Klaus Diblasi (Italia) cu 530.90 p. 
La femei a învins Ulrikke Knape 
(Suedia) cu 451,60 p.

TENIS o în turneul din Berli
nul Occidental victoria în proba 
de simplu a revenit lui Pecci în
vingător CU 6—1, 6—2, 5—7, 6—3 
în fața lui Pohmann, La dublu, 
cuplul Cornejo-Munoz a învins pe 
Fassbendec-Pohmann cu 7—5, 6—1, 
cîștlglnd primul loc.

VOLEI * La Olsztyn, echipa 
masculină a Poloniei a învins 
Brazilia cu 3—1 (10. —13, 11, 6).

Cînd la Celje, în Iugoslavia, 
pe podiumul înălțat în incinta 
stadionului cu prilejul campio
natelor balcanice de atletism, 
pe treapta cea mai înaltă a 
urcat un atlet cu tradiționalul 
tricou alb-roșu cu semilună, 
atunci ne-am amintit că și în 
primăvară, la Șumen, în Bul
garia, învingătorul celei mai 
importante probe a Crosului 
balcanic a fost tot un atlet turc. 
Asemenea evenimente confirmă 
valoarea alergătorilor de fond 
din Turcia, unde se cultivă în 
mod tradițional cursele pe dis
tanțe lungi. Iată de ce nu ne-am 
mirat că, la Celje, titlul balca
nic în proba de maraton a re
venit cunoscutului atlet Ismail 
Aktaș, urmat de altfel în fini
șul probei (ca și pe podium 1) 
de compatriotul său Balli, ei 
devansînd concurenți din Gre
cia. Iugoslavia, România și Bul
garia. De asemenea, o frumoasă 
impresie a lăsat, la capătul celei 
mai lungi și mai importante 
probe de cros, cea a seniorilor, 
victoria alergătorului turc Meh
met Iurdadon.

Dar domeniul curselor de fond 
nu este singurul în care se evi
dențiază sportivii Turciei. De 
pildă, la recent încheiatele în
treceri, de la Zagreb, ale Bal
caniadei de box, cunoscutul pu
gilist turc Kemal Sonunur (cu 

dus din handicap (Dieter 
Miiller), pentru ca în min. 90 (!) 
să egaleze, grație lui Holzen- 
bein (care a reluat cu capul, la 
o lovitură de colț). Așadar, au 
urmat prelungirile, în care re
zultatul a rămas neschimbat 
și apoi loviturile de la 11 m 
(hotărîre luată de ambele echi
pe înainte de meci, ca — în 
cazul unui scor egal și după 
120 de minute — departajarea 
să se facă prin lovituri de la 
11 m și nu așa cum prevedea 
regulamentul, ca partida să fie 
rejucată marți, tot la Belgrad). 
Deci : 1—0 Masny ; 1—1 Bon- 
hof ; 2—1 Nelioda ; 2—2 Flohe ;
3— 2 Ondrus ; 3—3 Bongartz ;
4— 3 Jurkemilc. în continuare, 
Hiiness ratează și rezultatul 
devine 5—3 prin Panenka. La 
scorul general de 7—5 în favoa
rea. echipei Cehoslovaciei, re
prezentativa vest-germană re
nunță la ultimul penalty, pen
tru că, oricum, partida era 
pierdută, chiar dacă ar mai fi 
transformat ultima lovitură la 
care avea dreptul.

Finala a evidențiat, fără în
doială, combativitatea ambelor 
formații, pregătirea fizică ex
cepțională — capitol la care e-

BALUL BILETELOR OLIMPICE
Vînzarea biletelor pentru O- 

limpiadă merge destul de slab, 
dacă ținem seama de eforturile 
organizatorilor de a imagina tot 
soiul de inițiative pentru a evi
ta deficitul provocat de lipsa de 
entuziasm a cumpărătorilor. 
Fapt este că — după părerea 
generală — biletele sînt destul, 
de piperate ca preț. Se preconi- 

ani în urmă adversar de temut al 
lui Constantin Gruescu) a obținut 
locul întîi Ia categoria cocoș, 
rotunjind astfel la 20 numărul 
de medalii de aur cîștigate de 
sportivii turci la Balcaniadele de 
box, începînd din 1947.

Dacă e vorba să amintim însă 
disciplinele sportive cele mai 
populare în Turcia (dincolo de 
fotbal, ciclism etc.), dar și cela 
mai fructuoase, cele care au 
adus poporului turc nenumărate 
satisfacții pe plan sportiv, a- 
tunci trebuie să evocăm în pri
mul rînd luptele. Practicanți din 
vechime ai jocului de trîntă — 
care poartă numele de kureș — 
turcii s-au distins dintotdeauna 
în întrecerile moderne de lupte 
greco-romane sau libere. E su
ficient să amintim că pe pal
maresul ultimelor campionate 
mondiale la stilul clasic se află 
— la categoria 52 kg — și vice- 
campionul lumii Bilal Tabur, 
sau că la ultima ediție a Jocu
rilor Olimpice de vară, de la 
Miinchen, în 1972, vicecampion 
olimpic la categoria 62 kg a 
stilului liber a devenit Vchbi 
Akdag. Asemenea performanțe 
de răsunet confirmă valențele 
Sportului turcesc, răspîndirea sa 
în rîndurile tineretului fără de 
care nici rezultatele bune nu 
ar putea apare.

chipa învingătoare a avut un 
ușor avantaj. îndeosebi în pre
lungiri — tactica și tehnica a- 
sigurată elevilor săi de antre
norul Vaclav Jezek. Iată, prin 
urmare, că echipa Cehoslovaciei 
rămîne neînvinsă după 21 de 
partide consecutive și cucerește 
titlul de campioană a conti
nentului.

Ar mai fi de notat unele a- 
mănunte interesante, ca și două 
declarații semnificative. în ziua 
finalei, portarul cehoslovac Ivo 
Viktor — eroul acestui meci — 
a împlinit 34 de ani, iar Franz 
Beckenbauer a evoluat pentru 
a 100-a oară în echipa repre
zentativă.

După partidă, Joao Ilavelangc, 
președintele F.I.F.A., declara : 
„Această finală a avut doi în
vingători ; dar șansa a fost de 
partea Cehoslovaciei și neșan
sa a aparținut vest-germanilor. 
Jocul a fost însă magnific, con
stituind o admirabilă propagan
dă pentru fotbal". Antrenorul 
cehoslovac Vaclav Jezek spu
nea t „Cred că victoria noastră 
a fost meritată, chiar dacă 
partida s-a încheiat nedeefe 
după prelungiri și succesul
1- am obținut prin loviturile de 
Ia 11 m. A fost o victorie co
lectivă, un admirabil exemplu 
de dăruire totală a tuturor ju
cătorilor noștri. Sper că și în 
viitor vom putea confirma a- 
cesie calități".

DE PRETUTINDENI
• Echipa olimpică a R.D. Ger

mane, aflată în Suedia, a învins 
pe Karlskoga cu 6—0 și a ter
minat nedecls, 2—2, ou Hammarby.
• Campionatul Franței a fost

cîștigat de St. Etienne (57 p), ur
mată de Nisa (54 p), Sochaux
(52 p), Nantes (50 p). In ultima 
etapă : Monaco — Lllle 3—4 ; 
Reims — St. Etienne 3—2 !

e In penultima etapă a „Cupei 
Italiei" (grupe semifinale): Inter— 
Lazio 3—2 ; Florentina — Samp-. 
doria 3—1 ; Napoli — A.C. Milan
2— 1. In clasamentele celor două 
grupe conduc Inter (gr. A) și 
Napoli (gr. B) ambele cu cite 
8 p.

a Finala Cupei Algeriei : Mo- 
loudia — Constantine 2—0.

• Finala „Cupei Spaniei" se va 
disputa sîmbătă, între Atletico 
Madrid si Zaragoza.
• Campionatul Austriei a fost 

cîștigat de Austria WAC (52 p), 
urmată de SW Innsbruck (45 P) $1 
Rapid Viena (40 p).

zează astfel organizarea unui 
mare „Bal olimpic" cu prețul 
de intrare unic de 100 dolari. 
Balul promite a avea printre 
atracții mari vedete internațio
nale. Se contează pe 2000 de 
oaspeți, ceea ce ar permite a- 
chiziționarea a 34 000 de bilete 
destinate în special tinerilor 
sportivi lipsiți de mijloace.
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