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Marți, 22 iunie, a început vi
zita oficială pe care președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, o face în Turcia, la 
invitația președintelui Fahrî 
Korutiirk și a doamnei Emel 
Korutiirk.

La sosirea pe aeroportul E- 
senboga, din Ankara, înalții 
oaspeți români au fost întîm- 
pinați cu deosebită cordiali
tate de președintele Republicii 
Turcia cu soția, de primul mi
nistru și ceilalți membri ai 
guvernului turc.

In cursul după-amiezii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
depus o coroană de flori la Anii 
Kabir, mausoleul Iui Mustafa 
Kemal Atatiirk, făuritorul 
Turciei moderne.

Marți seara, în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
președintele Fahri Korutiirk și 
doamna Emel Korutiirk au 
oferit un dineu oficial la Pa
latul Marii Adunări Naționale.

★
Miercuri dimineață, la pala

tul prezidențial „Cankaya" din 
Ankara, au început convorbirile 
oficiale dintre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Republicii Turcia, 
Fahri Korutiirk.

In cadrul convorbirilor a fost 
exprimată deosebita satisfacție 
față de cursul ascendent al re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia, 
pe baza Declarației Solemne 
Comune a celor două țări, sem
nală Ia București in august 
1975, și a celorlalte acorduri și 
înțelegeri româno-turce.

A fost evidențiată de ambele 
părți voința celor două țări și 
popoare de a extinde și diver
sifica cooperarea politică, eco
nomică și în alte domenii, de 
a ridica pe o treaptă superioară 
ansamblul relațiilor bilaterale, 
de a conlucra tot mai strîns 
pentru soluționarea probleme
lor care confruntă omenirea, 
apreciindu-se că aceasta repre
zintă o contribuție importantă 
la cauza destinderii, colaborării 
și securității în Balcani, pe 
continentul european și în în
treaga lume.

în timpul convorbirilor au 
fost abordate, de asemenea, 
unele probleme internaționale 
de interes comun, îndeosebi 
privind securitatea în Europa și 
în Balcani, situația din Orien
tul Mijlociu și din Cipru.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate 
și înțelegere reciprocă ce carac

terizează relațiile dintre cele 
două țări. +

Miercuri după-amiază, la re
ședința oficială a ministrului a- 
facerilor externe al Turciei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Ankara.

Reprezentanții diplomatici a 
peste 50 de state, împreună cu 
soțiile, au prezentat omagiul lor 
inalților oaspeți români.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cu cei prezenți 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

★
Miercuri după-amiază, preșe

dintele Nicolae Ceaușescu a pri
mit, la Pembe Kosku — reșe
dința rezervată șefului statului 
român —, pe reprezentanții 
Grupului de prietenie Turcia- 
România din Marea Adunare 
Națională a Turciei, în frunte 
cu președintele Grupului, sena
torul Mehmet Unaldî.

în cursul după-amiezii de 
miercuri, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți de premierul 
Suleyman Demirel și de minis
trul de externe ihsan Sabri 
Caglayangil, au fost oaspeții 
Institutului de cercetări geolo
gice (MTA) din Ankara, impor
tantă verigă din sistemul orga
nizațiilor economice de stat, 
care ilustrează una din preocu
pările majore ale Turciei con
temporane — identificarea, ex
plorarea și punerea în valoare 
a bogățiilor subsolului, precum 
și pregătirea cadrelor de specia
litate în acest domeniu.

★
Miercuri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit, 
la Pembe Kosku, cu Bulent 
Ecevit, președintele Partidului 
Republican al Poporului din 
Turcia.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială, prie
tenească.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, 
Ceaușescu 
seara, în

și tovarășa Elena 
au oferit, miercuri 
saloanele Hotelului 

„Buyuk-Ankara", un dineu în 
onoarea președintelui Republicii 
Turcia, Fahri Korutiirk, și a 
doamnei Emel Korutiirk.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială, de caldă prietenie, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Fahri Korutiirk au 
rostit toasturi.
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! OLIMPICII NOȘTRI CONTINUĂ PREGĂTIRILE

I CU HĂRNICIE Și ÎNCREDERE ÎN FORȚELE PROPRII
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Ora startului olimpic se a- 
propie cu repeziciune, zilele se 
scurg pe nesimțite. Au mai ră
mas 23 de zile pînă la 17 iulie, 
data ceremoniei de deschidere 
a Jocurilor Olimpice de vară de 
la Montreal. în acea noapte 
caldă de iulie, la ora 23, ora 
Bucureștiului, sportivii noștri 
olimpici, laolaltă cu toți olim
picii lumii, vor saluta surîzători 
pe cei 70 000 de spectatori din 
stadionul olimpic canadian și 
zecile de milioane de telespec
tatori de pe glob, printre care 
și pe telespectatorii din țara 
noastră.

Se apropie plecarea. Primii 
olimpici români care vor a- 
junge în satul olimpic vor fi 
trăgătorii. Ei vor decola la 1 
iulie și după ei va urma, la 
6 iulie, grupul major al dele
gației noastre, cu un zbor spe
cial TAROM, București — 
Montreal, în scopul acomodării 
și finisării pregătirilor.

■ -. Acum, pregătirile au aspecte 
diverse. v>e la ultimele probe ale 
costumelor olimpice, pînă la e- 
moțiile examenelor și titulariză
rii sportivilor aflați încă în „în
cercări" sau în „concurență", 
trecînd printr-o gamă variată de 
antrenamente specifice și activi
tăți sportive complimentare, 
preparativele se desfășoară cu 
multă atentie, seriozitate și în
credere. ÎN ACESTE MOMEN
TE APORTUL ANTRENORI
LOR ȘI AL SPECIALIȘTILOR 
ESTE HOTARÎTOR. Ei sînt în 
măsură să inspire candidatilor 
olimpici ÎNCREDERE IN 
FORȚELE LOR, CALM si SA 
IMPUNĂ UN PROGRAM DE 
LUCRU ATENT, pe măsura ne
cesarului fiecărui sportiv în 
parte, in așa fel incit să men
țină sau să adauge ceea ce este 
necesar pentru o PREZENTARE 
LA UN POTENTIAL MAXIM 
IN ZIUA CONCURSULUI O- 
LIMPIC.

împărțiți pe loturi sportive de 
specialitate, olimpicii noștri ur
mează programe de activitate, 
colective sau individuale, în
cărcate de sudoare dar și pre
sărate cu clipe de destindere. 
La Centrul de pregătire „23 
August", un antrenor sever, 
cum este Bela Karoli, joacă 
badminton cu echipa sa de fete

din care lipsește numai Anca 
Grigoraș, aflată în examen de 
bacalaureat. Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu, celelalte 
balerine ale gimnasticii româ
nești rhînuiesc cu dexteritate 
rachetele. Momente de relaxare 
după care urmează lucrul la 
aparate. De mii de ori, ace
leași exerciții se repetă fără 
întrerupere. Medaliile olimpice 
cer intr-adevăr muncă fără pre
get, ambiție, dăruire. MEREU 
CU GÎNDUL CA ADVERSARII 
SPORTIVI SE PREPARĂ CEL 
PUȚIN CU ACEEAȘI ARDOA
RE. Canotorii înfruntă valurile 
Snagovului ; caiaciștii și canoiș- 
tii sînt oaspeții lacului de la 
Vidraru ; unii atleți sînt încă 
în concursuri internaționale ; 
handbaliștii în jocuri amicale 
de pregătire în U.R.S.S. cu pu
ternica formație a gazdelor ; 
boxerii au încă de ales la ca
tegoria muscă ; pentatloniștii 
găsesc cu greu al treilea titu
lar în echipă. Sînt ultimele că
utări și retușuri, ultimele efor

ECHIPELE DE HANDBAL ALE U.R.S.S. Șl ROMÂNIEI
AU TERMINAT LA EGALITATE: 23-23

turi PENTRU A VALORIFICA 
CÎT MAI BINE POTENȚIALUL 
LOTULUI OLIMPIC ROMÂN.

Medaliile olimpice sînt în 
obiectivul fiecărui participant. 
Cu gîndul să le obțină personal, 
să ajute la realizarea lor ! A- 
bordarea probelor olimpice și 
a locurilor fruntașe, în special, 
a acelora de pe podium, tre
buie făcută cu încredere, cu 
convingerea că pregătirea și 
eforturile de ultim moment 
pot aduce o încununare pres
tigioasă a celor patru ani de 
pregătire olimpică. VICTORIA 
SURIDE TOTDEAUNA CELOR 
ÎNDRĂZNEȚI, CELOR COM
BATIVI. Iată de ce, în aceste 
ultime zile de pregătire, CUL
TIVAREA Încrederii, a cu
rajului In FORȚELE PRO
PRII ȘI ÎNDEPĂRTAREA ORI
CĂROR ATITUDINI DE RE
SEMNARE IN FAȚA UNOR 
ANTECALCULE, trebuie să 
stea în centrul atenției sporti
vilor și antrenorilor loturilor 
olimpice ale României.

învingătoare in meciurile de ieri, din ,,Cupa României" la fotbal

STEAUA, UNIVERSITATEA CRAIOVA, F.C. BIHOR
SI CS.U. GALATI-ÎN SEMIFINALE
> ■>

„Cupa" nu s-a dezmin
țit ! în sferturile ei de 
finală s-a produs o 
mare surpriză: a cin- 
cea clasată în seria
I a Diviziei B, echipa
studențească din Galați, 
a eliminat redutabila
formație din Tirgu Mu
res, ocupanta locului 3 
în Divizia A !

Cum era, în generali 
previzibil, noua campioa
nă a țării, Steaua, s-a 
calificat pentru semifi
nale, întrecînd printr-un 
joc cu mai multe virtuți 
tehnice ambițioasa for
mație rapidistă. La Tirgu 
Mures s-a decis a treia 
semifinalistă, F. C. Bi
hor, în timp ce la Pitești 
Universitatea Craiova a 
eliminat pe Sportul stu
dențesc printr-un gol în
scris cu puțin înaintea 
fluierului final.

Pentru semifinalele
competiției, care sînt 
programate duminică 27 
iunie, tragerea la sorți 
va avea loc astăzi, la se
diul F.R.F.

Steaua
Universitatea Craiova 
F. C. Bihor
C. S. U. Galați

— Rapid
— Sportul studențesc
— F. C. Argeș
— A. S. A. Tg. Mureș

2—0 (2—0)
2—1 (1—1)

1—0 (1—0)
2—0 (1—0)

(Citiți în pag. 2—3 cronicile meciurilor)

Min. 43 : Troi, lansat excelent de Răducanu, va înscrie al doilea 
gol al echipei Steaua.

Foto : S. BACKSY

MOSCOVA, 23 (prin telefon). 
Cocheta sală „Kunțevo" din 
apropierea capitalei Uniunii 
Sovietice a găzduit miercuri 
după-amiază prima din cele 
două confruntări dintre selec
ționatele masculine de handbal 
ale României și Uniunii Sovie
tice. Partida, o excelentă veri
ficare înaintea apropiatului 
turneu olimpic, s-a încheiat, 
după o frumoasă dispută, la 
egalitate : 23—23 (10—12). Atît 
antrenorii echipei române, cît 
și cei ai formației gazdă, au fo
losit întregul efectiv de care 
dispun.

în general, în prima repriză, 
handbaliștii sovietici au evo
luat ceva mai sigur și, profi- 
tînd de unele ratări ale echipei 
noastre, au condus în majorita
tea timpului, dar nu la o dife
rență prea mare, ci cel mult 
de unul sau două goluri. După 
pauză, aspectul meciului s-a

schimbat. Selecționata Româ
niei a jucat mai precis în apă
rare și cu mai mult aplomb în 
atac, ceea ce a făcut ca avan
tajul, de asemenea fragil, să 
treacă de partea ei. în ultimele 
5 minute, reprezentanții Româ
niei au condus cu 21—20, 22— 
21 și 23—22, lăsînd impresia că 
vor cîștiga la limită. în ultimele 
secunde, însă, o greșeală în 
pasarea mingii a permis gazde
lor să realizeze un contraatac și 
să obțină o nesperată egalare.

Punctele au fost înscrise de s 
Tudosie (5), Kicsid (4), Licu 
(3), Drăgăniță (3), Birtalan (2), 
Cosma (2), Stockl (2), Voina și 
Fiilker — România ; Maximov 
(6), Kitaev (5), Kravțov (4), 
Cernîșev (3), Klimov (2), Kuș- 
miriuk, Lagutin, Fediuhin — 
U.R.S.S. Au condus F. Marki 
și J. Fiillop — Ungaria. Re
vanșa acestei partide are loc 
vineri, în aceeași sală.

între 1 și 7 iulie, la București

EXPOZIȚIA FILATELICA „OLIMPIADA 76“
în întîmpinarea Jocurilor O- 

limpice de vară de la Montreal, 
filiala Bucureștii a Asociației 
filateliștilor din România orga
nizează, cu concursul C.N.E.F.S. 
și al Comitetului Olimpic Ro
mân, o interesantă expoziție 
filatelică cu titulatura „Olim
piada ’76". Aproape 100 de 
expozanți din întreaga tară vor

prezenta colecții de timbre cu 
subiect sportiv și olimpic.

Expoziția va fi deschisă pu
blicului între 1 și 7 iulie, în 
holul Ateneului Român din Ca
pitală, zilnic între orele 10—20. 
Vizitatorii vor putea expedia 
scrisori cu ștampila specială a 
expoziției.



lo Pitești. In „Cupa tineretului" întrecere internațională pe velodrom
hranCT. ................ .■■■IUI................................ ■■muux-i........ ■ nu...............   ..x».,.»

DUPĂ ÎNCEPEREA VACANȚEI
PRIMELE

PITEȘTI, 23 (prin telefon). 
De două zile, frumoasele baze 
sportive din localitate găzduiesc 
întrecerile finale din cadrul 
popularei competiții de masă 
„Cupa tineretului44 — ediția de 
vară, la atletism, gimnastică și 
fotbal — categoria elevi 10—14 
ani. Protagoniștii, în număr de 
aproape 1000 (numai la atletism 
sînt 472), reprezentanți ai dife
ritelor școli generale și licee 
din țară (Fetești, Beiuș, Albac, 
Tg. Cărbunești, Ianca, Gura Pa- 
dined, Macin, 
întrec pe baze 
Micii atleți au 
dionul atletic 
tit excelent și 
torește (de altfel aici a avut 
loc și festivitatea de deschide
re), gimnaștii se întrec în Sala 
sporturilor, iar fotbaliștii pe 
două terenuri gazonate din in
cinta stadionului „1 Mai44.

întrecerile — la atletism, gim
nastică și fotbal — urmează să

Brezoi ș.a.), se 
sportive diferite, 
la dispoziție sta- 
„Ștrand“, pregă- 
pavoazat sărbă-

De vineri pînă duminică, la Mediaș

A IX-a EDIȚIE A „CUPEI U.G.S.R. EA OINĂ-> *
Comisia sport și turism a 

U.G.S.R. organizează, îneepînd 
din anul 1968, o competiție de
venită tradițională și care con
tinuă să înregistreze succese 
cu fiecare nouă ediție. Este 
vorba de „Cupa U.G.S.R. la 
Oină". Manifestarea a contri
buit în mare măsură la popu
larizarea sportului nostru na
țional, în mod deosebit în me
diul muncitoresc, datorită fap
tului că se adresează asocia
țiilor din întreprinderi. Aflată 

i'lele și mesele într-una din să
lile de gimnastică ce le-a fost 

;(T>usă la dispoziție în ziua a- 
ceea. Deci, tenis de masă la 

jV-Hcea ? Da, și asta nu de ieri 
de alaltăieri, ci de mai mulți 
ani, încununați cu intrarea în 

liprima divizie a țării. De altfel, 
;să notăm că e singurul sport 
vîlcean într-o asemenea com- 

,petiție. După ce „Chimia" și-a 
jîncheiat traiectoria meteorică 
«pe firmamentul Diviziei A de 
’fotbal, cinstea de a reprezen- 
Ita municipiul Rîmnicu Vîlcea 
.^«județul într-o competiție re- 
sigyblicană de elită a preluat-o 
(sportul care folosește mingea 
jle celuloid. Evenimentul cali- 
jEjcării „puștimii" vîlcene în Di
vizia A a tenisului nostru de 
masă nu a fost chiar un... e- 
veniment, nu a avut nici pe 
departe ecoul promovării fot
baliștilor în „înalta societate" 
a balonului rotund sau cîștigă- 
rii „Cupei", dar nu a trecut 
neobservat.

. Firește, tenisul de masă vîl
cean nu și-a propus să estom
peze „sportul rege", îi dă toate 
onorurile dar și cere, deocam
dată sfios, cu glas scăzut, drep
tul la o existență mai aproa
pe de măsura obiectivelor pe 
care și le-a propus. Niște oa
meni de inimă au înțeles că 
pentru angrenarea copiilor și 
ținerilor în sport trebuie în
cercat totul. Și lor le place 
(curios, nu ?) tenisul de masă. 
Am numi întîi niște părinți, 
cum sînt cei ai surorilor Mag
dalena și Cristina, două fetițe 
cu bujori în obraji și care au 
cerut antrenorului Viorel Ma
teescu să le pună pe jăratec 
și, fie că scoate sau nu cam
pioane mondiale din vreuna, 
să le deprindă cu mișcarea. Am 
numi apoi niște cadre didac
tice eu un orizont larg, care 
înțeleg să-și rupă — cum se 
spune — de la gură, adică să

FINALE!
se termine în cursul zilei de 
joi, cînd vom cunoaște cîștigă- 
torii. Sîntem însă în măsură să 
menționăm unele comportări 
remarcabile. De pildă rezulta
tele bune obținute in prima 
parte a concursurilor de către 
reprezentanții lașului, Argeșu
lui și municipiului București la 
atletism (60 m, înălțime și lun
gime, aruncarea mingii de oină), 
evoluția mult aplaudată a gim
nastelor reprezentînd județul 
Vaslui : Școala generală nr. 9 
Birlad — profesoară Marcela 
Călin —, rezultatele bune obți
nute la fotbal de către două 
dintre cele șapte formații par
ticipante, care au ajuns în faza 
finală : Școala generală 11 Pi
tești și Școala generală nr. 12 
din Baia Mare. Dar, rezultatele 
definitive ale finalelor desfă
șurate la Pitești, în ziarul 
nostru de miine.

Modesto FERRARINI

ii

în ordiine, la Tîrgoviște, Con
stanța, Bicaz, Suceava, Predeal, 
Cîmpina, Oradea, Slatina) în
trecerea va fi găzduită de o- 
rașul Mediaș, în zilele de 25— 
27 iunie. Iau parte 15 echipe 
ale asociațiilor sportive sindi
cale, printre care C.P.B. și Glo
ria din Capitală, Metalul Ro
man, Automatica Alexandria, 
Confecția Rm. Sărat și altele, 
precum și trei formații depar
tamentale : Universitatea Bucu
rești, Dinamo Cotroeeni și Re-

Să 
ia

mai tac h in eaz^T^di - 
trenorul Mateescu („așa e, Vio
rele. că la voi Divizia A e pe 
două serii și voi sînteți 
în cea de-a doua ?“) o face 
doar așa... Dar îl cunoaște de

PEPODIAJIL NOSTRU

Bogdan, Doru. Ovidiu, 
dau „topspin“ după 
și antrenorul aleargă 
masă la alta schiopă- 

din cauza glonțului 
care l-a primit lingă 
marea lui pasiune 

vadă în fiecare co- 
campion. I-am

mult și, cu acordul directoarei, 
profesoara Veronica Tamaș și 
a adjunctului, prof. N. Sime- 
anu, îi dă o sală superbă de 
trei ori pe săptămînă pentru 
antrenamente, iar duminică di
mineața, cîrid e cazul, pentru 
meciurile oficiale.

I-am văzut la lucru pe cei 
mai mici, la a treia lecție. Vio
rel Mateescu se făcea mic-pi- 
tic și îi învăța în joacă pe co
pii cum se lovește mingea, 
cum se stă la masă. Brîndușa, 
cea cu codițe blonde, Doina,' 
Camelia „jucau" pe rînd cu I 
antrenorul. Și antrenorul se a- | 
prindea : „O vezi pe a mică ? I 
Maria Alexandru întreagă !“\ 
Am văzut apoi grupa mijlocie. 
Marian, 
Daniel 
un an 
de la o 
tînd puțin, 
fascist pe 
Zvolen. Si 
îl face să 
pil un viitor 
văzut pe cei mari, „echipa de 
aur", cum o numește Viorel 
Mateescu și pe care îi și vede 
în prima grupă valorică a Di
viziei A. Mihaela Efrem, Mi- 
haela Ungureanu. Faustina 
Bunduc, Carmen Manole, Dan 
Tăcutu. Constantin Eugen și 
fratele său Radu sînt o mîn- 
drețe de tineri, frumos dez
voltați, din ce în ce mai pri- 
cepuți, care muncesc din greu

CUPA ZIARULUI SPORTUL»99
Vineri, sîmbătă și duminică 

velodromul din Parcul sportiv 
Dinamo va găzdui prima mare 
întrecere internațională de ci
clism a sezonului : „CUPA ZIA
RULUI SPORTUL". Competiția 
va reuni în acest an la start 
sportivi din Bulgaria, R.D.G. și 
România și se anunță deosebit 
de disputată. Pistarzii bulgari, 
ca și cei din R.D.G. sînt recu
noscu ți pentru valoarea lor în 
această ramură a sportului cu

NOI STARTURI ALE

Diaroniue, de sări- 
lungime Dorina Căti- 
de încă alti cîț-iva 

toții vor participa as-

Buda-

Bizim 
cu a- 
unora

Abia reîntorși de la Celje, de 
la Balcaniadă, și iată că unii 
dintre atleții noștri 
startul într-un
Este vorba de aruncătorii de 
suliță Gheorghe Megelea, Con
stantin Grigoraș și Carol Ra- 
duly, de aruncătorul de disc 
Iosif Naghi. de alergătoarea Lă
crămioara 
toarea în 
neanu și 
atleți. Cu 
tăzi la o reuniune internaționa
lă pe „Nepstadion" din - 
pesta.

Antrenorul Alexandru 
ne-a declarat în legătură 
ceasta nouă evoluție a 
dintre elevii săi : „Sînt mulțu
mit că Megelea a început să-și 
concretizeze prin cifre mai bu
ne intensa pregătire pe care a 
efectuat-o în vederea anului 
olimpic. Accidentul de la ge
nunchi, care-1 stînjenise o bu
nă bucată de vreme, s-a vin
decat, astfel că recordmanul 
țării se găsește astăzi în pleni
tudinea forțelor. Am convinge
rea că Megelea are toate cali
tățile care să-1 ajute să poată 
obține performanțe de 89 
chiar 90 de I voncursul
de la Budapesta îi oferă pri
lejul unei întîlniri cu valoroșii 
aruncători unguri Nemeth. Pa- 
ragi și Erdely, creditați în 
acest an eu rezultate de peste 
85 m. Alături de aceștia Mege
lea are posibilitatea chiar a 
unui nou record, superior celui 
recent, de la Celje, 84,68 m“.

vor lua
nou concurs.

CONCURSURI... REZULTATE...
• în cadrul săptămînii cultu

ral-sportive de la O'sijek (Iugo
slavia) a avut loc și ediția a 
IlI-a a competiției de marș a 
poștașilor (10 km). Victoria a 
revenit concurentului român 

NE A VILCENILOR

facă 
ar fi 
mari 
să-și

și la scoală și la antrenament, 
se sprijină reciproc, se iubesc 
și se stimează, bucurîndu-se la 
victorie și îndîrjindu-se la în- 
frîngeri, solidari și la una si 
la alta.

E drept, tenisul de masă vîl- 
cean are tot mai multi prie
teni, printre părinți și bunici, 
printre cadrele didactice. Tot 
mai mult sprijin are la orga
nele locale de partid și de 
stat. Față de ce vor să 
cei direct angajați, poate 
bine ca această secție, cu 
posibilități de dezvoltare, 
dobîndească un sediu al ei în- 
tr-una din construcțiile sau a- 
menajările în curs, cum s-a 
făcut la Buzău, la Cluj-Napo- 
ca, Ia Cugir sau în alte părți. 
Și atunci furnicarul vesel al 
copiilor n-ar mai duce manti
nelele de colo-colo și s-ar o- 
dihni și Margareta. Cine e 
Margareta ? Mașina antreno
rului Mateescu, cea care s-a 
hîrbuit în slujba tenisului de 
masă vîlcean, cărînd toate cîte 
sînt de trebuință, afișele și in
vitațiile la 
singurele de 
nicu Vîlcea.

meciurile oficiale, 
Divizia A în Rîm-

Mircea COSTEA

CONCURS DC DIRT TRACK IN CAPITA!!
Iubitorii de motociclism din 

Capitală au avut prilejul să 
urmărească pe pista de zgură 
a stadionului Metalul un con
curs de dirt-track. Protagoniș
tii — alergători de la Voința 
Sibiu, Rapid Arad, C. S. Brăila 
și Metalul București — și-au 
disputat cu ardoare șansele, dar 

MAGAZINUL UNIVERSAL „BUCUR-OBOR"
din Bucureștu 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.

pedale, iar cicliștii noștri s-au 
pregătit cu multă atenție in 
vederea alergărilor, tocmai pen
tru a putea da o replică 
mai viguroasă oaspeților.

în programul „Cupei“ au 
introduse proba de viteză, 
mărirea individuală și pe echi
pe, 1000 m cu start -de pe loc, 
cursa americană, cea cu a-dițiu- 
ne de puncte și cursa de eli
minare.

cît

fost 
ur-

ATLETILOR NOȘTRI> >
Ion Pastrama. Pe locul doi — 
Bărbiei (Iugoslavia) si pe trei 
— Mitrea (România).

• Pe stadionul Tineretului 
din București s-a desfășurat 
faza de zonă a campionatelor 
republicane ale juniorilor mari. 
Cîteva rezultate : băieți : 100 
m : D. Ionescu (Lie. 35) 11,0, 
200 m : Ionescu 22,7, prăjină : 
M. Neagu (C.S. Școlar) 4,20 m, 
greutate : M. Constantin (Pro
gresul) 14,12 m, disc : G. Con- 
stantinescu (Șc. sp. atletism) 
46,72 nr; fete : 100 m : Mari- 
nela Dobrescu (Șc. sp. atletism) 
12,5.

Finale de tenis rezervate copiilor

S-A ÎNCHEIAT concursul

REPUBLICAN DIN CAPITALĂ
S-au .încheiat întrecerile Con

cursului republican pentru copii 
(8—10 anii Tată cîștigâtoril : băieți 
(teren dimensiuni normale) : Ți
gănuș (Dunărea Galați) l-a între
cut în finală cu 3—4, 4—3, 4—2 pe 
Szabo de la Dinamo București ; 
într-una din semifinale Țigănuș 
îl întrecuse cu 4—0, 4—0, pe Oni- 
ceag de la Dinamo București ; 
teren redus : Mihnea Năstase 
(T.C.B.) — Dumitru (Tot înainte) 
4—3, 4—2-; dublu: Năstase, Comă- 
nescu (Progresul) — lancu, Du- 
mitraș (ambii Dinamo București) 
4—2, 4—0 ; fete, teren normal : 
Alice Dănilă (Dinamo București)— 
Venus Nicolae (Dunărea Galati) 
4—2, 2—4, 4—0 ; teren redus : Con- 
suela Roman (Dinamo București)
— Venus Nicolae 4—2, 4—1 ; du
blu : Aurora Nicolae (Dunărea), 
Monica Radu (Dinamo București)
— Venus Nicolae, Consuela Ro
man 4—1, 4—2

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL 
REPUBLICAN

CONSTANȚA, 23 (prin telefon). 
Pe terenurile Școlii sportive nr.

PIN TOATE SPORTURILE
CANOTAJ CAMPIONATUL RE- 

PUBLICAN DE JU- 
NIORI, faza pe București, a progra
mat în urmă cu cîtevo zile un atrac
tiv concurs pe apele lacului Herăs
trău. lată ciștigătorii : Cat. copii, 
fete : schif simplu — Didina llie 
(Șc. sp. 1), 4-(-1 v — Olimpia ; bă
ieți, schif simplu — Lucian Micu (CS 
Școlar), 4+1 v — Șc. sp. 1 ; Juniori 
II, fete : schif simplu — Daniela 
Stupcanu (CS Școlar) ; 4+1 r — 
C.N.U. ; 4+1 v — Șc. sp. 1 ; 2 f.c.
— CNU (Elena Moldoveanu — Adria
na Neagu) ; băieți, schif simplu — 
Valentin Sofian (Steaua) ; 2 f.c. — 
Șc. sp. 1 (D. Bataragă — M. Bata- 
ragă) 4 v f.c. —' Șc. sp. 1 ; 4+1 r
— Șc. sp. 1 : Juniori I, fete : schif 
simplu — luliana losif (CS Școlar) ; 
2 v — Steaua (Adriana Trăită — 
Marieta Chircev) ; 2 f.c. — Metolul 
(Maria Jugănaru — Paula Bazac) ; 
4+1 r — Șc. sp. 1 ; băieți, schif sim
plu : Dan Grigoreanu (Șc. sp. 1) ; 
2 v — Șc. sp. 1 (S. Oprea — Șt. 
Negoiță) j__2 f.c. — Steaua (V. Su- 
han — D. Nicolae) ; 4+1 r — Șc. 
sp. 1 ; Tineret, fete : schif simplu — 
Jenica Moraru (Metalul) ; 2 f.c. — 
Olimpia (Ioana Ion — Gîca Florea) : 
băieți, schif simplu — Ștefan Iulian 
(Dinamo) ; 2 f.c. — Steaua (M. Chi- 
riță — FI. Enculescu).

doar trei din cei care au evo
luat s-au dovedit într-o bună 
formă sportivă. Este vorba des
pre Marin Dobre (Metalul) — 
un tînăr de 19 ani, Alexandru 
Pîs (Voința) și Ștefan Naghy 
(Voința), care au ocupat, în 
ordine, primele trei lccuri cu 
17, 16 și respectiv 15 puncte.

Fcsfiveiltil național pionieresc (

0 REUȘITĂ MANI
SPORTIVĂ ȘI

remar- 
a X-a 
pionie- 
obligă 

felicita 
școlar

Ospitalitatea cu totul 
cabilă a gazdelor ediției 
a Festivalului național 
resc de mini baschet ne 
să începem prin a 
C.J.E.F.S., Inspectoratul „____
județean, Școala sportivă și Co
misia de baschet a județului 
Botoșani pentru felul în care 
s-au ocupat de organizarea în
trecerii. Celor aproape 800 de 
participanți li s-au asigurat 
condiții bune de cazare și de 
disputare a concursului pro- 
priu-zis, li s-a facilitat vizita
rea unora dintre principalele 
obiective turistice din județ și 
din împrejurimi (casele memo
riale Mihail Eminescu din Ipo- 
tești și George Enescu din Do- 
rohoi, fabrica de sticlă „Crista
lul" din Dorohoi, mînăstirile 
Putna, Voroneț, Sucevița, Dra- 
gomirna etc.). în cinstea mini- 
baschetbaliștilor Casa de cultu
ră din Botoșani a prezentat în 
incinta modernului cinemato
graf „Unirea" un frumos spec
tacol de poezie patriotică, mu
zică populară și ușoară, iar 
comisia de organizare a Festi
valului a expus două intere-

sânte și u 
subiect te 
poate spu: 
de altfel 
au avut 1 
ale Festiv 
le-au fost 
sibilități c 
rilor spori 
tere a fri

tural.
Cît priv 

tivă, vom 
registrat 
nătățire v 
patru cati 
Multi dint 
liști au d< 
sușit deșt 
din execu

tură, de < 
cu eojisoc 
K,ză ale
„dă și di 
este și

2 din localitate și la baza „Nep- 
tun“ din Mamaia au început în
trecerile Campionatelor naționale 
rezervate copiilor. Iau parte pes
te 170 de concurent! din Capitală 
(Școala sportivă Steaua, Progre
sul, T.C.B., Tot înainte, Dinamo. 
Școala sportivă nr. 2), precum și 
din municipiul gazdă, Cluj-Napo- 
ca, Timișoara, Oradea, Deva, Tg. 
Mureș, Galați, Brașov etc.

In general, favoriții au cîștigat 
în primele tururi, remareîndu-se, 
la fete, categ. 11—12 ani, evoluția 
bună a Danielei Nemeș (Progre
sul), Luminiței Sălăjan (Cluj-Na- 
poca), Nadiei Becherescu (Timi- 
șoaraj ș.a. La băieți au evoluat 
satisfăcător Radu Indoleanu (Cluj- 
Napoca), Robert Klug (Dinamo 
București) și alții. Citeva rezul
tate : fete, 11—12 ani : Cristina 
Cazacliu (Steaua) — Cristina Ciu- 
dan (Dunărea Galați) 6—1, 6—0 ; 
Luminița Sălăjan — Daniela Moi
se (Steaua) 6—0, 6—1 ; Liliana 
Pop (Cluj-(Napoca) — .Roxana Pa
triciii (Școala sportivă 2 Constan
ța) 6—0, 6—0. întrecerile continuă.

selecțieMtț 
în acost ■ < 
destul de 
1,75 m și 
între 1,70 1 
că vîrsta 
este cupri 
Un mode 
baschet m 
de finala 
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formația I 
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nunat frd 
tivalului. |

Cornel POPA — coresp. jud

21 p,
3. A.

TREIA

CICLISM AMIAZA^ veS 
mul Dinamo a găzduit competiția 
pentru juniori ,,Cupa speranțelor", 
concurs în cadrul căruia au luat star
tul și seniori, lată rezultatele : Viteză
— juniori mici : 1. I. George (Șc. 
sp. 2) 12,8, 2. T. Fîciu (Șc. sp. 1), 
3. M. Marian (Șc. sp. 2) ; viteză — 
juniori mari : 1. FI. Nedelcu (Stea
ua) 13,0, 2. N. Ștefan (Steaua), 3. 
A. Lungu (Șc. sp. 1) ; adițiune de 
puncte — juniori mici : 1. M. Manole 
(Șc. sp. 2), 2. Gh. Briceag (Șc. sp. 
1), 3. L. Marian (Steaua) ; adițiune 
de puncte — juniori mari : 1. A. Lun
gu (Șc. sp. 1), 2. N. Ciobanu (Șc. 
sp. 1) ; adițiune de puncte — seni
ori : 1. M. Ferfelea (Steaua) 
2. A. Telegdi (Steaua) 15 p, 
Tănase (Steaua) 13 p.

KARTING «*DE AETAPA a campio
natului republican de karting care 
urma să aibă loc la Constanța în 
zilele de 26—27 iunie s-a amînat pen
tru 3—4 Iulie. Concursul urmează să 
se desfășoare pe pista asfaltată din 
portul Tomis.
LUPTE CLUBUL nicolina iași 

a organizat un turneu in
ternațional de lupte libere și greco- 
romane la care au participat selec
ționatele orașelor Haskovo (Bulgaria), 
Chișinău (R.S.S. Moldovenească) și 
lași. La lupte libere, sportivii din 
Chișinău au dominat concursul, acu- 
mulînd 20 de puncte ; locul 2 lași
— 17 p, 3. Haskovo — 15 p. întrece
rile de greco-romane au evidențiat 
superioritatea luptătorilor localnici, 
învingători la opt categorii. (T. TRM- 
CA — coresp.)

POLO ,N ULT,MA ETAPĂ a tu
rului Diviziei A de polo, 

Seria B, duminică s-au înregistrat ur
mătoarele rezuftate : Mureșul Tg. Mu
reș — Ind. linii Timișoara 6—3 (2—1, 
2—2, 1—0, 1—0). Au marcat Lucaci 2, 
Kovacs 1, Szarvadi 1, Nagy 1 și Da- 
roezi 1 pentru Mureșul, “ .
Bondărău 1, Pițigoi 1 și Muntean 1. 
C.S. Școlarul București — Rapid Arad 
6—4 (0—1, 3—1, 1—1, 2—1). Au în
scris : Niculae 3, Boga 2 și Chivăran 
1 pentru Școlarul, Leslay 2, Capotes- 
cu și Szuhanek cîte 1 pentru Rapid 
Arad (D. DIACONESCU — coresp.).

respectiv,
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CIȘTIGUI 
SPC

RUGBY UN NOU MECI DE BA*RAJ pentru promovarea în 
divizia secundă s-a disputat la Alba 
lulia între Motorul Arad și IPG Plo
iești. Au cîștigat arădenii cu 7—6 
(4—3). (I. FILIPESCU, coresp.).

Categd 
103,80 vd
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1542,55
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SFERTURILE DE FINALA

ALE „CUPEI ROMÂNIEI44
STEAUA-RAPID 2-0 (2-0)

în virtutea tradiției, aproxi
mativ 40 000 de spectatori au 
fost prezenți ieri pe stadionul 
„23 August" 
meciul Steaua — 
istoria de anul 
giuleștenii i-au 
„roș-albaștri", în 
Cupei, nu s-a 
Normal, anticipările care indi
cau ca mari favoriți pe actu
alii campioni s-au adeverit. 
Steaua a cîștigat cu lejeritate 
această partidă, al cărei scor 
final, după numărul de ocazii 
avute, ar fi putut să fie mai 
substanțial. Această lipsă de 
accelerație a echipei antrena
te de Jenei și Creinieeanu s-a 
datorat, probabil, și faptului 
că adversara nu i-a creat prea 
mari probleme.

în primul minut a fost o... 
seînteie rapidistă — Manea, 
din fază fixă, l-a... arcuit pe 
Iordache, care a trimis balo
nul, de la rădăcina barei, în 
corner. După aceea, campioa
na a manevrat cursiv prin co
loana vertebrală a echipei (Ion 
Ion — Iordănescu — Dumitru— 
Răducanu), a pus în... priză 
cele două rapide extreme și 
golul a început să plutească 
la poarta lui Ioniță. Iordănes
cu (min. 8) zdruncină bara cu 
șutul său, Troi (min. 10. 13) 
este aproape de concretizare, 
dar punctul va fi realizat în 
min. 16. Atunci, Niță, cam pe 
la 20 metri, l-a faultat pe Ră
ducanu, DUMITRU a executat 
magistral la vinclu, mingea ri- 
coșînd din stilpul din dreapta 
porții rapidiste in colțul opus; 
1—0. Rapid încearcă o ripostă 
mai viguroasă, dar minuni nu

pentru a urmări
Rapid. Dar 

trecut, cînd 
eliminat pe 
semifinalele 

mai repetat.

se pot întîmpla. echipa nu 
poate să aibă alt registru de 
joc, diferit față de cel pres
tat în campionat. M. Stelian 
(min. 33) încearcă un șut cu 
boltă de la marginea careului, 
Iordache, însă, agață balonul 
în ultimă instanță. Steaua șar
jează 
Ioniță 
merar 
nescu, 
splendida cursă a lui Zamfir 
să nu fie materializată de ni
meni — balonul centrat de a- 
cesta plimbîndu-se prin fața 
porții rapidiste. Trei minute 
mai tîrziu, se produce o in
fracțiune în careul feroviarilor 
(Iordănescu este împiedicat vi
zibil de Niță și FI. Marin), iar 
în minutul următor, la pasa 
lui Kăducanu, in diagonală, 
TROI șutează în colțul scurt : 
2—0.

în repriza secundă nu se 
mai întîmplă nimic deosebit, în 
afara altui șut în bară (min. 
65 — Răducanu) și a două si
tuații feroviare de a marca 
„golul de onoare" (min. 67 și 
87 — Manea, al doilea șut 
nimerind bara). Victorie fără 
drept de apel.

Arbitrul Fr. Coloși a condus 
următoarele formații :

STEAUA : IORDACHE — 
Anghelini, Agiu, Sameș (min. 
69 Zahiu), Vigu — ION ION, 
IORDĂNESCU, DUMITRU — 
TROI, Răducanu, ZAMFIR.

RAPID : Ioniță — Pop, Niță, 
FI. Marin, Popa (min. 46 Sa- 
vu) — ANGELESCU, M. Ste
lian (min. 53 Neagu), PETCU— 
Leșeanu, Rontea, MANEA.

Stelian TRANDAFIRESCU

cu ușurință din nou ; 
(min. 39) blochează te
la picioarele lui Iordă- 
pentru ca în min. 40

rile efectuate de antrenorul T. 
Bone, care i-a introdus in te
ren pe Fazekas și Gligore, pen
tru a spori forța ofensivă a e- 
ohipei. Gălățenii vor continua, 
insă, să rămînă la cîrma jocu
lui, construind cu calm și in
geniozitate atacuri pe direcția 
porții lui Nagel. Și, firesc, tot 
ei vor fi aceia care vor înscrie : 
în min. 50, GEORGESCU va 
sancționa prompt o gravă eroa
re a apărării adverse, inajorind 
seorul la 2—0. Partida pare ju
cată. A.S.A. face mari eforturi 
să recupereze handicapul celor 
două goluri, atacînd cu toată 
echipa, dar, neglijind apărarea, 
permite formației gălățene să 
contraatace foarte periculos. în 
min. 84, echipa din Tg. Mureș

va reuși să înscrie prin Both II 
un gol perfect valabil, anulat 
de arbitrul N. Cursaru, care 
două minute mai tîrziu va refu
za galățenilor un 11 metri clar, 
la un fault în careu comis asu
pra lui Marinescu.

Arbitrul Nicolae Cursaru a 
condus următoarele formații :

C.S.U. : Tănase — PASCUA- 
LE, OLTEANU, Marta, ȘARPE 
— Păunescu (min. 80 Cotigă), 
Bejenaru (min. 84 Gogan), 
GEORGESCU — CRAMER, 
MARINESCU, Dobre.

A.S.A. : Nagel — Kortesi, 
Kiss (min. 52 GLIGORE), Ispir, 
Onuțan — VARODI (min 46 
Fazekas), Naghi, — Boloni 

Marton, Pislaru, Both II.
Mihai IONESCU

F. C. BIHOR - F. C. ARGEȘ 1-0 (1-0)

UNIV. CRAIOVA - SPORTUL STUDENȚESC 2-1 (1-1)
PITEȘTI, 23 (prin telefon). Sta

dionul din localitate a găzduit 
cea mai echilibrată, aprioric cin- 
tărită, partidă a sferturilor de 
finală. Păcat că o ploaie toren
țială, care n-a contenit decît la 
pauză, a influențat desfășurarea 
partidei în prima sa jumătate. An
ticipările s-au confirmat pe deplin 
la Pitești : s-a angajat o între
cere puternică pentru victorie, 
echipa calificată nefiind cunos
cută decît cu 80 de secunde îna
intea fluierului final. Au câștigat 
cr slovenii, 
realist și 
partidei, 
reșteni au . 
dominat mai

a 1 
al întîlnirii,

care au atacat mai 
mai decis în finalul 
deși studenții bucu- 

fost aceia care au 
mult. De altfel, 

acesta a fost aspectul ge
neral al întîlnirii, elevii antre
norului Angelo Niculescu efec- 
tuînd cunoscutul și exactul lor 
joc pozițional, căruia echipa pre
luată de luni dimineață de an
trenorul Constantin Teașcă i-a 
răspuns prin acțiuni mai scurte, 
dar viguroase. După ce craio
venii au deschis scorul în min. 
21, ia o acțiune a lui Bălăci, 
concretizată de CRIȘAN. Sportul 
studențesc a insistat mai mult, 
sesizînd și împrejurarea că 
Universitatea Craiova se retră
sese pe poziții mai defensive. în 
aceste condițiuni, finalul repri
zei a aparținut bucureștenilor, 
care au și egalat, in min. 39, 
la un corner executat de Tănă-

sescu, OCT. IONESCU reluind 
prin foarfecă în plasă.

Partea a doua a întîlnirii, mai 
puțin bogată în faze de poartă^ 
a arătat pe Sportul studențesc 
mai aproape de poarta lui Lung, 
dar fie apărătorul buturilor cra- 
iovene, fie fundașii săi au reușit 
să evite golul. Cînd partida pă
rea să se îndrepte spre prelun
giri, în min. 89, în plină domi
nare a bucureștenilor, DAȘCU, 
jucător specializat în „K.O..-uri 
de final", a fructificat min
gea trimisă de Crișan, aflat ia 
capătul unei insistente curse. în 
acest fel s-a încheiat un meci 
foarte echilibrat, de mare luptă, 
în care victoria a surîs formației 
care a știut să speculeze mai 
bine greșelile apărării adverse, 
așa cum a fost cazul la golul 
victoriei craiovene.

Arbitrul C. Ghiță 
condus următoarele

UNIVERSITATEA
LUNG — Negrilă. Constantinescu, 
DESELNICU, Berneanu — Do- 
nose, ȘTEFANESCU, BALACl — 
CRIȘAN. Nedelcu II (min. 84 
Dașcu), Cămătaru.

SPORTUL STUDENȚESC : Ră
ducanu — TANASESCU, Ciuga- 
rin, Grigore, Manea — CAZAN, 
OCT. IONESCU, RADULESCU 
(min. 89 Cassai) — Petreanu, M. 
Sandu, Grosu.

Eftimie IONESCU

TG. MUREȘ, 23 (prill telefon). 
Antrenorul echipei F. C. Bihor, 
Robert Cosmoc, și-a aruncat îna
inte de meci ochii pe formula 
de joc piteșteană. Constatînd că 5 
titulari (Dobrin, Ivan. Olteanu, 
Dumitrescu, Bărbulescu, aflați în 
sesiunea de examene sau acci
dentali) sînt înlocuiți de rezer
ve anonime, privirea i s-a în
negurat. „Totdeauna e greu să 
lupți cu tineri care aspiră Ia 
titularizare", a gîndit el cu voce 
tare. Și. într-adevăr, F. C. Bihor 
a obținut o calificare dificilă,, cu 
scor minim, pe care l-a realizat 
prin GHERGHELI (min. 21), din- 
tr-o poziție de ofsaid nesemna
lizată de tușierul Gh. Jucan (Me
diaș), și l-a apărat cu îndîrjire, 
cu emoții, pînă la fluierul final.

Prima jumătate de oră a apar
ținut orădenilor. Jocul lor n-a 
avut cursivitate, dar prospețimea 
fizică proprie echilibrului de 
partidă și plusul de gabarit i-a 
impus pe bihoreni, care au do
minat teritorial. Replica pite steni
lor. cu dublare prudentă a liniei 
de fundași prin retragerea mij
locașilor, cu contraatacuri rare 
inițiate de Iovănescu și prelun
gite de Radu II și Roșu, s-a do
vedit neeficientă. Șutul lui Roșu, 
însă (min. 40), de o rară vio
lentă. parat bine de Albu, avea 
să constituie . semnalul unei con
traofensive susținute, pentru re
cuperarea handicapului.

Repriza a doua a schimbat net 
raportul de forțe din teren. Sur
prinzător, F. C. Bihor se predă 
fizic, cedînd spațiul de joc, ba- 
ricadîndu-se în preajma careului 
său. Doar Ghergheli. rămas în 
față, alimentat vag cu mingi de 
M. Marian, avea să simbolizeze 
ambiția în atac a unei echipe 
constrânsă să apere un avantaj 
fragil. Este perioada marilor ra
tări piteștene (min. 55. Toma — 
lovitură imprecisă cu capul ; 
min. 66, Radu III — șut peste 
poartă din poziție bună ; min- 
70. Radu II — ezitare în apropi
erea porții) și a unor momente 
de panică pentru Albu. care va 
face fată cu greutate cîtorva 
mingi aeriene. Impresia finală 
pentru cei 2 000 de spectatori a- 
flați în tribunele stadionului „23 
August44: nivel tehnic medio
cru, prestație inconstantă, colec
tivă și individuală, pe parcursul 
celor 90 de minute.

Arbitrul N. Rainea (Bîrlad) a 
condus următoarele formații :

F. C. BIHOR : Albu — P. Ni
colae. Bigan, LUCACII. Popovici — 
M. MARIAN, E. NAGHI. A. Na
ghi (min. 72 Bisoc) — Ghergheli, 
Florescu, Georgescu.

F. C. ARGEȘ : Ariciu — Zam
fir, Stancu, Stan. MOISESCU — 
Mustățea, Toma. Iovănescu (min. 
70 D. Popescu) — Radu III, 
RADU II, ROȘU.

Ion CUPEN

Turneul International
J

de la Paris
PARIS 23 (Agerpres). în pri

mul meci al turneului interna
țional de fotbal de la Paris, o 
selecționată europeană, din 
care a făcut parte și jucătorul 
român Dudu Georgescu, a în
trecut cu scorul de 3—2 (1—2) 
selecționata olimpică a Bra
ziliei. Comentatorul agenției 
France Presse subliniază repli
ca foarte bună dată de ama
torii brazilieni, care au sedus 
publicul parizian prin vivaci
tatea jocului și tehnica bine 
cizelată. Condusă cu 2—0 la 
un moment dat, selecționata 
europeană, antrenată de Ște
fan Covaci, a dominat în re
priza secundă, punînd în va
loare experiența jucătorilor 
săi. Au marcat pentru selec
ționata europeană Bremner 
(min. 40), Dudu Georgescu 
(min. 64), Bianchi (min. 86). 
Golurile echipei braziliene au 
fost marcate de Jarbas (min. 
17) și Erivelto (min. 26).

Iată componența selecționa
tei europene : Petrovici, Sur- 
bier, Spiegel, Van Hanegem, 
Jordan, Bremner, Spiegler, 
Georgescu. Bianchi. Keegan, 
Rensenbrinck.

în cel de al doilea joc e- 
chipa braziliană Fluminense a 
învins cu scorul de 2—0 (1—0) 
formația Paris St. Germain. 
Cele două goluri au fost înscri
se în min. 23 și 55 de inter
naționalul Rivelino.

în urma acestei victorii, e- 
chipa Fluminense s-a calificat 
pentru finala turneului în care 
va întîlni o selecționată euro
peană.

Ieri, In Divizia D 

METALUL BUCUREȘTI - 
METROM BRAȘOV 2-2 (1-0)

Stadionul Metalul din Capitală 
a găzduit, ieri, partida Metalul 
București — Metrom Brașov, din 
cadrul etapei a XXXIV-a a Divi
ziei B, seria a H-a. După o în
trecere viu disputată, echilibrată, 
meciul s-a încheiat cu scorul de 
2—2(1—0). Golurile au fost mar
cate de Prodan (min. 10), Geor
gescu (min. 88) pentru Metalul, 
respectiv Bălan (min. 49 si 80). 
A arbitrat Al. Ghigea (Bacău). 
(George ROSNER — coresp.).

La Timișoara: La Piatra Neamț:

(Brașov) a 
formații : 
CRAIOVA :

Iul de 
lofonul 
Icîștiguri a 
qț|ii.

p AL VA
DURI IN 
Ie mărci, 
Irumoase 
I IN BANI.

I 1.750.000
IAL

C.S.U. GALATI - A. S. A
PLOIEȘTI, 23 (prin telefon), 

încercînd a atenua concurența 
televiziunii, organizatorii au a- 
vut inspirația de a programa 
„în deschidere" o partidă ami
cală Petrolul—Prahova (scor :
4—3 pentru echipa antrenată de 
V. Stănescu). în acest fel, în 
tribunele stadionului ploieștean 
au luat loc aproximativ 8 000 
de spectatori, care au fost mar
tori ai unei surprinzătoare, dar 
meritate victorii a divizionarei 
B, antrenată de I. Zaharia. Me
ciul a început în nota de domi
nare a formației gălățene, care 
a acționat 
și apărare, 
de minute 
creîndu-și 
a înscrie.

TG. MUREȘ 2-0 (1-0)

bine grupată în atac 
a avut în primele 45 
permanent inițiativa, 
numeroase ocazii de 
una dintre acestea

fiind transformată în gol în 
min. 18, atunci cînd MARINES
CU, scăpat singur pe contraatac, 
a făcut o cursă de 
la capătul căreia a 
tr-un șut frumos : 
s-a lăsat surprinsă 
vîntat al adversarilor, a comis 
numeroase greșeli tehnico-tac- 
tice, acțiunile sale de atac pur- 
tînd adeseori amprenta lipsei de 
decizie și a întîmplării. O sin
gură dată mureșenii vor con
strui în prima repriză o fază 
de fotbal veritabil, în min. 43, 
cînd șutul lui Boldnl a trecut 
de puțin peste poarta apărată 
de Tănase.

Era de așteptat ca după pau
ză A.S.A. să încerce a se im
pune, mai ales după schimbă-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 27 IUNIE 1976 O NOUA TRA

GERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES- 
OLIMPIC

Aceasta tragere atribuie autoturis
me „Dacia 1300" și „Skoda S 100", 
excursii în URSS, Ungaria, Grecia și 
Turcia, cîștiguri în bani.

Se extrag în total 44 de numere în 
8 extrageri.

Numai variantele de 15 lei partici
pă la toate extragerile.

MARȚI 29 IUNIE 1976 SE ORGANI
ZEAZĂ TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO

Se acordă : AUTOTURISME.
EXCURSII PESTE HOTARE Șl CIȘTI- 
GURI FIXE Șl VARIABILE IN BANI.

Participînd cu cit mai multe varian
te la cele două trageri excepționa
le Pronoexpres și Loto aveți mari 
șanse de cîștig.

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 23

30 de metri, 
înscris prin- 
1—0. A.S.A. 
de jocul a-

EXTRASE LA 
PRONOEXPRES 
IUNIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.399.180 lei.

Extragerea I :
27 43 22 45 34 24

Extragerea a Il-a :
38 32 11 26 42

Plata cîștigurilor de la aceas
tă tragere se va face astfel : 
în municipiul București de la 
1 iulie pînă la 25 august a.c., 
în țară de la 5 iulie pînă la 25 
august 1976 inclusiv.

0 „RECOLTĂ", TOTUȘI, SĂRACA...
Steaua și Dinamo, echipele care au știut să-și 

dozeze cel mai bine eforturile pe durata celor 
șapte zile ale turneului final al campionatului 
republican de juniori, timp în care au avut de 
susținut patru partide dificile, s-au calificat, pe 
deplin meritat, în semifinala zonei de la Timi
șoara. Ambele au știut să joace derby-urile cu 
F.C. Baia Mare și, respectiv, „U“ Cluj-Napoca. 
Un rezultat de egalitate nu le-ar fi fost sufi
cient pentru calificare. în. consecință, au jucat 
pentru victorie — deci ofensiv — și au cîștigat. 
Vioara întîi a semifinalei a fost echipa Steaua, 
care a început campionatul cu antrenorul Ion 
Voinescu, din retur fiind pregătită de Vasile Za- 
voda și Bujor Hălmăgeanu (medic — Marcel 
Georgescu). Steaua s-a prezentat cu un „11“ în
chegat, cu cîteva individualități mai bine pro
nunțate.

Meciurile de la Timișoara, cu mici excepții, 
au fost de un nivel tehnic și spectacular accep
tabil. S-a jucat cu multă ar
doare. De altfel, echipele 
s-au împărțit în două cate
gorii. Unele care au mizat 
totul pe forță, elan, dăruire 
în joc (F.C. Baia Mare, „U“ 
Cluj-Napoca, Dinamo Slati
na) și altele care au avut 
ca principal atu jocul com- 
binativ, calculat, economicos 
(Steaua, U.T.A., Dinamo), 
îmbinarea între cele două ca
racteristici ar fi dat un „11“ ideal. Iată și jucă
torii remarcați, cei care, atent îndrumați, pot 
evolua în eșaloanele superioare : Fetcu, Greaca 
și Constantinescu (Steaua), Căpățînă și Bălan 
(Dinamo), Lupău și Deaconu (F.C. Baia Mare), 
Ferenczi și Bcrindei („U“ Cluj-Napoca). Prezent 
la meciuri, antrenorul federal Constantin Arde- 
teanu și-a notat, pentru a convoca la loturile de 
juniori, șapte nume : Mureșan și Săbăslai (F.C. 
Baia Mare), Hirmler și Leșan (U.T.A.), ȘOmă- 
nescu (Dinamo) și două... cunoștințe mai vechi, 
Ștefan Popa (Steaua) și Ionel Dobrolă („U“ Cluj- 
Napoca). „Dacă ținem eont de faptul că doar 
ultimii doi prezintă certitudini, „recolta" obți
nută de la cele opt echipe prezente la Timișoara 
mi se pare, totuși, săracă" — afirma antrenorul 
reprezentativei de juniori. F.C. Baia Mare — 
Dinamo Slatina, Steaua —• U.T.A., „U“ — Dinamo 
București, Steaua — F.C. Baia Mare și, bineîn
țeles, semifinala. Steaua — Dinamo București, au 
fost meciurile care au obținut calificativele cele 
mai mari, cele care au plăcut cel mai mult 
spectatorilor aflați în tribune. Și ajungînd la... 
tribune, la terenuri, ajungem implicit la organi
zatorii turneului. Acestora (C.J.E.F.S. Timiș, 
prim-vicepreședinte — Ion Bușe, metodist cu 
problemele fotbalului — Gheorghe Talianu) tre
buie să le acordăm, fără rezerve, nota maximă. 
Deoarece au făcut tot posibilul pentru a aduce 
în prim-plan meciurile juniorilor, programîndu-le 
pe cele mai bune stadioane timișorene („1 Mai", 
U.M.T., C.F.R.), în cuplaj cu partide din Divi
ziile A, B și C.

Laurențiu DUMITRESCU

Considerații pe marginea 
turneului iinal al campionatului 

de juniori

0 FLOARE... DOUĂ FLORI
Zona de la Piatra Neamț a turneului final al 

campionatului republican de juniori a fost soco
tită valoric, chiar din start, sub nivelul aceleia 
disputată în orașul de pe Bega. Și aceasta pen
tru că grupul celor opt echipe participante (Lie. 
de fotbal Bacău, A.S.A. Tg. Mureș, Rapid Buc., 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — seria I ; S.C. Bacău, Spor
tul studențesc, St. roșu Brașov și Chimica Tirnă- 
veni — seria a Il-a) cuprindea, în comparație 
cu cel de la Timișoara, un număr redus de 
formații cu pretenții de a lupta pentru întîietatc. 
Ceea ce s-a și confirmat de altfel, în final, fapt 
relevat și de observatorul federal Florin Du
mitrescu, care aprecia că, în ansamblu, zona de 
la Piatra Neamț a oferit satisfacții minore atit 
pe planul întrecerii propriu-zise, al calității jocu
rilor, cit și în privința apariției unor jucători 
noi capabili să îmbogățească baza de selecție 
pentru lotul național de juniori. Excepții au fost 
foarte puține. Și acestea au putut fi considerate 

— cu oarecare îngăduință 
— S.C. Bacău, Lie. de fotbal 
din același oraș și, în parte, 
A.S.A. Tg. Mureș.

Calificarea celor două for
mații băcăuane in semifi
nalele zonei de la Piatra 
Neamț a constituit, așadar, 
o consecință firească a unei 
selecții valorice colective, o- 
biective și nu efectul con
juncturii. Lucru demn de 

reținut, gindindu-ne că lupta pentru un
loc în finala pe țară s-a dat, totuși,
între cele mai bune două formații din cele 
opt ale zonei. Iar meritul de a fi ajuns în 
această postură revine, după părerea noastră, 
în cea mai mare măsură antrenorilor, care s-au 
ocupat cu seriozitate, competență și pasiune de 
pregătirea tinerilor fotbaliști componenți ai lotu
rilor respective. De o parte, S.C. Bacău, condusă 
de prof. C. Anghelache, un „11“ foarte tînăr 
(majoritatea jucătorilor mai au încă doi ani de 
juniorat) și disciplinat, practicînd un- joc aerisit, 
cu execuții tehnice din mișcare și cu o putere 
de luptă remarcabilă, din rindul căruia merită 
a fi sublimați Postăvaru, Agachi, Pandichi, Du- 
mea și Solomon. De partea cealaltă, Lie. de fot
bal Bacău — învinsă după executarea loviturilor 
de la 11 m —, avînd la cîrmă pe prof. Gr. Si- 
chitiu, o formație bine închegată fizic și tactic, 
cuprinzind jucători cu reale perspective ca Du- 
mitrașcu, Cobuz, Ciocan și Antihi.

La Piatra Neamț, deci, doar două echipe, am
bele din Bacău, au depășit nivelul mediocrității. 
Un procent cu totul nesatisfăcător, care obligă 
la serioase reflecții și mai ales la măsuri 
menite să ofere garanția unor rezultate su
perioare in sfera de activitate a schimbului 
de miine.

I. MIHA!



ta Sinaia START ÎN TURNEUL
INTERNAȚIONAL FEMININ DE ȘAH
■în sala Casei de cultură din 
Sinaia începe astăzi tradiționa
lul turneu internațional de șah 
al României.

în fruntea invitatelor de 
peste hotare se situează cam
pioana Ungariei, Maria Ivanka, 
creditată cu un coeficient Edo 
de peste 2 300 de puncte, cali
ficată în turneele interzonale 
din cadrul campionatului mon
dial feminin. Alături de ea se 
remarcă tinerele jucătoare 
Elena Ahmîlovskaia (U.R.S.S), 
Borislova Borisova (Bulgaria), 
Marion Worch (R.D.G.), Eva 
Hojdarova (Cehoslovacia), pre-

cum și experimentata maestră 
iugoslavă, Tereza Stadler.

Țara noastră este reprezen
tată de maestrele internațio
nale Elisabeta Polihroniade, 
campioană națională, Margare
ta Teodorescu și Rodica Rei- 
cher, maestrele Eleonora Go- 
gâlea, Elena Răducanu și Lia 
Bogdan, candidata de maestră 
Emilia Chiș. Se așteaptă con
firmarea de participare din 
partea unei jucătoare poloneze, 
în cazul cînd ea nu va sosi, 
urmează să joace în turneu 
tînăra șahistă ploieșteancă 
Viorica Ilie.

Campionatele europene de lupte libere pentru juniori

POZNAN, 23 (prin telex). 
Marți, în sala „Arena" din lo
calitate au început întrecerile 
campionatelor europene de lupte 
libere rezervate juniorilor la 
care participă cei mai buni 
luptători ai Continentului, care 
n-au împlinit vîrsta de 20 de 
ani. Partidele din primele două 
tururi, disputate ieri și azi (n.r. 
marți și miercuri), au scos in 
evidență calitățile fizice și cu
noștințele tehnice ale unor 
sportivi români, dar și slaba 
pregătire a altora. De pildă, în 
timp ce L. Spânelor (62 kg), V. 
Stănescu (68 kg) și I- Ivanov 
au obținut numai victorii îna
inte de limită, intrînd în turul 
trei fără nici un punct penali
zare, alți patru reprezentanți ai 
țării noastre au părăsit con
cursul după două tururi, fără 
să reușească vreun succes : V. 
Brînză (48 kg), I. Broască (74 
kg), FI. Arsene (82 kg) și V. 
Pușcașu (100 kg).

L. Șandor l-a fixat cu ume
rii pe saltea pe finlandezul 
Overmak, iar apoi l-a învins 
prin descalificare pe bulgarul 
Todorov. Deși condus la puncte 
de polonezul Kilinski, tînărul 
nostru reprezentant^ V. Stănescu 
a reușit în final să-1 fixeze în 
tuș (min. 7), în urma unui tur 
de cap executat cu precizie. 
Același rezultat l-a obținut 
Stănescu și în meciul următor, 
cu Gunelas (Grecia), pe care

l-a făcut tuș in min. 7. Tot cu 
două succese înainte................
a încheiat primele 
I. Ivanov (90 kg). El 
prin tuș pe grecul 
francezul Court.

A. Șuteu (52 kg), după o în- 
frîngere prin descalificare în 
fața lui Thiel (R.D.G.), l-a de
pășit categoric la puncte pe 
iugoslavul Sarov. E. Radu (57 
kg) are acum 4 puncte penali- 

ca urmare a înfrîngerii

de limită 
tururi și 
i-a învins 
Pozidis și

zare
prin tuș în partida cu Gokdo- 
gan (Turcia), după ce în pri
mul _
tuș pe italianul Bastiani. Greul 
A. Ianco, deși a fost învins prin 
tuș în primul tur de bulgarul 
Atanasov, se menține în lupta 
pentru locurile fruntașe în urma 
victoriei prin descalificare rea
lizată în întîlnirea cu maghia
rul Kalman.

Horia CRISTEA

meci îl învinsese tot prin

La Bydgoszcz, în cadrul 
„Memorialului Kusocinski", I- 
rena Szewinska (Polonia) a 
alergat 400 m în 49,75, îmbu
nătățind cu două sutimi de 
secundă recordul mondial al 
Christinei Brehmer. Alte re
zultate : 3 000 m ob — Lisosvki 
(U.R.S.S.) 8:22,8, 2. Tomasze-
wiez (Polonia) 8:25,4, 3. Vasile 
Bichea (România) 8:26,0 (record 
personal) ; lungime — Cybulski 
(Polonia) 8,09 m ; înălțime — 
Wszola (Polonia) 2,25 m (re
cord) ; prăjină — 
(Polonia) 5,50 mj 
Mamontov ( 
feminin : 
(Polonia) 
țime — 
1,86 m.

La Oslo, norvegianca 
Weitz-Andersen 
propriul record 
3 000 m, alergînd 
8:46,6 în 1975).

în concursul de

Kozakiewicz 
_,_j in, 1 500 m — 

(U.R.S.S.) 3:38,2;
100 mg — Rabsztyn 
12,69 (record) ; înăl- 
Sundquist (Finlanda)

Grete 
și-a corectat 

mondial la 
8:45,4 (v.r.

selecție pen-

tru J. O. al atleților americani, 
la Eugene (Oregon), Dave Ro
berts a stabilit un nou record 
mondial la săritura cu prăjina 
cu 5,70 m. Vechiul record era 
de 5,67 m 
cu o lună în urmă de com
patriotul său Earl Beli. Alte 
rezultate : 200 m — Hampton 
20,1 (Steve Williams, acciden
tat, nu a luat startul) ; 800 m
— Wohlhuter 1:44.78 (cel mai 
bun rezultat mondial al anu
lui) ; disc — Mac Wilkins 
68,32 m... 3. Jay Silvester 64,75 
(va participa pentru a 4-a oară 
la J.O.) ; 400 mg — Ed Moses 
48,30 (record) ; feminin : 100 m
— Brenda Moorehead
(vînt favorabil) ; 800 m — Ma
deline Manning-Jackson 1:59,81.

La Helsinki, Tatiana Kazan- 
kina (U.R.S.S.) a alergat 1 500 m 
în 4:02,81, cea mai bună per
formanță mondială a sezonului. 
Pe locul 2 — Nina Holmen
(Finlanda) 4:08,3 — record.

și fusese realizat

11,07

INTERZONALUL" DE
MANILA (Agerpres). — După 

o zi de repaus, turneul inter
zonal de șah de la Manila a 
fost reluat cu partidele rundei 
a 7-a, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Panno
— Byiasas 1—0 ; Polugaevski
— Hort 0—1 ; Torre — Spasski 
remiză ; Pachman — Browne 
remiză ; Tan Lian — Mecking 
0—1. Partida Florin Gheorghiu
— Miguel Quinteros a fost a- 
mînată. în runda
Gheorghiu — Țeskovski, Spasski
— Mariotti și Balașov — Har-

a 8-a :

U.R.S.S. CAMPIOANĂ EUROPEANĂ LA FOTBAL (tineret)
MOSCOVA 23 (Agerpres). 

— Ieri, în meci retur, contînd 
pentru finala campionatului 
european de fotbal rezervat e- 
chipelor de tineret reprezen
tativa U.R.S.S. a învins cu 
2—1 (2—0) formația Ungariei, 
cucerind trofeul. în primul joo 
rezultatul fusese egal : 1—1.

FIȘIER
ANTONIN ONDRUS (Cehoslovacia)

FOTBAL

• într-un meci amical, dis- 
' putat la Budapesta, formația

locală M.T.K. a învins echipa 
spaniolă Valencia cu 2—1 (1—1), 
prin punctele înscrise de Ta
kacs (min. 20) și Borso (min. 
48), respectiv Benito (min. 10).

• Rezultate din campionatul 
sovietic : Ararat Erevan — 
Dinamo Tbilisi 1—1, Dinamo 
Moscova — Șahtior 4—1, Kar- 
patî Lvov — Zaria Voroșilov- 
grad 3—0, Cernomoreț Odesa 
— Dinamo Kiev 1—1.

Balcaniada (Ic volei

ASTĂZI, DERBY-UL MASCULIN

ROMÂNIA BULGARIA

ȘAH DE LA MANILA
randi remiză. Celelalte par
tide s-au întrerupt. în cla
sament conduc marii maeștri 
Vlastlmil Hort (Cehoslovacia) 
și Costa Mecking (Brazilia) cu 
cite 51/2 (1) p.

Campionatele balcanice de 
volei reunesc la această a 9-a 
ediție, programată în orașul 
iugoslav Priștina, 5 echipe fe
minine și 4 masculine : Bulga
ria, Grecia, Iugoslavia și Româ
nia sînt reprezentate și la fete 
și la băieți, iar Albania numai 
de echipa feminină. Ieri, în 
prima zi a competiției, repre
zentativa noastră masculină a 
avut zi liberă, urmînd să întîl- 
nească azi, în cel mai impor
tant meci, formația Bulgariei, 
în continuare, voleibaliștii ro
mâni vor juca, mîine, cu Iugo
slavia și, simbătă, cu Grecia.

Echipa feminină a țării noas
tre a întîlnit aseară tîrziu pe 
cea a Greciei (rezultatul nu 
ne-a parvenit pînă la închiderea 
ediției). Astăzi, la începutul 
programului din sala de sport 
din Priștina, reprezentativa 
României joacă în compania 
echipei Albaniei, iar mîine va 
evolua în meciul — considerat 
derby — cu Bulgaria. Ultimul 
joc — duminică, cu

★
La Varșovia, în al 

dintre selecționatele 
ale Poloniei și Braziliei, gazdele 
au obținut victoria cu 3—1 (15—6, 
13—15, 15—1, 15—13).

Iugoslavia.

doilea meci 
masculine

ârnetOLIMPIC
SPORTIVII TURCI LA OLIMPIADĂ

Delegația sportivă a Turciei, 
care va participa la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, cu
prinde 54 de persoane. Sportul 
turc va prezenta 30 de candi
dați olimpici la 7 discipline : 
atletism, tir, ciclism, box, hal
tere, judo și lupte (libere și 
greco-romane). Firește că în 
întrecerea olimpică cele mai 
multe șanse sînt acordate luptă
torilor turci.

la Montreal va deplasa un lot 
de 75 de sportivi și sportive, 
care vor participa la 13 disci
pline, printre care : atletism, 
handbal, lupte, tir, polo pe apă, 
box și altele. în fruntea echi
pei de atletism se află cunos- 
cuții performeri Nenad Stekici 
(lungime) și Luciano Susanj 
4800 m).

ATLEȚII — MAJORITARI

DELEGAȚIA IUGOSLAVIEI

Comitetul olimpic al Iugo
slaviei a anunțat că Ia J.O. de

Succesul fotbaliștilor ceho
slovaci în finala C.E., deși mai 
puțin scontat, a fost totuși pe 
deplin meritat, el datorîndu-se, 
în mod deosebit, valorii teh
nice și tactice individuale, cit

Federația britanică de atle
tism a selecționat 32 de a tie ți 
și 23 de atlete pentru 
la Montreal. Lotul de 
va fi oel mai numeros 
legația Marii Britanii, 
avea reprezentanți la 
tatea disciplinelor înscrise in 
programul olimpic.

J.O. de 
atletism 
din de- 
care va 
majori-

și ambiției, voinței de luptă a 
tuturor j ucătorilor. Intr-ade
văr, selecționata Cehoslovaciei 
a învins, atît în semifinală, 
cit și în finală, numai după 
prelungiri sau după executa
rea loviturilor de la 11 m... 
Căpitanul acestei ambițioase 
echipe, fundașul central AN
TONIN ONDRUS (26 de ani, 
component al echipei Slovan 
Bratislava) este el însuși un 
exemplu de dăruire, de voință, 
de tenacitate în joc. Numai 
așa se explică neobișnuita lui 
serie de partide internaționa
le : 24 la rînd din momentul 
debutului (27 martie 1974 la 
Leipzig, împotriva echipei 
R.D.G.). Chiar si la turneul 
final al C.E., Ondrus este au
torul unei performanțe mai 
puțin obișnuite : în semifinala 
ou Olanda a înscris primul gol 
pentru echipa sa (min. 19) și 
a... egalat (min. 74) pentru 
olandezi printr-un autogol. 
Student al Facultății de știin
țe economice, necăsătorit, On
drus este adeptul unui joc vi
guros.

TURNEUL DE TENIS DE Lfl WIMBLEDON
Continuă turneul internațio

nal de tenis de la Wimbledon, 
în turul 2 al probei de sim
plu bărbați, Ilie Năstase — 
prestînd un joc bun, potrivit 
comentatorilor de specialitate
— a cîștigat clar în 3 seturi 
în fața campionului iugoslav 
Zeliko Franulovici, cu 6—1, 
7—5, 6—3.

Din păcate, în proba de sim
plu femei, încă din primul 
tur — neobișnuite cu suprafața 
gazonată — tenismanele noas
tre au fost eliminate : Kruger
— Ruzici 6—2, 6—4 ; Wooldrid
ge — Simioncscu 7—5, 6—0 ; 
Harter — Mihai 6—4, 7—5.

în primul tuf al probei de 
dublu bărbați, perechea Năs
tase—Connors a întrecut cuplul

american Cahill—Witlinger cu 
6—4, 4—6, 2—6, 6—0, 6—2.

Alte rezultate din primele 
tururi : Carmichael — Crealy 
4—6, 6—1, 6—2, 4—6, 7—5 ;
Warwick — Cano 6—4, 6—2,
6—1 ; Masters — Fairlie 6—4, 
6—2, 6—0 ; Ramirez — Kachel 
6—3, 6—3, 9—8 ; Tanner — Ro
binson 8—6, 7—5, 6—4 ; Fillol 
— Thung 6—1, 6—2, 6—3 ;
Connors — Warboys 6—3, 6—2, 
6—3 ; Borg — Riessen 
6—2, 6—3 ; Pinner —
6—3, 9—8, 6—3 ; Lutz — 
man 6—1, 8—9, 6—2, 2—6, 
GeruLaitis — Cox 6—3, 
6—4 ; Okker — Drysdale 
6—3, 6—4 ; Vilas — Rahim 9—8, 
6—3, 6—4 ; Connors — El Sha- 
fei 6—4, 6—0, 6—3 ; Smith — 
Battrick 6™0, 6—8, 6—2, 6—3.

6—2, 
Fibak
Gor-

6—4 ;
6-4,
6—1,

„BĂRBIERUL" OLIMPIC

Ziarele de peste Ocean fac 
haz de hotărîrea Comitetului de 
organizare a Jocurilor de la 
Montreal, de a include în pro
gramul cultural și spectacole de 
operă. Printre acestea : „Băr
bierul din Sevilla" în interpre
tarea ansamblului din Quebec. 
Latura umoristică o constituie 
faptul că de cinci ani Opera din 
acest oraș nu mai funcționează 
din lipsă de fonduri, iar perso
nalul ei s-a răspîndit. Pusă în 
fața acestei situații, municipali
tatea din Quebec a fost nevoită 
să aloce imediat credite și să 
alcătuiască un ansamblu. A- 
nunțurile publicitare sună cam 
așa : „Căutăm dirijori, cintăreți 
și orchestranți cunoscînd parti
tura „Bărbierul din Sevilla". 
Garantăm angajamentul numai 
pe durata desfășurării Olimpia
dei"...

obținut si un nou record a- 
merican pe 100 m spate — 
56,82, foarte aproape și acesta 
de recordul mondial al lui 
Matthes — 56,3. In acest fel, 
nu mai există nici o îndoială 
asupra principalului favorit o- 
limpic in probele de spate.

JOHN NABER (S.U.A.) PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Una din vedetele concursului 

de selecție olimpică a înotă
torilor americani, de la Long 
Beach, a devenit fără îndoială 
tînărul student al universității 
South California : JOHN NA
BER. Impresionant nu numai 
prin neobișnuita sa înălțime 
în natație : 1,99 m, John Na
ber se distinge și prin exce
lența performanțelor sale. Ne 
amintim că anul trecut, cu 
prilejul meciului S.U.A. — 
R.D.G., de la Concord (Cali
fornia), Naber l-a învins pe 
cvadruplul campion olimpic 
din Erfurt, Roland Matthes, 
care nu mai cunoscuse înfrîn- 
gerea de... 7 ani, 4 luni și 26 
de zile ! De data aceasta, stu
dentul de 19 ani, originar din 
localitatea californiană Menlo 
Park, s-a depășit pe sine pen
tru a nu rata calificarea în 
echipa americană pentru Jocu
rile Olimpice si a realizat un 
excepțional record mondial în 
proba de 200 m spate — 2:00,64, 
întrecind din nou. indirect, pe 
Matthes, deținătorul vechiului 
record al lumii (datînd din 
1973) — 2:01.87. „Uriașul" elev 
al antrenorului Peter Daland a

ATLETISM • In concursul de 
selecție olimpică al atleților so
vietici : lungime — Ludmila Al
feeva 6,68 m, Ludmila Barsuk 
6,60 m, GQlina Semionova 6,55 m 
• La Helsinki : 400 m — Riitta 
Salin 51,18 e La Mombasa: 5000 
m — Filbert Bayi 13:37,9 ; 3000 m 
obst. — Henry Romo (Kenya)
8:29,0 • La Viena : înălțime —
Guy Mopeau (Belgia) 2,21 m ;
800 m — van Damme (Belgia) 
1:47,7 ; 400 m — Brijdenbach (Bel
gia) 46,18 ; 5000 m — Puttemans 
(Belgia) 13:34,16; greutate — 
Pierre Egger (Elveția) 19,48 m — 
record ; feminin : înălțime — Ria 
Ahlers (Olanda) 1,87 m ; suliță — 
Eva Janko (Austria) 58,38 m • 
In concursul internațional de la 
Helsinki finlandezul Lasse Viren 
a cîștigat proba de 10 000 m plat 
cu timpul de 27:42,95 cea mai bh- 
nă performanță mondială ~ ”
nului. Seppo Hovinen a 
sulița la 93,54 m.

AUTO • La Brands
(Anglia) în C.E. (formula 5 000) 
victoria a revenit englezului David 
Purley („Chevron"), cu o medie 
orară de 157,120 ’ 
compatriotul său David 
(„March") si australianul 
McGuire („Williams") • 
Nisipurile de Aur" a fost 
de echipajul condus de

a sezo- 
aruncat

Match

km, urmat de
— ‘ ‘ Magree

Brian 
,,Raliul 
cîștigat 
pilotul

Jaroszewicz („Lancia Stratos"), 
cu 11561 puncte penalizare, ur
mat de compatriotul său Stano- 
wiak („Fiat 124“) — 11 750 p.p„ 
maghiarul Feriancz („Renault 
Gordini") — 11 853 p.p. si bulgarul 
Ciubrikov („Renault Gordini") — 
12 386 p.p. *

BASCHET • In partidele din 
prima zi a turneului masculin de 
la Hamilton, (Canada), contînd 
pentru calificarea la J.O. de la 
Montreal : Brazilia — Israel 82—78 
(42—36), Finlanda — Islanda 
91—59 (44—30), Cehoslovacia —
Iugoslavia 78—73 (39—36)!, Spania
— Polonia 99—73 (47—35), Suedia
— Anglia 70—40 (39—24), Mexic — 
Olanda 84—71 (33—34).

BOX • Americanul Carlos Pa
lomino este noul campion mon
dial profesionist (WBC) la cat. 
semimijlocie, în urma victoriei 
obținută prin k.o. tehnic în run
dul 12 asupra englezului John 
Stracey.

CAIAC-CANOE • La Notting
ham, maghiarul. Tamas Wichmann 
a terminat învingător în proba 
de canoe 1—1 000 m, cu timpul de 
4:24,62. în proba de caiac simplu, 
pe aceeași distanță, victoria a 
revenit englezului Doug Parnham
— 4:24,87, în timp ce Geza Csapo 
(Ungaria) s-a situat pe locul 5. 
Alte rezultate : caiac 4 — R. D. 
Germană 3:18,39; caiac 2 — Un-

U.R.S.S.'garia 3:44,66; canoe 2 
4:15.05.

CICLISM • Campionatul de 
fond al Spaniei s-a disputat la 
Estella și a fost cîștigat de Au
gustin Tamanes : 244 km în 
61134:18,0. In același timp cu în
vingătorul au sosit Miguel Maria 
Lașa și Jose Viejo • Campiona
tul de fond al Olandei, desfășurat 
la Simpelveld, a fost cîștigat de 
Jan Raas : 210,800 km în 4h45:04,4,

NATAȚIE O La Long Beach 
s-a încheiat concursul de selecție 
olimpică al înotătorilor americani. 
In ultima zi, Shirley Babashoff 
a stabilit un nou record mondial 
la 800 m liber, cu timpul de 
8:39,63. Alte două noi recorduri 
ale lumii au fost realizate în pro
ba de 1 500 m ciștigată de Brian 
Goodell cu 15:06,66. In „trecere" 
la 800 m, Boby Hackett a fost 
cronometrat în 8:01,54 — nou re
cord mondial. Alte rezultate : 
100 m fluture (b) — Joe Bottom 
54,97 ; 100 m fluture (f) — Camille 
Wright 1:01,84.

TIR 0 Proba de armă liberă 
calibru redus trei poziții, din ca
drul concursului armatelor prie
tene, a revenit lui Anatoli Kolov- 
șanov (U.R.S.S.) cu 1165 p. La 
pistol viteză _pe primul loc s-a 
clasat 
595 p,

Igor Bakalov (U.R.S.S.)
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