
VIZITA PREȘEDINTELUI 1 
NICOLAE CEAUSESCU I 

IN TURCIA ! ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

La palatul prezidențial „Can- 
kaya“ din Ankara a avui Ioc 
joi dimineața ceremonia sem
nării Comunicatului comun și 
a altor documente romăno-lur- 
ce, moment de o deosebita în
semnătate in istoria bunelor 
raporturi dintre România și 
Turcia, care deschid noi și am
ple posibilități de colaborare 
lruciuoasă intre cele două țări, 
în interesul popoarelor român 
și turc, al păcii și cooperării 
în Balcani, în Europa și în în
treaga lume.

într-un cadru solemn, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Fahri Korutiirk 
semnează Comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială a 
președintelui Republicii Socia
liste România în Turcia.

In prezenta celor doi pre
ședinți au lost semnate de a- 
semenea alte documente privi
toare la relațiile dintre cele 
două țări.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu, a primit joi dimi
neața la Pembe Kosku pe pro
fesorul universitar Necip Alpan, 
autorul volumului „Ceaușescu și 
România — de ieri, de azi și 
de mîine“, apărut la Ankara in 
preajma vizitei în Turcia a șe
fului stalului român și a tovară
șei Elena Ceaușescu.

★
Joi, după ceremonia semnă

rii documentelor oficiale ro- 
mâno-turcești, președintele Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovariî a 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
președintele Republicii Turcia, 
Fahri Korutiirk, și doamna 
Emel Korutiirk, de primul mi
nistru Suleyman Demirel și de 
alte personalități oficiale ale 
țării-gazdă, au părăsit palaiul 
prezidențial „Cankaya", îndrep- 
tindu-se spre aeroportul Esen- 
boga.

Ca și în ziua sosirii, de • i 
lungul traseului care leagă ca
pitala de aeroport se aflau un 
mare număr de cetățeni ai 
Ankarei, pentru a saluta pe 
înalții oaspeți români, a-și ex
prima satisfacția pentru vizita 
făcută în orașul lor.

Pe aeroport, împodobit săr
bătorește cu drapelele de stat 
ale României și Turciei, o gar
dă militară, în ținută de para
dă, prezintă onorul.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu își iau 
un călduros rămas bun de la

președintele Fahri Korutiirk și 
doamna Emel Korutiirk. Oas
peți și gazde își string mîitiile 
îndelung, își exprimă deosebita 
satisfacție pentru rezultatele 
vizitei Ia Ankara care mar
chează un nou moment impor
tant în cronica bunelor relații 
ce leagă cele două țări și po
poare, în ridicarea acestor ra
porturi pe o nouă treaptă a co
laborării, atît pe plan bilate
ral, cit și internațional.

La ora 11,30, avionul special 
pus la dispoziție de gazde oas
peților români decolează, în- 
dreptîndu-se spre Istanbul.

★
Joi Ia amiază, președintele 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au sosit pe 
calea aerului la Istanbul. La 
aeroportul Yeșilkoy, împodobit 
cu tricolorul românesc și stea
gul național turc, au venit, 
in intîmpinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu, guverna
torul general al Vilayet-ului 
Istanbul, Namîk Kemal Șen- 
tiirk, primarul orașului Istan
bul, Ahmed Isvan, comandan
tul garnizoanei orășenești, alte 
oficialități locale, civile și mi
litare, cu soțiile. Este prezent 
Miron Sava, consulul general 
al României la Istanbul.

Gazdele salută cu căldură pe 
solii poporului român, le urea
ză bun venit. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu trece în revistă gar
da de onoare, aliniată pe ae
roport. Cortegiul oficial se în
dreaptă apoi spre reședința 
oficială rezervată înalților oas
peți.

★
Joi după-amiază, Ia reședin

ța Sale Kosku din Istanbul, 
președintele Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
a avut o întrevedere cu pri
mul ministru al Turciei, Su
leyman Demirel.

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

★
Primul ministru al Republicii 

Turcia, Suleyman Demirel, și 
doamna Nazmiye Demirel au 
oferit, joi seara, în saloanele 
Hotelului Hilton din Istanbul, un 
dineu în onoarea președintelui 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o ambianță cor
dială. prietenească, primul mi
nistru Suleyman Demirel și 
președintele Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.
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„CUPA
Ieri la amiază a 
niei" la fotbal.

Tg. Mureș :
STEAUA — F.C.

Vineri 25 iunie 1976

ROMANIES LA FOTBAL
AU

avut 
lată

fost

loc, la 
partidele
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TRASE LA SORTI SENiriNALELE I
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sediul F.R.F., tragerea la sorți a semifinalelor „Cupei Româ- 
stabilite de sorți :

Ploiești : 
C.S.U. GALAȚI — UNIV. CRAIOVA

Orașele neutre în care vor avea loc aceste partide au fost stabilite prin comunul acord al 
delegaților echipelor.
Semifinalele „Cupei României" sînt programate duminică 27 iunie cu începere de la ora 17.
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C. S. U. GALAfl - REVELAȚIA COMPETIȚIEI

Ispir, atacant central ocazional, in luptă cu cei doi fundași centrali 
gălățeni, Marta și Olteanu (Fază din meciul de cupă C.S.U. 
Galați — A.S.A. Tg. Mureș) Foto : I. TĂNĂSESCU-Ploiești

Deși nu ne-a lipsit complet 
de surprize nici în fazele ei 
anterioare, „Cupa României" 
la fotbal părea să aibă în a- 
ceastă ediție o desfășurare mai 
liniștită, favorabilă, în gene
ral, echipelor din prima di
vizie, care au reușit să se 
impună asupra adversarelor 
din eșaloanele inferioare, eli- 
minîndu-le treptat și croindu-și 
astfel drum spre etapele fi
nale ale competiției. După 
disputarea „optimilor", o singu
ră „intrusă" — care obținuse 
o performanță mai puțin aș
teptată, prin stoparea cursei 
fostei deținătoare a trofeului,

Jiul Petroșani — își făcuse loc 
alături de divizionarele A și 
aceasta era merituoasa echipă 
studențească C.S.U. Galați, 
aflată pe locul 5 în seria I a 
Diviziei secunde. Dar iată că 
tocmai această singură repre
zentantă a unui eșalon inferior, 
întărind aprecierile celor ce o

considerau — pe bună drep
tate — revelația actualei ediții 
a „Cupei României", a produs 
și în sferturile de finală o ve
ritabilă surpriză — de mai 
mari proporții decît în faza 
precedentă — eliminînd, fără 
drept de apel, pe A.S.A. Tg. 
Mureș, echipă de valoare re
cunoscută, clasată pe locul trei 
în recent încheiatul campionat. 
Apreciem această reușită ca o 
mare surpriză deoarece ori- 
cîtă considerație — meritată, 
desigur — am acorda formației 
gălățene (antrenată de Ion Za- 
haria), nu putem omite că în
vinsa ei de miercuri este una 
din echipele noastre fruntașe, 
cu jucători buni și foarte buni, 
care — după frumoasa reușită 
din campionat — emitea în
dreptățite pretenții și in Cupă. 
Cu atît mai mult este, deci, de 
evidențiat noul succes al stu
denților gălățeni — obținut 
de o manieră clară — care îi 
promovează, deosebit de ono
rant, în semifinalele competi
ției.

Nu puțini au fost, probabil, 
cei care întrevedeau o posibilă

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Azi, la velodromul Dinamo

START ÎN „CUPA ZIARULUI SPORTUL^

„CUPA TINERETULUI4 LA PITEȘTI-
FINALELE DE ATLETISM, GIMNASTICĂ SI FOTBAL

PITEȘTI, 24 (prin telefon), 
în cursul zilei de joi, au luat 
sfîrșit întrecerile finale — la 
atletism, gimnastică și fotbal 
(categoria elevi 10—14 ani) — 
din cadrul celei de a Iii-a e- 
diții, de vară, a „Cupei tine
retului", la care au participat 
circa 1000 de pionieri și șco
lari. Iată, pe scurt, cîteva a- 
mănunte referitoare la con
cursuri.

La ATLETISM, după adițio
narea punctelor, ordinea pri
melor clasate a fost : 1. Cluj
(lie. N. Bălcescu Cluj-Napoca), 
2. Argeș, 3. București (fete) ; 
1. Prahova (lie. Mihai Viteazul 
Ploiești), 2. București, 3. Hune
doara (băieți).

Finalele la GIMNASTICA 
(ansambluri cu elemente acro
batice și moderne, exerciții la 
sol ș.a.), au demonstrat că a- 
ceastă ramură este mult în
drăgită de copii, că pretutin
deni s-au făcut progrese re
marcabile. Concursul a fost 
dominat de formațiile județe
lor Vaslui, (șc. gen. 9 Bîrlad 
— prof. Marcela Călin) la fete 
și Argeș (șc. gen. 11 Pitești — 
prof. Nicolae Costea) la băieți, 
aceeași care a cîștigat finala 
ediției trecute, în 1974, cînd 
componențîî ei aveau doar 9 
ani. Pe locurile 2 și 3 — e- 
chipele județelor Mureș (lie. 
Unirea Tg. Mureș) și Prahova 
(sc. gen. 17) — la fete, Caraș 
Severin (șc. gen. 7) și Ilfov 
(comuna 30 Decembrie) — la 
băieți.

în turneul de FOTBAL s-au 
întîlnit 7 echipe (din Botoșani,

Echipele laureate ale întrecerilor de gimnastică ale finalelor de la 
Pitești: Șc. gen. nr. 9 din Birlad 
(băieți).

Bacău, București, Argeș, Mara
mureș, Olt, Aibă) în finală a- 
jungînd reprezentanții județu
lui Argeș (șc. gen. 11 Pitești) 
și Maramureș (șc. gen. 12 Baia 
Mare). Au învins argeșenii, 
antrenați de prof. Mihai Geor
gescu, cu 7—0 (1—0), ei avînd 
categoric cea mai bună forma
ție (este formația „Aripi", 
cîștigătoarea „Cupei speranțe
lor" în 1974). Pe locul 3 Liceul 
de fotbal Bacău. Cu totul re
marcabilă, apreciem, reușita 
elevilor sportivi de la școala 
generală 11 Pitești (director 
Marieta Ștefănescu), care au 
cucerit Ia actuala ediție două 
titluri : la gimnastică și fotbal.

Modesto FERRARINI

(fete) și Șc. gen. nr. 11 Pitești
Foto : D. NEAGU

Duminică, pe stadionul „Parcul copilului'1

MECI DE SELECȚIE Șl VERIFICARE LA RUGBY
După cum am mai anunțat, 

la sfîrșitul acestei săptămîni 
va avea loc un meci de selec
ție și verificare pentru lotul 
reprezentativ de rugby. Au fost 
convocați circa 40 de jucători, 
selecționați de colegiul de an
trenori. Printre ei, o serie de 
rugbyști cunoscuți iubitorilor 
sportului cu balonul oval i 
Dumitru, Cioarec, Țurlca (par
ticiparea lor nu este totuși 
certă, ei suferind recent acci-

Astăzi, la ora 16, pe velo
dromul Dinamo din Capitală 
încep întrecerile tradiționalei 
competiții internaționale „CUPA 
ZIARULUI SPORTUL". La 
start se aliniază reprezentati
vele Bulgariei, R. D. Germane 
și României. Iată programul 
competiției :

Azi, de la ota 16 : 4 000 m 
urmărire individuală (serii) ; 
1 000 m cu start de pe loc ; 
cursa americană.

Sîmbătă, de la ora 16 : vi
teză (serii) ; 4 000 m urmărire 
individuală (semifinale și fina
le) ; cutsa de eliminare.

IN ACEST NUMĂR :
® O medalie de argint pentru luptătorii români, 

la Campionatele europene de juniori
© llie Năsiase s-a calificat în „optimi" la turneu! 

de la Wimbledon
® Două victorii ale voleibalistelor noastre la 

Campionatele balcanice
© losif Naghi, nou record republican la aruncarea 

discului

dentări). Borș, D. Alexandru, 
Paraschiv, M. Ionescu, Motres- 
cu, Varga, Ianusevici, A, Ila- 
riton, Popovici, Corneliu, Su- 
ciu, Aldea, Postolachi, Bucos 
etc. Alături de aceștia vor mai 
fi prezenți și cîțiva tineri de- 
butanți în prima divizie : Gli- 
gor, Codoi, Voicu, Dima, Merca. 

în urma acestui meci — 
care va avea loc duminică la 
„Parcul copilului", de la ora 9 
— va fi alcătuită selecționata

Duminică, de Ia ora 8 : 4 000 
m urmărire pe echipe ; viteză 
(semifinale și finale); proba cu 
adițiune de puncte (100 ture cu 
sprinturi la trei ture).

Reprezentanții noștri au o 
misiune grea, dată fiind buna 
valoare a oaspeților, dovedită 
în urmă cu cîteva zile la 
„Cupa Sofia". La întrecerea 
respectivă a participat și un 
lot de sportivi români, dintre 
care doar P. Dolofan a reușit 
un rezultat satisfăcător, ocii- 
pînd primul loc la semifond. 
Pentru ceilalți, deci, o revanșă 
se impune...

care va face deplasarea în pri
ma jumătate a lunii august in 
U.R.S.S., pentru a participa la 
un interesant turneu interna
țional.

Tot duminică, în același ca
dru, se va desfășura și festi
vitatea de premiere a primelor 
trei clasate în campionatul 
1975/76. De asemenea, se va de
cerna echipei Steaua „Cupa 
fair-play“.



IN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

MIHAI BUCOS (rugby)

S-a născut la 1 mai 1950 în 
corn. Șandra (Timiș). Are 176 
cm înălțime și o greutate de 
77 kg. A început să practice 
rugbyul la Bîrlad, în prezent 
joacă la Farul. Este căsătorit, 
și tatăl unui băiat.

De fapt, acest prim-plan 
s-ar fi cuvenit poate echipei 
Farul Constanța, cea care a 
realizat marea performantă a 
cuceririi titlului de campioană

pentru a doua oară consecu
tiv. Dar Mihai Bucos reprezin
tă formația de pe Litoral și 
nu numai în calitatea sa de 
căpitan de echipă. El confir
mă acel adevăr — în rugby 
— care spune că „între două 
echipe de valoare egală cîști- 
gă aceea care are mijlocașul 
la deschidere mai bun“. Avînd 
multe mingi de la o înaintare 
omogenă „decarul" constănțe- 
nilor știe să-și valorifice cu 
maximă precizie excelenta sa 
lovitură de picior și, totodată, 
sg pună in cursă, la momen
tul oportun, talentata linie de 
treisferturi. Bucos rămîne. în
să, un atacant prin excelență 
și un transformer redutabil.

A cunoscut mari satisfacții 
și pe plan internațional, fiind 
selecționat în'repetate rînduri 
în echipa reprezentativă a 
României. La ora cînd apar 
aceste rînduri, Mihai Bucos 
susține un foarte important 
,,asalt" în viața sa : examenul 
de diplomă la Institutul peda
gogic din Constanța, facultatea 
de educație fizică.

IOSIF NAGHI (atletism)
Confirmînd, parcă, zicala că 

un aruncător de disc devine 
cu adevărat valoros abia după 
ce trece de 3o de ani — ilus
trată de nume celebre în are
na internațională — și spulbe- 
rînd temerile celor ce-1 cre
deau plafonat, Iosif Naghi re
vine în actualitate cu un 63,78 
m care îi redeschide perspec
tivele afirmării internaționale. 
Este drept, el n-a împlinit în
că... 30 de ani — s-a născut 
la 20 noiembrie 1946 la Tîrgu 
Mureș, are 1,92 m înălțime și 
cîntărește 108 kg. este profe
sor de educație fizică, face 
part;e din clubul Steaua — dar 
cei 15 ani de atletism pe care 
îi are la activ îl desemnează 
drept decan al echipei noastre 
reprezentative. Recentul record 
realizat la Balcaniadă — unde 
a întrecut, între alții, pe bul
garul Velev, creditat cu un re
zultat peste 65 m — ne aduce 
aminte că în urmă cu mai bi
ne de un deceniu Naghi a de
ținut recordul european al ju
niorilor, anunțîndu-se ca un 
viitor mare performer. Din 
1965 domină categoric ierar
hia internă, dar drumul spre 
consacrarea internațională i-a

Campionatele europene de lupte libere pentru juniori

L. SANDOR A
POZNAN, 24 (prin telefon), 

în sala Arena din localitate 
au continuat întrecerile celei 
de-a patra ediții a campiona
telor europene de lupte libere 
rezervate juniorilor. Cum era 
și firesc, partidele din tururi
le 3 și 4 au clarificat în mu
re măsură situația pe foile de 
concurs. In ceea ce-i privește 
pe reprezentanții noștri, din 
cei șase care au trecut de pri
mele două tururi, au reușit 
să-și continue înaintarea în 
concurs numai Aurel Șuieu 
(52 kg), Lajos Șandor (62 kg) 
și Vasile Stănescu (68 kg), cei
lalți trei oprindu-se la turul 
trei (E. Radu pierde prin des
calificare la maghiarul Szaloil- 
tay, iar A. Ianco prin tuș 
min. 1, la sovieticul Haimovici) 
și turul patru (I. Ivanov, 90 
kg, a fost făcut tuș de Naupert, 
R.D.G., și de polonezul 
Busse). în turul cinci, Șutea a 
fost liber, iar Șandor a pierdut 
la puncte întîlnirea cu 
dov (U.R.S.S.).

De șansa de a fi liber 
rul V a beneficiat și 
Stănescu, dar la categoria 
concurenții au intrat 
pe saltea pentru a susține par
tidele programate în turul VI. 
Reprezentantul nostru a pier
dut posibilitatea de a obține o 
medalie, odată cu înfrîngerea 
prin tuș suferită în fața so-

fost adesea blocat de accidente, 
unele grave. Ambiția și ta
lentul au fost însă mai puter
nice și iată-1 acum, în pragul 
celor 30 de ani 
spuneam, virstă 
pentru discoboli 
lui Dan Serafim 
valorifice deplin

— așa cum 
de... început
— pe elevul 
capabil să-și 
potențialul.

N. B. ieri, la Budapesta. Io
sif Naghi a realizat un nou 
record cu 63,66 m 1

Absai-

în tu-
Vasilc

___ sa 
imediat
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CUCERIT MEDALIA DE ARGINT
vieticului Magomagdze și s-a 
clasat pe locul 4. Pe același 
Ioc s-a clasat și Ion Ivanov, 
iar Andrei Ianco și Vasile 
Pușcașu au ocupat locurile 5 
și, respectiv 6.

încă de joi dimineața s-a’i 
disputat și cîteva întîlniri fi
nale. La —- "" **—!~
(U.R.S.S.) 
calificare 
iar la 90 
Ivanov, __
cîștigat la puncte întîlnirea cu 
bulgarul Atanasov.

După amiază au fost desem
nați medaliații. între ei se nu
mără și reprezentantul nostru 
L. Șandor clasat, în final, pe 
locul secund la cat. 62 kg. în 
ultima partidă a categoriei, 
bulgarul Todorov l-a întrecut la 
puncte pe Absatdov (U.R.S.S.), 
dar sovieticul a cucerit totuși

cat. 82 kg, Markovlci 
l-a învins prin des- 
pe bulgarul Guinov, 
kg, învingătorul lui 
Naupert (R.D.G.), a

titlul. Victoria la tuș sau prin 
descalificare a lui Todorov ar 
fi adus primul loc luptătorului 
român ! în afara lui Șandor 
dintre sportivii noștri cel mai 
bine s-au clasat A. Șuteu 
(52 kg), V. Stănescu (68 kg) și 
I. Ivanov (90 kg) situați toți 
pe locul patru.

Iată campionii în ordinea ca
tegoriilor : 48
(Bulgaria) ; 52 
(U.R.S.S.) ; 57
(U.R.S.S.) ; 62 
(U.R.S.S.) ; 68

kg : Iordanov 
kg : Beloglazov
kg
kg :
kg

Alexeev
Absatdov 

,_______ , , ___ Chilinski
(Polonia) ; 74 kg : Makasasvili 
(U.R.S.S.); 82 kg: Guinov (Bul
garia); 90 kg: Busse (Polonia); 
100 kg : Bisultanov (U.R.S.S.); 
+100 kg: Kuhlmann (R.D. Ger
mană).

Vineri încep întrecerile de 
greco-romane.

Horia CRISTEA

„CRITERIUL OLIMPIC"
Pe lacul Herăstrău s-a desfă

șurat „Criteriul Olimpic" 
caiac-canoe, concurs 
tinerilor sportivi din 
bucureștene. Iată 
probelor : K 1 500 
du (Olimpia) 1:59 ; 
pia (S. Ionescu—C.
C 1 : I. Văduva (Rapid) 2:18 ;

La tenis de masă

LA CAIAC-CANOE

M

la 
rezervat 
secțiile 

cîștigătorii 
m : A. San- 
Ki 2 : Olim- 
Mincu) 1:41;

0 SUITA DE REZULTATE MERITORII

C 2 : Școala sportivă nr. 2 (I. 
Dichiu — L. Chirică) 2:11,2 : 
K 1 F : Emilia Ghebaur (Olim
pia) 2:15 ; K 2 F : Olimpia (M. 
Bădica — M. Stoica) 2:07 ; K 1 
800 m : R. Zamfirescu (Olimpia) 
3:32 ; K 2 : C.S. Școlar (Hazi- 
rov — Moșoiu) 3:22 ; K 4 : O- 
limpia (Pîrleei — Nioolae — 
Marin — Dobre) 2:53 : C 1 : O. 
Ivanov (Rapid) 4:09 ; C 2 : Ra
pid (Cîrstoi — Tone).

Clasamentul pe echipe : 1. O- 
limpia 119 p, 2. C.S. Școlar 99 p, 
3. Rapid 70 p, 4. Șc. 
5. Cutezătorii 38 p.
19 p.

sp. 2 50 p,
6. -------C.N.U.

După cum se știe, la Wroclaw 
s-au încheiat recent campiona
tele internaționale de tenis de 
masă la juniori ale Poloniei, 
care au reunit în fata meselor 
de joc nouă redutabile echipe 
de juniori, în sistem turneu, 
Ungaria, R.D. Germană, Bulga
ria și România. Protagoniștii, 
tinere speranțe în sportul cu 
mingea de celuloid, au confir
mat în această pasionantă în
trecere speranțele forurilor de 
specialitate, prin talent și teh

ACTIVITATEA PUGILISTICA LA ZI
• Sîmbătă 26 iunie, la Casa 

de cultură din Cîmpina, va avea 
loc o gală demonstrativă, cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la înființarea primei secții 
de box în orașul Cîmpina. Re
prezentat azi prin secția A.S. 
Energia, boxul cîmpinean, al 
cărui promotor este profesorul 
de limba latină Traian Mari
nescu, a crescut multe elemen
te de valoare. Bilanțul celor 
25 de ani de existență a boxu
lui cîmpinean. este remarcabil. 
J——.....—'
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I 
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i

Printre tinerii care au deprins 
tainele „nobilei arte" de la an
trenorul T. Marinescu se nu
mără Mihai Nicolau, Petre Zăi- 
nescu, Alexandru Tîrboi, llie 
Pătran, Ion Alexe — campion 
european.

•_ Sîmbătă și luni, la Drobc- 
Severin și, respectiv, Or- 
se vor disputa două în- 

amicale internaționale 
reprezentativele de tine-

în vederea acestei duble în
tâlniri, antrenorul Ion Monea a 
selecționat, printre alții, pe llie 
Dragomir, Traian Giorgia, Ni- 
eolae Toth, Florian Grece seu, 
Nicolae Grigore etc.

ta Tr. 
șova, 
tîlniri 
între 
ret ale României și R.D. Ger
mane.

CORESPONDENȚI NOSTR!

• „Memorialul Ion Covaci" 
se află la a treia ediție. Box- 
Club Brăila organizează, în pe
rioada 22—25 iulie, această com
petiție în memoria regretatului 
pugilist brăilean.. La întreceri 
vor fi prezenți boxeri din Bucu
rești, Constanța, Galați, Cluj- 
Napoca, Bacău și, firește, 
Brăila. Reuniunile se vor dispu
ta la Arena de box din locali
tate.

nică, la un nivel mai mult decît 
îmbucurător, acum, în preajma 
campionatelor europene. De 
altfel, la toate cele 7 probe 
învingătorii au fost deciși după 
dispute dîrze.

La fete, tara noastră a fost 
reprezentată de Monica Păun 
(Craiova), Ghe Marina (C.S.M. 
Cluj-Napoca), iar la băieți de 
Simion Crișan, Zsolt Bohm și 
Iosif Bohm, toti din Cluj-Na
poca. Din cele 7 titluri puse 
în joc, reprezentanții noștri au 
cîștigat 4 titluri la echipe băieți 
și fete, dublu băieți și dublu 
mixt. Dintre tinerii jucători 
remarcăm frumoasa comporta
re a lui Simion Crișan, care în 
proba de simplu a ocupat un 
binemeritat loc doi, după o par
tidă de ridicată valoare tehni
că și spectaculară. O notă bună 
și pentru Zsolt Bohm, adevă
rată revelație a acestui cam
pionat.

Rezultatele obținute in aceas
tă competiție și în altele desfă
șurate în ultimul timp, cer în 
continuare ca atît federația de 
specialitate, cit și antrenorii de 
la cluburi și asociații să acorfie 
toată atenția pregătirii la 
nivel superior a schimbului 
mîine al tenisului de masă 
mânesc.

★
La Timișoara a avut 

concurs international la 
participat sportivi. 
LoLa Ribar Zcmun (Iugoslavia), 
Gornik Cehovice (Polonia) și 
Școala sportivă Timișoara. Spor
tivii locali au întrecut cu 10—1 
pe Ivo Lola și cu 12—7 pe 
Gornik. (C. CREȚU — coresp.)

loc un 
care au 

de la Ivo

AUTOMOBILISM
LA GUTH SI BAIA MARE

un 
de 

ro-

ANETA BUNGHEZ
membră în biroul F.R.T.M.

Județul Maramureș va găz
dui la sfîrșitul acestei săptă- 
mîni două interesante con
cursuri automobilistice, etape 
în cadrul campionatelor repu
blicane. Primul are loc sîmbătă 
la Gutîi (cea de a IlI-a etapă 
a Campionatului republican de 
viteză în coasă), iar cel de-al 
doilea duminică, la Baia Mare 
(cea de a III-a etapă a Cam
pionatului republican de viteză 
pe circuit). Pe foile de concurs 
s-au înscris cei mai buni auto- 
mobiliști din tară.

» A.S. MUNCITORUL RE
ȘIȚA, care funcționează pe 
lingă I.J.G.C.L. Caraș-Severin, 
a inițiat o competiție de 
popularizare a .iudo-ului, do
tată cu „Cupa A.S. Muncito
rul", la care au participat 
aproape 30 de concurenti. Cei 
mai buni judoka ai acestei 
întreceri au fost : D. Roșea, 
G. Popescu, V. Cialmov șl 
L. Mutașcu. » IN CARTIE
RUL MUREȘENI din Tg. Mu
reș a luat ființă recent o a- 

. sociatie sportivă, care poartă 
numele cartierului. Tinerii din 
această parte a orașului vor 
putea practica în mod orga
nizat o serie de sporturi, ca 
volei, fotbal, tenis de masă 
și șah. El au la dispoziție o 
arenă de volei și lucrează la 
amenajarea unul teren de fot
bal. © La GRUPUL ȘCOLAR 
AUTO din orașul Șiret (jud. 
Suceava) a fost construită 
prin mujică patriotică o fru
moasă mlcro-bază sportivă pe 
care se poate juca volei, 
baschet, handbal și tenis. • 
ÎN ORAȘUL CÎMPINA se lu
crează Intens la buna între
ținere și înfrumusețare a ba
zelor sportiv?. Astfel, la 
Grupul de energie electrică 
se drenează terenurile de bas
chet. volei și handbal, pe 
lingă cochetul stadion Poia
na se amenajează un teren, 
de fotbal^ iar la bazele spor- 
tlve ale liceelor „Industrial". 
„Nicolae Grigorescu" șl „llie 
Plntilie“ s-au făcut o serie 
de... retușuri. In schimb, pis
ta de atletism 
fotbal de la 
aflate în plin 
lui, se găsesc 
deplorabilă. • 
50 de tineri au 
rile de arbitri 
punerile au fost asigurate de 
către arbitrul divizionar Mi
hai Fediuc. • PRIMA EDI-
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se

și terenul de 
A.S. Flacăra, 
centrul orașu- 

într-o stare 
LA SUCEAVA 

absolvit cursu- 
la fotbal. Ex-

ȚIE a „Turului ciclist al ju
dețului Sibiu4* la juniori, des
fășurată în trei etape, și ca
re a însumat 100 de km. a 
revenit lui Eugen Kerekes 
din Mediaș. ® CONSILIUL 
JUDEȚEAN BRAILA AL PIO
NIERILOR a organizat pe 
noul cartodrom. aflat aproape 
de faleza Dunării, un reușit 
concurs de triciclete, bicicle
te și carturi, la care s-au în
trecut peste 400 de elevi. ® 
PE STADIONUL TRACTORUL 
din Brașov a avut loc cea de 
a VII-a ediție a tradiționalei 
manifestări ’ ’ _
„Varietăți pe stadion", 
gramul 
reprize 
echipa 
ționată 
deț si 
vă a campionatului județean, 
precum și demonstrații de 
a.eromo^elișm, prezentate $$ 
către sportivii de la Aripile 
Ghimbav. Au asistat peste 
5 000 de spectatori. • IN 
COMUNA PERIȘ (jud. Ilfov) 
s-a dat în folosință un te
ren dș tenis, acoperit cu bi
tum. Cu acest prilej a avut 
loc și un concurs demonstra
tiv. • ȘAPTE ECHIPE DE 
LUPTE GRECO-ROMANE din 
Constanța. Brașov. Botoșani, 
Galați. București (Rapid). Su
ceava și Rădăuți s-au între
cut în ediția inaugurală a 
„Cupei Bucovinei**, organiza
tă de Școala sportivă Bu
covina Rădăuți. Pe primele 
trei locuri s-au clasat : 1. Șc. 
sp. Bucovina Rădăuți 57 p,
2. Șc. sp. Constanța II 39 p,
3. Șc. sp. Botoșani 32 p.

cultural-sportive, 
_ L'- " Pro-

sportiv a cuprins trei 
de fotbal, susținute de 
Steagul roșu, o selec- 
divizionară C din ju- 

o echipă reprezentatl-

CORESPONDENȚI ; D. Plă“ 
vițu, I. Păuș, M. Ion, C. Vîr- 
jogliie, I. Mîndrescu, I. Io
nescu. Tr. Enache, C. Gruiaj 
D. Moraru-Slivna și !• Ghicioc.

CAMPIONATUL OI GIMNASTICA PENTRU COPII
în zilele de 16—22 iunie, în 

Sala sporturilor din Bacău, s-a 
desfășurat finala campionatului 
republican de gimnastică pentru 
copii (cat. a IV-a și a III-a), 
competiție care a evidențiat 
creșterea valorică a gimnasticii 
noastre.

Iată campionii și primii cla
sați pe categorii : MASCULIN
— cat. a IV-a : echipe — 1. ȘC. 
SP. SIBIU 262,70 p, 2. Șc. 
Tg. Mureș 254,35 p, 3. Lie. nr. 
4 Timișoara 253,00 ; sol 
Popa (Șc. sp. Sibiu) 9,10 ; cal
— I. Szalo (Șc. sp. Tg. Mureș) 
9,10 ; inele — M. Cadar (Șc. sp. 
Sibiu) 9,35 ; paralele — M. Ca
dar 9,05 : sărituri — P. Weber 
(Șc. sp. Sibiu) 9,05 ; bară — I. 
Szalo 9,00 ; individual compus
— Levente Molnar (Șc. sp. Sf.
Gheorghe) 53,45 ; cat. a III-a : 
echipe — 1. Șc. sp, Sibiu 253,30 
p, 2. Șc. sp. Lugoj 250,55 p, 3. 
Șc. sp. nr. 2 București 243,70 p; 
sol — V. Pîntea (Șc. sp. Lugoj) 
9,05 ; inele — N. Zăgan (Șc. sp. 
2 București) 9,20 ; cal — W. 
Birmbeum (Șc. sp. Lugoj) 9,10 ; 
sărituri — I. Saiu (Șc. sp. nr. 
2 București) 9,00 ; paralele — 
N. Zăgan 9,00 ; bară — N. Ză
gan 9,20 ; individual compus — 
1. N. Zăgan (Șc. sp. 2 București) 
53,25, 2. G. Bincheș (Șc. sp. 
Sibiu) 52,80, 3. V. Pîntea (Șc. 
sp. Lugoj) 52,35 ; FEMININ — 
cat. a IV-a, echipe : 1. LICEUL 
NR. 4. GALAȚI 182,20, 2. Li
ceul de gimnastică Gh. Gheor
ghiu-Dej 181,15, 3. Sport Club
Bacău 179,50 ; sărituri — Ale
xandrina Cîrciumaru (Șc. sp. 2 
București) 9,40 ; bîrnă — Adria-

sp.

N.

na Vlad (Liceul 4 Galați) ; 
paralele — A. Vlad 9,35 ; sol — 
A. Vlad 9,50 ; individual com
pus — 1. Adriana Vlad (Liceul 
4 Galați) 37,75, 2. Lucica Me- 
reuță (Lie. 4 Galați) 36,80, 3. 
Ionela Patrichi (Liceul gim. Gh. 
Gh.-Dej) 36,75 ; cat. a III-a, 
echipe : Liceul de gimnastică 
Gh. Gheorghiu-Dej 185,60, 2. Li
ceul 4 Galați 184,80, 3. Sport 
Club Bacău 183,15 ; sărituri — 
Dumitrița Turner (Lie. gim. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 9,70 ; paralele
— Mirela Popescu (Lie. gim. 
Gh. Gheorghiu-Dej) 9,60 ; bîrnă
— Gabi Gheorghiu (Lie. 4. Ga
lați) 9,50 ; sol — Ofelia Iosub 
(CI. sp. șe. București) 9,45 ; in
dividual compus : 1. Gabi Gheor
ghiu 37.95, 2. Dumitrița Turner 
37,75, 3. Nicoleta Prisecaru
(Sporț Club Bacău) 37,40 ; gim
nastică ritmică sportivă — cat. 
a IV-a, echipe : 1. ȘC. SP. NR. 
2 BUCUREȘTI 135,40, 2. Clubul 
sportiv școlar Buc. 133,30, 3. Șc. 
sportivă Ploiești 131,50 ; indivi
dual compus : 1. Rodica Popes
cu (Cl._ sp. șc. Buc.) 28,35, 
Mona 
Buc.) 
nescu 
cat. a 
RUL 
Școala 
132,20, 
București 
compus :

2. 
Teodorescu (CI. sp. șc. 
27,85, 3. Melania Ștefă- 
(Șc. sp. Ploiești) 27,50 ; 
III-a, echipe : 1. VIITO- 
BUCUREȘTI 134,25, 2,
sportivă nr. 2 București 
3. Școala sportivă nr. 1 

126,05 ; individual 
___ ____ 1. Daniela Rădulescu 
(Viitorul București) 27,85, 233a- 
briela 
27,75, 
Buc.)

Epure
3. Irina 
27,45.

(Viitorul Buc.)
Egetb (Șc. sp. 2

llie IANCU, coresp. județean

Aștep 
„Cupa 1 
coada c 
Europei 
mise dq 
la final 
elogiu, 
intensitl 
mite îl 
în Med 
stea ca 
știe, s—I 
moral i\| 
in ultiil 
nutuluil 
lui Sell 
să vada 
0—3, „1 
0—2 < :l 
se pl 
spună I 
sînd p:| 
enorm I 
acordat! 
May. r.l 
Ilolzi ni 
exact I 
Seim I 

- - \Uii 
gur 
pantă I 
finala B 
vecie ■ 
1,1 1

■ 
nule. ■ H 
meci I 
ta. te H

C<.■ 
n-H 

din ufl 
extraoH 
lio.m, ■ 
de lllfl

B
■ 
B 

1U1, ■
B

■ H 

la M:B

H
„monB

1 i ■ K 
auzirr^B

> M 
< ■ M

i 
germH 
forță M

I
DupăM

rA\\\\\\\\

SIN 
de ni 
Călări 
nală I 
Fclixl 
Concl 
d ionii

DU| 
re (‘tel 
derbi

MII 
ternei 
Radii 
T ranl

•IU!
ATI ETICM ETAPA DE ZONA A 
AILEIIOM CAMPIONATELOR JU
NIORILOR II. La Roman, Liviu Maftei 
(lași) a egalat recordul național la 
înălțime (juniori Jl) cu rezultatul de 
2,08 m. Alte rezultate : fete : 400 m: 
V. Bobuțean (Botoșani) 58,6 ; 2000 m: 
M. Chebac (Galați) 6:31,6 ; băieți : 
suliță : I. Țurcanu (lași) 51,38 m, 
3000 m : P. Levițchi (lași) 9:17,6. 
(C. Groapă — coresp.). In aceeași 
competiție, la Tg. Mureș au partici
pat 255 de atleți din 13 județe. 
Fete : 100 m : E. Kerekeș (Tg. M.) 
12,3, 300 mg : D. Miclâuș (Oradea) 
47,0, suliță : E. Miklos (T. Secuiesc) 
35,62 m ; băieți : 200 m : V. Selcver 
(S. Mare) 22,2, 3000 m : V. Paina 
(B. Mare) 9:04,6, 400 m : D. lacob 
(Brașov) 51,4. (C. Albu — coresp.).
BASCHFT cursul de per- 
dmovrej fecționare a 

ANTRENORILOR echipelor din divi
ziile A și B se desfășoară în organi
zarea Colegiului central de antrenori 
al F.R.B. și Catedrei de Jocuri spor
tive a I.E.F.S., de la 26 iunie la 1 
iulie, la sediul I.E.F.S. Dintre activi
tățile cursului notăm dezbaterile asu
pra programului de pregătire și par
ticipare a echipelor noastre la Jocu
rile Olimpice de la Moscova — 1980.
• CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE 
JUNIORILOR III încep mîine la Bacău 
cu participarea echipelor : $c. sp.
Botoșani, Șc. sp. Tîrgoviște, Șc. sp. 
Tg. Mureș, Dinamo București, Șc. sp. 
Sațu _ Mare, Lie. 35 București — la 
băieți, Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Galați, 
Lie. 4 Oradea, Șc. sp. Bacău, Șc. 
sp. Gheorghieni, Olimpia București 
— la fete.
ÎNOT CAMPIONATELE REPUBLICANE. 

p;nă jer| |a ora prînzului, 
cînd s-au încheiat înscrierile pentru 
campionatele republicane de seniori
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MAGAZINUL UNIVERSAL
din București, șoseaua Colentina r 
12.34.48, pune la dispoziția cluburiloi 

cu plata prin virament, toate artico 
sportului.
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/[ENT MUZICAL I
verdictul în 

iiei“, trag cu 
ii spre aceea a 
Imaginile trans
port luni seară, 
;a care, suprem 
.s de cîteva ori 
apodoperei nu- 
S.F. Germania, 
imusețe in cin- 
după cum se 
t piatră come- 
larea survenită 
scunde ale mi- 
tpă ce oamenii 
eseră cit p-aci 
bela de marcaj 

realizat de la 
id don arbitra

in acest „tie-breack" diabo
lic al fotbalului care este 
executarea a 5 penalty-uri 
după 120 de minute epui
zante, la scorul acesta unde 
nimic nu-i definitiv dar to
tul e decisiv, Honess ratea
ză, trăgînd peste bară, ca 
orice jucător, ca mine, ea 
Neagu, ca Dumitru, pentru 
a merge crescendo de la 
normal la excepțional. Ra
tare incredibilă, dar în po
sibilitățile omului. Ratare 
dezastruoasă cu care se pier
de meciul, Cupa, titlul și 
ceva mai mult. Ratare fără 
de care 
sport —

I
I
I
i

I

Ls Salonic START ÎN „CUPA BALCAWCA"
PENTRU ECHIPELE DE TINERET

Reprezentativa României intilnește miine selecționata Bulgariei

părut 
1 lui 
tunci 
d£si-
f ra

dine cu semi- 
rămasâ pentru 
ia unui sport 

că un 
de mi- 

120... Un 
4irmări o via- 
ine“ pînă mori, 
ăzne.sc a scrie 
meciul istoric 
6 ani, a fost 
moment Ho

re te le sportul 
recut și bine 
„moment4* ne 
ieaproapc pe 
dorăm fot ba- 
iluziilor, dez- 
turilor și ca- 
lacă nu ne-ar 
* intim — 
racana — 
rientul ne în
oți — ca 
>al“ de Schu- 
rist să nu-i 
... Honess se 
actuală dacă

, atunci unul 
atacanți vest- 
o somitate, o 
ibilă in felul 
oartă și cum 
cl o echipă, 

văzut, la 3—3

sportul nu mai e 
- dar din care, o 
clipă, omul iese 
„mort". Fața lui 
Honess e martoră 
că nu caut o rimă. 
Chipul lui nu rima 
cu nimic. Era ca
daveric.

Dar „momentul" 
nu s-a încheiat. 
Poate că abia aici 
începe și abia de 

interesează cu ade-

de
nu

un

I
I
I
I

siei ne __________ ___ __ ___
vărat, căci de ratat un pe
nalty asta știm cu toții și 
chip îngrozit iarăși ne stă 
în putință a avea cu acest 
prilej... Ceea ce a urmat dă 
măsura omului cit d ratare 
(sau _ o performanță) incre
dibilă : Schbn — antrenorul, 
Beckenbauer și ceilalți co
echipieri l-au îmbrățișat pe 
cel care le-a pierdut meciul, 
Cupa și titlul, 
iat, l-au privit 
'cică bunătate.
vrut atunci o 
tată

L-au mîngî- 
cu o fantas- 
Dacă ar fi 

mamă și un 
i-ar fi adus o mamă 

și un tată 1 Cu un asemenea 
gest, sportul capătă un titlu 
de noblețe sufletească, mai 
presus de orice clasamente 
și ierarhii. Cu un asemenea 
gest final într-o finală, in
credibile devin nu ratările 
— ci indiferența, răutatea și 
urîtul pe acele locuri și în 
acele jocuri unde oamenii 
vin să-și confirme mai întîi 
și întîi credibila, paradisia- 
ca lor calitate de oameni, de 
ființe superior organizate la 
minte și la suflet.

I
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BELPHEGOR

MICUL ECRAN
1NIE : ora 14,55 : .,Festivalul national pionieresc 

— reportaj de Tiberiu Vătășescu ; ora 15,10 : 
e Premiu al orașului Roma“, probă internațio- 
>e hipodromul din Piazza di Siena. Comentator : 
ira 15,50 : Fotbal — caleidoscop international : 
sformare a loviturilor de la 11 metri pe sta- 
dln Londra.
IUNIE : ora 17,00 : Fotbal — transmisiuni di- 
din semifinalele „Cupei României". In pauză : 

> de la Ascot.
UNIE : ora 15,00 : Tenis de cîmp : turneul in- 
Wimbledon (transmisiune directă). Comentator: 
17,00 : Fotbal — finala „Cupei României",
setă de la stadionul „23 August".

7/LE
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bazinul Dina- 
i anunțaseră 
loncurenți. în 
tor și neplăcut 
lerea reprezen- 

și A.S.I.M.F. 
Ire ei se află 
Icurile fruntașe, 
li (I.M.F.).
pGRESUL ORA-

POLITEHNICA 
[al^ Diviziei A, 
rpfljki duminică

i;

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 :

I
I
I

REPREZEN
TĂRII NOAS- 

plecat ieri ia 
pa sîmbâtâ și 
ele internațio- 
b Ganea, Ale- 
Itfaiss și Geor-

tUPA“. Repre- 
juniori mari 

rte săptâmîna 
internațional 

eg (Ungaria) 
sey". © CA- 
IZIA B. Intre 
loc etapa de 
L DE CALIFI- 
In urma des- 

promovat în 
râ și de ju- 
I. Alba lulia, 
t. sp. Galați, 
Irul București, 
I, Lie. Militar 
I Lie. mecanic 
nasculin), Șc. 
Ic. sp. Bîrlad, 
lâtorii" Bucu- 
I, Chimia Tr. 
L și Olimpia 
Ima echipă a

R"
telefon 

sportive, 
acticârii

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

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

e R.P. CHINEZA și R.P.D. 
COREEANA cu vizitarea ora
șelor Pekin, Șanhai, Nankin, 
Canton, Hanceu, Șenian, Phe
nian, Nam Pho ;

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

A R.P. 
șovia și 
6—9 zile ;

fi R.P. 
rată de 6—7 zile, 
pesta și Budapesta-Eger ;

o U.R.S.S. :• 12 tipuri de 
excursii cu vizitarea orașelor 
Moscova, Leningrad, Kiev, 
Chișinău, Odessa, Cernăuți, 
Lvov, Tbilisi, Erevan, Baku, 
Vilnius, Riga, Tallin, Samar
kand, Buhara, Așhabad ;

A Numeroase excursii com
binate RPU—RSC și RDG— 
RPU.

Informații și înscrieri — in
dividual și prin delegații de 
întreprinderi, instituții sau 
ganizații obștești etc. — ._
Agenția de excursii cu turiști 
români în străinătate din 
București, Calea Victoriei nr. 
100, telefon 16.44.31, precum 
și Ia toate Oficiile județene 
de turism din țară.

PUBLITURISM

POLONA : la Var- 
Cracovia ; durata :

UNGARA cu o du- 
la Buda-

or- 
la

A-.-.

I
!
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

SALONIC, 24 (prin telefon). 
Sîmbătă se vor disputa, în loca
litate, primele meciuri din ca
drul celei de-a IX-a ediții a 
„Cupei Balcanice", competiție 
rezervată echipelor reprezenta
tive de tineret sub 
Cele opt ediții de .__ ______
au fost cîștigate, în ordine, de 
Bulgaria (1968), Grecia (1969), 
Bulgaria (1970), Grecia (1971), 
Iugoslavia (1972), Bulgaria 
(1973), România (1974) și Bulga
ria (1975). Anul trecut, la Has- 
Kovo, în Bulgaria, echipa noas
tră s-a clasat pe locul IV. 
Anul acesta, tinerii jucători ro
mâni sînt ferm hotărîți să facă 
tot posibilul pentru o compor
tare care să le aducă victorii 
in meciurile, deloc ușoare, pe 
care le au de susținut sîmbătă 
și luni.

Dar iată programul echipei 
noastre, care face parte din 
grupa A (în cealaltă grupă vor 
juca selecționatele Iugoslaviei, 
Albaniei și Turciei) : 26 IUNIE : 
România — Bulgaria ; 28 IU
NIE : Grecia — România. La 
29 iunie este programat meciul 
pentru locurile III—IV, iar 
miercuri 30 iunie va avea loc 
finala.

Înaintea plecării spre Salonic, 
Iotul (cu excepția jucătorilor 
care au evoluat în „sferturile" 
Cupei României) a susținut trei 
antrenamente : două marți, unul 
miercuri. In după-amiaza zilei 
de joi, tinerii noștri „tricolori" 
au efectuat aici, la Salonic, o 

ședință de pregătire, 
vineri este prevăzut

competiție

23 de ani. 
pînă acum

ușoară
Pentru ___ ________
ultimul antrenament, cu oonți-

ACTUALITĂȚI
• CARTONAȘELE GALBENE 

NU-ȘI MAI PIERD VALABILITA
TEA. Un nou grup de jucători 
au acumulat trei cartonașe gal- 

vor suporta eonsecin- 
etapă suspendare — Co- 
disciplină luînd hotărî- 
raporta sancțiunea sus- 

ca și evidența generală 
de la un

bene. Ei 
țele — o 
misia de 
rea de a 
pendării 
a acestor cartonașe ____  __
campionat la altul. Este o deci
zie justă, care pune capăt unor 
stări ae lucruri nefirești, cînd ju
cătorii care primeau cel de-al 
treilea cartonaș la sfjrșitul unui 
campionat, erau absolviți de pe
deapsă, ceea ce. practic, făcea din 
acest al treilea cartonaș galben 
un lucru formal, neluat in seamă 
de jucători.

Ca urmare a acestei corecturi, 
nu vor jv.ca în prima etapă a vi
itorului campionat : Pană (S.C. Ba
cău), Unchiaș (Politehnica Iași) 
și Bathori II (F.C. Olimpia Satu 
Mare).

In Divizia B, nu vor juca în ul
tima etapă — duminică — Dumi- 
triu (Gloria Bistrița) și Sturza 
(Minerul Moldova Nouă).

a F.C. BAIA MARE — VICTORIA 
CĂREI 3—0 (2—0). Partida F.C.
Baia Mare — Victoria Cărei din 
etapa a XXXIV-a a campionatu
lui Diviziei B, seria m-a, s-a în
cheiat cu rezultatul de 3—0 (2—0) 
în favoarea primei echipe. Golu
rile au fost marcate de Mânu 
(min. 3, 35 și 83). (V. Săsăranu, 
coresp).

• PARTIDA C.S.U. GALATI — 
VIITORUL VASLUI, din cadrul 
ultimei etape a Diviziei B (seria 
I), care urma să se dispute du
minică, a fost amînată pentru 
joi 1 iulie, la ora 17,30. Această 
hotărîre a fost luată datorită fap
tului că echipa C.S.U. Galati con
tinuă cursa în „Cupa României.

S TURNEE ALE UNOR ECHI
PE DE PESTE HOTARE. în pe
rioada dintre cele două ediții ale 
campionatului vor avea loc mai 
multe turnee în țara noastră ale 
unor echipe de peste hotare. Ast
fel, la invitația lui F.C. Argeș, 
echipa Janina (Grecia), clasată 
pe locul V al campionatului, va 
efectua un turneu de 4 jocuri în 
perioada 27 Iulie — 13 august. 
Tot la invitația clubului piteștean, 
în perioada 3 — 13 august echipa 
poloneză L.K.S. — din prima li
gă a campionatului polonez — va 
susține trei partide.

NU UITATI ! LOZUL IN PLIC 
AL VACANȚEI VA OFERĂ AU
TOTURISME DACIA 1300, MOSK- 
VICI 408/412 SKODA S 100, TRA
BANT 601, EXCURSII DE NEUI
TAT ÎN CELE MAI PITOREȘTI 
LOCURI DIN ȚARA NOASTRĂ, 
CIȘTIGURI IN BANI.

Suplimentar se acordă 1.750.000 
lei din fond special.

Cîștigătorii sumelor de 1.500 lei 
pot opta pentru una dintre ex
cursiile menționate sau bani.

NUMAI AZI ȘI MIINE MAI 
PUTETI PROCURA BILETE PEN
TRU TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES OLIMPIC DIN 27 
IUNIE 1976.

Se atribuie autoturisme Dacia 
1300 și Skoda S 100, excursii în

nut tactic, dinaintea 
echipa Bulgariei. Nu 
o indisponibilitate în lotul care 
a făcut deplasarea : Jivan, Io
nita, Bunea (Unirea Alexandria)
— portari ; Lucuță, Lunca, Păl- 
tinișan, Ciugarin, Ciocan (C.F.R. 
Cluj-Napoca) și Onuțan — fun
dași ; Boca, I. 
cu, Custov — 
Zamfir, Voiciiă 
dria), Radu II
— atacanți.

partidei cu 
există nici

Marin, Rădules- 
mijlocași ; T. 

(Unirea Alexan- 
si I. Moldovan

★
La această competiție, pe 

lingă alți „cavaleri ai fluieru
lui" din celelalte țări balcanice, 
va oficia și arbitrul român 
Constantin Dinulescu.

Laurențiu DUMITRESCU

Aruncînd o privire asupra 
clasamentelor celor opt serii 
ale campionatului republican 
de juniori, ediția 1975/1976, se 
poate observa cu ușurință fap
tul că din cele 34 de echipe 
aparținînd unor licee și școli 
sportive foarte puține au can
didat la lacurile fruntașe. 
Două dintre ele, Liceul de fot
bal Bacău și Șc. sp. Șoimii Si
biu, au reușit să pășească în 
ultima fază a întrecerii — tur
neul final. Alte două echipe, 
ambele din București, Șc. sp. 
nr. 2 și Liceul Mihai Viteazul 
(aceasta din urmă pusă iarăși 
pe... drumuri, 
să-si găsească 
tocmai acum 
oferise, în exclusivitate, . 
tru pregătire unul din terenu
rile de Ia complexul „23 Au
gust ! ?), au fost și ele mereu 
în lupta pentru calificare, de- 
monstrînd că în aceste unități 
se desfășoară o instruire la 
nivel superior. Rîndurile de 
mai jos le-am rezervat, insă, 
unei a cmcea echipe școlare 
cu o frumoasă ascensiune în 
ultimii doi ani : ȘCOALA 
SPORTIVĂ CRAIOVA. In edi
ția 1974/1975 a reușit să se ca
lifice în turneul final. în cam-

adică obligată 
un nou sediu, 
cînd F.R.F. îi 

pen

C.S.U. GALAȚI-REVELAȚIA COMPETIȚIEI
(Urmare din pag. 1)

surpriză și în meciul de la 
București contînd pe capacita
tea de mobilizare a Rapidului 
in meciurile cheie cu celelalte 
echipe bucureștene. Dar, deși 
giuleștenii au evoluat ceva 
mai bine decît în unele me
ciuri de campionat — cu un 
Petcu care a dovedit că știe 
să joace și curat, fără faulturi
— ei nu au putut (handicapați 
fiind și de absența talenta
tului fundaș Ad. Dumitru, ca 
și de forma modestă a unora 
dintre titulari) să reediteze 
isprava din anul trecut. Astfel 
că echipa campioană, Steaua, 
fără a forța prea mult și-a asi
gurat calificarea în semifinale, 
mărindu-și — implicit — șan
sele de a realiza marele event: 
campionatul și Cupa.

Dacă, însă, meciul de pe sta
dionul „23 August" a fost tran
șat fără mari probleme pentru 
Steaua, partidele de la Tg.
Mureș și Pitești au dat loc 
la dispute mult mai 
brațe, în care rezultatele __
rămas incerte pînă la fluierul fi
nal. Atît F. C. Bihor, care a 
reușit să-și mențină fragilul a- 
vantaj obținut după 21 de minute 
de joc, cit și Universitatea Cra
iova, care a înscris golul victo
riei cînd prelungirile păreau 
inevitabile, au primit din par
tea adversarelor — F. C. Argeș 
(lipsită, în mod surprinzător, 
de cîțiva jucători de bază) și, 
respectiv, Sportul studențesc
— o replică deosebit de dîrză 
și balanța se putea înclina — 
la fel de bine — în favoarea 
acestora din urmă. Ceea ce nu 
înseamnă, însă, că meritele 
celor două echipe învingătoare 
miercuri pe stadioanele din 
Tg. Mureș și Pitești sînt, din 
această cauză, mai reduse. 
Dimpotrivă, chiar.

Fără a figura printre cele

echili- 
au

opt echipe care s-au înfruntat 
în etapa sferturilor de finală 
ale „Cupei României", o altă 
divizionară A, Politehnica Ti
mișoara, a așteptat cu mare 
interes desfășurarea meciurilor 
de miercuri, din motive bine 
cunoscute. Rezultatele înregis
trate nu i-au fost, însă, favo
rabile. Prin înfrîngerile sufe
rite de A.S.A. Tg. 
Sportul studențesc, 
timișoreni au 
speranță de 
Cupa U.E.F.A., 
acum, drept consolare, 
pectiva reprezentării fotbalului 
nostru în „Cupa Balcanică" in- 
ter-cluburi. Chiar dacă această 
perspectivă nu este pe măsura 
aceleia la care aspirau, justi
ficat, Ia un moment dat, ei o 
merită, totuși, din plin și sîn- 
tem siguri că vor face totul 
pentru o comportare onorantă 
în competiția balcanică.

Nu mai departe decît dumi
nică vor avea loc semifinalele 
„Cupei României", al căror 
program este publicat în pri
ma .
Le așteptăm cu același inte
res sperînd că ele vor satis
face exigehțele tuturor iubito
rilor de fotbal.

Mureș și 
studenții 

pierdut orice 
participare la 

rămînîndu-le 
pers-

pagină a ziarului nostru.

REUNIREA LOTULUI A
Astăzi, la ora 11, la stadio

nul Dinamo din București, sînt 
convocați componenții lotului 
divizionar A care, la 1 iulie, 
vor întîlni, la Teheran, selec
ționata divizionară a Iranului. 
Componenta lotului este urmă
toarea : RADUCANU, ȘTEFAN 
(portari), CHERAN, DOBRAU, 
G. SANDU, SATMAREANU II, 
TANASESCU, COLLER (fun
dași), DINU, MULȚESCU, BO- 
LdNI, SIMIONAȘ, (mijlocași), 
I.UCESCU, ANGHEL, M. SAN
DU, DUDU GEORGESCU, 
MANEA (atacanți). Menționăm 
că nu au fost selecționați jucă
tori de la echipele Steaua și 
Universitatea Craiova, califi
cate în semifinalele Cupei.

LOTO

• uimii, unit...
pionatul 1975/1976 s-a luptat de 
la egal la egal cu puternicele 
sale rivale : F.C. Argeș, Uni
versitatea Craiova, Dinamo 
Slatina, Electroputere, Chimia 
Rm. Vîlcea. Cărui fapt se da
torează această apariție sur
prinzătoare, totuși, în eșalonul 
fruntaș al campionatului ?

„Entuziasmului cu care 
ne-am pregătit atît pentru fie
care meci în parte, cit și pen
tru promovarea 
bine dotați. ~ 
campionat se 
țin se știe, 
școala noastră 
vați fundașul ______ _
versității Craiova, Ion Constan- 
tinescu, Mircea Chivu — tran
sferat la F.C.M. Reșița, S. 
Cîrțu și N. Ungureanu — ti
tulari la Electroputere, I. fa
nase, prezent în formația lider 
a campionatului de tincret-spe- 
ranțe. Și în perspectiva apro
piată 
spus, 
luță, 
care, îndrumați 
și promovați cu grijă, pot evo
lua în eșaloanele superioare. 
„Producția" școlii noastre ar 
li fost și mai mare dacă și con
dițiile materiale ar fi pc mă
sura dorinței noastre de a des
fășura un proces de instruire 
așa cum se cere. Dar... Nu a- 
vem la dispoziție decît un te
ren de zgură. Ne lipsește ma
terialul și echipamentul nece
sar. Singurul ajutor l-am pri
mit de la inspectorul școlar, 
V. Tilică. Atît cit a putut să 
ne ofere. în ultima vreme sîn- 
tem priviți cu ceva mai multă 
atenție și de C.J.E.F.S. Dolj. 
Adevărul este că și într-un 
oraș ca al nostru, destul de 
mare, se ridică problema pa
ralelismului dintre centrul fi
nanțat de F.R.F. și școala a- 
parținînd M E I. Normală ar fi 
o unificare a forțelor pentru 
realizarea în bune condiții a 
unei pregătiri de ordin supe
rior, fără de care orice stră
danie se va pierde în van".

Toate aceste date și... Idei 
ne-au fost relatate de Petre 
Petculescu, Ștefan Bădele șl 
Nicolae Zamfir, cei trei profe
sori ai școlii craiovene (140 de 
elevi în pregătire). Ne-au vor
bit cu pasiune despre munca 
pe care o desfășoară zi de zi cu 
entuziasm. Dar numai entuzias
mul nu este suficient... (L. D.).

unor jucători 
Rezultatele din 
cunosc. Mai pu- 
însă, că de la 
au fost promo- 
central al Uni-

vom avea cîte ceva de... 
I Roșu, C. Viță, FI. Bă- 
M. Bucă sînt jucători 

corespunzător

In meci amical
MUREȘUL DEVA — U.T.A. 2—2
Marți, la Deva, s-a disputat par

tida amicală dintre echipa locală 
Mureșul și U.T.A. Rezultat : 2—2 
(2—0). Au înscris Culda (min. 34) 
și Gherga (min. 42) pentru gazde 
respectiv Colnic (min. 54 și 68).

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI DIVIZIEI
întrecerile campionatului Diviziei C 

s-ou încheiat duminică, odată cu dis
putarea etapei a XXX-a. Echipele cla
sate pe primul loc în cele 12 serii 
au promovat în campionatul Diviziei 
B, iar cele aflate pe pozițiile 15—16 
au retrogradat.

Publicăm astăzi clasamentele com
plete ale seriilor 1—6, urmînd ca 
celea ale seriilor 7—12 să apară 
numărul de miine al ziarului.

SERIA I
1. MIN. G. HUM.
2. Lamin. Roman
3. A.S.A. Cîmp. M.
4. Constr. lași
5. Foresta Fâlt.
6. Metalul Rădăuți
7. Avîntul Frasin
8. Danub. Roman
9. Constr. Botoșani

10. Dorna V. Dornei
11. Progr. Fălticeni
12. Spicul Țig.
13. Crist. Dorohoi
14. Victoria Roman
15. Foresta Mold.
16. Metalurg. lași

SERIA i
1. RELONUL SAV.
2. Petr. Moinești
3. Letea Bacău
4. E. Gh. Gh. Dej
5. Constr, Vaslui
6. Oituz Tg. Ocna
7. Min. Comănești
8. Rulm. Birlad
9. Textila Buhuși

10. Bradul Roznov
11. Hușana Huși
12. Ozana Tg. N.
13. Cimentul Bicaz
14. Petrol. Dărm.
15. Locom. Adjud
16. Tractorul Văleni

a- 
în

30 21 3 6 *6-23 45
30 18 4 8 61-23 40

. 30 17 4 9 56-31 38
30 15 4 11 51-32 34
30 13 7 10 31-22 33

i 30 15 2 13 48-50 32
30 13 5 12 33-39 31
30 12 6 12 45-44 30

i 30 14 2 14 38-43 30
i 30 11 7 12 40-49 29

30 11 3 16 32-42 25
30 11 3 16 31-45 25
30 10 5 15 30-50 25
30 8 8 14 36-48 24
30 8 7 15 25-58 23
30 5 6 19 26-50 16

A IIl-A
30 25 2 3 90-13 52
30 25 2 3 74-15 52
30 20 4 6 90-24 44
30 17 5 8 45-34 39
30 16 6 8 56-29 38
30 13 5 12 49-50 31
30 14 2 14 50-42 30
30 13 4 13 51-42 30
30 10 6 14 38-45 26
30 8 8 14 25-44 24
30 9 5 16 27-54 23
30 9 4 17 36-77 22
30 8 3 19 30-52 19
30 7 4 19 43-78 18
30 5 8 17 23-68 18
30 6 2 22 30-90 14

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
URSS, Ungaria, Grecia și Turcia, 
câștiguri în bani.

Numai variantele de 15 lei par
ticipă la toate extragerile.

REȚINEȚI ! LA 29 IUNIE 1976 
O NOUA TRAGERE EXCEPȚIO
NALA LOTO.

Se pot cîștiga autoturisme, ex
cursii peste hotare și premii în 
bani.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 18 IUNIE
I : Cat. 1 :

1976 : Extragerea
_ . ___ _ . 1 variantă 25% a
50.000 lei și 1 variantă 10% a 
20.000 lei ; Cat. 2 : 2,15 a 21.547 
lei ; Cat. 3 : 6,95 a 6.666 Iei ; Cat.

4 : 28,45 a 1.628 lei ; Cat. 5 : 58,20 
a 796 lei ; Cat. 6 : 141,15 a 328 lei. 
Report categoria 1 : 23.012 lei. Ex
tragerea a II-a : Cat. A : 1 va
riantă 25% autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 6,85 a 6.069 lei ; 
Cat. C : 11,55 a 3.600 lei ; Cat. D : 
20,65 a 2.013 lei ; Cat. E : 67,20 a 
619 lei ; Cat. F : 126,00 a 330 lei ; 
Cat X : 1474,35 a 100 lei. Report 
categoria A : 68.768 lei. Ciștigul 
de 50.000 lei a revenit participan
tului GHEOKGHE VIȘOIU din 
Breaza, jad. Prahova, iar autotu
rismul „Dacia 1300“ a fost obți
nut de VASILE DRUICA, din Pe- 
trila, județul Hunedoara.

C
SERIA A III A

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SERIA A II
30 :
30 '
30 '
30 '
30 ■
30 '
30 '
30
30 1
30 1
30 ■
30
30
30
30
30
A )
30 ’
30 '
30 '
30 1
30
30 1
30
30
30
30
30
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1. OLIMPIA Rm. S.
2. Carpați Sinaia
3. Poiana Cimpina
4. Caraim. Bușteni
5. I.R.A, Cimpina
6. Petr. Teleajen
7. Chimia Brazi
8. Foresta Gugești
9. Avîntul Mîneciu 

10. Vict. Florești
11—12. Luc. Focșani 
11—12. Petr. Bold.
13. Chimia Buzău
14. Chimia Mârâș.
15. Petr. Beica
16. Carpați Nehoiu

1. PORTUL C-ța.
2. Progr. Brăila
3. IMU Medgidia
4. Chim. Brăila
5. Viit. Brăila
6. Unir.-Șt. Eforie
7. Dunărea Tul.
8. Electrica C-ța.
9. Dun. C.-Vodă

10. Ancora Galați
11. Autob. Făurei
12. Marina Mang.
13. Gloria Murfat.
14. Minerul Măcin
15. Gr. Babadag
16. Voința 'C-ța.

SERIA 
BUC. 
Tr. Buc. 
Slob.

1. TEHN.
2. Unirea
3. Azotul
4. I.C.S.I.M. Buc. 5
5. Triumf Buc.
6. T.M. București i
7. Ș. TAROM Buc.
8. Flacăra r. Buc.
9. Autom. Buc.

10. I.O.R. Buc.
11. Avînt. Urziceni :
12. Electron. Buc.
13. Olimp. Giurgiu I
14. Sirena Buc.
15. IPRECA Căi.
16. Rapid Fetești

SERIA I
1. FL. MCRENI
2. ROVA Roșiori
3. Vuit. C-lung M.
4. Viit. Scornicești
5. Petr. Tîrgoviste
6. F.O.B. Balș
7. Rec. Stoicănești
8. Constr. Pitești
9. Chimia Găești

10. Progr. Corabia
11. Cimentul Fieni
12. Cetatea Tr. M.
13. Oțelul Tg-vîște
14. Vag. Caracal
15. Electra Titu
16. Voința Caracal 
(retrasă din campionat)

12
13
17

1 17 7 6
16 8 6

1 17 4 9
1 17 4 9
) 15 5 10
I 14 6 10
1 14 5 11
1 11 6 13
» 11 6 13

10 7 13
) 11 5 14
) 11 5 14
) 9 8 13
) 10 6 14
I 9 4 17
) 4 2 24
IV-A
21 5 4
15 9 6
14 8 8
13 8 9
13 8 9
10 13 7
12 9 9

9 12 9
12 6 12
10 8 12
11 6 13
11 3 16

8 7 15
8 7 15
8 5 17
6 

V-A
4 20

17 8 5
16 10 4
14 6 10
10 12 8
11 9 10
10 10 10
11 7 12
8 13 9
9 11 10

10 9 11
9 10 11

11 5 14
9 9 12

10
8
7

38 
38 
35
34
33

53-33 41 
41-19 40 
57-29 
55-32
39- 26
40- 27 
45-36
43-46 28
38- 47 28 
37-42 27
40-48
32- 40
39- 42 
37-50
33- 58 
19-73

27
27
26
26 
22
10

65-19
35- 22
36- 21
41- 27
40-37
42- 31 
44-35 
39-27 
56-49
33-33
32-42
43- 39
23-41
30-58
25-61 21
16-58

47
39
36
34
34
33
33
30
30
28
28
25
23
23

16

55-25
46-19
42-38
37- 31
34-31
49-46
45-34
44-39
38- 38
33-35
39- 45
28-33
36- 43
37- 45
24-39
31-77

42
42
34
32
31
30
29
29
29
29
28
27
27
26
26
19

30 21 7 2 65-17 49
30 20 6 4 61-19 46
30 16 6 8 59-28 38
30 14 7 9 61-31 35
30 12 7 11 41-27 31
30 13 4 13 37-37 30
30 11 8 11 43-53 30
30 11 7 12 37-38 29
30 11 6 13 33-45 28
30 12 3 15 39-51 27
30 10 7 13 32-46 27
30 11 4 15 47-56 26
30 10 6 14 41-49 26
30 10 6 14 34-46 26
30 10 6 14 31-48 26
30 0 4 26 6-82 4



Campionatele balcanice de volei

ECHIPA FEMININA Concursuri de verificare ale atleților „INTERZONALUL-

A OBȚINUT DOUA VICTORII lOSiF NAGIil 63,86 m LA ARUNCAREA DISCULUI
In prima zi a campionatelor 

balcanice de volei, care se des
fășoară in localitatea iugoslavă 
Priștina, reprezentativa femini
nă a României a realizat o vic
torie comodă, de altfel sconta
tă, în fata formației Greciei. 
Scorul : 3—0 (1, 3, 0) reflectă 
el însuși diferența netă de va
loare dintre cele două echipe 
și ne scutește de orice alte co
mentarii.

Un meci la fel de ușor au 
avut de susținut în prima zi și 
voleibalistele bulgare, care s-au 
impus, conform așteptărilor, în 
trei seturi in fața celor alba
neze : 3—0 (12, 1, 8). Dar echi
pa Albaniei a evoluat destul de 
bine în două seturi.

In ziua a doua a competiției 
feminine echipa României a 
primit replica celei a Albaniei, 
de care a dispus clar. Scor :

SPERANȚELE 
JAPONEZILOR

Un purtător de cuvînt al Co
mitetului olimpic japonez a de
clarat că la J.O. de la Monta
rea! delegația niponă speră să 
cucerească 20 de medalii de 
aur. Specialiștii japonezi a- 
preciază că cele mai mari șan
se le au la gimnastică, judo, 
volei, lupte, natație și în pro
ba de maraton, unde se crede 
că reputatul alergător Akio 
Usami, învingător asupra cam
pionului olimpic Frank Shor
ter, poate obține primul loc. 
La natație, pronosticuri favo
rabile întrunește Nobutaka Ta- 
guchi (26 de ani), specialist în 
probele de bras, prezent acum 
pentru a treia oară la J.O. 
Cele mai bune rezultate ale lui 
Taguchi (100 m — 1:05,19 și 
200 m — 2:22,85) confirmă spe
ranțele.

PRONOSTICUL LUI 
AVILOV

Atletul sovietic Nikolai Avi
lov, campion olimpic la Miin- 
chen în proba de decatlon, a 
declarat recent că la Montreal 
victoria în proba de decatlon

Scrisoare din R.D. Germană

294 DE SPORTIVI, 
(la 16 discipline sportive) 

LA J.O. DE LA MONTREAL
în cadrul unei conferințe de 

presă care a avut loc recent la 
Berlin, Comitetul Olimpic al 
R.D. Germane a anunțat lotul 
care va fi prezent la cea de a 
21-a ediție a J.O. de vară de 
la Montreal. Potrivit datelor a- 
nunțate, R.D. Germană va de
plasa un lot de 294 sportivi (169 
băieți și 125 fete) care vor par
ticipa Ia 16 discipline, din cele 
21 care figurează în programul 
olimpic.

Unii dintre ei se bucură de 
o unanimă apreciere, grație 
performanțelor lor pe plan mon
dial. Astfel, dintre cei care au 
urcat pe treapta cea mai înaltă 
a podiumului olimpic de la 
Miinchen se află și de data a- 
ceasta în lot : Renatc Stecher, 
Annelie Ehrhardt, Ruth Fuchs 
(atletism), Roland Matthes (na- 
tație) — care deși a lipsit în 
ultima vreme, datorită unei o- 
perații de apendicită, speră să 
revină din nou în formă, Sieg
fried Brietzke și Wolfgang Ma
ger (canotaj) — care obținuse
ră medalii de aur la schitul de 
2 fără cîrmaci, iar acum sînt 
membri ai echipajului de 4 fără 
cîrmaci.

Firește, din delegație fac par
te și sportivii care s-au eviden
țiat recent in marile competiții 
mondiale și europene. Printre 
aceștia se află halterofilul Gerd 
Bonk — proaspătul campfion 
european la categoria super- 
grea, ciclistul Thomas Huschke 
— campion mondial în proba 
de urmărire pe 4 000 m. Anke 
Ohde — triplă campioană mon
dială la caiac, Rosemarie Acker
mann — campioană europeană 
în 1974 la săritura în înălțime, 
Gunhild Hoffmeister, Ellen 

3—0 (7, 1, 9) pentru voleibalis
tele noastre, care conduc în 
clasament. în celălalt meci : 
Bulgaria — Iugoslavia 3—0 
(9. 5, 6).

Campionatul balcanic mascu
lin a programat, în etapa de 
debut, doar o singură partidă : 
Iugoslavia — Grecia. întîlnirea 
a fost dominată de reprezen
tanții țării gazdă, care au obți
nut victoria cu 3—0 (3, 8, 9).

Iată programul de astăzi : 
Iugoslavia — Grecia (f). Româ
nia — Iugoslavia (m), România 
— Bulgaria (f) și Bulgaria — 
Grecia (m).

La închiderea ediției, repre
zentativa Bulgariei conducea cu 
2—1 (11, 13, —7), în setul al 
patrulea scorul fiind favorabil 
voleibaliștilor noștri : 8—7.

va reveni atletului care va pu
tea să totalizeze 8 400 de punc
te. La concursul de selecție al 
atleților sovietici, Avilov a rea
lizat 8336 de puncte. Cu acel 
prilej, el a spus că principalii 
săi adversari sînt americanul 
Bruce Jener și vest-germanul 
Guido Kratschmer.

SE CAUTĂ UN PIVOT
Comitetul olimpic al S.U.A. 

a convocat un prim lot de 15 
jucători, din care va fi alcă
tuită echipa masculină de bas
chet. Din lot fac parte trei 
jucători cu o înălțime de 2,03: 
Mitch Kupchack, Tommy La
garde și Scott Lloyd, precum 
și alți baschetbaliști cunoscuți 
ca Tate Armstrong, Kenny 
Carr, Phil Ford, Ernie Gun- 
feld și Steve Sheppard. Alte 
concursuri de selecție vor du
ce la definitivarea lotului 
S.U.A. care, după declarațiile 
antrenorului coordonator Smith, 
duce lipsă în prezent, de un 
pivot de valoare

SONJA LANNAMAN...
Cu prilejul meciului atletic 

feminin dintre echipele URSS

Streidt, Doris Maletzki, Brigite 
Rohde — atletism. La probele 
atletice masculine vor lipsi însă 
campionii continentului Klaus- 
Peter Justus și Manfred Kusch- 
mann, care au rămas „corigenți" 
la examenul de selecție.

Cel mai numeros lot este cel 
de la canotaj : 66. La absolut 
toate probele masculine și fe
minine, R.D. Germană va pre
zenta echipaje, fără îndoială cu 
multe șanse în obținerea unor 
medalii. Pe locul al doilea, din 
punct de vedere numeric, se 
situează atletismul cu 62 de 
sportivi, printre care și „vete
ranul" mărșăluitorilor : Hans- 
Gcorg Reimann, care va fi pen
tru a 4-a oară prezent la J.O. 
La disciplinele atletice femini
ne, în afară de săritura în înăl
țime și de aruncarea suliței, la 
care vor prezenta doar cite o 
sportivă, la restul probelor nu
mărul participantelor va fi cel 
maxim : 3'! La bărbați, numă
rul atleților este mai mic, de
oarece la 5 006 m, 10 000 m, pră
jină, triplusalt și suliță nu vom 
avea nici un concurent.

în fine, speranțe in obținerea 
unor medalii mai sînt la natație 
(16 fete și 9 băieți), ca și la 
handbal feminin și poate chiar 
la unele discipline în care ele
mentul surpriză nu poate fi 
exclus : tir, judo, scrimă.

Grație unei bune pregătiri, 
delegația R.D. Germane este 
decisă să aibă o comportare cit 
mai frumoasă, să se afirme din 
nou, ca și la alte ediții ale J.O.

MANFRED SEIFERT
„Deutsches Sporlecho"

Berlin

în cadrul concursului desfă
șurat joi seară la Budapesta, 
atletul român IOSIF NAGH1 a 
cîștigat proba de aruncarea 
discului cu 63,86 m, rezultat 
care constituie un nou record 
al României. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Mtiller (R.D.G.) 
63,84 m și Farago (Ungaria) 
63,48 m. La săritura în lungi
me, Dorina Cătineanu s-a cla
sat a treia, cu 6,35, după Erde- 
line (Ungaria) 6,42 m și Sura- 
nova (Cehoslovacia) 6,38 m, dar 
înaintea lui Voelzke (R.D.G.) 
6,31 m și Bruszeniak 6,26 m. 
Alte rezultate : Prouzova (Ceho
slovacia) 66,44 m la disc (!), 
Miklos Nemeth (Ungaria) 86,98 
m la suliță.

★
După o îndelungată absență 

— se spunea, chiar, la un mo

și Marii Britanii, desfășurat 
recent la Kiev, din formația 
oaspetelor s-a remarcat în mod 
deosebit sprintera Sonjă Lan- 
naman. Pe 100 m ea a fost cro
nometrată electric cu 10,75, 
performanță care ar fi consti
tuit un nou record al lumii, 
dacă aparatul care măsoară v1- 
teza vîntului nu ar fi indicat 
un vînt din spate de 3,6 m pe 
secundă ! Cine este Sonja Lari- 
naman ? în vîrstă de 20 de 
ani, dactilografă la Londra, ea 
s-a afirmat în urmă cu 3 anj 
cînd a cîștigat titlul european 
la junioare. Un amănunt In 
plus : Lannaman este originală 
din Jamaica.

DEMONSTRAȚIA 
GIMNAȘTILOR

Cu puțin timp înainte de pri
mele confruntări olimpice, la 
Montreal va avea loc (la 13 și 
14 iulie) un atractiv concurs 
demonstrativ de gimnastică la 
care vor lua parte 91 de gim- 
naști și 93 de gimnaste. Spec
tatorii canadieni așteaptă ca 
la acest mare concurs să fie 
prezente toate „stelele" gimnas
ticii mondiale, deși este greu 
de crezut că principalii favoriți 
își vor dezvălui ...secretele cu 
cîteva zeci de ore înainte de 
apriga lor confruntare.

TURNEUL DE CALIFICARE 
LA BASCHET

în ziua a doua a turneului 
masculin de baschet de la Ha
milton, contînd pentru califi
carea la Jocurile Olimpice de 
la Montreal, selecționata Mexi
cului a obținut o surprinzătoa 
re victorie, cu 73—72 (33—34), 
în fața echipei Spaniei. în ce
lelalte partide i Cehoslovacia 
— Israel 92—69 (48—27) ; Bul
garia — Suedia 88—72 (42—32); 
Polonia — Anglia 86--73 
(32—37); Iugoslavia — Finlan
da 87—58 (31—28) ; Brazili-i — 
Islanda 100—62 (45—27)

DELEGAȚIA FRANȚEI
Nu cu mult timp în urmă, 

la Paris s-a făcut precizarea 
câ Franța va fi reprezentată la 
J.O. de la Montreal de o dele
gație cuprinzînd 350 de per
soane, dintre care 230 de spor
tivi.

ULTIME SELECȚII LA BOX
• La Cincinnati s-a desfășurat 

turneul de selecție olimpică al 
boxerilor din S.U.A. Printre cali- 
ficații pentru Montreal se află și 
frații Michael Spinks (mijlocie) 
și Leon Spinks (semigrea, medalie 
de bronz la C.M. 1974). Singurul 
campion mondial al S.U.A., pana 
Howard Davis a trecut la cat. 
semiușoară și a învins în finală 
pe favoritul Aaron Pryor. La 
pană, cîștigător a devenit Davey 
Armstrong, care la 17 ani, la 
Miinchen, era încă semimuscă (a- 
sistat de arbitrul român C. Chi- 
riac în meciul cu turcul Dogru). 
Mare surpriză la cat. grea, unde 
învingător a fost un out-sider : 
tânărul .,uriaș" John Tage (21 ani, 
1,94 m și 103 kg) din Knoxville, 
care l-a eliminat în semifinale pe 
cîștigătorul „Mănușii de aur" Mi
chael Dokes, iar în finală pe vi- 
cecampionul lumii, Marvin Stin
son.

O Boxerii cubanezi din lotul 
■olimpic (20 la număr) se află 
acum la Ciudad de Mexico unde 

ment dat, că nu va concura ia 
Montreal — Valeri Borzov și-a 
făcut reintrarea cîștigînd pro
ba de 100 m din cadrul con
cursului de selecție al atleților 
sovietici, la Kiev, în 10,27. El 
își va apăra, astfel, titlurile 
olimpice la 100 și 200 m, cu
cerite la Miinchen. Alte rezul
tate de la Kiev : înălțime — 
Serghei Budalov .2,25 m ; fe
minin : suliță — Svetlana Ba
hici 63,44 m ; 100 m — Ludmi
la Maslakova 11,37 ; 100 mg — 
Tatiana Anisimova 12,97 ,

★
La Oslo, în meci masculin, 

echipa Ungariei a întrecut 
Norvegia cu 122—90. Mikloș 
Nemeth a aruncat 86,54 m la 
suliță, iar norvegianul Knut 
Hjeltnes a stabilit un nou re
cord național la greutate cu 
19,77 m

La Roma, după prima zi, Ita
lia conduce cu 61—42 în întîl
nirea cu echipa Suediei (mas
culin). Cîteva rezultate : 100 m 
— Mennea (I) 10,3 ; 110 mg — 
Buttari (I) 13,5 ; 400 m — Fre- 
derikssen (S) 46,5 ; ciocan — 
Bianchini (I) 72,14 m.

★
în prima sa apariție în a- 

cest sezon» în Europa, neo-zee- 
landezul John Walker a cîști
gat, la Helsinki, cursa de 1 500 
m în 3:36,07.

Turneul de tenis

ILIE NASTASE
ÎN OPTIMILE

Pe terenurile celebrei arene 
londoneze de la Wimbledon au 
continuat întrecerile tradițio
nalului turneu internațional de 
tenis, care reunește pe cei mai 
buni jucători din lume. în 
primul tur al probei de dublu 
masculin, perechea Ion Tiriac 
(România) — Adriano Panatta 
(Italia) a eliminat cu 8—9, 6—3,
3— 6, 7—5, 6—3 cuplul Mark 
Cox (Anglia) — Clyff Drysdale 
(R.S.A.). Rezultate înregistrate 
în probele de simplu (turul II) 
masculin : Ramirez — Wayman
6— 4, 8—9, 6-4, 6—3 ; Pillci —
Pecci 8—9, 9—8, 6—3, 5—7,
7— 5 ; Fillol — Case 8—9, 6—4, 
6—8, 9—8, 6—2 ; Warwick — 
Masters 7—5, 6—4, 6—4 ; Meiler 
—— Ruffels 6-—8, 6-—2, 6—4, 8—9,
8— 6 ; Parun — Alexander 2—6,
9— 8, 9—7, 1—6, 8—6 ; Metre- 
veli — Stockton 6—8, 6—3, 6—3,
4— 6, 11—9 ; Newcombe —
Feaver 6—3, 3—6, 8—9, 6—4,
6—4 ; Roche — Reid 6—4, 6—2, 
6—4 ; feminin : Hunt — Wool
dridge 6—0, 6—4 ; Bueno —

TURUL FRANȚEI
PARIS, 24 (Agerpres). — Cea 

de-a 63-a ediție a Turului ciclist 
al Franței a început la St. Jean 
de Monts cu o cursă prolog, con- 
tracronometru individual, pe dis
tanța de 8 km, cîștigată de bel
gianul Freddy Maertens cu 
11,03:29, care va îmbrăca astfel 
primul tricou galben.

Pe locurile următoare s-au cla
sat Lopez Carril și Manzaneque 
(ambii Spania) și francezul The- 
venet. La start s-au aliniat 130 
de concurenți reprezentînd 13 e- 
chipe.

își desăvîrșesc — pînă la 5 iulie 
— pregătirile. Alcides Sagarra, 
antrenorul federal cubanez, a 
considerat foarte avantajoase ul
timele antrenamente la altitudine 
(știut fiind că Mexico se afla la 
peste 2000 m).
• Federația franceză va trimite 

la Montreal următorii 6 pugiliști : 
Jose Leroy (semimuscă), Aldo 
Cosentino (cocoș). Serge Thomas 
(pană), Jean-Claude Ruiz (ușoa
ră). Jean-Pierre Malavasi (mijlo
cie) și Hocine Tafer (semigrea).
• Din Austria, vor participa la 

turneul olimpic doar Christian 
Sittler (ușoară) și Franz Dorfer 
(mijlocie mică).
• Noii campioni de box ai 

Scandinaviei, desemnați într-un 
turneu la Stockholm, sînt (în or
dinea categoriilor) : Leppaenen, 
Jaervinen (Finlanda), Christiansen 
(Danemarca), Korhonen (F), Palm 
(D), Friman, Marjamaa (F), Vai- 
nonen (Suedia) Taipale (F), Friis 
(D), Ruokola (F).

DE LA MANILA
MANILA, 24 (Agerpres). — în 

turneul internațional de șah de 
la Manila, după 9 runde în frun
tea clasamentului se află marele 
maestru cehoslovac Vlastimil 
Hort cu 7 puncte, urmat de bra
zilianul Costa Mecking cu 5.5 
puncte (2). Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu are 4 
puncte și două partide amânate, 
între care una cu Mecking, aces
ta din urmă fiind suferind.

Rezultate din runda a 9-a : Tan 
Lian — Browne 1—0 : Hort — 
Quinteros remiză : Kavalek — 
Liubojevici 1—0; Uhlmann — Po- 
lugaevski remiză.

DIN FOTBALUL 
INTERNATIONAL
După cum s-a anunțat, trage

rea la sorți pentru competițiile 
europene ale cluburilo-r va avea 
loc la 6 iulie la Ziirich. Datele 
primului tur : 15 și 29 septem
brie 1976. Tragerea la sorți pen
tru turul al doilea va avea loc la 
30 septembrie, datele întâlnirilor 
fiind 20 octombrie și 3 noiembrie. 
La 7 iulie, tot la Ziirich, se va 
proceda la tragerea la sorti pen
tru meciurile de calificare la 
Turneul U.E.F.A. 1977 (juniori).

'A'
Echipa Borussia Dortmund a 

promovat în prima ligă a cam
pionatului vest-german. în meci 
de baraj, Dortmund a învins cu 
3—2 pe F.C. Nurnberg. Formațiile 
Hanovra, Kickers Offenbach și 
Bayer Uerdigen au retrogradat 
în Divizia B.

de la Wimbledon

S-A CALIFICAT
DE FINALA

Bruning 6—4, 3—6, 8—6 ; Goola- 
gong — Walsh 6—0, 7—5 ; 
Turnbull — Hogan 6—2, 6—4 ; 
C. Evert — Coe 6—0, 6—0 ; 
Durr — Fayter 3—6, 6—3, 7—5 ; 
Melville — Teequarden 6—4, 
1—6, 6—2 ; Tomanova — Harter 
6—3, 3—6, 9—7 ; Morozova — 
McLean 6—2, 6—0.

în turul III, Ilie Nâslase 1-a 
învins cu 8—6, 7—5, 6—4 pe 
australianul Kim Warwick, 
victorie care-i asigură jucăto
rului român calificarea în op
timile de finală. Una din sur
prizele zilei a furnizat-o Phil 
Dent (Australia), învingător cu 
6—4, 9—8, 6—4 în fața olan
dezului Tom Okker. Alte re
zultate din turul trei al pro
bei de simplu bărbați : Borg — 
Dibley 6—4, 6—4, 6—4 ; Geru- 
laitis — Krulevitz 6—2, 6—2, 
6—1 ; Smith — Kakulia 8—6, 
3—6, 6—1, 6—1. Ashe — Ed
mondson 7—5, 6—2, 8—6. Re
zultate din turul trei al probei 
de simplu femei : Maria Bueno
— Guerrant 6—4, 3—6, 6—3 ;
Evert — Hunt 6—1, 6—0,
Morozova — Marsikova 6—4, 
6—1 ; Goolagong — Molesworth 
6—1, 6—1 ; Stevens — Toma
nova 6—2, 5—7, 9—7 ; Cimîreva
— Kloss 7—5, 6—4.

PE SCURT
AUTO • GO de echipaje au luat 

startul din Rabat în cea de-a 
19-a ediție a „Raliului Marocului". 
După prima etapă (Rabat — Ca
sablanca) , pe primul loc se află 
pilotul finlandez Markku Alen.

GIMNASTICA ® La Darlington, 
Anglia — Olanda (feminin) 
359,70 — 363,50 p.

FOTBAL © La Viena, reprezen
tativa olimpică a U.R.S.S, a învins 
o selecționată a Austriei cu 2—1 
(2—1) ® în primul meci al tur
neului de la Surabaya (Indone
zia). echipa Slaslc Wroclaw’ a în
trecut cu. scorul de 3—0 (2—0) for
mația locală Persibaya.

HANDBAL • La Praga, Ceho
slovacia — Finlanda (masculin) 
25—12 (13—5). Principalii realiza
tori, la gazde, Jary, Hanzl și 
Mikes, care au înscris cile patru 
goluri • La Budapesta. Ungaria— 
Cehoslovacia (feminin) 24—16 
(13—6).

NATAȚIE ® La Bratislava, îno
tătorul iugoslav Sandro Rudan a 
stabilit un nou record național 
în proba de 200 m liber, cu tim
pul de 1:58,6. Alte rezultate : mas
culin : 100 m spate : Rolko (Ce
hoslovacia) 1 :Q0,7 ; 200 m bras : 
Kriechbaum (Austria) 2:30,0; 100 m 
liber : Fiirrer (Elveția) 54,7 ; 100 
m bras : Pesl (Cehoslovacia) 
1:07,6 (nou record național) ; fe
minin : 100 m bras : Eva Kiss 
(Ungaria) — 1:17.6 ; 100 m liber : 
Helena Hladka (Cehoslovacia) — 
1:00,0 (nou. record național).
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