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Snagov au început, 
iunie, convorbirile 
secretarul general 
Comunist Român,

La Palatul 
duminică, 27 
oficiale între 
al Partidului 
președintele Republicii Socialiste
România, Nicolae Ceaușescu, 
si secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad-

La convorbiri participă :
Din partea română — Manea 

Mănescu, prim-ministru al gu
vernului, Ion Pățan, viceprini- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Ioan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Vasile Pungan. consilier al 
președintelui 
lian Manciur, 
rii noastre la

Din partea 
Halim Khaddam, vicepreședinte 
Ui Consiliului de miniștri, mi
nistrul afacerilor externe, Fawzi 
al-Kayali, ministrul culturii și 
orientării nationale, Mohamed 
Al-Imady, ministrul economiei 
și comerțului exterior, Ahmad 
IsUandar Ahmad, ministrul in
formațiilor, Adib Al-Daoudy, 
consilier politic al președintelui 
Republicii Arabe Siriene, Walid 
Al-Moualem, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Arabe Siriene Ia 
București.

Examinînd evoluția rela
țiilor roniâno-siricne, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hafez El- 
Assad au subliniat cu satisfac
ție că între țările, partidele si 
popoarele noastre s-au stator
nicit și se dezvoltă raporturi 
strînse de prietenie și colabo
rare, în deplină concordanță cu 
înțelegerile stabilite de cei doi 
șefi de stat cu prilejul întîlni- 
rîlor și convorbirilor de la 
București și Damasc. A fost 
exprimată, totodată, hotăra ea 
comună dc a promova o colabo
rare cît mai largă între Româ
nia și Siria, pe plan politic, 
economic, tehnico-științific, cul-

Republicii, Emi- 
Ambasadorul țâ- 
Damasc.
siriană — Abdel

tural, de a extinde și accelera 
cooperarea în industrie și în 
alte domenii de activitate, de 
a adinei raporturile de conlu
crare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Baas Arab 
Socialist, în folosul ambelor 
popoare, al progresului celor 
două țări, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă de 
tenie, de stimă 
reciproc.

Secretarul general
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez El-Assad, au con
tinuat, duminică, după convor
birile oficiale purtate de dele
gațiile română și siriană, 
schimbul de vederi consacrat 
amplificării și aprofundării re
lațiilor de prietenie și colabo
rare dintre țările și partidele 
noastre, întăririi conlucrării ■ce
lor două state în viața interna
țională.

Totodată, au fost examinate 
probleme ale actualității in
ternaționale, legate de efortu
rile îndreptate spre promovarea 
unei politici noi, de egalitate și 
echitate, de respect între na
țiuni, de colaborare, destindere, 
securitate si pace în lume. In 
acest cadru, au fost abordate 
probleme privind realizarea u- 
nei păci drepte și durabile in 
Orientul Mijlociu.

Dialogul la nivel 
româno-sirian s-a desfășurat, 
apoi în cadrul unui dejun care 
a reunit pc președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El-Assad, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Anisse El-Assad, pri
mul ministru Manea Mănescu 
și soția sa, Maria Mănescu.

In cursul după-amiezii, au 
continuat convorbirile dintre 
șefii de stat ai celor două țări, 

întrevederile și dejunul s-au 
desfășurat sub semnul bunelor 
raporturi româno-siriene. de 
prietenie și colaborare. într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

desfășurat 
caldă prie- 
și respect

al Partidu-

înalt

„OLIMPICI" LA BUZĂU Șl PLOIEȘTI
Vineri seara, pe arena Vo

ința din Buzău a avut loc o 
interesantă gală pugilistică, la 
care .au participat boxeri din 
echipele olimpice ale României 
și Bulgariei.

O impresie foarte bună au 
lăsat prin evoluțiile lor frații 
Simion și Calistrat Cuțov, Vic
tor Zilberman, Alee Nă’stac, 
Costică Dafinoiu și Faredin 
Ibrahim.

Să notăm și excelenta orga
nizare asigurată galei de că
tre buzoieni. (lire STĂNESCU 
— corespondent)

Duminică după-amiază în 
sala Victoria din Ploiești un 
numeros public a urmărit o in
teresantă demonstrație a lotu
lui olimpic feminin de gimnas
tică al României. Nadia Coma
neci, Teodora Ungureanu, Ali
na Goreac, Anca Grigoraș și 
colegele lor au îneîntat pe cei 
prezenți cu măiestria lor 
cunoscută, spectatorii i__._ . 
teni aplaudînd cu căldură lîlti- 
ma apariție publică a sportive-
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Surpriză de proporții în semifinalele „Cupei României** la fotbal

C.S.U. GALATI — UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—0 (0—0)
STEAUA — F.C. BIHOR 4—2 (3—0)
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• bine- I 
ploies- I 

■a •
ma apariție puDiica a sportive- ■ 
lor noastre înainte de plecarea I 
spre Montreal. (I. CORNEA — I 
coresp.)

CUPA ZIARULUI SPORTUL"

Apărarea gălățenilor este la post, Crișan (in prim plan), nu poate 
fructifica atacul echipei sale. Foto : S. BAKCSY

III TIMtll PRKĂTIiîl All [IHUtlII DIHIIONAD
Șl Alt CI I III DE TIM IIH (2I de ani)
Astăzi, plecarea in Iran

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea 
nale pe 
— peste 
mătoare, 
de tineret (21 de ani) s-au 
tilnit sîmbătă după-amiază, 
stadionul Dinamo, într-un 
la două porți. A fost un joc- 
școală, deosebit de util, cu pri
lejul căruia s-au exersat dife
rite procedee și elemente tac
tice.

Superiori atît pe plan valo
ric, cit și sub aspectul omoge
nității și al experienței de joc, 
componenții Lotului divizionar 
i-au întrecut pe tinerii lor par
teneri — care le-au dat, to
tuși, o replică destul de bună — 
cu scorul de 5—0 (2—0)., prin 
golurile înscrise de Lucescu 
(min. 14 și 78), Manea (min. 25), 
M. Sandu (min. 60) și Bdloni 
(min. 75). în prima parte a jo
cului, Sătmăreanu II s-a acci
dentat ușor, dar el se va putea

partidelor internațio- 
care le vor susține 
hotare — în zilele 
Lotul divizionar și

LA CICLISM
A REVENIT LUI E. RASCH (R. D. G.)
c Cîrje, victorios în proba de urmărire individuală

c ici istă interna- 
vclodro-

si in R. P. Chineză
în

ur- 
cel 
in- 
pe 

joc

reface pentru a fi prezent 
partida din Iran. Dudu Geor
gescu este singurul dintre com- 
ponenții lotului care n-a fost 
folosit sîmbătă, el fiind mena
jat deoarece a evoluat în 
cursul săptămînii trecute în se
lecționata europeană la turneul 
de la Paris.

Prin victoriile înregistrate 
ieri, Ia Tg. Mureș și respec
tiv, Ia Ploiești, Steaua și C.S.U. 
Galați au obținut dreptul de a 
disputa cea de a 38-a finală 
a „Cupei României" Ia fotbal. 
Prin urmare, miercuri, pe sta
dionul „23 August" din Capita
lă, vor evolua campioana țării 
și marea revelație a actualei 
ediții, formația universitară 
gălățeană.

STEAUA a repurtat o victo
rie clară în fața „unsprezece- 
lui" orădean, pe care l-a con
dus la puțină vreme după lo
vitura de începere. Bucurește- 
nii n-au forțat, în continuare, 
avînd grijă doar să-și asigure, 
fără emoții, intrarea în finala 
Cupei. Modul cum echipa an
trenată de Em. Jenei și C. 
Creiniceanu a străbătut dru
mul pînă la partida ultimă de 
cupă e o confirmare a netului 
său succes din campionat.

C.S.U. GALAȚI, în schimb,' 
a avut de înfruntat un adver
sar mult mai puternic, partida 
de la Ploiești fiind, de altfel, 
foarte echilibrată, rezultatul 
rămînînd sub semnul întrebă
rii pînă la fluierul final. Gă- 
lățenii, care au primit și pînă 
acum multe frumoase califica
tive pentru realizările lor din 
cupă, au dovedit și ieri la 
Ploiești că victoriile lor ante
rioare nu sînt rodul unor în» 
tîmplări.

Miercuri, pe stadionul „23 
August" echipa Steaua va fi 
prezentă la a 14-a finală de 

din activitatea sa ; din 
pe care le-a 

acum, formația 
cîștigat ÎL 
pentru întîia 

Dar gălățenii 
pentru „Cupa

(Continuare in pag. 2-3)

cupă 
cele 13 finale 
jucat pînă 
bucuresteană a 
C.S.U. Galați e 
oară în finală, 
sînt calificați 
cupelor" datorită faptului că 
cealaltă finalistă fiind campi
oană va juca în C.C.E.

REZULTATE POZITIVE LA TESTUL
RUGBYSTILOR FRUNTAȘI

Nu s-a încheiat 
bine sezonul rug- 
bystic și gînduri- 
le s-au și îndrep
tat către viitor, 
componenți mai 
vechi sau mai noi 
ai lotului repre
zentativ lărgit fi
ind chemați, 
dimineață, la 
joc de

Competiția 
țională desfășurată pe 
mul Dinamo și dotată cu „Cupa 
ziarului Sportul" nu și-a dez
mințit nici de data aceasta in-

teresul pe care-1 suscită încă de 
la prima sa ediție (1959) în 
rîndurile sportivilor și specta
torilor. în toate cele trei zile de 
concurs (vineri, sîmbătă și dumi-

Doi performeri : E. Rasch (R.D.G.) ciștigătorul „Cupei ziarului
Sportul" (victorios in proba de viteză)— dreapta și C. Cîrje, pri

mul clasat in proba de urmărire individuală.
Foto : Ion M1HA1CA

nică) am asistat la dispute dîrze, 
dinamice, cicliștii luptind pen
tru o cît mai bună comportare, 
cu o dăruire care-i onorează. în 
ceea ce-i privește pe sportivii 
români, dorința acestora de a 
se evidenția a fost, desigur, 
stimulată și de valoarea de 
necontestat a oaspeților, ci
cliști din R.D.G. și Bulgaria, 
parte dintre ei nume cu re
zonantă în arena internațio
nală a sportului cu pedale. 
„Cupa ziarului Sportul", acor
dată alergătorului vitezist rea
lizator al celei mai bune per
formanțe pe ansamblul compe
tiției, a revenit lui Emmanuel 
Rasch (R.D.G.), — locul III la 
proba de viteză a C.M. Rasch 
a cîștigat proba de viteză a 
„Cupei ziarului Sportul", în 
luptă directă cu un coechipier 
al său, W. Rengert. Iată cla
samentul final al acestei probe : 
1. E. Rasch 13,2, 2. W. Rengert, 
3. L. Thomas (R.D.G.), 4. St. 
Petrov (Bulgaria).

Să ‘ “
tele 
d-ouă

ne referim acum la dispu- 
de sîmbătă, încheiate cu 
succese românești. Prima

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ieri 
un 

selccție-
verificare. Dar
programul din Par-
cui copilului nu Hs-a redus la un
singur meci : Și
juniorii au fost A- Ugg

testați, iar laurea-
tcle Diviziei A —
Farul Constanța, 
Steaua și Dinamo 
— au trăit momen
tele festive ale 
premierii.

Vedeta reuniunii, 
trialul pentru echi
pele reprezentative, 
a opus două for
mații alcătuite ad- 
hoc. Ș-a jucat 
vioi, îndeosebi în 
prima repriză, s-au 
construit destule 
faze bune, încercă
rile au. „curs", chiar dacă au 
precumpănit realizările indivi
duale și unii selecționabili s-au 
mișcat... ca după finalul cam
pionatului. Lucrul cel mai îm
bucurător l-a constituit evolu
ția promițătoare a cîtorva ju
cători din liniile dinapoi. Ast
fel, foarte tînărul Codoi se a- 
nunță o „uvertură" de valoare. 
Ciobanu, a cărui viteză de at
let o cunoșteam, demonstrează 
că aceasta nu e singura lui ca
litate. Ianusevici și Aldea sint 
două „aripi" veritabile, Dima — 
un centru de care se va vorbi. 
Dintre „noii veniți" ai grăme
zii au plăcut mai ales Voicu

Deși bine placat de Paraschiv, Pătrăhău 
va reuși să paseze. In planul secund, gata 
să intervină. Borș. (Fază din meciul de se» 

lecție-verificare a lotului de rugby)
Foto : Dragoș NEAGU

(căpitanul echipei de juniori —» 
vicecampioană continentală în 
acest an), Borșaru, Popovici. 
Și o remarcă specială pentru 
controversatul Paraschiv, care 
rămîne un foarte talentat mij
locaș la grămadă.

Iată și opinia antrenorului fe
deral Valeriu Irimescu : „A 
fost un test reușit. Au cores
puns (n.n. : în afara jucători
lor amintiți mai sus) Varga, D. 
Alexandru, Suciu, Pătrăhău, Bu- 
can, Bidirel, Borș, Stroe, Cor- 
neliu, Băcioiu, Pasache".

Geo RAETCHI



Tur de orizont olimpic Montreal

• Un sezon nesemnificativ pentru Pusch și Y % 7 
Edling, principalii favoriți la spadă

romani, candidați la medaliile
9 Sabrerii [ROMANIA
olimpice

R

După ce am început cu floreta 
panoramicul dedicat scrimei cu 
sabia.

(feminin și masculin), continuăm 
celelalte două arme, spada și

l SPADA Șl TACTICA ESPECTATIVEI
Nu e vorba numai de ceea 

ce se întîmplă de multe ori 
pe planșele de concurs, ci și 
de tactica adoptată în acest 
sezon preolimpic de unii din
tre spadasinii care au domi
nat proba la Budapesta, anul 
trecut. Pentru că numai ast
fel se poate explica cvasiab- 
sența din marile confruntări 
a campionului mondial en 
titre A. Pusch (R.F.G.), a su
edezului R. Edling, campion 
mondial în 1973 șl 1974, a 
austriacului H. Lindner, locul 
6 în clasamentul mondial și 
a altora. Probabil că ei pre
gătesc surprizele pentru Mont
real...

în locul lui Pusch au apărut, 
însă, 
Muck, 
care 
„Spreafico", 
cîștigat Cupa Monal, iar în lo
cul lui Edling, Iakobson, cel ce 
a cîștigat turneul de la Hei
denheim, demonstrînd că Sue
dia și R.F.G. au rămas pe ve
chile poziții fruntașe. Ca și

reprezentativa Ungariei (locul 
3 la C.M. ’75), al cărui nucleu, 
echipa de club S. C. Budapesta 
a cîștigat „Cupa Europei". Spa- 
dașinii români au avut o com
portare oscilantă la echipe, ea 
revenind în finalul pregătirilor 
la plafonul valoric obișnuit. La 
„Turneul țărilor socialiste", 
România s-a clasat pe locul se
cund, după reprezentativa Po
loniei, dar înaintea celei sovie-

VALOAREA OBIECTIVĂ ÎNTR-O ARMĂ SUBIECTIVĂ 
SABIA

tice, pe care a devansat-o și 
la Tallin, deși în componența 
sa figurau Lukomski, vicecam- 
pion mondial și Abușahmetov, 
finalist al ultimei ediții a C.M. 
N. Iorgu a făcut dovada va
lorii sale în turneul individual 
de la Budapesta, pierzînd tro
feul după un baraj cu ma
ghiarul Kolcsonay, ca și P. 
Szabo la Tallin, prin clasarea 
pe locul secund, înaintea lui 
Muck, Fischer, Jana, Opge
north, Pusch II, Abușahmetov, 
Rasolko. Echipa poate intra în 
primele șase la Montreal și să 
nu uităm că Iorgu și Popa au 
fost la un pas de finala indi
viduală la C.M. ’75

I
I
I
I
I
I
I

' coechipierii acestuia 
Fischer și Opgenorth, 

au dominat turneul 
sau Behr care a

Singura armă rămasă în afa
ra arbitrajului electric, sabia, 
a dat naștere întotdeauna Ia 
asalturi disputate pe planșă și 
în afara ei, deciziile brigăzii 
de arbitri (subiective, uneori), 
comportînd confruntări adiacen
te luptei. Ceea ce nu înseamnă 
că valoarea autentică, obiectiv 
vorbind, nu s-a putut impune 
în cele din urmă. într-un ase
menea context apare superio
ritatea echipei de sabie a Uni-

Automobilism în Maramureș

ÎNVINGĂTORI: M POPESCU (Gutii)
SI EUG. IONESCU>.> CRISTEA (B. Mare)
BAIA MARE, 27 (prin tele

fon). Simbătă și duminică în 
•județul Maramureș s-au dis
putat două importante con
cursuri automobilistice. Primul 
a avut loc sîmbătă în cadrul 
campionatului 
coastă (etapa a 
probă deosebit 
întrucît traseul __ „___  ......
km, diferență de nivel 570 m), 
cu foarte puține porțiuni drepte, 
a pus în valoare cu predilec
ție calitățile piloților și nu doar 
ale mașinilor. Startul a fost 
populat — 87 de participanți 
•la avansați și 34 la începă
tori — cu automobiliști din 
București, Balș, Iași, Drobeta 
Tr. Severin, Reșița, Brașov, Ti
mișoara, Cluj-Napoca și Brad. 
Din păcate, din rîndul concu- 
xenților a lipsit Ștefan Ianco- 
"vici — cîștigătorul etapelor pre- ■ 
cedente — care este bolnav. 
Cursele au fost viu disputate, 
concurenții fiind în final de
partajați doar de cîteva se
cunde ; protagoniști, și de a- 
ceastă dată, Eugen Ioneseu 
Cristea, Doru Gîndu. Mircea 
Popescu ș.a.

Iată ciștigătorii : cl. I — Cor
nel Căpriță, A.C.R. București 
(Fiat 850) ; cl. II — Doru 
Gîndu, I.O.B. Balș (Dacia 
1100) ; cl. III — Eug. Ioneseu 
Cristea, I.O.B. Balș (R 8 Gor- 
dini) ; cl. Dacia 1300, grupa I 
Zoltan Szentpaly, Tractorul 
Brașov, grupa a II-a — Marin 
Dumitrescu, A.C.R. București.

Clasament general, indivi
dual : 1. Mircea Popescu,
C.S.U. Brașov (Ford), 2. Costin 
Biniclii, Tractorul Brașov (Fiat 
.T24 Abarth). 3. Eug. Ioneseu 
Cristea, I.O.B. Balș (R 8 Gor- 
<dini) ; echipe : 1. I.O.B. Balș, 
,2. C.S.U. Brașov, 3. Tractorul 
Brașov.

Iată și cîștigătorii la „înce
pători" ; Paul Havilla, Baia

de viteză în 
III-a) la Gutii, 
de importantă 
respectiv (7,200

Mare (Wartburg), Gheorghe 
Ene, Brașov (Dacia 1100), Doru 

- Stancil, Brasov (Dacia 1300).
Cel de al doilea concurs, 

programat duminică, a fost de 
viteză pe circuit (etapa a III-a 
a campionatului) și s-a desfă
șurat pe străzile orașului Baia 
Mare (12 ture, 1,800 km). în
vingătorii, după întreceri spec
taculoase, urmărite și aplaudate 
de mii de spectatori, au fost : 
cl. I — Cornel Căpriță ; cl. II 
— Doru Gîndu ; cl. III — Eug. 
Ioneseu Cristea ; cl. Dacia 1300, 
grupa I — Zoltan Szentpaly, 
grupa a II-a — Eug. Ioneseu 
Cristea. în clasamentul general 
individual pe primul loc : Eug. 
Ioneseu Cristea, iar pe echipe 
I.O.B. Balș.

Modesto FERRANINI

unii Sovietice, sumum al unor 
individualități certe ca Nazlî- 
mov, actualul campion mon
dial. Sidiak, campionul olimpic 
en titre, Krovopuskov, vice- 
campion mondial în 1974. Vi
nokurov, finalist la C.M. în 
1974 și 1975. Și dacă adăugăm 
faptul că în acest sezon, la 
trofeul Wolodjowski, echipa 
României s-a clasat pe locul 3, 
după echipa U.R.S.S., campioa
nă mondială și Ungaria, locul 
2 ia C.M. "75, dar înaintea Ita
liei, campioană olimpică în 
1972 și cîștigătoare a patrula
terului Santelli, rezultă că 
formația noastră își menține 
candidatura la primele locuri 
și pentru Montreal, așa cum a 
făcut-o în ultimii doi ani la 
marile competiții.

Liderul sabrerilor români, 
Dan Irimiciuc, a avut, ca și 
anul trecut, o pregătire discon
tinuă datorită unor accidentări. 
Recunoscuta sa valoare inter
națională i-a permis, totuși, la 
revenire, să urce pe podium la 
Trofeul Luxardo, la Bologna, 
în urma italianului Maffei și 
a sovieticului Sidiak, dar îna- 
'intea fostului dublu campion 
mondial italianul M. A. Mon
tano și a sovieticului Krovo
puskov. „Secundul" lui Irimi
ciuc, Ion Pop a intrat șl el 
într-o finală importantă, la 
Hamburg, alături de Maffei și 
M. A. Montano, ungurii Marot, 
Gedovary și Gerevitch. Sovie
ticul Nazlîmov și-a susținut 
candidatura la cununa olimpi
că prin victoriile din trofeele 
Wolodjowski și Hungaria. Așa
dar, și la Montreal se anunță 
o luptă ascuțită între sabreri, 
forțele fiind, la această oră 
sensibil egale in proba indi
viduală.

Paul SLAVESCU

ROMÂNIA - R. 0. G. 5-6 LA BOX (juniori)
Sîmbătă seara, pe stadionul 

„1 Mai" din Drobeta Tr. Seve
rin a avut loc întîlnirea inter
națională amicală dintre repre
zentativele de box (juniori) ale 
României și R. D. Germane. Cu 
o echipă bine pregătită din 
toate punctele de vedere, dar 
și beneficiind de două decizii 
părtinitoare (după cum ne in
formează delegatul general, 
Gh. Stănescu), pugiliștii oaspeți 
au obținut victoria cu scorul 
de 6—5.

„Semimusca" 
și-a dominat 
adversarul (F. 
cu lovituri clare de la semi- 
distanță a acumulat punctele 
necesare victoriei. A. Grâul 
(R.D.G.) s-a dovedit superior 
lui Nicolae Bumb (muscă), pe 
care l-a întrecut la puncte. La 
cat. cocoș, Titi Cercel a cîști-

Nicolae Șeitan 
în permanență 

Kegenbein) și

$

EXCURSII, ODIHNA, CURA BALNEARA
® Oficiile județene de turism 

țară și întreprinderea de turism, 
restaurante din București vă oferă 
la un program variat de excursii în 
zone turistice ale țării, in stațiunile 
pe litoralul Mării Negre.
• La sediile OFICIILOR JUDEJENE 

și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și 
restaurante București vă puteți procura bilete pen
tru odihnă sau cură balneară în stațiunile balneo
climaterice.

Se acordă reducere de 50% Ia tariful de trans
port pe C.F.R. PUBLITURISM

gat clar primele două reprize, 
dar în 
momentul 
român a 
vitură mai 
trul din 
trimis la colț pe reprezentan
tul nostru, declarîndu-1 învins 
prin abandon. ( ? !) Traian 
Georgia (cat. pană) s-a com
portat cel mai bine din forma
ția noastră. Net superior în 
primele două reprize, juniorul 
român și-a silit adversarul (H. 
Richter) să abandoneze în ulti
mele minute ale luptei. într-o 
situație asemănătoare cu a lui 
Cercel a fost declarat învins 
prin abandon în repriza secun
dă și Ilie Dragomir, în partida 
cu F. Lothar. Cel mai bun pu
gilist al oaspeților; ușorul V. 
Petznik, l-a depășit categoric 
la puncte pe Gheorghe Simion.

Celelalte rezultate, în ordinea 
categoriilor : FI. Grecescu b.p.

Butnaru b.p.
Badea p.ab. 1

ultimul rund în 
în care boxerul 
recepționat o lo- 

•puternică, arbl- 
R. D. Germană l-a

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I

din întreaga 
hoteluri și 
și vă invită 
principalele 
montane și

DE TURISM

D. Ludwig, V.
D. Kastner, C. _____  __
M. Gebauer, T. Pîrjol b.p. H. 
Bauch, N. Grigore p. ab. 2 W. 
Hohner.

Astă-seară, echipa oaspe sus
ține al doilea meci, la Orșova.

I
I

I
I

Biletele de intrare pentru fi
nala „Cupei României" la fot
bal, care se va disputa miercuri 
30 iunie, pe stadionul „23 Au
gust’, S-au pus în vînzare ia 
casele stadioanelor „23 Au
gust", Steaua, Giulești, Republi
cii și Dinamo, la : 
C.C.A., Loto-Pronosport 
Halelor și pasajul subteran de 
la Universitate) și la sediul I 
C.N.E.F.S. i

I
I

agențiile I 
rt (str. I

C.S.U. GALAȚI - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0-0)
PLOIEȘTI, 27 (prin telefon). 

Recunoscător lui Dașcu, auto
rul golului victorios în partida 
din „sferturi", antrenorul C. 
Teașcă l-a introdus în formație 
din primul minut, dar vîrful 
central al Universității Craiova 
nu mai era o „armă secretă" 
pentru defensiva studenților 
gălățeni. Masivul și înaltul sto
per al acestora, Olteanu, l-a 
luat „în pază", atent și grijuliu 
la început, apoi din ce în ce 
mai relaxat și sigur pe el, 
după ce a văzut că adversarii 
nu leagă nici o fază de gol, 
nici pentru Dașcu, nici pentru 
vreun alt coechipier al acestuia. 
De partea cealaltă, C.S.U. se 
arată mai omogenă, se expri
mă mai coerent in teren, gra
tie mijlocașilor, dar tabloul 
tactic, la finalizare, este sche
matic și Marinescu, vîrful cău
tat cu mingi de angajament, 
este ușor deposedat. Lipsind 
combinațiile clare de ambele 
părți, lipsesc și șuturile pe 
spațiul porții, din care cauză 
Lung și Tănase șomează lite
ralmente. în ultimul minut al 
primei reprize, portarul gălă- 
țean tremură, totuși, însă se li
niștește văzîndu-1 
cum luftează de la 7—8 metri, 
la o centrare a lui Crișan.

Primul șut pe spațiul porții 
îl înregistrăm abia în min. 51 
(autor : Cămătaru). A fost șu
tul • care a anunțat, parcă, for- 
cingul craiovean, ■ dar Donose, 
Stefănescu și Crișan îl ajută 
pe... Tănase să scape cu fața 
curată. Singurul gol al partidei 
cade însă in poarta cealaltă, 
venind să pedepsească naivi
tatea stoperilor craioveni : în 
min. 57, Georgescu il servește

pe Dașcu

în adincime pe MARINESCU 
acesta țîșnește frontal printre 
Constantinescu și Deselnicu, 
pătrunde in careu și saltă balo
nul în plasă peste Lung, ieșit 
în întîmpinare. A rămas mai 
bine de jumătate de ceas pînă 
la fluierul final și, tot mai 
nervoasă. tot mai crispată, 
Universitatea Craiova nu reu
șește golul egalizator ; în min. 
67 Dascu șutează puternic la 
colț, dar Tănase scoate in ex
tremis : în min. 75 Crișan ra
tează o bună ocazie ; în min. 
85 craiovenii sînt din nou la 
poarta adversă, introduc balo
nul în plasă la o învălmășeală, 
însă golul nu este validat, în- 
trucît in faza precedentă por
tarul Tănase fusese clar faul
tat în suprafața sa de protecție. 
Sfirșitul de partidă este de-a 
dreptul dramatic, gălățenii scă- 
pați pe contraatac, risipesc și 
ei, în min. 87. o ocazie favo
rabilă, după care se aude flu
ierul final si antrenorul I. Za- 
haria, este purtat pe brațe, pe 
terenul fostei sale echipe... Pe
trolul.

Arbitrul Gh. Retezan (Bucu
rești) a condus următoarele 
formații :

C.S.U. : TANASE — Pascuale, 
OLTEANU, MARTA, Șarpe — 
Păunescu (min. 88 Ene), BE- 
JENARU, Dobre — Cramer. 
MARINESCU, GEORGESCU.

UNIVERSITATEA : Lung — 
Negrilă, Constantinescu, DE
SELNICU. Berneanu — Donose, 
Ciupitu (min. 58 Nedelcu II). 
Ștefânescu — CRIȘAN, Dașcu 
(min. 71 Strîmbeanu), Cămă- 
taru.

Gheorghe NICOIAESC'J

STEAUA -F.C. BIHOR 4-2 (3-0)
TG. MUREȘ, 27 (prin tele

fon). — 
aproape 
apărată de Albu, înlocuit, 
min. 43, de 
bucureșteni, superiori la toate 
capitolele (fizic, tehnic, tactic), 
au atacat în permanență, des- 
fășurînd acțiune după acțiune 
șl, ca urmare, au reușit să des
chidă scorul relativ repede, în 
min. 10, prin ZAMFIR, care a 
reluat din apropiere mingea 
centrată de fundașul Anghe- 
lini șl respinsă defectuos de 
portarul Albu. F.C. Bihor pare 
resemnată, nu face altceva de- 
cît să se apere și Iordache nu 
este deloc solicitat. în min. 24, 
asistăm la o fază spectaculoa
să desfășurată pe filiera Du
mitru — Zamfir — Răducănu 
— Iordănescu, ultimul finali- 
zînd acțiunea cu un șut în 
fundașii orădeni, amînînd ast
fel majorarea scorului, dar nu
mai pînă în min. 31, cînd 
Steaua punctează din nou : 
Dumitru îl lansează pe TROI, 
aflat pe post de atacant cen
tral, rapidul extrem țîșnește și 
înscrie plasat : 2—0. Militarii 
domină autoritar și în min. 40 
scorul devine 3—0 : Anghelini, 
avansat pe partea 
centrează 
de Bigan, 
NESCU, care marchează fără 
dificultate.

La reluare, bucureștenii joa
că relaxat, nu mai sînt atît 
de periculoși în ofensivă și

Meciul s-a desfășurat 
numai spre poarta 

.în 
Vidac. Jucătorii

dreaptă, 
și mingea, deviată 
ajunge la IORDA-

LOTO

SALON 
Sîmbătă s 
toarelor s 
în prezeni 
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ale Romă 
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zervate 
meci inch 
egalitate : 
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care a av 
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mijloc, Ci 
au stăpin 
cui teren 
ci cînd < 
du-se, cîi 
linie, Cu 
mdmeniu 
dintre ce 
la poarta 
fel, pent 
tatea ech 
ea a exi 
27 do^.u 
ții) c®>i 
spațiul p 
adversar

orădenii ies mai mult din dis
pozitiv. După ce Georgescu ra
tează o mare ocazie (reluare 
cu capul, de la 6 m, peste ba
ră), în min. 64 F.C. Bihor re
duce handicapul prin GHER
GHELI, care șutează sec de la 
12 m, surprinzîndu-1 pe Ior
dache. De partea cealaltă, IOR- 
DANESCU (min. 67 și 74) iro
sește două mari ocazii, dar tot 
el, în min. 75. înscrie un gol 
frumos : șut în „transversală", 
mingea revine în teren și tot 
el o trimite în plasă : 4—1. Cu 
11 minute înainte de sfîrșit, 
orădenii reduc din handicap 
prin GEORGESCU, care a re
luat din apropiere, în plasă, 
mingea respinsă de Iordache, 
Ia șutul violent expediat, de 
la 16 m, de E. Naghi. Și ast
fel, Steaua se califică în fina
lă la capătul unui joc în care 
s-a întrebuințat foarte puțin...

Arbitrul O. Anderco (Satu 
Mare) a condus următoarele 
formații :

STEAUA : Iordache — AN
GHELINI, AGIU, Zahiu, Vigu 
— Ion Ion, DUMITRU. IOR- 

(min. 80 
Zamfir

DĂNESCU Troi 
Stoica), Răducănu, 
(min. 84 Florea).

F.C. BIHOR : Albu (min. 43 
Vidac) — P. NICOLAE, Bigan, 
Lucaci, POPOVICI — M. Ma
rian (min. 38 Bisoc). E. Naghi, 
A. Naghi — GHERGHELI, 
Florescu. Georgescu.

Gheorghe NERTEA

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO.

Se atribuie : ■ Autoturisme 
Dacia 1300 și Skoda S 100 •
Excursii la alegere în U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Anglia și Turcia. 
• Bani : cîștiguri fixe și varia
bile.

Se cîștigă cu 3 numere din 18 
sau 24 extrase.

Tragerea are loc mîine, Ia 
București, în sala Clubului Fi- 
nante-Bănci din strada Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 17.45.

Mal multe bilete, mai multe 
șanse de cîștig.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO- 
EXPRES OLIMPIC DIN 27 --------

1976 :
FOND GENERAL DE 

GURI : 855.380 lei. 
Extragerea I : 22 JÎ7 32
Extragerea a II-a: 11 2 32 
Extragerea a Ul-a: 24 15 22 
Extragerea a.IV-a: 12 11 42 
Extragerea a V-a: 11 42 1
Extragerea a Vl-a : 3o 7 
Extragerea a Vn-a : 11 36 
Extragerea a VHX-a : 28 14

ILN4E

CÎȘTI-

Plata cîștiguriîor se va face în 
Capitală începînd din 10 iulie 
pînă la 27 august, în țară de la 
14 iulie pînă la 27 august 1976 
inclusiv, iar prin mandate poștale 
aproximativ din.................. —

AȘA ARATA O 
13 REZULTATE 
CONCURSUL

ETAPA DIN

I. Ș.N. Oltenița, roșu
n. C.S.M. s.-va — F.C.M G-ți 

in. Gloria Bistrița F.C. Șoimii 
IV. Tractorul Bv. — Dinamo SI.
V. Petrolul — Gloria Buzău

VI. F.C. Brăila — Ceah. P.N.
Vii. s.C. Tulcea — C.S. Btș.

Vin. F.C.M. Giur. — C.S. T-viște 1 
IX. Autobuzul — Met. Mija 1 
X. Corvinul — C.F.R. Timiș. 1 

XL U.M. Timiș. — Rapid Arad X
XII. Sticla Turda — Dacia Orăș. 2

XIII. Mureșul — Minerul M.N. 1 
Fond de cîștiguri : 217.196 lei.
Plata cîștiguriîor va începe în 

Capitală de la 2 iulie pînă la 27 
august ; în tară de la 5 iulie pînă 
la 27 august 1976 inclusiv, prin 
mandate poștale de la 5 iulie 
1976.

14 iulie 1976.
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„Cupa balcanică" pentru echipele de tineret PUNCT FINAL lN DIVIZIA B
1ÂNIA
| Azi,
|7 (prin telefon).
I la lumina reflec
tului Kailanzoslu. 
Ieste 5 000 specta- 
Itat meciul dintre
■ e tineret (23 ani) 
Iși Bulgariei, din 
Iției balcanice re- 
lor selecționate, 
fcu un rezultat de 
I (0—1.) A fost o 
l'ă in praporii" de 
I echipa noastră, 
I evoluție bună, 
le fiind linia de 
l-I5:>ca—Riiduieseu 
lautoritate mijio- 
npliindu-se atun- 
Hvoie și infiltrin- 
I cazul, în prima 
Hiind — pină in 
■entării — unul
■ periculoși șuteri
■ imdkov. De alt- 
■lustra superiori-
■ astre. arătăm că 
Im mai puțin de
■ Mtspațiul por- 
■cdltele 13 (6 pe 
Be tenacelui său

-BULGARIA 1-1 (0-1)
meciul Grecia — România

SERIA I

De ce n-a cîștigat, totuși, e- 
chipa noastră ? In primul rînd 
pentru că nu a reușit să fruc
tifice decît una dintre ocaziile 
pe care și le-a creat, cea din 
min. 69, cînd T. ZAMFIR a re
luat balonul în plasă, la un cor
ner executat de Onuțan. Radu 
II (min. 25 — bară — min. 30 
și 32), Rădulescu (min. 55), Cus- 
tov (min. 63), T. Zamfir (min. 
66) s-au aflat față în față nu
mai cu portarul bulgar fără să 
reușească însă să înscrie'' Se 
mai poate vorbi și despre unele 
erori de arbitraj ; golul for
mației bulgare a fost marcat 
(min. 35) printr-un fault evident 
al autorului său, GHEMIZOV, 
asupra lui Ciugarin. Imediat 
după pauză. în min. 46, Radu 
II a scăpat perpendicular pe 
poartă, Kolev l-a faultat în 
careu, dar arbitrul a lăsat jo
cul să continue. Cu toate aces
tea, echipa noastră putea cîș- 
tiga dacă, repetăm, ar fi do
vedit precizie în numeroasele 
situații favorabile de a înscrie.

Arbitrul Met Mishka (Alba
nia) a condus slab următoarele 
formații :

ROMANIA : Ioniță — Onuțan, 
Ciugarin, Păltinișan, Lucuță — 
CUSTOV (min. 65 I. Marin), 
BOCA, RADULESCU — T. 
ZAMFIR, Radu II, Moldovan 
(min. 46 Voicilă).

BULGARIA: MANOLKOV — 
Garabski, KASEROV, Bonev, 
ILIEV — Colev (min. 73 Todo
rov), Mircev, Barzov — Ghevi- 
zov, Nikolov (min 65 Kurva 
nov), Goranov.

Luni (n.r. astăzi), cu începere 
de Ia ora 20 (ora 19, ora Bucu- 
reștiului), selecționata noastră 
întîlnește echipa Greciei. în caz 
de victorie sau rezultat egal 
(în afara lui 0—0), ea poate ob
ține calificarea în finală. Cîști- 
gătoarea celeilalte grupe este 
formația Iugoslaviei, învingă
toare cu 2—0 (1—0) în al doilea 
meci cu echipa Albaniei (în 
prima partidă se înregistrase 
rezultat egal).

CELULOZA CĂLĂRAȘI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (0—0). A marcat : 
Filimon (min. 53)

S.C. TULCEA — C.s. BOTOȘANI 
2—2 (1—1)- Autorii golurilor : Cos-
tache (min. 21, din 11 m), lamandi 
(min. 66) pentru S.C. Tulcea, Dudea 
(min. 32) și Dinu (min. 65) pentru 
C.S. Botoșani.

F.C. BRĂILA — CEAHLĂUL P. 
NEAMȚ 1—0 (1—0). Unicul gol a
fost realizat de Prepurgel (min. 43).

PA$CANI ~ PRAHOVA 
PLOIEȘTI 2—2 (1—1). Au înscris : 
Apostol (min. 2), Măciuca (min. 71, 
din J1 m) pentru C.F.R., Vlad (min. 
7) și State (min. 69) pentru Prahova.

C.S.M. SUCEAVA — F.C.M. 
LĂȚI 2—1 (1—0). Autorii
Chircu (min. 26), Boghiu 
respectiv Voichin (min. 81).

VICTORIA TECUCI — 
PLOPENI 1—0 (1—0). A
Rusu (min. 27).

F.C. PETROLUL PLOIEȘTI - 
RIA BUZĂU 3-1 (2-1). Au 
Toporan (min. 13 și 58), 
(min. 42), respectiv Oprișan 
30).

CIMENTUL MEDGIDIA — 
BORZEȘTI 5—1 (3—0). Autor
rilor : Bîlgâr (min. 9), 
(min.
69), respectiv

Meciul C.S.U.
VASLUI a fost

GA- 
golurilor : 
(min. 48),

METALUL 
marcat :

- GLO- 
înscris : 
Simaciu 

(min.

C.S.M. 
, . -----irii golu-
Bîlgăr (min. 9), Nedelcu 

12 și 87), Bâdescu (min. 37 și 
Boișteanu (min. 58).

GALAȚI — VIITORUL 
amînat.

UNIREA ALEXANDRIA — VOINȚA 
BUCUREȘTI 1-2 (0 3). Au înscris: 
Frumosu (min. 60), respectiv Costache 
(min. 72) ți Frunza (min. 87, din 
11 m).

CHIMIA RM. VILCEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI 1-5 (1-2) Au 
marcat. Verga (min. 9), respectiv 
Țevi (min. 14), Pmtilie (min. 28, au
togol), Apostol (min. 52 si 65) si 
Dumitnu II (min. 77). > »

G,UReiU ~ CS- TÎRGO. 
VIȘTE 2—0 (2—0). Au înscris : Bu- 
duru (min. 14) și Manea (min. 43 
autogol).
CiTaRt?SĂ°?UL BRA$ov - DINAMO 
SLATINA 1—0 (0—0). A marcat : Go- 
lanu (min. 60).

ELECTROPUIERE CRAIOVA - 
CHIMIA TR. MĂGURELE 1—0 (0-0). 
A înscris Stăncescu (min. 68)

Ș.N. OLTENIȚA - STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV 2 1 (1—0). Autorii goluri
lor : Hîrlab (-;.-.
Ceavdaridis
Papuc (min. 60).

MINERUL MOTRU — NITRAMONIA 
FĂGĂRAȘ 6—1 (3-1). Au . înscris :
Rădoi (min. 13, 32, 40 și 63), Săvu- 
lea (min. 50), Carabageac (min. 
67), respectiv Popescu (min. 33).

Meciul METALUL ------------------
METROM BRAȘOV 
tat în ziua de 23

(Relatări de la 
V. Ion, P. Pavel, 
Barbălatâ, C. ~ 
Țugui și Gr. Jugănaru).

(min. 37, autogol), 
(min. 61), respectiv

BUCUREȘTI — 
(2—2) s-a dispu- 
iunie.

corespondenți
P. Giornoiu, 

Gruia, St. Gurgui,

Laurențiu DUMITRESCU

RA COMITETULUI F. R. FOTBAL
lut loc ședința 
ntetului F. R. 
la analizării u- 
I activității fot- 
1 competițional 
jrii unor mă- 
Iză a fi luate 
Lătățirii activi- 
Inoului, îțîstem 
| urează a fi 
1—78.
firilor Comite- 
I luat parte la 
I președinți ai

ne de fotbal,-
Lrenori ai clu-
or cu echipc
Iști ai federa-
Iști.
Lot al ordinii
l?a Tănăsescu,

, a prezentat 
rouhj* federal 
de Jn ultima 

btului federal 
lelevînd q se- 
kitreprinse în 
Ivelului gene- 
I practicat în 
I fost trecute 
le întreprinse 
lin 
jicii 
Irii

•
vom ocupa în coloanele ziaru
lui nostru.

Informarea 
noul sistem 
baza căruia 
sale de acord 
jucători de valoare de care dis
pune fotbalul nostru), sublini- 
indu-se ideea că simpla adop
tare a noului sistem nu în
seamnă și creșterea automată a 
valorii fotbalului practicat, a- 
ceasta fiind legată — înainte 
de orice — de munca de in
struire, de devotament, de dis
ciplină, de efortul depus în te
ren. la antrenamente și jocuri.

în legătură cu unele aspecte 
din conținutul informării au 
luat cuvînt’ul o serie de parti
cipant! la plenară, printre care 
Stefan Covaci, vicepreședinte 
al F.R.F. și antrenor al echi
pelor naționale. Andrei Rădu
lescu, președintele_ Colegiului 
de arbitri, 
ședințe al 
hor etc.

s-a ocupat și de 
competițional (la 
stă ideea punerii 
cu fondul real de

Horia Cosma, pre- 
clubului F. C. Bi

lor fată de echipele 
Vorbitorul s-a refe- 

și

Cilean (min 16), Ciocan (min. 61),’ 
Butuza (min. 66) respectiv Frățilâ 
(min 67).

UNIREA TOMNATIC — IND. SlRMEI 
C. TURZII 1—2 (0—1). Au marcat: 
Chitaru (min. 75), respectiv Pripici 
(min. 38) și Seghe (min. 84).

C.I.L. SIGHET - METALURGISTUL 
CUGIR 3—0 (2—0). Au înscris : Cio
ban I (min. 27 și min. 87, din 11 m) 
și Deac (min. 44)

VICTORIA CALAN — GAZ METAN 
MEDIAȘ 1—0 (0-0). Unicul gol a 
fost realizat de Goea (min. 72).

F.C. CORVINUL HUNEDOARA — 
C.F.R TIMIȘOARA 4—0 (1—0). Au
torii golurilor : Cojocaru (min. 45), 
Șchiopu (min. 79), Șurenghin (min. 
81) și Bucur (min. 88).

Partida F.C. BAIA MARE — VIC
TORIA CĂREI (3—0) s-a disputat in 
ziua de 24 iunie.

. ’elotări de ia corespondenții : 
I. Vasile, I. Sandu, C. Crețu, I. 
Toma, I. Petre, S. Pralea, A. Gunt
her și I. Vlad).

CLASAMENTUL

domeniul 
de in- 

nivclului 
lesionale ale 

desfășurării 
ecție și in
și juniorilor, 
măsuri teh- 
corespunză- 

performanței, 
1 arbitraje cit 
rohării bazei 

al 
Ifroar inter- 
I. De o aten- 
I bucurat, in 
I prezentate,
■ educație si 
■livclclc l'ot- 
■czcntimlu-se 
I ai actiuni- 
lle — în a-
■ — în pri- 
■nui climat 
■punzător in
■ "Arbitrilor, 
■urilor de

le de bază 
ț aceea că, 
inițiate, ni- 
lalului nos- 
L'satisfăcă- 
Bciat atit
■ incurilor 
Bdin
■ snlisiă, ni
■ speelatm ), 
I diverselor 
le (de la 
I la națio- 
Ici una nu
■ de per-

Lăuzele a- 
de

snt și 
densitatea 
amentelor, 

moderne 
preocupa- 

clubu- 
dauna 
și de 

și viata 
Bcători, 
ee în- 
kle în 
■poare 
Btența 
Etate a 
iSS -IU"
Bwiv.ir

r a în
e

★
I.a lucrările plenarei Comi

tetului federal a luat parte tov. 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S. care, în 
cuvîntul său după ce a subli
niat unele aspecte pozitive din 
activitatea federației în ultimele 
luni, a făcut o amplă analiză 
a stărilor 
toare din 
bitorul a 
mentul să 
tate de Ia 
du-se de 
dintre cele mai energice (mă
suri la care C.N.E.F.S. va a- 
dera) pentru . eradicarea indis
ciplinei, chiulului la 
mente, corupției din 
S-a arătat că trebuie 
numărul de ore de 
ment săptămînale, că 
și antrenorii care ignoră aceste 
indicații vor trebui să suporte 
consecințele, firești. O deosebită 
atenție trebuie acordată educa
ției sportivilor, cerîndu-se clu
burilor și asociațiilor ca pînă 
Ia 15 iulie a.c. să comunice 
C.N.E.F.S. măsurile luate de 
ele împotriva jucătorilor care 
nu 
guiilc de disciplină 
sportivă. Au fost criticate clu
burile care nu se preocupă în
deajuns de selecția și creșterea 
jucătorilor tineri, care nu a- 
cordă atenție pregătirii atletice 
și creșterii capacității de efori 
a jucătorilor, care tolerează a- 
bateriie disciplinare. S-a reco
mandat federației fermitate și 
unitate în aplicarea propriilor 
măsuri și regulamente.

în concluziile plenarei, tov. 
Traian Dudaș, președintele 
F.R.F., a arătat că pentru rea
lizarea în fotbal a progresului 
dorit este nevoie în primul 

_LÎild de o muncă profundă, Ia 
jjivJîțyfi^luburilor, atit pe pla
nul instruS4<tehnice, cit și pe 
cel educațional: Conducerile
cluburilor nu . ocupa în
deajuns de jucător?- de edu
carea morală, intelectuala 5' ce
tățenească a acestora : s'A tole
rează abateri disciplinare, stțȘL, 
tragerea de la efort, mercanti
lismul, se acceptă antrenamente 
superficiale, departe de cerin
țele fotbalului modern. Biroul 
federal va sprijini cluburile în 
înlăturarea acestor lipsuri, în- 
depărtînd 
elemente 
voltarea 
criticate 
nu privesc

încă necorespunză- 
fotbalul nostru. Vor- 
arătat că este mo- 
se treacă cu fermi- 
vorbe la fapte, luîn- 
către F.R.F. măsuri

obligațiile 
naționale, 
rit pe larg la obligațiile 
drepturile antrenorilor, la înlă
turarea imixtiunilor în munca 
tehnicienilor, ca și Ia necesi
tatea ca aceștia să aplice cu 
curaj și intransigență metodica 
modernă de lucru.

în încheiere, președintele 
F.R.F. a vorbit despre unele 
sarcini imediate ca : pregătirea 
echipelor naționale și a echi
pelor participante, în toamnă, 
la Cupele europene ; folosirea 
eficientă a perioadei de vară ; 
întărirea muncii comisiilor ju
dețene. a secțiilor de fotbal din 
cluburi și asociații ; consolida
rea tehnico-morală a corpului 
de arbitri și observatori fede
rali : buna aplicare a noului 
regulament de transferări ; con
cretizarea atentă a măsurilor 
privind dezvoltarea fotbalului 
în rîndul copiilor și juniorilor ; 
dezvoltarea bazei materiale a 
acestui sport ; elaborarea unor 
noi reglementări de care acti
vitatea fotbalistică simte ne
voia.

Plenara 
a adoptat 
tițional, 
1977—78, 
probat de Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S., după care va fi dat 
publicității.

CLASAMENTUL

(Relatări de la corespondenții : 
V. Adrian, P. Aurel, D. Cristache, 
C. Enea, I. Mîndrescu, C. Filiță, I. 
Cornea și R- Avram).

1. F.C.M. GALAȚI 34 22 6 6 67-25 50
2. F.C. Brăila 34 17 7 10 55-27 41
4. F.C. Petrolul 34 13 12 9 56-36 38
4. C.F.R. Pașcani 34 15 7 12 54-40 37
5. C.S.U. Galați 33 11 14 8 39-29 36
6. CSM Suceava 34 15 5 14 33-41 35
7. Prahova PI. 34 12 10 12 38-33 34
8. Gloria Buzău 34 13 7 14 45-38 33
9. CSM Borzești 34 13 7 14 32-34 33

10. Victoria Tecuci 34 12 9 13 28-34 33
11. Celuloza Călăr. 34 14 5 15 38-56 33
12. Met. Plopeni 34 14 4 16 46-40 32
13. Ceahlăul P.N. 34 12 8 14 31-37 32
14. Unirea Focșani 34 14 4 16 32-43 32
15. C.S. Botoșani 34 11 10 13 30-41 32
16. Cimentul Med. 34 11 8 15 39-53 30
17. Viitorul Vaslui 33 11 8 14 35-51 30
18. S.C. Tulcea 34 5 9 20 23-63 19

CLASAMENTUL

1. PROGRESUL 34 22 6 6 60-31 50
2. Dinamo SI. 34 19 6 9 64-26 44
3. Steagul roșu 34 18 7 9 52-30 43
4. C.S. Tîrgoviște 34 19 2 13 57-41 40
5. Electro. Cv. 34 18 2 14 57-44 38
6. F.C.M. Giurgiu 35 15 5 14 38-49 35
7. Tractorul Bv. 34 13 8 13 42-42 34
8. Metalul Buc. 34 13 8 13 37-38 34
9. Chimia Tr. M. 34 14 6 14 35-47 34

10. Chimia Rm. VI. 34 12 8 14 49-47 32
11. Nitram. Făg. 34 13 6 15 44-50 32
12. Unirea Alex. 34 11 10 13 27-33 32
13. Ș.N. Oltenița 34 13 6 15 36-51 32
14. Voința Buc. 34 11 9 14 41-52 31
15. Minerul Motru 34 12 6 16 42-42 30
16. Metalul Mija 34 11 6 17 44-60 28
17. Metrom Brașov 34 10 4 20 33-45 24
18. Autobuzul Buc. 34 7 5 22 27-57 19

;ii : 
T. 
V.

1. F.C. CORVINUL 34 23 5 6 61-23 51
2. F.C. Șoimii S. 34 18 11 5 47-21 47
3. F.C. Baia M. 34 17 5 12 46-31 39
4. Gloria Bistrița 34 16 5 13 54-34 37
5. C.I.L. Sighet 34 14 6 14 43-45 34
6. C.F.R. Timiș. 34 14 6 14 40-45 34
7. Sticla Turda SI 13 8 13 29-35 34
8. U.M. Timiș. 34 12 9 13 46-42 33
9. Ind. sîrmei C.T. 34 14 5 15 42-39 33

10. Victoria Călan 34 14 5 15 41-41 33
11. Dacia Orăștie 34 13 7 14 30-31 33
12. Metalur.-Cugir 34 15 3 16 33-46 33
13. Rapid Arad 34 14 5 15 33-48 33
14. Mureșul Deva 34 14 4 16 48-48 32
15. Minerul M.N. 34 14 4 16 42-47 32
16. Gaz. metan M. 34 12 7 15 44-39 31
17. Victoria Cărei 34 9 8 17 28-51 26
18. Unirea Tomn. 34 6 5 23 21-62 17

SERIA A II-a
AUTOBUZUL BUCUREȘTI — META

LUL MIJA 6—2 (3—1). Autorii golu
rilor : Sultănoiu (min. 26, 31, 63), 
Stan (min. 35), Zdrăilâ (min. 59), 
Ciobanu (min. 61, autogol), respec
tiv Georgescu (min. 3 și 85).

SERIA A ni-a
MUREȘUL DEVA — MINERUL 

MOLDOVA NOUĂ 3—0 (1—0). Au 
marcat : Puiu (min. 30). Miculescu 
(min. 60) ți Gherga (min. 77).

STICLA TURDA — DACIA ORĂȘTIE 
0—1 (0—1), Unicul gol a fost rea
lizat de Szilaghi (min. 41).

U.M. TIMIȘOARA — RAPID ARAD 
2-2 (1-1). Autorii golurilor : Mușat 
(min. 37), Boruga (min. 55, auto
gol) pentru U.M., Tisa (min. 43) și 
Leac (min. 46).

GLORIA BISTRIȚA — F.C. ȘOIMII 
SIBIU 3—1 (1—0). Au înscris :

ULTIMELE PREGĂTIRI 
ALE LOTULUI DIVIZIONAR 

Șl ALE CELUI DE TINERET)
(Urmare din pag. I)

Comitetului federal 
noul sistem conspe- 
aplicabil din anul 

care urmează a fi a-

DIN CALENDARUL
• Deschiderea sezonului o- 

ficial de toamnă este progra
mată pentru duminică 15 au
gust, cînd se va disputa pri
ma etapă a viitorului campio
nat.

Ultima etapă a turului edi
ției 1976—77 a Diviziei A va 
avea loc la 12 decembrie.

® Sezonul de toamnă 1976 
se va încheia cu două etape

VIITORULUI SEZON
de Cupa României, programa
te în zilele de 15 și L9 decem
brie.

• Iată datele competițiilor 
europene inter-cluburi din a- 
ceastă toamnă : primul tur. 15 
și 29 septembrie ; turul al doi
lea, 20 octombrie și 3 noiem
brie. Cupa U.E.F.A. mai progra
mează o etapă, la 24 noiem
brie și 8 decembrie.

Iată formațiile care s-au în- 
tîlnit simbătă :

LOTUL DIVIZIONAR : Ște
fan (min. 46 Răducanu) — Che- 
ran (min. 46 Colier), Dobruu 
G. Sandu, Tănăsescu — Mul- 
țescu (min. 46 Simionaș), Săt- 
măreanu II (min. 16 Boloni), 
Dinu — Lucescu, M. Sandu, 
Manea (Min. 46 Anghel).

LOTUL DE TINERET : Cris
tian — Tilihoi (min. 46 Nadu), 
Stancu, Ene (min. 46 Toadcr), 
Bărbulescu — Șoșu, Augustin 
(min. 46 Banu), Petcu — Teleș- 
pan, Chitaru, Vesa (min. 46 
Marton).

Lotul divizionar a efectuat și 
ieri un antrenament, urmînd 
ca în această dimineață să facă 
deplasarea în Irân unde la 
1 iulie va întîlni selecționata 
divizionară a acestei țări.

Lotul de tineret a avut ieri 
un program de relaxare la 
Snagov, iar astăzi după-amiază 
va pleca spre Pekin.

antrena- 
arbitraj. 

respectat 
antrena- 
jucătorii

s-au încadrat încă în re- 
și viată

cu hotărîre 
care frânează 

fotbalului. Au 
unele cluburi 

cu toată

acele 
dez- 
fost 
care 
grija

Art. 1. — Jucătorii de fotbal se 
pot transfera dintr-o secție (club) 
la alta, respecting prevederile pre
zentului regulament.

Art. 2. — Transferarea jucătorilor 
de la o secție (club) la alta se 
efectuează în următoarele pe
rioade :

a) între 1 și 21 iulie pentru ju
cătorii de toate categoriile ;

b) între 5 si 15 
jucătorii aflați în 
tuații :

— dacă au fost . ...
tru satisfacerea stagiului militar ;

— dacă au satisfăcut stagiul mi
litar ;

— dâcă au fost admiși la facul
tate ca studenți în anul I — 
curs de zi ;

— dacă au absolvit un institut 
de învățămînt superior ;

— dacă promovează 
tegorie inferioară la 
rioară ;

— dacă se reîntorc 
(cluburile) de unde au 
ferațl în perioada 1—21 iulie.

Art. 3. — Aprobarea transferu
lui și îndeplinirea formalităților 
cerute de acesta sînt de compe
tența exclusivă a F.R. Fotbal pen
tru toti jucătorii care 
transferarea la una din secțiile 
(cluburile) din Divizia A, B, C și 
a comisiilor județene de fotbal 
pentru jucătorii din celelalte ca
tegorii.

La aprobarea transferului se va 
ține seama si de :

— condițiile de asigurare a sta
bilității jucătorului la o secție 
(club) ;

— calificarea profesională si 
specificul unității socialiste unde 
va fi încadrat ;

— comportarea sa în activitatea 
fotbalistică ;

_— situația familială și școlară. 
a7 -4, — Transferarea jucăto

rilor de te o secție (club) la alta 
se poate fttce cu acordul scris al 
secției (clubiTl’i) de la care se 
solicită transfera" "a.

Art. 5. — în se <pul reprezen
tării corespunzătoare _a fotbalului 
românesc în competu *le oficiale 
europene intercluburl, F. R. Fot
bal are dreptul să aprobe trans
ferarea, fără deslegare, a cite 3

ianuarie, pentru 
următoarele si-

încorporați pen-

de la o ca- 
una supe-

la secțiile 
fost trans-

solicită

jucători de Divizia A la secțiile 
(cluburile) de fotbal care parti
cipă la C.C.E., Cupa Cupelor și 
Cupa U.E.F.A.

— Secțiile (cluburile) nu pot 
pierde prin transfer, în baza 
acestui articol, mai mult de 2 ju
cători.

— Secțiile (cluburile) care be
neficiază de această prevedere 
sînt obligate să prezinte pînă la 
5 iulie acordul scris al jucătorului 
și cererea de transferare a sec
ției (clubului), precum și lista 
tuturor jucătorilor disponibili 
pentru a fi transferați în perioa
da respectivă.

— Secțiile (cluburile) de la care 
urmează să fie transferați jucă-

borare cu secțiile (cluburile) de 
categorie inferioară privind trans
ferarea jucătorilor acestora.

Aceste convenții vor fi aprobate 
de Biroul F.R. Fotbal.

Art. 8. — Secțiile (cluburile) de 
fotbal din Divizia A, B si C pot 
transfera în tot timpul anului, cu 
deslegare, jucători juniori, indi
ferent de categoria în care acti
vează secția (clubul).

Art. 9. — Secțiile (cluburile), cu 
consimțămîntul scris al jucători
lor în cauză, pot ceda jucători al
tor secții (cluburi) pe timp li
mitat, în cadrul perioadei de 
transfer prevăzute la art. 2 (1—21 
iulie), după care jucătorii cedați 
temporar revin de drept la sec-

Regulamentul de transferare a jucătorilor
torii în baza acestui articol au 
dreptul cu prioritate să solicite 
în schimbul acestora, alți jucă
tori aflați pe listele de jucători 
disponibili ' ale secțiilor (cluburi
lor) care vor participa în com
petițiile europene.

— Biroul F.R. Fotbal va hotărî 
pînă la 10 iulie în toate aceste 
cazuri.

Art. 6. — Secțiile (cluburile)
care se autofinanțează vor putea 
solicita transferarea a cel mult 3 
jucători de la secțiile (cluburile) 
de categorii inferioare, fără acor
dul scris al secțiilor (cluburilor) 
de fotbal.

— Secțiile (cluburile) nu pot 
pierde prin transfer, în baza 
acestui articol, decît un singur 
jucător.

Art. 7. — Secțiile (cluburile) pot 
transfera jucători, în cele două 
perioade, de la secții (cluburi) de 
categorie inferioară din cadrul 
județului (municipiului București), 
fără deslegare, cu consimțămîn
tul jucătorului și aprobarea 
C.J.E.F.S. (C.M.E.F.S. București).

— Confirmarea transferării și în
deplinirea formelor va fi făcută 
de F.R. Fotbal și comisiile jude
țene de fotbal, potrivit art. 3.

— Secțiile (cluburile) din Divizia 
A pot încheia convenții de cola-

țiile (cluburile) de la care au fost 
transferați.

Transferarea pe timp limitat, cu 
mențiunea expresă a perioadei 
respective, se operează în carne
tul de legitimare al jucătorului în 
cauză.

Pe durata transferării limitate, 
jucătorii nu pot fi transferați la 
alte secții (cluburi) fără acordul 
scris al secției (clubului) care a 
acordat transferul limitat.

Art. 10. — Biroul F.R. Fotbal va 
retrage, total sau parțial, dreptul 
de a beneficia de prevederile pre
zentului regulament, secțiilor și 
jucătorilor care s-au făcut vino- 
vați de desconsiderarea competi
ției, au facilitat prin lipsă de 
interes vicierea rezultatelor sau 
au comis alte abateri grave de la 
Regulamentul de organizare a ac
tivității fotbalistice.

Art. 11. — Actele necesare efec
tuării transferului sînt :

a) cererea de transfer z (tip 
F.R.F.) a jucătorului. valabilă 
pentru anul in care se solicită 
transferul ;

b) acordul scris (tip F.R.F.), va
labil pentru anul în care acesta 
se eliberează, al secției (clubu
lui) la care jucătorul este legi
timat ;

c) carnetul de legitimare al ju

cătorului sau cererea pentru du
plicat ;

d) consimțămîntul scris al pă
rinților (tutorilor) pentru jucăto
rii juniori și copii ;

e) fișa personală aflată în evi
dența comisiei județene, dacă se 
solicită transferul la o secție dîn 
alt județ ;

f) chitanța de depunere a taxei 
de transfer de către secția (clu
bul) care a solicitat transferarea ;

g) hotărîrea Biroului F.R. Fotbal 
și a C.J.E.F.S. pentru jucătorii 
transferați fără deslegare conform 
art. 5, 6 și 7.

— Cererile de transferare neîn
soțite de toate actele menționate 
mai sus nu vor fi înregistrate la 
F.R. Fotbal sau la comisiile ju
dețene de fotbal ; ele se vor re- 
turna imediat secțiilor în cauză, 
dacă au fost expediate prin poștă.

Art. 12. — Secțiile (cluburile) 
care au depus cereri pentru trans
ferarea unor jucători pot retrage 
actele de transfer, dacă pînă la 
21 iulie prezintă în acest sens 
acordul scris al jucătorului și al 
secției (clubului) unde se reîn
toarce.

Art. 13. — Secțiile (cluburile) 
care dau mai multe acorduri de 
transferare aceluiași jucător se 
sancționează cu interzicerea de a 
beneficia de transferare de jucă
tori timp de un an (pînă la 1 
august al anului următor).

Jucătorii care semnează două 
sau mai multe cereri de transfer, 
independent de modul de soluțio
nare a acestora, vor fi sancțio
nați cu suspendarea pînă la 1 
august al anului următor.

Art. 14. — Comisiile județene 
de fotbal, vor comunica F.R. Fot
bal. în termen de 30 zile de la 
încheierea perioadei de transfe- 
fare, numărul transferărilor efec
tuate.

Art. 15. — Efectuarea transferă
rilor în afara perioadei sau fără 
respectarea formelor prevăzute în 
prezentul regulament, atrage dună 
sine anularea acestora și sancțio
narea persoanelor vinovate.

Prezentul regulament intra în 
vigoare începînd cu data de 1 
iulie 1976.



P0LIHRCH1ADE Șl
PROCENTAJ

Turneul internațional femi
nin de șah al României, dispu
tat în eleganta sală a Casei de 
cultură din Sinaia, a progra
mat două runde dinamice, 
disputate sub semnul unei lup
te sportive dintre cele mai 
frumoase.

Liderele actualei ediții a în
trecerii se anunță a fi mul
tipla noastră campioană Eli- 
sabeta Polihroniade și tînăra 
concurentă sovietică Elena 
Ahmîlovskaia, care au reușit 
procentajul maxim în primele 
trei runde. Polihroniade a 
cîștigat o partidă importantă 
la Borisova, iar apoi a învin- 
s-o pe junioara ploieșteană 
Viorica Ilie, în timp ce Ahmî
lovskaia le-a întrecut de o 
manieră categorică pe Gogâlea 
și Reicher.

Marea favorită a turneului, 
campioana Ungariei Maria 
Ivanka, a salvat finalul cu doi 
pioni în minus avut la întreru-

C. f. DE LUPTE ODECO R0P1ANE PENTILE JUNIORI

CLASAMENT FINAL
1. Bulgaria 4 4 012: 18
2. România 4 3 1 10:3 7
3. Iugoslavia 4 2 2 6: 8 6
4. Albania 4 13 5:9 5
5. Grecia 4 0 4 0:12 4

După victoria cu 3—0 (6, 5,
0) a reprezentativei masculine aNICI UN SPORTIV ROMÂN PT PODIUM!

POZNAN, 27 (prin telefon). 
Azi la prînz (n.r. ieri), în sala 
Arena din localitate s-au în
cheiat întrecerile celei de-a 
IV-a ediții a Campionatelor 
europene de lupte greco-roma- 
ne pentru juniori. Sportivii din 
U.R.S.S. au cucerit majoritatea 
titlurilor continentale. Din 
echipa noastră (au fost pre- 
zenți sportivi la toate catego
riile) n-a urcat nici unul pe 
podiumul de premiere, evoluția 
juniorilor români infirmînd 
așteptările.

Adevăratele și principalele 
cauze ale comportării slabe a 
juniorilor români la campiona
tele europene de la Poznan 
trebuie căutate nu numai în 
factorii obiectivi (unele decizii 
de arbitraj care i-au defavori
zat pe reprezentanții noștri — 
ca, de pildă, neacordarea victo-

„CUPA ZIARULUI SPORTUL"
LA . CICLISM

(Urmare clin pag. 1)

a obținut-o Costel Cîrje, la 
proba de urmărire individuală, 
iar cea de-a doua Marian Fer- 
felea, la proba de eliminare. O 
subliniere merită succesul lui 
Cîrje. In semifinalele probei, 
reprezentantul nostru a condus 
pînă la 2 000 m, după care a 
fost ușor depășit de adversarul 
său H. Wolf (R.D.G.). Pe ul
tima parte a cursei, Cîrje reu
șește, printr-o adevărată risipă 
de energie, să refacă terenul 
pierdut și cu un ultim efort 
să-1 depășească pe Wolf, la în
cheierea celor 4 000 m parcurși, 
cu o zecime de secundă (5:16,4 
— 5:10,5). în disputa finală, 
Cîrje l-a avut adversar pe un 
alt reprezentant al R.D.G. și 
anume H. Taudte'., Fâcînd o 
cursă inteligentă Cîrje cîștigă 
întrecerea cu 5:11,4 față de 
5:13,2 realizați de Taudte. I-au 
urmat: 3. H. Wolf 5:14,9, 4. M. 
Ferfelea 5:21,1.

In ultima zi de concurs (du
minică), în afara semifinalelor 
și finalelor probei de viteză s-a 
mai disputat proba de urmă
rire pe echipe și proba cu adi- 
tiune de puncte. La urmărire 

■oe echipe succesul a surîs for
mației celei mai omogene, re- 
arezentativa R.D.G. (Lorenzsonn, 
Wolf,' Taudte, Schenk), cu 
timpul de 4:51,1. A fost ur
mată de Bulgaria 4:53,9 și 
România 4:53,7.

Adițiunea de puncte (100 de 
ture cu sprinturi la trei ture) 
a ocazionat o luptă de un di- 
nanism deosebit, căruia re
prezentanții noștri au reușit să-i 
l'acă față cu succes. Patru spor
tivi români au ocupat primele 
locuri în clasamentul probei. 1. 
Nicolae Gavrilă 61 p, 2. G. Nc- 
goescu 43 p, 3. P. Dolofan 34 p. 
4. St. Laibner 33 p, 5. H. Wolf 
(R.D.G.) 27 p. 6. H. Taudte
(R.D.G.) 17 p. Concurenții cla
sați pe primele locuri ale pro
belor au primit premii în o- 
biecte oferite de ziarul „Spor- I 
tul“.

AHMÎLOVSKAIA -
MAXIM!

pere cu Lia Bogdan (runda I), 
succes care i-a dat aripi. Ea a 
cîștigat consecutiv în rundele 
a 2-a și a 3-a la Emilia Chiș 
și Marion Worch.

O prețioasă victorie a obți
nut în runda a 3-a tînăra noas
tră maestră Lia Bogdan la ex
perimentata jucătoare iugoslavă 
Tereza Stadler.

Celelalte rezultate : Hojda- 
rova—Răducanu 1—0, Reicher 
—Ilie ‘A—Vz, Worch—Teodo- 
rescu 1—0 (runda a 2-a) ; Ră
ducanu—Stadler 0—1. Borisova 
—Hojdarova ’A—‘/a, Teodores- 
cu — Gogâlea 1—0 (runda 
a 3-a).

CLASAMENTUL după 3 run
de: 1—2. POLIHRONIADE si 
AHMÎLOVSKAIA 3 p, 3. Ivan
ka 2*/2, 4. Stadler 2, 5. Bogdan 
IV» (1), 6—8. Hojdarova, Bori
sova și Teodorescu l*/2, 9—10. 
Ilie Și Worch 1, 11. Chiș V» 
(1), 12—13. Gogâlea și Reicher 
V2, 14. Răducanu 0 p.

riei prin tuș lui Gh. Panaite 
(90 kg) în meciul cu suedezul 
Anderson și pronunțarea unui 
verdict de descalificare a spor
tivului român), ci și în cei su
biectivi : pregătire precară
pentru un concurs de acest ni
vel, insuficienta cunoaștere a 
prevederilor regulamentului in
ternațional care vizează dina
mizarea luptei.

La încheierea concursului, 
cele mai bune poziții ocupate 
de reprezentanții noștri sînt 
locul 5 — Ion Draica (74 kg) 
și locul 6 — Zaharia Felea (82 
kg) și Gheorghe Panaite (90 
kg). De altfel, aceștia sînt sin
gurii sportivi români care au 
avut o comportare mai aproape 
de valoarea lor. Pe locurile 6 
s-au clasat și Ivan Savin (100 
kg), Gheorghe Moldoveanu 
(+100 kg), dar cum la aceste 
categorii au concurat numai 
cite 7 sportivi, rezultatele res
pective nu pot primi aprecieri 
favorabile.

Cei zece noi campioni con
tinentali sînt : (48 kg) : Alijev 
(U.R.S.S.), 52 kg — Fakulin
(U.R.S.S.), 57 kg — Pogudzin
(U.R.S.S.). 62 kg — Abramașvili 
(U.R.S.S.), 68 kg — Akselson
(Suedia), 74 kg — Kotikian
(U.R.S.S.), 82 kg — Avdișev
(U.R.S.S.), 90 kg — Miniasian 
(U.R.S.S.), 100 kg — Nicolov
(Bulgaria), +100 kg — Gielowski 
(Bulgaria).

Horia CRISTEA

Astăzi, după amiază, la Ploiești

ROMÂNIA - POLONIA,
LA HANDBAL FEMININ

Astăzi după-amiază, cu înce
pere de la ora 18, sala Victoria 
din Ploiești va găzdui prima din 
cele două întîlniri amicale din
tre reprezentativa olimpică de 
handbal feminin a României și 
formația Poloniei. Revanșa este 
programată pentru miercuri 
după-amiază (tot ora 18) la Pa
latul sporturilor și culturii din 
București.

ATLETISM • în concursul de 
la Helsinki : Mac Willkins
(S.U.A.) — 67,30 m la disc ; Rod 
Dixon (Noua Zeelandă) pe 3 000 
m — 7:51,4 ; Jim Bolding (S.U.A.) 
pe 400 m g 49,9. • La Bonn,
atleta vest-germană Ulrike Mey- 
farth, campioană olimpică, a cîș
tigat săritura în înălțime cu 1,90 
m. în același concurs, Robert 
Tempel s-a situat pe locul întîi 
la 200 m plat cu 20,8. • în cadrul 
unui concurs desfășurat la 
Gelsenkirchen (R. F. Germania) 
sprintera vest-germană Annegret 
Richter a egalat recordul mon
dial în proba de 100 m plat cu 
timpul de 10”8/10 (cronometrajul 
nu a fost electric).

CĂLĂRIE • Derbyul de galop 
de la Newbridge (Irlanda) a re
venit armăsarului francez Mala- 
cate, condus de jocheul Philippe 
Paguet, urmat de Empery, avînd 
ca jocheu pe Lester Piggott.

BOX • La Monte Carlo, în
meciul pentru titlul mondial la

REPREZENTATIVELE BULGARIEI PE PRIMUL LOC
Echipele României au
în localitatea Priștina din Iu

goslavia s-au încheiat întrece
rile Campionatelor balcanice de 
volei. Atît în competiția mas
culină cît și în cea feminină 
victoria a revenit reprezentati
velor Bulgariei, care au termi
nat neînvinse. Locul secund a 
revenit echipelor României, 
cite un meci pierdut în fața for
mațiilor învingătoare.

In disputa feminină, vineri 
seara tîrziu echipa Bulgariei a 
reușit să-și adjudece victoria cu 
3—1 (7, 6, — 12, 11). voleibalis
tele noastre nerezistînd atacu
rilor adverse. Dintre jucătoarele 
utilizate doar Victoria Banciu 
și Irina Petculeț au dat par
țială satisfacție. în ultima zi, 
echipa Româgiei a întîlnit-o pe 
cea a Iugoslaviei, pe care a de
pășit-o, la capătul unui meci 
viu disputat, cu 3—0 (14, 11, 
12).

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Grecia 3—0, Iugoslavia — Al
bania 3—2, Bulgaria — Grecia 
3—0, Albania — Grecia 3—0.

MECKING - LIDER LA MANILA
Turneul interzonal de șah 

de la Manila continuă sub 
semnul unei lupte foarte în
cordate. După 11 runde con
duce în clasament brazilianul 
Mecking cu 8 puncte și o par
tidă amînată (cu Gheorghiu), 
urmat de cehoslovacul Hort 
cu 8 p și o partidă întreruptă 
(în poziție complicată cu Flo
rin Gheorghiu), americanul 
Kavalek și sovieticul Poluga- 
evski cu cite 7 puncte. In con
tinuare situația pe tabelă este 
următoarea : Uhlman 6V2 (1),
Liubojevici 6*/2, Teskovski 6, 
Ribli, Panno, Browne și Bala- 
sov 6, Spasski 5'/?. Quinteros 
5, GHEORGHIU 4‘/2 (3), etc.

Florin Gheorghiu a remizat 
în runda a 11-a cu Browne, 
are o partidă amînată cu Me
cking și două întrerupte, cu 
Quinteros și Hort.

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTI
LOR DIN R. D. GERMANA

In continuarea pregătirilor 
pe care ie întreprinde în ve
derea participării la turneul 
olimpic de fotbal, echipa R. D. 
Germane a susținut la Copen
haga un joc de verificare cu 
selecționata de tineret a Da
nemarcei. Fotbaliștii din R. D. 
Germană au obținut victoria 
cu scorul de 5—0 (4—0), prin 
golurile înscrise de Heitler, 
Hoffmann, Riediger, Loeve și 
Dieter Juergen
TURNEE DE CALIFICARE 

LA BASCHET
In orașul Hamilton au con

tinuat partidele turneului mas
culin de baschet contînd pen
tru calificarea la J.O. Iată re
zultatele înregistrate în cea 
de-a 4-a zi a competiției: 
Olanda—Anglia 76—60 (36—24); 
Mexic—Bulgaria 98—73 (41—37); 
Suedia—Polonia 89—79 (39—41). 
Echipa Spaniei a avut zi de 
odihnă. în clasament conduce

PE SCURT
cat. mijlocie Carlos Monzon 
(Argentina), l-a învins la puncte 
în 15 reprize pe Rodrigo Valdes 
(Columbia) a La Tokio în origi
nalul meci între boxerul Casius 
Clay și luptătorul japonez Anto
nio Inoki, juriul a pronunțat o 
decizie de egalitate, după o întîl- 
nire care a durat 15 reprize de 
cite 3 minute.

FOTBAL s Finala Cupei R. F. 
Germania : Hamburger S.V. — 
F.C. Kaiserslautern 2—0 (2—0).
Au marcat Nogly și Bjoernmose 
• La Siedlice (Polonia), în meci 
al echipelor de tineret (sub 23 de 
ani) : Polonia — Finlanda 11—0. 
0 tn finala Cupei Spaniei : 
Atletico Madrid — Zaragoza 1—0 
(1—0). A marcat Garate.

HANDBAL • Meciuri masculi
ne : In partida revanșă de la 
Varșovia, Polonia — Bulgaria 

ocupat locul secund
României în partida cu Grecia, 
meciul Bulgaria — Iugoslavia 
din ultima zi a fost decisiv pen
tru stabilirea campioanei. Ciș- 
tigind cu 3—0 (14, 11, 9) volei
baliștii bulgari s-au clasat pe 
primul loc.

In alt meci : Bulgaria — 
Grecia 3—0.

CLASAMENT FINAL
1. Bulgaria 3 3 0 9:1 6
2. România 3 2 1 7:4 5
3. Iugoslavia 3 1 2 4:6 4
4. Grecia 3 0 3 0:9 3

La Wimbledon.

SE CUNOSC CELE PATRU SFERTURI 
OE FINALĂ LA SIMPLU BĂRBAȚI

Ilie Năstase l-a eliminat pe Onny Parun: 3-0

Năstase și Connors eliminați in proba de dublu !
LONDRA (Agerpres) — Tur

neul de tenis de la Wimbledon, 
care la actuala ediție este pe 
punctul de a bate toate recor
durile de public (peste 200 000 
de spectatori în prima săptă- 
mînă), a programat începînd 
de sîmbătă optimile de finală 
ale probei de simplu bărbați. 
Ilie Năstase l-a învins cu 7—5, 
6—4, 6—3 pe Onny Parun, în- 
tr-o partidă de bun nivel teh
nic. Această victorie îl califică 
pe jucătorul român în sfertu
rile de finală ale competiției, 
unde-1 va întîlni pe Charlie 
Pasarell, învingător oarecum 
neașteptat cu 2—6, 4—6, 6—4,
6—o, 7—5 în partida susținută 
cu Phil Dent. Surpriza zilei a 
realizat-o însă Vitas Gerulaitis, 
care l-a eliminat cu 4—6, 
8—9, 6—4, 6—3, 6—4 pe cîștigă- 
torul de anul trecut al turneu
lui Arthur Ashe.

In celelalte trei partide ale 
optimilor de finală favoriții au 
obținut victorii scontate : 
Bjorn Borg l-a eliminat cu 
6—2, 6—2, 7—5 pe Brian Got
tfried, Guillermo Vilas a dis
pus cu 6—4, 3—6, 5—7, 6—3, 
6—4 de Tony Roche, iar Roscoe 
Tanner l-a întrecut cu 6—3, 
6—4, 6—4 pe Nikola Pilici.

echipa Mexicului cu 8 puncte 
din 4 jocuri, urmată de Spa
nia — 5 puncte (3 jocuri), Bul
garia — 5 puncte (3 jocuri) 
etc. în cea de a V-a etapă : 
Iugoslavia — Brazilia 88—80 
(50—34). Alte rezultate : Ceho
slovacia—Finlanda 70—60 (42—
37) ; Israel—Islanda 116—65 
(50—30).

In ziua a doua a turneului 
feminin de calificare au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : Polonia — Mexic 82—77 
(42—32) ; S.U.A.—Franța 71—59 
(39—34) ; Italia—Anglia 69—25 
(38—14) ; Cuba—Coreea de sud 
77—70 (35—39) ; Coreea de sud— 
Anglia 90—40 (40—19) ; Polo
nia—Franța 65—61 (29—23) ; 
Bulgaria—Cuba 77—68 (40—29).

REZULTATE BUNE 
LA SELECȚIA ATLEȚILOR 

AMERICANI
In ziua a 6-a a concursului 

de selecție a atleților ameri
cani, care se desfășoară la 
Eugene (Oregon), proba de să
ritură în lungime a fost cîști-

21—17 (11—6). La Praga,
Cehoslovacia — Finlanda 29—16 
(17—7), în prima partidă 25—12.

NATAȚIE • La Oslo, triun
ghiularul Norvegia — Danemarca 
— Finlanda a fost cîștigat de 
selecționata Norvegiei ev. 213 p. 
Cel mai bun rezultat : 100 m 
liber (f) — Lene Jenssen (Nor
vegia) 58,1 • Concursul de sări
turi de la Bolzano a fost cîștigat 
de italianul Giorgio Cagnotto cu 
636,15 p. In proba feminină de 
platformă a cîștigat suedeza 
Ulrika Knape cu 403,29 p.

TIR • In concursul de la 
Bydgoszcz, proba de pistol viteză 
a revenit .polonezului Zapedski 
cu 597 p. La armă liberă calibru 
redus a cîștigat Gurski (Poloni ab 
cu 1 063 p. iar la pistol 
suedezul Skanake-r a s/fcținut 575 
p. In ultima zi, pr<#4 feminină 
de pușcă 3X20 fpeiiri a fost ciș- 
tigată de românca Dumitra Matei 
cu 572 p.

PARIS (Agerpres). — Dispu
tată pe traseul Angers-Caen, 
etapa a 2-a a Turului ciclist al 
Franței a revenit la sprint ita
lianului Giovanini Bataglin 
cronometrat pe distanța de 
236,500 km cu timpul de 6 h 
43:49.0.

Etapa a 3-a, contra-crono- 
metru individual, pe distanța 
de 37 km, a continuat dumini
că la Le Touquet. Cel mai bun 
timp a fost realizat de belgia
nul Freddy Maertens cu 47,08, 
urmat de Pollentier (Belgia)
— 48,45 și Schutien (Olanda)
— 49,09. în clasamentul gene
ral conduce Maertens urmat 
la 1,58 de Pollentier și la 2,23 
de Schuiten.

Iată programul sferturilor de 
finală : Ilie Năstase — Charlie 
Pasarell ; Vitas Gerulaitis — 
Raul Ramirez ; Guillermo Vilas
— Bjorn Borg și Jimmy Con
nors — Roscoe Tanner.

Alte rezultate : simplu femei 
(optimi de finală) : Kerry Reid
— Greer Stevens 3—6, 6—3, 
6—1 ; Virginia Wade — Mărise 
Kruger 2—6, 6—3, 7—5 ; dublu 
femei (turul II) : Casals, Durr
— Ruzici, Simionescu 6—3, 
6—3 ; Julie Anthony, Pam 
Teeguarden — Linda Mottram, 
Belinda Thompson 6—3, 6—0 ; 
Billie Jean King, Betty Stove
— Annette de Plooy, Sharon
Walsh 6—3, 6—0 ; dublu băr
bați (turul II) Borg, Vilas — 
Crealy, Warwick 6—4, 6—2, 
6—3 ; Ball, Pilici — Năstase, 
Connors 9—8, 7—5, 2—6, 1—6, 
11—9 ; (turul III) : Estep, Gor
man — Dowdeswell, Stone 
6—4, 5—7, 3—6, 6—4, 14—12 ;
Smith, Lutz — Alvarez, Pecci 
6—1, 6—4, 6—4 ; Panatta, Țiriac
— Carmichael, Ruffels 6—4, 
8—9, 6—3, 6-4.

La dublu mixt, perechea 
Țiriac, Pam Teeguarder a în
trecut cu 6—3, ’ 6—4, pe Scott, 
Cinda Thomas (S.U.A.).

gată de Arnie Robinson cu 
8,37 m. Larry Myricks s-a cla
sat pe locul doi, cu 8,26 m, 
urmat de Randy Williams — 
8,03 m. Maxie Parks a termi
nat învingător în proba de 400 
m plat cu 45,58. Proba femi
nină de 400 m a revenit Shei- 
lei Ingram cu 52,69. Discobola 
Lynne Winbigler s-a clasat pe 
primul loc. cu 50,65 m, iar 
proba de decatlon a fost cîști- 
gată de Bruce Jenner cu 8 507 
puncte, urmat de Fred Dixon 
cu 8 265 puncte.
AU FOST DEFINITIVATE 
ECHIPELE DE LUPTE LI
BERE Șl PENTATLON MO

DERN ALE S.U.A.
în urma concursului de se

lecție a luptătorilor americani, 
desfășurat la Brockport, a fost 
alcătuită echipa care va parti
cipa la competiția de lupte li
bere din cadrul Jocurilor Olim
pice de la Montreal.

Din lot fac parte, în ordi
nea categoriilor, următorii 
sportivi: Bill Rosado, Jim Hai
nes, Joe Corso, Gene Davis, 
Lloyd Keaser, Stan Dziedik, 
John Peterson, Russ Hellick- 
son și Jimmy Jackson.

Concursul de pentatlon mo
dern de la San Antonio, ulti
mul criteriu de selecție, a re
venit lui Bob Nieman, care a 
totalizat 5 300 puncte. Au mai 
fost incluși în echipa olimpică 
a S.U.A. Mike Burely — 5 294 
puncte, John FitzgcraldJ^ffc 
puncte și Orben G*^!5iwald

21 DE AJJ^țÎitALIENI
I'ederaț0a italiană de atie- 

ll.Șm ^/stabilit ca la concursu- 
r“e x din cadrul J.O. să parti- 
TTpe 21 de atleți. In fruntea 
listei se află sprinterul Pietro 
Menea, fondistul Franco Fa
va, Giussepe Buttari (110 m 
garduri), Ricardo Fortini (înăl
țime), Sara Simeoni (înălțime), 
Gabriela Dorio (800 ni) și alții.
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