
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU 
A PLECAT LA BERLIN

Delegația Partidului 
nist Român, condusă 
varășul Nicolae 
secretar general al Partidu ui 
Comunist Român, 
participa la lucrările 
rinței partidelor comuniste 
muncitorești din Europa, 
plecat, luni după-amiază, 
Berlin.

Din delegație fac parte 
varășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ște
fan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R., Vasile Șandru, adjunct 
de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost condus, la plecarea 
pe aeroportul Otopeni, 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Manea Mănescu, 
Gheorglie Cioară, Lina 
banu, Janos Fazekas, 
Lupu, Paul Niculescu, 
ghe Oprea, Ion Pățan, 
ghe Radulescu, Leonte 
Iosif L’glar, Ilie Verdeț, Ștefan 
^’oitec, Iosif Banc. Mihai Pi
lea, Mihai Gere, Nicolae Gio- 
san, Ion loniță, Vasile Pati i- 
neț. Ion Ursu, de membri ai

Cornu* 
de to- 

Ceaușescu,

care va
Confe- 

și 
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io-

de 
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Gheor- 
Gheor- 
Răutu,

P.C.R. și ai guvernu- 
conducători de insti- 

organizații

C.C. al 
lui, de 
tuții centrale și 
obștești.

Â fost prezent ambasadorul 
Republicii Democrate Germane 
la București, Hans Voss.

Secretarul general al partidu- 
aero- 

de 
ai

lui a fost salutat, pe 
port, cu deosebită căldură 
un mare număr de oameni 
muncii din Capitală.

★
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, a sosit luni seara la Berlin 
în vederea participării la lucră
rile Conferinței partidelor comu
niste și muncitorești din Europa.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, membrii dele
gației partidului nostru, au fost 
salutați la aeroportul Schoene
feld, cu deosebită căldură de to
varășul Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., de 
alți conducători de partid din 
R. D. Germană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Erich Honecker își 
string mîinile îndelung și se îm
brățișează prieteneș e. Pionieri 
oferă secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
membrilor delegației, buchete de 
flori.

ÎNCHEIEREA vizitei președintelui 
REPUBLICII ARABE SIRIENE,

HAFEZ AL-ASSAD
Luni, 28 iunie, a luat sfîrșit 

vizi ia oficială de prietenie în
treprinsă în țara noastră, la 
invitația secretarului general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a to
varășei Elena Ceaușescu, de 
secretarul general al Partidu
lui Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Si
riene, Hafez Al-Assad și de 
soția sa. Anisse AI-AssaJ.

De la reședința oficiată, pre
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Hafez Al-Assad, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anise 
Al-Assad, sosesc împreună la 
aeroport.

Mii de bucureșteni aflați aici 
ovaționează cu 
președinții Nicolae 
și Hafez Al-Assad, 
cu însuflețire pentru 
româno-siriană.

La scara avionului, 
|»^g^L^^Cca ușesc u 
caJduro^raTîtt?S-l^un de la pre
ședintele Hafez 
doi șefi de stat își string mîi- 'JMJientat semi 
nile cu căldură, se îmbrăți- 
șează.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Anisse 
Al-Assad își iau un prietenesc 
rămas bun.

La ora 13,00, aeronava siria
nă a decolat.

★

Secretarul general al Parti
dului Comunist 
ședințele 
România, 
secretarul 
lui Baas 
ședințele .._____  ____ ____
riene, Hafez Al-Assad, au sem
nat, luni, 28 iunie, în cadrul 
unei ceremonii. Comunicatul 
comun.

în prezența celor doi pre
ședinți, au fost semnat0. în 
continuare, alte documente ofi
ciale.

Român, pre- 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, și 
general al Pari idu- 

Arab Socialist, pre- 
Republicii Arabe Si

entuziasm pe
Ceaușescu 
aciamînd 
prietenia

tovarășul 
își ia un

'Ăr
Luni dimineața, președintele 

Republicii Arabe Siriene, Ha
fez Al-Assad. s-a întilnit, la 
Snagov, în cadrul unei confe
rințe de presă, cu ziariști ro
mâni și corespondenți ai pre
sei străine, acreditați Ia Bucu
rești.

în cadrul conferinței de pre
să, președintele Assad a co
mentat semnificația multiple* 

‘ româno-siriene la 
nivel inaiF^sT* IVîTUltatele actu
alei runde de convorBtri 
București, s-a referit la alte- 
probleme ale vieții politice in
ternaționale.
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Mîine, de la ora 19, pe stadionul „23 August“

STEAUA C.S.U. GALAȚI, IN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

în deschidere, finala campionatului de juniori: Steaua — S.C. Bacău
Mîine, pc stadionul ,,23 August" 

din Capitală, se dispută cea 
de a 38-a finală a „Cupei 
României" la fotbal. Echipele 
care au ajuns la cel din urmă 
meci din ediția 1975/1976 a

i
PROGRAMUL
17 : Finala Campionatu- 
național

Ora 
lui

Steaua — S.
Arbitri : Gh. 

R. Stincan, G. 
din București).

— Premierea 
pioane de ji 
ției finaliste.

de juniori : 
C. Bacău 
Popovici 
Fodor

echipei 
juniori, a forma- 

precum și a 
chipelor de Divizia B promo
vate în Divizia A (F.C.M. Ga
lați, Progresul București, Cor- 
vinul Hunedoara) și a celui 
mai bun arbitru al sezonu
lui com.oetitional 1975/1976.

Ora 19 : Finala „Cupei Ro
mâniei" :

Steaua — C.S.U. Galați 
Arbitri : N. Petriceanu — 

M. Popescu, Gh. Vasilescu I 
(toți din București).

După finală va avea 
premierea cîștigătoarei 
și a finalistei și 
tricourilor și medaliilor 
pei campioane a ediției 
1976, Steaua.

fc\\\\\\\V

e-

loc 
Cupei 

înmînaiea 
echi- 
1975/

'<\\\W\\\W\ \\\\\\\\\\<
popularei competiții sînt STEA
UA BUCUREȘTI, actuala cam
pioană a țării, si C.S.U. GA
LAȚI, formație clasată pe lo
cul 5 în prima serie a Diviziei 
B. Iată cum întrecerea gen cupă 
își arată'' pînă în finală carac
teristicile, prezentîndu-ne for
mația nr. 1 a tării din acest an 
față în față cu o reprezentantă 
a campionatului secund. Deci, 
așa cum a dat posibilitatea cam-

Crișan, impetuos, ca și in alte faze, forțează pătrunderea spre 
poarta lui Tănase, dar nu va reuși să treacă de Marte (căzut) 

și Șarpe. Secvență din meciul C.S.V. Galați — Univ. Craiova. 
Foto : S. BAKCSY

pionilor să-și materializeze, .joc 
de joc, șansele și să străbată 
drumul pînă la finală, tot așa 
a deschis unei formalii meri
tuoase si ambițioase perspectiva 
să realizeze victorie după vic
torie și să atingă cel mai înalt 
moment al activității sale, ca
lificarea în finala Cupei.

Acum, cîtcva cuvinte 
finalistele ediției nr. .38 a 
Steaua a obținut cu

despre
Cupei, 
multă 

ușurință intrarea în partida care 
va desemna pe câștigătoarea 
trofeului. Continuînd compor
tarea remarcabilă din campio
nat, fotbaliștii bucurcșteni au

eliminat pe Olimpia Satu Mare, 
F. I. L. Orăștie, Rapid și F. C. 
Bihor la capătul unor întâlniri 
in care uu lost superiori. Jucă
torii militari au manifestat o 
siguranță în joc care le-a ușu
rat considerabil sarcina. Mai cu 
seamă în întâlnirile recente, cele 
din sferturi de finală și din se
mifinale, ei au arătat o creș
tere a randamentului, determi
nată — credem noi — de re
ușita din campionat, care a

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Tus» de orizout olimpie Montreal ’76
V»

ACTUALITATE SI PERSFECTIVA ÎN
© Doar 5 campioni din 1972 își apără titlurile

© Aproape 400 de concurenți in ring - un record ’
w ® Printre favoriți și pugiliști

mențiune statisticăO simplă
-pe dă imediat proporțiile tur- 
nclîHl^ olimpic de box de la 
MontreftL După date prelimi-

In penultima verificare înaintea J. O

ROMÂNIA - POLONIA 28-14 LA HANDBAL FEMIHIN
PLOIEȘTI, 28 (prin telefon). 

Sala Victoria din localitate a 
găzduit, luni seară, prima din
tre cele două partide amicale 
de handbal leminin dintre re
prezentativa olimpică a Româ
niei și formația Poloniei. Par
tida a fost dominată categoric 
de echipa tării noastre, care a 
ciștigat cu 28—14 (16—5). Oaspe
tele au condus în min. 1 cu 
1—0, pentru a înscrie apoi al 
doilea gol abia în min. 16, cînd 
scorul era favorabil echipei 
României cu 10—1 !

Forma foarte bună a porta
rului Viorica Ionică, precum și 
atenția manifestată în apărare 
de olimpicele noastre au fa
cilitat contraatacuri dese, fina
lizate, în special, de Maria 
Boși. în pofida taliei ridicate 
a apărătoarelor adverse, hand
balistele românce au reușit să 
se descurce foarte bine și in 
atacul organizat, circuli nd ra
pid și finalizind variat. Sur
prinse, evident, de verva echi
pei României, oaspetele au 
reușit abia după pauză să-și 
exprima mai concludent valoa
rea, care nu este deloc negli
jabilă.

Maria Boși, autoare a 7 goluri, înscrie un nou punct.

Principalele realizatoare: Boși 
7, Furcoi 7, Mikloș 4 și Sasu 
4 pentru România, respectiv 
Zielewicz 4 și Jedrzeycwska 3.

Jocul revanșă are loc in Ca
pitală, miercuri de la ora 18,

Foto : Dragoș NEAGU 
în Palatul sporturilor și cultu
rii. De la ora 19 — se va 
desfășura o interesantă partidă 
masculină între două formații 
ale lctului olimpic al României.

H. ALEXANDRESCU

romăni

nare, în 
cele mai 
letismul 
spre surprinderea unora 
box (cu sportivi (*.!•» 80 de țări). 
Aceasta permite aprecierea că 
la startul întrecerilor olimpice 
de box vor fi prezenți apro
ximativ 400 do pugiliști (la 
Mîine hen, în 1972, au fost .358).

lista disciplinelor 
multe țări înscrise, 
(103) este urmat

cu 
at-

de

BOX

valoare, în timpversari de
ce alți concurenți cu pretenții 
sînt opuși de la început, ajun- 
gînd în etapele decisive cu po
tențialul diminuat. Intr-un 
sport supus aprecierilor subiec
tive, trebuie să mai menționăm 
și posibilitatea unor verdicte 
nejuste.

In acest cadru general, ne

4MPIONI OLIMPICI — 1972 : Gedo (Ungaria), Kostadinov (Bulga- 
riaj, i.‘ ’tinez (Cuba), Kuznețov (U.R.S.S.), Szczepanski (Polonia), 
Seales (.. A), Correa (Cuba). Kottysch (R.F.G.), Lemețev (U.R.S.S.),
Parlov (lug^ -a), Stevenson (Cuba).

CAMPIONI MO..o HI — 1974 : Hernandez (Cuba), Rodriguez
(Cuba), Gomez (Porto. 'A, Davis (S.U.A.), Solomin (U.R.S.S.), Kalule 
(Uganda), Correa (Cuba) , ~ srbey (Cuba), Rișkiev (U.R.S.S.), Parlov 
(iugoslavia), Stevenson (Cuba;.

Consecința primă a acestei a- 
glomerații de candidați este 
sporul inevitabil de meciuri pe 
care un pretendent la medalii 
le va avea de disputat, în de
curs de două săptămîni, pînă 
la obținerea unei medalii olim
pice. în medie, fără 4—5 par
tide (și victorii !) nu se poate 
ajunge în fazele finale ale com
petiției ; dar la unele categorii 
mai populate este posibil ca 
acest număr de meciuri să 
crească pînă la 6—7. Ceea ce 
impune un consum de efort cu 
totul excepțional și pretinde o 
rezistență neobișnuită.

Iată deci o primă constatare, 
la care trebuie adăugată nesi
guranța pe care, în med obiș
nuit, o creează tragerea la sorți. 
Se întâmplă ca unii boxeri să 
promoveze fără a întîlni ad-

propunem să trecem în revistă 
șansele participanților la tur
neul olimpic. Se știe, aproape 
ca o axiomă, că în arena olim
pică toți candidații se prezintă 
cu un potențial moral sporit, 
cu o capacitate de mobilizare 
sportivă mult superioară celei 
puse in joc la orice altă com
petiție, fie ea chiar de calibru 
mondial. Acceptînd acestea, nu 
înseamnă să eliminăm comDa- 
rațiile. De pildă, ce constatăm 
privind lista ultimilor campioni 
olimpici (1972) și a primilor 
campioni mondiali (1974) ? Doar 
trei boxeri au fost capabili să 
cîștige ambele titluri : cuba
nezii Correa și Stevenson, iu-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. 2-3)



De miine, la bazinul Dinamo, CAMPIONATUL DE TENIS AL COPIILOR

CAMPIONATELE REPUBLICANE ALE ÎNOTĂTORILOR SENIORI
Tncepînd de miine bazinul 

Dinamo din Capitală va găzdui 
timp de trei zile cea mai im
portantă competiție internă a 
înotătorilor — Campionatele 
republicane de seniori. Pe 
lîngă întrecerile pentru cuce
rirea titlurilor de campioni, cei 
126 de participants mai precis 
cei mai valoroși dintre ei, vor 
susține cu acest prilej ultimul 
test în urma căruia vor fi al
cătuite loturile care ne vor re
prezenta țara la principalele 
competi ii internaționale ale se
zonului în aer liber : Balcania-

da de juniori și junioare (8 iu
lie, la Salonic), Cupa Europei 
— grupa B la seniori (14—15 
august, la București), Cupa 
Europei — grupa C la senioare 
(14—15 august, în Finlanda) și 
Balcaniada de seniori și senioa
re (19—22 august, la București). 
In aceste condiții, este lesne 
de înțeles că cei ce vor con
cura vor depune eforturi deo
sebite pentru un loc cit mai 
bun în clasament și implicit 
pentru obținerea unor timpi 
care să le dea dreptul să facă 
parte din echipele României.

Miercuri și joi, la Atena ULTIMUL TEST ATLETIC PREOLIMPIC
Miercuri și joi, pe stadionul 

„Karaiskakis" din Atena se va 
desfășura — în nocturnă — 
tradiționalul concurs internațio
nal de atletism „Memo
rialul Tsiklitiras", una din ul
timele competiții atletice dina
intea Jocurilor Olimpice de la 
Montreal. La întreceri vor par
ticipa 22 de atleți și atlete din 
țara noastră: Natalia Mărășes- 
cu, Mariana Suman, Argentina 
Menis, Ileana Silai, Cornelia 
Popa, Virginia Ioan, Elena Vin- 
tilă. Doina Spînu, I'ița Lovin, 
Viorica Enescu, Dorina Căti- 
neanu. Eva Zorgo, Mihaela Lo- 
ghin, Erwin Sebeslyen, Gheor-

ghe Ccfan, Paul Copu. Vasile 
Bichea, Petre Lupan, Gheorghe 
Ghipu, Gheorghe Megelea, Ca
rol Raduly, Iosif Naghi.

Concursul de la Atena con
stituie pentru cîțiva dintre at- 
leții citați mai sus un ultim 
prilej de realizare a perfor
manțelor care să le aducă se
lecția „de ultima oră“ în dele
gația olimpică a țării.
• Sîmbătă și duminică, pe sta

dionul Republicii din București 
se vor desfășura campionatele 
naționale ale juniorilor de ca
tegoria I. Joi și vineri vor avea 
loc pe același stadion întrece
rile de decatlon și pentatlon.

Miine, în ziua inaugurală, 
vor avea Ioc următoarele probe 
(între paranteze, campionii de 
anul trecut) : de la ora 10 — 
serii : 100 m liber seniori (Zeno 
Oprițescu 
re (Daniela Georgescu 
namo), 200 in bras seniori (Dra- 
goș Aldea — Petrolul) și 
nioare (Camelia Hoțescu — 
sp. Ploiești), 200 m spate 
niori (Adrian Horvath — 
namo) și senioare (Valeria Vlâs- 
ceanu — Petrolul), 1 500 m li
ber seniori (Horațiu Neagrău — 
Crișul Oradea) și 800 m liber 
senioare (Mihaela Costea — Di
namo). De la ora 17 se vor des
fășura finalele probelor de mai 
sus, precum și cursa de 4X100 
m mixt seniori (Steaua). Joi și 
vineri, disputele campionatelor 
încep la aceleași ore.

Steaua) si senioa-
Di-

se-
Șc. 
se- 
Di-

NADIA BECHERESCU, TREI TITLURI!
CONSTANȚA (prin telefon). 

Timp de o săptămină terenuri
le de la baza nautică „Neptun" 
din Mamaia și cele ale Școlii 
sportive nr. 2 din Constanța au 
găzduit Campionatul republican 
de tenis rezervat copiilor. A 
lost o întrecere reușită, cu mulți 

pregătiți. Se 
nivelul între- 
la o bună va- 
contribuind și 

organizarea excelentă asigurată 
de organele locale, precum și 
corpul tehnic (arbitru principal 
Ilie Turcu).

Dintre concurenți, reprezen
tanții asociației „Electrica" din 
Timișoara (ne referim mai ales 
la Nadia Bccherescu) și coi de 
la Politehnica Clu.j-Napoca au 
lăsat să se întrevadă că antre
norii lor au muncit serios in 
răstimpul de la precedentul 
campionat.

ACTUALITATE
(Urmare din pag. I)

ACTIVITATEA DASCHETBALISTICĂ
• REPREZENTATIVA DE JU

NIOARE A ȚARII NOASTRE 
pleacă azi în Bulgaria, la Dimi- 
trovgrad, pentru a participa la 
un turneu internațional alături 
de selecționatele Poloniei, Unga
riei și cea a tării gazdă. Competi
ția se dispută de mîine pînă vi
neri. Lotul nostru : Maia Cuțov, 
Cătălina Gura (Șc. sp. Ploiești). 
Camelia Tănăsescu 
București), Elena Filip, 
Mareș (gc. sp. 2 București), Ane
ta Barta. Iudith Gross (Sc. sn. 
Satu Mare), Adriana Constanti- 
nescu, Elena Ionescu (Lie. 4 Ora
dea) Mihaela Kadu (Lie. as Bucu
rești), Cornelia Hagiu (Șc. sp. Ga
lați). Constanța Fotescu (Șc. sp. 
Bacău). Antrenori : Tr. Constanti- 
nescu șl G. Năstase.

• EDIȚIA 1976—1977 A CAM
PIONATELOR REPUBLICANE îsi 
va disputa primul tur la urmă
toarele date : Divizia masculină 
A (turnee, după care participan
tele își vor continua întrecerea 
în grupele valorice 1—6, 7—12
sub formă de etape săptămî- 
nale) : 24—26 septembrie la Con
stanța. 30 sentembrie — 3 octom
brie la Cluj-Napoca, 14—17 oc
tombrie la București ; Divizia fe
minină A (primul tur. etape săp- 
tămînale) : 
noiembrie : _________
și feminin, etape săptămînale) : 
18 octombrie — 17 noiembrie ;
Divizia școlară și de juniori (bă
ieți si fete, etape săptămînale) : 
3 octombrie — 14 noiembrie.
• DE VINERI PÎNA DUMINI

CA, la Dej, Botoșani și Constan
ța, au loc zonele de calificare în 
Divizia B (masculin).

• ÎN NOUA FORMULA DE 
DESFĂȘURARE A DIVIZIEI ȘCO
LARE ȘI DE JUNIORI, seriile

(Olimpia
Cristina

19 sentembrie — 28 
Divizia B (masculin

CAMPIONATUL 
DE MOTOCROS

concurenti bine 
uoate aprecia că 
corilor s-a ridicat 
loare, la aceasta

Rezultatele finalelor. Băieți, 
13—14 ani : D. Ioanovici (Dina
mo București) — M. Șovar (Șc. 
sp. 2 București) 6—2, 6—1 ; cat.. 
11-12 ani : E. Hnat (T.C.B.) — 
I. Săndulcscu (Progresul) 6—3, 
6 —3 ; lele, 13—14 ani : Nadia 
B clicrescu — Marilcna Totoran 
(Dinamo București) 6—0, 6—1 : 
cat. 11—12 ani : Luminița Sălă
jan (Politehnica Cluj-Napoca) 
— Daniela Nemeș (Progresul) 
6—1, 6—1 : dublu băieți : C. Ol- 
t *aiu, V. Sălăjan (ambii Poli- 
1 unica) — S. Popa, N. Iatan 
(Școala sportivă Steaua Bucu- 
n ii) 6—5. 6—5 ; dublu mixt : 

_ Nadia Becherescu, C. Olteanu 
— Carmen Cazacii u (Șc. sp. 
S'.-’aua), N. Iatan. 6—4, G—0 : 
d tbkt fete : Carmen Cazacliu, 
Marilcna Totoran — Nadia Bo- 
choreseu, Luminița Sălăjan 6—1. 
4—6, 6—5.

Cornel POPA, coresp. jud.

Șl PERSPECTIVĂ ÎN BOX

edițlel 1976—1977 a competiției vor 
avea următoarea alcătuire (in or
dinea tragerii la sorți) : băieți, 
seria I : șc. sp. Tg. Mv.reș. Șc. 
sp. Rm. Vilcea, Șc. sp. Deva. 
Șc. sp. Sibiu, Șc. sp. Brașov. Lie. 
,.P. 
Tg.
ria
sp.

Maior" Gherla, Lie. ..Bolyai" 
Mureș, Șc. sp. Mediaș ; se- 

a Il-a : Lie. 1 Timișoara, Șc. 
Drobeta Tr. Severin. Șc. sp. 

Satu Mare. Șc. sp. Oradea. 
Șc. sp. Arad, șc. sp. Cluj-Nanoca, 
Șc. sp. Timișoara. Lie. 4 Oradea ; 
seria a IlI-a : Șc. sp. Ploiești, 
Șc. sp. Alexandria. Delfinul Con
stanța, Șc. sp. Pitești, Șc. sp. Că
lărași, Șc. sp. Craiova, Lie. 35 
București. Șc. sp. Constanta : 
seria a IV-a : Șc. sp. 2 București. 
Șc. sp. Galați, Șc. sp. Botoșani, 
Șc. sp. Unirea Iași. Șc. sp. Su
ceava, Șc sp. Brăila, Dinamo 
București, Șc. sp. 3 Steaua Bucu
rești ; fete, seria I : Șc. sp. Deva. 
Șc. sp. Mediaș. Șc. sp. Satu Mare, 
Lie. „Bolyai" Tg Mureș, Șc. sp. 
Gheorghieni, Lie. ,,L. Rebreanu" 
Bistrița, Șc. sp. Cluj-Napoca. Sc. 
sp Sibiu : seria a ii-a : Sc. sp. 
Oradea, Lie. 2 Pecica, Șc. sp. Sa- 
lonta. Șc. sp. Timișoara, Lie. 1 
Timișoara. Lie. „I. Slavici" Arad, 
Lie. 4. Oradea, Crișul Oradea : 
seria a IlI-a î Rapid București, 
Lie. 1 Medgidia, Șc. sp. Constan
ța. Șc. sp, Ploiești. Sc. sp. Tr. 
Măgurele, Șc. sp. Craiova. Olim
pia București, ~ 
rești ; seria a 
București, Sc. 
„I. L. Caragiale" 
Unirea Iași, _Șc.
sp
Șc. sp. Galați.
• UNIVERSITATEA CLUJ-NA

POCA — GWARDIA WROCLAW 
1—2 (89—59, 63—75 și 63—82) in 3 a- 
micale disputate la Cluj-Napoca.

Șc. sp. 2 Bucu-
IV-a : Lie. 35 

sp. Bacău. Lie. 
Ploiești. Șc. cp. 

—_ T-, T_. sp. Bîrlad, Șc.
Brașov, Progresul București.

goslavul Parlov. Să mai amin
tim că în toată istoria turneu
lui olimpic de box (care începe 
de la 1900), dear 4 pugiliști au 
reușit să cîștige de două ori la 
rînd medalia olimpică de aur 
(la aceeași categorie): britani
cul Mallin (1920 și 1924), ungu
rul Papp (1952 și 1956), polone
zul Kulej și sovieticul Lagutin 
(1964 și 1968). După trecerea la 
profesionism a lui Parlov, Go
mez, Seales, Kottysch și Kalule, 
au mai rămas în cursă pentru 
titlurile de la Montreal : 5 cam
pioni olimpici (Gedo, Kostadi- 
nov, Martinez, Correa, Steven
son) și 7 campioni 
(Hernandez. Davis.
Correa, Garbey, Rîșkiev, Ste
venson).

Aceste cîteva date ar putea 
lăsa impresia că în 4 ani în 
lumea boxului amator se pot 
oet’ece modificări importante. 
Sînt totuși cîteva certitudini 
care trasează raporturile de 
forță. Nimeni nu va contesta 
faptul că printre școlile pugi- 
listice cele mai importante 
astăzi se află cele din Cuba 
(caracterizată prin eficacita'c și 
spontaneitate). Uniunea S -vlcti- 
că (sobrietate și tehnică). Sta
tele Unite (selecție largă). Aces
tora li se alătură cîteva școli 
europene (România, Ungâ’ia, 
Polonia, Bulgaria), altele din 
America latină (acolo unde re
crutarea de profesioniști impu
ne o largă prospectare printre 
amatori), din Asia (mai ales 
pentru categoriile mici) și din 
Africa (în continuu progres).

Cunoscînd toate acestea, ce 
previziuni se pot face ? Pe te
meiul rezultatelor numeroase
lor turnee internaționale dis
putate anul acesta, ca și al a- 
preciorilor generale de care se 
bucură unii pugiliști vestiți,

re-
categorii

din cate- 
abundent 
de mina 

sur-

mondiali 
Solomin,

cam- 
pană

NUME NOI PE PANOUL ÎNVINGĂTORILOR
Etapa a doua a Campionatu

lui republican de motocros s-a 
desfășurat duminică la Cîmpu- 
lung-Muscel pe un traseu dificil 
(eu lungi porțiuni de piatră), 
poate chiar prea dur. deoarece 
majoritatea alergătorilor au su
ferit defecțiuni mecanice. In a- 
ceste condiții grele, au învins 
sportivii care au știut să-și a- 
leagă mai bine '___  —
evitat cu dibăcie săriturile 
ternice. Și, spre surprinderea ge
nerală, aceștia au fost tineri a- 
lergători. Este a vorba de junio
rul Ernest Mulner (înscris de 
tatăl și antrenorul său. Paul

trasa sau au
pu-

Mulner, din rațiuni tehnice, în 
cursele seniorilor) care a între
rupt șirul victoriilor campionului 
țării. Mihai Banu (este drept că, 
în ultimele ture, acestuia i s-au 
blocat frînele). de Gheorghe O- 
proiu (antrenor — maestrul spor
tului Dan Chițu) — în disputele 
juniorilor și Răzvan Bîrzu (an
trenor — Valeriu Milea) — ia 
motoretele „Mobra". Sînt nume 
noi pe lista învingătorilor în 
probele respective. De asemenea, 
se cuvine să subliniem compor
tarea seniorilor Tr. Moașa r 
Filipescu, Gh. Barbu (ifeveîaia 
etapei). P. Lucaci, N. Murgoci,

A”
cu 
în-

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

juniorilor Alex. Enceanu, N. 
rabadgi și R. Diaconu care, 
toate că au fost nevoiti să 
cetinească ritmul sau să opi^&Ss^ 
că din cauza defecțiuniV^X* s-au 
numărat printre an’r-rfaiorii a- 
cestor dificile învieri.

CLASAMENTE^ 
DOUA : mo^.eta 
R. Bîrzu 
15 p, 
nești' __ ___ _
r. Jv.) 10 p. juniori 
Vproiu 
2. 
3.
10 
(Torpedo Zărnești) 15 p. 
Moașa (St.r.Bv.) 12 p, 3. 
lipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 10 p. 
M. Banu (Poiana Cîmpina) 8
5. Gh. Barbu (Loc. Ploiești) 6
6. P. Lucaci (St.r.Bv.) 5 p.

vom încerca o trecere în 
vistă a șanselor, pe 
de g eutate.

SEMIMUSCA. Una 
goriile cel mai 
populate cu favoriți
întîi. Fără a mai pomeni 
prizele care se pot ivi din țări 
asiatice cu concurenți mai pu
țin cunoscuti (Japonia, Thai
landa). După opinia noastră, 
șansele cele mai mari le au : 
campionul european Tkacenko 
(U.R.S.S,), campionul mondial 
Hernandez (Cuba), Li Ven Uk 
(R.P.D. Coreeană), Guevarra 
(Venezuela), campionul olim
pic Gedo (Ungaria). Concuren
tul iomân : Remus Co/.ma.

MUSCĂ. Șansele sînt ceva 
mai deschise aici. Pretenții e- 
mit : campionul european 
șîpko (U.R.S.S.) și egalul 
Constantin Gruescu, campionul 
Asiei, Nagai (Japonia), Duvalon 
(Cuba), Arcia (Venezuela), fără 
a-1 uita pe campionul olimpic 
Kostadinov (Bulgaria).

COCOȘ. Probabil că una din 
cele mai îndîrjite bătălii se va 
da la această categorie în care 
figurează elemente de excepție, 
ca • Ciu En Zo (R.P.D. Core
eană) — favoritul nr. 1 după 
noi, campionul Asiei, Ishigaki 
(Japonia), Andrejkovski (Bulga
ria), campionul olimpic Orlan
do Martinez (Cuba), campionul 
european Ribakov (U.R.S.S.) 
Iar printre aceștia să nu ne 
mirăm dacă — intr-un experi
ment ingenios — vom găsi și 
pe sportivul nostru Farcdin 
Ibrahim !

PANA. În lipsa campionului 
olimpic și a celui mondial, noii 
pretendenți sînt tînărul cam
pion panamerican Armstrong 
(S.U.A.), Herrera (Cuba) și un 
t'io european, în frunte cu 
campionul continental Badari 
(Ungaria), Sakulin (U.R.S.S.) și 
Nowakowski (R.D.G. — singu
rul învingător european al te
ribilului puncheur cubanez Gri
nin). Concurentul român : 
Gheorghe Ciochină.

SEMIUȘOARA Aceasta e ca
tegoria în care Simion Cuțov, 
campionul Europei, va încer
ca să-și valorifice maximal-* 
litățilc împotriva- Tărnpionului 
mondial -^)iomin (U.R.S.S.) —

Za- 
său

Al. 
I.
d ;

ETAPEI A 
„Mobra“ — 1. 

mscelul Cîmpulung) 
Al. Hies (Torpedo Zăr- 

12 p. 3. Gh. Schiopu (St. 
' 1. Gh.

(Poiana Cîmpina) 15 p, 
Enceanu (St.r.Bv.) 12 p, 

Popa (Torpedo Zărnești) 
seniori — 1. e. Mulner 

2. Tr.
P. Fi- 

4.
P,
P,

într-o posibilă revanșă, a 
pionului lumii de la
Davis (S.U.A.), a cubanezului 
Laz.o și poate a ungurului Bo
tes. Outsider : Gajda (Polonia), 
singurul cîștigător european la 
turneul din Thailanda.

UȘOARA. Cadru larg de 
concurenți valoroși și aici. Ca- 

.....— ----- x 9 nouă
meda- 
alături
Lirna-

listral Cuțov încearcă o 
afirmare olimpică după 
lia de bronz din 1968, 
de campionul european 
șov (U.R S.S.), Aldama (Cuba), 
Kolev (Bulgaria), Leonard 
{S.U.A.), Beyer (R.D.G.).

SEMIMULOCIE. Pentru Vic
tor Ziibe man este a treia ten
tativă olimpică împotriva cam
pionului Jocurilor și al lumii 
Correa (Cuba) — pe care l-a 
învins anul trecut la București, 
a lui Seki (Japonia), Ianlrov 
(Bulgaria), vicecampionul mon
dial Jackson (S.U.A.), Marja- 
maa (Finlanda) — campionul 
european și învingătorul său de 
la Kat owice (altă revanșă în 
perspectivă).

MIJLOCIE MICA. Iată și o 
categorie fără prea mulți favo- 
riti. Veteranul pretendeniilor : 
campionul lumii Garbey (Cuba). 
Printre out-sideri : Savcenko 
(U.R.S.S.). Kacear (Iugoslavia), 
Vasile Ditlea (România).

MIJLOCIE. Aci se reunește 
parcă o veche „familie" de can
didați, printre care campionul 
mondial Kîșkicv (U.R.S.S.) și 
finalistul Alee Năstac, cubane
zul Martinez, VViitenburg 
(R.D.G.), Vu kovici (Iugoslavia).

SEMIGREA. Cine va prelua 
succesiunea lui Parlov ? Primii 
candidați : Sanchez (Venezuela), 
campionul european Klimanov, 
Leon Spinks (S.U.A.), Popovici 
(Iugoslavia), Gortat (Polonia), 
Sachse (R.DG.) 
printre ci îsi va face loc 
Costică Da inoiu (singurul pu
gilist care l-a pus serios în di
ficultate pe Parlov).

GREA. De la ultima înfrîn- 
gere a lui Stovenson, problema 
invincibilității sale nu — —! 
pune. Așadar, la tjM' 
zului 'Pf-acum

Mircea

1912—43 :

1951 :

1954 :

1955 :

1956 :

1959— 60

1963—64

1967-68

1969—70

1970—71

1973—74

1974—75

STE

CELE

1964— 65
1965— 66
1966— 67

1952 :
1953 :

1960— 61
1961— 62
1962— 63

1947—48 :
1943—49 :
1950 :

1957— 5^

1958— 59 :

1935—36

I făcut
Steaua să ii 
litlare evide 
explicația

1933- 34 : R

1931—35 : C.
6-
i>

1936— 37 : I?
5-

1937— 38 : K

I
I

și poate că 
Și I

I
s<

Ivanov 
Simon

România), Tage (S.U.A.), cam
pionul european Biegalski (Po
lonia) ș.a.

I
I

ULTIMII PRETENDENTI

SELECTION
A PLECAT!

AVALANȘA DE CÎȘTIGURI LA 
LOZUL ÎN PLIC AL VACANȚEI 

Lansată de curînd, la cererea 
participantilor. emisiunea limitată 
de Loz în plic, denumită Lozul 
în plic al vacanței se bucură de 
mare succes prin faptul că oferă 
participanților o gamă variată de 
autoturisme, excursii interesante 
în cele mai pitorești locuri din 
țară și variate cîștiguri în bani. 
Un alt element atractiv al Lozu
lui în plic al vacantei este și 
acela că se oferă 1.750.000 lei din 
fond special.

încă din primele zile de la 
lansare Lozul în plic al vacanței 
a acordat participanților cîștiguri 
mari și numeroase.

Printre primii cîștigători de 
autoturisme se numără și Gheor
ghe Rădulescu din Craiova un 
autoturism Dacia 1300. Alexandru 
Szekely din Gîmbaș, jud. Alba. 
Victor Dumbravă din Brașov si 
Alexandru Doru din București, 
fiecare cîte un autoturism Skoda 
S 100, Dudaș Ștefan din Buzău, 
Trabant 601, Bene Ladislau. Fel- 
dioara, jud. Brașov, Jumară ion 
comuna Storobăneasa, jud. Te
leorman, Onofreiciuc Vasile din

Ia

Bistrița. Crîsnic Maria din Cugir. 
Fulea Teofil din Constanta, Mi- 
hăilă Elena din cz~~. '.'z.’. 
jud. Argeș, Palade Toader 
Iași, Tomv.lescu Vasile din 
nedoara au cîștigat fiecare 
10.000 lei.

Seria marilor cîștiguri 
tinuă.

Tragerea excepțională Loto de 
astăzi are loc la București în sala 
Clubului Finanțe-Bănci din str. 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 17,45.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 23 IUNIE 1976. 
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 1 
variantă 10% autoturism „Dacia 
1300“ ; cat. 2 : 3 variante 25% a 
10.430 lei și 4 variante 10% a 
4.172 lei ; cat. 3 : 5,55 a 8.645 lei ; 
cat. 4 : 34,70 a 1.383 lei ; cat. 5 : 
97.85 a 490 lei ; cat. 6 : 3140.30 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
380.400 lei. EXTRAGEREA a II-a : 
Categoria ~ 
5.417 lei ; 
lei ; cat.

corn. Merișani, 
din 
Hu- 
cîte

Tr. IOANIȚESCU

Reuniunea de duminică, fără să 
cuprindă pro-be cu semnificații 
deosebiie, a reușit să se situeze, 
totuși, la un nivel satisfăcător. 
Din punct de vedere tehnic, pe 
prim plan se impun performan
țele realizate de Tartan și Sacou, 
bazate pe sensibile ameliorări ale 
recordurilor, ceea ce pe ambii îi 
recomandă acum drept candidați 
de ..ultimă oră“ cu valeităti de
loc neglijabile pentru Derbyul de 
la 18 iulie. A fost un exemplu 
tipic al variantei sub care s-a în
cercat, de multe ori, să se folo
sească elementul de surpriză în 
caruselul de iluzii pentru adju-

con-
NOU! SUPLIMENTARI 

LA ODIHNĂ PE LITORALUL
La sediile tuturor oficiilor județene de 
întreprinderii de Turism, Hoteluri
București s-au pus In vînzare 
concediului sau vacanței in

cu plecări 
face inCazarea se

zilnice
hoteluri

DE LOCURI
MARII NEGRE!
turism și la filialele 

Și 
noi locuri 

stațiunile
pină

in

Restaurante din

B : 
cat. 

D :
8.15 variante a 
C : 37.75 a 1.169 

1.830.70 a 60 lei ;
cat. E : 133,75 a 200 lei ; eat. F : 
2.259,20 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA A : 315.975 lei.

Posesorii biletelor 
la transportul pe

*X\\\\\Xa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

la 
serii

pentru petrecerea 
de pe litoral, 

15 iulie.
de cite 12 zile.

beneficiază de reducere cu 50 7r
C. F. R. PUBLITURISM

I

decarea tradiționalei probe ! în 
rest, este de semnalat triplul suc
ces realizat de caii antrenați de 
Andrei Brailovschi și 
mantă contradictorie 
de Orestica. fenomen 
cariera și comportarea 
lui nostru Gheorghe ______ _
Hurdusa a confirmat linia ascen
dentă din ultimele ei evolufii, 
Dintr.ra și-a confirmat șansa, iar 
Maia a recoltat — în sfirșit — o 
victorie.

REZULTATE TEHNICE : cursa 
I — Cumpănita (A. Brailovschi) 
44 2 Simpatica, simplu 2, ordine 
12 ; cursa II — Orestica (Gh. Tă- 
nase) 29, Salatiera, simplu 10. 
event 7. ordine 14 ; cursa IU — 
Nisipu (A Brailovschi) 41,9, Odo- 
lean, Sabena, simplu 7, event 50, 
ordine 17, ordinea triplă 145 : 
cursa IV — Hurdusa (Tr. Dinu) 
33.3. Tufăria, simplu 2, event 50, 
ordine 11 ; cursa V — Dințura 
(G. Avram) 30, Galen, Epilog, 
simplu 3. event 19, ordine 16, or
dine triplă 130 ; cursa VI — Maia 
(V. Gheorghe) 31, Colnic, simplu
8. event 47, ordine 130, triplu cîș
tigător 302 ; cursa VII — Tartan 
(D. Toduță) 26,1. Sacou, Stamina, 
simplu 8. event 
ordine triplă 820 ; 
Parada (I. 
matoza.
dine 5, . . _ _ _ ,
cursa IX — Rafon (M. ștefănes- 
cu) 47,5. Vlăhița. simplu 4. event
9, ordine 12. Pariul austriac ridi
cat la suma de lei 27 913 a fost 
cîștigat de un tichet cu o com
binație la șase cai căreia i-a re
venit 13 956 lei. Report 13 957 lei. 
Retrageri : Siminica, Hermin, So- 
fica.

o perfor- 
îndeplinită 
rarisim în 
camoionu- 

Tănase !

130, ordine 150, 
cursa VIII — 

Georgescu) 32,4. 
simplu 2, event 81, 
triplu cîștigător

He- 
or- 

461 ;

Nlddy DUMITRESCU

I
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LE ALE „CUPEI ROMÂNIEI"1J

TIMIȘOARA Universitatea Cluj

BUCUREȘTI
5—5).

TIMIȘOARA 
i-1 (1-0).
UCUREȘTI -

Ripensia Timișoara

EȘTI Sp.

Unirea Tricolor

Pc marginea recentei plenare a Comitetului F.P.E

PREOCUPĂRI Șl MĂSURI
Ripensia

C.A.M.T.

studențesc

Timișoara

Timișoara

București

DUBEȘTI — Venus București 2—2 (2—1, 
■ftrl, 3—3) ; 2—2 (0—0,1—1) ; 2—1 (0—0). 
/CREȘTI — Unirea Tricolor București

EȘTI — Universitatea Cluj (Sibiu)

SEVERIN Sp. studențesc București

în finala de juniori

STEAUA - SPORT CLUB BACĂU

- C.F.R. 
JREȘTI 
[IEȘTI -

Tiniisoara 3—2 (1—2).
— C.S.U. Cluj 2—1 £1—0).
- Flamura roșie U.T. Arad

EȘTI Flacăra Mediaș 3—1 (0—0,

2—1 (1-0).REȘTI — Flacăra Ploiești
■SIE U.T. ARAD — C.C.A. București 
fO).
REȘIȚA Dinamo București 2—0

Progresul Oradea 6—3

J ORADEA Metalul Cîmpia Turzii

I.WIȘOARA Progresul București

C.S.M. Baia Mare 4—0

BUCUREȘTI — Dinamo Obor 
-0).

Bucu-

JRD/\ — Rapid București 2—1 
CUREȘTI-Rapid București 5—1 
PLOIEȘTI — Siderurgistul

(0—1). 
(2-1). 
Galați

Steaua București 5—3

— Dinamo Pitești 2—1 (1—0). 
U.T. Arad 4—0 (0—0).
Foresta Fălticeni

UCUREȘTI 
UCUREȘTI 6—0

UCUREȘTI Rapid București 3—1

UCUREȘTI Dinamo București 2—1

ri Dinamo București 2—1

Dinamo București 3—2

1UREȘTI — Jiul Petroșani 2—0 (2—0). 
,M. VlLCEA — Constructorul Galati 
1—1) ; 3—0 (1—0).
OȘANI — Politehnica Timișoara 4—2

Univ. Craiova 2—1 (0—«,

Finala celei de a 31-a ediții » 
campionatului național de ju
niori aduce față în față mîi- 
ne. în deschiderea cuplajului 
de pe stadionul „23 August", 
pe cîștigătoarele zonelor de la 
Timișoara și P. Neamț, res
pectiv Steaua și Sport Club 
Bacău. De subliniat faptul că 
ambele formații se găsesc pen
tru prima oară în postura de 
a lupta pentru cucerirea titlu
lui de campioană a țării la 
eșalonul schimbului de mîine 
al fotbalului nostru. De o 
parte, Steaua antrenată de fos
tul internațional V. Zavoda, 
secondat de mai tînărul său 
coleg B. Hălmăgeanu, alcătu
iește un „11“ omogen, cu o re
marcabilă prestație colectivă, 
dovedită de-a lungul întregului 
an competitional 1975—76 și în 
rîndul căruia apar o serie de 
individualități de valoare ca 
St. Popa, Fetcu, Greaca și Con- 
stantinescu. De cealaltă parte, 
foarte tînăra echipă Sport 
Club Bacău (media de vîrstă 16 
ani și 9 luni) antrenată de prof. 
C. Anghelache, este o adeptă a 
jocului deschis, cu accent pe 
execuții tehnice din mișcare și 
disciplină tactică, nu lipsită, la 
rîndul el, de cîteva „speranțe" 
fotbalistice cum ar fi Mîndri- 
lă, C. Solomon, Agachi sau 
Vămanu. Cine va cîștiga fina
la ? Răspunsul îl vom afla, 
desigur, mîine după consuma
rea partidei programată cu în
cepere de Ia ora 17 (precizăm 
că în caz de egalitate după cele 
80 de minute de joc nu vor 
avea loc prelungiri, departaja
rea urmînd a se face după 
executarea loviturilor de la 
11 m).

Acum să vedem care au fost

cîștigătoarele celor 30 de edi
ții anterioare : 1937—38 : U.D.R 
Reșița ; 1938—39 : Venus; 1939— 
40: C.F.R. -■ ’ 
Ripensia ;
București 
dea ; 1951 
București 
goviște „ ____
rești ; 1955 și 1956 : Universita
tea Cluj ; 1957—58 și 1958—59: 
U.T.A.; 1959—60 : Rapid ; 1960— 
61 : Dinamo ; 1961—62 și 1962— 
63 : Farul ; 1963—64: C.S.M.
Cluj ; 1964—65 : Univ. Cluj ; 
1965—66 ■ Rapid ; 1966—67 :
Univ. Cluj ; 1967—68 : U.T.A. ; 
1968—69 : Univ. Cluj ; 1969—70: 
Metalul București ;
Școala sportivă Sibiu ;

Timisoara ; 1947—48: 
1948—49 : Petrolul 
1950 : Metalul Ora- 
Rapid; 1952: Flacăra 
1953 : Metalul Tîr- 

1954 : Progresul Bucu-

1970—71 :
, 1971—72:

Univ. Cluj ; 1972—73: Dinamo ;
1973— 74 : Univ. Cluj-Napoca ;
1974— 75 : Rapid.

ACTUALITÂTI

■ C. S. U. GALATIA.
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ticat de campioni, in evidentă 
opoziție cu acela — contractat 
— al adversarilor. încă o do
vadă. oferită pe viu și repetat, 
de elevii antrenorilor Jenei și 
Creiniceanu a ceea ce înseamnă 
siguranță de sine, încredere, 
omogenitate sufletească, factori 
la fel de importanți ca și cei
lalți din fotbal.

C. S. U. Galați a luptat ca 
ceea ce apărea la un moment 
dat o surpriză să devină o con
firmare. După ce a străbătut 
un drum lung in Cupă, drum 
in care a eliminat pe Unirea 
Tricolor București, Granitul Ba- 
badag, Portul Constanta, C.F.R. 
Cluj-Napoca, Jiul, A.S.A. Tg. 
Mujeș și Universitatea Craiova, 
ivimavia gaiățeană ^-demonstrat 
că suita sa de succese nu T

întîmplare. Modul cum a e- 
voluat în fata celor mai pu
ternice adversare ale ei — 
A.S.A. Tg. Mureș și Universi
tatea Craiova — a arătat că 
la C.S.U. Galati s-a lucrat cu 
mult spor și inventivitate. 
Antrenorul Ion Zaharia a ob
ținut un ansamblu cu o mo
dernă funcționare, deși nu se 
poate spune că acest ansamblu 
e compus din „nume mari", 
întîlnim iarăși un exemplu de 
ceea ce poate realiza fuziunea 
dintre competenta și însufleți
rea unui antrenor și dorința 
elevilor lui de a se depăși. 
Reușita formației C.S.U. Ga
lați, reprezentanta țării noastre 
în „Cupa Cupelor", completea
ză pe aceea a lui F.C.M. Ga
lați și fac din sezonul care 
se încheie unul dintre cele 
mai fructuoase din întreaga 
istorie a fotbalului gălătean.

-------- ’ . . —TO»------------------------------------

• PROIECTE DE TURNEE
ALE UNOR DIVIZIONARE A. A 
trecut mai bine de o săptămînă 
de la încheierea celui de al 58-lea 
campionat național divizionar A și 
pe masa de lucru a tehnicienilor 
echipelor se află, definitivate, 
planurile operative de lucru. în 
general, toate formațiile și-au fi
xat datele de reluare a antrena
mentelor la începutul celei de 
a doua decade a lunii iulie. Cele 
mai grăbite se arată F. C. Con
stanța (7 iulie), „Poli" Timișoara 
(8 iulie) și Sport Club Bacău (8 
iulie). Campioana țării, Steaua, 
reintră în activitate la 19 iulie, 
ca urmare a disputării finalei 
..Cupei României". In sprijinul 
pregătirii în cît mai bune condi- 
țiuni a startului 
nr. 59, - •
mătoarele proiecte de 
peste hotare : ~ ,
în Spania (3—12 august) DI
NAMO, jocuri în Spania (6—9 au
gust) : A.S.A. TG. MUREȘ. 3 me
ciuri în R. D. Germană (25 iulie 
— 5 august), cu Dinamo Dresda, 
Frankfurt pe Oder, a treia echipă 
va fi desemnată ulterior ; F. C. 
BIHOR, 3 întîlniri în R. P. Chi
neză, un joc în R.P.D. Coreeană 
(19 iulie — 4 august) ; JIUL. 3—4 
meciuri în Iugoslavia (1—16 au
gust) ; ..POLI" Timișoara 3 jocuri 
în U.R.S.S. (25 iulie — 5 august).
• CURS DE PERFECȚIONARE

A ARBITRILOR ORGANIZAT DE 
U.E.F.A. în perioada 30 august — 
3 septembrie, U.E.F.A. organi
zează un curs de perfecționare 
a arbitrilor ' ' ~ '
burg. Țara 
zentată de 
Ghiță, Otto 
Coloși.
• DELEGAȚII 

CAMPIOANE JUDEȚENE
iulie.

campionatului 
unele divizionare au ur- 

turnee 
STEAUA, partide 

august) ; "

în iocalitatea 
noastră va fi 

arbitrii
Anderco

Duis- 
repre- 

Constantin 
și Francisc

ECHIPELOR 
sînt 

convocat! joi, 1 iulie, ora 7.30 la 
sediul F.R.F., pentru a participa 
la tragerea la sorți a meciurilor 
de baraj (care se vor desfășura 
la datele de 4 și 11 iulie). Cu a- 
ceastă ocazie, se va face și vali
darea carnetelor de legitimare.

PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
perspectivă (20—30), în vederea 

• unei pregătiri superioare prin 
cursuri de perfecționare, schim
buri de experiență, s ’ 
pregătire practică etc. 
organiza 
cu participarea obligatorie, 
două ori pe an, a tuturor i 
tre.lorilor a antrenorii care . _ 
Ultimii trei ani n-au depus o 
activitate practică vor fi scoși 
din evidența F.R.F. și nu vor 
putea exercita profesia de an
trenor decît în urma unei re
examinări a criteriile de apreci
ere a activității antrenorilor și 
profesorilor din cadrul unități
lor școlare cu profil vor fi: 
calitatea selecției, conținutul și 
organizarea procesului de ins
truire, valoarea jocului prestat 
de echipă precum și numărul 
și valoarea jucătorilor selecțio
nați în loturile reprezentative, 

în scopul îmbunătățirii bazei 
materiale, F.R.F. va aloca, pen
tru anul competițional 1976—77 
suma de 10 milioane lei pentru 
amenajarea unor terenuri de 
antrenament. S-a atras atenția 
că in tepind eu ediția 1977—78 
a campionatului, participarea 
Ia Diviziile naționale A, B și C 
va fi condiționată de îndepli
nirea unor cerințe minime de 
bază materială (terenuri de ioc 
și pregătire, instalații, aparatu
ră etc.), în raport cu catego
ria echipei.

Așa cum arătam și în rela
tarea apărută în numărul nos
tru de ieri, un loc central in 
dezbaterile Comitetului federal 
l-au ocupat aspectele educative 
și disciplinare. în informare 
s-a arătat, de exemplu, că în 
campionatul recent încheiat 
(A, B, C) s-au acordat 2 086 de 
etape suspendare și 1 630 de 
cartonașe, cifre care trebuie să 
dea de gîndit atît federației cît 

• și organelor teritoriale, clubu
rilor și asociațiilor sportive. 
Curmarea actelor nesportive pe 
stadioane, a vieții dezordonate, 
a fenomenelor de corupție și 
necinste în apărarea șanselor 
trebuie să fie continuu în aten
ția federației, a cluburilor. în 
acest sens trebuie continuată cu 
fermitate acțiunea de îndepăr
tare din activitatea competițio- 
nală a tuturor acelora (antre
nori, jucători) care nu duc via
ță sportivă, au o atitudine re
fractară față de efortul cerut 
de performanță, sînt indiscipli- 
nați. Măsuri severe vor trebui 
luate și împotriva unor condu
cători de echipe cu profil mo
ral necorespunzător și care,. în 
loc să contribuie la asanarea 
atmosferei din fotbal, o fac im
proprie atingerii obiectivelor e- 
ducativ-cetățenești ale sportului.

Prin sfera largă a probleme
lor pe care le-a abordat, prin 
principialitatea și fermitatea ca 
care s-au purtat discuțiile, prin 
măsurile adoptate, recenta ple
nară a Comitetului federal se 
poate înscrie ca o etapă însem
nată în efortul de ridicare a 
nivelului general al fotbalului 
nostru. Rămîne însă ca, așa 
cum spunea upul dintre vorbi
tori „să se treacă cu hotărîre 
de la vorbă la faptă"...

Continuăm azi relatarea unora 
din aspectele principale care 
au făcut obiectul ședinței ple
nare, de sîmbătă, a Comitetu
lui federal, oprindu-ne asupra 
unora din măsurile adoptate în 
vederea îmbunătățirii activită
ții la nivelul schimbului de 
mîine al fotbalului nostru.

în acest sens, vom sublinia 
orientarea către punerea mun
cii de selecție a copiilor și a 
juniorilor pe baze mai științi
fice, în acord cu cerințele fot
balului modern, prin abando
narea criteriului (pînă acum, 
aproape exclusiv) al abilității 
în manevrarea balonului și in- 
stitui'ea, la nivelul tuturor 
grupelor de vîrstă, a unor pro
be și norme de control, elabo
rate de F.R.F. în colaborare cu 
Centrul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. în ultimii ani 
s-a văzut că selecționarea co
piilor numai pe baza „jongle
riei" cu balonul nu dă rezul
tate în condițiile generalizării 
în arena internațională a așa- 
numitului „fotbal total" care 
pretinde nu numai aptitudini 
tehnice ci și o constituție fizi
că deosebită, calități atletice, o 
marc capacitate de efort, ca și 
calități moral-volitive deosebite. 
Pentru extinderea fotbalului în 
rîndurile tineretului și o instru
ire corespunzătoare se vor în
ființa, începînd cu anul de în- 
vățămînt 1976—77, în colaborare 
cu M.E.I., clase de fotbal în 
unele școli generale din județe. 
Pentru lărgirea bazei materia
le, federația a alocat în acest 
an din bugetul’ său suma de 7 
milioane de lei în scopul ame
najării unor terenuri simple 
pentru antrenamente, destinate 
copiilor. Este însă cazul să a- 
mintim că, în această privință, 
nu trebuie așteptat totul „de la 
centru", comisiile județene de 
fotbal, cluburile și secțiile pu
țind veni cu inițiative proprii, 
pe plan local. Tot pe planul 
îmbunătățirii activității la ni
velul „schimbului de mîine", 
notăm modificările aduse siste
mului competițional pentru ju
niori. Astfel, competiția de ti- 
neret-speranțe va continua sub 
formă de divizie națională de 
juniori, la ea participînd, chiar 
din această toamnă, echipele 
cluburilor divizionare A. Noua 
divizie națională nu exclude 
cealaltă competiție de juniori, 
de largă amploare, campionatul 
republican al juniorilor și șco
larilor (16—17 ani), a cărei 
echipă cîștigătoare va fi decla
rată campioană a țării la juni
ori II.

Problema calificării superi
oare a antrenorilor, a asigură
rii celor mai bune condiții pen
tru desfășurarea activității, a 
stabilității lor a fost și ea în 
atenția plenarei. Au fost anun
țate și o serie de măsuri ca, de 
exemplu: • obligativitatea în
cheierii contractelor club-antre- 
nor pe minimum 2 ani 
• se va organiza un curs 
intensiv de calificare pentru 
un număr important de foști 
jucători divizionari • se va 
stabili un lot de antrenori de

stagii de 
. • se vor 

cursuri de reciclare, 
de 
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VICTORIE MERITATĂ
Partidă de mare miză, în care 

cele două formații — Celv.loza 
Călărași și Unirea Focșani (1—0) — 
încercau evitarea retrogradării în 
„ceasul al 121ea“. Deși au do
minat în permanentă, gazdele 
n-au izbutit. in prima repriză, 

-si concretizeze superioritatea, 
deoarece oaspeții — mizînd pe 
un ,egai" — s-au apărat bine, 
fiind mult mai calmi decît ad
versarii lor. Localnicii s-au do
vedit timorați, in sprijinul aces
tei afirmații pledlnd ratările lui 
Pitiș (min. 31 — bară. min. 36 
și 44), ca să le amintim doar pe 
cele mai clare. Și după reluare, 
tot Celuloza s-a aflat la „cîrma 
jocului". reușind. în min. 53, 
mult așteptatul gol : autorul lui, 
Filimon, a avut fericita inspirație 
să șuteze la poartă, deși era 
flancat de doi adversari, mingea 
Păcăliri du-1. datorită unui smoc 
de iarbă, pe portarul Nedea (în 
rest foarte bun). Cu toate efor
turile. din final, ale oaspeților, 
de a obține „remiza", partida 
(desfășurată într-o deplină spor
tivitate) s-a încheiat cu victoria 
meritată a echipei Celuloza, e- 
locvente fiind raportul de șuturi 
la poartă (25—5) și cei de cornere 
(16—1). Cei aproape 8.000 de spec
tatori au plecat satlsfăcutl doar 
de rezultatul final, nu și de ni
velul tehnic șl spectacular al în- 
tîlnirii vizionate, cu toate că ea 
s-a bucurat de un arbitraj fără 
reproș, asigurat de FI. Anuțescu 
(Pitești), (A. VASILESCU)

REGRETE TARDIVE !
Greu, foarte greu de a te sal

va de la retrogradare în ceasul 
al 12-lea ! Partida de la Tulcea 
(S. C. Tulcea — C. S. Botoșani) 
avea 
mai 
context, 
singură 
păcate, 
realizat, 
jocului

de alta din cauza propriilor 'Slă
biciuni. jucătorii botoșeneni evo- 
luînd crispat, inhibați Si cople
șiți de miza partidei. Scorul a 
fost deschis de gazde în min. 21, 
cînd Dudea l-a faultat în careu 
pe Tufan, penalty-ul fiind trans
format de Costache. Tn min. 32, 
același Dudea își răscumpără 
greșeala la golul primit, reușind 
să egaleze printr-un șut sec la 
tirul ierbii de la 25 m. La re
luare. C. S. Botoșani mizează 
totul pe ofensivă, se aruncă li
teralmente în atac și. în min. 65, 
preia conducerea prin Dinu, care 
a transformat impecabil o lovi-

Dar, în continuare, fotbaliștii din 
Mija au aplicat o tactică greșită 
(pbea- mult accent pe defensivă) 
și, firește,, gazdele au pus stă- 
pînire pe: 7'c. în acest meci de 
„adio", bucureșt^nii și-au amin
tit de faptul că" peniru a cîști- 
ga... trebuie să înscrib- cît mai 
multe goluri, __ „__„„ DD
de puține ori în campionat. îna
intașii Bujor.
niche, sprijiniți în permanență de 
mijlocașii Zdrăilă și Stan, și 
neori chiar de fundașul Cățoi, au 
hărțuit apărarea adversă și 
marcat șase goluri. Replica Me-

ceea ce au făcut

Sultănoiu și Ti-

u-

au

s-au detașat de ceilalți coechi
pieri Am văzut goluri salvate 
in extremis de bucureștenii 
Frunză (min. 8) și Jurcă (min. 
21) cît și de... barele porții for
mației Unirea (min. 27 — la un 
șut puternic al lui Decu de la 
30 m și min. 62 — la șutul din 
afara careului al fundașului Be- 
lodi). După ce Frumosu (min. 
60) deschide scorul, flacăra spe
ranței s-a reaprins pentru bucu- 
reșteni odată cu golul lui Cos- 
stache (min. 72). Dar cum „ega
lul" nu însemna nimic pentru 
Voința, cu trei minute înainte 
de final (min. 87) Tiță stopează

c.
o importantă majoră nu- 
pentru oaspeți. în acest 

ei au mizat totul pe o 
carte : victoria. Dar din 
acest deziderat nu s-a 
pe de o parte datorită 

bun al tulcenilor iar pe

MARGINALII ULTIMA ETAPA A DIVIZIEI B
tură de Ia 11 m. just acordată, de 
altfel, ca și prima, de arbitrul 
Fr. Coloși (București). în acest 
moment „conturile" păreau înche
iate. Dar bucuria oaspeților a 
fost de scurtă durată : după nu
mai un minut, S. C. Tulcea ega
lează prin Iamandi, dar din gre
șeala portarului Bordaianu, care 
a părăsit 
Scorul 
altfel, 
meni.
Tulcea 
terenul cu ..... . ......... ........... .
regrete tardive. (Aurel PĂPĂDIE)

nejustificat poarta, 
final de 2—2, echitabil, de 
nu a satisfăcut pe ni- 
jucătorii echipelor S. C. 
și C. S. Botoșani părăsind 

lacrimi în ochi si...

SI-AU AMINTIT CĂ... ȘTIU SĂ
FINALIZEZE

înainte de începerea 
Autobuzul București — 
Mija (6—2) oaspeții mai 
să rămînă în Divizia B. 
culele lor intrînd, în primul rînd. 
o victorie asupra formației bucu- 
restene și, în al doilea rînd, ce
lelalte rezultate care le puteau 
permite să evadeze, în final, din 
zona retrogradării. începutul me
ciului le-a fost favorabil, ei în
scriind primul gol în minutul 3.

partidei 
Metalul 
sperau 

în cal-

talului, în perioade destul de 
mari, s-a rezumat la apărare și 
doar Iuhaz și Georgescu au în
cercat să străpungă sistemul de
fensiv bucureștean. în finalul 
partidei, oaspeții au rămas în 
inferioritate numerică (în min. 
83, Dobre a fost eliminat pentru 
lovirea adversarului), dar au 
reușit să fructifice (Georgescu, 
min. 85) unul intre contra
atacuri (P VINTILA).

„SUPRAVIEȚUIRE" LA POTOU
Numai victoria asupra echipei 

Unirea Alexandria asigura for
mației bucureștene Voința „su
praviețuirea" în eșalonul secund. 
Și cu acest gînd, au pășit e- 
levii antrenați de P. Gavrilă pe 
gazonul stadionului din Alexan
dria. Și gîndul acesta parcă a 
dat arini e^hinei Voința Bucu
rești. dar am spune că și șansa 
le-a suris în această partidă a- 
nimată. deschisă, cu multe 
și ocazii de gol la cele 
porți. Gazdele au acuzat 
titularilor Bunea Si Voicilă 
cati la Salonic cu lotul de 
ret) dar, paradoxal, tocmai în
locuitorii lor. Popa și Frumosu,

faze 
două 
lipsa 
(ple- 
tine-

un șut din careu spre poarta Iui 
Popa eu... mîna si Frunză exe
cută impecabil penaltyul, adu- 
cînd bucurie în tabăra bucu- 
reșteană și stupoare în tribune 
si... pe alte stadioane din țară. 
(Pavel PEANA).

RATĂRI EXASPERANTE
Peste 2 000 de spectatori au ur

mărit duminică la Turda partida 
dintre Sticla din localitate și Da
cia Orăștie. Acest joc era deci
siv pentru oaspeți, în efortul de 
a se salva de la retrogradare. 
Ambele echipe s-au preocupat 
de joc. construind acțiuni bine 
orientate spre porți. Fotbaliștii 
din Orăștie au jucat foarte bine, 
acțiunile lor fiind mai curate, 
astfel îneît ei și-au creat cîteva 
bune ocazii de a marca, ratate 
însă cu multă seninătate de Szi- 
laghi (de două ori) și Radu. De 
partea cealaltă, echipa turdeană 
a ratat la rîndul ei exasperant 
de mult. în mod special prin 
Culda si Rezmuveși. Singurul gol 
al partidei, de altfel si al vic
toriei oaspeților, a fost înscris 
în prima repriză. în min. 41, 
Radu, după ce a driblat patru

jucători adverși, nu a Dutut fi 
oprit decît prin fault în afara 
careului mare. Lovitura de la 
18 m a fost transformată im
pecabil de Szilaghi. La reluare, 
gazdele dețin mai mult inițiati
vă, forțează egalarea, domină pe
rioade lungi de timp, dar im
precizia atacanților, cit si apă
rarea bine organizată a oaspe
ților fac ca tabela de marcaj să 
nu mai sufere nici o modificare. 
(Florin SANDU).

GAZDELE AU DOMINAT 
CATEGORIC

Partidă decisivă de supravie
țuire în eșalonul secund pentru 
cele două echipe Mureșul Deva 
și Minerul Moldova Nouă (3—0), 
presărată cu numeroase faulturi, 
cu șase cartonașe 
(Gruber. Iancu, Bocșa 
șui, Georgevici, Foaie, 
viei — Minerul) și o 
David (Minerul) pentru 
adresa arbitrului de centru, 
chipa gazdă a părut mai hotă- 
rîtă în obținerea victoriei, lan- 
sîndu-se încă de la început, cu 
multe reușite, spre poarta lui 
Tențu. însă aceste atacuri, nu 
au fost consecința firească a u- 
nei bune colaborări între înain
tași. ci, mai ales, travaliului foar
te mare făcut de mijlocașii M. 
Marian și Gherga. cît și ale fun
dașilor de margine Puiu (din nou 
cel mai bun de pe teren) și 
Miculescu. La primul gol mar
cat în min 30. Puiu a primit o 
centrare de pe partea dreaptă de 
la Selimeși, șutind puternic ; cel 
de-al doilea gol. înscris în min. 
60. a fost opera lui Miculescu. 
văzîndu-și victoria asigurată și 
salvate de spectrul retrogradării, 
gazdele au jucat din ce în ce 
mai bine, cu numeroase atacuri, 
încheiate cu două bare în min. 
70 (Moț) și în min. 75 (M. Ma
rian) și încă un gol marcat de 
Gherga (min. 77). (Vasilc IQR-* 
DAC HE).

galbene 
— Mure- 
Nestoro- 

eliminare 
injurii la 

E-
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NADIA COMĂNECI A PRIMIT IERI

ii
UN PREMIU AL AGENȚIEI TASS
Anul trecut, în cadrul anchetei internaționale organizată 

de Agenția TASS printre redacțiile de sport ale marilor 
agenții internaționale de presă, Nadia Comăneci a ocupat 
locul III, după Faina Melnik, recordmană mondială la 
aruncarea discului, și Kornclia Ender, recordmană mon
dială la natație.

Ieri, la sediul C.N.E.F.S., in cadrul unei festivități, Vla
dimir Klimenko, șeful secției Agenției TASS în România, 
i-a înmînat Nadiei Comăneci, multiplă campioană euro
peană la gimnastică, Diploma și premiul cuvenit pentru 
locul III in ancheta amintită.

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH
7 9

Manila: GHEORGHIU ÎNVINGE PE UHLMANN
MANILA, 28 (Agerpres). în 

runda a 12-a a turneului interzo
nal de șah de la Manila, marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
jucînd cu piesele negre, l-a învins, 
într-o variantă a apărării sici
liene, în 43 de mutări pe marele 
maestru Wolfgang Uhlmann (R.D. 
Germană). Alte rezultate ale run
dei : Țeșkovski — Hort 1—0 ;

Sinaia: E. POLIHRONIADE - 4 DIN 4
Runda a 4-a a programat 

un prim derby în turneul in
ternațional feminin de șah de 
Ia Sinaia, partida Elisabeta Po- 
lihroniade — Elena Ahmîlovs- 
kaia. Multipla noastră campi
oană a condus excelent această 
întîlnire, obținînd victoria. Și 
cealaltă favorită a concursu
lui, Maria Ivanka, a înscris 
un nou punct cîștigînd la 
Eleonora Gogâlea. Un start bun 
a luat Lia Bogdan. Ea a invin- 
s-o pe Marion Worch și a cîș-

Satu Mare: CONDUCE $. NEAMȚU
După o zi de odihnă, turneul 

international de șah de la Satu 
Mare a continuat cu rundele a 
6-a și a 7-a. După o serie de 5 
remize, Ciocâltea a obținut prima 
victorie în fața lui Ilijin, dar apoi 
n-a putut trece peste rezistenta 
tenacelui Kapostas, Un punct 

►
*

<
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Browne — Mecking o—1 ; Liubo- 
jevici —- Tan Lian întreruptă ; 
Spasski — Pacliman remiză ; Ri- 
bli — Kavalek 1—0 ; Mariotti — 
Harandi 0—1. în clasament con
duce marele maestru brazilian 
Henrique Costa Mecking cu 9 
puncte (1). Șahistv.l român Flo
rin Gheorghiu are 5,5 puncte și 3 
partide întrerupte.

tigat întrerupta cu Emilia Chiș, 
afindu-se în plutonul fruntaș. 
Alte rezultate : Eva Hojdarova 
— Viorica llie V2—'!■>, Elena 
Răducanu — Borilava Borisova 
V2—Vn Rodica Reicher — Mar
gareta Teodorescu Va—Vî. Te
reza Stadler — Emilia Chiș 
într.

Clasamentul : POLIHRONIA
DE 4, Ivanka și Bogdan 3'/>, 
Ahmîlovskaia 3, Stadler 2 (1), 
Hojdarova, Borisova, Teodo
rescu 2 etc.

important a înscris maestrul ti
mișorean Șerban Neamțu învin- 
gîndu-1 pe Iuliu Szabo.

în clasament conduce NEAMȚU 
cu 4V2 (1), urmat de Sikora 4
(1), Ciocâltea si Macarie 4, iuliu 
Szabo și Lengyel 3l/2 (1). Iosif
Szabo și Nacht 31/2, Fischer 3 (2) 
etc. (Z. KOVACS — coresp.)

SCRISOARE DIN POLONIA

PESTE 250 DE SPORTIVI
(19 DISCIPLINE)

LA J.O. DE LA MONTREAL
Abia în primele zile ale lui 

iulie, Federația sporturilor din 
Polonia va stabili lotul defini
tiv al sportivilor pentru J.O.

Se știe însă, de pe acum, că 
lotul olimpic polonez va fi al
cătuit din peste 250 de spor
tivi, care vor participa la 19 
discipline sportive : box, gim
nastică (bărbați), judo, caiac- 
canoe, ciclism (șosea și velo
drom), atletism, tir cu arcul, 
fotbal, handbal (băieți), volei 
(băieți), pentatlon modern, na
tație, haltere, tir, scrimă, cano
taj, lupte (libere și clasice), 
yachting și baschet (fete) — în 
cazul în care echipa poloneză 
își va asigura calificarea cu 
prilejul turneului de la Ha
milton. Tot în Canada luptă 
pentru calificare și echipa 
masculină de baschet, însă 
după ultimele ei rezultate, 
șansele sînt reduse. Forurile 
conducătoare ale sportului po
lonez au hotărît să nu participe 
în cadrul J.O. Ia următoarele 
discipline : hochei pe iarbă, 
gimnastică (fete), sărituri de la 
trambulină, polo și călărie.

Criteriile care au stat la baza

TURUL FRANȚEI
PARIS, 28 (Agerpres). Cea 

de-a 4-a etapă a turului ciclist 
al Franței disputată pe traseul 
Le Touquet — Bornem (240 
km) a revenit olandezului 
Hennie Kuiper în 7 h 31:25 (me
die orară 34,292 km). In cla
samentul general se menține 
lider belgianul Freddy Maer
tens, urmat de compatriotul 
său Pollentier la 1:58. spanio
lul Manzaneque Ia 2:29 și o- 
landezul Schuiten la 2:32. Ve
teranul francez Raymond Pou- 
lidor se află pe locul 8 la 
3:25. 

alcătuirii echipei olimpice au 
fost, în primul rînd, posibili
tatea de a lupta cu șanse 
egale alături de cei mai buni 
sportivi din lume, pregătirea 
psihică precum și calitățile mo
rale ale sportivilor. Dorința 
unanimă a fost ca echipa po
loneză pentru J.O. de la 
Montreal să cuprindă tot ce 
are mai bun sportul polonez.

La Montreal, cele mai mari 
șanse le au cicliștii, voleiba
liștii (campioni mondiali), hand- 
baliștii, halterofilii, trăgătorii, 
caiaciștii, atleții, luptătorii și 
fotbaliștii, care vor trebui să 
apere titlul olimpic cucerit cu 
patru ani în urmă la Miinchen. 
Avem speranțe și cu boxerii, 
care vor participa la turneu cu 
echipa completă, la toate cele 
11 categorii.

JAN WOJDIGA 
„Przeglad Sportowy" — 

Varșovia

TURUL IUGOSLAVIEI
ZENICA, 28 (prin telefon). Du

minică, la amiază s-a dat startul 
la Belgrad, în cea de-a 32-a edi
ție a turului Iugoslaviei. Rutierii 
sovietici au ciștigat primele două 
etape (Serghei Morozov — etapa 
I, pe ruta Belgrad—Zvornik, 164 
km, medie orară 45,200 km, iar Ale- 
xanclr Tihonov etapa a II-a : 
Klandaj—Zenica, 135 km, medie 
orară 40.300 Km) si t uadv î 
clasamentele generale — indivi
dual, prin Tihonov și pe echipe. 
Alergătorii romani stau nu..i m 
expectativa. Unul din aceștia, 
alergător capabil să se integreze 
printre fruntași — Vasile Teodor, 
a abandonat din cauza unei 
amigdalite acute, cu febră mare.

în etapa a II-a, disputată luni, 
ieri) cicliștii români au sosit 
intr-un pluton cu timpul de 
3 h 13:01 (M. Romașcanu, I. Cojo
carii și E. Dulgheru), la un mi
nut de învingător. în clasamentul 
general, primul ciclist român, E. 
Dulgheru, ocupă locul 19.

TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

In turneul internațional de 
tenis de la Wimbledon, spre 
deosebire de proba masculină, 
în care s-au înregistrat mai 
multe eliminări premature de 
favoriți, proba feminină de 
simplu cunoaște o desfășurare
— din acest punct de vedere
— aproape matematică. Tn
cursul sferturilor de finală, 
disputate luni, primele 4 fa
vorite au dispus de urmă
toarele 4, astfel : Evert (1) — 
Morozova (5) 6—3. 6—0 ; Na
vratilova (4) — Barker (7) 6—3, 
3—6, 7—5 ; Cowley-Goola- 
gong (2) — Casals (6) 7—5, 
6—1 ; Wade (3) — Reid (8) 
6—4. 6—2. In consecință. în
semifinale se vor întîlni pere
chile Evert — Navratilova și 
Goolagong — Wade.

în proba de dublu bărbați, 
frații Anand și Vijay Amritraj 
(India) au învins cu 6—3. 6—4, 
6—4 perechea Dent, Pattison,

PE MICUL 
ECRAN

Miercuri 30 iunie, ora 15 : 
transmisie directă (semifi
nale) ; Joi 1 iulie, ora 15 ; 
transmisie directă (semifi
nale) ; Vineri 2 iulie, ora 
15 : transmisie directă (finala 
la simplu femei) și ora 18,30: 
selecțiuni înregistrate ; Sîm- 
bătă 3 iulie, ora 15 : trans
misie directă (finala la sim
plu bărbați).

iar Smith, Lutz (favoriți nr. 5) 
au eliminat pe Țiriac, Panatia, 
cu 6—3, y—7. 9—o și Case, Mas
ters — Gerulaitis, Mayer 3—6, 
4—6, 9—8, 6—3, 6—1.

în ultimele două optimi ale 
probei masculine de simplu 
s-au înregistrat rezultatele : 
Connors — Smith 6—4, 6—1, 
6—3 și Ramirez — Mitton 9—8, 
3—6, 6—1, 6—1. Reamintim că, 
astfel, sferturile de finală vor 
opune, în ordinea tabloului, 
pe : Gerulaitis — Ramirez.
Năstase — Pasarell, Vilas — 
Borg și Tanner — Connors.

arnet
OLIMPIC

btilcanicd hi iotbal (tineret)

ROMANIA 2-1 (1-1)

STONES ÎNVINS !
Pe stadionul central din Eu

gene (Oregon) s-au încheiat în
trecerile concursului de selec
ție- al atleților americani.^ Pro
ba masculină de săritură în 
înălțime a fost cîștigată în mod 
surprinzător de Bill Jankunis 
(în vîrstă de 21 de ani) cu 
2,28 m. Dwight Stones s-a cla
sat pe locul 2, cu 2,25 m, fiind 
urmat de James Barrineau — 
2,25 m. In cursa feminină de 
1 500 m, Cyndy Poor a realizat 
un nou record național, cu 
4:07,32, în timp ce marea favo
rită, Francie Larrieu, a ocupat 
locul 3 cu 4:08,08. Iată cîștigă- 
torii celorlalte finale: mascu
lin: 1 500 m — Rick Wohlhuter 
3:36,47; 3 000 m obstacole — 
Doug Brown 8:27,39; 5 000 m — 
Dick Buerkle 13:26,60; arunca
rea suliței — Sam Colson 
84,18 m; triplusalt — James Butts 
17,29 m (vînt favorabil); femi
nin: 100 m garduri — Rhonda 
Brady 13,25; aruncarea greută
ții — Maren Seidler 16,25 m.

LOTUL GIMNASTILOR 
BULGARI

Comitetul olimpic bulgar 
definitivat lotul dc 
care vor participa la întrece
rile concursului de gimnastică 
de la Montreal. Din lot fac 
parte Andrei Keranov, Stoîan

a
sportivi

Mascota olimpică — castorul „Amik“ — în dimensiuni gigantice 
va parcurge bulevardele din Montreal, îmbogățind pitorescul 

jocurilor

SALONIC, 28 (prin telefon).
Partida Grecia — România, 
cadrul Balcaniadei de tineret, 
început în nota de dominare 
gazdelor, care au atacat în forță. 
Și în min. 13 echipa Greciei a 
deschis scorul prin iosifidis care 
a primit o pasă ideală de la... 
fundașul nostru Onuțan. Echipa 
României a egalat .în min. 43 prin 
Custov care, primind mingea de 
la Radu II, în urma unei lovituri 
libere indirecte, a șutat violent 
în zid, balonul ricoșînd în poar
tă. După pauză, tinerii noștri 
fotbaliști au avut un potențial 
foarte scăzut în atac, rezumîndu- 
se la o apărare strictă, dar în 
min. 82 Apostolidis a fructificat 
centrarea-șut a lui Papaioanou. 
Astfel, partida s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
formației Greciei, care v.a ft-tepu- 
ta finala cu iugoslavia. Echipa 
noastră a avut următoarea alcătui-

din 
a 
a

loniță — Onv.țan. Ciugarin,’ 
Lucuță — Bora, Custov,

re :
Ciocan, . , _....._
Rădulescu (min. 60 I. Marin) — 
Zamfir, Radu II (min. 75 Voici- 
lâ), Moldovan.

Laurențiu DUMITRESCU

,,Cupa Cehoslovaciei" a fost
Praga, care

•
cucerită de Sparta 
in finala disputată la Bratislava, 
a întrecut cu 1—0 (0—0)
locală Slovan, după ce și 
joc a fost ciștigat 
cu 3—2.

• Finala ..Cupei 
disputa intre- -Mipi 
cîștigătyțxrele celor 

^Sl^mihale
timele meciuri din grupele semi 
nale : Lazio — Genova 1—0

Fi

tot de

echipa 
primul 
Sparta

Delcev, Ghiorghi Todorov, Di- 
mitr Kojîcev, Jivko Kusev, 
Galin Popov, Valeri Iordanov, 
precum și Nina Kostova, Nadia 
Satarova, Galia Janeva, Maria 
Kireeva, Vesela Mateeva, Galia 
Vaselinova și Viktoria Kalceva.

TURNEUL DE CALIFICARE 
LA BASCHET

în orașul canadian Hamilton 
irile din ca

drul turneului de calificare al 
formațiilor masculine de bas
chet. Iată ultimele rezultate : 
Brazilia —Cehoslovacia 68—63 
(37—32), Mexic — Suedia 80—76 
(31—34), Israel — Finlanda 
103—79 (48—34), Spania — An
glia 98—79 (42—35), Iugoslavia 
— Islanda 113—53 (44—20), O- 
landa — Bulgaria 76—63 (37—38).

AGENDA' S APT AM IN11
29—30 FOTBAL

29— 3. VII TENIS 
BASCHET

29— 4.VII CICLISM
29— 4. VII ȘAH 

CICLISM
30 ATLETISM

1 FOTBAL
3— 4.VII CICLISM

4 AUTO

Continuă Cupa balcanică pentru echipe 
ret (sub 23 de ani), la Salonic 
Continuă t 
Continuă 
Hamilton 
Continuă 
Continuă 
Continuă 
Concursuri . ,
Iran — Sel. divizionară a României, la 
C.M. (juniori), la Liege (Belgia)
Marele premiu al Franței (F.I.), la Le

turneul de la Wimbledon 
turneul de calificare pentru 
(Canada)
Turul Iugoslaviei
turneul de la Manila
Turul Franței

i internaționale, la Bratislava

J.O. la

și Oslo 
Teheran

Castellet
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PE SCURT < PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • în campionatele 

Poloniei, la Bydgoszcz, Jan Wer
ner a realizat 45,50 pe 400 m ; 
Marek Kud Inski a ciștigat sări- 
tura iu lungime cu 8,02 m ; iar 
Grazyna Rabsztyn a terminat în
vingătoare în cursa de 100 m cu 
12,98. Alte rezultate : 100 m —
Liksznierski 10,22 ; 400 m gar
duri — Hewelt 49,69 ; 1 500 m — 
Wasiliewski 3:39.6 : înălțime — 
Wszola 2,17 m • La Saarijaervi 
(Finlanda), finlandezul Seppo Ho- 
vinen a aruncat sulița la 91,52 m! 
Pe 800 m, englezul Steve owett 
a obținut 1:50,0 întrecîndu-1 pe 
John Walker (1:50,7). Alte re
zultate : 5000 m — Kamati (Ja
ponia) 13:51.2; 200 m — Crawford 
(Trinidad) 21,0.

AUTO * Cea de a 19-a ediție 
a „Raliului Marocului" s-a în
cheiat la Casablanca cu victoria 
pilotului francez Jean-Pierre Ni
colas („Peugeot-504").

MOTO a într-o probă din C.M. 
de motocros (clasa 125 cmc), la 
Gaildorf (R. F. Germania), vic
toria a revenit sovieticului Vla
dimir Kavinov. In clasamentul 
general al C.M., după 10 probe, 
continuă să conducă finlandezul 
Heikki Mikkola cu 151 p, urmat 
de Ghenadi Moiseev (U.R.S.S.).

NATAȚIE a Echipa Iugosla
viei a terminat învingătoare in 
turneul de polo de la Belgrad. 
Clasament : Iugoslavia 6 p, O- 
landa 3 p. R. F. Germania 2 p 
și Spania 1 D- în principalele 
partide, Iugoslavia a învins cu 
5—4 (2—1. 2—1. 0—1. 1—1) Olan-

D.

da, iar R. F. Germania a dispus 
cu 5—4 (1—0, 1—1, 2—1. 1—2) de 
Spania. • La Sofia, proba mas
culină de sărituri de la tram
bulină a fost cîștigată de Gunt
her Radack (R. D. Germană) — 
375,63 p. Sportivul român Ion 
Ganea s-a clasat pe locul 3. cu 
371,07 p, fiind urmat de ceho
slovacul Jaroslav Cerny — 369,57 
p. Concursul feminin a revenit 
sportivei bulgare Maria Aleksan
drova. cil 345,54 p.

TENIS a La Londra a avut 
loc tragerea la sorți pentru sta
bilirea meciurilor din competiția 
feminină „Cupa federației inter
naționale". Echipa României va 
întilni formația Australiei. Alte 
meciuri mai im-portante : U.R.S.S. 
— Uruguay ; Olanda — Brazilia ; 
Argentina — Noua Zeelandă ; 
Franța — Anglia și Cehoslova
cia — Canada. După cum s-a 
mai anunțat, competiția se va 
desfășura, intre 22 și 29 august, 
la Philadelphia (S.U.A.) a Tur
neul de la Karlovy Vary a fost 
ciștigat de jucătorul sovietic Vol
kov, învingător cu 6—0. 6—2 în 
finala cu compatriotul său Ego
rov. în semifinale : Volkov — 
Hărădău 6—4, 6—4.

VOLEI a Competiția feminină 
de la Lodz s-a încheiat cu vic
toria selecționatei R. D. Ger
mane 8 p, urmată de echipele 
Cehoslovaciei 6 d Poloniei 4 p. 
Italiei 2 p și Finlandei 0 p. Ul
timele rezultate : R. D. Germa
nă — Italia 3—0 ; Cehoslovacia— 
Finlanda 3—0.

italiei"
și Verona, 

_ ____ două grupe
ale competiției. în ul-

Ml- 
lan — Florentina 1-1 ; Sampdaria 
— Napoli 2—2 ; Verona — Inter 
2—0.

• După 31 de etape, în cam
pionatul Iugoslaviei conduce 
Partizan Belgrad, cu 46 p (un joc 
mai mult disputat), urmată de for
mațiile Hajduk Split 45 p și Dy
namo Zagreb 40 p. Rezultate din 
etapa a 31-a : Hajduk Split — 
Vardar Skoplie 2—0 ; Partizan 
Belgrad — Vojvodina 5—2 : Rad- 
nicki Niș — Olimpia Liubliana 
2—0 ; Rijeka — Dynamo Zagreb 
0—0 ; Steaua Roșie Belgrad — 
Velez Mostar 1—0.

• Rezultate din ,,Cupa ue 
vară" : Djurgaarden Stockholm - 
Row Rybnik (Polonia) 3—0 (2—0): 
Malmoe — Admira Wacker 6—il 
(4—0) ; Austria Salzburg — Atvi- 
daberg 1—1 (0—1) ; Zbrojovka
Brno — F. C. Zurich 1—0 (0—0).

PRIMELE ATLETE SUB 4 MINUTE!
în cadrul unui concurs atle

tic desfășurat ieri la Podolsk. 
Moscova, 

Tatiana
in apropiere de 
semifondista sovietică
Kazankina (25 de ani) a reali
zat un exceptional record mon ■ 
dial în proba de 1 500 m, fiind 
prima atletă din lume care 
parcurge această distanță în 
mai puțin de 4 minute : 3:56,0. 
Ea a fost urmată de Raisa Ka- 
tiukova, de asemenea sub 
min. : 3:59,8 și dc fosta recor 
mană mondială Ludmila Bra- 
ghina (4:01,4 la J.O. din 19. 
care a realizat acum timpul de 
4:02,6.
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