
TOVARĂȘUL I
NICOLAE CEAUȘESCU [ 

S A ÎNAPOI AT DE LA liiRLIN'
Delegația Partidului Comunist 

Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, care a parti
cipat la lucrările Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa, a plecat 
miercuri seara spre patrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a fost salutat 
cu căldură, înainte de plecare, de 
tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania.

La aeroportul Schonefeld din 
Berlin, oaspeții români au fost 
conduși de tovarășii : Willi 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., Horst 
Sindermann, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., 
Hermann Axen, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., Paul Verner, mem
bru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.S.U.G., Gerhard 
Gruneberg, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 

Heinz Hoffmann, 
al Biroului Politic al 

P.S.U.G., Harry Tisch, 
al Biroului Politic al 

P.S.U.G., Egon Kreuz, 
supleant al Biroului

P.S.U.G., 
membru 
C.C. al 
membru 
C.C. al 
membru _____  ,
Politic al C.C. al P.S.U.G.

Pionieri au oferit secretarului 
general al Partidului Comunist 
Român, membrilor 
buchete de flori.

Au fost prezenți, 
nea, ambasadorul 
Socialiste România 
Germană, Constantin Niță, mem
bri ai ambasadei.

Numeroși corespondenți de 
presă, fotoreporteri, operatori 
ai Radioteleviziunii au înregis
trat momentele plecării dele
gației Partidului 
Român.

general al Partidului Comu
nist Român, care a parti
cipat la lucrările Conferinței 
partidelor comuniste și munci
torești din Europa, ce s-au des
fășurat la Berlin, s-a întors, 
miercuri seara, în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Emil Bobu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Voicu, membru al C.C. 
al P.C.R., Vasile Șandrtt, ad
junct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

Aeronava oficială a aterizat 
la ora 21,35 
Otopeni.

La 
varășul 
fost intîmpinat i 
Elena Ceaușescu,

Măncscu,
Lina Ciobanu, 

Petre Lupu, 
Gheorghe 

Pană, Ion 
Rădulescu,

pe aeroportul

avionului.scara
Nicolae Ceaușescu 

tovarășa 
de tovarășii 

Gheorghe 
Janos 
Paul 

Oprea, 
Pățan, 

Leonte

de

delegației,

de aseme-
Republicii 
în R. D.

Comunist

Delegația Partidului 
Român, condusă dc 
Nicolae Ceaușescu,

Comunist 
tovarășul 
secretar
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(STEAUA A CUCERIT ȘI „CUPA ROMÂNIEI

.a.

• campionii, ia al 12 lea Eroicii cișiigat • formația tțalățcana, o marc invinsâ

Manea 
Cioară, 
Fazekas, 
Niculescu, 
Gheorghe 
Gheorghe 
Răutu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai " 
Nicolae Giosan, Ion 
Ion Ioniță, Vasile 
Mihai Telescu, Ion 
membri ai C.C. al 
Consiliului de Stat 
vernului, de conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, personalități ale vieții 
științifice și culturale.

Era de față ambasadorul Re
publicii Democrate Germane la 
București, Hans Voss.

Secretarul general al partidu
lui a fost salutat, la sosire, de 
numeroși locuitori ai 
care l-au aclamat 
exprimîndu-i direct 
sentimentele lor de 
dragoste și stimă.

Gere, 
Iliescu, 

Pătilineț, 
Ursu, dc 
P.C.R., ai 
și ai gu-
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Răducanu în luptă pentru minge 
nanta f inală de aseară.

cu Olteanu. Moment din antre-
Foto V. BAGEAC

Capitalei, 
îndelung, 

și cald 
profundă
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PRIMII OLIMPICI ROMANI 
PLEACĂ AZ! LA MONTREAL

i
I

Aseară, pe stadionul „23 Au
gust", peste 50 000 de specta
tori au venit să cinstească 
finala „Cupei României" la 
fotbal. Bineînțeles că cei mai 
mulți se așteptau la o specta
culoasă cavalcadă a echipei 
campioane, marea favorită a 
finalei. Dar, surpriza stadio
nului aproape plin a fost du
blată de o altă surpriză și mai 
mare, care a oferit publicului 
spectator o finală palpitantă, 
în care meritele învinșilor nu 
sînt cu nimic mai prejos decît 
cele ale învingătorilor.

La capătul a 90 de minute 
de joc, care au ținut trează 
atenția întregului stadion, 
Steaua a obținut o victorie 
meritată, dar care s-a concre-

tizat tîrziu, în min. 75, cînd 
Iordănescu a executat cu mă- 
iestria-i cunoscută o lovitură

tul presupus al Iui Dumitru.
Startul partidei a prezentat 

un echilibru surprinzător, mai 
ales după consumarea prime
lor două raiduri ale lui Troi, 
care reanunțau o dispută ine
gală. Treptat, gălățenii au 
echilibrat jocul la mijlocul te
renului, remareîndu-se printr-o 
întrajutorare exemplară, care 
a pus în dificultate rampele 
de lansare ale Stelei. Timp de 
30 de minute, jocul a fost 
egal, fiind, de fapt, o dispută 
între acțiunile individuale ale 
campionilor și jocul eminamen
te colectiv al divizionarei B. 
Să menționăm în această par
te a întîlnirii un șut periculos 
al lui Kramer (min. 18) șî 
„bomba" lui Păunescu (min. 22) 
deviată ,;in extremis" de Ior- 
dache, peste bară. Steaua se 
va impune în ultimul sfert de 
oră, prin acțiunile personale 
ale lui Dumitru, care — cu o 
voință deosebită — a încercat 
să rupă țesătura de pase a 
outsiderului. în min. 31,33 și 
35, Steaua va avea trei mari

După terminarea finalei, președintele C.N.E.F.S., 
g-ral lt. Marin Dragnea, a înmînat jucătorilor de la Steaua 
„Cupa României" precum și tricourile și medaliile de cam
pioni. Dc asemenea, au fost înmînate o cupă și medalii 
jucătorilor dc la C.S.U. Galați, finaliști ai „Cupei României". 
După finala de juniori au fosț premiate ambele finaliste, 
Steaua și S. C. Bacău, și s-a inminat cupa dc cel mai 
bun arbitru al sezonului 1975 1976, lui N. Petriceanu. Au 
fost premiate și ciștigătoarele celor trei scrii ale Diviziei B : 
F.C.M. Galați, Progresul București și Corvinul Hunedoara.[> F.C.M. Galați,

liberă de la 17 m într-un mo
ment în care „zidul" gălățean 
se pregătea să bareze doar șu-

începe luna iulie, luna olim
pică. Azi 1 iulie se deschide 
în mod oficial satul olimpic în 
care se vor instala primii spor
tivi olimpici, primele delegații 
sosite la

Primii 
vor sosi 
Montreal 
Dan Iuga, Nicolae Rotaru, Ște
fan Caban, Gh. Vasilcscu și 
antrenorul Viorel Manciu. A- 
cești trăgători vor lua parte la 
Montreal la unele concursuri 
de verificare.

Cum pînă Ia încheierea ul
timului termen al înscrierilor 
oficiale, pe probe, la multe 
dintre cele 21 de discipline 
care figurează pe programul

Montreal.
sportivi români care 
în această seară la 

vor fi cîțiva trăgători:

Jocurilor, a mai rămas doar 
foarte puțin timp, în diferite 
țări, între care și țara noas
tră, se mai verifică, cii spe
ranțe și încredere, forma uno
ra dintre posibilii candidați 
olimpici. Atleții noștri, de e- 
xemplu, participă în prezent 
la ultima lor verificare pre- 
olimpică pe stadionul atenian 
Karaiskakis, după care selec
ționerii își vor spune cuvîntul.

Sportivii olimpici români 
continuă desăvîrșîrea pregăti
rilor cu hărnicie, calm și în
credere. Săptămîna viitoare a- 
ceștia vor începe pregătirea 
finala pe bazele sportive olim
pice de la Montreal, chiar la 
locul de dispută al punctelor 
și medaliilor olimpice.
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Astăzi se inaugurează la București I
EXPOZIȚIA FILATELICA OMAGIALA „OLIMPIADA 76"

Astăzi după amiază, la orele 
18, în foaierul Ateneului Ro
mân din Capitală, va avea loc 
vernisajul expoziției filatelice 
omagiale „Olimpiada ’76", or
ganizată în cinstea participan- 
ților români la cea de a 21-a

ediție a Jocurilor Olimpice de 
vară de la Montreal. Expozi
ția este organizată de filiala 
București a Asociației filate- 
liștilor din România, sub pa
tronajul Comitetului Olimpic 
Român.
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RECORDURI NAȚIONALE STABILITE 
DE ATLEȚII NOȘTRI LA ATENA
Cornelia Popa a sărit

ATENA, 30 (prin telefon), 
în cadrul primei zile a con
cursului internațional de atle
tism „Memorialul Tsiklitiras" 
care se desfășoară pe stadio
nul Karaiskakis din Atena, 
Cornelia Popa a stabilit un 
nou record al României la să
ritura în înălțime, trecînd pes
te ștacheta înălțată la 1,93 m. 
Vechiul record era de 1,92 m 
și aparținea din 1974 Vlrginiei 
loan. Performanța Corneliei 
Popa constituie al doilea re
zultat mondial al sezonului, 
după recordul lumii deținut 
de Rosemarie Ackermann (R.D. 
Germană), 1,96 na. De notat că 
în urmă cu cîteva zile, la Bal
caniada de la Celje, Cornelia 
Popa reușise 1,89 m în cadrul 
concursului de pentatlon.

Un alt record național a fost 
stabilit în proba de 1 500 m de 
către Natalia Mărășescu. Ea a

Ieri, la Palatul Sporturilor și Culturii HANDBALISTELE ROMANCE
din nou Învingătoare In fata

Ieri după-amiază, la Palatul 
Sporturilor și Culturii, hand
balist» și handbalistele din lo
turile olimpice au evoluat în- 
tr-o ultimă gală publică dina
intea plecării spre Montreal.

Deschiderea a oferit-o for
mația feminină care într-o a 
doua partidă a învins selecțio
nata Poloniei cu 27—18 (12—8). 
Desigur că scorul cu care au 
reușit să se impună handba
listele românce este — credem 
— elocvent în ceea ce privește 
diferența de valoare dintre 
cele două echipe. Dar, nu-i

mai puțin adevărat, că dîrze- 
nia și dorința de afirmare a 
tinerei selecționate oaspe a 
creat unele momente de difi
cultate reprezentativei noastre, 
conferind, totodată, jocului un 
caracter de angajament fizic, 
binevenit la un meci de pre
gătire și verificare. Au mar
cat : Sos (6), Arghir (7), Mi
klos (5), Boși (4), Furcoi (4), 
Cojocaru — România, Waso- 
wiez (10), Morawiak (4), Perc- 
zak, Rzazeweka, Zielewicz, 
Grlymkowska — Polonia. Au 
arbitrat foarte bine : Luben

CELOR POLONEZE
Kostov și Evghenii Kabdclov 
— Bulgaria.

Apoi, avînd ca „uvertură" 
o emoționantă festivitate : 
Cornel Penu — Medalia de 
aur a F.R.H. pentru 200 de 
jocuri internaționale și Adrian 
Cosma — Troleu! F.R.H. pen
tru 100 de jocuri internațio
nale. a urmat partida dintre 
două selecționate ale lo
tului masculin. în care „albaș
trii" au învins „galbenii" cu 
38—26 (20—14).

Călin ANTONESCU

1,93 m!
victorioasă cursa în 

îmbunătățind cu două
încheiat 
4:04,0, 
zecimi de secundă performan
ta realizată la 8 iunie la Dii- 
sseldorf. Clasată pe locul doi, 
în 4:06)24, Iieana Silai și-a îm
bunătățit considerabil recordul 
personal.

Erwin Sebestyen a repurtat 
două victorii : la 110 mg — 
13,75, nou record ’ național 
(vechiul record îi aparținea cu 
13,76) și la săritura în lungime 
fără elan (proba principală a 
concursului memorial) cu 3,21 
m. La ora efectuării convor
birii telefonice concursul con
tinua.

ocazii (șut Dumitru, respins de 
Tănase și reluat de Troi; 
„bombă" Dumitru, deviată de 
Tănase în bară și 
Răducanu — Iordănescu, 
pe lingă poartă).

Forcingul campionilor 
cest 
pus 
tură 
scor 
a meciului. Dar. surpriză, 
min. 49, Kramer ratează o ma
re ocazie. Gălățenii continuă 
să controleze mijlocul terenu
lui, astfel că replica Stelei se 
bazează din nou pe efortul re
marcabil al lui Dumitru, care, 
văzînd forma slabă a .extre
melor sale, demarează pe am
bele părți, pentru a forța vic
toria. în min. 52, același Du
mitru expediază o nouă „bom
bă", dăc Tănase, în „zi mare", 
resping?. De cealaltă parte, 
gălățenii continuă să joace me
todic și să-și drămuiască acțiu
nile colective, pentru a nu 
compromite sistemul lor de de-

,un-doi“ 
eșuat

în a- 
a re- 
legă-

ultim sfert de oră 
pe rol discuțiile în 
cu o probabilă victorie la 
a Stelei în partea a doua

- - - — în

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2-3)

DEBUT SPECTACULOS 
AL CAMPIONATELOR DE ÎNOT
• 13 noi recorduri in prima zi • Carmen Bunaciu (15 ani) 2:24,973 

la 200 m spate, performanță de valoare europeană
în cocheta piscină Dinamo 

din Capitală, splendid recondi
ționată de organizatori, au în
ceput ieri campionatele de înot 
ale seniorilor. Debut spectaculos 
al acestei importante competi
ții, dacă ținem cont că verita
bilele examene ale sportivilor 
fruntași în întreceri internațio
nale vor urma abia peste șase 
săptămîni. în primele 9 probe 
ale actualei ediții au fost co
rectate (unele în mod substan
tial) 13 noi recorduri ale țării, 
dintre care șase de seniori și 
după verva protagoniștilor reu
niunii inaugurale anticipăm în

zilele următoare noi rezultate 
valoroase.

înaintea succintului comenta
riu să consemnăm însă două 
premiere. Prima se referă la 
noua instalație de cronometraj 
electronic, care a funcționat ire
proșabil. ușurînd imens munca 
arbitrilor. Iar a doua, și mai 
îmbucurătoare : recorduri na
ționale și în serii. Prima autoa
re, Camelia Hoțescu. care in

A. VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)



Tur de orizont olimpic Montreal '76 DOUA AMPLE COMPETIȚII DE MAS

• Ierarhia mondială oarecum
față de C. M. • Patru echipe 
la medalii

modificată pjFT7 
candidează WMNIA

FINALELE DINAMOVIADEI IN (ADRUL 
CUPEI TINERETULUI”

C.P

le olimpice
După ce Campionatul mon

dial din decembrie ’75 a de
semnat patru dintre cele 6 
participante Ia Turneul olimpic 
de handbal feminin de la Mont
real (R.D.G., U.R.S.S., Ungaria și 
România — în ordinea clasa
mentului final), iată că,'la în
cheierea celor mai importante 
teste preolimpice. ierarhia apa
re oarecum modificată.

Pe prima poziție se situează 
acum, în urma rezultatelor ob
ținute și constanței în evoluții, 
reprezentativa U.R.S.S., can
didată cu cele mai mari șanse, 
după părerea noastră, Ia meda
liile olimpice de aur.

Urmînd o curbă de formă as
cendentă, handbalistele antrena
te de Igor Turcin au abordat 
sezonul ’76 cu multă încredere 
în forțele lor, reușind să cîș- 
tige două mari turnee — Neu- 
brandeburg și Belgrad — și o 
suită de partide amicale, în 
compania unor adversari puter
nici. E drept, în duelul lor cu 
deținătoarele titlului suprem 
(handbalistele din R. D. Ger
mană), elevele lui Turcin 
realizat un scor egal 
cîștigate în condiții 
directă, dar în timp 
ția R. D. Germane 
victoria la începutul 
în turneul de la Cheb (Ceho
slovacia), handbalistele sovietice 
au reușit să repurteze succe
sul chiar pe terenul adversa
relor lor, la Neubrandenburg, 
cu toate că meciul direct s-a în
cheiat nedecis (20—20). Evoluția 
din „Trofeul Iugoslavia", pre
cum și cele două partide sus
ținute în România ne-au con
vins că reprezentativa U.R.S.S. 
dispune de un potențial foarte

au 
la turnee 
de luptă 

cc forma- 
a obținut 
sezonului,

ridicat și de o valoare remar
cabilă.

După turneul pierdut acasă, 
. cea de a doua favorită la titlul 

olimpic, echipa R. D. Germane, 
a stat departe de circuitul com- 
petițional, pregătindu-se în li
niște. Singura știre referitoare 
la un joc de pregătire al său 
ne-a parvenit recent : elevele 
lui Peter Kretzschmar au în- 
tîlnit la Karl-Marx Stadt for
mația Bulgariei, pe care au de- 
pășit-o lejer, cu 23—8. La aceas
tă oră principalele atuuri ale 
campioanei mondiale sînt 
Christine Richter — o exce
lentă aruncătoare de la distanță 
și, totodată, o coordonatoare 
inteligentă, precum și pivotul 
Marion Tietz, in timp ce Wal
traud Kretzschmar și portarul 
Zober n-au dovedit prea mul
tă inspirație în actualul sezon.

Prin prisma rezultatelor am 
plasa deocamdată pe poziția a 
treia în calculul teoretic al 
șanselor la medaliile olimpice 
echipa României. După locul III 
ocupat la Neubrandenburg, for
mația țării noastre a marcat 
o vizibilă ascensiune de formă, 
care i-a adus poziția 
în puternica întrecere 
Iugoslavia", după 
U.R.S.S. Concluzia în 
chipei României este 
ea dispune de un lot valoros 
și, mai ales, omogen, datori
tă în special menținerii ace
leiași formule de echipă timp 
de mai mulți ani. Și cum ju
cătoare ca Doina Furcoi, Doina 
Cojocaru, Magda Mikloș, Roza
lia Șoș, Simona Arghir și Con
stantina Pițigoi au vechi „state 
de serviciu" în echipa națio
nală, acumulînd o vastă ex-

secundă 
„Trofeul 

echipa 
cazul e- 
aceea că

De miine la Lugoj,
ETAPA A DOUA A CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE CONCURS COMPLET LA CĂLĂRIE
In această săptămînă, călă- 

ria revine în actualitate, la 
Lugoj fiind programată etapa 

doua a campionatului repu
blican de concurs complet.

Timp de 
la Dinamo, 
biu, A.S.A. 
dial Lugoj, 
C.S.M. Iași 
tîietatea în 
întrecerii.

După cum se știe, campiona
tul se desfășoară pe două ca
tegorii, ușoară și mijlocie. Vi
neri, în prima zi, va avea loc,

trei zile călăreți de 
Steaua, C.S.M. Si- 
Cluj-Napoca. Mon- 
C.S.M. Craiova și 

își vor disputa în- 
cele trei probe ale

A APARUT REVISTA
„EDUCAȚIE FIZICA

SI SPORT" Nr. 6

de la ora 8,30 și 16, proba de 
obstacole.

Sîmbătă,' pe un traseu spe
cial amenajat în apropierea 
bazei hipice, va avea loc, de 
la ora 8, proba de fond, probă 
dificilă care, sîntem siguri, va 
fi hotărîtoare pentru contura
rea în bună parte' a clasamen
tului final.

întrecerile se vor încheia 
duminică după-amiaxă (de la 
ora 15) cînd este programată 
proba de obstacole.

• Săptămînă viitoare, tot la 
Lugoj, activitatea competițio- 
nală la călărie va continua cu 
etapa a doua a campionatului 
republican de dresaj și obsta
cole (seniori, juniori și fete), 
întrecerile urmînd să înceapă 
marți.

periență în confruntări inter
naționale de anvergură, este de 

ca prezența lor la 
•se materializeze

așteptat 
Montreal .să 
prin cucerirea, unei medalii. A- 
ceasta cu atit mai mult cu cit, 
alături de ele,- în reprezenta
tiva olirppică a României figu
rează și o serie de jucătoare 
tinere, talentate, ca Maria Boși, 
Georgeta Lăcustă și Viorica 
Ionică, care sînt gata să-și a- 
ducă aportul prin eforturi duse 
pină la limita posibilităților lor.

Cea de a patra candidată la 
o medalie olimpică este echipa 
Ungariei. Ea a susținut doar 
cîteva partide internaționale în 
1976. în martie a fost prezentă 
la turneul de la Cheb, ocupînd 
locul III, după ce a obținut 
două excelente rezultate de e- 
galitate în compania echipelor 
R. D. Germane (11—11) și 
U.R.S.S (18—18) Apoi, formația 
Ungariei a mai evoluat în tur
neul de la Gyor, pe care l-a 
cîștigat întrecînd Cehoslovacia 
cu 17—12, Canada cu 31—8 și 
K. F. Germania cu 19—11, pen
tru ca în partide amicale bila
terale să depășească la Buda
pesta formațiile Cehoslovaciei 
(24—16) și Bulgariei (24—13 și 
29—11). Cu cîteva jucătoare de 
certă valoare internațională 
(Sterbinszki, Csik, Lelkeș, Laki 
și portarul Bujdoso) reprezen
tativa Ungariei va constitui o 
adversară incomodă pentru 
toate celelalte participante la 
turneul olimpic, inclusiv pen
tru echipa României, singura 
dintre pretendentele la medalii 
cu care nu s-a întilnit în acest 
sezon.

în sfîrșit, referindu-ne la cele 
două echipe care completează 
lista
vom nota că echipa Japoniei 
s-a dovedit în continuu progres 
iar formația țării gazdă, Ca
nada, va fi mai mult o pre
zență simbolică, valoarea garni
turii sale fiind probabil sub 
nivelul celorlalte participante.

) >

Capitala țării noastre a găz
duit, timp de două zile, finala 
Dinamoviadei de oină, compe
tiție înscrisă în programul ma
rilor concursuri sportive de 
masă dotate cu „Cupa tinere
tului".

Aflată la prima ediție, Di- 
namoviada de oină a angrenat 
în etapele anterioare numeroase 
echipe din cadrul Ministerului 
de Tnterne, opt dintre aceste 
formații, care au mers din vic
torie în victorie, disputîndu-și 
la sfîrșitul săptămînii trecute 
întîietatca pentru un loc pe po
dium. Fiind de forțe sensibil 
egale, protagonistele finalei au 
furnizat jocuri spectaculoase, 
savurate de public. Au abun
dat bătăile peste bar, realizîn- 
du-se foarte multe puncte su
plimentare, s-au... țesut cu ra
piditate pase derutante, țintin- 
du-se apoi adversarul cu preci
zie, grupele și diagonalele au 
funcționat perfect, iar distribui
rea jucătorilor în teren s-a fă
cut în funcție de calitățile fie
căruia, ceea ce denotă că oină 
nu numai că se bucură de o 
largă popularitate în rîndurile 
militarilor, dar ea se practică 
la nivel de performanță. Fără 
teama de a exagera, afirmăm 
că în cele două zile de con
curs am asistat la un veritabil 
festival al sportului nostru na
țional.

Cu un evident plus de pregă
tire fizică și tehnică, echipa 
antrenată de cpt. Nicolae Ghe- 
rasim s-a detașat în învingătoa
re merituoasă. Ea a cîștigat

toate meciurile turneului final, 
Ia care au participat patru din 
cele opt formații, calificate în 
urma jocurilor eliminatorii din 
prima fază a finalei.

CLASAMENTUL FINAL : 1.
echipa antrenată de cpt. Nico- 
lac Gherasim 15 p, 2. echipa 
condusă de antrenorul emerit 
Ion Popescu-Bultea 13 p, 3. 
echipa antrenată de lt. col. 
Francisc Varga 11 p, 4. echipa 
antrenată de maior Mihai Chir
ci 9 p.

Celelalte competitoare s-au 
întrecut apoi în „Cupa conso
lării", cîștigată de echipa an
trenată de lt. col. Iuliu Estc- 
gar, care a fost urmată, în or
dine. de chipa antrenată de 
maior Mihai Balică, echipa an
trenată de lt. col. Constantin 
Enache și echipa antrenată de 
lt. Ion Pobrici.

Ediția inaugurală a Dina
moviadei de oină, o reușită de
plină din toate punctele de ve
dere, s-a încheiat cu un joc 
susținut între proaspăta dețină
toare a „Cupei României", Di
namo București (antrenată de 
maestrul emerit al sportului 
Costel Iancu) și o selecționată 
a echipelor participante. Scor 
final : 17—6. A fost o splendidă 
demonstrație, care a dovedit, 
din nou, că atunci cind se în- 
tîlnesc formații temeinic pre
gătite. oină este frumoasă și 
va fi și mai atractivă, deoarece 
sportul nostru național se află 
în continuă dezvoltare și per
fecționare.

Troian lOANIfESCU

POPICARI ROMANI PRINTRE FRUNTAȘII 
„PREMIULUI VIENA

de 6 finaliste olimpice,

Horia ALEXANDRESCU

Concursul internațional dotat 
cu „Premiul Viena" a reunit 
popicari valoroși, printre care 
mulți laureați ai recentelor 
campionate mondiale ; între 
aceștia — și jucătorii români 
Iosif Tismănar și Die Băiaș.

In program au figurat pro
bele masculine de perechi și 
individual. Confirmîndu-și înal
ta valoare, popicarii iugoslavi

TENISMANI ROMANI LA TURNEUL INTERNATIONAL 
EXPO PLSEN“ 1976

Timp de patru zile, în Ceho
slovacia s-a desfășurat o nouă 
ediție a tradiționalei competi
ții internaționale
,Expo Plsen" 1976.

echipe din Bulgaria, 
Ungaria,

și Cehoslovacia. Con- 
lotului

prezente 
Polonia, 
România 
ducătorul 
români, antrenorul 
ziru, ne-a oferit 
nunte.

„Competiția se

de tenis, 
Au fost

U.R.S.S.,

sportivilor 
Dumitru Vi- 
cîteva amă-

adresează 
tinerilor sub 21 de ani. Am 
deplasat la Plsen, pe Marian
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Din sumar :
A. Nicu : Partidul to- 

munist Român, inițiato
rul și călăuzitorul edu
cației fizice și sportului 
din tara noastră.

Cristina 
Cu privire 
inițială

Și in intilnirea revanșă

ROMANIA-R.D. GERMANA 5-6 LA BOX (juniori)

N. Dragas (actualul campion 
mondial) și D. Biber au domi
nat întrecerile. Deși dublul nos
tru n-a mai fost omogen ca al
tădată, sportivii români s-au 
numărat totuși printre frun
tașii concursului.

CLASAMENTELE : perechi — 
1. N. Dragas—D. Biber (Iugosla
via) 1930 p d (942—888), 2.
I. Tismănar—I. Băiaș 1705

Frind—R. Ge- 
1697 (833—864), 
N. Dragas 1869 
adăugat și re-

Tismănar—I. 
(905—800), 3. O. 
rinder (Austria) 
individual — 1. ! 
(927 la care s-a 
zultatul de la perechi), 2. D. Bi
ber 1801 (913), 3. I. Tismănar 
1762 (857),... 17. I. Băias 1620 
(820).

In J
Bl

FINALI
Începîr 

~ la B 
finali 
hand 
14—li 
vor

za, 
ră 
la 
de 
se 
participă 
ieți și 8 
etapele 
tiției.

Hurezeanu : 
la selecția 

în clasele spe
ciale de gimnastică rit
mică.

Al. Tatu :
mijloace ale ___ ...
de educație fizică 
sport în taberele de 
mare pentru copii 
școlari.

Miron Georgescu 
colab. : Capacitatea de 

elevilor 
școala

Forme șl 
activității 

Și 
la 
Și

Și 
e-

fort anaerob a 
și elevelor din 
generală.

VI. Moraru :
Wiliams — urmașul lui 
Tommie Smith.

La rubrica „Opinii — 
Consultații" rețin aten
ția profesorilor de spe
cialitate articolele: „Pro
grama pentru susținerea 
examenului de definiti
vat în învățămînt", ca și 
„Direcțiile de dezvoltare 
și perfecționare a învă- ■ 
țămîntului în etapa ac
tuală (II)“, de dr. Geor
geta Chiriță.

•ir
Redacția recomandă 

cititorilor să se aboneze 
la revista „Educație fi
zică și sport" pentru a-și 
asigura un consultant de 
specialitate.

îhtîlnirea revanșă dintre re
prezentativele de box (juniori) 
ale României și R. D. Germa
ne a avut Ioc luni seara la 
Orșova. Și de data aceasta vic
toria a revenit — la același 
scor : 6—5 — sportivilor oas
peți, care au demonstrat ornai 
bună cunoaștere a tainelor bo
xului, impresionînd totodată 
prin frumoase calități 
Iată rezultatele tehnice, 
gistrate în ordinea celor 
tegorii : semimuscă :
Grigore p.ab. 3 F. Kegelbein ; 
muscă : Mihai Ivanciu p.p. A.

fizice, 
înre- 

11 ca- 
Petre

Grâul ; cocoș : Titi Cercel b.p. 
T. David ; pană: Traian Gior- 
gia b.ab. 3 H. Richter ; semi- 
ușoară : Nicolae Tot b. ab. 2 
L. Fehre ; ușoară : Ilie Drago
mir b. p. W. Petznik ; semi- 
mijlocie : Ion Bacriș p.p. L. 
Detlef ; mijlocie mică : Nicu 
Rădan b.p. D. Kastner ; mij
locie : Valentin Szilagy p.p. M. 
Gebauer ; semigrea : Mihai
Turcu p.ab. 1 H. Bauch ; grea: 
Teodor Pîrjol p.k.o. 1 W. Hoh- 
ner.

Mîrza, Mihai Tăbăraș, Elena 
Popescu și Simona Nunweiller.
5- au desfășurat întreceri pe e- 
chipe, precum și un turneu in
dividual. Echipa băieților s-a 
clasat pe locul IV (după trei 
echipe ale țării gazdă) și îna
intea reprezentanților Bulga
riei, Ungariei și Uniunii Sovie
tice. Un rezultat bun este vic
toria cu 3—2 a echipei noastre, 
obținută în fața reprezentativei 
Cehoslovacia II. Marian Mîrza 
a cîștigat cu 6—3, 6—1 în fața 
Iui Navratil, iar dublul Mîrza- 
Tăbăraș a întrecut cu 6—4,
6— 2 perechea Navratil—Lacek. 
în turneul de dublu o bună 
comportare au avut Mîrza — 
Tăbăraș care, în finală, au în
trecut cu 7—6, 5—7, 6—4 pere
chea Navratil — Lacek".
PREGĂTIRI pentru „cupa 

GALEA"
Peste puțin timp, la Ma- 

rianske Lazne (Cehoslovacia), 
se va desfășura una din eta
pele zonale ale „Cupei Galea", 
în vederea acestei importante 
întîlniri, formația condusă de 
antrenorul Dumitru Viziru va 
susține un meci de verificare 
în Belgia, Ia Charleroy. Com
ponența echipei sînt : Marian 
Mîrza, Mihai Tăbăraș, Jean 
Bîrcu și Laurențiu Țiței. (I. Gv.)

CAMPIONATELE L
(Urmare din pag. I)

cursul dimineții a înotat 200 m 
bras în 2:48,01, iar după-amiază 
a dominat net întrecerea finală, 
cîștigind în 2:45,202, timp cu 
aproape 5 secunde superior re, 
cordului național stabilit în 
această lună la Geoagiu. Cea 
mai bună performanță a zilei 
rămine însă cea a sportivei di- 
namoviste Carmen Bunaeiu (15 
ani) care a întrecut pe fosta 
campioană și recordmană a ță
rii, Valeria Vlăsceanu la 200 m 
spate, încheind parcursul în 
2:24,973, cifră superioară cu pes
te trei secunde vechiului re- 

• cord. Merită a mai fi sublinia
te evoluțiile Mihaelei Costea 
(prima înotătoare româncă care 
coboară la 800 m sub 10 minu
te), a lui Ilarion Sveț cîștigă- 
tor (cu nou record 2:12,423) la 
200 m spate și a cvartetului 
Stelei la 4x100 m mixt.

REZULTATE TEHNICE. 100 m 
liber (b) : Z. Oprițcscu (Steaua) 
54,222, I. Miclăuș (Dinamo) 55,425, 
K. Szerzo (Din.) 56,086 ; 100 m li
ber (f) : Daniela Georgescu 
(Din.) 61,657, Mihaela Costea 
(Din) 62,701-rec. junioare, Vali

Dragomir 
bras (b) 
I.
Szab^LC 
2i>0 m Kr 
2:45,202-re 
2:48,01-re< 
tasescu
Lulay (S 
200 m si 
2:12,423-r« 
(Din.) 2:1 
șui) 2 
Carmen 
rec. nați 
nioare, 1 
2:26,105, 1 
2:33,719 ;
(St.) 17 :<
17:24.438-r 
9:10,303-r< 
(Cr.) 18:i 
Mihaela 
de senio 
mitrescu 
nia Vasil 
Irinel 
10:26,036-1 
m 5:08,66 
4x100 m 
Ier, Furt 
100 m lit 
Dinamo 
4:26,152.

Intrecet 
serii de 
ora 18.

Steve

Constantin JUAN, coresp.

NOU! SUPLIMENTĂRI DE LOCURI | 
LA ODIHNĂ PE LITORALUL MĂRII NEGRE! |
La sediile tuturor oficiilor județene de turism și la filialele 
întreprinderii de Turism, Hoteluri și
București s-au pus In vinzare noi locuri 
concediului sau vacanței In stațiunile

pină la 
In serii

HAND.
lor înregi 
campionat 
desfășurat 
mentele c 
Sc. sp. ( 
gârășeanu 
cană de j 
sp. Ploieș 
Napoca ; 
sp. Bacăi 
Feminin : 
trenor — 
oanâ re 
1976 ; 2. 
2 Brașov 
5. Lie. 2
* FORM. 
IN DIVIZI 
talul Tîrg 
ful Jimbo 
la mascu 
tac Bucu 
doara și
• PERIO 
programa 
fi 31 iulie

ATLETISM r'liiknln: ernrUu muClubului sportiv mu
nicipal București, pe aleile parcului
Herăstrău s-a desfășurat cea de-a
treia ediție a crosului veteranilor. 
La cele cinci categorii de vîrstă au 
luat parte 40 de foști atleți. Primii 
clasați : 35—45 ani : Ovidiu Lupu ;
46—55 ani : Mihai Babaraica ; 56— 
60 ani : Vasile Teodosiu ; 61—65 ani: 
Gheorghe Niculae ; peste 70 de ani: 
losif Kociu. (Nicolae D. Nicolae — 
coresp.).

DIR1 TOATEtu
(Hie IANCU — corespondent jude
țean)
r’ir'i ic im LA sfirșitul sâptâ-

MINII alergătorii noș
tri, de toate categoriile, vor lua 
startul în cîteva competiții cu carac
ter republican. Sîmbătă după-amiază, 
la velodromul Dinamo are loc 
ba de viteză pentru seniori, din 
drul Campionatului național, iar 
minică dimineață, Campionatul 
nicipal la urmărire individuală,
sîmbătă și duminică, fondiștii juniori 
se vor întrece la Cluj în cadrul eta
pei a lll-a a „Cupei orașelor", ur- 
mînd ca în zilele de 6 și 7 iulie 
să-și continue disputele la Tg. Mu
reș, în etapa a IV-a a aceleiași 
competiții.

Restaurante din 
pentru petrecerea 

de pe litoral, 
15 iulie, 
de cite 12 zile.

cu plecări 
face InCazarea se 

Posesorii biletelor 
la transportul pe

zilnice
hoteluri, 

beneficiază de reducere cu 50 %
C. F. R. PUBLITURISM

BASCHET LA BACAU ,s-« dr'â;
șurat turneul final al 

campionatelor republicane de juniori. 
Clasamente : băieți : 1. Liceul 35
București, 2. Dinamo, 3. Școala spor
tivă Botoșani, 4. Școala sportivă 
Tg. Mureș, 5. Școala sportivă Satu 
Mare, 
viște ;
rești, 
ghieni, 
Liceul
Bacău,

6. Școala sportivă Tîrgo-
fete : 1. Olimpia Bucu*
2. Școala sportivă Gheor-

3. Școala sportivă Galați, 4.
4 Oradea, 5. Școala sportivă 

6. Școala sportivă Sibiu,

pro- 
ca- 
du- 
mu- 
Tot
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Astăzi, la Teheran

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ ÎNTÎENEȘTE 
REPREZENTATIVA IRANULUI
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STEAUA-SPORT CLUB BACĂU 8-1 (5-0)

Echipa de juniori a clubului STEAUA, cîștigătoarea campionatului national, ediția 1975'1976.
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Finala juniorilor, programată 
în deschiderea cuplajului de pe 
„23 August', a adus față în 
față pe ciștigătoarele celor două 
zone de la Timișoara și Piatra 
Neamț, respectiv Steaua și 
Sport Club Bacău. Tinerii fot
baliști bucureșteni prezentind o 
formație mai matură, mai si
gură în execuții tehnico-tactice, 
cu o bună circulație a balonu
lui și avind în componența sa 
citeva individualități remarca
bile (Șt. Popa, Greaca, Stînga- 
ciu, Fetcu, M. Ionescu) s-a 
impus cu autoritate, a dominat 
întrecerea de la cap la cap și 
a cîștigat, in final, de o ma
nieră categorică, oferind publi
cului momente prelungite de 
fotbal de calitate.. cu goluri 
multe și spectaculoase. Fără a 
scade din meritele învingători
lor, va trebui să recunoaștem, 
totuși, că evoluția acestora, ca 
și dimensiunile scorului au fost 
în bună măsură determinate 
de replica palidă a adversarilor 
lor. Juniorii de la Sport Club 
Bacău, lipsiți de experiență, 
impresionați de cadrul, neobiș
nuit pentru ei, al întîlnirii și 
stăpîniți din această cauză, 
multă vreme, de trac, n-au gă
sit modalitatea exprimării ade
văratului potențial colectiv tac
tic și moral al echipei — mai 
ales în prima repriză — prin
cipalul său atu în meciurile 
susținute în i'aza de zonă a 
campionatului republican.

Ceva mai aproape de valoa
rea reală a jucătorilor săi, dar 
și in condițiile „reducerii mo
toarelor" de către juniorii 
bucureșteni, după pauză bă

istăzi cu 
riale de la

■omologa- 
g rezljkate- 
lul final al 
I de juniori, 
rghe, clasa- 
■asculin : 1.
Inor M. Fa
ină republi- 
11976 ; 2. $c. 
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nța : 3. Lie. 
Cluj-NMpoca ; 
>. Hunedoara

PROMOVAT 
toarele : Me- 
Vaslui, Side- 

Hunedoara 
vinești, Spar- 
tor.ul Hune- 
i^Ta feminin. 
StERARI este 
îsta între 15
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LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LA 4 IULIE 1976 O NOUA 

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

Această tragere atribuie cîș- 
tiguri în. autoturisme Dacia 1300 
și Skoda S 100, în. excursii în 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Iugosla
via (pe coasta Dalmației) și 
Anglia, în bani.

Se cîștigă și cu 3 numere din 
3 extrase.

Rețineți ! Variantele de 15 
lei participă la toate extrage
rile.

NU UITAȚI ! LOZUL IN 
PLIC AL VACANȚEI.

Vă oferă cîștiguri în auto
turisme Dacia 1300, Moskviei 
408/412, Skoda S 100, Trabant 
601, excursii în cele mai pito
rești locuri din țara noastră, 
bani. Ciștigătorii sumelor de 
1.500 lei pot opta pentru una 
dintre excursiile menționate.

Suplimentar se acordă 
1.750.000 lei din fond special.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

LOTO DIN 29 IUNIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 809.481 lei.
FAZA I:
EXTRAGEREA I : 1 47 50 4 15 
54 45 35 38 51 40 78
EXTRAGEREA a Il-a : 24 86 
19 23 9 12 32 20 39 69 16 11 
FAZA a Il-a :
EXTRAGEREA a III-a : 58 11 
73 24 51 28 

căuanii au reușit, uneori, să 
echilibreze jocul, au construit 
citeva acțiuni mai consistente 
și au reușit chiar să realizeze 
golul de onoare.

Partida n-a avut un Istoric 
propriu-zis. Cu mici excepții 
ea s-a desfășurat într-un sin
gur sens, spre poarta lui Min- 
drilă, care în ciuda unor mari 
eforturi a fost nevoit șă scoată 
mingea de opt ori din plasă, 
la golurile marcate pe rînd de : 
Stîngaciu (min. 7), Greaca (min. 
24), M. Ionescu (min. 26), Șt. 
Popa (min. 30 și 34). M. Io
nescu (min. 68), Greaca (min. 
69 și 75). Pentru învinși au 
marcat Dumea, care a transfor
mat un penalty, în min. 65.

Și astfel Steaua (antrenori, 
Vasile Zavoda și Ion Voi- 
nescu), pentru prima oară 
într-o finală a campiona
tului republican dc juniori,

STEAUA A CUCERIT Șl „CUPA ROMÂNIEI-
(Urmare din pag. I)

fensivă activă, deosebit de 
eficace în toate zonele tere
nului. Ei forțează două atacuri 
(min. 65 și 66), primul fiind un 
„covor“ de pase Kramer — 
Georgescu, iar celălalt — un 
frumos plonjon Marinescu, la 
un pas de gol. în minutul ur

EXTRAGEREA a IV-a : 19 31 
64 43 83 78
EXTRAGEREA a V-a : 34 70 36 
66 3 9
CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 IUNIE 

1976

CATEGORIA I : (13 . rezultate) 
91,70 variante a 711 iei.
CATEGORIA a Il-a : (12 rezul
tate) 1.222,70 variante a 124 lei.

întrucît valoarea unitară a 
cîștigurilor de la categoria a 
III-a este sub plafonul minim 
de 40 lei, fondul de cîștiguri al 
acestei categorii a fost atribuit 
conform regulamentului catego
riilor superioare.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 30 IUNIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.361.499 lei.

EXTRAGEREA I : 43 32 18 35 
11 16

EXTRAGEREA a Il-a : 10 3 22 
42 39

Plata cîștigurilor de la 
această tragere se va face ast
fel : în municipiul București 
de la 8 iulie pînă la 30 august 
a.c. ; în țară de la 12 Iulie pînă 
la 30 august a.c. ; prin man
date poștale începînd de la 12 
iulie a.c., 

reușește să cucerească com
petiția rezervată celor mai 
tineri fotbaliști ai țării, adău
gind încă un titlu bogatului 
său palmares din acest an.

Arbitrul Gh. Popovici a con
dus următoarele formații : 
STEAUA : C. Ionescu — Nicu- 
lescu, Constantinescu, FETCU, 
Gane — I. Marin (min. 62 Mo
totolea), Pricopciuc, ȘT. POPA 
— STÎNGACIU (min. 55 Nica), 
M. IONESCU, GREACA. SPORT 
CLUB : Mindrilă — Cernat. 
Postăvaru, AGACHI, Moldo- 
veănu (min. 50 Arhire, min. 65 
Miltode) — Solomon, Alexa, 
Tismănaru — Pandichi, VA- 
MANU, Dumea.

Mihai IONESCU

mător, Steaua pierde o mare 
ocazie, la capătul unui „un- 
doi“ Iordănescu — Năstase. 
După golul înscris în min. 75, 
meciul este jucat, gălățenii 
dau semne de oboseală, dar 
revin in ultimul minut, fiind 
la un pas de egalare, în urma 
loviturii de cap a lui Ene. A 
fost o finală antrenantă, în 
care echipa lui Jenei a atacat 
mai mult, în fața unei forma
ții ingenios așezată în teren 
de antrenorul Ion Zaharia și 
care a fost îngenuncheată, în 
cele din urmă, de travaliul de 
clasă al lui Dumitru și de in
spiratul șut al lui Iordănescu.

Arbitrul N. Petriceanu a 
condus bine următoarele for
mații :

STEAUA : IORDACHE —
Anghelini, AGIU, Sames, VI- 
GU — Ion Ion, DUMITRU, 
IORDĂNESCU — Troi. Rădu- 
canu (mfn. 63 Năstase), Zam
fir.

C.S.U. GALAȚI: TĂNASE 
— Pascuale, OLTEANU, Mar
ta, Șarpe — Păunescu (min. 
86 — Ene), Bejenaru, GEOR
GESCU (min. 71 — Cotigă) — 
KRAMER, MARINESCU, Do- 
bre.

ACTUALITĂȚI • ACTUAIITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• SPORTUL STUDENȚESC, 

PROIECT DE TURNEU ÎN 
ITALIA. Formația bucureștea- 
nă antrenată de Angelo Nicu- 
lescu și Ion Voica, clasată pe 
locul IV în campionatul recent 
încheiat și participantă în edi
ția 1976/77 a Cupei U.E.F.A., 
își va relua activitatea la 12 
iulie. în vederea unei bune pre
gătiri a sezonului de toamnă, 
conducerea clubului a perfectat 
un turneu în Italia (21 iulie— 
5 august) în organizarea 
U.I.S.P. Acest ..rodai" al echi

Astăzi, la Teheran, selecțio
nata divizionară a țării noas
tre întîlnește reprezentativa 
Iranului intr-un meci amical 
care încheie „stagiunea" de 
primăvară a internaționalilor 
noștri. Reuniți joia trecută la 
București, componenții selec
ționatei divizionare au efec
tuat mai multe antrenamente și 
un joc dc antrenament în com
pania lotului de tineret (21 
ani), plecînd luni spre Tehe
ran unde au ajuns în cursul 
serii. Marți și miercuri, fotba
liștii noștri au efectuat ședin
țe de antrenament pe stadio
nul din Teheran, o splendidă 
construcție cu o capacitate de 
peste 80 000 locuri.

Lotul selecționatei diviziona
re este compus din următorii 
jucători : Răducanu. Stefan
(portari) — Cheran, G. Sandu, 
Dobrău, Sătmăreanu II, Colier, 
Tănăsescu (fundași), Dinu, Bb- 
loni, Mulțescu, Simionaș (mij
locași), Lucescu, Anghel, M. 
Sandu, D. Georgescu, Manea 
(atacanți). Delegația sportivi
lor români este condusă de 
tov. Ștefan Covaci, vicepreșe
dinte al F.R.F. și antrenor al 
echipelor naționale ; antrenorii 
selecționatei sînt Cornel Dră- 
gușin și Gheorghc Constantin, 
iar medic dr. Dumitru To- 
mescu.

Formația de începere a par
tidei va fi, după toate proba
bilitățile, următoarea: Ștefan— 
Cheran, G. Sandu, Dobrău, Tă
năsescu — Simionaș, Bblbni, 
Dinu — Lucescu, M. Sandu, 
Manea. Pe parcursul întîlnirii 
urmează a fi utilizați și cei
lalți componenți ai lotului. în
toarcerea selecționatei divizio
nare este prevăzută pentru 
sîmbătă.

DOBRĂU

REUNIUNEA COMITETULUI BALCANIC
Zilele trecute s-a ținut la 

Salonic, în organizarea foru
lui de specialitate din Grecia, 
reuniunea Comitetului balcanic. 
F.R.F. a fost reprezentată de 
tov. Ion Alexandrescu și Mir
cea Sămăreanu. în cadrul șe
dinței s-au luat o serie de ho- 
târîri,' dintre care notăm pe 
cele mai importante.

Primul turneu balcanic dc 
juniori, în Turcia. Anul viitor, 
în luna septembrie, se va or
ganiza primul turneu balcanic 
rezervat echipelor de juniori. 
Organizarea a fost încredințată 
federației turce.

Turneul balcanic de tineret, 
ediția 1977. A fost definitivat 
și aprobat, punct cu punct, re
gulamentul acestei competiții, 
deschisă, din anul viitor, selec
ționatelor de tineret pînă la 21 
de ani. în privința alcătuirii 
seriilor s-a hotărît ca acestea 

pei vizează omogenizarea com
partimentelor și fixarea „ll“-lui 
pentru prima întîlnire oficială 
a sezonului — partida retur cu 
formația bulgară Akademik So
fia (la 6 sau 8 august) în Cupa 
balcanică intercluburi. Reamin
tim că Sportului studențesc îi 
este necesară o victorie pentru 
a juca finala competiției cu 
echipa iugoslavă Dinamo Za
greb, cîștigătoarea celeilalte se
rii a competiției balcanice.

• LA 6 IULIE, LA ZURICH, 
TRAGEREA LA SORȚI PEN

SIMIONAȘ

Echina Iranului a efectuat 
progrese evidente în ultima 
perioadă de timp. Angajată în
tr-o activitate internațională 
intensă, ea s-a impus în cîte- 
va dintre competițiile impor
tante. Cel mai recent succes 
al ei este intrarea în turneul 
final al J.O. prin ocuparea 
primului loc în turneul de ca
lificare la care au mai parti
cipat echipele Kuweitului, I- 
rakului, Arabici Saudite și 
Bahreinului. Cel mai cunoscut 
titular al formației care va în- 
tîlni astăzi selecționata divi
zionară a țării noastre este 
Kolecihoni, căpitanul „unspre- 
zecelui" iranian, unul dintre 
cei mai vechi internaționali. 
Kolecihoni a evoluat de peste 
500 de ori în meciuri de cam
pionat și de 80 de ori în e- 
chipa reprezentativă. El evo
luează în linia mediană sau 
în cea de atac. Punctul său 
forte, reluările' cu capul, Ko
lecihoni posedînd o bună de
tentă. Alți jucători bine cotați 
din echipa Iranului sînt mij
locașul Parvin, bun și în fa
zele de apărare și în cele de 
atac, și atacantul Rau.șan care 
evoluează pe aripa dreaptă.

întîlnirea de astăzi suscită 
un interes deosebit în capita
la Iranului. Meciul fotbaliști
lor români face parte dintr-un 
program vast de pregătire, în 
vederea Jocurilor Olimpice, or
ganizat de federația iraniană 
și care a mai prevăzut partide 
cu echipele U.R.S.S., Ceho
slovaciei (tineret) etc. Specia
liștii consideră că fotbaliștii 
iranieni vor face o frumoasă 
figură în întrecerea de la 
Montreal.

să fie definitivate la viitoarea 
reuniune a Comitetului bal
canic.

Turneul balcanic al echipe
lor A. S-a luat act de desfășu
rarea primei ediții din care a 
mai rămas de disputat returul 
finalei, intre echipele României 
și Bulgariei, în noiembrie la 
București. In privința ediției a 
doua, pentru care există pro
iectul organizării în februarie 
1977, urmează ca viitoarea re
uniune a comitetului — pro
gramată în august la Belgrad
— să ia o decizie definitivă.

S-a hotărît ca meciul Sportul 
studențesc — Akademik Solia
— din cadrul Cupei balcanice 
intercluburi — să se dispute în 
perioada 1—12 august. învingă- 
toarea acestei partide va fi și 
cîștigătoarea grupei A și va în- 
tîlni. în finala competiției, pe 
Dinamo Zagreb.

TRU CUPELE EUROPENE.
După cum am mai anunțat, la 
6 iulie va avea loc la Zurich 
tragerea la sorți a meciurilor 
din Cupele europene interclu
buri. Este vorba de meciurile 
primei runde din Cupa Campio
nilor, Cupa Cupelor și Cupa 
U.E.F.A., competiții in care 
sînt angajate și cinci echipe din 
țara noastră : STEAUA BUCU
REȘTI, C.S.U. GALAȚI, DINA
MO BUCUREȘTI, A.S.A. TG» 
MUREȘ și SPORTUL STU
DENȚESC.



Azi, în turneul internațional de tenis de la Wimbledon

NĂSTASE ÎNTlLNEȘTE PE RAMIREZ In semifinale
Montreal in atenția lumii sportive

LONDRA, 30. — înfruntînd 
aceeași căldură toridă, care 
însoțește actuala ediție a Wim- 
bledon-ului, participanții 
relui 
mași 
tesc 
Prin 
toricanului __
obținută cu 6—4, 6—2, 6—3, Ilie 
Năstase 
semifinalele probei 
de simplu.
(n.r. de azi după amiază) va 
fi mexicanul Raul Ramirez, 
învingător cu 4—6. 6—4, 6—2,

turneu 
încă în 
pentru 
victoria

ma
de tenis, cei ră- 
cursă, se pregă- 

ultimele asalturi, 
netă asupra por- 
Charlie Pasarell,

s-a calificat . pentru 
' ' masculine 

Adversarul său

6—4. asupra tînărului jucător 
american Vitas Gerulaitis. 
Specialiștii prezenți la turneu 
menționează că prin ultima sa 
victorie. Năstase devine primul 
favorit al întrecerii și — dacă 
alte surprize nu se vor pro
duce — el va trebui să-1 în
tâlnească în finală pe suede
zul Bjdrn Borg, învingător qlar 
asupra argentineanului Guil
lermo Vilas, cu 6—3, 6—0, 6—2. 
Dar cel mai comentat rezul
tat al „sferturilor*4, disputate 
marți, a fost cel obținut de 
americanul Roscoe Tanner, ca-

re l-a scos din luptă pe al 
doilea cap de serie al probei, 
compatriotul său Jimmy Con
nors. Acesta a fost continuu 
pus în dificultate de serviciile 
extrem de puternice ale 
versarului său (viteză — 
km la oră 1), care a făcut 
din cele mai bune partide 
carieră, cîștigînd cu 6—4, 6—2,. 
8—6.

în alte partide disputate în 
dublu 
Ball, 

dublu 
Betty 
Wen-

ad-
225 

una 
din

PE PISTELE DE ATLETISM

GAZDELE JOCURILOR OLIMPICE
ASTEAPTA•» OASPEȚII

• In cadrul concursului des
fășurat la Podolsk, 
cova, Enn Selik a 
nou record sovietic 
cu 13 : 17,2, la 4,2 
recordul mondial al 
Puttemans.' Pe locul 
V. Kuznețov în 13 :18,4. Selik 
și Kuznețov sînt primii atleți 
sovietici care 
13 :20,0. La 
Ponomarev a 
în 1 : 45,6.

• La Karl 
Kunze 
lit un 
juniori 
7 : 56,4.

• în 
seara de la Oslo, atletul John 
Walker din Noua Zeelandă a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de 2 000 m plat cu 
timpul dc 4’51”4/10. Vechiul rc-

lingă Mos- 
stabilit un 
la 5 000 m 

secunde de 
belgianului 

2 s-a clasat

coboară sub
800 m Vladimir 
fost cronometrat

Marx Stadt, Jorg 
(R.D. Germană) a stabi- 
nou record mondial de 
la 3 000 m cu timpul do

concursul de miercuri

TlIRliL IUGOSLAVIEI
LA CICLISM

BIHAC, 30 (prin telefon). 
Marți, participanții la Turul 
Iugoslaviei au avut o zi grea. 
Dimineață au participat la 
etapa a IlI-a a competiției, pe 
ruta Zenica—Vlasic (60 km), 
iar după-amiază au luat star
tul în etapa a IV-a, pe ruta 
Travnik — Novi Travnik (46 
km). în etapa de dimineață 
victoria a revenit rutierului 
sovietic Serghei Morozov care 
a acoperit distanța în 1 h 47:09. 
în același timp cu Morozov, 
pe locul 4 a sosit ciclistul ro
mân Mircea Romașcanu. în 
etapa de după-amiază cîștigă- 
tor a fost alergătorul danez 
Skibi cronometrat cu timpul 
de lh 00:15. Reprezentantul 
nostru Nicolae Savu a ocupat 
locul 5.

Etapa a V-a, Jajce — Bihac 
(155 km), s-a desfășurat miercuri 
pe un drum greu, cu numeroase 
urcușuri. în apropiere de sosi
rea la 
prins 
timpul 
în care 
români ___ ...
de 4h05:05. în 
general conduce Ghenadi Ave
rin cu 13h 34:46. ’
cliștii români, cea 
poziție o 
canu (13) 
40:42. în 
conduce 
40h 55:23. 
cupă locul

Bihac, Averin s-a des- 
reușind că cîstige cu 

de 3h 59:09. Plutonul, 
se aflau și concurenții 
a fost notat cu timpul 

4h05:05. în clasamentul

Dintre ci- 
mai bună 

are Mircea Romaș- 
cu timpul de- 13 h 
clasamentul general 
echipa U.R.S.S. cu 

Echipa României o- 
7, cu 41 h 06:24.

cord stabilit cu 10 ani în urmă 
de francezul Michel 
de 4’56”2/10.

• La Lille s-au 
campionatele Franței, 
din ultima zi : triplusalt — La- 
mitie 16,80 m (record) ; 200 m 
— Arame 20,68 ; 110 mg — 
Drut 13,54 (13,50 în semifinale).

• La Veneția, în meci femi
nin : Italia—Belgia 80—66. Anne 
Marie .Pira (B) a sărit 1,87 in 
la înălțime.

• La Orleans au luat sfirșit 
Jocurile mondiale de atletism 
ale școlarilor. Cele mai bune 
rezultate : 400 m — Ferreira 
(Brazilia) 47,78 ; înălțime — 
Premier (Austria) 2,11 m ; 110 
mg — Goullctier (Franța) 14,0.

• La Bruxelles, belgianul 
Emile Puttemans a ciștigat 
proba de 3000 m în 7'54"4/10, 
Alphonse Brijdenbach a egalat 
recordul belgian în proba de 
400 m, obținind 45", iar Hoving 
(Olanda) a alergat 800 m în 
l’47”2/10 ; la 1500 m, pe primul 
loc Mansour în 3'43", la înăl
țime Moreal (Belgia) 2,20 m.

Jazy era

încheiat 
Rezultate

după amiaza de marți : 
bărbați : Lutz, Smith —, 
Pilici 6—1, 6—3, 6—3 ;
femei : Billie Jean King, 
Stove — Laura Dupont, 
dy Turnbull. 6—4, 6—3.

Miercuri, s-au disputat 
finalele la simplu 
care favoritele au obținut vic
toria : Evonne Goolagong — 
Virginia Wade 6—1, 6—2 ; Chris 
Evert — Martina Navratilova
6— 3, 4—6, 6—4. Semifinalele la 
dublu 
mirez
7— 5, 
Lutz,

La ____ _____ ....
Franțoise Durr, Toni Roche — 
Pam Teeguarden, Ion Tiriac 
7—5, 6—2 ; Kathy May, Vijay 
Amritraj — Virginia Wade, 
Phil Dent 9—8, 6—4.

semi- 
femei, în

bărbați : Gottfried, Ra- 
— Fibak, Meiler 6—3, 

8—6 ; Case, Masters — 
Smith 6—4, 6—3, 6—4. 
dublu mixt (turul III)

Cu 17 zile înaintea inau
gurării Jocurilor Olimpice de 
la Montreal, Canada sărbă
torește, la 1 iulie, ziua sa 
națională. Cu o suprafață 
imensă, de aproape 10 mi
lioane kmp, dar numai cu 
o densitate de ceva mai 
mult de 2 locuitori pe kmp, 
această țară cu două mari 
culturi, franceză si engleză, 
și, în primul rînd, orașul 
Montreal, gazda Olimpiadei 
care începe la 17 iulie, se 
află acum în atenția tutu
ror iubitorilor de sport de 
pe glob.

Primele delegații de spor
tivi olimpici încep să so
sească azi în orașul așezat

Oraș cu veche 
sportivă, Montrealul 
dispune de peste 
parcuri cu terenuri de sport, 
de 200 de baze sportive și 
50 de piscine publice, iar în 
prezent de cele mai mo
derne baze sportive de per
formanță din lume — este 
gata să primească pe cei a- 
proape 11 000 de sportivi 
care vor concura, cu înce
pere de la 18 iulie, în 21 
de sporturi, pentru cuceri
rea celor 613 medalii olim
pice, de aur, argint și bronz.

Primii ziariști, din cei a- 
proximativ 6 000 de comen
tatori de sport din presa

tradiție 
— caro 
300 de

TURUL FRANȚEI
PARIS, 30 (Agerpres). Etapa a 

cincea a Turului Franței 
desfășurată marți între Lou
vain și Verviers (144 km) a reve
nit spaniolului Miguel Lașa în 
3 h.51’17”, iar etapa a șasea (Bas- 
togne—Nancy, 209 km) a revenit 
rutierului italian Alclo Parecclii- 
ni cu timpul de 5 h22’32”.

In clasamentul general situația 
se menține neschimbată : con
tinuă să conducă belgianul 
Freddy Maertens, urmat de coe
chipierul său Michel Pollentier — 
la 2’04’’ și olandezul. Hennie 
Kuiper — la 3*16”. SiPalatul sporturilor Sherbracke, acolo unde vor evolua 

handbaliștii români.

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH, »
NAMILA 14 concurcnți aspira Iu calificare!

S-au consumat două treimi din 
turneul interzonal de șah de la 
Manila și lupta pentru califica
rea în etapa meciurilor candida- 
ților continuă să fie foarte strîn- 
să. Și dacă unul din locuri nu va 
scăpa, probabil, brazilianului 
Mecking (care s-a desprins prin- 
tr-un joc foarte sigur și constant 
bun), pentru celelalte două, in 
schimb, mai concurează la aceas
tă oră 13 jucători înșiruiți 
distanța a numai două 
între ei aflîndu-se 
Gheorghiu. Marele

. Pe
i puncte, 
și Florin

maestru ro-

Luplrt strinsăSINAIA
Rundele a 5-a si a 

talizat grupul fruntașelor turneu
lui internațional feminin de la 
Sinaia, care — în a doua jumă
tate a întrecerii — își vor dis
puta victoria si locurile fruntașe 
în această competiție.

Ahmîlovskaia a ciștigat două 
partide consecutiv, la Hojdarova 
și Răducanu, că si BOrtâova, care 
le-a învins pe Stadler și Ilie. 
Derby-ul Polihroniade — Ivanka, 
din runda a 6-a, a fost nedecis, 
dar campioana noastră are în re
zervă un punct, deținînd un fi
nal net superior în întrerupta cu 
Teodorescu.

Alte rezultate: Ivanka — .Rei
cher și Chis — Worch remize, 
Ilie — Răducanu si Bogdan — 
Gogâlea într. (r. 5), Hojdarova — 
Teodorescu, Reicher — Bogdan,

6-a au cris-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • La Budapesta, în 

meci feminin: M.T.K. Budapesta 
— Slovan Bratislava 77—66 (40— 
31).

BOX • După cum s-a mai 
anunfat, campionul mondial la 
cat. grea, Cassius Clay, își va pu- 

.ne centura în joc în fata lui Ken 
Norton, la 28 septembrie, la 
„Yankee Stadium" din New York. 
In caz de victorie, Clay îl va 
întîlni pe șalangerul său nr. 1, 
fostul campion al lumii George 
Foreman. Se duc tratative de pe 
acum ca acest meci să aibă loc 
în 1977 la Monte Carlo. 0 Cam
pionul mondial profesionist la 
cat. semimuscă Luis Estaba (Ve
nezuela) își 
joc în fața 
della, la 18

CANOTAJ 
Nottingham 
sportivii din R.D. Germană, 
au ciștigat 4 
cea de schif 
în 7:49,85) si 
6:08,981.

FOTBAL ® _„r__ _____
a fost cîștigată de Napoli care a 
dispus de Verona eu 4—0 (0—0), 
prin punctele marcate de Massa, 
Braglia șl Savoldi (2). 0 Selec
ționata Italiei va susține, la 22

va pune centura 
Italianului Franco 
Iulie, la Caracas.
• Regata de 

a fost dominată

în 
U-

la 
de 

care 
careprobe, printre

(prin H. Broschart 
cea de 8+1 (în

Finala Cupei Italiei

septembrie, la Copenhaga, un 
meci amical cu echipa Danemarcei. 
Trei zile mai tîrziu, la Roma, 
echipa italiană va întîlni, tot in
tr-un joc amical, selecționata Iu
goslaviei. • A luat sfirșit cam
pionatul în Israel. Pe primele 
locuri s-au clasat Beer-Șeva cu 
42 p, Betar Ierusalim 40 p, Ha- 
poel Haifa 38 p etc. In finala Cu
pei s-au întîlnit Betar Ierusalim 
și Macabi Tel Aviv. După o par
tidă de mare luptă, victoria a 
revenit formației Betar cu 2—1. 
• La Chorzow, într-un meci ami
cal. selecționata olimpică a Po
loniei a învins reprezentativa si
milară a Braziliei cu’ 3—0 
prin golurile marcate de 
mach (2) și Deyna.

YACHTING 0 Cea de a 
regată a C.M., la clasa ,, 
continuat în apropiere de ____
fiind cîștigată de elvețianul Clau
de Bigar. In clasamentul general 
conduce australianul Frank Tol
hurst. • Cunoscutul navigator 
francez Eric Tabarly (45 de ani) 
a ciștigat pentru a doua oară 
cursa de traversare solitară a A- 
tlantlcului, la bordul yachtului 
Pen Duick IV, acoperind distan
ța Plymouth-Newport în 23 de 
zile și 23 de ore.

(0-0)
Szar-

doua
„505“, a 

Oslo,

mân a remizat cu Quinteros (în
treruptă) și Mecking (amînată), 
mai avînd o partidă neterminată 
cu Hort (în poziție complicată).

Iată clasamentul după 12 run
de : Mecking 91/2, Polugaevski 8, 
Hort 7V2 (1), Liubojevici, Ribli, 
Kavalek, Teskovski 7, GHEOR
GHIU 6</2 (i), Panno, Uhlman
6’/2, Balașov, Spaski, Browne 6, 
Quinteros* 5V2 (1), Mariotti
Biyassias 4 (1), Harandi 4, 
3’/2, Torre, Pachman 3.

Ieri a fost zi liberă.

4'/,. 
Tan

in fruntea clasamentului
Gogâlea — Chis și Stadler — 
Worch remize (r. 6).

Clasamentul: Ahmllovskaia 5, 
Polihroniade 4'/2 O), Ivanka 4'/2, 
Bogdan 4 (1), Borisova 4, Teodo
rescu si Stadler 2*/2 (1), Hojdaro- 
va 21/-,, Worch si Reicher 2, Ilie 
și Chis 1% (1), Gogâlea 1 (1) Ră
ducanu (Ș (!)•

pe insula cu același nume, 
printre care și primii concu- 
renți români. Montreal nu 
este capitala Canadei, insă, 
cu cei 2 700 000 de locuitori 
ai săi, este cel mai mare 
oraș canadian. Vizitatorii so
siți intimpină aceleași sen
zații de noutate ca și prede
cesorii lor de acum 9 ani, 
la Expoziția Mondială din 
1967. Instalațiile olimpice, în 
special stadionul, bazinul de 
înot, velodromul și pirami
dele satului olimpic dau un 
nou farmec orașului, care, pe 
lingă realizările sportive, s-a 
îmbogățit cu noi și impo
zante edificii cum sînt Place 

- Bonaventure, unde se află 
unul din cele mai mari cen
tre comerciale din lume, cu 
aproape 300 000 de vizitatori 
pe zi, sau complexul Des
jardins. avînd 31 etaje, care 
va găzdui, de la etajul 24 
în sus, centrul de presă al 
Jocurilor Olimpice.

Scrisă șl audio-vizuală, 
și sosit ia Montreal, iar 
texurile au început să 
câne agitate. Istoria olimpică 
a celei de a XXI-a ediții a 
Jocurilor de vară incepe cu- 
rind să se scrie. Ce perfor
manțe, ce surprize și ce de
cepții vor aduce aceste 
Jocuri ?

Gazdele așteaptă în aceste 
zile pe toți aceia care peste 
puțină vreme vor fi, dato
rită televiziunii, în. atenția 
lumii întregi. Să sperăm că 
un mare efort de organi
zare, ca acela făcut de Mont
real, va aduce mari satis
facții tuturor acelora care 
cred în ideile olimpice, pro
motoare ale unor întreceri 
sportive loiale, în spiritul 
prieteniei și înțelegerii între 
tinerii de pretutindeni, con
tribuție de cea mai mare în
semnătate pentru pace în 
lume.

au 
te- 
ță-

115 ȚÂRI AU CONFIRMAT 
PARTICIPAREA

în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc recent 
la Montreal, președintele Co
mitetului de organizare a J.O., 
Roger Rousseau a făcut preci
zarea că, pînă la mijlocul lu
nii iunie, 115 Comitete națio
nale olimpice au confirmat par
ticiparea delegațiilor țărilor 
lor. Se mai așteaptă astfel de 
confirmări și din celelalte 
(din totalul de 131 înscrise 
țial).

și atletism (14). După aprecie
rile specialiștilor, cu șanse de 
a cuceri medalii pleacă Anders 
Gaerderud (3000 m obst.), Ricky 
Bruch (aruncarea discului), 
Ulrike Knape (sărituri de la 
trambulină) și Ragnar Skana- 
ker (pistol viteză).

înregistrat următoarele rezulta- 
te: S.U.A. — Polonia 
(42—29), Bulgaria —
71—45 (40—24), Coreea de Sud 
— Italia 62—61 (31—36).

84—66 
Anglia

6 ATLEȚI DIN NORVEGIA

țări 
ini-

PRIMUL MECI 
DE FOTBAL

Deschiderea turneului olim
pic de fotbal va avea loc în 
ziua de 18 iulie, cînd a fost 
programat primul joc, din ca
drul grupei C, în care se vor 
întîlni selecționatele Poloniei și 
Cubei (care a luat locul echi
pei Uruguayului).

DELEGAȚIA SUEDIEI

Comitetul olimpic suedez a 
anunțat că la Montreal vor fa
ce deplasarea 119 sportivi, din
tre care doar 19 femei. Cele 
mai numeroase loturi sînt cele 
de natație (21), yachting (17)

TURNEUL DE BASCHET 
ÎN FAZA FINALĂ

La 1 iulie începe în orașul 
canadian Hamilton turneul fi
nal al competiției preolimpice 
de baschet masculin pentru 
care s-au calificat 6 echipe, 
cite trei din cele două serii: 
Iugoslavia, Cehoslovacia, Brazi
lia (grupa A), Mexic, Spania, 
Olanda (grupa B). Aceste for
mații se vor întîlni intr-un 
turneu de trei zile, după care, 
primele trei clasate se vor ca
lifica pentru J.O.

Ultimele rezultate din serii: 
Brazilia — Finlanda 74—70 
(39—38), Cehoslovacia — Islan
da 111—60 (61—31), Iugoslavia — 
Israel 110—77 (62—37) — grupa 
A; Polonia — Mexic 104—81 
(52—35), Spania — Bulgaria 
115—79 (58—41), Olanda — Sue
dia 93—65 (48—23), Spania — 
Suedia 91—78 (41—39), Bulga
ria— Anglia 91—68 (48—34), Po
lonia — Olanda 94—90 (49—48).

în competiția feminină s-au

Federația norvegiană de spe
cialitate a stabilit ca la J.O. 
de Ia Montreal să participe 6 
atleți. In fruntea listei selec- 
ționabililor se află Grete 
Waitz-Andersen, una dintre 
cele mai valoroase alergătoare 
din lume în probele de seml- 
fond. Din echipă mai fac parte 
Knut Kvalheim (5 000 m), Knut 
Boeror (10 000 m), Knut' Hjelt- 
nes (disc), Terje Thorslund (su
liță) si Bjdrn Grimnes (suliță).

PENTRU A 6-a OARĂ 
LA STARTUL OLIMPIADEI

Polonezul Adam Smelczynski, 
apreciat performer la probele 
de talere, va participa pentru 
a 6-a oară consecutiv la Jocu
rile Olimpice. Smelczynski (în 
vîrstă de 46 de ani) a cîștjgat 
la Melbourne, în 1956, meda
lia de argint, la trap. Selecțio
narea sa în echipa olimpică a 
Poloniei a fost determinată de 
cîștigarea medaliei de aur ia 
campionatele europene de ta
lere din acest an
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