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NAȚIONALE I
Vineri s-au încheiat lucrările 

celei de-a IlI-a sesiuni din ca
drul celei de-a Vil-a legislaturi 
a Marii Adunări Naționale.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat au fost salutați, la intrarea 
în sală, cu puternice și vii 
aplauze de către deputați și in
vitați. împreună cu secretarul 
general al partidului, în lojile 
oficiale au luat loc tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Bobu, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Janos Fazckas, 
Petre Lupu, Paul 
Gheorghe Oprea, 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, Io
sif Uglar, Ilie Verdeț, Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec.

în ședința de dimineață a 
continuat examinarea primului 
ounct aflat la ordinea de zi : 
Proiectul de Lege pentru adop
tarea Planului național unic de 
dezvoltare economico-socialâ a 
Republicii Socialiste România 
pe perioada 1976—1980.

Voi bitorii s-au referit pe 
larg la principalele prevederi 
ale planului național unic pen-, 
tru perioada 1976—1980, relevînd 
că acestea corespund întru 
totul cerințelor obiective, actua
le și de perspectivă, ale dez
voltării economiei naționale, 
asigură înfăptuirea neabătută 
a Ilotărîrilor Congresului al 
XI-lea. a Programului Partidu
lui de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre co
munism.

De la tribuna Marii Adunări 
Naționale, reprezentanții nați
unii noastre au dat glas senti
mentelor de deosebită conside
rație pentru contribuția funda
mentală 
Nicolae 
cerea în 
terne a 
nostru, ] 
neobosită

Ion Ioniță, 
Niculcseu, 
Gheorghe

adusă de tovarășul 
Ceausescu la tradu- 
viață a politicii ex- 
partidului și statului 

pentru activitatea sa 
închinată înfăptuirii

unei noi ordini economice 
politice, unei lumi mai bune 
mai drepte, cauzei păcii 
socialismului, prieteniei și în
țelegerii între națiuni.

,S-a trecut apoi la examina
rea pe articole a proiectului 
de lege.

în unanimitate, Marea Adu
nare Națională a votat Legea 
pentru adoptarea planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
nomico-socială a 
Socialiste România, pe 
da 1976—1980.

în continuare, Marea 
re Națională a adoptat, 
nimitate, Legea pentru 
carea și

și 
și 
Și
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Sîmbătă 3 iulie 1976

Punct final in campionatele de inot

Republicii 
perioa- I 34 DE RECORDURI NAȚIONALE AU FOST DOGORITE
Aduna- 
în una- 
modifi- 

completarea Legii 
nr. 57 din 26 decembrie 1968 
de organizare și funcționare a 
consiliilor populare.

Forumul legislativ suprem al 
tării a adoptat, după discuția 
pe articole, Legile pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul 
Stat.

S-a trecut, după aceea, 
ultimele puncte înscrise 
ordinea de zi a sesiunii.

. Ca urmare a numirii 
varășului Ion Coman în func
ția de ministru al apărării na
ționale, Marea Adunare Națio
nală l-a eliberat din calitatea 
de membru al Consiliului de 
Stat.

La propunerea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialis
te, Marea Adunare Națională 
a ales pe tovarășii Ion Dincă 
și Ion Hortopan ca membri ai 
Consiliului de Stat. Tovarășii 
aleși ca memb. i ai Consiliului 
de Stat au depus jurămîntul 
de credință și devotament față 
de Republica Socialistă Româ
nia.

Ordinea de zi fiind încheia
tă, președintele M.A.N., to
varășul Nicolae Giosan, a de
clarat închisă sesiunea a treia 
a celei de-a șaptea legislaturi, 
a Marii Adunări Naționale.

a

TUR DE ORIZONT OLIMPIC

I 2:29,120 la 200 m mixt, performerele ultimei reuniuni

I
I
I
I

Startul finalei de 200 m delfin pe 
național

Seria recordurilor a continuat 
in același rilm. ieri după- 
amiazâ, la piscina Dinamo 
din Capitală în cadrul reuniu
nii de închidere a campionate
lor naționale ale înotătorilor 
seniori. Ca și în zilele prece
dente, actorii de frunte ai com
petiției — reprezentanții clu
burilor Dinamo, Steaua și Cri- 
șul Oradea — s-au întrecut cu

MONTREAL

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVA LA LUPTE
O Turneul olimpic este dificil pentru sportivii
europeni Categoriile

luptătorii
mici dominate
asiaticj

care orădeanul L. Mady (culoarul 3) o vd ciștiga cu un nou record
Foto : I. MIHĂICA

Dacă în luptele greco-roma- 
ne principalele forțe sînt con
centrate în Europa, astfel că 
un campionat continentalun campionat continental nu 
este aproape cu nimic inferior 
unei competiții de nivel mon
dial decît doar ca număr de 
participanți, la luptele libere 
situația este cu totul alta. Mai 
marea răspîndire geografică, e- 
xistența unor luptători foarte 
valoroși pe celelalte continen
te fac ca un campionat euro
pean să nu ne poată da decît 
o imagine relativă despre va
loarea unora dintre competi
tori. Pentru a ilustra diferen
ța de valoare între un campio
nat european și unul mondial 
vom da un singur exemplu, 
care ni se pare edificator. 
Multiplul nostru campion, Pe
tre Coman (32 kg), în lunga sa 
carieră sportivă a fost prezent 
de nenumărate ori pe podiu
mul de premiere al campiona
telor europene, dar n-a obținut 
nici o medalie la campionatele 
mondiale sau >a Jocurile Olim
pice !

în țări ca R. P. Mongolă, 
Iran, Japonia, Coreea de Sud, 
S.U.A., pentru a nu le aminti 
decît pe cele mai renrezentati- 
ve, luptele libere sînt foarte 
dezvoltate, mulți dintre repre
zentanții acestora fiind princi
palii pretendenți la medaliile 
olimpice. Așa stînd lucrurile, 
trebuie să înțelegem exact va
loarea celor patru medalii ob
ținute de sportivii români la 
campionatele europene, din 
acest an, de la Leningrad: La- 
dislau Șimon (aur), Petre Co
man și Marin Pîrcălabu (ar
gint), Stelian Morcov (bronz). 
Aceste performanțe au permis 
antrenorilor și sportivilor să 
aorecieze nivelul de pregătire 
atins în momentul respectiv, 
ele constituind. în același timp 
un puternic stimulent in pre
gătirea ce a urmat.

2u toată dificultatea crescu
tă a turneului olimpic pentru

sportivii din Europa, foarte 
mulți dintre favoriți conside
răm că se află tot pe continen
tul nostru. în cele ce urmează 
vom încerca o trecere în re
vistă a candidaților la medalii, 
apreciind și șansele reprezen
tanților noștri.

La CAT. 43 KG. — este po
sibilă și participarea fostului 
campion european 
mane, Constantin 
Principalii favoriți 
Isaev 
Kyung 
Bertie 
toniuk 
tolivan , _ . _
în care reprezentantul nostru 
va reuși să execute foarte bine 
procedeele de greco-romane, și 
să se apere împotriva celor 
specifice „liberelor", el poate 
ocupa un loc între primii șase.

la greco-ro- 
Alcxandru. 

sînt: Hasan 
Kim 
Sud),

Vha 
Gerd

(Bulgaria),
(Coreea de

(Canada), Anatoli Hari- 
(URSS), Ociroler ~ 
(Mongolia). în măsura

Ech-

CampionulCAT.
ultimelor două ediții ale com
petiției supreme, japonezul 
(Idzi Takada, are toate șansele 
să cucerească și titlul olimpic. 
Pentru locurile fruntașe mai 
concurează Aii Riza (Turcia), 
Telman Pașaev (URSS), Dimitri 
Filipov (Bulgaria), Aslami As- 
gar (Iran). Cu o evoluție la ni
velul celei de la Turneul inter
național de la Constanța, tînă- 
ru] nostru reprezentant Cons
tantin Măndilă se poate și el 
situa pe locurile 4—6 și chiar 
mai bine.

CAT. 57 KG. este dominată 
de japonezul Masao Arai și de 
sovieticul Vladimir Iumin. Mai 
pot emite pretenții la locuri 
fruntașe Khader Ranazan

o ambiție rar constatată în 
concursurile interne, oferind 
spectatorilor cîteva curse de o 
rară frumusețe și rezultate 
foarte bună valoare pentru 
velul general al 
mânesc. Așadar, 
frumos succ 
lectronice „1 
premiera ei 
cu caracter 
automat în 
nu mai puțin de 34 de recor
duri naționale de seniori (ma
rea majoritate), juniori și copii.

Din nou, s-a remarcat în mod 
deosebit tînăra (15 ani) Car
men Bunaciu (1,83 m și 68 kg), 
care a impresionat realmente 
prin tehnica curată și ritmul 
susținut in care a parcurs cele 
două lungimi ale finalei de 100 
m spate. Sportiva clubului Di
namo a ciștigat în 67,540, timp 
de valoare europeană (o fru
moasă promisiune pentru „eu
ropenele" de juniori), corectînd 
vechile recorduri de senioare 
și junioare cu aproape două 
secunde. O altă cifră de valoare 
internațională a realizat și 
Anca Groza, cîștigînd cursa sa

dc 
ni- 
ro-

Și 
e- 
la

înotului 
un prim 

:as... al mașinii 
Delfin 8“, cârc 

l într-o competiție 
intern a înscris 

fișele de concurs

favorită — 200 m delfin — în 
2:21,520 (record).

Pe tabloul de onoare al com
petiției s-a înscris ieri și Mi- 
haela Costea. După ce a ciștigat 
400 m liber cu un nou record 
de junioare (4:48,337), ea a în
vins-o, la capătul unei dispute 
epuizante și pe fosta campioană 
și recordmană a probei de 200 
m mixt, Anca Groza, pe care 
a devansat-o cu nouă sutimi 
de secundă, corectîndu-i recor
dul țării cu pește două secunde: 
2:29,120. A. Ilorvat s-a revan
șat în fața lui I. Sveț sosind 
primul la 100 m spate în 61,364 
(record), iar orădeanul L. Mady 
(1,93 m și 75 kg) a dovedit că 
victoria sa la 200 m delfin de 
la Baia Mare (campionatele de 
iarnă) nu a fost întîmplătoare, 
sosind și de această dată pri
mul în 2:12,652 (record). în 
sfîrșit, înotătoarele dinamoviste, 
care au dominat categoric a- 
ceastă ediție, au încheiat se-

A. VASILIU

(Continuare în pag. a 4-a)

După căderea cortinei stagiunii iotDalistice

LUI C.S.U. GALAȚI!
fotbalului nostru 

printr-un joc

Mihai TRANCĂ

(Continuare in vag- 2-3)

Sezonul 
s-a încheiat 
care a lăsat frumoase impre
sii zecilor de mii de specta
tori de pe stadionul „23 Au
gust" și telespectatorilor care 
au văzut a doua parte a fi
nalei. „Cupa României" a ofe-

„FINALELE CUPEI TINERETULUI14

REPREZENTANTELE JUDEȚELOR VÎLCEA Șl COVASNA CIȘLIGĂTOARE IA HANDBAL
BAIA MARE, 2 (p.in tele

fon). în localitate s-au încheiat 
întrecerile finale din cadrul 
ediției de vară a „Cupei tine
retului" la handbal — catego
ria elevi 14—19 ani. S-au pre
zentat aici 
fete, 8 de 
ale celor 8 
— județele 
Ialomița, Prahova, Cluj, 
Vîlcea și Maramureș ; băieți — 
Vaslui, Buzău, Covasna, Mu
reș, Arad, Gorj, Hunedoara și 
municipiul București. încă de 
la început, o concluzie îmbu
curătoare : partidele disputate 
timp de trei zile pe patru te
renuri din oraș au dovedit că 
handbalul este iubit și prac-

16 formații (8 . de 
băieți) cîștigătoare 
faze de zonă : fete
Suceava, Neamț,

Olt,

ticat foarte bine de tinerii e- 
levi. Am asistat la jocuri dis
putate, de bun nivel 
am văzut veritabile 
pentru acest sport. După dis
putarea seriilor (două la fete, 
două la băieți), în finală s-au 
calificat reprezentantele jude
țelor Prahova (Grupul școlar 
minier — Filipeștii de Pădure) 
și Vîlcea (Grupul școlar chi
mic — Rm. Vilceaj — fete; 
Covasna (Liceul mecanic — 
Sf. Gheorghe) și Gorj (Grupul 
școlar construcții de mașini — 
Sadu) — la băieți.

Pe scurt, impresii de la fi
nala disputată pe baza Minaur. 
La fete, un meci echilibrat 
doar în prima parte. Mai

tehnic, 
talente

tehnice, vîlcencele s-au distan
țat în partea a doua cîștigînd 
finala cu 14—9 (7—5). Foarte 
atractivă partida dintre for
mațiile masculine. Joc tehnic, 
în viteză, care a revenit cu 
mari emoțn celor din Covasna: 
16—14 (9—6).

Clasamente finale : fete : 1.
Vîlcea (prof. Constantin Cin- 
că), 2. Prahova, 3. Ialomița ; 
băieți : 1. Covasna (prof. San
dor Csoma), 2. Gorj, 3. Arad.

O mențiune pentru 
organizare asigurată de 
organele locale și în 
de Comitetul județean 
Maramureș.

reușita 
către 

special 
U.T.C.

Modesto FERRARINl

rit 
contribuția deținătoarei 
lului și a trofeului, 
dar și prin aceea a 
care a primit 
onoare" 
Galați.
argument pentru teza că for
mațiile noastre dispun de po
sibilități, au talente și resurse 
pentru a practica fotbalul mo
dern, al deplinului angaja
ment și al maximei mobilități.

Exemplul de ambiție și do 
prețuire a întrecerii oferit de 
Steaua este de amintit celor
lalte competitoare. Campionii 
n-au abandonat serioasa abor
dare a fiecărui meci de cam
pionat, chiar și atunci 
neta diferență de puncte le a- 
sigurase titlul. Mai departe, în 
cupă, aceeași atenție pentru 
fiecare joc, nici o slăbire a 
ambiției, a dorinței de a rea
liza eventul. Răsplata a ve
nit și credem că, înainte de 
calitățile de joc, trebuie să a- 
preciem atitudinea clubului 
Steaua față de competiție, 
tocmai pentru că au existat — 
în opoziție cu această menta
litate — destule situații nega
tive. Și în campionat, dar mai

Eftimie IONESCU

acest cadou fotbalului prin 
............................... tit-

Steaua, 
aceea a echipei 

_____  „mențiunea de 
a stagiunii, C.S.U.

Finala a însemnat un

cînd

(Continuare în pag. 2-3)



De luni, la Belgrad,

A XVII-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR BALCANICE LA TENIS
TURNEE INTERNATIONALE DE ȘAHI
SINAIA: Conduc Polihroniade și Ahmilovskaia

începutul săptămînii viitoare 
va marca pentru tenisul nostru 
(masculin și feminin) debutul 
într-o nouă ediție — a XVII-a 
—• a Campionatelor Balcanice. 
Competiția va fi găzduită de 
capitala Iugoslaviei.

în palmaresul edițiilor de 
pînă acum, reprezentativele 
țării noastre dețin numărul cel 
mai mare de victorii : 8 la 
masculin, din care 4 consecu
tiv și 6 la feminin, de 5 ori

ULTIMELE ZECE EDIȚII
1906 (m.) 1. ROMANIA (f) 1. Bulgaria
1907 (m ) 1. ROMANIA (f.) 1. ROMANIA
1968 (m.) 1. Iugoslavia (I) 1. Bulgaria
1969 (m.) 1. Grecia (f) 1. ROMÂNIA
1970 (m.) 1. ROMANIA (f) 1. ROMANIA
1971 (m.) 1. ROMANIA (I) 1. ROMANIA
1972 (m.) 1. ROMANIA (f) 1. ROMANIA
1973 (m.) 1. ROMANIA (f.) 1. ROMANIA
1974 (m.) 1. Grecia (I.) 1. Bulgaria
1975 (m.) 1. Bulgaria (f) 1. Bulgaria

ACTUALITATE SI
(Urmare din pag. /)

(Iran), bulgarul Marin Dukov, 
Lazslo Klinga (Ungaria) și 
chiar Gigei Anghel, care în 
ultima vreme a crescut evi
dent în valoare.

CAT. 62 KG. are un preten
dent aproape sigur la medalia 
olimpică de aur în mongolul 
Zavegijn Oidow, multiplu cam
pion mondial și deținătorul 
medaliei de aur la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice. Aceas
ta, este categoria cu cei mai 
mulți sportivi valoroși în afa
ra continentului nostru. Mai 
candidează la medalii Iang 
Jong-Mu (Coreea de Sud). Sai
to Katsuhito (Japonia), Doicio 
Jekov (Bulgaria). Firește, prin
tre fruntașii categoriei se află 
și campionul țării noastre, Pe
tre Coman.

CAT. 68 KG. are mai mulți 
pretendent! la locurile frunta
șe dar nici unul dintre ei nu 
se detașează net. Printre aceș
tia îi enumerăm pe: Pavel Pi- 
nighin (URSS), Isan Natzang- 
dorj (Mongolia), Yasuboru Su- 

consecutiv. De doi ani, însă, 
băieții și fetele care ne-au re
prezentat la Balcaniadă nu au 
mai reușit decît ocuparea lo
cului III (băieții, atît în 1974, 
cît și în 1975) și, respectiv, II 
(fetele, în 1974 și 1975).

întrecerile care încep luni se 
anunță atractive și de o bună 
valoare. Dacă evoluția în te
ren se va desfășura conform 
calculelor hîrtiei, atunci șan
sele cele mai mari în cotnpe-

PERSPECTIVĂ LA
gawara (Japonia), Gene Davis 
(SUA), Ismail luseimov (Bulga
ria). România nu va avea re
prezentant.

CAT. 74 KG. Sovieticul Rus
lan Așuraliev a urcat pe pri
ma treaptă a podiumului la ul
timele două ediții ale campio
natelor mondiale. El este apre
ciat ca principal pretendent și 
Ia titlul de campion olimpic. 
Cea mai mare rezistență i-o 
vor opune, credem, Mazur Bar- 
zegar (Iran), Date Davis (SUA), 
Iancio Pavlov (Bulgaria) și, bi
neînțeles, vicecampionul euro
pean, Marin Pîrcălabu, sportiv 
care a realizat în ultima vre
me un evident salt valoric și 
a căpătat și experiența inter
națională necesară.

CAT. 82 KG. are în frunte 
reprezentanți ai luptelor de pe 
continentul nostru, în rîndul 
cărora se află și medaliatul cu 
bronz la J.O. de la Miinchen, 
Vasile Iorga. Lupta pentru pri
mele locuri se va da între 
Adolf Seger (RFG), Ismail Abi
lov (Bulgaria), Valeri Potapen
ko sau Victor Novojilov 

tiția fetelor le au jucătoarele 
românce. Florența Mihai, Vir
ginia Ruzici și Mariana Si- 
mionescu au obținut rezultate 
excelente atît în sezonul „in
door" cît și în aer liber, primele

LOTURILE ROMÂNIEI 
PENTRU BALCANIADA 

MASCULIN : Dumitru 
Hărădău, Viorel Sotiriu, 
Viorel Marcu, Traian 
Marcu. Căpitan nejucă
tor : Constantin Năstase ; 
FEMININ : Florența Mi
hai, Virginia Ruzici, Ma
riana Simionescu. Căpi
tan nejucător : Ecaterina 
Roșianu.

două reușind, după cum se 
știe, meritoria performantă de 
a se fi calificat în semifina
lele Campionatelor internațio
nale ale Franței, desfășurate 
acum cîteva săptămîni la Ro
land Garros.

LUPTELE LIBERE
(URSS), Benno Paulilz (RDG), 
si Mehmet Uzun (Turcia) și 
Vasile Iorga. Forma de moment 
și tragerile la sorți vor juca 
un mare rol. principalii favo- 
riți fiind de valori apropiate. 
Mărturie stau victoriile împăr
țite în meciurile directe dintre 
ei.

CAT. 90 KG. Medalia de 
bronz rea’izată de campionul 
român Stelian Morcov la cam
pionatele europene din acest 
an a avut darul să-l convipgă 
pe reprezentantul nostru de 
posibilitățile sale, superioare 
rezultatelor obținute de el pî
nă acum. Cel mai valoros ad
versar al său este sovieticul 
Levan Tediașvili, multiplu 
campion mondial. în lupta pen
tru medaliile olimpice se vor 
mai afla Horst Stottmeister 
(RDG), bulgarul Hasan Ahme- 
dov, Mehmet Giilii (Turcia) și 
Pavel Kurczewski (Polonia). 
Judecind după ultimele sale 
evoluții, S. Morcov se poate 
clasa în primele 4—5 locuri.

CAT. 100 KG. Ca și în alte 
mari întreceri de acest nivel,

Ciștigînd întrerupta cu Mar
gareta Teodorescu, din runda a 
5-a, Elisabeta Polihroniade a 
revenit în fruntea clasamentu
lui turneului internațional fe
minin de șah de la Sinaia, Ea 
împarte primul loc cu tînăra 
concurentă sovietică Elena Ah- 
mîlovskaia, care a obținut o 
foarte importantă victorie în 
fața Borislovei Borisova. Cele 
două lidere sînt secondate în
deaproape pe Maria Ivanka și 
Lla Bogdan. Intre aceste patru 
jucătoare se va decide, proba
bil, învingătoarea turneului.

Iată rezultatele : Stadler — 
Chiș 1—0, Teodorescu — Poli
hroniade 0—1, Bogdan — Go-

SATU MARE: între
Turneul . internațional de la' 

Satu Mare se apropie de sfîr- 
șit. Cîștigînd în runda a 10-a 
la Neamțu, cehoslovacul Siko
ra îl talonează acum pe lider,

- - - - - - - - - - - - - - -
lupta pentru medalii se va da 
între Horzo Baianmouh (Mon
golia), Vladimir Golutkin 
(URSS), Harold Buttner (RDG). 
în disputa pentru locurile frun
tașe se mai află Dima Kosțov 
(Bulgaria) și Enache Panaite. 
Ca de obicei, tragerile la sorți 
vor juca un rol foarte impor
tant și la această categorie. Cu 
șansa de a nu întîlni în prime
le tururi doi dintre cei trei 
mari favoriți, campionul nos
tru se poate clasa pe unul din 
locurile fruntașe.

Cu excepția campionatelor 
mondiale din anul 1974, cînd 
reprezentantul țării noastre la 
categoria grea, Ladislav Șimon 
l-a învins pe Soslan Andiev 
(URSS), cucerind centura mon
dială, toate marile întreceri din 
ultimii ani au fost dominate 
de luptătorul sovietic. Princi
palii favoriți ai categoriei 
+100 kg sînt europeni. în rîn
dul lor se află și deținătorul 
titlului de campion european, 
Ladislau Șimon. Ceilalți ad
versari, foarte dificili, ai cam
pionului nostru sînt Roland 
Gehrke (RDG), Boian Boev 
(Bulgaria), Hans Eichelbaum 
(RFG), Jozef Balla (Ungaria) 
și, bineînțeles, Andiev.

și Chiș — 
(runda a

7 runde: 
Ahmîlovs- 
și Bogdan 
6. Stadler 
(1),8. Hoj-

gâlea 1—0, Hie — Răducanu 
Vt—Vo (partide întrerupte), 
Ivanka — Hojdarova 1—0, Ah- 
mîlovskaia — Borisova 1—0, 
Bogdan — Polihroniade 1/2—V2» 
Worch — Gogâlea 0—l,^Teodo- 
rescu — Răducanu * *
Reicher întrerupte 
7-a).

Clasamentul, după 
1—2. Polihroniade și 
kaia 6, 3—4. Ivanka 
5v>, 5. Borisova 4, 
3‘/2» 7. Teodorescu 2 Va 
darova 2*/2 9. Reicher 2 (1). 
10—12. Hie, Gogâlea și Worch 
2, 13. Chiș l»/2 (1), 14. Răduca
nu 1 (1).

I
I
I
I
I
I
INeamțu si Sikora

avînd o întreruptă, în poziție 
egală, cu Pietrusziak. O situa
ție bună are maestrul orădean 
Fischer, ceea ce îi permite să 
aspire la un loc printre pre- 
miați. Cu un finiș slab ('A P 
în tiei partide), Iuliu Szabo a 
pierdut contactul cu plutonul 
fruntaș

Iată clasamentul înaintea ul
timelor două runde : Neamțu 
7>/i, Sikora 7 (1), Ciocâltea și 
Fischer G'A, Nacht și Lengyel 
6, Iuliu Szabo 5Vs, Pietrusziak 
și Macarie 5 (1), Ilijin 5, 
tesz 4'/s, Koposztas 4, 
Szabo 3>/a. Muller 3 (1).

I
I
I
I
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IA$I începe
„Memorialul Sadoveanu" I

Astăzi, la iași, 
international de ,__ _______
Iul Mihail Sad'oveanu". La a doua 
ediție, întrecerea reunește un lot 
valoros de jucători. în frunte cu 
marele maestru sovietic Lutikov. 
Printre oaspeți se numără de ase
menea, tinerii maeștri Popov 
(campion al R.S.S. Moldovenești) 
și Haik (campion al Franței), 
Kaikamdozov (Bulgaria), creditat 
cu un Elo de 2430 p. Horvath 
(Ungaria) și Haritver (Canada).

Din partea gazdelor participă 
maestrul internațional V. Vaisman, 
maeștrii bucureșteni T. Zi___
și S. Griinberg, precum și tinerii 
jucători P. Ștefanov, N. Doroftei 
și M. Dominte.

Turneul va fi condus de arbi
trul internațional Matei Anghel.

Iîncepe turneul 
șah „Memoria-

I
I
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I
participă

IStanciu

I
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Simbătă 10 iulie Marți 20 iulie

I

15,10 : „7 zile pînă la des
chiderea Jocurilor 
Olimpice de vară — 
ediția 1976“ — emi
siune de Anton Gro- 
man.

Duminică 11 iulie

16,05 : „Avanpremieră Olim
pică Montreal ’76“ — 
emisiune de Gabriel 
Bâdescu.

Simbătă 17 iulie

21,00 : Festivitatea de des
chidere (transmisiune 
directă comentată de 
trimisul special al 
studioului nostru de 
televiziune — Cris
tian Țopescu).

Duminică 18 iulie

15,30 :

22,10 :

Magazin sportiv olim
pic — ultimele știri, 
tele-fotografii și re
portaje filmate primi
te de la Montreal.
Montreal ’76 — ziua 
a Il-a : pregătirile 
sportivilor români, 
imagini de Ia ultime
le antrenamente, de
clarații, pronosticuri, 
programul întrecerilor 
din ziua următoare.

Luni 19 iulie

16.30 : Rezumatul întrecerilor 
din ziua precedentă : 
haltere — categoria 
56 kg ; pentatlon mo
dern — proba de scri

mă ; gimnastică —
exerciții libere fe
mei ; box — elimi
natorii ; jocuri spor
tive ; yachting ; tir. 

22,00 : Gimnastică — exerci
ții libere femei ; box 
— eliminatorii ; fot
bal ; volei; natafie — 
finalele probelor de 

100 m liber femei, 100 
m spate 
m delfin 
m liber 
lecțiuni
Miercuri 21 iulie t
Rezumatul întrecerilor 
din ziua precedentă : 
haltere — categoria 
60 kg ; lupte greco- 
romane ; jocuri spor
tive ; tir ; sărituri de 
la trambulină femei ; 
pentatlon modern — 
proba de tir; yach
ting ; gimnastică — 
exerciții libere băr
bați ; box — elimina
torii.
Gimnastică — exerci
ții libere femei pen
tru clasamentul indi
vidual compus (trans
misiune directă).

Joi 22 iulie

tion modern ; natație
— finalele probelor 
de 1500 m liber băr
bați, 
mei, 
bați, 
bați, 
mei, 
mei 
bărbați (selecțiuni în
registrate).

400
100
100
100
200

m liber fe
rn bras băr- 
m delfin băr- 
m spate fe
rn bras te

și 4x200 m liber

Vineri 23 iulie

16,30 :

22,00 :

16,30 :

22,00 :

Rezumatul întreceri
lor din ziua prece
dentă : haltere — ca
tegoria 52 kg ; tir ; 
pentatlon modern — 
proba de călărie ; 
gimnastică — exerci
ții impuse : box — 
eliminatorii : jocuri
sportive.
Gimnastică
citii impuse ; box 
eliminatorii ;

exer-

ciclism
— proba de 100 km 
pe echipe ; natație — 
finalele probelor de 
200 m delfin bărbați 
și 4x100 m mixt fe
mei (selecțiuni înre
gistrate).

22,00 :

bărbați, 200 
femei și ‘100 
bărbați (se- 
înregistrate).

16,30 : Rezumatul întreceri
lor din ziua preceden
tă : gimnastică — fi
nalele feminine pe 
aparate ; 
romane ;
categoria •«. , să
rituri de la trambuli
nă bărbați ; scrimă —

tir ; lupte greco-ro
mane ; jocuri sporti
ve; box — elimina
torii.

21,15 : Atletism — suliță fe
mei, greutate băr
bați, 100 m băr
bați semifinale, 800 
m femei semifinale, 
800 m bărbați semi
finale și 100 m băr
bați finală (transmi
siune directă).

23,00 : Gimnastică — fina
lele masculine pe a- 
parate (înregistrare).

finală și 100 m femei 
finală (transmisiune 
directă).
Luni 26 iulie

feminine
; lupte greco- 

haltere — 
75. kg ; să-

Duminică 25 iulie

16,30 : Rezumatul întreceri
lor din ziua prece
dentă : turul final

16 30 • Rezumatul întrece
rilor din ziua prece
dentă : scrimă — fi
nala masculină de 
floretă pe echipe; 
haltere — categoria 
90 kg ; jocuri spor
tive ; yachting ; că
lărie — proba de ob
stacole din concursul 
complet ; box — eli
minatorii.

22.10 : Box — eliminatorii ; 
natație — finalele 
probelor de 800 m li
ber femei, 400 m 
mixt bărbați, 200 m

22,3

23,3l

Montreal ’76 pe micul ecran

box 
ci- 
de

01,l<

01,4’

16,3C

Rezumatul întreceri
lor din ziua prece
dentă : haltere — ca
tegoria 67,5 kg ; lupte 
greco-romane ; gim
nastică — exerciții li
bere bărbați pentru 
clasamentul indivi
dual compus ; tir ; 
jocuri sportive ; scri
mă — finala masculină 

individuală la flore
tă ; sărituri de la 
trambulină bărbați : 
box — eliminatorii ; 
yachting.
Ciclism — probele 
de 1 000 m contra 
cronometru, viteză și 
urmărire individuală : 
volei ; fotbal ; gim
nastică — exerciții li
bere bărbați ; penta-

finala individuală la 
spadă ; yachting ; tir; 
box — eliminatorii ; 
jocuri sportive. 

22,00 : Jocuri sportive ;
— eliminatorii ; 
clism — probele
viteză și urmărire in
dividuală ; pentatlon 
modern — proba de 
cros ; natație — fina
lele probelor de 400 

m liber bărbați, 100 m 
delfin femei, 200 m 
liber femei și 4x100 m 
mixt bărbați ; gim
nastică — finalele fe
minine pe aparate 
(selecțiuni înregis
trate).

Simbătă 24 iulie

16,30 : Rezumatul întreceri
lor din ziua preceden
tă : gimnastică — fi
nalele masculine pe
aparate : călărie —
proba de dresaj 
concursul 
scrimă — finala indi
viduală de sabie ;

din 
complet ;

Ia lupte greco-roma
ne ; jocuri sportive ; 
box — eliminatorii ; 
tir; haltere — cate
goria 82,5 kg ; călă
rie — proba de fond 
din concursul com
plet ; sărituri de la 
platformă femei ; 
scrimă — finala fe
minină individuală 
la floretă.

21,50 : Canotaj — finalele 
feminine; jocuri
sportive ; ciclism — 
finalele probelor de 
viteză și urmărire pe 
echipe ; box — eli
minatorii ; natație — 
finalele probelor de 
100 ' ‘ ‘ 
200 
400 
200
canotaj academic — 
finalele masculine 
(selecțiuni înregis- 

23,00 : Atletism — disc băr
bați, 800 m bărbați 
finală, 400 m garduri 
finală, 800 m femei

spate femei, 100 m 
liber bărbați și 4x100 
m liber femei (se- 
lecțiuni înregistrate). 

22.45 : Atletism — săritura
cu prăjina, suliță 
băr' rți, 200 m băr
bați finală și 10 000 
m finală (transmisiu
ne directă).

Marți 27 iulie 21,0C

m bras femei, 
m bras bărbați, 
m mixt femei și 
m spate bărbați ;

16.30 : Rezumatul întreceri
lor din zisa prece
dentă : jocuri spor
tive ; box — elimi
natorii ; haltere •— 
categoria grea ; judo 
— categoria grea ; 
yachting.

22.30 : Călărie
premiu 
vidual 
(manșa

— Marele 
olimpic indi- 
de sărituri 
a Il-a) — 

transmisiune directă.

Miercuri 28 iulie

16,30 : Rezumatul întrece
rilor din ziua prece
dentă : haltere — ca

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂ Ă\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^

16,30
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Progresiil București, cîștigătoarea seriei a Il-a din Divizia B.

meciuri pierdu-

întoarcere către 
fost destul de

în

mai redus de 
te (6).

Drumul de 
prima scenă a
greu, cu numeroase obstacole. 
Clubul (președinte de onoare : 
V. Voioșeniuc ; nresedinte : C. 
Dumitrescu) și secția de fot
bal (președinte : I.
s-au străduit să ajute echioa, 
ca aceasta să aibă condițiile

Epure)

necesare desfășurării activi
tății. Odată cu promovarea, 
însă, e necesar ca eforturile să 
fie îndreptate spre perfecțio
narea jocului, pentru ca, în 
viitoarea ediție, Progresul 
București să se numere prin
tre divizionarele A cu reușite 
prestații-

P. VINTILĂ

seamă în cupă ne-am în- 
tîlnit cu cazuri — de echipe 
mari și mici — care... au fost 
liniștite că au obținut un ba
rem de puncte care să Ie pu
nă la 
sau 
pede 
să ne 
nivelului calitativ
lor chiar în zonele finale ale 
celor două întreceri cînd, dim
potrivă, normal era ca gradul 
valoric, plus coeficientul de 
angajament, să crească. Dar 
dacă îți este indiferent ce va 
face echipa ta fără tine în-

adăpost de 
că au ieșit 
din cupă, 
explicăm o

retrogradare 
cît mai re- 
Așa trebuie 
coborîre a 
al partide-

tr-un Joc de cupă și preferi 
prezența la
milial (care 
nare) sigur 
vorba de o 
și față de culorile clubului și 
față de competiție și față de 
tine însuți, pînă la urmă. Și 
situații ca acestea au existat. 
Printre cele mai recente, la 
echipele Universitatea Craiova, 
F.C. AFgeș, etc. Și-atunci, cînd

sau
nu 
nu

un eveniment fa- 
suporta o ami
că nu poate fi 
corectă atitudine

realiza printr-o 
rețineri, 
în teren, 

muncă

vedem că divizionarele A 
răsese cupa foarte rapid 
în fața unor formații care 
aveau șonse 
uităm că nu 
surprize ale 
explicația.

de victorie să 
numai „clasicele" 
cupei reprezintă

JOCURILE DE BARAJ PENTRU PROMOVAREA
IN DIVIZIA C

34 
1 toană 
Ibiție, 
■ a reușit 
mc plăcut, 
toasta s-a 
Ktrictețe a 
fului V. 
pic defen- 
bnsive. De 
lare a ju- 
| deose- 
I formații, 
bre elimi- 
bărare si 
kultor faze 
■unei ase- 
[concretizat 
i mare de 
și al celui

de
a 

dar ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• DUPĂ CUM AM MAI A- 

NUNȚAT, evidența cartonașe
lor galbene nu mai încetează 
odată cu sfîrșitul campionatului. 
Astfel, Iordănescu (Steaua) 
care a acumulat trei cartonașe 
galbene, nu va juca în prima 
etapă a noii ediții a Diviziei A.

• TABERE DE VACANȚA. 
Ca în fiecare vară și în vacan
ța mare a elevilor din acest 
an. Ministerul Educației și în- 
vățămîntului organizează două 
tabere la care vor participa cei 
mai buni juniori din unitățile

școlare.- Astfel, tabăra 
cursul republican al 
cu profil fotbal (elevi

r-grea ; 
baschet 
bulină ; 
bx — 
finală ; 
la pe 
lă ; tir 
Io — 
nigrea ; 
j plat-

21.15 : Box — semifinale ;
caiac-canoe (selecți- 
uni înregistrate).

22.15 : Atletism — triplu
salt, 1 500 m bărbați 
semifinale, 4x100 m 
femei semifinale, 1 500 
m femei finală și 
5 000 m finală (trans
misiune directă).

hifinale; 
ri de 

I— fina- 
înre-

Simbătă 31 iulie

' ciocan, 
i, 110 

finală, 
finală, 

ole fi- 
i femei 
;ransmi-

n-
smisiune

—
al tur- 

(selec- 
•ate).

mtreceri- 
prece- 

c-canoe ; 
raia fe- 
:hipe la 
u arcul; 
Dba de 
echipe ; 

te libe-

— sfer-
■ r
30 m 

lun- 
disc

bărbați 
m fe-

prece- 
lii^ere ;

; s&rimă 
echipe la 
— semi- 
îsculine ; 
nifinale ; 
iul pen- 
► 3—4 ;
[oria se-

16,30 : Rezumatul întreceri- 
prece- 

mascu- 
pentru 

judo 
ușoară ; 

lupte 
ni aseu-

lor din 
dentă : 
lin — 

locurile
— categoria 
tir cu arcul ; 
libere ; volei 
lin — finala.

21,45 : Volei feminin — fi
nala (selecțiuni înre
gistrate).

22,00 : Caiac-canoe — fina
lele (transmisiune di
rectă). în pauze — 
călărie — proba in
dividuală de dresaj ; 
hochei de iarbă 
finala (selecțiuni 
registrate).

23,30 : Atletism — înălțime 
bărbați, greutate fe
mei, 1 500 m 
4X100 
4X100
4X400 
4X400 m bărbați și 
maraton (transmisiu
ne directă).

02,00 : Caiac-canoe — ulti- 
timele finale (trans
misiune directă).

02,10 : Box — gala finală 
(transmisiune directă).

ziua 
volei 

meciul
3—4 ;

rn
m

m

bărbați, 
femei, 

bărbați, 
femei,

Duminica 1 august

14,30 : Rezumatul întreceri
lor din ziua prece
dentă : judo — cate
goria open; fotbal — 
finala ; box — finale.

22,10 : Lupte libere — turul 
final (selecțiuni înre
gistrate).

Luni 2 august

16,30 : Călărie 
premiu al 
proba de 
echipe.

20,00 : Ceremonia 
dere.

— Marele 
națiunilor, 

sărituri pe

de închi-

și con- 
școlilor 

— -------- -------- născuți
după 1 august 1961) vor avea 
loc la Bacău, între 13 si 30 Iu
lie Cealaltă tabără -------
la care vor parți„„„ 
buni juniori (născuți după 
august 1959) ------
lare șl care 
mele M.E.I. ____ _
ale F.R.F., va fi organizată In
tre 13 și 30 august la Drăgă- 
sant.

De două zile (1—24 iulie) s-a 
deschis si tabăra F.R.F de la 
Bistrița pentru care au fost 
selecționași cei mai buni ju
niori depistați cu prilejul ulti
melor trialuri, precum și cel 
evidențiați pe parcursul com
petiției „Cupa F.R.F.“.

• mîine începe „cupa de 
VARA". Duminică sînt progra
mate partidele primei etape a 
tradiționalei competiții „Cupa 
de vară", organizată de F.R.F. 
în colaborare cu A. S. Loto- 
Pronosport și Comisiile jude
țene de fotbal. La actuala edi
ție participă 30 de echipe, din 
Divizia B și C, care au fost 
împărțite în 5 grupe.

a M.E.I., 
participa cei mai 

din unitățile șco- 
au îndeplinit nor- 
corelate cu ce’.e

Mîine și duminica viitoare se 
dispută jocurile de baraj tur- 
retur, care urmează să stabi
lească cele 16 echipe care vor 
activa în ediția 1976—77 în Di
vizia C. Iată programul intîl- 
nirilor — tur și arbitrii care 
le vor conduce:

• NICOLINA IAȘI — ME
TALUL BOTOȘANI (Alex. 
Ghigea — I. Storoj și M. Fe- 
ciorescu, toți din Bacău).
• SPORTUL MUNCITORESC 

SUCEAVA — I.T.A. P. NEAMȚ 
(I. Ciolan — N. Bărbosu și T. 
Oniga, toți din Iași).

• FULGERUL P.T.T.R. VAS
LUI — PARTIZANUL BACAU 
(M. Moraru — N. Moroianu' și 
M. Marinciu, toți din Ploiești).

• Ș. N. CONSTANTA — A- 
LUMINA TULCEA (P. Silves
tru — C. Petrov și P. Enache, 
toți din Focșani).

• I.U.C. PLOIEȘTI — ABA
TORUL BUCUREȘTI (Gh. Ma- 
nole — Al. Grozavu și V. Sa- 
bău, toți din Constanța).

• CONSTRUCTORUL BRĂI
LA — DINAMO FOCȘANI (R. 
Stîncan — V. Constantinescu și 
I. Roșoga, toți

• MĂGURĂ CODLEA—FO
RESTIERUL
Pîrvescu — 
che, toți din Buzău).

• PROGRESUL PUCIOASA
— COZIA CALIMANEȘTI (M. 
Popescu — Gh. Manta și A. 
lonescu, toți din București).

• OȚELUL DR.
— MINERUL TURȚ 
fătu — E. Jivan și 
cași, toți din Arad).

• lapusul tg 
ELECTROMETAL 
POCA (O. Streng - 
și FI. Pitiș, toți din Oradea).

• LAMINORUL SLATINA — 
STEAGUL ROȘU PLENIȚA (I. 
Chilibar — Fi. Anuțescu și I. 
Răileanu, toți din Pitești).

• MECANIZATORUL SIMI
AN — NERA BOZOVICI (I.

Boroș — M, Sofronie și Ed. 
Krepil,. toți din Timișoara).

• F.I.L. ORAȘTIE 
TROLUL ȚTCLENI (I. 
A. Szilaghi și I. Miș, 
Tg. Mureș).

• ȘOIMII LIPOVA 
MINORUL NADKAG 
tar — Hunedoara, E. 
I. Barbu, ambii din Deva).

• MUREȘUL TOPLIȚA — 
CONSTRUCTORUL BISTRIȚA 
(C. Ghiță — Gh. Racz și I. 
Banciu, toți din Brașov).
• AUTOMECANICA MEDIAȘ

— C.F.K. TEIUȘ (Gh. lonescu
— H. Nicolau și M. Dobrin, 
toți din Brașov).

Primele echipe sînt organiza
toarele meciurilor — ’ —
partidele vor începe 
în caz de egalitate 
și golaveraj, după 
meciurilor tur-retur, 
lifica echipa care a marcat mai 
multe goluri în deplasare. Dacă 
nici acest criteriu nu departa
jează echipele, se vor executa 
serii de cite 5 lovituri de 11 m.

— PE
RU s — 

toți din

— LA- 
(V. Tă- 
Poka și

tur. Toate 
la ora 17. 
de puncte 
disputarea 
se va ea

Ce se poate 
luptă fără 
menajamente, 
biată de o ______
cetală în antrenamente și 
un plan de construire a jocu
lui, de ridicată competență și 
pricepere, nc-a demonstrat 
celălalt concurent al finalei, 
C.S.U. Galați. Trebuie să spu
nem că întreaga comportare a 
găiățenilor ne-a fost explicată 
și din ceea ce am văzut, am 
auzit și am simțit făcîndu-Ie o 
scurtă vizită cu cîteva ore 
înaintea finalei. Ne-am dat 
seama că toată lumea, de la 
conducere la ultima rezervă, 
măsoară lucrurile așa cum tre
buie. Nimeni nu afișa o încre
dere exagerată dar nici nu în
tâlneai figuri descurajate. In 
teren, cum am constatat toți, 
C.S.U. s-a respectat opunînd 
adversarului tot ceea ce putea 
da fiecare jucător al ei în a- 
cel moment. E condiția esen
țială a performanței actuale, 
această angajare la cea mai 
înaltă tensiune a fiecărei par
tide. La C.S.U. ea nu se pro
duce însă mecanic, ci prin- 
tr-un remarcabil spirit de or
ganizare a jocului, printr-un 
plan tactic care — se vede 
foarte clar — e de mult stu
diat și repetat. Și acum vine 
elementul care trebuie să dea 
foarte mult de gîndit clubu
rilor noastre fruntașe.
C.S.U. Galați ceea ce s-a reu
șit nu s-a reușit printr-o ma
sivă racolare de jucători, prin 
„programe de transferări". A- 
colo, la Iotul existent, s-a adop
tat cea mai potrivită idee de 
joc, s-a construit cel mai e- 
chilibrat mecanism, acolo com
petența muncii, calitatea și 
cantitatea ei au înlocuit adu
cerea unor jucători consacrați, 
soluție care — din păcate — e 
considerată încă — și, cum 
ne-am convins, cît de greșit! 
— ca exclusiva cale do for
mare a unei echipe puternice. 
Trebuie să învățăm ceva, dacă 
vrem să învățăm, din perfor
manța iui C.S.U. Galați!

fără 
du- 

neîn- 
de

La

din București).

COVASNA (V.
I. Braun și V. Ta-

— ^**********************+*********1-----------

I. BOTEANU, PITEȘTI. Evident 
la un catren sau la o epigramă 
căutăm cu deosebire poanta. Dar 
nu poate fi ignorată nici „îmbră
cămintea" 
centele etc.

A. ȘTEFAN, SF. GHEORGHE. 
„Un coleg de muncă susține că 
recordul european la săritura în 
înălțime este de 2,3o m și e de
ținut de Seniukov. Nu sînt de a- 
cord cu el". Nici eu ! Cea mai 
bună performanță a lui Seniukov 
este 2.26 m, recordul european 
continuînd să fie deținut de Bru
mei cu 2,28 m.

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REȚINEȚI ! IN VACANȚĂ

LOZUL ÎN PLIC

AL VACANȚEI

50 61 32

87 68 13

va face
12

în tară a-

LOTO

47

73

SIMBĂTĂ turi), 500 m cu start de pe Ioc 
(juniori mici), 1000 m cu start de 
pe loc (juniori mari).

Ct$TT-
72.853

în 
iulie

LĂPUS — 
CLUJ-NA- 
- T. Vass

Suplimentar din fond special
1.750.000 lei

P. GKOZA 
(FI. Logo- 
L. Marin-

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, 

ora 16 : campionatele republi
cane de juniori.

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de la ora 9,30 : campionatul na
țional pentru seniori — proba de 
viteză (semifinale și finale) ; 
campionatul municipal (seniori : 
urmărire individuală, semifinale 
și finale), viteză (juniori mari).

NORICA POPESCU. COMUNA 
BALACTU. 1. Nota lo pentru cu
noștințele dv. fotbalistice 1 2. A- 
dresați-vă clubului Universitatea 
Craiova (strada Săvinești nr. 10). 
3. Ce spun despre victoria re
purtată de echipa dv. favorită, 
Universitatea Craiova, asupra 
Stelei ? Vă interesează și ce spun 
despre tnfringerea suferită de 
craioveni în meciul de cupă cu 
C.S.U. Galați ? Am vrut doar să 
vă necăjesc puțin prin acest răs
puns, Universitatea Craiova nu- 
mărîndu-se printre echipele noas
tre fruntașe.

lor : versificația, 
Și, în orice caz

box, nici la figurat și cu atît mai 
puțin la... propriu, nu poate fi 
folosită formularea: ,,A JUCAT 
CU...". La șah, la tenis de masă 
sau la alte sporturi — da 1

Se atribuie autoturisme „Dacia 
1300“. „Moskvici 408/412“ „Skoda 
S 100“, „Trabant 601“, bani și ex
cursii.

AZI ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 4 

IULIE 1976
SE ACORDA : Autoturisme Da

cia 1300 și Skoda S 100, Excursii 
în U.R.S.S., Cehoslovacia, Jugo
slavia (pe Coasta Dalmației) și 
Anglia, cîștiguri în bani.

REȚINEȚI ! Numai variantele 
de 15 lei participă la toate extra
gerile.

Tragerea are loc mîine la Bucu
rești, în sala Clubului Finanțe 
Bănci din Strada Doamnei nr. 2 
cu începere de la ora 17,45.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 2 IULIE 1976 :

FOND GENERAL DE 
GURI : 743.029 lei din care : 
lei REPORT.

Extragerea I : 18 24 
44 19 26.

Extragerea a n-a : 1 
36 12 88 28.

Plata cîștigurilor se 
Capitală începînd din 
pînă la 2 septembrie, 
proximativ din 16 iulie pînă la 2 
septembrie 1976 inclusiv, iar prin 
mandate poștale aproximativ din 
16 iulie 1976.

MIRCEA TUREANU, ORAȘUL 
dr. PETRU GROZA. La 30 de 
grade, m-aș fi așteptat să vă in-

tereseze mai degrabă adresa unui 
înotător decît a unui hocheist ! 
Dar, facă-se voia dv. îi puteți 
scrie, deci, lui Doru Tureanu pe 
adresa clubului Dinamo : șoseaua 
Ștefan cel Mare nr. 7. sectorul 2.

A. PAULESCU, BUCUREȘTI. 
Ca simpatizant de peste 4 decenii 
al echipei Universitatea Cluj-Na- 
poca, este firesc să trăiți clipe 
de amărăciune acum cînd ,,șep- 
cile roșii" au retrogradat în Di
vizia B. Dar, de-a lungul anilor, 
echipa clujeană s-a mai aflat în 
situația de astăzi și a revenit în 
Divizia A. Deci*, nu-i sînt necu
noscute drumurile : nici cel de 
plecare, nici cel de... întoarcere !

MARIN STERIU, BUCUREȘTI.
Din 1946, cînd s-a reluat campio
natul Divizei A, în funcție de 
condițiile existente în epocile 
respective, numărul echipelor 
participante la campionatul Di
viziei A s-a schimbat în cîteva 
rînduri. Numărul cel mai mare : 
18 echipe. Numărul cel mai mic : 
12 echipe. A fost si un campionat 
cu... 13 echipe !

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
a 16 : campionatele republi

cane de țuniori.
CANOTAJ. Lacul Herăstrău, de 

la ora 7,30 : faza municipală a 
campionatului republican pentru 
seniori.

CICLISM. Velodromul Dinamo, 
de la ora 16 : campionatul na
tional pentru seniori — proba de 
viteză (serii și sferturi) ; campio
natul municipal — urmărire indi
viduală (seniori : serii și sfer-

SILVIA NICOLAU, CLUJ-NA- 
PO'CA. Sînt specialist mai mult 
în... autobuze decît. în automobile. 
Totuși, vă pot răspunde că, din
tre automobiliștii noștri, cel care 
a obținut cele mai bune perfor
manțe în anul 1975 este inginerul 
Doru Gîndu. Și este posibil ca să 
vă dau același răspuns 
sfîrșitv.1 anului 1976 !

și la

BUCU-
Schiller,

COSTEL VASILESCU, 
REȘTI. Arbitrul austriac 
care a condus meciul de fotbal 
Italia — România, ar fi trebuit să 
acorde lovitură de la 11 metri la 
atacul lui Roggi asupra lui Dudu 
Georgescu. Este o părere pe care 
am întîlnit-o și în presa italiană. 
Dar, de cînd este fotbalul, 1000 
de păreri la un 16c nu valorează 
cît o singură părere : aceea a... 
arbitrului 1

LOTHAR FASTNACHT. SA- 
VÎRȘ1N. Lui Mihai lonescu, au
torul lucrării „Fotbal — tehnică, 
stil", îi puteți scrie pe adresa..; 
ziarului nostru. Pe adresa Fede-,

rației române de fotbal (iot 
Vasile @onta și tot nr. 16) îi 
teți scrie antrenorului emerit 
loman ~ 
cărții

str.’ 
pu- 
Co- 

Braun-Bogdan, autorul 
„Fotbal... în glumă".

T. TOMA, CRAIOVA. Am da 
curs „modestelor versuri" tri
mise. dacă n-ar ii chiar atît de... 
modeste.

llustrații : N. CLAUDIU



ECHIPELE VOINȚA
Șl CONSTRUCTORUL 

SUSȚIN PRIMELE JOCURI 
ÎN C. C. E. LA POPICE

începe o nouă ediție a 
C.C.E. la popice. La startul 
acestei prestigioase competiții 
internaționale se prezintă și 
echipele Voința Tg. Mureș (f) 
și Constructoiul Galați ; 
care au cîștigat recent titlu
rile de campioane ale C 
noastre.

întrecerile actualei ediții a 
C.C.E. se desfășoară după o 
nouă formulă : în prima fază 
echipele din grupe se vor în- 
tîlni tur-retur, fiecare forma
ție beneficiind de avantajul 
terenului piopriu. Conform 
programului stabilit de... sorți, 
echipele noastre vor juca a- 
casă primul meci, după cum 
urmează : Voința Tg. Mureș
va primi replica redutabilei 
formații feminine Ferencvaros 
Budapesta iar - ■ •
Galați va avea 
pe campioana 
Vasas Papa. Ambele 
vor . avea loc astăzi 
miază (de la ora 15) și vor fi 
conduse de arbitrii internațio
nali români Al. Stoianovici și 
respectiv, F. Popescu.

(m),

tării

Constructorul 
ca adversară 

Ungariei — 
partide 

după-a-

WIMBLEDON ’76

CHRIS EVERT, PRIMA
A ACTUALEI

Azi, finala masculină
LONDRA, 2 — Se 

de sfîrșit întrecerile 
internațional de 
Wimbledon, campionat mondial 
neoficial al sportului alb, care 
a reunit la actuala ediție pe 
toți așii rachetei, aproape fără 
excepție. Vineri a fost prima 
după-amiază destinată finale
lor, cel dintîi titlu fiind acor
dat competitoarelor în proba 
de simplu feminin. A cîștigat 
americanca Chris Evert după 
o luptă dîrză și spectaculoasă 
în fața australiencei Evonne 
Goolagong-Cawley cu 6—3,

Pe parcursul aces-

apropie 
turneului 

tenis de la

4—6, 8—6.
tei aprige dispute, care a du
rat 1 oră și 55 de 
avantajul a alternat de ambele 
părți, iar în ultimul seț, spec
tatorii care au umplut pînă la - 
refuz tribunele, 'au 
mări surprinzătoare 
de scor. Decizia a 
nută de Evert abia 
giri, printr-un breack în ghe
mui al 14-lea. Campioana 
S.U.A., în vîrstă de 21 de ani,

minute,

putut ur- 
răsturnări 
fost obți- 

în prelun-

CAMPIOANA
EDIȚII
Nâstase — Borg

cucerește astfel pentru a doua 
oară mult invidiatul trofeu, pe 
care l-a mai deținut în 1974.

A doua finală, la dublu mas
culin, a fost la fel de dispu
tată. opunînd perechile Brian 
Gottfried — Raul Ramirez 
(principalii favoriți ai probei) 
și Ross Case — Geof Masters. 
A fost nevoie de cinci seturi 
și de 2 ore și 40 
pentru ca Gottfried 
să cîștige cu 3—6. 
2—6, 7—5.

In semifinalele 
dublu-mixt : Franțoise Durr, 
Tony Roche — Betty Stove, 
Frew McMillan 6—3, 6—3 ; Ro
sie Casals, Dick Stockton — 
Greer Stevens, Bob Hewitt 
6—3, 9-—8.

Programul ultimei reuniuni, 
cea de sîmbătă după-amiază, 
începe cu finala probei de 
simplu masculin în care se în- 
tîlnesc românul Ilie Năstase Și 
suedezul Bjdrn Borg. Vor ur
ma finalele de dublu femei și 
dublu mixt.

de minute 
si Ramirez 

6—3. 8—6,

probei de

TURNEUL DE CALIFICARE 
LA BASCHET MASCULIN

A inccriut turneul final al 
competiției preolimpice de bas-, 
chef masculin de la Hamilton. 
Rezultate : Mexic—Brazilia 85— 
79 (35—38) ; Iugoslavia—Olanda 
102—78 (57—38) ; Spania—Ceho
slovacia 94—89 (59—38). In ziua 
a doua se vor intîlni : Brazi
lia—Olanda, Iugoslavia—Spania 
și Cehoslovacia—Mexic.

LOTUL BOXERILOR 
POLONEZI

La J.O. de la Montreal boxe
rii polonezi vor evolua la toate 
cele 11 categorii de greutate. 
Zilele acestea federația de spe
cialitate a dat publicității nu
mele celor 11 pugiliști. în frun
tea echipei se află campionul 
european la categoria grea A. 
Biegalski. Ceilalți componenți 
ai formației sînt : H. Srednicki, 
L. Blazinski, L. Borkowski, L. 
Kosedowski, B. Gajda, K. Ger- 

E. Rubicky, 
Gortat.

R.ba, Z. Kicka, 
Fasewicz și J.

O MEDIE DE VÎRSTĂ 
RIDICATĂ

Una dintre cele mai vîrstni- 
ce echipe va fi, fără îndoială, 
cea masculină de gimnastică a 
Japoniei. Media ei de vîrstă ? 
Destul de ridicată : 27 de ani I 
Dintre componenții ei, E. Ken- 
motsu, S. Kato și M. Tsuka- 
hara au participat pentru pri
ma oară la J.O. în anul 1968, 
cu prilejul ediției 
Echipa va avea și doi 
tanți : S. Fujimoto •' 
rashi, primul fiind 
vîrstă de 26 de ani...

311 SPORTIVI 
VEST-GERMANI

Delegația R.F. Germania 
J.O. va fi alcătuită din 
sportivi. Cu excepția a 3 
cipline (baschet, volei și 
bal), R. F. Germania va 
parte la toate celelalte spor
turi. Iată cîteva loturi mai nu-

S.

mexicane, 
debu- 

îga- 
în

și Y. 
și el

la
311 

dis- 
fot-
iua

meroase : atletism — 58, cano
taj — 47. natație — 22, ho
chei pe iarbă, scrimă, yachting 
— cite 16, lupte — 15, caiac- 
canoe, gimnastică, călărie — 
cite 14, ciclism — 13. Delega
ția va fi însoțită de 125 de 
trenori, medici, masori și i 
ciali.

PURTĂTORUL 
DE DRAPEL

încă cu mult înainte de a 
cunoaște componența definiti
vă a delegației de sportivi ca
re va reprezenta Tanzania la 
J.O., Comitetul olimpic al a- 
cestei țări a precizat că dra
pelul de stat va fi purtat la 
festivitatea de deschidere de 
celebrul demifondist Filbert 
Bavi.

REPETIȚIE OLIMPICĂ 
LA CICLISM

între 7 șl 11 iulie se 
fășura una din marile 
tiții cicliste de peste 
Marele Premiu al Quebecului. 
întrecerea cuprinde 7 
dintre 
foarte 
cea de 
fășura 
Royal, 
loc competiția olimpică de șo
sea. Explicabilă, deci, prezen
ța la startul Marelui Premiu a 
echipelor olimpice ale Belgiei, 
Bulgariei, S.U.A., Angliei, O- 
landei, Italiei. Poloniei, Ceho
slovaciei si Uniunii Sovietice.

TIM SHAW 
BOLNAV ?

în timpul concursului de 
lificare al înotătorilor ameri
cani, de la Long Beach, mulți 
specialiști au fost contrariați 
de rezultatele modeste ale cu
noscutului Tim Shaw, de trei 
ori campion al lumii. Ce se 
întîmplă cu această mare spe
ranță a natației americane ? 
Răspunsul : Tim Shaw 
bolnav, fiind suferind de 
nemie acută.

Antrenorul său, Dick

an- 
ofi-

se

va des- 
compe- 
Ocean :

etape, 
anunța 
anume 

va des-

care una se 
interesantă și 
a 5-a, care se 
pe un circuit la Mont- 
același pe care va avea

ca-

este 
o a-

Joc-

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ÎNOT
(Urmore dzn nag. I)

ria succeselor cu un timp va
loros (4:35,460) la 4 X 100 m 
mixt, superior cu peste 4 se
cunde vechiului record.

REZULTATE TEHNICE. 200 
m delfin (b; : 
șui) 2:12,652 - 
H. Lucaciu (Șc. 
2:13,24, I. Miclăuș 
2:14,177, E. Aimer 
2:14,740 ; 200 m delfin (f) : Anca 
Groza (Din.) 2:21,32 — ree. na
țional, Minola Vasiliade (Din.) 
2:34,281, Văii Dragomir (Șc. 54) 
2:34,992, Irinel Pănulescu (Pe
trolul) 2:40,961 — rec. 
teg. B ; 400 ni liber 
Slavic (St.) 4:18,34, II. Neagrău 
(Cr.) 4:20,163 — rec.
A. Adam (St.) 4:25,387 ; 400 m 
liber (f) : Mihaela Costea (Din.) 
4:48,337 — rec. . . ~
niela Georgescu ^Din.) 4:51,51, 
Angela Vamoși (Cr.) 4:59,259 ; 
100 m spate (b) : A. Horvat

L. Mady (Cri- 
rcc. național, 

sp. Sibiu) 
(Dinamo) 
(Steaua)

fete ca- 
(b) : M.

juniori,

junioare, Da-

ATLEȚII DIN S. U. A
PRINTRE FRUNTAȘII

1

JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ

a

hums a precizat : „Tim oboseș
te foarte repede din cauza a- 
nemiei și din acest motiv tre
buie să stea tot timpul sub 
controlul medicului. De ase
menea, munca de pregătire 
are de suferit Sincer vorbind 
eu cred că șansele lui la J.O. 
sînt minime".

La 4 iulie se împlinesc 
200 de ani de la proclama
rea independenței S.U.A. 
Cu prilejul bicentenarului 
Statelor Unite, acum, în a- 
propierea inaugurării Jocu
rilor Olimpice de vară de 
la Montreal, ne vom amin
ti că sportivii americani au 
figurat, încă de la prima 
ediție, printre protagoniștii 
Olimpiadelor moderne.

în primăvara anului 1896 
un student al universității 
din Princeton, aflat în va
canță prin Europa, vede la 
Atena, pentru prima oară, 
cum se aruncă un disc pe 
stadion. îi place exercițiul, 
îl adoptă pe loc și după 
cîteva antrenamente devine 
primul campion olimpic al 
aruncării discului ! De alt
fel, Robert Garrett — stu
dentul american — va cîș- 
tiga și proba de aruncare 
a greutății, se va clasa al 
doilea la săritura în lun
gime și al treilea la înălți
me. Am evocat această în
tâmplare pentru a sublinia 
preferința tinerilor ameri
cani pentru exercițiile atle
tice.

La toate edițiile de pînă 
acum ale Jocurilor Olimpi
ce. delegația din S.U.A. s-a 
prezentat cu un mare nu
măr de sportivi. Așa va fi 
și la Montreal, unde ame
ricanii deplasează o delega
ție de 606 persoane, dintre 
care 440 de sportivi (care

vor concura la toate disci
plinele, cu excepția fotba
lului, voleiului, hocheiului 
pe iarbă și poloului pe 
apă). Dar oricîte discipline 
ar ataca, sportivii ameri
cani vor fi ca întotdeauna 
recunoscuți printre fruntași 
în primul rînd la atletism.

După recentele concursuri 
de selecție de la Eugene 
(Oregon), s-a format o e- 
chipă atletică mult întine
rită față de cea care a e- 
voluat la Miinchen. Se re
marcă, în rîndurile ei, 
sprinterii Harvey Glance 
(100 m) și Millard Hamp
ton (200 m), ambii in vîrstă 
de 19 ani, fiind cei mai ti
neri componenți. Mai figu
rează în selecționată : Bren
da Morehead (100 m) și 
Sheila Ingram 
ambele de 19
Parks (400 m), Kick Wohl- 
huter (800 m), Mac Wilkins 
(recordmanul lumii la arun
carea discului) și alți atleți, 
cu o medie de vîrstă de 22 
de ani. Printre veteranii 
echipei se află Jay Silves
ter (disc) — 39 de ani, 
George Wood (greutate) și 
Willie Davenport (110 mg) — 
33 de ani, Marta Watson 
(lungime) — 31 de ani, par
ticipantă pentru a 4-a oară 
la J.O. Cea mai tînără 
componentă a echipei femi
nine va fi Rhonda Brady 
(100 mg), în vîrstă de 16 
ani.

(400 m) 
ani. Maxie

Turneul interzonal de la Manila

GHEORGHIU L-A ÎNVINS PE LIUBOJEVICI
MANILA, 2 (Agerpres). — 

Turneul interzonal de la Manila 
a continuat cu runda a 14-a în 
care marele maestru român 
Florin Gheorghiu, lucind cu 
piesele negre, într-o variantă 
a apărării siciliene, l-a învins 
în 34 de mutări pe marele 
maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevici. Alte rezultate ale 
rundei : Teskovski — Browne 
1—0 ; Uhlmann — Hort re
miză ; Spasski — Tan remiză ;

Mariotii — Kavalek 1—0 ; Ha- 
randi — Panno 0—1.

în clasament conduce marele 
maestru cehoslovac Vlastimil 
Hort cu 10 puncte, urmat de 
Mecking (Brazilia) — 9,5 puncte 
și două partide întrerupte, Po- 
lugaevski (U.R.S.S.) — 9,5 (1). 
Șahistul român Florin Gheor
ghiu ocupă locul 7 cu 7,5 puncte. 
Pînă la sfîrșitul turneului au 
mai rămas de disputat 5 runde.

Turul ciclist ai Iugoslaviei

MIRCEA ROMAȘCANU PE LOCUL 3
ÎN ETAPA A 8-a

BELGRAD, 
Turul ciclist 
continuat vineri 
8-a, desfășurată pe traseul Oza- 
lia — Velenje, care s-a înche
iat cu victoria rutierului danez 
Jorgensen, cronometrat pe dis
tanța de 170 km cu timpul de 
4 h 23:55. Pe locul doi, în a- 
celași timp cu învingătorul, a 
sosit concurentul sovietic Gu- 
siatnikov, iar pe locul trei s-a

2 (Agerpres). — 
al Iugoslaviei a 

cu etapa a

ciclistul român Mircea

TURLL FRANȚEI

PE SCURT

(Din.) 61,364 — rec. național, 
I. Sveț (St.) 61,620, L. Szaka- 
dati (Cr.) 65,412 ; 100 m spate 
(f) : Carmen Bunaciu (Din.) 
67,540 — rec. național de se
nioare și junioare, E. Fuel (Șc. 
sp. Reș.) 69.891, Valeria Vlăs- 
ceanu (Petr.) 70,546 ; 200 m
mixt (b) : Z. Opritescu (St.) 
2:19,290, A. Zahiu (St.) 2:21,392, 
St. Mitu (Lie. 4 Galați) 2:23,233: 
200 m mixt (f) : Mihaela Cos- 
tea (Din.) 2:29,120 — rec. națio
nal de senioare si junioare. 
Anca Groza (Din.) 2:29,219, Ca
melia Hoțeseu 2:35,311 ; 4 X 200 
m liber: Steaua 8:30,0, Crișul 

~ Buc. 8:47,4:
(f) : Dinamo

A. Georgescu 
66,5, D. Geor-

PARIS, 2 (Agerpres). — Cea 
de-a 8-a etapă a Turului ci
clist al Franței, Valentigney — 
Divonne les Bains (220,500 km) 
a fost cîștigată 
francez Jacques 
5 h 54T1" (medie ____
km). în clasamentul general indi
vidual se menține lider belgia
nul Freddy Maertens, urmat de 
coechipierul său Pollentier la 
2'04", olandezul Kuiper la 3T6", 
francezul J. P. Danquillaume la 
3'23" și veteranul cursei Ray
mond Poulidor la 3'31". Princi
palul favorit, francezul Bernard 
Thevenet ocupă locul 11 la 
3'55".

clasat
Romașcanu, sosit la interval de
3 sec față de cîștigător. Ciclis
tul iugoslav Coloncici s-a situat 
pe locul 4 cu timpul de
4 h 24:39.

în clasamentul general indi
vidual conduce Aleksandr Ave
rin (U.R.S.S.), urmat de Frelin 
(Iugoslavia) la 2:12, Gusiatni- 
kov (U.R.S.S.) — la 3:22, Mo
rozov (U.R.S.S.) — la 4:20.
Mircea Romașcanu, primul din
tre participanții români, se află 
pe locul 8 la 5:21. Pe echipe 
conduce U.R.S.S., urmată de 
Iugoslavia — la 5:14. Astăzi se 
desfășoară penultima etapă, a 
9-a, pe ruta Velenje — Varaz- 
din (130 km).

AUTO * Cursa de 400 mile 
(643,500 km) de la Cambridge 
Junction (Michigan) a fost c.ș- 
tigată „la sprint" de David Pear
son („Mercury"), care a realizat 
o medie orară de 227,150 km, în- 
trecîndu-1 cu numai 77 de su
timi de secundă pe Cale Yarbo
rough („Chevrolet").

BOX • portoricanul A. Esca
lera și-a păstrat titlul de campion 
profesionist al lumii la cat. semi- 
ușoară, învingindu-1 la puncte, 
după 15 reprize, pe japonezul 
Buzzsaw Yamabe.

NATAJIE a La Praga, în ca
drul meciului Cehoslovacia — 
Bulgaria, înotătorul bulgar Gheor- 
ghiev a cîștigat proba de 100 m 
liber cu timpul de 53,5. Alte re
zultate : 100 m bras — Pesl (Ce
hoslovacia) 1:08,9 ; 200 m fluture
— Goly (Cehoslovacia) - -- ■ - 
200 m mixt — Mikula 
slovacia) 2:14,1; 200 m 
Mikula (Cehoslovacia) 2:14.1.

RUGBY • Federația franceză 
de specialitate a perfectat turneul 
pe care urmează sâ-1 întreprindă 
în Franța reprezentativa Austra
liei. Turneul, care va dura 5 săp- 
tămînl, va începe la 1 octombrie, 
rugbyștii australieni urmtad să 
susțină două meciuri cu echipa 
țării gazdă și o serie de jocuri 
în provincie, în compania unor 
reprezentative regionale.

TENIS • Pe terenurile clubului 
francez „Racing" au continuat în
trecerile „Cupei Europei". In op
timile de finală ale competiției : 
M.T.K. Vbros Meteor Budapesta
— Fair Play Zurich 5—4 ; Lancia
— Ealing 9—0 ; Royal T.C. (Sue
dia) — Arquebusiers (Luxem
burg) 9—0 ; C.L.T.K. Praga — 
Blau Weiss (Austria) 5—4 a A 
început turneul de la Travemiinde. 
Iată primele rezultate înregis
trate : Werner — Kukal 6—2, 
2—6, 6—4 ; Molina — Sever Mure- 
șan 6—2, 3—6, 6—4 ; Kary —
Fuhrmann 6—3, 6—4. In turul 2, 
Molina l-a eliminat cu 6—2. 6—2 
pe Meyer

2:10,1 : 
(Ceho- 

mixt —

de rutierul 
Esclassan în 
orară 37,354

TURNEUL DE VOLEI

La închiderea ediției

SELECȚIONATA IRANULUI - SELECȚIONATA 
DIVIZIONARĂ A ROMÂNIEI 2-2 (1-1)

8:42,8, Șc. 54
4 X 100 m mixt 
(Bunaciu 68,01, 
1:19,8, A. Groza 
gescu 61,07) 4:35,46 — rec. na
țional pentru echipe de club și 
reprezentativa națională, Șc. 54 
Buc. 4:55,675, Șc. sp. Reșița 
4:56,822.

DE LA BUDAPESTA
Turneul internațional mascu

lin de volei pentru tineret care 
se desfășoară la Budapesta 
a programat noi întîlniri. Iată 
rezultatele înregistrate : U.R.S.S. 
— Polonia 3—1; Bulgaria — 
România 3—1 (15—12, 16—18,
15—7, 15—12); Ungaria — Olan
da 3—1.

TEHERAN, 2 (prin telex). 
Amînată cu 24 de ore, par
tida de fotbal dintre repre
zentativa Iranului și selecțio
nata divizionară a României 
s-a disputat vineri după-amia- 
ză în fața a 80 000 de mii de 
spectatori si s-a încheiat cu 
rezultatul de 2—2 (1—1). Pen
tru formația română, această 
partidă a prezentat unele di
ficultăți ridicate de căldura ex
cesivă și de altitudinea la care 
se află capitala Iranului. în 
plus, echipa României a pre
zentat și doi debutanți : 
Colier și Manea, ambii, dar 
mai ales primul, dînd deplină 
satisfacție. Mai este de notat

faptul că fotbaliștii oaspeți au 
ratat numeroase situații favo
rabile de gol prin Manea, D. 
Georgescu și M. Sandu.

Punctele au fost marcate de: 
Bbloni (min. 3) și G. Sandu 
(min. 82) pentru România ' și 
Ilkhani (min. 40) și Nouray 
(min. 65) pentru gazde.

Iată formația selecționatei 
divizionare a României : Ră- 
ducanu — Tănăsescu, G. San
du, Sătmăreanu II, Colier — 
Dinu (min. 80 Simionaș), B6- 
loni, Mulțescu — Lucescu 
(min. 75 Anghel), D. Geor
gescu (min. 60 M. Sandu), Ma
nea.
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