
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU 
ÎN MUNICIPIUL GALATI
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a l'ăcut in cursul zilei de sim- 
bătă o vizită de lucru în muni
cipiul Galati.

Secretarul general al parti
dului a fost insolit în această 
vizită de tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Oprea, Ilie 
Verdet, Teodor Coman, Aurel 
Duma, Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
Nicu Ceaușescu și Pantelimon 
Găvănescu, membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C.

Gălățenii au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o primire 
plină de căldură, exprimindu-și 
cu putere sentimentele de dra
goste și prețuire pentru secre
tarul general al partidului. Ei 
au ținut să fie prezenti in mare 
număr in fața combinatului si
derurgic, unde a aterizat elicop
terul prezidențial. Miile de 
muncitori l-au întimpinat cu 
entuziaste urale pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dînd glas, în 
acest fel, bucuriei de a-1 vedea 
din nou în mijlocul lor pe se
cretarul general al partidului.

Exprimind gindurile și senti
mentele tuturor gălătenilor, pri
mul secretar al comitetului ju
dețean de partid. Dumitru 
Bejan, adresează secretarului 
general al partidului călduroa
se urări de bun sosit.

O gardă militară aliniată pe 
platoul din fata combinatului 
prezintă onorul. Se intonează 
Imnul de stat al Republicii So
cialiste România. Un grup de 
pionieri, copii ai siderurgiștilor 
gălăteni, oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu frumoase 
buchete de flori.

După datină, secretarul ge
neral al partidului este invitat 
să guste din piinea ospitalității 
și plosca cu vin.

Obiectivul acestei vizite de 
lucru l-a constituit, în principal, 
platforma siderurgică. De-a lun
gul aleilor combinatului, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
parcurge intr-o mașină deschi
să, împreună cu tovarășul Manea 
Mănescu — aceeași atmosferă 
plină de căldură. Mulțimea
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ESTE POSIBILA 0 RĂSTURNARE A IERARHIEI 
ÎN TURNEUL DE POLO?

• Ungaria și U. R. S. S. favorite la titlul 
olimpic • Alte șase formații mai candidează 

pentru un loc pe podium

Cel de al 17-lea turneu olim
pic de polo, care se va desfă
șura în paralel cu întrecerile de 
înot și sărituri în frumoasele 
piscine acoperite din Montreal, 
reunește în. acest an 12 forma
ții calificate după o serie de 
turnee preliminare. Acestea sînt 
U.R.S.S. — deținătoarea titlului, 
Ungaria — campioana Europei, 
Italia, Cuba, ROMANIA, R. F. 
Germania (primele șase clasate, 
în această ordine, la ultimul 
campionat mondial — Caii 1975), 
Iugoslavia — cîștigătoare a tur
neului de calificare european, 
Mexic — învingătoare la Jocu
rile panamericane, Iran — cam
pioana Asiei, Australia și Ca
nada (tară gazdă). La acestea
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muncitorilor gălăteni, venit! să-l 
salute pe secretarul general al 
partidului, aplaudă neîntrerupt, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

Cu prilejul acestei vizite, se
cretarul general al partidului a 
examinat, la fata locului, îm
preună cu cadre de conducere 
și specialiști din unele minis
tere și instituții centrale econo
mice, cu oameni ai muncii de 
la uzinele și institutele de cer
cetare și proiectare din locali
tate, modul în care decurge 
activitatea industrială ce se 
desfășoară aici, probleme ale 
bunului mers al producției, ale 
înfăptuirii sarcinilor de o deo
sebită răspundere ce revin co
lectivelor gălătene în asigura
rea cantităților sporite de fontă, 
otel și laminate pe care le re
clamă puternica dezvoltare a 
industriei românești în anii ac
tualului cincinal.

în încheierea vizitei de lucru, 
Ia sediul comitetului județean 
de partid a avut loc o amplă 
analiză cu membrii Biroului a- 
supra modului în care se înde
plinesc sarcinile planului anual 
și prevederile actualului cinci
nal. Cu acest prilej au fost re
liefate încă o dată marile răs
punderi ce revin organelor de 
partid, factorilor de conducere 
din întreprinderile platformei 
siderurgice in îndeplinirea exem
plară a sarcinilor noului plan 
cincinal. ale anului în curs. 
Secretarul general al partidu
lui a insistat asupra necesită
ții de a se imprima, pe toate 
eșaloanele, un puternic spirit de 
disciplină tehnologică și de 
muncă, respectarea strictă a în
datoririlor ce revin fiecăruia la 
locul său de producție.

Biroul comitetului județean 
de partid, membrii conduceri
lor unităților industriale gălăte
ne, prezenti la această intilnire 
de lucru, au asigurat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu că 
oamenii muncii din această 
parte a tării vor face totul pen
tru ca, prin eforturi unite, să-și 
sporească contribuția lor la 
dezvoltarea industriei, a econo
miei noastre naționale, la înflo
rirea patriei noastre socialiste.
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s-a adăugat — prin forfait-ul 
campioanei Africei — selecțio
nata Olandei, clasată pe locul 
VII la Caii. Marea absentă de 
la acest turneu este formația 
S.U.A. (a participat la toate e- 
dițiile precedente), care n-a pu
tut obține calificarea la C.M. 
din 1975 și nici la Jocurile pan
americane.

Conform regulamentului, cele 
12 finaliste vor fi înpărțite în 
trei grupe printr-o tragere la 
sorți specială care va avea loc 
în ziua de 14 iulie. Sorții vor 
repartiza, în primul rind, echi
pele cu „nr. 1“ în fiecare serie, 
adică U.R.S.S., Ungaria și Ita
lia. La al doilea scrutin vor 
participa selecționatele Cubei,

ZIAR al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU educație fizică Șl sporî

C. C. E. LA POPICE CAMPIONATELE
VOINȚA TG. MUREȘI

I Șl CONSTRUCTORUL GALAȚI
REPUBLICANE
DE ATLETISM

ÎNVINGĂTOARE in PRIMELE JOCURI ALE JUNIORILOR
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Jucînd pe arenele proprii, 
cele două reprezentante ale ță
rii noastre în C.C.E. la popice, 
Voința Tg. Mureș (f) și Con
structorul Galați (m) au debu
tat victorioase în primul tur 
al prestigioasei competiții con
tinentale. Mureșencele au în
trecut redutabila formație ma
ghiară Ferencvaros Budapesta 
(2546—2460 p.d.), iar gălățenii 
au obținut o victorie categorică 
(5535—5239 p.d.) în fața campi
oanei Ungariei, Vasas Papa.

I
că vom 
întreceri 
sațisfac- 
j ucători 

uneori

(C)
I. 

R. 
C.
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IBice — I 
Pavel — 
Lebădă -

II. Băiaș — J. 
vath 963—839, 
M. Varga 971-

I gazdele 
spec tact

• După aspectul primelor 
confruntări, cind popicarii de 
la Vasas s-au ridicat la nivelul 
gălățenilor, se părea 
asista în continuare la 
echilibrate. Dar, spre 
ția publicului, ceilalți 
români și-au dominat, 
copios, adversarii printr-o evi
dentă superioritate in tehnica 
lansării bilei, grație căreia 
Constructorul Galați a cîștigat 
în final la o diferență aprecia
bilă, 296 p.d., succes ce îi va 
ușura misiunea în returul în- 
tîlnirii. Pentru a reda o imagi
ne mai clară a evoluției scoru
lui, notăm rezultatele indivi
duale, în ordinea intrării jucă
torilor pe pistă : A. Chirilă

’ Tekan (V) 874—878, 
M. Makkai 932—887, 
■ F. Lenart 882—880, 
— A. Fodor 913—857,

J. Szabo și I. Hor- 
X. Tismănar — 

M. Varga 971—898.
După cum se poate vedea, 

' ! au demarat puternic și 
spectaculos în partea a doua a

României și R.F. Germania, la 
ccl de al treilea echipele Iugo
slaviei, Olandei și Mexicului, 
iar la ultimul formațiile Aus
traliei, Canadei și Iranului.

Competiția va debuta în di
mineața zilei de 18 iulie la cen
trul nautic Claude-Robillard cu 
partidele dintre echipele nr. 2 
(Cutia, România și R.F. Germa
nia) și cele cu nr. 4 (Australia, 
Canada și Iran), și are două 
principale favorite în disputa 
pentru titlul suprem. Este vor
ba de echipele U.R.S.S. și Un
gariei, care — așa cum reiese 
și din clasamentul alăturat al
cătuit pe baza confruntărilor 
directe dintre finaliste în ulti
mii patru ani — au dominat 
marile turnee ale polo-ului 
mondial. în. meciurile directe 
din această perioadă raportul 
de victorii este de 5—2 în fa
voarea sportivilor din Ungaria, 
dar formația sovietică a dove
dit că este excelent pregătită 
în acest an. în schimb, pentru 
cel de al treilea loc pe podium 
vor lupta nu mai puțin de 6 
reprezentative între care dife
rențele de valoare sînt, practic, 
greu de sesizat. Acestea sînt, 
dacă le luăm în ordinea clasa-

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

Cezar Lebădăjocului, tînărul 
obținind un rezultat de valoare 
mondială, iar proaspeții cam
pioni ai lumii la proba de pe
rechi — Iosif Tismănar și Ilie 
Balaș — și-au onorat cartea de 
vizită acționînd cu precizia de 
metronom care i-a consacrat în 
arena internațională. Meciul a 
fost condus de arbitrul interna
țional F. Popescu.

• Voința Tg. Mureș a luat 
un start bun, primele sale 
schimburi — Elisabeta Albert 
și Ildiko Szasz — reușind să-și 
depășească clar adversarele. în 
continuare însă, oaspetele au 
opus o dîrză rezistență și au 
confirmat înalta lor clasă, ce- 
dînd în fata unei echipe care 
a depus mari eforturi pentru 
a se impune. Arbitrul interna
țional Al. Stoianovici a condus 
următoarele formații : Elisabe
ta Albert (V) — Judith Gazdag 
(F) 436—382, Ildiko Szasz — 
Eva Varnai 422—398, Ana Ja- 
noși — Ibolyia Szilasi 436—431, 
Elisabeta Neugebauer — Ange
la Nemeth 389—393, Minodora 
Chețan — Rozalia Nemeth 
418—419, Maria Todea — Erz- 
sebet Sallai 445—437.

„CUPA DINAM0“ LA SCRIMĂ

SPORTIVII ROMÂNI PE PRIMELE LOCURI
în timp ce loturile olimpice 

își fac bagajele pentru Olim
piada de la Montreal, cîteva 
din speranțele pentru viitoare
le J. O. au avuit încă un prilej 
să ia parte la un concurs îna
intea vacanței.

Astfel, tînăra secție de seri

Mihai Frunza (stingă) finalizează un atac în asaltul cu May
(Dynamo Berlin)

mă a clubului’ Dinamo Bucu
rești a luat o inițiativă lăuda
bilă, ca în această perioadă de 
...acalmie pentru cei ce rămîn 
acasă, să instituie „Cupa Dina
mo" (prima ediție s-a disputat 
in 1975), care tinde să devină 
tradițională. Deocamdată este o 
intilnire internațională bilatera
lă, cu Dynamo Berlin (R.D.G.) 
dar care, sperăm, se va extinde 
în următorii ani. Au fost in
vitați și sportivi ai clubului 
Progresul București (la proba 
de sabie).

Concursul a avut un nivel 
-tehnic destul de ridicat, lucru 
normal dacă ne gîndim că au 
fost prezenți pe planșe cîtiva 
dintre sabrerii pregătiți cu lo
tul olimpic (Frunză. ' Oancea, 
Pantelimonescu), iar la floretă 
fete am văzut evoluind cîteva 
dintre trăgătoarele eșalonului 
fruntaș.

în prima zi a întrecerii, 
sîmbătă. s-au disputat probele 
individuale, aitit la sabie cit și 
la floretă fete. La băieți au in
trat în finală, datorită prestați-

Cei mai buni atleți juniori 
din țară, aflați în fața unui 
bogat sezon internațional, s-au 
întrecut sîmbătă și duminică pe 
stadionul Republicii în cadrul 
finalelor campionatelor naționa
le.

Cu foarte puține excepții, re
zultatele înregistrate în cele 
două zile de concurs nu spun 
prea mare lucru, nici măcar 
pentru categoria de vîrstă a 
competitorilor. Luînd ca termen 
de comparație recordurile re
publicane, se poate constata că 
în. majoritatea probelor perfor
manțele cîștigătorilor se află 
destul de departe de rezultatele 
maxime. S-a egalat un singur 
record de juniori I —■ Mihaela 
Stoica, 13,6 la 100 mg, iar Mar
cel Bogdan (ambii Șc. sp. de 
atletism) a reușit Să corecteze pe 
cel al juniorilor II —14,5 la 110 
mg. Am avut, totuși, prilejul 
să notăm cîteva nume noi, de 
tineri talentați, cu mari posibi
lități de afirmare : Sorin Mono- 
ranu. Constantin Halichlas, Eu
genia Baciu Maria Radu, Otill»

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

ilor bune, Frunză (care a și 
reușit să cticerească trofeul), 
Oancea și Pantelimonescu. 
Dintre trăgătorii oaspeți cel 
mai bine s-a prezentat Frank 
Hbltye. El s-a calificat în finală, 
ocupînd la mare luptă locul 2. 
La echipe, în ziua a doua a

Foto : S. BAKCSY

concursului, a cîștigat detașat 
Dinamo I, dar trebuie să re
marcăm tînăra formație Pro
gresul București (Gh. Mocanu, 
V. Mocanu, FI. Stănescu și FI. 
Chiculiță) care a- învins pe Dy
namo Berlin cu 9—5. La floretă 
fete, în concursul individual, 
s-au desprins Viorica Țurcan, 
Aurora Crișu și- Mariana Osta- 
fi. în întrecerea pe echipe, unde 
Dinamo a aliniat ca și la bă
ieți două garnituri, se prevedea 
o victorie comodă a primei for
mații, dar în ultimul meci cu 
Dynamo Berlin, după ce flore- 
tistele noastre au condus cu 
7—1, apoi cu 8—3, ele s-au vă
zut egalate, victoria revenin- 
du-le, totuși, la tușe.

Clasament : individual — flo
retă fete : 1. Viorica Țurcan (Di
namo București) 5 v, 2. Mariana 
Ostafi (Dinamo Buc.) 4 v. 3. A- 
urora Crișu (Dinamo Buc.) 3 V,

Nicoleta ALDEA

(Continuare în pag. 2-3)



EVOLUȚIILE ÎNOTĂTOARELOR AU DAT CULOARE
NAȚIONALELOR" DE SENIORI- - - - - - - - - - - - - - - - - -

(a rin cil Dunaciu printre cele mai bune junioare
din Europa la 100 m și 200 ni spate

Campionatele naționale ale 
înotătorilor, recent încheiate 
în piscina Dinamo din Capi
tală, au oferit atîț sportivilor, 
antrenorilor, cit și celor pre- 
zenți în tribune o serie de sa
tisfacții, care în mod neîndo
ielnic vor contribui la dezvol
tarea continuă a acestui sport, 
la alinierea sa — sperăm — 
într-un viitor nu prea înde
părtat în rîndul disciplinelor 
care prilejuiesc obținerea unor 
succese și pe plan interna
țional.

Avînd de această dată — 
prin grija lăudabilă a organi-, 
zatorilor — condiții foarte 
bune de concurs, campionii și 
recordmanii țării și, alături 
de ei, o serie de tineri talen- 
tați s-au lansat într-o verita
bilă cursă de autodepășire, 
exprimînd posibilități reale de 
a se afirma puternic în spor
tul pe care l-au îndrăgit.

Ca de obicei, în ultimele con
cursuri cu caracter intern 
înotătoarele au fost cele care 
au dat tonul într-un veritabil 
recital încheiat cu 34 de 
corduri naționale. Putem 
firma acum, fără teama 
a greși, că la această

1:07,0 și 
medalii.

2:23,0,

re- 
n- 
de 

oră 
înotul românesc dispune de o 
serie de tinere sportive deose
bit de talentate, ambițioase 
caie, pregătite cu multă grijă, 
ar putea ajunge la o deplină 
consacrare în marile competiții 
internaționale. Performantele 
lor, obținute după o pregătire 
intensă (75 km parcurși săptă- 
mînal în repetări cu pauze 
din ce în ce mai scurte), cu 
sase săptămîni înaintea mari
lor examene ale anului (Cam
pionatele europene de juniori, 
Cupa Europei și Balcaniada) 
sînt de un bun augur pentru 
perspectivele natației noastre. 

Carmen Bunaciu (15 ani) și 
Mihaela Costea (16 ani), am
bele eleve la Școala nr. 54 
din București dar reprezen- 
tînd clubul Dinamo (antrenoa- 
re Cristina Șoptereanu) vor 
rămîne în istoria înotului nos
tru ca performerele ediției ’76. 
Prima a adăugat curselor sale 
într-un procedeu spate curat 
din punct de vedere tehnic 
mai multă forță, un ritm 
crescut și a progresat specta
culos : de la 1:10.4 (în 1975) 
la 1:07,54 pe 100 m și de la 
2:32,7 la 2:24,97 pe 200 m. în 
acest moment ea nu mai este 
precedată pe listele celor mai 
bune înotătoare, care ar putea 
lua startul la campionatele e- 
uropene de juniori, decît do 
sportivele Antje Stille (fostă 
recoidmană mondială), Danie
la Beier, Liane Stier din R D. 
Germană (dar numai două 
dintre acestea vor putea con
cura la Oslo) și Gabriela Ve- 
rraszto din Ungaria. După pă
rerea noastră pînă în luna 
august Carmen Bunaciu ar 
putea coborî pe distanțele

respective sub 
vizînd una din

Un impresionant salt 
tiv a înregistrat la 
campionate și Mihaela Costea, 
descoperită de prof. Gh. Di- 
meca (actualmente antrenor 
în noul centru de la Baia 
Mare). Sportiva dinamovjstă a 
cumulat cel mai mare număr 
de titluri individuale (patru) 
la această ediție, dovedind 
multiple calități. Ea este pri
ma înotătoare din țară 
parcurge 800 m liber în mai 
puțin de 10 minute (un pro
gres de aproape 20 de secun
de fată de 1975), dar nu acest 
lucru a impresionat cel mai 
mult pe specialiști. în ultima 
reuniune, Mihaela a reușit să 
întreacă, în mai puțin de 40 
de minute, două campioane și 
recordmane, ambele de aseme
nea aflate într-o formă bună. 
Mai întîi pe Daniela Geor
gescu pe distanța de 400 m 
liber, iar apoi pe Anca Groza 
(prima ei înfrîngere în țară 
după mai mulți ani), după o 
cursă frumoasă, pe 200 m 
mixt. Un tur de forță pentru 
care Costea merită felicitări 
Cît privește performanta obți
nută în întrecerea tetratlonis- 
telor (2:29,12, superioară cu 
două secunde vechiului record), 
aceasta trădează marile posi
bilități ale noii campioane 
care înoată corect (si bine) în 
procedeele craul, spate, delfin 
dar mai are de lucrat pentru 
corectarea brasului. Cînd va 
reuși acest lucru, bucureștean- 
ca se va apropia simțitor de 
2:20,0 (la 200 m) și 5:00,0 (la 
400 m), granițe ale consacrării 
pe plan mondial.

Și la această ediție Anca 
Groza, acum decană de vîrstă 
(20 de ani) a înotătoarelor, 
și-a confirmat valoarea ridi
cată cu noul record la 200 ro 
delfin (2:21,32), de foaite bun 
nivel european. De Ia ea însă 
toată lumea așteaptă acum 
rezultate sub 65 de secunde pe 
„sută" și sub 2:20,0 pe 200 m, 
care ar situa-o printre cele 
mai bune specialiste din lume 
ale delfinului. O frumoasă 
surpriză (cu record național 
obținut în serii) ne-a oferit 
și Camelia Hoțescu, care ră- 
mine brasista „nr. 1“ a țării, 
în tehnica ei, noua sa antre- 
noare (Cr. Soptereanu) nu a 
schimbat prea mult; în 
schimb, ritmul în cursă a cres
cut mult și aceasta ar putea-o 
duce și la rezultate superi
oare ultimului record (2:45,20) 
în sfîrșit, Daniela Georgescu 
s-a mai apropiat cu un pas 
(60,92) de cele 60 de secunde 
pe 100 m liber. Sprintera nr. 
1 a țării are suficientă viteză 
(27,0 pe 50 m) pentru o cifră 
spectaculoasă, așa că totul va 
depinde de pregătirea ei în 
continuare.

callta- 
aceste 

i»

care

Daniela Georgescu, cea mai 
rapidă sprinteră (60,97 — 100 m 

liber) a țării

în încheierea rîndurilor d» 
față, cîteva mențiuni și pen
tru tinerele Vali Dragomir 
Ligia Anastasescu, Renato 
Lulay, Viorica Rusu, Edit Puel 
Irinel Pănulescu, Valeria Vlăs. 
ceanu, Andrea Steriu, Mari
ana Marin și Mariana Paras- 
chiv, care au contribuit la 
reușita acestei ediții. (A. V.).

-n

TUR DE ORIZONT OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

mentului amintit, Italia, Iugo
slavia, Olanda, România, R.F. 
Germania și Cuba. Oricare din
tre acestea poate ajunge pe lo
cul trei în clasamentul final, 
dar... și pe locul opt, inversînd 
actuala ierarhie. Totul va de
pinde de forma pe care o va 
atinge fiecare echipă la „ora 
H“, dar și de tragerea la sorți.

tului, doar primele două clasa
te în. fiecare serie vor continua 
disputa în turneul pentru 
locurile 1—6 (unde nu vor 'con
ta rezultatele din grupe). Două 
din cele șase formații vor con
tinua întrecerea în eșalonul se
cund (locurile 7—12).

Cu ce șanse pleacă la Mont
real cei 11 poloiști români ? 
Mai întîi să consultăm palma
resul jocurilor directe ale Româ-

palmares

Vom sublinia acest lucru pen
tru că, tot potrivit regulamen-

niei cu toate celelalte finaliste 
în ultimii patru ani :

ROMANIA — UNGARIA 12 2 0 10 42—75
— U.R.S.S. 7 0 1 6 35-47
— ITALIA 6 0 1 5 25—32
— IUGOSLAVIA 9 4 2 3 42—41
— R.F. GERMANIA 6 2 1 3 25—27
— OLANDA 11 6 1 4 46—39
— MEXIC 2 1 1 0 7— 6
— CUBA 6 3 0 3 34—29
— AUSTRALIA 3 3 0 0 21—13
— CANADA 1 1 0 0 6— 3

TRAGERILE LA SORTI PENTRU C. E. I 
IDE TENIS DE MASA-JUNIORI

La federația de specialitate 
au sosit listele oficiale cu tra
gerile la sorți ale Campionate
lor europene de tenis de masă
— juniori, care vor avea Ioc 
între 11 și 18 iulie la Modling, 
o localitate aflată la aproxima
tiv 15 km de Viena. Tragerile 
la sorți plasează echipa de ju
niori a țării noastre (Cristinel 
Romanescu, Simion Crișan și 
Iosif Bohm) în grupă cu e- 
chipele Iugoslaviei, Danemarcei 
și Luxemburgului (8 grupe — 
26 de echipe), junioarele (Lia
na Mihuț cu Maria Păun sau 
Simona Petrescu) au ca parte
nere de grupă sportivele din 
Luxemburg și Grbcia (8 grupe
— 23 de echipe), în timp ce la 
echipe-cadete (la băieți nu 
concurăm) sportivele noastre 
(Eva Ferenczi, Crinela Sava) 
sînt în grupă cu jucătoarele din 
Italia (7 grupe — 27 de echi
pe).

în proba de simplu-juniori 
Cristinel Romanescu se va în- 
tîlni în primii 16 cu Danielson 
(Suedia), de care va trebui să 
treacă pentru a intra în semi
finală cu Nolten (R.F.G.), al 
doilea favorit pe tabel. La sim- 
plu-fețe Liana Mihuț va avea 
ca adversară de valoare, în pri
mele 16. pe suedeza Ernvall,

iar în .primele 8 pe Fabri 
goslavia), a treia favorită 
tabel, pentru a intra în semi
finală. La dublu-băieți Roma
nescu va juca alături de Hassa
nov (Bulgaria). Pentru a intra 
în semifinală ei vor trebui să 
treacă. în primii 8, de Franklin, 
Tegner (Suedia). Ca să se poa
tă califica în semifinala de du- 
blu-fete, Mihuț — alături de 
Stromwall (Suedia) — va în- 
tîlni în lupta pentru primele 
8 locuri pe surorile Germiat 
(Belgia) — vicecampioane eu
ropene. în proba de dublu-mixt 
Mihuț, Romanescu se vor în- 
tîlni în turul doi cu sovieticii 
Bașcikutova — Solopov. în 
sfîrșit, la cădeți, Eva Ferenczi 
are pe tabelul de simplu pe 
Bașcikutova (U.R.S.S.), Crinela 
Sava are ca principale adver
sare pe Hrachova (Cehoslova
cia) și pe Bolvari (Ungaria), în 
timp ce Zsolt Bohm va trebui 
să treacă de sovieticul Ovcia- 
rov, pentru o eventuală semi
finală cu suedezul Persson.

Lotul jucătorilor noștri de te
nis de masă își 
pregătirile 
trenorului 
neth și a 
Băcioiu.
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CAMPION A TELE REPUBLICANE DE A TLETISM ALE JUNIORIL OR i
(Urmare din pag. I)

Șomănescu, Cornelia Moise, E- 
lena Sandu, Viorica Bobuțan, 
Felicia Antoniac și Toma Băni
șor, care pot ajunge în scurt 
timp, bine îndrumați, adevărați 
performeri.

REZULTATE TEHNICE: BĂ
IEȚI : 100 m : S. Vădu
va (Dinamo) 10,5, B. Bunta 
(C.A.S.U. Timișoara) 10,5 I. Ță
ran (Unirea Alba Iulia) 10,5, C. 
Antonescu ' ................* ~
400 m : S.
man) 48,4, v-, ougi uav, x. .jk,— 

viei Arad) 49.0. D. Bigu (Dina
mo) 49,3 ;

m :

(C.S.P. Ploiești) 10,5; 
Monoranu (C.A. Ro- 
C. Sagi (Lie. I. Sla-

L. Smeu
Ionete (Jiul) 

(Chimia Tr.
110 mg : M. 

atletism) 14,5 
II. S. Floroiu 
Muscel) 14,6,

1 500 m :
(Farul) 3:50.0, E. 
3:50,4, P. Puran 
Măgurele) 3:50.5 ;
Bogdan (Șc. sp. 
— record juniori 
(L.C.E A. C-lung
V. Rizea (Lie. I. L. Caragiale 
Ploiești) 14.6 ; greutate : I. Pop 
(Metalul) 14.26 m, S. Tirichiță 
(Șc. sp. atletism) 14,26 m, M. 
Constantin (Progresul) 14,05 m ; 
înălțime : Al. Papi (C.S.M. Baia 
Mare) 2,04 m, Z. Mathe (Trac
torul Tg. Secuiesc) 2,00 m, A. 
Rus (Lie. N. Bălcescu Cluj-Na- 
poca) 2,00 m : triplusalt : R. 
Cercel (Lie. 2 Rm. Vilcea) 15,34 
m, M. Mihail (Lie. N. Bălcescu 
Craiova) 15.16 m. H. Trușcu- 
lescu (Viitorul) 14,82 m ; prăji
nă : M. Neagu (C.S. Școlar) 4,20 
m ; suliță : D. Vacant (C.A. Ro
man) 62.86 m. D. Căpățînă (Șc. 
sp. Ploiești) 62 28 m, V. Bonți- 
dean (.,U“ Cluj-Napoca) 59,84 
m ; 2 000 m ob. : Gheorghe
Neamțu (Prahova PI.) 5:46,6 ;

decatlon (disputat joi și vineri): 
C. Halichias (Șc. sp. Ploiești) 
6 739 p, A. Cocor (Șc. sp. 1 
C-ța) 6 184 p, Z. Zaleszak (Șc. 
sp. Oradea) 5 816 p ; 4 x 100 m : 
Liceul N. Bălcescu Cluj-Napo
ca 42,9 ; 200 m : S. Văduva (Di
namo) 21,8, S. Floroiu (L.C.E.A. 
C-lung Muscel) 21,8 ; 5 000 m : 
T. Bănișor 
14:55,4 ; *
(Șc. sp.
4 x 400
800 m : 
FETE : 
mănescu 
ria Musteață 
sebeș), 11,8, Minodora Pluteanu 
(Șc. sp. Drăgășani) 12,2 ; 400 m : 
Eugenia Baciu (C.S. Brăila) 
55,7, Viorica Bobutan (C.S. Bo
toșani) 56,3, Maria Lăzăreanu 
(Lie. 2 Deva) 56,6 ; 1500 m : 
Antoaneta Iacob '
4:24,2, Maria Radu (Lie. N. Băl
cescu Craiova) 4:28,5, Elena E-

(Șc. sp. Buzău) 
lungime : V. Costache 

atletism) 7,48 m ; 
m : Dinamo 3:19,2 ; 
L. Smeu (Farul) 1:52,5.
109 m : Otilia So- 

(Steaua) 11,8, Ma- 
(Șc. sp. Caran-

sp.

(Olimpia)

nache (Șc. sp. Galați) 4:31,0 ; 
400 mg : Elena Sandu (Steaua) 
62,0, Nicolela Mutu (Șc. sp. O- 
limpia Craiova) 62,4. Tamara 
Deliu (Șc. sp. Olimpia Craiova) 
62,6 ; lungime : Gina Panait 
(C.S. Brăila) 6,10 m. Cornelia 
Moise (C.S. Brăila) 5,92 m, Co
rina Tifrca (Lie. 2 Brașov) 5,80 
m ; disc : Elena Anghel
(L.C.E.A. C-lung Muscel) 43,86 
m ; 4 x 100 m : Șc. sp. Olimpia 
Craiova 48,9 : 3000 m : Felicia 
Antoniac (Șc. sp. Focșani) 
10:06,0, Maria Radu (Lie. N. 
Bălcescu Craiova) 10:19,4 ; 200 
m : Maria Mustață (Șc.' sp. Ca
ransebeș) 24,5, Otilia Șomănescu 
(Steaua) 25,0 ; 100 mg : Mihaela 
Stoica (Șc. sp. atletism) 13,6 — 
record egalat ; suliță : Brigitte 
Brenner (Șc. sp. Șoimii Sibiu) 
44,04 m ; 4 x 100 m : Șc. sp. 
Olimpia Craiova 3:55,0 ; 800 m: 
Viorica Bobuțan Boto
șani) 2:10,0.

I
I
I
I
I
I
I

toci

Loch

UI 
Loci

Loct

Ac 
cele 
cîte 
lor 
cifră 
afirn 
aces’ 
reștt 
și E 
zat 
victe 
pute 
vict< 
A.S. 
clas; 
avîn 
mari 
țul I

nam

MONTREAL ’76
trecînd peste acest prim și di
ficil obstacol, poloiștii români 
nu se vor mulțumi doar cu si
tuarea în* rîndul primelor șase 
echipe din lume ci vor lupta 
cu toate forțele și ambiția de 
care dispun — și pe care ne-au 
dovedit-o în mai multe rînduri 
— pentru un loc cît mai înalt 
pe scara marilor valori. Le-o 
dorim din toată inima celor 11 
sportivi care s-au pregătit cu o 
deosebită rîvnă în ultimele 
luni pentru marea confruntare 
de la Montreal.

Sosire „la fotografie" în finala de 100 m a băieților. Cîștigă S. 
Văduva (al treilea din stingă). Foto : I. MIHAlCĂ

SE CUNOSC ECHIPELE PROMOVATE 
ÎN DIVIZIA A

12 echipe feminine și tot a- 
t.îtea masculine s-au întîlnit 
vineri și sîmbătă la Mangalia 
(seria Sud) și Brașov (seria 
Nord) în actul final al campio
natului republican de calificare. 
Dacă Voința Ploiești, Dacia 
Ploiești și Voința Tg. Mureș au 
reușit să acumuleze maximum

DE POPICE

IN AUTOTURISME
pozitiv),are un

Șl BANI LA
Potrivit datelor de mai sus, 

echipa română ar avea șanse 
să depășească fie Iugoslavia, 
Olanda sau Mexicul (în fata

cărora
ca adversară directă pentru ob
ținerea calificării în turneul fi
nal. Dar sîntem convinși că,

CÎȘTIGURI

LA SCRIMA
(Urmare din pag. I) (Dinamo Buc.)

Marin (Dinamo Buc.) .1 v,
Michere (Dinamo Buc.) 

floretă fete : 1.

„CUPA DINAMO“
monescu 
Dumitru 
6. Mihai 
0 v ; echipe ______ ___ _  _.
Dinamo I (Crișu, Ostafi, Țurcan, 
Băcioi, Gîrbea), 2. Dinamo H, 3. 
Dynamo Berlin ; sabie : 1. Dina
mo I (Frunză, Pantclimonescu, 
Oancea, D. Marin), 2. Dinamo II, 
3. Progresul București, 4. Dynamo 
Berlin.

4. Adriana Bâcioi (Dinamo Buc.). 
1 v, 5. Sabine Conrad (Dynamo 
Berlin) 1 v, 6. Ellsabeta Doară 
(Dinamo Buc.) 1 v ; sabie : 1. 
Mihai Frunză (Dinamo București), 
5 v, 2. Frank Holtye (Dynamo 
Berlin) 3 v, 3. Emil Oancea (Di
namo Buc.) 3 v, 4. Ion Pantell-

NUMAI
CINE

JOACA
POATE

CIȘTIGA !

de puncte în urma celor două 
jocuri susținute, în schimb pen
tru celelalte locuri fruntașe s-a 
dat o aprigă luptă, decisă abia 
în final.

CLASAMENTELE FINALE 
(Mangalia) : feminin — 1. Vo
ința Ploiești 12 p (4546 p.d.), 2. 
Nicolina Iași 8 p (4346), 3. Vo
ința Roman 8 p (4337), 4. Da
cia Ploiești 8 p (4305), 5. C.C.M. 
București 4 p (4094), 6. Carpați 
Brașov 2 p. (3852), masculin —
1. Dacia Ploiești 12 p (10 028),
2. Tehnometal 
(9909), 
(9902), 
(9 678), 
(9 556), 
(9 339) ; (Brașov) feminin — 
Textila Timișoara 11 p (4 670), 
2. Electromureș Tg. Mureș 9 p 
(4 548), 3. Record Cluj-Napoca

(4 501), 4. Aurul Baia Mare 
(4 409), 5. Șoimii Baraolt 
(3 968), 6. Geamul Mediaș 

(3 904), masculin — 1. Vo- 
Tg. Mureș 12 p (10 423),

2. Unio Satu Mare 10 p (10 086),
3. Voința Lugoj 8 p (9 948), 4. 
Chimica Tîrnăveni 6 p (9 906), 
5. Fulgerul Baia Mare 4 p 
(9 763), 6. Industria sîrmei C. 
Turzii 2 p (9.554). Primele două 
echipe din fiecare clasament au 
promovat în Divizia A dc po
pice.

I. CIOBOATĂ și C. GRUIA 
— corespondenți

Odorhei 9
3. Carpați Sinaia 9
4. Laromet Buc. 6

5. Recolta București 4
6. Viitorul Bacău 2

o.

5.
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DIVIZIA

CAMPIONATUL VĂZUT DIN CELE 18 TABERE

S.A. TG. MUREȘ,
PIONATULUI PRECEDENT

■urna
I vor 
■iilor
I. Tg. 
pmâ-
Iden- 
aed^t 
lamo- 
Li un 
bioni- 

for- 
a de-

trei după o luptă îndîrjită, 
dar și în cazul ei, există re
proșuri. Cauza principală pare 
să fie momentul startului, a- 
colo unde ambele team-uri au 
pierdut lungimi apreciabile. 
Și cînd spunem aceasta, ne 
gîndim la primele patru etape 
ale ultimului campionat, cînd 
Dinamo s-a aflat pe locul 17, 
și la debutul primăverii etnd 

mediocrita-

Campionatul recent încheiat 
oferă tehnicienilor și conducă
torilor de cluburi numeroase 
subiecte de discuție menite să 
fixeze parametrii reali ai com
petiției. Mai exact spus, cifrele 
furnizate de maratonul celor 34 
de etape, diversele observări 
făcute de la un meci la altul 
pot să faciliteze emiterea unor 
judecăți de valoare, în ciuda 
existenței acelui procent de re
lativitate a aprecierilor care 
guvernează sporturile lipsite de 
măsurători în centimetri și se
cunde.

în această idee, am găsit că 
e bine să facem un sondaj de 
opinii pe tema : CE APRE
CIERI PUTEȚI FACE ASUPRA 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI 
A, RECENT ÎNCHEIAT ?

Răspund 14 
conducători de

antrenori și 
cluburi :

4
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A.S.A. a căzut în 
tea clasamentului.

Acest moment 
ratat reprezintă, 
rînd, o problemă 
Dinamo a început campiona
tul la Cluj-Napoca cam satu
rată. A.S.A. a pornit, în retur 
asigurată de victoria în tur 
Ia Petroșani. Carențele morale 
aveau să fie amplificate și de 
indisponibilități de durată 
sau trecătoare și de lipsa de 
formă a unor „pioni" impor
tanți. Pe lingă lunga absență 
din retur a lui Sătmăreanu II, 
Dinamo a mai avut și han
dicapul unor achiziții sub cota 
cerințelor lotului. Șt. 
Dragnea (care nici n-a 
Bucurescu și, apoi, D. 
aflîndu-se sub forma foștilor 
titulari. A.S.A. a resimțit lipsa 
unui vîrf viguros, de unde și 
numărul mic de goluri (16) 
care l-a desemnat pe golgete- 
rul echipei (Pîslaru, în multe 
meciuri mijlocaș). Adevărata 
analiză a ultimului campionat 
al echipelor Dinamo șl A.S.A. 
nu poate exclude, însă, și slă
biciunile unor „piese grele" și 
nici prestația mai slabă a lui 
Dudu Georgescu (în pofida 
celor 31 de goluri marcate), 
„stingerea" lui Dumitrache, 
inconstanța lui Fazekaș și e- 
rorile în lanț ale apărării mu
reșene, care a primit prea 
ușor atîtea goluri. Cum nu 
poate fi omisă nici contribu
ția „veteranilor", veșnic tineri, 
Lucescu, R. Nunweiller, N. 
Naghi, cei care au reprezentat 
„axa" morală pentru stabili
zarea valorică a mai tinerilor 
și taientaților Vrînceanu, Cus- 
tov, Lucuță, Onuțan, ~ 
și Marton.

Dinamo și A.S.A., 
chipe diferite ca stil, 
multe puncte comune 
luția lor sinuoasă din ultimul 
campionat. Și ambele au avut 
marea putere morală ca în 
final să forțeze ritmul, pentru 
a-și onora blazonul (cazul di- 
namoviștilor) sau pentru a 
urca pe podium. Iar demnita
tea unor jucători de valoare 
cum sînt Lucescu, Dinu, R. 
Nunweiller, D Georgescu, G. 
Sandu, Cheran. Ștefan, Do- 
brău, Boloni, Hajnal, Fazekaș, 
N. Naghi, Pîslaru și alții poate 
reprezenta punctul de 'sprijin 
al speranțelor noastre pentru 
Cupa U.E.F.A., unde vrem ca 
ambele echipe să reușească 
cel puțin a păși înainte.' Pen
tru că, și în Dinamo și în 
A.S.A. Tg. Mureș, sîntem în
dreptățiți să investim încre
derea noastră în drumul spre 
consacrarea internațională a 
fotbalului românesc.

al startului 
în primul 
de psihic.

Naghi, 
jucat!), 

Nicolae

Both II

două e- 
au avut 
în evo-
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It primele 
lovarea în 
lea duminică 
Lidele retur. 
Eultațvle in
terul ■"> PTTR 
I Bacău 2—1 
Itanța — A- 
ko (3—0) ; 
f Suceava — 
l 1-0 (1—0);
— ► Construc- 
'(2—1) ; Con-
— Dinamo

t fost comu- 
idenții: M.

I. Mîndres- 
[. Baltag,

• EMERICH
— Steaua) : „1 
de vedere, acest 
pentru care cu toții am muncit 
enorm pentru a-1 cîștiga, ne-a 
dat posibilitatea verificării ca
pacității echipei, fixării unei 
idei de care, în continuare, mai 
are nevoie (de finisare și per
fecționare). Pe planul întrece
rilor, trebuie să subliniez, s-a 
înregistrat o îmbunătățire a 
ceea ce numim în limbaj spor
tiv „apărarea șanselor" de că
tre echipe. Cîteva observații 
negative se impun : unele for
mații au avut prea mari fluc
tuații de formă sportivă, există 
lacune în cele două mari mo
mente ale jocului (apărare- 
atac), jucătorii tineri, intrați în 
primul eșalon, nu au confirmat 
pe deplin".

i JENEI (antrenor
Din punctul meu 

campionat,

• ION NUNWEILLER (an
trenor — Dinamo) : „Califica
tivul campionatului — valoare 
satisfăcătoare spre bună, cu 
practicarea unui joc de calita
te, aproape de cerințele inter
naționale, de echipe ca Steaua 
și Dinamo. Lipsuri : tempo de 
joc neuniform • datorită slabei 
rezistențe în regim de viteză ; 
multe stingăcii în procedeele 
tehnico-tactice reflectate în 
slaba finalizare ; marcajul și 
dublajul sînt încă deficitare ; 
inconstanța unor jucători de 
valoare din cauza unui regim 
de pregătire și refacere neco
respunzător".

• TIBERIU BONE (antrenor
— A.S.A. Tg. Mureș) : „Evi
dențiez pregătirea fizică bună 
a majorități echipelor dar, nu 
am aceleași aprecieri și pen
tru registrul tehnico-tactic eta
lat de competitoare. Din acest 
motiv și calitatea jocurilor s-a 
situat la indici scăzuți. Cred că 
s-a înregistrat o îmbunătățire 

•în materie de arbitraje".

• ANGELO 
(antrenor — 
țese) : ..Ediția 
consider mai slabă decît pre
cedenta. Cred că se poate vorbi

NICULESCU 
Sportul studen- 

aceasta nu o

de un progres, în retur, în ce 
privește dinamismul jocului. 
Observații critice : organizarea 
jocului lasă încă de dorit — la 
mijlocul terenului ; în jocul de 
atac se simte nevoia unei mai 
mari elasticități și orientări 
tactice. Există, la unii jucători, 
prea multă subordonare cerin
țelor posturilor ; jocul cu „li
bero" se dovedește ineficient 
din lipsa unor jucători capa
bili să îndeplinească cit mai 
exact sarcinile complexe ale 
postului ; sînt carențe în cele 
două momente ale jocului ; 
mulți jucători, cu deosebire a- 
tacanții, nu posedă acea știință 
a anticipării".

• petrica RADULESCU 
(antrenor — Politehnica Timi
șoara) : „în final, ni s-au ofe
rit un număr de jocuri de o 
calitate mai bună. Pe ansamblu, 
însă, campionatul nu s-a ridicat 
peste valoarea medie a ediției 
trecute. în creștere se află 
eficacitatea, ca și numărul de 
acțiuni la poartă. Capacitatea 
de efort este îmbunătățită, dar 
nu este racordată încă la ne
cesitățile jocului modern. Din 
această cauză marcajul-demar- 
cajul nu a fost aplicat corect, 
au apărut rupturi între linii și 
între jucători. Din punct dc ve
dere tehnic, precizia paselor, 
intensitatea lor lasă de dorit, 
urmarea fiind o cursivitate 
lentă, a jocului, deseori între- 

' ruptă".

• CONSTANTIN CERNAlA- 
NU (antrenor — Universitatea 
Craiova) : „Exceptînd-o pe
campioană, competiția a oferit 
o nivelare a valorilor echipe
lor, în unele cazuri aceasta fă- 
cîndu-se nedorit, adică de sus 
in jos. Consider că disciplina 
jucătorilor constituie o proble
mă și o frînă în procesul de 
instruire-antrenament, ca ur
mare a concesiilor și compro
misurilor dăunătoare făcute a- 
cestora".

• CORNEL COSTINESCU 
(președintele lui Sport Club 
Bacău) : „Campionat disputat, 
mai ales pentru evitarea zonei 
retrogradării. Comparîndu-1 cu 
alte ediții, nivelul calitativ al 
Diviziei A a fost scăzut, cu ex
cepția evoluției echipelor Steaua 
și Dinamo. Se lucrează încă 
sub posibilitățile jucătorilor. De 
asemenea, 
multele 
natului 
formei 
mâții".

• ION REINHARDT (antre
nor. — F.C.M. Reșița) : „Evolu
țiile echipelor Steaua, Dinamo 
și Sportul studențesc au fost la 
nivelul cerințelor. Am observat 
la ele o circulație bună a min
gii, dăruire, tactici de joc a- 
decvate cerințelor moderne. Mi
nusuri pe ansamblul campiona
tului : dinamica și ritmul de 
joc necorespunzătoare, pregă
tirea specifică slabă, tehnica 
de concurs de asemenea".

consider că prea 
întreruperi ale campio- 
au dus la inconstanța 
sportive a unor for-

Meci restanță in Divizia B

C.S.U. 6ALAH VIITORUL VASLUI
50 (10)

Ieri, la Galați, s-a disputat 
partida restanță din cadrul e- 
tapei a XXXIV — a Diviziei B, 
seria I, dintre echipele C.S.U. 
Galați și Viitorul Vaslui. Con- 
firmind forma bună din finalul 
sezonului, reprezentanta fotba
lului nostru în „Cupa Cupelor", 
formația antrenată de I. Zaha- 
ria, C.S.U. Galați, a obținut o 
victorie categorică : 5—0 (1—0).

Au marcat : Dobre (min. 14 — 
din 11 m), Marinescu (min. 56), 
Georgescu (min. 59), Păunescu 
(min. 72) și E. Bezman (min. 
90). A arbitrat C. Petrea (Bucu
rești). (Gh. ARSENIE, coresp.).

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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AȘA ARATA O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT DIN 4 IULIE

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA EXCEP
ȚIONALA PRONOEX- 
PRES DIN 4 IULIE 1976.

FOND GENERAL DE

Clasamentul :final al seriei I:
1. F.C.M. Galați 34 22 6 6 67-25 50
2. F.C. Brăila 34 17 7 10 55-27 41
3. Petrolul PI. 34 13 12 9 56-36 38
4. C.S.U. Galați 34 12 14 8 44-29 38
5. C.F.R. Paș. 34 15 7 12 54-40 37
6. C.S.M. Suc. 34 15 5 14 33-41 35
7. Prahova PI. 34 12 10 12 38-33 34
8. Gloria Buz. 34 13 7 14 45-38 33
9. C.S.M. Borz. 34 13 7 14 32-34 33

10. Vict. Tecuci 34 12 9 13 28-34 33
11. Celuloza Căi. 34 14 5 15 38-56 33
12. Met. Plopeni 34 14 4 16 4*6-40 32
13. Ceahlăul 34 12 8 14 31-37 32
14. Unirea Foc. 34 14 4 16 32-43 32
15. C.S. Botoșani 34 11 10 13 30-41 32
16. Cim. Medg. 34 11 8 15 39-53 30
17. Viit. Vaslui 34 11 8 15 35-56 30
18. S.C. Tulcea 34 5 9 20 23-63 19

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XIII.

I. A.S.A. C-lung — Dorna V. D. 
C.S.M. Suceava—Met. Rădăuți 
C.F.R. Craiova— Dunărea Cal. 
Electroputere—Prog. Băilești 
Dermata Cj.-Nap.—Ind. sîrmei 
Unirea Dej—Tehnofrig Cj-N. 
Sticla Turda—C.I.L. Gherla 
Unirea Alba-Iulia—Soda O. 1 
Textila Sebeș—C.I.L. Blaj 
Constr. Âlba — Met. Cugir 
Dacia Orăștie—Victoria Călan 
Mureșul Deva — Min. Lupeni 
Aurul Brad—Minerul Ghelar

M.

FOND DE CÎȘTIGURI 99.224 LEI. 12 23 43 33 13

X CÎȘTIGURI : 635.473 Iei.
X Extragerea I :: 2 29 16
2

V
25 27 19 ;

Extragerea a II-a : 25.A.
1

19 27 37 13 24 ;
Extragerea a III-a : 29

1 12 30 23 36 16 >
1 Extragerea a IV-a : 3
2 22 29 12 38 25 ;

X Extragerea a V-a: 6
2
x

42 14 40 44 ;
Extragerea a Vl-a : 39

1
32 13 37 11 ;

Extragerea a Vil-a : 441 4 6 12 5 ;
Extragerea a VIII-a :

Mîine, Ia Zurich, 
TRAGEREA LA SORȚI 

ÎN CUPELE
După cum se . 

prlnz. la Zurich, va avea loc tra
gerea la sorți pentru cupele eu
ropene. Pentru prima dată, tara 
noastră . va fi prezentă cu cinci 
echipe la această tragere la sorți, 
întrudt forul european ne-a acor
dat trei locuri în Cupa U.E.F.A. 
Așadar, mîine emoții și speranțe 
pentru cele cinci echipe (și nu 
numai pentru ele !) : Steaua (Cu
pa Campionilor Europeni). C.S.U. 
Galati (Oupa Cupelor), Dinamo, 
A.S.A. Tg. Mureș și Sportul stu
dențesc (Cupa U.E.F.A.).

EUROPENE
■știe, mîine la

O HORIA COZMA (președin
tele lui F. C. Bihor) : „A fost 
un campionat dîrz disputat. Ca
litatea lui a fost necorespunză
toare în comparație cu nivelul 
european. întreruperi prea 
lungi și prea multe, care au 
dereglat echipele".

• MIRCEA PASCU (vice
președinte — Jiul) : „Progresul 
fotbalului nostru este imper
ceptibil".

• FLORIN HALAGIAN (an
trenor — F. C. Argeș) : „Va
loarea campionatului — me
diocră, cu multe fluctuații su
părătoare și deficiențe pe plan 
tehnico-tactic. Aceasta din ur
mă își are explicația și în lip
sa jucătorilor de valoare".

• PETRE COMANIȚA (an
trenor — F. C. Constanța) : 
„Nivelul campionatului, destul 
de modest. Aprecieri pentru 
Steaua — pe tot parcursul — 
Dinamo, Politehnica Iași pentru 
tur, A.S.A. Tg. Mureș, Sportul 
studențesc și „Poli" Timișoara, 
în retur. Foarte îngrijorătoare, 
inconstanța randamentului la 
majoritatea participantelor, ex
ceptînd-o pe Steaua".

• ILIE OANA (antrenor —
Politehnica Iași) : „Privind
campionatul prin prisma echi
pelor Steaua și Dinamo, apre
cieri bune pe plan fizico-tehnic 
și tactic. în rest, comportare 
modestă și multă inconstanță".

> ION MOTROC (antrenor — 
Rapid) : „Calificativul campio
natului — slab, sub valoarea 
cerințelor performanței. Numai 
Steaua face excepție prin com
portarea și seriozitatea cu care 
a abordat toate partidele. Două 
aspecte negative au frapat —

comoditatea în pregătire și joc, 
lipsa de atașament față de cu
lorile clubului".

• ALEXANDRU DAN (an
trenor — U.T.A.)-: „Cuvinte
bune pentru primele 5 clasate. 
Criticabile sînt întreruperile 
prea dese ale campionatului, 
jocul fără minge al jucătorilor, 
tempo-ul inegal pe parcursul 
întregii partide, unele arbitraje 
slabe".

• GHEORGHE OLA (antre
nor — F.C. Olimpia) : „Cam
pionatul a fost mediocru dato
rită următoarelor cauze : lipsa 
de valoare la majoritatea echi
pelor — cu excepția primelor 
5 clasate ; prea mulți jucători 
fără calități fizice de bază — 
80% din divizionarii A nu au 
viteza, forța sau rezistența ne
cesare ; fondul moral al mul
tora dintre jucători este în per
manentă contradicție cu marea 
performanță".

0 EMIL CHIRILA (antrenor 
— C.F.R. Cluj-Napoca) : „Par
că a fost mai bun acest cam
pionat decît cel de anul trecut, 
mai spectaculos. Echipele și-au 
apărat corect șansele pînă la 
capăt. De la locul 6 în jos — 
constanță în. mediocritate, ast
fel că oricare dintre salvate- 
putea să retrogradeze".
• REMUS CÎMPEANU (vice

președinte — ,;U“ Cluj-Napo
ca) : „Steaua s-a detașat din 
toate punctele de vedere. Sla
bul calificativ al campionatului 
nu-1 putem ocoli. Pozitiv este 
faptul că, în retur. F.R.F. a a- 
vut o mai atentă preocupare 
pentru îndrumarea echipelor în 
procesul de instruire și antre
namente, al depistării elemen
telor la nivelul juniorilor".

Noile competitoare ale Diviziei A

F.C CORVINUL HUNEDOARA,
ClSTIGĂTOAREA UNEI ÎNTRECERI ECHILIBRATE»

F.C. Corvinul Hunedoara, învingătoarea echilibratei întreceri 
pentru promovarea în A desfășurată în seria a IlI-a.

O dispută interesantă, care a 
reținut atenția spectatorilor 
pînă aproape de final, a prile
juit întrecerea pentru șefia .se
riei a IlI-a din Divizia B. încă 
de la începutul recentei ediții 
un trio (F.C. Corvinul Hune
doara, F. C. Șoimii Sibiu și F.C. 
Baia Mare) și-a pus candida
tura la un loc în Divizia A. în 
final, dar după multe emoții, 
F.C. Corvinul a rămas pe pri
mul loc, cîștigînd astfel dreptul 
de a activa in prima divizie.

în toamnă, antrenorul Ilie 
Savu a avut destule dificultăți 
pentru a forma un „11“, capa
bil să lupte pentru întîietate, 
din numărul mare de jucători 
pe care-1 avea la dispoziție. 
Dar căutările sale nu s-au do
vedit a fi zadarnice, el reușind 
să îmbine armonios experiența 
unor jucători (Vlad, Șchiopii, 
Cojocaru, Ologu) cu dorința de 
afirmare a altora (Pintilie, Șu- 
renghiii, Șumulanschi). „Cu 
răbdare, ne spunea antrenorul 
Savu, am închegat o formație 
capabilă să reziste întrecerii as
pre și lungi de promovare în 
Divizia A. Sînt bucuros de fap
tul că echipa, în ansamblul ei, 
are tehnicitate, că jucătorii sînt 
preocupați în permanență de 
a crea faze frumoase, însă nu 
pot face aceleași aprecieri și 
în ceea ce privește angajamen
tul fizic, capitol la care elevii 
mei au încă deficiențe. Vreau 
să mai remarc faptul că, în a- 
fara activității conștiincioase la 
pregătire și în partidele din 
campionat, jucătorii s-au pre
ocupat și în direcția pregătirii 
profesionale, mulți dintre ei 
fiind studenți la Institutul si
derurgie iar alții sînt absol

venți ai acestui institut. în a- 
cest fel, s-a reușit să se for
meze un colectiv omogen, care 
a depus eforturi susținute pen
tru cîștigarea seriei a III-a“.

F.C. Corvinul Hunedoara este 
cîștigătoare pe merit a serici 
a III-a. Deși diferența față de 
a doua clasată (F.C. Șoimii) 
este doar de patru puncte, ce
lelalte cifre, care reprezintă 
sinteza activității din campio
nat, sint net favorabile hune- 
dorenilor : 61 de goluri marcate 
(F. C. Șoimii — 47, F. C. Baia. 
Mare — 46), 23 de victorii (F.C. 
Șoimii — 18, F.C. Baia Mare — 
17). Este deci un bilanț care 
exprimă evoluția constant bu
nă, dăruirea tuturor jucătorilor 
în cele 34 de meciuri.

Desigur că, acum, Ia ora bi
lanțului, nu trebuie omis faptul 
că echipa hunedoareană a be
neficiat de condiții optime. Or
ganele locale și consiliul clu
bului (președinte : ing. Nicolae 
Țiu) s-au preocupat permanent 
de asigurarea tuturor celor ne
cesare activității. De la înce
putul campionatului și pînă în 
prezent au existat, condiții ma
teriale foarte bune, atît ca bază 
de instruire, cit și ca dotare 
materială (echipament, mate
riale sportive).

Promovînd în Divizia A, F.C. 
Corvinul a împlinit dorința 
miilor de suporteri. Dar, de a- 
cum începe greul, fiindcă „pe 
prima scenă" e necesar să aibă 
o evoluție . Ia un nivel mai 
înalt. De aceea, spectatorii hu- 
nedoreni așteaptă de la favo- 
riții lor să se pregătească mai 
bine și să le ofere spectacole 
de bună calitate.

P. VINTILA



TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH JOAO HAVELANGE
A VIZITAT

i Manila: AU MAI RAMAS PATRU RUNDE MARILE ARENE
' în runda a 15-a a turneului 
interzonal de șah de la Manila, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele 
maestru sovietic Iuri Balașov, 
rezultat consemnat și în parti
dele Quinteros — Spasski și 
Mocking — Liubojcvici. Polu- 
gaevski l-a învins pe Torre, 
Kibli pe Tan Lian, iar Hort a 
cîștigat la Biyiasas. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

, Ieri s-au desfășurat partidele

întrerupte : Panno — Mariotti 
remiză ; Harandi — Țeșkovski 
0—1 ; Kavalek — Torre 0—1 ; 
Polugaevski — Spasski remiză ; 
Quinteros — Liubojevici 0—1 ; 
Mecking — Uhlmann 1—0 ; 
Torre — Pachman 1—0 ; Bala
șov — Quinteros 1—0. în cla
sament : Mecking lli/2 p ; Hort 
11 p ; Polugaevski 10 p. Florin 
Gheorghiu ocupă locul 8 cu 8 p. 
Pînă la încheierea turneului in
terzonal au mai rămas 4 runde.

Sinaia: AHMÎLOVSKAIA SI IVANKA PE PRIMUL LOC...
' Trei au rămas jucătoarele 
care aspiră (în mod practic) la 
victorie în turneul feminin de 
■șah de Ia Sinaia : marea ma- 
estră Maria Ivanka, tînăra ju
cătoare Elena Ahmîlovskaia și 
maestra internațională Elisabe- 
ta Polihroniade.

Ivanka a înscris în rundele 
a 8-a și a 9-a două noi victo
rii, la’ Răducanu și Borisova. 
Ahmîlovskaia a cîștigat la Ilie, 
dar a trebuit să lase o jumă
tate de punct în fața tenacei 
maestre iugoslave, Stadler. 
Campioana noastră, după ce a 
întrecut-o ușor pe Chiș, a pier
dut surprinzător în fața Ma
rianei Worch. Lia Bogdan, a- 
flată în cursa pentru o notă 
de maestră internațională, a 
evoluat cu

. internațională, 
prudență : ea a re-

mizat cu Hojdarova și Rădu- 
canu.

Alte rezultate: Teodorescu — 
Răducanu 1—0, Chiș — Rei
cher i/2—1/2 (partide întrerup
te), Borisova — Teodorescu 
1—0, Reicher — Worch y2—>/2, 
Stadler — Gogâlea 1—0 (r. 8), 
Chiș — Hojdarova >/2—’A, Teo
dorescu — Hie V2—%, Gogâlea 
— Reicher y2—*/2 (r. 9).

înaintea ultimelor 4 runde 
clasamentul este următorul : 
1—2. Ahmîlovskaia și Ivanka 
7>/2, 3. Polihroniade 7, 4. Bog
dan 6>/2, 5—6, Borisova și 
Stadler 5, 7. Teodorescu 4, 8—10. 
Hojdarova, Worch si Reicher 
3>/2, 11—13. Ilie, Chiș și Gogâ
lea 2>/2, 14. Răducanu l</2
puncte.

(Tr Satti Marc: SERBAN
internațional de la

Sîmbătă după amiază, pe te
renul central de la „AU England 
Club" din Londra, s-au încheiat 
intrecerile celei de-a 90-a ediții 
a turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, presti
gioasa competiție care reunește 
în fiecare an pe așii rachetei. 
Peste 16.000 de spectatori pre- 
zenți în 
mărați 
micilor 
ultimele 
laureați.

„Marea finală", cea a probei 
de simplu masculin, a fost cîș
tigată de tînărul campion sue
dez Bjorn Borg, învingător In 
trei seturi asupra reprezentan
tului țării noastre, maestrul 
emerit al sportului Ilie Năs- 
tase. Superioritatea lui Borg 
s-a făcut simțită încă din pri
mul set al întîlnirii, cînd el n 
reușit să remonteze un handi
cap' de 3—0 (Năstase a ratat 3 
mingi de break, care l-ar fi 
putut aduce la 4—0 !), ca apoi 
să se distanțeze fără prea 
multă dificultate. Loviturile 
foarte puternice ale suedezu
lui, expediate de pe ambele 
părți, l-au obligat la defensivă 
pe campionul nostru, care a 
fost oprit aproape de fiecare 
dată cînd încerca să atace la 
fileu, prin passing-shoturi pre
cise. Setul 2 decurge în avan
tajul net al lui Borg, ca apoi 
el să conducă și în debutul 
celui de-al treilea. A urmat un 
ultim reviriment al lui Năstase 
care conduce în prelungiri 
(6—5 și 7—6), pentru a trebui 
să cedeze însă și această ul
timă șansă. După 1 oră și 48

tribune, ca și nenu- 
telespectatori în fața 
ecrane, au asistat ia 

partide, desemnînd pe

minute de joc, B.jiirn Borg îl 
învinge pe Ilie Năstase cu 6—4, 
6—2, 9—7.

De două ori învingător la 
Roland Garros (1974—75), clș- 
tigâtor al Circuitului W.C.T. ia 
ultima ediție, deținător al „Cu 
pei Davis" cu echipa Suediet. 
Bjbrn Borg cucerește (la 20 de 
ani) și mult invidiatul trofeu 
al Wimbledon-ului. Borg se 
dovedește acum cel mai bun 
tenisman pe terenurile de ga
zon, unde jocul său 
fost în mod evident

în celelalte două

în for(ă a 
avantajat, 
finale ale

NEW YORK 4 (Agerpres).
— Patru dintre cei mai buni 

, jucători de tenis din lume la 
ora actuală : Arthur Ashe, 
Bjorn Borg, Ilie Năstase și 
Manuel Orantes, vor participa 
între 9 ș! ” *- •- 1
numit 
sufui", 
Mirtle 
Sud).
stabilii _...... .
vor fi efectuate la 8 iulie.

și 11 iulie la turneul 
„Marele șlem al teni- 
care va avea loc la 
Beach (Carolina de 
Tragerea la sorți și 

'rea ordinii întîlnirilor

DE
DIN

FOTBAL
U. R. S. S
(Agerpres). — Aflat 

președintele

NEAMȚU VICTORIOS
Ciocâltea a abordat o competi
ție de agrement fără să 
licite.

Clasamentul final: 1. 
țu 9, 2—3. Fischer, 
(Cehoslovacia) 8»/t, 4—6. 
Ciocâltea, Iuliu Szabo .... .. 
Lengyel '7, 8—9. Macarie, Pie- 
trusziak (Polonia) 6, 10—12.

O fru- Ilijin, Kaposztas (Ungaria),
Kertesz 5*/2, 13—14. Iosif Szabo, 

Ioan Fischer și Miiller 3v„.
’— c- în încheiere trebuie r&inar • 

cată organizarea excelentă a 
turneului datorată comisiei ju
dețene de șah Satu Mare. Har
nicul ei președinte, V. Miiller, 
deși concurent, n-a pregetat 
nici un efort (chiar în dauna 
partidelor sale de concurs !) 
pentru a asigura cele mai bune 
condiții de întrecere.

Turneul
.Satu. Mare a luat sfîrșit ieri 
dimineața cu succesul . meritat 
al lui Șerban Neamțu care a 
^acumulat 9 puncte din 13 posi
bile (4-6=6—1). Maestrul ti
mișorean .a evoluat constant 
de-a lungul întregii competiții, ' 
practicînd un joc sigur, de o 
bună: valoare tehnică. C 
moașă impresie au lăsat maes
trul orădean T /
concurentul cehoslovac Jan Si
kora, care l-au talonat îndea
proape pe lider. Bun rezulta
tul candidatului de maestru 
F. Lengyel, care a jucat des
chis, la atac, înscriind 6 vic
torii. Cu mai multă atenție în 
apărare el ar fi putut ocupa 
un loc mai înalt în clasament. 
Maestrul internațional Victor

se so-

Neam- 
Sikora 
Nacht, 

7>/a, 7.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 4 (Agerpres). După 

o zi de repaus, turul ciclist al 
Franței a continuat cu etapa 
a 9-a, disputată în Munții Alpi 
pe traseul Divonne Ies Băins 
— Alpe D’Huez (258 km), eîști- 
gată de olandezul Joop Zoete- 
melk, în 8h31:49. în clasamen
tul general pe primul loc a 
trecut belgianul Lucien van 
Impe, urmat de Zoetemelk, la 
8 sec., francezul Poulidor, la 
24 sec. și fostul lider al cursei, 
belgianul Freddy Maertens, la 
54 sec. Pe locul cinci se află 
italianul Baronchelli, la 1:39, 
iar principalul favorit al 
cursei, Bernard Thevenet, ocu
pă locul 6, la 1:48.

ultimei reuniuni, s-au înregis
trat rezultatele : dublu feminin; 
Chris Evert, Martina 
Iova ’
Stove 6—1, 3—6, 7—5 ; 
mixt : Tony 
Durr — Dick 
mary Casals

Astfel, au 
cerile de la 
tate timp de două _ _____
pe o căldură toridă, mercurul 
termometrelor trecînd în fie
care zi de 30 grade. în ultima 
seară, la puțin timp după în
cheierea ultimei partide, o fur
tună puternică s-a abătut asu
pra cartierelor de sud ale 
Londrei, ploaia torențială inun- 
dînd terenurile pe care evo
luaseră campionii și campioa
nele tenisului...

feminin;
Navrati-

Billie Jean_ King, Betty _ - _ _ dublu
Roche, Frangoise 

Stockton, Rose- 
6—3, 2—6, 7—5. 
luat sfîrșit între- 
Wimbledon, dispu- 

săptămîni

MOSCOVA
recent în U.R.S.S.,
Federației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.), Joao Havelange, a vi
zitat bazele sportive din orașele 
Moscova. Leningrad, Kiev șl 
Minsk. Intr-un interviu acordat 
ziarului „Komsomolskaia Pravda", 
Joao Havelange a subliniat că do
tările sportive din orașele men
ționate corespund integral cerin
țelor F.I.F.A. și că ele vor putea 
găzdui în condiții optime viitorul 
turneu olimpic de fotbal din anul 
1980. Referindu-se la problemele 
dezvoltării fotbalului contemporan, 
președintele F.I.F.A. a spus că a- 
tît fotbalul european, cît și cel 
latino-american se află în plin 
progres. In prezent, antrenorii și 
tehnicienii de pretutindeni trebuie 
să acorde atenția principală ata
cului. Actualele reguli ale jocului 
de fotbal au fost duse la perfec
țiune și deci nu mai trebuie 
schimbate, a precizat J. Have
lange. ,

Intr-un alt interviu, acordat zia
rului „Moskovskaia Pravda", Joao 
Havelange a declarat că este în
credințat că Argentina va face 
tot posibilul să organizeze viitoa
rea ediție a campionatului mon
dial din anul 1978 în cele mai 
bune condiții.

Nou record mondial 

la aruncarea greutății :

IVANKA HRISTOVA 21,89 m
SOFIA (Agerpres). Cu pri

lejul unui concurs atletic, des
fășurat sîmbătă la Sofia, cunos
cuta sportivă bulgară Ivanka 
Hristova a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea 
greutății cu performanța de 
21,87 m. Ieri, duminică, atleta 
bulgară a obținut 21,89 m !

S-A ÎNCHEIAT CEA DE A 32-a EDIțlE
A TURULUI CICLIST AL IUGOSLAVIEI

Pe primul loc s-a clasat rutierul sovietic Aleksandr Averin

SE COMPLETEAZĂ 
ECHIPA ENGLEZĂ 

DE ATLETISM ?

Cu prilejul campionatelor 
atletism ale Scoției, de 
Edinburgh, Chris Black a sta
bilit un nou record britanic în 
proba 
nului, 
cestui 
speră _ _ _____ _  _
limpic .pentru Montreal, 
în prezent, în lotul 
Britanii nu figurează nici un 

' atlet la această probă.

de 
la

de aruncare a cioca- 
cu 73,58 m. în urma a- 
șucces, Chris Black 
să fie inclus în lotul o- 

Pînă 
Maiii

recordmanul mondial la arun
carea greutății, ' Terrence Al
britton (21,85 m). Ocupînd lo
cul 4 cu 20,42 m, el a ratat 
calificarea. Deși afectat de in
succes, Albritton a avut pu
terea să declare, cîteva clipe 
mai tîrziu : ..Sînt dezamăgit, 
firește. Nu mi-am găsit nici o 
clipă echilibrul în cerc. Nu 
sînt, însă, trist, pentru că 
trioul Feurbach — Woods — 
Shmock este foarte puternic 
și-i va putea face pe specta
tori să uite absența mea do

A LUAT SFIRSIT TURNEUL 
DE LA HAMILTON

tori să uite absența mea
Ia Montreal...0

COMPONENTA 
DELEGAȚIEI AUSTRIECE

GREȘELI DE 
PROIECTARE ?

Comitetul olimpic din Aus
tria a făcut cunoscut că la 
J.O. va. fi trimisă o echipă 
compusă din 66 de sportivi, 
dintre care 11 vor lua parte 
la competițiile de yachting, 8 
la cele de atletism, 6 la cele 
de scrimă și ciclism pe șosea. 
Șanse mai mari au călărețul 
Hugo Simon și decatlonistul 
Sepp Zeilbauer.

Constructorii Stadionului _ 
limpic din Montreal au fost 
puși în fața unei probleme de 
licate. Odată ridicat zidul de 
protecție al uriașei elipse s-a 
constatat că împiedică o vedere 
de ansamblu la cel puțin zece 
mii de spectatori. O primă so
luție ar fi fost micșorarea înăl
țimii zidului cu 51 cm,- dar a 
fost preferată aceea care indică 
așezarea unei uriașe vitrine de 
sticlă incasabilă în jurul sta
dionului. Este prima dotare de 
acest gen. -

o-

S-a încheiat turneul pre- 
olimpic de baschet de la Ha
milton (Canada). în ultimele 
două zile s-au înregistrat re
zultatele : masculin : Olanda
— Brazilia 95—90, Iugoslavia — 
Spania 96—71, Cehoslovacia — 
Mexic 102—59, Iugoslavia — 
Mexic 94—75, Cehoslovacia — 
Olanda 90—79, Brazilia — 
Spania 109—100; pentru turneul 
olimpic s-au calificat echipele 
Iugoslaviei, Mexicului și Ce
hoslovaciei ; feminin : S.U.A.
— Cuba 89—73, Polonia — 
Bulgaria 83—76, S.U.A. — Bul
garia 76—75, Cuba

turneul olimpic 
echipele

Cea de-a 32-a ediție a Turului 
ciclist al Iugoslaviei, desfășu
rată în 10 etape pe un traseu 
muntos în lungime de circa 
1-100 km, s-a încheiat la Za
greb cu victoria rutierului so
vietic Aleksandr Averin, ur
mat de Frelih (Iugoslavia) — 
la 2:12, Gusiatnikov (U.R.S.S.) 
— la 3:22, Morozov (U.R.S.S.) — 
la 4:20, Bieniek (Polonia) — la 
4:26. Dintre concurențiii români 
cel mai bine s-a clasat Mircea 
Romașcanu, situat pe locul 10 în 
clasamentul general, la ■ 5:21 
fată de lider.

Clasamentul pe echipe : 
U.R.S.S. ; 2. Iugoslavia —
6:22 ; 3. Polonia — la 8:22 ; 
R. F. Germania — la 12:02 ;

1. 
la
4. 

,5. 
Olanda la 13:49 ; 6. Danemarca 
— la 14:07; 7, România — la

16:11 ; 8. Bulgaria — la 26:31 ; 
9. Slovenia; 10. Turcia ; 11.
Cuba ; 12. Serbia.

Cea de-a 9-a etapă a Turului 
ciclist al Iugoslaviei disputată 
între orașele Velenje și Varaz- 
din, a revenit rutierului sovie
tic A. Slauta, cronometrat pe 
distanța de 132 km cu timpul 
de 3h 08:30. Cu primul pluton, 
la 46 sec. față de cîștigător, au 
sosit și cicliștii români M. Ro- 
mașcanu, I. Cojocaru și N. 
Savu.

Ultima etapă, a 10-a, disnu- 
tată pe traseul Varazdin — Za
greb (143 km), a revenit ciclis
tului danez Willy Skibby, cu 
timpul de 3h32:31. Pe locul 5, 
la 9 secunde față de învingă
tor, a sosit ciclistul român Ni» 
colae Savu.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

te- 
va

CEL MAI TÎNĂR POLOIST

84—70 ; pentru 
s-au calificat 
și Bulgariei.

FORD ÎN

Polonia

S.U.A.

ATLETISM a în concursul de 
la Helsinki : 5 000 m — Lasse Vi
ren 13:24,18 ; Lasse 
13:25,52 ; Pekka 
13:30,48.

Orimus
Paeivaerinta

campion mondial profesionist la 
cat. semimuscă.

LOCUL 
STEWART

LUI

în urma unui concurs 
lecție, federația engleză 
bilit ca la proba olimpică 
10 000 m să participe 
atlet Bernie Ford. El a fost se
lecționat pentru această probă 
alături de Brendan Foster și 
Tonny Simmons. Ford a fost 
preferat cunoscutului atlet Jan 
Stewart

de se- 
a sta- 

de 
tînărul

AUTO • în raliul
care participă 11 țări . ___  __
soară 1 800 km) proba-prolog pe 
circuit a revenit cehoslovacului 
Hubacek.

Skoda (la 
și care mă-

BASCHET * In turneul feminin 
de tineret la Budapesta : Româ
nia — R.D. Germană 87—63 
(44—36) ; Ungaria — Polonia 66—53 
(41—23).

BOX a La San Juan, boxerul 
Juan Guzman (Republica Domi
nicană) l-a învins la puncte pe 
Jaime Rios (Panama) devenind

MOTO « La Assen, în „Marele
Premiu al Olandei", Giacomo
Agostini a cîștigat proba de 350M v_ 

cmc 
cmc

cmc pilotînd o motocicletă 
Agusta. Alți cîștigători : 50
— Angel Nieto (Spania) ; 125
— Paolo Bianchi (Italia) ; 250 cmc
— Walter Villa (Italia) ; 500 cmc
— Barry Sheene (Anglia).

TRANSMISII TV 
PE ECRANE URIAȘE

Societatea canadiană de 
lecomunicații transmarine
prezenta, pe toată durata J.O., 
la pavilionul său permanent 
de la expoziția „Pămîntul oa
menilor", instalată pe insula 
St. Helăne, retransmisiile de 
televiziune ale celor mai im
portante dispute olimpice, pe 
niște ecrane uiiașe.

FAIR-PLAY !
Selecția atleților americani 

de la Eugene (Oregon) a furni
zat multe surprize, printre 
care cea mai mare este acci
dentarea sprinterului Williams, 
unul din principalii candidați 
la medalia de aur a celei mai 
rapide curse olimpice. Printre 
marii învinși s-a numărat și

Comitetul olimpic al U.R.S.S. 
a definitivat lotul de sportivi 
care vor participa la turneul 
de polo pe apă din cadrul 
Jocurilor Olimpice de la Mont
real. Printre cei selecționați 
se numără Aleksandr Kabanov, 
Aleksei Barkalov, Nikolai Mel
nikov, Aleksandr Dolgușin și 
Aleksandr Dreval, componenți 
ai echipei care a cucerit me
dalia de aur 
la Miinchen. 
component al 
ghei Kotenko, 
ant Din - lot
Aleksei Zaharov, Vitali Rornan- 
ciuk, Anatoli Karbanov și Vla
dimir Iselidze.

NATAȚIE • Proba de platfor
mă din concursul de sărituri de 
la Bolzano a revenit italianului 
Klaus Dibiasi cu 634,41 p. urmat 
de Dieter Vaskow (R.D.G.) 
614,13 p ' ‘ *
xic) cu 
femei a 
(R.D.G.) 
campioana lumii Ulrika 
(Suedia) cu 457,40 p !

_______ cu
și Armando Giron (Me- 
575,85 p. La trambulină 
învins Christa Kohler 
cu 467,40 p, urmată de

Knape

AGENDA SĂPTĂMÎNII

la Olimpiada de 
Cel mai Lînăr 
lotului este Ser- 
în vîrstă de 19 
mai fac parte

5—8
5—11

CICLISM

TENIS

5—18

8-12
9—10

CICLISM 
SAH 

CAIAC-CANOE 
ATLETISM

10—11 CANOTAJ

10—18 TENIS DE MASA

Continuă C.M. (juniori) Ia Liege (Belgia) 
Marele Premiu ,.Wilhelm Tell" (amatori), în 
Elveția
Campionatele balcanice (masculin și femi
nin), la Belgrad ; turnee internaționale la 
Bastad (Suedia) și Gstaad (Elveția) 
Continuă Turul Franței
Continuă turneul interzonal de la Manila 
Concursul „Prietenia", la Praga
Franța — U.R.S.S., la Paris ; R.D. Germană— 
Polonia—Cehoslovacia, la Leipzig ; Elveția— 
R.F. Germania, la Zurich.
Concursul „Prietenia", ta Brandenburg 
(R.D.G.).
C.E. de juniori, la Krems (Austria)

TENIS a Finala de dublu fe
mei de la Travemtinde (R.F.G.) a 
fost cîștigată de Helga Masthoff 
— Heide Orth, care au învins în 
meciul decisiv cuplul Katja Ebbin- 
ghaus — Cora Creydt. Semifina
lele la simplu bărbați : Kary —. 
Pinner 7—5, 6—1 ; Machan — Mo
lina 6—2, 6—3. Pentru semifinalele 
probei de simplu feminin s-au 
calificat : Masthoff (R.F.G.). An- 
liot (Suedia), Narter (S.U.A.) și 
Ebbinghaus (R.F.G.).

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa ,,505“ a conti
nuat ou regata a 6-a (penultima), 
care a fost cîștigată de austra
lianul Frank Tolhurst, care con
duce șl în clasamentul general.
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