
ȘEDINJA CONSILIULUI OL STAT
Sub președinția tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
ședințele 
România,
Consiliului de Stat.

Au participat, ca invitați, 
viceprini-miniștri ai guvernu
lui, miniștri, alți conducători 
de organe centrale, precum și 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat 
următoarele decrete : Decretul 
privind răspunderea materială 
a militarilor ; Decretul privind 
evaluarea pagubelor aduse a- 
vutului obștesc prin lipsuri sau 
degradări de bunuri ; Decretul 
pentru aprobarea Regulamen
tului operațiilor de 
unităților socialiste.

Consiliul de Stat a 
Acordul pe termen 
colaborare economică . 
rare industrială și tehnică între 
Republica Socialistă România 
si Republica Elenă, Acordul co
mercial pe termen lung între 
Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii 
Elene, semnate Ia Atena, la 29 
martie 1976 ; Acordul de coope
rare economică, tehnică și in
dustrială, pe termen lung și 
Protocolul cu privire la unele 
acțiuni de cooperare economică 
între Republica Socialistă Româ
nia și Republica Guineea-Bissau, 
încheiate la București, la 9 
aprilie 1976 ; Acordul de coope
rare economică, tehnică și știin
țifică și Protocolul privind dez
voltarea cooperării economice 
și tehnice între Republica So-

pre- 
Republieii Socialiste 
a avut loc ședința

casă ale

ratificat : 
lung de 

și coope-

cialistă România și Republica 
Senegal, încheiate la București, 
la 24 aprilie 1976 ; Convenția 
între Republica Socialistă Româ
nia și Japonia pentru evitarea 
dublei impuneri, cu privire la 
impozitele pe venit, semnată la 
Tokio. Ia 12 februarie 1976 ; 
Protocolul dintre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Arabe 
Egipt, privind adoptarea siste
mului de decontări în devize 
liber convertibile, încheiat Ia 
București, la 25 aprilie 1976 ; 
Acordul dintre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, 
privind promovarea și garanta
rea reciprocă a investițiilor de 
capital, încheiat la Londra, la 
19 martie 1976 ; Al V-lea Acord 
internațional asupra cositorului, 
adoptat la Geneva, la 21 iunie 
1975 ; Acordul dintre guvernul 
Republicii 
și guvernul 
Federative 
colaborarea 
tenței medicale a asiguraților, 
semnat la București, la 20 mar
tie 1976 ; Acordul dintre gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Singapore, 
Comisiei 
namentale 
pentru 
încheiat 
1976.

Toate 
fost, în , 
rabil de comisiile permanente 
de specialitate 
Adunări Naționale, precum și 
de Consiliul Legislativ.
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Socialiste România 
Republicii Socialiste 
Iugoslavia, pentru 
în domeniul asis-

privind înființarea 
mixte interguver- 
româno-singaporeza 

cooperare economică, 
la București, la 20 mai

decretele menționate au 
prealabil, avizate favo-

ale Marii

A Vi a BALCANIADĂ A JUNIORILOR LA NATAȚIE
SE DESFAȘOARA LA SALONIC

11 iulie, piscina 
Salonic va găzdui
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| DRUM BUN Șl SUCCES SPORTIVILOR ROMANI!
I
I LOTUL OLIMPIC AL ȚARII NOASTRE

PLEACA ASTAZI LA MONTREAL
■® Adunarea de ieri a componenților delegației • Sportivii s-au

| angajat să facă totul pentru a reprezenta cu cinste culorile țării
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la
La cea i 
Vară de

J. 0. 9 166 de participant! la 11 ramuri de sport
de a XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice 

■ la Montreal (17 iulie—1 august), țara

între 8 și 
olimpică din 
întrecerile celei de a Vl-a Bal
caniade a juniorilor la înot, să
rituri și polo. Este vorba de o 
competiție tradițională, care în 
fiecare an a 
unor tinere 
balcanice.

La această 
țat participarea reprezentanți ai 
Bulgariei, Iugoslaviei, Româ
niei și Greciei. Tara noastră va 
alinia o echipă completă în 
concursul de înot, 5 săritori, 
precum și selecționata de ju
niori la polo.

în fruntea înotătorilor putem 
remarca pe proaspăta campioa
nă și recordmană națională de 
senioare în probele de spate,

prilejuit afirmarea 
talente din țările

ediție și-au anun-

Carmen Bunaciu. Alături de ea 
vor mai concura Horațiu Nea- 
grău, Valeria Vlăsceanu si Ale
xandru Szabo care se pregătesc 
pentru campionatele europene 
de juniori de la Oslo. Lotul 
înotătorilor a mai fost comple
tat cu C. Brc-chner, St. Mitu, 
L. Szakadati, D. Nanul, M. Man- 
dache, A. Manole, L. Orel, I. 
Kovaci, D. Ținea, A. Alexan
dru, Al. Grozescu, M. Marin, A. 
Steriu, A. Cîmpeanu, L. Anas- 
tasescu, M. Măglașu, V. Rusu, 
I. Pănulcscu și R. Dumitrescu. 
Dintre săritorii ce vor evolua la 
Salonic remarcăm pe Georgiana 
Săcăleanu. Anca Făgețean, iar 
din echipa de polo, pe llie 
Gheorghe, L. Sziics, D. Nicolau, 
Gh. Popescu și V. Ungureanu.
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NUMEROASE TABERE DE PREGĂTIRE SPORTIVA I
cu marele număr de 

studenți care își vor 
vacanta în minunate 
odihnă, în această pe-

Paralel 
elevi și 
petrece 
locuri de
rioadă își vor perfecționa pre
gătirea o serie de sportivi, oas
peți ai diferitelor tabere. Dintre 
cele care și-au deschis sau își

vor deschide porțile, le amintim 
pe cele de la Costinești, Gura 
Humorului, Cîmpina. Iași, Ti
mișoara, Tîrgoviște, Motru ș.a.

Numai în taberele de pregă
tire sportivă organizate de către 
C.C. al U.T.C. vor fi cuprinși 
în această vară aproape 12 000 
de elevi.
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PE VELODROM
A. Telegdy (Steaua), campion național in proba de viteză

Sîmbătă și duminică, velo
dromul din Șos. Ștefan cel Mare 
a cunoscut freamătul mărilor 
întreceri. în centrul atenției 
s-a situat proba de viteză din 
cadrul Campionatului național 
rezervat seniorilor, dispută în 
care nu mai puțin de zece 
sportivi veneau cu pretenții 
justificate pentru cucerirea tit
lului de campion al țării. Du
pă consumarea seriilor și a 
sferturilor de finală. în între
cere au mai rămas patru spor
tivi : doi reprezentanți ai clu
bului Dinamo și alți doi ai 
clubului Steaua. în semifina
le, victoria a revenit, după o 
luptă strînsă, de mare specta
col, alergătorilor steliști, FI. 
Negoiescu depășindu-1 pe St. 
Laibner cu 12,2 s și 12,4 s, iar A. 
Telegdy pe A. Nicolae cu 11,9 
s. și 11,8 s. în această situație, 
primul favorit pentru cuceri
rea titlului de campion era 
Florian Negoiescu, alergător 
dîrz, experimentat. Și totuși, 
în lupta directă, Telegdy l-a 
învins pe Negoiescu într-o ma
nieră de mare campion. Te
legdy a reușit în prima manșă 
11,8 s., iar în cea de-a doua

11,5 s (cel mai bun 
timp al reuniunii), 
reușind astfel. să 
cucerească 
de campion 
rii.

Pentru 
rea celui 
3-lea loc 
diurn au 
cesare trei manșe, 
în prima a cîști- 
gat Laibner cu 11,6 
s, în a doua A. 
Nicolae, tot cu 11,6 
s, iar în ultima 
din nou Laibner 
(12,2 s).

Tot sîmbătă și 
duminică au mai 
avut loc la velo
dromul Dinamo și 
întreceri în cadrul 
campionatului mu
nicipal. Iată cîș- 
tigătorii : urmărire 
individuală, 
niori : C. 
5:13,7 ; 500
Ioc, juniori 
ghe (Șc. sp. 
start de pe 
V, Andoniu

titlul 
al ță-

ocupa- 
de-al 

pe po- 
fost ne-

de
noastră va fi reprezentată de un lot de 166 de 
sportive și sportivi care vor participa |a întrecerile 
din cadrul a 11 discipline : atletism, box, caiac- 
canoe, canotaj, gimnastică, haltere, handbal, lupte 
greco-romane și libere, polo, scrimă și tir.

în cursul zilei de ieri a avut loc o adunare a lo
tului olimpic. într-o atmosferă entuziastă, tinereas
că, sportivii Nadia Comăneci, Dan Grecu, Cristian 
Gațu, Doina Cojocaru, Calistrat Cuțov, Gheorghe 
Berceanu, han Patzaichin, Marilena Predescu, 
Cornel Rusu și Dan Irimiciuc au exprimat recu
noștința lor conducerii de partid și de stat, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România pentru grija 
deosebită ce le-a fost purtată, pentru condițiile 
de pregătire asigurate. Sportivii au arătat că vor

face totul pentru ca în competițile olimpice de 
la Montreal să reprezinte cu demnitate și cinste 
culorile României Socialiste.

în încheierea adunării a luat cuvîntul tovarășul 
llie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv 
și Secretar al C.C. al P.C.R. care, în numele con
ducerii de partid, personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a transmis sportivilor și tehnicienilor 
din loturile olimpice urări de succes în obținerea 
unor rezultate cît mai bune în marea întrecere 
sportivă, îndemnul de a reprezenta cu cinste 
sportul românesc și culorile țării noastre la 
Jocurile Olimpice de la Montreal.

In numele delegației olimpice a exprimat căldu
roase mulțumiri tovarășul g-ral. It. Marin Drag» 
nea, președintele Consiliului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport și al Comitetului Olimpic Ro
mân, conducătorul lotului de sportivi care va ple
ca astăzi la Jocurile Olimpice de la Montreal.

TUR DE ORIZONT OLIMPIC MONTREAL 76

ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVA IN ATLETISM
• Progrese
feminine

începem turul de orizont al 
atletismului mondial înaintea 
Jocurilor Olimpice cu prezen
tarea probelor feminine, la care 
vor participa și atlete românce. 
Fetele noastre merită această 
onoare atît datorită strălucitu
lui palmares olimpic, făurit la 
ultimele patru ediții ale J.O., 
cît și frumoaselor rezultate ale 
generației actuale de perfor
mere, care asigură atletismului 
feminin românesc poziții frun
tașe la citcva probe.

remarcabile în probele
• Șapte atlete românce între

fruntașele lumii
Respectînd ordinea 

începem cu alergarea 
unde vom fi reprezentați de 
Mariana Suman și Ileana Silai. 
Și 'distanța celor două ture 
de stadion, ca majoritatea pro
belor feminine, a cunoscut în 
această primă jumătate a anu
lui importante salturi calitative. 
După ce, la început de sezon, 
mai multe atlete din R. D. 
Germană, au coborît simțitor 
sub 2 minute, Anita Weiss a- 
menințînd chiar recordul mon
dial al Svetlei Zlateva-Koleva, 
a fost rîndul la replică al so
vieticelor Valentina Gherasi- 
mova și Svetlana Stirkina. Ghe- 
rasimova, marea revelație a 
probei, a corectat recordul lu
mii cu exact o secundă și ju
mătate și, în „plasa" acesteia, 
Stirkina a reușit și ea un re
zultat excepțional : 1:56,7. Ghc- 
rasimova, neînvinsă, este ma
rea favorită și acest 1:56,0 o 
arată greu de întrecut. La J.O. 
au pierdut, însă, în alte , ocazii, 
favoriți la fel de mari. Trio-ul 
din R.D.G. — Weiss, Gluth și 
Zinn, Stereva (Bulgaria), Jack- 
son (S.U.A.) — campioană o- 
limpică în 1968, par cele mai 
puternice adversare ale Ghe- 
rasimovei. După un start ne
convingător, Mariana Suman 
pare a se apropia, de cel mai 
bun nivel al său, dar acum da
tele problemei sînt altele decît 
în 1975, cînd nu se alergase 
sub 2 minute și Mariana cîștiga 
cursă după cursă cu finișul ei 
puternic. Să sperăm că timpul, 
atît cît a mai rămas, va lucra 
în favoarea ei...

La 1 500 m situația este ase
mănătoare, Tatiana Kazankina 
dinamitînd proba cu un încre

probelor, 
de 800 m,

[MMM

dibil 3:56,0, într-o
a „aspirat-o‘‘ și pe Raisa Ka- 
tiukova sub 4 minute. (în a- 
cest an sovieticii au marcat, 
atît la feminin cît și la mas
culin, însemnate progrese în. a- 
lergările de semi fond și fond). 
Oricît de distanțată este Ka
zankina, ea nu are de pe acum 
titlul în buzunar, Natalia Mărâ- 
șescu — pe care nu a întrecut-o 
niciodată ! — și norvegianca
Grete Waitz fiind principalele 
out-sidere. Maricica Puică și 
Ileana Silai (care trăiește a 
doua tinerețe sportivă) o vor 
secunda pe Natalia, într-o probă 
în care România va avea la 
Montreal — pentru prima dată 
la alergări —trei reprezentante. 
Alte adversare de valoare : 
Braghina, Hoffmcister, Kraus.

Grazyna Rabsztyn domină 
cursa de 100 mg, unde Ehrhardt 
nu mai are panașul de acum 
3—4 ani. în spatele polonezei 
echilibrul este vădit, iar Valeria 
Șlefănescu — în cursă contra- 
cronometru de recuperare a 
forțelor — poate spera la mai 
mult decît calificarea în finală. 
Proba nu pare în progres față 
de trecuta ediție a J.O.

Cu un 1,93 m care face din 
ea recordmana mondială neofi
cială a „flop“-ului. (și a patra 
performeră din toate timpurile). 
Cornelia Popa este excelent 
plasată în urma cvasi-inaborda- 
bilei Rosemarie Ackermann. 
Talentul Corneliei, care și în 
trecut ne-a adus satisfacții, sa 
exprimă acum, după mai bine 
de un an de întrerupere —

cursă în care

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. 2-3)

Atila Telegdy (Steaua), in manșa a doua a 
finalei Campionatului republican de viteză, 
întrecere la

se-
Cîrjă
m start 
mici :
2) 38,0 ; 1 000 m

loc juniori mari :
(Dinamo) 1:16,5;

(Dinamo) 
de pe 

I. Gheor-

republican de viteză, 
capătul căreia va cuceri titlul 

de campion.
urmărire echipe juniori mici : 
Șc. sp. 1 — 2:39,6 ; viteză ju
niori mari : Fi. Nedelcu
(Steaua) 12,4.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

FINALELE „CUPEI TINERETULUI" LA TENIS
Intre 6 și 8 iulie, la Costi

nești se desfășoară finalele 
„Cupei tineretului", ediția de 
vară, la tenis de cîmp — cate
goria 14—19 ani. întrecerile 
vor avea loc pe 12 terenuri ale 
Complexului turiști'’ pentru ti
neret, protagoniști fiind 80 de

concurenți (40 fete, 40 băieți), 
de fapt campionii județeni și 
ai municipiului București. Con- 
curenții se află din ziua de 30 
iunie în tabăra de la Costi
nești, unde se pregătesc pen
tru finale.



LA CAMPIONATELE REPUBLICANE dip’i pwli jocudi în c. c. r. iă

Așteptam mai mul t de la a tlejii juniori...
Chiar dacă marea întrecere 

de la Montreal polarizează aten
ția unanimă, ea nu epuizează 
întreaga activitate sportivă. 
Atleții juniori, de pildă — unii 
dintre ei „vedete în perspecti
vă" ale viitoarei ediții a J.O. 
•— s-au întrecut, sîmbătă și du
minică, în cel mai important 
concurs intern, campionatele 
naționale, competiție ce a con
stituit și un veritabil prolog al 
sezonului internațional din a- 
ceastă vară (24—25 iulie, meci 
România — Bulgaria la Sofia ; 
31 iulie—1 august, meci Româ
nia—R. D. Germană — Polonia 
la Poznan ; 6—8 august, con
cursul internațional „Priete
nia", în Polonia, 21—22 august; 
Jocurile Balcanice de juniori, 
în Grecia etc.).

Ne-am dus, așadar, „cu sa
cul" la concursul speranțelor 
atletismului nostru dar, ca îrt 
proverbul cu pomul lăudat, 
ne-am întors cu el aproape gol, 
puține fiind rezultatele ce pot 
fi numite de valoare. în afa
ra recordurilor reușite în pro
bele scurte de garduri — 13,6 
la 100 mg, Mihaela Stoica (ju
niori I, egalat) și Marcel Bog
dan — 14,5 la 110 mg (nou re
cord de juniori II).. celelalte 
performanțe maxime au rămas 
neclintite. E drept, unele din
tre ele au o valoare deosebită 
Si au fost obținute de atleți 
care au strălucit la vîrsta ju
nioratului — 1:46,4 la 800 m 
Gheorghe Ghipu, 82,26 m la 
aruncarea suliței Gheorghe Me- 
gelea, 60,54 m la aruncarea su
liței Mihaela Peneș — dar nu în 
primul rînd la acestea ne re
ferim cînd, comparînd perfor
mantele campionilor acestei edi
ții cu recordurile naționale, 
apreciem ca nesatisfăcător ni
velul performanțelor de acum. 
Și dacă admitem că finalele 
campionatelor naționale pot re
prezenta un etalon al valorii 
de ansamblu al atletismului 
nostru pentru- juniori, conclu
ziile nu sînt deloc îmbucură
toare.

Așteptam, de pildă, mai mult 
de la sportivi considerați ca 
fruntași ai actualei generații. 
Ce reprezintă însă, 1,70 m la 
săritura în înălțime pentru Ni-

Lista exemplelor se poate 
lungi, la fel cea a motivelor 
de insatisfacție. E drept, au 
fost și cîteva... raze de spe
ranță, dar un 48,4 la 400 m

Marcel Bogdan (primul din dreapta) a îmbunătățit cu 3 zecimi 
recordul juniorilor II la 110 mg, de la 14,8 la 14,5.

Foto : Ion MIHAICA

culina llie — de la care aștep
tăm de mult rezultate pe mă
sura posibilităților ei — sau 
2,04 m pentru Alexandru Papi, 
învingătorul de la băieți? Pe 
de altă parte, unele probe 
ne-au arătat că, de fapt, acești 
fruntași încă nu au apărut, iar 
performanțele cîștigătorilor și 
ale primilor clasați indică o 
mediocritate generală în specia
litățile respective. Iată, de e- 
xemplu, rezultatele învingăto
rilor în probele masculine de 
aruncări, alături de recordurile 
republicane : greutate : 14,26 m 
— 16,95 m ; disc : 44,80 m — 
53,09 m ; suliță : 62,86 ■— 82,26 
m ; ciocan : 52,60 m — 65,22 m 
(aici, primii patru clasați sînt 
juniori de categoria a Il-a. 
Circumstanță atenuantă sau a- 
gravantă ?)

(Sorin Monoranu), 6 739 p Ia 
decatlon (Constantin Halichias), 
un 2:10,0 Ia 800 m fete (Viori
ca Bobuțan) sau un 55,7 la 400 
m (Eugenia Baciu) nu repre
zintă, ca valoare intrinsecă, 
certitudini, ci mai degrabă pro
misiuni acceptabile, avînd în 
vedere tinerețea și aptitudinile 
autorilor lor. îmbucurătoare și 
apariția în rîndul cîștigătorilor 
a unor orașe ca Botoșani, Foc
șani sau Buzău, unde oameni 
pasionați luptă să cîștige te
ren pentru atletism.

în ansamblu, însă„ întîlnirea 
cu cei mal buni atleți juniori 
ai țării nu ne-a produs satis
facțiile așteptate și ne invită
— sperăm că nu numai pe noi
— la reflecții...

VI. M.

ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVĂ
(Urmare din pag. I)

timp în care a devenit mamă 
•— la adevăratele ei dimensiuni. 
Antrenorul Ion Vintilă i-a a- 

. sigurat o pregătire multilate
rală, a reușit să-i insufle încre
derea în marile-i posibilități și 
iat-o acum pe Cornelia în 
fruntea unui pluton de 12 să
ritoare de peste 1,90 m, gata 
să speculeze orice pas greșit 
al recordmanei lumii. Fiecare 
din atletele ce apar în lista 
alăturată are șansa ei. Am vrea 
să credem că și Virginia Ioan

are resurse și ambiții supe
rioare celor dovedite pînă acum.

La lungime, deși Siegrun 
Siegl și Angela Voigt sînt 
foarte aproape de 7 metri, Li
dia Alfeeva, foarte constantă și 
bătăioasă și Kathy McMillan 
primesc aceeași cotă a sufra
giilor. Doina Spinii și Elena 
Vintilă pot spera la o clasare 
în finală doar printr-o reedi
tare a rezultatelor obținute, în 
condiții ajutătoare, la Pescara 
și, respectiv, la Atena. Proba 
este foarte „aglomerată" între 
6,50—6,60 m.

„Euforia" de început de se-

CELE MAI BUNE PERFORMANTE MONDIALE ALE SEZONULUI
800 M

1:56,0 Valentina Gherasimova 
(U.R.S.S.), 1:56,7 Svetlana Stirkina
(U.R.S.S.), 1:57,7 Anita Weiss (R.D. 
Germana), 1:58,1 Elfi Zinn (R. D. 
Germana), 1:58,1 Doris GItrth (R. D. 
Germana), 1:58,7 Gunhild Hofmeister 
(R. D. Germana), 1:58,8 Christine 
Neumann (R. D. Germana), 1:58,8 
Nikolina Stereva (Bulgaria), 1:59,0 
Charlene Rendina (Australia), 1:59,1 
Ulrike Klapezinski (R. D. Germana), 
1:59,2 Tatiana Providohina (U.R.S.S.), 
1:59,3 Valtraud Strotzer (R. D. Ger
mana), 1:59,8 Medeleine Jackson 
(S.U.A.), 2:00,0 Svetla Koleva (Bul
garia), 2:00,03 Mariana Suman 
(România). Ileana Silai 2:00,64 locul 
18—20.

1 500 M

3:56,0 Tatiana Kazankina (U.R.S.S.), 
3:59,8 Raisa Katiukova (U.R.S.S.), 
4:02,6 Ludmila Braghina (U.R.S.S.), 
4:04,9 Natalia Mârâșescu (România), 
4:05,9 Christine Stoll (R.„ D. Germa
na), 4:06,1 Gunhild Hoffmeister (R.D. 
Germană), 4:06,1 Maricica Puica 
(România), 4:06,24 Ileana Silai (Ro
mânia), 4:06,3 Ulrike Klapezinski 
(R. D. Germană), 4:06,4 Brigitte 
Kraus (R. F. Germania), 4:06,5 Mary 
Stewart (M. Britanie).

100 MG

12,69 Grazyna Rabsztyn (Polonia), 
12,91 Annelie Ehrhardt (R. D. Ger
mană), 12,93 Liubov Kononova 
(U.R.S.S.), 12,95 Natalia Lebedeva
(U.R.S.S.), 12,97 Tatiana Anisimova 
(U.R.S.S.), 13,07 Johanna Schaller 
(R. D. Germană), 13,11 Sharon 
Colyear (M. Britanie), 13,12 Annero- 
se Fiedler (R. D. Germană), 13,15 
Gudrun Berend (R. D. Germană), 
13,19 Jane Frederriclc (S.U.A.), 13,24 
Valeria Ștefânescu (România), 13,24 
Esther Roth (Israel), 13,24 Ileana 
Ongar (Italia).

ÎNĂLȚIME
1,96 m Rosemarie Ackermann (R.D. 

Germană), 1,93 m Cornelia Popa 
(România), 1,91 m Brigitte Holzapfel 
(R. F. Germania), 1,91 m Ulrike 

Weyfarth (R. F« Germania), 1,90 m

Rita Kirst (R. D. Germană), 1,90 m 
Vera Bradacova (Cehoslovacia), 1,90 
m Maria Mracnova (Cehoslovacia), 
1,90 m Milada Korbanova (Cehoslo
vacia), 1,90 m Galina Filatova 
(U.R.S.S.), 1,90 m Debbie Brill (Ca
nada), 1,90 m lordanka Blagoeva 
(Bulgaria), 1,90 m Tatiana Sliahto 
(U.R.S.S.).

LUNGIME

6,99 m Siegrun Siegl (R. D. Ger
mană), 6,92 m Angela Voigt (R. D. 
Germană), 6,78 m Kathy McMillan 
(S.U.A.), 6,71 m Liliana Panaiotova 
(Bulgaria), 6,68 m Lidia Alfeeva 
(U.R.S.S.), 6,60 m Doina Spinu (Ro
mânia), 6,60 m Ludmila Barsuk 
(U.R.S.S.), 6,59 m Heide Wycisk (R.D. 
Germană), 6,57 m Kunzel (R. D. 
Germană), 6,55 m Semionova 
(U.R.S.S.), 6,54 m Kleinpeter (Aus
tria) .

DISC

70,50 m Faina Melnik (U.R.S.S.), 
69,08 m Carmen Romero (Cuba), 
68,62 m Maria Vergova (Bulgaria), 
68,36 m Sabine Engel (R. D. Germa
nă), 67,96 m Argentina Menis (Ro
mânia), 66,44 m Eveline Schlaak 
(R. D. Germană), 66,42 m Christine 
Betancourt (Cuba), 66,26 m Gabriele 
Hinzmann, 65,36 m Natalia Gorbace- 
va (U.R.S.S.), 64,80 m Brigitte San
der (R. D. Germană), 63,6â m Olga 
Andrianova (U.R.S.S.), 63,60 m Va
lentina Stefușkina (U.R.S.S.).

SULIȚA

66,52 m Kathy Schmidt (S.U.A.), 
65,46 m Sabine Sebrowski (R. D. Ger
mană), 65,12 m Ruth Fuchs (R. D. 
Germană), 63,44 m Svetlana Babici 
(U.R.S.S.), 62,80 m Becker (R. F. 
Germania), 62,34 m Natalia lakubo- 
viei (U.R.S.S.), 62,14 m Karen Smith 
(S.U.A.), 61.30 m Nadejda Kurian 
(U.R.S.S.), 61,64 m Utte Hommola 
(R. D. Germană), 60,52 m Lutvian 
Molova (Bulgaria). Eva Zcrgo 59,12m 
locul 16.

Notă : Conform regulamentului olim
pic o țară poate fi reprezentată de 
cel mult 3 atlete de probă I

ECHIPELE NOASTRE AU
PENTRU CALIFICARE ÎN TUR

Cele două reprezentante ale 
țării noastre în actuala ediție 
a C.C.E. la popice, Voința Tg. 
Mureș (f) șl Constructorul Ga
lați (m), au debutat victorioase 
în primele jocuri, susținute 
sîmbătă după-amiază pe are
nele proprii. Popicarii gălățeni 
s-au detașat confortabil, între- 
cînd pe campioana Ungariei, 
Vasas Papa, la o diferență de 
296 p.d., succes care le ușu
rează misiunea în returul întîl- 
nirii. în schimb, mureșencele

au obținut o victorie muncită 
în compania valoroasei for
mații Ferencvaros Budapesta, 
la o diferență de numai 86 p.d., 
pe care sportivele maghiare, 
beneficiind de avantajul terenu
lui, o pot recupera.

Prin urmare, partida retur de 
la Budapesta, precum și cea cu 
Buna Halle, campioana R. D. 
Germane, trebuie pregătite a- 
mănunțit de către conducerea 
tehnică a echipei Voința Tg. 
Mureș, remediindu-se carențele

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE CONCURS COMPLET (ETAPA A ll-a)

CĂLĂREȚII TINERI AU DOMINAT ÎNTRECERILE

ÎN ATLETISM
zon le-a cam părăsit pe arun
cătoarele de disc, Faina Melnik 
și Argentina Menis — valori 
verificate în. numeroase ocazii 
— fiind singurele care au mai 
reușit în ultimele 30—40 de zile 
rezultate peste 66 m. Repetarea 
clasamentului de la Miinehen 
ar fi normală, chiar dacă 
Schlaak, Engel, Hinzmann, Ver
gova sau Romero au progresat 
considerabil și pot răsturna pre
viziunile. Avem încredere în 
clasa Argentinei, care nu a ra
tat niciodată marile ocazii. în 
singura întîlnire directă din a- 
cest an cu Melnik, Argentina 
a fost întrecută doar cu 12 
centimetri....

Kathy Schmidt a dominat se
zonul la aruncarea suliței 
(toate concursurile peste 64 de 
metri !) și a amenințat recor
dul Iui Ruth Fuchs, care s-a 
dovedit destul de inconstantă, 
între ele se va decide, probabil, 
titlul — Fuchs se regăsește în 
concursurile mari — iar pen
tru ocuparea unui loc pe po
dium sînt necesari cel puțin 
65 de metri. Eva Ziirgb, de la 
care așteptăm rezultate pe mă
sura potențialului său, are o 
misiune dificilă. Să sperăm, to
tuși, că cea mai capricioasă 
probă atletică nu se va dezice...

LUGOJ, 5 (prin telefon). 
Timp de trei zile, s-a desfășu
rat pe baza hipică din locali
tate etapa a doua a Campio
natului republican de concurs 
complet la călărie. Surprinză
tor, pe primele locuri s-au 
clasat trei sportivi tineri, care 
au reușit să depășească clar 
pe cîtiva dintre călăreții 
cu experiență (C. Vlad, Eug. 
Ionescu, I. Popa), Nicolae 
Gheorghe, Monica Ringheanu 
și Gheorghe Rusu disputîn- 
du-și cu ardoare șansele. îna
intea probei de obstacole, di- 
namovista Moniea Ringheanu 
se afla pe primul loc dar, 
doborînd o bară în ultima pro
bă, a cedat întjietatea călăre
țului Nicolae Gheorghe. To
tuși, după cum au apreciat toți 
specialiștii prezenți, evoluțiile 
generale nu s-au ridicat la ni
velul dorit, datorită căldurii 
excesive. Aceasta, în special, 
în ziua a doua cînd, pe un 
traseu special amenajat pe ma
lul Timișului între satele Ta
pia și Măguri, a avut loc pro
ba de fond. Cu o formație mai 
omogenă, călăreții sibieni au 
ocupat locul întîi în clasamen
tul pe echipe.

Iată configurația clasamen
telor dună încheierea întrece
rilor :

INDIVIDUAL (cat. ușoară) 
— 1. Nicolae Gheorghe (Steaua) 
cu Goliat 50,34 p, 2. Monica 
Ringheanu (Dinamo) cu Suc
ces 54,34 p, 3. Gheorghe Rusu

(C.S.M. Sibiu) cu Saray 57,54 
p, 4. Constantin Vlad (Dina
mo) cu Stolnic 57,67 p, 5. Ro
mulus Pașovschi (C.S.M. Cra
iova) cu Turf 60,34, 6. Aurel 
Lepăduș (C.S.M. Sibiu) cu Se
leniu 62,34 p.

ECHIPE : 1. C.S.M. Sibiu 
(Dumitru Roșea cu Vampir, 
Gheorghe Rusu cu Saray, Au
rel Lepăduș cu Seleniu) 118,88 
p. 2. Dinamo 136,07 p, 3. Steaua 
148,14 p, 4. C.S.M. Craiova 
204,07 p.

G. IGNEA — coresp.

AZI START ÎN CAMPIO
NATUL DE DRESAJ

SI OBSTACOLE

Pe baza hipică din Lugoj, 
activitatea competitională la 
călărie continuă cu întrecerile 
etapei a Il-a a Campionatelor 
republicane de dresaj și obsta
cole pentru seniori și cu etapa 
I la juniori și fete. Vor fi 
prezenți la startul probelor că
lăreți de la Steaua, Dinamo. 
A.S.A. Cluj-Napoca, C.S.M. 
Iași, C.S.M. Craiova, C.S.M. Si
biu, Olimpia București, Petro
lul Ploiești, Mondial Lugoj, 
Timiș Izvin și Ialomița Jegălia.

Iată programul primelor 
două zile : marți, ora 17 — 
proba de obstacole „deschide
re" (cat. semiușoară și ușoară); 
miercuri, de la ora 16 — pro
ba de obstacole cat. semiușoa
ră și „deschidere" (cat. mijlo
cie).
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UN SPECTACULOS MITING AVIATIC LA ARAU
Duminică a avut loc la Arad 

deschiderea festivă a activită
ții de zbor în noul aeroclub, 
care poartă numele pionieru
lui aviației românești Traian 
Vuia. Cu acest prilej, a fost 
organizat de către Aeroclubul 
Central Român, cu sprijinul 
organelor locale cu atribuții în 
domeniul activității sportive, 
un miting aviatic care s-a 
bucurat de un deosebit succes.

încă de dimineață mii și mii 
de locuitori ai orașului de pe 
Mureș, profitînd de un timp 
splendid, s-au îndreptat spre 
aeroportul TAROM, formînd, 
în lungul acestuia, un adevă
rat gard viu, multicolor. Con
form tradiției, spectacolul — 
care de-a lungul a cîtorva ore 
a avut multe momente emo
ționante — a început cu de
monstrații aeromodelistice. A-

PROBLEMA S-A
„Premiul de încercare", care cons

tituie un fel de „repetiție generală" 
pentru concurenții ce vor disputa 
peste două săptămîni tradiționalul 
Derby, a prilejuit și în acest an o 
alergare pasionantă. Cursa s-a rezol
vat la finiș, unde Turei — care își 
adjudecase și „Criteriul cailor de 
4 ani" — s-a desprins de revelația 
probei, iapa Frizura, care a cedat 
pasul numai pe ultimii două sute de 
metri din cei 2 400 cîți au consemnat 
lungimea parcursului. Rezultatul n-a 
simplificat totuși cu nimic problema 
prezumtivului cîștigător al Derbyului. 
Dimpotrivă, a complicat-o I Prin 
comportările arătate — în ciuda 
unor incidente de parcurs sau indis
poziții ale cailor — dreptul la vic
torie a rămas neștirbit pentru Orna
ment, Hertz, Vîltava — duminică în- 
tr-o zi mai slabă — Hapca și Turduș. 
In plus, într-o cursă precedentă, 
Joben, tot pe 2 400 m, a realizat un 
timp excepțional pentru cursele noas
tre, 1:24,5 pe km I In rest, driverul 
Alexandru Nacu, biruitor cu Ostil și 
Rulota, a raportat niște cote record, 
„nimicitoare" pentru iluziile majori
tății spectatorilor.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I - 
Ostil (Al. Nacu) 46,3, Păunica, sim
plu 48, ordine 746 ; cursa II — Tu-

COMPLICAT !...
HI PI SM

garu (I. Moldoveanu) 35,5 și Suges
tia (S. Onache) 34,2, simplu 2—2, 
event 39—155 ordine 5—5 ; cursa III 
Rulota (Al. Nacu ) 30,5, Habana, 
Lavanda, simplu 40, event 35—42, 
ordine 144, ordine triplă 1 824 ; 
cursa IV — Valy (I. Crăciun) 30, 
Orar, simplu 4 event 41, ordine 28; 
cursa V — Joben (M. Ștefânescu) 
24,5 Oportun, Petala, simplu 3, event 
16, ordine 125, ordine triplă 957 ; 
cursa VI — Turei (Tr. Marinescu) 
25,5, Frizura, simplu 6, event 29, 
ordine 75, triplu cîștigător 89 ; cursa 
VII — Hanger (I. Moldoveanu) 28,8, 
Sonor, Ricoșeu, simplu 4, event 26, 
ordine 56, ordine triplă 333 ; cursa 
Vili — Pasarela (C. Mihai) 33,8 
Tîrgșor, simplu 3, event 11, ordine 
16, triplu cîștigător 109 ; cursa IX — 
Diatom (C. Solcan) 42,5 Godeanu, 
simplu 2, event 8, ordine 9. Pariul 
austriac ridicat la suma de lei 
28 130 a fost cîștigat de 3 tichete cu 
5 combinații la 6 cai revenind la 
fiecare 2 813 lei. Report 14 065. 
Retrageri : Oaarca.

poi, pe albastrul cerului și-a 
făcut apariția un avion din 
care șapte parașutiști au cobo- 
rît sub cupolele de mătase, 
aducînd cu ei buchete de flori 
pe care le-au înmînat invita- 
ților de onoare.

Programul a continuat cu 
demonstrațiile de măiestrie în 
pilotaj ale planoriștilor (M. Fi- 
nescu, maestru emerit al spor
tului, C. Andrei, I. Munteanu, 
V. Dumitrescu, T. Enăchescu), 
apoi cu zborurile acrobatice de 
înaltă clasă excutate de piloți 
cunoscuți. printre care Mihai 
Albu, camDion balcanic la 
acrobație, Cezar Rusu. cam
pion republican pe 1975, Ion 
Trucmel, Mihai Ionescu, Dori
na Gutsch. O puternică impre
sie au produs caruselul pla- 
noarelorj evoluția avioanelor 
„în oglindă", vînătoarea de 
balonașe și, în final, lansările 
combinate și în masă ale pa- 
rașutiștilor din loturile repu
blicane. Demonstrațiile avia
tice de la Arad au dovedit 
buna pregătire a acestor elevi 
ai școlii curajului. Tot cu acest 
prilej și-a deschis porțile ta
băra de aviație organizată de 
C.C. al U.T.C. pentru tinerii 
cuprinși în formațiile de pre
gătire pentru apărarea patriei.

ATLETi:
Naghi a 
iar Virgir 
înălțime 
(10—11 ii 
desfășura 
publican 
a lll-a. L 
este proc 
al școlile 
profil pei 
a ll-a.
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Nlddy DUMITRESCU

LOTO —
e O NOUA TRAGERE LOTO 2 

LA 11 IULIE 1976 !

• LA 13 IULIE 1976 TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO !

în agențiile Loto-Pronosport 
s-au pus în vînzare biletele pen
tru tragerile : LOTO 2 de dumi
nică 11 iulie și excepțională 
LOTO de marți 13 iulie a.c.

La tragerea Loto 2, ca de altfel 
și la cele precedente se oferă 
posibilitatea obținerii de autotu
risme „DACIA 1300“ în cadrul 
valorii unitare a cîștigurilor, pre
cum și importante premii în 
bani de valoare fixă și variabilă.

PROP*
Tragere 

marți 13 
ți lor au 
Uniunea 
Populară

CÎȘTIC

EXTR 
variantă 
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REPO 
423.752 1



DE VORBĂ CU ANTRENORUL C. DRĂGUȘINT

DURA MECIUL DE LA TEHERAN
AL SELECȚIONATEI

RETROSPECTIVĂ
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prinzind cu o privire de 
ansamblu desfășurarea 
campionatului Diviziei A 

— că la sfîrșitul ediției n-au 
existat, printre cele 18, și echipe 
care și-au făcut din plin dato
ria, onorînd astfel întrecerea 
primului eșalon. Ne referim, 
firește, la formația Steaua, con
dusă cu competentă și tact spre 
o victorie lejeră, autoritară, de 
către antrenorii Jenei și Crăi- 
niceanu care au reușit să se 
impună în fața jucătorilor lor 
nu numai prin ceea ce au reu
șit să le arate concret pe ga
zon, ci ' 
constant 
maximă 
proces 
ment ce își propune ca prin
cipal obiectiv obținerea 
formanței.

I
I
I
I

și printr-o atitudine 
pedagogică, factor de 
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EXEMPLUL
FORMAȚIEI... MICI

Spectaculos „cap", din plonjon, al lui Iordănescu, care-l obligă pe' 
orădeanul Albu să pareze in ultima clipă. Asemenea faze fac 
„deliciul" tribunelor. Foto : S. BAKCSY
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atît de convingător — în care 
a surmontat un moment extrem 
de greu, apărut în toamnă în 
viata echipei. Traumele psihicei 
suferite de toți componentii 
formației studențești, uneori 
mai greu de tratat decît cele 
fizice, au fost înlăturate, în 
timp, datorită multiplelor cali
tăți, demonstrate, o dată în plus, 
de Angelo Niculescu, asistat, 
cu pricepere de loan Voica și 
masorul A. Tudose, ultimii doi 
revenind lîngă antrenorul prin
cipal al echipei după o spita
lizare de lungă durată, pe pe
rioada iernii. Stagiul de un an 
efectuat de Sportul studențesc 
în Cupa balcanică i-a fost, de 
asemenea, acesteia de un real 
folos, plusul de experiență 
competițională, pe plan extern, 
servindu-i, sperăm, în Cupa 
U.E.F.A., întrecere mai preten
țioasă care, se înțelege, va a- 
trage formației obligații sporite 
de reprezentare.
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• BARAJUL PENTRU DIVIZIA C. 

lată celelalte rezultate din turul ba
rajului pentru promovarea în Divizia 
C : Lopușul Tg. Lăpuș — Electro- 
metal Cluj-Napoca 4—0 (1—0) ; Mă
gura Codlea — Forestierul Covasna 
3—0 (1—0) ; I.U.C. Ploiești — Aba
torul București 0—2 (0—1) ; Progre-

T INFORMEAZĂ
eană, în R.D. Germană, Nordul 
Moldovei și pe Litoral. Se mai 
atribuie cîștlguri variate in bani. 
Procurați-vă din vreme biletele !

ilă Loto de
i participări- 
xoursii în 
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R.P.I^ Core-
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: Cat. 2 î 1 
lei și 2 va- 
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1.L4 : 35,75
86,20 a 503 
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a 40 lei.

Cat. 
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a 60 lei; cat. E : 
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372.912 lei.

CATEGORIA A :

■emarcabilă și
Bacău, 
ea s-a 
de un 
B, cu

însă, reale 
ceea ce 

și tactica

cunoș- 
privește 

fotba-

Apreciam ca 
evoluția lui Sport Club 
cu atit mai mult cu cît 
reîntors, după un stagiu 
an printre divizionarele 
un efectiv destul de „subțire" 
— potrivit opiniei multora din
tre tehnicieni — destul de sărac 
la capitolul valori individuale. 
Probînd, 
tințe în 
strategia 
lului, antrenorul Gheorghe Con
stantin a reușit să închege 
un „11“ redutabil nu numai în 
partidele susținute pe propriul 
teren, ci și în deplasare, unde, 
în genere, principala armă, de 
efect, a formațiilor vizitatoare 
este tactica.

Pe parcurs, evoluții mai mult 
sau mai puțin reușite au avut, 
desigur, și alte echipe, ca Di
namo și A.S.A. Tg. Mureș, 
ambele păstrîndu-și, în linii 
mari, loturile, bine cotate, din 
campionatul trecut, Politehnica 
Timișoara, F.C.M. Reșița, F. C. 
Bihor și Politehnica Iași. Dar 
comportarea lor a fost inegală, 
inconstantă, alternînd cu nereu
șitele, pe porțiuni mai mari 
sau mai mici ale competiției, 
de la tur la retur, de la o par
tidă la alta și chiar de la o 
repriză la alta. Așa s-a ajuns, 
per global, la calificativul NE- 
SATISFACĂTOR trecut în 
dreptul celei de-a 58-a ediții 

a Diviziei A, la acel îngrijo- 
Irător procent de 90% al parti
delor de slabă factură, cuprins 

: și în referatul bilanț al F. R. 
• Fotbal, prezentat la recenta 
ședință a Comitetului federal. 
Nici nu putea fi vorba de o 
altă concluzie atîta vreme cît : 
a) formația campioană a ră
mas, la un moment dat, fără 
contracandidați la titlu, eîști- 
gînd cu 7 puncte avans ; b) 11 
echipe au încheiat eu golaveraj 
negativ ; c) numeroase formații 
s-au văzut în jenanta situație 
de a-și propune ca singur o- 
biectiv spre finele competiției 
evitarea retrogradării.

Ne-a fost necesar, în finalul 
sezonului fotbalistic, exemplul 
oferit de C.S.U. Galati pentru 
a observa, prin antiteză, o dată

sul Pucioasa — Cozia Călimănești 
2—0 (1—0) ; F.I.L. Orăștie — Petro
lul Țicleni 3—0 (1—0) ; Mecaniza
torul Simian — Nera Bozovici 0—1 
(0—1) ; Oțelul oraș dr. P. Groza — 
Minerul Turț 4—0 (2—0).

(Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții : V. Săsăranu, C. 
Gruia. A. Cristea, N. Petre, B. Crețu, 
V. loan și M. Domițian).

DUMI- 
VARA-. 

_ Moldo- 
Dorna Vatra Dornei 1—1 ;

Foresta Fălticeni 
Metalul 

ll-A : 
Calafat 

Construc- 
Electroputere 

Băilești 1—1 ;

ETAPEI DE 
.CUPA DE

• REZULTATELE 
NICA DIN „r
GRUPA I : A.S.A. Cîmpulung 
venesc "
Avîntul Frasin _______
1—0 ; C.S.M. Suceava — 
Rădăuți 1—1 ; GRUPA A 
C.F.R. Craiova — Dunărea 
1—3 ; Vagonul Caracal — i 
torul Craiova 4—1 ;
Craiova — Progresul oaiieșa i—i ; 
GRUPA A IH-A : Dermata Cluj- 
Napoca — Ind. sîrmei C. Turzii 1—0; 
Unirea Dej — Tehnofrîg Cluj-Napoca 
1—0 ; Sticla Turda — C.I.L. Gherla 
8—0 ; GRUPA A 1V-A : Unirea Alba 
lulia — Soda Ocna Mureș 0—2 ; 
Textila Sebeș — C.I.L. Blaj 0—0 ; 
Constructorul Alba — Metalurgistul 
Cugir 1—2 ; GRUPA A V-A : Dacia 
Orăștie — Victoria Călan 2—2 : Mu
reșul Deva — Minerul Lupeni 8—1 ; 
Aurul Brad — Minerul Ghelar 2—1. 

în plus, carențele de fond ale 
multora dintre divizionarele A 
care, an de an, coboară la o 
cotă submediocră nivelului cam
pionatului. Un număr de 4 
formații ale primului eșalon, 
C.F.R. Cluj-Napoca, Jiul, A.S.A. 
Tg. Mureș, Universitatea Cra
iova, au simțit pe pielea lor, 
celelalte au putut vedea — o 
repriză, în finala Cupei Româ
niei .— pc micul ecran, cum 
se efectuează, în joc metodic, 
constant (act reflex al pregă
tirii temeinice), marcajul și de- 
marcajul. Nu-i vorba de o sim
plă îndeplinire a sarcinilor du
ble, de o măsurare cantitativă 
a efortului în cele două faze 
fundamentale. în cinci partide 
consecutive, fotbaliștii lui C.S.U. 
Galați au probat binefăcătoarele 
efecte ale unei DINAMICI 
DE JOC CALITATIV SUPE
RIOARE : au făcut pressing și 
marcaj, au executat replierea 
și acoperirea — in momentul 
de apărare, au închegat apoi, o- 
perativ și ingenios, în situația 
de posesie a mingii, nuclee o- 
fensive cu participarea jucăto
rilor din toate liniile.

Normal ar fi fost ca divi
zionarele A, acelea datornice 
— beneficiare de elemente mai 
bine cotate în planul valorii 
individuale și de condiții de 
pregătire superioare — să fi 
servit ele drept model echipelor 
provenite din eșaloanele infe
rioare, să fi prestat ele jocuri 
de ridicată factură.

CELE 20 DE NORME ÂLE FOTBALULUI MODERN
se trag sorții în 
europene. Cu alte 

e, astăzi, la amia
ză, echipele noastre „eu

ropene" schimbă registrul. Da
că pînă ieri ele se aflau în
tr-un hamac de speranțe și vi
suri, astăzi, începînd cu ora 
amiezii, ele intră într-un pre
zent eontinuu, care se va pre
lungi pînă în septembrie..

Acum doi ani, Universitatea 
Craiova, campioană, a primit 
vestea că Atvidaberg îi va fi 
adversara din primul tur. Ves
tea că un oraș de 12 000 lo
cuitori își va trimite la Cra
iova reprezentanții a fost pri
mită cu mult optimism. Din 
păcate, orașul care l-a născut 
pe Edstrom a reușit calificarea 
la capătul unui duel în care 
echipa olteană n-a reușit să-și 
adune forțele.

Acum un an, Dinamo Bucu
rești, campioana, a' primit ves
tea că Real Madrid îi va fi 
adversară în primul tur. Ves
tea că o echipă cu un stadion 
de 140 000 spectatori va veni la 
București a fost primită cu mai 
puțin optimism, dar nu fără 
.oarecari speranțe. Din păcate, 
echipa lui Amancio și Breit
ner a fost cea care a reușit 
calificarea, la capătul unui duel 
cu destule momente nevalorifi
cate.

Astăzi, recenta campioană, 
Steaua, așteaptă cu nerăbdare 
sortii. Care va fi adversara 
echipei lui Dumitru și Iordă- 
nescu ? înainte de a afla nu- 

jmele acestei echipe — fapt de
loc lipsit de importanță într-o 
competiție în care sînt anga
jate și Bayern Miinchen și 
campioana Maltei — să ne o- 

iprim puțin asupra ultimelor 
■noastre trei campioane și asu
pra tendințelor 
jocul lor.

Universitatea 
acum doi ani, 
struită pe ideea 
E adevărat că 
maximă fusese 
an în urmă, dar trăsăturile de 
stil au rămas, în ciuda scăde
rii valorice a unora dintre 
componenții săi.

Dinamo București a fost 
acum un an, o formație a jo
cului combinativ, atitudine a- 
proape obligatorie în cadrul 
unui „11“ bazat în ofensivă pe 
jucători trecuți de prima tine- 
irețe — Lucescu, Nunweiller, 
Dumitrache. Acest stil de joc, 
care a fost o continuare a sti
lului adoptat de echipa națio
nală în perioada 1969—1972, a 
menținut, echipa dinamovistă în 
prim planul întrecerii, timp de 
mai mulți ani, și a reușit să 
ascundă unele fisuri prin apa-

manifestate în

Craiova a fost, 
o echipă con- 
contraatacului. 

valoarea ei 
etalată cu un

partida 
Iranului 
Asiei și 
final al 
— ne-a

Reîntoarsă sîmbătă seara, la 
o oră tîrzie, pe calea aerului 
de la Teheran, selecționata ță
rii noastre și-a încheiat, prac
tic, programul acțiunilor din 
acest sezon. Despre 
disputată cu echipa 
(2—2) — campioana 
participantă la turneul 
J.O. de Ia 
furnizat cîteva 
trenorul federal 
șin, cu care am 
tă discuție •

Montreal 
amănunte an- 
Cornel Drăgu- 
purtat o scur-

joi, 
di-

— Mai întîi spuneți-ne de 
ce nu s-a jucat meciul 
așa cum fusese prevăzut 
nainte ?

de— Pentru simplul motiv 
se da posibilitatea ca acesta

ultim examen al echipei Iranu
lui. înaintea plecării în Cana
da, să fie urmărit de cît mai 
mulți spectatori. Vineri fiind 
zi de sărbătoare, stadionul a 
fost luat cu asalt, peste 80 000 
de spectatori luînd loc in tri
bunele sale. Amînarea s-a pro
dus la cererea gazdelor.

— Cum ați fost primiți 
acolo ?

— Cu foarte multă prietenie 
și căldură. Ne-a impresionat 
grandiosul și modernul com
plex sportiv unde a avut loc 
meciul și care, aș zice, întrece 
pe acela de la Miinchen, inau
gurat cu prilejul trecutei Olim
piade. El se află situat în afa
ra Teheranului și, pe lîngă are
na destinată fotbalului, cu in
stalație de nocturnă excelentă, 

riția lui Dudu Georgescu, care 
a devenit 
prelungite 
nale.

„executorul" unor 
demersuri pozițio-

I

Steaua a fost, în cursul 
campionatului recent în
cheiat, o echipă emina
mente ofensivă. Acest 

stil, oarecum tradițional. încă 
de pe vr.emea C.C.A.-ului, a 
primit în cursul acestei ultime 
ediții două extreme noi — Troi 
și Zamfir — care au accentuat 
radicalismul • stilului ofensiv, 
deosebit de productiv mai ales 
în întîlnirile pe teren propriu, 
în fața echipelor neangajate 
într-o defensivă surdă. Cu al

1N ZIUA
TRAGEM! 1 LA SORTI

PENTRU CUPELE EUROPENE

i care a stat la ba- 
l Madrid, în perioa- 

Stefano și Gento.
. madrilen era . mult 
apărării sale și na

te cuvinte, Steaua pune pc ma
sa verde a „Cupei campioni
lor" cartea atacului continuu, 
deși ne aflăm într-o perioadă 
în care foarte puține echipe 
europene, chiar de mare ca
libru, mizează cu atîta insis
tentă pe atac. Dacă ne e per
misă o comparație, am putea 
spune că Steaua reia, într-o 
oarecare măsură, ideea că ata
cul este cea mai bună apărare 
adică ideea 
za lui Real 
da lui Di 
cînd atacul 
superior i .
prea avea adversari în Europa.

Steaua pare hotărîtă să-și 
continue atacurile, indiferent de 
valoarea adversarului. Acest 
elan tineresc este salutat de 
suporterii echipei, care au avut 
destule momente de satisfacție 
în cursul campionatului — vezi, 
de pildă, scorurile categorice 
din partidele cu U.T.A. și Olim
pia, pe teren propriu — dar, 
în această zi de iulie, cînd sor
tii cupelor europene așteaptă 
„roata norocului", Emerich Je
nei se gîndește, desigur, la fap
tul că „atacul cu orice preț" 
este o idee care a. suferit im
portante modificări, mai ales 
pe plan european.

De ce această invitație la 
discuție ? Pentru că iubitorii 
fotbalului doresc, ca în fiecare 
an, mărirea cotei Valorice a 
echipei campioane în competi
ția cunună a „europenelor.", a- 
dică în Cupa Campionilor.

Părerea noastră este că sur
sele de mai bine se află în pri

mai are în componență : 3 sălî 
de sport, fiecare cu cîte 15— 
20 000 de locuri, 12 terenuri 
auxiliare de fotbal, cu instalații 
moderne și cu nocturnă, tere
nuri de hochei pe iarbă etc.

— Ce concluzie se poate 
desprinde după această în- 
tilnire ?

— Că a fost foarte utilă. 
Deși am avut handicapul căl
durii excesive, al 
asemănătoare cu 
jarei, al finalului 
nat, al faptului că 
selecționabili au trebuit să ră- 
mînă acasă din motive înteme
iate, formulele de echipă pre
zentate acolo ne-au dat o nouă 
imagine asupra a ceea ce avem 
de făcut. Prima repriză o con
sider bună, dar ratările s-au 
tinut lanț, fie că au fost ale 
lui Dudu Georgescu, Manea, 
Mulțescu sau ale lui M. Sandu 
și Angliei, 
întîlnirii.

altitudinii, 
a Guadala- 
de campio- 
unii dintre

în partea a doua a

— Pe 
unire a

cînd viitoarea re- 
lotului ?

— La 25 august, cînd este 
programată o partidă de veri
ficare și omogenizare cu un 
adversar de peste hotare. în 
linii mari, conducerea tehnică 
a echipei naționale s-a edifi
cat asupra lotului lărgit pen
tru viitoarele examene oficia
le. Dar, despre el, mai tîrziu 
puțin.

Stelian TRANDAFIRESCU

sinul echipeimul rînd în
Steaua. Care ar fi aceste sur
se ? Discuția nu e nouă, dar 
merită să fie reluată.

Orice echipă de valoare 
are, ca să folosim o for
mulă aritmetică, 20 de 
norme pe gazon. Aceste 

20 de norme se referă la cei 
10 jucători de cîmp. Fiecare 
din acești 10 jucători este obli
gat să aibă, cîte o normă, ofen
sivă și. cîte una defensivă. Aco
lo unde formula aritmetică a 
celor 20 de norme este împli
nită sută la sută, rezultatele 
se văd — cazul echipei R. F. 
Germania. Olandei și. recent, 
al Cehoslovaciei. In cadrul c- 
chipelor noastre, cele 20 de 
norme nu sînt nici pe departe 
îndeplinite. Această situație es
te valabilă chiar și pentru 
Steaua, liderul detașat al aces
tui campionat. Cel puțin patru 
din înaintașii echipei campioa
ne nu-și îndeplinesc norma de
fensivă — lucru deosebit de 
serios în perspectiva confrun
tărilor europene. De asemenea, 
cel puțin doi dintre fundași 
nu-și îndeplinesc cu utilitate 
norma ofensivă. Cu alte cuvin
te, Steaua joacă cu aproxima
tiv 14 norme, ceea ce este des
tul de puțin, chiar dacă un 
Dumitru și un Iordănescu re
ușesc uneori să-și depășească 
norma dublă. Veți spune, desi
gur, că fotbalul are destule im
ponderabile pentru a nu ține 
seama întotdeauna de norme și 
că cele „numai 14“. avînd co
eficientul valorii superioare a 
jucătorilor, dau un total satis
făcător. De acord, dar calculul 
aritmetic rămîne. Dacă înmul
țim 14 cu 8 (care ar fi media 
de valoare a jucătorilor echi
pei campioane), ajungem la un 
total de 112 puncte. O SUMA 
CARE AR PUTEA FI MAI 
MARE I C.S.U. Galati a jucat 
finala Cupei cu cel puțin 18 
norme — jucătorii unilaterali 
fiind Pascuale și Marta. Și 
chiar dacă acordăm doar me
dia 6 jucătorilor echipei gălă- 
țene, înmulțirea cu 18 ne poar
tă spre un total de 108 puncte, 
adică un total apropiat, care 
explică în mare măsură sur
priza... inexplicabilă a echipei 
lui Zaharia, care a primit un 
gol — din lovitură liberă ! — 
în 450 de minute de joc cu 
cinci echipe de Divizia A ! t

Aceste rînduri sînt adresate, 
de fapt, lui Troi, lui Marcel. 
Răducanu, lui Zamfir și tutu
ror celorlalți jucători care so
cotesc că fobtalul modern poa
te fi jucat cu o singură normă, 
oricît ar fi ea de spectacu-’ 
loasă.

loan CHIRILA



„DE DATA ACEASTA, ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE DOTATE CO „CUPA PRIETENIA-1
ILIE NA AVUT NERV’."

CONSTANTIN NĂSTASE DESPRE FINALA BORG - NĂSTASE
Luni dimineață, Constantin 

Năstase. antrenorul echipei de 
tenis a României, a revenit de la 
Londra, aducînd cu el ultimele 
noutăți — impresii proprii și 
notații ale presei — despre me
morabila finală Borg—Năstase 
de la Wimbledon. I-am solici
tat fratelui campionului nostru 
cîteva opinii legate de meciul 
final. „Nu trebuie să surprin
dă pe nimeni — ne-a declarat 
interlocutorul — dar Ilie a fost 
atît de sigur de victorie, incit 
la sfîrșltul meciulyi îmi spu
nea, aproape plîngind, că totul 
i s-a părut un coșmar“.

— Cum explică Ilie și cum 
explicați dv. această înfrîngere 
categorică ?

- Imediat după meci, Ilie 
a făcut declarații presei în 
vestiar. El a oferit următoarea 
explicație, de pildă, cronicaru
lui ziarului „Sunday Mirror", 
Ken Montgomery : „M-am con
centrat prea mult de astă dată- 
Mi-a lipsit „nervul". Nu l-am 
avut pe teren, în schimb am 
fost foarte nervos înainte de 
meci". Explicația mea este al
ta : Ilie nu a fost suficient aco
modat cu suprafața gazonată. 
Un Wimbledon nu se pregăteș
te doar în 7 zile. In afară de 
aceasta, din cauza secetei ex
cesive, iarba a dispărut aproa
pe, lăsînd pe terenul de joc 
lut, lut bătut. Sub aspect pur 
tehnic, în finală am văzut un 
Ilie care, după ce a cedat avan
tajul de trei ghemuri pe care-1 
luase Ia începutul primului set, 
a greșit aproape tot ce a făcut.

AU ÎNCEPUT CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS
BELGRAD, 5 (Prin telefon). 

Luni dimineață au început în
trecerile celei de-a XVII-a edi
ții a Campionatelor balcanice 
de tenis. In prima zi, reprezen
tativa feminină a țării noastre 
a dispus cu 3—0 de formația 
Greciei : Ruzici — Asteri 6—4,

TURNEE INTERNATIONALE DE SAH
MANILA: Și

în turneul interzonal de la 
Manila, cu patru runde înainte 
de sfîrșit lupta pentru cele trei 
locuri care asigură calificarea 
în etapa meciurilor candidați- 
lor Se menține încordată. Des
prinși în fruntea clasamentu
lui, Meeting și Hort păstrează 
cele mai bune șanse dar ambii 
au un finiș greu. Mecking ur
mează să-i întîlnească pe Ba- 
lașov, Spasski, Ribli și Torre, 
Iar Hort pe Liubojevici, Bala- 
șov, Spasski și Ribli. Următo
rii candidați principali sînt

SINAIA: Cursa fruntașelor continuă
în runda a 10-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Sinaia, fruntașele clasamen
tului au obținut noi victorii. 
Maria Ivanka a învins-o pe 
Viorica Ilie, Elisabeta Polihro- 
niade pe Eleonora Gogâlea, iar 
Elena Ahmilovskaia a între
rupt în poziție superioară cu 
Margareta Teodorescu. Tereza 
Stadler a cîștigat la Rodica 
Reicher. Partidele Borislava 
Borisova — Lia Bogdan și Ele
na Răducanu — Emilia Chiș 
au fost remize, iar cea dintre 
Eva Hojdarova și Marion 
Worch s-a întrerupt.

IAȘIA începui 
„Memorialul sadoveanu"

în incinta Sălii sporturilor 
din Iași a început cea de a 
2-a ediție a turneului interna
țional de șah organizat în me
moria scriitorului clasic român 
Mihail Sadoveanu, un mare 
sprijinitor al sportului minții.

Tragerea la sorți a dat ur
mătoarea ordine : 1. Haik
(Franța), 2. Stanciu, 3. Ștefanov, 
4. Lutikov (U.R.S.S.), 5. Kai- 
kamdjozov (Bulgaria), 6. Griin- 
berg, 7. Dominie, 8. Vaisman, 
9. Horvath (Ungaria), 10. Popov 
(U.R.S.S.), 11. Doroftei, 12. Ila
ri tver (Canada).

în prima rundă : Stanciu — 
Doroftei 1—0, Ștefanov — Po
pov 0—1, Grunberg — Dominte 
î/.,—V,.

De altfel, el a declarat aceluiași 
cronicar : „Tare aș vrea să ști'1 
de s-ar fi întîmplat dacă aș fi 
aluns Ia 4—0 în primul set" ?

- Sînteți de părere că în 
fața „durității" jocului lui 
Borg, Ilie nu era capabil să 
găsească nici o armă de con
traatac ? Sau pur și simplu nu 
credea că Borg este capabil să 
joace perfect și acest fapt l-a 
„paralizat" ?

— Recunosc, sîmbătă a fost 
... ziua lui Borg ! Chiar el îi 
spunea lui Ken Montgomery : 
„N-am jucat niciodată în via
ța mea atît de bine". Cu toa
te acestea, Ilie ar fi avut 
„arme", cu condiția să nu-i fi 
dispărut încrederea în sine. 
Ceea ce, din păcate, s-a întîm
plat. I-a lipsit ritmul obișnuit. 
Serviciile, loburile sale inimi
tabile, passing-shoturile, nimic 
nu i-a reușit...

In ciuda neașteptatului eșec 
al lui Năstase, ziarele din ca
pitala britanică consideră că 
„a fost un spectacol superb" 
(Henry Raven, în „The Sund y 
Telegraph"). „La bursa neagră 
un bilet care costa 4 lire se 
vindea cu 75 de lire, iar șirul 
de oameni care s-au postat de 
dimineață în fața intrării de la 
„AII England Club" a fost mai 
mare ca oricînd" (ziarul „Sun
day people"). Și încă un amă
nunt : presa britanică, de obi
cei aspră cu manifestările tem
peramentale ale lui Ilie. sub
liniază sportivitatea excepțio
nală a jucătorului român.

Ion GAVRILESCU

6—4 ; Mihai — Draghelopoulos 
6—3, 6—3 ; Ruzici, Mihai — As
teri, Draghelopoulos 6—2, 6—2. 
în competiția masculină, după 
două meciuri, scorul întîlnirii 
dintre echipele României și 
Bulgariei este 1—1.

acum, finișul...
Polugaevski (joacă cu Mariottî, 
Harandi, Panno și Kavalek) și 
Țeskovski (Uhlman, Kavalek, 
Biyasias și Pachman).

Clasamentul după 15 runde: 
MECKING 11%, Hort 11, polu
gaevski și Țeskovski 10, Ribli 
9, Liubojevici si Balașov 8*/2, 
Panno, GHEORGHIU și Kava
lek 8, Spasski 7*/2, Uhlman 7 
(1), Quinteros și Mariotti 7, 
Browne 6 (1), Biyasias 5%, Tor
re 5, Harandi și Tan 4, Pach
man 3>/s.

Clasamentul : IVANKA 8v2> 
Polihroniade 8, Ahmilovskaia 
7V2 (1), Bogdan 7, Stadler 6, 
Borisova 5V2, Teodorescu 4 (1), 
Hojdarova și Worch 3»/s (1), 
Reicher 34/2, Chiș 3, Ilie și Go- 
galea 2V2, Răducanu 2.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • La Tallin, întîlni- 

rea dintre selecționatele de junio
ri ale U.R.S.S. și S.U.A. s-a în
cheiat cu victoria gazdelor cu 
213,5—163,5 p.

AUTO • Cea de a 62-a ediție a 
„Marelui Premiu" al Franței des
fășurată pe circuitul de la Le 
Castellet, a fost cîștigată de pilo
tul englez James Hunt („McLa
ren"), cu o medie orară de 
186,423 km. In clasamentul C.M. 
(FI) după opt probe, conduce 
austriacul Niki Lauda — 55 p, 
urmat de Patrick Depailler — 
26 p.

BOX • Campionul mondial de 
box la categoria grea, Cassius 
Clay, a fost internat pentru cîte
va zile în spitalul din Santa 
Monica, unde a fost supus unui 
tratament pentru vindecarea 
contuziilor și rănilor suferite în 
cursul meciului suținut recent la 
Tokio cu luptătorul japonez An
tonio inocki.

FOTBAL • înaintea ultimei 
etape, în campionatul iugoslaviei 
conduc Hajdu.k Split și Partizan 
Belgrad cu cite 48 p, urmate de 
Dynamo Zagreb — 42 p. • Prima 
„manșă" a „super-cupei" europe
ne 1976 între Bayern Munchen, 
deținătoarea „Cupei campionilor

Praga va găzdui competiția de caiac-canoe
Ediția din acest an a tradiționalei competiții 

internaționale de caiac-canoe (juniori) dotată cu 
„Cupa prieteniei" se va desfășura la sfîrșitul 
acestei săptămîni la Praga, pe cunoscuta pistă 
nautică de pe Vltava. La aceste întreceri, de 
fiecare dată foarte importante prin valoarea 
concurenților, cei mai mul ți cu mari perspective 
de promovare în loturile reprezentative de se
niori, vor lua parte și juniorii români. Printre 
aceștia amintim pe : M. Ciobanu, Șt. Hazirov, 
M. Moșoiu, V. Pietroaiei, I. Hapei, Gh. Titu, 
Florica Simiocenco, Floarea Pirvulescu, Carmen 
Voîtec.

Programul regatei internaționale de juniori 
„Cupa prieteniei" cuprinde toate cele 11 probe 
olimpice, întrecerile urmînd să aibă loc vineri, 
sîmbătă și duminică.

A. Georgescu, medalie de argint la sol in 
concursul de gimnastică de la Gyor

GYOR, 5 (prin telefon) Timp de trei zjle, în locali’ 
tate s-au desfășurat întrecerile de gimnastică dotate 
cu „Cupa prietenia". Atît la feminin, cit și la mas
culin o netă superioritate au dovedit tinerele și ti
nerii gimnaști sovietici, învingători pe echipe, la 
individual compus, precum și la majoritatea apara
telor. Selecționatele României au evoluat modest, 
clasîndu-se pe locul 7 (la feminin cu 177,15 p.) și 9 
(la masculin cu 256,25 p.). în finalele pe aparate, un 
frumos succes a repurtat Aurel Georgescu, care 
s-a clasat pe locul 2 la sol, la egalitate cu i. Selest 
(U.R.S.S.), Rezultate tehnice : feminin — echipe 
U.R.S.S. 190,20, R.D.G. 185,95, Ungaria 185,30 ; indivi
dual compus — Iudina 38,50, Zaharova 38,05, Koma
rova 37,80 — toate din U.R.S.S. ; masculin — echipe 
U.R.S.S. 27'6,05, Ungaria 267,00, R.D. Germană 266,20; 
individual compus — Așasov 55,65, Agafov 55,25, Se
lest 54,80, toți din U.R.S.S.

REZULTATE BUNE
ÎN CONCURSUL DE ATLE. 

TISM DE LA LONDRA

La „Crystal Palace" s-au 
desfășurat întrecerile întîlnirii 
triunghiulare de atletism din
tre echipele Canadei, Poloniei 
și Angliei.

în proba de 400 mg, victoria 
a revenit campionului euro
pean Alan Pascoe cu 50,62.

Alte rezultate : masculin 400 
m — Jenkins (A) — 45.65, 3 000 

WladislawKozakiewicz. o.speranță a atletismului polonez, specialist 
in săritura cu prăjina.

m obst. — Malinowski (P) — 
8:22,48 ; prăjină — Slusarski 
(P) — 5,20 m ; HO mg — Pri
ce (A) — 13,73 ; 800 m — Ovett 
(A) — 1:47,15; înălțime — 
Wszola (P) — 2,21 m ; feminin 
200 m — Lannaman (A) — 
22,86 ; lungime — Jones (O) — 
6,39 m, 800 m — Saunders (O) 
— 2:01,69 ; suliță — Jaworska 
(P) — *7.04 m.

ULTIMA VERIFICARE 
A FOTBALIȘTILOR 

POLONEZI

Selecționata olimpică de fot
bal a Poloniei a susținut un 
ultim joc de verificare înain
tea plecării spre Montreal. Se- 
lecționabilii au întîlnit, la Cra
covia. formația locală Wisla, pe 
care au învins-o cu scorul de 
4—0 (4—0), golurile fiind în
scrise de Roman Ozaga (2) și 
Jan Benigcr (2).. Din echipa

europeni" și Anderlecht câștigă
toarea „Cupei cupelor" se va dis
puta la 17 august la Munchen, 
returul la sfîrșitul lunii august 
la Bruxelles.

MOTO e Concursul de dirt
track, desfășurat la Slany •• (Ce
hoslovacia) în cadrul C.M. pe 
echipe, a fost cîștigat de Polonia
— 30 p, urmată de U.R.S.S. *— 
28 p. Cehoslovacia — 24 p.-

TENIS • în finală la Zinnowitz 
(R.D.G.) : Thomas Emmrich — 
Czech 3—6, 6—3, 6—2 • în primul 
tur la Baastad (Suedia) : Franu- 
loviei — Mc Manus 6—3, 6—1 ;
Stewart — A. Amritraj 6—7, 6—3, 
6—3 ; McNair — Pecci 7—5, 7—6; 

'Neely — Benavides 7—6. 7—6 ;
Alvarez — Dell 6—7, 6—2, 6—4
• în finalele de la Travemiinde: 
Kary — Machan 6—3, 4—6, 7—5,
6—7, 6—2 (m) ; Helga Masthoff — 
Katia Ebinghaus 6—2, 6—2 (f) • 
în turneul de consolare de la 
Wimbledon: Fairiie (Noua Zeelan- 
dă) — Taylor (Anglia) 4—6, 6—3, 
6—4 ; junioare : Natașa Cimîreva 
(U.R.S.S.) — Mărise Kruger
(R.S.A.) 6—3, 2—6. 6—1 ; dublu 
bărbați („veterani") : Bergelin 
(Suedia), Budge Patty (S.U.A.)
— Rihards, Sorlien (S.U.A.) 6—1, 
4—6. 6—1. 

poloneză, deținătoarea titlului 
olimpic, mai fac parte, printre 
alții, cunoscuții jucători Toma
szewski, Szymanowski, Gorgon, 
Lato și Dey na.

NIKOLINA STEREVA 
ÎN FORMĂ

Cu prilejul unui concurs des
fășurat la Sofia, atleta bulga
ră Nikolina Stereva a stabilit 
cea mai bună performanță 
mondială în proba de 1 000 m, 
cu timpul de 2:33,8. Vechiul 

record era de 2:35,6 și aparți
nea Gunhildei Hofmeister (R.D. 
Germană).

LOTUL BOXERILOR 
SOVIETICI

Echipa de box a U.R.S.S. 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal va cuprinde, între 
alții, pe campionul mondial V. 
Solomin, campionul european 
V. Limasov, D. Torosian, A.

AZI, LA ZURICH

TRAGEREA LA SORȚI 
ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

Competițiile europene de 
fotbal rezervate echipelor de 
club intră din nou în actuali
tate, odată cu tragerea la sorți 
a meciurilor din primul tur 
(ediția 1976—77), operație care 
va avea loc astăzi la prînz, in 
sala de festivități a hotelului 
„Atlantis" din Ziirich.

După cum se știe, iubitorii 
fotbalului din țara noastră aș
teaptă cu deosebit interes tra
gerea la sorți, deoarece în ac
tuala ediție sînt angajate — ca 
niciodată pînă acum — 5 echipe 
românești : Steaua in C.C.E. ; 
C.S.U. Galati în Cupa cupelor ; 
Dinamo, A.S.A. Tg. Mureș și 
Sportul studențesc în Cupa 
U.E.F.A.

■ O trecere în revistă a celor 
mai bune formații în cele 3 
competiții este edificatoare.

în C.C.E. de pildă este din 
nou prezentă Real Madrid, care 
la contestația făcută a fost ab
solvită parțial de pedeapsa ini
țial primită — excluderea pe 
un an din toate competițiile 
europene — cu condiția să-și 
dispute primele 3 jocuri la cel 
puțin 300 km de Madrid : Ba
yern Munchen, Borussia Mbn- 
chengladbach, F. C. Liverpool, 

Tkacenko, A. Volkov, T. Ris- 
ciev, A. Timanov și V. Ivanov. 
Cel mai tînăr component al 
echipei este „greul" V. Ivanov, 
care va împlini vîrsta de 20 de 
ani la 20 octombrie, înalt de 
1,87 m, avînd o greutate de 92 
kg., V. Ivanov a obținut în. 
activitatea sa sportivă 67 de 
victorii, pierzînd 13 întîlniri,

DELEGAȚIA ÎNOTĂTORI
LOR BRITANICI

O neașteptat de numeroasă 
delegație de înotători a cuprins 
în lotul său general Comitetul 
Olimpic al Marii Britanii. Cel 
mai proeminent membru al a- 
cestei puternice echipe de na- 
tație este specialistul în pro
bele de bras David Wilkie, de 
două ori campion mondial în 
1975. Alături de el, mari șanse 
la J.O. au, de asemenea, Brin
kley, Leigh, Downie, Carter, 
McClatchey. Să notăm că la 
Cali, la C.M. din 1975, echipa 
de natație a Marii Britanii a 
acumulat 83 de puncte, clasîn
du-se pe un loc fruntaș.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 5 (Agerpres). — Cea 

de-a 10-a etapă a Turului 
ciclist al Franței disputată luni 
între Bourg d’Oisans și Mont- 
genevre de-a lungul a 166 km 
a fost cîștigată de. olandezul 
Joop Zoetemelk cu timpul de 
5h02’20”. Pe locurile următoare 
s-au clasat în ordine Bernard 
Thevenet (Franța) și Van Im- 
pe (Belgia) la 1”. în clasamen
tul general individual continuă 
să conducă belgianul Lucien 
van Impe urmat la 7” de Zo
etemelk și la 1’36” de francezul 
Poulidor. Thevenet, cîștigăto- 
rul de anul trecut al Turului 
Franței, se află pe locul 4 la 
1’48”.

Dynamo Dresda, Ferencvaros 
Budapesta, Ț.S.K.A. Sofia, Aus
tria Viena, P.A.O.K. Salonic, 
St. Etienne, F. C. Bruges, 
Glasgow Rangers, P.S.V. Eind
hoven, Benfica Lisabona, Banik 
Ostrava, B. K. Copenhaga, Di
namo Kiev etc. De notat că 
cele mai multe participări in 
C.C.E. le au echipele Real Ma
drid — (18), urmată de Ț.S.K.A. 
Sofia — (13).

Cine va fi adversara forma
ției C.S.U. Galați în Cupa cu
pelor ? Și aici, sînt o serie de 
echipe cu prestigiu ca : Ander
lecht, Lierse, Marseille, Ham
burger S. V., Servette Geneva, 
Galatasaray, M.T.K. Budapesta, 
Slask Wroclav, Napoli, Loko
motive Leipzig, Rapid Viena ș.a.

Cea mai masivă participare 
(64 de echipe) o are Cupa 
U.E.F.A. Cîteva dintre ele au 
o certă valoare internațională : 
Juventus, Milan, Inter, Man
chester City, Queen’s Park, 
Manchester United, Derby 
County, Eintracht Frankfurt pc 
Main, F. C. Magdeburg, F. C. 
Barcelona, Feyenoord, Ajax 
Amsterdam, Ujpesti Dozsa etc.
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