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PROBA DE TRAP-
DOUĂ MEDALII DE AUR Șl UNA DE ARGINT
• LA SHEET, DE DOTĂ ORI LOCUL III

DELEGAȚIA OLIMPICĂ A TĂRII NOASTRE
A SOSIT LA MONTREAL

• Primirea pe aeroportul Mirabel • Caniculă pe malurile fluviului 

St. Laurent • Instalarea in Satul olimpic • Primul contact cu 

atmosfera orășelului sportiv • Au început antrenamentele • Pină 

la începerea jocurilor, handbalișlii invitați la un turneu în S.U.A.

Ediția din acest an a Bal
caniadei de talere, desfășurată 
la Atena, a reunit trăgători 
fruntași din Bulgaria, Grecia, 
România și Turcia. Rezultatele 
— în general sub posibilitățile 
competitorilor — au fost in
fluențate de vîntul puternic 
care nu a contenit pe un po
ligon orientat către Sud (tale- 
riștii avînd, astfel, soarele în 
fată).

Conform programului, ediția 
a IX-a a Balcaniadei de ta
lere a debutat cu proba de 
skeet. în această primă con
fruntare, reprezentantul țării 
noastre Adalbert Oster (Vînăto- 
rul Timișoara) a reușit să urce 
pe podiumul de premiere, 
ocupind locul III. Clasament :
1. Pierre Pappas (Grecia) 191 p,
2. Paul Kanellakis (Grecia))
190 p, 3. Adalbert Oster (Româ
nia) 189 p..., 6. Alexandru Sen- 
covici 187 p, 7. Ion Ionică 
185 p..., 16. Daniel Buduru 167 p. 
Cu un punctaj de 359 echipa 
României a obținut la această 
probă a doua medalie de bronz, 
prin Sencovici (94), Oster (93), 
Ionică (90) și Buduru (32). Cla
sament : 1. Grecia 373 p. 2.
Bulgaria 359, 3. România 359 p 
(la baraj).

Proba de trap a campiona
telor balcanice de talere a fost 
dominată de sportivii români. 
Dan Ispasiu (Olimpia) a cu
cerit medalia de aur, iar co
legul său de club Ștefan Po- 
povici locul secund. Clasament:
1. Dan Ispasiu (România) 180 p,
2. Ștefan. Popovici (România) 
174 p, 3. Andy Carayanidis 
(Grecia) 173 p, 3. Iliu Dancov 
(Bulgaria) 173 p (după baraj)..., 
6. Mihai Ispasiu 167 p...y 13. E- 
manuel Panduru 152 p.
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Dan Ispasiu — campion balcanic 
la trap

Evoluînd bine, echipa Româ
niei aliniată la această probă 
a cucerit, de asemenea, locul I, 
cu un total de 340 p, prin Ște
fan Popovici (88), Dan Ispasiu 
(87), Mihai Ispasiu (84) și E- 
manuel Panduru (81). Clasa
ment : 1. România 340 p, 2.
Bulgaria 327 p, 3. Grecia 327 p, 
4. Turcia 284 p.

De subliniat la proba de trap 
rezultatul bun realizat de tină- 
rul Dan Ispasiu — la 6 puncte 
diferență de următorul clasat. 
Sub posibilități, au concurat la 
recenta Balcaniadă de talere 
Daniel Buduru (skeet) și Ema
nuel Panduru (trap).

Alte rezultate : skeet (femi
nin) : Pepa Mollova (Bulgaria) 
113/150 p ; trap (feminin) : Mich 
Gheorghieva (Bulgaria) 113/150 
p ; juniori : Hak Ălemdar (Tur
cia) 106T50 p.

Aspect de pe aeroportul Otopeni, de la plecarea delegației olimpice a României la Montreal
ADVERSARELE ECHIPELOR NOASTRE

MONTREAL, 7 (de la trimișii 
noștri). După un zbor direct de 
exact nouă ore și un sfert — 
mergînd în sens contrar fusului 
orar — olimpicii noștri au a- 
plaudat frenetic măiestria echi
pajului TAROM, în momentul 
în care uriașa aeronavă care 
îi purtase pînă aci ateriza, 
strunită perfect, pe pista mo
dernului aeroport Mirabel din 
Montreal, recent inaugurat.

în întîmpinarea delegației 
sportive a țării noastre, pe pla
toul de protocol al aerogării, 
abundent pavoazat, au venit re
prezentanți ai oficialităților lo
cale, prezentînd saluturi de 
bun venit din partea Comitetu
lui de organizare a Jocurilor 
Olimpice (COJO), a Comitetului 
Internațional Olimpic, a Comi
tetului olimpic canadian și a

orașului Mont-

RIDICAREA DRAPELULUI ȚÂRII NOASTRE 
ÎN SATUL OLIMPIC

Miercuri după amiază, la ora 16 (ora locală), in Satul 
olimpic de la Montreal a avut loc festivitatea ridicării stea- 
»i noastre.

monie, care a avut loc in fața pavilionului central, 
ezentă întreaga delegație sportivă a României, con- 
general lt. Marin Dragnea, președinte al C.N.E.F.S 
inte al C.O.R. Au fost de față Yvan Dubois, pri- 
tului olimpic, Nicolae Deaconu, atașatul olimpic ro
ite notabilități, precum și un mare număr de spor- 
iulgaria, Ungaria, India, Ghana, Kenya. în timp ce 
atona imnul de stat, drapelul a fost ridicat pe ca-

municipalității 
real.

Odată ajunși 
constatat că a 
agreabilă, deși 
re. După un salt uriaș de peste 
8 000 km, dintr-o parte în cea
laltă a globului, în Canada, pe 
malurile marelui fluviu St. 
Laurent, începem să regretăm 
vremea de acasă, pentru că aici 
ne-am simțit de la început ca 
într-o etuvă puternic încinsă. 
Termometrele arată multe gra
de peste 30 și atmosfera este 
foarte umedă, stimulînd o 
transpirație abundentă și o sete 
continuă.

la Montreal, am 
fost o călătorie 
puțin obositoa-

Aurel NEAGU 
Romeo VILARA

(Continuare în pag. a 4-a)

ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Marți la amiază, în sala de festivități a hotelului: 

■ „Atlantis" din Ziirich, a avut loc tragerea la sorți pentru 
stabilirea programului primelor jocuri ale noii ediții a 
cupelor europene la fotbal.

Echipele românești vor avea următoarele adversare :
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" ; F. C. Bruges 

(Belgia) — Steaua.
„CUPA CUPELOR" : C.S.U. Galați — Boavista Porto (Por

tugalia) ;
„CUPA U.E.F.A. : Dinamo București — A. C. Milan, 

A.S.A. Tg Mureș cu Dinamo Zagreb sau Partizan Belgrad și 
Sportul studențesc — Olympiakos Pireu.

Primele echipe vor fi gazdele jocurilor-tur, programate 
la 15 septembrie (returul va avea loc la 29 septembrie)! 
Așadar, cu excepția echipei Steaua care susține primul 
joc în deplasare, celelalte echipe românești vor juca me- 
ciurile-tur pe teren propriu. în pag. a IV-a, programul 
complet al meciurilor din cele trei competiții.

TUR DE ORIZONT OLIMPIC - MONTREAL '76

ACTUALITATE ȘI PERSPECTIVA IN ATLETISM

ÎNCHIDEREA EXPOZIȚIEI FILATELICE „OLIMPIADA 76"

CUPA ZIARULUI „SPORTUL" A RLVINII 
JUSTULUI INIIIiNAIlONAl DE LUTBAL MIRCLA DAVID

După ce timp de o sâptămînâ a 
fost vizitata de numeroși bucureșteni, 
ieri s-a închis expoziția filatelica 
omagiala „Olimpiada dedicata
participării sportivilor români la 
Jocurile Olimpice de la Montreal. 
Organizată de filiala București a 
Asociației filateliștilor din România, 
sub patronajul Comitetului Olimpic 
Român, expoziția s-a bucurat de mult 
interes și a reprezentat o bună pro
pagandă pentru mișcarea sportivă.

Marți după amiază a avut loc 
festivitatea decernării premiilor. In 
fruntea unui bogat palmares au stat 
următorii merituoși expozanți : Vale* 
riu Maltopol — diplomă și medalie 
de aur, cupa A.F.R. pentru exponatul 
„Sporturile de vară oglindite In 
emisiunile olimpice* ; Dan Vintilă — 
diplomă și medalie de aur, cupa 
C.O.R. pentru exponotul „Campiona
tele mondiale de fotbal* ; Traian 
Popescu — diploma fi medalia da 

vermeil, cupa C.O.R. (pentru origi
nalitatea exponatului) pentru „Isto
ria sporturilor hipice* ; Alexandru 
Săceanu — diploma și medalia de 
vermeil, cupa C.N.E.F.S. pentru ex
ponatul „Olimpiade*. Cupa ziarului 
„Sportul", oferită expozantului cu cea 
mai bună performanță sportivă pro
prie, a revenit fostului portar al 
echipei naționale de fotbal Mircea 
David, care a expus cu tema „Orga
nizații sportive do masă și fotbalul 
în filatelia românească*.

Au mai oferit cupe sau plachete 
federațiile române de tir, box, gim
nastică, scrimă, fotbal, patinaj, judo, 
atletism, haltere etc. A fost premiat, 
de asemenea, losif Micu, pentru vo
lumul în curs de apariție la editura 
«.Sport-Turism* î „Sportul in filatelia 
romdneascâ (din care primele exem
plare au fi fost expediate ia Mont
real).

• Băieții noștri în căutarea laurilor olimpici
• Gaerderud, Malinowski sau Cefan ? • Floroiu

debutează la maraton

De-a lungul anilor atletis
mul masculin românesc a su
portat cu greu comparația cu 
cel feminin. în ceea ce priveș
te participarea olimpică deca
lajul este grăitor, atleții noș
tri nereușind să cîștige pînă 
acum vreo medalie la J.O. Cel 
mai aproape de podium s-a 
aflat Carol Corbu, în 1972 la 
Miinchen, cînd s-a clasat al 
patrulea la triplusalt.

Vor reuși atleții români să 
spargă gheața la Montreal ?

Așa cum se prezintă lucru
rile la această oră, cu două 
săptămîni înaintea începerii în
trecerilor atletice, cel mai în
dreptățit să împlinească spe
ranțele noastre este Gheorghe 
Cefan, recordmanul tării la 
3 000 m obstacole. Cefan deți
ne a doua performanță mon
dială a sezonului, după record

manul lumii, suedezul Anders 
Gaerderud. în cursa de la 
Stockholm, în care cei doi au 
alergat 8:15,6 și 8:16,2 — și la 
care au participat. în afara po
lonezului Bronislaw Malinow
ski și a lui Frank Baumgartl 
(R. D. Germană) toți cei aflați 
în tabelul primilor 10 perfor
meri ai anului — Gaerderud a 
cîștigat greu, la sprint, în fața 
publicului său, care nu l-a vă
zut pierzînd în ultimii 3—4 ani.

în ciuda aiurii de decatlonist 
(1,88 m și 82 kg) Cefan a ajuns, 
la 29 de ani, cu tenacitate și 
perseverență, între cei mai 
buni specialiști mondiali ai 
probei de obstacole. Pronosti
cul logic II așează pe același 
plan cu Gaerderud și Malinow
ski, în rîndul celor 3 mari fa- 
voriti. orice ordine pe podium 
a acestor trei alergători fiind 

posibilă. Dintre europeni, cel 
mai serios outsider este Baum- 
gartl — cel mai tînăr dintre 
fruntașii probei (n. 1955) —, în 
timp ce finlandezul Tapio Kan- 
tanen, suedezul Dan Glans, 
spaniolul Campos, Karst și 
Fraehmke (R. F. Germania) 
par a avea posibilități limita
te. în virtutea tradiției — vezi 
rezultatele de la Ciudad de 
Mexico și Miinchen — sîntem 
obligați să amintim și numele 
kenianului Thomas Munyala 
(8:24,8), chiar dacă acesta nu 
are, deocamdată, strălucirea 
unui Keino sau Jipcho.

Carol Corbu va încerca să 
obțină la Montreal ce nu a

Vladimir MORARU

(Continuare tn pag. i~3)



Vili NALE DE ȘAH Campionatele balcanice de tenis ÎNOTĂTORII NU AU

NAMILA: Mcching învins de spasshi
Turneul interzonal de la Ma

nila a continuat cu desfășura
rea rundelor a 16-a și a 17-a. 
Senzația zilei de ieri a consti
tuit-o înfringerea liderului Mo
cking, prima din concurs, su
ferită în fața fostului campion 
mondial Spasski. Florin Gheor
ghiu a remizat cu Ribli (r. 17) 
și are amînată partida cu 
Spasski din runda a 16-a.

Alte rezultate : Torre — Tan 
1—0, Harandi — Pachman 
»/,—V2, Ribli — Quinteros 1—0, 
Panno — Kavalek %—‘/z (r. 16), 
Kavalek — Țeșkovski 1—0, Po- 
lugaevski — Harandi 1—0, Uhl- 
mann — Biyasias 1—0 (r. 17),

Browne — Uhlmann ‘/2—*A (r- 
15). . .

în clasament, înaintea re
luării partidelor neterminate 
lupta este foarte strînsă : Mo
cking 11V2 (1), Hort 11 (2). Po- 
lugaevski 11 (1), Ribli 10*A. 
Țeșkovski 10 (1), Kavalek,
Panno 9>/2, Liubojevici, Balașov 
8‘A (2), GHEORGHIU, Spasski, 
Uhlmann 8v2 (1), Mariotti 7 (2), 
Quinteros 7 (1), Browne 6‘A (2). 
Torre 6 (1), Biyasias 5>/a (1), 
Harandi 4>/2, Tan 1 (1), Pach- 
mann 4.

în ultimele două runde 
Gheorghiu intilnește pe Torre 
(n) și Mariotti (a).

SINAIA: Ahmilovskaia pe primul loc
Rundele a 11-a și a 12-a 

ale turneului international fe
minin de șah de la Sinaia au 
permis tinerei jucătoare sovie
tice Elena Ahmilovskaia să se 
detașeze. Ea a cîștigat între
rupta cu Teodorescu, apoi der- 
byul cu marea maestră Maria 
Ivanka și a învins-o pe Lia 
Bogdan.

Maria Ivanka, învingătoare a- 
supra Margaretei Teodorescu, o 
tatonează îndeaproape, urmată 
de Elisabeta Polihroniade, care 
a trebuit să se mulțumească cu 
două egalități în partidele cu 
Rodica Reicher și Tereza Stad
ler, ambele susținute cu ne
grele. Cu două victorii (la Chiș 
și Worch) Borislava Borisova 
.și-a ameliorat considerabil po
ziția în clasament.

Alte rezultate : Teodorescu — 
Stadler %—’A, Bogdan — Ilie 
*A—*A, Worch — Răducanu 
*A—*A, Gogâlea — Hojdarova 
*A—'A, (r. 11), Hojdarova — 
Reicher *A—’A, Răducanu — Go
gâlea 1—0, Ilie — Chiș 1—0 
(r. 12), Hojdarova — Worch
Va—*A. Hie — Stadler 1—0 (în
trerupte).

Aseară s-a desfășurat ultima 
rundă. înaintea ei, lidera Elena

IAȘI: lutihov,
Cîștigînd la Horvath și Do- 

roftei, remiză cu Popov, marele 
maestru sovietic Lulikov este 
lider în „Memorialul Sadovea- 
nu“ cu 21/2 P- Două victorii (la 
Stanciu și Ștefanov) a obținut 
tînărul campion al Franței

Ahmilovskaia era virtuală cîști- 
gâtoare, avînd un punct avans 
și. o partidă ușoară cu Emilia 
Chiș. Teoretic, ea putea fi a- 
junsă doar de. Maria Ivanka. 
Aceasta, însă, a pierdut sur
prinzător, cu albele, la Tereza 
Stadler (după ce deținuse a- 
vantajul unei calități), înfrîn- 
gere de care a profitat Elisabeta 
Polihroniade (învingătoare în 
fata Evei Hojdarova) pentru 
a-și adjudeca un merituos loc 
doi.

Iată celelalte rezultate ale 
rundei : Bogdan — Teodorescu 
0—1, Worch — Ilie 1—0, Gogâlea 
— Borisova 0—1, Reicher—Ră
ducanu *A—4A, Chiș — Ahmi
lovskaia întreruptă

1. ELENA AHMILOVSKAIA 
(U.R.S.S.) 10'A (1), 2. Elisabeta 
Polihroniade 10, 3. Maria Ivan
ka (Ungaria) 9*A, 4. Borislava 
Borisova (Bulgaria) 8'A, 5. Te
reza Stadler (Iugoslavia) 8, 6. 
Lia Bogdan 7*A, 7—8. Marion 
Worch (R.D.G.) și Margareta 
Teodorescu 5‘A, 9—11. Rodica
Reicher, Viorica Ilie și Eva 
Hojdarova (Cehoslovacia) 5, 12. 
Elena Răducanu 4, 13. Emilia
Chiș 3 (1), 14. Eleonora Gogâ
lea 3.

primul lider
Haik, el avînd o partidă amî
nată în prima rundă cu Harit- 
ver. Cite 2 puncte au acumulat 
Stanciu și Popov, în timp ce 
Vaisman are l>/2 p și o între
ruptă cu Dominte.

ACTUALITATE PERSPECTIVĂ
(Urmare din pag. I)

reușit Ia Miinchen. Ar fi o 
răsplată meritată pentru acest 
caracter deosebit, cel mai bun 
sportiv pe' care l-a avut atle
tismul nostru masculin. Va fi 
greu, mai greu poate decît în 
1972, pentru că ghinioanele 
(accidentele) începute înainte 
de Miinchen, continuate în 1973 
la Rotterdam (cînd întreaga 
carieră i-a fost pusă sub sem
nul întrebării) nu l-au părăsit 
nici în acest an. Totuși, în de
plinătatea forțelor,- măiestria 
sa, știința de a concura, îl pot 
ajuta să depășească, așa cum 
s-a întîmplat adesea în ultimii 
3—4 ani, o situație dificilă și 
atunci dorința tuturor iubito
rilor atletismului de la noi se 
poate realiza.

Viktor Saneev — indiscuta
bil cel mai valoros „cangur" 
din istoria atletismului — ră- 
mîne marele favorit și, în mod 
normal, poate cuceri ăl trei
lea titlu olimpic consecutiv. 
Conjunctura îi este favorabilă, 
în Europa proba nu a progre
sat, Saneev nu mai are adver
sari capabili de replica pe ca
re i-o dădeau nu cu multă 
vreme în urmă Drehmel sau

. Corbu. Au apărut, în schimb, 
cîțiva săritori de valoare pes
te Ocean : americanii Butts, 
Haynes și Dupree au sărit în 
concursul de selecție de la 
Eugene peste 17 metri (e drept, 
cu vînt ajutător peste. 2 m/s). 
Cubanezii Armando Herrera și 
Pedro Perez — redivivus ! — 
sau Dave Robins (Bahamas) 
pot produce surprize. Nu se 
știe care sînt starea de sănă
tate și potențialul real ale lui 
Joao de Oliveira, autorul sur
prinzătorului 17,89 m din toam
na trecută.

Ilie Floroiu ne va reprezen
ta în cursele de fond pe pistă 
și, probabil, la maraton. Nu 
ne îndoim că Ilie va face tot 
ce-i va sta în putință pentru 
a realiza performanțe cît mai 
bune. Prezența sa în finală la 
10 000 sau 5 000 m ar însemna 
deja un lucru deosebit, iar da
că Floroiu va reuși să prindă 
plasa așilor — Brendan Foster, 
Carlos Lopez, Lasse Viren — 
el poate coborî considerabil 
sub 28 de minute sau 13:25,0. 
Maratonul olimpic ar însemna 
debutul său pe această distan
tă, deci este foare greu de bă
nuit ce posibilități are. Ilie 
ne-a spus însă adesea că pe 
șosea aleargă mai bine...

CELE MAI BUNE PERFORMANȚE MONDIALE ALE SEZONULUI

10 000 M

27:43,0 Viren (Finlanda), 27:45,8 
Lopez (Portugalia), 27:53,7 Foster 
(M. Britanie), 27:54,4 Paivarinta 
(Finlanda), 27:55,2 Quax (N. Zeelan- 
dă), 27:55,4 Shorter (S.U.A.), 27:55,6 
Fava (Italia), 27:55,8 Mora (Colum
bia), 27:56,4 Simmons (M. Britanie), 
27:56,8 Lismont (Belgia). Ilie Floroiu 
(România) 28:06,6 locul 18.

3 000 M OBSTACOLE

8:15,6 Gaerderud (Suedia), 8:16,2 
Gheorghe Cetan (România), 8:18,2 
Kantanen (Finlanda), 8:18,4 Glans 
(Suedia), 8:18,4 Malinowski (Polo- 
nia), 8:19,4 Fraehmke (R. F. Germa
nia), 8:21,0 Campos (Spania), 
8:21,4 Baumgartl (R.D. Germană), 
8:22,6 Maier (R. F. Germania), 8:22,8 
Bicourt (M. Britanie), 8:22,8 Lisovski 
(U.R.S.S.).

TRIPLUSALT

16,90 m Saneev (U.R.S.S ), 16,87 m 
Vycichlo (Cehoslovacia), 16,82 m Butts 
(S.U.A.), 16,80 m Lomitie (Franța), 
16,78 m Haynes (S.U.A.), 16,77 m 
Herrera (Cuba), 16,77 m Banks

(S.U.A.), 16,74 m Livers (S.U.A.), 
16,73 m Biskupski (Polonia), 16,72 m 
Robins (Bahamas), 16,71 m Carol 
Corbu (România).

DISC

70,86 m Nilkins (S.U.A.), 68,60 m 
Schmidt (R. D. Germană), 67,54 m 
Pachale (R. D. Germană), 67,54 m 
Powell (S.U.A.), 66,90 m Thiede 
(R. D. Germană), 66,12 m van Re- 
enen (R.S.A.), 65,74 m Penzikov 
(U.R.S.S.), 65,71 m Stadel (S.U.A.), 
65,54 m Jacobi (R.D. Germană), 
65,34 m Kahma (Finlanda), 65,10 m 
Simeon (Italia). Iosif Naghi (Româ
nia) 63,86 m, locul 21.

SULIȚA

93,54 m Hovinen (Finlanda), 90,78 
m Bielczyk (Polonia), 89,10 m Jaakola 
(Finlanda), 88,66 m Siitonen (Finlan
da), 88,08 m Nemeth (Ungaria),
87,80 m Paragî (Ungaria), 86,64 m
Hall (S.U.A.), 86,32 m Lusis
(U.R.S.S.) ,86,30 m Boros (Ungaria), 
85,70 m Sciupilko (U.R.S.S.). Gheor
ghe Megelea (România) 84,68 m
locul 19.

REPREZENTA TIVELE ROMÂNIEI
OBflN REZULTATE BUNE

BELGRAD, 7 (prin telefon).
Pe cele opt terenuri ale clu
bului „Partizan" din capitala 
Iugoslaviei au continuat, marți 
și miercuri, întrecerile celei 
de-a XVII-a ediții a Campiona
telor balcanice de tenis. Repre
zentativele masculine și femi
nine ale țării noastre nu au 
suferit pînă acum nici o în- 
frîngere. Ele s-au comportat 
bine atît în confruntarea cu 
sportivii și sportivele din Bul
garia, cît și cu cei din Iugo
slavia, meciurile cu echipele a- 
cestor țări fiind și cele mai di
ficile.

Masculin. România — Bulga
ria : 2—1. Dumitru Hărădău l-a 
întrecut in trei seturi pe Liu- 
bomir Ghenov : 6—1, 6—3, 6—3, 
la capătul unui meci de bun 
nivel tehnic. în schimb, cel 
de-al doilea jucător al formați
ei noastre, Viorel Sotiriu, a tre
buit să cedeze în fața lui Bo- 
jidar Pampulov cu 7—9, 2—6, 
7—5, 4—6. în partida de dublu

Hărădău, Traian Marcu au dis
pus cu 6—4, 6—3, 7—5 de frații 
Matei și Bojidar Pampulov. 
România — Turcia: 3—0. Soti
riu — Altinkaya 6—2, &—3, 
6—2 ; Traian Marcu — Anber
6— 0, 6—1, 6—2 ; Hărădău, Soti
riu — Altinkaya, Ezdemir 6—2, 
G—2. 6—1. România — Iugo
slavia 1—1. Hărădău — Savici
7— 5, 4—6, 6—2, 6—3; Sotiriu — 
Tlin 4—6, 2—6, 6—8 ; Hărădău, 
T. Marcu — Savici, Stoianovici 
6—4, 6—3, 2—1 (întrerupt).

Alte rezultate : Grecia — 
Iugoslavia 2—1, Bulgaria — Tur- 
eia 3—0

La feminin, reprezentativa 
țării noastre a întrecut cu 2—1 
formația Iugoslaviei. Ruzici — 
lausovec 3—6, 6—3, 4—6 ; Mihai
— Alavantici 6—4, 6—0 ; Ruzici, 
Simionescu — lausovec, Ala
vantici 6—2, 3—6, 6—2. Grecia
— Turcia 2—1, Iugoslavia — 
Turcia 3—0, Bulgaria — Grecia 
3—0.

întrecerile republicane de călărie

PARTICIPARE NUMEROASĂ EA PRIMA PROBĂ
LUGOJ, 7 (prin telefon). La 

baza hipică din localitate au în
ceput întrecerile etatpei a doua a 
campionatului republican de ob
stacole și dresaj la seniori și eta
pa întîi la juniori și fete. Marți 
s-a desfășurat o probă de obsta
cole „deschidere" pe două cate
gorii (in afara programului). La 
semiușoară primele locuri au fost 
ocupate de Lucica Bocicay (Dina
mo) cu Jack, Ion Ciobanu (Ti- 
miș-Izvil) cu Cozmin și Cornel 
Alexandrescu (CSM lași) cu Lo
tus, în timp ce la ,,ușoară" frun
tași au fost Gioconda Pânzaru 
(CSM Iași) cu Atom, Gheorghe 
Rusu (CSM Sibiu) cu Erou și Mo
nica Rîngheanu (Dinamo) cu Cim
bru.

Proba care a reținut atenția a 
fost cea de obstacole categorie 
semiușoară, desfășurată miercuri 
după amiază. La startul ei s-au 
prezentat 52 de concurenți, care 
au avut de străbătut un parcurs 
cu 10 obstacole (înălțime maximă 
1,10). Cu toate că traseul nu a 
fost deosebit de dificil, multi con-

ÎN ATLETISM

curenți au dovedit o pregătire 
insuficientă, greșind nepermis la 
unele obstacole. Totuși, pentru 
desemnarea învingătorului a fost 
necesar un baraj în care au evo
luat 14 călăreți care au reușit să 
termine parcursul de bază fără 
penalizări. Cea mai bună compor
tare a avut-o Mihai Silvestru 
(Steaua) cu Chesar, care a abor
dat cu siguranță obstacolele, rea- 
lizînd totodată și un timp foarte 
bun (33 sec), cu care el s-a cla
sat pe primul loc, cu toate stră
daniile celorlalți sportivi de a-1 
depăși. LATA CLASAMENTUL 
PROBEI : 1. M. Silvestru (Steaua) 
cu Chesar 0 p (33 sec). 2. Gh. 
Rusu (CISIM Sibiu) cu Vidok 0 p 
(36,5), 3. A. Lăpăduș (CSM Sibiu) 
cu Ghidran 0 p (38,1), 4. V. Tu
dor (Steaua) cu Fitus 0 p (39,1), 
5. A. Iavorovschi (Timiș-Izvil) ou 
Zeița 0 p (42,0), 6. Gh. Nicolae 
(Steaua) cu Goliat 4 p.

Menționăm de asemenea și des
fășurarea probei de dresaj califi
care pentru juniori în cadrul că
reia s-a remarcat Marian Fieraru 
(Petrolul Ploiești) care are de-a- 
bia 10 ani ! Joi de la ora 8 : pro
ba de dresaj pentru juniori ; de 
la ora 17 proba de obstacole ca
tegoria ușoară.

Emanuel FANTANEANU

CÎTEVA RECORDURI, DAR
întrecerile masculine ale re

cent încheiatelor campionate na
ționale de seniori au fost mai 
interesante decît cele din iarnă, 
de la Baia Mare. Am avut de 
această dată satisfacția unor re-

corecteze 
cu cîteva 
aceasta i 
prea mult 
zultatele « 
plan interi

Tudor Furtunescu, cel mai rapid ,,delfi-i

corduri în cursele de spate — 
A. Horvat 61,36 pe 100 m și 
I. Sveț 2:12,42 pe 200 m — și a 
unor frumoase surprize în cele 
ale delfinilor ; T. Furtunescu a 
reușit să învingă pentru prima 
oară limita celor 60 de secunde 
pe „sută" (59,80), iar mai tînărul 
orădean Levente Mady (16 ani, 
1,93 m și 78 kg) a parcurs 200 m 
în 2:12,65. Seria recordurilor din 
actuala ediție a fost Încheiată 
de cvartetele (4x100 m liber și 
4x100 m mixt) clubului Steaua 
(13 titluri), care și-au însoțit 
succesele cu performanțe optime.

în rest, performanțe mediocre, 
unele (in probele de craul și 
mixt) chiar la îndemîna ... cam
pioanelor din țări unde înotul 
cunoaște o largă dezvoltare. Pa
radoxal, poate, dar probele în 
care s-au înregistrat cele mai 
slabe rezultate (200 m mixt, 400 
m mixt, 1 500 m liber, 200 m 
bras) sînt exact acelea în care 
sportivii români reprezentau o 
forță — cel puțin pe plan bal
canic — pînă în urmă cu cîțiva 
ani. Și chiar dacă unii dintre 
înotători au mai reușit să-și

obțin astăzi 
slavia sau G

Cum se e: 
timp ce ca 
continuă să 
de la un con 
piindu-se cu 
mitele unui l 
cîștigătorii ț 
(aceiași de m 
rezultate pe < 
urmă cu 8—1 
țiile de preg 
ultimele săpti 
solut asemăn! 
fete cît și pc 
rențele, în mc 
din calitatea
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în probele de pistă, din lista 
favoriților nu trebuie să lip
sească Emile Puttemans, Frank 
Shorter — cu mari șanse de 
a-și apăra și titlul la maraton 
—, Rod Dixon, Dick Quax. Mi- 
ruts Yfter și Viktor Mora. 
Foarte puternic se arată Lasse 
Viren, dublul campion din 1972 
care, după 3 sezoane neconclu
dente, revine spectaculos, cu 
puțin timp înaintea Jocurilor, 
la nivelul din 1972. El a și 
anunțat, de altfel, că își va 
reedita victoriile atît la 5 000 
cît și la 10 000 m.

La disc, calificarea în finală 
a lui Iosif Naghi ar reprezen
ta un succes. Favorit detașat 
este Mac Wilkins, recordmanul 
mondial, pe care Jay Silvester 
— aflat la a patra participare 
olimpică — îl consideră cel 
mai bun discobol al tuturor 
timpurilor. I-ar putea încurca 
socotelile doar Walter Schmidt 
și Siegfried Pachale (R.D. Ger
mană) sau compatriotul său 
John Powell, fost recordman 
al lumii.

Chiar dacă sulița a premiat 
uneori la J.O. atleți din planul 
al doilea, trebuie să admitem 
că pentru Gheorghe Megelea 
prezența Ia Montreal înseamnă 
în primul rînd un prilej de a 
acumula experiență. Finlande
zii Seppo Hovinen, Ilannu 
Siitonen și Norma Jaakola, po
lonezul Piotr Bielczyk, maghia
rii Imre Nemeth și Ferenc 
Paragi s-au dovedit cei mai 
constanți în acest sezon și pro
babil între ei trebuie căutați 
atît cîștigătorul cît și ceilalți 
laureați...

SPARTACHIADA MILITARĂ DE VARA

SI AL REZULTATELORy

în perioada 20—27 iunie 1976 
a avut loc la Tg. Mureș etapa 
finală a Spartachiadei militare 
de vară, competiție 
„Cupei tineretului".

Concursurile s-au 
pe două categorii, 
sportive și aplicativ-militare : 
atletism, înot, gimnastică la 
aparate, judo, patrulă, pluton și 
triatlon militar. Plecînd de la' 
necesitatea participării la între
ceri a masei de militari, etapa 
finală a fost precedată de des
fășurarea etapelor pe subuni
tăți. unități și comandamente în 
care au fost cuprinși numeroși 
militari. La întrecerile finale de 
la Tg. Mureș au participat 
concurenți bine pregătiți tehnic 
și tactic, care au dovedit o re
zistență fizică deosebită, o pu
ternică dorință de afirmare, 
combativitate, dîrzenie, voință 
și curaj.

Dincolo de valoarea. sportivă 
a unor rezultate tehnice, ■ con
cursurile finale ale Spartachia
dei militare de vară au demon
strat că unitățile armatei noas
tre dispun de luptători 
lenți, capabili să 
orice misiuni de 
rent de terenul 
puși să acționeze.

din cadrul

desfășurat 
la probe

exce- 
îndeplinească 
luptă, indife- 
în care sînt 
Acesta este de

TREI MARI COMPETIȚII DE ORIENTARE SPORTIVĂ
în organizarea comisiei sport- 

turism a Consiliului Central al 
U.G.S.R., în colaborare cu con
siliul municipal București al 
sindicatelor și federația de tu- 
rism-alpinism, la sfîrșitul aces
tei săptămîni vor avea loc. trei 
mari competiții, devenite tra
diționale. Este vorba de a V-a 
ediție a „Cupei U.G.S.R.", a 
VIII-a ediție a „Cupei Consi
liului municipal București" și

a XlX-a ediție a „Cupei mun
ților" la orientare sportivă. La 
întreceri iau parte peste 100 
de echipe de băieți și fete re- 
prezentînd consiliile județene 
ale sindicatelor și al munici
piului București. Concursurile 
se vor desfășura atît la indivi
dual, cît și pe echipe. Se va 
participa la categoriile copii, 
juniori și seniori. Manifestarea 
va avea loc în masivul „Piatra 
Craiului".

fapt marele cîștig obținut în 
desfășurarea unei tradiționale 
competiții sportive de masă.

Iată clasamentele ediției 1976: 
categoria I : 1. lotul Jiul 105 p, 
2. lotul Cerna 97 p, 3. lotul Cri- 
șul 57 p, 4. totul Șiretul 50 p, 
5. lotul Dunărea 40 p ; catego
ria a Il-a : 1. Iotul Vulcan 86 p. 
2. lotul Rodna 54 p (loc mai bun 
la patrulă), 3. lotul Semenic 
54 p, 4. lotul Vrancea 40 p.

Patru recorduri ale Sparta- 
chiadei au fost depășite : 400 m
— 51,6 ; 1 500 m — 4 : 05,2 ; să
ritura în înălțime — 1,94 m ; 
înot, 100 m spate — 1 : 13,9, iar 
unul a fost egalat : 100 m
— 10,8.

Lt. colonel NICOLAE BURLAN

NEPTUN, 1 
De trei zile 1 
găzduiește o 
nifestare spor 
lă : cel de-al 
Federației 
motociclism".

începînd de 
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te următoarei 
clete sosite - 
(în afara pilo 
toturisme — 
panți — 1735.
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LOTO PRONOSPORT INF
ULTIMELE TREI ZILE PENTRU 

TRAGEREA LOTO

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

Categoria 1 : 
variantă 10% a

Categoria 2 : 
variante 10% a

Categoria 3 : 
variante 10%

DIN 4 IULIE

(13 rezultate) 
24.807 lei.
(12 rezultate) 

4.961 lei.
(11 rezultate) 
a 1.654 lei.

1976

1

= 27

Jucînd pe variante 10% SIMION 
GHEORGHE din Brașov, obține 
un cîștig de categoria 1, 6 de 
categoria a II-a si 15 de catego
ria a 3-a, realizing în total suma 
de 79.383 lei și conform regula
mentului obține un autoturism 
„Dacia 1300“ șl diferența în nu
merar.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PKONOEXPRES 
DIN 7 IULIE 1976

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 1.489.558 lei din care 
796.664 lei REPORT.

PROCURAREA
2 DIN 11 IULIE ÎS

EXTRAGE^
36 17 34

EXTRAGER
23 1 19

CIȘTIGURILE
CEPȚIONALE

DIN 27

FAZA I : C 
100/? a 7.000 
variante a 15J 
gere o excuift 
Grecia sau U.l 
Ungaria și dii 
rar ; cat. 3: 
7.191 lei; cat. 
lei; cat. 5 : j 
cat. 6 : 4.760,1

FAZA a II-i 
riantă 10% a 
21,05 a 3.655 1 
a 911 lei ; cat. 
lei.
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ZULTATE MEDIOCRE LA STAGIUNEA 1975 - 1976

fi atitu- 
concurs 
nivelul 

din țara

efectuate. Fetele au ajuns să 
egaleze kilometrajul parcurs zil
nic de băieți, scăzind permanent 
pauzele dintre repetări ; băieții, 
in schimb, au rămas aproxima
tiv la aceleași distanțe.

O altă explicație ar 
t dinea diferită față de 

în general. Dat fiind 
încă scăzut al înotului 
noastră — nu există o activitate 
organizată decît în cel mult 
10—12 județe — la majoritatea 
probelor (masculine și feminine) 
diferențele dintre primii doi. — 
trei clasați și restul participan- 
ților sînt destul de mari, între
cerile desfășurîndu-se practic 
fără vfco concurentă deosebită. 
Dar în timp ce înotătoarele reu
șesc să treacă peste acest obsta
col, ducînd o luptă permanentă 
cu acele cronometrelor, mulți 
dintre înotători se mulțumesc cu 

jciștigarea titlului, eventual ocu- 
' 'parca unui loc pe podiumul de 

premiere. Este o atitudine care 
nu poate servi în nici un caz 
intereselor înotului românesc.

Aceasta fiind situația cu apro
ximativ 
„Cupei 

•Kmmbele 
șAira în 
rești), . .
masculine nu se anunță prea 
roze. Selecționata țării este to
tal descoperită în probele de 
mixt, iar în cele 7 curse de 
craul (aproape jumătate din pro
gram) rezultatele sînt mediocre. 
Iată de ce problema pregătirii 
în perioada care a mai rămas 
pînă la examenele sezonului ’76 
trebuie folosită cu foarte mare 
atenție. Atît sportivii fruntași, 
cît și antrenorii lor trebuie să 
înțeleagă că fără un efort în 
plus, fără o orientare precisă, 
cu respectarea întocmai a pro
gramului alcătuit și aprobat de 
colegiul central de antrenori, ei 
nu vor reuși să iasă din medio
critate și să se afirme pe plan 
internațional.

șase săptămîni înaintea 
Europei" și Balcaniadei 
competiții' se vor desfă- 
luna august, la Bucu- 
pcrspectivele echipei

Adrian VASILIU

NEPTUN
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cîte un participant din S.U.A., 
Canada și Australia. Vîrsta pi- 
loților, bărbați dar și multe fe
mei, este între 16 și 60 de ani, 
iar motocicletele de cele mai 
diferite tipuri — motorete, scu
tere, motociclete mari cu sau 
fără ataș, începînd de la 48 
pînă la 1000 cmc.

Participanților la actuala e- 
diție a „Raliului F.I.M.", cu un 
dominant caracter turistic, Ii 
s-au organizat un program spe
cial : un spectacol de folclor și 
un tur al litoralului. Intre 
timp, oficialii au început să 
calculeze clasamentele indivi
duale și pe echipe. Muncă grea, 
întrucît trebuie să se țină sea
ma de o multitudine de ele
mente : numărul de kilometri 
străbătuți pînă la Neptun, ca
pacitatea motocicletelor, vîrsta 
concurenților etc. Toate aceste I 
calcule se încheie în cursul zi
lei de mîine (n.r. azi), după I 
care la ora 18 participanții sînt | 
invitați în grădina Neptun, un
de va avea loc festivitatea de I 
încheiere și se vor cunoaște 
laureații raliului. Vor fi ofe
rite numeroase premii celor 
care au realizat performanțe 
deosebite în acest raliu.
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La Timișoara, în cadrul recent 

amenajatului complex sportiv 
din cartierul Circumvalațiunii, 
tenisul de masă a primit spre 
folosință, împreună cu atletis
mul, o sală în care se pot instala 
22 de mese de joc. Sala adăpos
tește în prezent tabăra de vară 
de tenis de masă organizată de 
M.E.I. în colaborare cu F.R.T.M., 
și la care iau parte 100 de ju
cători, elevi ai școlilor sportive.

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE 
TENIS DE MASĂ a primit invi
tație de participare la Turneul 
internațional prietenesc de tenis 
de masă—Shangai 1976, care va 
avea loc la 12—18 septembrie 
a.c. Au fost invitați, de aseme
nea, sportivi din Japonia, R.P.D. 
Coreeană, Nigeria, R.F. Germa
nia, iugoslavia. Franța și Sue
dia. Programul cuprinde toate 
probele.
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INDISCIPLINA TACTICA Șl IMPLICAȚIILE El...
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Nu putem avea un campio-. 
nat valoros doar cu două-trei 
formații dispuse să se pregă
tească metodic în vederea u- 
nor evoluții constant remarca
bile la nivelul primului eșalon. 
Steaua a luat 
în întrecerea 
ediții, pe care 
primit însă . ....____
din partea unora dintre prota
gonistele campionatului prece
dent, Dinamo și A.S.A. Tg. 
Mureș, deși — in proporție de 
99 la sută — acestea prezentau 
aceleași efective, bine cotate 
valoric. S-a întîmplat ca și 
Universitatea Craiova, o echipă 
fruntașă în anii din urmă, să 
înregistreze o evidentă scădere 
de randament, asistând nepu
tincioasă și ea la desprinderea 
„tricoului galben" încă de la 
jumătatea traseului, dintr-un 
pluton care, cu puține excepții, 
s-a complăcut să ruleze într-un 
tempo lent.

De unde provine această „re
semnare" cvasi generală a di
vizionarelor A, această nepu
tință de exprimare Ia nivelul 
primului eșalon, apărută la pu
țin timp după acumulările din 
inter-sezon ? în primul rînd, 
din insuficienia folosire a cle
mentelor stabile (și vechi de 
cind fotbalul) de .joc : MARCA
JUL și _ DEMARCAJUL care, 
bine utilizate și corect împle
tite, conferă echipei o primă 
garanție de echilibru și orien
tare. Nu ne vom referi în u- 
ceste rînduri la C.F.R. Cluj- 
Napoca — al cărui exemplu 
vine, totuși, în sprijinul afir
mațiilor noastre (organizarea 
ansamblului fiind aceea care a 
menținut-o, ani în sir, în pri
ma divizie). — nici la alte pu
ține echipe aflate în situația 
ei, ci la celelalte divizionare A. 
care întrunesc o majoritate și 
care, neputind ignora complet 
marcajul și demarcajul, l-au a- 
plicat la modul empiric, cu re
zultatele cunoscute. Sesizat de 
acest anacronism în fotbalul 
nostru. Colegiul central al an
trenorilor n-a mai apelat ca 
în trecut la recomandări și, în 
pauza competițională de iarnă, 
a trasat antrenorilor sarcini 
precise în această direcție. 
Drept răspuns, unele dintre di
vizionarele A (F. C. Argeș, Ra
pid, Olimpia Satu Mare, une
ori si A.S.A. Tg. Mureș) au 
recurs — pentru faza de apă
rare — la jocul la ofsaid, a- 
plicat stîngaci, cu multe fisuri, 
prin spatiile largi lăsate de cei 
patru apărători, aliniați pe în-

ACTUALITĂȚI
RAPID A REVENIT DE LA TURNEUL 

FEROVIAR. In perioada 24 iunie — 
3 iulie, s-au desfășurat la Kosice 
(Cehoslovacia) jocurile celei de a 
X-a ediții a Turneului final interna
țional feroviar. La această competi
ție, la care au fost prezente 8 for
mații feroviare, din tot atîtea țări, 
a participat și echipa Rapid Bucu
rești, care a prezentat un „11" alcă
tuit din foarte multe elemente tinere. 
Rapid a încheiat competiția pe lo
cul 5, obținînd următoarele rezultate: 
2—0 cu feroviarii bulgari, 3—1 cu 
cei francezi, 1—3 cu Lokomotiv Lei
pzig și 1—4 cu Lokomotiv Moscova. 
Turneul a fost ciștigat de echipa 
Lokomotiv Moscova.

PLENARA COMISIEI MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI. Mîine, de la ora 17, în 
sala I.S.B. (strada Berzei) va avea 
loc plenara comisiei municipale de 
fotbal București. Se va prelucra noul 
regulament al campionatelor Onoare, 
Promoție și Sector, ediția 1976—77. 
Sînt invitați președinții și delegații 
secțiilor de fotbal, antrenorii și că
pitănii echipelor.

DE BARAJ PEN
IN DIVIZIA C. 
jocurile retur de 

Divizia 
Me

JOCURILE (RETUR) 
TRU PROMOVAREA 
Duminică se dispută , 
baraj pentru promovarea în 
C. lată programul întilnîrilor : 
talul Botoșani — Nicolina lași (0—2); 
I.A.T. Piatra-Neamț — Sportul Mun
citoresc Suceava (0—T) ; Partizanul 
Bacău — Fulgerul P.T.T.R. Vaslui 
(T—2) ; Alumina Tulcea — $.N. Con
stanța (0—5) ; Abatorul București — 
I.U.C. Ploiești (2—0), se dispută pe 
stadionul Autobuzul ; Dinamo Focșani 
— Constructorul Brăila (1—2) ; Fo
restierul Covasna •— Măgura Codlea 
(0—3) ; Cozia Călimănești — Progre
sul Pucioasa (0—2) Minerul Turț —
Oțelul Or. Dr. P. Groza (0—4), se dis
pută Ia Turulung ; Electrometal Cluj- 
Napoca — Lăpușul Tg. Lâpuș (0—4) ; 

roșu Plenița — Laminorul 
(0—6) ; Nera Bozovici — 

Steagul
Slatina , .
Mecanizatorul Șimian (1—0) ; Pe
trolul Țicleni — F.t.L. Orăștie (0—3) ; 
Laminorul Nădrag — Șoimii Lipova 
(0—1) ; Constructorul Bistrița ■— Mu
reșul Toplița (1—5) ; C.F.R. Teiuș — 
Automatica Mediaș (1—4). Toate par
tidele încep la ora 17. în paranteze, 
rezultatele din meciurile tur.

treaga lățime a terenului, 
strecurîndu-se jucătorii adverși. 
Ce să mai spunem despre jo
cul cu „libero" — element al 
fotbalului modern — de ase
menea indicat divizionarelor A 
de către forul de specialitate 
al F. R. Fotbal ? Sînt, este 
drept, destule formații pose
soare de un apărător libero, 
dar nici una nu ii utilizează în 
accepțiunea modernă a postu
lui. de jucător multilateral — 
apărător, constructor și finali- 
zator — în ultimă analiză un 
fotbalist apartinind tuturor li
niilor. Doar Păltinișan („Poli" 
Timișoara), Dcselnicu (Univ. 
Craiova) și, mai ales, Sătmă- 
reanu II (Dinamo) se apropie 
de adevăratul profil al jucă
torului libero ; primii doi parti
cipă cu oarecare eficiență la 
finalizare, dar absentează a- 
proape total la combinațiile de 
pregătire a atacurilor.

Cit de necesară este, la ora 
actuală, prezența unui libero — 
integrat perfect în stilul echi
pei, în ideea de joc — ne-a 
demonstrat-o în returul campio
natului echipa Dinamo care, o- 
dată cu pierderea lui Sătmă- 
reanu II, a înregistrat o cădere 
pe toate planurile, regăsindu-se, 
în final cînd. cu Sătmăreanu II 
în formație, n-a mai pierdut 
nici un joc, cîștigînd cinci 
puncte din șase posibile la ul

REFLECTOR - DIVIZIA A

SPORTUL STUDENȚESC Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA: 
COMPORTĂRI REMARCABILE IN RETUR

Două echipe studențești, 
Sportul studențesc (locul 4) și 
Politehnica Timișoara (locul 5), 
revenite nu de mult în primul 
eșalon (bucureștenii în vara 
anului 1972, timișorenii în edi
ția 1973) vor reprezenta pentru 
prima dată fotbalul nostru în 
competiții oficiale internațio
nale : Sportul studențesc în 
„Cupa U.E.F.A.", iar Politehni
ca Timișoara în „Cupa balcani
că". Sînt două performanțe 
demne de reținut care s-au 
datorat atît condițiilor create, 
omogenității și valorii loturi
lor de jucători, cît și întronă
rii unui climat sănătos de 
muncă, toate acestea aducîn- 
du-le satisfacția unor compor
tări constant bune, îndeosebi 
în a doua parte a întrecerii.

SPORTUL STUDENȚESC re
petă performanta din ediția 
trecută cînd a încheiat între
cerea pe același loc, 4, (acum 
cu un punct în plus la activ 
— 37). Ășa cum ne-a obișnuit, 
formația pregătită de reputatul 
antrenor prof. Angelo Nicu- 
Iescu a avut o evoluție apre
ciabilă. Fotbalul practicat de 
studenții bucureșteni, în con
tinuă mișcare, a purtat am
prenta unui echilibru constant 
între linii. Sobrietatea funda
șilor (cu participarea „latera
lilor" la acțiunile de atac), ro
lul major al mijlocașilor (O. 
Ionescu, Casai sau Marica și 
Rădulescu), varietatea desfășu
rării pe un front larg al faze
lor ofensive (o notă în plus 
pentru tînărul Grosu), aceste 
atuuri au relansat în primă
vară formația bucureșteană a- 
dueînd-o în returul campiona
tului în plutonul fruntaș. Tre- 
cînd peste șocul suferit în 
toamnă de accidentul de pe 
Valea Oltului, moment greu în 
viața echipei, Sportul studen
țesc a realizat un retur de for
ță, pe parcursul căruia timp de 
13 -etape nu a cunoscut înfrîn- 
gerea. De altfel, singurele 
eșecuri din a doua parte a 
campionatului au fost înregis
trate la Constanța și Arad. Jo
cul metodic, organizat cu care 
ne-a obișnuit Sportul studen
țesc ne îndreptățește să cre
dem că această formație va 
avea o comportare frumoasă în 
Cupa U.E.F.A.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
a făcut un salt spectaculos în 
clasament față de ediția 1974—75 
cînd n-a reușit să se situeze 
decît pe locul 11. Față de va
loarea lotului, încă de pe atunci 
„semnalul de alarmă" fusese 
tras. S-a trecut la urgente mă
suri organizatorice printre ca- 

timele 3 partide susținute în 
deplasare.,

Indisciplina tactică, maladie 
cronică în fotbalul nostru, se 
întinde nefast și asupra altor 
factori ai jocului, asupra TEH
NICII, care, vdlens-noiens, su
feră, în continuare, influența 
jocului lent, într-un moment în 
care, pretutindeni, echipele pri
melor eșaloane au adoptat teh
nica la fotbalul in continuă 
mișcare și de mare angajament.

S-a creat, astfel, nedoritul 
decalaj valoric — GENERATOR 
DE INERENTE COMPLEXE 
DE INFERIORITATE — și fe
nomenul apare în fiecare an, 
la ora confruntărilor echipelor 
noastre de club în cupele eu
ropene ; în acele competiții o- 
ficiale, cu cunoscutul lor grad 
de dificultate, care infirmă, prin 
rezultate, toate „reușitele" în 
partidele amicale.

Se înțelege, firește, că în fot
balul nostru nu mai este timp 
de pierdut. Trage un ultim 
semnal de alarmă și îndeamnă 
la lucru temeinic îngrijorătorul 
procent — de 90 la sută ! — 
al meciurilor de slabă factură 
în Divizia A. Jocul necorespun
zător la toți factorii lui trebuie 
înlăturat prîntr-un proces me
todic de instruire-antrenament, 
potrivit cu realitățile fotbalu
lui actual.

Gheorghe NICOIAESCU

Mijlocașul Sportului studențesc, O. Ionescu stopat de trei mureșeni t ( 
Both II, Ispir și Gligore. (Fază din meciul retur, Sportul studențesc ! 
— A.S.A. Tg. Mureș, încheiat cu scorul de 2—0 in favoarea 
bucureștenilor. Foto : S. BAKCSY

re cea mai importantă a fost 
aceea a încredințării conduce
rii tehnice unui cuplu de an
trenori (Petrică și Costică Ră
dulescu) experimentați, vechi 
colaboratori, înzestrați cu un 
bun simț pedagogic. începutul 
campionatului (un singur punct 
în patru meciuri) nu lăsa să se 
întrevadă o îmbunătățire a 
comportării de ansamblu a e- 
chipei. Cauzele au fost imediat 
depistate și îndepărtate, an
trenorii punînd „degetul pe 
rană", adică acordînd o mare 
atenție refacerii legăturii su
fletești între vechii și noii ju
cători din lot. Treptat echipa 
și-a revenit, negăsindu-și, to
tuși, în totalitate cadența.

După pregătirea de iarnă 
efectuată la Păltiniș returul 
campionatului a arătat posibi
litățile reale ale echipei. Timi
șorenii au început să joace din 
ce în ce mai bine, atingînd 
forma maximă la jumătatea 
returului. Meciurile cu Jiul, 
F.C. Constanța și F.C.M. Re
șița (toate în deplasare), sol
date cu două „remize" și o 
victorie, au oferit lui „Poli" o 
rampă de lansare spre partea 
superioară a clasamentului. în 
această privință antrenorul Pe
trică Rădulescu remarca : „Da
că mă gîndesc bine, n-am a- 
juns aici întîmplător. Ne prey 
ocupă rezolvarea problemei 
vîrfului de atac. încercările de 
pînă acum cu Cotec, Istrătescu. 
.Șerbănoiu și Floareș nu sînt 
pe măsură să ne mulțumească.

„CUPA SPERANȚELOR'' 
[OIȚIA A VI-A

Odatâ cu primele zile ale vacanței 
mari a ejevilor, s-a dat startul celei 
de-a 6-a ediții a „Cupei speranțe
lor", competiție de mare amploare 
organizată de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, în colaborare 
cu F.R.F., și rezervată minifotbaliști- 
lor din toate orașele țării. întrecerea 
se va desfășura în patru etape, după 
cum urmează : 1. Etapa pe cartiere, 
cu participarea echipelor de străzi 
înscrise la „Casele pionierilor". 2. 
Etapa la nivel de localitate, cu for
mațiile cîștigătoare pe cartiere. 3. 
Etapa județeană, fază în care se 
vor întîlni echipele campioane de 
oraș. 4. In sfîrșit, faza finală a 
competiției, organizată, ca in fie
care an, la Constanța, între 26 au
gust și 3 septembrie, la care se vor 
alinia echipele cîștigătoare ale eta
pei a treia din județele care au an
grenat cel mai mare număr de jucă
tori participanți la competiție, vîrsta 
maximă admisă fiind 12 ani (copii 
născuți după 15 iunie 1964).

„Cupa speranțelor" — am subli
niat-o și cu prilejul edițiilor trecute 
— oferă unui mare număr de copii 
posibilitatea să practice în mod or
ganizat fotbalul. Competiția este, în 
al doilea rînd, un foarte bun prilej 
de depistare a elementelor cu reale 
însușiri în vederea îndrumării lor 
spre unitățile speciale de pregătire. 
Cu alte cuvinte, este O MODALITA
TE DE SELECȚIE cu mare rază de 
cuprindere, lată de ce considerăm 
că toți antrenorii centrelor de copii 
și juniori din țară și profesorii de 
specialitate din școlile cu clase de 
fotbal au datoria și obligația pro
fesională de a asista la desfășura
rea competiției care le poate oferi 
surprize dintre cele mai plăcute.

„Cupa speranțelor" se află la~ a 
6-a ediție. Reamintim pe cîștigătoa- 
rele celorlalte 5 : Ajax Galați, Vii
torul Valea Bistriței Bacău, Pescăru
șul Constanța, Aripi Pitești și Chimi
ca Tîrnăveni. Cine va cîștiga în 
această vară ? Deocamdată, „mara
tonul minifotbaliștilor" se află abia 
la început de drum.

Trebuie să insistăm pentru eli
minarea unor deficiente ivite 
pe parcursul campionatului cai 
insuficiența jocului portarilor, 
ncutilizarca ritmului de joc ca 
o armă tactică, o necorespun
zătoare circulație a mingii. Se 
impune și o mai activă parti
cipare a fiecărui jucător atît 
în procesul de instruire cît și 
în timpul jocurilor. Dacă aș 
acorda o medie echipei noas
tre, ea este, de 6,53. Deci mult 
prea mică față de cerințele 
fotbalului modern ! Am notat 
pe jucători astfel : Jivan 6, 
(Catona 6) — Mioc 6,50. Pălti
nișan 7,50, Mehedințu 7,50, Ma
ier 6 — Dembrovschi 7, Coval- 
cic 6,50 (Roșea 6,50), Cotec 6,50 
— Anghel 7, Șerbănoiu 6,50 
(Istrătescu 6), Petrescu 6 (Floa
reș 6,50). Ne vom strădui ca» 
prin eliminarea tuturor defi
ciențelor, să aducem trofeul la 
Timișoara, răsplătind astfel 
condițiile create de organele 
locale ca și atașamentul publi
cului spectator".

Concluzionînd, Sportul stu
dențesc și Politehnica Timi
șoara au avut comportări îm
bunătățite în al 58-lea campio
nat al țării. Locurile 4 și 5 pe 
care s-au clasat, le-au adus, 
implicit, participarea la „Cupa 
U.E.F.A." și, respectiv, „Cupa 
balcanică". Este o obligație ma
joră. de a reprezenta cum se 
cuvine fotbalul nostru în difi
cilele întîlniri internaționale.

Gheorghe NERTEA



DELEGAȚIA OLIMPICĂ A ȚĂRII NOASTRE A SOSIT LA MONTREAL
(Urmare din pag. 1)

Imediat după sosirea în ora
șul Jocurilor, lotul român a 
fost cazat în blocul B al uneia 
din cele patru gigantice semi- 
piramide de beton din Satul o- 
limpic. Camerele sînt climati- 

,Zate, ceea ce mai îndulcește 
șederea și odihna sportivilor.

Cum unii dintre sportivii 
noștri mai au mici probleme de 
reglat cu greutatea corporală, 
pentru a se putea înscrie în li
mitele diferitelor categorii, căl
dura de la Montreal a devenit 
un prețios ajutor pentru antre
norii loturilor de lupte și box, 
pe care acum nu-i mai îngri
jorează chestiunea greutății ele
vilor lor. Problema se rezolvă 
destul do simplu : îi îmbracă cu 
cîte două treninguri, îi pun să 
alerge nițel pe afară și astfel 
sportivii vor face categoria fără 
să mai fie nevoie să se apeleze 
la clasica baie de aburi dina
intea cîntarului oficial;

La puțină vreme după sosire 
și instalarea în Satul olimpic, 
majoritatea sportivilor români 
și-au consacrat timpul relaxării 
și acomodării cu această nease
muită aglomerare de naționali
tăți, vîrste și moduri de viață 
care este un Sat olimpic. Au 
fost vizitate sălile de mese, să
lile de cinematograf, centrul 
internațional și discoteca Sa
tului, luindu-se un prim con
tact cu atmosfera acestui orășel 
care va ajunge curînd la apro
ximativ 10 000 de locuitori.

Momentele de deconectare au

CAMPIONATELE 
MONDIALE DE CICLISM 

ALE JUNIORILOR
în localitatea belgiană, Rocourt 

se desfășoară ' campionatele 
mondiale de ciclism rezervate 
juniorilor. în proba de urmă
rire individuală (3 000 m) vic
toria și titlul de campion al 
lumii au revenit pistardului el
vețian Robert Dill-Bundi, cu 
timpul de 3:42,50. El l-a între
cut în finală pe Gerald Mon
tag (R. D. Germană), crono
metrat cu 3:43,49. Pe locul 3 s-a 
clasat neozeelandezul Michael 
Richards.

arnetOLIMPIC
ULTMELE VERIFICĂRI 

ATLETICE

La Stockholm a avut loc re
cent un mare concurs atletic, 
în cadrul căruia s-au obținut 
cîteva rezultate remarcabile : 
5 000 m — Quax (Noua Zee
landă) 13:13,19 ; disc — Mac 
Wilkins (S.U.A.) 67,74 m, 1500 
m — Walker (Noua Zeelandă) 
3:34,19; 3 000 m obst. — Kan- 
tanen (Finlanda) 8:18,02, Glans 
(Suedia) 8:18,90, Karst (R.F.G.) 
8:19,40 ; 400 mg — Bolding
(S.U.A.) 49,50 ; prăjină — A- 
bada (Franța) 5,35 m ; ciocan 
— Blomqvist (Suedia) 68,88 m ; 
înălțime — Waeler't (Olanda) 
2.18 m ; 1 500 m (f) — Silvana 
Cruciata (Italia) 4:14,1.

SURPRIZĂ IN CAMPIO
NATELE ITALIEI

Pe stadionul municipal din 
Torino au început întrecerile 
campionatelor de atletism ale 
Italiei. Performerul primei zile 
de concurs a fost Carlo Grippo 
(în vîrstă de 21 de ani), care 
a cîștigat proba de 800 m cu 
timpul dc 1:45,3, a treia per
formanță mondială a sezonu
lui. în proba de 100 m, victo
ria a revenit în mod surprin
zător lui Vincenzo Guerini, 
care l-a întrecut pe cunoscu
tul sprinter Pietro Mennea, 
ambii fiind cronometrați cu 
timpul de 10,4. Alte rezultate : 
masculin : 10 000 m — Ortis

U DE ODIHNĂ ÎN TURUL FRANȚEI
Disputată pe traseul Montge- 

nevre — Manosque (224 km), 
etapa a U-a a Turului Franței 
a fost ciștigată de spaniolul 
Jose Viejo în 5h 42:34. în cla
samentul general individual 
conduce Lucien van Inipe (Bel- 

durat pînă către seară, cînd 
majoritatea sportivilor s-au dus 
mai devreme la culcare. De 
fapt, cînd în camerele rezerva
te delegației noastre luminile 
se stingeau una cîte una, în 
tară mijeau zorii zilei de 
miercuri...

După scurtul răgaz de marți, 
cînd timpul a fost consacrat 
călătoriei și acomodării, miercuri 
sportivii noștri au reintrat în 
atmosfera de muncă intensă, 
premergătoare Jocurilor Olim-

LA PLECARE,
Marti dimineață, la ora 10,03, 

de pe pista de beton a aero
portului internațional Otopeni 
a decolat avionul Boeing 707 
care a purtat, într-un zbor 
transoceanic, delegația sportivă 
română spre locul de desfășu
rare a jocurilor Olimpice de 
vară, Montreal.

în acea dimineață, marele hol 
al aerogării a cunoscut o vie 
animație, stîrnită de valul de 
tinerețe pe care l-au adus cu 
ei zecile de sportivi. Confuzii 
nu se puteau produce pentru 
că frumoasele și elegantele u- 
niforme îi distingeau net pe 
candidatii olimpici români de 
ceilalți pasageri : fetele -în ta- 
ioare de culoare violet, cu bluze 
înflorate mov și pălării în ton, 
cu boruri largi, iar băieții în 
sacouri maro și pantaloni bej- 
pal, cu pălării de paie. în mij
locul lor, tot ca un element 
distinctiv, se adunaseră zeci de 
sacoșe și valize identice, peste 
care tronau sacii tipici cu ar
mele scrimerilor, sau ramele și 
vîslele canotorilor.

începuseră formalitățile obiș
nuite de îmbarcare. într-un ta
blou care-și pierduse unifor
mitatea, forfota a crescut, de
terminată de ultimele îmbrăți
șări, de ultimele strîngeri de 
mină, de acoladele prietenești. 
Veniseră să-i însoțească pe 
sportivii noștri la plecare, soți 
sau soții, părinți, rude, prieteni, 
foarte numeroși tovarăși de 
sport, reprezentanți ai C.N.E.F.S. 
și C.O.R., ai federațiilor de 
specialitate și ai marilor clu
buri bucureștene.

Din delegația care se pregă
tea marți de drum, au făcut 
parte 170 de persoane, membri 
ai echipelor de box, canotaj, 
gimnastică, haltere, handbal,

29:38,0 ; lungime — Veglia 7,80 
m ; feminin : 100 m — Rita 
Bottiglieri 11,5 ; 800 m — Ga
briella Dorio 2:03,9 ; suliță — 
Giulia Amioi 52.14 m.

DELEGAȚIA 
NOII ZEELANDE

Noua Zeelandă va participa 
la J.O. de la Montreal cu o 
delegație de circa 100 de spor
tivi, în care rolurile principale 
ie vor juca, probabil, atleții 
John Walker, recordmanul mon
dial al milei (înscris în pro
bele de 800 m și 1 500 m) și 
surprinzătorul Dick Quax, care 
s-a apropiat la două zecimi de 
secundă de recordul mondial în 
proba de 5 000 m, deținut de 
atletul belgian Emile Puttemans. 
Yachtingul și canotajul academic 
sînt alte două discipline în care 
neozeelandezii speră să obțină 
locuri fruntașe. După opinia 
specialiștilor, echipajul mascu
lin de 8 + 1, foarte omogen și 
bine antrenat, țintește o me
dalie de aur.

PENTRU UN LOC...

în turneul preolimpic de 
handbal feminin de la Milwau
kee (Wisconsin), Japonia a în
vins cu 20—9 echipa Tunisiei. 
Echipa S.U.A. a întrecut, de 
asemenea, cu 13—8 formația tu
nisiană. Pentru turneul final 
sînt calificate pînă acum echi
pele R. D. Germane, U.R.S.S., 
Ungariei, României și Canadei.

gia), urmat de olandezul Joop 
Zoetemelk la 7 sec și de fran
cezul Poulidor la 1:36. Miercuri 
a fost zi de odihnă. Turul ci
clist al Franței continuă joi cu 
etapa a 12-a : Port Barcares 
— Pyrenees 2000 (205 km). 

pice. Drumurile lor s-au încru
cișat prin sălile și bazele de 
antrenament ale Montrealului. 
Astfel, boxerii au lucrat dimi
neața in sala liceului Calixa 
La-Vallee, handbaliștii și hand
balistele s-au antrenat în săli
le de la Maisonneuve, iar scri- 
merii și scrimerele pe planșele 
de pe patinoarul Universității 
din Montreal. Deci, ambianță 
de lucru, justificată nu numai 
de apropierea J.O., ci și de 
faptul că unii dintre sportivii

PE AEROPORTUL OTOPENI
lupte greco-romanc, scrimă, 
polo și tir, antrenori, medici, 
tehnicieni, arbitri și oficiali. 
(Membrii echipelor de atletism, 
caiac-canoe și lupte libere ur
mează să plece ulterior).

Delegația sportivilor români 
la Jocurile Olimpice de Ia Mont
real este condusă de general lt. 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., președinte al Comi
tetului Olimpic Român.

în ambianța plină de emoție 
a clipelor dinaintea plecării am 
solicitat cîteva fugare ginduri. 
Primul pe care-1 abordăm este 
reputatul tehnician Ion Cor- 
neanu, principalul antrenor al 
lotului de lupte : „Plecăm spre 
Montreal animați de dorința de 
a reprezenta cu cinste mișca
rea noastră sportivă. Personal, 
vă mărturisesc că sînt optimist, 
deoarece am pruncit mult și, 
ered eu, cu spor în ultima 
vreme. Cei mai în formă ? Ber- 
ceanu, Boțilă, Gingă și Rusu“.

E oare vreo umbră de me
lancolie pe figura celebrei noas
tre floretiste Ana Pascu ? Nici
decum : „Sigur că a fi pentru 
a cincea oară la Olimpiadă te 
invită să-ți amintești că vre
mea trece. Dar aș fi nedreaptă 
să nu observ cit de lungă e ti
nerețea sportivilor ! Noi, scri- 
merii, am mai concurat Ia Mont
real, chiar în aceeași sală a 
Universității și am avui destul 
succes atunci, la campionatele 
mondiale. De ce n-am repeta 
bunele performanțe

Cu riscul de a comite o nepo- 
litețe, ușor scuzabilă, am în
trerupt pentru cîteva clipe 
„tete-a-tete“-ul tată-fiică ; an
trenorul emerit Oprea Vlase a 
devenit astfel următorul inter
locutor : „Ce pot să spun ? Din 
partea echipei masculine de 
handbal lumea așteaptă, pe 
bună dreptate, medalia de aur. 
Eu pot să afirm că oricît de 
grea va fi lupta pentru obți
nerea acestei medalii olimpice, 
care lipsește încă din frumoasa 
colecție a handbaliștilor noștri, 
ei nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a o cuceri. Sînt 
convins de acest lucru...".

Printre pugiliști, frații Cuțov 
își țin unul altuia loc de rube-
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F. C. Liverpool — Crusaders 
Belfast ; Ferencvâros Buda
pesta — Jeunesse d’Esch ; 
Ț.S.K.A. Sofia — St. Etienne ; 
F. C. Dundalk — P.S.V. Eind
hoven ; W.A.C. Viena — 
Borussia Monchengladbach; Stal 
Mielec — Real Madrid ; Dy
namo Dresda — Benfica Lisa
bona ; Dinamo Kiev — Cam
pioana Iugoslaviei ; Glasgow 
Rangers — F. C. Ziirich ; Ba
yern Miinchcn — B. K. Co
penhaga ; F. C. BRUGES — 
STEAUA BUCUREȘTI ; Omo- 
nia Nikosia — P.A.O.K. Salo
nic : A. C. Torino — Malmo FF ; 
A. I. Alcranes — Trabzonspor ; 
Viking Stavanger — Banik 
Ostrava ; Sliema Wanderers — 
Palloseura.

CUPA CUPELOR
Cardiff City — Servette Ge

neva ; Keflavik — Hamburger 
SV ; S. C. Anderlecht — Roda 
KÎerkrade (Olanda) ; M.T.K. 
Budapesta — Sparta Praga; 
Rapid Viena — Atletico Ma
drid ; Lokomotive Leipzig — 
Heart of Midlothian Edinburgh ; 
Floriana La Valletta — Slask 
Wroclaw ; Bohemians Dublin — 
Esbjerg (Danemarca) ; Sout
hampton — Marseille ; A.I.K. 
Stockholm — Galatasaray 
Istanbul ; Levski Spartak Sofia 
— Lahden Reipas ; Lierse — 
Hajduk Split sau Dinamo Za
greb ; C.S.U. GALATI — BOA
VISTA PORTO ; Carrick Ran
gers (Irl. de Nord) — Aris 
Bonnevoie (Luxemburg) ; Bo- 
doe Glimt (Norvegia) — Na
poli ; Heraklis Salonic — Apoel 
Nikosia. 

noștri vor lua parte la diferite 
dispute preolimpice. Este, spre 
exemplu, cazul handbaliștilor 
care miercuri, după antrena
ment, au plecat pentru un tur
neu de 2—3 jocuri în S.U.A., Ia 
■Washington, New York și New 
Jersey.

Toate sînt de fapt foarte im
portante acum, cînd cu seriozi
tate și atenție se pot face ulti
mele retușuri, de multe ori 
decisive în lupta pentru întîie- 
tate.

denie. Mai matur, trecut prin 
„focul" altor două Olimpiade și 
posesor al unei medalii de 
bronz de la Mexico, Calistrat 
Cuțov ne mărturisește : „Pen
tru mine, probabil că e ultima 
șansă de a mai urca pe un 
podium olimpic. Voi lupta, deci, 
cu toate puterile mele. Simion 
însă e mai tînăr și Iui — după 
două titluri europene — i-ar 
sta bine și cu o centură olim
pică. Ce mult s-ar bucura ai 
noștri, acasă, la Brăila.,.".

Copiii unor pasageri se a- 
propie de grupul gimnastelor. 
Vor să le vadă mai de aproape 
pe colegele lor, pionierele Na
dia Comăneci, Teodora Ungu- 
reanu și celelalte, parcă stin
ghere acum într-o ținută neobiș
nuită. Antrenorul Bela Karoly, 
„părintele" sportiv al grupului 
de foarte tinere și totuși cele
bre gimnaste, ne spune : „Fe
tele noastre se află în fața unui 
examen dificil și plin de res
ponsabilitate. Sînt pregătite să 
ia notele cele mai mari. Ca 
la școală : de la 9,50 in sus și, 
dacă se poate, de cîteva ori 
chiar 10 !

Din difuzoare se aude din 
nou vocea crainicei : „Pasagerii 
pentru cursa charter Ro 1014, 
în direcția Montreal, sînt invi
tați în sala de plecare...".

Se suie ultimii călători. Ușile 
sc închid și în timp ce șuie
rul jeturilor anunță că pleca
rea este iminentă, în avion vo
cea melodioasă a stewardesei 
anunță : „Stimați pasageri, co
mandantul Aurel Ijacu și echi
pajul său vă doresc bun venit 
la bordul acestei aeronave, u- 
rîndu-vă călătorie plăcută și 
mult succes la Jocurile Olim
pice".

Sînt cuprinse în acest anunț 
toată căldura și dragostea ce
lor de-acasă, celor care pri
vesc acum uriașa pasăre de oțel 
ureînd lin spre zări, ale tuturor 
iubitorilor sportului din țara 
noastră, ale întregului nostru 
tineret, care va urmări cu in
teres evoluția ambasadorilor 
sportului românesc la Montreal.

Victor BANCIULESCU 
Călin ANTONESCU

CUPA U.E.F.A.

F. C. Koln — K. S. Tychy 
(Polonia) ; Șahtior Donețk — 
Dynamo Berlin ; Naestved — 
R.W.D. Molenbeek ; Kuopio 
Palloseura — Oester Vaexjo ; 
Feyenoord Rotterdam — Djur- 
gaarden Stockholm ; Glentoran 
Belfast — F. C. Basel ; Fram 
Reykjavik — Slovan Bratislava; 
Queens Park Rangers — Brann 
Bergen ; Celtic Glasgow — 
Wisla Cracovia ; Derby County 
— Finn Harps Dublin ; S. V. 
Innsbruck — Kristiansand (Nor
vegia) ; Eintracht Braun
schweig — Holbaek (Dane
marca) ; Ajax Amsterdam — 
Manchester United ; F. C. Bar
celona — Belenenses Lisabona ; 
Sochaux — Hibernian Eding- 
burgh ; Red Boys Differdange 
(Luxemburg) — Lokeren (Bel-

DE PRETUTINDENI
• MIERCURI, LA ZURICH 

au fost alcătuite grupele preli
minare ale noii ediții a turneu
lui de fotbal pentru juniori 
U.E.F.A, Echipa României va 
juca în grupa a 10-a alături 
de reprezentativa Iugoslaviei. 
Echipa învingătoare din acest 
meci tur-retur va întîlni for
mația care va cîștiga dubla 
partidă dintre K. F. Germania 
și Liechtenstein (grupa a 6-a). 
Turneul final va avea loc în
tre 19 și 28 mai 1977 în mai 
multe orașe din Belgia.

• SELECȚIONERUL echipei

HANDBALIȘTII
DE LA C.S.U. GALATI 

VICTORIOȘI 
ÎN PORTUGALIA

Echipa masculină dc handbal 
C.S.U. Galați se află de cîteva 
zile în Portugalia. Studenții gă- 
lățeni și-au început turneul 
printr-un meci cu echipa F.C. 
Porto din orașul cu același nu
me. Partida s-a încheiat cu 
victoria jucătorilor români, care 
au cîștigat cu scorul de 30—25 
(16—13).

După cum subliniază comen
tatorul sportiv al agenției por
tugheze ANOP, handbaliștii gă- 
lățeni au lăsat o frumoasă im
presie în orașul în care va 
evolua peste puțină vreme'echi
pa de fotbal a aceluiași club, 
cîștigătoarea Cupei României.

PE SCURT
AUTO • Cursa de 400 de mile 

de la Daytona Beach (Florida), 
contînd pentru campionatul 
S.U.A. rezervat mașinilor de se
rie, a fost ciștigată de pilotul 
Cale Yarborough („Chevrolet"), 
care a parcurs 643 km cu o me
die orară de 259 km.

CICLISM • în Elveția a în
ceput’ tradiționala competiție re
zervată amatorilor „Premiul Wil
helm Tell“. Prima etapă a fost 
ciștigată de Thalmann (Elveția), 
care a parcurs 137 km în 3 h 32:03, 
iar etapa următoare a revenit 

italianului Gabriele Landoni — 
148 km în 4 h 13:59. în clasa
mentul general conduce Cerutti 
(Italia).

TENIS • în concursul de la 
Baastad (Suedia) : Palm — Ed
mondson 3—6, 7—G. 7—6 ; Kary
— Potanin 6—1, 6—0 ; Gisbert
— Mayer 6—3, 6—1 ; în turul 2 :
Fairlie — Kronk 7—6, 6—4 :
Amaya — Santana 4—6, 6—4, 7—5
• în turneul de la Gstaad (El
veția) : Kodes — Cramer 6—Î, 
7—6 ; Manson — Fillol 6—3. 7—6 ; 
Meiler — Taroczy 6—4. 6—1 ; Pa- 
run — Yuili 6—2, 6—3 ; Hrebec 
~ Pinner 6—0. 6—2 ; Ramirez — 
Kuramitzu 6—3, 6—3 ; în turneul 
următor : Panatta — Fasben-
der 6—2, 6—4 ; Parun — S. Se
gura 6—4, 6—1 ; Manson — Ro
binson 6—7, 6—2, 6—3 : Berto
lucci — Pllici 2—6, 6—3. 7—5 : 
Hrebec — Pinto Bravo 6—0, 6—3 ; 
Cano — Gunthardt 6—0. 6—3. • 
După turneul de la Wimbledon, 
în clasamentul Marelui premiu 
F.I.L.T. se menține lider italia
nul Panatta cu 295 p, urmat de 
Borg 260 p, și Orantes 230 p. Ilie 
Năstase ocupă locul 6 cu 190 p.
• între 16 și 18 iulie va avea 
loc la Roma semifinala zonei eu
ropene a Cupei Davis. în cadrul 
căreia Italia va întîlni Suedia. 
Din echipa Italiei fac parte Pa
natta, Barazzutti si Bertolucci.'
• Comitetul de organizare a 
campionatului european pe echi
pe (m) a alcătuit cele două gru
pe preliminare ale ediției 1977 : 
grupa A — Franța. Ungaria, Po
lonia, Suedia ; grupa B — R. F. 
Germania, Anglia, Spania, iugo
slavia. La 30 ianuarie 1977, în 
primul meci, se întîlnesc echipele 
Ungariei si Franței.

gia) ; Manchester City — Ju
ventus Torino ; F. C. Porto — 
Schalke 04 : Espanol Barce
lona — Nice ; Grasshoppers 
Zurich — Hibernians la Val
letta ; Ujpesti Dozsa — Atle
tico Bilbao ; DINAMO BUCU
REȘTI — A. C. MILAN ; Pa- 
ralimni Famagusta — F. C. 
Kaiserslautern ; Slavia Praga
— Akademik Sofia ; F. C. Mag
deburg — Cesena ; A.E.K. A- 
tena — cu a doua echipă so
vietică care urmează a fi de
semnată ; Fenerbahce Istanbul
— Videoton Szăkesfehervăr ; 
A.S.A. TG. MUREȘ — PARTI
ZAN BELGRAD sau DINAMO 
ZAGREB ; Honved Budapesta — 
Internazionale, Lokomotiv Plov
div — Steaua Roșie Belgrad ; 
Austria Salzburg — Adanaspor ; 
SPORTUL STUDENȚESC — 
OLYMPIAKOS PIREU.

Iugoslaviei, Ante Mladenici, a 
demisionat din acest post. în 
locul său, federația iugoslavă a 
desemnat un comitet de condu
cere a pregătirilor echipei națio
nale alcătuit din 6 membri.

• CAMPIONATUL U.R.S.S. a 
programat alte cinci partide, în
cheiate cu următoarele rezulta
te : Dinamo Tbilisi-Torpedo Mos
cova 1—1 : Zaria Voroșilovgrad 
— Dinamo Minsk 3—1 ; Dinamo 
Moscova — Ararat Erevan 1—0 ; 
Zenit Leningrad — Karpati Lvov 
1—1 ; Dinamo Kiev — Aripile 
Sovietelor Kuibîșev 1—2.
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