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SPORTIVII ROMANI SE ANTRENEAZĂ INTENS
PE BAZELE OLIMPICE DE LA MONTREAL

# Handbaliștii au susținut o intîlnire amicală cu 
— între piscina de Ia Claude Robillard și cea de la 
fac și ei eforturi considerabile @ Ample manifestări

formația Canadei ® Poloițtii 
Maisonneuve ® Organizatorii 
culturale dedicate J.O.

MONTREAL, 8 (de la trimișii 
noștri). Viața orașului olimpic 
devine tot mai agitată. Tinere
țea și entuziasmul miilor de

norii intensifică ritmul pregă
tirilor, muncesc fără preget.

în această atmosferă de lucru 
responsabil se integrează toți

Aspect de la un prim antrenament al handbaliștilor români in 
compania echipei naționale canadiene, in sala Claude Robillard 
din Montreal — . - . . .Telefoto : A.P.—AGERPRES

rii“. Asaltați de ziariști și foto
reporteri, de simpatizant! ei 
răspund cu amabilitate solicită
rilor, în clipele de răgaz.

Poloiștii și antrenorul lor 
Anatol Grințescu se antrenează 
la piscina Claude Robillard și 
la cea din Centrul sportiv Mai
sonneuve. înoată mult, lucrea
ză cu mingea, apoi iarăși înoa
tă... în zilele următoare vor 
susține și jocuri de verificare. 
Handbaliștii au plecat joi la 
New York, pentru un turneu 
de trei jocuri. înainte de ple
care, miercuri seara, ei au sus
ținut în sala Claude Robillard
— unde vor evolua în primul 
meci din grupa B, cu Ungaria
— o partidă cu formația Cana
dei. După cum se știe, repre
zentativa țării gazdă este pre
gătită de citva timp de prof. 
Eugen Trofin. Cunoscutul nos
tru antrenor ne spunea că 
„handbalul prinde în Canada 
rădăcini adînci, un recent tur
neu școlar întrunind la start 
peste 50 de formații". întilriirea 
a fost pentru handbaliștii noștri 
un galop de sănătate. Antre
norii Nicolae Ncdef și Oprea 
Vlase le-au indicat să realizeze 
combinații rapide, încheiate cu 
șuturi prin surprindere, să prac
tice un joc agresiv in apărare.

Bazinul de înot destinat constructorilor bucureșteni dat in folosință 
în această vară.

sportivi care sosesc aici din 
toate colțurile lumii dau Mont- 
realului culoare și un farmec 
aparte. în răstimpul dintre co
respondența noastră anterioară 
și această transmisie prin telex 
au sosit aici delegațiile Unga
riei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, 
Austriei, R.P.D. Coreene. Marii 
Britanii, K.A. Egipt, Indiei, Bra
ziliei. Uniunii Sovietice și Bul
gariei. Dar nu este exclus ca 
în timp ce transmitem repor
tajul, pe aeroportul Mirabel 
alte și alte delegații să destin
dă în orașul olimpic purtînd in 
suflet speranțele victoriei.

Vremea este aici capricioasă. 
După o căldură sufocantă, a 
venit ploaia și răcoarea. Din 
valize au fost scoase fulgarine
le... Oricum ar fi însă timpul, 
forfota nu contenește decît la 
ceasuri tîrzii. Sportivii și anlre-

sportivii români. Pe bazele 
sportive olimpice sau pe cele 
destinate 
fi văzuți

numai pregătirii pot 
pretutindeni „tricolo-

LOTUL

Aurel NEAGU 
Romeo VILARA
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DE CAIAC-CANOE AL ȚARII NOASTRE 
A PLECAT LA MONTREAL

pe aeroportul inter-Ieri, de 
național Otopeni, a plecat, prin 
New-York, în direcția Montreal 
un alt grup de sportivi și teh
nicieni din țara noastră, parti
cipant! la cea de a XXI-a edi
ție a Jocurilor Olimpice. Cu 
acest prilej a făcut deplasarea 
lotul de caiac-canoe, compus din 
17 sportivi, printre care am re
marcat pe campionul olimpic 
Ivan Patzaichin, pe campionul

mondial Vasile Diba, precum și 
pe Gheorghe Danilov, Maria Mi- 
horeanu și Agafia Orlov. In ace
lași timp au plecat spre Mont
real și cițiva tehnicieni, între 
care arbitrii internaționali Iuliu 
Falb (scrimă) și Constantin 
Chiriac (box), invitați ai Co
mitetului de organizare a J.O. 
pentru a face parte din juriile 
de arbitraj ale întrecerilor res
pective.

Pentru cei peste 55 000 de 
angajați ai întreprinderilor și 
instituțiilor din ramura con
strucțiilor, în Capitală acti
vează o mare și puternică aso
ciație sportivă, numărînd a- 
proape 33 000 de membri, coor
donată de Comitetului sindica
lului sectorului de construcții 
al municipiului București. Răs- 
pîndite, practic, în întregul o- 
raș, șantierele trustului, între
prinderile de proiectări înglo
bează un număr mare de oa
meni pentru care activitatea 
sportivă este deosebit de utilă. 
La dispoziția acestora stau ne
numărate baze sportive simple 
și complexe (Granitul, Ciurel 
etc.), dintre care una ultra mo
dernă, unică în felul ei în Ca
pitală, a fost dată în folosință, 
în cartierul Vitan, cu foarte 
puțin timp în urmă.

în ce constă activitatea des
fășurată de constructorii bucu
reșteni ? Răspunsul la întrebare 
l-am aflat, recent, cu prilejul 
unei analize efectuate — sub 
îndrumarea directă a Comitetu
lui de partid al Sectorului — 
de Comitetul sindicatului Sec
torului de construcții. în prim- 
planul preocupărilor a fost pusă 
activitatea sportivă de masă, 
cu un șir de manifestări origi
nale și, în același timp, foarte 
atractive, la startul cărora vin 
cu plăcere foarte multi con
structori și familiile acestora. 
Poate ca o compensație pentru 
faptul că, deși stau în aer li
ber, ei rămîn foarte mult timp 
în același loc, cele mai îndră
gite sînt excursiile, 
și concursurile de 
sportivă. Secretarul 
asociațiilor sportive, 
Sahag Eramian, ne 
„Majoritatea membrilor celor 18 
asociații sportive așteaptă cu 
foarte mare nerăbdare organi
zarea unor excursii, fie la o- 
biectivele economice, fie Ia cele 
de interes turistic. Se merge 
foarte mult pe jos, și, după pă
rerea mea, acesta este și moti
vul pentru care constructorii au

ajuns să cunoască atît de bine 
nenumărate locuri din țară. în 
același timp, 
întrecerile 
livă din 
unde sint prezente zeci de c- 
chipe, ne aflăm azi in situația 
de a avea un campionat pro
priu la această disciplină".

Pe șantierele din Pantelimon, 
Militari și altele, unde construc
torii bucureșteni se „instalează" 
pentru vreme mai îndelungată, 
au fost amenajate baze sportive 
simple și, după cum ne-am 
convins, ele sînt foarte solici
tate. în aceste puncte, precum 
și în altele din Capitală (Jiu
lui, Uranus, Drumul Murgului 
etc.) au loc întreceri pentru cei 
mai tineri constructori, dar și 
competiții speciale care se a- 
dresează celor 
de ani. Pentru 
există foarte 
campionate de 
nis de masă. ______ _____
sfîrșit de săptămînă este mar-

pornind de la 
de orientare spor- 
cadrul șantierelor,

trecuți de 35—40 
aceștia din urmă 
bine organizate 
popice, șah, te- 

Aproape fiecare

Ion GAVRILESCU
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AU FOST DESEMNAȚI WAȚII
RALIULUI F.I.M>>

EDIȚIA 1976
NEPTUN, 8

TUR DE ORIZONT OLIMPIC MONTREAL ’76

drumețiile 
orientare 

consiliului 
tovarășul 
spunea :

telefon), 
în loca- 

manifes-

ACTUALITATE SI PERSPECTIVĂ ÎN ATLETISM
Va reedita Borzov victoria de la Miinchen la 100 m ?
John AkiixBua nu va concura la Montreal • Duel sub

50 de secunde la 400 m: Szewinska Brehmer
după acci-încheiem turul de 

atletismului mondial 
Jocurilor Olimpice cu scurte 
referiri la probele în care, la 
Montreal, nu vor participa 
atleți români.

La masculin, probele de 100 
și 200 m se vor desfășura fără 
cel care le-a dominat în ulti- 

americanul Steve 
accidentat la con- 

selecție; Harvey 
Houston Mc Tear

orizont al 
înaintea

mii 3 ani, 
Williams, 
cursul 
Glance 
(ambii 
sați la 
la Eugene, vor încerca să su
plinească absența lui Williams 
dar ei nu s-au întîlnit nici
odată cu Valeri Borzov — re
venit la cel mai bun nivel al 
său, sovieticul speră să reali
zeze ceea ce nu a reușit încă 
nici un sprinter : a doua vic
torie la 100 m la J.O. — sau 
cubanezul Silvio Leonard. în 
condiții de sănătate perfectă, 
Leonard este favoritul nostru. 
La 200 ni, jamaicanul Don 
Quarrie are prima șansă, dar 
foarte aproape de el sînt ame
ricanii Millard Hampton și 
Dwayne Evans, clasați în a-

de
Și

18 ani), primii doi cla-
100 m în concursul de

ceastă ordine la trialul olimpic. 
La 400 m nu este exclus, ca 

americanii să piardă titlul du
pă cinci victorii consecutive. 
Maxie Parks, Fred Newhouse 
și Herman Frazier nu au va
loarea unui Lee Evans, Larry 
James sau Vince Matthews și, 
pe de altă parte, cubanezul 
Alberto Juantorena, belgianul 
Alfons Brijdenbach, englezul 
Dave Jenkins sau kenianul 
Chepkwony sînt adversari re
dutabili. Ca și la 100 m, încli
năm să credem în victoria 
atletului cubanez.

La 800 m cel mai puternic 
pare a 
(S.U.A.), 
bune 
(1:44,78), 
Boit —
Kipkurgat și Daniel Omwanza, 
iugoslavul Luciano Susanj (în 
ciuda unui sezon mai puțin 
strălucit) și belgianul Ivo van 
Damme pot emite aceleași pre
tenții.

La 1 500 
teaptă un 
— Filbert 
șați, care

fi Kick Wohlhuter 
deținătorul celei mai 

performanțe mondiale 
dar kenienii Mike 
în special, — John

m toată lumea aș- 
duel John Walker 

Bayi, favoriți deta- 
pol duce recordul

lumii sub 3:30. Dacă va alerga 
și 1 500 m, Wohlhuter trebuie 
trecut și el între favoriți ca 
și compatriotul lui Walker, 
Rod Dixon, kenianul W’aigwa, 
etiopianul Worku, vest-germa- 
nul Thomas Wessinghage, 
landezul Eamonn Coghlan 
din nou, van Damme.

La 110 mg, șase candidați la 
cele trei locuri pe podium : 
francezul Guy Drut. record
manul mondial, americanii 
Charles Foster, Willie Daven
port — remarcabilă longevita
te — și James Owens, cuba
nezul Alejandro Casanas 
Thomas Munkelt (R. D. 
mană). în 
și Foster 
sească de

Absența 
(accidentat 
cînd era cel puțin la fel de 
puternic ca în 1972) face din 
americanul Ed Moses, marea 
revelație a anului (48,30), prin
cipalul favorit la 400 mg. Mann 
și Bolding au fost eliminați la 
selecție, înlocuitorii lor, Whe
eler și Shine, sint aproape ne- 
cunoscuți. Englezul Alan Pascoe

ir- 
?i.

ȘÎ 
Ger- 
Drut 
lip-

mod normal, 
nu trebuie să 
pe podium.
lui John Akii-Bua 

într-un moment

recuperează greu 
d.ent, Hemery a, abandonat de 
mult. Așadar, brice este po
sibil... în spatele lui Moses.

La lungime, Arnie Robinson 
(S.U.A.) deține cel mai bun 
rezultat al anului (8,32 m) și 
s-a dovedit și cel mai constant, 
în urma sa, ordinea sufragii
lor : Randy Williams (campio
nul de 
Stekici 
Rousseau 
Cybulski 
(S.U.A.), 
Eduard Perezerțev

Dwight Stones rămîne mare
le favorit la înălțime, chiar 
dacă a fost învins la Eugene 
de Bill Jankunis. Șanse bune 
pentru 
(U.R.S.S.), 
lonia) și cei trei 
creditați cu 2,25 
Ferragne, Greg Joy 
lliam Forget.

La prăjină, titlul se

la Miinchen), Nenad 
(Iugoslavia), Jacques 

(Franța), Grzgorz 
(Polonia), Myrricks 

Valori Podlujnii si 
(U.R.S.S.).

Serghei Seniukov
Jacek Wszoia (Po- 

canadieni 
Claude 

și Wi-
m ;

va de-

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)

(prin 
Joi seara s-a încheiat, 
litate, o importantă 
tare sportivă internațională 1 
cel de al XXXI-Iea „Raliu al 
Federației Internaționale de 
Motociclism". Festivitatea de 
premiere a laureaților s-a des
fășurat în grădina Neptun un
de gazde și oaspeți au vorbit 
despre această tradițională 
competiție cu caracter turistic, 
organizată anul acesta de fo
rul de 
noastră. A urmat, firesc, de
cernarea numeroaselor premii 
și trofee : diplome și cupe,
după care oaspeții au asistat 
la un frumos spectacol artistic 
de folclor.

Dar, iată cîteva rezultate, 
cele mai importante, stabilite 
în cadrul „Raliului F.I.M.", 
ediția 1976 și cupele challange 
oferite învingătorilor : „Cupa 
F.I.M." (cel mai mare număr 
de puncte) — 1. Italia, 2. Olan
da, 3. Belgia ; „Cupa M. Ha
cker" (cel mai mare număr de 
participant!) — 1. Italia 301,
2. Olanda 197, 3. Belgia 134, 4. 
Franța 115, 5. Finlanda 102; 
„Cupa Iuri Gagarin" (cel mai 
mare număr de motociclete)
— 1. Italia 250, 2. Olanda 147,
3. Belgia 92; „Cupa Italia" 
(cei mai mulți piloți sub 21 de 
ani) — 1. Finlanda 15, 2. Un
garia 14, 3. Italia 8 ; „Cupa 
Franța" (cel mai mare număr 
de motociclete sub 125 cmc)
— 1—2. R. D. Germană și Po
lonia 11, 3. Cehoslovacia 10; 
„Cupa România" (cel mai ma
re număr de motociclete pes
te 500 cmc) — 1. ...............
Olanda 129, 3. : 
Franța 62 ; „Cupa 
(cel mai mare număr 
tere) — 1. Italia 6.

în două clasamente 
individuale, întocmite 
kilometrilor parcurși 
Neptun, ocupanții primelor trei 
locuri sînt: feminin — 1. Isa
belle Marteau (Franța) 2 993 
km, 2. Salonen Hilka (Finlan- 

Jensen 
mascu-

specialitate din tara

. Italia 178, 2. 
Belgia 79, 4.

Monaco" 
de ăcu-

speciale 
pe baza 
pînă la

da) 2 975 km, 3. Ana 
(Danemarca) 2 917 km ;
lin — 1. Vik Torbjorn (Norve
gia) 4 760 km, 2. Liasj Oddvar 
(Norvegia) 3825 km, 3. Parlin 
Lenart (Suedia) 3 763 km.

Modesto FERRARIN1



Campionatele republicane de călărie

SPORTIVII DE LA STEAUA 
AU DOMINAT

PROBA DE OBSTACOLE
LUGOJ, 8 (prin telefon). în 

cea de a doua zi a campiona
telor republicane de dresaj și 
obstacole, care se desfășoară pe 
baza hipică din localitate, aten
ția spectatorilor a fost reținută 
de probele de dresaj (juniori) și 
obstacole categoria ușoară (se
niori). La dresaj s-au prezentat 
în fața juriului 12 călăreți, care 
au demonstrat o pregătire mul
țumitoare, disputa fiind domina
tă de ploieșteanca Marsilia Pe
trescu pe calul Mezin, care a 
executat figurile progresiei cu 
mai multă acuratețe decit cei
lalți concurenți. Iată și clasa
mentul probei : 1. Marsilia Pe
trescu (Petrolul Ploiești) cu Me
zin 623 p, 2. Radu Marcoci (Stea
ua) cu Șiret 592 p, 3. Carmen 
Dumitrescu (Steaua) cu Epigon 
582 p, 4. Carol Tanco (Agricola 
Lugoj) cu Ghiocel 564 p, 5. Li- 
gia Ungureanu (Steaua) cu Raz- 
bec 90 cu 551 p, 6. Carmen 
Dumitrescu cu Emir 542 p.

După-amiază, în cadrul probei 
de obstacole categoria ușoară, 
s-au prezentat la start 40 de 
concurenți. Parcursul, cu cîteva 
puncte mai dificile, a triat se
rios pe participanți. Doar 10 
dintre aceștia au terminat fără 
greșeală. Din nou aceeași obser
vație pe care o făceam și după 
proba de categorie semiușoară : 
cele mai multe greșeli au fost 
urmarea unor neatenții în con
ducerea calului, dar și lipsei de 
experiență a cailor. Parcursul de

baraj a fost și el destul de difi
cil. Unii dintre călăreți l-au a- 
bordat cu intenția expresă de a 
ciștiga secunde, dai- cu prețul 
6ăvîrșirii unor greșeli tehnice. 
Și astfel, doar trei dintre parți- 
cipanții la baraj au încheiat 
cursa cu 0 p penalizare. Clasa
mentul probei : 1. Ion Popa
(Steaua) cu Drumeț 0 p, (30,9 s), 
2. Dumitru Velea (Steaua) cu 
Fecior 0 p (31,4), 3. Cornel Ilin 
(Steaua) cu Despot 0 p (36,5), 
4. Mihai Silvestru (Steaua) cu 
Epigon 4 p (31,1), 5. Marian Si- 
rnion (Dinamo) cu Veverița 4 p 
(32,2), 6. Dumitru Velea cu Fil
deș 4 p (32.9).

în completarea programului, 
s-a desfășurat și o probă de ca
tegorie mijlocie, dominată de 
călăreții de la Dinamo : Eugen 
Ionescu cu Vals, Nicolae Vlad 
cu Spiriduș, Oscar Recer cu Pa
ring.

Iată programul următoarelor 
zile de concurs : vineri, ora 8 — 
proba de dresaj categorie ușoa
ră și proba de obstacole juniori, 
16 ani ; ora 17 — proba de ob
stacole juniori, 18 ani ; sîmbă- 
tă, ora 8 — proba de dresaj „Sf. 
Gheorghe" și obstacole echipe 
juniori ; ora 17,30 — obstacole 
categorie țnijlocie și obstacole 
fete ; duminică ora 9 — proba 
de dresaj categorie intermediară 
și Cupa României.

Emanuel FÂNTĂNEANU

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVA
(Urmare din pag. I)

cide, probabil, într-un meci 
Polonia — S.U.A., cu protago
niștii Dave Roberts, Earl Bell 
și Terry Porter, respectiv Wla- 
dislaw Kozakiewicz, Tadeusz 
Slusarski și Wojciech Buciar- 
ski.

La fel este situația la arun
carea ciocanului, unde sovieti
cii Iuri Sedîn, Anatoli Bon- 
darciuk și Alexei Spiridonov 
au adversari pe măsura lor doar 
în vest-germanii Karl Heinz 
Riehni și Walter Schmidt.

La greutate, americanii Geor
ge Woods și Al. Feuerbach, 
englezul Geoff Capes, sovieti
cii Alexei Barișnikov și Miro
nov, H.P. Gies, Uwe Beyer și 
H.J. Rothenburg (R. D. Ger
mană) pot alcătui o prezumti
vă finală.

Decatlonul se va decide în

tre sovieticul Nikolai Avilov, 
campion la Miinchen și ame
ricanul Bruce Jenner, record
manul mondial, „arbitrați" de 
Guido Kratschmer (R.F. Ger
mania), Josef Zeilbauer (Aus
tria), Yves Le Roy (Franța), 
Ryszard Skowronek (Polonia) 
și de compatrioții lor Grcbc- 
niuk, respectiv Dixon.

La ștafete favoriți sînt ame
ricanii, dar la 4X100 m echipa 
Cubei are șanse aproape egale.

în probele feminine de vite
ză, rezultatele acestui sezon 
nu o mai desemnează pe Re- 
nate Steelier ca principală fa
vorită, vest-germancele Inge 
Helten și Annegret Kroniger 
reușind performanțe superioa
re. Totuși, Stecher rămîne... 
Stecher. Pot produce surprize 
americancele Moorehead și 
Cheeseborough, a căror valoa
re nu a fost testată în compe-

CORESPONDENȚII NOST®
• „CUPA STAȚIUNILOR". 

Cea de-a șasea ediție a „Cu
pei stațiunilor vîlcene“ se a- 
flă în plină desfășurare. La 
întrecerile de volei, fotbal și 
handbal, devenite tradiționa
le, participă reprezentativele 
cunoscutelor stațiuni balneo
climaterice Olănești, Călimă- 
nești, Căciulata, Govora și 
Ocnele Mari. Etapa finală este 
programată la Călimănești în 
ziua de 27 iulie. • O NOUĂ 
BAZA DE AGREMENT LA 
ARAD. Pe malul rîului Mureș, 
ce trece prin vecinătatea car
tierului Subcetate din orașul 
Arad, unde pînă în prezent 
era un teren viran, s-a ame
najat o frumoasă bază de 
agrement pe o suprafață de 
circa 7 000 m p., aparținînd în
treprinderii județene de indus
trie locală. Cei care vin aici 
să se relaxeze beneficiază de 
terenuri de, tenis, suprapuse 
cu cele de volei și baschet, o 
plajă de nisip, peluze de iar
bă, vestiare și dușuri. Majo
ritatea lucrărilor acestei baze 
de agrement s-au efectuat prin 
muncă patriotică. O „DUMI
NICA SPORTIVA". în organi
zarea asociației Oltul din Tur
nul Roșu (județul Sibiu) s-a 
desfășurat o „duminică sporti- 
vă“, la care au luat parte e- 
chipele de fotbal Recolta Bra
dul. Unirea Sebeșul de Jos, 
Recolta Racovița si formația 
locală Oltul, ocupanta primu
lui loc în clasament. • „CU
PA PIELARULUT“ LA ORA
DEA. Zilele trecute s-a în
cheiat tradiționala competiție 
dotată cu „Cupa pielarului". 
La start s-au aliniat 250 de 
concurenți din cinci unități 
ale județului Bihor. Clasamen
tul general pe asociații: 1. O- 
limpia Oradea, 2. Bihoreana 
Marghita, 3. Favorit Oradea. 
• DRUMEȚIE, EXCURSII 
TABERE. Pentru elevii Casei

de copii din Uricani, actuala 
vacanță înseamnă drumeție, 
excursii, tabere. întorși recent 
dintr-o excursie de șapte zile, 
unde au avut posibilitatea să 
cunoască orașele Drobeta Tr. 
Severin, Timișoara, Arad și 
Deva, copii din Uricani se 
află acum în taberele organi
zate pe litoral, la Eforie Nord, 
Techirghiol, Constanța și Nă
vodari. De aici, ei vor pleca 
în taberele de la munte, ziua 
de 25 august mareînd întoar
cerea celor 150 de elevi din 
vacanța în timpul căreia au 
cunoscut marea, muntele și 
orașele țării. • UN NOU 
COMPLEX TURISTIC. Fru
moasa stațiune montană — 
Poiana Brașov și-a îmbogățit 
patrimoniul cu un nou com
plex turistic, denumit sugestiv 
Alpin, cu o capacitate de a- 
proape 300 de locuri. Ttvriștii 
au la dispoziție, în plus față 
de ceea ce le oferea Poiana 
Brașov, o saună si o piscină 
cu apă caldă • TURNEU 
MEMORIAL DE FOTBAL. E- 
dițla a doua a turneului or
ganizat la Făgăraș, în memo
ria fostului jucător de fotbal 
Ghită Albu, a fost cîștigat de 
formația Nitramonia Făgăraș. 
• MICII RUGBYȘTI IN ÎN
TRECERE. Timp de trei zile 
a avut loc în comuna Fîrtă- 
nești (jud. Galați) un turneu 
de rugby. Și-au disputat întîi- 
etatea zece echipe de copii 
între 10 și 14 ani. In urma 
unor jocuri viu disputate, pri
mul loc a fost cucerit de for
mația scolii generale nr. 2 din 
Constanța (antrenor T. Doi- 
ciu).

Corespondenți: P. GIORNO- 
IU, R. HARDUȚ, I. IONESCU, 
I. GHISA, T. CORNEA, C. 
GRUIA. TR. LANCEA șl 
D. MORARU-SLIVNA.

„TURUL IUGOSLAVIEI' — 
UNA DINTRE MARILE ÎNTRECERI 

ALE CICLISMULUI AMATOR
Desfășurată între 27 iunie și 

4 iulie, cea de-a 32-a ediție a 
„Turului Iugoslaviei" și-a pur-\ 
tat caravana pe trasee de 
munte, de-ă lungul a 1 100 km. 
Rutieri de renume din 10 țări 
ale Europei și Americii și-au 
dat întîlnire la start și au fă
cut eforturi demne de laudă 
pentru a dovedi — în cele 10 
etape ale competiției — că 
sportul cu pedale este în evi
dent progres. Aceasta in ciu
da faptului că întrecerea a 
fost extrem de obositoare. 
Două zile cu cite două etape, 
transbordări cotidiene, unele 
de cîte 70—80 km, traseu în 
exclusivitate montan, canicu
lă — iată cîteva dintre prin
cipalele dificultăți pe care cei 
78 de alergători au fost obli
gati să le învingă pentru a 
ajunge de la Belgrad la Za
greb.

„Turul Iugoslaviei" a fost 
dominat de rutierii sovietici. 
Ei au cîștigat 6 din cele 10 
etape ale competiției și au cu
cerit locul î în clasamentele 
generale — individual Alc- 
xandr Averin, echipe, sprin
teri — Alexandr Gusiatnikov 
și cățărători — Scrghei Moro
zov. învingătorii „Cursei 
cii" și-au reconfirmat 
într-o nouă întrecere 
ploare, impunîndu-se 
specialiștilor. O bună 
au lăsat, de asemenea, cicliștii 
olandezi 
loroasă, 
tat mai 
în lupta , 
coului galben". Alergătorii po
lonezi au ripostat, dar n-au 
inițiat acțiuni spectaculoase.

Vorbind despre „Turul Iugo
slaviei" se cade să amintim că

Pă- 
valoarea 
de am
in fața 
impresie

și danezi. Foarte va- 
echipa Poloniei a con- 
puțin decit se aștepta 
pentru obținerea „tri-

IN ATLETISM
tiții directe cu europencele, 
și Sonja Lannaman (M. Brita- 
nie), la 100 m. Kaelene Boyle 
și Demise Roberson (Austra
lia) la 200 m.

La 400 m, o singură între
bare pentru a afla cîștigătoa- 
rea : Irena Szewinska sau 
Christina Brehmer ? La ștafe
te, favoritele hîrtiei sînt echi
pele R. D. Germane, outsidere 
fiind, la 4X100 m R. F. Ger
mania, iar la 4X400 m U.R.S.S.

La greutate, Ivanka Hristo- 
va a reușit recent, la 35 de 
ani, un excepțional record 
mondial, 21,89 m, făcînd ca la 
această oră cifra recordului 
mondial feminin în această 
probă să fie superioară celui 
masculin 1 (Faina Melnik reuși
se la început de sezon același 
lucru la aruncarea discului 
dar ulterior Mac Wilkins a 
aruncat 70,86 m). La această 
distantă, singura care poate 
oferi replică Hristovei este 
Marianne Adam (R. D. Ger
mană), fosta recordmană a pro
bei. Pentru al treilea loc pe 
podium credem că vor lupta : 
Ilona Schoknecht (R.D.G.), He
lena Fibingerova (Cehoslova
cia). Svetlana Kracevskaia și 
Nadejda Cijova (U.R.S.S.).

La pentatlon, trei sovietice 
au depășit 4 700 p, Ludmila 
Popovskaia, Nadejda Tcacenko 
și Tatiana Vorohobko, la fel 
janne Frederrick (S.U.A.), dar 
mai aproape de a o depăși pe 
Burglinde Pollak (R.D.G.) es
te compatrioata acesteia Siegrun 
Siegl, recordmana mondială a 
săriturii în lungime.
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...Și eu aș vrea să știu
— deși de atitea ori am sus
ținut că nimic nu se ju
decă în sport cu „dacă" — 
ce s-ar fi întîmplat dacă 
Năstase făcea al doilea break 
în primul set și ar fi con
dus cu 4—0.
de la radio Stockholm — 
l-am auzit cu urechile mele
— spunea duminică dimi
neață că la 4—0 în primul 
set, victoria ar ti fost a 
lui Năstase. Și el era obse
dat de acest moment al par
tidei, socotind că „Năstase 
a avut victoria în racheta 
sa", atunci, în nici un alt 
moment. Acela a fost mo
mentul psihologic, prea re
pede venit, prea greu' plă
tit. A fost un ghem frumos 
în care Ilie Năs
tase a avut trei 
mingi de break și 
mă întrebam de 
ce se omoară așa 
cînd în fața orică
rui jucător din lu-

condiții 
la nive- 
campion 
lui Năs- 
break e 
lua un set. Lupta 

pentru un al

că 
în
de 
el 
de 
de 
în-

a fost organizat excelent, 
prin condițiile oferite și 
deosebi prin participarea 
elită pe care și-o 
se numără — 
„Cursa Păcii" și 
I’Avenir" — printre 
treceri pe etape ale ciclismu
lui amator. Prin 
mare 
tierii 
curgă 
formă 
slaviei" 
de lansare tot mai căutată în 
lumea ciclismului. Sovieticul 
Alexandr Averin, danezul Wi
lly Skibby și 
rit — grație 
grelele etape 
Iugoslaviei — 
ticipare la J.O. de la Mont
real.

Printre echipele privite 
multă atenție s-a aflat și 
a României. Performanța 
„Cursa Păcii" a avut ecoul 
așteptat. înainte de start, pre
sa și specialiștii anticipau par
ticiparea cicliștilor români la 
disputa pentru primele 
locuri, pronosticul avansat 
mai adesea fiind acela că 
prezentativa României se 
clasa pe locul III, după for
mațiile Uniunii Sovietice și 
Poloniei. Dacă prognoza nu 
s-a realizat, vina nu este a 
specialiștilor...

Pierzîndu-1 încă din primele 
zile pe Vasile Teodor (bolnav, 
el a fost obligat de medici să 
abandoneze), echipa noastră 
n-a pierdut numai unul din
tre cei mai valoroși rutieri, ci 
și omul — singurul, din pă
cate — capabil să se oriente
ze rapid și bine în complica
tele situații ce se ivesc în 
cursă, factorul mobilizator al 
echipei. Autentică valoare, 
talent remarcabil, Mircea Ro- 
mașcanu este grevat în ascen
siunea spre vîrful piramidei 
de lipsă de experiență, exage
rată timiditate și inapetență 
la însușirea elementelor de 
tactică fără de care nu este 
posibilă marea performanță.

Chiar și așa, echipa Româ
niei s-a bucurat de aprecieri 
măgulitoare, performantele sa
le în cele mai grele etape de 
munte, ca și rezultatele indi
viduale ale lui Romașcanu și 
Cojocaru fiind subliniate în 
dese rînduri. Ne propunem, 
însă, ca într-o succintă ana
liză a comportării alergători
lor noștri în „Turul Iugo
slaviei", pe care o vom face 
în numărul viitor, să scoatem 
în evidență potențialul insufi
cient 
care 
lotul

asigură, 
alături

..Tour 
marile Comentatorul

A

testele de 
dificultate pe care ru- 
sînt obligați să le par- 
în plin sezon, deci în 
ideală. „Turul Iugo- 

reprezintă o rampă

alții și-au cuce- 
comportării în 

ale înconjurului 
dreptul de par-

cu 
cea 
din

trei 
cel 
re- 
va

exploatat al rutierilor 
compun la ora actuală 
de ciclism al României.

Hristache NAUM

ETAPA

CUPEI
MUREȘ,

Marti și
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fon), 
loc în localitate 
tante concursuri, în cadrul 
tapei a TV-a a „Cupei < 
lor" la ciclism. Rezultate : 
ba pe circuit — juniori 
(18 km) : 1. ...
rești) 30:43, 2. I. Vintilă
Iești) 30:33 ; juniori 
km) : 1. Gh. :------
ța) 43:13, 2. A. 
iești) 43:58. Proba 
niori mici (40 km) : 
tilă 1 h 11:22, * "
1 h 11:27 ; 
km) : 
11:14, 
11:30.

8 (prin tele- 
miercuri au avut 

două impor- 
‘ e- 
orașe- 

: Pro- 
mici 

Gh. Lăutaru (Bucu- . . ----- ... (p]o_
mari (23 

Batală (Constan- 
. Bobeică (Plo- 

de fond-ju- 
1. I. Vin- 

2. Gh. Lăutaru 
juniori mari (80 
Filip (Arad) 2 h 

Mirea (Buc.) 2 h 
(C. ALBU-coresp.).

1. L.
2. I.

me, în 
|| normale,

Iul unui 
1 J; de genul

tase, un. 
gj pentru a 
0 lui Năstase

doilea break in primele 20 
de minute ale finalei mi s-a 

g; părut sumbră, încărcată de 
0 o evidentă neliniște. Ratarea 

acelui break a răsturnat to- 
tul. Borg de la 0—3 a făcut 

J: 6—4, adică a luat 6 ghe- 
muri și Năstase doar unul ! 
Un set întreg — al doilea 

sj —omul nu și-a revenit. Abia 
js în al treilea set, luptătorul 
îj s-a trezit din nou și a pre- 
J; lungit partida după un 
J: match-ball, reușind încă un 
J: break. Pe tot parcursul me- 
g ciului,

decit
început și la sfîrșit. Aceasta 

J: spune exact ce trebuie spus 
g;. despre starea campionului 

nostru în fața acestei finale 
care i-a depășit din nou pu
terea psihică.

Căci despre nimic altceva 
nu poate fi vorba decît des
pre psihic. între Borg și 
Năstase, altă problemă nu 
văd. Năstase „s-a omorît" 
să facă 4—0, pentru că el 
simțea mai bine decit noi 
că nu juca în condiții nor
male psihice și că era e- 
sențial să-1 biruie întîi și 
întîi psihologic pe adversa
rul său. Atunci Borg ar fi1

suficient

Năstase nu a făcut 
două breakuri ! La

In romă 
\ i 1 it"
— „ten 
ta se m- 
mult, aț 
mai în' 
decît <1< 
omagia/.; 
în final; 
știe — 
finală di 
că „cnei 
ma cea 
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prea lini 
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cu Smith 
azi și ui
— cînd 
prea mu 
săi și m 
bund, cir 
peratură 
simt că t 
fost simt 
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fiindcă 1 
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„CUPA SPERANȚELOR"

Regulamentul actualei ediții a 
„Cupei speranțelor" la oină, 
competiție organizată de M.E.I., 
C.N.O.P. și F.R.O.. cuprinde o 
clauză de natură să atragă mul
te echipe la startul întrecerilor. 
Este vorba de organizarea în 
final (1—15 august) a unei ta
bere de pionieri în localitatea 
Bucșoaia (jud. Suceava), la care 
vor fi invitați peste 400 de mici 
oiniști din județele care au reu
șit să mobilizeze un mare nu
măr de echipe în etapa de 
masă a competiției. în progra
mul taberei figurează acțiuni 
cultural-educative și o serie de 
lecții teoretice și practice de 
oină, conduse de specialiști ai 
sportului nostru national.

întrecerile „Cupei speranțe
lor", deschise tuturor elevilor 
pînă la 14 ani. se află in plină 
desfășurare. Sîntem informați 
că pînă în prezent recordul de

participar 
stanța, e 
scrise pe 
rncază ju 
echipe, f 
20 și Ci 
nala pe 
intre 6—1 
din incin 
soaia (TI

TRADITION
„TRAVEI
Duminic 

dimine.

ACTIVITĂȚI DIVERSIFICATE CU PARTICIPAREA ANGAJAȚILOR
tivitatea Consiliului asociațiilor 
sportive din construcții sînt ur
marea și a controlului direct pe 
care Comitetul de partid al 
Sectorului (prim secretar, tova
rășul Petre Țăruș) îl exercită 
asupra activității sportive.

" " " " j " ---

(Urmare din pag. I)

cat de organizarea de întreceri 
pentru copiii angajaților, ulti
mele dintre acestea desfășurîn- 
du-se pe complexul sportiv Fe
rentari, la biciclete, triciclete, 
patine pe rotile.

Preocuparea pentru introduce
rea gimnasticii la locul de muncă 
și a gimnasticii de înviorare la 
grupurile sociale și în cămi
nele de elevi și ucenici a fă
cut obiectul unui capitol dis
tinct al recentei analize. S-a 
afirmat, cu acest prilej, că s-au 
obținut succese meritorii (îh 
momentul de față se practică

gimnastica în 8 secții și în 
două complexe de cămine, fiind 
angrenați, în total, peste 3 000 de 
angajați, elevi și ucenici), dar 
că trebuie depuse eforturi pen
tru extinderea 
simple, 
oricărei 
fesiuni. 
acordă 
plexului „Sport și sănătate", în 
acest scop fiind alcătuite pro
grame speciale la bazele Ciurel 
și Pantelimon. 
nea. ediția de 
pei tineretului", 
satisfăcător. Mai 
încheia trebuie să amintim că 
bunele rezultate obținute în ac-

acestor forme 
deosebit de accesibile 
vîrste și oricărei pro- 
O atenție deosebită se 
trecerii normelor com-

De aseme- 
vară a „Cu- 
se desfășoară 
înainte de a

BASCHET

TURNEUL HANDBALIST1L0R GALATENI IN PORTUGALIA
Echipa masculină de handbal 

C.S.U. Galați șl-a continuat tur
neul în Portugalia întâlnind va
loroasa formație Vitoria Setubal. 
Partida disputată in prezența 
unul numeros public s-a încheiat

cu scorul de 23—18 în favoarea 
handbaliștilor români. In ultima 
zi a turneului, formația universi
tară din Galați va juca în com
pania echipei Academica Ama- 
dora.

RA^CHFT turneu interna- 
CHOVlii-i ȚIONAL de junioare 
LA ORADEA. In organizarea Școlii 
sportive din localitate, la Oradea s-a 
desfășurat timp de trei zile un
turneu internațional de junioare, lată 
rezultatele înregistrate : Șc.
Oradea — Șc. sp. Salonta 
Crișul 
49—37 
Crișul 
39—26 
52-26.

sp.
51—31, 

91—22 și Lokomotiv Bratislava 
; Lokomotiv Bratislava — 
41—26 și Șc. sp. Salonta 
; Șc. sp. Salonta — Crișul 
Turneul a fost cîștigat de

9 
răstrău s 
tală se 
cursă de 
„Traversa 
la cea d< 
ceastă cu 
bul spot 
rești, coi 
părțitl în 
începînd 
nelimitat.

Adunări 
trece ia 
se faeab 
taurantul

AT1FTKM LA invitația direc- HlLCIlum Ț1E| SPORTURILOR din 
Portugalia, un grup de atleți români 
vor lua parte sîmbătâ și duminică la 
un concurs demostrativ la Lisabona. 
Au făcut depiasarea Valentina Ciol- 
tan. Lucia Fotache, Elena 
Gina Panait, Lilian Smeu, 
Neamțu, Bedros Bedrosian.

Tărîțâ, 
Gheorghe

CAIAC 
CANC 
laterală 
Cele doue 
la ora 8
Herăstrâi 
loc cam| 

CANC 
fășura ii 
de zonă
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REFLECTOR -

DIVIZIA A

RETROSPECTIVA LA STAGIUNEA 1975-1976

Ă
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s vor des- 
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npionatelor

CELE TREI „PROMOVATE LA ORA BILANȚULUI
în suita de analize — pe 

grupe de echipe — a ediției 
de campionat 1975—1976 este 
acum rindul promovatelor — 
Sport Club Bacău, Rapid și 
F.C. Bihor — toate trei, de 
fapt, vechi cunoștințe revenite, 
în toamna anului trecut, în 
Divizia A. Și, din capul locu
lui, va trebui să remarcăm 
performanța în bloc a acestui 
„trio" care. în ciuda marilor 
dificultăți ale disputei compe- 
tiționale, a reușit să se men
țină în plutonul primelor 18 
echipe ale țării.

Evident, comportarea cea mai 
bună, confirmată de altfel și 
de locul ocupat în ierarhia

jumătate a plutonului. Orăde- 
nii, avînd la timonă un cuplu 
de antrenori, R. Cosmoc —Gh. 
Staieu, cu o recunoscută expe
riență pedagogică, s-au situat 
în mod constant pe linia unor 
rezultate care i-au ferit de gri
jile luptei dure din partea in
ferioară a clasamentului. Po- 
sedînd un lot cu multe individu
alități (Popovici, Kun II, A. Na- 
ghi, Ghergheli, Georgescu, Flo- 
rescu), F.C. Bihor putea spera 
totuși la mai mult, dacă în unele 
momente de pe parcursul în
trecerii nu ar fi manifestat 
scăderi importante de formă, 
care au făcut-o să piardă con
tactul cu grupul fruntaș în

tăți importante (Kun, Florescu, 
Suciu) care au făcut ca, pa
ralel cu mai lenta integrare a 
jucătorilor noi în lot, „ll“-le 
orădean să nu se mai poată 
exprima. în ultima vreme, în 
plenitudinea capacității sale 
combative. De unde concluzia 
că F.C. Bihor are posibilități 
superioare rezultatelor obți
nute.

Și acum, ceva și despre cea 
de-a treia promovată, Rapid, 
formație clasată De locul 14 
care a tremurat de teama re
trogradării pînă în ultimul mi
nut al campionatului trecut. 
Pentru că nu trebuie uitat că 
doar un singur gol — chiar și 
întîmplător — în poarta lui

ACTUL NESPORTIV, 
EFECT AL UNOR CARENȚE 

DE ORDIN EDUCATIV
Prea multe abateri de la disciplină in campionatul recent încheiat I

Două dintre promovatele edifici 1974—75, Rapid și S.C. Bacău, s-au 
intilnit intr-o viu disputată partidă in ultima etapă a campiona
tului. Iată o fază din acel meci. Foto : I. MIHĂICÂ

loniță. în meciul cu Sport 
Club' Bacău, ar fi însemnat 
din nou Divizia B pentru giu- 
leșteni și salvarea Olimpiei din 
Satu Mare 1 Rapid a scăpat, 
cum s-ar spune, „printre ure
chile acului", dar o astfel de 
reușită în ceasul al 12-lea nu 
poate avea darul să satisfacă 
o echipă la cîrma căreia se 
află un apreciat cuplu de an
trenori, I. Motroc — V. Copil, 
avînd Ia dispoziție un lot de 
jucători a cărui valoare medie 
este indiscutabil superioară 
multor formații din prima di
vizie. Ca și Sport Club și F.C. 
Bihor, giuleștenii au avut un 
retur mai slab, ratînd. în.plus, 
și șansa păstrării „Cupei Româ
niei", competiție în care, prin 
tradiție, erau specialiști reeu- 
noscuți. Explicația comportă
rii sub așteptări a Rapidului

Foto : I. MIHĂICA

campionat 
pe seama

stabilită la finalul campionatu
lui, a avut-o Sport Club Ba
cău, formație antrenată de cu
plul Gh. Constantin — M. Nc- 
delcu care, judecind lucrurile 
după aparențe, nu oferea ini
țial prea mari garanții în ceea 
ce privește păstrarea statutu
lui de echipă în primul eșalon 
divizionar. Băcăuanii însă — 
chiar și în condițiile în care, 
neavînd posibilitatea îmbună
tățirii valorice a lotului, au 
fost nevoiți a face față între
cerii cu aceiași jucători folo
siți și în Divizia B — au re
ușit să depășească multe ob
stacole de-a lungul competiției, 
să se autodepășească adeseori, 
spulberind îndoielile multora 
și să încheie campionatul pe 
un merituos loc șapte, după 
ce, la finele sezonului de toam
nă, se clasaseră pe locul patru 
înscriindu-se printre marile 
revelații ale turului. Sport 
Club a constituit, așadar, una 
din plăcutele surprize ale ul
timei ediții de campionat. Me
ritul de a fi realizat o evolu
ție, în ansamblu, peste aștep
tări, revine jucătorilor care 
s-au angajat cu multă convin
gere pentru obținerea unor re
zultate cît mai bune, dar și 
antrenorilor a căror competen
ță profesională și pasiune au 
avut o însemnată contribuție 
la optimizarea procesului de 
instruire-edueație și în expri
marea cît mai aproape de ce
rințele jocului a elevilor lor 
în teren. De asemenea, nu tre
buie trecut cu vederea nici 
sprijinul conducerii clubului 
care, prin prof. C. Costinescu 
— președinte și prof. N. Vă- 
tafu — vicepreședinte, s-a 
străduit în permanență să asi
gure cadrul material necesar 
pregătirii fotbalistice și parti
cipării echipei în campionat.

Cuvinte bune se cuvin a fi 
spuse și despre cea de-a doua 
echipă din categoria „promo
vatelor". F.C. Bihor, clasată la 
capătul celor 34 de etape ale 
ediției de campionat 1975—1976 
pe locul nouă, adică în prima

republicane de. senîorî. Concursul, 
care începe la ora 17, invita la start 
canotoarele și canotorii cluburilor 
sportive Steaua și Dinamo.

riri KM PRIMELE doua zile 
dedicate campionate

lor municipale de velodrom s-au 
soldat cu cîteva rezultate meritorii. 
Ne referim în special la proba de 
urmărire pe echipe seniori unde, din 
lupta foarte strînsâ dintre favoritele 
probei formațiile Dinamo și Steaua 
au rezultat un 4:49,0 — pentru echi
pa Dinamo și un 4:49,9 — Steaua. 
Echipa ciștigătoare a fost compusa 
din : Cîrjâ, Laibner, M. Valentin, 
Sîrbu. Alte rezultate : urmărire in
dividuala — 2 000 m, juniori mici : 
Tr. Suciu ($c. sp. 1), 2:50,3 ; urmă
rire individuală — 4 000 m, juniori 
mari : A. Lungu (Șc. sp. 1), 5:27,2.

cadrul căruia s-a aflat de cî
teva ori, grație nu numai con
juncturii, ci și unor evoluții, 
apreciate la timpul respectiv, 
drept remarcabile. Echipă încă 
fn curs 
această 
alocuri, 
Bihor a
în cea de-a doua parte a re
turului, lucru evidențiat și de 
comportarea puțin convingă
toare în „Cupa României" un
de, deși a ajuns pînă în semi
finale, nu a lăsat impresia a 
fi un candidat, realmente, se
rios la cucerirea trofeului. Nu 
e mai puțin adevărat că au 
existat și unele indisponibili-

de omogenizare și din 
cauză tributară, pe 
jocului colectiv, F.C. 

marcat un ușor declin

ACTUALITĂȚI
• „TURNEUL PRIETENIA", 

în perioada T2—24 august se va 
desfășura la Sofia ediția din acest 
an a tradiționalului „Turneu Prie
tenia", rezervat echipelor 
zentative de juniori din 
socialiste. Vor participa 
toarele selecționate : Polonia, Un
garia, Cehoslovacia, U.R.S.S., R.D. 
Germană, Cuba, R.P.D. Coreea
nă, România si Bulgaria. Ediția 
de anul trecut, desfășurată în 
R.P.D. Coreeană, a fost cîștigată 
de echipa țării-gazdă.
• DUMINICA, meciurile re

tur ALE BARAJULUI DE------
MOV ARE ÎN DIVIZIA C. 
cum se știe duminică după 
ză, cu începere de la o-ra 
vor disputa jocurile retur 
barajului de promovare în 
zia C. De data aceasta echipele 
care au fost gazde duminica tre
cută vor evolua în deplasare.
• NOI ANTRENORI LA U.T.A. 

ȘI JIUL. Echipele de Divizia A,

repre- 
țările 

urmă-

PRO- 
După 
amia- 
17, se 

ale 
Divi

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 2 
IULIE 1976. EXTRAGEREA I : Catego- 
ria 1 : 1,40 variante (autoturism Da
cia 1300) ; categoria 2 : 3,75 a 11.313 
lei ; categoria 3 : 7,25 a 5.851 lei ; 
cat. 4 : 34,10 a 1.244 lei ; cat. 5 : 
93,90 a 452 lei ; cat. 6 : 265,65 a 
160 Iei. Report la categoria 1 : 283 
lei. EXTRAGEREA a ll-a : Categoria 
B : 1 variantă 25% a 23.509 lei și 
1 variantă 10% a 9.404 lei ; cat. C :

„a

NliNAl CINE JOACA

POATE C1ȘTIGA !

în ultima ediție de 
ar putea fi pusă 
unei evoluții inconstante în 
ansamblu, caracteristică acestei 
capricioase echipe. Dar, a ne 
limita doar la o astfel 
tificare, ar însemna 
tarea unor cauze mai 
de, de ordin educativ 
cial, care se reflectă în atitu
dinea de nerespectare întocmai 
a obligațiilor care revin jucă
torilor în sfera performantei. 
De aceea spunem acum, la ora 
bilanțului, că este necesar ca 
problemele complexe ale fe
roviarilor bucurcșteni să stea 
mai mult în atenția conducerii 
clubului în așa fel îneît Rapid 
să devină cu adevărat ceea ce 
se așteaptă de la ea.

de jus- 
escamo- 
profun- 
în spe-

Mihai IONESCU

ACTUALITĂȚI
U.T.A. gi Jiul îșl vor începe pre
gătirile in vederea noului sezon 
avînd la conducerea tehnică doi 
foști internaționali ai fotbalului 
nostru. Este vorba de Cicerone 
Manolache și Gheorghe Ene. Fos
tul jucător al Politehnicii Timi
șoara va antrena formația ară
deană iar Ene Ii îl va înlocui, la 
cîrma formației din Valea Jiului, 
pe Ion Ionescu.
• TURNEUL ECHIPEI POLI

TEHNICA IAȘI... In perioada 22— 
28 iulie formația Politehnica Iași 
va efecuta un turneu de două 
jocuri în Uniunea Sovietică la 
invitația clubului Nistru Chisinău 
• ...ȘI AL POLITEHNICII TIMI
ȘOARA. Echipa studenților timi
șoreni are si ea în proiect un 
turneu de trei jocuri în Uniunea 
Sovietică, în perioada 28 iulie — 
8 august. înainte de plecarea în 
U.R.S.S. Politehnica susține la 
Timișoara Ia 25 iulie, o partidă 
amicală cu formația Karl Zeiss 
Jena din R.D. Germană.

Nimeni, absolut nimeni, nu 
poate tolera, sub nici o 
formă, actul nesportiv ca 
atare. Lovirea intențio

nată a adversarului, injuria, 
lipsa de respect fată de coechi
pier, partener de întrecere, 
condueâtor de joc, spectatori 
sint atitudini incompatibile cu 
fair-p.Iay-ul, legea nescrisă în 
perimetrul căreia trebuie să 
se desfășoare oriee întrecere 
sportivă, incompatibile, în a- 
cclași timp, cu normele etice 
ale societății noastre socialiste. 
Sînt atitudini care relevă se
rioase deficiente pe filiera pro
cesului educativ, dovadă eloc
ventă că factorii direct im
plicați în acest proces conti
nuă să acționeze neconvingător 
intr-un domeniu în care „re
buturile" nu pot fi admise.

Pentru a concretiza, trebuie 
arătat că, din păcate, și cam
pionatul 1975/1976 a fost presă
rat cu foarte multe abateri de 
ordin disciplinar, pornind de 
la... nevinovatul șut peste tri
bune după ce jocul s-a între
rupt și ajungînd pînă la păl- 
muirea adversarului, bruscarea 
arbitrului sau neprezentarea la 
antrenament. Toate aceste în
călcări ale unor regulamente 
precise au fost sancționate, e 
adevărat, dar nu întotdeauna 
cu promptitudine și, din nefe
ricire, nu întotdeauna pentru 
aceiași abatere s-a dictat ace
iași pedeapsă. Dar, aceasta este 
o cu totul altă problemă. Re
venind la sancțiunile campio
natului trecut, iată cum se pre
zintă... bilanțul acestora.

Pe parcursul celor 34 de 
etape ale Diviziei A, 
conducătorii jocurilor s-au 
văzut obligați să recurgă 

de zeci de ori la cartonașele 
cu care au avertizat sau eli
minat de pe teren. La Steaua 
14 jucători au primit 28 de 
cartonașe galbene. Dinamo : 
7—12 ; Â.S.A. Tg. Mureș : 11— 
25 ; Sportul studențesc : 14—28 ; 
„Poli" Timișoara : 12—17 ; Uni
versitatea Craiova : 14—26 ; 
S. C. Bacău : 14—22 ; F.C.M. 
Reșița : 10—20 ; F. C. Bihor : 
11—21 ; F. C. Constanța : 13—22 ; 
F. C. Argeș : 16—26 ; Jiul 17— 
38 ; Politehnica Iași : 11—25 ; 
Rapid : 13—28 ; U.T.A. : 12—17 ; 
F. C. Olimpia : 11—29 ; C.F.R. : 
13—23 ; „U“ Cluj-Napoca : 16— 
31. ..Recordmenu" acestor car
tonașe se numesc Kaizer și 
Ciocan (C.F.R. Cluj-Napoca), 
ambii cu cite 6 (!), Hațeganu, 
Bathori II, Petcu (Rapid), Ciu- 
garin, Moldovan (Jiul), Mul- 
țescu, Stocker, Boloni, Zamfir 
(Steaua) și Filipescu avertizați 
de 5 ori, G. Sandu, Florescu, 
Ciocîrlan, Ștefănescu (Univ. 
Craiova), Gligore (A.S.A.), Mus- 
tățea. Bichescu, M. Sandu, Pop, 
toți cu cite 4 cartonașe. 30 de 
jucători au recidivat de 2 ori 
și au stat pe tușă cite o 
etapă. 27 de jucători au 
fost eliminați de pe te
ren. Pentru bruscarea arbi
trului, Sătmăreanu II a fost 
suspendat timp de 6 luni. C. 
Popescu (Sportul studențesc) și 
Hrițcu (S. C. Bacău) au fost 
sancționați cu 6 etape suspen
dare, Marcu, Dcleanu, Smaran- 
dache (4 etape), Grigoraș, Be
lanov, Anghelini, Dumitriu IV, 
Incze, Niculescu, Munteanu.

Mărculescu. Stingă (3 etape). 
Acesta este un aspect al in
disciplinei, abaterile fiind să- 
vîrșite pe teren, in timpul jocu
rilor. Au fost însă și cazuri 
de altă natură, de abateri re
petate de la viața sportivă, 
fapte care i-au obligat pe unii 
conducători de cluburi și aso
ciații să ia măsuri in conse
cință (Smarandache, Deleanu, 
Dinu, Dumitrache, Giuchici, 
Coca, Coman, Moga etc.). Destul 
de multe conduceri de club nu 
s-au dovedit ferme pînă Ia ca
păt, procedind ca părintele care 
după ce și-a muștruluit rău de 
tot copilul, aleargă apoi după 
el să-I împace cu un sărut. 
Trebuie arătat de asemenea, că 
pe lista sancționaților se află 
căpitani de echipă, jucători din 
loturile reprezentative, tocmai 
cei care ar trebui să fie exem
plu de comportare atit pe te
ren, în viitoarea întilnirilor, cit 
și în afara gazonului. Așa cum 
au fost și continuă să fie ju
cători ca Mihai Adam, Mircea 
I.ucescu, Radu Nunweiller, Eme- 
rich Dembrovschi, Marius Bre- 
tan și încă mulți alții.

Disciplina _unui campionat 
înseamnă însă și corecta 
lui desfășurare, fără 
întreruperi nejustificate, 

fără arbitraje necorespunză
toare, fără incidente regreta
bile. întreruperi au fost, unele 
obiective, altele fără un motiv 
bine întemeiat. Multe arbitraje 
au făcut subiectul unor aprige 
discuții, îndeosebi cele care au 
influențat în mod direct rezul
tatele finale. Au existat și 
cîteva incidente (Timișoara și 
Oradea, conducerea lui F. C. 
Bihor fiind de două ori averti
zată I) datorate unor slăbiciuni 
privind organizarea meciurilor. 
Cu adevărat condamnabilă ni 
se pare însă o a treia catego
rie de abateri semnalate pe 
parcursul ediției 1975—76 a Di
viziei A. Este vorba de atitu
dinea nccorespnnzătoare a u- 
nor antrenori și membri din 
conducerile cluburilor și asocia
țiilor (au predominat, în acest 
sens, injuriile aduse arbitrilor), 
cei chemați în primul rînd să 
facă educația sportivilor pe 
care îi au in subordine. Se cu
noaște cu cită ușurință îrasci- 
bilitatea antrenorului sau dele
gatului echipei, aflați pe banca 
rezervelor, se poate transmite 
jucătorilor din teren, mai ales 
eind in fața acestora se profi
lează infrîngerea.

O singură concluzie majoră 
se desprinde din această a- 
naliză succintă: nimănui nu 
trebuie să-i fie indiferent 

profilul moral al jucătorului in
trat pe teren să apere culorile 
uneia sau alteia dintre echipe. 
In consecință, sînt necesare 
mari eforturi din partea tuturor 
cluburilor și asociațiilor pentru 
a desfășura, paralel cu pregăti
rea strict fotbalistică, și o in
tensă activitate educativă cu 
jucătorii. Pentru a nu mai con
semna, etapă de etapă, eli
minări, avertismente, suspen
dări, toate ca efect al gestului 
nesportiv pe care nimeni nu-1 
poate trece cu vederea, oricît 
de valoros este jucătorul car© 
l-a înfăptuit.

laurențiu DUMITRESCU

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
9,40 a 3.501 lei : cat. D : 16,70 a 
1.971 lei ; cat. E : 69,20 a 476 lei ; 
cat. F : 119,05 a 276 lei. Report la 
categoria A : 101.130 lei. AMBELE 
EXTRAGERI : Categoria X : 1.679,25 a 
100 lei. Autoturismul „Dacia 1300“ a 
revenit participantului ION MOGOȘ 
din București.

CÎȘTIGURI
ÎN AUTOTURISME

Șl BANI LA...

LOZ PLIC

TRAGEREA EXCEPȚIONALA LOTO — 13 IULIE 1976

Se atribuie : autoturisme, bani și excursii în U.R.S.S., 
R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană, in R.D. Germană, 
Nordul Moldovei și pe Litoral.

PROCURAȚI-VA DIN VREME BILETELE I
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I

NOU! SUPLIMENTARI DE LOCURI 
LA ODIHNĂ PE LITORALUL MĂRII NEGRE 
La sediile tuturor oficiilor județene de turism și la filialele 
întreprinderii de Turism, Hoteluri și Restaurante din București 
s-au pus In vinzare noi locuri pentru petrecerea concediului 
sau vacanței In stațiunile de pe litoral, In luna iulie. 
Cazarea se face In hoteluri. In serii de cite 12 zile. 
Posesorii biletelor beneficiază de o reducere cu 50 
la transportul pe C.F.R. publiturism

/



A.

SPORTIVII ROMANI SE 
PE BAZELE OLIMPICE

ANTRENEAZĂ INTENS
DE LA MONTREAL
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(Urmare din piifl 1) i-au cinlat
1“ Pistolarul

Și băieții au îndeplinit dorin
țele antrenorilor lor. Radu Voi- 
na, Adrian Cosma, Cristian Ga- 
țu, Cornel Tudosic și ceilalți au 
lăsat o loarte bună impresie 
celor prezenți în tribune. Prin
tre cei care asistau la intilni
rea amicală dintre reprezenta
tivele României și Canadei se 
aflau și citiva delegați ameri
cani, dornici să cunoască jocul 
românilor înaintea turneului pe 
care aceștia il vor întreprinde 
în S.U.A.

O activitate febrilă sc desfă
șoară în fiecare din loturile pe 
ramuri sportive care compun 
delegația olimpică a României. 
Sub supravegherea antrenori
lor și a medicilor, ei parcurg 
cu exemplară minuțiozitate fie
care punct din programul alcă
tuit judicios și menit 
zinte la ora startului 
cît mai buna.

Delegația României 
milie strîns unită, eare-și tră
iește laolaltă evenimentele. La 
camera cu indicativul Y 22-1, 
aflată într-unul din blocurile- 
piramidă ale Satului olimpic, a 
avut loc miercuri seara o emo
ționantă festivitate. Sportivii, 
antrenorii, conducerea delegați
ei l-au sărbătorit pe trăgătorul 
de pistol viteză Marin Stan, 
cu ocazia zilei sale de naștere. 
Toți i-au urat viață lungă și 
sănătate, fericire și — bineîn
țeles — succes la apropiatele 
întreceri de la poligonul Aca-

să-i pre
in formă

este o fa-

die. Și, laolaltă, 
..Multi ani trăiască !' 
nostru Marin Stan își dorește, 
va face totui, păntru a-și dărui, 
la 26 de ani. o performanță 
remarcabilă la Olimpiada cana
diană.

Printre sportivii care stir- 
nesc admirație se află și fe
tele noastre. Iile înflorate, cu 
motive naționale, se adaugă 
farmecului lor personal. Ama
torii de frumos ie fotografiază, 
le filmează.

Una dintre sportivele noas
tre, Ileana Jenei, a fost nerăb
dătoare să afle ce au rezervat 
sorții echipei de fotbal Steaua, 
antrenată de soțul ei, Emerich 
Jenei, cînd a aflat că Steaua 
va juca în „Cupa campionilor 
europeni" cu F. C. Bruges ne-a 
spus : „Va fi greu, dar am spe
ranțe că vor ieși cu bine din 
această încercare".

Alături de sportivi, organi
zatorii fac și ei eforturi con
siderabile. în Piața Națiunilor 
se ridică zilnic noi steaguri, 
semn că alte și alte delegații 
au sosit la Montreal. Miercuri, 
în cadrul unor solemnități de
venite tradiționale, au fost 
înălțate drapelele Arabiei Sau- 
dite, Irlandei și Ugandei. Pînă 
acum au sosit 2 161 de sportivi, 
antrenori și oficiali.

Pentru organizatori încep 
problemele. Una dintre ele este 
aceea a transporturilor. în ca
drul COJO, de această proble
mă răspunde Andre Desjardins, 
ajutat de un foarte mare număr 
de colaboratori. Se estimează

că 
Și

pe perioada J.O. mașinile 
autobuzele vor parcurge, pe 

cele 100 de linii speciale, între 
5 și 6 milioane de mile, ceea 
ce înseamnă de peste 20 de ori 
ocolul pămîntului. Vor fi folo
site 1 500 de vehicule și 2 230 
șoferi, majoritatea militari, 101 
motociclete și 150 de camioane. 
Spitalul olimpic a avut primul 
său... client. Este vorba de 
pentatlonistul finlandez 
Pelli, accidentat la un 
nament de călărie.

O idee mai veche își _ 
continuitate și la această nouă 
Olimpiadă. întrecerile sportive 
vor fi, în mod fericit, comple
tate cu manifestații culturale, 
în parcuri și pe cele mai mari 
scene din Montreal, vor fi or
ganizate festivaluri muzicale, 
spectacole de balet și operă, 
concerte de jazz. Numeroase 
spectacole de folclor canadian 
vor fi prezentate participanți- 
lor la J.O., ca și turiștilor ve- 
niți în Canada cu acest prilej. 
Un festival al filmului mondial, 
o expoziție internațională, o 
seară de poezie, un mare con
curs pentru desemnarea celui 
mai bun cintec dedicat Jocu
rilor Olimpice, iată — notate 
în grabă — cîteva puncte de 
pe bogata agendă a manifestă
rilor culturale ocazionate de 
intilnirea Celor mai buni spor
tivi ai lumii.

La Montreal continuă să 
plouă... Ai noștri se gindesc — 
și, poate, nu numai ei — că 
ploaia înseamnă recoltă boga
tă, bucurie...

Jusse 
antre-

găsește

| IMPETUOASĂ 
I A SPORTULUI ÎN 
jî La II iulie poporul mongol 
0 aniversează victoria revolu- 

ției populare din 1921. Cu 
S; prilejul acestei sărbători na- 
ț- ționale a Republicii Populare 

Mongole, vom menționa că 
js printre marile succese ale în- 

tregului popor in toate do- 
-2 meniile social-economice, se 

înscriu și cele din aria edu- 
cației fizice și a sportului.

In ultimii 5 ani, activitatea 
sportivă din R.P. Mongolă a 

sj cunoscut o dezvoltare impe- 
tuoasă, obtinîndu-se succese 
în sportul de masă, precum 
și în cel de performanță. In 
această perioadă, reprezen- 
tanții R.P. Mongole au cuce- 

$ rit primele titluri de cam- 
pioni mondiali din istoria 
sportului mongol și au cuce- 
rit 630 de medalii la campio-

DEZVOLTARE
R.P. MONGOLĂ

natele mondiale, europene și 
la alte mari concursuri inter
naționale. Au fost stabilite 
400 de noi recorduri naționale 
în diverse discipline sportive, 
360 de sportivi și sportive au 
îndeplinit norma de maestru 
al sportului, iar 23 000 de 
tineri și tinere au primit di
verse clasificări sportive.

Sportivii de la lupte libere 
și sambo se află in prezent 
la nivelul mondial, iar in alte 
discipline, ca box, judo, tir 
cu arcul și alpinism, s-a în
registrat o importantă creș
tere valorică. Nu e deci de 
mirare că sportivii mongoli 
vor fi din nou prezenți la 
Jocurile Olimpice și că la 
Montreal ei se vor distinge 
iarăși prin performanțe bune 
la diverse discipline.

■^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Campionatele balcanice de tenis

REPREZENTATIVA MASCULINĂ A ROMÂNIEI 
PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL FINAL

CAMPIONII OLIMPICI 
LA ROSETO

r Competiția internațională 
masculină de baschet de la 
Roseto (Italia) a programat 
meciul dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Italiei, două dintre 
participantele la turneul olim
pic de la Montreal La capătul 
unui joc echilibrat, cu nume
roase faze spectaculoase, bas- 
chetbaliștii Italieni au obținut 

. victoria cu scorul de 84—80 
(41—39).

JOHN TATE
IN ECHIPA AMERICANA

Au avut loc meciuri de se
lecție pentru completarea echi
pei de box a S.U.A. care va 
participa la J.O. După cum se

știe, anterior fuseseră desem
nați 8 pugiliști. Ca urmare a 
acestor partide, au fost titu
larizați alți trei boxeri : John 
Tate (grea), care l-a învins la 
puncte pe Martin Stinson, mij
lociul Keith Broome și semi- 
mijlociul Clinton Jackson.

DOUA NOI ABSENȚE
Două dintre cele mai valo

roase atlete vest-germane, In
ge Helten, corecordmană mon
dială în proba de 100 m plat, 
și Annegret Kroniger, compo
nentă a ștafetei de 4X100 m, 
sînt accidentate și nu vor pu
tea participa la concursul in
ternațional de la Ziirich. Inge 
Helten, care se anunța ca pri
ma favorită a J.O. de la Mont
real. se află acum în trata
mentul unui medic specialist

Corespondență din Cehoslovacia

156 DE SPORTIVI (LA 15 DISCIPLINE)
LA J.O. DE

în dorința de a obține în 
clasamentul general neoficial 
pe națiuni un loc mai bun de- 
cît la J.O. de la Munchen (lo
cul 15), delegația cehoslovacă 
se va deplasa la Montreal cu 
156 de sportivi, care se vor 
alinia la 15 discipline. Iată re
partizarea numărului de parti
cipant! pe discipline : atletism 
— 14 ; baschet — 12 ; caiac- 
canoe — 11 ; canotaj — 35 ; 
ciclism — 12 ; gimnastică — 14; 
haltere — 7 ; handbal — 14 ; 
judo — 1 ; lupte — 5 ; nata- 
ție — 2 ; pentatlon modern — 
4 ; scrimă — 3 ; tir — 10 ; vo
lei — 12.

După cum se vede lotul cel 
mai numeros este cel de la 
canotaj, care va prezenta la 
start 6 echipaje masculine și 
3 feminine. în timp ce nu
mărul cel mai mic de concu- 
renți cehoslovaci se va înre
gistra la judo (1), sărituri de 
la trambulină (1) și înot (1), 
ultimii 3. în ordine, fiind : No
vak, fosta campioană olimpică 
Ducikova și Ilolko.

25 la sută din numărul to
tal al olimpicilor sînt sportivi 
cu experiență, care au mai cu
noscut atmosfera Olimpiadelor. 
Printre aceștia se află decanul 
de vîrsta atletul Ludvik Da- 
nck, care va fi pentru a 4-a 
oară prezent la mai ea întrece
re sportivă mondială, yaloro- 
sul discobol s-a clasat al 2-lea 
la Tokio, al 3-lea la Ciudad 
de Mexico și primul la Mun- 
chen. Firește, este un palma
res minunat — la cei 39 de

LA MONTREAL
ani ai săi. Fără îndoială, Da- 
nek ar vrea să-și încheie ac
tivitatea de performanță, la 
Montreal, printr-o comportare 
cît mai frumoasă.

Dar din delegație fac parte 
și tineri de vîrstă școlară, 
printre care Rolko (înot). Tu- 
nova (gimnastică) și Vebr (cîr- 
maci la canotaj) care abia au 
împlinit 16 ani 1

Prin urmare, delegația Ceho
slovaciei se prezintă la Mont
real cu doi campioni olimpici 
(atletul Danek și luptătorul 
Macha), cu echipa de handbal 
masculin, care ar vrea să-și 
apere medalia de argint cu
cerită la Miinchen. Spe
ranțe pentru primele locuri pot 
avea și ciclistul Tkac în pro
bele de sprint, aruncătoarea de 
greutate Helena Fibingerova, 
trioul atletelor la' săritura în 
înălțime : Bradacova — Kar- 
banova — Mracnova, haltero
filii Drska, Probi, Pavlasek și 
luptătorul Karubin — campion 
european. îr. fine, voleibaliștii 
și canotorii speră într-o re
abilitare. după unele eșecuri 
înregistrate în ultima vreme.

Cu prilejul unei ceremonii, 
la 5 iulie (deci cu 12 zile îna
inte de deschiderea Jocurilor 
Olimpice de vară) scrimera 
Katarina Raczova și luptăto
rul Vitezslav Macha au rostit 
în numele întregii delegații, 
jurămîntul olimpic.

din Freiburg. în prezent se 
poate afirma că este incertă 
participarea sa la Olimpiadă.

NEMETH - 89,56 m 
LA SULIȚA

Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Budapesta, atle
ta maghiară Lăzâr a stabilit 
un nou record național în pro
ba de 1500 m, fiind cronome
trată cu timpul de 4:13,7. în 
proba masculină de aruncare 
a suliței, victoria a revenit lui 
Nemeth, cu performanța de 
89,56 m.

Alte rezultate : aruncarea
discului — Tegia 63,12 m ; să
ritura în înălțime — Kelemen 
2,21 m ; săritura în înălțime 
femei — Matay 1,85 m.

CICLIȘTII SE RODEAZA
A început competiția inter

națională ciclistă „Marele Pre
miu al Quăbecului". cursă de 
7 etape, la startul căreia sînt 
prezenți 45 de rutieri din 12 
țări. Prima etapă, desfășurată 
pe traseul Quebec — Trois 

Rivieres, a fost cîștigată la 
sprint de sportivul cehoslovac 
Milan Puzela, cronometrat pe 
distanța de 144.840 km cu 
3 h 06:50. în același timp cu 
învingătorul au sosit olande
zul Hessink, polonezul Matu- 
siak și americanul Neel.

SHORTER IȘI APĂRĂ 
TITLUL

Pe străzile orașului Lake
front (Wisconsin) s-a disputat o 
cursă internațională pe distanța 
de 10 000 m , care a fost cîștigată 
de cunoscutul atlet american 
Frank Shorter, campion olim
pic de maraton, cronometrat 
cu timpul de 27:55,0. Irlande
zul Neal Cusack s-a clasat pe 
locul 2 cu 29:54,0. La apropia
tele J.O. de la Montreal Frank 
Shorter va participa în cursa 
de 10 000 m și la maraton.

BELGRAD, 8 (prin telefon). 
Joi au continuat întîlnirile — 
desfășurate pe terenurile clu
bului „Partizan" — din cadrul 
celei de-a XVII-a ediții a Cam
pionatelor balcanice de tenis. 
Reprezentativa masculină a 
României și-a asigurat titlul de 
campioană balcanică, in urma 
victoriilor cu 2—1 în fața echi
pei Iugoslaviei și cu 3—0 în 
dauna celei a Greciei. Partida 
de dublu România — Iugosla
via, întreruptă miercuri seara, 
a fost cîștigată de tenismanii 
români. Hărădău — Traian 
Marcu au învins cu 6—4, 6—3, 
6—1 perechea Savici — Stoia- 
novici.

Confruntarea cu formația 
Greciei a adus în teren, pentru 
primul meci, pe Hărădău și 
Kalogheropoulos. A fost o par
tidă de bun nivel tehnic, la ca
pătul căreia victoria a fost ob
ținută de jucătorul român. Au 
fost necesare cinci seturi, pre
sărate cu faze spectaculoase, 
care au atras în tribunele „cen
tralului" peste 1500 de specta
tori. Rezultat final Hărădău — 
Kalogheropoulos 6—0, 3—6, 3—6,

„CUPA ANNIE SOISBAULT"

ECHIPA FEMININA 

A ROMÂNIEI 

CALIFICATA DIRECT 

ÎN FINALA
PARIS, 8 — După cum s-a 

mai anunțat, în mai multe orașe 
europene încep la sfîrșitul aces
tei săptămîni întrecerile prelimi
narii ale competiției internațio
nale feminine de tenis pe echipe, 
dotată cu „Cupa Annie Sois- 
bault" (jucătoare sub 21 de ani). 
La fazele preliminarii participă 
18 echipe. Pentru turneul final, 
programat între 16 și 18 iulie 
în orașul francez Le Touquet, 
se vor califica 6 echipe, care vor 
juca alături de formațiile An
gliei și României, calificate di
rect.

JAN SOKOL
„Ccskoslovensky Sport“-Praga

ATLETISM • La Liidenscheld 
(R.F.G.) a început meciul inter
național de atletism dintre echipe
le de juniori și junioare ale 
R.F. Germania și S.U.A. După 
prima zi de întreceri, la masculin 
conduc oaspeții cu G3—42 p. iar 
la feminin, scorul este favorabil 
gazdelor cu 37—36 p. în prima zi, 
vest-germanul Harald Schmidt a 
stabilit un nou record mondial 
pentru juniori la 400 mg. cu 49.61. 
(v.r. Eddie Southern 49,7). Alte 
rezultate : Juniori.: 100 m — Key 
(S.U.A.) 10.36 ; 400 m — Garden 
(S.U.A.) 46.15. 1 500 m — Hudak 
(R.F.G.) 3:49,1 ; junioare : greuta
te — Beatrix Philipp (R.F.G.) 
17.07 m, 400 m — Christine Mullen 
(S.U.A.) — 54,56. © în' ziua a 
doua a campionatelor Italiei, de 
la Torino, două noi recorduri na
ționale la 100 m garduri. Liiiana

PE SCURT
Ongar 13,1 și Rita Bottiglieri 23,3 
pe 200 m plat.

CICLISM © Campionatele mon
diale pentru juniori au continuat 
cu proba de fond contracrono- 
metru pe echipe, desfășurate în 
apropiere de Liege, pe distanța 
de 63 km. A cîștigat Italia cu 
lh 22:36,53 (medie orară de 45,755 
km), urmată de echipele U.R.S.S. 
— 1 h 24:05,27 și Poloniei — 
1 11 25:29,96 ® Etapa a 4-a a ,.Pre
miului Wilhelm Tell“ pentru a- 
matori a fost cîștigată de italia
nul Martinelli (150 km în 3 h 56:01). 
Lider al clasamentului general 
este Cerutti (Italia).

7—5, 6—1. Traian Marcu a avut, 
de asemenea, o evoluție bună, 
învingîndu-1 cu 6—3, 8—6, 6—2 
pe Kelaidis. Pentru meciul de 
dublu, căpitanul echipei Greciei 
a anunțat că nu-și mai trimite 
jucătorii în teren, astfel că Ro
mânia a cîștigat cu 3—0. In
tr-un alt meci masculin Bul
garia a întrecut Iugoslavia cu 
2—1.

Echipa feminină a României 
a întrecut cu 3—0 reprezentativa 
Turciei. Simionescu — Oztus- 
kler 6—0, 6—0, Mihai — Sobu- 
tai 6—0, 6—1, Simionescu, Mi
hai — Oztuskler, Sobutai 6—1, 
6—1. Tot la feminin reprezen
tativa Iugoslaviei a întrecut cu 
2—1 echipa Bulgariei. Vineri va 
avea loc meciul România — 
Bulgaria.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 8 (Agerpres). Cea de-a

12-a etapă a turului ciclist al 
Franței disputată pe traseul 
Port Barcares — Pirinei 2000 m, 
a fost cîștigată de rutierul fran
cez Raymmond Delisle. crono
metrat pe distanța de 205 km 
cu timpul de 6 h 47:32. Pe lo
cul doi, la 5:49 a sosit spaniolul 
Menendez, în timp ce grosul 
plutonului a avut o întârziere 
de peste 7 minute. în clasamen
tul general pe primul loc a tre
cut Raymond Delisle, urmat de 
belgianul Lucien van Impe la 
2:41. olandezul Joop zoetemelk 
la 2:47. francezul Raymond Pou- 
lidor la 4:17, spaniolul Francisco 
Galdos la 4:45 și principalul fa
vorit Bernard Thevenet la 4:53.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA MANILA

MANILA, 8 (Agerpres). Cu o 
rundă înainte de terminarea tur
neului interzonal de șah de la 
Manila. în clasament conduce ma
rele maestru brazilian Costa 
Mecking cu 12 puncte și o partidă 
întreruptă, urmat de Hort (Ceho
slovacia) — 11,5 puncte (2), Po- 
lngaevski (U.R.S.S.) — 11,5 (1).
Marele maestru român Florin 
Gheorghiu se află pe locul 9 cu 
9 puncte și o partidă amînată. 
In runda a 18-a Fl. Gheorghiu a 
remizat cu Torre, rezultat con
semnat și în partidele Panno — 
Polugaevski ; Ribli — Mecking ; 
Spasski — Hort ; Balașov — 
Browne. Maestrul italian Mariottî 
a cîștigat în 35 de mutări la 
argentinianul Quinteros.

TENIS • în optimile de finală 
de la Gstaad : Par un — Hrebec 
7—6, 5—7, 6—4; Meiler — Cornejo
3— 6, 7—6, 6—4 ; Cano — Hirai 
7—5, 6—4 ; Bertolucci — Pohmann
5— 7, 6—3, 6—4 • în turneul de la 
Baastad (Suedia): Fairlie — Kary 
7—6, G—4; Franulovici — Alvarez 
G—3, 6—4; Hegnar — Gisbert 6—2,
6— 3 ; Crealy — Andersson 6—1,
7— 5 ; Martin — Phillips Moore 
7—6, 6—2 ; Zugarelli — Reid 6—4, 
6—3 ; Barazzutti — Fletcher 7—6, 
6—7, 6—0 ; Ganzabal — MuntanoJa
4— 6. 6—0, 7—6

VOLEI • La Jaszbereny (Un
garia), în turneul pentru echipe 
de junioare, selecționata Bulga
riei a învins cu 3—2 formația Po
loniei, iar reprezentativa Cehoslo
vaciei a dispus cu 3—0 de echipa 
Ungariei
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