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Pe măsura apropierii startului la J. O.

ANTRENAMENTE TOT MAI INTENSE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

COMENTARIUL ZILEI

Orașul de pe St. Laurent tră
iește tot mai intens febra olim
pică. Pe marile sale artere 
apar tot mai des și la ore tot 
mai diferite autocare cu spor
tivi de pe toate meridianele 
globului, care se îndreaptă spre 
bazele de antrenament. In tri
bunele sălilor și bazelor pe care 
se desfășoară pregătirile finale 
ale competitorilor olimpici iau 
loc numeroși spectatori, dornici 
să facă cunoștință, cu o clipă 
mai devreme, cu protagoniștii 
celor 21 de discipline, să se fa
miliarizeze cu atmosfera aces
tei lumi tinere și viguroase — 
lumea sportului.

„Tricolorii" sînt de acum o- 
bișnuiți ai terenurilor și sălilor 
de antrenament. Zi de zi, ei fac 
drumurile — uneori obositoare 
— dintre Satul olimpic și baze
le sportive ale Montrealului, iși 
continuă cu sîrguință programul 
de pregătire, finisează munca 
desfășurată acasă de-a lungul 
a mii și mii de ore de antre
nament.

Uneori, cînd este posibil, sînt 
contractate întîlniri amicale. 
Așa este cazul cu handbalul fe
minin. Reprezentativa noastră a 
susținut — in cadrul campaniei’ 
de pregătire — o întâlnire cu 
formația Canadei, participantă 
și ea la turneul olimpic. Antre
norii Constantin Popescu și Dan 
Bălășescu au întrebuințat între
gul lot și s-au declarat mulțu
miți la sfirșitul meciului. Deși 
au întîlnit o formație incomodă, 
cu un joc agresiv, fetele noas
tre au desfășurat întreaga gamă 
a cunoștințelor lor, reușind să 
termine învingătoare cu scorul 
de 24—11. Remarcabil travaliul 
Doinei Cojocaru. al Doinei 
Furcoi și al portarului Elisabeta 
Ionescu. Antrenorul Constantin 
Popescu ni se confesa, însă, cu 
o oarecare îngrijorare în glas: 
„Sălile de aici sînt pardosite cu 

Tur de orizont olimpic — Montreal ’76

TRĂGĂTORII AU DE APĂRAT PRESTIGIUL 
ȘCOLII ROMANEȘTI DE TIR

® Europa-America, un duel 
sportiv mult așteptat ® Pro
ba surprizelor : pușca libe
ră, 60 f.c. ! © „Viteziștii" — 
cei mai îndreptățiți purtători 

ai speranțelor noastre

taraflex, material plastic care 
face o incomodantă priză cu tăl
pile pantofilor. Din acest motiv 
unele fete s-au accidentat la 
glezne. Din păcate, pericolul 
este permanent și accidentele 
pot deveni mai grave". Pînă 
acum, Viorica Ionică și celelalte 
fete care s-au accidentat au 
fost scoase în afara pericolului, 
recuperarea lor în timp util fi
ind certă. Dar în viitor?...

Gimnastele noastre sînt pur 
și simplu asaltate de ziariști. 
După evoluțiile lor în Canada 
și S.U.A., cota în rîndul presei 
s-a ridicat vertiginos, foarte 
mulți fiind aceia care le acor
dă mari șanse în lupta pentru 
medalii. Directorul tehnic al e- 

In Satul olimpic, un grup de sportivi români (luptători și poloiști) 
înainte de îmbarcarea in autobuzele care-i vor purta spre locurile 
de antrenament Telefoto A.P. — AGERPRES

cbipei de gimnastică a Franței, 
Arthur Mogakian. declara: .,Sc 
așteaptă cu enorm interes due
lul Nadiei Comăneci cu Olga 

Korbut. Va fi, fără îndoială, 
pasionant. S-ar putea ca dispu
ta lor să fie „arbitrată" de Tu- 
risceva sau — cine poate ști? — 
de Saadi, de Koval și Kim. In 
orice caz, nu văd vreo altă 
gimnastă — în afara Nadiei Co
măneci — capabilă să neliniș
tească formația sovietică". Noi, 
însă, cunoaștem o gimnastă la
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Reportaje de la trimișii noștri la Montreal

fel de valoroasă ca și Nadia 
Comăneci, capabilă să spună un 
cuvinl hotăritor in lupta pentru 

medalii: Teodora Ungureanu!...
în privința clasamentului pe 

echipe la fete se avansează 
pronosticul că lupta pentru 
„aur" .se va da între formațiile 
Uniunii Sovietice și României, 
iar pentru „bronz" între cele 
ale R.D. Germane, S.U.A. și 
Ungariei. Pentru unul dintre 
primele șase locuri mai candi
dează Cehoslovacia, R.F. Ger
mania și Canada.

Pe insula Notre-Dame de pe 
St. Laurent este mare aglome
rație. Caiacul-canoea și canota
jul, cu sutele și sutele lor de 
ambarcațiuni, iși dispută ’ cu 
ardoare... apele canalului pen
tru antrenament. Organizatorii 
au fost nevoiți să împartă ca
nalul în două : o treime pen
tru caiac-canoe și două treimi

Romeo VILARA

(Continuare în, pag. a 4-a)

MONTREAL, 
EFERVESCENȚĂ

La Montreal norii persistă.
Ploaia se cerne din cind in 
cind. Temperatura — de care 
ne speriasem in primele zile — 
a scăzut de la peste 20 la 20-22 
de grade Celsius. Atmosfera e 
destul de cenușie și ea con
cordă, intr-o oarecare măsură, 
doar cu unele probleme dinain
tea deschiderii Jocurilor Olim
pice. In principiu, sînt proble
me organizatorice, care rămîn 
dificile numai pînă in momen
tul in care întregul angrenaj 
olimpic se va pune in mișcare, 
cu începere de simbăt.ă 17 iulie, 
cind pe marele stadion va avea 
loc ceremonia de inaugurare a 
celei de a 21-a ediții a Olimpia
delor moderne.

Zilele acestea, Stadionul o- 
limpic a fost dat in primire 
tehnicienilor sportivi. Din cei 
2000 de lucrători constructori 
nu au mai rămas pe șantier 
decît 400, adică cei care vor 
asigura întreținerea stadionu
lui in timpul Jocurilor. Interio
rul arenei arată splendid : o 
adevărată bijuterie, în valoare 
de peste un miliard de dolari. 
In schimb, în jurul stadionului 

totul seamănă încă a șantier, 
ceea ce nu face, o bună impre
sie vizitatorului la primul con
tact cu betonul care ascunde 
interiorul. Abia după încheie
rea Olimpiadei vor începe, la 
toamnă, lucrările de înălțare a 
turnului prevăzut să aibă 181 
m și menit să susțină planșeul 
de închidere a actualului sta
dion, care va deveni astfel — 
cu cele 57 000 de locuri ale sa
le — cel mai mare stadion aco
perit din lume.

Un negustor ingenios a avut 
ideea să pună în vînzare suve
niruri din betonul care a ser
vit la infrastructura stadionu
lui, construit, de altfel, numai 
din beton și material plastic. 
Un pătrățel de beton cu latura 
de 5 cm, însoțit de un certificat 
de autenticitate, se vinde la 
prețul de trei dolari. Se preve
de că în viitorii 5 ani prețul 
acestor amintiri se va tripla. 
Un cinic a făcut insă calculul 
că dacă întregul stadion de be
ton va fi tăiat după Olimpiadă 
in bucăți de mărimea unui ast
fel de suvenir,, vor rezulta pes
te un miliard de bucăți și, in 
consecință, aproximativ 3 mi
liarde de dolari... Singura po
sibilitate — susține acest iro
nic — ca să se acopere cheltu
ielile de aproape un miliard 
de dolari impuse de construcția 
stadionului și, bineînțeles, să 
se și cîștige. Dincolo însă de 
jocurile imaginației și de cri- 
ticile exprimate aici destul de 
des cu privire la extravaganța 
construcțiilor și a costurilor 
lor, acest stadion va apărea nu 
numai la Montreal, ci și pe 
ecranele de televiziune din toa
tă lumea ca o realizare maxi
mală in domeniul arhitecturii 
sportive.

Cu piramidele din Satul o- 
limpic problema va fi mai sim
plă : ele vor deveni locuințe 
foarte moderne, căutate de vi
itorii locuitori ai Montrealului. 
Deocamdată, semipiramidele de 
cite 19 etaje înălțime cuprind 
un adevărat Babilon. Pînă du-

IN PLINĂ
PREOLIMPICĂ

Săptămîna aceasta, joi, este aș
teptată la Ottawa, capitala Ca
nadei, sosirea flăcării olimpice. 
Organizatorii canadieni au dus 
în. Grecia un „altar electronic" 
cu ajutorul căruia flacăra va fi 
trimisă, via satelit, direct de la 
Atena la Ottawa. Un atlet ca
nadian va introduce torța în a- 
cest „altar" al tehnicii moderne 
care, prin impulsuri electronice 
și raze laser, va aprinde aproape 
instantaneu flacăra olimpică pe 
„Colina Parlamentului1' din capi
tala Canadei, de unde iși va 
continua drumul, prin obișnuita 
ștafetă, pînă în orașul Jocurilor 
Olimpice.

minică, numărul locuitorilor 
Satului olimpic se ridicase la 
5042 de sportivi și însoțitori, 
jumătate din totalul așteptat. 
După ultimele date culese la 
COJO, în total vor apare la 
startul întrecerilor 9247 de 
sportivi din 119 țări, ceea ce 
ar reprezenta un record de 
participare în istoria Olimpia
delor (cu 416 concurenți mai 
mulți decit au fost la Miin- 
chen). Pînă acum cea mai mare 
delegație este cea din Uniunea 
Sovietică (522 de concurenți), 
urmată de cele din Canada 
(474) și S.U.A. 1470), iar cea 
mai mică — a Insulelor Fiji, 
care va prezenta doar 3 atleți.

Pe aleile Satului olimpic 
forfota este enormă. Aglomera
ție mare la restaurante, la ci
nema, la frizerie și coafori, la 
bazinele de înot, la sălile de 
dans și în magazine. Dar aflu
ența maximă se înregistrează 
ia Centrul internațional — 
unde se află majoritatea obiec
tivelor pomenite și unde se 
primesc vizitele.

Programul de pregătire și 
antrenament al sportivilor in 
diverse săli și pe diferite te
renuri se împletește armonios 
cu programele de divertisment 
alcătuite de gazde. La unul din 
locurile de relaxare din Satul 
olimpic, unde se oferă gratuit 
băuturi răcoritoare, înghețată 
și... iaurt, s-a amenajat o scenă 
pe care se produc ansambluri 
vocale și de dans, unele for
mate chiar din candidații o- 
limpici! Simbătă, membri ai 
asociațiilor culturale ale colo
niei romune din Montreal și 
Hamilton au prezentat jocuri 
șt cintece românești, în fru
moase costume naționale, unele 
procurate din țară, altele lu
crate chiar aici. Am văzut, 
împreună cu conducerea dele
gației noastre, cu sportivii și 
tehnicienii noștri, costume oșe- 
nești și oltenești, „geamparale" 
și „sîrbe" jucate de tineri de 
origină română născuți in Ca
nada. Grupului nostru nume
ros i s-au alăturat și alți lo
cuitori ai Satului olimpic. La 
sfirșitul programului, președin
tele Comitetului Olimpic Ro
mân, general It. Marin Drag- 
nea, i-a felicitat pe tinerii 
dansatori canadieni și conduce
rea acestor asociații culturale 
române, care dovedesc un mare 
atașament pentru arta româ
nească, realizînd asfel o legă
tură trainică, emoționantă, cu 
meleagurile natale ale părinți
lor lor.

De duminică au început con
gresele federațiilor sportive in-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)
începînd din 1952, fiecare 

ediție a Jocurilor Olimpice a 
adus tirului românesc satisfac
ții deosebțte, materializate în 
medalii său în puncte. în mo
mentul de față, țintașii români 
dețin două recorduri’ mondiale 
la probe olimpice, prin Mircea 
Ilea (599 p), la pușcă liberă 
60 f c (satisfacție împărțită cu 
alți trei corecordmani), si prin 
echipa de pistol viteză <2370 p), 
performanță realizată la C.E. 
de la Madrid, în 1975. Iată 
considerente pe baza cărora se 
poate afirma că tirul românesc 
se bucură actualmente de un 
binemeritat prestigiu pe plan 
internațional, că el constituie 
un punct de rezistență al spe
ranțelor noastre și la ediția 
’76 a Jocurilor Olimpice. Exis
tă. cu alte cuvinte, o școală 
românească de tir cu caracte
ristici proprii, la care revistele 
de specialitate din multe țări 
ale lumii fac deseori referințe 
eiogioase. Cum ar putea fi de
finite aceste caracteristici, 
acum, în context mondial și în 
preajma Jocurilor de la Mont
real ? Pentru a răspunde la 
această întrebare sînt necesare 
și cîteva incursiuni în tirul 
mondial.

De mulți ani — și nu exis

tă motive ca lucrurile să se 
schimbe la Montreal — duelul 
pentru supremație în mai toa
te probele s-a desfășurat între 
trăgătorii de pe continentul a- 
merican, în special cei din 
S.U.A., și țintașii din țările eu
ropene, dintre care s-au detașat 
sportivii sovietici. Recordurile 
olimpice în vigoare aparțin a- 
mericanilor — 4, europenilor
— 5 (2 — Polonia, 1' — Suedia, 
1 — Italia, 1 — U.R.S.S.) și 
doar unul unui trăgător asia
tic (din R.P.D. Coreeană). Da
că acest bilanț apare ușor fa
vorabil europenilor după Olim
piada de la Munchen (unde au 
fost doborîte opt recorduri o- 
limpice), replica sportivilor a- 
mericani a fost foarte puter
nică doi ani mai tîrziu, la C.M. 
de la Thun unde, la proba de 
pușcă liberă 3X40 f, de pildă, 
ei au ocupat primele patru 
locuri... Autorii acestei perfor
manțe — 3. Writter, M. Mur
dock, L. Wigger și L. Busscham 
sînt și acum prezenți pe poli
goanele din Montreal. Toți re
prezintă un grup de excelentă

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPELE ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE 
ÎN BALCANIADA DE TENIS ’76

Viitoarea ediție va fi găzduită de țara noastră
Campionatele balcanice de te

nis s-au încheiat la Belgrad cu 
o dublă victorie a echipelor 
României, clasate pe primul loc 
atît în competiția masculină, cit 
și îi» cea feminină.

Iată clasamentele finale: mas
culin : 1. România — 8 punc
te ; 2. Bulgaria — 6 puncte ; 
3. Grecia — 4 puncte : 4. Iugo
slavia — 2 puncte ; 5. Turcia — 
0 puncte ; feminin : 1. Româ
nia — 8 puncte ; 2. Iugoslavia — 
6 puncte ; 3. Bulgaria —
4 puncte ; 4. Grecia — 2 puncte; 
5. Turcia — 0 puncte.

în ultima zi a concursului fe
minin, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 3—0 for
mația Bulgariei. Rezultate teh

nice : Virginia Ruzici — Iulia 
Berberian 6—2, 6—2 ; Mariana 
Simionescu — Liubka Radkova 
6—2, 6—2 ; Virginia Ruzici, Flo
rența Mihai — Iulia Berberian, 
Diana Moskova 6—-2, 6—2.

Alte rezultate înregistrate în 
ultima zi : masculin : Iugosla
via — Turcia 2—1 ; Bulgaria — 
Grecia 2—1 ; feminin : Iugosla
via — Grecia 3—0.

Astfel, reprezentativele Româ
niei termină victorioase în tra
diționala competiție balcanică 
de tenis, pentru a 9-a oară la 
masculin și a 6-a oară la femi
nin. Ele revin în fruntea clasa
mentului, după ce — în prece
dentele două ediții — ocupaseră 
următoarele locuri ale podiumu
lui.

Dumitru Hărădău — primul 
echipier al reprezentativei noas

tre masculine.

Următoarea ediție a Balcania
dei de tenis se va desfășura, 
anul viitor, în țara noastră.



Concursul de admitere de la I. E. F. S CINCI VICTORII ROMANEȘTI LA BALCANIADA
DE NATAȚIE A JUNIORILOR
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NUMEROȘI ASPIRANȚI 
LA „STUDENȚIA SPORTIVĂ"
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A intrat în tradiție ca în fie
care an, la începutul lunii iulie, 
odată cu startul în concursul de 
admitere în institutele de învă- 
țămînt superior, reporterul șă 
fie prezent și el în Dealul Spirii, 
la sediul Institutului de Educa
ție Fizică și Sport, în mijlocul... 
emoțiilor pe care le încearcă în 
aceste zile aspiranții la îndelet
nicirea de profesor de educație 
fizică.

Strada Uranus — între podul 
Izvor și str. Maior Ene _ — este 
mai aglomerată ca orieînd. Un 
du-te-vino de tineri și tinere cu 
alură de sportivi, bine dispuși. 
Nu discută decit despre exame
ne, despre șanse, despre posi
bilele subiecte teoretice, despre 
probele practice pregătite de 
fiecare...

Printre candidați! la studenție 
se află, bineînțeles, numeroși 
sportivi și sportive care coche
tează deja cu performanța. 
Mulți dintre ei ne mărturiseau 
că speră ca, odată admiși la 
I.E.F.S., să urce mai rapid trep
tele consacrării. Dar reporterul 
i-a abandonat discret pe candi
dați și a apelat la bunăvoința

Finalele „Cupei tineretului* 11 * * * * la tenis de cimp

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 9 IULIE 1976

n-a : 11 75 22 63 38 
FOND GENERAL 
GURI : 756.022 LEI,
100 413 LEI, report.

CÂȘTIGURILE TRAGERII 
CEPȚIONALE LOTO DIN 29 

NIE 1976

FAZA I: _______
riantă 25% a 6 250 lei
tă 10% a 2 500 lei ;
a 24 370 lei ; cat. 4 : 
lei ; cat. 5 : 105 a 400 
128,45 a 300 lei ; cat. 
200 lei ; cat. 8 : 1.388,

FAZA a n-a : Cat< 
variantă 50% a 25 00C ___ _ . _
riantă 25% a 12 500 și 1 variantă 
10% a 5 000 lei ; cat. B : 3,25 va
riante a 10 000 lei sau, la alegere, 
d excursie în U.R.S.S. sau o ex-

TINERI CU REALE POSIBILITĂȚI DE AFIRMARE
Timp de cinci zile, Ia Cos

tinești, s-a desfășurat finala 
„Cupei tineretului", ediția de 
vară, la tenis de cîmp, rezer
vată elevilor de 14—19 ani. Fi- 
naliștii — 40 de elevi și 38 de 
eleve (au lipsit reprezentantele 
județelor Arad și Argeș) — au 
fost invitați în această perioadă 
într-o tabără din localitate ast
fel că timp de șapte zile îna- 

'inte de concurs au avut posi
bilitatea să se acomodeze cu 
terenurile pe care urma să aibă 
loc competiția.

Desfășurate pe opt terenuri 
din cadrul Complexului turis
tic pentru tineret de la Costi
nești, în prezența unui mare 
număr de spectatori — elevi_ și 
studenți aflați în tabere — în
trecerile au constituit o bună 
propagandă pentru „sportul 
alb", atît de iubit în țara 
noastră. în ultima zi, și-au dis
putat titlul de campioni : Flo
rentina Marinescu (15 ani, ele
vă la Liceul nr. 2 Constanța) 
și Maria Ion (17 ani, elevă la 
Liceul „23 August" București), 
Jean Dobrescu (17 ani, elev la 
Lie. I.C.M. 2 Ploiești) și Nico- 
lae Stanciu (16 ani, elev la 
Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
Tîrgoviște). Am asistat la două 
finale interesante, cea de la 
băieți fiind și de bună valoare 
tehnică. Au cîștigat titlurile 
puse în joc Florentina Marines
cu (care și-a întrecut adver-

Nr. 7 AL REVISTEI

ÎN CULORI!
NUMĂR SPECIAL

DEDICAL

JOCURILOR OLIMPICE
Spicuim din cuprins :

• SPORTIVII ROMANI la cea 
de a XXI-a ediție a J.O. 
MONTREAL 1976 * Programul 
complet al Jocurilor Olimpice a 
JO. — CAMPIONATUL MON
DIAL AL ATLEȚILOR s LA „FO
RUM" SE VOR DECERNA 42 DE 
MEDALII OLIMPICE... Cite din
tre acestea vor reveni gimnaști- 
lor români ? a BOXERII doresc 
sâ repete succesul din 1956... a 
LUPTĂTORII ROMÂNI, au motive 
sâ aștepte cu încredere între
cerea olimpica • HANDBALUL 
la ora consacrării olimpice e 
Echipajul de CAIAC-CANOE vi
zează podiumul olimpic o ,,Vînt 
de pupa" SCHIFULUI românesc ! 
• In luna lui Cuptor, SCRIMA 
pe... Stadionul de iarnă I & 
Optimism în tabăra trăgătorilor 
A POLOIȘTII români pentru a 
6-a oară în turneul olimpic...

Rubrica „MAGAZIN OLIMPIC", 
paginile cu vedete ale sportului 
internațional, prezente la Mont
real. Și... o surpriză pentru iu
bitorii fotbalului, STEAUA 1975/76
— câștigătoarea campionatului și 
Cupe' României, completează a- 
cest număr special — IN CULORI
— al revistei „SPORT".

„Și in acest an 
spus interlocutoarea 
mulți tineri și tinere 
pentru admiterea in 
nostru. La cursurile 
înscris peste 1.TO9 de

conf. univ. Aristea Hrișcă, deca
nul I.E.F.S., pentru a afla amă
nunte legate de concursul de 
admitere :
— ne-a 
noastră — 
ou optat 
institutul 
de zi s-au -----  .
candidați pentru 240 de locuri, 
iar la fără frecvență 350 pelt.ira 
50 de locuri. Numai simpla cita
re a cifrelor arată că foarte 
mulți tineri sint atrași de mun
ca in domeniul educației fizice, 
că îndrăgesc mișcarea, exercițiul 
fizic, sportul. După vizita medi
cală. care este eliminatorie, sîm- 
bătă candidații s-au prezentat 
la testul de motricitate (de ase
menea eliminatoriu). Cei care 
au rămas în concurs urmează să 
susțină proba de măiestrie spor
tivă. Ultima încercare la care 
sint supuși concurența va fi lu
crarea scrisă la anatomie și fi
ziologie. Iată, deci, în citeva cu
vinte, tot ce vă putem oferi in 
legătură cu concursul de admi
tere in institutul nostru".

Paul IOVAN

H3
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■■

Terenurile de la Costinești, excelent cadru pentru desfășurarea 
finalelor la tenis Foto : Dragoș NEAGU

sara cu 7—5, 6—0) și Jean Do
brescu (7—5, 7—6). Dar. refe
ritor la valoarea finalelor, la 
modul în care au jucat prota
goniștii, iată părerea unui spe
cialist, antrenorul emerit Gh. 
Cobzuc (de fapt și arbitrul 
principal al concursului) : „Tn- 
cepînd din sferturile de finală, 
nivelul tehnic’de joc a fost ri
dicat. Cei doi finaliști Ia băieți, 
de pildă, au un bogat bagaj 
de procedee tehnice. Dacă ajung 
să se pregătească la nivel de 
performanță, amîndoi pot ajun
ge chiar și în lotul național de 
juniori". Iată ocupanții prime
lor trei locuri în finalele de

Turneul dc șan „Memorialul sadoveanu”

HAIK,
Cea de a 2-a ediție a tur

neului de șah organizat la Iași 
în memoria lui Mihail Sado- 
veanu prilejuiește o luptă nu 
numai interesantă dar și de o 
bună factură tehnică. Revela
ția, întrecerii este tînărul Aldo 
Haik, campion al Franței» care 
conduce după desfășurarea a 
șase runde. El a remizat cu 
marele^ maestru sovietic Luti
kov,. cîștigînd apoi în serie la 
Haritver (amînată din runda I), 
Kaikamdjozov și Griinberg. 
Liderul este talonat de Lutikov,

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

EXTRAGEREA I : 16 67 37 28 
27 15 2 65 68 ; EXTRAGEREA a 
~ — 59 57 31 55.

DE CÎȘTI- 
D1N CARE

EX- 
IU-

Categoria 2 : 1
și 1 varian- 
cat. 3 : 4,70 
32,55 a 3 519 
lei ; cat. 6 : 
7 : 208,10 a

va-

3 :

SALONIC, 11 (prin telefon), 
în piscina olimpică din locali
tate s-au desfășurat trei din 
cele patru reuniuni finale ale 
Balcaniadei juniorilor la înot, 
polo și sărituri. întrecerile ac
tualei ediții sint dominate de 
reprezentanții României la sări
turi, de cei ai Bulgariei la înot 
și de echipa Iugoslaviei la polo.

Sportivele românce au reali
zat în cele trei zile cinci vic
torii. Carmen Bunaciu a oiști-

★
REZULTATE TEHNICE — ZI

UA I. ÎNOT — 100 m liber (f):
1. Kriskova (B) 60,97, 2. Tsanta 
(G) 63,49. 3. Penina (B) 64,96,...

5. Cîmpianu (R) 65,80, 7. Buna
ciu (R) 66,86: 100 ni liber (b):
1. Popovici (I) 57,25, 2. Neagrău
(R) 57,76, 3. Tumanov (B) 57,80.... 
5. Nanul (R) 58,86; 200 m bras
(f): 1. Stenberger (I) 2:50,41-rec. 
balcanic. 2. Rodiei (I) 2:50,41, 3. 
Vakareva (B) 2:53,78,... 5. Anasta
sescu (R) 2:56,20, 8. V. RUSU (R) 
3:00.48: 200 m bras (b) : 1. Papa
dopoulos (G) 2:35,75-rec, balcanic,
2. Doncev (B) 2:36.64, 3. Szabo
(R) 2:39.02.... 6. Ținea (R) 2:49,96; 
100 m delfin (f): 1. Sankeva (B) 
69,79-rec. balcanic, 2. M. Marin 
(R) 72,42, 3. Tsanta (G) 72,67,...

W51 ik *

la Costinești : 1. J. DOBRESCU 
(Prahova), 2. N. Stanciu (Dîm
bovița), 3. Radu Silviu (Olt) ; 
1. FLORENTINA MARINESCU 
(Constanța), 2, Maria Ion 
(București), 3. Mihaela Dumitriu 
(Galați).

Nu putem încheia fără a a- 
minti și numele altor tineri 
concurenți apropiați ca valoare 
de cîștigători : Ion Rusnac (Ti
miș), Dan Bogza (Gorj), Lu
cian Dobrin (Ialomița), Tudo- 
rel Sandu (Constanța), Barbara 
Naghi (Mureș), Lucia Acatrinei 
(Gorj), Elisabeta Orban (Har
ghita).

Modesto FERRARINI

LIDER
învingător în partidele eu Stan- 
ciu și Ștefanov. Maestrul in
ternațional Volodea Vaisman a 
remizat cu Horvath, a cîștigat 
la Haritver și a întrerupt a 
doua oară, în poziție superioa
ră, cu campionul R.S.S. Moldo
venești, Nikolai Popov.

Clasamentul după șase run
de; HAIK 51/2, Lutikov 5, Vais
man 4(1), Stanciu 3</2, Popov 3 
(2), Horvath 3 (1), Kaikamdjo- 
zov și Griinberg 2, Ștefanov si 
Doroftei li/2, Dominte si Harit
ver 1 (1).

cursle de două locuri în Ceho
slovacia și Ungaria, sau o ex
cursie de două locuri în Turcia și 
diferența în numerar ; cat. C : 
14,10 a 5 880 lei ; cat. D : 63,65 a
1 303 lei ; cat. E : 699,55 a 100 lei.

AȘA ARATĂ O VARIANTA 
13 REZULTATE EXACTE r 
CONCURSUL PRONOSPORT 

11 IULIE

CU
LA 

DIN

I. F. Fălt. — ASA C. Mold. 2 
II. Dorna V.D.
in.
IV.
V.

VI. 
vn. 

vin.

C.S.M. Sv. X
C.F.R. Cv. 2Constr. Cv.

Dun. Calafat — Electro p. 1 
Ind. sîrmei — Teh. Cj-Nap. 1 
Unirea Dej — Sticla T. X
Der. Cj.-Nap. — C.I.L Gher. 1 
Constr. Alba — Unirea A.I. X

IX. Soda O. M. _ C.I.L Blaj
X. Metalurg. Cugir — Tex. “

XI. Min. Lup. — Dac. Orăștie 
XH. Min. Ghelar — M. Deva 
Xin. Vie. Călan — Aurul Brad

1
1
1
2
2

S.

FOND DE CÎȘTIGURI : 126 878 lei. 

gat 100 m spate in 63,37 — nou 
record balcahic, ștafetele de 
4x100 m liber și 4x100 m mixt 
(cu nou record balcanic și na
țional) s-au clasat de asemenea 
pe locul I, iar' Georgiana Săcă- 
leanu și-a adjudecat ambele 
probe de sărituri. La polo, echi
pa României a întrecut forma
ția Bulgariei cu 6—4, dar 
pierdut meciul cu Iugoslavia cu 
8—11.

a

★★
6. Steriu (R) 75,70; 100 m delfin 
(b): 1. Tarov (B) 61,32, “ -----
grâu (R) 61,98, 3. ”
62,57,...  5. Nanul
4X100 m liber (f) : 
4:22,38, 2. Grecia 4:23,03; 4X200 m 
liber (b) : “ ” ’ . ................
România _____ ,
8:46,39. POLO: Iugoslavia 
garia 7—5.

2. Nea- 
Vasiliev (B) 
(R) 63,17;

1. România

1. Bulgaria 8:33,68, 2.
8:41,55, 3. Iugoslavia

■ ’ Bul-

ZIUA A II-A. ÎNOT — 100 m 
spate (f): 1. Bunaciu (R) 68,37- 
rec. balcanic, 2. Vlăsceanu (R) 
70.65, 3. Blazek (I) 73,76; 100 m 
spate (b): 1. Popovici (I) 63,85. 2. 
Doncev (B) 65,29, 3. SzakadatI (R)
66,21,...  5. Ținea (R) 68,63; 200 m 
liber (f) : 1. Sankeva (B) 2:15,31,
2. Tokinkova (B) 2:15,97, 3. Tsan
ta (G) 2:16,85,... 7. I. Pănulescu
(R) 2:25,06, 8. A. Cîmpianu (R)

2:26,79; 200 m liber (b); 1. Makeev 
(B) 2:02,49, 2. Neagrău (R) 2:03,34,
3. Milecki (I) 2:06,45,... 5. Nanul
(R) 2:08,15; 200 m mixt (f) : 1.
Dangalakova (B) 2:32,52-rec. bal
canic, 2. Vlăsceanu (R) 2:35,91, 3. 
Penina (B) 2:36,14,... 5. Marin (R) 
2:37,37; 200 m mixt (b): " "
cev (B) 2:21,63, 2.
2:22,64. 3. Escaridis . ,
6 Szabo (R) 2:27,82, 7. Ținea (R) 
2:28.0; 4X100 m mixt (b): 1. Bul
garia 4:19,32, 2. România 4:20,22,
3. Iugoslavia 4:24,03. SĂRITURI 
— trambulină (f): 1. Săcăleanu 
(R) 402,65 p. 2. Taskova (B)
361,90 P. 3. Cirstică (R) 353,40 p: 
trambulină (b): 1. Mateev (B)
351,45 p. 2. Bastar (R) 330 p'. 3. 
Kais (R) 324,10 p. POLO: Româ
nia — Bulgaria 6—4 (1—1, 1—1, 
2—1, 2—1). Au marcat: Nicolau, 
Boga. Ilie. Sziics, Cova'ci și Ungu- 
reanu; Iugoslavia — Grecia 7—4.

1. Don-
Popovici (I)
(G) 2:25,79....

ZIUA A III-A. ÎNOT — 400 m 
liber (f) : Dara (G) 4:41,75-rec.
balcanic, 2. Dangalakova (B) 
4:43.81, 3. Krstici (I) 4:50.76,... 6.
R. Dumitrescu (R) 4:57,38-rec. fe
te categ. A, 8. Steriu (R) 5:05,75: 

-^400 m liber (b): 1. Milecki (I) 
4:21,30, 2. Neagrău (R) 4:22,16. 3. 
Makeev (B) 4:32,18..... 8. Szaka-
dati (R) 4:46,72; 100 m bras (f) :
1. Duvnjak (I) 1:21,36, 2. Bogda- 
novici (I) 1:21,77, 3. Vakareva (B) 
1:21,88, 4. Anastasescu (R) 1:22,43, 
...6. Rusu (R) 1:24,58; 100 m bras 
(b) : 1. Papadopoulos (G) 1:10,84- 
rec. b’alcanic, 2. Szabo (R) 1:11,71, 

Doncev (B) 1:12,50,... 8. Ținea3.

CAMPIONUL WIMBLEDON-ULUI
BUCUREȘTI

Convorbire cu Bjorn Borg, pe

O întilnire cu cel care poate 
fi cotat, la ora actuală, drept 
primul tenisman al lumii — 
iată plăcuta surpriză pe care 
ne-a rezervat-o acest sfîrșit de 
săptămînă. Surpriză împărtăși
tă de toți cei prezenți ieri di
mineață pe terenurile de la Te
nis-Club București și care l-au 
întîmpinat cu interes și simpa
tie pe Bjorn Borg, proaspătul 
campion de la Wimbledon. Ști
am că a fost oaspetele fede
rației iugoslave de specialita
te, la Belgrad, cu prilejul Bal
caniadei de tenis, abia înche
iată. Aflăm că a ales Capitala 
țării noastre, ca următor popas 
al itinerarului său. Ne-o spune 
însuși Borg :

— După Wimbledon, am luat 
o pauză competițională de cite- 
va zile. O bună ocazie de a 
cunoaște țări și orașe, in care

Plata cîștigurilor va începe 
Capitală de la 16 iulie pînă 
11 septembrie, în țară de la .. 
iulie pînă la 11 septembrie 1976 
inclusiv. Prin mandate poștale 
de la 19 iulie 1976.

în 
la
19

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 11 IULIE 1976;

FOND DE CÎȘTIGURI: 405.590 
Iei: extragerea I: 60 34 23 2; ex
tragerea a II-a: 13 35 12 72; ex
tragerea a în-a: 70 6 42 29.

Plata cîștigurilor va începe în 
Capitală de la 20 iulie pînă la 11 
septembrie; In tară de la 23 iulie 
pînă la 11 septembrie 1976 ' 
siv; prin mandate poștale 
23 iulie 1976.

inclu
de la

PRO-
TRA- 
LOTO

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
CURAREA BILETELOR LA 
GEREA EXCEPȚIONALA 1 

DIN 13 IULIE 1976
Se atribuie autoturisme, 

cursli peste hotare și bani.
ex-

(R) 1:21.30: 200 m delfin (f): 1. 
Sankeva (B) 2:33,23, 2. Popova
(B) 2:1’3,72, 3. Marin (R) 2:39,02,... 
5. Pănulescu (R) 2:41,56; 200 m
delfin (b): Tumanov (B) 2:15.23.
2. Escaridis (G) 2:17 97. 3. Vasilev
(B) 2:20,53, 4. Neagrău (R) 2:21,61. 
...7. Nanul (R) 2:31.17; 4X100 m
mixt (f): 1. România 4:46.88-rec. 
balcanic sl național, 2. Grecia. 
SĂRITURI — Platformă (b) : 1.
Mateev (B) 343,90, 2. Bastar (R>
327,80 p, 3. Kais (R) 304,10 p:
Platformă (f) : 1. Săcăleanu (R) 
309,90 p. 2. Fâaețeanu (R) 301.45 p.
3. Hristova (B) 237,45 p; POLO:
Bulgaria — Grecia 8—8; Iugosla
via — România 11—8 (1—2, 2—1, 
4—2, 4—3). Au marcat: Ungurea- 
nu 5, Ilie, Covaci și Nicolau.

I

Campionatele republica
x-

„Cupa României" a revenit
LUGOJ, 11 (prin telefon). La 

baza hipică din loca?’ 
luat sfîrșit întrecerile 
II-a a campionatului 
de dresaj și obstacole 
niori și etapa întîi la 
fete. La competiție au 
peste 100 de sportivi, < 
o mare parte au fost 
fete. Ca și în zilele precedente, 
disputele au fost atractive, călă
reții făcînd apel la tot bagajul 
de cunoștințe pentru a ocupa un 
loc cit mai bun în cadrul pro
belor. Subliniem totodată faptul 
că întrecerile din cadrul „Cupei 
României" au fost dominate de 
călăreții de la Dinamo. De ase
menea, menționăm foarte buna 
organizare asigurată de asociația 
Agricola Lugoj, C.M.E.F.S, Lu
goj în colaborare cu federația 
de specialitate.

Iată rezultatele înregistrate în 
ultimele probe :

Proba de dresaj, cat. ușoară:
1. Anghel Donescu (Steaua) cu 
Triumf 744 p, 2. Horst Hișch 
(C.S.M. Sibiu) cu Decebal 710 
3. Dumitru Loneanu (Steaua) 
Șiret 691 p ;

Proba de obstacole, juniori 
ani (40 concurenți, 6 sportivi 
baraj): 1. Peter Fleischer (C.S.M. 
Sibiu) cu Ring 0 p (37,2 s), 2.
Paul Gaspar (C.S.M. Craiova) cu 
Palermo 0 p (40.8 s). 3. Dan Un- 
gurușanu (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Ghiaur 0 p (45,8 s), 4. Nico- 
lae Stancu (Dinamo) cu Uragan 
3 p, 5. Mircea Neagu (C.S.M. 
Sibiu) cu Căprioara 4 p (37J s), 
6. Carmen Dumitrescu (Steaua) 
cu Epigon 4 p (38,4 s) ;
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terenurile de la Tenis-Club

ce
aceste în-

nu fusesem pînă acum. De la 
Belgrad, unde am asistat la în
trecerile balcanice, am venit in 
România, implinindu-mi astfel 
o veche dorință de a cunoaște 
această frumoasă țară despre 
care am auzit atitea. Plec luni 
(n.r. azi) la Roma, unde susțin, 
în echipa Suediei, meciul de 
„Cupa Davis" cu Italia. Dacă 
vom ciștiga, in săptămînă ur
mătoare avem ca adversară 
Anglia, in finala grupei B eu
ropene. Apoi, trec din nou la 
odihnă și nu voi reintra decit 
in august, la Boston, pentru a 
continua desigur cu turneul de la 
Forest Hills, tn toamnă joc pu
țin, probabil numai indoor-ul de 
la Stockholm. Vreau să mă o- 
dihnesc mai mult ir». această a 
doua jumătate de sezon, după 
ce in prima am fost deosebit 
solicitat.

— Fiindcă vorbeați de Jocu
rile Balcanice, spuneți-ne 
părere aveți despre 
treceri ?

— Cred că dubla 
echipei dvs. obținută 
ediție este pe deplin meritată. 
In special în proba feminină, 
unde cele trei talentate jucă
toare românce (n.r. Florența 
Mihai, Virginia Ruzici și Ma
riana Simionescu) s-au distan
țat net. La băieți, de aseme
nea, România a prezentat o 
formație superioară. Mi-au plă
cut in special Dumitru Hărădău 
— atunci cind și-a valorificat 
jocul in forță — și Traian 
Marcu, care se anunță un foar
te bun „dubleur".

— Revenind la mult comen
tata finală de la Wimbledon, 
am vrea să știm un lucru : in 
ce moment al partidei ați fost 
sigur de victorie ?

— Numai la 8—7 și 40—0, 
cind am ajuns la trei meciba- 
luri. Pină atunci, chiar după ciș-

Ur 
Bor| 
Năși 
de i

victorie a 
la actuala
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coresp.

Steaua ; Chitaru de la Sport 
Club Bacău și Ghiță de la Cor- 
vinul Hunedoara la Dinamo 
București ; Uncheaș de la Poli
tehnica Iași la A.S.A. Tg. Mu
reș.

In afara acestora, au mai 
fost transferați, cu dezlegare : 
Augustin, Bucurescu și Dntni- 
trache de la Dinamo la Jiul 
Petroșani ; Cavai de la Dinamo 
Ia Corvinul Hunedoara ; M.
Conslantinescu și T. Zamfir de 
la Dinamo la Sport Club Ba
cău ; Roznai de la Jiul la Di
namo.

în aceste zile, acțiunile de 
transfer sînt în plină desfășu
rare, termenul limită fiind 21 
iulie.

I
I
I

ACTUALITĂȚI •
• SPORTUL STUDENȚESC IȘI 

REIA ACTIVITATEA. Revenit 
dintr-o vacanță activă efectuată 
pe litoral, lotul de jucători al 
Sportului studențesc se reunește 
azi după-amiază pentru a începe 
obișnuita vizită medicală. în 
programul jocurilor amicale 
figurează și o întîlnire in
ternațională (29 iulie, la Bucu
rești) cu echipa AGanaspor (Tur
cia), aflată de sîmbătă, pe Valea 
Prahovei, în pregătiri. Oaspeții 
vor mai susține, în organizarea 
clubului Sportului studențesc, 
încă două jocuri cu formații care 
urmează a fi desemnate zilele a- 
eestea. Și încă o informație : a 
fost stabilită data disputării jo
cului retur cu formația sofiotă 
Akademik (Cupa balcanică inter- 
cluburi) : duminică 8 august, pe 
stadionul „Republicii”.

• LISTA ARBITRILOR F.I.F.A.
— U.E.F.A. Ca de obicei, la în
ceputul unui nou sezon fiecare 
federație națională înaintează la

I
I
I
I
I
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FINALĂ NĂSTASE — ORANTES 
LA MYRTLE BEACH

In finala turneului interna
țional de tenis de la Myrtle 
Beach (Carolina de Sud) se 
vor întîlni românul Ilie Năs- 
tase și spaniolul Manuel Q- 
rantes. In partida inaugurală, 
Orantes a reușit să-l învingă 
cu 6—4, 6—4 pe campionul a- 
merican Arthur Ashe. în a 
doua semifinală. Năstase l-a 
învins cu 0—6, 6—4, 7—5 pe 
americanul Jimmy Connors.

ÎN „CUPA DAVIS" 
ANGLIA — FRANȚA 4—1

La Eastbourne, în semifina
la zonei europene (grupa B) a 
„Cupei Davis" : Anglia — Fran
ța 4—1. Rezultate la simplu : 
Taylor — Proisy 3—6, 6—2,
6—3, 6—2 ; J. Lloyd — Jauffret 
4—6, 6—2, 6—4, 4—6, 8—6 ;
Proisy — J. Lloyd 6—1, 6—0, 
6—4 ; Taylor — Jauffret 6—2, 
6—3, 6—1. Dublu : John și Da
vid Lloyd — Jauffret, Proisy 
6—2, 6—4, 9—11, 6—3. Anglia 
va întîlni în finala grupei B 
a zonei europene pe învingă- 
toarea meciului Italia — Sue
dia.

TURNEE LA GSTAAD 
Șl BAASTAD

In Turneul de la Gstaad (El
veția), ultimele rezultate din 
optimi de finală : Ramirez — 
Velasco 6—1, 6—4 ; Panatta — 
Kirmayr 7—6. 6—3 ; sferturi de 
finală : Parun — Meiler 7—5, 
6—4, Kodes — Borowiak 6—4,

NOU RECORD MONDIAL
LA ARUNCAREA SULIȚEI FEMEI

BERLIN (Agerpres). — Cu 
prilejul unui concurs atletic 
desfășurat, sîmbătă, la Berlin, 
campioana R. D. Germane, 
Ruth Fuchs, a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
aruncarea suliței cu perfor
manța de 69,12 m. Vechiul re
cord era de 67,22 m și apar
ținea aceleiași atlete.

ȘAPTE
PE... VALURILE

Astăzi, continuînd seria co
mentariilor noastre pe marginea 
comportării echipelor divizionare 
A in cel de al 58-lea campio
nat, ne vom ocupa de un grup 
de șapte formații, toate dove
dind inconstanță de la un meci 
la altul, de la un sezon la al
tul. în ordinea locurilor ocupa
te în clasament acest bloc este 
compus din : Universitatea Cra
iova, F.C.M. Reșița, F.C. Con
stanța, F.C. Argeș, Jiul,- Politeh
nica Iași și U.'T. Arad.
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

S-A REGĂSIT IN RETUR. A- 
cest adevăr ne este relevat de 
„radiografia” echipei în sezoane- 
le de toamnă-primăvară. în par
tea a doua a întrecerii, „unspre- 
zecele” pregătit de C. Cernăianu 
și C. Deliu pornea la drum de 
pe locul 12 cu numai 15 puncte, 
ceea ce, plecînd de la perfor
manta anterioară, reprezenta 
foarte puțin. Buna pregătire a 
returului însă, i-a propulsat pe 
craioveni, spre obținerea unui 
punctaj superior (21 !), fapt care 
îi situează pe student! în cla
samentul returului pc poziția a 
IlI-a, Comportarea Universității 
s-a situat la cotele adevăratei 
performante numai în ultimele

ACTUALITĂȚI
F.I.F.A. și U.E.F.A. lista arbitri
lor care urmează să fie delegați 
de forurile internaționale la jocu
rile oficiale ale sezonului. Pentru 
„stagiunea” 1976/1977, F.R.F. a 
înaintat celor două foruri inter
naționale următoarea listă de 
șapte arbitri români : Nicolae
Rainea (Bîrlad), Nicolae Petricea- 
nu (București), Constantin Ghiță 
(Brașov), Otto Anderco (Satu 
Mare), Constantin Bărbulescu, 
Constantin Dinulescu si Francisc 
Coloși (toți trei din București).

• BARAJUL PENTRU DIVIZIA 
C. iată cîteva rezultate înregis
trate în meciurile-retur pentru 
promovarea în Divizia C : Con
structorul Bistrița — Mureșul To- 
plița 0—3 (0—0), Partizanul Ba
cău — Fulgerul PTTR Vaslui 2—0 
(1—0), Dinamo Focșani — Con
structorul Brăila 3—îl (0—0), Cozia 
Călimănești — ProgresjiJ. Pucioasa 
3—1 (3—1), C.F.R. Teiuș — Auto- 
mecanica Mediaș 3—1 (1—0), Alu
mina Tulcea — ș. N. Constanța 
5—2 (2—1).

4—6, 6—3 ; Panatta — Cano 7—5, 
6—4 ; Ramirez — Bertolucci 
0—0, 1—6, 11—9. Semifinale :
Panatta — Parun 7—6, 7—6,
6— 2, Ramirez — Kodes 3—6,
7— 6, 6—3, 6—0. în semifinalele 
feminine : Lovera — Nagelsen 
4—6, 6—2, 7—5 ; Gurdal — Du 
Plooy 6—4, 3—6, 6—4.

Turneul de La Baastad (Sue
dia) în turul 11 : Hegnar — 
Ganzabal 7—5, 6—1 ; Martin 
— Franulovici 7—6, 6—4 ; 
McNair — Fairlie 6—1, 6—4 ; 
Zugarelli — Norberg 3—6, 7—5, 
0—3 ; Fleming — Crealy 6—1,
1— 6, 6—4 ; Barazzutti — Ben
gtsson 6—2, 6—0 ; în sferturi
de finală : Zugarelli — Hegnar 
6—0, 6—3; Barazzutti — McNair 
6—0, 6—4 ; Martin — Moore
2— 6, 6—3, 6—0 ; Bertram — 
Fleming 6—4, 2—6, 6—4 : Se
mifinale : Barazzutti — Ber
tram 6—1, 6—1 ; Zugarelli — 
Martin 6—3, 5—7, 6—3. în fi
nala de simplu femei se vor în
tîlni Helen Anliot cu Renata 
Tomanova.

PE SCURT • PE
AUTO • 48 de echipaje din 

13 țări au luat startul la Wro
claw în cea de-a 36-a ediție a 
„Raliului Poloniei” care contea
ză pentru campionatul european 
de raliuri, măsoară 1617 km.

ATLETISM • La Ltidenscheid 
(R.F.G.), meciul de juniori din
tre echipele R.F. Germania și
S.U.A. s-a încheiat cu o dublă 
victorie a oaspeților : 136—86 p 
la masculin și 71—64 p la femi
nin. Ștafeta de 4 X 400 m a 
S.U.A. a stabilit un nou record 
mondial pentru juniori, cu 3:04,75 
(v.r. R.D. Germană 3:06,77). La 
110 m g americanul James Wal
ker — 13,67.

BASCHET • Turneul masculin 
de la Roseto (Italia) a fost cîști- 
gat de selecționata Italiei. In 
ultimul meci ea a învins cu 
95—86 formația americană „AII 
Stars”. Pentru locul 3, U.R.S.S. — 
Ungaria 75—61.

BOX • iugoslavul Mate Parlov 
este noul campion european 
profesionist la categoria semi
grea, în urma victoriei obținute 
prin k.o. tehnic în repriza a 
11-a asupra pugilistului italian

ECHIPE
INCONSTANTEI
opt etape cînd nu a cunoscut în- 
frîngerea. Din punctele puse în 
joc în deplasare craiovenii au 
cîștigat 8. Nereușitele în jocul 
de la mijlocul terenului, coro
borate cu lipsa de decizie ‘și 
precizie a liniei ofensive (în care 
cele 10 goluri în minus fată de 
campionatul trecut). exprimă 
scăderea de randament a unora 
dintre jucători (Crișan. Marcu, 
Bălăci, de exemplu).

© F.C.M. REȘIȚA ȘI FRU
MOASELE El AMINTIRI. Cu 
certitudine, reșițenii nu au sa
tisfăcut în acest campionat. Păs- 
trind imaginea perioadei cînd e- 
chipa lui Reinhardt adusese în 
fotbalul nostru un suflu tine
resc, realizînd variante moder
ne în atac, reșițenii au vădit o 
vizibilă scădere de pontențial a 
unor „piese”, altădată cu mare 
pondere în ansamblul tactic al 
formației. De exemplu, coordo
natorul de joc Beldeanu, rapida 
extremă Atodiresei (a cărei lip
să de formă are și o motivație 
obiectivă), Ologeanu si Kiss, 
chiar Florea și Gabel. Prin pris
ma rezultatelor înregistrate în 
unele etape, reșițenii au arătat 
o inadmisibilă inconstantă izvo- 
rîtă dintr-o atitudine superficia
lă a abordării unor meciuri ca 
și din încălcarea gravă a disci
plinei de joc și nu numai a 
acesteia.

• F.C. CONSTANTA — MAI 
BINE ÎN DEPLASARE ! în li
nii mari, această echipă a pre
zentat în retur simptomele ne
plăcute trăite și în trecuta edi
ție a campionatului cînd s-a de
clanșat operațiunea de recon
strucție. Paradoxal. însă, F.C.-ul 
litoralului a realizat cele mai 
bune partide în deplasare de 
unde a adus șase puncte redu- 
cînd numai Ia trei deficitul pe 
teren propriu. Constănțenii au 
dovedit, uneori resurse nebănu
ite („marea lovitură" de la Satu 
Mare, egalurile de la Craiova și 
Petroșani etc). Acasă, însă, în 
fata unui public care nu prea 
se... aprinde pentru echipa sa, 
constănțenii s-au chinuit în mai 
toate cazurile, au jucat stereotip, 
cu atacuri haotice, uitînd parcă 
„a.b.c.“-ul fotbalistic. Așa s-au 
declanșat marile emoții spul
berate abia în penultima etapă. 
Și aici remarcăm o „subțiere” 
a randamentului unora dintre 
jucători (Mărculescu, Constanti- 
nescu, Turcu, Nistor, Lică și Ma
rian Popescu), o insuficientă 
forță de mobilizare, de autode- 
pășire în „momente-cheie”.

HANDBALIȘTII DE LA C.S.U.
GALAȚI DIN NOD ÎNVINGĂTORI

ÎN PORTUGALIA
LISABONA (Agerpres). — 

Echipa masculină de handbal 
C.S.U. Galati și-a încheiat tur
neul în Portugalia. întîlnind în 
orașul Amadora formația A- 
cademica. Handbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul 
de 30—25 (16—10).

TINERII BOXERI ROMÂNI 
ÎN MAROC

CASABLANCA (Agerpres).
— într-un meci internațional 
de box pentru echipe de ju
niori desfășurat la Casablanca, 
selecționata României a învins 
cu scorul de 6—4 formația 
Marocului. în cursul turneului 
lor în Maroc, boxerii români 
au evoluat și în cadrul unor 
meciuri demonstrative care au 
avut loc la Rabat și Ben- 
Sliemane.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Domenico Adinolfi. Meciul s-a 
disputat la Belgrad, în fata a 
30 000 de spectatori • Spaniolul 
Peiro Fernandez este noul cam
pion profesionist al Europei la 
categoria ușoară. în gala desfă
șurată la Zaragoza, el l-a în
vins prin k.o. în prima repriză 
pe belgianul Fernand Roelands 
• Boxerul american de catego
rie grea Ken Norton l-a învins, 
la San Diego, prin k.o. în repri
za a 10-a. pe Larra Middleton.

CICLISM • Pe velodromul din 
Recourt. (în apropiere de Liege) 
s-a încheiat C.M. (juniori). în 
proba de urmărire pe echipe : 
1. R.D. Germană 4:41,88. 2. Ita
lia 4:50,55. în proba de viteză : 
1. Hesslich (R.D.G.) ; 2. Kuschy 
(R.D.G.) Competiția pentru 
amatori dotată cu premiul „Wil
helm Tell” a continuat cu etapa 
a 5-a (Kussnacht — Engelberg» 
146 km) în care victoria a reve
nit vest-germanului Paltian în 
3 h 38:17,0. în clasamentul gene
ral conduce italianul Ceruti. ur
mat la două secunde de elveția
nul Bruno Walter.

FOTBAL • „Cupa Europei

Fază din meciul Sportul studențesc — F.C.M. Reșița (8—1), după 
ce cu o etapă înainte reșițenii ciștigaseră la Satu Mare! Un 

exemplu tipic de inconstanță a echipelor divizionare A.
Foto : I. MIHÂICĂ

• F.C. ARGEȘ — ALERTA ÎN 
FINAL. Pînă în etapa a 28-a, a- 
cestei formații nu-i putem re
proșa prea multe, avînd în ve
dere că și aici F. Halagian și
T. Dima sînt pe drumul unei 
reîmprospătări de efectiv. Adău
gind desele accidentări ale titu
larilor (Dobrin, Mustățea, Dumi
trescu, Cîrstea, Jercan. Olteanu) 
care au afectat sincronizarea 
compartimentelor, vom găsi și 
partea obiectivă a motivărilor 
unor slabe comportări. Șocul 
psihologic s-a declanșat pe ul
timii metri ai campionatului, ca 
urmare a neîndeplinirii baremu
lui de puncte oferit de favorabi
lul program de acasă. întîi a a- 
vut loc semieșecul cu Sportul 
studențesc, după care au urmat 
două „upercuturi” administrate 
de C.F.R. Cluj-Napoca și Uni
versitate Craiova ! în total arge
șenii au cedat acasă nouă puncte 
și au adus de afară șapte. „Bă- 
trînii” ca și tinerii, utilizați pe 
parcursul celor 34 de etape, pot 
să-și reproșeze destui de multe 
lucruri. Ce i-a lipsit lui F.C. Ar
geș : două aripi rapide, pene
trante, alături de care Dobrin 
mai poate fi o rampă de lansa
re a golurilor.

• JIUL — ETERNA CURSA 
A... ȘALVARII. Minerii au avut, 
ce-i drept, unele sclipiri, auto- 
depășindu-se la Tg. Mureș, Satu 
Mare, Cluj-Napoca (în fața am
belor echipe locale) și... oarecum 
la Craiova, de unde au agonisit 
șase puncte, pierzînd acasă. în 
schimb opt. Nimic nou în jocul 
echipei față de edițiile trecute, 
dar la urma urmei si salvarea 
de la retrogradare constituie o 
reușită. în mare măsură fiziono
mia jocului acestei formații a

MECKING, POLUGAEVSKI SI HORT 
CALIFICAȚI IN MECIURILE CANDIDAȚILOR

La capătul unei lupte acer
be, primul turneu interzonal 
din cadrul campionatului mon
dial de șah, cel desfășurat la 
Manila, a luat sfîrșit dumini
că. Nouă din cele zece parti
de ale ultimei runde au fost 
remize, inclusiv aceea dintre 
Gheorghiu și Mariotti. Marele 
maestru român a terminat la 
egalitate și întîlnirea amîna- 
tă din runda a 16-a cu fostul 
campion mondial Spasski.

Clasamentul final : 1. MEC
KING 13, 2—3. POLUGAEVS
KI și HORT 12‘/2, 4. Țeșkovski 
12, 5—6. Liubojevici și Ribli 
IIV2. 7—9. Balașov, Panno și 
Kavalek IOV2, 10—13. Gheor
ghiu. Spasski, Uhlmann și Ma
riotti 10, 14. Quinteros 9, 15. 
Browne 8V2, 16- Torre 7, 17.
Biyasas 6. 18—20. Harandi, 
Tan și Pachman 5 p.

Primii trei clasați s-au ca
lificat în etapa meciurilor can- 
didatilor.

Centrale" a fost cîștigată de 
Wacker Innsbruck care a învins 
în partida retur pe Velej Mostar 
cu 3—1 • Jucînd în S.U.A., Di
namo Kiev a întrecut cu 4—1 se
lecționata St. Louis (S.U.A.). 
Pentru învingători au marcat 
Buriak (2). Onișcenko si Blohin. 
In meciul următor Dinamo Kiev 
va juca la Washington cu Bo
russia Monchengladbach (R.F.G.) 
o în meci amical la Pekin : 
Sel. orașul Pekin — Sel. ferovia
ră a R.S. Vietnam 2—0 a Echipa 
poloneză Motor Lublin a dispus 
la Phenian de o selecționată lo
cală cu 2—1.

MOTO ® învingătorii circuitu
lui de la Francorchamps (Belgia) 
în cadrul C.M.: 50 cmc : Herbert 
Rittberger (R.F. Germania), pe 
„Kreidler” ; 125 cmc : Angel
Nieto (Spania) pe „Bultaco” ; 
250 cmc : Walter Villa (Italia) 
pe „Harley Davidson”; 500 cmc 
J. Wiliams (Anglia) pe „Suzuki”.

NATAȚIE • în prima zi a 
turneului de polo de la Antibes: 
Belgia — Danemarca 4—4 ; Aus
tria — Elveția 10—1: Franța — 
Tara Galilor 10—5. 

fost imprimată de trio-ul Mul- 
tescu-Roznai-Moldovan.

• POLITEHNICA IAȘI — VER
TIGINOASA ROSTOGOLIRE. For
mația din Dealul Copoului a a- 
vut cel mai contradictoriu drum 
în campionat. Revelație a sezo
nului de toamnă, în care a eta
lat un joc avântat. în continuă 
mișcare pe toată durata celor 90 
de minute și cu un registru teh- 
nico-tactic variat, echipa antre
nată de Ilie Oană și L. Anto- 
hie a gîfîit în mai toate jocurile 
returului. Mijlocul terenului (Si- 
mionov-Rornilă-Simionaș) s-a vlă
guit ; Nemțeanu, de asemenea ; 
Dănilă a rămas un nume ; im
petuosul Costca s-a poticnit la 
primul obstacol. A venit K.O.-ul 
aplicat de Dinamo, la Iași, și, 
în final, emoții mari pentru o 
echipă rostogolită de la locul 3 
la 13 !
• U.T.A. — UN EFORT DE 

„ULTIMA ORA". Arădenii par 
mai ușor de judecat. Ușor pen
tru că slaba comportare a a- 
cestora are legături cu trecutul 
campionat, cînd echpei i se în
trezărea o cădere, dar si cu seis
mele de ordin intim înregistrate 
la nivelul echipei și al condu
cerilor tehnice și administrative. 
Cum rezolvările n-au venit așa 
de repede, tensiunea a crescut 
și mai mult după eșecurile de 
acasă cu „U“ Cluj-Napoca și 
F.C. Olimpia, echipa s-a debu- 
solat și mai puternic. „Alb-roșii”,' 
pierzînd șapte puncte acasă, gă
sesc totuși... salvarea în două 
mari puncte aduse de afară, ca 
și în victoriile pe teren propriu 
în lata revelațiilor returului — 
Politehnica Timișoara si Sportul 
studențesc.

Stelian TRANDAFIRESCU

Cel de al doilea turneu in
terzonal va începe în cursul 

• acestei luni la Bienne (Elve
ția). Participă, printre alții: 
Petrosian Gheller, Tal, Kuz
min, Guliko (U.R.S.S.), Lar
sen (Danemarca), Portisch (Un
garia), Andersson (Suedia), 
Hiibner (R.F.G.), Byrnc și 
Rogoff (S.U.A.), Liberzon (Is
rael), Matanovici (Iugoslavia), 
Smejkal (Cehoslovacia).

TURUL CICLIST

AL FRANȚEI
Turul ciclist al Franței a continuat 

vineri cu desfășurarea etapei a 13-a 
(Font Romeu — Saint Gaudens, 188 
km), cîștigatd de francezul Regis 
Ovion în 4h 57:23. Cea de a 14-a 
etapa comportînd escaladarea vîrfu- 
rilor Portillon și Peyresourde din 
munții Pirinei, s-a disputat pe tra
seul St. Gaudens — Soulan (139 km) 
și a revenit belgianului Lucien van 
Irape în 4 h 20:50. Pe locul 2 a 
sosit olandezul Zoetemelk. Etapa a 
15-a disputata duminica între Sa-int 
Lary Soulan și Pau de-a lungul a 
199 km, a revenit italianului Wladi- 
miro Panizza cronometrat în 6 h 01:37.

Tricoul galben este purtat de bel
gianul Lucien van Impe, care este 
urmat la 3:18 de olandezul Joop 
Zoetemelk și la 9:27 de francezul Ray
mond Delisle. Poulidor (Franța) se 
menține pe locul 4 la 11:42. Fostul 
lider din prima parte a cursei, bel
gianul Freddy Maertens, ocupa lo
cul 9 la 14 : 08.

DINAMO ZAGREB, 
ÎN CUPA U.E.F.A,

Aseară s-a încheiat campionatul 
de fotbal al Iugoslaviei. Titlul de 
campioană a revenit echipei Par
tizan Belgrad (50 p) care a dis
pus în deplasare de Olimpia Lju
bljana cu 1—0 (a marcat Bjeko- 
vici min. 90), urmată de Hajduk 
Split (49 p). Astfel, în C.C.E. va 
juca Partizan. în Cupa cupelor 
— Hajduk Split, în timp ce ad
versara echipei A.S.A. Tg. Mureș, 
în Cupa U.E.F.A. va fi formația 
Dinamo Zagreb.



ANTRENAMENTE TOT MAI INTENSE
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI

(Urmare din pag. 1) |-

U.R.S.S. PREZINTĂ LA 10.
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pentru canotaj. Și așa însă di
ficultățile sînt enorme, uneori 
insurmontabile.

Caiaciștii noștri sînt aici 
de joi seara, dar ei au și efec
tuat, pînă la ora transmisiei 
noastre, nu mai puțin de cinci 
antrenamente. Evident, aceasta 
ne demonstrează că au intrat 
rapid în ritmul normal al pre
gătirilor. „Antrenamentele — 
ne-a declarat Nicolae Navasart 
— au loc la volumul și inten
sitatea stabilite anterior. Apa 
este caldă și întrucîtva asemă
nătoare cu aceea de la Vidra- 
ru, lacul unde s-au pregătit o 
vreme sportivii noștri". Cu aju
torul bicicletelor, antrenorii ur
măresc de pe mal antrenamen
tele și dirijează eforturile. Din 
păcate, vîntul suflă din direcții 
diferite. într-o ședință de an
trenament bate din trei-patru 
direcții, cu intensități variabi
le. Acest lucru creează proble
me. Dacă va sufla din lateral, 
atunci vor 
vantajate și culoare dezavanta
jate. Toată lumea speră 
direcția lui — în timpul între- 

fie ori din față, 
adică să însemne 
fie un

exista culoare a-

ca

cerilor — să 
ori din spate, 
fie un aliat, 
comun.

Canotorii —
au la dispoziție două 
pentru dus și două pentru în
tors. Din păcate, nu există po-

adversar

fete și băieți — 
culoare

WASHINGTON. Așa cum am anunțat, reprezentativa mas
culină de handbal a României întreprinde — inaintea Jocuri
lor Olimpice — un turneu amical de pregătire in S.U.A. 
Prima partidă s-a disputat la Washington, in compania selec
ționatei Statelor Unite. în fața unui mare număr de spec
tatori, echipa română a făcut dovada înaltelor sale calități, 
reușind un joc deseori aplaudat. Handbaliștii campioni mon
diali și-au întrecut net partenerii: România — S.U.A. 26—14. 
S-a remarcat întreaga echipă și in mod deosebit Cristian 
Gațu, Ștefan Birtalan și Cornel Penu.

Următoarele jocuri ale handbaliștilor 
vor desfășura in orașele Philadelphia 
echipa României va reveni la

pe parcurs 
observații),

sibilitatea opririi 
(pentru sfaturi sau 
deoarece din urmă vin alte și 
alte ambarcațiuni și o oprire ar 
putea produce un veritabil 
„embouteillage". Antrenamente
le — indiferent de condiții — 
au loc zilnic, cu intensitate ridi
cată, după formula obișnuită: 
trei ședințe și o jumătate de zi 
pauză în 48 de ore. Antrenorul 
Sergiu Zelinschi ne spunea : „E- 
xistă dorința generală pentru o 
bună comportare, evidentă în 
însuflețirea cu care toată lumea 
fără excepție, participă la efor
tul pregătirilor finale.*La fete 
nu au intervenit modificări in 
componența ambarcațiunilor. Pî
nă acum s-a lucrat numai cu 
barca de opt, iar de luni se va 
trece și la pregătirea celei de 
patru".

Sporturile pe apă au o pro
blemă dificilă: transportul la 
locul de antrenament. O cursă

TUR DE ORIZONT OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

valoare și nu este exclus ca 
dintre ei să se aleagă laurea
tul. Cu siguranță, însă, că mai 
ales sportivii din Uniunea So
vietică, între care se remarcă 
A. Mitrofanov, campionul euro
pean de la București în 1975, 
vor constitui parteneri de în
trecere care vor 
șanse, să răct™

experiență prin ma- 
curaj, prin fermitatea 

său, prin puterea 
ieșită din comun, 
produce la Mont- 
se cheamă o sur-

Montreal.

români in S.U.A. se 
și Princeton. Apoi,

2 z? căuta, cu 
e __ _ răstoarne calculele.

Referitor la cealaltă probă 
de pușcă liberă, 60 f c, nu pu
tem avansa decît pronosticuri 
foarte vagi. Istoricul probei re
levă deseori în marile compe
tiții rezultate care au fost co
tate la vremea potrivită drept 
mari surprize. Așa a fost și la 
Miinchen, cînd necunoscutul Ho 
Jun Li (R.P.D. Coreeană) a 
cîștigat titlul olimpic cu 599 p, 
și tot așa, cînd juniorul nos
tru Mircea Ilca a devenit cam
pion european în 1975. Deci 
s-ar putea ca și la Montreal 
elementul surpriză să fie acela 
care să apară... ca un fapt nor
mal!... Totuși, în acest context, 
Nicolae Rotaru se aliniază la 
al cincilea start olimpic al său 
cu șansa marii sale experiențe 
de concurs, cu atu-ul locurilor 
V, IV și III ocupate la trei 
precedente Olimpiade, cu con
știința acelui ,,600 din 600“ re
alizat, în primăvară, la Tunari. 
Șanse are și celălalt reprezen
tant al nostru în probă Ghcor- 
ghe Vasilescu, realizatorul u- 
nei serii constante peste 595 în 
acest an, fapt care poate în
semna o trambulină pentru un 
eventual — și posibil — 599 p 
în Canada.

Tot prin prisma duelului 
europcano-american trebuie an
gajată și discuția asupra pro
belor de talere. Campionul 
mondial din 1975 la trap, ca
nadianul J. Primerose, are de 
astă dată nu numai șansa de 
a concura acasă, pe un poligon 
bine cunoscut, ci și avansul 
unui loc I ocupat în luna apri
lie, la Campionatele internațio
nale ale Mexicului, în compania 
unor trăgători renumiți cum 
sînt cei cubanezi (V. Ruben, 
F. Castrillo), americani (D. Car- 
lysle sau J. Clemmons — au
tor și al unui rezultat de 199/200 
t la „Internaționalele" Româ
niei, din luna iunie) și mexi
cani. Dintre europeni, france
zul M. Carrega și italianul A. 
Scalzone par a avea ceie mai 
multe șanse în încercarea de 
contrabalansare a adversarilor 
lor de peste Ocean. La skcet, 
un ușor avantaj de partea spor
tivilor de pe vechiul continent, 
ai căror primi soliști sînt, prin
tre alții, sovieticul I. Turanov, 
campion mondial la Thun, po
lonezul W. Gawlikowski. dane
zul K. Rassmusen, englezul G. 
Neville și alții. La aceasta pro
bă reprezentantul nostru, Adal
bert Oster, se află, după Cam
pionatele europene de la Brno, 
din luna mai (unâe a cîștigat 
o neașteptată medalie de bronz), 
la cea de a doua participare 
la o întrecere de mare impor
tanță. Considerăm însă că spor
tivul timișorean poate suplini

. lipsa de 
rele său 
caracterului 
sa de luptă 
Oster poate 
real ceea ce 
priză plăcută, adică o clasare 
fruntașă.

La pistol precizie, șansele 
noastre par minime. Compa- 
rînd rezultatele înregistrate a- 
nul acesta în toate concursurile 
internaționale de marcă cu cele 
realizate de el (cel mai bun : 
565 la Belgrad). Dan Iuga s-ar 
situa departe de podiumul 
olimpic. Pe hîrtie... Poate toc
mai asta să-i dea calmul nece
sar unei surprize. „Preci- 
ziștii" din R. D. Germa
nă (H. Volmmcr), Uniunea So
vietică (G. Zopolskih, G. Kosih), 
Cehoslovacia (I. Nemethy) au 
tras regulat în jurul a 570—575 
p. în schimb, pistolul viteză, 
întrecere la care vom fi repre- 
zentați de Corneliu Ion și Ma
rin Stan, ne poate aduce chiar 
satisfacția supremă. Cei doi 
sînt componenți ai echipei 
campioane mondiale, s-au si
tuat permanent în prim-planul 
ultimelor concursuri și au obți
nut rezultate de valoare mon
dială. La această spectaculoasă 
probă a tirului, pretendenții la 
medalii (de astă dată europenii 
nu au contracandidați...)' sînt și 
numeroși și de valoare ridicată. 
La Montreal se vor întîlni po
sesorii unor palmaresuri im- 

. presionante. Printre aceștia fi
gurează vest-germanii A.' Radke 
(campion mondial la Thun) și 
H. Weisenberger (al doilea cla
sat la aceleași C.M. !), sovie
ticii V. Torșin și M. Zubko, 
polonezul J. Zapedski. ceho
slovacul V. Hurt, H. Jark- 
zac (R. D. Germană) etc. Cu 
atît mai îmbucurător ar fi ca, 
în această companie de mari 
campioni, tirul nostru și, prin 
el, sportul românesc, să obțină 
noi afirmări...

durează 
nute și 
că loturile au de efectuat de 
cîte patru ori pe zi acest în
delungat și obositor drum. Difi
cultățile sînt, însă, pentru toată 
lumea aceleași.

Halterofilii și-au instalat car
tierul general al pregătirilor la 
arena Villery. Este o sală foar
te bine utilată, cu 18 podiumuri. 
Dragomir Cioroslan lucrează în 
comun cu halterofilii polonezi. 
Antrenorul Lazăr Baroga este 
mulțumit de modul cum s-a a- 
comodat elevul său cu noile 
condiții de pregătire. Speră să 
obțină în concurs 320 kg, cît a 
realizat la ultimul antrenament 
din țară (140 kg+180 kg).

Alți sportivi, antrenori și teh
nicieni și-au sărbătorit aici, la 
Montreal, ziua de naștere: Ste- 
lian Petrov, Maria Navasart și 
Dionisie Tepșan.

Desigur că evenimentele care 
se produc în tabăra noastră în 
24 sau 48 de ore sînt mult mai 
numeroase decît poate cuprinde 
reporterul în puținele rînduri 
ale unei corespondențe. Ne vom 
strădui, în zilele următoare, să 
vă aducem la cunoștință alte 
aspecte ale activității intense de 
pregătire din tabăra „tricolori
lor", să vă sugerăm dorința lor 
aprigă de a se autodepăși 
confruntările pe care le 
prilejui Olimpiada canadiană.

aproximativ 40 de mi- 
nu trebuie omis faptul

în 
va

Una din atracțiile apropiatei 
ediții a J.O. o vor constitui, ca 
și la edițiile precedente, evo
luțiile reprezentanților Uniunii 
Sovietice. Aflindu-se pe prime
le locuri ale ierarhiei mondiale 
la majoritatea celor 21 de dis
cipline cuprinse în programul 
Olimpiadei de Ia Montreal, 
sportivii sovietici sînt conside
rați pe bună dreptate drept 
principali protagoniști ai aces
tei mari competiții sportive.

Recent s-a anunțat că delega
ția olimpică a Uniunii Sovieti
ce va cuprinde un număr de 
522 de sportivi și sportive, care 
vor evolua la 20 din cele 21 de 
discipline olimpice. Reprezen
tanții U.R.S.S. vor absenta doar 
de la startul. turneului olimpic 
de hochei pe iarbă ! Tot cu 
acest prilej, un purtător de cu- 
vint al Comitetului olimpic al 
U.R.S.S. a declarat că sînt spe
ranțe ca sportivii sovietici să 
obțină la Montreal 50 de me
dalii de aur, 27 de argint și 22 
de bronz, ceea ce dă un total 
de 99 de medalii, adică tot ati- 
tea cîte au adus delegația 
U.R.S.S. pe primul loc al clasa
mentului neoficial pe medalii 
la J.O. de la Miinchen.

Cele mai mari șanse există 
la atletism, unde alături de în
vingătorii de la Miinchen 
(Borzov, Avilov, Sanoev, Faina 
Melnik și alții) vor lua startul 
noi vedete ale atletismului mon
dial ca Valentina Ghcrasimova 
(800 — 1:56,0), E. Selik (5000 
m — 13 : 17,2), I. Sedih (ciocan 
— 78,86 m), I. Prohorenko
(prăjină — 5,53 m), S. Seniu- 
kov (înălțime — 2,26 m); Ta
tiana Kazankina (1500 m — 
3 : 56,0). De asemenea, haltero
filii, avindu-i în frunte pe Va
sili Alekseev, David Rigest și 
Alekondr Voronik ; boxerii,

„Copilul-minune" al muzicii ușoare canadiene, Rene Simard 
(13 ani repetă de zor cintecul de bun sosit pe care-l va inter
preta in Satul olimpic în fața sportivilor din toate colțurile lumii

CONCURS ATLETIC LA 
MONTREAL. în vederea veri
ficării cît mai temeinice a ins
talațiilor Stadionului Olimpic, 
recent a avut loc la Montreal 
un concurs atletic la care au 
luat parte sportivi din Kenya, 
Etiopia. Australia și Canada. 
Iată cîteva dintre cele mai bu
ne rezultate : masculin, 5000 m 

— J. Ngenon (Kenya) 13:20,6; 
M. Yohannes (Etiopia) 13:21,4;

COMENTARIUL ZILEI
(Urmare din pag. I)

ternaționale, la care iau parte 
și delegați 
conducerea 
organisme i 
comisiilor
Tehnicienii 
de o bună i. 
țiile internaționale, mulți dintre 
ei avind șanse să fie realeși 
sau nou aleși in organismele 
prestigioase ale forurilor spor
tive internaționale.

La Montreal a sosit zilele 
acestea și un grup de reprezen
tanți ai federațiilor sportive din 
R.P. Chineză, care vor pârtiei-/ 
pa la congresele unor federații 
internaționale.

Sediul delegației noastre, în
frumusețat cu obiecte de arti
zanat românesc, este unanim 
admirat. Aci este o atmosferă 
de lucru remarcată de vizita
torii străini. Programele de an

i români, aflați in 
unora dintre aceste 
internaționale și a 
lor de specialitate, 
români se bucură 

apreciere in federa-

trenament, teoretic și practic, 
controalele medicale și masaje
le, ca și momentele de destin
dere sînt planificate, la fiecare 
ramură de sport.

Revista „Sport în România" 
(in limbile engleză și franceză"), 
precum și broșura de prezen
tare a candidaților olimpici ro
mâni (de asemenea bilingvă) 
sînt foarte solicitate la Centrul 
de presă de la complexul Des
jardins, unde — pînă duminică 
— fuseseră înregistrați peste 
4000 de ziariști din presa scri
să și audio-vizuală.

La centrul principal de presă, 
deschis zi și noapte, se află 
sute de telefoane și posturi 
telex, în legătură directă 
lumea întreagă. Sperăm ca 
aici să vă putem transmite 
curind vești bune și foarte 
bune despre evoluția sportivi
lor noștri la această mare săr
bătoare a sportului mondial.

200 m — M. Mash (Canada) 
20,9; 400 m — Ric Mitchell 
(Australia) 45,7; femei, 200 -m — 

x Raelene Boyle (Australia) 22,6.
SCHIMBĂRI ÎN LOTUL R.D. 

GERMANE. In ultimul moment 
se anunță că au fost selecțio
nați. în lotul ateltic al R.D.G.: 
Udo Bayer (greutate—■ 21,12 m), 
H. Lauterbach (înălțime — 
2,23 m) și J. Pfeiffer (100 m). 
Ultimul îl înlocuiește pe E. Ray, 
accidentat. De asemenea nu 
vor participa la J.O. înotătoa- 
rea Barbara Krause, recordma
na mondială la 400 m. liber, 
precum și gimnasta Hannelore 
Zinke, ambele suferinde în ul
tima vreme și nerefăcute încă.

„MARELE PREMIU CICLIST 
AL QUEBEC“-ULUI. Această 
interesantă cursă ciclistă 
continuat cu etapa a IV-a, dis
putată pe traseul de la Mont- 
Royal, același pe care va avea 
loc nu peste multă vreme pro-

a
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Cea de a 78-a

printre care vom cita pe cam
pionul mondial Vasili Solomin 
și Rifat Rîskiev ; luptătorii, din 
rindurile cărora se evidențiază 
A. Șumakov și F. Mustafin, au 
certe șanse de a cuceri multe 
medalii. In delegația olimpică 
a Uniunii Sovietice sînt cuprin
se și ci te va din formațiile care 
vor lua parte la disputele pe 
echipe : fotbal, baschet, hand
bal, polo, volei. Dintre ele se 
distinge formația feminină de 
baschet care a cucerit de 13 ori 
titlul de campioană europeană 
și de cinci ori pe cel de cam
pioană mondială. în fruntea ei 
se află uriașul pivot Uliana Se
menova (2,15 m).

Desigur că cele aproape 100 
de medalii olimpice nu cad 
doar în sarcina celor cîteva lo
turi pe care le-am citat pînă 
acum. Dintre sporturile la care 
reprezentanții Uniunii Sovietice 
se numără printre principalii 
favoriți vom mai cita, în primul 
rînd, gimnastica. La băieți mul
tiplii campioni Nikolai Andria
nov și Serghei Diamidov, iar la 
fete trio-ul Ludmila Turisceva, 
Olga Korbut și Neli Kim ar 
putea urca pe podium, evolu
țiile lor fiind așteptate cu mult 
interes, nu numai de public, ci 
și de specialiști. De asemenea, 
la pentatlon modern majorita
tea experților consideră că vic
toria în clasamentul general 
individual nu poate scăpa lui 
Pavel Lednev, după cum și în 
celălalt clasament, pe echipe, 
formația Uniunii Sovietice este 
și ea principala favorită.

La canotaj, caiac-canoe, tir, 
scrimă, călărie și judo șansele 
sportivilor sovietici sînt, de ase
menea, dintre cele mai mari, 
așa că este foarte posibil ca 
numărul de medalii propus să 
fie depășit.

•»
ba olimpică de șosea. Primul 
loc a revenit lui R. Szurkowski 
(Polonia) care a acoperit 100 km 
în 2 h 44 : 10,0. în același timp 
cu învingătorul au sosit Pik- 
kuus (U.R.S.S.) și Varonc (Ita
lia). în clasamentul general 
conduce olandezul Arie Has- 
sink, urmat la 5 secunde de 
sovieticul Pflckuus.

S-A ÎNCHEIAT SELECȚIA 
ATLEȚILOR ITALIENI. — Pe 
stadionul municipal din Torino 
s-au terminat întrecerile cam
pionatelor de atletism ale Ita
liei, ultima și cea mai impor
tantă verificare a candidaților 
olimpici. Iată rezultatele: mas
culin, înălțime — Bianchi 2,22 m; 
200 m — Menea 20,5; 110 mg. 
— Buttari 13,7; 1500 m — Fon- 
tanella 3:42,5; 400 m — Di Gui
da 46,2; triplu — De Vicentis 
16,40 m; feminin, înălțime — 
Sara Simeoni 1,90 m; 400 m — 
Erica Rossi 54.2; 1500 m — Ga
briella Doria 4:26,9.

RECORD MONDIAL IN ME
CIUL ATLETIC FRANȚA — 
U.R.S.S. în cea de a doua zi 
a meciului Franța — Uniunea 
Sovietica, atletui Aleksandr Ba- 
rișnikov a stabilit un nou re
cord mondial la aruncarea gre
utăți cu 22,00 m (v.r. 21,85 — 
Terry Albriton). Scorurile ge
nerale: U.R.S.S. — Franța
128—83 (m) și 87—47 (f).

FRANK SHORTER CONCU
REAZĂ NUMAI LA 
TON. La unul din 
concursuri de verificare ale at- 
leților americani, Frank Shor
ter, campion olimpic la mara
ton la ultima ediție a J.O. a 
realizat un timp slab în proba 
de 10 000 m (29:04,50). în fața 
acestei situații el a anunțat că 
renunță la participarea 
10 000 m, urmînd să-și 
centreze eforturile doar 
pra cursei de maraton, în care 
speră 
titlu

A SĂPTĂMÎNII

MARA- 
ultimele

sa la 
con- 
asu-

să obțină și al doilea 
olimpic.

Sesiune a

olimpice, de la Atena, la Ottawa 

olimpice la Mont-Royaf

C.I.O., la Montreal

KWWWWWWWț*

I

Sosirea flăcării

Sosirea flăcării

Deschiderea celei de a 21-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară, la Montreal

încep probele olimpice de baschet, box, fotbal, haltere, 
handbal, hochei pe iarbă, gimnastică, pentatlon modern, 
ciclism, canotaj, tir, înot, polo, volei.
Aprinderea flăcării olimpice în rada portului Kingston (unde 
vor avea loc probele de yachting)
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