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SÎMBĂTĂ ÎNCEPE CEA DE A XXI a EDIȚIE A J. O.
Echipajul clubului Voința Brașov studiind harta înainte de pleca
rea pe traseu Foto : G. ION

IN AȘTEPTAREA STARTULUI, ANTRENAMENTE Șl ÎNTÎLNIRI 
DE VERIFICARE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

9

întrecerile organizate in masivul Piatra (raiului

0 EXCELENTĂ PROPAGANDĂ
@ La Acadie, trăgătorii se acomodează cu particula

ritățile poligonului ® Floretiștii socotesc Montrealul un 
teren favorabil O Meciuri ale poloiștilor noștri cu Ca
nada, R.F. Germania și Australia

MONTREAL, 12 (de la tri
misul nostru). Putem spune, în 
termeni adecvați activității 
noastre sportive, că am intrat 
în „linie dreaptă". La sfîrșitul 
acestei săptămîni (mai exact 
sîmbătă), pe Stadionul olimpic 
din Montreal se va desfășura
— fastuoasă, fără îndoială — 
ceremonia de deschidere a ce
lei de a XXI-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de vară. Sporti
vii simt cel mai bine această 
apropiere, din sîrguința, ambi
ția, uneori chiar ardoarea cu 
care-și desăvîrșesc pregătirea 
degajîndu-se marea lor dorință 
de a se prezenta la startul 
competiției în plenitudinea for
țelor, în formă sportivă ma
ximă.

Și ritmul de lucru al celor 
peste 5000 de reporteri s-a în
tețit. Cursele lor pe bazele 
sportive de la Acadie, Maurice 
Richard. Saint Michel, Bazinul 
Olimpic. Claude Robillard, 
Maisonneuve și celelalte sînt 
tot mai dese și tot mai pe larg 
sînt oglindite în coloanele zia
relor de pretutindeni gîndurile 
și speranțele concurenților, 
munca lor — adeseori, titanică
— pentru cîștigarea unei zecimi 
de secundă, a unui centi
metru, a unui plus de vigoare, 
de precizie.

Ne integrăm de dimineața 
pînă seara în acest du-te-vino, 
culegem informații, stăm de 
vorbă cu sportivii noștri și cu 
partenerii lor, încercăm să vă 
transmitem noutăți, ceva din at
mosfera de aici, din orașul 
olimpic.

La ceva mai bine de un ma
raton... distanță de Montreal se 
află poligonul Acadie, construc
ție nouă, modernă, cu 85 de 
linii de tragere pentru pușcă 
și pistol liber și patru stan
duri pentru pistol viteză și ta-

MONTREALUL LA PRIMELE APLAUZE
La Montreal continuă să 

plouă. Canalul special al tele
viziunii canadiene rezervat da
telor meteorologice anunță în 
permanență pe ecrane modifi
cările și previziunile pentru 
orele care vin. Prognozele sînt 
aproape exacte. în Satul olim
pic aleile sînt acum mai go
lașe din cauza ploii persisten
te, în schimb cunosc un mare 
aflux căile de acces spre au
tobuzele care transportă spor
tivii la centrele de antrena
ment. La adăpostul umbrelelor 
și al pelerinelor de ploaie fe
tele și băieții noștri, fără ex
cepție, pleacă spre sălile de 
antrenament puse la dispoziție 
de gazde. La locurile de con
curs propriu-zise nu are însă 
nimeni drept de intrare.

Delegației noastre în Satul 
olimpic s-au alăturat acum și 
gimnastele, care s-au antrenat 
cîteva zile în afara Montrea- 
lului, în compania prietenelor 
lor canadience. După cum era 
de prevăzut, Nadia Comăneci 
este asaltată la telefon din 
toate părțile : din redacții, din 
studiouri. Aparate portative 
ale televiziunii s-au deplasat 
la porțile delegației române. 
Mica vedetă a gimnasticii 
noastre — care sperăm să de
vină de săptămîna viitoare 
una din marile stele ale gim
nasticii olimpice și mondiale 
— este amabilă și dezarmantă 
în același timp prin naivitatea 
ei. Unul din ziariștii străini ne 
întreabă dacă într-adevăr a- 
ceastă fetiță este campioana 
absolută a Europei. îi confir
măm zîmbind, fotoreporterul 
sud-american pare dezarmat 

lere. Funcționalității sale, situa
te la un înalt nivel, i se adaugă 
și amplasarea odihnitoare, într-o 
mare de verdeață. Dar, fie că 
în febra ultimelor pregătiri 
sportivii devin greu de mulțu
mit, fie că într-adevăr există 
unele cusururi, concurenții se 
plîng de vîntul nestatornic — 
care îngreunează realizarea 
grupajelor, de faptul că pînă 
la ora 10 dimineața lumina cade 
lateral și, apoi, perpendicular 
pe ținte. Trăgătorii cu expe
riență reușesc însă să învingă 
neașteptatele dificultăți. Prin

Ieri a fost înălțată, sub cupola noii clădiri a velodromului olimpic, 
emblema oficială a Jocurilor,

tre ei și reprezentanții noștri. 
Afirmăm aceasta, întrucît la 
antrenamente au reușit cifre 
promițătoare. Ne referim la 
„viteziștii" Corneliu Ion și Ma
rin Stan și la pușcașii Nicolae 
Rotaru, Ștefan Caban și Gh. 
Vasilescu. Tînărul Adalbert 
Oster, participant la recenta 

și înregistrează cu aparatul 
său imagine după imagine...

De altfel, de astăzi, luni, a 
început în sala Forum din 
Montreal o mare demonstrație 
a celor mai valoroși glmnaști 
și gimnaste din 10 țări, printre 
care România, U.R.S.S., Japo
nia, S.U.A., R.D. Germană și 
Ungaria. Timp de două zile 
mari gimnaști ca Nadia Co
măneci, Olgă Korbut, Dan 
Grecu, Sawao Kato și alții își 
vor continua într-un fel antre
namentele în fața unui public 
spectator dornic pe de o parte 
să se familiarizeze cu acest 
sport și pe de altă parte să-i 
vadă la lucru In avanpremieră 
pe cei ce vor intra în concurs 
abia la 18 iulie. După exerci
țiile impuse pentru fete, des
fășurate luni, marți urmează 
exercițiile libere ale gimnaste
lor, iar miercuri concursul a- 
cesta demonstrativ programea
ză pentru băieți atît exerciți
ile impuse, cît și cele libere. 
In sala Forum nu se vor da 
note la aceste demonstrații, în 
schimb arbitrele și arbitrii din 
juriile olimpice de concurs 
vor fi la locurile lor și 
vor culege impresii necesare 
pentru aprecierea evoluțiilor 
oficiale. Iată deci un moment 
foarte important pentru candi
datele și candldații la meda
lii. Rămîne de văzut în ce 
măsură protagoniștii gimnas
ticii mondiale — inclusiv ’fe
tele noastre Nadia Comăneci,

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a) 

ediție a Balcaniadei, este entu
ziasmat de poziția poligonu
lui pentru talere. „Sper — ne 
spunea luni dimineață — să 
obțin aici cele mai bune re
zultate din cariera mea". De
canul de vîrstă al lotului, Ni
colae Rotaru, demonstra cu ar
gumente de luat în seamă că 
la probele de pușcă întrecerea 
va fi extrem de echilibrată, că 
pe distanța unui... punct se vor 
înșirui 8—10 concurenți. „Va 
cîștiga — conchidea experimen
tatul sportiv — acel concurent 
care va reuși să se acomodeze 
cel mai bine cu particularitățile 
poligonului, cu condițiile speci
fice momentului. Aș vrea să 
realizez un rezultat cît mai a- 
propiat de acel 600 de puncte, 
recordul meu la armă liberă, 
G0 focuri".

Telefoto : A. P. — AGERPRES
Un autocar cu însemnele olim

pice ne-a readus în Montreal. 
Am făcut popas într-una din 
sălile Universității, situată pe 
Bulevardul Montpetit. I-am gă
sit la lucru pe scrimeri. Orele 
de antrenament din acea zi își 
puseseră amprenta pe fețele 
lor. Antrenorii Vîlcea, Zilahi, 
Stelian și Mustață sînt spar- 
ring-partnerl și profesori. După 
fiecare exercițiu se apelează la 
videomagnetofon. Filmul relevă

Romeo VILARA
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TUR DE ORIZONT OLIMPIC - MONTREAL 76

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI 
ASPIRĂ LA PODIUMUL OLIMPIC

® Gimnastele sovietice, imbatabile in ultimii ani In marile intreceri 
pe echipe ® Gitta Escher va inlocui cu succes pe Karin Janz ? ® Pentru prima 
oară, in finalele pe aparate, doar cite două concurente dintr-o singură țară!

în mod tradițional, gimnas
tica este una din disciplinele 
olimpice care rețin in cel mai 
înalt grad interesul specialiști
lor, al sportivilor și, mai pre
sus de orice, al spectatorilor. 
Absența unor confruntări anua
le pe echipe, sub egida Fede
rației internaționale de gimnas
tică sau a altor foruri oficiale, 
face ca atît campionatele mon
diale cît și întrecerile olimpice, 
evident cele mai mari compe
tiții ale gimnasticii amatoare, 
să se bucure de fiecare dată 
de o atenție deosebită. Iar fap
tul că cele trei concursuri de 
gimnastică organizate în cadrul 
J.O. distribuie nu mai puțin de 
44 de medalii reprezintă un 
motiv in plus ca gimnastica să

PENTRU ORIENTAREA SPORTIVĂ
Dintre competițiile oficiale de 

orientare sportivă (prea puține 
la număr, după opinia noastră 
și privite cu oarecare dezinte
res de federația de specialita
te !), „Cupa munților", organi
zată la această a 19-a ediție a 
sa de asociația sportivă I.T.B. 
din Capitală, este una dintre 
cele mai atrăgătoare și presti
gioase. După ce a cuprins, în 
itinerariul ei, aproape întregul 
lanț muntos al țării, întrece
rea a poposit, Ia această ediție, 
în masivul Piatra Craiului. Da
torită activității organizatorice 
a unui mare animator de la 
I.T.B., inginerul proiectant Rolf 
Rail, fost sportiv de performan
tă, prezent la toate cele 19 edi
ții de pînă acum, „Cupa mun
ților" a reunit la start peste 200 
de sportivi din Capitală și din 
14 județe ale țării. Paralel — 
inițiată de secția sport și tu
rism a Consiliului Central al

In „Cupa Prietenia'1 la caiac-canoe (juniori)

fCHIPAJUL TITU-HAPEI ÎNVINGĂTOR 
ÎN FINALA DE CANOE DUBLU

De vineri pînă duminică 
după amiază, la Praga, pe cu
noscuta bază nautică de la 
Veslarski Ostrov s-au desfășu
rat întrecerile din cadrul „Cu
pei Prietenia" la caiac-canoe. 
Ediția din acest an a tradițio
nalei competiții a reunit spor
tivi juniori din 8 țâri : Ceho
slovacia, România, Uniunea So
vietică, Ungaria, R. D. Germa
nă, Bulgaria, Polonia și Cuba 
— un total de 130 de concu
rent!.

întrecerile, disputate după 
programul celor 11 probe olim
pice, au fost dominate autori
tar de echipele Uniunii Sovie
tice (6 victorii) și R. D. Ger
mane (4 victorii). Doar în’tr-o 
singură finală acestea au ra
tat primul loc și aceasta a fost 
proba de canoe dublu 500 m, 
cîștigată — după o cursă splen- 

fie socotită un sport de majoră 
însemnătate.

Chiar a doua zi după festivi
tatea de deschidere a Jocurilor 
Olimpice, sala Forum din Mont
real va reuni cele 12 echipe 
feminine care au obținut drep
tul de a-și disputa medaliile 
olimpice. După cum se cunoaș
te, șase dintre formațiile repre
zentative participă direct la 
J.O., pe baza rezultatelor înre
gistrate la ultima ediție a Cam
pionatelor mondiale de la Var
na, din 1974. Acestea sînt : 
Uniunea Sovietică, R.D. Germa
nă, Ungaria, România, Ceho
slovacia și Japonia. Celelalte 
șase competitoare au fost ne
voite să susțină meciuri de ca
lificare (unul pe teren propriu, 

U.G.S.R. — a avut loc și cea 
de-a V-a ediție a „Cupei* 
U.G.S.R.". Ultima zi de între
ceri, duminică, a fost rezervată 
unei alte manifestări devenite 
tradiționale : a opta ediție a 
„Cupei Consiliului municipal 
București al sindicatelor". Tra
seele stabilite de organizatori 
în această frumoasă dar deosebit 
de dificilă porțiune a Carpați- 
lor contribuie, indiscutabil, la 
cunoașterea mai aprofundată a 
acestui masiv, mai puțin frec
ventat de turiști.

Deosebit de îmbucurător este 
faptul că, alături de sportivi 
din zone cu tradiție (București, 
Sibiu, Brașov, Tg. Mureș etc.), 
la întreceri au fost prezenți, 
obținînd rezultate mai mult de- 
cît satisfăcătoare, reprezentanți

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

didă — de echipajul României, 
format din Gh. Titu și I. Ha- 
pei. Sportivii noștri au mai 
realizat un meritoriu loc II, 
prin canoistul Gh. Titu (la 
C 1—1000 m). Firește, în con
dițiile unor parteneri de între
cere cu o valoare evident su
perioară, poate fi remarcată și 
calificarea celor 8 echipaje în 
6 din finale, dar rezultatele ob
ținute în ultimele curse nu 
sînt de natură să satisfacă. în 
general, s-a constatat o dife
rență mare între valoarea du
blului Titu — Hapei și cele
lalte echipaje care ne-au re
prezentat la apest concurs. 
Dacă apreciem evoluția cano-

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare în pag. 2-3)

altul în deplasare), ale căror 
rezultate nu au fost însă luata 
integral în considerație de forul 
internațional. Astfel că, pentru 
prima oară, s-a instituit un con
curs suplimentar, desfășurat Iu 
Începutul lunii mai la Hamburg, 
și care a desemnat următoarele 
finaliste ale turneului olimpic S 
S.U.A., Bulgaria, Canada, R.F. 
Germania, Olanda, Italia.

Se știe că în cadrul între
cerilor olimpice se organizează 
trei concursuri distincte : pe 
echipe, individual compus și fi
nalele pe aparate. Disputa pa

Constantin MACOVEI
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fcONCURSUL DE ÎNOT „TRAVERSAREA LACURILOR" CAMPIONATELE i In reflector

PLĂCEREA DE A FACE SPORT...
Duminică la ora 9, în drep

tul ecluzei de la Bordei, s-a 
dat startul în tradiționalul con
curs „Traversarea lacurilor'*. 
Plecarea a fost în bloc. Adică, 
la pocnetul pistolului prof. 
Virgil Voinea au plonjat în apa 
lacului Floreasca și pionieri și 
înotători aflați în pragul pen
sionării. Invitația la această 
întrecere a fost adresată sim-

— Sîntem din provincie. Ne 
putem înscrie ?

— Desigur...
Plăcerea de a face sport a 

reunit, așadar, și înotători din 
Constanța, Cîmpina, Giurgiu, 
Amara etc., în trecere prin 
Capitală.

— Dumneavoastră ?
— Ovidiu Ionescu, antrenor 

la clubul Dinamo. Categoria

a lua startul, împreună cu alți 
zeci de înotători de toate vîr- 
stele, venit! la acest concurs 
intitulat simplu „Traversarea 
lacurilor", pentru plăcerea de 
a face sport.

Și acum cîștigătoril : premiul 
special al întrecerii : Denise
Mihăilă și Petre Ciomîrtan ; 
Categoria 7—10 ani : Gabriela 
Repanovici și Mugurel Nicula ;

Start in tradiționalul concurs de înot „Traversarea lacurilor". Foto : Dragoș NEAGU

piu : ,,Cine are plăcere să Iacă 
sport, duminică 11 iulie, să 
poftească"... Tot simplu s-au 
prezentat și competitorii.

— Dumneavoastră ? întreba 
un tînăr care întocmea, pe loc, 
listele lungi de înscriere.

— Sorin Mihai.
— La co categorie de vîrstă?
— 16—20 de ani.
— Mulțumesc. Dumneavoas

tră ?
— Valentin Mihai, răspundea 

tatăl lui Sorin.
—La ce categorie ?
— Peste 40...
Simplu — pentru plăcerea 

de a face sport — se rezolvau 
și celelalte lucruri. Bunăoară: 
In sacoșa mereu la îndemînă 
a soției va intra și ,.ținuta, de 
stradă" a matrițerului loan 
Enache de la Institutul de cer
cetări electronice (cat. peste 40 
de ani).

— Dumneavoastră? Conti
nuau să întrebe cei de la Clu
bul sportiv municipal Bucu
rești.

— Olga Lupu, se prezenta 
asistenta medicală de la Poli
clinica „12 septembrie".

— La ce categorie de vîrstă?
— 30—10 de ani...
O oră mai tîrziu, concurenta 

Olga Lupu avea să cîștige în
trecerea la categoria respecti
vă. Firește, spre bucuria soțu
lui, și a celor doi copii.

— Dumneavoastră ?

peste 40 de ani... împreună cu 
grupa mea de înotători !

— Dumneavoastră ?
— Voicu Rotaru. Dar nu 

despre mine este vorba, pre
ciza fostul rugbyst de la C.F.R., 
maestru al sportului. 11 înscriu 
pe fiul meu, Mihai Rotaru, ca
tegoria 8—10 ani.-

Și puștiul cobora în fugă 
malul lacului Herăstrău spre

cat. 11—15 ani : Denise Mihăilă 
și Mircea Marian : cat. 16—20 
ani : Daniela Hrisiu și Petre 
Ciomîrtan ; cat. 21—30 . ani : 
Alex. Bunea ; cat. 31—40 ani : 
Olga Lupu și Dominic Diaco- 
nescu ; cat. peste 40 ani : Do
rian Covaliuc și Malvina Laza- 
rovici.

Vasile TOFAN
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ai asociațiilor sportive sindicale 
din județele Brăila, Galați, Te
leorman, Vîlcea și altele. Co
piilor le-a fost rezervată între
cerea „Micii prieteni ai Cupei 
munților".

Rezultate tehnice. „Cupa 
U.G.S.R." : 1. Consiliul muni
cipal București al sindicatelor 
(Paula Chiurlea, A. Ichim, Gh. 
Neagoe), 2. Consiliul județean 
Cluj al sindicatelor, 3. Consiliul 
județean Harghita ; „Cupa mun
ților" (dotată eu trofeul Victor 
Măciucă) : 1. Asociația sporti

vă I.T.B. (Aurora Șișu, C. Chi
urlea, Gr. Ciocăzan), 2. A. S. 
„Dacia" București, 3. Voința 
București ; „Cupa Consiliului 
municipal al sindicatelor" : 1.
C.M.S. București (Paula Chiur
lea, A. Ichim, Gh. Neagoe), 2. 
I.T.B. I, 3. I.T.B. TI ; „Micii 
prieteni ai Cupei munților" : 1. 
Voința Brașov, 2. Clujeana Cluj- 
Napoca (la fete) si Voința Bra
șov (locurile I, II și III) la 
băieți. Notăm, în încheiere, 
sprijinul prețios pe care. l-au 
avut organizatorii din partea 
cabanierului Dumitru Vlad de 
Ia „Plaiul foii", concretizat în 
asigurarea unor condiții optime 
de hrană și cazare.

DE ATLETISM ALE |
JUNIORILOR III .
Sîmbătă și duminică la Ti- ■ 

mișoara s-a desfășurat Cam
pionatul republican al juniori- I 
lor de categoria a IlI-a. Con- | 
cursul, organizat foarte bine de 
gazdele timișorene, a adus la ■ 
start aproape 400 de tineri atleți I 
și atlete din toată tara. De sub- • 
liniat evoluțiile juniorilor de . 
la liceul N. Bălcescu Cluj-Na- I 
poca și Școala sportivă Olim- | 
pia Craiova, precum și apariția 
unor tineri talentati la Rădă- I 

-uți și Lugoj. Iată campionii •' I 
BĂIEȚI : 90 mg : M. Breaz ■ 
(Lie. N. B. Cluj-Napoca) 12,2, _ 
2 000 m : P. Zeredai (C.S. Satu- I 
Mare) 5:45,6 — record jun. III, I 
înălțime : F. Chivu (L.C.A. CI. 
Muscel) 1,88 m, greutate : I. I 
Stroe (Știința Moreni). 13,76 m. I 
suliță: N. Roată (Șc. sp. Brăi
la) 51.20 m, prăjină : S. Năescu . 
(Șc. sp. Ploiești) 3,80 m, 80 m: I 
C. Dediu (Șc. sp. Brașovia) 9,2 ■ 

1 000 m obstacole : V. Gagiu 
(L.C.E.A. CI. Muscel) 2:51,3, I 
5 ktn marș : M. Văituș (Șc. sp. | 
atletism) 14:40,8, 200 mg : M.
Breaz 26.8, disc : S. Korpoși ■ 
(Șc. sp. Mediaș) 54,10 m, cio- I 

can : I. Toth (Lie. I. Slavici I 
Arad) 45,50 m, 600 m: V. Gagiu 
1:28,9, lungime : B. SinghUer I 
(C. S. M. Suceava) 6,41 m, I 

4X80 m : Lit. N. Bălcescu CIuj- 
Napoca 37,1, FETE : disc : Doi- g 
na Simpălean (Șc sp. Cluj-Na- I 
poca) 30,92 m, lungime : Simo- • 
na Buciu (Sc. sp. Lugoj) 5,35, 
80 m : Irina Anania (Lie 2 Iași) I 
10,3, 600 m : Cristina Cojocarii | 
(Șc. sp. Olimpia Craiova) 1:35,5 

— record jun. III, 1 000 m : g 
Aneta Achim (Șc. sp. Galați) I 
3:00,0, 80 mg : Maria Vlăsceanu • 
(L.C.E.A. Cl. Muscel) 12,1 
suliță : Cristina Dobrinoiu I
(Muscel C'. Muscel) 33,60 m, I 
greutate : Silvia Comărniceanu 
(L.C.E.A. Cl. Muscel) 11,81 m, | 
înălțime : Doina Gheorghiu I
(C.S.M. Iași) 1,66 m — record ■ 
jun. Ill, 4X80 m : Școala spor- 
tivă Olimpia Craiova 41,3.

I. ZAMFIRACHE — 62,32 M ’ 
LA ARUNCAREA DISCULUI .
In cadrul concursului muni- I 

cipal desfășurat pe stadionul ■ 
Republicii, Ion Zamfirache 
(Dinamo) a aruncat discul la I 
62,32 m, a doua performanță | 
românească din toate timpurile. 
Alte rezultate : masculin : |
200 m : Cl. Suselescu (C.A.U.) | 
21.1 400 m: Suselescu 48,6, ■ 
triplusalt : A. Ghioroaie (Stea- 
ua) 15,56 m, feminin : 100 m : I 
Doina Ciolan (Steaua) 12,0, | 
lungime ; Dorina Cătineanu 
(C.A.U.) 6.25, greutate: Miha- g 
ela Loghin (C.A.U.) 18,56 m. I
(Nicolae D. Nicolae — coresp.). I

TERȚETUL CAR 
„LA REVEDERE!"

1-* ncheiem serialul retros
pectiv al Diviziei A. 
scoțîntl la lumină ulti
mele trei echipe din cla

sament, retrogradatele.
Așadar, pe locurile 16, 17 și 

18, F.C. Olimpia Satu Mare, 
C.F.R. Cluj-Napoca și „U“ Cluj- 
Napoca.
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HIPISM „U PENTRU fAVORITI

loto-Pronosport informează
LA 18 IULIE. O NOUA

TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES

Se atribuie : autoturisme
Dacia 1300 și Skoda S 100, 
excursii în U.R.S.S., R.P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R.D. 
Germană, Nordul Moldovei și pe 
litoralul Mării Negre, bani 
(câștiguri fixe și variabile).

Rețineți ! Variantele de 15 lei 
participă la toate extragerile. 

CONCURSUL PRONOSPORT 
„OLIMPIC 1976“

Cu prilejul Jocurilor Olimpi
ce de vară ce se desfășoară 
la Montreal (Canada) A.S. Loto- 
Pronosport organizează un in
teresant concurs Pronosport de
numit „Olimpic 1976“. Progra
mul concursului este axat pe 
meciurile din grupele prelimi
nare ale turneului olimpic de 
fotbal, întilnirile desfășurîn- 
du-se între 18—23 iulie. Vînza- 
rea se închide sîmbătă 17 iulie 
1976.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de astăzi are loc la Bucu
rești, în sala Clubului Dinamo 
din șoseaua Ștefan cel Mare, 
cu începere de la ora 17,45. în 
continuare va rula un film ar
tistic.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO

EXPRES DIN 7 IULIE 1976
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 

1 variantă 25% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 1,75 a 25.719 lei ; 
cat. 3 : 7,30 a 6.105 lei ; cat. 4 : 
26,20 a 1.718 lei ; cat. 5 : 84,75 a 
531 lei ; cat. 6 : 3.102,60 a 40 lei.

Report la categoria 1 : 398.760 
lei.

EXTRAGEREA a H-a : Catego
ria A : 1 variantă 25% (autotu
rism Dacia 1300) ; categoria B : 
3 variante 25% a 14.361 lei șl 1 
variantă 10% a 5.744 lei ; cat. C : 
34,75 a 1.405 lei ; cat. D : 1.634,35 
a 60 lei.

Report la categoria A : 351.738 
lei.

AMBELE EXTRAGERI : Catego
ria E : 85.20 a 200 lei ; cat. F : 
2.054.20 a 40 lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ au 
revenit particlpanțllor ALEXAN
DRU MIRON din București (la ca
tegoria 1) șl ION CALINOIU din 
Hm. Vîlcea (la categoria A).

Programată cu o săptămînă îna
intea Derbyului, reuniunea de du
minică a captat — ca întotdeauna 
— într-o măsură redusă atenția 
celor ce frecventează cîmpul nos
tru de curse. Independent de o 
asemenea remarcă, programul zi
lei a fost bine alcătuit și. deși 
n-a cuprins elemente de prim or
din, a oferit probe echilibrate și 
sosiri interesante. Performanța zi
lei i-o atribuim lui Rondo, care, 
după ce driverul său Oană, a 
produs destule emoții suporteri
lor săi, a învins în ultimul fuleu 
pe Rulota. Tot în acest gen a re
coltat victoria Tîrzior față de Pa
rada și Haiducel — foarte bine 
condus de aprantiul debutant Ion 
T. Nicolae — în dauna lui Pasare
la. Alte surprize : Al. Nacu a 
cîștigat. de data asta, cu Iola, la- 
noș Moldoveanu cu Marțian și

C. Iorga cu Fundv. Tn schimb, 
asistența a fost indispusă de com
portarea iepei Hoda. Și, pe bună 
dreptate, deoarece, deși saltul ei 
de valoare nu depășește baremul 
prevăzut de regulament, n-a co
respuns deloc cu evoluțiile ante
rioare.

REZULTATE TEHNICE : cursa 
I — Romila (M. Ștefănescu) 48.2, 
Rameca, simplu 5, ordine 9 ; 
cursa n — Marțian (I. Moldovea
nu) 44,3, Hilmed, simplu 17, event 
34. ordine 224 : cursa III — Hoda 
(N. Ion) 32,5, Ronica, Galen, sim
plu 7, event 159, ordine 18, ordine 
triplă 232 ; cursa IV — Haiducel 
(Ton T.N.) 29.7, Pasarela, simplu 
6, event 93. ordine 22 ; cursa V 
— Lavanda (D. Arsene) 30, Răs- 
lin. Poznaș, simplu 5, event 23, 
ordine 32, ordine triplă 1.18 ; cursa

ECHIPE ROMÂNEȘTI DE
în această perioadă, mai multe 

echipe de handbal românești în
treprind turnee peste hotare.

• Divizionara A masculină Ști
ința Bacău a susținut mai multe 
jocuri amicale în Siria. Handba- 
liștii băcăuani, antrenați de prof. 
M. Pintea, au încheiat turneul 
neînvinși. Ei au obținut următoa
rele rezultate : 29—25 cu Selecțio
nata Damascului, 32—15 cu Selec

HANDBAL - PESTE HOTARE
ționata orașului Hama,»33—13 cu 
Selecționata orașului Homs și 
18—14, la Damasc, cu reprezentati
va Siriei. Cei mai buni jucători 
ai echipei au fost Iosif Boroș 
(32 goluri). Ștefan Deacu (21 de 
goluri) și Neculai Voinea (18 go
luri) .
• Zilele trecute a plecat în Un

garia echipa feminină Confecția 
București, care va participa la un 
turneu organizat la Budapesta.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W
| NOU! SUPLIMENTĂRI DE LOCURI | 
| LA ODIHNĂ PE LITORALUL MĂRII NEGRE f

I | 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 n/t | 
i la transportul pe C.F.R. publiturism |

VI — Iola (Al. Nacu) 31,9, Frîu, 
simplu 8, event 76, ordine 18, tri- ■ 
piu cîștigător 357 ; cursa VH — I 
Rondo (I. Oană) 29.8. Rulota, Ori- I 
on. simplu 2, event 23, ordine 8, 
ordine triplă 103 ; cursa VIII — ■ 
Tîrzior (Gr. Nica) 29,8, Parada, I 
simplu 14, event 37, ordine 431, I 
triplu câștigător 457 ; cursa IX — 
Fundy (C. Iorga) 43,9. Simpatica, ■ 
simplu 15, event 190, ordine 61. I 
Pariul austriac ridicat la suma de | 
24 044 lei s-a închis. Retrageri : 
Ideal |

Nlddy DUMITRESCU

• Duminică de la ora 9,15 se I 
va disputa pe hipodromul Ploiești | 
„Derby-ul de trap“, principala ■ 
alergare a anului, intrată în tra
diția sportului hipic din țara I 
noastră, primele disputîndu-se în- I 
că înaintea anului 1900. întrecerea ■ 
este rezervată celor mai buni cai 
de 4 ani și se va desfășura pe I 
distanța de 2 800 m. ■

Doar doua sezoane...
Atît a durat existenta 
„Olimpiei" în Divizia A. 
După debutul frumos 

din 1974—75 cînd și-a găsit un 
loc comod în mijlocul plutonu
lui, a reluat întrecerea, pier- 
zînd însă conducerea tehnică și 
doi jucători de bază : Bigan și 
Naom. Nu a fost numai o pier
dere de efectiv, „Olimpia" pier- 
zîndu-și și echilibrul și liniștea 
și personalitatea închegată în 
primul ei campionat în Divizia 
A. Convulsii în suprastructură 
(schimbarea din mers a noii 
conduceri tehnice și a conduce
rii secției), imposibilitatea dea 
alinia, fie și o singură dată, 
un „11“ ideal, stabil, înfipt in
tegral, 90 de minute, pe gazo
nul de joc (accidentări, eclipse 
de formă, măsuri punitive) au 
permanentizat un profil medi
ocru acestei echipe nevoite să 
stea 25 de etape (din 34) în 
umbra jumătății de jos a cla
samentului. Compartimentul cel 
mai deficitar a fost apărarea 
care, cu 56 de goluri primite 
(record de „pasiv" egalat doar 
de U.T.A.) și nesuplinită de un 
atac din cale afară de produc
tiv (36 puncte înscrise, devan- 
sînd, totuși, cele două „cluje
ne", pe F.C. Constanța și la e- 
galitate cu F.C. Argeș), a hotă
rât un golaveraj catastrofal 
(—20, cel mai slab dintre toate 
competitoarele). Și de fapt, F.C. 
Olimpia a căzut la golaveraj, 
care a departajat-o în defavoa
rea sa, în duelul cu U.T.A., 
Ranid și Politehnica Iași.

Nu întîmplător, F.C. Olimpia 
a utilizat cel mai bogat lot de 
jucători (27). Atributul nu are 
decît sens cantitativ, căci din 
tot caruselul de nume folosite, 
din tot mozaicul de formule 
utilizate, nu s-a impus nici un 
element, nici un desen colectiv 
încropit la un moment dat. Jo<- 
cul formației a fost molcom, 
călduț, fără forță de șoc, fără 
capacitate de a acoperi ambele 
sarcini de joc. Un incontestabil 
rafinament al unui Kaiser, 
Both, Helvei, cite o paradă de 
efect a portarului Bathori, au 
răsplătit, nu o dată, tribunele 
și au furat și ochiul cronicaru
lui, din moment ce F.C. Olim
pia a realizat o sumă de „re
marcați" (onorați cu majuscule) 
de 119, peste Universitatea Cra
iova (116) și aoroape de Sportul 
studențesc (121).

în orice caz, F.C. Olimpia are 
motive să regrete enorm repe- 
tentia sa datorată golaveraju
lui, poate și lipsei de șansă, 
care operează nefast, cu atît 
mai mult cu cit, în confruntă
rile duble (tur-retur) cu prin
cipalele sale rivale din zonă 
(Rapid, U.T.A., Politehnica Iași), 
a obținut un punctaj global 
net favorabil : 10 puncte din 12 
posibile !

S-A SPART ULCIORUL 
FEROVIARILOR CLU
JENI. De șapte sezoane 
în Divizia A, C.F.R. 

Cluj-Napoca a capotat, după ce 
ne obișnuise cu salvări în ultimă 
instanță, la capătul unor mar-
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NĂSTASE ÎNVINGĂTOR ÎN „TURNEUL CELOR 4“
NEW YORK, 12 (Agerpres). Bie 

Năstase a terminat învingător în 
turneul internațional de la Myrtle 
Beach (Carolina de Sud), care a 
reunit patru dintre cei mai valo
roși jucători de tenis din lume, 
la ora actuală. In finală, Ilie Năs
tase l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe 
spaniolul Manuel Orantes. Rea
mintim că în semifinală, Hie Năs
tase îl eliminase pe americanul 
Jimmy Connors.

în Dartida pentru locul 3. Jim
my Connors a dispus cu 6—4, 7—6 
de Arthur Ashe.

★
La Baastad proba de simplu 

bărbați a fost cîștigată de Antonio 
Zugarelli, învingător cu 4—6, 7—5, 
6—2 în fața lui Corrado Barazzut- 
ti. La simplu femei, Renata To
manova a dispus cu 6—3, 6—2 de 
suedeza Helena Anliot.

★
La Gstaad victoria a revenit lui 

Raul Ramirez, care l-a întrecut în 
finală cu 7—5. 6—7, 6—1, 6—3 pe 
Adriano Panatta.

în celelalte finale, simplu femei: 
Michele Gurdal (Belgia) — Gail 
Lovera (Franța) 4—6, 6—2, 6—3 ; 
dublu bărbați : Hans Pohmann, 
Jiirgen Fassbender — Adriano Pa
natta, Paolo Bertolucci 7—5, 6—3, 
6—3,

Rezultate din fazele perlimlnarii 
ale competiției feminine pe echi
pe dotată cu „Cupa Annie Sois- 
bault“ (jucătoare sub 21 de ani) : 
Sopot : Cehoslovacia — Finlanda 
3—0 ; Polonia — Finlanda 3—0 ; 
Maribor : iugoslavia — Danemarca 
2—1 ; Plovdiv : Canada — Bulga
ria 3—0 ; Franța — Canada 2—1.

Pentru turneul final al competi
ției, programat între 16 și 18 iulie 
în orașul francez Le Touquet, se 
vor califica șase echipe, care vor 
juca alături de formațiile Angliei 
si României, calificate direct.

ATLETISM • într-un concurs 
la Havana, Alberto Juantorena a 
obținut două excelente perfor
manțe în probele de 800 m — 
1:44,9 și 400 — 44,70, 100 m — 
Silvio Leonard 10,0 • în concursul 
de lă Zurich : 400 m (f) — Irena 
Szewinska (Polonia) 50,58. în con
cursul masculin : disc — Neu 
(R.F.G.) 62,78 m ; 3 000 obstacole
— Karst (R.F.G.) 8:38,95 ; înălțime
— Almen (Suedia) 2,13 ; greutate
— Reichenbach (R.F.G.) 20,44 m ; 
lungime — Bernhardt (Elveția) 
7,99 m. a La Leningrad : prăjină
— Vladimir Trofimenko 5,57 m
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Retrospectivă la stagiunea 1975/1976 I
MIJLOCAȘI - ATACANȚI 69-58

Așadar, să ne reamintim 
mentul golgeterilor :

1. D. Georgescu (Dinamo)
2. lordănescu (Steaua) 23
3. M. Sandu (Sportul studențesc) 21
4. Radu li (F. C. Argeș) 20
5. M. Răducanu (Steaua) 17
6. Broșovschi LU.T.A.) 15
Care ar fi principalul punct de 

tracție al acestui clasament ? Faptul 
că in grupul celor mai productivi ju
cători ai campionatului trei din cei 
șase sint mijlocași (toți stînga) și că 
in duelul direct cu cele trei virfuri 
ale „sextetului" (M. Sandu, Radu II 
șl M. Răducanu) ei, MIJLOCAȘII, re
purtează un succes net, cu scorul de 
69—58 I- Cu alte cuvinte, 
mă încă o dată 
linia a doua, 
capacitate de 
fotbalul nostru 
decit duelurile 
cu stoperii echipelor adverse.

Acest clasament oferă numeroase 
alte_ sugestii. El demonstrează, de 
pildă, că întreaga echipă Dinamo își 
axează jocul pe săritura la cap a 
lui Dudu Georgescu și pe reluările 
lui prompte din bare sau din por
tarii adverși. El demonstrează, în al 
doilea^ rînd, faptul că jocul Stelei 
vizează doi jucători — lordănescu și 
M. Răducanu — mai ales cu con
tribuția lui Dumitru și a extremelor 
(în special Zamfir), care aduc des
tule mingi în zona șutului la poartă, 
în același timp, absența extremelor 
in primul sextet al eficacității demon
strează că la noi jocul extremelor 
continuă să fie desuet, el limitindu-se 
în general la zona triunghiulară a 
extremei antebelice.

Vîrful cel mai productiv se dove
dește a fi M. Sandu, cu atît mai 
mult cu cît el a înscris 21 de goluri 
din acțiune, spre deosebire de cele
lalte două vîrfuri, care au executat 
și lovituri de la 11 m. Așa se ex
plică, de altfel, și perseverența cu 
care antrenorii echipei naționale nu 
renunță la ideea M. Sandu. Se pare, 
însă, că în cazul M. Sandu e nevoie 
de o adaptare specială a jocului 
celorlalți,' pentru mărirea eficacită
ții unui vîrf productiv la Sportul 
studențesc, dar deloc eficace în e- 
chipa națională.

Cazul Radu II este foarte simplu : 
vîrful piteșteon ne apare ca o crea
ție a lui Dobrin. Acest cuplu seamă
nă, ca structură, cu ---- Uî,~ -----
Dumitriu — lonescu și 
mitrache. La echipa 
Sandu nu beneficiază 
nea servant 
adevărat că 
tori în atac, 
drului general

beneficiazâ de serviciile unei echipe 
întregi, fărâ a avea un servant a- 
nume, în timp ce echipele fărâ per
sonalități de tipul Gerd Muller (în 
această grupă intră chiar și 
roasele echipe ale Olandei și 
slovaciei) practică sistemul 
rolurilor, fără specializări. Să 
ționăm, pentru că am ajuns 
că aceste echipe nu au extreme de 
tip unilateral, ci numai jucători care 
îndeplinesc așa-zisul rol al extremei 
în momentul îrf care ajung, în vir- 

fostu! 
Bindea sau Dobay.

Clasamentul primului sextet oferă 
o temă de meditație pentru contura
rea viitorului desen ofensiv al echi
pei naționale. Deocamdată se poate 
vorbi despre : 1) eficacitatea venirilot 
din linia a doua, 2) orientarea spe
cială necesară a jocului pentru va
lorificarea unui vîrf (dacă se va con
sidera că întrunește calitățile nece
sare) și 3) modernizarea jocului ex
tremelor, a căror absență în clasa
mentul primelor șase este deosebit 
de edificatoare.

iiiuvpiiiicsv uțu-roui iui ui 
în momentul îrf care ajung, 
tutea dinamicii jocului, 
triunghi al lui

în

I
I
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BARAJUL PENTRU PROMOVA- 
\ REA IN DIVIZIA C

Iată celelalte rezultate înregis
trate în partidele retur din ca
drul barajului pentru rea * —. • • -
Covasna
(1—1), _____
I.U.C. Ploiești 4—1 (2—1)
norul Nădrag 
2—0 ’ “
Turț 
Groza 
Cluj-Napoca 
puș 2—0 (1—0), Steagul roșu Ple- 
nița — Laminorul Slatina 1—1 
(0—0), Nera Bozovici — Mecani
zatorul Simian 3—o (1—0), Petro
lul Țicleni — F.I.L. Orăștie 2—0 
(1—0), Metalul Botoșani — Nico- 
lina Iași 2—2 (1—1). I.A.T. Piatra 
Neamț — Sportul muncitoresc 
Suceava 2—0 (0—0).

_ ,_____ promova
ta Divizia C :____Forestierul

— Măgura Codlea 1—2 
Abatorul București — 

 Lami- 
Șoimii Lipova 

după prelungiri,, Minerul
— Oțelul oraș dr. Petru 

1—0 (0—0), Electrometal
Lăpusul Tg. Lă-

I
I
I
I
I
I
I

Cluj-Napoca nu și-a făcut iluzia că va recupera 
t tocmai in meciul cu Steaua, de la București, 
ităm imaginea unui frumos duel între Porațchi 
fir. Punctele de acasă au fost hotărîtoare...

Foto : S. BAKCSY

MGDLING, 12 (prin telefon).

I Duminică au început în locali
tate Campionatele europene de 
tenis de masă pentru juniori, 

i la startul cărora s-au aliniat 
26 de echipe reprezentative cu- 

I prinzînd 108 juniori,
re, 47 juniori mici și 
re mici. Competiția 
cu proba pe echipe, 
noștri participînd — 
s-a anunțat — la 
juniorilor, junioarelor și juni
oarelor mici.

Echipa de junioare mici, 
formată din Eva Ferenczi și 
Crinela Sava, a întîlnit r 
ma partidă a grupei 
similară a Italiei, pe < 
învins-o cu 3—0, după 
cîștigat Ia același scor 
compania reprezentativei 
diei. în cel de al -treilea meci, 
sportivele noastre au fost în
vinse de echipa Olandei (scor 
3—1).

La junioare echipa Români
ei, alcătuită din Liana Mihuț 
și Maria Păun, a cîștigat pri
ma partidă, cu formația Lu
xemburgului, ca si pe cea de 
a doua, cu Grecia, la același 
scor: 3—0. La ora transmisiei 
este în plină desfășurare par
tida cu reprezentativa Ceho
slovaciei, în care sportivele 
noastre conduc cu 1—0, prin 
victoria Măriei Păun la Her- 
manova.

In proba pe echipe a junio
rilor, sportivii noștri au repur
tat patru victorii, împotriva^ e- 
chjpei Danemarcei (5—2, avînd 
în componență pe Cristinel 
Romanescu și frații Bohm), Lu
xemburgului (5—0, frații Bohm 
și Simion Crișan), Franței (5—0 
Rorflanescu, I. Bohm și Crișan), 
Olandei (5—0, aceeași compo
nență), iar la ora convorbirii 
telefonice se desfășoară parti
da cu echipa Iugoslaviei, 
care Romanescu ~

74 junioa-
36 junioa- 
a debutat 

sportivii 
după cum 
întrecerile

în pri- 
echipa 

care a 
care a 
și în 

i Sue-

_  __ ..__ .în 
care Romanescu, Crișan și T. 
Bohm sînt conduși cu 3—4 Ja 
meciuri. Mîine (n.r. — azi) 
continuă probele pe echipe, cu 
partidele pentru desemnarea 
cîstigătoarelor locurilor 3—4 și 
a celor din continuarea clasa
mentului.

PREGĂTIRI
• F.C. ARGEȘ ÎȘI ANALIZEA- 

ZA ACTIVITATEA. Echipa an
trenată de Fl. Halagian si T. Di
ma s-a reunit ieri dimineață 
cînd jucătorii au început vizita 
medicală. în cursul zilei de azi 
este prevăzută o ședință de a- 
naliză asupra activității desfășu
rate în trecutul campionat. în 
programul pregătirilor sînt in
cluse și o suită de jocuri ami
cale.
• LA SPORT CLUB BACAU 

UN NOU CUPLU DE ANTRE
NORI. Formația băcăuană, care 
a avut o frumoasă comportare 
în ediția 1975/76 a Diviziei A. și-a 
reluat activitatea sub conducerea 
unui nou cuplu de antrenori : 
Dumitru Nicolae-Nicușor și Ni
colae Vătafu.
• POLITEHNICA IASI — PRO

GRAM BOGAT DE JOCURI. Lo
tul studenților ieșeni. antrenați 
de Ilie Oană — L. Antohi, ter
mină azi vizita medicală, după 
care va intra într-un intens pro
gram de 
tinua la 
lendarul 
spicuim : 
perioada 
de), întilnirea de la 
cu F.C.-ul din localitate 
gust), „turneul ta 4' _ „
Ia Iași cu participarea echipe
lor Panseraikos (Grecia). Sport 
Club Bacău, F.C. Constanta (în 
prima decadă a lunii august), 
întîlniri cu Ceahlăul Piatra 
Neamț, cu proaspăta divizionară 
A F.C.M. Galați etc.

pregătire, care va con- 
Piatra Neamț. Din ca- 
jocurilor de verificare 
turneul din U.R.S.S.» 

23—28 iulie (două parti- 
Constanța 

(1 au- 
organizat

F.C.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— F. C. KARL ZEISS JENA. 
Declanșarea pregătirilor viitorului 
sezon a fost făcută joia trecută, 
cînd toți jucătorii timișoreni s-au 
prezentat la vizita medicală. Re
adaptarea la efort continuă la 
Bușteni. Pentru 25 iulie există în 
proiect o întîlnire internațională 
cu valoroasa formație din R.D.G. 
F.C. Karl Zeiss Jena, care ur
mează să ne viziteze tara. Se aș
teaptă și confirmarea turneului 
din U.R.S.S., care este planificat 
a fi întreprins în perioada 28 
iulie — 8 august.

• F. C. CONSTANȚA LA AL 
5-LEA ANTRENAMENT. Si echi
pa de pe litoral s-a dovedit gră
bită în reluarea activității, ea a- 
flîndu-se la a 5-a ședință de 
pregătire. Antrenorul Petre Co- 
măniță are acum un nou cola
borator in persoana lui Constan
tin Tîlvescu. La 16 iulie constăn- 
tenii vor fi. la Oradea, parteneri 
ai formației F. C. Bihor, antre
nată de Robert Cosmoc, înainte 
ca aceasta să plece în turneul 
din R. P. Chineză și R.P.D. Co
reeană.

• F.C.M. REȘIȚA. 7—8 JOCURI 
ÎN PROGRAMUL PREGĂTIRI
LOR. Concomitent cu efectuarea 
vizitei medicale, lotul reșițean, 
avîndu-1 la cîrmă pe antrenorul 
Ion Reinhardt, a început de ieri 
să parcurgă ciclul de instruire 
planificat. Pe agenda de lucru 
sînt înscrise printre altele. 7—8 
jocuri de verificare cu divizio
nare A, B și C.

'I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ln proba de caiac dubla» 
juniorii bucureșteni (Pîr- 
leci-Nicolae. în prim 
plan) au cîștigat întrece
rea cu sportivii bulgari.

Foto : N. DRAGOȘ

JUNIORII AU CÎȘTIGAT 
BALCANIADA DE 

NATAȚIE
în
au

SALONIC, 12 (prin telefon).
piscina olimpică din localitate __
luat sfîrșit întrecerile Balcaniadei 
juniorilor la înot, sărituri și polo. 
In ultima reuniune. Carmen Bu
naciu a cîștigat și proba de 200 m 
spate în 2:27,89, iar cvartetul crau- 
liștilor (4X100 m liber) s-a situat 
pe locul I cu timpul de 3:57,54. 
La polo, jucătorii români au în
trecut la mare luptă formația 
Greciei cu 7—6 (1—2, 2—1, 2—2,
2—1). ocupînd locul doi în clasa
mentul general. Pe aceeași poziție 
s-au situat și înotătorii români 
în clasamentul parțial : 1. Bulga
ria 322 p, 2. România 286 p, 3. 
Iugoslavia 254 p, 4. Grecia 227 p.

în final, sportivii români — 7 
victJTii la această ediție — s-au 
situat pe primul loc în clasamen
tul Balcaniadei și aceasta datorită 
în special săritorilor, care și-au 
devansat adversarii (în ordine, 
Bulgaria, Iugoslavia și Grecia) în 
întrecerile resoective.

REZULTATE TEHNICE. ÎNOT — 
1500 m liber : 1. Tumanov (B)
17:05,18, 2. Neagrău (R) 17:13,42 — 
rec. juniori, 3. Milecki (I) 17:40,73; 
800 m liber (f) : 1. Dara (G) 
9:37.55, 2. Krstici (I) 9:49,75, 3. 
Protopapa (G) 9:55,94,... 7. Dumi
trescu (R) 10:19,54, 8. Pănulescu 
(R) 10:26.90 ; 400 m mixt (f) : 1. 
Dangalakova (B) 5:19,57, 2. Stern- 

Vlăsceanu (R) 
Marin (R) 5:37,51 ;

1. Tonev (B) 
5:09,83.

berg (I) 5:28.17, 3. 
5:32,16,... 6. '
400 m mixt (b) : 
5:04.17, 2. Escartidis (G)
3. Ținea (R) 5:13,17 ; 200 m spate 
(f) : 1. Bunaciu (R) 2:27,89, 2.
Vlăsceanu (R) 2:34,15, 3. Emilova 
(B) 2:37,93 : 200 m spate (b) : 1. 
Popovici (I) 2:19,44. 2. Szakadati 
(R) 2:20,17, 3. Dimitrov (B)
2:22,59,... 5. Ținea (R) 2:27.92 ;

România 
Iugoslavia 4:03.37. Cla- 

Bulgaria 145 
3. Grecia 127 p, 
p ; Băieți : 

România 152 p, 
Grecia 
Grecia

3. Dimitrov 
Ținea (R) 

4X400 m liber (b) : 1. 
3:57,54. 2. “ _ ' *
sament fete : 1.
2. România 134 p,
4. Iugoslavia 100 
Bulgaria 177 p. 2.
3. Iugoslavia 151 . ,
105 p. POLO. România
7—6 (1-2, 2—1, 2—2, 2—1). Au mar
cat : Ilie 2, Nicolau 2, Covaci, 
Sziics. Ungureanu. Clasament fi
nal : 1. Iugoslavia 6 p, 2. Româ
nia 4 p, 3. Grecia 1 p (18—22),
4. Bulgaria 1 p (17—21). Clasament 
final sărituri : 1. România, 2. 
Bulgaria, 3. iugoslavia. 4. Grecia. 
Clasament general al Balcaniadei: 
1. ROMANIA 11 p, 
P, 3.

P, 4.

P.

1.

_. 2. Bulgaria 9
Iugoslavia 7 p, 4. Grecia 4 p.

CONCURSUL DE 
JUNIORI BUCUREȘTI - 
SOFIA LA CAIAC-CANOE 
Reprezentanții Capitalei 

au dominat cursele
Sîmbătă și duminică, în decorul 

estival al lacului Herăstrău, a 
avut loc concursul de caiac-ca- 
noe dintre juniorii orașelor Bucu
rești și Sofia. în prima zi, re
prezentanții Capitalei noastre au 
reușit să se impună, cîștigînd 6 
din cele 7 probe disputate. în a- 
ceastă primă reuniune s-au evi
dențiat elevii antrenorilor Traian 
Nădășan și Pascu Dordea, de la 
Olimpia. Juniorii acestui club au 
cucerit victorii în cursele de ca
iac și canoe simplu, caiac du
blu și caiac 4.

REZULTATE : K 1—500 m : 1.’ 
Maria Haba (București) 2:10,5, 2. 
Hristina Mischova (Sofia) 2:12,5, 
3. Emilia Ghebauer (Buc.) 2;15,1 ; 
K 2 î 1. Sofia (Nichova, Ivanova) 
2:03,5 ; 2. București (Istrate, Po- 
niță) 2:08,2 ; 3. Sofia (Spirova,
Vladova) 2:10,5 ; băieți î K 1—500 
m : 1. A. Sandu (București) 1:57,3; 
2. VI. Martinov (Sofia) 1:58.2, 3.
L. Pîrlea (Buc.) 2:02,1, 4. P. Hris- 
tov (Sofia) 2:04,0 ; C 1 : 1. M. Du
mitru (Buc.) 2:14.0 ; 2. D. Kautș- 
chelov (Sofia) 2:15,5. 3. A. Aschi- 
mis (Sofia) 2:21,0 ; K 2 : 1. Bucu
rești (Pîrleci — Nicolae) 1:57,7, 
2. București II (Manea — Brezea- 
nu) 1:51,6, 3. Sofia (Markov — 
Hirstov) 1:52,1 ; C 2 î 1. București 
(M. Dumitru — N. Mihăiescu) 
1:56,5, 2. Sofia (Dimitrov — Spa- 
sov) 2:04,5 ; K 4:1. București 
(Pîrleci, Nicolae, Dobre, Marin) 
1:33.5, 2. Sofia (Martinov, Nikolov, 
Daikov, Mitov) 1:38,2.

Duminică, în manșa a doua a 
întrecerii, caiaciștii și canoiștii ju
niori bucureșteni au făcut o ade
vărată demonstrație de combati
vitate si forță, adjudeeîndu.-și vic
toria în toate cursele. Au fost 
starturi frumoase, cu încurajări 
în timpul disputelor, cu sosiri 
strânse.

REZULTATE : fete ; K 4—500 mî 
1 București (Ghebauer. Bădica, 
Stoica, Haba) 1:52,3, 2. Sofia (Mi- 
chova, Sporova, ivanova, Nicolo- 
va) 1:53,2 ; băieți : K 1—800 m : 
1. A. Sandu (București) 3:30 0 , 2. 
V.
1.
M. 
D.

A. Sandu (București) 3:30 0, 
Martinov (Sofia) 3:48,2 ; C 1 
M. Dumitru (Buc.) “
Mihăiescu (Buc.)
Kantschelov (Sofia)

3:53,5, 2.
4:00,2, 3.

  , 4:03,5; 
K 2 : 1. București (Pîrleci — Ni
colae) 3:11,3, 2. Sofia (Nikolov — 
Mitov) 3:16.8 ; C 2 : î.București 
(Dichiu — Chirică) 3:35,0. 2. Bucu
rești H (Dumitru 
3:40,7, 3. Sofia (Dimitrov 
sov) 3:43.5 ; K 
(Pîrleci, Marin, 
2:51,1, 2. “ “

Mihăeseu) 
-1 — Spa- 

4 : 1. București
Dobre, Nicolae) 

Sofia (Martinov, Niko
lov, Daikov, Mitov) 2:58,5.

Clasament general : i. București 
91 p. 2. Sofia 44 p. (V. Tf.).

„CUPA PRIETENIA" LA CAIAC-CANOE
(Urmare din pag. I)

iștilor (inclusiv a lui Timofte 
și Corneenco, care au dovedit 
o remarcabilă putere de luptă) 
în schimb, cu excepția Iui Cio- 
banu ne este greu să 
evidențieri din rîndul caîacis- 
tilor, absenți, de altfel, inexpli-

cabil, din finalele de 
500 m și K 4—1000 m. 
supra problemelor pe 
ridică în prezent 
tră reprezentativă 
vom reveni.

K 2 — 
Dar, a- 
care le 

echipa noas- 
de juniori,

FINAL PASIONANT IN

facem
K 1 : 1. Par-

Sovietică)

CAMPIONATUL DE FOTBAL AL IUGOSLAVIEI

1 mondial al 
atletul englez 
fostocales pre- 

ui internațional 
zică și sport 

care functio- 
ESCO și are ca 
elaborării și în- 
>are prin inter- 

Ț sportive. Ban- 
erofesie medic.

TURUL FRANȚEI
PARIS, 12 (Agerpres). Disputată 

pe traseul Pau — Fleurance (152 
km) cea de-a 16-a etapă a „Tu
rului ciclist al Franței" a fost 
câștigată de belgianul Michel Pol- 
lentier în 4h 38:33. Pe locul 2 
a sosit Freddy Maertens, 
în clasamentul general indi
vidual, conduce Lucien Van Impe 
(Belgia), urmat de Zoetemelk (O- 
landa) la 3:18, Delisle (Franța) Ia 
9:27, Riccomi (Italia) la 10:22.

Campionatul Iugoslaviei a 
duminică un final pasionant, 
intea ultimei etape, două echipe 
se aflau la egalitate de puncte, 
departajate doar de golaveraj : 
Hajduk Split și Partizan Belgrad, 
în etapa decisivă ambele forma
ții susțineau partide în deplasa
re : Partizan la Ljubljana cu 
Olimpia și Hajduk la Belgrad cu 
O.F.K. După ce formația din Split 
a terminat la egalitate (1—1),
doar, o victorie a echipei Parti
zan o putea deposeda de titlu. 
Șl iată că surpriza s-a produs: 
în ultimele secunde de joc, Par-

avut 
îna-

golul victoriei
....... de

tizan marchează
(1—0), care-i aduce titlul 
campioană.

Dinamo Zagreb a jucat în 
turnă pe teren propriu 
Steaua roșie Belgrad (3—0). 
rezultate : Var dar
Niș 0—0, Vojvodina 
Celik - “ " ’
0—0, 
Velez 
3—1, ____ ___ _ .
Din prima divizie au retrogradat 
Vardar si Radniciki Kraguevaț.

Iată primele clasate : 1. Parti-

noc- 
cu 

. Alte 
• Radniciki 
Novisad — 

1—0, Buducnost — Borac 
Sarajevo _  Sloboda 3—3,

— Radniciki Kraguevaț 
Rjeka — Zeleznicear 2—3.

DINAMO ZAGREB
r • PE SCURT • PE SCURT
. —r'v.r. Proho- 

, La Berlin, în 
100 m — Rena- 

B00 m — Ulrike
(record R.D.G.); 
i Voigt 6,73 m ;
Brehmer 50,02 ; 

j&drun Beerend 
i : disc — Pa- 
iocan — Seidel

— Baumgartl

CICLISM * Premiul „Wilhelm 
Tell“ pentru amatori desfășurat 
în Elveția s-a încheiat cu victo
ria rutierului italian Roberto Ce-
rutti.

FOTBAL a La Washington : Di
namo Kiev — Borussia Monchen- 
gladbach 2—2 (0—0) ; au marcat : 
Onișcenko și Blohin, respectiv 
Heidenreich și Vogts. în campio
natul american : New York Cos
mos — Philadelphia Atoms 2—1 ;

cu acest prilej Pele a marcat cel 
de-al 1250-lea gol al carierei sale.

NATAȚIE a Echipa de polo 
Voința Cluj-Napoca a jucat la 
Szczecin (Polonia) cu formația 
,,Arkonia“. campioana tării, de 
care a fost învinsă cu 11—10.

ȘAH a La Bienne (Elveția) a 
început cel de-al doilea turneu 
interzonal, contînd pentru cam
pionatul mondial. în prima run
dă : Petrosian — Sang^ineti 1—0, 
Rojas — Lombardi 1—0. Andersson 
— Sosonko remiză, Tal — Csom 
remiză. Celelalte partide s-au în
trerupt.

Depășind eclipsa 
de rezultate, 11-le 
revine încet-încet în prim-planul 
fotbalului din Iugoslavia, crescen
do demonstrat prin locurile ocu
pate în ultimele trei campionate: 

3. Adversară a echipei 
Tg. Mureș în Cupa 

U.E.F.A., Dinamo Zagreb a cu
cerit de trei ori campionatul țării 
sale (1948, 1954, 1958) și de cinci 
ori Cupa (1951, 1960, 1963, 1965,
1969), performanțe convertite pe 
plan extern prin cucerirea Cupei 
cupelor în ediția 1966/67, întrecere

de formă si 
din Zagreb

7, 5, 
A.S.A.

p ; 2. Hajduk
Zagreb 44 p ;

zan 50
Dinamo 
roșie Belgrad 40 p.

49 p ; 3.
4. Steaua

echipelor 
europene : 

: Partizan Belgrad — Dl- 
Kiev ; CUPA CUPELOR : 

------  • CUPA

Iată si programul 
iugoslave în cupele 
C.C.E. “ -
namo 
Hajduk Split — Lierse ;

Dinamo Zagreb
Tg. Mureș ; Steaua roșie 

” ’ “ Plovdiv,
joacă 

depla-

Rezultate tehnice.
fenovik (Uniunea _ ,
1:54,25 ; C 1 : 1. Kudrjasov (Uni
unea Sovietică) 2:09,75 ; K 1 — 
fete : 1. Trittin (R.D. Germană) 
2:07,54 ; K 2 : 1. Hămpel — Ha- 
genloch (R.D. Germană) 1:43,60 ; p o . - — • — ■ — - . .
1:55,63, 
(Uniunea Sovietică) 
Koppe — Leue (R.D. 
1:57,06... 8. Timofte — 
(România) 2:01,15 ; K 
1. Trittin — Genăuss

1.

U.E.F.A. î
A.S.A. 1 „
Belgrad — Lokomotiv 
Toate formațiile iugoslave 
în tur (15 septembrie) în 
sare.

(CUPA U. E. F. A.)
1962/63. 
a mai 
și alte

în care a fost finalistă în 
De remarcat că Dinamo 
întîlnit de-a lungul anilor 
echipe românești în competițiile 
europene, elimlnînd pe Steaua 
(Cupa cupelor — 1964), Dinamo 
Pitești șl Petrolul Ploiești (am
bele în Cupa orașelor ttrgurl, e- 
dlțille din 1966 și 1967). Iată for- 
mația-etalon, în care doar Vabeț 
este internațional Sarovici — 
Devcici, Jovicevici, Zajeț, Miljko- 
vlci, Kuze, Bonici, Foljak, Kranj- 
țar, Brucici, Vabeț.

Titu — Hapei (România) 
2. Makusin — Koselkov 

1:56,09 ; 3. 
Germană) 
Corneenco 

2 — fete : 
(R.D. Ger

mană) 1:53,84 ; 2. Wolter — Ro- 
manovski (R.D. Germană) 1:55,78 ; 
3. Rimare — Brengal (Uniunea So
vietică) 1:56,40... 8. Woitec — Pîr- 
vulescu (România) 2:04,42 (probe 
desfășurate pe distanța de 500 m). 
K 1 : 1. Parfenovik (Uniunea So
vietică) 3:51,74 ; 2. Hagenloch
(R.D. Germană) 3:53.58, 3. Massuta 
(Uniunea Sovietică) 3:56,07... 7. 
Ciobanu (România) 4:10.22 ; C 1 : 
Kudrjasov (Uniunea Sovietică) 
4:20,80 ; 2. Titu (România) — la 
egalitate cu Kerepesi (Ungaria) — 
4:21,72 ; 3. Kertesz (Ungaria)
4:22,17 ; K 2 : 1. Barczyk — Sch
midt (R.D. Germană) 3:38.04 ; 2. 
Hempel — Schultze (R.D. Germa
nă) 3:38,98 ; 3. Sedov — Chisin 
(Uniunea Sovietică) 3:39.12... 9.
Hazirov — Moșoiu (România) 
3:53,04 ; C 2 : 1. Kazenov — Se
menov (Uniunea Sovietică) 4:00.15; 
2. Takacz — Varga (Ungaria) 
4:01,20 ; 3. Kerepesi — Juhasz 
(Ungaria) 4:01,65... 6. Timofte — 
Corneenco (România) 4:04,65. 7. 
Titu — Hapei (România) 4:06,62 ; 
K 4 : 1. Uniunea Sovietică 3:11,68 
(probe desfășurate pe distanța de 
1000 m).

3.
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149 DE SPORTIVI LA 12 DISCIPLINE
AEE JOCURILOR OLIMPICE

IN AȘTEPTAREA STARTULUI, ANTRENAMENTE SI ÎNTÎLNIRI
J ' >

DE VERIFICARE ALE SPORTIVILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. a 1) 

amănuntele, iar antrenorii scot 
în evidență greșelile, cer re
petarea asalturilor insistă asu
pra fiecărui detaliu. Nimeni nu 
acuză oboseala... Scrimerii noș
tri au amintiri plăcute din an
terioarele lor evoluții la Mont
real. Mihai Țiu a devenit aici, 
împreună cu ceilalți componenți 
al echipei de floretă a Româ
niei campion mondial în 1967, 
iar Ileana J"nei, Ana Pascu și 
Ecaterina S' ihl au cucerit — 
la echipe, tot la Montreal — 
un promițător ..bronz".

Echipa de floretă fete a sus
ținut un meci cu Canada, ob- 
ținînd victoria cu 20—5, iar bă-

MONTREALUL LA
(Urmare din pag. 1)

Teodora Ungureanu, Georgeta 
Gabor, cit și Dan Grecu — 
vor etala în cadrul demonstra
ției întregul lor program o- 
iimpic. Prețul biletelor la a- 
ceste „antrenamente publice" 
va fi de cîteva ori mai ieftin 
decît la concursul oficial.

Apropo de bilete: s-au vîn- 
dut pînă acum 759 000 de bilete 
de intrare la diverse manifes
tări. adică 70% din totalul bi
letelor la cele 21 de sporturi 
și s-au realizat pînă în prezent 
încasări care depășesc de pe 
acum rețeta integrală înregis
trată la Miinchen 1972. Pentru 
ceremoniile de deschidere și 
închidere a Jocurilor Olimpice 
de pe Stadionul olimpic din 
Montreal au fost epuizate toa
te cele 61 704 bilete disponibile 
pentru public, la care se adau
gă locurile oficiale, ale invita- 
ților, ziariștilor și ale unor în
soțitori de delegații, în număr 
de aproximativ 14 000, de unde 
rezultă că stadionul va fi plin 
sîmbătă cu 75 000 de spectatori. 
La gimnastică, de pildă, din 
totalul de 170 260 de locuri au 
mai rămas nevîndute doar 2 651 
și acestea numai pentru mati
nee; ca și la natație — 22 653 
locuri necumpărate din tota
lul de 203 241 sau la box, 94 973 
bilete vîndute și încă 32 347 în 
vînzare pentru întîlnirile preli
minare. Pînă în cele din urmă 
și aceste bilete vor fi epuizate, 
deoarece multi turiști care vin 
la Montreal nu au mizat pe o

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI ASPIRĂ LA PODIUMUL OLIMPIC
(Urmare din pag. I)

echipe se va încheia după pri
mele două zile, urmînd a fi 
desemnate astfel — pe baza no
telor obținute de concurente la 
exercițiile impuse, din prima 
zi, și la cele liber alese, din 
ziua a doua — primele trei cla
sate și, firește, va fi stabilită 
ierarhia pentru locurile urmă
toare ale clasamentului. Rezul
tatele înregistrate la preceden
ta ediție a Jocurilor Olimpice, 
ca și la Campionatele mondia
le de la Varna, au indicat o 
ordine identică : U.R.S.S., R.D. 
Germană, Ungaria — pe prime
le trei locuri și, deci medalia
tele întrecerilor. După opinia 
noastră, atît echipa U.R.S.S. cît 
și cea a R.D. Germane păstrea
ză și pentru J.O. de la Mont
real serioase șanse de a se afla 
m primele locuri ale clasamen- 
ului. De data aceasta, însă,

• onsiderăm că acestor două e-
• aipe li se vor alătura în dispu
ta pentru cele trei medalii re
prezentativa României, o for
mație tînără, viguroasă, cu 
sportive care au repurtat în

BILANȚ J.O. 1972
Echipe : U.R.S.S., R. O. 

Germană, Ungaria, S.U.A., 
Cehoslovacia, Romcnia, Japo
nia, R.F. 'armonia ; indivi
dual compus : Turișceva, Janz, 
Lazakovici, Zuchold, Burda, 
Hellmann, Korbut, Saadi. 

iețli — tot intr-o întîlnire de 
antrenament — au întrecut for
mația țării gazdă cu 10—6. Sa- 
brerii și spadasinii vor evolua 
și ei în întîlniri de verificare 
cu reprezentativele Canadei și 
cu combinate Canada—Austra
lia.

Un nou popas Ia Centrul 
Claude Robillard. Antrenorul 
Anatol Grințescu își conducea 
elevii în întîlnirea de două re
prize cu formația Canadei. La 
sfîrșitul întîlnirii ne spunea : 
„Sînt satisfăcut îndeosebi de 
pofta de joc a componenților 
echipei noastre. Florian Slavei, 
Nastasiu, Popescu și Rus, după 
cum ați putut vedea, manifes
tă o formă sportivă în sensibilă 
creștere. Am mai jucat partide

PRIMELE APLAUZE
cerere atît de mare de bilete 
și acum încep să ie cumpere 
pentru oricare din reuniuni, 
numai să poată vedea instala
țiile și unele întreceri, în spe
cial de pe Stadionul olimpic, 
unde se vor desfășura probele 
atletice, la care din 954 150 de 
locuri mai sînt în vîjizare 
168 712 bilete. Sportivii au locu
rile lor rezervate, dar nu pot 
asista decît Ia disciplinele la 
care concurează.

La Montreal însă nu numai 
biletele creează o problemă. 
Hotelurile mari și mici sînt a- 
contate de luni de zile, iar a- 
partamentele particulare au 
acum prețuri exorbitante, în 
jur de 100 dolari pe noapte în 
perioada celor 16 zile olimpice. 
Sportivii se bucură în Satul 
olimpic de condiții de cazare 
foarte bune, chiar dacă în une
le cazuri locuiesc mai mulți 
într-un apartament mare. Ceea 
ce este însă foarte important: 
masa oferită la restaurantul 
Olimpic se află deasupra ori
căror critici. Să menționăm 
că restaurantul de aici dispune 
de 3200 de locuri la mese în 
12 săli reunite, avînd la dis
poziție 150 de bucătari și 365 
de persoane de serviciu pentru 
10 000 de consumatori. Dacă ar 
fi după pofta lor, mulți sportivi 
s-ar îngrășa repede, dar antre
norii veghează la greutatea e- 
levilor lor și-i obligă zilnic să 
se confrunte cu cîntarele care 
aici par să arate greutatea du
blă, întrucît o înregistrează 
în... livre (o livră=453 grame).

ultimii ani prestigioase succese 
internaționale. De altfel, echipa 
reprezentativă a țării noastre a 
fost foarte aproape de medalia 
de bronz și la C.M. de la Var
na, doar cîteva zecimi despăr- 
țind-o de această poziție frun
tașă. Acum, cu Nadia Coma
neci, Teodora Ungureanu, Anca 
Grigoraș, Mariana Constantin, 
Gabriela Trușcă și Georgeta 
Gabor echipa României aspiră 
îndreptățit la o clasare bună și 
nutrim speranța că sportivele 
noastre vor face totul pentru a 
confirma așteptările. Bineînțe
les, misiunea lor nu va fi de
loc ușoară, pentru că atît Uniu
nea Sovietică cît și R.D. Ger
mană aliniază echipe foarte pu
ternice, cu o vastă experiență 
competițională.

Federația de specialitate din 
U.R.S.S., pe baza rezultatelor 
înregistrate în competițiile pre- 
olimpice interne, a selecționat 
pentru J.O. pe următoarele 
sportive : Ludmila Turișceva, 
Olga Korbut, Nelli Kim, Elvira 
Saadi, Svetlana Grozdova, Lidia 
Gorbik, Maria Filatova. Este de 
prisos să mai amintim că toa
te componentele selecționatei 
U.R.S.S. sînt sportive de ridi
cată valoare tehnică, cu presti
gioase cărți de vizită, care au 
dominat ani de-a rîndul arena 
internațională. In întrecerile pe 
echipe gimnastele sovietice nu 
au cunoscut înfrîngerea în ulti
mii ani ! Prin retragerea a două 
sportive, Erika Zuchold și Karin 
Janz, antrenorii echipei R.D. 

de antrenament, cu echipele 
R. F. Germania și Australiei, 
singurele care se găsesc Ia a- 
ceastă oră Ia Montreal". Cele
lalte formații calificate în tur
neul olimpic de polo se află în 
alte orașe, departe de ochii cu
rioșilor. sau încă n-au sosit.

Un grafic minuțios alcătuit, 
în permanență dirijat după ce
rințele momentului, ne indică 
asiduitatea pregătirilor. în- 
toreîndu-ne în Satul olimpic 
i-am zărit pe luptători luînd 
startul într-un cros pe distan
ță lungă, care preceda un an
trenament planificat după-a- 
miază pe un teren de bas
chet. Boxerii, handbalistele, toți 
ceilalți sportivi români se află 
fie angajați în competiții de 
pregătire și verificare, fie în 
antrenamente.

Ne vom continua vizitele, 
vom căuta cu interes sporit 
locurile de pregătire ale „tri
colorilor" și vă vom comunica 
în următoarele corespondențe 
dinaintea începerii Jocurilor 
Olimpice tot ceea ce ei rea
lizează pentru a-și amplifica 
șansele.

„URIAȘII" 
DE SUB PANOU

Antrenorul echipei masculine 
de baschet a S.U.A., Dean 
Smith, a selecționat, în vede
rea J.O., 12 jucători din care 
va alcătui formația. Din lot 
se remarcă Kupchak (un pivot 
înalt de 2,08 m), Lagarde (2,08 
m), May (2,01 m), Carr (2,00 m) 
și Hubbard (2,00 m). Alți 5 se- 
lecționabili depășesc înălțimea 
de 1,95 m.

BOXERII CANADIENI
Chris Clark (cat. ușoară) și 

Ian Clyde (cat. muscă) sînt 
principalele atu-uri ale echi
pei de box a Canadei pentru 
J. O. De cinci ori campion al 
Canadei și de două ori cam
pion al Americii de Nord, 
Clyde deține un palmares re
marcabil, evidențiindu-se prin- 
tr-o tehnică foarte bună. T.a 
rîndul său, Clark a fost cam
pion al Jocurilor Panameri
cane și de mai multe ori în
vingător în campionatele na
ționale. Alți componenți valo-

Germane au fost nevoiți să o- 
pereze. schimbări substanțiale 
în formația care s-a impus în 
trecutul apropiat în marile în
treceri. De data aceasta se con
tează pe o formulă de echipă 
din care lipsește pînă și Anne- 
lore Zinke, campioană mondia
lă la paralele, nevoită să re
nunțe in urma recidivării unui 
traumatism mai vechi. Deci : 
Gitla Escher, Steffi Kraker, 
Richarda Schmeisser, Angelika 
Hellmann, Marion Kische, 
Kerstin Gerschau și Carola 
Dombeck. clasate în această or
dine în ultimul campionat al
R.D.G. Surprinde oarecum

pe primul plan 
gimnasticii femi- 
R. D. Germa

promovarea 
valoric al 
nine din
nă a sportivei Gitta Escher, dar 
ne amintim cu această ocazie 
că între învinsele sale se află 
și Ludmila Turișceva, în ca
drul unui turneu desfășurat în 
Japonia ! în perioada preolim- 
pică, atît echipa U.R.S.S., cît 
și cea a R.D. Germane au pus 
accentul pe pregătiri cu „ușile 
închise", ambele susținînd foar
te puține concursuri internațio
nale și, de obicei, fără princi
palele vedete. La Forum, echi
pele U.R.S.S., R.D. Germane și 
României pornesc, deci, cu cele 
mai mari șanse în lupta pentru 
medalii, avînd contracandidate 
reprezentativele Ungariei, Ceho
slovaciei, S.U.A., R.F.G.

în ce privește cel de-al doi
lea concurs de gimnastică, pen
tru desemnarea învingătoarei la

Apropiata ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Montreal este 
așteptată cu nerăbdare de către 
întreaga opinie publică din Bul
garia. Acest interes este deter
minat atît de succesul obținut 
de olimpicii bulgari la Mtin- 
chen, unde s-au clasat pe lo
cul 9, cucerind 6 medalii de 
aur, 10 de argint și 5 de bronz, 
cit și de remarcabilele rezul
tate înregistrate în cursul anu
lui trecut, cînd la diferite cam
pionate mondiale și europene, 
sportivii bulgari au cucerit 16 
medalii de aur, 20 de argint și 
27 de bronz.

La ultima sa ședință Biroul 
Uniunii bulgare pentru cultură 
fizică și sport a stabilit disci
plinele sportive la care vor lua 
startul reprezentanții țării, cît 
și componența diferitelor loturi. 
La cea de a XXI-a ediție a 
J.O. va face deplasarea cea 
mai numeroasă delegație bul
gară, totalizînd 220 de persoa
ne, din care 149 sportivi și 71 
de antrenori, conducători, me
dici sau oficiali. Cei 149 de 
sportivi vor participa la urmă
toarele discipline sportive : ca
notaj (33 concurenți), lupte 
greco-romane și libere (20), hal
tere, box (cîte 11), caiac-canoe 
(15), atletism, baschet’ feminin, 
tir, scrimă "(sabie), gimnastică 
(bărbați și femei), ciclism, judo 
și pentatlon modern.

In privința șanselor pe care 
le au sportivii bulgari de a 
cuceri medalii la Montreal, 

roși ai lotului de box sînt 
cocoșul Chris Yus și semimij- 
lociul Carmen Rinko

OLIVEIRA, TOTUȘI
Recordmanul mondial în 

proba de triplu salt (17,89 m), 
brazilianul Joao Carlos de Oli
veira, și-a încheiat antrenamen
tele la Rio de Janeiro, în ve
derea J.O. Oliveira, care a fost 
suferind de sciatică, își între- 
rupsese pregătirile timp de 50 
zile. Antrenorul său Pedro Hen- 
rique a declarat reprezentanți
lor presei internaționale că e- 
levul lui se află în revenire 
de formă.
PREGĂTIRILE JUCĂTORI

LOR DE HOCHEI
Aflate în turneu prin Euro

pa, selecționatele de hochei pe 
iarbă ale Australiei și Malaye- 
ziei au susținut partide de ve
rificare în Anglia, cu repre
zentativa țării gazdă. La Lon
dra, Australia a învins Anglia 
cu 2—1, iar la Ipswich, forma
țiile Malayeziei și Angliei au 
terminat la egalitate : 3—3.

BILANȚ C.M. 1974

Echipe : U.R.S.S., R. D.
Germana, Ungaria, România, 
Cehoslovacia, Japonia, S.U.A., 
R.F. Germania ; individual 
compus : Turișceva, Korbut, 
Hellmann, Saadi, Siharulidze, 
Zinke, Dronova, Goreac.

individual compus, șansele hîr- 
tiei și valoarea intrinsecă a 
sportivelor le indică printre fa
vorite pe multipla campioană 
europeană Nadia Comaneci, 
care s-a impus și în concursul 
preolimpic de acum un an, pe 
Olga Korbut, Nelli Kim și 
Ludmila Turișceva. Toate aces
te patru sportive reprezintă va
lori autentice ale gimnasticii 
mondiale și ele au cele mai 
mari șanse la medaliile olim
pice. Nu e mai puțin adevărat, 
însă, că și o a doua gimnastă 
româncă se poate înscrie în 
rîndul favoritelor. Este vorba, 
bineînțeles, de Teodora Ungu
reanu, a cărei formă sportivă 
a crescut vizibil în ultima pe
rioadă, la unele aparate ea a- 
vînd exerciții de cel mai înalt 
nivel internațional. în con
cursul pe aparate urmează să 
evolueze doar cîte două gim
naste din fiecare țară și este 
de la sine înțeles că printre 
aspirantele la locurile fruntașe 
se înscriu, cu prioritate, gim
nastele din U.R.S.S., România 
și R.D. Germană. 

avem în vedere în primul rînd 
posibilitățile halterofililor, care 
în ultimii ani se afirmă tot 
mai mult pe plan mondial. 
Campionul olimpic la cat. 56 
kg, de la Miinchen, N. Nuri- 
kian va fi prezent și la Mont
real, ca și vicecampionul olim
pic A. Sopov. Firește că cea 
mai disputată și mai pasionan
tă va fi întrecerea la catego
ria supergrea, dintre cei trei 
coloși : V. Alekseev (U.R.S.S.), 
H. Placikov (Bulgaria) și G. 
Bonk (R.D.G.).

Alături de haltere, luptele 
sînt sportul la care se pun jus
tificate speranțe pentru cuce
rirea de medalii. Dublul cam
pion olimpic de la Mexico și 
Miinchen, P. Kirov (cat. 52 kg), 
speră să cîștige a treia me
dalie de aur. La Montreal va 
fi prezent și Al. Tomov, viee- 
campion olimpic în 1972, de 4 
ori campion mondial și de 3 
ori european.

Comportarea bună a unor 
atlete la J.O. din 1972 și per
formanțele de valoare mondială 
la proba de 800 m ne îndrep
tățesc să credem că și la acea
stă disciplină sportivă se pot 
cîștiga medalii.

Primul lot de sportivi bulgari 
a pornit spre Montreal în ziua 
de 2 iulie, urmînd ca pînă la 
14 iulie să plece restul partici- 
panților.

TOMA HRISTOV
Sofia, iulie

SPERANȚELE SPORTIVI
LOR AMERICANI

în cadrul unei conferințe de 
presă, cînd a anunțat și com
ponența definitivă a delegației 
sportive a Statelor Unite la 
J.O., Robert Paul, șeful de pre
să al Comitetului olimpic al 
S.U.A. a precizat că sportivii 
americani speră să cucerească 
la Montreal 70 de medalii, din
tre care cel puțin 25 de aur.

PRONOSTICURILE 
PREȘEDINTELUI F.I.N A.
Dr. Harold Hanning, președin

tele Federației internaționale de 
natație a declarat că, la Mont
real, după opinia sa, vor fi do. 
borîte toate recordurile olim
pice și, în plus, 12 recorduri 
mondiale. El a precizat că pis
cina olimpică este „superbă și 
excelent echipată tehnic".

BASCHETBALISTELE 
CANADIENE 

ÎNVINGĂTOARE
•

într-un meci de verificare dis
putat la Halifax echipa femini
nă de baschet a Canadei a în
vins selecționata Poloniei cu 
89—67 (49—34).

DOUĂ PERFORMANȚE
LA ARUNCAREA 

DISCULUI
în cadrul unui concurs care a 

avut loc la Berlin, Wolfgang 
Schmidt (R.D.G.) a cîștigat a- 
runcarea discului cu 65,38 rn, 
iar Sabine Engel a realizat tot 
în această probă 63,42 m.
SOSIREA JAPONEZILOR

La Montreal a sosit primul 
„contingent" al delegației Japo
niei. La actuala ediție a J.O., 
Japonia va fi reprezentată de 
aproape 300 de sportivi și spor
tive, care vor participa la 11 
discipline.

TIM SHAW DOAR LA 
400 m LIBER

Antrenorul echipei masculine 
de natație a S.U.A., Don Gam
brill, a declarat ziariștilor că 
este satisfăcut de forma elevi
lor săi. în legătură cu Tim 
Shaw, antrenorul american a 
precizat că acesta va participa 
numai în proba de 400 m liber.

DELEGAȚIA ALGERIEI
La apropiata ediție a J.O., 

Algeria va fi reprezentată de 
o delegație alcătuită din 16 
sportivi. Din lot fac parte, prin
tre alții, atleții Boulaem Rahoui 
(3 000 m obst.), Mohamed Ka- 
cimi (5 000 m și 10 000 m), Amar 
Brahmia (800 și 1 500 m), hal
terofilii Mohamed Gouni (cat. 
cocoș), Ahmed Tarbi (cat. mus
că) și boxerul Bacliir Koual 
(cat. pană).
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