
SFIIIN I A COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R

în ziua de 14 iulie 1976 a 
avut Ioc 
Politic 
F.C.R., 
rășului 
cretar _ 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat desfășurarea campa
niei agricole de vară, pregăti
rea și organizarea lucrărilor a- 
gricole de toamnă. Pe baza a- 
nalizei rezultatelor obținute pî- 
nă în prezent, Comitetul Poli
tic Executiv a hotărît ca Mi
nisterul Agriculturii și Indus
triei Alimentare, Uniunea Na
țională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, consiliile 
populare județene și comuna
le, toate organele agricole să 
ia măsuri energice pentru 
intensificarea lucrărilor agrico
le de sezon, folosirea fiecărei 
ore bune de lucru în cimp in _._j----- ------î,---- sj- a jn_

trans- 
aces- 
timp, 
pier-

ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al 
sub președinția tova- 
Nicolae Ceaușescu, se- 

gencral al Partidului

vederea strîngerii rapide 
tregii recolte de cereale, 
portării și inmagazinării 
teia în cel mai scurt 
pentru a se evita orice 
deri. Trebuie să se treacă ne
întârziat la realizarea culturii 
a doua pe terenurile dc pe 
care a fost strînsă recolta, în 
vederea asigurării bunei apro
vizionări a populației cu legu
me, precum și pentru obține
rea unor cantități suplimentare 
de furaje. De asemenea, să se 
ia măsuri pentru realizarea 
integrală a planului de livrări 
la fondul centralizat de stat 
în vederea asigurării aprovizi
onării corespunzătoare a popu
lației cu produse agroalimenta- 
re. Totodată, a fost subliniată 
necesitatea executării in con
diții agrotehnice superioare a 
tuturor lucrărilor de întreținere 
a culturilor de toamnă, pentru 
obținerea unor recolte sporite. 
Tinind seama de umiditatea re
dusă din unele zone ale țării 
trebuie să se ia măsuri hotărî- 
te pentru folosirea la maximum 
a irigațiilor, pentru realizarea 
udărilor prin toate mijloacele 
de care dispun unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, 
precum și populația de la sate.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să acționeze cu 
toată fermitatea pentru buna 
organizare a întregii activități 
din agricultură, pentru mobili
zarea tuturor forțelor materia
le și umane în 
zării la timp și 
bune condițiuni 
importante ce se 
tă perioadă, în 
muncii de la sate.

Comitetul Politic 
își exprimă convingerea că or
ganele și organizațiile de par
tid, lucrătorii din unitățile a- 
gricole, cooperatiste și de stat,

vederea reali- 
în cete 
a 
pun, 
{ața

mai 
sarcinilor 
în aceas- 
oamcnilor

Executiv

mecanizatorii, toți oamenii 
muncii din agricultură vor 
munci fără preget pentru a a- 
sigura desfășurarea în mod e- 
xemplar a campaniei agricole 
de vară și de toamnă, aducîn- 
du-și astfel contribuția la dez
voltarea economiei naționale, 
la ridicarea, pe această bază, a 
bunăstării întregului popor.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a discutat unelo 
probleme legate de înfăptuirea 
hotărîrilor și sarcinilor stabili
te de Congresul Educației Po
litice și Culturii Socialiste.

Tinind seama de importanța 
deosebită a activității ideologi
ce și cultural-educative a par
tidului, a întregii noastre socie
tăți, de complexitatea sarcini
lor care decurg din Programul 
partidului și din hotăririle 
Congresului educației politice 
și al culturii socialiste privind 
ridicarea conștiinței socialiste 
și formarea omului nou, de ne
cesitatea conducerii și coordo
nării unitare a acestei activi
tăți, Comitetul Politic Executiv 
a stabilit ca secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să conducă nemijlo
cit Comisia ideologică a Comi
tetului Central al P.C.R. Tot
odată, s-a stabilit să se treacă 
la elaborarea măsurilor con
crete pentru traducerea în via
ță a indicațiilor cuprinse în ex
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste, precum și a propunerilor 
și sugestiilor prezentate de 
participanții la Congres, în 
scopul îmbunătățirii organizării 
activității instituțiilor centrale 
cu caracter ideologic și cultu- 
ral-educativ. al organizării uni
tare a acestor activități la ni
velul județelor, municipiilor, 
orașelor, comunelor, al între
prinderilor și instituțiilor.

în continuarea ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a exa
minat raportul delegației româ
ne Ia cea de-a XXX-a sesiune 
a Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Aprobînd activi
tatea delegației țării noastre, 
Comitetul Politic Execuiiv rele
vă că prevederile documente
lor sesiunii sînt de natură să 
favorizeze extinderea în conti
nuare, pe multiple planuri, n 
colaborării și cooperării reci
proc avantajoase, pe 
ordonării planurilor 
unice dintre România 
lalte state membre ale 
asigură înfăptuirea în 
are a procesului de apropiere 
și egalizare a nivelului dez
voltării economico-sociale, creș-

porii
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Mai sint doua zile piuă ia deschiderea jocurilor Olimpice

\MONTREALUL, ÎN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI 
I • Noi amănunte in legătură cu sportivii români
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TUR DE ORIZONT OLIMPIC

MONTREAL, 14 (de la trimi
sul nostru).

Printre evenimentele coti
diene se numără și tragerile 
la sorți, efectuate de o serie 
de comisii ale federațiilor in
ternaționale. Ne-a interesat 
în mod deosebit cea de la 
polo, firește pentru că și e- 
chipa României se află printre 

Sorții ne-au 
(B) extrem 

U.R.S.S., Ro- 
Olanda. Ori- 
patru forma- 

calificarea,

competitoare, 
hărăzit o grupă 
de echilibrată : 
mânia. Mexic și 
care dintre cele 
ții poate obține 
adică, se poate clasa pe pri
mele două locuri. Antrenorul 
echipei, Anatol Grințescu ne 
asigura că băieții vor face to
tul pentru a ajunge în tur
neul pentru locurile 1—6. Pro
gramul jocurilor reprezentati
vei noastre 
18 iulie, la 
ora 10.30 (în 
cu U.R.S.S. ; 
Robillard, ora 9,30 (15,30) 
Mexicul și 20 iulie, la Piscina 
olimpică, ora 15,30 (21,30) cu 
Olanda. Aceasta este grupa B. 
în grupa A : Italia, Cuba, Iu
goslavia și Iran, iar în grupa 
C : Ungaria, R. F. Germania, 
Australia și Canada.

în aceeași ordine de idei, 
iată tragerile la sorți la volei 
și baschet.
Cuba, i 
Coreea 
pa A), 
lia, R.
(grupa 
Canada, 
tralia, Mexic și U.R.S.S. (gru
pa A), Iugoslavia, Porto Rico, 
Italia, S.U.A., R. A. Egipt și 
Cehoslovacia (grupa B).

este următorul : 
Claude Robillard, 
România — 16.30) 
19 iulie, la Claude 

cu

Volei — băieți : 
Cehoslovacia, Polonia, 
de Sud și Canada (gru- 
Japonia, Italia, Brazi- 
A. Egipt și U.R.S.S. 
B). Baschet — băieți : 

, Japonia, Cuba, Aus-

MONTREAL '76

JAPONIA Șl U.R.S.S., DOUĂ FORȚE
DE PRIM RANG ALE GIMNASTICII MASCULINE

• Reprezentativa României și-a 

poziția in ierarhia mondială ® 

are probleme

la

neprevăzute ® Mai 

medalia de bronz a întrecerii

ameliorat in permanența 

Antrenorul Yukio Endo

multe echipe candidate

HANDBALIST!! SÎNT 
GATA DE START

din S.U.A. 
de 

Marți,

Luni a revenit 
reprezentativa masculină 
handbal a României, 
băieții au și fost în sala de 
antrenament. Ședința, condusă 
de antrenorii Nicolae Nedef și 
Oprea Vlase, foarte bogată și 
— am spune noi — „tare". 
Handbaliștii au fost supuși la 
un intens efort, solicitîndu-li-se 
nu numai mișcare în viteză, 
ci și 
cari, 
i-am 
nori 
■întrebări.

— Mai 
rezultatele 
noștri în turneul din S.U.A?

precizie în pase și arun-
La

rugat
să ne

încheierea lecției, 
pe cei doi antre- 
răspundă la cîteva

întîi, care sînt 
handbaliștilor

— în ambele întîlniri, cu 
selecționata S.U.A., victoria a 
aparținut, în mod firesc, spor
tivilor noștri : 25—17 și 25—19.

— Ce impresie a făcut e- 
voluția handbaliștilor ro
mâni ?

— Meciurile au fost urmă
rite cu mare interes. Desigur, 
tehnica handbaliștilor noștri a 
încintat și — credem — am 
făcut o bună propagandă 
handbalului.

—Ce a beneficiat repre
zentativa noastră de pe 
urma acestui turneu ?

— A fost, așa cum se știe, 
un turneu dc pregătire. II con-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

MARELE SUCCES
AL AVANPREMIEREI

OFERITE DE GIMNASTE

Dacă in gimnastica feminină 
ultima perioadă a fost domi
nată net de echipa reprezen
tativă a Uniunii Sovietice, în 
cea masculină supremația a 
aparținut, constant, selecționa
tei Japoniei, cîștigăloare a tu
turor marilor întreceri interna
ționale. Duelul sportivilor ja
ponezi cu cei sovietici s-a în
cheiat de fiecare dată în fa
voarea gimnaștilor niponi, la 
diferente care subliniau o dată 
în plus valoarea ridicată a în
vingătorilor. Iată de ce ni se 
pare că întrecerile de la Mont
real nu vor putea aduce, în 
mod normal, prea multe noutăți 
care să modifice ierarhia pre
stabilită a primelor locuri in 
gimnastica masculină mondia
lă, astfel că echipele Japoniei 
Si U.R.S.S. pornesc din nou cu 
prima șansă în disputa pentru 
primele trepte ale podiumului 
olimpic. Spre deosebire de alti 
ani, echipa Japoniei a apărut 
•prea puțin in turnee interna
ționale preolimpice. astfel că 
afirmațiile noastre se bizuie, în 
primul rînd, pe valoarea intrin
secă a gimnaștilor niponi, pe 
înalta lor măiestrie la toate a- 
paratele, pe meticulozitatea și 
competenta cu care îsi pregă
tesc fiecare exercițiu.

Antrenorul Yukio Endo a de
plasat în Canada cele mai

gimnasti-autentice valori ale
cii japoneze, în frunte cu Shi- 
geru Kasamatsu, campion mon
dial la Varna, în 1974. Nu lip
sesc din formație nici Mitsuo

BILANȚ J.O. 1972

Echipe : Japonia, U.R.S.S., 
R.D. Germană, Polonia, R.F. 
Germania, R.P.D. Coreeană, 
România, Ungaria ; individual 
compus : Sawao Kato, Eizo 
Kenmotsu, Akinori Nakayama, 
(toți Japonia), Nikolai Andria
nov, (U.R.S.S.), Shigeru Ka
samatsu (Japonia), Viktor Kli- 
menco (U.R.S.S.), Klaus Koste 
(R.D.G.), ■' - • .
(Japonia).

Mitsuo Tsukahara

Sawao Kalo, Eizo 
Hiroshi Kajiama,

Tsukahara, 
Kenmotsu, 
stele de primă mărime ale gim
nasticii mondiale. Aflăm în ul
timul moment că cel mai bun 
om al echipei nipone. Kasa- 
matsu, a fost internat intr-un 
spital din Montreal, și operat 
de apendicită, astfel că echipa 
campioană mondială și olimpică 
va fi nevoită să renunțe la gim
nastul în care îsi punea cele 
mai mari speranțe. în această 
situație, echipa Japoniei va ali
nia în concurs gimnastul de re
zervă. capacitatea competițio-

nală fiindu-i serios diminuată.
Campionatele mondiale de la 

Varna, ca și cele europene de 
la Berna, ne oferă destule in
dicii că echipa reprezentativă 
a U.R.S.S., în plin proces de 
reorganizare, este pe cale să re
devină o forță de prima mină, 
mai ales dacă avem în vedere 
atît dificultatea exercitiilor pre
zentate la ultima ediție a C.M., 
cit și multiplele succese repur
tate de Nikolai Andrianov și 
Aleksandr Ditiatin Ia C.E. din 
1975. Ca un fapt divers, reținem 
că antrenorii reprezentativei 
U.R.S.S. aliniază nu mai puțin 
de patru... Vladimiri. Este vor
ba de Marcenko. Safronov, Mar
kelov și Tihonov, sportivi cu o 
bună reputație pe plan euro
pean și mondial, care pot avea 
un cuvînt de spus atît în lupta 
pentru locurile fruntașe pe e- 
chipe cit și în disputa pe me
dalii. Cel de-al șaptelea compo
nent al reprezentativei U.R.S.S. 
va fi Paata Șamughia, care a 
participat de mai multe ori și 
la campionalele internaționale 
ale tării noastre.

Gimnastica masculină româ
nească ne-a adus satisfacții de
osebite in ultimii ani. Avem in

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

Nadia Comăneci își încheie spectaculos evoluția la paralele
Telefoto : A. P. — AGERPRESA. P.

MONTREAL, 14 (dc la trimi
sul nostru). Ideea de a se or- 

a unora 
urmează
18 iulie 

propriu- 
de un 

12

ganiza o demonstrație 
dintre sportivele care 
să ia startul duminică 
în competiția olimpică 
zisă a fost încununată 
succes neașteptat. Dacă la 
iulie, ziua în care la Forum 
au fost programate exercițiile 
impuse, în sală nu au fost de- 
cît 2000 de spectatori, a doua 
zi, seara, la marea sală cu d 
capacitate de 18 000 de locuri 
nu se mai găsea nici un bilet. 
Prezenta în număr maie a 
spectatorilor la demonstrație își 
găsește explicația în reputația 
gimnastelor europene prezente 
la J.O. și aveam să ne convin
gem pe viu că iubitorii de 
sport din Montreal s-au fami
liarizat rapid cu ceea ce va fi 
peste cîteva zile, în cadrul în
trecerilor oficiale. Cu mult, in
teres erau așteptate cîteva 
gimnaste care au mai evoluat 
aici, cu prilejul concursului 
preolimpic de acum un an, sau 
au concurat în compania echi
pei canadiene în cadrul unor 
meciuri bilaterale. între aces-

tea s-au numărat șl Nadia Co
maneci și Teodora Ungureanu. 
cărora li s-a făcut o entuziastă 
primire chiar de la apariția 
lor în sală. Cu mult interes a 
fost urmărită, de asemenea, e- 
chipa U.R.S.S., care aliniază 
cîteva gimnaste tinere, adevă
rate revelații ale ultimelor 
competiții preolimpice. Se poa
te spune fără a greși că spor
tivele românce și sovietice 
fost „capetele de afiș" ale 
monstrației de gimnastică 
aici.

în ansamblu, evoluțiile 
lor 28 de sportive prezente

au 
de
da

ce- 
__  __.______ _ In 
acest spectacol de înaltă măies
trie sportivă au constituit a 
veritabilă avanpremieră a în
trecerilor viitoare. Fiecare con
curentă și-a prezentat exerciți
ile cu care va apărea și în 
competiția oficială, astfel că 
specialiștii prezenți în sală 
și-au putut da seama, în linii 
mari (date fiind rezervele pe

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)



EDIȚIA AIV a A „FESTIVALULUI SPORTIV SĂTESC
J

ÎN JUDEJUL TELEORMAN
Duminică s-a dat startul edi

ției a IV-a a celei mai impor
tante competiții sportive de 
masă ce se organizează anual 
în județul Teleorman — „Fes
tivalul sportiv sătesc". Marca 
întrecere a sportivilor teleor
măneni reunește peste 200 de 
echipe sau selecționate de sate 
și comune, în principal în trei 
ramuri de sport: atletism, ci
clism și fotbal. Regulamentul 
competiției oferă prilejul ca — 
în funcție de tradiție și con
diții — să fie organizate în
treceri și la alte ramuri spor
tive. De altfel, Ia. Crîngu, Bă- 
duleasa, Măldăeni, Olteni și 
Vîrtoapele au loc campionate 
de oină, la Piatra, Drăgănești 
de Vlașca, Buzescu și Smîrdi- 
oasa de handbal, la Băbăița, 
Poeni și Drăgănești de Vlașca 
de tenis de cîmp.

Finala competiției a fost 
programată între 31.VII—l.VIII 
în comuna Izvoarele, unde în
treaga masă a tineretului, sub 
îndrumarea consiliului popular, 
se îngrijește de amenajarea 
(sau reamenajarea) bazei spor
tive. Cei din Izvoarele, în frun-

te cu primarul comunei, Ion 
Simion (pînă nu de mult spor
tiv de frunte al județului Te
leorman) au ambiția ca, în ma
terie de propagandă și organi
zare, să depășească tot ce s-a 
realizat în edițiile precedente 
ale Festivalului.

Ce se urmărește de fapt prin 
organizarea acestei compe
tiții ?

Răspunsul ni l-a dat prof. 
Iulian Stancu, secretar al 
C.J.E.F.S. Teleorman : „In prin
cipal se caută să se asigure 
cuprinderea cît mai multor ti
neri și tinere din mediul să
tesc într-o activitate sportivă 
de masă continuă. Pentru ca
racterul lor de largă accesi
bilitate au fost incluse în pro
gram atletismul (băieți — 100 
m, 1 500 m, aruncarea mingei 
de oină, tracțiune în brațe ; 
fete — 100 m, 800 m, arunca
rea mingei de oină, flotări) și 
ciclismul, (județul Teleorman 
dispunînd de un număr impor
tant de biciclete ; după statis
ticile oficiale, una Ia trei lo
cuitori) precum și fotbalul, a 
cărui popularitate este demon-

REPORTAJ DE SEZON

„SATUL DE VACANȚĂ» 
AL PIONIERILOR DIN LUGOJ
în apropiere de Lugoj, la 

poalele munților Poiana Ruscăi, 
comuna Nădrag, cu casele sale 
vădind bunăstarea gospodarilor, 
a devenit, pentru pionierii si 
școlarii lugojeni, un punct de 
atracție. Aici, pe malul rîului 
care poartă' numele localității, 
într-o splendidă poiană, s-a 
realizat prin strădaniile Casei 
pionierilor din Lugoj „Satul de 
vacantă", în care au posibilita
tea să se . recreeze, în acest „al 
patrulea trimestru", peste 600 
de copii. Tabăra a fost înălțată 
— ni se spune — prin munca 
pasionată a profesorilor și pio
nierilor, care au găsit în direc
torul Anton Petri un neobosit 
îndrumător. Totul, dar absolut 
totul (două clădiri cu etaj, te
renurile sportive, instalațiile 
anexă etc.), s-a realizat prin 
muncă patriotică, beneficiind, 
bineînțeles, și de ajutorul efi
cient al organelor de partid și 
de stat din Lugoj.

Am vizitat tabăra. Cei peste 
o sută de copii abia se întor
seseră dintr-o excursie. Discu
tăm cu gazdele. „Principalul 
scop — ne spune prof. Maria 
Benczo — este acela de a asi
gura o odihnă activă, fapt pen
tru care avem un bogat program 
sportiv, de agrement și cultu
ral, astfel ca, după cele zece zile 
petrecute în tabără, copiii să 
plece mai fortificați". La rîndul 
său, prof. Tiberiu Puținelu, a 
completat : „De asemenea, de 
un mare interes, captivînd a- 
tenția tuturor, se bucură com
petițiile la diverse discipline, 
disputele între detașamente la 
fotbal, volei, tenis de masă ofe
rind pasionante întreceri". Prin
tre proiectele următoare, se 
prevede instalarea unor căsuțe, 
extinderea spațiilor destinate 
sportului si încă multe altele, 
astfel ca pionierii si școlarii

lugojeni să dispună de condiții 
cit mai bune de petrecere a 
vacantei.

în apropierea taberei, pc ma
lul apei, cîteva corturi. Facem 
cunoștință cu prof. Gherghina 
Benea, de la Șc. gen. Biled : 
„împreună cu 12 elevi alcătuim 
echipajul „Cutezătorii", care și-a 
propus să realizeze marcajul 
turistic pe traseul Valea Cor
netului — Sarica — Vf. Poiana. 
Este un bun prilej de a cunoaș
te mai bine frumusețile zonei, 
de a aprofunda unele cunoștințe 
căpătate la orele de curs, de a 
petrece cîteva zile în aer liber". 
Mai notăm că, asemenea „Cute
zătorilor", pe cărările munților 
vor mai trece în această pe
rioadă încă 34 de echipaje ale 
pionierilor din județul Timiș.

strată de existența a sute de 
echipe sătești și a unui cam
pionat oficial cu 32 formații.

„Competiția urmărește tot
odată îmbunătățirea continuă 
a bazei materiale a sportului 
sătesc, acțiune declanșată _ cu 
trei ani în urmă și ale cărei 
rezultate au și început să șe 
materializeze. Intr-adevăr, prin 
intermediul Festivalului (sti
mulate de această frumoasă ac
țiune) o serie do așezări te- 
leormănene și-au amenajat te
renuri și spații pentru practi
carea sportului, ca de pildă 
Plosca, Bogdana, Furculeșți, 
Saele, Scrioaștea, Băbăița, Fră- 
sinet, Lunca ș.a. „Cupa Teleor
manul" urmează a fi decerna
tă comunei cu cele mai bune 
rezultate la Festival, dar și cu 
cea mai bine gospodărită bază 
sportivă".

Tiberiu STAMA

• Printre competițiile sporti
ve de masă de certă reușită 
s-a numărat, în aceste zile, și 
„Cupa sportului sătesc" care a 
fost organizată la actuala edi
ție de către C.J.E.F.S. Sucea
va, în colaborare cu Comitetul 
județean al U.T.C. Au luat par
te tineri și tinere din județele 
Bistrița-Năsăud, Maramureș și 
Suceava. „Această a doua edi
ție — ne spunea Constantin 
Alexa, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Suceava — a reunit 
la start peste 400 de con- 
curenți, care și-au disputat în
tâietatea la 12 discipline. Cu 
sprijinul organelor locale din 
comunele Moldovița, Vatra 
Moldovițci, Frumosu. Vama și 
Frasin, precum și al tuturor 
cetățenilor din aceste localități, 
am reușit să asigurăm un ca
dru propice desfășurării între
cerilor. De asemenea, pentru 
toți sportivii s-a realizat și un 
bogat program cultural-educa- 
tiv". (M. ANDRICI — coresp.).

• în comuna Izvoarele, din 
județul Maramureș, în organi
zarea Consiliului județean de 
cultură și educație socialistă, 
în colaborare cu C.J.E.F.S. și 
Comitetul județean U.T.C., a 
avut loc a IX-a ediție a „Fes
tivalului cultural-sportiv Iz
voarele ’76". întrecerile spor
tive și evoluțiile ansamblurilor 
artistice au fost urmărite cu 
mult interes de o numeroasă 
asistență. (L. CIIIKA — co
resp.).Emanuel FANTANEANU

In aceste zile de vacanță, copiii petrec clipe minunate în taberele 
de la munte

Foto : I. MIHĂICĂ

Cninpionatclc naționale dc ciclism pc velodrom

ȘTEFAN LAIBNER (Dinamo), 
CÎȘTIGĂTOR AL TITLULUI LA 1000 m

ȘC. SP. ORADEA, CAMPIOANĂ

I 
I
I
I
I

RETROSPECTIVA

LA STAGIUNEA 1975-1976

„PRODUCȚIA" RECENTULUI CA
INSUFICIENTĂ CA VAH

Ieri după-amiază au avut loc 
pe velodromul Dinamo din Ca
pitală dispute în cadrul uneia 
dintre cele mai importante a- 
lergări din programul întrece
rilor organizate pe ovalul de 
beton. 11 dintre cei mai buni 
viteziști ai țării s-au aliniat la 
startul probei de campionat, de 
1000 m cu start de pe loc, 
cursă pe distanță relativ scur
tă însă foarte pretențioasă în 
ce privește efortul pe care 
competitorii sînt obligați să-1 
depună. Condițiile de concurs 
au fost excelente. Timpul în
sorit, nu prea călduros și to
tal lipsit de vînt a permis 
sportivilor să-și desfășoare 
cursele sub cele mai bune aus
picii și, totuși, timpii realizați 
de ei au satisfăcut numai în 
parte. Așa cum era de așteptat, 
și în acest an victoria în aceas
tă probă a revenit tenacelui 
vitezist dinamovist Stefan

Laibner. Cu acest succes, el a 
ridicat la 9 cifra titlurilor de 
campion cucerite în decursul 
anilor (al cincilea în proba de 
1000 m cu start de pe loc). 
Campionul țării a realizat pe 
cei 1000 m parcurși timpul de 
1:10,7. Iată timpii intermediari 
obținuți la Laibner: 16,8 (la 
200 m), 29,4 (400), 42,2 (600 m),
56,0 (800 m) si 1:10,7. L-au ur-
mat: 2. A. Telegdy (Steaua)
1:11,7, 3. P. Dolofan (Steaua)
1:11,9, 4. R. Simion (Steaua)
1:12,0, 5. A. Nicolae (Dinamo)
1:13,2, 6. V. Negrescu (Steaua)
1:14,0.

★ •
Sîmbătă și duminică, tot pe 

velodromul Dinamo, va avea 
loc reuniunea internațională 
„Cupa Dinamo". La întreceri îi 
vom putea urmări și pe valo
roșii pistarzi din R.D. Germa
nă.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

LA BASCHET JUNIOARE II
SIBIU, 14 (prin telefon). în focali* 

tate a luat sfîrșit Campionatul repu
blican al baschetbalistelor junioare 
II. Titlul a fost cucerit de echipa 
Șc. sp. Oradea (antrenor T. Velciov), 
cu un lot care a cîșfftjat în 1973 
festivalul de minibaschet și în 1974 
campionatul de junioare III. Jucătoa
rele folosite : Carmen Nistor, Ecate- 
rina Szabo, Angela Die, Felicia Mis- 
zaros, Ana Biro, Corina Torok, 
Eniko Kadas, Luminița Donecea, So
nia Lungu, Natalia Șchiopu, Nicoleta 
Theis, Eva Szenesi, Paraschiva Fodor.

Clasament final : 1. Șc. sp. Oradea 
9 p, 2. Șc. sp. Ploiești 9 p (51—65 
cu Oradea), 3. Lie. 35 București 8 p, 
4. Șc. sp. Galați 7 p, 5. Șc. sp. 
Brașov 7 p (52—56 cu Galați), 6. 
Șc. sp. Brașov 5 p. Premii individua
le : Ecaterina Szabo (Oradea) — cea 
mai buna jucătoare, Cornelia Hagiu 
(Galați) — coșgetera turneului, Mi- 
haela Radu (Lie. 35) — cea mai
combativă.

Hie IONESCU, coresp. județean
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„Recolta" campionatului scurs, 
adică noii veniți în rîndul ju
cătorilor de Divizia A, nu este 
prea diferită ca număr față de 
trecutele ediții cu 18 echipe, 
ea rămînînd în jurul cifrei 90, 
devenită aproape o obișnuință. 
Dar dacă cernem aceste nume 
după valoarea și posibilitățile 
demonstrate, o primă conclu
zie se desprinde : „PRODUC
ȚIA" CAMPIONATULUI 1975— 
1976 ESTE CU MULT INFERI
OARĂ CA VALOARE ȘI 
PERSPECTIVE DE PROGRES 
CELOR DIN ULTIMII DOI- 
TREI ANI. Astfel, dacă în edi
ția 1973—1974 și-au făcut apa
riția pe prima scenă a fotbalu
lui românesc jucători ca Bălăci 
(Universitatea Craiova). Botez 
(S. C. Bacău), Chitaru (S. C. 
Bacău), Cojistantinescu (Uni
versitatea Craiova), Grigore 
(Sportul studențesc), Ioniță 
(Rapid). Iorgulescu (U.T.A.), Ji- 
van (Politehnica Timișoara), 
Lăzăreanu („U“ Cluj-Napoca), 
Manea (Rapid), Păltinișan (Po
litehnica Timișoara) etc., iar 
în campionatul 1974—1975 au 
debutat T. Zamfir (Dinamo), 
Moraru (Steaua), Cîmpeanu II 
(,.U“ Cluj-Napoca), Peniu (F.C. 
Constanța), Augustin (Dinamo), 
Crlșan (Universitatea Craiova), 
Nedelcu II (F.C. Galați), Că- 
mătaru (Universitatea Craiova), 
Radu II (F. C. Argeș), Bathori 
I și II (Olimpia Satu Mare), 
Cristian (F. C. Argeș), Bigan 
(Olimpia Satu Mare) ș.a.. pro
moția ultimului campionat se 
prezintă mult diminuată valo
ric și cantitativ.

într-ădevăr, dintre cei ce au 
primit girul antrenorilor, puțini 
pot fi trecuți în rîndul valo
rilor fotbalului nostru. Poate 
că, ținînd seama de tempera
mentele diferite ale jucătorilor 
(unii se impun de la primul 
meci în Divizia A, alții au ne
voie de un anumit timp pînă 
să-și demonstreze valoarea), 
numai în campionatul care va 
începe_ peste puțin timp, sau 
chiar în cel următor, să *se evi
dențieze cu adevărat mulți 
dintre cei 86 de promovați ai 
sezonului încheiat.

Revenind însă la subiectul 
rîndurilor noastre, cine ar pu
tea fi intitulat „șef de promo
ție" al generației 1975—1976 ? 
După părerea noastră debutul 
cel mai sigur, confirmat apoi 
și prin chemarea sa într-unul 
din loturile de tineret este a- 
cela al fundașului Ciocan 
(C.F.R. Cluj-Napoca, deci de 
la o echipă retrogradată), ju
cător provenit în garnitura fe
roviară de la Sticla Turda. în 
apropierea Iui, ca reușite și ta
lent (deși încă insuficient de 
maturizat ca jucător), se află 
reșițeanul Gabcl, fotbalist pro
movat la F.C.M. Reșița de la 
Petrolul Ploiești (aici făcuse o

,Doi din puținii jucători noi, reman 
CIOCAN (C.F.R. Cluj-Napoca) și

„haltă" de cîteva luni, el pro
venind de fapt de la Sibiu). 
Cele două nume confirmă, deci, 
o mai veche constatare a noas
tră: activitatea în cadrul cen
trelor dc copii și juniori ale 
echipelor din „A" lasă încă de 
dorit pentru că, iată, nici Cio
can și nici Gabel nu provin din 
centre pendinte de echipe divi
zionare A !

Continuînd incursiunea noas
tră în rîndul promovaților, în 
rangul al doilea găsim cîteva 
nume mai des vehiculate, dar 
fără răsunet : Marton (A.S.A.). 
Florea (Steaua), Popescu și 
Popa (ambii Olimpia Satu 
Mare), Nemțeanu (Politehnica 
Iași, cu toată scăderea de for
mă manifestată in a doua par
te a întrecerii), Vesa („ti" Cluj- 
Napoca), I’ontea, Petcu și Ad. 
Dumitru (Rapid). Deci nouă 
nume noi care dau speranțe 
pentru viitor. în rest, jucători 
care așteaptă noul campionat 
pentru a-și demonstra forțele : 
Pintea (A.S.A.), C. Popescu și 
Varodin (Sportul studențesc), 
Zahiu (Steaua), Giurgiu și Gali 
(U.T.A.), Boțonea și Uțiu 
(F.C.M. Reșița), Ancuța (F.C. 
Argeș), Corendea, Hoffmeister 
și Gache (F. C. Constanța), 
Covaci. Sălăjan, Mravrușca, 
Culea și Rusu (Jiulfc Belanov 
(Politehnica Timișoara), Ber- 
ceanu și Timofi (S.C. Bacău). 
Apoi... loc liber și, la urmă, 
jucători ca Naghi (Dinamo) fo
losit 11 minute, Veleanu (Uni
versitatea Craiova) întrebuin
țat 45 de minute ca și Stoica 
(S.C. Bacău). Dar recordul... 
nefolosirii îl deține Nadu (Po
litehnica Timișoara) cu 4 mi
nute (!), ceea ce îndreptățește 
întrebarea dacă antrenorii au 
avut cu adevărat intenția să-1 
promoveze, ori a fost o înlo
cuire de moment intr-un final 
de meci fără importanță? Si
tuații identice și la Politehnica 
Iași (Stratulat — 17 minute, 
Florian — 18 minute în două 
meciuri), S. C. Bacău (Săvulea 
— 11 minute tot în două me
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DIN PROBLEMELE JUNIORILOR

NOI I SISTEM COMPETIȚIONAL
Incepînd din toamna acestui an 

va intra în vigoare un nou sistem 
competițional al eșalonului, mult 
mai adecvat realităților din fotba
lul nostru la acest nivel, sistem 
care se prezintă astfel :

1. DIVIZIA NAȚIONALA DE JU
NIORI. Va fi cu adevărat un 
vîrf de piramidă. Participă re
prezentantele celor 18 echipe di
vizionare A. loturi alcătuite din 
cei mai buni juniori din tară. 
Demn de subliniat este faptul că 
aceste echipe vor juca în cuplaj 
cu formațiile de A. Cu alte cu
vinte, pe cele mai mari stadioane 
ale țării, în prezența unui mare 
număr de spectatori. Divizia de 
juniori are drept scop concentra
rea celor mai buni jucători și 
,,rodarea“ lor în vederea promo
vării in eșaloanele superioare. 
Pentru aceasta este absolut nece
sar ca la conducerea tehnică a 
celor 18 loturi să se afle cei mai 
competenți antrenori, cei care au 
demonstrat practic că au chemare 
pentru activitatea cu juniorii și 
copiii. Echipa care se va clasa 
pe primul loc după disputarea 
celor 34 de etape va fi declarată 
campioana României.

2. CAMPIONATUL REPUBLI
CAN AL JUNIORILOR ȘI ȘCO
LARILOR va fi rezervat echipe
lor de juniori de 16—17 ani (năs- 
cuți după 1 august 1959) aparți
nând cluburilor și secțiilor de fot
bal din Diviziile A, B și C și din 
unitățile sportive școlare. Cele 112 
formații, împărțite în 8 serii, pot 
folosi și trei juniori născuți după 
1 august 1958. Prin limitarea vîrs- 
tei la 17 ani se urmărește. în 
fond, accelerarea procesului de 
pregătire a juniorilor mici în ve-

• • •
derea maturizării lor sportive la 
o virstă cit mai timpurie, fenomen 
valabil pentru toate sporturile. 
Acest campionat este de fapt baza 
pe care va trebui să se sprijine 
Divizia națională de juniori. Cîș- 
tigătoarele celor 8 serii se vor 
califica pentru turneul final. E- 
chipele vor fi împărțite in două 
grupe, se va juca sistem turneu 
simplu, învingătoarele din fiecare 
grupă disputîndu-și finala $i, im
plicit, titlul de campioană la ju
niori II.

3. CAMPIONATELE JUDEȚENE 
vor rămîne întreceri permanente 
la startul cărora se vor alinia un 
mare număr de jucători dornici 
să urce treptele fotbalului.

4. CUPA TINERETULUI, CON
CURSUL ȘCOLILOR SPORTIVE. 
CUPA SPERANȚELOR etc. sînt 
competiții organizate pc grupe de 
vîrstă, cele mai multe dintre ele 
avind un caracter de masă.

Divizia națională de juniori va 
Începe odată cu Divizia A, iar 
campionatul republican se va des
fășura intre 19 septembrie și 12 
decembrie (turul), 13 martie și 
29 mai (returul). Subliniem, de 
asemenea, faptul că la juniori, 
transferările (cu dezlegare) sînt 
permise tot timpul anului. Nu pu
tem încheia, fără a arăta că a- 
ccst nou sistem competițional al 
juniorilor și copiilor iși va putea 
atinge scopul numai dacă se va 
schimba în totalitate și optica 
factorilor jdirect implicați în asi
gurarea schimbului de mîine al 
fotbalului nostru, în sensul creării 
tuturor condițiilor materiale ne
cesare formării unor jucători de 
valoare.
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onat :

CARE A FOST EFICIENȚA ARTICOLULUI 5 ? |
A A

Ne aflăm în plină perioadă 
de transferări (termenul limi
tă pentru depunerea cererilor 
este 21 iulie) dar o primă eta
pă a acestei acțiuni (cea refe
ritoare la trecerea jucătorilor 
de la un club la altul în baza 
articolului 5) s-a încheiat la 
10 iulie. După cum se știe, 
în scopul întăririi echipelor 
participante la cupele europe
ne, articolul respectiv dă po
sibilitatea formațiilor care re
prezintă fotbalul românesc în 
Cupa Campionilor, Cupa Cu
pelor și Cupa U.E.F.A. să le
gitimeze, în prima jumătate a 
perioadei de transferări, un 
număr de 3 jucători de Divi
zia A, fără dezlegarea echipei 
de la care pleacă și numai cu 
acordul scris al jucătorului. 
Rațiunea introducerii acestei 
prevederi în regulament este 
limpede : se doreș
te ca în marile 
competiții continen
tale (în care, pînă 
acum, echipele noas
tre nu prea ne-au 
dat motive de sa
tisfacție...) fotbalul 
românesc să aibă 
o reprezentare co
respunzătoare, echipele cali
ficate să-și poată — deci — 
completa efectivele în așa mă
sură îneît să fie apte de a ob
ține rezultate mai bune decît 
în trecut.

Era de așteptat ca cele cinci 
echipe, beneficiare ale artico
lului 5, să caute să folosească 
din plin posibilitățile care li 
se oferă, dar —• după cum s-a 
văzut din informația publicată 
de noi în ziarul de luni — pe 
baza articolului 5 n-au fost fă
cute decît foarte puține tran
sferări : Steaua l-a legitimat 
pe. Florin Marin, Dinamo pe 

(Corvinul 
A.S.A. Tg. 

jucător
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Chitaru și Ghiță 
Hunedoara), Iar
Mureș pe fostul său ____
Unchcaș ! La celelalte două e- 
chipe care vor juca în Cupele 
europene, C.S.U. Galați și 
Sportul studențesc nu s-a 0- 
perat nici o transferare. Așa
dar, din 15 transferări posibile 
nu s-au efectuat decît 4.

Trebuie să mai arătăm 
articolul în cauză prevede că 
transferările în cadrul art. 5 
se operează cu 'Aprobarea 
F.R.F. și că, în ședința Birou
lui federal, întrunit special în

că
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po
cirile 
ere a 
Ene, 
. De 
Nițu 
Ițes- 
pre- 
i cî- 
îene 
Line.

se 
Teză 
. de 

de 
rte- 
zio- 
>iect 
ireă 
airă,

jocuri în Turcia între 28 iulie 
7 august.
• F.C. BIHOR, IN 

TURNEULUI ASIATIC, 
ra orădeană, antrenată 
Cosmoc, se află la a 
dința de reacomodare 
Sîmbătă după amiază

PREAJMA 
Diviziona- 
de Robert 
doua șe- 
la efo-rt. 

. _ ---------- (la ora
17,30) F.C. Bihor va susține, cu 
F.C. Constanța, prima partidă a- 
niicală a lunii iulie. Luni 19 iu
lie, caravana orădeană va pleca 
din Capitală pe calea aerului, în
tr-un turneu de 5 jocuri pe con
tinentul Asiei (trei partide în 
R.P. Chineză și două în R.P.D. 
Coreeană). Revenirea în țară, pro
babil la 4 august. Pînă la înce
perea campionatului F.C. Bihor 
va mai juca cu Politehnica Timi
șoara, Gloria Bistrița și Voința 
Oradea.
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• A.S.A. TG. MUREȘ CU GÎN- 
DUL LA „CUPA U.E.F.A." După 
parcurgerea controlului medical 
(luni dimineață), lotul „roș-albaș- 
trilor", sub conducerea lui Tiberiu 
Bone, a început cu conștiinciozita
te pregătirea dublei întâlniri cu 
valoroasa Dinamo Zagreb din ca
drul turului întii al Cupei 
U.E.F.A. Primele acumulări sint 
făcute la Sovata, urmînd ca. în 
perioada 25 iulie — 5 august, 
A.S.A. să efectueze un turneu de 
3 partide în R.D. Germană.
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acest scop, cluburile nici n-au 
depus alte cereri, în afara ce
lor amintite și care au fost a- 
probate fără nici o
Singurul caz litigios a fost cel 
al lui Manea (Rapid), solicitat 
de Sportul studențesc. Extre
mul stînga feroviar a semnat, 
la un moment dat, pentru e- 
chipa studențească, apoi a dat 
o declarație de renunțare. în 
această situație. Biroul fede
ral a simțit nevoia unei exa
minări mai atente a cazului, 
l-a convocat pe Manea și a- 
cesta a susținut că nu vrea să 
joace decît la Rapid 1 Federa
ția n-a mai putut aproba un 
asemenea transfer, care pe de 
o parte n-ar fi dus la întări
rea echipei Sportul studențesc 
(la care Manea nu s-ar fi dus 
să joace) iar pe de altă parte 
ar fi scos din fotbal, pe cel 

puțin un an, un 
component al lotu
lui național, pen
tru că — odată le
gitimat la Sportul 
— Manea n-ar mai 
fi putut juca nici 
la Rapid. S-ar fi 
repetat povestea de 
anul trecut, atît 

de incriminată, a lui Dănilă și 
Țegean și fotbalul nostru n-ar 
fi cîștigat nimic. Dincolo însă 
de soluția dată, „cazul Manea" 
ridică și alte aspecte, privind 
atitudinea jucătorului, super
ficialitatea sa într-o chestiune 
atît de serioasă.

Revenind însă la chestiunea 
inițială, acea a ineficienței, a 
insuficientei utilizări a artico
lului 5, ne permitem să amin
tim cluburilor care vor repre
zenta fotbalul nostru în cupele 
europene că ncfolosirea arti
colului respectiv nu le absolvă 
de obligațiile de reprezentare 
a fotbalului românesc în în
trecerile din toamnă. Desigur, 
ele se pot întări și în baza al
tor articole din regulament 
(cazul lui Dinamo, care l-a 
transferat pe calea obișnuită, 
cu dezlegare de la Jiul, pe ju
cătorul Roznai), pentru aceas
ta ele avînd la dispoziție încă 
6 zile.

Sperăm, de aceea, 
nuare, că în actuala 
de transferări cele 5 
care ne-am referit 
soluții pentru a-și 
punctele mai slabe din efectiv 
și că (grație acestui fapt, dar 
— în primul rînd — unei 
munci de pregătire temeinice, 
responsabile a noului sezon) 
vor fi în măsura a face față 
cu bine viitoarelor confruntări 
internaționale, determinîndu-ne 
să uităm severul eșec din 
toamna trecută, cînd toate for
mațiile noastre participante în 
competițiile europene interclu- 
buri au fost eliminate din pri-’ 
mul tur.

Radu URZICEANU
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Iîn conti- 

perioadă 
echipe la 
vor găsi 

rezolva I
I
I
I
I

SUPREMAȚIA ECHIPELOR SOFiOTE A ÎNCEPUT SESIUNEA C.I.O
IN FOTBALUL BULGAR

Campionatul de fotbal al 
Bulgariei a revenit pentru a 
19-a oară cunoscutei formații 
Ț.S.K.A. din Sofia. Clasa
mentul final atestă din nou 
supremația fotbalului din ca
pitală asupra celui din pro
vincie. Recent încheiatul cam
pionat va rămîne în memoria 
iubitorilor fotbalului prin dez- 
nodămîntul său cu totul ne
scontat. Cu toate că după 24 
de etape Levski Spartak con
ducea la o diferență de 4 
puncte față de Ț.S.K.A., totuși, 
cu un final excelent, Ț.S.K.A. 
a cîștigat titlul 1

Avînd din acest an o nouă 
conducere tehnică (antrenor 
principal Serghi Ioțov, ajutat 
pentru fiecare compartiment 
al echipei de foștii internațio
nali B. Gaganelov, B. Stankov 
și D. Iakimov), Ț.S.K.A. a 
avut cea mai constantă com
portare în retur. Levski 
Spartak se poate consola cu 
faptul că în finala Cupei Bul
gariei s-a impus asupra mili
tarilor, după prelungiri, cu 
4—3, într-un meci deosebit de 
dificil și echilibrat.

Iată clasamentul definitiv : 
Ț.S.K.A. 43 p, Levski Spartak 
41 p, Akademik 37 p, Lokomo
tiv (Plovdiv) 33 p, Slavia și 
Trakia cite 32 p, Sliven 31 p, 
Lokomotiv (Sofia) și Dunav 
cîte 29 p.. Beroe 28 p, J.S.K. 
Spartak, Pirin și Botev cîte 
27 p, Minior 26 p, Cerno 
More 24 p, Spartak 14 p. Ul
timele două echipe (din Varna 
și Pleven) retrogradează 
vizia B. Locurile lor 
ocupate de Marek din 
Stanke Dimitrov, care 
în prima divizie după 
sență de cîțiva ani, și _  _
chipa studențească Akademik

în Di- 
vor fi 
orașul 
revine 
o ab- 
de e-

I
ezitare.

C.E. de tenis de masă juniori
ECHIPA DE JUNIOARE A ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT MEDALIA DE BRONZI

I
I
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MODLING, 14 (prin telefon), 
în. proba pe echipe-junioare 
mici, formația României (Eva 
Ferenczi și Crinela Sava) a în
vins echipa Iugoslaviei, prin
cipală favorită, cu 3—1. De 
subliniat victoria Evei Ferenczi 
la Percucin, campioana euro
peană a junioarelor mici la 
simplu, în 1975. în partida cu 
echipa U.R.S.S., pierdută cu 
1—3, Ferenczi a realizat unica 
victorie. în meciul final, echipa 
României a învins Cehoslovacia 
cu 3—I (Ferenczi 2 victorii plus 
dublul) și a cîștigat medalia de 
bronz. Clasament : 1. U.R.S.S., 
2. Olanda, 3. ROMÂNIA.

La echipe cădeți, clasamen
tul final : 1. U.R.S.S., 2. Ce
hoslovacia, 3. Iugoslavia.

Echipa de junioare a pierdut 
pînă la urmă meciul cu Ceho
slovacia, la 2—3. Păun a cîș
tigat, reamintim, Ia Hermanova 
și Mihuț la Cimfslova, pentru 
ca apoi să se piardă partida de 
dublu și următoarele două sim- 
pluri. Păun și Mihuț au pier
dut Ia același scor și întîlnirea 
cu jucătoarele iugoslave, de
oarece au acționat slab tocmai 
în momentele decisive. Mihuț 
a cîștigat la Fabri, Păun a 
pierdut la Palatinus, s-a cîști
gat meciul de dublu și apoi 
nici o victorie ! Echipa noastră 
a juca 
rile

în turneul pentru locu-
5—6 cu reprezentativa

C.C.E. la popice
VOINȚA TG. MUREȘ ÎNTiLNEȘTE PE 

DEȚINĂTOAREA TROFEULUI CONTINENTAL
învingătoare în primul meci 

din cadrul turului I al actualei 
ediții a C.C.E. la popice, susți
nut cu Ferencvaros Budapesta 
pe teren propriu, echipa femi
nină Voința Tg. Mureș va juca 
sîmbătă în deplasare cu cam
pioana R. D. Germane, Buna 
Halle, deținătoarea trofeului 
continental.

Avînd, așadar, în grupa res
pectivă pe cele mai puternice 
adversare, mureșencele s-au 
pregătit intens în vederea im
portantei confruntări de sîmbă
tă. în drum spre Halle, unde 
va pleca azi cu avionul,z Voința 
Tg. Mureș a poposit cîteva zile 
în Capitală pentru a exersa pe 
arene asemănătoare cu cea 
unde urmează să evolueze; An- 
trenoarca Margareta Szemanyi 
va alcătui formația din urmă
torul lot : Ana Ianoși, Elisabe- 
ta Albert, Maria Todea, Mino- 
dora Chețan, Ghizela Kadar, 
Voichița Prayai și Ildiko Szasz.

• Pe arena Electromureș din

(Sviștov), care promovează pen
tru prima oară în eșalonul de 
frunte al fotbalului bulgar.

.Printr-o recentă hotărîre a 

SPORTULSB
federației de fotbal antrenorul 
de pînă acum al echipei na
ționale Stoian Ormandjiev a 
fost eliberat din funcție. De 
pregătirea reprezentativei se 
vor ocupa antrenorul principal 
Hristo Mladenov și secundul 
său Ioncio Arsov. Menționăm 
că H. Mladenov a pregătit și 
condus echipa Bulgariei la 
ultima ediție a campionatului 
mondial.

TOMA HRISTOV
Sofia, iulie

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO a „Raliul Poloniei" s-a 

încheiat la Wroclaw cu victoria 
polonezului Andrzej Jaroszewicz 
(„Lancia Stratos").

CICLISM a Turul Boemiei a 
fost cîștigat de cehoslovacul 
Zdenek Janda. în clasamentul pe 
echipe : 1. Cehoslovacia, 2. R.D. 
Germană. 3. R.F. Germania.

NATAȚIE A Turneul de polo 
de la Antibes a fost cîștigat de 
Franța cu 10 p. urmată de Bel
gia și Danemarca cu cite 7 p.

ȘAH a în runda a 2-a a tur
neului interzonal de la Bienne 
(Elveția) : Larsen—Sanguineti 1—0, 
Matanovici — Diaz 1—0, Portisch- 
Csom 1—0. Partidele Gheller — 
Tal. Smejkal — Hiibner, Petrosian 
— Rogoff. Byrne — Sosonko si 
Smîslov — Gulko, remiză. In 
runda 3 : Smîslov — Tal 1—0,
Smejkal—Diaz 1—0, Csom —

a-Belgiei 
poi cu 
s-o cu 
VII. Urmează finala 
Iugoslavia. Pe locul 
ria.

După trei ore de 
zentativa masculină 
ia Iugoslavia cu 3—5, 
nereușind să cîștige nici o par
tidă din cele 3 (Romanescu 2 
victorii și o înfrîngere, Iosif 
Bbhm a victorie si o înfrînge
re). In continuare, Romanescu 
și frații Bbhm înving cu 5—0 
echipa Finlandei, iar Romanes
cu — Crișan — I. Bbhm pe 
cea a Spaniei, la același scor.

în ultima partidă echipa Ro
mâniei a pierdut la formația 
Poloniei cu 2—3 șl a ocupat lo
cul X. Seara tîrziu, finala 
U.R.S.S. — Ungaria. Pe locul 
III — Cehoslovacia.

și a pierdut cu 2—3, _
Franța, pe care a învin- 
3—2 și a ocupat locul

U.R.S.S.— 
III Unga-

.ioc, repre- 
a pierdut 

Cri șan

„Memorialul Sadoveanu"
A. LUTIKOV A TRECUT PE PRIMUL LOC

Cu două runde înainte de 
sfîrșitul turneului internațional 
de șah de la Iași, marele maes
tru sovietic Anatoli Lutikov a 
trecut în fruntea clasamentului. 
El a obținut trei victorii con
secutive la Haritver, Kaikamd- 
jozov și Griinberg. Fostul lider.

dubla 
Elec-

Tg. Mureș s-a disputat 
întilnire dintre echipele 
tromureș și Elore Budapesta. 
Ambele jocuri au revenit gaz
delor cu 2 531—2 467 pd la fete 
și 5 639—5 469 pd la băieți. (I. 
PAUȘ-coresp.).

• Federația de specialitate 
a stabilit perioada de transfe
rări între 1—31 august.

EMIL TOPAN (ROMÂNIA) - LOCUL 
LA „TETRATLONUL PRIETENIEI"

ediția 
„Tetra- 
compe- 
pentru 

la care 
parte

Un frumos succes al ele
vilor atleți din țara noastră 
l-a realizat, la Poznan, Emil 
Topan. Concurînd la 
jubiliară, a XX-a, a 
tlonului prieteniei", 
tiție internațională 
pionieri și pioniere 
anul acesta au luat 
copii din 12 țări, Emil To-

Marți au început la Montreal 
lucrările celei de-a 78-a sesiuni 
a Comitetului Internațional 
Olimpic. Pe agenda de lucru a 
sesiunii sînt înscrise diverse 
probleme, printre care alegerea 
de noi membri în Comitetul 
executiv, prezentarea rapoarte

lor privind pregătirile Olimpia
delor din anul 1980 (Moscova 
— J.O. de vară și Lake Pla
cid — J.O. de iarnă), noi aspec
te ale regulilor olimpice etc. 
De asemenea, diferitele comisii 
ale C.I.O. vor dezbate activita
tea Academiei internaționale 
olimpice, legăturile C.I.O. cu 
presa scrisă și televiziunea și 
altele. Miercuri, membrii C.I.O. 
au avut o întîlnire în Satul 
olimpic cu șefii delegațiilor 
participante la Olimpiadă.

într-un mesaj adresat Comi-

Lombardi 1—0. Remize : Hiibner— 
Byrne, Andersson — Liberzon, 
Gulko — Petrosian, Sanguineti — 
Matanovici, Rogoff — Larsen și 
Sosonko — Castro. în clasament : 
Petrosian 2 p, Smîslov. Matano
vici. Smejkal. L. Portisch — 
l* 1 * * 4 * 6/*» p si cite o partidă întreruptă, 
a La Manila a început un „mi- 
niturneu". în prima rundă : Kar
pov — Browne si Liubojevici — 
Torre, remize a După 7 runde, 
în turneul de la Amsterdam, 
conduce Korcinoi cu 5 p

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 

14 IULIE 1976
EXTRAGEREA I : 20 19 37 44

1 12 ; EXTRAGEREA a II-a : 18 
31 13 16 32. FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI : 1.428.746 LEI DIN
OARE 750.498 LEI, REPORT.

Plata cîștigurior la această tra
gere se face astfel : de la 22 iu
lie pînă la 14 septembrie a.c., in
clusiv (în municipiul București), 
de la 26 iulie pînă la 14 septem
brie (in țară) și incepînd aproxi
mativ de la 26 iulie prin man
date poștale.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE PRONOEXPRES DIN 4 

IULIE 1976
FAZA I : Categoria 1 : 2 va

riante 25% a 17.500 lei ; cat.
4 variante 25% a 3.750 lei ; cat. 3:
15 a 3.014 lei ; cat. 4 : 53,85 a 839 
lei ; cat. 5 : 117,70 a 384 lei ; cat.
6 : 4.181,10 a 40 lei.

FAZA a Il-a : Categoria A : 1 
variantă 100% a 50.000 lei sau, Ia 
alegere, una dintre excursiile de 
două locuri în : Anglia (cu avio
nul), iugoslavia (cu autocarul), 
U.R.S.S. (cu trenul și avionul), 
sau în Cehoslovacia (cu trenul) și 
diferența în numerar ; cat. B : 
8,55 a 4.631 lei; cat. C : 93,05 a 
426 lei; cat. D: 2.559,50 a 60 lei. 

TEN1G> • în preliminariile ,,Cu
pei Annie Soisbault" (jucătoare 
sub 21 de ani) : la Sopot : Ce
hoslovacia — Polonia 3—o ; la 
Plovdiv : Franța — Bulgaria 3—0 ; 
la Maribor : Italia — Danemarca 
2—1 : la Sjofok (Ungaria) : Sue
dia — Ungaria 3—0 ; Noua Ze- 
elandă — Belgia 2—1 . a A înce
put turneul de la Hilversum (O-

TURNEUL DE HANDBAL 
FEMININ DE LA 

HAȘKOVO
La Hașkovo (Bulgaria) s-a des

fășurat un turneu internațional 
de handbal feminin la care a 
participat și o selecționată secun
dă a României. Aceasta a ocupat 
locul ni, după Bulgaria, R.D. 
Germană B, pe ultimul loc clasin- 
du-se echipa B a țării gazdă.

Handbalistele românce au înre
gistrat următoarele rezultate : 
18—9 cu Bulgaria B. 12—19 cu 
R.D. Germană B si 15—15 cu Bul
garia A.

SPORTUL
ÎN

Echipa de 
dențesc și-a 
U.R.S.S.

RUGBYȘTII DE LA 
— STUDENȚESC 

U.R.S.S.
rugby Sportul stu- 
început turneul în 

jucînd la Moscova cu 
formația locală „Slava" aflată 
pe locul 2 în campionatul sovie
tic. Gazdele au obținut victoria 
cu 8—6 (0—0). în continuarea tur
neului, echipa Sportul studen
țesc va evolua la Kiev în com
pania echipei Institutului 
viatie civilă.

de a-

Haik, i-a
Dominte,

învins 
dar a 

Maestrul

francezul Aldo 
pe Vaisman și 
pierdut la Horvath, 
maghiar a cîștigat întrerupta cu 
Haritver, înscriind si un punct 
important la Popov. Vaisman 
și-a realizat avantajul în între
rupta cu Popov dar nu a putut 
obține decît o remiză la Stan- 
ciu.

După 9 runde. clasamentul 
este următorul : LUTIKOV 8, 
Haik 7*/2. Horvath 7, Vaisman 
6V2, Popov 6, Stanciu 5V2, Kai- 
karndjozov si Griinberg 3'/>, 
Ștefanov și Dominte 2, Doroftei 
l</2, Haritver 1.

NICOLAE VOICU 
ÎNVINGĂTOR LA 

VARȘOVIA
în concursul de atletism de 

la Varșovia, atletul român Ni- 
colae Voicu a cîștigat proba 
de 3 000 m obstacole. în 8:40.2.

I

primul

compe- 
de

pan s-a clasat pe 
loc.

După desfășurarea 
tiției, pe o perioadă 
două săptămîni, participanții 
la întreceri vor fi prezenți 
la tabăra internațională or
ganizată de gazdele polo
neze.

tetelor olimpice naționale . și 
participanților la Jocurile Olim
pice de Ia Montreal. C.I.O. sub
liniază în mod deosebit spiri
tul de fraternitate, de priete
nie și sportivitate ce trebuie să 
domnească în timpul Jocurilor 
Olimpice, atît la locurile de 
concurs, cit si în Satul olimpic.

TURUL FRANȚEI
PARIS (Agerpres). — Tiurul 

ciclist al Franței a continuat marți 
cu desfășurarea etapei a 17-a : 
Fleuranoe — Auch (contra crono
metru individual). Cel mai bun 
timp a fost Înregistrat de belgia
nul Ferdinand Bracke. care a 
parcurs cei 38,750 km in 52:41,6. 
Prima fracțiune a celei de-a 18-a 
etape (Auch-Langon — 86 km) a 
revenit belgianului Maertens în 
2h 34:37. A doua semietapă (Ca- 
canau-Bordeaux le Lac (70,500 km) 
a fost ciștigată de olandezul Kars
tens cu lh42:13. In clasamentul ge
neral continuă să conducă belgia
nul Lucien van impe.

landa) : Hemmes — Fibak 7—6,’ 
7—6 : Santana — Marks 6—2. 6—3; 
Ocleppo — Proisy 6—4, 1—6. 6—0 ; 
Taroczy — Robinson 6—4. 6—0 ; 
Battrick — Cornejo 6—3, 6—7, 6—2; 
Gimenez — Ganzabal 5—7. 6—3, 
6—4. a în primul tur al turneului 
de la Kitzbuhel (Austria) : Szd- 
ke — McManus 6—3, 6—3 ; No
des— Hoskowetz 4—6. 6—3. 6—2; 
Zednik — Betancour 6—4. 5—7, 
6—2 ; Molina — Thamin 7—6. 5—7, 
6—3 ; Pasarell — Feaver 6—4. 7—5. 
în turul 2 : Ashe — Szoke 4—6, 
6—2, 6—4 : Kodes — Hutka 6—4, 
6—3 ; Jauffret — Andrew 3—6, 
6—3. 6—3 : Holmes — Fassbender 
2—6, 6—3. 6—4 ; Molina — Baranyi 
6—4, 6—2 : Zednik — Kary 6—3, 
6—7, 6—4. în turul doi : Orantes— 
Goven 6—4, 6—2. în concursul fe
minin, Helena Anliot — Arne Bu- 
ring 3—6. 6—2. 6—4. Virginia Ru- 
zici — Veronika Baldovinos 6—0, 
6—3.



tram AL C.C. AL P.C.II.
(Urmare din pag. 1)

terca și modernizarea forțelor 
de producție, progresul și pro
pășirea fiecăreia din aceste 
țări, ridicarea nivelului de trai 
al popoarelor lor.

Constatînd cu satisfacție că 
documentele și holărîrile se
siunii C.A.E.R. se întemeiază 
pe principiile și normele conve
nite de țările membre in ca
drul Statutului organizației și 
al „Programului complex", Co
mitetul Politic Executiv subli
niază că promovarea consec
ventă și in viitor a acestor 
principii creează cadrul unei 
tot mai largi cooperări reci
proc avantajoase, intre țările 
membre.

CONCURS LA MONTREAL
O parte din atleții sosiți la 

Montreal au luat parte la un 
concurs de verificare. Iată re
zultatele : masculin, 100 m — 
Crawford (Trinidad) 10,0 (în se
rii) ; greutate — Woods (S.U.A.) 
20,56 m ; 400 m - Udon (Nige
ria) 46,0 ; 1000 m — Boit (Ke
nya) 2:19,3 ; 3000 m — Ngeno 
(Kenya) 7:52,3 ; feminin, 100 m 
Raelene Boyle (Australia) 11,2 ; 
400 m — Bethanie Nail (Aus
tralia) 52,6 ; 1000 m — Made
leine Jackson (S.U.A.) 2:37,3.

„MARELE PREMLU- AL 
QUEBEC-ULUI

După 5 etape, dintre care cea 
de la Mont-Royal a avut loc pe 
același circuit pe care se va 
disputa proba olimpică de șo
sea, „Marele premiu ciclist al 
Quebec-ului" s-a încheiat cu 
victoria olandezului Arie Hassik, 
urmat la 5 sec. de Pikkuus 
(U.R.S.S.) și la 10 sec. de De 
Witte (Belgia).

REZULTATE ATLETICE 
EXCELENTE

La Varșovia, polonezul Wla- 
dylaw Kozakiewicz a cîștigat 
proba de săritură cu prăjina, 
cu 5,60 m. Cu un rezultat bun 
s-a încheiat și proba de sări
tură în înălțime, în care co
echipierul său Jaczek Wszola,

TUR DE ORIZONT OLIMPIC
(Urmare din pag. 1)

vedere atît medaliile cucerite 
la campionatele mondiale și 
europene, cit și locurile pe e- 
chipe obținute la ultimele mari 
întreceri. După locul 8 ocupat 
la C.M. din 1970, echipa Româ
niei și-a ameliorat poziția în 
ierarhia mondială, clasîndu-se 
pe locul 7 la J.O. din 1972, iar 
la C.M. de la Varna a intrat 
în rîndurile fruntașelor. situ- 
îndu-se pe locul 6. Acest fapt 
i-a permis echipei noastre ca,

BILANȚ C.M. 1974
Echipe : Japonia, U.R.S.S.,

R. D. Germanâ, Ungaria. R.F. 
Germania, România, Elveția,
S. U.A. ; individual compus : 
Kalsamatsu, Andrianov, Ken- 
motsu, Kajiama, Tsukahara, 
Michaelian.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru înfăp
tuirea prevederilor înscrise în 
documentele sesiunii, relevînd, 
totodată, hotărîrea tării noas
tre de a acționa in continuare 
pentru adîneirea și perfecționa
rea colaborării și cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice 
cu țările membre ale C.A.E.R., 
cu celelalte țări socialistei cu 
toate statele lumii. în interesul 
cauzei socialismului, al progre
sului social, păcii si colaboră
rii mondiale.

în cadrul ședinței, Comite
lui Politic Executiv a soluțio
nat, de asemenea, unele pro- I 
bleme curente ale activității de I
partid și de stat.

a stabilit un nou record națio
nal, cu 2,26 m. în cursa de 
400 m garduri, americanul Jim 
Bolding a fost cronometrat cu 
timpul de 50,02. Alte rezultate : 
masculin, 100 m — Robinson 
(S.U.A.) 10,38 : lungime — Cy- 
bulski (Polonia) 7,91 m ; 10 000 
m — Baumbach (R.D. Germa
nă) 29:24,0 ; feminin, 100 m — 
Irena Szewinska 11,22 ; 800 m 
— Katolik (Polonia) 2:01,6 ; 
greutate — Grissin (R.D. Ger
mană) 19,65 m.

PREGĂTIRILE 
HANDBALISTELOR

Continuîndu-și pregătirile în 
vederea participării la turneul 
olimpic de handbal, selecționa
ta feminină a R.D. Germane a 
susținut un joc de verificare, 
la Cottbus, în compania echipei 
de tineret a Poloniei. Victoria 
a revenit formației gazdă cu 
22—5 (12—3).

RECORDMANUL 
MONDIAL ÎN FORMĂ

înaintea plecării spre Mont
real. atletul vest-german Wal
ter Schmidt, deținătorul recor
dului mondial (79,30 m) la a- 
runcarea ciocanului, a realizat 
în cadrul unui concurs, la 
Darmstadt, performanța de 76,28 
m. De menționat că toate cele 
6 aruncări ale campionului vest- 
german au măsurat peste 74 m !

te, accidentat la Varna și obli
gat să renunțe la activitatea 
competițională, echipa R. D. 
Germane se situează valoric 
destul de aproape de reprezen
tativele Japoniei și U.R.S.S., 
motiv pentru care apreciem că 
ea păstrează șansele cele mai 
mari la medalia de bronz. După 
toate probabilitățile, R. D. Ger
mană va alinia următoarea for
mulă de echipă : Lutz Mack, 
Michael Nikolay, Ralf Barthel, 
Wolfgang Klotz, Roland Bruck
ner, Bernd Jensch. Bernd Ja
ger.

Ca și în competiția feminină, 
în cea masculină vor evolua la

MARELE SUCCES AL AVANPREMIEREI OFERITE DE GIMNASTE
(Urmare din pag. 1)

care le-au mai păstrat sporti
vele) asupra programului fie
cărei gimnaste. Cu toții ne-ain 
convins de progresul uimitor 
înregistrat în acest sport. A 
crescut enorm dificultatea c- 
xercițiilor, ritmul execuției, to
tul constituindu-se într-un 
spectacol palpitant. S-a lucrat 
pe echipe, concomitent la toa
te cele patru aparate, astfel că 
spectatorilor le-a fost destul 
de greu să urmărească demons
trația. La cine să te uiți mal 
întii ? La Nadia Comăneci, co
pilul minune de la Skien, la 
renumita Ludmila Turîșceva, 
la Olga Korbut, care se bucură 
aici de o mare popularitate, la 
Teodora Ungureanu sau la Ma
ria Filatova, steaua în deve
nire a gimnasticii sovietice? 
Echipa noastră a început con
cursul la bîrnă, iar în momen
tul în care pe aparat s-a urcat 
Nadia Comăneci sala a întîm- 
pinat-o cu aplauze. Execuția ei 
a fost excelentă, astfel că pu
blicul a avut încă o dată oca
zia să-i admire grația și măies

tMONTREALUl, IN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI
(Urmare din pag. 1)

1

Isiderăm util pentru că am pu
tut folosi întreg lotul de 14 
jucători, ne-am acomodat la 
diferența de fus orar și am 
intrat gradat în efort. De a- 
ceea am putut astăzi să ridi
căm nivelul calitativ și can
titativ al pregătirii la cel mai 
înalt nivel. Miercuri seara 
(n.n., la noi joi spre zori) vom 
juca un nou meci amical și 
ne vom decide asupra celor 
12 jucători care vor fi înscriși 
duminică pe foaie în meciul 
de debut, cu Ungaria.

— Apropo de meciul cu 
Ungaria : care este pro
nosticul dv ?

— Va fi o întîlnire deose
bit de grea. Partenerii noștri 
au făcut un real salt valoric 
în ultimul timp. Dar dacă 
vrem să devenim campioni o- 
limpici trebuie să depășim 
toate obstacolele. Și noi cre
dem ferm în șansa pe care o 
avem.

Fetele vor juca și ele o în
tîlnire pregătitoare. tot 
miercuri seara, cu Japonia. 
Accidentatele au fost recupe
rate, astfel că starea de în
grijorare a dispărut. Doar 
Magda Mikloș mai este încă 
într-un tratament medical.

Președintele F. R. Hand
bal, loan Kunst-Ghermănescu, 
aflat aici ca delegat tehnic al 
I.H.F.. pleacă joi la Quebec și 
Sherbrooke pentru omologa
rea sălilor de joc. O ultimă 
știre din handbal : Polonia a 
întrecut, în meci amical, la 
băieți, Canada cu 21—17. Gaz
dele sînt foarte mulțumite de 
acest rezultat...

ILIE FLOROIU ALEARGĂ, 
ALEARGĂ, ALEARGĂ...

Fragilul, dar atît de dîrzul 
Hie Floroiu a sosit luni seara 
la Montreal. Și — așa cum îl 
cunoaștem — a trecut fără ză
bavă la treabă. Chiar marți 
dimineață a alergat o oră pe 
pista stadionului din Satul o- 
limpic, iar după amiază încă 
o oră. Miercuri și joi numă
rul turelor și, firește, al mi

J.O. 12 echipe reprezentative 
de țări. Dintre acestea, șase 
participă direct : Japonia,
U.R.S.S., R.D. Germană, Un
garia, R.F. Germania, România; 
celelalte șase s-au calificat în 
urma unor întîlniri de baraj, 
soldate cu următorul clasa
ment : S.U.A., Elveția, Franța, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia. 
Atît la individual compus cît și 
în finalele pe aparate șansele 
cele mai mari de a se clasa pe 
primele locuri le au, firește, 
gimnaștii japonezi și sovietici. 
La inele, Dan Grecu și Mihai 
Borș sînt socotiți printre favo
riții probei.

tria. O altă gimnastă care a 
făcut o deosebită impresie a 
fost Maria Filatova, în vîrstă 
de 17 ani, dar care — datorită 
staturii sale foarte mici (138 cm) 
— pare un copil de 10—11 ani. 
La sărituri și la sol ea a cu
cerit sala, punîndu-și în umbră 
vestitele colege Turîșceva, 
Korbut sau Kim. Teodora Un
gureanu a executat excelent 
noul ei exercițiu la sol, iar 
Nadia Comăneci a fost uimi
toare la paralele. Echipa R. D. 
Germane, ca și în trecut, s-a 
impus prin precizie și siguran
ță, impresionînd mai ales An
gelika Hellmann și Kerstin 
Gerschau. In cadrul demonstra
ției am consemnat și unele ra
tări și inexactități, ca de pildă 
căderea Olgăi Korbut de pe 
bîrnă, ratarea Turișcevei la 
sol, sau aterizarea defectuoasă 
a Nadiei Comăneci la sărituri. 
Dar nu trebuie să uităm că 
toate aceste sportive au exer
ciții foarte grele

Ne-am dat seama că Jupta 
pentru medalii va fi foarte 
strinsă, nici una dintre concu
rente neputînd fi sigură dina
inte că va cîștiga o medalie,

nutelor de alergare s-a mărit. 
Este avid de consacrare olim
pică îneît s-a decis să concu
reze la toate cele trei probe 
de fond : 5 000 m, 10 000 și
maraton. Firește, dacă după 
primele curse se va simți bine. 
Oricum, trebuie consemnat 
faptul că la maraton ar urma 
să debuteze aici, la Montreal.

BOXERII :
DOUĂ ANTRENAMENTE PE ZI

Boxerii își încep ziua de 
lucru pe pajiștea din Satul o- 
limpic. Antrenorii Popa, Chi- 
riac, Dumitrescu și Nour îi 
invită pe boxeri ia matinale 
alergări și la prietenești în
cleștări. Gruescu cu Cozma, 
Năstac cu Zilberman, Simon 
cu Dafinoiu, Simion Cuțov cu 
Ciochină, Calistrat Cuțov cu 
Didea mimează boxul, intră în 
ritm pentru antrenamentul 
care urmează. Atmosferă de 
lucru bună. Antrenamentul se 
continuă în sala liceului Cal- 
iixa-La Valide. Parteneri de 
antrenament se găsesc ușor. 
Valoarea boxului românesc a 
străbătut, de-a lungul anilor, 
distanțele, s-a afirmat pretu
tindeni. Englezii și irlandezii 
au fost miercuri împreună cu 
ai noștri la pregătire, astfel că 
perechile s-au putut constitui 
ușor, pe categorii, pe prefe
rințe de stiluri. Uneori, antre
norii noștri intercalează în 
program și partide de... fotbal. 
Se încinge o miuță care a- 
trage numeroși spectatori...

Toți boxerii, ca și luptăto
rii, au aflat că „instrumentul 
de tortură" (citiți : cîntarul) 
este electronic. Așa că vor fi 
indicate chiar și subunitățile... 
gramelor. Cubanezul Stevenson 
a venit cu partener propriu 
de antrenament, colegul său 
de echipă Milian... Boxul este 
— pînă acum — sportul cu 
cele mai multe țări înscrise. 
Deci, adversari numeroși, pu
ternici.

ALTE NOUTĂTI 
LA GIMNASTICĂ

A fost fixată ordinea intră
rii în concurs la exercițiile 
impuse, programate duminică. 
La fete, în grupa noastră, 
R. D. Germană, Ungaria, Ro
mânia și U.R.S.S., Turisceva 
urmînd să încheie concursul. 
La băieți sîntem în penultima 

AZI, FLACĂRA OLIMPICĂ
AJUNGE LA ATENA

Asta seara se încheie ștafeta celor 520 de sportivi greci chemați sâ 
poarte — pe un traseu de 520 km, în jurul Peloponezului, de la 
Olympia, prin Corint, pînâ la Atena — flacâra olimpică aprinsă în 
cadrul tradiționalei ceremonii din dumbrava de pe malul rîuluî Al- 
feos. La ora 21,35, ultimul purtător grec al torței olimpice va intra po 
stadionul Panathinaikos din Atena. Aici, în cadrul unei festivități la 
care vor asista președintele Constantin Tsatsos și primul ministru Con
stantin Karamanlis, va avea loc predarea solemnă a flăcării unui re
prezentant al Comitetului de organizare canadian al Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Apoi, flacăra va fi transmisă prin satelit la Ottawa.

în special pe cea de aur. De
monstrația a arătat că sînt 
multe imponderabile în con
curs, cu mulți factori care vor 
influența atît evoluția sporti
velor cît și aprecierea arbitra
jului, mai ales dacă ne gîn- 
dim și la rivalitatea sportivă 
propriu-zisă, multe gimnaste 
europene dorind să-și ia re
vanșa pentru eșecul suferit în 
fața Nadiei Comăneci la Skien. 
Bineînțeles, Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu și colegele 
lor vor căuta să demonstreze 
că succesele școlii românești de 
gimnastică nu sînt deloc întîm- 
plătoare. Este greu de spus cîte 
si ce fel de medalii vor lua 
sportivele noastre. Dar, după 
demonstrația de marți seara, a 
rezultat că gimnastele românce 
se află în constelația supremă 
a acestui sport și chiar dacă 
știm că arbitrajul este uneori 
subiectiv sperăm ca evoluțiile 
lor să nu ofere prilejul unor 
interpretări. Oricum, este cert, 
echipa sovietică impresionează 
printr-o mare omogenitate va
lorică.

Presa de aici publică apreci

grupă, împreună cu S.U.A., 
Elveția și două echipe de indi
viduali. Ultima grupă este al
cătuită din primele cinci cla
sate la „mondialele" de la 
Varna : Japonia, U.R.S.S., R. D. 
Germană, Ungaria și R. F. Ger
mania. Formația niponă trece 
printr-o situație dificilă. Cam
pionul mondial absolut, Shigeru 
Kasamatsu, s-a operat de apen
dicită și va lipsi din concurs. 
Echipa a rămas în cinci oa
meni. la limită, orice acciden
tare scoțînd-o din luptă. Și 
fiindcă a venit vorba de ac
cidentări să notăm că și Borș 
are glezna ușor inflamată, dar 
medicii ne asigură că pînă la 
ora concursului se va reface.

DECLARAȚII, PRONOSTICURI

Presa cotidiană este literal
mente inundată de declarații 
ale sportivilor, antrenorilor și 
oficialilor, de pronosticuri fă
cute de specialiști și... mai pu
țin specialiști. Ziarul „Le De
voir" de astăzi (n.n. miercuri) 
publică declarația atletului 
american Dwight Stones : ,,A- 
mericanii nu vor putea cîștiga 
mai mult de cinci probe la at
letism, dar între ele se va afla 
și.... înălțimea". în „Montreal 
Matin", Ghiță Lieu declară : 
„Cornel Penu este unul dintre 
cei mai mari portari de hand
bal din lume. Cred în șansa 
noastră de a cuceri medalia de 
aur pentru că echipa Româ
niei nu acționează după sche
me fixe, ci are o mare fan
tezie în joc". Gazeta „Le Jour" 
publică favoriții săi la Jocuri. 
La lupte, lui Berceanu i se 
pronostichează medalia de aur, 
lui Enache și Martinescu cea 
de argint, iar lui Codreanu cea 
de bronz ; Iuga este al doilea 
favorit la pistol liber, iar Ro
taru al treilea la pușcă ; pri
ma șansă i se acordă României 
în finala de handbal masculin 
(pe care ziarul o... vede : Ro
mânia — U.R.S.S.) și cea de 
a doua în turneul de hand
bal feminin (primul loc : R. D. 
Germană). Alte și alte pro
nosticuri ne situează printre 
favoriți la gimnastică (în „Le 
Devoir" a apărut un portret al 
Nadiei Comăneci), box, caiac- 
canoe, atletism etc.

Firește, sînt ultimele ore 
ale prognozelor și pronosticu
rilor. Startul în cea de a 
XXI-a ediție a Jocurilor Olim
pice bate la ușă.

eri măgulitoare mai ales la a- 
dresa Nadiei Comăneci și a 
Măriei Filatova. Aceste două 
sportive se află în centrul co
mentariilor ziarelor. Ziarul 
„MONTREAL MATIN" scrie 
despre campioana noastră: 
„Nadia a fost formidabilă la 
toate cele patru aparate. Pu
blicul a rămas pur și simplu în 
admirație iu fața siguranței, 
forței și gratiei micuței român
ce". Știm prea bine, însă, că 
concursul va fi mult mai greu 
decît demonstrația. La această 
părere s-a raliat și Nicolae 
Vieru, secretarul F.R. Gimnas
tică, care ne spunea : „Demons
trația a fost utilă, arălîndu-ne 
marea valoare a gimnasticii eu
ropene și forța sensibil egală a 
multora dintre sportivele pre
tendente la medalii Fe’cle 
noastre au evoluat bine la bîr
nă și la paralele. Sînt convins 
că echipa noastră și unele fele 
la individual vor urca pe po
dium".

Este ceea ce dorim să vedem 
și noi, împreună cu telespecta
torii din țara noastră, în zilele 
care urmează.

Redacția și administrația : București, str. V. Conta. 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 : interurban 437 ; telex : 10 350 romsp r. 
Pentru străinătate, abonamente prin ILEXIM, Departamentui export-import presă, Calea Griviței 64—66, P.O.B. 2001, telex 11.226

Tiparul : I. P. „Informația" 10 36J
K, * 4.

pentru prima oară, să participe 
la o mare competiție mondială 
fără a fi nevoită să susțină în- 
tîlniri de calificare. Afirmarea 
constantă a lui Dan Grecu, de
ținător al medaliilor de cam
pion mondial și european la 
inele, ca și valoarea și măies
tria atinsă de ceilalți compo
nent ai echipei noastre — Mi
hai Borș, Ștefan Gali, Sorin 
Cepoi, Ion Cliecicheș. Nicolae 
Oprescu, Radu Branea — ne 
fac să sperăm că J.O. de la 
Montreal vor oferi sportivilor 
noștri posibilitatea să confir
me poziția fruntașă pe care o 
dețin in prezent și — de ce 
nu ? — să urce noi trepte în 
ierarhia internațională.

Cu șanse apreciabile la o bu
nă clasare Ia J.O. intră în com
petiție, în primul rînd. repre
zentativele R.D. Germane, Un
gariei, R.F. Germania, Elveției 
și S.U.A. Deși lipsită de un 
maestru de talia lui Klaus Kos-


