
MONTREALUL TRĂIEȘTE INTENS 
MARELE EVENIMENT SPORTIV

MONTREAL, 15 (de Ia tri
misul nostru). „Dacă micile 
gimnaste sovietice și românce 
au cîștigat inimile spectatorilor 
de la Forum, ar fi trebuit să-i 
vedeți ieri pe băieți, înaintea 
Jocurilor. Dacă fetele sînt în 
general mai spectaculare, băie
ții au fost adevărate mașini de 
execuții ale unor exerciții 
foarte grele". Așa începe arti
colul din ziarul „Montreal 
Matin" privind gala gimnasti- 
lor de la Forum, de miercuri 
seara, la cai'e au luat parte 
toti candidatii olimpici și 12 000 
de spectatori.

Intr-adevăr dacă această gală 
nu a avut din gratia baletului 
fetelor, in schimb a impresionat 
cu perfecțiunea execuțiilor. 
Printre aceste „mașini", cum 
spunea cronicarul canadian, s-a 
aflat și Dan Grecu care a 
lucrat. îndeosebi la inele, cu 
măiestria campionului mondial.

în presa canadiană persistă 
ecourile despre gala gimnaste
lor, care retransmisă și la tele
viziune. a impresionat pe toată 
lumea. Nadia Comăneci este 
printre marile vedete ale aces
tor avanpremiere olimpice si 
specialiștii din Montreal, așa 

Odată cu lucrările sesiunii Comitetului Internațional 
Olimpic, la Place des Arts, cu agitata activitate a 
Comitetului executiv al C.I.O., precum și cu forfota 
din saloanele hotelului Bonaventure din Montreal, unde 

se țin congresele federațiilor sportive internaționale (pină 
acum și-au încheiat lucrările forurile care conduc basche
tul, boxul, gimnastica, halterele, pentatlonul modern) — 
se poate afirma că sintem in plină atmosferă olimpică.

Cu mai puțină publicitate, încă departe de curiozitatea 
marelui public, sportivii inșiși sporesc tensiunea momen
telor preolimpice prin febrilitatea pregătirilor lor discrete, 
în diverse săli de gimnastică sau pe terenuri de antrena
ment. Sînt acum, pe malurile fluviului St. Laurent, 27 ase
menea locuri de pregătire, in jurul cărora mișună autocarele 
cu sportivi în felurite costume și uniforme. Orașul e sen
sibilizat și de cîteva tentative de grevă în aria organiza
torică. Dar sportivii iși văd de lucru, în ciuda faptului că 
după ploaia care a încetat temperatura a scăzut la 12—18 
grade Celsius. Demonstrația de gimnastică de la sala Forum 
a fost o primă victorie a fenomenului sportiv asupra oricăror 
preocupări extra-olimpice.

Antrenorii și sportivii noștri se pregătesc în continuare cu 
seriozitate. Ei primesc, în Satul olimpic, numeroase scrisori 
și telegrame de îmbărbătare din țară, care Ie produo 
multă bucurie.

cum scriu ziarele, sînt de acord 
că atît ea cit și Maria Filatova 
pot să ofere mari surprize la 
Jocurile Olimpice. Aceste două 
avanpremiere au mărit mult 
cota biletelor de la „bursa 
neagră'* * pentru finalele de 
gimnastică.

(Continuare în pag. a 4-a)

Andreescu, Ileana Gugiu, Ma
ria Csikos (Rapid), Gheorghița 
Bolovan (C.S.U. Galați), Elena 
Opriciu (Voința Brașov), Ecate- 
rina Bradu, Mariana Sandu 
(Progresul), Suzana Pîrșu (Po
litehnica), Ana Aszaloș (Lie. 
„Bolyai" Tg. Mureș).

• Echipa Colegiului Quincy 
(Illinois-S.U.A.) va susține în
tre 9 și 14 august, la Brașov, 
cîteva meciuri în compania se
lecționatelor de seniori și de ti
neret ale țării noastre. In ve
derea acestor confruntări, care 
constituie un bun prilej de ve
rificare la începutul pregătirilor 
pentru Balcaniadă (19—23 de
cembrie, la Burgas, în Bulga
ria), antrenorul D. Evuleț-Coli- 
baba (ajutat de medicul T. Mi- 
nescu) va întruni următorul 
lot : Popa, Niculescu, Ivascen- 
co, Uglai, Caraion (Dinamo), 
Cernat, Oczelak, Opșitaru (Stea
ua), Mihuță, Braboveanu. Gel
lert (I.E.F.S.). Barna, Crăciun 
(„U“ Cluj-Napoca), Benedek 
(C.S.U. Brașov), Gh. Dumitru 
(Farul).

• Selecționata de juni
oare participă in aceste 
zile la uh mare turneu inter
național găzduit de Palatul 
sporturilor din Varna. La în
treceri au fost invitate echipe
le Canadei, Cehoslovaciei, Cu
bei. Iugoslaviei, Japoniei, 
S.U.A. și U.R.S.S. Gazdele au 
înscris 3 formații.

• Lotul de juniori plea
că duminică în Bulgaria, 
la Dimitrovgrad, pentru a lua 
parte la turneul internațional 
dotat cu «Cupa Start".

Echipele noastre de gimnas
tică continuă pregătirile in 
liniște, fără să se supraaprecic- 
ze după succesul avut la Fo
rum, cunoscînd bine diferența 
care există între o demonstrație

BASCHETUL IN SEZON ESTIVAL
• Lotul de senioare are un nou antrenor principal : prof. I. Nicolau
• „Cupa Mării Negre", prima competiție a selecționatei feminine
• Reprezentativele de seniori și de tineret vor juca la Brașov cu

echipa Colegiului Quincy din S.U.A.

După o scurtă perioadă in 
care au avut activitate doar 
echipele de juniori (partici
pante la turneele finale ale 
campionatelor republicane re
zervate lor) baschetul revine 
în actualitate. Conform tradi
ției, sezonul estival va fi sus
ținut de selecționatele țării. A- 
cestea își reiau pregătirile și 
verificările care au drept scop 
final o comportare cît mai bu
nă la principalele competiții 
internaționale ale sezonului : 
campionatele balcanice. Iată 
cîteva relatări făcute pe baza 
hotărîrilor luate în ultima șe
dință a Biroului federației de 
specialitate :

• Sub conducerea noului an
trenor principal I. Nicolau (a- 
jutat de antrenorul secund N. 
Martin și medicul V. Cătăni- 
ciu), reprezentativa feminină îsi 
începe pregătirile în vederea 
..Cupei Mării Negre" (2—4 au
gust la Constanța, cu partici
parea echipelor R. D. Germane, 
Poloniei, Ungariei și a două 
selecționate române), turneului 
de la Pekin (o săptămînă după 
„Cupa Mării Negre" ; participă 
formațiile Australiei, R.P.D. 
Coreene, Franței, Japoniei și 
R.P. Chineze) și Balcaniadei 
(24—26 decembrie în Bulgaria, 
la Pernik). Lotul convocat este 
alcătuit din : Maria Simiones- 
cu, Ștefania Basarabia, Diana 
Mihalic, Ileana Portik, Liliana 
Duțu, Ștefania Giurea (I.E.F.S.), 
Liliana Ciobotaru (Șc. sp. Plo
iești), Rodica Goian (Univ. Ti
mișoara), Doina Prăzaru-Maie 
G.U“ Cluj-Napoca), Mariana 

și întrecerile propriu-zise. Azi, 
gimnastele noastre au profitat 
de primele raze de soare, după 
atîtca zile cu nori, ploaie și 
răcoare. Au făcut o plimbare 
împreună cu antrenorii lor, 
s-au fotografiat. Au fost ore 
necesare de destindere.

Apariția soarelui și a cerului 
albastru a făcut mai caldă 
atmosfera de aici, acum cu o 
zi înaintea solemnității de des
chidere a celei de a XXI-a 
ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară. Toată lumea este mai 
veselă. Cele 1 040 de însoțitoare 
(stewardese), aflate peste tot 
unde este vorba de Olimpiadă 
și care vorbesc 45 de limbi 
străine, se ocupă și ele, mai 
febril decît pină acum, de toate 
problemele. Sînt ușor de recu
noscut după taioarele lor de 
culoare roșu-aprins, cu bluze 
în dungi multicolore. La centrul 
de presă, unele ajutau la insta
larea circuitului închis de tele
viziune in culori pentru presă, 
care va primi la centrul prin
cipal de la complexul Desjar
dins imagini simultane de la 
șapte locuri de concurs, tere
nuri și săli.

Evenimentele se precipită.

Azi la ora 15 a fost aprinsă 
flacăra olimpian, sosită de la 
Atena la Ottawa. Momentul a 
fost mai solemn, mai emoțio
nant ca niciodată, avînd în 
vedere aprinderea flăcării prin 
laser, cu ajutorul satelitului. 
Acest moment plin de semni
ficații de pe Colina Parlamen-

Aurel NEAGU
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MÎINE, FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A JOCURILOR OLIMPICE

ÎN PREAJMĂ STARTULUI, PRINTRE „TRICOLORI..
• Mariana Suman — 1:09,3 pe 500 m I • Piste de 
control pentru caiaciști ți canoițti • Au inceput cali

ficările la pistol precizie • „Asalturile" lui Dan 
Irimiciuc • Meci de antrenament al echipei de floretă

MONTREAL, 15 (de la trimi
sul nostru). Cu cît se apropie 
ora de începere a acestei mari 
confruntări sportive mondiale
— cea de a XXI-a ediție aJ.O.
— cu atît ritmul pregătirilor se 
accentuează. Din primele cea
suri ale dimineții, organizatorii, 
dar mai ales sportivii se anga
jează într-o febrilă activitate, 
care stimulează pe numeroșii 
ziariști prezenți la Montreal, 
solicitîndu-i în permanență pe 
diferite baze sportive sau la 
numeroase conferințe de presă.

Firește, atenția noastră s-a 
îndreptat cu precădere spre 
reprezentanții României, aflați 
si ei, alături de miile de spor
tivi din cele mai îndepărtate 
colțuri ale lumii, într-o ultimă 
perioadă de retușare a pregă
tirilor, de finisare a detaliilor 
tehnice. De pildă, cunoscuta 
noastră atletă Mariana Suman, 
deși este sosită doar de 48 de 
ore aici, se antrenează totuși 
cu asiduitate, țintind obținerea 
unei forme sportive superioare. 
Joi — spre exemplu, ea s-a 
aflat pe Stadionul olimpic, unde 
în ciuda unei ploi mărunte și 
dese, ca în zilele de toamnă, 
a parcurs 500 m in 1:09,8 —
timp superior recordului mon
dial al probei. Foarte îneîntată 
de această promițătoare perfor
manță, alergătoarea de semi- 
fond din țara noastră nc-a 
spus: ,,Anul trecut, cu ocazia 
concursului preolimpic de la 
Montreal am obținut cel mai 
bun timp al meu din anul 
1975. Acum, cu ocazia J.O. 
sper să realizez, de asemenea, 
cel mai bun timp din cariera 
mea și astfel să mă clasez 
printre fruntașe."

Canalul rezervat la Notre- 
Dame participanților în probe-

Ștefania Giurea (în imanine a- 
runcă la coș) are posibilitate să 
demonstreze că in perioada de 
vacanță competițională a muncit 
cu rivnă pentru a deveni o va
loare reală pe plan interna
tional. Foto : Dragoș NEAGU
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le de caiac-canoe este de dimi
neața pină seara foarte aglo
merat. Un antrenor glumeț 
spunea că aoolo este o astfel 
de înghesuială incit ai impre
sia că te afli pe un mare bu
levard într-o zi de sărbătoare. 
Explicabilă, deci, hotărîrea pe 
care au luat-o delegațiile unor

Silueta marelui Stadion olimpic 
unei uriașe „farfurii zburătoare". 
țări șl anume de a se deplasa 
pentru antrenamente pe alte 
lacuri rtiai liniștite... Este vor
ba de sportivii din U.R.S.S., 
Belgia șl Canada. Lotul nostru 
a preferat, insă, pista olimpică 
pentru ultimele antrenamente. 
S-an efectuat curse de control 
și antrenorii s-au declarat mul
țumiți de timpii obținuți, des
tul de apropiați de valorile o- 
bișnuite, ceea ce arată un bun 
început de aclimatizare cu con
dițiile diferite de la Montreal. 
Am notat printre evidențjați 
pe Maria Mihoreanu, care după 
cum se știe manifestase o for
mă mal slabă în ultimul timp, 
precum și cuplul Larion Ser- 
ghei — Policarp Malîhin. O 
impresie bună a lăsat șl cursa 
de antrenament a caiacului de 
4, compus din Nicușor Eșanu. 
Mihai Zafiu, V. Simiocenco și 
N. Simionenco.

Despre adversarii noștri, în 
corespondența de astăzi un ul
tim amănunt: starturile cele 
mai populate se anunță la pro
bele de caiac simplu și dublu 
(22 și, respectiv, 24 de echi
paje), în total, la cele 11 probe 
olimpice, fiind înscriși 362 de 
concurenți.

Și pentru că am amintit de 
numărul de înscriși să facem 
precizarea că și la tir se- a- 
nunță o participare masivă. De 
altfel, joi a început la Mont
real o probă de calificare la 
pistol precizie cu două serii a 
42 de concurenți, pentru eli
minarea a 4 dintre aceștia. Iată 
citeva cifre din acest concurs : 
armă liberă 60 f.c. — 84 în
scriși. 3X40 f — 66 ; pistol 
viteză — 71. skeet — 70.

In cursul zilei de joi am fă
cut o vizită și în tabăra de 
pregătire a scrimerilor. Antre-

UN NOU GRUP DE SPORTIVI ROMÂNI

A PLECAT LA MONTREAL
Ieri, la ora prînzului, de pe 

aeroportul international Oto- 
peni a părăsit Capitala cu 
destinația Montreal un nou 
grup de sportivi români care 
vor participa la Jocurile O- 
limpice.

Au făcut deplasarea luptăto
rii de la libere — Constantin 
Măndilă, Gigei Anghel, Petre 
Coman, Marin Pîrcălabu, Va- 
sile Iorga, Stelian Morcov, E- 
nache Panaite și Ladislau Si
mon, precum și majoritatea

Vineri 16 iulie 1976 I

norii ne-au spus că Dan Iri
miciuc se află într-o formă 
bună și că ei speră ca trăgă
torul ieșean să ocupe un loc 
în finala de sabie. Interesant 
de notat este faptul că într-o 
ultimă verificare echipa Româ
niei a învins-o pe cea a Ar
gentinei cu 10—6, dar — amă
nunt deloc neglijabil — 4 din 
cele 6 victorii ale partenerilor 
de antrenament au fost obți
nute tocmai de... Dan Irimi
ciuc, care a făcut parte din 
echipa Argentinei. O comporta
re bună au avut și ceilalți 
componenți ai echipei : Pop, 
Mustață, Nilca, Marin. Ei spe-

de la Montreal, pare imaginea 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

ră să repete cel puțin perfor
manța de la C.M. de la Buda
pesta și să ocupe locul III în 
proba pe echipe.

Ceilalți participanți au mărit 
și ei cadența pregătirilor, din 
rindurile lor detașîndu-se echi
pa Uniunii Sovietice, alcătuită 
din Sidiak, Nazlîmov, Krovo- 
puskov și Vrogorov — toți ex- 
celenți sabreri. dotați cu o teh
nică ireproșabilă și cu reflexe 
uimitoare. De asemenea, o im
presie dintre cele mai bune 
a lăsat-o echipa Italiei, avînd 
în frunte pe Michele Maffei și 
pe M.A. Montano. O știre aflată 
cu acest prilej : din formația 
Ungariei și ea candidată la un 
loc pe podium lipsește celebrul 
Gerevics, accidentat înaintea 
plecării spre Montreal. In acea
stă situație antrenorii maghiari 
își pun mari speranțe în Marot 
și Gsedovaryi.

Un meci de antrenament a 
susținut și echipa noastră de 
floretă, care a învins o com
binată Canada—Australia cu 
12—4. Cu acest prilej am re
ținut verva floretiștilor Kuki 
și Țiu, ambii autorii unor pa
rade spectaculoase. Se așteaptă 
cu multă nerăbdare concursu
rile individuale, în baza că
rora vor fi apoi alcătuite se
riile pe echipe. Fiecare dorește 
să „prindă" în proba pe echipe 
un culoar bun, un culoar care 
să ducă ...direct la podium. 
Dar. un astfel de „culoar" aș
teaptă în aceste zile la Mont
real sute de tineri sportivi, de 
pe toate meridianele globului. 
Noi sperăm ca printre ei să 
fie cît mai mulți dintre repre
zentanții țării noastre.

Romeo VILARA

atleților și atletelor : Natalia 
Mărășescu. Maricica Puică. 
Ileana Silai, Valeria Ștefănes- 
cu, Elena Vintilă, Doina Spînu. 
Cornelia Popa, Eva Ziirgii, 
Gheorghe Cefan, Carol Corbu, 
Iosif Naghi și Gheorghe Me- 
gelea. Mariana Suman și Ilie 
Floroiu, primii atleți care vor 
intra în competiția olimpică, 
se află deja la Montreal, iar 
Argentina Menis, va pleca la 
25 iulie.



DUPĂ ÎNCHEIEREA CAMPIONATELOR BALCANICE DE TENIS

• Aprecieri elogioase ale presei iugoslave • Participări ale spor
tivilor noștri la alte competiții internaționale

și

După eum se știe, la ediția 
din acest an a Campionatelor 
balcanice de tenis reprezenta
tivele țării noastre au obținut 
victorii prestigioase, atît for
mația masculina, cît și cea fe
minină clasîndu-se pe primele 
locuri. Dacă fetele porneau fa
vorite încă din start, datorită 
valorii ridicate a celor trei ju
cătoare — Florența Mihai, Vir
ginia Ruzici și Mariana Simio
nescu era mai greu de pre
supus că și băieții vor*  reuși 
o performanță pe lingă care 
trecuseră la cele două ediții 
precedente.

La solicitarea noastră, secre
tarul general al Federației 
române de tenis, prof. Alexan
dru Lăzărescu, conducătorul 
delegației la întrecerile de la 
Belgrad, ne declara, referin- 
du-se la evoluția echipei mas
culine : „Competiția a foii
destul de dificilă. Reiese a- 
ceasta și din faptul că în fața 
reprezentativelor Bulgariei și 
Iugoslaviei am câștigat doar la 
cîte un punct diferență. Cuvîn
tul hotărîtor în meciurile de

BOX ÎNTRE 22 25 IULIE, LA
BRĂILA se vor disputa între

cerile pugilistice din cadrul „Memo
rialului Ion Covaci", la care vor fi 
prezenți numeroși boxeri fruntași din 
principalele cluburi bucureștene, din 
Constanța, Galați, Bacâu, Cluj-Naipo- 
ca, Craiova, Tg. Mureș și, bineînțe
les, Brâila.
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simplu l-au avut Dumitru Hă- 
rădău și Traian Marcu. Ei au 
jucat foarte bine. In ceea ce 
privește echipa noastră dc du
blu, Hărădău — Traiăn Marcu 
au reușit să se impună și vom 
conta și în alte întreceri pe 
această formulă".

Cît privește aprecierile pre
sei iugoslave, ele au relevat în 
termeni elogioși valoarea spor
tivilor români. Rcferindu-se la 
echipa feminină, ziarul „Sport" 
din Belgrad scria : ..Hotărîtor 
pentru ocuparea locului I a fost 
faptul că româncele au prezentat 
o formație omogenă, valoarea 
fiecărei jucătoare în parte fiind 
recunoscută nu numai în Eu
ropa, ci și în întreaga lume, 
datorită rezultatelor obținute 
mai ales în turneele individu
ale din acest an. în ceea.ce ne 
privește, noi am avut o spor
tivă valoroasă în persoana Mi- 
mei Jausovec. Ea a reușit o 
victorie de prestigiu în fața 
Virginiei Ruzici, la capătul ce
lui mai frumos meci al cam
pionatului, dar ea singură nu 
s-a putut... bate cu toate cele 
trei românce".

Reținem, în încheierea aces
tor însemnări, contribuția im
portantă ce au avut-o în ob
ținerea victoriilor cei doi an-

trenori. Constantin Năstase 
Ecaterina Roșianu.

★
Reprezentanții tenisului nos

tru sînt așteptați în continua
re la startul unor noi între
ceri, unde au datoria să se 
comporte la nivelul condițiilor 
de pregătire create. Echipa fe
minină (Mariana Simionescu, 
Maria și Lucia Romanov) va 
fi prezentă, între 16—18 iulie, 
în localitatea franceză Le Tou- 
quet, la turneul final al „Cupei 
Annie Soisbault" (calificată 
direct, alături de formația An
gliei). La Marianske Lazne 
(Cehoslovacia), între 20—25 iu
lie, echipa de „Cupa Galea" 
va întîlni în etapa 
formația 
victorie, 
vor fi 
Turneul 
competiții va avea loc 
29 iulie și 3 august la Vichy 
(Franța).- Notăm, de asemenea, 
că țara -noastră va fi prezentă 
cu o echipă la Campionatul 
european de juniori („Cupa 
Jean Becker", rezervată jucă
torilor pînă la 16 ani). în pri
mul meci întîlnind echipa Bul
gariei, la Sofia. Calendarul in
ternațional cuprinde și parti
cipări la alte competiții : 
„Cupa Ilungaria", „Cupa de 
cristal" (turneu internațional

se 
de zonă cu 
In caz de 

adversari 
francezi.

Iranului.
următorii 

tenismanii
final al prestigioasei 

între

NAMO s-au încheiat 
ultimele întreceri din cadrul cam
pionatului municipal, lată rezultatele : 
adițiune de puncte, seniori (75 ture 
cu sprinturi la 3 ture) : 1. V. Marin 
(Dinamo) 23 p — 3 ture avans, 2. 
P. Dolofan (Steaua) 24 p — 2 ture 
avans, 3. I. Nica (Steaua) 22 p - 
2 ture avans ; juniori mici ; * “ 
(Șc. sp. 1) ; juniori mari : .. ____
($c. sp. 2). Viteză juniori mici : I. 
George (Șc. sp. 2) — în serii a rea
lizat 12,2 s. Urmărire pe echipe, ju
niori mari : Șc. sp. 2 — 5:13,5 (în 
serii, formația Steaua a obținut 
5:11,5),
KARTING "1 CEA “ A s eta

pa a Campionatului 
național, desfășurată la Con
stanța, au ieșit învingători urmă
torii : 50 cmc (juniori) — Teodor
Bîrle (Cutezătorii Arad) ; seniori 50 
cmc — Nicolae Trifu (Motor I.R.A. 
Cluj-Napoca) ; 125 cmc -— Constantin
Nedelcu (C.S.U. Brașov) ; 175 cmc — 
Constantin Pușcaș (Cibinium Sibiu) ; 
echipe — 1. C.S.U. Brașov, 2. Cu
tezătorii Arad, 3. C.S.U. Brașov II ; 
50 . C1K . — Mihaela Ceacu

cmc (spe- 
(Casa pio-

I. Pane a 
I. Ionel

50 cmc (fete) ____
(Tricolorul Câlârași) ; 50 
ranțe) — Constantin Rusu 
oierilor Brașov).
LUPTE
GHIU-DEJ 
temațional 
rilor. Cei 
(cite 3—4 ____ ___ a__ t
avea ca~ adversari luptători din R.D. 
Germană, Polonia și Ungaria. Con
cursul se încheie duminică.

INCEPlND DE 
NICIPIUL GH.
găzduiește un _____ ...
de libere rezervat junio- 

mai buni sportivi români 
la fiecare categorie) vor

AZI, MU- 
GHEOR- 

turneu in-

UN CUVÎNT DE ONOARE

la Praga, între 27—31 iulie) etc. Ș
Ion GAVRILESCU g

notă E LINIȘTE LA PROGRESUL!
E o plăcere acum, vara, tn 

Parcul sportiv Progresul. Platanii 
îți oferă umbra lor odihnitoare, 
bufetul clubului iți oferă bău
turi răcoritoare, panoul de la in
trare îți oferă imagini cu echipa 
de fotbal nou promovată tn Di
vizia A. Și e o liniște !...

Pe terenul central de tenis, 
nimic ! Un brîu de lacăte masive 
petrecut peste mijlocul porților 
de la intrare înconjoară această 
frumoasă bază sportivă a „spor
tului alb“. Pe celelalte terenuri 
de tenis de la Progresul, activita
te redusă. Redusă la zero, în di
mineața 
sala de sport graficul de antre
namente se referea la săptămî- 
na... 22 martie — 3 aprilie ! Fi
rește. anul curent.

Dar, Parcul sportiv Progresul 
mai cuprinde terenuri de volei, 
handbal, baschet, fotbal... Nor
mal ar fi ca aceste prețioase 
baze să se bucure de prezența 
sportivilor. Dar nu se bucură. 
Cel puțin dimineața, și e îndo
ielnic ca. după-amiaza. pionierii 
si elevii din școlile apropiate să 
aibă acces la Progresul. Mai ales 
de cînd vicepreședintelui clubului 
i s-a cotrobăit prin „Volskwa- 
gen". Abia am putut intra noi. 
Desigur, actul e de condamnat, 
puștii care au făcut această fap
tă nu au ce căuta pe terenurile 
de sport. Aici, vicepreședintele 
Flaviu Filip are dreptate. Nu are 
dreptate însă cînd, din cauza a- 
cestui lucru, îi lipsește pe copiii 
unul întreg*  cartier de plăcerea 
de a face sport.

Chestiunea cu automobilul 
este chiar de ieri.

cînd le-am vizitat. La

turile preferate. Ochi vigilenți 
scrutează acum poarta, aleile, te
renurile, mașinile antrenorilor 
parcate la vedere în fata clu
bului.

și totuși trebuie să existe o so
luție ! Trebuie ieșit din acest 
impas... automobilistic. Dar cum? 
O -soluție ar fi ca, pe rînd, cite 
o grupă de sportivi... să păzeas
că mașinile specialiștilor, aliniate 
în incinta Parcului... O altă re
zolvare ar fi 
cialistii să-și 
mașinilor. In 
pronunere — 
serios — ar fi ........
a nici unui activist al clubului, 
să nu mai gareze pe aleile Par
cului. Spre a se evita surprizele, 
supărările, bănuielile, pentru ca, 
din nou glasuri vesele să răsune 
pe toate terenurile de la Pro
gresul !..

ca, pe rînd, soc- 
autoasigure paza 
sfîrșlt. o a treia 
de astă dată. în 

ca nici o mașină.

V. TOFAN g I

Un cuvînt neașteptat de 
fiumos, deși mulți îl evi
tă, părîndu-li-se probabil 
cam cenușiu și morocănos, 
un cuvînt care sună puter
nic și expresiv, dar mal 
ales adevărat, deși mulți 
îl ocolesc, părîndu-li-se 
probabil cam grosolan, un 
cuvînt deloc olimpian, 
adică (dacă ținem seama 
de schemele care înconjoa
ră legendele, fiindcă și le
gendele astea au schemele 
lor...) deloc senin, deloc 
idilic, deloc „superior" și 
degajat, dar foarte olimpic, 
un cuvînt de neuitat i-a 
trecut prin minte lui Ca- 
listrat Cuțov și omul nu 
s-a ferit să ni-1 încredin
țeze, rostindu-1 
printre alte cîteva 
cuvinte bine sim
țite și la locul lor. 
Cuvîntul acesta nu 
avea nimic proto
colar, nu era piep
tănat, era zbîrlit 
și crunt, lovind 
exact la țintă, așa 
cum „scapără" cîte 
o directă fulgeră
toare boxerul care 
să se blocheze... 
acela era într-un 
„trebuie — să — 
zbatem"... — și Cuțov îl 
„scăpa" în microfonul pe 
care 1-1 întindea Mircea 
Simon, într-un fel de In
terviu înainte de plecarea 
spre Montreal. Vorbind 
precipitat, cu nerv, dintr-o 
„bucată", dintr-o răsuflare, 
spunînd exact ceea ce sim
te, Cuțov a adus la su
prafață această expresie 
curată și, dacă vreți, stîn- 
gace, dar care merită ana
lizată șl subliniată ca un 
rezultat de semnificație, 
sec și lapidar. Nu-i în
totdeauna adevărat că în 
sport doar cifrele contea
ză — uneori cifrele pot fi 
răsturnate ' '
care omul și le spune pe 
dinăuntru, 
înfruntînd 
toare care-1 asaltează 
afară...

Ce-mi place In expresia 
lui Cuțov este nu numai 
adevărul, ci și plasticita
tea ei. El nu spune 
ar fi firesc în disciplina 
sa sportivă — că „ne vom 
bate", ci că „trebuie să 
ne zbatem". Intre „a te

bate" și „ 
mai mult, 
decît adausul 
Iar litera 
dezvăluie 
mai înaltă, 
mai plină 
bătăliei, a 
canismele lor 
Zbaterea e o bătălie si mai 
dificilă decît „o bătaie" și 
mai subtilă, și mai rea, și 
mal cuprinzătoare decît un 
meci. Zbaterea pretinde un 
efort interior, o luptă acer
bă cu îndoiala, cu teama, 
cu adversari mult mai ab- 
stracți, dar nu mai puțin 
redutabili. Zbaterea impu
ne dificultățile unei lupte 
abstracte, 
umbre

ștleblne trebuie

repede,

Cuvîntul 
cuvînt : 

- ne —

de vorbele pe

mobilizîndu-se, 
cifrele copleși- 

dtn

DUPĂ

a te zbate" 
mult mai mult 

unei litere, 
aceea în plus 
o dimensiune 

mai bogată, 
decît aceea a 
luptei, cu me- 

psihologice.

lupta cu alte 
decît cele obișnu

ite în antrenamen
tele normale ale 
boxerilor. Un bo
xer, un sportiv — 
și Cuțov mă lasă 
să cred că e din- 
tr-acești hărăziți 
— care recunoaște 
și cunoaște aceste 
umbre, nu o da
tă sumbre, la care 

să ajungă după fie- 
cu pro-care antrenament cu pro- 

pria-i umbră, la care tre
buie să ajungă dar să le 
și învingă nu prin „batere" 
doar, ci prin „zbatere", e 
un om care a ajuns într-a- 
devăr, sus, în Olimp, la 
sursa înțelegerii profunde 
a ceea ce-i sportul mai 
mult sau mai puțin olim
pian. Aștept cu mare în
cordare să văd cum se vor 
zbate sportivii noștri la 
Montreal, cum se vor zba
te pentru a găsi și a re
găsi — căci vor fi și ase
menea cazuri, de „regă
sire" — energia de a lupta, 
de a se „bate" (în sensul 
cel mai nobil) pentru abs
tracția unui centimetru, a 
unei secunde, a unei 
„muște".. Să le fie zbate
rea încununată de bucurie 
și împovărată de glorie ! 

Și ca să nu încheiem
fără un surîs mai puțin
crispat — să vedeți dv. ce
zbatere va fi din primul 
tur în dezbaterile Cupelor 
europene la jocul acela 
care am trăit să-1 văd 
Dumitrache 
Roznai !

cum
schimbat
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„CUPA PRIETENIA” LA CAIAC-CANOE (juniori) I

ESTE NECESARĂ 0 NOUĂ ECHIPĂ, DE VALOARE INTERNAȚIONALĂ!
I
I

a select is 
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populare 
Disputat 
rele și fn 
al orasulu 
rit de pc 
tori, care 
cu aplauzd 
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gazdele no. 
cel mai b 
reușit sel, 
acest turn< 
echipe car< 
făcut o fa 
sie prin vi 
Rezultatul 
trat (1—1, 
fiind înscri 
tură de lî 
pentru ui 
Florea) a 
depuse de 
băieții no? 
proape de

Cu toate că „ora olimpică" 
domină, în fiecare sport, pre
ocupările întregului activ, mul- 

firesc, 
de lu- 
— de 
de pe

Ipunem. în principal, comenta
rea bilanțului realizat 
larșki Ostrov. Spunem 
cu atît mai mult, cu 
nu- erau de așteptat 
manțe spectaculoase, federația 
de specialitate prezentînd (o- 
rientare realistă) o echipă re
dusă (14 concurenți față de 17).

Important este că, din for
mația care a evoluat la Fraga, 
un singur sportiv — Ionel Peia 
(Arad) — nu va depăși, la 
anul, vîrsta junioratului ! Mai 
sînt, desigur, unii juniori care 
n-au fost selecționați pentru 
„Cupa Prietenia", tineri caia- 
ciști și canoiști cu unele cali
tăți și perspective, dar 
încă departe 
ternațională.

In această 
intensificarea 
rii în toate 
ciațiile cu secții de caiac-ca- 
noe și poate, cu precădere, în 
centrele care au dat pînă 
acum rezultate bune (Bucu
rești, Orșova, Arad, Tulcea, 
Brăila, Galați) șl unde există 
antrenori cu experiență. Este, 
însă, necesar ca activitatea 
acestor secții să fie mai mult 
sprijinită, sub toate aspectele, 
nu numai de cluburile și aso
ciațiile respective, ci și de 
consiliile județene și munici
pale pentru educație fizică, de 
comisiile locale de caiac-canoe, 
de inspectoratele școlare (în-

deosebi în problema selecției), 
ca și de alți factori cu atribuții. 
Sugerăm, în același context, ca 
biroul federației de specialita
te să analizeze propunerea al
cătuirii unui colectiv de spe
cialiști care să urmărească și 
să asigure rezolvarea tuturor 
problemelor pe care le ridică 
pregătirea unei echipe repre
zentative de juniori de o va
loare cît mai ridicată, capabilă 
de performanțe Și afirmări in
ternaționale. Să nu uităm că 
anul viitor vor avea loc cam
pionatele europene de juniori 
și, la foarte scurt timp, o nouă 
ediție a 
re 
tră 
rii
au 
de

la Ves- 
a ceasta 

cît nici 
perfor-

continuă.nu 
jn- 
vi-

..... ___  Iar, după
vestigațiile noastre, supărarea

. .................. se va stinge
ușor, și vara trece... Și e o liniș
te în Parcul sportiv Progresul!... 
Panourile nu mai invită, ca în 
alți ani, tinerii să practice snor-

cepreședintelui nu

TROFEUL VETERANI
LOR". In organizarea comi
siei locale de popice, la Si
biu s-a desfășurat cea de-a 
14-a ediție a „Trofeului vete
ranilor", competiție rezervată 
popicarilor care au depășit 
vîrsta de 55 ani. Șț-au dispu
tat întîietatea 25 de jucători 
din Sibiu si Brașov. Pe echi
pe, locul I a revenit vetera
nilor din Sibiu cu 1 828 p d, 
brașOTsaii realizînd 1 823 p d. 
Clasamentul individual : 1. Gh. 
Barbu (Sibiu) 345 p d, 2. V. 
Frîncs (Brașov) 342 p d. 3. V. 
Balaciu (Sibiu) 332 p d. De
canul de vîrstă al participan- 
tilor a fost Ion Zeneta (Si
biu) , în etate de 79 ani • 
BAZELE SPORTIVE LA DIS
POZIȚIA ELEVILOR. Pe în
treaga perioadă a vacantei de 
vară, elevii din Pitești vor 
beneficia de bazele sportive 
ale asociațiilor Voința. Petro
lul, Dacia, de stadionul atle
tic și de bazinele de înot din 
localitate. De asemenea, clu
bul F. c. Argeș a pus la dis
poziția tinerilor sportivi bazele 
si dotările sale. Este lăuda
bilă si inițiativa Consiliului 
popular municipal care va a- 
menaja, cu sprijinul asocia
țiilor de locatari ale unor 
cartiere, încă cinci noi tere
nuri de joacă pentru copii 
• CEI MAI TINERI GHIZI. 
Un număr de 10 elevi, absol
venți ai clasei a 7-a, au primit 
.diploma de ghizi în urma 
cursului inițiat de conducerea 
muzeului din Bran si a Scolii 
generale din localitate. Prin
tre posesorii diplomei de ghizi 
voluntari se găsesc Luminița

Petroșan, Veronica Suciu, Cor
nel Dumitrache, loan Bogdan 
și Gabriel Oncioiu care, în a- 
ceste zile, conduc numeroase
le grupuri de pionieri și șco
lari aflate în actuala vacantă 
pe meleagurile Branului • 
NOI TERENURI DE SPORT. 
La liceul de cultură generală 
din Cisnădie a fost dată în 
folosință o frumoasă bază 
sportivă, care cuprinde tere
nuri de tenis, volei, baschet, 
handbal și sectoare de atle
tism. La această realizare 
și-au adus o importantă con
tribuție elevii din clasele 1—4, 
care au efectuat peste 3 000 
ore muncă patriotică • CURS 
DE MASORI. Din inițiativa 
Comitetului sindical al între
prinderii textile „Sebeș” și a 
C.O.E.F.S. s-a organizat la 
Sebeș Alba un curs de ma
sori, frecventat și absolvit 
de 25 de persoane, care își 
vor desfășura activitatea în 
diferite asociații sportive și 
unități economice din locali
tate. 9 SUCCESUL TINERI
LOR HANDBALIȘTI DIN OL
TENIȚA. Echipa de handbal 
Știința din Oltenița, antrenată 
de profesorii Mihai Pană și 
Mihai Cristea, a promovat în 
Divizia națională de juniori. 
In urma acestei frumoase 
comportări. Consiliul popu
lar va pune la dispoziția tine
rilor handbaliști un nou teren 
situat în parcul orașului, care 
va găzdui viitoarele meciuri 
oficiale.
(Corespondenți : Ilie Ionescu, 
Ilie Fețeanu, Carol Gruia, Ilie 
Andrei, M. Breazu, D. Moraru- 
Slivna).

te federații 
să-și înscrie pe agenda 
cru și alte 
perspectivă 
acum măsuri ferme pentru o 
deplină rezolvare. O asemenea 
situație se impune atenției și 
Ia caiac-canoe. Este vorba de 
echipa reprezentativă de ju
niori, în general de „schimbul 
de miine" 
care, după 
ținem de 
fruntașe în 
și olimpică.

Recenta participare a junio
rilor români la „Cupa Priete
nia", desfășurată la Fraga, a 
prilejuit unele concluzii care, 
după opinia noastră, trebuie 
atent studiate și urmate de 
acțiuni cît mai eficiente.

S-a desprins, în primul 
faptul că, în raport cu 
pele Uniunii Sovietice și 
Germane, dar și cu unele 
paje din Ungaria, 
Cehoslovacia și Bulgaria, spor
tivii noștri au avut o evoluție 
modestă, dintre reprezentanții 
României reușind să se impu
nă doar canoiștii Gh. Titu și 
I. Hapei. evident cu o valoare 
internațională autentică. Fără 
îndoială, am putea aminti ab
sența juniorilor noștri în 5 din 
cele 11 finale, dar nu ne pro-

probleme 
care cer

I
I
I

din acest sport in 
cum se știe, de- 

mulți ani poziții 
ierarhia mondială

aflați
de valoarea ,in-

situatie se cere 
muncii cu junio- 
cluburile și aso-

„Cunei Prietenia", ca
va fi găzduită de țara noas- 

— competiții la care tine- 
caiaciști și canoiști români 
datoria să obțină rezultate 
prestigiu.

Dan GĂRLEȘTEANU

I
I

rînd, 
echi- 
R. D.

_ echi- 
Polonia,

I
I

„CRITERIUL OLIMPIC"
De vineri pînă duminică, 

Zigoneni (lîngă Curtea de Ar
geș) se desfășoară concursul 
de caiac-canoe „Criteriul o- 
limpic", la care vor participa 
caiaciști și canoiști — seniori 
și tineret — de la cluburile și 
asociațiile din țară. La sfîrșitul 
săptămînii viitoare, tot la Zi
goneni, va avea loc „Criteriul 
speranțelor", concurs rezervat 
juniorilor de categoria I, a II-a 
și tineretului.

la

SE REIA CAMPIONATUL DE MOTOCROS
• Campionatul republican de 

motocros se reia duminică cu e- 
tapa a IlI-a, pe un traseu ales 
pe dealul Muscelului, la margi
nea orașului Cîmpina. în progra
mul întrecerilor, organizate de 
forul de resort în colaborare cu 
asociația Poiana 
rează probe pentru 
niori și posesori ai 
„Mobra“

Cîmpina, figu- 
senlorl, ju- 
motoretelor

campionatu-• Etapa a II-a a
lui de viteză s-a desfășurat la 
Oradea, cu 75 de alergători. în
vingători : ci. 50 cmc (începă-

I
I
I
I
I

• UNIV 
VA LA Bl 
dentii craio 
gătirile în 
competition 
(15 și 16 iu 
obișnuitului 
raiel au foi 
antrenament 
Mîine Unu 
va deplasa 
șov, stabili: 
săptămîni 1 
După aceas 
forma ar 
Teașcă — < 
mai multe 
precum și 
tare. Nu se 
ficare îq^Jc

A LA Rj 
De astăzi 
s-au alinial 
lor. între 1 
va afla la 
rioadă în c 
mele jocuri 
dine cu o 
poi cu una

tori) — 1. I. Jianu (C.S.M. Reși
ța) ; 75 cmc — L. Ferei>czi (Vo
ința Oradea) ; 125 cmc — A. Vic
tor (Voința Oradea) ; 175 cmc — 
“ Seuchenstein (C.S.M. Reșița) ;

I. Lăzărescu (Energia 
— O. Stephani 
ataș — P. Po- 
(Torpedo Zăr- 

— coresp.).

G.
250 cmc
Cîmpina) ; 500 cmc 
(St. roșu Brașov) ; 
pescu + A. Popa 
nești). (I. GHIȘA

a campionatu- 
urma să aibă

LOTO

• Etapa a IH-a 
Iui de viteză care 
loc duminică la Baia Mare a fost 
aminată pentru o dată care va 
ti anunțată ulterior.

PRONOSPORT IN
?

a 352 lei; e 
Report la c 
AM3ELE EXT 
1.528,40 a IC 
cla 1300" a 
ȘTEFAN GHI 
dețul Vrancei 
de 49.469 lei 

Bujor —

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 9 
IULIE 1976. EXTRAGEREA I : Catego
ria 1 : 1 variantă 25% a 49.469 lei 
și 1 variantă 10% a 19.787 lei ; eat. 
2 : 4.55 a 9.095 lei : cat. 3 : 6.60 a 
6.270 lei : cat. 4 : 18,35 a 2.255 lei : 
cat. 5 : 69 a 600 lei ; cat. 6 : 113.80 
□ 364 lei. EXTRAGEREA a ll-a : Ca
tegoria A : 1 variantă 100% (autotu
rism Dacia 1300) șl 2 variante 10% 
a 7.000 lei ; cat. B : 2,30 a 14.359 
lei ; cot. C : 6,45 a 5.120 lei ; cat. 
D : 22,90 a 1.442 lei ; cot. E : 93,95

Tg.

LA 18 IULIE
CEPȚIOI



ori au asistat la cele cinci partide susținute de jucătorii români

I— 61 
I tov. 
hr al 
18 ju
mul
ii B. 
loca- 
ospi- 

(riete- 
ri au 
de 12 
îicale, 

unor

terior, 
p ziua 
teneră

două ori mingea în bară prin 
Cămătaru și Augustin.

Următorul meci a avut loc în 
ziua de 3 iulie tot la Pekin, 
mai bine spus într-o suburbie 
a sa, pe micul stadion al car
tierului muncitoresc unde locu
iesc lucrătorii combinatului si
derurgic. De altfel, meciul a 
fost organizat pentru acești lu
crători, care au făcut o primire 
impresionantă tinerilor noștri 
jucători. Aceștia au avut, de 
astă dată, ca parteneri de în
trecere pe fotbaliștii selecțio
natei orașului Tientin, veniti 
special pentru acest meci la 
Pekin. Victoria, aplaudată de 
peste 5 000 de spectatori, a re
venit echipei române cu 2—0 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Chitaru și Vcsa, dar trebuie să 
mai adăugăm că Șoșu a trimis, 
tot în prima repriză, mingea 
în bară.

Cel de-al treilea meci a fost 
găzduit, la 6 iulie, de orașul-port 
Dalian, care are peste un mi-

echipei noastre, care a înscris 
prin Florea.

De-a lungul turneului, for
mația de bază trimisă în teren 
de antrenorul Octavian Popes
cu a fost următoarea : Wind! 
(Cristian) — Tilihoi, Stancu, 
Constantinescu, Bărbulescu — 
Șoșu, Florea, Augustin — Tc- 
leșpan, Cămătaru, Chitaru (Ve
sa). Au mai fost, însă, folosiți, 
într-o partidă sau alta, și cei
lalți jucători care au făcut de
plasarea, adică Ene, Toader, 
Petcu, Nadu și Marton.

în afara participării la aceste 
jocuri și la antrenamentele care 
le-au precedat, delegația noas- 
tră_ a vizitat, în toate orașele 
străbătute, obiective industriale 
și de interes turistic, a asistat 
la spectacole cultural-artistice, 
fiind de fiecare dată înconjura
tă cu simpatie și căldură. Tur
neul selecționatei de tineret în 
R.P. Chineză a contribuit, ast
fel, prin întreaga sa desfășu
rare, la întărirea relațiilor de 
prietenie 
sportivii 
noastre.

Constantin FIRĂNESCU

Si colaborare dintre 
și popoarele tarilor

CU ANGHEL
DIALOG DE

ACTUALITĂȚI
• MECI AMICAL INTERNATIO

NAL LA RM. VlLCEA. Diviziona
ra B Chimia R-m. Vîlcea, care are 
ca antrenori pe fostul său jucă
tor. Ion Haidu și pe prof. Ion 
Jianu, va susține duminică, de la 
ora 17, o întâlnire amicală cu e- 
chipa Slavia Kromeriz. Partida va 
avea loc pe stadionul 1 Mai.
• CLASAMENTUL... ARBITRI

LOR. După cum am anunțat, Co
legiul central al arbitrilor l-a de
semnat pe NICOLAE PETRTCEA- 
NU drept cel mai bun arbitru al 
campionatului 1975—1976. Următo
rii clasați sînt : 2. Otto Anderco, 
3. Maximilian Popescu, 4. C. Ni- 
culescu, 5. Romeo Stîncan, 6. 
Francisc Coloși, 7. Nicolae Cursa- 
ru, 8. Marcel Buzea. Potrivit nor
melor în vigoare, n-au participat 
la acest „campionat" al cavaleri
lor fluierului arbitrii care n-au 
condus cel puțin 10 jocuri la cen
tru (pentru arbitrii tineri, bare
mul a fost de numai 5 jocuri). 
De asemenea, n-au intrat în ” 
ouție arbitrii care au avut 
pe.ndări.

O STEAGUL ROȘU ARE 
NOU ANTRENOR. De astăzi di
vizionara B Steagul roșu Brașov 
și-a reluat pregătirile în vederea 
noului sezon competițional avîn- 
du-1 la conducerea tehnică pe 
Traian Ivănescu. Cealaltă divizio
nară B din localitate, Tractorul, 
s-a aliniat la startul pregătirilor 
sub conducerea aceluiași antrenor 
Alexandru Mezaroș. (C. GRUIA- 
coresp. jud.)
« DR. CONSTANTIN RADULES- 

CU VA ANTRENA PE „Uw CLUJ- 
NAPOCA. Echipa studenților clu
jeni își reia pregătirile avînd la 
conducerea tehnică un nou antre
nor, pe dr. Constantin Rădulescu, 
care îl înlocuiește pe Paul Po
pescu.

VACANTĂ

dis- 
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Șenian, cele două echipe pătrund in teren 
tonala ceremonie de deschidere.
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lion, de locuitori. In fata 
de spectatori, care au 
pînă la refuz tribunele 
nului, echipa noastră a 
o aplaudată victorie,
(3—0), asupra selecționatei ora
șului, prin golurile marcate de 
Florea, Șoșu, Vesa și Augustin.

Fotbaliștii noștri au evoluat 
apoi la 9 iulie în orașul Șenian, 
care este un puternic centru 
Industrial cu 4 milioane de lo
cuitori. în acest meci (la care 
au asistat 20 000 de spectatori), 
ei au primit replica valoroasei 
selecționate a provinciei Liao- 
nin, care anul trecut a ocupat 
primul loc la Jocurile sportive 
naționale. După o dispută echi
librată. rezultatul a fost de 1—1 
(0—1), golul echipei noastre 
fiind înscris de Cămătaru, după 
ce tot el ratase alte două mari 
ocazii, iar Augustin trimisese 
balonul în bară.

Ultimul .ioc al turneului a 
avut loc la 12 iulie la Ciaug- 
ciun (un oraș cu 1.5 milioane 
locuitori), în compania selecțio
natei provinciei Kirin. Peste 
35 000 de spectatori au asistat 
la acest meci, încheiat cu vic
toria la limită, 1—0 (1—0), a

Pe plaja stațiunii Jupiter, abia 
l-am smuls „miuței", marți, 
preziua plecării, dar — oda- 
început dialogul — Iordăncs- 
gustă fotbalul și sub forma 

șuetei. îi face plăcere să-i 
reamintești de. succesul echipei 
lui în stagiunea nu de mult în
cheiată, dar, fire echilibrată nu 
supralicitează eventul, apreciind 
de exemplu că atunci, în finala 
Cupei, și adversarul a trecut 
pe lingă victorie. „Ne-a sur
prins pc toți replica gălățenilor, 
buni în apărare și pe contra
atac. Dacă înscriau primii, poa
te n-am fi rezistat socului, în- 
trucît înainte de meci fiecare 
era pregătit pentru un succes 
confortabil. Vinovate eran, in
direct, și destule dintre divizio
narele A pe care în campionat 
Ie întrecusem la scor“.

— O formație mică, precum 
C.S.U. Galați, a însemnat ’ așa
dar pentru Steaua o atențio
nare înaintea meciurilor cu 
echipe mari, ca F.C. Bruges.

— A fost ca un fel de aver
tisment primit Ia timp. Sîntem 
și acum constienți de forța o- 
fensivă a echipei noastre, dar 
aproape că uitasem de unele 
slăbiciuni ale ci în momentul 
de apărare.

— Au fost formulate . rezerve 
și in privința jocului de atac, 
declanșate de existenta oare
cum anacronică a aripilor cla
sice. Iordănescu ce spune?

— Nu putem renunța la prin
cipalul „atu" care a dat un spe
cific echipei. Cu Troi și Zam
fir am ciștigat campionatul, 
mergem mai departe cu ei. 
Poate vom reuși, pe plan ex
tern, ceea ce majoritatea repre
zentantelor noastre în cupele 
europene, adepte ale jocului cu

aripi neclasiee, n-au izbutit 
încă. Dar după mine, altfel tre
buie pusă problema. Să-i deter
minăm pe Troi si Zamfir. C3 
și pe vîrful central, să efectue
ze mult discutatul pressing. în 
acest caz, va apărea îmbunătă
țit, în situația de apărare, jocul 
întregii echipe. Nu numai cel 
al fundașilor Dropriu-ziși.

— Apropo de vîrful central. 
Pe cine preferi, pe Răducanu 
sau pe Năstase ?

— Acasă, pe Răducanu, ju
cător de combinații pe spatii 
aglomeraie, iar în deplasare pe 
Năstase, un vîrf tipic de con
traatac.

— Primul meci cu F.C. Bru
ges se dispută pe terenul aces
teia. Este un avantaj pentru 
Steaua ’

— E dificil să vorbesc despre 
avantaje într-o partidă cu fina
lista Cupei U.E.F.A. de anul 
trecut. Oricum e mai bine, li 
luăm pulsul pentru retur și in 
meciul de acasă sperăm să obți
nem decizia.

Dialogul era încheiat, Iordă
nescu putea să reînceană 
„miuta" pe nisipul plajei...

Gheorghe NICOLAESCU
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PREGĂTIRI
una de Divizia B. în zilele de 
30, 31 iulie șl 1 august echipa 
antrenată de I. Motroc si V. Co
pil va participa la „Memorialul 
Filoti", organizat la Brăila si la 
care vor mai fi prezente forma
țiile F.C.M. Galați, F.C. Brăila 
si o formație de peste hotare. 
Deocamdată o singură noutate 
în lotTelesnan, de la Chimia 
Rm. Vîlcea. în schimb, sînt vi
zați pentru prima echipă cîțiva 
jucători tineri din propria oepi- 
nieră. cum sînt Popa, Pirvu, 
Stanca si Constantinescu.

carii" se vor deplasa la Poiana 
Brașov, unde vor rămîne pînă 
la sfîrșitul lunii. Primul meci de 
verificare este programat pentru 
31 iulie la Buzău, cu divizionara 
C Chimia din localitate. între 
5 și 7 august Progresul va parti
cipa la „Cupa Municipiului Bucu
rești". După aceea, are în pro
iect o partidă amicală interna
țională cu echipa Panathinaikos 
din Grecia. Progresul se aliniază 
la startul pregătirilor cu același 
lot de jucători cu oare a promo
vat în Divizia A.

Pe teme actuale

VINE NOUL SEZON,
EUROPENE...VIN CUPELE

ine sezonul de toamnă al 
fotbalului, vine, cu el. 
și „subiectul nevralgic" 
pentru noi, cupele eu

ropene. De ani de zile, în pe
rioada pregătitoare a acestor 
examene supreme pentru o 
formație de club, am urmărit 
diverse forme, diferite metode 
și mijloace încercate de forma
țiile noastre în scopul unei cit 
mai eficiente prezențe in com
petițiile continentale. Dar, cum 
se știe foarte bine, nici una 
dintre reprezentantele fotbalului 
românesc în întrecerile care 
reunesc tot ce are mai bun soc- 
cerul continental, nu a reușit o 
comportare care să depășească 
linia anonimatului.

Anul acesta sperăm, credem, 
dorim ca lucrurile să se schim
be. Plutonul nostru cuprinde 
două echipe care de multi ani 
sînt în zona competițiilor inter
naționale — Steaua și Dinamo ; 
el mai conține o formație care 
s-a afirmat în ultimele trei se
zoane, pe A.S.A. Tg. Mureș, ca 
și echipa care a întruchipat — 
sub raportul calitativ — cel mai 
spectaculos salt al stagiunii tre
cute, Sportul studențesc. în 
fine, pc C.S.U. Galați care, prin 
ceea ce a arătat și a realizat 
în „Cupa României", a repre
zentat un surprinzător dar valo
ros exemplu de pregătire mo
dernă și susținută. E un buchet 
cu posibilități indiscutabile, în- 
globînd jucători de toate ge
nurile. de la internaționalii 
consacrați la talentele promiță
toare ale noii generații. Tehni
cienii aflați la oîrma celor cinci 
echipe sînt și ei printre frun
tașii specialiștilor noștri fie că 
e vorba de reputatul antrenor 
emerit Angelo Nieulescu, fie că 
ei sînt unii dintre cei mai do
tați reprezentanți ai generațiilor 
mai tinere : Emerich Jenei, Ion 
Nunweilier, Tibcriu Bone și 
Ion Zaharia, maeștri sau maeș
tri . emeriti ai sportului.

dversarii echipelor noas
tre sini puternici. De 
altfel, așa cum se pre
zintă astăzi grupul de 

concurente în cele trei compe
tiții e foarte greu să mai în
tâlnești formații slabe. Progre
sele înregistrate în toate zone
le Europei au făcut ca, pretu
tindeni, să se formeze cluburi 
puternice. Dacă ar fi să amin-

VICTORII ALE ATLEȚILOR ROMANI
LISABONA, 15 (Agerpres). In 

cadrul concursului internațional 
atletic de Ia Lisabona, sportivii 
români au obținut frumoase vic
torii. In proba feminină de arun
carea greutății Valentina Cioltan 
a realizat 17,56 m. iar Badros Be- 
drosian a cîștigat proba de triplu 
salt cu 16 m. Tînăra sportivă 
Ileana Tărîță a cucerit două vic
torii : 400 m plat în 54,3 și 800 m 
plat în 2:08. O altă atletă junioară 
Gina Panait s-a clasat pe primul 
loc la 100 m plat (12,44) și sări
tura • ’ •

un nou record european în proba 
de 1 000 m în 2:15,5 (v.r. Kemper 
— R.F.G. 2:16,2). Proba de 3 000 m 
a fost cîștigată de cunoscutul 
fondist belgian Emile Puttemans, 
în 7:52,8.

DIN FOTBALUL

La 
gian

in lungime (5,84 m).

★
Namur (Belgia), atletul bel- 
Yvo van Damme a stabilit

PE STADIONUL olimpic din 
Helsinki, in meci amical : Fin
landa — Islanda 1—0 (1—0).

IN MECI AMICAL, la Plovdiv, 
Trakia — Carl Zeiss Jena 2—0.

LA NOVISAD în meci amical : 
Vojvodlna — Zaglebie Sosnowiec 
2—1 (1—1).
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• ARĂDENII pe VALEA CER- 
NEI. Incepînd de joi 15 iulie, 
U.T.A. se află pe Valea Cernei, 
în frumoasa stațiune Băile Her- 
culane. Arădenii vor rămîne aici 
pînă la 24 iulie, zi în după-amia- 
za căreia vor susține, la Arad, 
primul ioc de verificare în com
pania divizionarei B. Rapid A- 
rad. în continuare. U.T.A.. a- 
vînd la conducerea tehnică un 
nou- cuplu de antrenori (Cicero
ne Manolache și Anton Bacoș) 
mai are în proiect meciuri cu 
Constructorul Arad, F.C. Corvi- 
nul Hunedoara și Jiul. Si pen
tru-campionatul viitor. U.T.A. se 
va baza tot pe vechea sa gardă...

• PÎNA în prezent nici o 
NOUTATE LA PROGRESUL. Re
cent promovata în Divizia A, 
Progresul București. îsi reia as
tăzi pregătirile sub conducerea 
antrenorului secund D. Baboie 
(Viorel Mateianu fiind încă în 
concediu). Pînă marți antrena
mentele se vor desfășura pe pro
priul stadion, după care „ban-

a F.C. COR VINUL HUNEDOA
RA. 13—14 JOCURI DE VERIFI
CARE. De ieri au început pre
gătirile și jucătorii hunedoreni. 
Timp de 10 zile ei se vor pre
găti în localitate sub conducerea 
noului antrenor principal Ladis- 
lau Vlad. Din 25 iulie pînă la 3 
august, noua promovată în Di
vizia A se va afla la Cinciș, la 
20 km de Hunedoara. Noutăți în 
lot : Caval (de la Dinamo) si 
Roșu (F.C. Argeș). Pînă la înce
perea campionatului vor susțin ? 
circa 13—14 jocuri.

a FINALISTA CUPEI IȘI REIA 
AST AZI PREGĂTIRILE. Dup 
obișnuitul control medical, jucă
torii echipei C.S.U. Galați, sub 
conducerea tehnică a antrenoru
lui Ion Zaharia, își reiau astăzi 
pregătirile. Pînă la 23 iulie, stu 
denții gălățeni se vor antrena 
în localitate. Intre 23 iulie și 4 
august formația de pe Dunăre 
se declasează la Dîmbul Morii, 
după care revine la Galați, ur- 
mînd să susțină mal multe jocuri 
de verificare cu caracter de o- 
mogenizare cu formații din di
verse eșaloane. Nici o noutate 
în lot.

AUTO • Campionatul euro
pean (formula II) a programat 
pe circuitul de la Mugello o 
noua probă, în care victoria a 
revenit pilotului francez Jean- 
Pierre Jabouille (,,Elf“) cu q me
die orară de 170,257 km. Pe locul 
secund ș-a clasat compatriotul 
său Rene Arnoux („Renault"). 
După 8 probe, în clasamentul 
C.E. conduce Jean-Pierre Jabouille 
cu 35 p.

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole a concursului de la Londra 
a fost cîștigată de vest-germanul 
Hendrik Schultz-Seihoff („Do
mitz"). cu timpul de 53,5. Princi
palul favorit al probei, campionul 
englez Harvey Smith („Graffiti") 
s-a clasat pe locul 2 cu 54,7.

LUPTE • Orașul Pernik (Bul
garia) a găzduit întîlnirea de 
lupte „sambo" dintre echipele 
Ț.S.K.A. Sofia și Ț.S.K.A. Mos
cova. Luptătorii sovietici au cîș- 
tigat cu 6—2.

ȘAH • După 3 runde și juca
rea partidelor întrerupte, în tur
neul interzonal de la Bienne (El
veția) conduc Smîslov, Portisch 
și Larsen cu cite 2‘/2 P- în par
tidele întrerupte : Smîslov — Ro- 
goff 1—0, Diaz — Larsen 0—1 : 
Portisch — Gheller 1—0 ; Smejkal 
— Byrne remiză • în runda a 
doua a „mini-turneului" de la

PE SCURT
Manilla, Liubojevicl a remizat cu 
Browne, iar partida dintre Karpov 
și Torre s-a întrerupt.

TENIS • în turul 2 al turneu
lui de la Cincinnati (Ohio) : Gor
man — Webb 6—4, 6—4 ; Walke — 
Warwick 7—6, 6—1 ; EÎ Shafel — 
Stewart 6—3, 6—3 ; Dibbs — Tay
lor 6—3, 6—3 ; Crealy — Menon 
6—0, 6—3. • In turul 2 al turne
ului de la Hilversum : Taroczy — 
Battrick 6—4, 6—2 ; Santana —
Thung 6—4, 6—3. Caujolle — Oc- 
leppo 6—», 6—2 ; Cano — Munta- 
nola 6—1, 6—2 ; Prajoux — Pinner 
6—2, 6—4 ; Gimenez — Hemmes 
6—4, 6—0. • In turneul de la
Kitzbuhel primele partide din tu
rul 3 : Pohmann — Ashe 6—4, 
6—3 (!) ; Kodes — Varga 6—0,
6— 2, 6—3 ; Myers — Pokorny 2—6,
7— 6, 6—3 ; Paia — Naegelen 7—5,
7—5 ; Pasarell — Zednik 7—5. 
4—6, 7—5 ; Haillet — Molina
6—4, 7—6 • Joi, în sferturile de 
finală ale turneului internațional 
de tenis de la Kitzbuehel (Aus
tria), jucătoarea româncă Virginia 
Ruzicl a învins-o cu 3—6, 7—5. 
6—1, pe Brigitte Cuypers (R.S.A.) 
in semifinale Virginia Ruzicl o va 
întîlni pe olandeza Elly Appel,

tim numai de exemplul Islan- 
dei. atit de spectaculos urcată 
pe scara valorică în. ultimele 
■sezoane, de replicile pe care 
echipele norvegiene, daneze, 
finlandeze le-au dat unor par
teneri celebri și e suficient să 
înțelegem ca a găsi adversari 
cu „cărți de vizită" firave a de
venit un lucru rar pe listele 
de înscrieri ale competițiilor 
continentale. Ca să nu mai vor
bim de o realitate pe care fot
balul a pus-o așa de des în 
fata marilor favorite, anume că 
în acest sport nu există victo
rioși înainte de jucarea unui 
meci.

F.C. Bruges, A.C. Milan, Di
namo Zagreb, Olympiakos sînt 
echipe care figurează în prime
le patru locuri ale unui clasa
ment neoficial din fotbalul bel
gian, italian, iugoslav și grec 
pe ultimii cinci ani. Sînt, cu 
toatele, prin urmare, forțe de 
prim ordin ale unor țări cu 
frumoase performanțe pe plan 
internațional. în cupele conti
nentale, unde reprezentante ale 
acestor țări sau chiar echipele 
în cauză (A.C. Milan, F.C. Bru
ges, Dinamo Zagreb) au cucerit 
trofeele sau au ajuns în finala 
competițiilor. Iar Boavista Porto 
e considerată cea mai reprezen
tativă și mai dotată 'echipă a 
„noului val“ în fotbalul portu
ghez.

entru o prezentare fru
moasă, atit de mult aș
teptată a echipelor ro
mânești în cupele euro

pene un element-eheie c acela 
al atingerii unei forme cores
punzătoare cit mai rapid după 
începerea sezonului nostru o- 

. ficial. Elementul capătă impor
tanță mai cu seamă prin rapor
tarea la împrejurarea că viitoa
rele adversare încep mult mai 
tîrziu activitatea oficială. Cam
pionatul italian, de pildă, are 
startul la 3 octombrie, cel din 
Grecia la 12 septembrie ca și 
cel portughez. în alcătuirea 
proiectelor de pregătire, tehni
cienii noștri nu trebuie să omi
tă aceste realități ; dar esențial 
este ca ritmul și modul cum 
vor fi efectuate pregătirile să 
asigure o reală atingere a unei 
bune forme în preajma debu
tului în marile competiții eu
ropene fixat la 15 septembrie.

Eftimie IONESCU

TURUL FRANȚEI
PARIS. 15 (Agerpres). Cea de-a 

19-a etapă a Turului ciclist al 
Franței disputată joi pe distanța 
Sainte Foy — La Grands Tulle 
(219,500 km) a fost cîștigată de 
francezul Hubert Mathis crono
metrat eu timpul de 6h 46 minute. 
In cadrul acestei etape a abando
nat francezul Bernard Thevenet, 
învingătorul Turului Franței de 
anul trecut. în clasamentul gene
ral conduce L. van Impe.

INTERNATIONAL
LA BRAUNSCHWEIG, în „Cupa 

de ■ vară“, echipa Borussia a ter
minat la egalitate : 1—1, cu forma
ția austriacă Wacker Innsbruck.

DUPĂ 14 ETAPE în campiona
tul U.R.S.S. conduce Dinamo 
Moscova cu 20 p, urmată de Ara
rat Erevan 19 p.

După disputarea ultimeloi 
concursuri, in Marele Premiu 
F.I.L.T. conduce Panatta cu 
340 p, urmat de Ramirez și 
Borg — ambii cu cite 260 p. 
Ilie Nâstase ocupă locul 6, 
cu 190 p.

care a eliminat-o cu 3—6, 6—4, 
7—5 pe vest-germana Ebbinhaus. 
In cea de-a doua semifinala, 
Wendy Turnbull o va întîlni pe 
Anette du Plooy (R.S.A.). • în- 
cepînd de astăzi în orașul francez 
Le Touquet se vor desfășura în
trecerile turneului fazei finale a 
competiției internaționale femi
nine de tenis pe echipe pentru 
cupa .,Annie Soisbaut". în sfer
turile de finală sînt programate 
următoarele meciuri : România — 
U.R.S.S.. Cehoslovacia — Franța. 
Suedia — Iugoslavia si Anglia — 
Australia. • Joi la Roma a avut 
loc tragerea la sorți pentru sta
bilirea 
lui de 
liei și 
Davis" 
pene) 
toarele ___ _
Panatta — Johansson și Barazutti 
— Norberg.

ordinii partidelor meciu- 
tenis dintre echipele ita- 

Suediei. din cadrul ..Cupei 
(semifinalele zonei eu.ro- 

Astăzi vor avea loc urmă- 
două partide de simplu :
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MONTREALUL TRĂIEȘTE INTENS
eaiac- 
hand-

MARELE EVENIMENT
(Urmare din pag t)

tului din Ottawa a fost trans
mis în direct la televiziune. 
Flacăra olimpică a și pornit 
spre Montreal. Decanul purtă
torilor flăcării va fi un fost 
sportiv, în vîrstă de 69 de ani, 
Arthur Boutet, care a declarat

DIN FOTBALUL

OLIMPIC

• SELECȚIONATA 
OLIMPICA a U.R.S.S. 
(alcătuită pe scheletul e- 
chipei Dinamo Kiev) a 
susținut la Chicago un 
meci amical cu Borussia 
Monchengladbach. Scoc i 
3—3 (1—1). Au marcat : 
Konkov, Minaev, Bonhof 
(în propria poartă), res
pectiv Heidenreich, Niel
sen și Bonhof. Si în pri
mul meci, desfășurat la 
Washington scorul a fost 
tot egal : 2—2.

că „...un kilometru de alergare 
nu constituie nici o greutate". 
Apropo de sportivi si bătrînețe, 
moș Drăghia, biciclistul nostru 
în vîrstă de 79 de ani, este 
așteptat aici astă-seară. Aso
ciația culturală română ..George 
Enescu" din Montreal îi pre
gătește o frumoasă primire. De 
altfel, această asociație cultu
rală a canadienilor de origină 
română are în 
premerg Olimpiada 
deosebită. După 
folcloric din Satul 
la prînz a repetat dansurile 
românești la complexul Bon- 
neaventure din centrul orașului. 
Spectacolul a atras sute si sute 
de spectatori ocazionali.

Comitetul asociației si pre
ședintele ei, Mircea Manole, 
pregătesc o expoziție de folclor 
și sport românesc, cu contribu
ția delegației olimpice române 
aflate la Montreal și a atașa
tului olimpic român în Canada, 
Nioolae Deaconu. Expoziția va 
fi deschisă sîmbătă seara.

zilele care 
o activitate 
spectacolul 

olimpic, azi

SPORTIV
Tot astăzi a avut loc pe 

Stadionul olimpic repetiția ge
nerală a solemnității de deschi
dere a Jocurilor Olimpice, re
petiție simulată, fără sportivi, 
numai cu tineri din Montreal.

Au început congresele fede
rațiilor internaționale și con
tinuă tragerile la sorți. Aștep
tăm cu mare nerăbdare să 
aflăm primii adversari ai spor
tivilor noștri, îndeosebi la box.

Evenimentele 
febra Jocurilor 
cuprins acum pe 
Duminică începe 
cere a celor mai 
din lume, sportivi 
să sosească zi de zi, 
Montreal. Pînă la ora la care 
transmitem au fost înregistrate 
delegații din 107 țări, din cele 
119 așteptate.

Gîndul și inimile noastre, ale 
celor de aici și, desigur, ale 
aoelora din tară, sînt alături 
de sportivii români. Ii privim 
cu drag și le dorim mult 
succes.

se precipită. 
Olimpice a 
toată lumea, 
marea între- 
buni sportivi 
care continuă 

aici la

Iugoslavia va fi reprezentată 
la J.O. de aproape 100 de con- 
curenți, la 13 discipline sportive: 
atletism, baschet, box, 
canoe, canotaj, ciclism,
bal, judo, lupte, natație (polo 
și înot), tir, tir cu arcul și 
yachting.

Antrenorii și specialiștii speră 
ca la actuala ediție a marii 
întreceri lotul iugoslav să aibă 
o comportare mai bună decît 
la ultimele ediții ale J.O. Iată 
bilanțul acestora : la Tokio — 
36 puncte, locul 22 in clasamen
tul neoficial pe națiuni, 2 me
dalii de aur, 1 de argint și 2 
de bronz ; la Ciudad de Mexico 
— 49 p, locul 20, 3 de aur. 3 
de argint, 3 de bronz ; la Mun
chen — 43 p, locul 20, 2 de 
aur, 1 de argint, 2 de bronz.

Obținînd în ultimul timp 
unele rezultate remarcabile, în
deosebi în sporturile pe echi
pe, Iugoslavia va putea ocupa 
locuri mai bune în clasamen
tele unor discipline, realizînd 
un punctaj superior față 
Olimpiadele anterioare.

De data aceasta cîțiva atleți 
pot nutri speranțe de a se cla
sa printre primii 6. Printre a- 
ceștia se află săritorul în lun
gime Nenad Stekici, semifon- 
distul Luciano Susanj, săritorul 
de triplu Ianoș Heghediș, fon- 
distul Dușan Ianlklevici. 
box, nădejdile cele mai mari 
se pun in Marian Beneș

de

La

(la

cat. semimijlocie). De aseme
nea, se scontează po unele 
succese din partea luptătorilor, 
caiaciștilor și trăgătorilor.

în sporturile pe echipe, Iugo
slavia poate 
locuri la polo, handbal și bas
chet.

Poloiștii. în plină maturitate 
(media de vîrstă 28 de ani), 
avînd doar doi jucători mai ti
neri (23 de ani) și restul mai 
„bătrîni", în frunte cu vetera
nul Ozren Bonacici (34 de ani 
— cu 
chipa 
după 
(J.O.) 
ocupe

Echipa de handbal, deținătoa
rea titlului olimpic, s-a pre
gătit sub conducerea lui Ivan 
Snoj (de 20 de ani la cîrma re
prezentativei), la Ljubljana, 
menținîna în lot nu mai puțin 
de 7 jucători care au evoluat 
la ultima ediție a J.O., în frun
te cu Adas Arslanaghici, Bra
nislav Pokraiac, Neboișa Po- 
povici, Hrvojo Horvat etc.

în fine, speranțe la o me
dalie are și echipa masculină 
de baschet, campioană a Euro
pei, care și-a cîștigat dreptul 
de a participa la turneul oliift- 
pic în recenta întrecere de la 
Hamilton.

VLADO NEDELKOV1CI 
„Sport" — Belgrad

viza primele

260 de selecționări în »- 
națională), speră acum, 
eșecurile de la Munchen 
și de la Cali (C.M.), să 
primul loc.

OLIMPI- 
fost mo- 
cea care

• ECHIPA 
CA a Spaniei a 
dificată fată de 
a obținut calificarea pen
tru turneul final. Din 
lot fac parte fotbaliști 
tineri, care nu au con
tracte de jucători profe
sioniști.

• ANTRENORUL se
lecționatei olimpice a 
Braziliei, Zizinho, nu-și 
va însoți echipa la Mont
real. Rolul său la turneul 
olimpic va fi luat de 
Claudio Coutinho, care 
pînă acum s-a ocupat de 
pregătirea fizică a selec- 
ționabililor brazilieni.

ȘANSELE LUI MATTHES

CONCURS ATLETIC LA 
MONTREAL

Robinson, Shine) — 3:01,7, cea 
mai bună performanță mon
dială a sezonului.

Un nou concurs de verifica
re s-a desfășurat la Montreal. 
Cu acest prilej, etiopianul Mir- 
tus Yifter a fost cronometrat 
în cursa de 5 000 m cu timpul 
de 13:24,4, fiind urmat de com
patriotul său Mohammed Kedir 
— 13:28,2 și americanul Craig 
Virgin — 13:35,0. în serale pro
bei de 800 m, cel mai bun timp 
(1:46) a fost realizat de record
manul kenyan Mike Boit.

Alte rezultate : 200 m —
Dwayne Evans (S.U.A.), 20,6 ; 
400 mg — Mike Shine (S.U.A.) 
49,2 ; prăjină — Patrick Abada 
(Franța) 5.30 m ; ștafetă 4X400 
m : S.U.A. (Newhouse, Brown,

MECI DE VERIFICARE 
AL HANDBALIȘTILOR 

UNGURI
NOI RECORDURI

în ultimele zile ale concursu
lui de atletism de la Berlin, la 
oare au participat loturile olim
pice ale R.D. Germane, Frank 
Seibeck a stabilit un 
cord național în proba 
garduri, cu timpul 
De asemenea Ulrike 
zinski a realizat un nou record 
al țării la 1500 m cu timpul de 
3:59,9. Alte performanțe bu
ne : Rosemarie Ackermann — 
1,93 m la înălțime, Evelyn
Schlaak — 68,70 m (nou record
național) la disc, Renate Stecher 

m si Margitta
m la greutate.

nou re
de 110 m 
de 13,33.

Klape-

de 
F.

Selecționatele masculine 
handbal ale Ungariei și R. 
Germania, participante la tur
neul olimpic, au susținut un 
joc de antrenament de trei re
prize a cîte 30 de minute. 
Handbaliștii maghiari au ter
minat învingători cu scorul 
rie 36—28.

Celebrul înotător Roland 
Matthes (R.D. Germană) a de
clarat că va participa la două 
probe : 100 m și 200 m spate. 
Campion olimpic la Mexico și 
Miinchen, Roland Matthes are 
acum 25 de ani. vîrstă la care, 
după părerea sa. nu mai are 
sanse reale de a cuceri un nou 
titlu olimpic.

CEA MAI TiNARA

6 BOXERI MAROCANI

Una dintre cele mai tinere 
participante este sportiva tai- 
landeză Rachaniwan Bulakul. 
în vîrstă de 13 ani, 
startul în competiția

ea va lua 
de înot.

— 22,45 la 200 
Droese — 21,23

La Jocurile Olimpice, Marocul 
va fi reprezentat de 
18 sportivi, din care 
6 boxeri și cîte 4 
judoka și atleți.

un lot de 
fac parte 
luptători.

CĂSĂTORIE IN 
OLIMPIC

SATUL

iulie. în 
oficia o..

TUR DE ORIZONT OLIMPIC - MONTREAL ’76
ACADEMIA OLIMPICĂ 

INTERNAȚIONALĂ

La sfîrșitul lunii 
Satul olimpic se va 
căsătorie. Locuitorii Satului o- 
limpic vor asista la căsătoria 
atletei australiene Raelene 
Boyle, medaliată cu argint la 
Miinchen, cu compatriotul ei 
John Daly.

ACTUALITATE Șl PERSPECTIVA LA HALTERE
> PENTRU PRIMA OARĂ LA J. O UN NOU

REGULAMENT • VOR FI REPETATE IERARHIILE

STABILITE LA C. E. ?
oară în istoriaPentru prima

J.O., la Montreal va fi apli
cat noul regulament de haltere 
intrat în vigoare după Olim
piada de la Munchen : se 
concurează doar la două stiluri 
(„smuls" și „aruncat") iar or
dinea în clasament se stabi
lește în urma totalului obținut 
la cele două procedee. Spre deo
sebire de campionatele mondia
le și europene, unde Ia fiecare 
categorie se acordă cîte 3 me
dalii la „smuls", „aruncat" și la 
total, la Jocurile Olimpice sînt 
medaliați doar primii 3 clasați 
în urma rezultatelor de Ia 
total.

Am făcut această 
pentru a se ști că la 
olimpice de haltere 
9 medalii de aur. 9 de argint 
și 9 de bronz. Deci, in total 27 
de medalii.

Conform regulamentului J.O., 
fiecare țară poate prezenta cîte 
doi concurenți la cel mult două 
categorii, cu condiția ca numă
rul total al participanților să 
nu depășească cifra 9.

Să trecem acum în revistă 
lista favoriților pe categorii. La 
„muscă", la cele trei medalii 
candidează Alexandr Voronin 
(U.R.S.S.) care, deși are o înăl
țime de 1,48 m. posedă o forță 
de uriaș. El este favorit ou cele 
240 kg realizate la C'.E. de la 
Berlin, unde a devenit campion 
al continentului. îl secondează 
deținătorul titlului olimpic de 
la Munchen. polonezul Zbignev 
Smalccrz (34 de ani) cu 237,5

precizare 
întrecerile 
se acordă

Koszcgikg și tînărul Gyorgy 
(Ungaria) cu 235 kg.

La cat. cocoș, lupta
da între pere- 
și poloneze : 
și Atanas Ki- 
kg) și, respcc- 

Korcz și W. Skorupa 
! 252,5 kg.).

pentru
întîietate se va 
chile bulgare 
Norair Nurikian 
rov (cu cîte 255 
tiv. K. r 
(cu cîte

Gheorghi Todorov (Bulgaria) 
este principalul favorit al ca
tegoriei pană, cu 285 kg, urmat 
de sovieticul Nikolai Kolesni
kov cu 282.5 kg.

Ce se va întîmpla la cate
goria ușoară ? în lupta pentru 
primele locuri sînt angajați po
lonezii Zbigniew Kaczmarek 
(312,5 kg) și Janusz Lostowski 
(302,5 kg) și sovieticii Piotr 
Korol (312.5) și Serghei Prevz- 
ner (297,5).

Se pare că Ia categoria mijlo
cie ordinea va fi ca si la ulti
ma ediție a C E. : Valeri Sari 
(U.R.S.S.) — cea mai bună per
formantă — 367,5 kg. urmat de 
bulgarii Todor Stoicev (365 kg) 
și Blagoi Blagoev (365 kg).

La următoarele două categorii 
în mod normal titlurile nu pot 
scăpa principalilor fnvoriți : 
David Rigert (U.R.S.S.) — la 
cat. semigrea si Valentin Hristov 
(Bulgaria) — la cat. grea. Am
bii se află la diferente 
bile de cei clasați pe 
următoare.

La cat. supergrea se 
o luptă fără precedent 
ria olimpiadelor. î. 
dintre Vasili Alekseev (U.R.s p *,  
Gcrd Bonk (R.D. Germană) și

aprecia- 
locurilp

prevede 
în isto- 

întrecerea

llristo Placikov 
fi desigur cea 
Cine va învinge ? Experimenta
tul Alekseev (435 kg), dețină
torul titlului olimpic, campio
nul european Bonk (432,5 kg) 
sau tînărul Placikov, care a 
obținut recent două recorduri 
mondiale (200 kg la „smuls" și 
442,5 kg ! la „total") ?

Pentru noi cea mai importan
tă întrecere este însă cea de la 
categoria semimijlocie, la care 
participă și halterofilul român 
Dragomir Cioroslan. Dacă va 
realiza la Montreal cel puțin 
315 kg, el se va putea clasa 
printre primii 6. Din capul lo
cului trebuie să arătăm că și 
la această categorie de greu
tate (75 kg), lupta pentru pri
mele locuri va fi extrem de 
îndîrjită datorită unui evident 
echilibru de forțe al principa
lilor candidați la medalii. Ta
belul celor mai buni performeri 
mondiali ai anului este edifi
cator : 1. Evgheni Smirnov
(U.R.S.S.) 342,5 kg : 2—3. Var
tan Militosian (U.R.S.S.) si Pe
ter Wenzel (R.D. Germană) am
bii cu cîte 340 kg : 4. Iordan 
Mitkov (Bulgaria) 332,5 kg : 5. 
Andrăs Stark (Ungaria! 322,5 
kg; 6—10. Ala Pointio (Finlan
da). KarlGroh (R.F. Germania), 
Wolfgang Hubner (R.D. Germa
nă), Dragomir Cioroslan (Româ
nia) și Ondrej Heckel (Ceho
slovacia) — toți cu cîte 315 kg.

(Bulgaria) va 
mai atractivă.

Ion OCHSENFELD

In timp ce mii de sportivi 
din întreaga lume se îndreaptă 
în aceste zile spre Montreal, 
pentru a participa la Jocurile 
Olimpice de vară, în străvechea 
Olympia, leagănul acestor în
treceri. au început lucrările 
Academiei olimpice internațio
nale. înființată în 1961, Acade
mia își are sediul pe locurile 
unde cu aproape trei milenii în 
urmă au fost întemeiate jocu
rile atletice. în fiecare an, se
siunea Academiei olimpice dez
bate probleme legate de istoria 
Jocurilor, spiritul acestor între
ceri și probleme ale sportului 
contemporan privit sub toate 
aspectele sale.

CONCURENT LA PATRU 
PROBE

Una din speranțele na tătici 
din R.F. Germania, Klaus Stein
bach, a anunțat că la J.O. va 
participa la probele de 100 m 
și 200 m liber, 100 m fluture și 
la ștafetă. în cadrul unui an
trenament, Steinbach a fost 
cronometrat la 100 m liber, cu 
timpul de 52,15

FEUERBACH RED1VIVUS ?

VA ABSENTA McTEAR ?
Participarea sprinterului ame

rican Houston McTear, „săgea
ta neagră a Floridei", la între
cerile atletice de la Montreal 
continuă să fie incertă. După 
cum se știe, coreeordmanul 
mondial în proba de 100 m cu 
9,9, s-a accidentat în timpul fi
nalei concursului de selecție de 
la Eugene. La Plattburgh, unde 
este reunit lotul S.U.A., antre
norul Leroy Walker s-a arătat 
sceptic in ceea ce privește șan
sele de participare ale lui Mc
Tear la actuala ediție a J.O. O . 
decizie definitivă va fi luată în 
următoarele zile. în cazul cind 
McTear nu se va restabili com
plet, locul său va fi luat de 
Jonny Jones, clasat al patrulea 
în concursul de selecție de la 
Eugene.

în cadrul unui interviu tele-' 
vizat, Leroy Walker, antrenorul 
șef al echipei de atletism a 
S.U.A., a declarat că elevii săi 
sînt mai bine pregătiți ca la 
Munchen. El a arătat că în 
ultimul timp atleții americani 
au urmat un stadiu de pregă
tire la Plattsburg (în apropiere 
de New York), unde au con
firmat prin rezultate excelente, 
selecția pentru Montreal. La 
rîndul său. ..veteranul" echipei. 
S.U.A.. aruncătorul de greutate 
AI. Feuerbach, a declarat: ,,Sînt 
în mare formă. Am 117 kg, cu 
4 kg mai puțin decît greutatea 
mea obișnuită, și sînt convins 
că voi obține un rezultat supe
rior fostului record mondial 
(21,82 m) stabilit de mine in 
1973".

KEINO - ANTRENOR

AKII BUA CONFIRMĂ .

La
atlet
dublu
acum
lotului de atletism al Kenyei,

Montreal a sosit celebrul 
african Kiochoge Keino. 
campion olimpic. El este 
antrenorul principal al

Campionul olimpic în proba 
de 400 m garduri, John Akii 
Bua (Uganda), și-a reluat an
trenamentele la Montreal, după 
accidentul suferit acum cîteva 
zile la un picior. El a declarat : 
,.Din cauza unui clacaj, antre
namentele mele au avut mult 
de suferit. Sper însă ca pînă la 
începerea Jocurilor să revin,, la 
forma mea cea mai bună".

UN LEXICON OLIMPIC
Guvernul provincial al Que- 

becului a ediat un lexicon spor
tiv în patru limbi (franceză, 
engleză, germană și spaniolă), 
considerat de specialiștii cana
dieni drept cel mai cuprinză
tor și mai complet de acest 
gen.
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