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Marele oraș canadian Montreal, devenit în aceste zile 
o veritabilă capitală a lumii sportive, găzduiește —■ 
începînd de azi — cea de-a XXI-a ediție a Jocurilor 

Olimpice de vară.
Competiție de cea mai mare amploare, trăgindu-și seva 

din antichitatea greacă și reactualizată, în forma sa 
dernă, la sfîrșitul secolului trecut, prin eforturile marelui 
animator al sportului mondial Pierre de Coubertin, Jocurile 
Olimpice reunesc, din patru în patru ani, sub flamurile stea
gului cu cinci cercuri și sub văpaia flăcării aprinse la Olim
pia, pe cei mai buni sportivi ai lumii care vin, de pe toate 
meridianele și paralelele globului, să se întreacă, în lupîă 
dreaptă, deschisă, cu mijloace cinstite și pașnice, pentru 
gloria sportivă a lor și a țărilor pe care le reprezintă.

Atît de veche, dar mereu mai tinără și mai viguroasă, 
competiția se bucură, cu fiecare ediție ce se adaugă pe 
răboj, de un succes tot mai mare, numărul țărilor și al 
sportivilor participanți crește continuu, nivelul performanțelor 
realizate vorbește mereu mai convingător despre perfectibi
litatea fizică și moral-volitivă a ființei umane, interesul care 
se acordă Jocurilor atinge cote din cele mai înalte, datorită 
mijloacelor moderne de informare și — în special — tele
viziunii care ne face pe toți cei care locuim această pla
netă părtași „de visu et de auditu" la splendidul efort 
sportiv al „olimpionicilor".

întrecere sportivă de cel mai înalt nivel — deci atractivă 
prin însăși această trăsătură a sa — Olimpiada întrunește 
însă imensele adeziuni care o însoțesc de fiecare dată și 
grație sensurilor sale profund umanitare, de competiție a 
păcii, a colaborării între popoare, a înțelegerii și prieteniei 
între tinerii din întreaga lume, pe care-i apropie, îi ajută să 
se cunoască mai bine, 
tice sau religioase.

La această a XXI-a 
a sportului și a păcii 
olimpic, și o puternică delegație 
cum am anunțat — cuprinde 166 de sportivi, înscriși în în
trecerile a 11 discipline sportive din cele 21 cuprinse în 
program.

Sportivii români poartă ia Montreal solia de prietenie și 
colaborare a poporului nostru, dorința sa de pace și înțe
legere, înaltele idealuri umaniste promovate de România 
socialistă. în același timp, „tricolorii" — care s-au pregătit 
cu tragere de inimă, cu perseverență, cu dăruire pentru pro
bele în care vor concura — sînt animați de dorința de a-și 
ridica performanțele, de a obține cit mai multe succese pe 
stadioanele și în sălile de concurs, pentru ca Jocurile Ohm
pice din acest an să confirme prezența bine marcată a 
României la edițiile precedente, să însemne o nouă și_ pu
ternică manifestare a mișcării sportive din patria noastră.

Sub deviza olimpică „Citius, Altius, Fortius", reprezentanții 
României socialiste vor lupta cu ardoarea pe care le-o cu
noaștem, însuflețiți de un fierbinte patriotism, pentru cit mai 
multe locuri fruntașe, pentru a urca pe podiumul premiaților, 
pentru a face ca drapelul țării să se înalțe de cit mai multe 
ori și cit mai sus pe catargele olimpice.

Așteptăm cu încredere evoluția sportivilor noștri în cele 
două săptămîni de întreceri sportive „la cel mai înalt ni
vel" care le stau în față, vom fi alături de efortul lor, ne 
vom bucura alături de ei de fiecare succes, ne exprimăm 
convingerea că se vor întoarce de ia Montreal cu perfor
manțe care să întreacă realizările lor la toate edițiile an
terioare ale J.O.

Azi, în ziua ceremoniei de deschidere, glodurile noastre 
sînt mai mult ca oricînd alături de sportivii „tricolori . pre- 
zenți la Montreal, îi însoțim cu căldură, cu sțimă și încre
dere și le adresăm, din toată inima, o fierbinte urare de 
succes !
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AȘTEPTATĂ CU MARE INTERES
•® flatâra olimpica, pe parcursul
port drapelul delegației sportive

MONTREAL, 
misul nostru), 
rii celei de-a XXI-a Olimpiade 
de vară este așteptată la Mont
real. ca de altfel în toată lumea, 
cu un interes care depășește 
atmosfera de debut a preceden
telor Jocuri Olimpice.

Progresul tehnic realizat în 
răstimpul de patru ‘ani dintre 
două Olimpiade, reflectat și în 
sport, se vădește în mod firesc, 
în același timp, ambiția tinere^- 
tulul sportiv din toate țările de 
a se prezenta cît mai frumos, 
cît mai valoros, mobilizează 
spiritul creator și potențialul 
uman al fiecărui popor pentru 
uriașa manifestare 
mondială, inegalabilă, 
rilor Olimpice.

Montrealul a dorit 
zeze o Olimpiadă simplă dar, 
pe parcurs, orgoliul a fost mai 
puternic si in fiecare an ceva 
nou s-a adăugat proiectului ini
tial, în așa fel îneît au fost 
realizate proiecte arhitectonice 
care păreau la început fante
ziste și a fost angajată în ser
viciul Jocurilor o forță de circa 
100 000 de oameni, care-si aduc 
contribuția la succesul dorit al

Ottawa - stadionul Olimpic • Nicolac Martincscii,
române • Ainaiiunlc asupra festivității de azi

Antrenorul Bela Karoli, împreună cu cele mai bune două eleve ale 
sale, Nadia Comăneci (dreapta) și Teodora Ungureanu, surprinși 

de fotoreporter in timpul unei plimbări prin Satul olimpic.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Pierre Elliott Trudeau, așteptau 
cu emoție evenimentul. Toți 
ochii erau ațintiți asupra urnei 
în care flacăra trebuia „să vină 
din cer". Și a venit exact la 
ora prevăzută ! .De la Atena; 
particulele ionizate ale flăcării 
au fost transformate în im
pulsuri transmise prin satelit Ia 
Ottawa, 
acționat 
ajutorul 
așezată 
Ottawa, 
din cupă. Exclamațiile de uimi
re și aplauzele au pornit spon
tan.

Dacă 9 000 de km au fost 
străfulgerați într-o secundă, 
distanta de 264 km a traseului 
ștafetei olimpice de la Ottawa 
la Montreal a fost parcursă în 
două zile. Flacăra olimpică a 
sosit în orașul Jocurilor vineri 
seara la ora 22 (ora locală) și 
a fost așezată într-o cupă uria
șă pe colina Mont-Royal, cam. 
de înălțimea Tîmpei din Bra
șov, de unde domină orașul si 
oferă privirilor celor 2 milioa
ne de montrealezi un spectacol 
mult așteptat.

Sîmbătă (n.r. 
ceremoniei de

celor 16 zile olimpice care vor 
urma.

Sosirea flăcării olimpice de la

TRICOLORII*
IN PRIMA ZI III INIRCCERI (18 iulie)

BOX : de la orele 19 și 1,00 — meciuri
CANOTAJ : de la ora 16 — întreceri 

torii : schif simplu : Walter Lambertus 
rame f.c. : Simion, Grumezescu, Tudor,

GIMNASTICA : de la orele 14,30 și 3.00 — exerciții im
puse la femei — reprezentativa României evoluează în ul
tima serie, alături de echipele U.R.S.S., R.D.G, și Ungariei ; 
exerciții impuse la bărbați — echipa României figurează în 
penultima serie, împreună cu S.U.A. și Elveția precum și 
cu două formații alcătuite din gimnaști individuali.

HANDBAL : ora 2,30 : România — Ungaria (grupa B — 
masculin).

POLO : ora 16,30 : România — U.R.S.S. (grupa B).
TIR : de la ora 15 — pistol liber — concurează Dan Iuga.
In acest program, competițiile sint trecute cu ora Bucu

re știu lui.

SPORTIVII ROMANI IN FAȚA PRIMELOR STARTURI
MONTREAL, 16 (de la tri

misul nostru). A sosit și ziua 
așteptată de-a lungul a patru 
ani. Ziua marelui examen ; 
poate cel mai mare din toată 
istoria modernă a Jocurilor 
Olimpice. A sosit ziua aștep
tată cu atîta nerăbdare și jus
tificată ' emoție de sportivii de 
pretutindeni, de iubitorii spor
tului din lumea întreagă. A 
venit deci „ora adevărului1' în 
care toate promisiunile făcute 
trebuie să fie validate prin 
rezultate, puncte și medalii. 
A venit ora concretizării ma
rilor aspirații, ale marilor am
biții.

Sportivii români care vor 
întră primii în focul întrece
rilor în chiar ziua de debut a 
Olimpiadei (duminică) privesc 
cu încredere întrecerile aces
tei zile și pe cele care vor 
urma. Ei' știu foarte bine că 
Jocurile Olimpice 
totul altceva decît un cam
pionat european, 
unul mondial. Ei sînt conști- 
enți de marea duritate a com
petiției de la Montreal, care 
reunește întreaga elită a spor
tului mondial, tineri campioni 
consacrați sau alții mai ti
neri care speră să se afirme 
în prestigioasa arenă olimpică. 

Așa cum se prezintă lucru-

sînt cu

sau chiar

deschiderii 
nici o altă 

atît de 
care

J. O., 
ediție 
mulți 

candi-

rile înaintea 
se pare că 
nu a reunit 
sportivi celebri, 
dează la cele trei medalii ale 
fiecărei probe sau vor lupta 
pentru un loc fruntaș în cla
samentul final.

Zilele 
sportivii 
celei de 
fost zile 
cordată, 
pentru realizarea integrală a 
planului de pregătire în con
dițiile specifice locului, pen
tru o cît mai rapidă aclimati
zare și intrare în " 
cărei valoare se 
în zilele următoare 
ei cel mai ridicat.

Așadar 
sportivi români vor 
concurs, 
va termina proba sa 
liber chiar în aceeași zi. El 
ne-a declarat ieri, după cea 
din urmă serie de control, că 
se simte foarte bine : „Mă aș
teaptă un concurs greu, poate 
cel mai dificil din întreaga 
mea carieră. Vă promit că 
voi concentra din toate 
terile pentru a realiza un 
zultat cît mai bun". Tot 
au avut .loc și calificările 
celor 80 de pușcași la armă

petrecute de către 
noștri aici în orașul 

a XXI-a Olimpiade, au 
de muncă intensă, în- 

atentă și serioasă

formă, a 
cere a fi 
la nivelul

duminică

Dan Iuga,

primii 
intra în 

de pildă, 
de pistol

mă 
pu
re- 
ieri

liberă, calibru redus, 60 focuri 
poziția culcat, care se vor 
prezenta — în două serii — 
pe cele 40 de standuri ale po
ligonului. Cel mai bun rezul
tat l-a obținut canadianul 
Arne Sorensen cu 298 p. Con- 
curenții români Gheorghe Va- 
silescu (295 p) și Nicolae Ro
taru (294 p) au obținut cali
ficarea. De remarcat că N. 
Rotaru și-a încheiat reglajul 
de 10 focuri și apoi cele 30 de 
focuri pentru concurs în nu
mai 13 minute, în timp ce alți 
concurenți au avut nevoie de 
15 minute doar pentru reglaj.

Echipa de polo a țării noas
tre debutează chiar în com
pania deținătoarei titlului o- 
limpic, formația Uniunii So
vietice. După cum se știe, 
poloiștii noștri fac parte din- 
tr-o grupă dificilă (U.R.S.S., 
România, Mexic, Olanda) din 
care doar două echipe vor 
merge în turneul final (locu
rile 1—6). In ultimele zile, 
„7“-le României a susținut 
meciuri de verificare cu echi
pa Cubei (scor 8—6) și selec
ționata R. F. Germania (8—7).

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

climinatorii. 
masculine elimina- 
(seria a Il-a) ; 1
Gali (seria I).

Particulele flăcării au 
o rază laser care, cu 
unei oglinzi parabolice; 
deasupra cupei de la 
a aprins combustibilul

Atena la Ottawa a fost pentru 
■noi toți, cei care iubim sportul, 
cel mai frumos poem tehnolo
gie. In mai puțin de o secundă, 
flacăra a parcurs cei aproxima
tiv 9 000 km care despart ca
pitalele Greciei si Canadei. Pe 
Colina Parlamentului din Otta
wa 10 000 de persoane, în. frunte 
cu primul ministru canadian

azi). în cadrul 
deschidere a

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)
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Astăzi, la București

ȘTAFETA OLIMPICĂ 1976“
I
I

I
I
I
I
I
I

Astăzi, începînd de la ora 18, se va desfășura „Ștafeta 
olimpică 1976“, organizată de Consiliul municipal București 
pentru educație fizică și sport, împreună cu cluburile, șco
lile sportive și consiliile de sector din Capitală. După ce vor 
străbate diferitele trasee, ștafetele, formate din atleți, ci
cliști, motocicliști și alfi sportivi, se vor alinia în fața Casei 
Centrale a Armatei, unde va avea loc festivitatea de aprin
dere a flăcării olimpice.

La acest frumos omagiu adus celei de-a XXI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice urmează să ia parte reprezentanți ai clu
burilor Metalul, Progresul, Școlarul, Dinamo, I.E.F.S., Steaua, 
Voința, Rapid, Olimpia, ai școlilor sportive nr. 2, Energia, 
nr. 1, Steaua, ai centrului Viitorul, ai Scolii sportive de atle
tism și liceului 35, precum și tineri din toate sectoarele Ca
pitalei. Printre participant se vor număra și mulți sportivi 
fruntași, foști campioni și (aureați ai marilor competiții in
ternaționale și, desigur, ai Jocurilor Olimpice.

Flacăra olimpică, ce va fi aprinsă după încheierea progra
mului „Ștafetei 1976“, va arde neîntrerupt pe toată perioada 
Jocurilor, pînă în seara zilei de 1 august.

I
I
I
I
I
I
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La Costineștî Cu gindul la grupa A a C. M.

I
In vizită

X,a Complexul turistic pentru 
■tinerei de la Costineșli. am cu
noscut activitatea unei tabere 
oarecum deosebite. Membrii ei. 
numai elevi, nu veniseră aici 
doar pentru a se odihni sau a 
face plajă și baie în mare ci, 
în principal, pentru a-și îm
bogăți cunoștințele in domeniul 
sportului. Cei 300 de elevi, cu 
un program bine organizat, al
cătuiesc de fapt Tabăra de in
struire sportivă a președinților 
dc asociații sportive din licee. 
După cum se știe, în fiecare 
an, C.C. al U.T.C. organizează 
asemenea tabere în care sînt 
cuprinși toți președinții asocia
țiilor sportive școlare din țară. 
Un astfel de loc este și stațiu
nea Oostinești unde, de pildă, 
în primele două serii au fost 
aproape 600 de elevi. De fiecare 
dată programul special de pre
gătire a cuprins — sub îndru
marea unor profesori de educa
ție fizică si studenți de la 
I.E.F.S. — schimburi de expe
riență, discuții asupra modului 
în care trebuie concepută acti
vitatea sportivă de masă și 
performantă, astfel ca, odată 
începerea noului an școlar, 
ceștia să poată organiza din

sint angre- 
sportive, la 
modalitate 

modul cum

în ce mai bine toate acțiunile 
sportive.

Bineînțeles, elevii 
nați si în întreceri 
diferite discipline, 
practică de a vedea
se rezolvă unele probleme or
ganizatorice ale competițiilor. 
„Cupa taberei" la volei, hand
bal,’ baschet, atletism, tenis de 
masă, minifotbal, tenis de cîmp, 
„Crosul taberei", au fost orga
nizate si arbitrate numai de 
elevi. De altfel, trebuie arătat 
că fiecare participant aflat in 
tabără urmează un curs de ar
bitraj, astfel că în final fiecare 
va fi purtător al unui ecuson 
pentru volei, baschet, handbal, 
atletism, gimnastică, tenis de 
masă și tenis de cîmp.

Paralel cu celelalte activități 
au Ioc și acțiuni de muncă pa
triotică pentru amenajarea ba
zei nautice, marcarea și întreți
nerea terenurilor sportive din 
complex. Am notat de aseme
nea că întreaga activitate — 
teoretică sau practică — este 
completată cu diferite manifes
tări culturale : simpozioane, în- 
tîlniri cu activiști, scriitori, vi
zionări dc filme, concursuri de 
cîntece și dansuri.

Modesto FERRARINI

obținute în sezonul 
hocheiștii români, 

printr-o dublă 
grupa B, atît la 
Ia C.M., ultima a- 

noastre

Succesele 
trecut de 
concretizate 
victorie în 
J.O., cit și 
ducînd ■ selecționatei 
promovarea în primul eșalon al 
hocheiului mondial, au produs 
o firească satisfacție în rindu- 
rile iubitorilor 
și atractiv joc 
tă insă, acest 
greș calitativ, 
nu uităm — 1. 
cadeților în grupa secundă 
campionatului european, 
terminat o creștere a preocu
pării pentru pregătirea viitca-

■ acestui dinamic 
: sportiv. Totoda- 

remarcabil pro- 
subliniat — să 

și prin victoria 
a 

a de-

ționatele U.R.S.S. și Poloniei, 
echipele SONP Kladno (Ceho
slovacia). ca și EV Fussen, S.C. 
Rosenheim, EV Landshut și HO 
Bad Neuheim, din R.F.G. Du
pă aceasta, echipa română va 
evolua la Chaux de Fonds (El
veția) și Chamonix (Franța). 
Va urma o perioadă de pregă
tire Ia cluburi, după care, în 
luna august, lotul se va reuni 
la Snagov în vederea partici
pării la „Cupa Sovietski Sport" 
la Riga, între 6 și 15 septem
brie, alături de selecționata Ce
hoslovaciei și de echipele sovie
tice ȚSKA Moscova, Himik 
Voskresensk, Krisial Saratov și

Costea, Nistor, Hălăucă, Gheor
ghiu, Vlad, Cazacu, V Huțanu, 
Mikloș, Olenici) muncesc cu 
spor pe gheață și pe pantele 
munților. De pildă în ziua în 
care i-am vizitat la Miercurea 
Ciuc dimineața făcuseră un 
cros montan de 12 km, iar 
după-amiază unii s-au pregătit 
pe gheață, iar alții au partici
pat la un meci de fotbal. Seara, 
aproape toți au renunțat să 
mai urmărească un interesant 
film la televizor... Dar, cum 
ne spunea căpitanul echipei, 
Ed. Pană : „Pentru filme a- 
vem timp altădată. Acum tre
buie să ne pregătim în așa fel, 
incit să ne întoarcem acasă 
cu fruntea sus anul viitor, în 
luna mai..."

Călin ANTONESCU

I
I
i
I
I
I
I
I

I
I
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iiirncui dc șah
Memorialul Sddovcaiiu"

AGENDA SPORTULUI DE MASA BRAȘOVEAN
Nu sintem. încă, la ceasul bi

lanțurilor activității sportive de 
masă. E bine, totuși, dată fiind 
perioada de vacanță în caro ne 
aflăm, sezon propice sportului, să 
1’a.cjem unele aprecieri asupra par
ticipării tineretului brașovean la 
competițiile sportive de masă în 
primul semestru al anului. Ne-am 
■adresat, în acest scop, prof. Con- z.-_ ----- . .

a-
stantin Tudor, instructor 
C-J.E.F.S. care ne-a furnizat 
mânușițe.

„Se fac eforturi continue, 
mai multe planuri. Să luăm 
pildă gimnastica in producție.

pe 
dc 

----------r__________ Pe 
teritoriul județului a fost introdu
să in 27 de unități economicc-in- 
clus triale, fiind practicată dc un 
total de peste 10.000 de angajați. 
Sînt unități și secții unde treaba 
merge foarte bine. sistematic 
(Dezrobirea, Timpuri Noi, Parti
zanul), altele unde activitatea este 

neinte- 
C.J.E.F.S. în 

Inspectoratul șco- 
Consiliul județean 

au luat recent mă- 
30 de profesori de 
să fie repartizați

discontinuă ori mecanică, 
resantă. De aceea, 
colaborare cu “ 
Jar Brașov și 
al sindicatelor 
sura ca peste 
educație fizică__ _______
pe timpul verii Ia diferite unități 
industriale pentru a extinde prac
tica diurnă a gimnasticii Ia locul 
de muncă, pentru a forma in
structori voluntari și spre a sta
bili un minim de exerciții com
pensatorii recomandabile pentru 
diferite locuri de muncă și me
serii".

Am fost informați că și în pre
gătirea și trecerea normelor com
plexului polisportiv „SPORT ȘI 
SA:nAtatb“ sint rezultate promi
țătoare. Astfel, pînă în prezent 
sint luați în evidență peste 32000 
de participanți, din care 26800 și-au 
luat diplomele. Cu siguranță nu
mărul va Ii mult mai mare, pen
tru că acțiunile din cadrul corn-

plexului polisportiv la sate, în în
treprinderi și instituții, in unitățile 
cooperației meșteșugărești sint in 
plină desfășurare.

După ce în ediția de iarnă a 
„Cupei tineretului". Brașovul a nu
mărat peste 70.000 de participând, 
Inregistrind și succese în fazei a 
finale, în ediția de vară se con
stată o participare mulțumitoare 
— circa 40.000 de persoane pînă 
In prezent. Cei mai numeroși 
sint, desigur, elevii și studenții. 
Ultimii, însă, deși bine reprezen- 
tați la starturile întrecerilor, au 
absentat totuși de la etapele fi
nale ale câtorva probe atletice și 
ale tenisului de cîmp.

Paradoxal, acțiunea „Amicii dru
meției" — unde ne așteptam să 
găsim cifre impresionante, dată 
fiind specificitatea turistică a zo
nei — nu... impresionează deloc. 
Doar 7000 de participanți pentru 
dobîndirea insignei înseamnă mult 
sv.b posibilitățile județului. S-ar 
putea să fie vorba numai de lip
suri in evidență, ceea ce oricum 
ar fi mai bine decit situația in
versă. în această direcție ple
dează și faptul că, deși solicitate 
de peste șase luni, brevetele 
sosit nici pînă acum. Tinerii 
severează, totuși, chiar și 
brevete...

Nu e. credem, îintîmpilător 
tul că și in activitatea sportivă 
de masă, rezultatele cele mai fru
moase le obțin tot întreprinderile 
mari, cele de tractoare și de au
tocamioane din Brașov, Colorom 
Codlea, Nitramonia Făgăraș etc., 
ceea ce demonstrează, încă o dată, 
că In aceste unități activitatea de 
masă este mai temeinic organiza
tă. Concluziile se desprind de la

n-au 
per- 
fără

fap-

nositre în

x Tf HAIK Șl LUTIKOV |
CIȘTICsĂTORI

Sub supravegherea antrenorului Șt. Ionescu, hocheițtii, avîndu-i 
în frunte pe Ioniță, Hălăucă, Olenici și Netedu parcurg ultimii me
tri ai unui lung cros de pregătire. . I. I-UlL'-I—Foto : I. M1HĂICĂ

reprc- 
Ceho-

Biroul 
tehnică

rei campanii. în care obliga
țiile compctiționale ale echipei 
reprezentative vor fi cu totul 
altele, în speță mult mai difi
cile decit în trecut. Să notăm 
doar faptul că, în afara evolu
ției în grupa A a C.M., este 
probabil ca hocheiștii români 
să intîlnească, in confruntări 
amicale, redutabilele 
zentative ale Suediei și 
slovaciei !

Normal, așadar, ca 
federal și conducerea
a lotului (antrenori : prof. Ște
fan Ionescu și Ion Tiron, me
dic : Virgil Ignat) să structu
reze pe principii noi pregătirea 
echipei reprezentative. Din a- 
cest motiv, jucătorii au început 
.antrenamentele mai devreme și 
direct pe gheață (1 iulie la 
Izvorul Mureș și Miercurea 
Cine), în așa fel incit în sezo
nul 1976/1977 ei vor avea un 
număr sporit de zile de pregă
tire față de 1975/1976. De ase
menea, meciurile de verificare 
vor începe mai curînd ca de- 
obicei, ele debutînd chiar in 
luna aceasta, prin participarea 
selecționatei divizionare la tra
diționala competiție estivală a 
hocheiului european, „Thurn 
und Taxis Pokal" (18.VII—8. 
VIII), la care iau parte selec-

Riga, toate din prima

convorbire cu antrp- 
acesta ne 

și antrc- 
asiduitate 

cu 
confruntări

Dinamo 
ligă.

într-o 
norul Șt.. Ionescu.
spunea că jucătorii 
norii muncesc cu 
pentru a putea face față 
succes dificilelor 
care-i așteaptă chiar într-o pe
rioadă cind în alți ani erau la 
perioada tratamentului helio- 
marin. Acum însă, cei 25 de 
jucători (Netedu, Morar, Gh. 
Huțan, Antal, Gali, Varga, 
Moroșan, Ioniță. Justinian, Nu- 
țescu, Malihin, Axinte, Turea- 
nu, Pisaru, Pană, Gh. Huțanu,

Turneul internațional de șah 
de la Iași, „Memorialul Mihail 
Sadoveanu", a prilejuit un finis 
strîns. marcat dc revenirea lui 
Vaisman care l-a învins în ul
tima rundă pe liderul Lutikov. 
De aceasta a profitat urmărito
rul său, Haik care, prin victo
ria obținută la Doroftei (a 8-a 
în turneu) l-a ajuns pe primul 
loc. Cei doi jucători au și un 
punctaj al coeficienților egal. 
Dintre celelalte rezultate sînt 
de remarcat victoriile obținute 
de Harilver la Doroftei și Griin- 
berg, de Popov la Stefanov, dc 
Horvath la Ștefanov, remizele 
înregistrate în „partidele-cheie" 
Haik — Popov, Stanciu — Hor
vath și Vaisman

Iată clasamentul final : 
HAIK (Franța) si 
(U.R.S.S.) 9, 3—4. Vaisman și 
Horvath (Ungaria) 8V2. 5. Popov 
(U.R.S.S.) 7, 6. Stanciu 6*A, 7. 
Kaikamdjozov (Bulgaria) 5, 8. 
Grîinberg 3’/-;, 9. Haritver (Ca
nada) 3, 10. Dominte 2V2, 11. 
Ștefanov 2, 12. Doroftei l'/a p.

I
I
I

Stanciu.
1—2. 

LUTIKOV
I
I
I
I

Campionatele mondiale de acrobație aeriană I
PILOȚIi NOȘTRI ÎN FAȚA

UNUI MARE EXAMEN

I
I

0 INTfIIESANTA

INHRNATIfJNALA

Mihai BARĂ

Astăzi după-amiază și mîine 
dimineață vom putea urmări 
pe pista de beton a -velodromu
lui Dinamo din Capitală o in
teresantă reuniune internațio
nală. Alergătorii noștri vor 
primi replica pistarzilor din 
R.D. Germană, sportivi bine- 
cunoscuți pentru valoarea lor 
în cursele de viteză.

Competiția dotată cu „Cupa 
Dinamo" are prevăzute în pro
gram șase probe. Astăzi, de la 
ora 16 se voi' disputa proba de 
1000 m start de pe loc, „vite
za" (serii și sferturi de finale), 
4000 m urmărire individuală 
și cursa de eliminare, urmînd 
ca duminică de la ora 9,30, 

x concurenții să-și încheie „între
cerile" la proba de viteză (se
mifinale și finale), după care 
vor participa la o probă de

Ștefan Laibner, unul dintre favoritii întrecerilor de astăzi

La sfîrșitul săptămînii viitoa
re vor începe la Kiev întrece
rile Campionatelor mondiale de 
acrobație aeriană, eveniment 
așteptat cu deosebit interes, ți- 
nînd seama că spectaculoasa 
competiție prilejuiește nu numai 
o confruntare a așilor în arta 
pilotajului, din țări cu puter
nice tradiții în acest sens, dar. 
și o trecere în revistă a ulti
melor noutăți în domeniul con
strucțiilor de avioane sportive.

După o lungă perioadă de 
absență de la concursurile de 
acest gen, la actuala ediție a 
mondialelor dc acrobație va 
participa și o echipă de piloți 
români. Ce s-ar putea spune în. 
legătură cu aceasta, acum, la 
numai cîteva zile de marele 
start ? Mai întîi că reprezenta
tiva noastră este o echipă tină- 
ră, formată din piloti instruc
tori ai aerocluburilor ..Gheor- 
;he Bănciulescu" (Ploiești), 
Mircea Zorileanu" (Brașov) și 
Aurel Vlaicu" (București) — 

Mihai Albu, Cezar Rusu și. res
pectiv, Ion Trucmel ; o echipă 
selecționată în urma mai mul
tor concursuri interne și pre
gătită printr-o îndelungată și

LA CLUJ-NAPOCA, 
DE VITEZĂ

La Cluj-Napoca, se desfășoară 
în zilele do 17—18 iulie a 4-a eta- 
1 : a Campionatului republican de 

pe circuit Ia automobilism. 
‘ bată, are loc revizia tehnică, 

duminică, de la ora 9 la 13, 
•ursul pe traseul : Piața Li

bertății — Str. dr. Petru Groza —

e: 
ÎL.
CC

4000 m urmărire pe echipe și 
la o cursă cu 
puncte.

Primii clasați 
probă vor primi 
ganizatorilor diverse 
„Cupa Dinamo* 
tă sportivului ce va realiza cea 
mai bună performanță.

adițiune de

din fiecare 
din partea or- 

premii, 
fiind rezerva-

LA
NOU! SUPLIMENTARI DE LOCURI 
ODIHNĂ PE LITORALUL MĂRII NEGRE

sediile tuturor oficiilor Județene de turism și la filialele

ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL 
PE CIRCUIT

Str. G Martie — Piața Ștefan cel 
Mare — Piața Libertății. “După 
trei etape, în clasamentul general 
al campionatului conduc Eugen 
Cristea Ionescu (290 p), Petre Ve- 
zeanu (270 p) și Vasile Ștefan 
(262 p).

La
întreprinderii de Turism, Hoteluri și Restaurante din București 
s-au pus In vinzare noi locuri pentru petrecerea concediului 
sau vacanței in stațiunile de pe litoral. In luna isiie. 
Cazarea se face In hoteluri, In serii de cite 12 zile. 
Posesorii biletelor
la transportul pe C. F. R.

beneficiază de o reducere cu 50
PUBLITURISM

0//o

migăloasă muncă de antrenorul 
Bănică Enciulescu, maestru al 
sportului.

După cum se știe, piloții 
noștri sportivi s-au bucurat de-a 
lungul anilor de faima unor 
acrobați dc mare talent, cu un 
rafinat simț al zborului, dar 
de la acrobația liberă, de spec
tacol, pe care o admiiăm la 
mitinguri și pînă la canoanele 
programului impus de regula
mentul F.A.I., cu precizări pînă 
la zecimi de secundă, pînă la 
ordinul metrilor în respectarea 
parametrilor 
tanță destul 
dialc se vor 
grame, unul 
ales, urmărindu-se virtuozitatea 
piloților, corectitudinea fiecărei 
figuri, de la decolare și pînă 
la aterizare, totul desfășurin- 
du-se într-o viteză amețitoare, 
mai ales pe verticală.

într-o convorbire cu 
rul Bănică Enciulescu, 
altădată al acrobației, 
nea : 
mai noi tipuri 
Zlin-uri 
franceze, 
Acrostar-ul vest-german și al
tele. La bordul lor însă se află 
oamenii si de ci depinde, in 
cea mai mare măsură, rezul
tatul. Pot să vă spun că băieții 
noștri s-au pregătii pentru a- 
ceastă confruntare cu toată se
riozitatea, stimulați și de fap
tul că la Jocurile balcanice de 
aviație din 1975 au avut o evo
luție bună. Campionatul mon
dial este, însă, un examen mult 
mai greu. Sper că revenirea 
noastră în competiția interna
țională dc cel mai înalt nivel 
să fie prestigioasă".

Același optimism l-am des
prins si din discuțiile cu cei 
trei piloti, hotărîrea lor de a 
face totul pentru a ocupa locuri 
cît mai 
ierarhiei 
meniu

de zbor este o dis- 
de mare. La mon- 
executa două pro- 
impus si unul liber

antreno- 
asul de 
ne spu- 

„La Kiev vor concura cele 
avioane : 

Cap-uri 
sovietice.

dc
cehoslovace,

IAK-uri

bune în alcătuirea 
mondiale în acest do-

Viorel TONCEANU
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Deoarece 
sînt chemați 
de toamnă, 
să informez 
gătire, a sit 
rești care a 
continua, pi 
zenta în cui

De joi la 
adunarea, li 
na jucătorii 
fan cel Mari 
pentru preg 
competiționa 
cipal N 
în tema ’ cu 
viitor, lega 
din campion 
dubla confr 
U.E.F.A. 
Milan..

Cil ce 
nițl la druii

— Cu urJ 
care cuprinJ 
nu prea son 
punem mari 
la portarii 1 
fotbal BucJ 
(revenit de] 
la fundașul 
la F.C. Cod 
mijlocașul 
F.C. Consta 
Chitaru de 
nai de la J

A
• TABES 

BISTRIȚA 
ceste zile, 
puși unor 
de juniori 
reprezentat! 
jucători cu 
după dispu 
competiție 
cele 39 do 
si cca a Ml 
Cinci antr 
Ardcleanu, 
Eugen Pop 
Gheorghe < 
și medicul 
— se ocupa 
torilor.

Tot în 
desfășoară I 
ganizată dl 
ției și Ini 
participă a 
care se vJ 
fazei finala 
Iilor sporii 
echipele 3 
Arad. Crai 
Odorhei, I 
Scolii goni 
de o solei 
si do cehii 
din. Bucura 
fiilor proci

• LA .4
DIONUL^J 
Satirilor'- pi 
compot itioil 
tr-o partid! 
vă. selecții! 
j udețelo^» I 
Năsăud. S| 
marcat : îl 
Tcodosiu, I 
respectiv I 
nă (2), Băl 
ciul a fosil 
dă de....... I
lui", âlcătil 
lor, Geora 
Hazilu. (II 
resp.) I

« ri:l 
TESTUL 11 
începere dl

I 
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PRONOEXP

• Dumiri 
loc, la Bucj 
sportiv Din 
fam cel Mal 
ora 17.45, 1 
Pronoexpre 
autoturisme 
„SKOi>A S 
U.R.sfs.. îl 
Dalmației, I 
odihnă la I 
Se mai acol 
bani. Astăzi 
tru procur
• CO<Cl 
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© Cu prii 
fotbal din I 
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Administrai 
sport organ 
lie, un cori



Turneul din R. P. Chineză, un test util

Antrenorul I. NUNWEILLER

[gOCEDEAZÂ LA 0 ÎMPROSPĂTARE
pzentantele noastre în competițiile continentale 
[mele, să susțină examene importante în sezonul 
pervăm o suită de reportaje și interviuri menite 
[iubitorii fotbalului asupra planurilor lor de pre- 
i loturilor etc. începem cu echipa Dinamo Bucu- 
[ un start mai timpuriu al antrenamentelor. Vom 
sură ce și celelalte formații care ne vor repre- 
uropene își reiau pregătirile.

amo a „sunat'* 
pași zi carava
ra. șoseaua Ste- 
lecat la Săftica 
p noului sezon 
itrenorul prin- 
iller^ne-a pus 
nțme sale de 
tît de jocurile 
ntern, ca si de 
p din Cupa 
utabila A. C.

jufători por-

mult întinerit 
eva nume noi. 
Bar în care ne 
pnțe. Mă refer 
p la Liceul de 

și Eftimescu 
pamo Slatina), 
|ral Ghiță de 
Hunedoara, la 

[ldovan de la 
I la atacantii 
f. Bacău, Roz- 

Georgescu de

ECHIPA DE TINERET (sub 21 de ani) IN PERSPECTIVA
PARTICIPĂRII LA CAMPIONATUL EUROPEAN

la Metalul Mija și Alex. Mol
dovan, reîntors la clubul nostru 
după ce a fost împrumutat un 
an echipei din Valea Jiului. 
Pe lîngă aceștia, din lot mai 
fac parte Ștefan, Cheran, Do- 
brău, G. Sandu, Lucufă, I. Ma
rin, Dinu, D. Georgescu, Săt- 
măreanu II, Custov, Vrinceanu 
®i Lueescu.

— Aveți în perspectivă vreo 
modificare a concepției de joc ?

— în linii mari, nu. Ideea de 
joc a echipei Dinamo, stator
nicită de mai multi ani, va fi 
și mai departe menținută. Dar 
asta nu înseamnă că nu trebuie 
să-i aducem unele retușuri, cum 
ar fi simplificarea jocului în 
apărare, concomitent cu îmbu
nătățirea marcajului și dublaju
lui, o superioară activitate la 
mijlocul terenului, decisivă, de 
altfel, în angrenajul tactic al 
echipei ; iar în atac, ridicarea 
gradului de eficacitate, prin 
participarea, în fazele de fina-

U A L I T A Ț I
JUNIORI LA 

|ACAU. In a- 
trita, sînt su- 
Lproximativ 80 
pentru 

f.E.F.A.
M în 
| Cupei
L au participat 
pnate județene 
ului București. 
|— Constantin 
|iiru Popescu, 
rasile Colet și 
Iveanu, precum 
lei Georgescu 
fegătirca juca-

echipa 
1977, 

tabără 
F.R.F..

lotul arbitrilor bucuresteni 
(A, B, C) începe pregătirile 
pentru susținerea testului de 
rezistenta programat sa fie dat 
la 2 august. Acestea au loc pe 
stadionul Dinamo, marțea 
vinerea, cu începere de La 
16.

si 
ora

perioadă se 
ău tabăra or- 
sterul Educa
tului la care 
hipe, formații 
pee în cadrul 
pcursului șco- 
pte vorba de 

sportive din 
Mediaș, Sibiu, 
I si Timișoara, 
[78 București, 
L a Capitalei 
ului de fotbal 
[igătoarea edi-

• „CUPA DE VARĂ11, 
rezultatele etapei a II-a a 
diționalei competiții 
vară11 : Foresța Fălticeni 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
1— 3, Metalul Rădăuți — Avîn- 
tul Frasin 0—1, Dorna Vatra 
Dornei — C.S.M. Suceava 1—1, 
Constructorul Craiova — C.F.R. 
Craiova 0—1, Dunărea Calafat 
— Electroputere Craiova 4—1. 
Progresul Băilești — Vagonul 
Caracal 4—0, Ind. sîrmei C. 
Turzii — Tchnofrig Cluj-Napoca
2— 1, Unirea Dej — Sticla Turda
1— 1, Derma ta Cluj-Napoca — 
C.I.L. Gherla 4—1, Constructo
rul Alba — Unirea Alba Iulia
2— 2, Soda Ocna Mureș — C.I.L. 
Blaj 6—2, Metalurgistul Cugir 
•— Textila Sebeș 2—0, Minerul 
Lupeni — Dacia Orăștie 1—0, 
Minerul Ghelar — Mureșul De
va 1—2, Victoria Călan — Aurul 
Brad 0—2.

Iată 
tra- 

„Cupa de

lizare, a tuturor componentilor 
din linia ofensivă. Ne bucură 
faptul că Roznai a venit la 
Dinamo cu mari ambiții si cu 
convingerea că. la clubul nos
tru, va găsi terenul propice 
unde se va putea afirma pe 
deplin. Și încă ceva, vechii ju
cători i-au primit eu satisfacție 
pe noii venifi, ceea ce denotă 
ca exista premise pentru crea
rea unei omogenități sufletești.

— Cum aprecip.fi confruntarea 
ILEFA?? 'Ui!au din Cupa

— Nu ~ ne-a indispus deloc 
faptul că, si de data aceasta, 
am căzut cu una din formațiile 
puternice ale șoccerului euro
pean. Cu atit mai bine ! Jucă
torii sînt conștienti de faptul 
că ii așteaptă o dublă confrun
tare de prestigiu în care se pot 
afirma. Dar numai printr-o 
muncă fără rezerve în antre
namente, prin deplină dăruire 
în joc. In această perioadă au 
loc antrenamente zilnice la 
Săftica, în care toii co-mponen- 
tii lotului se pregătesc cu ma
ximum de interes.

Este o primă dovadă că Di
namo este hotărîtă să se califi
ce în turul doi ■ al Cupei 
U.E.F.A., chiar dacă are de în
fruntat un adversar de talia lui 
A.C. Milan !

Gheorghe NERTEA

Pentru selecționata de tineret 
(2,1 de ani), turneul proaspăt în
cheiat in Republica Populară Chi
neză s-a dovedit a fi de o reală 
utilitate. Nu numai pentru că 
le-a permis tinerilor noștri jucă
tori contactul direct cu o școală 
de fotbal aflată — după cum 
ne-am putut convinge — în tr-un 
evident progres și cu posibilități 
certe de afirmare internațională 
dar și din motivul că le-a oferit 

prin cele cinci partide susți
nute — prilejul unei bune verifi
cări^ a propriului lor potențial, 
punînd destul de clar în evidență 
atit părțile pozitive, cît și defi
ciențele existente, pentru înlătu
rarea cărora este necesar a se ac
ționa cu mai multă insistență în 
viitor.

După cum se știe, selecționata 
°e tineret sub 21 de ani — care 
nu a avut pînă în prezent, pe 
plan oficial, vreun obiectiv inter
național — va participa, incepind 
am anul viitor, la campionatul 
european deschis echipelor repre
zentative naționale la această ca
tegorie de vîrstă (competiție care 
o înlocuiește pe aceea de pînă 
acum pentru echipele cu jucători 
de 23 de ani). în vederea pregă
tirii debutului în acest campionat 
european, vechiul lot de tineret 
— care a fost trecut sub condu
cerea tehnică a unui antrenor de 
asemenea tânăr, Octavian Popes
cu a suferit serioase restruc
turări. Au apărut nume noi de 
jucători, din Diviziile A și B, cum 
sînt Windt, Tilihoi, Stancu, Toa
der. Nadu, Marton, Șoșu, Chitaru, 
Vesa, Augustin, care au și făcut, 
de altfel, parte din lotul deplasat 
in turneul din R.P. Chineză. Din 
păcate, o serie de jucători pe 
care antrenorul Octavian Popescu 
îi avea în vederile sale (Lung, 
Agiu, Zahiu, Nemțeam», Radu II. 
Ad. Dumitru, Barna, Cîmpeanu 
II, Dumitrescu, Vrinceanu) nu au 
putuț participa — din diferite mo
tive — la turneul amintit. Așa 
incit, în privința acestora, hotă- 
ritoare vor fi — pe lîngă com
portarea lor în partidele de cam
pionat — acțiunile din toamnă ale 
lobului.

Fără a cuprinde, deci, în tota
litatea lor, pe cei mai buni ju
cători sub 21 de ani de care dis
pune fotbalul românesc la ora ac
tuală, lotul deplasat în R.P. Chi
neză a fost, totuși, destul de re
prezentativ pentru a se putea tra
ge unele concluzii asupra poten
țialului și — mai ales — a pers
pectivelor sale.

De la bun început trebuie să 
spunem că, ținînd seama atit de 
dificultățile turneului — trecerea 
la un alt fus orar, disputarea me
ciurilor, cu excepția celui de la 
Pekin, la ore mai puțin potrivite, 
când temperatura era foarte ridi
cată, și pe terenuri lipsite de 
iarbă —, cât și de replica bună 
a echipelor întâlnite, comportarea

selecționatei noastre a corespuns 
— în general — așteptărilor. în 
marea lor majoritate, tinerii noș
tri fotbaliști au privit cu răspun
dere participarea lor în joc, s-au 
dovedit receptivi și au respectat 
indicațiile antrenorului, ceea ce 
a făcut posibilă aplicarea celor 
mai multe dintre ideile tactice 
propuse. Evoluțiile echipei au fost 
bine apreciate de către gazdele 
noastre, care ne-.au mărturisit de 
fiecare dată că au avut de învă
țat de la fotbaliștii români lu
cruri prețioase privind tehnica in
dividuală, combinațiile de joc, al
ternarea acțiunilor de pe o parte 
pe alta a terenului etc. Apreci
ind. împreună cu antrenorul Oc
tavian Po-pescu, comportarea jucă
torilor, am căzut de acord că, 
dintre ei, portarii Windt și Cris
tian, fundașii Bărbulescu, Con- 
sțantinescu, Stan cu și Tilihoi, mij
locașii Șoșu si Augustin au dat, 
de-a lungul întregului turneu, cel 
mai bun randament. Bine, în ge
neral, au jucat și Florea sau 
Vesa, dar primul dintre ei — 
cane a demonstrat calități de bun 
tehnician — a fost cam rar re
marcat în fazele de apărare, în 
timp ce al doilea s-a dovedit 
uneori inegal în cursul aceleiași 
partide. Teleșpan ’ a evoluat foar
te promițător în primul meci, 
după care aportul său a devenit 
mai modest. Petcu și Etic au ju
cat si ei mai puțin convingător 
decît ne obișnuiseră, iar Chitaru 
s-a arătat cam dezordonat în joc, 
deși în al doilea meci disputat la 
Pekin a demonstrat că poate fi 
și altfel. Resimtindu-se de pe ur-

ma unei afectiv.nl, Cămătarii n-a 
corespuns așteptărilor, iar Toader 
— și el indisponibil — a jucat doar 
o repriză în tot turneul. Puțin au 
fost folosiți Nadu și Maxton asupra 
cărora nu se pot trage concluzii de
finitive.

După cum se vede, comparti
mentul care a dat cea mai mare 
satisfacție a fost cel al apărării, 
urmat de linia de mijloc. De alt
fel dintre portarii, fundașii (ou ex
cepția lui Constantinesou, care va 
depăși virsta) și mijlocașii folo
siți în turneul din R.P. Chineză 
se poate alcătui osatura viitoarei 
selecționate ce urmează a evolua in 
campionatul european. In schimb, 
atacul — ca la mai toate echi
pele noastre —r a fost deficitar, 
răminind o problemă deschisă.

Așa cum ne spunea la stirșitul 
turneului, antrenorul Octavian Po
pescu va continua și in toamnă 
investigațiile sale (mai ales la 
nivelul Diviziei B) pentru depis
tarea și promovarea în Iotul pe 
care îl pregătește a unor noi ele
mente de valoare. Totodată, va 
supune acest lot unor noi și se
rioase verificări cu ocazia dublei 
partide care urmează a fi susți
nută cu selecționata de tineret a 
Cehoslovaciei si a meciului cu 
echipa similară a Bulgariei. Ast
fel va putea fi alcătuită șl pre
gătită corespunzător o echipă re
dutabilă, capabilă să debuteze cu 
succes în noua competiție euro
peană a jucătorilor sub 21 de ani.

Constantin FIRĂNESCU

Centrarea fundașului Bărbulescu (nr. 4 pe tricou), unul dintre ce» 
mai buni jucători ai turneului, este reținută spectaculos de por
tarul echipei gazde. (Fază din meciul disputat la Pekin, intre selec
ționata noastră de tineret și echipa Armatei populare chineze 

de eliberare).

SPORTUL C. E. de tenis de masâ — juniori

VIRGINIA RUZICI IM FINALA IA KITZBUEHEL CUPLUL ROMANESCU - MIHUȚ

A, PE STA- 
!ncadrul pre- 
/iftorul sezon 
li întilnit, in
ul de atracti
ve arbitri ale 
a>și Bistrița- 
[•7 (4—6). Au 

(3), Arhire, 
Avramiuc, 

k (2), Poma- 
Eoga (2). Me- 
f de o briga- 

ale fluieru- 
Teodora Nis- 

hnan si Iulia 
feESCU, co-

I PENTRU 
[STENȚA. Cu 
nîna viitoare.

• CURS DE PERFECȚIO
NARE A ARBITRILOR. în pe
rioada 25—27 iulie, va 
loc la Snagov cursul de 
fecționare a arbitrilor, la 
vor participa arbitrii din 
divizionar A, ca și cei de 
pectivă din lotul B. Cu 
prilej se va face analiza 
trajeior prestate în 
campionatului ediția 
se vor preda lecții și se vor 
ține o serie de referate care 
au drept scop uniformizarea in
terpretării regulilor de joc. 
Totodată se va face și testarea 
fizică și teoretică a „cavalerilor 
fluierului11. La curs 
invitați o serie de 
tanți ai colegiilor de arbitri din 
alte țări ca : Iugoslavia, Bul
garia, R. F. Germania etc.

avea 
per- 
care 
lotul 

pers- 
acest 
arbi- 

returul 
■ 1975—76,

au fost 
reprezen-

A

ONOSPORT INFORMEAZĂ
'CEPTIONALA
18 IULIE 1976

ulie, va avea 
sala Clubului 
șoseaua Ște- 

ncepere de la 
excepțională 

re se atribuie 
IA 1300'1 șl 
excursii in 
pe Coasta 

și bilete de 
|au la Sinaia, 
uri variate in 

frlMA zi pen
ițelor.

pic al cărui program este axat pe 
meciurile cele mai atractive ale 
acestui turneu.

Rețineți ! Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru depunerea buletinelor

EXTRASE 
LOTO 
1976
DE 

dinlei

I : 81

l

CIȘ-
care

82 30

a II-a : 25 16

'I>"JOSPORT
IE 1976

pulul final de 
curilor Olim- 

[1 (Canada). 
It Loto-Prono- 
Lminlcă 13 iu- 
hosport Olim-

NUMERELE 
LA TRAGEREA

DIN 16 IULIE
FOND GENERAL

TIGURI 764.523
71.175 lei report.

EXTRAGEREA
18 70 42 1 86 26.

EXTRAGEREA
52 33 74 21 12 79 3.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
•.LOTO 2“ DIN 11 IULIE 1976

Categoria 1 : 3,25 variante a 
17.542 lei ; cat. 2 : 4,25 a 13.414 
lei ; cat. 3 : 8,25 a 6.910 lei ; 
cat. 4 : 59,75 a 954 lei ; cat. 5 : 
222,25 a 200 lei ; cat. 6 : 1.331 
a 100 lei.

Campioana de tenis a țării 
noastre, Virginia Ruzici, s-a 
calificat pentru finala probei 
feminine a turneului interna
țional de la Kitzbuehel (Aus
tria), competiție dotată cu 
„Trofeul Head11. în semifinale, 
Virginia Ruzici a dispus de 
cunoscuta jucătoare olandeză 
Elly Appel cu scorul de 6—3, 
6—2 și s-a calificat în finală. 
Iată și rezultatele „sfer
turilor11 probei masculine: Ko- 
des (Cehoslovacia) — Pasarell 
(Porto Rico) 6—4, 6—4; Oran-

tes (Spania) — Borowiak 
(S.U.A.) 6—2, 6—1 ; Jauffret
(Franța) — Benavides (Bolivia) 
7—6, 6—2; Pochmann (R.F.G.) 
— Haillet (Franța) 6—3; 7—5.

• Primele două 
finală ale turneului 
versum (Olanda): 
Caujolle 6—2, 6—1; 
Moore 6—4, 6—0.

sferturi de 
de la Hil- 
Taroczy — 
Prajoux —

ITALIA CONDUCE CU 2-0
IN MECIUL CU SUEDIA

TURUL CICLIST
AL FRANȚEI
PARIS, 16 (Agerpres). — Tu

rul ciclist al Franței a conti
nuat vineri cu desfășurarea eta
pei a 20-a pe distanta Tulle — 
Puy de Dome (220 km). Primul 
a trecut linia de sosire olande
zul Joop Zoetemelk, cronome
trat în 6h 52:52. Au urmat bel
gianul Lucien van Impe — 6h 
53:04 și spaniolul Francisco 
Galdos — 61153:17. în clasa-, 
mentul general continuă să fie 
lider Lucien van Impe, urmat 
la 4:12 de Joop Zoetemelk și 
la 12:15 de francezii Delisle și 
Poulidor.

Echipa Italiei conduce cu 
scorul de 2—0 in semifinala zo
nală a „Cupei Davis11, pe care 
o dispută în compania forma
ției Suediei — deținătoarea tro
feului — la Roma, 
dispus de Norberg, 
turi, cu 6—2, 6—2, 
Barazzutti l-a învins 
son, în cinci seturi, 
6-4, 3—6, 3—6, 6—2.

Panatta a 
în trei se-
7—5, iar 
pe Johans- 

cu 6—2,

„CUPA INTERCONTINENTALĂ"
LA BASCHET

Cea de-a doua ediție a com
petiției internaționale de bas
chet masculin „Cupa intercon
tinentală" va începe în 
mai a anului viitor. La 
turneu și-au anunțat partici
parea reprezentativele U.R.S.S., 
S.U.A., Iugoslaviei, Braziliei, 
Italiei, Mexicului, Porto Rico, 
Israelului, Belgiei și Canadei.

luna 
acest

ȘL-A ASIGURAT MEDALIA DE BRONZ
MtîDLlNG, 16 (prin telefon). 

După o zi de pauză, Campiona
tele europene de tenis de ma
să pentru juniori au continuat 
vineri, cu probele de dublu- 
mixt si simplu. Perechea ro
mână Cristinel Romanescu — 
Liana Mihuț a luat un start 
bun si, în pofida valorii ridica
te a majorității adversarilor, a 
reușit să se califice în semi
finală. Ei au învins, în ordine, 
cuplurile Șolopov — Baskutova 
(U.R.S.S.), Peter — Wentzel 
(R.F.G.) și Gootzen — Vries- 
koop (Olanda), fără să fi pier
dut un singur set. Deci, de trei 
ori 2—0 ! în ultima partidă, 
juniorii români au învins pu
ternica pereche Potari — Olah 
(Ungaria), la mare luptă, cu 

în ultimul set a fost 
apoi 17—17, 20—18,
și, în fine, 22—20.

2—1.
17—13,
20—20

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat la Liberec, 
Helena Fibingerova a stabilit un 
nou record cehoslovac la arunca
rea greutății 
21,62 m.

FOTBAL • 
internațional 
care se desfășoară la Sofia, se
lecționata orașului Moscova a în
vins cu 1—0 formația locală ȚSKA 
Septemvrisk'o Zname. Intr-un alt 
joc, Slavia Sofia a dispus eu sco
rul de 2—0 de formația italiană 
Reggio Emilia.

HALTERE • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Odesa, spor
tivul sovietic Serghei Pevzner a 
stabilit un nou record mondial la 
categoria ușoară, totalizînd la cele 
două stiluri 315 kg (135 kg plus 
180 kg). Vechiul record era de 
312,500 kg și aparținea compatriot 
tului său Muharbi Kirjinov.

NATAȚIE • Maratonul nautic 
Capri — Neapolc a fost cîștigat

cu performanța de

Tn cadrul turneului 
(echipe de tineret)

de înotătorul Marawam Ghazawi 
(Egipt), cronometrat pe 18 mile 
cu timpul de 9h 05:34. Pe locurile 
următoare s-au clasat compatrio
tul său Nasser Elshazly si siria
nul Marawam Saleh. La startul 
probei au fost prezenți 15 înotă
tori din 9 țări.

ȘAH • în cadrul „miniturneu- 
lui“ de la Manila, campionul 
mondial Anatoli Karpov a cedat 
fără joc partida întreruptă în 
runda a doua cu marele maestru 
Eugenio Torre. ® Turneul inter
zonal de la Bienne (Elveția) a 
continuat cu runda a 4-a, în care 
Csom l-a învins pe Andersson, 
iar Hv.bner a cîștigat la Diaz. Re
mize partidele Petrosian — Tal, 
Matanovici — Rogoff, Smîslov — 
Portisch și Liberzon — Sosonko. 
în clasament conduc Smîslov 
(U.R.S.S.), Portisch (Ungaria) si 
Huebner (R.F.G.) — 3 p, urmați 
de Larsen (Danemarca) — 21/2 P. 
(1), Petrosian (U.R.S.S.) și Csom 
(Ungaria) — 21/2 P etc.

Sîmbătă sportivii 
disputa una din 
în compania cuplului 
Day — Ludi, care a eliminat 
valoroasele cupluri Putilovski — 
Romahina (U.R.S.S.) și Pansky
— Hermanova (R.S.C.). Surpri
za probei au furnizat-o polone
zii Kuharsky — Satko. Ei au 
eliminat pe campionii europeni 
en titre Molnar — Szabo (Un
garia) și Sevcenko — Popova 
(U.R.S.S.). Ei vor întîlni în. 
cea de a doua semifinală cu
plul iugoslav Kalinic — Pala- 
tinus. în aceeași probă, Simion 
Crișan — 
eliminați 
Hassanov 
Păun, iar 
renezi în

La simplu junioare, Liana 
Mihuț va juca primul meci cu 
Donne (Franța). Maria Păun, 
s-a dovedit în continuare exce
siv de emotivă și a pierdut în 
fata englezoaicei Ludi. după ce 
a condus în 
16—11 !

La simplu 
a cîștigat la 
iar S. Crisan la Petridis (Gre
cia), ambii cu 2—0. Romanescu 
și Z. Bbhm vor juca seara tîrziu. 
La junioare-mici, Crinela Sava
— Ringhofer (Austria) 2—0.

Așadar, cuplul român Roma
nescu — Mihuț și-a asigurat 
medalia de bronz, dar este de 
așteptat — dacă vor juca la 
fel de sincronizat, cu aceeași 
putere de luptă — să cîștige 
semifinala de sîmbătă. Este in
teresant de 
rarul cuplu 
să treacă de 
nus, a căror 
favoriți.

Titlurile de campioni euro
peni la echipe au revenit spor-r 
tivilor sovietici. •

noștri vor 
semifinale 

englez

Crinela Sava au fost 
în turul doi, ca și 
(Bulgaria) — Maria 
Z. Bohm — Eva' Fe- 
primul tur.

junioare.

setul decisiv cu

juniori, I. Bohm 
Juniente (Spania),

văzut dacă teme- 
polonez va reuși 
Kalinic — Palati- 
valoare îi dă ca

aprecip.fi
afectiv.nl
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partide au jucat: 
" Rusu,

Rusu
Aceasta va fi 

probabil și formația cu care 
antrenorul * " ‘
începe partida 
tativa U.R.S.S. . .
rîndul rezervelor Viorel Rus. 
care are o ușoară entorsă.

Handbaliștii au jucat ultimul 
meci.de antrenament în com
pania formației țării gazdă, 
cîștigînd cu 16—8. încă nu a 
fost alcătuită echipa pentru 
meciul de debut, cu Ungaria. 
Cristian Gațu ne-a declarat 
că atît el cît și coechipierii 
săi consideră deosebit de di
ficil fiecare. meci 
„fiecare echipă 
la maximum și 
țină o victorie 
oanei lumii".

Tot duminică 
in seriile eliminatorii - 

■ notorii români. La 
Walter Lambcrtus va 
adversari în seria sa ] 
pionii U.R.S.S., Italiei, 
ayului și Suediei, iar 
cația de 4 rame f.c. 
Gali, Nicolae Simion, 
tru Grumezescu, Ștefan______
se va întrece într-o serie cu 
.ambarcațiile Italiei. Finlan
dei, Bulgariei și S.U.A. Se cu
nosc la această oră și adver
sarele din serii ale echipaje
lor noastre feminine : la 2 f.c. 
— Canada, Cehoslovacia, Un
garia și S.U.A.; la 4+1 rame

în aceste
FI. Slăvei-Nastasiu, 
Schervan, Popescu, 
și Răducanu.

C. 
Ci.

—R. D. Germană, S.U.A. și 
Anglia ; la 4+1 vîsle — Da
nemarca, S.U.A., Cehoslovacia 
și U.R.S.S. ; la 8+1
R. F. Germania și

Cu mult interes 
gur, așteptate și

— U.R.S.S. 
Canada.
sînt, desî- 
întrecerile

A. Grințcscu va 
cu reprezen- 
Va lipsi din

pentru că 
se mobilizează 
dorește să ob- 
în fața campi-

vor intra — 
— și ca- 

simplu, 
avea ca 
pe cam-

Urugu- 
ambar- 
(Ernest 
bunii- 
Tudor)

In zilele premergătoare star
tului locurilor Olimpice, la 
Montreal s-au desfășurat con
gresele mai multor federații 
internaționale pe ramuri de 
sport, cu care prilej au avut 
loc și alegeri ale organelor 
conducătoare ale forurilor in
ternaționale.

In Congresul Federației in
ternaționale de gimnastică a 
fost ales noul președinte 
F.I.G. în persoana lui luri 
Titov (U.R.S.S.), care l-a .în
locuit pe elvețianul 
Gander. Cu această 
secretarul general al Federa
ției române de gimnastică, 
prof. Nicolae Vieru a fost a- 
les în Comitetul director al 
F.I.G., iar antrenoarea fede
rală Maria Simionescu a fost 
aleasă vicepreședintă a Co
misiei tehnice feminine a 
F.I.G.

Antrenorul federal Lazăr Ba- 
roga a fost ales membru în 

' Comisia tehnică a Federației 
internaționale de haltere.

Arthur 
ocazie,

de gimnastică de la Forum. 
Se scontează un pasionant .duel 
între reprezentativele Uniunii 
Sovietice și României la femi
nin, creditate aici cu cele mai 
mari șanse la primele locuri. 
Nadia Comăneci, Teodora Un-

gureanu și colegele lor vor e- 
volua mai întîi cu exercițiile 
impuse, în aceeași grupă cu 
adversarele lor cele mai pu
ternice, Olga Korbut, Ludmi
la Turișceva, Maria Filatova. 
Desigur, nu trebuie să omitem 
din calculele noastre nici e- 
chipa R. D. Germane, 
păcate, se pare 
Constantin nu va 
cura, ea urmînd 
cuită — în cazul 
cii nu o vor putea recupera 
• - de Marilena Ncacșu. în 
prima zi sînt programate de 
asemenea și exercițiile impuse 
la masculin.

La ora cînd transmitem a- 
ceste rînduri are loc tragerea 
la sorți din cadrul turneului 
de box. La cele 11 categorii 
vor fi introduse în urnă nu
mele a 384 de pugiliști din 73 
de țări. După opinia trimi
sului special al agenției „Fran
ce Presse", printre favoriții 
categoriei semiușoare se afJă 
americanul Howard Davis, so
vieticul Vasili Solomin și re
prezentantul nostru Simion 
Cuțov.

Și încă o știre de ultim mo
ment : în Satul olimpic și-a 
făcut apariția și octogenarul A- 
lexandru Drăghia, care a par
curs pe bicicletă drumul de la 
New-York la Montreal.

Din 
că Mariana 
putea con- 
a fl inlo- 
cind medi-

V»

IMUNE LA MONTREAL
SiMBATA 17 IULIE

21, ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.

DUMINICĂ 18 IULIE
15,00 — Canada — Japonia (gr. A) ; Iugoslavia — 
‘ ~ ’ ....................................; Italia - S.U.A. (gr.

BASCHET : ora 15,00 — Canada — Japonia (gr. A) ; Iugoslavia — 
Porto Rico (gr. B) ; Cuba — Australia (gr. A) ; Italia — S.U.A. (gr. 
B) ; Mexic — U.R.S.S. (gr. A) și R.A. Egipt — Cehoslovacia (gr. B).

BOX : ora 19,00 și 1,00 — meciuri eliminatorii.
FOTBAL : Montreal ora 21,00 — Polonia — Cuba (gr. C) ; Toronto 

ora 21,00 — R.D.G. — Brazilia (gr. A) ; Sherbrooke ora 21,00 — 
Spania — Zambia (gr. A) ; Ottawa ora 23,00 — Iran — Nigeria (gr. C).

GIMNASTICA : ora 14,30 — 3,00 — exerciții impuse la femei (4 
grupe de cite 4 echipe) și la bărbați (3 grupe, una de 6 echipe, alte 
două de cite 5 echipe).

HALTERE : ora 20,30 — grupa B și ora 1.00 grupa A ale concursului 
de la categoria 52 kg.

HANDBAL : Montreal ora 1,00 — U.R.S.S. — Japonia (gr. A) și ora 
2,30 România — Ungaria (gr. B) ; Quebec : Iugoslavia — Canada 
(gr. A) și Cehoslovacia — S.U.A. (gr. B) ; Sherbrooke : R.F.G. — 
Danemarca (gr. A) și Polonia — Tunisia (gr. B) — meciuri mascu
line.

HOCHEI : ora 16,00 — India — Argentina și Australia — Malaezia 
(gr. A), ora 21,00 Pakistan — Belgia și R.F.G. — Noua Zeelandâ 
(gr. B).

PENTATLON MODERN : ora 14,00 și 19,00 — proba de călărie.
CICLISM : ora 16,00 — proba de 100 km pe echipe contracronome- 

tru.
TIR : ora 15,00 — pistol liber, talere șanț (75 focuri).
ÎNOT : ora 15,30 — serii la 100 m spate (b), 

200 m delfin (b) și 4X100 m mixt (f) ; ora 1,00 — 
m liber (f) și 100 m spate (b) ; finale la 200 m delfin (b) și 4X100 
m mixt (f).

POLO : de
U.R.S.S. (gr. 
Canada (gr. 
via — Cuba

CANOTAJ :
YACHTING : ora 17,00 — ceremonia de deschidere.
VOLEI : de la ora 19 — Cehoslovacia — Canada (gr. A), Polonia 

Coreea de Sud (gr. A), Italia — U.R.S.S. (gr. B) și R.A. Egipt 
Brazilia (gr. B) — meciuri masculine.

♦ Ora întrecerilor — ora București.

100 m liber (f), 
semifinale la 100

la ora 15,30 — Ungaria — Australia (gr. C), România —
B) și Italia — Iran (gr. A) ; de la ora 20,30 — R.F.G. —
C) și Olanda — Mexic (gr. B) ; ora 3,00 — iugosla*
(or- A>- .......
ora 16,00 — întreceri masculine eliminatorii.

PE MICUL ECRAN
AZI

Ora 21 : Festivitatea de des
chidere 
de vară 
misiune 
real.

a Jocurilor Olimpice 
— ediția 1976. Trans- 
directă de la Mont-

MiINE
Ora 15,30 : Aprinderea flăcă-

rii olimpice la Marathon 
reportaj înregistrat primit 
la Alena.

Ceremonia deschiderii Jocu
rilor Olimpice de la Montreal 
— rezumat înregistrat.

Ora 22,10 : Reportaje de 
Jocurile Olimpice de vară.

de

la

AMĂNUNTE DESPRE TURNEUL DE FOTBAL

CEREMONIA DE DESCHIDERE
(Urmare din pag. 1)

Jocurilor, flacăra va fi purtată 
de ștafete spre stadion, ultimul 
schimb arătind cu totul deo
sebit fată de toate edițiile pre
cedente. Acest ultim schimb va 
fi compus de fapt din doi aler
gători în loc de unul, doi tineri 
canadieni, o fată și un băiat.

Ultimul anunț arată că s-au 
instalat în Satul olimpic aproa
pe 9 000 de sportivi din toate 
colțurile lumii, fapt atestat și 
de apariția pe catargele din 
fața Stadionului olimpic a stea
gurilor din peste 100 de țări, 
£ntr-o suită care aproape 
concurează pădurea de stin
darde din fața clădirii O.N.U. 
dc la New York.

Crește și numărul reprezen
tanților presei la Olimpiadă. 
Ziariștii acreditați au ajuns la

CONFERINȚA DE PRESĂ 
A DELEGAȚIEI ROMÂNE

Delegația sportivă a 
României, prezentă Ia 
Jocurile Olimpice de la 
Montreal, a ținut vineri, 
la hotelul Sheraton, o 
conferință de presă la 
care au fost invitați re
dactori ai ziarelor și re
vistelor locale. La nu
meroasele întrebări puse 
de ziariștii canadieni au 
răspuns sportivii Nadia 
Comăneci, Teodora Un- 
gureanu, Cristian Gațu 
și Simion Cuțov.

un total de 6195 (din care 
2 083 reprezentînd presa scrisă 
și 4112 crainici și reporteri de 
radio și televiziune), ceea ce 
ne permite să constatăm că, 
pentru prima oară în istoria 
Jocurilor Olimpice, ziariștii au 
ajuns, în raport cu sportivii, 
la o proporție aproximativă 
de 2/3.

Deși în Satul olimpic conti
nuă să mai sosească delegații, 
pregătirile pentru ceremonia 
de deschidere sînt în toi, cos
tumele de paradă sînt aranjate, 
călcate. Fetele îndeosebi sînt 
foarte grijulii, la saloanele de 
coafură din Sat se fac preno- 
tări de ore rezervate, dar a- 
ceasta nu înseamnă că nu sînt 
și cozi... Se recunosc pe hărți 
mari, pregătite din timp, tra
seele de plecare și de parcare 
la marele Stadion, se desem
nează purtătorii drapelelor. Azi 

s-a decis și port-drapelul tri
colorului românesc : este vorba 
de maestrul emerit al sportu
lui, campionul olimpic Nicolae 
Martinescu. Aceasta este o ma
re cinste pentru un sportiv !

Organizatorii au anunțat pro
gramul ceremoniei de deschi
dere ■ care va începe sîmbătă 
(n.f. azi) la ora 14,40 (ora lo
cală), cînd vor sosi pp stadion 
oficialitățile și membrii C.I.O., 
după care la ora 15,04 va în
cepe defilarea delegațiilor par
ticipante. După alocuțiunile 
rostite de președintele Comi
tetului de organizare a J.O., 
Roger Rousseau, și de preșe
dintele C.I.O., lordul Killanin, 
la ora 16,05 regina Elisabeta a 
Il-a a Marii Britanii va de
clara deschise Jocurile Olim
pice. Vor urma alte ceremonii 
tradiționale și un spectacol 
folcloric, iar la ora 16,43 pe 
stadion va fi adusă flacăra o- 
limpică. După depunerea jură- 
mîntului olimpic de către un 
atlet canadian, sportivii vor 
părăsi incinta, urmînd ca a 
doua zi să revină pe bazele 
sportive pentru a participa la 
primele întreceri.

Așteptăm cu mare nerăbdare 
să aplaudăm coloana noastră 
de sportivi în decorul multico
lor al Stadionului olimpic, în 
freamătul celor peste 70 000 de 
spectatori și în văzul a- peste 
un miliard de oameni de pe 
tot globul.

Costumele fetelor și ale bă
ieților noștri, realizate de „Ar
ta modei" din București, sînt 
foarte frumoase și în ansam
blul din Sat se situează prin
tre cele mai reușite. Mai cu 
seamă creația costumelor femi
nine, cu un colorit deosebit, pe 
care din păcate transmisia în 
alb-negru a televiziunii nu îl 
va putea pune în valoare.

După terminarea ceremoniei 
de deschidere, va urma — pen
tru cei de aici — o seară de 
repaus, o noapte de somn a- 
dînc și apoi duminică, de di
mineață, pînă tîrziu seara, vor 
avea loc primele concursuri la 
care participă sportivi români : 
calificările la canotaj, prelimi
narii la box, exercițiile impu
se la gimnastică, meciurile cu 
U.R.S.S. la polo și cu Ungaria 
la handbal masculin și proba 
de pistol liber care va prile
jui decernarea primelor me
dalii.

Așteptăm cu speranțe în
dreptățite să vedem cum își 
pun în valoare sportivii noștri 
pregătirea de patru ani, cum 
concurează la nivelul formei 
lor optime, cu ambiție, cu dă - 
ruire, pentru obținerea celor 
mai bune rezultate înregistrate 
de ei vreodată la Jocurile 
Olimpice.

Confruntarea fotbalistică sub 
semnul celor cinci cercuri olim
pice a constituit prima încer
care de a aduce la o competiție 
internațională cele mai bune 
echipe de fotbal din lume. Chiar 
dacă la turneul olimpic din 1900 
au luat parte numai două echi
pe (Marea Briianie și Franța), 
care și-au disputat direct fina
la, competiția olimpică a cîști- 
gat tot mai mult în interes și 
a stat la baza organizării pri
mului campionat mondial, cel 
din 1930, de la Montevideo. Cu 
alte cuvinte fotbalul-olimpic a 
contribuit substanțial la răspîn- 
direa soccerului in lume.

Duminică, la Montreal, Otta
wa, Toronto și Sherbrooke, va 
răsuna fluierul de începere a 
partidelor din turneul final, la 
start fiind 16 reprezentative 
(din 91 înscrise), 14 dintre ele 
calificate în urma disputării ce
lor 147 de meciuri din cadrul 
preliminariilor. Este vorba de 
formațiile Uniunii Sovietice, 
R.D. Germane, Spaniei, Franței 
(calificate din Europa), Nigeri
ei, Zambiei, Ghanei (Africa), 
Iranului, R.P.D. Coreene, Israe
lului (Asia), Braziliei (America 
de Sud), Cubei (prezentă în ur
ma retragerii uneia dintre ca
lificate, Uruguay, și a refuzului 
de a participa al Argentinei șl 
Columbiei), Mexicului și Gua- 
temalei (America de Nord și 
Centrală). Calificate fără joc : 
reprezentativele Canadei (țară 
organizatoare) și Poloniei (cam
pioană olimpică la Miinchen în 
1972).

La Toronto jocurile se vor 
disputa ne Varsity Stadion, la 
Sherbrooke pe stadionul Muni
cipal, la Ottawa pe Landsdowne 
Park, iar la Montreal pe sta
dionul Olimpic.

în urma tragerii la sorti au

CONCURS ATLETIC 
LA MONTREAL

La Montreal s-a desfășurat 
un nou concurs de verificare, 
la care au participat unii dintre 
atleții prezenți în Satul olimpic, 
în cursa feminină de 800 m, 
americana Cindy Poor — 2:01,5 
a întrecut-o pe australiana 
Juddy Pollock, clasată pe locul 
doi, cu timpul de 2:03,1. Cunos
cutul discobol american Jay 
Silvester a terminat învingător 
cu 62,94 m, iar compatrioata sa 
Francie Larrieu a fost crono
metrată în cursa feminină de 
2 000 m, cu timpul de 5:47,5.

SPRINTERUL LEONARD 
- ACCIDENTAT !

Cunoscutul atlet cubanez Sil
vio Leonard, care săptămîna 

fost stabilite următoarele gru
pe :

GRUPA A : Brazilia, R. D. 
Germană, Spania, Zambia ; 
GRUPA B : Franța, Israel, 
Mexic, Guatemala ; GRUPA C : 
Polonia, Cuba, Iran, Nigeria ; 
GRUPA D : Canada, U.R.S.S., 
R.P.D. Coreeană, Ghana.

Iată programul și orele de 
disputare a meciurilor după ora 
Bucureștiului :

• 18 iulie, MONTREAL (ora 
21,00) : Polonia — Cuba : OT
TAWA (23,00) : Iran — Nige-

CELE 15 CAMPIOANE OLIMPICE

Marea Briianie (1900, 1903,
1912), Canada (1904), Belgia 
(1920), Ungaria (1952, 1904,
1968), Uruguay (1924, 1928),
Italia (1936), Suedia (1948), 
U.R.S.S. (1956), Iugoslavia (I960), 
Polonia (1972),

ria ; TORONTO (21,00) : R.D. 
Germană — Brazilia : SHER
BROOKE (21,00) : Spania — 
Zambia.

• 19 iulie, OTTAWA (24,00) : 
Franța — Mexic : TORONTO 
(24,00) : Israel — Guatemala ; 
MONTREAL (22,00) : U.R.S.S.— 
Canada; SHERBROOKE (23,00) : 
R.P.D. Coreeană — Ghana.

e 20 iulie, TORONTO (24,00): 
Polonia — Nigeria ; OTTAWA 
(24,00) : Iran — Cuba ; MONT
REAL (1,00) : Zambia — R.D. 
Germană : MONTREAL (21,00) : 
Brazilia — Snania.

« 21 iulie, MONTREAL
(22,00) : Mexic — Israel ; SHER
BROOKE (23,00) : Guatemala —■ 
Franța, TORONTO (24,00) : Ca
nada — R.P.D. Coreeană : OT
TAWA (24,00) : U.R.S.S. — 
Ghana.

trecută a fost cronometrat la 
Havana în proba de 100 m cu 
timpul de 10,0, s-a accidentat joi 
în timp ce se antrena la Mont
real. Recordmanul cubanez, co
tat ca unul dintre favoriții pro
belor de sprint, speră să se re
facă în timp de o săptămînă 
pentru a putea fi prezent la 
startul seriilor probei de 100 m.

O NOUA VERIFICARE
Selecționatele masculine de 

handbal ale Ungariei și R.F. 
Germania au susținut un nou 
joc de antrenament la Mont
real. Handbaliștii maghiari au 
obținut victoria, de data aceas
ta cu 24—17 (9—7). în primul 
meci, echipa Ungariei cîștigase 
cu 36—28. Să notăm că selec
ționata Ungariei va fi primul

• 22 iulie, MONTREAL 
(21,00) : Iran — Polonia ; TO
RONTO (24,00) : Nigeria — 
Cuba; MONTREAL (2,00): Spa
nia — R.D. Germană ; OTTA
WA (24,00) ; Zambia — Brazi
lia.

• 23 iulie, SHERBROOKE 
(23,00) : Guatemala — Mexic ;i 
TORONTO (24,00) : Ghana —I 
Canada; OTTAWA (24,00) :! 
U.R.S.S. — R.P.D. Coreeană ; 
MONTREAL (3,00) : Israel — 
Franța.

• 25 iulie, sferturi de finală 
la Toronto (22.00). Sherbrooke 
(22,00), Ottawa (24,00), Montreal 
(3,00). Meciurile : cîștigătoarea 
grupei A cu locul 2 în grupa 
B. 1 B — 2 A. 1 C — 2 D, 
1 D — 2 C.

• 27 iulie, semifinalele la 
Toronto și Montreal (ambele la 
ora 24,00).

• 29 iulie, Montreal (3,00) : 
Meciul pentru locurile 3—4.

• 31 iulie, Montreal (3,30) : 
Finala turneului olimpic.

De remarcat că. dacă două 
sau mai multe echipe obțin un 
număr egal de puncte, depar
tajarea se face prin diferența 
golurilor marcate și primite : 
în cazul în care diferența este 
aceeași, cîștigătorul în cele pa
tru grupe ale turneului final va 
fi determinat prin tragere la 
sorți. în sferturile de finală, 
meciurile încheiate la egalitaLe 
după 90 de minute de joc vor 
fi prelungite în mod obișnuit 
cu încă 30, împărțite în două 
reprize ; dacă și după prelun
giri rezultatul rămine în con
tinuare egal, cîștigătorul va fi 
desemnat prin lovituri dc la 
punctul de 11 metri, prevedere 
care se va folosi și în jocurile 
finale.

adversar al echipei masculine 
a țării noastre, în grupa B a 
turneului olimpic. Meciul va 
avea loc la Montreal, în noap
tea de duminică spre luni, la 
ora 2,30 (ora României).

DOUĂ SPORTIVE LA 
ARMĂ LIBERĂ

Un fapt mai puțin obișnuit 
a fost înregistrat acum 2 săp- 
tămîni cînd în echipa de tir 
a S.U.A. a fost înscrisă și o 
sportivă. Este vorba de Marga
ret Murdoch, specialistă în pro
ba de armă liberă calibru re
dus. Iată însă că, recent, exem
plul Margaretei nu a rămas 
izolat, pentru că și în echipa 
R.D. Germane a fost inclusă 
o femeie. O tînără de 18 ani 
din Leipzig, Marlies Kanthak, 
care nu de mult, la Suhl, a 
realizat promițătoarea perfor
mantă de 1159 p !
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