
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU
ieri s-a Încheiat consfătuirea

CU ACTIVUL DE PARTID Șl DE STAT
DIN DOMENIUL COMERȚULUI EXTERIOR

Șl COOPERĂRII ECONOMICE INTERNAȚIONALE
In prezența tovarășului 

de închidere a Consfătuirii 
niul comerțului exterior și _ ___ ,_____ ,
nizată din inițiativa secretarului general al partidului.

Participanții la lucrări au salutat cu multă căldură pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, pe ceilalți conducători de 
partid și de stat.

Au luat parte tovarășii Emil Bodnaraș, Maxim Berghianu, Elena 
Ceaușescu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanii, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Lecnte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Constantin Băbă- 
lău, Cornel Burtică, Mihai Dalea, Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion 
loniță, Vasile Patilineț, Ion Pățan, Ștefan Andrei, Gheorghe Oprea. 

I.ucrările consfătuirii s-au desfășurat timp de două zile în ședințe 
plenare și pe grupe de specialitate în cadrul cărora au luat cuvîntul 
114 participant!.

In cuvîntul lor, participanții șî-au exprimat aprobarea deplină 
față de politica internă și externă a partidului și statului nostru, pro
funda lor satisfacție față de activitatea desfășurată de conducerea de 
partid și de stat, de tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, pentru dez- 

relațiilor României în domeniul co- 
economice internaționale cu toate 

lumii. Ei au dat o înaltă apreciere 
reprezintă și în acest domeniu acor- 
și protocoalele încheiate cu prilejul

Nicolae Ceaușescu, joi a avut loc ședința 
cu activul de partid și de stat în dome- 
cooperării economice internaționale, orga-

voltarea și lărgirea continuă a 
merțului exterior și cooperării 
țările socialiste, cu toate statele 
contribuției deosebite pe care o 
durile, înțelegerile, convențiile Vu pnicjui
vizitelor efectuate de președintele Republicii in țări din Africa, Asia, 
America Latină, Europa, în S.U.A. Participanții au scos, de asemenea, 
în evidență realizările dobîndite pe linia promovării cooperării econo
mice internaționale și a relațiilor comerciale externe ale țării noastre, 
au criticat neajunsurile care mai dăinuie, au făcut numeroase propu
neri. angajindu-se să-și aducă întreaga contribuție Ia înfăptuirea poli
ticii partidului și statului în acest important domeniu, a obiectivelor 
stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința națională ale P.C.R.

Primit cu îndelungi și puternice aplauze, in încheierea lucrărilor 
consfătuirii a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvîntarea a fost urmărită cu deosebit interes și subliniată în 
repetate rînduri de vii aplauze.
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Azi încep în Sala sporturilor din Constanța

• Peste 300 de concurenți 
vor lupta pentru cele 10 ti
tluri de campioni.
• Printre finaliști se află 

campionul olimpic Nicolae 
Martinescu, campionul mon
dial Nicu Gingă, Constantin 
Alexandru și Ion Dulicâ, deți
nători de titluri mondiale (la 
juniori), precum și mulți alți 
medaliați la marile competi
ții internaționale.

® Confruntările vor fi con
duse de cei mai buni arbitri.

Campionul mondial Nicu Gingă, pe care-l vedeți executind o contu
rare laterală cu unul dintre adversarii săi, este principalul pretendent 

la titlul de campion la cat. 52 kg.
începînd de azi dimineață, în 

Sala sporturilor din Constanța se 
reunesc din nou cei mai buni 
luptători de greco-romane din 
țara noastră, la startul întreceri
lor pentru desemnarea celor zece 
campioni naționali de seniori. 
Pe saltelele de concurs ale cam
pionatelor naționale vor evolua 
mulți luptători ce fac parte din
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elita sportului mondial, ca Nico- 
lae Martinescu (campion olimpic), 
Nicu Gingă (campion mondial). 
Constantin Alexandru (campion 
mondial de juniori), Ion Dulică 
(campion mondial de juniori), 
Mihai Boțilă (campion european 
de juniori), Victor Dolipschi (me
daliat cu bronz la J. O.), Ion 
Păun, Marin Dumitru, Adrian 
Savlovschi, Zoltan Szilak, Roman 
Codreanu, Eugen Hupcă — spor
tivi ce au realizat frumoase suc
cese în competițiile internațio
nale la care au luat parte.

Va fi interesant de urmărit 
duelul dintre sportivii consacrați 
și „noul val“ ai cărui reprezen
tanți, în număr mare la acest 
stil, sînt dornici de afirmare cu 
fiecare prilej care li se oferă. Se 
estimează că la această ediție a 
campionatelor se vor prezenta 
peste 300 de concurență

La finale au fost invitați cei 
mai buni arbitri, dintre care a- 
mintim pe V. Bați, Gh. Condu, 
Gh. Marton, V. Bularca, M. StrU- 
lovici, I. Oprea, M. Bolocan, Gh. 
Ștcfănică, D. Pirvulescu, V. Toth

Echipele României
au plecat la ediția

jubiliară a C. M. de popice
Ajunse la a X-a ediție, cam

pionatele mondiale de popice vor 
începe sîmbătă la Eppelheim 
(R. F. Germania). Sportivii noștri 
au plecat ieri, pe calea aerului, 
spre orașul competiției jubiliare. 
Au făcut deplasarea următoarele 
echipe : feminin — Elena Tran
dafir, Cornelia Petrușcă, Ana Pe
trescu. Florica Neguțoiu, Elisabe- 
ta Szilagyi, Vasilica Pințea. Re
zervă ; Margareta Bordei ; mascu
lin — Petre Purje, Ilie Băiaș, Io
sif Tismănaru, Iuliu Bice, Alexan
dru Cătineanu, Gh. Silvestro, Re
zervă ; Ion Ștefucz.

Popicarii români sînt însoțiți 
de antrenorii Al. Andrei (f) și 
T. Szemany (m). Azi va avea loc 
deschiderea festivă a C. M., iar 
mîine se va da startul în proba 
pe echipe.

MARILOR SĂRBĂTORI
CAMPIONII DE BASCHET Al ROMÂNIEI Lotul echipei Dinamo București, campioana de bas

chet a României. De la dreapta la stingă, rindul de sus: Diaconescu-căpitanwl echipei, Cernea, Visner, Dan 
Niculescu-antrenorul echipei, Niculescu, Dragomir eseu, Chivulescu, Virgil Constantinescu-masortil echi
pei ; rindul de jos : Rotaru, Dumitru, Popa, Haneș, Georgescu. Din - fotografie lipsește maestrul emerit al 
sportului Gheorghe Novac. Foto : ing; Miron CIULINARU — Constanța

Citiți în pag. a II-a comentariul după ultimul turneu al campionatului.

UN CALD SI ENTUZIAST
7

OMAGIU SPORTIV

ale „competiției k. o

CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL
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in scena semifinalelor
cînd 
faza 
mult 
să i 
mai 

toate

In fiecare an, atunci 
„Cupa" ajunge aproape de 
finală și competiția este mai 
în atenția publicului, încep 
se vadă și... fisurile. Cea 
mare — din care derivă și
celelalte — este aceea că acestei 
importante și spectaculoase în
treceri, în care toate formațiile 
fotbalului nostru pornesc de pe 
poziții egale, indiferent de cate
goria în care activează, nu i se 
acordă, în continuare, importanța 
cuvenită. Mai întîi de 
programează și apoi — 
mare firească — de cele 
te dintre formațiile 
Miercuri, această realitate crudă

Moment (rar)
tă, Domide va trimite puternic eu capul peste 
ciul Steaua ' . "
ale „Cupei României".

din zilele acestui an, în care — prin voința una- 
a poporului — tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU,

cei ce o 
ca o ur
mai mul- 
calificate.

de panică in careul Stelei : la o centrare de pe aripa dreap- 
' ' _ ‘ ,transversală". Fază din me-

U.T.A., disputat, miercuri, ia Ploiești, în sferturile de finală 
Foto : Ion MIHATCA 

,b • :»u. i i l,n ari
că în fiecare miercuri și -îw ffe-1*’ 
care duminică. ilg ni. •>

Deci-, programarea în contin-u-

a ieșit încă o dată la suprafață : 
aflate într-un adevărat maraton 
fotbalistic, formațiile divizionare 
A (cu excepția Stelei și a 
U.T.A.-ei) au privit cu ușurință 
aceste sferturi de finală. Intr-o 
măsură aveau și dreptate : de 
mai bine de două săptămîni joa-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2—3)

Fiecare
nimă _ . .. .
conducătorul iubit al partidului și statului nostru, a fost 

ales primul președinte din Istoria României, anul în care, peste 
puțin timp, întreaga țară va sărbători, cu mîndrie și entuziasm, 
cele două mari evenimente din viața națiunii noastre — 
cea de a 30-a auiversare a Eliberării si Congresul XI al P.C.R. 
— a consemnat și va consemna minunate fapte de devotament, 
de eroism în muncă, strălucite victorii în înfăptuirea mărețului 
program de edificare a societății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămîntul patriei.

încadrați cu entuziasm, cu dragoste, cu întreaga lor ființă in 
efortul general de întîmpinare a celor două mari sărbători, su
tele de mii de tineri sportivi, cetățeni de nădejde ai țării, își 
sporesc necontenit preocupările, ating cote superioare de hărnicie, 
pasiune și inițiativă pentru ca, astfel, să-și aștearnă, cu în
dreptățire, alături de ceilalți oameni ai muncii, semnătura pe bi
lanțul împlinirilor întregului popor, realizat în acest an al u- 
nor momente de valoare și importanță istorică.

Cu avîntul caracteristic, tineretul patriei se pregătește de 
mai multă vreme să închine marilor sărbători și un fierbinte, un 
entuziast omagiu sportiv în care să se oglindească succesele și 
victoriile de astăzi ale mișcării sportive, rezultate cit mai bune 
în aplicarea cu fermitate a prevederilor Hotărîrii Plenarei G.C- 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973, cu privire la dezvol
tarea continuă a educației fizice și sportului. îndeplinirea pre
țioaselor măsuri și orientări stabilite de partid, sarcină princi
pală a tuturor factorilor cu atribuții în acest domeniu^ de recu
noscută importanță socială, s-a desfășurat și se desfășoară, în 
acest an, la toate nivelurile mișcării sportive, sub semnul și în 
intîmfjinarea Celor două istorice evenimente din viața partidului 
Ăi 'prtiioritluî nostru. VVcfrstof sfcumpe sărbători le-au fost închi
riată frumiiasele' sliiWe reiilizaje pînă acum în edițiile inaugurale 
— declamă si de vafă — ale „Cupei tineretului", cele consemnate

Dan GARLEȘTEANU
(Continuare în pag. 2—3)



IN MOMENT IMPORTANT 
ÎN VIAȚA ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

In aceste zile se desfășoară conferințele de dări 
de seamă și alegeri ale consijiifor orășenești și mu
nicipale pentru educație fizică și sport Moment de 
importanță deosebită pentru mișcarea sportivă, a- 
ceste acțiuni constituie un excelent prilej de anali
ză amănunțită a activității depuse pe parcursul 
ultimului an, ele fiind în același timp menite să 
adopte noile planuri de măsuri, cu obiective precise 
și termene fixe de îndeplinire a sarcinilor, să aleagă 
pe membrii componenți ai consiliilor pentru edu
cație fizică și sport.

Lucrările conferințelor se desfășoară într-un cli
mat de exigență partinică, cu numeroase inter
venții critice și autocritice. Luările de cuvînt ale 
reprezentanților unui larg activ sportiv, salariat și 
voluntar - profesori de educație fizică, instructori- 
președinți de asociații sportive, directori de școli, 
sportivi, antrenori, medici, numeroase persoane le
gate prin profesie și pasiune de mișcarea sporti
vă — conțin un număr impresionant de propuneri 
valoroase și îmbogățesc substanțial conținutul noi
lor planuri de măsuri în curs de adoptare.

Trebuie subliniat, în același timp, faptul că țoale 
conferințele municipale și orășenești ale consiliilor 
pentru educație fizică și sport se bucură de largul

sprijin al organelor locale de partid. La Orțțova, 
de pildă, au participat la lucrări toți membrii birou
lui Comitetului orășenesc al P.C.R. Este o dovadă 
a interesului și grijii de care se bucură activitatea 
sportivă din partea organizațiilor de partid, in spi
ritul prețioaselor indicații cuprinse in Holărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie - 2 martie 
1973.

De asemenea, tendința generală constatată este 
dorința participanților de a alege in organele de 
conducere a consiliilor municipale și orășenești 
pentru educație fizică și sport a unor persoane cu 
munci de răspundere in aparatul de partid și de 
stat, în organizațiile de masă și obștești, in com
ponența Biroului executiv al C.O.E.F.S. Orșova, ca 
președinte a fost ales locțiitorul secretarului P.C.R. 
pe oraș ; ca vicepreședinți - președintele Consiliu
lui orășenesc al sindicatelor, vicepreședintele Con
siliului popular orășenesc și secretarul Comitetului 
orășenesc al U.T.C.

Sint prețioase măsurile menite să ducă la o nouă 
impulsionare o activității sportive, la îmbunătățirea 
stilului de muncă al consiliilor municipale și oră
șenești pentru educație fizică și sport.

F

Ediția a 25-a a campionatului masculin de baschet

FINAL REUȘIT, DUPĂ UN ADEVARAT MARATON
După un maraton care a durat 

ase luni și jumătate, ediția a 23-a 
i campionatului republican masculin 
,le baschet (grupa 1—6) s-a Încheiat 
prin turneul găzduit — timp de pa
tru zile — de Sala sporturilor din 
Constanța, șl care a oferit (așa cum 
rte-a obișnuit formula departajării 
Pe grupe valorice) dispute Intere
sante, atractive, echilibrate, în duda 
faptului că poziția echipelor în cla
sament era cunoscută (mal puțin a 
ocupantei locului 3). Combativitatea 
jucătorilor, calitatea ridicată a unor 
meciuri, eforturile depus,, de orga
nizatori (C.J.E.F.S. Constanța șl clu
bul Farul), au contribuit din plin 
la reușita turneului. „Punctul negru" 
al disputelor l-a constituit maniera 
In care au înțeles să conducă arbitrii 
delegați (I. Szabo, M. Aldea, Fr. 
Took, A. Atanasescu șl P. Pasere). 
Carențele lor de competență ți auto
ritate au influențat însuși nivelul 
tehnic al partidelor.

Titlul a> revenit echipei Dinamo 
(antrenor emerit Dan Niculescu), că
reia 1 se cuvin felicitări pentru ma
niera serioasă cu care a abordat In- 
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trecerea. Dar, credem, că jucătorii 
nu sînt mulțumiți de bilanțul gene
ral al activității din sezonul înche
iat, deoarece în C.C.E. au avut o evo
luție necorespunzătoare. Or, de la un 
lot de talia dinamoviștilor se așteap
tă nu numai cîștigarea campionatu
lui, el și o bună reprezentare pe 
plan internațional A doua clasată 
— Steaua (antrenor Vasile Popescu) 
a avut fluctuații care au privat-o 
de posibilitatea de a participa. în 
partea finală a competiției, la lupta 
pentru titlu. Lipsită încă de coeziune 
și de Capacitate de concentrare. 
Steaua a dezamăgit. Universitatea 
Timișoara (antrenor Nicolae Ionescu) 
a constituit un exemplu de dăruire, 
de respectare a disciplinei de joc 
și a ocupat un onorant loc trei, deși 
de la jumătatea disputei a avut de 
suportat handicapul absenței luiCîm- 
peanu (transferat) De la Universi
tatea Cluj (antrenor Vasîle Geleriu) 
așteptam mai mult dat fiind faptul 
că a prezentat un lot întărit cu Gh. 
Roman. I.E.F.S. (antrenori Mihai 
Nedef și Dumitru Evulet). a fost un 
exemplu pentru modul in care a

aplicat, concepția jocului agresiv, în 
viteză, prin care a candidat multă 
vreme la locul trei. Farul (antrenor 
Alexandru Botoș> s-a dovedit o echi
pă de mare viitor

D. STANCULESCU

LKttmul turneu

CLASAMENTUL FINAL
1. Dinamo 31 29 2 2843—2248 GO
2. Steaua 31 26 5 2596—2190 57
3. Univ. Timiș. 31 17 14 2424—2392 48
4. Univ. Cluj’ 31 15 16 2382—2364 46
5. I.E.F.S. 31 15 16 2378—2431 45
6. Farul 31 a 23 2270—2584 39

al grupei 7-12
GALAȚI, 16 (prin telefon). începînd 

de joi, Sala sporturilor din locali- 
tatr-Ț găzduiește partidele ultimului 
turneu al campionatului republican 
de baschet masculin (grupa 7—12). 
Acest ultim act are un caracter de
cisiv, el urmînd să stabilească pe 
cele două echipe care vor retrograda, 
în divizia B. De altfel, în prima zi 
s-a și înregistrat o surpriză: Politeh
nica Cluj a învins, după o întîlnire 
extrem de disputată, pe I.C.H.F, 
82—81 (33—38, 69—69). Celelalte
zultate : Politehnica București — Vo
ința Timișoara 76—59 (35—27), C.S.U. 
Galați — Rapid 94—85 (57—37).

T. SIRIOPOL—coresp. județean

cu 
re-

In pregătirea campionatelor mondiale

BOXERI ROMANI LA HAVANA, HALLE,

Primele ■» •considerații ale antrenorului Ion Popa
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cum supraviețuiesc acestei dificile 
încercări".

în al treilea rînd, conducătorii 
se văd novoiți să apeleze, 
la încă un. test. ,Ei 
deci a 

de box, 
iunie), cea mai 

românească. Și
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Două generații, față în față: Constantin Gruiescu 
Niță Robu

(dreapta) și

I
I

I

DACA ZENO OPRIȚESCU
S-AR ANTRENA SERIOS!...

Potrivit planului preliminar, 
turneul internațional „Centura de 
aur“ trebuia să reprezinte testul 
principal pentru grupul lărgit al 
selecționabililor în vederea cam
pionatelor mondiale de la Hava
na. Astăzi, doar pe jumătate mul
țumit de rezultatele acestui test, 
antrenorul lotului Ion Popa di
vide în trei mari capitole con
cluziile sale, în lumina perspec
tivei imediate.

Experimentatul dascăl de boxeri 
(care nu are probabil, în materie 
de rutină, alți semeni decît pe 
polonezul Feliks Sztam și italia
nul Natale Rea) consideră, în 
primul rînd, că s-a confirmat lip
sa de candidați valoroși la cîteva 
categorii, în special la semimijlo- 
cie și mijlocie mică. Dacă ar fi 
să se decidă imediat, Ion Popa 
ar declara „buni pentru Havana" 
doar pe Marian Eazăr (cocoș), Ga
briel Pometcu (pană), Simion Cu- 
țov (semiușoară), Calîstrat Cuțov 
(ușoară), Alee Năstac (mijlocie) și 
Ion Alexe (grea) — fără să as
cundă că pe unii dintre aceștia 
îi preferă „pentru că nu avem 
alții !“. Speranțe mai sînt, fireș
te, la categoria semimuscă —

unde rămîne doar 
a alege între 4
(Remus Cozma, Alexandru Turei, 
Petre Ganea și sositul. de ultimă 
oră Paul Dragu), la muscă — 
unde experiența și tehnica lui 
Constantin Gruiescu, mulate pe o 
formă bună la momentul opor
tun (pe care campionul european, 
prin cunoscuta sa seriozitate, este 
în stare să o obțină), sau la mij
locie mică — unde trebuie recu
perat Sandu Tîrîlă, după acciden
tul său la nas, mai ales că forța 
redutabilă a gălâțeanului îl re
comandă pentru mari rezultate- 
surpriză. Două experiențe — con
sideră antrenorul emerit Popa — 
ar merita să fie încercate cu Da
mian Cimpoieșu la semimijlocie 
și Constantin Văran la semigrea.

Odată cu acest gînd, am intrat 
în capitolul 2 al planului evocat. 
Ion Popa spune : „Astăzi, după 
cele văzute Ia „Centura de aur", 
sîntem obligați să așteptăm des
fășurarea campionatelor europene 
de tineret de Ia Kiev, pentru că... 
nu se știe de unde sare iepurele. 
Nu este exclus să apelăm și la 
vreun tînăr-doi din cei trimiși 
acolo. Important este să-î vedem-

dificultatea de 
candidați cerți

C.S.M. Suceava, PETROLUL Ploiești (m), SPARTAC București
5

lotului 
totuși, 
hotărît 
niada 
(23—30 
mație 
roda concomitent un cadru mai 
larg de boxeri 
grupuri mici vor

alinia 
de la

s-au 
lă Balca- 
Constanța 
bună for- 
pentru a

I
I
Iselecționabili, 

fi trimise la 
cîteva mari turnee internaționale. 
Vor face deplasare ; la Havana 
(22 mai — 10 iunie) — Remus 
Cozma, Pavel Ncdelcea, Cornel 
Hoduț, Alexandru Popa ; la Halle, 
în R. D. Germană (25 mai — 4 
iunie) — Ion Sulă, Nicolae Bu- 
teseacă. Ștefan Florea, Paul Tă- 
nase, Ilie Dascălu ; la Katowice 
(28 mai — 4 iunie) — Petre Ga- | 
nea, Constantin Dia, Mehmet lu- I 
seim. Liviu Oancea, Mihai Ploieș- • 
teanu ; 
nie) — 
Tonta, 
Amăzăroaie.

Cu asemenS^-n^|B)i, respopu®^ I 
bihi selecționatei române natfajdu- | 
iese să confirme și la campionatele 
mondiale faima școlii pugilistice 
românești.

I
I
I

la Leningrad (12—„0 iu- , 
Alexandru Turci. Mihai | 

Constantin Dia, Octavian 4

Victor BÂNCIULESCU

DOUĂ TROftL IWIIU ĂRBIIRII-

Dl\ CAPITALĂ
Pentru stimularea arbltrilor-j u- 

decătorj din Capitală, C.M.E.F.S. 
București și comisia municipală 
de box, din inițiativa arbitrului 
Dumitru Banciu, organizează un 
concurs pentru oficialii de box 
dotat cu „Cupa Bucureștiului". 
Trofeul, o adevărată operă de ar
tă, executat la I.P.L. „23 August" 
din Tg. Mureș, din lemn de cireș, 
sculptat cu multă migală, va re
veni definitiv

I
I
I
c

I

I
I
I

Singurul rezultat de certă va
loare internațională pe care l-am 
reținut la finele sezonului în ba
sin acoperit este noul record al 
lui Zeno Oprițescu (53,4 — 100 m 
liber). De la Titus Groza, Iosif 
Novac sau Hubert Bock, țara noas
tră nu a mai avut 
atît de talentat, pe 
tnanța optimă îl 
această oră. pe locul 
hia mondială și locul III în cea 
continentală. Clujanul are o teh
nică bună, întoarce aproape per
fect. calitățile sale fizice fiind 
asemănătoare cu ale celor mai 
buni sprinteri de pe continent. Si 
evoluția rezultatelor sale este su
gestivă. La 14 ani. în 1968. era 
recordman al copiilor cu 59,4 sec. 
In continuare : 1969 — 57,5 sec. ; 
1970 — 56,6 sec. ; 1971 — 55,6 sec.; 
1972 — 55,2 sec. ; 1973 — 54,3 
sec. ; 1974 — 53.4.

Exceptînd perioada 1971—1972, 
Oprițescu a progresat în fiecare 
an cu aproape o secundă ceea ce, 
a un anumit nivel al rezultate- 
or, ni se pare foarte interesant 
Pe el îl mai despart acum 2,2 
sec. de excepționalul record al 
lumii (M. Spitz 51,2) și 1,6 sec. de 
:el continental (V. Bure 51,8). 
Doar 7 țări din lume au in acest 
moment un record (10# m liber) 
superior celui românesc!

Cel mai rapid craulist al tării 
sste deocamdată singurul înotător 
■are și-a asigurat (prin depășirea 
laremului impus de F.R.N.) parti
ciparea la C. E. de la Viena, 
probînd posibilități evidente de 
i ne reprezenta cu cinste și la 
I. O. de la Montreal. Dacă ar fi 
să ne ghidăm după rezultatele 
sezonului recent încheiat șansele 
sale într-o finală europeană ar fi 
ie luat în seamă. Pînă în luna 
lugust însă, nu ar fi exclus să 
nai apară și alți înotători capa- 
>ili de 53,0 pe ,.sută“. Nu omi- 
em însă nici posibilitatea lui Ze- 
îo de a mai cîștiga cîteva zecimi, 
nai ales că el a realizat întot- 
icauna performantele sale optime 
n bazine descoDerite.

La Cluj, singurul specialist care 
iu a rămas surprins de recordul 
ui Oprițescu a fost Antrenorul' 
1 Mlădiu, cel care l-a pregătit 
>înă în această iarnă si care ne 
leclara : „Zeno are calități cu fo
ul deosebite (start, poziție în a- 
iă. ritm, forță). Din păcate nu-și 
lă seama de ele. Altfel nu-mi 
>ot explica atitudinea sa adesea 
efractară fată de pregătire, nenu- 
năratcle absențe, lipsa de interes

un sprinter 
care perfor- 
situează. Ia 
IV în ierar-

în antrenament sau de respect 
fată de antrenor. Dacă ar fi avut 
4—5 cm în plus, talia sa ar fi fost 
ideală pentru marea performanță. 
A ajuns însă la 93 kg, cu totul 
nepermis pentru un sportiv care 
măsoară doar 1,83 m ! Manifestă
rile sale ireverențioase i-au atras 
numeroase sancțiuni și nu de pu
ține ori 
renunța 
eă și in 
nat cum 
ți-vă ce 
dacă s-ar fi pregătit cu seriozi
tate. Am spus -o și o repet : Opri
țescu este capabil de rezultate în 
jur de 53 de secunde (adică foar
te aproape de recordul Europei), 
dacă ar dobindi o rezistentă mai 
bună

Am apreciat în dese rînduri ca
litățile lui Oprițeacu : nu de puți
ne ori am semnalat și gravele 
lipsuri din activitatea sa. Iată de 
ce subscriem întru totul părerii an
trenorului clujan. Campionul nos
tru poate realiza la C. E. un lu
cru cu totul deosebit. Cu condiția 
să se antreneze zilnic, să se gîn- 
dească la marea satisfacție pe ca
re i-ar oferi-o valorificarea tota
lă a calităților. Este oare atît de 
greu ?

Șl C.S.U. Galați (f) S-AU CALIFICAT IN DIVIZIA A DE VOLEI

ant fost pe punctul de a 
la colaborare. Am aflat 
ultima vreme s-a antre- 
și cinci a vrut. închipui- 
cifră ar fi putut atinge

Andrian VASILIU

PITEȘTI, 16 (prin telefon). Pînă 
în ultima zi a turneului masculin 
pentru promovare în divizia A 
nici una din cele patru formații nu 
s-a putut considera calificată, to
tul depinzînd de
meciurilor de joi.
Delta — 
șocul 
seara 
nici a 
nieră deopotrivă de uimitoare 
fața Electrei. învinsa sa din cam
pionat 
directe 
ti ce 
re 
sub 
fost
Ploiești și C.S.M. Suceava, o par
tidă de 5 seturi și de total angaja
ment fizic de ambele părți. Pe
troliștii — cu Dan Ionescu exce
lent în toate compartimentele și 
cu Gh. Furtună laborios și eficace 
— au evoluat mult peste nivelul a- 
rătat în întîlnirea de debut, obți- 
nînd o victorie de mare preț pen
tru ei, generatoare de speranțe.

In ultima rundă, comportîndu-se 
foarte bine atît în atac, cit și în 
apărare, C.S.M. SUCEAVA a reușit

rezultatele 
Chiar și 

care, după 
suferit marți

depinzînd 
de

Tulcea
neașteptat

nu și-a mai revenit psihic 
doua zi, pierzînd intr-o ma

in

în cele patru confruntări
— mai păstra șanse teore- 
promovare. Dar meciul că

puș problema calificării 
semnul incertitudinii a 

cel de miercuri dintre Petrolul

de 
a

MARILOR SĂRBĂTORI
(Urmare din pag. 1)

ca prilejul desfășurării „Crosului tineretului**, numeroase altele, 
înregistrate în activitatea sportivă de masă, ca și în cea de per
formanță.

In aceste zile, odată cu frumoasele zile de vară, numărul, va
loarea și eficiența întrecerilor și a manifestărilor sportive de 
m&să, dedicate celor două evenimente, au crescut considerabil. în 
toate județele țării desfășurîndu-se ample și entuziaste festiva
luri sportive, demonstrații ale ansamblurilor de gimnastică, cro
suri și acțiuni turistice de masă, întreceri polisportive, ștafete, 
cupe pe ramură de sport ctc. In întîmpinarea acelorași însem- 
nate evenimente vor fi organizate și mari competiții sportive de 
performanță, printre ele înscriindu-se, la toc do cinste, ,,Turul 
României** la ciclism, aflat în acest an Ia ediția jubiliară a doua 
decenii.

Faptelor, succeselor în sportul de masă, titlurilor și recor
durilor obținute în activitatea de performanță, tineretul sportiv 
Ie adaugă cele mai curate gînduri de bucurie și recunoștință 
pentru minunatele condiții de afirmare multilaterală, create prin 
grija și sub conducerea partidului.

să se impună cu 3—0 (12, 5, 10) in 
fața echipei Electra București și să 
se califice astfel în divizia 
cel de al doilea joc al zilei, 
ția PETROLUL PLOIEȘTI 
pus, la capătul unei partide 
nivel tehnic, de Delta Tulcea 
3—0 (7, 10, 10), promovînd în 
mul eșalon.

Aurelian

A.' în 
forma- 
a 

de
dis- 
slab 

cu 
pri-

BREBEANU

telefon). în 
localitate s-a

OR/XDEA, 16 (prin
Sala sporturilor din 
încheiat turneul echipelor femini
ne candidate la cele două locuri

eșalon. 
ziua a 

si

Prin victoriile 
doua. SPARTAC 

C.S.U. GALAȚI

în primul 
realizate în 
BUCUREȘTI
au obținut dreptul de a evolua în 
divizia A în sezonul următor, indi
ferent de rezultatele consemnate în 
ultima rundă. Corvinul Deva și U- 
niversitatea Iași nu s-au ridicat 
decît arareori la nivelul partenere
lor de întrecere.

Iată rezultatele consemnate joi: 
Spartac - C.S.U. 3-1 (—13, 14, 4, 
11), Corvinul — Universitatea 1—3 
(—8, —7, 7, -6).

Ilie GIIIȘA — coresp. județean

arbitru-ju-

îl
sau

va cuceri trei ani 
cinci ani alterna-

GUWOMT&COMPEr/fN
CAIAC-CANOE la snagov se vor desfășura simbâto și duminica între
cerile campionatului republican pe echipe. La start vor fi prezenți cei mai buni 
caiaciști,. și canoiști din țara.

CICLISM
seniori (cu excepția lotului care participa în „Cursa Păcii") se 
ția a șasea o „Turului Dobrogei". Competiția se va desfășura 
etape : astăzi, 110 km pe traseul Constanța — Cernavodă — 
va disputa un sprint cu premii) — Constanța; miine, 140 km, 

Mangalia — Constanța; duminică, circuit pe 
din piața Ovidiu.

.TURUL DOBROGEI*. începînd de astăzi, cei mal buni rutieri 
“ .. .......... vor întrece in edi-

de-a lungul a trei 
Medgidia (aici se 
pe ruta Constanța 
străzile Constanței,

decător care 
consecutiv 
tiv.

în afara 
ganizatorii 
mai bun oficial 
reștean.

Regulamentul concursului a fost 
adus la cuiv. ști n.e> tuturor ofirf» 
Iilor de box Ci ^4 âpltală, 
confirmat, liF nare r>arte prezen™ 
la această inedită întrecere.

Avem convingerea că cele două 
trofee vor constitui un stimulent 
In desfășurarea activității arbitri- 
lor-judecători de box din Bucu
rești

trofeului principal, or- 
vo-r oferi anual celui 

de box bucu- 
„Cupa obiectivitătii*4.

I
I
I
I

— Negru Vodă
cu punct de plecare

HANDBAL
înaintea încheierii 
tuația din cele patru 
astfel : FEMININ, Sorta 1 : 1. Progresul 
București 26 p; 2. Voința București 24;
3. Vulturul Ploiești 21; 4. Voința lași 16;
5. CSU Construcții 15: 6. Tomistex Con
stanța 14; 7. Constructorul București 14;
8. Gloria Buzău 14; 9. Voința Craiova 
9; 10. Știința Bacău 7; Seria a ll-a :
1. „U" Cluj 27; 2. Sparta Mediaș 26;
3. Nitramonia Făgăraș 24: 4. Voința Si
ghișoara 21; 5. Constructorul Baia Mare 
19; 6. Oltul Sf. Gheerghe 14; 7. Teba 
Arad 10; 8. Guban Timîșoaro 10; 9, Tex
tila Sebeș 6; 10. CIL Diobeta Tr. Se
verin 3. MASCULIN, Seria 1:1. CAROM 
29; 2. Relonul Săvinești 21; 3. Rafinăria

SCRIMĂ SABRERIj AU PLECAT LA PADOVA, Joi a părăsit Capitala
lotul sabrerilor care ne vor reprezenta în tradiționalul turneu pentru ,.Trofeul Luxar- 
do" (18—19 mai). Fac deplasarea : I. Pop, D. Popescu, Al. Nilcă, C. Marin, M. 

Mustață, însoțiți de antrenorul D. Mustață d I.E.F.S. A EVOLUAT IN POLONIA.
Trăgătorii I.E.F.S.-ului ou întîlnit, la cele patru arme, echipele clubului polonez 
Piast Gliwice realizînd scorul de 3—1 (14-11 la floretă fete și la sabie, 9—7 la 
spadă și 5—11 la floretă băieți). S-au remarcat Rodica Popescu, L. Mihăileanu, Al.
Illosvaî, E. Turcu și Gh. Cerea. In continuare, floretlstele au cîștigat și un concurs 
triunghiular la Laziska (cu echipa locală Gornik și cu Piast Gliwice).

VOLEI
luat sfîrșit întrecerile din cadrul 
bucureștene q „Cupei Federației" 
vată echipelor feminine. în ultima 
Rapid a învins cu 3—1 (—12, 13,
pe Dinamo, iar Medicina cu 3-2 
-13, —12, 3) pe Constructorul.

CU TREI ETAPE 
DIVIZIEI B, si- 

serîi se prezîntâ

.CUPA FEDERAȚIEI". Au
grupei 
rezer- 

rundâ,
9, 0) 
(2, 4, 
Pentru

Teleajen 21; 4. Voința București 18; 5. 
CS Pitești 14; 6. Rapid București 14; 7. 
Agronomia lași 13; 8. Comerțul Constan
ța 10; 9. CSU Suceava 8; Seria a 11-a:
1. Universitatea Craiova 20 (9 victorii) ;
2. Tractorul Brașov 20 (8 victorii) ; 3. Me
talul Copșa Mică 19; 4. Timișul Lugoj 
17; 5. Nitramonia Făgăaș 16; 6. Știința 
Petroșani 15; 7. “ 
6. Constructorul Oradea 14; 9.
Arad 13; 10. Știința Lovrin 12. 
cele patru fruntașe ale seriilor, 
echipa CAROM din municipiul 
Gheorghiu-Dej este virtual promovata în

rîndul celor mai
lo numai un an

Banatul Timișoara 14;
Gloria 
Dintre 

doar 
Gh.

divizia A, revenind în 
bune formații din țara 
de la retrogradare.

părăsit Capitala

faza a doua o competiției (locurile 1-6). 
'ce va avea loc la Mamaia la sfirșitul 
lunii august, s-au calificat formațiile 
Medicina, Rapid și I.E.F.S., in timp ce 
Dmamo și Constructorul vor evolua în 
plutonul secund.

LOTO 
PRONOSPORT

DUMINICA 26 MAI 1974 TRAGEREA 
IN OBIECTELOTERIA

Loteria în obiecte 
în continuare prin 

unitățile

Biletele pentru 
le puteți procura 
agențiile Loto-Pronosport, 
cooperației de consum și ale comer
țului de stat.

Joi 23 mai a. c. se închide vlnza- 
rea biletelor.

Se pot cîștiga : autoturisme „Tra
bant 601“, cîstigurl In obiecte în va
loare de 25 000 lei, 10 000 lei, 5 000 lei. 
2 000 lei etc.

Alte amănunte 
gerll existente 
Pronosport.

în prospectele tra
in agențiile Loto-

★
Aducem la cunoștința participanți- 

lor zilele și orele de transmitere la 
radio și televiziune a rezultatelor tra
gerilor și concursurilor obișnuite 
Pronoexpres, Loto și Pronosport :

Radio pe programul I
— miercuri în jurul orei 19,20—19,30 

numerele Pronoexpres.
— vineri în jurul orei 19,20—19,30 

numerele Loto,
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LLE, I TRAGERE LA SORTI IN CUPA
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HUI .MUIIIIlll !
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llili

ja arbitrilor-j u- 
lală, C.M.E.F.S. 
Isia municipală 
lativa arbitrului 
Iorganizează un 
Hiclalii de box

Bueurcștiului". 
tă operă de ar- 
'.L. „23 August" 
1 lemn de cireș, 

migală, va re- 
arbitru-ju-

ți

I

I
I
I

Anunțată inițial pentru 
miercurea viitoare, tragerea la 
sorți a semifinalelor „Cupei 
României" va avea Ioc astă- 
seară — Ia ora 18 ;— la sediul 
federației.

ÎN DIVIZIA

(OLIMPIA SATU
Iștjj că etapa a XXVII-a a Di

viziei B a detronat un lider, cel 
al seriei I, Gloria Buzău. In frun
tea acestei serii a trecut Metalul 
Plopeni, formație care a mai deți
nut șefia în primele 
ale campionatului și care în pre
zent are un punct în plus_față de 
fostul lider și de F. ‘ 7
altă pretendentă la un loc în vi
itoarea întrecere a divizionarelor 
A. In seria a 
Rm. Vilcea — 
nuă să atragă 
tre ele avînd . 
campionatul pe primul loc.
pă cum se vede, lupta pentru pro
movare a devenit mai interesantă 
în primele două serii, unde mai 
multe formații țintesc acest obiec
tiv. Se pare că în seria a IlI-a, 
Olimpia Satu Mare, cu cele 8 
puncte avans față de F. C. Bihor, 
nu mai are emoții •*■'

în zona retrogradării, situația 
Ieste încă neclară, deoarece dife

rențele de puncte sînt minime, iar 
in multe cazuri departajarea este 

I determinată de golaveraj. Etapa 
| disputată duminică ne-a produs și 

o surpriză deloc plăcută, nedispu- 
i tarea unei partide. Mureșul Deva 
■ — Minerul Baia Mare, deoarece 
I oaspeții n-au prezentat carnetele 

de legitimare. Cum era și firesc, 
conform regulamentului. Comisia 

I de coănpetiții a omologat acest 
meci cu rezultatul de 3—0 în fa- 

I voarea Mureșului Deva. 
| că pierderea partidei nu 

singura măsură, ci biroul
| Minerului va analiza situația și va 

imputa
' celor

două etape

C. Galați, o

Ii-a, duelul C. S. 
Șoimii Sibiu conti- 
atenția, fiecare din- 
șanse de a termina 

' ' Du-

Sperăn» 
va fi 

secției

cheltuielile de deplasare 
ce se fac vinovați. (p.v.).

(Urmare din pag. î)

pentru Cupa Romă-cuceri trei am 
ici ani alterna

ARBITRII ETAPEI 
A XXV1II-A

SERIA I
• Constructorul Galați — Pe

trolul Moinești ; C. PRUSAC (Bo
toșani) ® Metalul Mija — F. C. 
Galați : GH. LIMONA (București) 
• C, F. R. Pașcani — Progresul 
Brăila : R. STlNCAN (București) 
« C.S.U. Galați — Metalul Plo
peni : N. PETRICEANU (Bucu
rești) • Celuloza Călărași — Știin
ța Bacău : C. MANUȘARIDE 
(București) • C. S. M. Suceava — 
Căraimanul Bușteni : T. CIMPEA- 
NU (Beclean) • Viitorul Vaslui —

i principal, or- 
eri anual celui 
Ide box bucu- 
biectivității". 
fieursului a fost 
► tuturor oticl^j 
apltală, caMuț
: parte prezențt 
întrecere.

la că cele două
ii un stimulent 
tivitățij arbitri- 
pox din Bucu-

I

B DOAR UN LIDER
MARE) CONDUCE AUTORITAR

Ceahlăul P. Neamț : I. IIRISTEA 
(Alexandria) a Victoria Roman — 
Oțelul Galați : V. TOMA (Bucu
rești) ♦ Gloria Buzău — S. 
Tulcea : I. C'IMPEANU (Cluj).

c.

SERIA A II-A
• Metalul București — C. S. Rm. 

Vilcea : N. HAINEA (Bîrlad) • 
Minerul Motru — Dinamo Slatina : 
T. LECA

Turzii : A. ENE (Craiova) • Mu
reșul Deva — C.F.R. Timișoara : 
GH. RACZ (Brașov) • F. C. Bi
hor — Corvinul Hunedoara : T. 
ANDREI (Sibiu) • Minerul Anina 

■— Gloria Bistrița : F. COLOȘI 
(București) • Vulturii Textila Lu
goj — Minerul Cavnic : C. DINU- 
LESCU (București) • Textila O- 
dorhei — Victoria Cărei : C. IO
NITA I (București).

Un admirabil „Fotbal-Maga- 
zin" conceput de Cristian To- 
pescu — emisiune căreia cred 
că. fi rău să i se găseas
că un ‘ loc stabil în program 
—1 ne-a aruncat în lumea de 
basm, furie și zgomot a jo
cului nostru preferat, prile- 
juindu-he, cu fiecare secven
ță, lungi clipe de farmec și 
de întrebare, de vorbe și de 
ipoteze ; iată Franța la Praga, 
într-adevar într-un meci fru
mos, iată acești francezi jucînd 
ca la carte „un- 
doi“-uri, ofensiva 
în deplasare, cu 
naivități înduioșă
toare în apărare, 
dar jilifif de spirit, 
d<ț cBjbnfe, real-- 
mente transfigu
rați — îneît nu 
văd de ce ne-am 
uita chiorîș la ei, 
învingătorii noștri 
de alaltăieri. Se 
poate progresa de 
la meci la meci —
concepem și o asemeliea si
tuație ? Puțină generozitate a- 
liată cu o anumită noblețe a 
spiritului nu ne strică în fața 
atîtor complicații care mișună 
și mistuie lumea fotbalului.

Iată — Ramsey e scos după 
12 ani de domnie, după un 
palmares de 69 victorii și doar 
17 eșecuri, după 224 de boabe 
date ’ și doar 99 înghițite, e 
scos cu omagii pentru „per- 

loialitate și devota-

de ce să nu(Brăila) • Șoimii Sibiu

Secventă din partida
3—1.

Autobuzul București — Nitramonia Făgăraș 
Foto : V. ONESA

V. TOPAN
Craiova —
SOFRONIE

— Tractorul Brașov ; 
(Cluj) o Electroputere 
Carpați Brașov : M.
(Timișoara) • Progresul București
— C. S. Tirgoviște : T. TROFIN 
(Galați) • Flacăra Moreni — Me
talul Drobeta Tr. Severin : V. BA- 
RUȚA (P. Neamț) • Metrom Bra
șov — Nitramonia Făgăraș : L. 
BODONI (Oradea) • Ș. N. Olteni
ța — Autobuzul București : G1I. 
MANOLE (Constanța) • Gaz me
tan Mediaș — Dunărea Giurgiu : 
G. POP (Baia Mare).

SERIA A III-A
Unirea

MOISESCU (Drobeta
• Minerul Baia Mare 
Oradea : S. DRĂGULICI 
Tr. Severin) • Olimpia

A- 
Tr.

• Arieșul Turda 
rad : T. 
Severin) 
Olimpia 
(Drobeta 
Satu Mare — Metalurgistul Cugir : 
GH. POPOVICI (București) • U. 
M. Timișoara — Ind. sîrmei C.

CUPA ROMÂNIEI"

• Arbitrul N. Ratnea, care a 
condus meciul Universitatea Cluj 
— Dinamo, scrie că n-a avut pro
bleme deosebite, „meciul desfășu- 
rîndu-se în limitele sportivității". 
Din raportul arbitrului, aflăm că 

. și publicul clujean a avut o ati
tudine corectă. Nu este prima a- 
preciere de acest fel la adresa 
spectatorilor clujeni.

• „La ieșirea de pe teren,
apropierea ' “
aruncat cu 
Lovitura a 
cîndu-mi o 
portul său, 
co. Citim și parcă nu ne vine să 
credem că un asemenea act repro
babil s-a întîmplat la Timișoara 
după jocul Politehnica — C.F.R. 
oraș pe care ne obișnuisem să-1

fecta sa .
ment“, dar pe de altă parte 
ce i s-a imputat ? Trei acu
zații : prudența prea mare, 
lipsa de ambiție și conservato
rismul în selecție... După cum 
se vede, „devotamentul" oma
giat e compatibil cu imputa
rea prudenței și a conservato
rismului. Poți fi credincios e- 
chipei și în același timp fri
cos în inovație. Vedeți cît e 
de dialectică viața și în fot-

bal ? Dacă această dialectică 
invită spectatorii și comenta
torii doar la răutate și ironii 
— n-am făcut aimîc(J n-am Tn- , 
țeles nimic și e’ păcat de 
timpul petrecut pe stadion.

Acestea fiind atît de clare 
și de încurcate — nu văd de 
ce nu ne-am bucura cu toții, 
ca sufletiștî români, de fap
tul că Steaua joacă foarte, și 
din ce în ce mai simpatic (cu 
niște „găiiri" în apărare de te 
ia cu frig, dar non-stopul pri

mează...), că Rm.
■-> jyficea confirmă în 

j, ani consecutiv
ca are o echipă de 
Cupă, nu numai 

* Ștbrocul unei con-
..k itinCturi, că Po- 

ntchnica Timișoa
ra face ochi și a- 

jduce orașul cu mi- 
*nuni în semifina
lele, dacă nu chiar 
’în finala unei' ? 
competiții pe care 

încă n-o iubim cum trebuie;.. 
Și nu pbt spune ce satisfac
ție am cînd citesc că se cere 
răbdare . cuvîntul atît de 
controversat .și de magic — 
pentru Teașc'ă, să aducă Stea
ua de azi la gloria C.C.A.-ului 
de ieq ! Ori că aș dori-o I Dar 
de ce răbdare numai pentru 
antrenorul Stelei ? Dacă e 
vorba de răbdare, atunci s-o 
împărțim egal, chibzuit, pen
tru toți antrenorii și toate e- 
chipele I Și pentru toți croni
carii — între ei urmînd să fie 
numai flori și armonie, ca a- 
celea care domnesc azi în ju
rul senzaționalei victorii a lui 
Costică Dafinoiu asupra lui 
Carillo, vicecampionul, de era, 
duminică, să se dărîme blocul 
sub uralele locatarilor boxeri 
și neboxeri... Fantastic acest 
Costică — ce să mai vorbim...?

BELPHEGOR

O

'.*

SPECTATORI IN

în 
tunelului, un individ a 

o sticlă asupra mea. 
fost puternică, produ- 
contuzie", scrie în ra- 
arbitrul Otto Ander-

considerăm un exemplu de spor
tivitate. Și, nici măcar nu fusese 
vorba de un meci de mare ten
siune, ci de un joc disputat fără 
ambiții deosebite. îritr-o scrisoare 
adresată Federației, conducerea 
clubului Politehnica Timișoara con
damnă cu toată asprimea acest 
gest, „care a aruncat o umbră a- 
supra publicului timișorean, renu
mit prin sportivitatea sa“. Dar, 
huliganul a fost depistat de către 
organele de miliție. El se numește 
Dumitru Niță și va trebui să plă
tească o amendă de 1 000 de lei 
pentru fapta sa nesăbuită. Dar eră 
cazul unei pedepse mult mai as
pre...

• în foaia de arbitraj, Gheorghe 
Limona explică astfel cartonașul 
galben arătat lui Desclnicu, in

are defectuoasă a fazelor finale, 
în fugă, expedierea unor jocuri 
importante . ' ~ ~ '
niei între două etape de cam
pionat, nu predispune Ia calitate 
ci conduce, implicit, la deprecie
rea competiției. Publicul, neutru, 
simțind și el „pulsul**, nu a luat 
drumul stadioanelor în măsura 
așteptată. Și credem că asta nu 
din cauza concurenței televiziu
nii. Și astfel, am înregistrat la 
București 1 800 de bilete vîndute 
pentru cuplajul de pe „Dinamo" 
și 2 000 de spectatori la Ploiești, 
Doar la Hunedoara, oraș unde e- 
chipele de „A“ nu poposesc prea 
des, 7 000 de iubitori ai fotbalu-

SPORT
1974 TRAGEREA 

OBIECTE

iteria în obiecte 
continuare prin 

osport, unitățile 
m și ale comer-

e închide vînza-

îtoturisme „Tră
it obiecte în va- 
i 000 lei, 5 000 lei,

— duminică în jurul orei 22,30 re
zultatele Pronosport.

Televiziune
— miercuri, tragerea Pronocxpres, 

vineri, tragerea Loto, ambele trageri 
se transmit în direct din studioul de 
televiziune în jurul orei 19,to. Du
minică rezultatele Pronosport în ju
rul orei 22,30.

CtȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN
10 MAI 1974

prospectele tra- 
agențiile Loto-

nța participanti- 
2 transmitere la 
, rezultatelor tră
irilor obișnuite 
;i Pronosport : 
ul I
1 orei 19,20-19,30 
es.

orei 19,20—19,30

Extragerea I : Cat. 1 : 1,60 variante 
a 67 011 lei ; cat. 2 : 7,83 a 8 195 lei; 
cat.'3 : 11,55 a 5 579 lei ; cat. 4: 23.80 
a 2 703 lei; cat. 5; 90,20 a 609 lei;. — 
6: 132,70 a 495 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 1 
riantâ io1/» a 94 195 lei; cat. B: 
a 37 677 lei; cat. C: 7.05 a 8 017 
cat. D* 16,05 a 3 521 lei; cat. E: 
a 579 lei; cat F: 128,45 a 440 
cat. X; 1 811 a 100 lei.

Ciștigul de 94 195 Ici a revenit par
ticipantului BATIU ȘTEFAN din Si
biu, care obține un autoturism la a- 
legere, plus diferența in numerar.

cat.

va
il, 50 
lei;

97.60 
lei ;

lui au fost atrași de ineditul pre
zenței deținătoarei trofeului. Și 
nu au avut ce regreta !

Desigur, cu totul altă ambianță 
ar fi fost în cazul unor meciuri 
tur-retur, așa cum se hotărise în 
urmă cu cîțiva ani, în fazele fi
nale ale Cupei României, unde e- 
chipele ar fi jucat cite un joc pe 
teren propriu. Credem că ar tre
bui să se revină la această pre
vedere (abrogată înainte de a se 
aplica), cel puțin din rațiuni fi
nanciare ; cu totul altele, mult 
mai mari, ar fi fost, decît acum, 
încasările, în timp ce cheltuielile 
s-ar fi diminuat. Cît despre date 
calendaristice pentru aceste par
tide tur-retur, s-ar fi găsit și ele 
eu toată înghesuiala din acest fi
nal de sezon, înghesuială, de alt
fel, necaracteristică fiecărui an.

Cele patru întîlniri de miercuri 
pot fi perfect categorisite : cel 
mai palpitant joc, cel de la Hu
nedoara ; cel mai bun, Steaua — 
U.T.A. ; cel mai neinteresant (ca 
desfășurare), Politehnica Timi
șoara — S. C. Tulcea ; cel mai... 
neutru, Jiul — A.S.A. Să ne ocu
păm mai mult de meciul de la 
Ploiești, în care Steaua, după 
cum ne-a relatat trimisul nostru, 
a obținut o victorie absolut meri
tată. Bucureștenii au atacat mai 
mult poate și datorită faptului că 
starea terenului — muiat de ploa
ie — i-a avantajat. E drept, Stea
ua prezintă acum o echipă mai 
tînără, mai ușoară, mai mobilă 
decît U.T.A., dar aceasta nu-i 
scuză pe arădeni pentru ușurin
ța cu care au tratat „momentul 
apărării'*. De pildă, Pojoni, plecat 
de multe ori înainte, in sprijinul 
atacului, nu a fost suplinit, de ni
meni, Iar Kukla și Purima nu 
sînt încă sincronizați cu restul 
apărării.

Pentru semifinale s-au calificat, 
așadar, pe lingă posesoarea tro
feului, C. S. Rm. Vîlcea, două 
foste deținătoare (Steaua și Po
litehnica Timișoara) și o fostă fi
nalistă (Jiul). Un buchet de spe
cialiste, deci, ale competiției k. o.

ÎN OBIECTIV - DIVIZIA C

Un adevărat derby la Cîmpulung-Moldovenesc
Duminică, în etapa a XXIV-a 

a Diviziei C, au avut loc cîteva 
jocuri cu miză mare pentru for
mațiile respective. Printre acestea, 
figura și jocul de la Cîmpulung 
Moldovenesc, derby-ul seriei I, 
dintre formația locală, A.S.A. li
der de 10 etape consecutiv și Fo- 
resta Fălticeni. Jocul, după cum 
am fost informați, s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, ambele 
formații prestînd un fotbal de ca
litate. In final au fost mai buni 
„forestierii" care au cîștigat, pe 
merit, cu 3—0 și astfel echipa din 
Fălticeni a trecut pe primul loc In 
clasament. Cel mai bun om de pe 
teren a fost înaintașul Avasilcăi, 
autor a două goluri. Meciul s-a 
desfășurat într-un spirit de per
fectă sportivitate și a fost urmă
rit de un număr record de spec
tatori, aproximativ 7 000.

Iată cîteva interesante date sta
tistice din competiție :

• Echipele cele mai... solide 
în fruntea clasamentelor, care au 
mari șanse de a promova în „B“, 
sînt : Minerul Moldova Nouă (în 
seria a VIH-a — conduce în cla-

sament de 17 etape consecutiv),— gțgpe), 
etape), 
(XI - 

Sprie 
Brăila

Steaua - Selecționata 
armatei grecești

La 12 iunie, la București, Steaua 
va întîljii, într-un joc amical. Se
lecționata armatei grecești. Cum 
la această dată erau programate 
semifinalele Cupei României, echi
pa bucureșteană va susține meciul 
din semifinale (cu formația care va 
fi desemnată astă-seară de sorți) 
la 22 mai. N. R. : Nu ar fi cazul 
ea și cealaltă semifinală să aibă 
loc tot la 22 mai? 4

Relonul Săvinești (II — 15 
Unirea E’ocsani (III — 14 
C. S. Oltul Sf. Gheorghe 
14 etape), Minerul Baia 
(X — 12 etape) și Chimia 
(IV — 10 etape).

• într-un clasament al... coda
șelor pe primele locuri figurează 
Sportul I.C.M.A. Ciorogîrla (de 24 
de etape pe locul 16 în seria a 
V-a), Arrubium Măcin (23 etape), 
Hebe Sîngeorz Băi (23 etape), 
Carpați Nehoiu (21 etape), Petro
lul Videle (20 etape) ș. a.
• Echipele cu cele mai pro

ductive atacuri sînt ; C. S. Oltul 
Sf. Gheorghe — cu 72 de goluri 
înscrise, Unirea Dej — 58, Unirea 
Focșani — 56, Relonul Săvinești
— 52, iar printre formațiile cu 
cele mai multe goluri primite se 
numără : Arrubium Măcin — 77, 
Someșul Beclcan — 64, Hcbc Sîn
georz’ Băi — 62, Argeșul Mihăi- 
lești — 59 etc.

★ ,
Un caz unic s-a înregistrat în 

etapa de duminică, o neprezenta- 
re pe teren propriu a echipei 
Sportul I.C.M.A. Ciorogîrla. De
legatul echipei nu a venit în timp 
util pe stadion cu legitimațiile 
jucătorilor (11).

în încheiere, cîteva cazuri de 
indisciplină, sancționate după cum 
urmează : C. Sahleanu (Avîntul 
Frasin) — 5 etape suspendare, A. 
Frîncu (Minerul Moldova Nouă)
— 4 etape, V. Vlad (Metalul Ră
dăuți) și Șt. Manea (Petrolul Ti- 
cleni) cite 3 etape — toți pentru, 
insulte la adresa arbitrului.

Cînd vom asista oare la o eta
pă după care comisia de disciplină 
să nu aibă de rezolvat... cezuri?

T. RABȘAN

meciul Universitatea Craiova 
A.S.A. Tirgu Mureș : „In timp ce 
mingea era în joc, Deselnicu și-a 
permis să ia o sticlă cu apă în te
ren, bind și udîndu-se. Am consi
derat acest lucru ea o atitudine 
nesportivă, ca o lipsă de respect s 
față de joc". Gheorghe Limona es
te cunoscut ca un arbitru exigent, 
care aplică ferm prevederile re
gulamentului. în tensiunea jocului, 
el a observat, totuși, atitudinea 
lui Deselnicu. care rămîne un gest 
puțin obișnuit pentru momentele 
cînd jocul nu e oprit.

a Circa 35 000 de spectatori au 
asistat Ia meciul Universitatea 
Craiova — A.S.A. Tirgu Mureș ! 
Pasiunea pentru fotbal a craiove- 
nilor este impresionantă, dar ob
servatorul federal se plînge de vo
ciferările unor spectatori, de mani
festările lor ostile la adresa oas
peților, de petardele care explo
dează în teren. Dragostea pentru 
fotbal. în nici un caz nu se expri
mă în felul acesta !

• Robert Cosmoc, observator fe
deral la întilnirea Sportul studențesc 
— U.T.A., consemnează faptul că 
arbitrii i s-au plîns că. după meci, 
„au fost insultați de către condu
cerea tehnică a echipei Sportul 
studențesc". înțelegem — pină la 
un punct — starea de spirit a for
mației bucureștene care scapă din 
mină, unul după altul, două me
ciuri în care a condus cu 2—0. 
Dar, dacă singura explicație este 
căutată și găsită in greșelile de 
arbitraj, s-ar putea ca povestea să 
se repete și a treia oară...

Jack BERARIU

ȘTIRI
• F.R.F. PRE GĂTEȘTE DE PE 

ACUM VIITORUL SEZON competițio- 
nal, luînd măsuri organizatorice și 
de program. Slntem informați ca 
Divizia A va începe la II august, iar 
sezonul de toamnă se va Încheia cu 
două etape de Cupa României, la 
11 șl 15 decembrie.
• MECIUL ROMANIA — GRECIA 

de miercuri 29 mai, în cadrul Cupei 
Balcanice, va avea loc la București, 
pe stadionul „23 August", in nocturnă, 
cu începere de la ora 20

• FEDERAȚIA OLANDEZĂ a co
municat că meciul amical Olanda — 
România de la 5 iunie se va disputa 
la Amsterdam cu Începere de la ora 
21 (ora locală). în vederea acestui 
joc. echipa României va pleca pe 
ziua de 3 iunie
• ASTĂZI, CONSFĂTUIRE ÎN SA

LA DINAMO. Comisia municipală dc 
fotbal București organizează astăzi in 
sala Dinamo (ora 13) o consfătuire, 
avînd ca temă analiza unor aspecte 
educative din fotbalul bueureștcan. 
Sînt Invitați să participe conducătorii, 
antrenorii șl căpitanii echipelor bucu- 
reștene din Diviziile A B și C. pre
cum șl cei al formațlilo- din catego
riile Onoare și Promoție.



FAVORIȚII SE IMPUN CIOCALTEA
«1

ÎN TURNEUL DE LA MUNCHEN VICTORIOS
Năstase l-a învins pe Dominguez IN TURNEUL

DIN NOU ETAPA RAPIDA
ÎN rrCURSA PĂCII//

MUNCHEN. 16 (prin telex). 
— Optimile de finală ale cam
pionatelor internaționale de te
nis ale Bavariei — primul tur
neu european din cadrul Mare
lui Premiul-F.I.L.T. 1974 — 
a furnizat. în general, rezul
tatele așteptate Primul favorit, 
Ilie Năstase a dispus cu 6—4. 
6—1 do francezul Patrice Do
minguez,
spaniolul Manuel Orantes, s-a 
impus în fața vest-germanului

iar cel de-al doilea.

99 CUPA FEDERAȚIEI ii
ÎNAINTEA

SEMIFINALELOR

Hans Pinner cu 7—5, 6—0. O 
netă victorie a înregistrat asul 
italian Adriano Panatta în par
tida cu Toma Ovici: 6—1, 6—1.

In celelalte „optimi" : 
Mailer (R.F.G.) — Hans 
(Austria) 3—6. 6—4, 6—0 ; 
rado Barazzutti (Italia) — 
Pohmann (R.F.G.) 6—4,
Fr. Jauffret (Franța) — 
tovanovici
6—1; Paolo Bertolucci (Italia)
— Dick Crealy (Australia) 6—3, 
6—7. 6—3. De notat o singură 
surpriză: vest-germanul Jurgen 
Fassbender a dispus cu 6—3, 
6—I de Georges Goven, consi
derat cel mai în formă tenis- 
man francez. Acesta eliminase, 
în prima zi. pe australianul 
Barry Phillips-Moore.

Iată programul sferturilor de 
finală: Năstase — Barazzutti, 
Jauffret — Bertolucci, Panatta
— Meiler. Fassbender — Oran-

Karl 
Kary
Cor- 
H. J.

6—3 ;
Bora

(Iugoslavia) 6—2,

DE ȘAH

DE LA DORTMUND
MtJNCHEN, 16 (Agerpres). 

—- A luat sfîrșit turneu! in
ternațional de șah de la 
Dortmund. Pe locurile 1—2, 
la egalitate, s-au situat Vic
tor Ciocâltea (România) și 
Laszlo Szabo (Ungaria), cu 
cite 8’4 puncte din 11 posi
bile. Pe locurile următoare : 
3—4. Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) și Damianovici 
(Iugoslavia), cîte 8 p; 5. Py- 
tel (Polonia) 61/. p. în ulti
ma rundă, maestrul interna
țional Ciocâltea a remizat cu 
campioana . mondială Nona 
Gaprindașvili. iar marele 
maestru internațional Szabo 
cu Damianovici.

LEIPZIG, 16. Din nou etapă 
rapidă în Cursa Făcii. Pe ruta 
Potsdam—Leipzig, 170 km, pe 
o vreme rece, cu vînt. partici
pant ii Ia cea de a 27-a ediție 
a competiției au rulat cu 43,730 
km/h (timp realizat 3 h 53:15). 
A fost o etapă animată, câști
gată la sprint de polonezul 
Szozda. același care a repurtat 
victoria și în etapa a Vl-a.

în plutonul fruntaș, în care se 
aflau și reprezentanții noștri 
Teodor, David, Andronache, Cer
nea și Selejan, Szozda a fost 
tot timpul supravegheat de 
Milde (R.D.G.), clasat al doilea 
în etapa a Vl-a. Acesta din ur
mă a vrut neapărat să-și ia re
vanșa în fata rutierului polo
nez. Intențiile lui au fost însă 
dejucate de olandezul Smith ca
re, în apropierea liniei de so
sire, a sprintat puternic, a pre
luat conducerea, dar Szozda,

atent, 
puțin, 
Milde
mească cu poziția a III-a. Re
prezentantul nostru, Vasile 
Teodor, ia intrarea pe stadion 
avea poziția a doua, în final el 
a ocupat insă locul 8. Lider se 
menține polonezul Mytnik.

Astăzi, are Ioc etapa a X-a 1 
Leipzig—Karl Marx Stadt, 141 
km.

a ripostat, ciștigînd de 
Smith — locul II, iar 
a trebuit să se mulțu-

TELEX

ECHIPA OE BASCHET
A ARGENTIhitl

do 
ita- 

sei

de

victoria rutierului italian Fabrl- 
Fabbri, secondat la o secundă 

danezul Ole Ritter.
concursul de atletism, desfășurat 
pista stadionului Heysel din Bru-

\ .

NEAPOLE, 16 (prin telefon). 
■— Cu două rezultate clare s-au 
încheiat primele meciuri din 
sferturile de finală ale competi
ției internaționale feminine de 
tenis, dotate cu „Cupa Federa
ției", Reprezentativa României a 
fost întrecută de puternica echi
pă t a> R.F. Germania cu 3—0, iar 
la același scor S.U.A. s-a impus 
în fața Franței.
4 Româncele au pierdut, mai 
greu'decît arată scorul, în con- 
fcunlarea directă cu valoroasele 
lor adversare. După două ani
mate partide de simplu, (Helga 
Masthoff — Virginia Ruzici 6—3, 
6—2;;.'Helga Schultze Hosl -r- Ma
riana Simionescu 6—3, 6—3), ju
cătoarele noastre au opus o vie 
rezistență în jocul de dublu, în 
care scorul era egal (4—4) și în 
finalul setului decisiv. Rezultat: 
Helga Masthoff, Katja Ebbin- 
ghaus — ludith Gohn, Virginia 
Ruzici 6—3. I—6. 6—4.

, în celelalte două „sferturi", 
care se dispută vineri, Italia în- 
tîlnește Australia, iar Anglia pe 
R.S.A.

★
internațional masculin 
de Ia Sao Paulo a fost 
reprezentativa Iugo-

BUENOS AIRES. înainte de a 
.participa Ia campionatul mondial 
care va avea loc la Porto Rico, 
echipa masculină de baschet a Ar
gentinei întreprinde în cursul lu
nilor mai și iunie Un turneu de 
45 de zile în țări europene, prin
tre care și România.

Jucînd la Atena în compania 
echipei țării^gazdă. oaspeții au re
purtat victoria cu scorul de 84—78 
(42—42).

Turneul
de baschet 
cîștigat de 
slaviei, care a terminat neînvinsă 
competiția. în ultimul meci, bas- 
chetbaliștii iugoslavi âu învins cu 
scorul de 94—80 (4b'—42) formația 
Braziliei.

Ieri s-a dat startul în Turul ciclist 
al Italiei. Prima etapă, Roma — For- 
nnia (164 km), a revenit belgianulnii 
Reybrouck, în 4h 16:18, urmat 
compatriotul său Vlaeminck și 
lianui Basso, Eddy Merckx nu 
află printre primii 7 sosiți.
în finala campionatului francez 
rugby, disputată la Paris, echipa 
Beziers a întrecut cu 16—14 (10—7) 
formația Narbonne.
Cursa ciclistă desfășurată în cinci 
etape pe șoselele Italiei s-a încheiat 
cu ‘ ......................... — . .
zio 
de
în
pe .
xelles. Alphonse Brydenbach a cîș
tigat proba do. 400 m cu 45,0 (nou 
record belgian). Vechiul record era 
de 45,9.
A luat sfîrșit Turul ciclist al Alba
niei. în clasamentul, general indivi
dual, primul loc a revenit lui Agron 
Tafilica. Pe echipe a cîștigat forma
ția Lokomotiva din Durres.
După cum se anunță din Katmandu, 
o expediție feminină japoneză a 
reușit să escaladeze vîrful Manaslu 
(8125 m) din masivul munților Hi
malaya. în timpul ascensiunii, una 
din membrele expediției, Teiko Su
zuki. în vîrstă de 30 de ani, a de
cedat.
Participanțji la raliul automobilistic 
organizat cu ocazia Cupei mondiale 
de fotbal au ajuns la Kano (Nige
ria), după ce au străbătut o porțiu
ne dificilă din deșertul Sahara, dar 
în cursă au mai rămas doar 19 e- 
chipaje din cele 52 care au luat 
startul la 5 mai pe stadionul Wem
bley din Londra. In clasament con
duce australianul Andrew Welinski, 
pe o mașină Citroen, urmat de ame
ricanul Chuchua, pe un „jeep“ spe-

Peste un an, la 28—29 iunie 1975, 
va avea loc, la Praga, pe stadio
nul Strahov, Spartachiada ceho
slovacă. La această fază finală vor 
participa 140.000 de gimnaști se
lecționați din toate regiunile țării. 
In imagine: exercițiile feminine 
cu măciuci sint repetate de pe 
acum. PENTRU PRIMA OARĂ ȘTIRI, REZULTATE

COSiCIJRSUl III Pl Si TATLON MOOM Df IA BUDAPESTA
La Budapesta s-a încheiat 

concursul internațional de pen
tatlon modern. Proba de nata- 
ție' a revenit maghiarului La
zar. carp a realizat 1 250 puncte, 
iar cea de cros englezului Par- 
ker în 12:57.09.

îp . clasamentul general indi
vidual a cîștigat Willany (Un

garia)cu 5 308 p. urmat de com- 
patriotii săi Maraksa cu 5240 p 
și KanCsal cu 5170 p. D. Spîr- 
lea (România) a ocupat locul 
23 cu 4 820 p.

Pe echipe pe primul loc s-a 
situat Csepel Budapesta cu 
15 633 p.

CURSA BALERINELOR
In acerba concurență cu o 

mulțime’ de atracții oferite de 
modul de viață modern, spor
tul trebuie să apeleze adesea 
la cele mai fanteziste formule 
pentru a se impune in gustul 
uneori at.it de capricios al pu
blicului.

Multe sporturi suferă nu pen
tru că ar fi scăzut valoarea lor 
educativă sau general umană, cu 
jrgalp .valențe sociale, ci pentru 
că,’ sub influența altor elemen
te din arsenalul mijloacelor de 
agrement sau de divertisment, 
tineretul în special rămîne în 
afara sferei de atracție a spor
tului, uitîndu-1, neglijîndu-1 sau 
pur și simplu ignorîndu-1.

Există discipline sportive a 
cărdr continuitate (dacă nu 
chiar supraviețuire) se asigură 
cu ajutorul manifestărilor pu
blica, care Ie descoperă frumu
sețile și prin care cheamă pe 
cej din tribune la practica di
rectă i pe teren.

Asemenea ginduri trebuie să 
fi. dus la recenta inițiativă a 
oficialităților sportive franceze, 
care au cununat utilul cu ima
ginația pentru a scorni o foar
te ingenioasă manifestare a- 
tletică. în Zilele de 24—25 iu
nie, pe stadionul parizian „Jean 
Bouiln". va avea loc — după un

nume împrumutat din termino
logia tradițională a ciclismului 
— competiția întitulată „Cele 
24 de ore ale atletismului" !

Punctul central al acestui 
miting atletic ar urma să fie o 
cursă pe 1000 m intre record
manul mondial pe 1 500 m, tan- 
zanianul Filbert Bayi, și cam
pionul european pe 800 m, ita
lianul Marcello Fiasconaro. în- 
tr-altă cursă, originala, fostele 
glorii ale fondului francez : 
Jazy, Bernard și Wadoux — 
vor fi chemați să se întreacă 
pe 1000 m cu garduri. în afară 
de întrecerile vedetelor atletis
mului francez, vor fi organi
zate curse speciale pe categorii 
profesionale : pentru poștași, a- 
vo-ați, chelneri, medici, soldați 
etc. Atracția acestui program 
eteroclit rămîne cursa balerine
lor din celebrele cabarete și 
varieteuri pariziene ; din moti
ve lesne de înțeles, alergarea 
nu poete avea ioc decît Ia ora 
4 noaptea...

După cum se vede — deși 
nu putem încă prevedea rezul
tatele exacte ale acestei bi
zare manifestări —- imaginația 
poate fi oricînd pusă în slujba 
promovării ideii de sport, chiar 
și cu armele industriei specta
colului: (vîb). ’

Redacția administrația ;

SE REPETĂ 0 FINALĂ A C.C.E.!
Niciodată oină acum — de-a lun

gul celor 18 ediții ale C.C.E. — nu 
s-a mai întîmplat ca finala să se 
rejoace. Și iată, acum, finala celei
de a 19-a ediții a popularei compe
tiții este programată din nou (astă 
seară tot la Bruxelles). Meciul din
tre Bayern Munchen și Atletico 
Madrid, pentru cucerirea prețiosului 
trofeu, continuă... Amintim că, pînă 
în prezent, trei finale au necesitat 
prelungiri pentru desemnarea învin
gătoarei : în 1958, Milan—Real 3—2 ; 
în 1968, Manchester United—Benfica 
4—1 și în 1970, Feyenoord—Celtic 2—1. 
Tn schimb, în Cupa cupelor s-a în
tîmplat repetarea unei finale: Chel
sea—Real Madrid (2—1) în 1971.

Ce se întîmplă dacă și această re- 
jucare a finalei se încheie cu un 
scor egal, după prelungiri ? Re
gulamentul în C.C.E. nu prevede 
nici executarea loviturilor de l-a 11 m 
și nici tragere la sorți, ci o nouă 
repetare a meciului...

Să revenim însă la pasionanta fi
nală de la Bruxelles, care nu s-a 
ridicat la nivelul așteptărilor. După, 
90 de minute scorul dintre Bayern și 
Atletico a rămas egal (0—0), dato
rită zonelor extrem de aglomerate 
în fața porților. Acționîndu-se pe 
centru, atacanții nu au găsit culoa
re libere și nici nu au ajuns prea 
des în ocazii favorabile. Vest-ger- 
manii, cu un plus de tehnicitate, 
au dirijat mai mult jocul, în schimb 
spaniolii s-au avîntat foarte bine în 
atac, lipsindu-le însă om.ul de gol. 
Scorul a fost deschis abia în min. 
113, cînd Schwarzenbeck l-a faultat 
pe Garate în colțul careului de 
16 m, după care, lovitura liberă, 
excelent executată de Luis (cu boltă 
peste zid), l-a făcut „șah-mat“ pe 
Sepp Maior. Bucuria spaniolilor a 
fost însă de scurtă durată. Cînd ace
le cronometrelor se apropiau de mi
nutul 120, Schwarzenbeck, dorind 
să repare greșeala corpisă, a plecat

furibund, într-o cursă solitară, mar- 
cînd golul egalizator printr-un șut 
de la 30 de metri : 1—1 f

Arbitrul Vital Loraux (Belgia) a 
condus echipele : BAYERN : Maier — 
Hansen, Schwarzenbeck, Becken
bauer, Breitner, Roth, HOness, Zo- 
bel, Torstensson (Dirnberger), Miil- 
ler, Kappelmann. ATLETICO : Rei
na — Melo, Adelardo, Capon, Here
dia, Luis, Eusebio, Irureta, Ufarte 
(Ovejero), Garate, Salcedo.

• In prima „manșă’* a finalei C.E. de
tineret, la Dresda : R.D. Germană — 
Ungaria 3-2 (1—2). Returul, la Buda
pesta (28 mai).

• In campionatul interbritanic : An
glia - Irlanda de Nord 1-0 (0—0) (a 
marcat în min. 68 Keith Weller). |n cla
sament conduce Anglia, cu 4 p.

® Campionatul Iugoslaviei s-a în
cheiat cu victoria formației Hajduk Split, 
care cucerește pentru a cincea oară 
titlul de campioană.
• La Zrenjanin, în meci amical între 

selecționatele de tineret : Iugoslavia — 
Anglia 1—0 (0—0).

Eusebio îl protejează pe Reina de intervenția lui Gerd Miiller. Fază 
din meciul Bayern și Atletico (1—1). Telefoto : A. P. — AGERPRES

CM. ÎN ACTUALITATE
Po- ■Syețiia. în ultimul jbc, ea
de a învinș cu 7-1 (2—0) edhipa

selecționata Gre- clubului orașului’• Ti dal holm.'

) LA VARȘOVIA, echipa 
loniei a învins cu scorul 
2-0 (1-0) ,
ciei. Au marcat : Lato "(min.?

scorul

32) și Jakobczak (min. 77).

SELECȚIONATA R.D. Germa
ne și-a încheiat turneul în

ECHIPA Iugoslaviei va sus
ține trei jocuri de verificare, 
înaintea turneului final. La 
29 mai, la Budapesta, în

compania unei echipe divizio
nare; la 31 moi, la Troyes, 
cu echipa locală; iar la 5 
iuniș, la Belgrad^ cu Anglia.

FEDERAȚIA ITALIANA a,d<?ț 
publicității lista țelor 17 ju
cători care urmează să facă 
deplasarea la turneul final : 
Zoff, Albertosi (portari), Ma
rini, Spinosi, Wilson, Burg- 
nich, Facchetti (fundași), Ca
pello, Causio, Benetti, Rive

ra, Juliano (mijlocași), Anas
tas!, Chinaglia, Riva, Bonin- 
segna, Mazzola (atacanți). 
Alți 5 jucători voi fi titula- , 
rizați zilele acestea.

„'’ȘEțtCțÎQN’ATĂ Haiti va in- " 
tîlriî, la Lyon, formația loca
lă Olympique. Ea va pleca 
apoi la Deventer, în Olanda, 
unde va susține 4 jocuri în 
8 zile.
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