
Mesaje de felicitare adresate 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

președinte 
al Frontului Unității Socialiste

Din întreaga țară continuă să sosească mesaje de felici
tare adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prilejul alegerii 
sale în înalta funcție de președinte al Frontului Unității Socia
liste. IN NUMELE TUTUROR SPORTIVILOR ROMÂNIEI, BIROUL 
EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA Șl SPORT A TRIMIS URMĂTOAREA TELEGRAMA :

Sportivii, tehnicienii, întregul activ al mișcării sportive din patria 
noastră salută cu deosebită mindrie patriotică hotărirea participanți- 
lor la primul Congres al Frontului Unității Socialiste de a vă alege pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, cel mai iubit 
fiu. al României Socialiste, în înalta funcție de președinte al Frontului 
Unității Socialiste.

in această învestitură vedem expresia celei mai profunde stime, 
încrederea deplină a întregii națiuni in modul strălucit cu care ne con
duceți pe drumul cuceririi celor mai îndrăznețe culmi ale progresului 
și civilizației in țara noastră.

Mobilizați de conținutul programatic al cuvîntării dumneavoastră, 
ținem să vă asigurăm încă o dată, iubite tovarășe NICOLAE CEAUȘESCU, 
că nu vom precupeți nici un efort pentru realizarea integrală a sarcini
lor ce ne revin in formarea și creșterea unui tineret sănătos, viguros, 
capabil să traducă în fapte cuvintul înflăcărat al partidului de edificare 
'a socialismului și comunismului pe pămintul patriei. Totodată, dind glas 
celor mai alese ginduri și sentimente de care sîntem stăpiniți, ne anga
jăm solemn că sportivii României vor face totul pentru ridicarea con
tinuă a prestigiului internațional al patriei noastre dragi, Republica 
Socialistă România.

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI NATIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE,UNIȚI-VĂ ! ■ R9Hortul
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

iOANUL XXX — Nr. 7774 4 PAGINI 30 BANI = Marți 28 mai 1974

MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST", ÎN CAMPIONATUL BALCANIC

ROMÂNIA - GRECIA LA FOTBAL
• A 13-a intilnire intre primele selecționate ale celor două țări • Oaspeții, în vădită ascensiune pe plait 

internațional • Formațiile probabile 9 în deschidere. Selecționata de tineret (23 ani) — Galicia (Brazilia)

Miercuri și joi, în Capitală

Campionatul de atletism 
pe echipe (etapa a II a)

Toma Petrescu — noul re
cordman al probei de 

200 m.

Stadionul Re
publicii va găzdui 
miercuri și joi (de 
1a ora 16) întrece
rile etapei a doua 
a campionatului 
republican de atle
tism pe echipe. 
Vor fi prezenți cei 
mai valoroși atleți 
și atlete din cele 
nouă formații par
ticipante la „di
vizie", care au po
sibilitatea să arate, 
prin rezultate de 
valoare, forma 
sportivă pe care o 
dețin și pe care, 
unii dintre ei, au 
demonstrat-o re
cent la concursul 
de primăvară al 
seniorilor.

înaintea acestei 
etape clasamentele

se prezintă astfel : 
bărbați : î.
C.A.U. 190 p, 2. 
Steaua 165 p. 3. 
Dinamo 152 p, 4. 
Rapid 58 p, 5. Cluj 
45 p, 6. Brașov 42 
p, 7. Metalul 36 p, 
8. Iași 24 p, 9. Ar
geș 20 p ; FEMEI : 
1. Argeș 89 p, 2. 
C.A.U. 75 p, 3. 
Iași 64 p, 4. Dina
mo 61 p, 5. Rapid 
55 p, 6. Cluj 51 
p, 7. Metalul 45 p, 
8. Steaua 25 p, 9. 
Brașov 6 p ; GE
NERAL : 1. C.A.U. 
265 p, 2. Dinamo 
213 p, 3. Steaua 
190 p, 4. Rapid 
113 p, 5. Argeș 109 
p, 6. Cluj 96 p, 7. 
Iași 88 p, 8. Me
talul 81 p. 9. Bra
șov 48 p.

Foto: I. MIHAICAExerciții ale selecționabililor români la antrenamentul de ieri
Mîine, pe stadionul „23 August" din Capitală, în cadrul Campionatului 

Balcanic, reprezentativa de fotbal a ROMÂNIEI susține a 256-a partidă 
din întreaga ei activitate, întîlnind reprezentativa GRECIEI. Este al pa
trulea joc din actualul sezon al „tricolorilor" și primul pe care ei ii susțin, 
în 1974, în fața spectatorilor noștri. Meci de promisiuni, dată fiind neta 
ascensiune a selecționatei Greciei în arena internațională, una dintre cele 
mai recente și mai elogioase recomandări reprezentînd-o evoluția sa in 
Brazilia, în fața campioanei lumii, cir care a încheiat la egalitate (0—0) o 
partidă excelent apreciată de comentatorii prezenți la Rio de Janeiro.

întilnirea de mîine, de la Bucu
rești, este a 13-a din șirul parti
delor România — Grecia, al căror 
tablou se prezintă astfel : 25 mai 
1930 (București) : 8—1 (Campiona
tul balcanic) ; 29 noiembrie 1931 
(Atena) : 4—2 (Camp, bale.) : 28
iunie 1932 (Belgrad) : 3—0 (Camp, 
bale.) : 6 iunie 1933 (București) :
1—0 (Camp, bale.) ; 26 decembrie
1934 (Atena) : 2~2 (Camp, balca

nic) ; 24 iunie 1935 (Sofia) : 2—2
(Camp, balcanic) ; 17 mai 1936
(București) : 5—2 (Camp, bale.) ;
16 iunie 1957 (Atena) : 2—1 (Camp, 
mondial) ; 3 noiembrie 1957 (Bucu
rești) : 3—0 (Camp, mondial) ; 8
martie 1967 (Atena) : 2—1 (ami
cal) ; 16 iunie 1969 (Atena) : 2—2 
(Camp, mondial) ; 16 noiembrie
1969 (București) : 1—1 (Camp.

FORMAȚII PROBABILE

mondial) ; 29 mai 1974 (Bucu
rești)...? Observați, desigur, că 11 
dintre cale 12 meciuri s-au dispu
tat în cadrul unor competiții ofi
ciale (preliminarii C.M. și campio
nate balcanice), cum e și intîlnirea 
de mîine, și că victoria a revenit 
de opt ori reprezentanților noștri, 
patru jocuri încheindu-se la ega
litate.

Să sperăm într-o partidă fru
moasă, intr-un spectacol fotbalistic 
de calitate. Să sperăm, mai de
parte, ca actuala garnitură a re
prezentativei noastre să mențină 
tradiția frumoaselor rezultate obți
nute în întrecerile cu unsprezecelo 
reprezentativ al fotbalului greo. 1

in campionatele de canotaj pe ambarcațiuni mici

PRINCIPALUL BENEFICIAR -
r-

LOTURILE REPREZENTATIVE!
Desfășurate timp de patru zile 

pe apele lacului Snagov, finalele 
campionatelor republicane de cano
taj academic pe ambarcațiuni 
mici, s-au ridicat la un nivel bun. 
permițînd tehnicienilor să tragă 
concluzii pentru perioada urmă
toare, care aduce un însemnat nu
măr de competiții internaționale 
puternice, ce vor culmina cu cam
pionatele mondiale (Lucerna, 28 
august — 8 septembrie).

întrecerile au relevat stadiul bun 
de pregătire a majorității schifiști- 
lor și schifistelor din garniturile re
prezentative. care au animat toa
te cursele. Semnificativ, în acesi 
sens, este faptul că, în absolut 
toate finalele, locurile de pe po
diumul de premiere au fost ocu
pate de componenti ai loturilor na
ționale. Au apărut, totuși, și unele 
surprize, materializate în ieșirea 
unor favoriți din lupta pentru ti
tluri. Ne referim, în mod special, 
la proba de schif simplu, unde 
maestra emerită a sportului Teo
dora Boicu — campioana de anul 
trecut — a cîștigat doar finala a 
Il-a, clasîndu-se deci pe locul VI. 
iar Alexandru Silassy, de aseme
nea campion în 1973, a sosit pe 
locul IV ! <Ce. ș-a întîmplat ? La 
băieți, finala de simplu a fost do
minată copios de reprezeritanții 
clubului Steaua —G. Mereuță, T. 
Constantin șl E. Budurișan —

Un echipaj de marcă, Ștefan Tudor — Petre Ceapura + Gheorghe 
Gheorghiu, un trio de campioni ai țării, o promisiune pentru 

„mondiale"... Foto *. Dragoș NEAGU

clasați în această ordine pe prime
le trei locuri. Acest adevărat 
„val de simpliști" ne dovedește că 
roadele muncii antrenorului A. 
Aposteanu au început să apară. La 
feminin, cursa de schif simplu a 
evidențiat excelenta formă a Eli- 
sabetei Lazăr. Maestra emerită a 
sportului de la U.T.A. și-a trecut 
în palmares o victorie de presti

giu, pentru că printre învinsele sa
le figurează și Maria Micșa 
(C.F.R. Timișoara), o altă mare 
favorită.

Referiudu-ne la cele două re
putate echipaje de la Dinamo,

Horia ALEXANDRESCU
(Continuare în pag. 2—3)

ROMÂNIA : Iorgulescu — An- 
ghclinî, Antonescu, Samcș, Hajnal. 
— Dumitru, Dinu, Iordănescu — 
Luccscu, Dumitrache, Kun. Re
zerve : Răducanu, G. Sandu, Bel- 
deanu, Dudu Georgescu, Troi.

GRECIA : Economopoulos —* 
Pallas, Iosifidis, Siokos, Syne- 
topoulos — Terzanidls, Aslanidis 
— Intzoglou, Antoniadis, Domazos, 
Sarafis. Rezerve : Fills. Aidiniou, 
Stravopodis, Kritikopoulos.

PROGRAMUL DE MÎINE, DE PE STADIONUL „23 AUGUST*
ora 18 : Selecționata de tineret a României (23 ani) - Galicia 

(Brazilia)
ora 20 : ROMÂNIA - GRECIA : arbitri - ZIYA TURDOGEAN, ajutat 

la linie de A. BAHRI și T, TOKAK (toți din Turcia)

REPREZENTATIVA GRECIEI 
A SOSIT ASEARĂ ÎN CAPITALĂ
• Antoniadis și Domazos, in fruntea unei echipe aflată in progres

Aseară tîrziu, avionul de Viena 
a adus la aeroportul Otopeni 
echipa reprezentativă a Greciei, 
care miercuri, pe stadionul „23 
August", va întîlni formația Ro
mâniei în cadrul „Balcaniadei" 
de fotbal, competiție reluată 
după aproape trei decenii. Jocul 
se anunță interesant, mai ales că, 
de la bun început, antrenorul 
formației oaspete, Alkis Pana- 
goulias, a ținut să afirme că 
„reprezentativa Greciei se află 
pe un drum bun, de progres, 
ceea ce, Sînt sigur, va dovedi 
miercuri pe gazonul stadionului 
dv.“ A. Panagoiilias se referea, 
firește, la partida recent dispu
tată în compania campioanei lu
mii, reprezentativa Braziliei, în
cheiată, după cum se știe, cu un 
surprinzător rezultat, alb.

Cel mai ușor de reperat din
tre jucătorii eleni este, datorită

staturii sale de pivot de baschet, 
Antoniadis, de la Panathinaikos 
Atena, golgeterul campionatului: 
„Promit spectatorilor un joc de 
calitate din partea formației 
noastre", a ținut el să ne decla
re, după cum Domazos, căpita
nul echipei, spunea că nu va 
uita niciodată meciul disputat 
acum patru ani și mai bine la 
București....

Delegația sportivilor greci este 
condusă de dl. Antoine Gali
nas, vicepreședinte al federa
ției de specialitate, care a ți
nut să afirme că „miercuri 
vom asista la o partidă bună, 
cu toate că e dificilă pentrii 
noi. Știm că România este un 
adversar foarte puternic, care 
practică un fotbal de calitate, 
dar sperăm' că dacă acum patru 
ani victoria nu ne-a surîs, de 
data asta vom reuși e perfor
manță bună"*..,.



PRINCIPALELE ÎNTRECERI ALE SĂPTĂMÎNII Mit\E DIMINEAȚĂ, CAM Ții BOXULUI
ROMÂNESC PORNESC SPRE KIEV

I
k

COMENTATE DE CRONICARII NOȘTRI CAMPIONATELE EUROPENE I
i

In pragul turneelor finale la hanobal UN TEST EXCELENT DE BOX PENTRU TINERET i

FRUMUSE

INVITAȚIE LA FAIR-PLAY, 
LA UN JOC

ÎNAINTEA C.E 9 România va fi reprezentată de zece
I

Divizia A de handbal se află 
tn pragul turneelor finale. Vi
neri, sîmbătă și duminică, Ia 
Călărași și în Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej vor fi desemnate 
campioanele României ia fete și 
băieți, precum și .echipele care 
vor retrograda în divizia B. 
Singurele formații liniștite în 
acest sfîrșit de săptămînă sînt 
cele care au ocupat locurile 
3—4 în serii, neangajate nici în 
turneele fruntașelor (1—4), nici 
în cele ale codașelor (9—12).

Vor fi, desigur, întreceri foar
te strînse, care trebuie să se 
desfășoare în limitele regu
lamentului și ale fair-plaj'-ului. 
Responsabili pentru aceasta sînt 
antrenorii și sportivii, arbitrii, 
publicul. Pentru că într-o astfel 
de ocazie, important este nu 
numai cîștigul de cauză al une
ia sau alteia dintre echipe, ci
— în primul rînd — beneficiul 
pe care îl are handbalul româ
nesc.

Preliminariile au scos în evi
dență îndeosebi ech'librui de 
forțe existent în campionatul 
feminin. Toate cele 4 formații
— Universitatea București, 
I.E.F.S., Universitatea Timișoa
ra și Textila Buhuși — por
nesc cu aproximativ aceleași 
șanse teoretice la cîștigarea ti
tlului. Aceasta pentru că în ce
le 10 etape au dovedit o valoa
re apropiată și pentru că regu
lamentul prevede că în turneul 
final nu contează rezultatele 
anterioare.

La băieți, probabil că același 
«derby al derbyurilor“, meciul

DE CALITATE
Steaua—Dinamo va fi hotărî- 
tor. Mai ales că se va disputa 
în prima etapă a turneului final. 
Este de dorit ca aceste două 
formații, în cate evoluează 15 
din cei 16 componsnți ai echi
pei Komâniel, campioană mon
dială. să pună în valoare cit 
mai mult din cunoștințele teh- 
nieo-tactice și de pregătire fi
zică 
care 
mai 
liști 
lui au recurs la faulturi inten
ționate, 
(lovirea 
gea), la acte 
etica sportivă. La 
partidei a fost evitată in 
trends o încăierare. Astfel 
momente penibile trebuie 
minate cu desăvîrsire. 
perios necesar pentru 
cer legile sportului și 
tîvității, pentru că o 
din campionat nu 
distrugă omogenitatea echipei 
naționale, element determinant 
în victoriile strălucite obținute 
de reprezentativa României la 
campionatele mondiale și la alte 
mari întreceri internaționale. 
Rivali pe teren în limitele fair- 
play-ului, luptînd sportiv, loial, 
handbaliștii vor putea rămîne 
legați sufletește în apărarea in
tereselor supreme ale sportului 
românesc.

DE LUPTE LIBERE sportivi ® Optimism și dorință de afirmare
internațională in tabăra pugilîștîlor noștri

■„LOVITURILE DE PICIORl«‘

DIMINUEAZĂ SPECTACOLUL
RUGBYSTIC

In campionatul de rugby, duminică, a 
fost o zi plină. Toate .partidele 
ou fast deosebit de importante, ele pu- 
tînd aduce unele clarificări la cei doi 
poli ai Ierarhiei primului eșalon sau 
oferi cum este cazul disputelor din 
barajul pentru promovarea în A și cele 
din turneul final dl juniorilor — o ima
gine mai concludentă asupra șanselor 
fiecărei participante. Așadar, miza a fost 
dominanta rundei rugbyitice de duminică. 
Din aceasta cauză au fost destul de 
rare momentele de joc spectaculos, chiar 
șl în cazul unor echipe cu reale potența 
cum sînt Grivița Roșie și Farul Constan
ța. Atît In derby-ui primei divizii, cit și 
în celelalte confruntări am observat «pre
ferința" pentru loviturile de picior, indi
ferent dacă ele erau conforme cu situa
țiile din teren, In detrimentul acțiunilor 
bine concepute pe înaintare și treisfer- 
turî. Or, firește, spectacolul rezultat din 
utilizarea unor astfel de procedee, nu 
o fost de un nivel superior. Urmărind 
modul cum s-au înscris punctele în ma
joritatea partidelor, se poată constata 
că numărul celor realizate prin încercări 
este mai scăzut decît cel obținut prin 
lovituri de picior I Dar, să precizăm, din 
calcul trebuie excluse cele ratate sau 
efectuate în așa-zis scop tactic. Atunci 
cînd s-a hotărît acordarea de 4 p pen
tru o încercare, toți tehnicienii au sub
liniat oportunitatea măsurii, susținînd câ 
ea duce la sporirea spectaculozității me
ciului și, implicit, a eficacității. lată, 
insă, că bunele intenții nu-și găsesc ma
terializarea concretă.

Emanuel FANTANEANU

I
I

și psihică. Spectacolul pe 
i-au furnizat duminică nu 
trebuie reeditat. Handba- 

admirați în lumea sportu-

la gesturi reprobabile 
adversarului cu min- 

inci-iminate de 
încheierea 

ex- 
de 

eli- 
im-Este

că așa o
ale spor- 

di spută 
trebuie să

Hristache NAUM

Lo sfîr)Hu! lunii viitoare vor avea loc, 
la Madrid, campionatele europene de 
lupte libere. Cum este și firesc, sportivii 
noștri se pregătesc intens participind tot
odată șl la diferite competiții de verifi
care, pentru selecționarea celor mai 
buni în lotul ce va fi «liniat la întrece
rile continentale. Ultimul test l-a con
stituit turneul internațional găzduit, «îm
bată și duminică, de Sala sporturilor 
din Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej. Par
tenerii luptătorilor români au fost spor
tivii din loturile R.S.S. Bieloruse șl Un
gariei, Intre care ss aflau mulți meda- 
Itați ai Jocurilor Olimpice, campionatelor 
mondiale și europene, lată de co sîn- 
tem îndreptățiți să afirmăm că acest 
turneu a prilejuit ur excelent test pen
tru definitivarea lotului țării noastre.

Faptul că la 7 din cele 10 categorii 
de greutate luptătorii români au ocupat 
primul loc, poate lăsa, totuși, impresia 
unui concurs ușor Adevărul, însă, este 
altul. L-om văzut pe campionul european 
al greilor ta ediția din 1970, L. Kitov 
(R.S.S. Bielorusă) deprimat după eșecul 
din meciul cu luptătorul nostru L. Șimon, 
in fața căruia pierduse prin tuș în mo
mentul cînd era sigu- de victorie.

Acest turneu ne-a confirmat însă șl 
părerea — conturată la testele anteri
oare - că fa categoriile 43 și 90 kg 
antrenorul federal Ion Crîsnic nu dis
pune de luptători capabili $ă obțină re
zultate meritorii la „europene", lată, de 
altfel, lotul preconizat pentru confruntă
rile continentale : I. Arapu și P. Brin- 
dușan (cat. 52 kg), G. Anqhel și Gh. Do- 
brânel (cat. 57 kg). P. Coman (cat. 62 
kg), C. Zanier și P. Androne (cat. 68 
kg), L. Ambruș și E. Cristian (cat. 74 kg), 
V. lorga (cat. 82 kg), E. Panaite (cat. 
100 kg), L. Simon și V. Enache (cat. 
4'100 kg). Primii de la categoriile unde 
sînt menționați cîte doi luptători se 
află în vederile antrenorului federal — 
pentru această ediție a C.E.

Costin CHIRIAC

BASCHETBALISTELE, INSUFICIENT PREGĂTITE
LA „CUPA FEDERAȚIEI"

© Trei câștigători ai „Centurii de aur“ pe
din capitala ucraineană

ringul I

In întrecerea directă dirrtre selec
ționatele feminine de baschet ale 
Rom&niei și Ungariei, in ultima etapă 
a ..Cupei Federației", de la Iași, oas
petele au învins la un scor conclu
dent (77—SO) după o evoluție remar
cabilă. Jucătoarele noastre, după nu
mai două săptămini de antrenament 
comun, au manifestat carențe profun
de, care au dezvăluit că formațiile 
de club nu 
telor vizate 
țională” un 
făcător pe 
cu seamă 
specifice. Comportarea bună din, me
dul de debut (cu R.D. Germană) a 
fost urmată de una oarecum medio
cră (în fața Iugoslaviei), iar în a 
treia partidă (cu Ungaria), evoluția 
lotului român a fost, în mod catego
ric, sub valoarea care l-a adus — 
în decursul anilor — cîteva frumoase 
succese Internaționale.

Este clar că. In momentul de țață. 
Instruirea elevelor antrenorilor Sigis
mund Ferencz șl loan Nieolau este 
Insuficientă, comparativ cu principa-

au asigurat baschetbalis- 
să faci parte clin 
nlvel de pregătire satis- 
plan International, mai 
sub aspectul rezistenței

lele adversare la campionatul euro
pean (printre care și Ungaria). Pen
tru a recupera acest handicap va 
trebui ca de acum înainte să mun
cească fără răgaz, cu deplină con
știinciozitate și seriozitate, astfel ca 
la „europene", ele să se aflc într-o 
■formă corespunzătoare. «Cupa ado
rației** și — mai cu seamă •— partida 
cu ungaria trebuie să constituie un 
semnal de alarmă, un prilej de ana
liză și de recunoaștere a defecțiu
nilor actuale (rezistență fizică scăzu
tă. combativitate redusă în apărare, 
greșeli de tehnică și multe ratări 
în atac), de măsuri urgente și con
crete care să ducă la eliminarea ca
rențelor amintite.

Angajamentul de a cuceri o meda
lie -la campionatul european din Ita
lia trebuie să capete un fundament 
solid. în consecință, este cazul ca 
lunile următoare să reprezinte o pe
rioadă de pregătire intensă, neobo
sită, de recuperare a timpului pier
dut.

în 1970, cînd s-a luat inițiativa 
organizării campionatelor europene 
de box .pentru tineret, noua compe
tiție a fost întâmpinată cu ■foarte 
multe rezerve. Se credea că o aseme
nea întrecere pugilistâcă nu-i poate 
cuceri pe iubitorii sportului eu mă
nuși, că o dispută între cadețij boxu
lui european nu poate fi nicj utilă 
și nici interesantă. Aceasta cu aiit 
mai mult cu cit se considera că bo
xul, în general, se afla intr-un mo* 
ment de .răscruce. Dar iată 
că toate aceste presupu
neri s-au dovedit neînte
meiate, cam-pioanatele eu
ropene pentru tineret cîș- 
tigîndu-și In decurs de nu
mai patru ani un loc sta
bil printre importantele 
confruntări sportive conti
nentale. Ne dovedește acest 
lucru participarea nume
roasă șl valoroasă de la 
primele două ediții — Mis
kolc (1970) și București 
(1972).

Ne aflăm acum în preaj
ma unei noi ediții a cam
pionatelor europene pen
tru tineret. Peste numai 
cîteva zile, mai precis la 
1 iunie, ia Kiev vă răsuna 
primul sunet de gong al 
celei de a treia confrun
tări continentale. Printre 
cel care vor fl prezenți 
pe ringul din cunoscutul 
oraș sovietic se vor afla 
și boxerii români.

Recent le-am făcuț o vi
zită tinerilor pugiliști în 
tabăra lor de la Snagov. 
unde s-au strîns în vede
rea ultimelor pasagătiri. 
Pentru acești „băieți teri
bili", care nu au împlinit 
încă 20 de ani a fost o 
zi mai 'puțin obișnuită, ei 
trebuind să joace rolul de 
gazde pentru „Amicii bo
xului" — ziariști, medici, 
tehnicieni — veniți să-i 
vadă pe cei 10 ce ns vor 
reprezenta ia Kiev. Antre
norul lotului Teodor Nicu
lescu și secunzii Constan
tin Ciucă -și Mihai Goanță 
ne-au prezentat echipa, în 
ordinea categoriilor : Paul 
Dragu (semimuscă). Niță 
Robu (muscă). Constantin
Buzdugeanu (cocoș), Titi Tudor (pa
nă}, Florian Ghiță (semiușoară), Ca
rol Hajnal (ușoară), Damian Cimpo- 
eșu (semimijlocie), Vasile Diden (mij
locie mică). Pavel Istrate (mijlocie), 
Costică Dafinoiu (semigrea). Nu vom 
avea reprezentanți la categoria .grea.

în tabăra pugiliștilor noștri dom
nește o atmosferă plină de optimism. 
Ar fi greu de spus dacă această în
credere pornește chiar de la sp-orlivi 
■sau de la antrenorii lor. în orice caz, 
faptul că trei dintre ei — Paul Dra
gu, Niță Robu și Costică Dafinoiu 
—- au cucerit primele locuri la 
„Centura de aur* constituie un stimu
lent pentru toți componcmții forma
ției. Ceilalți, care nu au participat 
la „Centura de aur", susțin că șl ei 
ar fi putut obține rezultate foarte bu-

ne ; „Nu nc-am pregătit, 
cu aceeași conștiinciozitate 
avea prilejul să demonstreze .acest :lu- 
-cru pe ringul de la Kiev.

Tn ultimele zile, „speranțele" boxu
lui nostru și-au continuat antrena
mentele cu toată intensitatea. „Vor 
avea timp să se... odihnească în tren, 
de la București la Kiev" — spune în 
glumă antrenorul Teodor Niculescu. 
Foarte mulțumit de tîn&ra echipă se 
arată și medicul .lotului Ion Drăgan,

oare, toți 
~ Vor
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Marele performer dl ,.Centurii de aur“ 
Costică Dafinoiu și antrenorul 
Niculescu la ultimele pregătiri 
campionatele europene de la

Teodor 
pentru 
Kiev.

D. STANCULESCU

directorul Centrului de 
sportivă : „Rar am avut 
văd o formație într-o stare de sănă
tate atît de bună. Nu avem nici o 
problemă. De obicei, mai -e cîte o... 
măsea, o entorsă, mă rog, o d.rrere 
oarecare. Acum totul e perfect*.

Mîine dimineață, tinerii boxeri ro
mâni vor pleca cu trenul spre ora
șul campionatelor europene, ducînd 
cu ej dorința de a obține consacra
rea internațională. De dorim mult 
succes și cit mai multe medalii !

Petre HENȚ
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medicină 
ocazia să I
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Campionatul de canotaj pe ambarcațiuni mici
I

L PE MICUL ECRAN

(Urmare din pag. I)

Ilie Oantă — Dumitru Grumczcscu 
(la 2 te.), Ștefan Tudor — I’etre 
Ceapura + Gh. Gheorghiu (la 2+1) 
trebuie să remarcăm victoriile lor 
clare în finale, după ce suferiseră 
înfrîngeri în fazele preliminare 
ale competiției. Maniera în care 
aceste echipaje au abordat curse
le decisive, tactica lor aproape ire
proșabilă și dîrzenia dovedită la

Ct FACEM CU ATIEJIII AHA STANDARD ?

finișuri ne dau speranțe mari pen
tru noul sezon international.

Celelalte două probe feminine. 
2 f.c. și 2+1, au evidențiat încă 
o dată valoarea ridicată a tinere
lor schifiste de la Metalul Bucu
rești : Cornelia Ncacșu — Marine* 
la Ghiță și Valeria Avram, Iuliana 
Balaban + E. Șiefănescu. în sfîr
șit, se impun a fi consemnate e- 
voluțiile reprezentanților Voinței 
București, Marinei Constanta, 
Ceahlăului Piatra Neamț și Poli
tehnicii Timișoara, care dovedesc 
— de la concurs la concurs — o 
frumoasă ascensiune.

UN NOU RECORD

Duminică, pe aerodromul Clin- 
ceni al Aeroclubului „Aurel Vlai- 
cu“, în cadrul unei tentative de 
record în dublă-comandă la plano
rism, maestrul sportului Nicolac 
Mihăiță, secondat de Andrei Mi
hai, un tînăr talent, au realizat un 
zbor triunghiular de 117 km. cu 
viteza medie orară de 77,142 km, 
nou record republican (v.r. 71,33)
(V.T.).
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Tn această săptămînă .televi
ziunea va prezenta două me
ciuri :

Miercuri 29 mai, ora 20 ; Ro
mânia — Grecia (pe programul 
H) :

Sîmbătă, 1 iunie, ora 17,30 : 
Sportul studențesc — A.S.A. Tg, 
Mureș, partidă contînd în eta
pa a XXXI-a din campionatul 
Diviziei A (programul I). Am
bele întîlniri vor fi transmise 
in direct de pe stadionul .,23 
August" din Capitală.

Antrenorul Mircea Ursac 
de la C.A.U., in numele nu
meroșilor atleți pe care-i pre
gătește, ca și colegii săi, cer 
un sprijin concret și imediat! 
Iată despre ce este vorba: la 
principalele competiții ale se
zonului (campionatul pe e- 
chipe, concursul de primăva
ră, campionatele individuale) 
participarea concurenților este 
condiționată 
prealabilă,

de obținerea, 
a unei anumite 

performanțe standard. Unii 
dintre atleții de la I.E.F.S., ca 
să luăm doar un singur exem
plu, au îndeplinite aceste ce
rințe ; alții însă nu, dar do
resc să le realizeze. Întreba
rea care se pune este urmă
toarea : cu ce prilej ? Din ca-

lendarul bucureștean de con
cursuri lipsesc acele competi
ții care ar putea fi abordate 
și de atleți, așa-ziși mai puțin 
valoroși. Etapa pe Capitală a 
campionatelor universitare a 
fost anulată, 
municipale au fost aminate, 
alte concursuri nu prea mai 
sînt pentru această categorie 
de atleți care țintesc, firesc, 
să se afirme, cucerindu-și nor
mele de participare pentru 
marile confruntări. Astfel că, 
prin forța împrejurărilor, a- 
cești tineri se îndepărtează de 
atletism !

Cazul ni se pare important 
și ar merita să fie nu numai 
discutat de forurile în drept, 
ci și urmat de acțiuni practice.

campionatele

CAMPfONATE-COMPETIlll
CĂLĂRIE CAMPIONATUL DE 

OBSTACOLE Șl DRESAJ. Pe baza hipică 
din Craiova încep miercuri primele în
treceri ale etapei I a campionatului re
publican de obstacole și dresaj, la care 
participă călăreți de la Steaua, Dinamo, 
Petrolul Ploiești, C.S.M. lași, C.S.M. Si
biu, Mondial Lugoj, A.S.A. Cluj, C.S.M. 
Craiova. Disputele încep de la ora 9, cu 
proba de dresaj.

POLO REPREZENTATIVA ROMÂ
NIEI a părăsit ieri Capitala plecînd lo 
Napoli pentru a participa la un turneu 
internațional alături de ecnipele Iugo
slaviei, U.R.S.S. șl Italiei. întrecerile în
cep astă-seară și se vor încheia 
noaptea. Au făcut deplasarea 
Huber, Florin Slavei, Cornel 
Gheorghe Zamfirescu, Cornel Rusu, 
drian Nastasiu, Dinu Popescu, Liviu Râ- 
ducanu, Viorel Rus, Dan Frîncu, Juliu 
O lac, Adrian Schecvon ți Claud iu Ru»u.

Joi 
Șerbon 
Fzâțilâ, 

A-

RUGBY CAMPIONATUL DIVIZIEI 
A, Miercuri echtpel'e de rugby din pri
mul eșalon vor susține partidele etapei 
a XlX-a, după următorul program ; Fa
rul Constanța - Vulcan, Dinamo - Uni
versitatea Timișoara (teren Olimpia, ora 
16.30), C.S.M. Sibiu - Sportul studen
țesc, Gloria — Agronomia Cluj (teren 
Gloria, ora 16.30), Rulmentul Bîrlad — 
Grivița Roșie, Știința Petroșani — Chimia 
Năvodari, Steaua - Politehnica lași 
(teren Steaua, ora 16,30).

TENIS DE MASĂ IN CAMPIO
NATELE DIVIZIONARE s-au înregistrat 
următoarele rezultate : fete : C.S.M. Cluj 
- Progresul București 3—6; băieți : C.S.M. 
Cluj — Progresul București 9—8, Comer
țul Tg. Mureș — Gloria Buzău 5—12, Lo 
comotiva București — Constructorul Hu
nedoara 12—5, Voința București — Con
structorul Hunedoara 14—3, Locomotiva 
București — Politehnica București 13—4, 
Universitatea Craiova - C.S.M. lași 14-3.
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cri dimineață,

I
 Steaua, Constat 
pei C.C.A., trăi 
teren și am vă; 
albastre, ji stec 
nevoia să-mi h 

nevoie de asemenea i 
stadionul „23 August" 
s-a văzut. Orașul a <

Eternul derby a coi 
nesc. Un rol excesiv, 
noastre și care ar tre 
pentru da jocul să nu

Cine și-ar fi putut ! 
lua acest start senzaț 
închipui că Steaua îns 
proba forța de regene 
a operat și-ntr-un ca: 
moașa rivalitate sporti 

In fotbalul nostru, 
glia — Scoția pentru 1 
totul se uită, orice ca 
tru Steaua, o victorie 
țioasă decît dubla rem 
Miinchen sau decît ei 
de asemenea, o victori 
alte performanțe, fie 
din toamnă (0—2) nu r

La startul derby-ulu 
citatea atacului Stele 
altă parte, dinamovișl 
fensiv al Stelei. Atu- 
nici un joc de fotbal 
ea, duminică scara, di 
mai puțin de 30 de m 
să răsucească, singur, 
„om la om“. In mai i 
ales „cartea Năstase" 
hilarea golgeterului.

Eternul derby a fos 
trecuți, un model grei 
schimb de ștafetă cu 1 
istoria cvartetului Din 
perele fazei), iar cel a 
fază școală pentru art: 
stradă. In sfîrșit, golul 
în poarta Jui Sepp May

A fost frumos derby 
scuzați cronicarului ur 
canu n-ar fi reușit, pr 
lurile ?

PUNCTE!
Etapa de duminică a 

biecte pentru comentai 
montele incandescente 
mente de fotbal bun, 
zenți pe cele opt stadioa

Din noianul de teme 
de la Craiova, unde fin 
cutată a arbitrului loan 
pra cuplajului interbui 
înregistrată pe stadioni 
de deficiențe de organiz

CONSECI
Spre regretul nostru, 

tunci cînd pledam împe 
ceiului multor echipe și 
de a face din arbiti 
Păun“ al neputinței lor, 
36 de ore s-a produs ur 
din comun, la meciul Un 
Craiova — S. C. Bacău 
situațiile anterioare dec: 
ar fi viciat rezultatele s 
plat în cazuri de jnterpr 
nor faulturi și asupra 
sau inexactității <|:ciziilc 
te discuta la infinit în 
repetări (de pildă filmul 
ralenti"). ceea ce s-a pe 
minică la Craiov/" nu s 
un dubiu asupra nereguli 
lului înscris din ofsaid.

Minutul 80. Bălan, di 
dreapta, primește o mi 
proximativ 30 de metri 
rile lui Voinea. Apărăto 
fac obișnuitul pas înainl 
ciL iar au oprit faza pi 
Dar vîrful craiovean n 
mingea intr-o asemenea 
după ce a făcut cîțiva p 
să-și finalizeze acțiunea 
Voinea ieșit în intiinpina 
ferat să arunce minge 
spre marginea careului 
acolo unde se aflau, în i 
grant, Oblemcnco, Ivan ț 
semnalizarea prealabilă ; 
lui Boroș, arbitrul Rus fă 
ca jocul să continue și 
scris in poarta goală. Pr 
nu un ofsaid dubitabil

LOTO - PRONOSPORT
Rezultatele tragerii Loteriei 
în obiecte din 26 mai 1974

Categoria 1 : Extragerea I. Cîș- 
tigă cîte un autoturism „Trabant 
601“, toate biletele cu numărul 
008745.

Categoria 2 : Extragerea a Il-a. 
Cîștiguri în obiecte in valoare de 
cite 25.000 lei, toate biletele cu 
numărul 037547.

Categoria 3 : Extragerea a III-a. 
Cîștiguri în obiecte în valoare de 
cîte 10.000 lei. toate biletele cu 
numărul 450105.

Categoria 4 : Extragerea a IV-a 
Cîștiguri in obiecte în valoare de 
cîte 5.000 lei, toate biletele cu 
terminația 73746.

Categoria 5 : Extragerea a V-a. 
Cîștiguri în obiecte în valoare de 
cîte 2.000 lei, toate biletele cu ter
minația 17592.

Categoria 6 : Extragerile a Vl-a, 
a VH-a, a VIII-a, a IX-a. Cîștiguri

în obiecte în valoare de 
lei, toate biletele cu te 
83342, 77863, 70418, 97721.

Categoria 1 : Extrag 
X-a, a Xl-a, a XII-a și 
Cîștiguri în obiecte în v 
cite 500 lei. toate bilețel 
minațiile 3249, 5002, 9324,

Categoria 8 : Extra;
XIV-a, a XV-a, a 2 
XVII-a. a XVIII-a și 
Cîștiguri în obiecte în v 
cîte 250 lei. toate bilețel 
minațiile, 7320, 4256, 37
3098, 1211.

Categoria 9 : Extragerili 
aXXI-a. a XXII-a,aXXl 
tiguri în obiecte în valoa 
te 150 lei, toate biletele 
națiile 392, 573. 509, 441.

Categoria 10 : Extra 
XXIV-a. Cîștiguri in obi< 
valoare de cite 100 lei, !■ 
tele cu terminația 19.



JSEȚEA DERBYULUI...!
lineață, la destule ore după «ternul derby Dinamo — 
Constantin, unul dintre cei mai mari fotbaliști ai echi- 

,A„ trăia incă frumusețea jocului. „Cind am apărut pe 
am văzut tribunele arhipline, și steagurile noastre roș- 
și steagurile roș-albe ale lui Dinamo, am simțit parcă 

să-mi lepăd hainele și să alerg pe teren. Fotbalul are 
menea seri, pentru ca să arate ce știe. Duminică seara, 
August" a fost demn de finala Cupei Angliei, și rezultatul 
ișul a comentat meciul pînă dincolo de miezul nopții". 
>y a confirmat rolul condiției psihice în fotbalul romă- 
excesiv, care determină marile inegalități ale echipelor 
e ar trebui redus, cu mijloacele concrete ale fotbalului, 
1 să nu depindă doar de bătăile inimii.
I putut închipui că Dinamo, cel din meciul cu Reșița, va 
; senzațional iii partida cu Steaua ? Cine și-ar fi putut 
;aua însăși se va ridica din k.o.-ul de la Sibiu, pentru a 
: regenerare a atîtor jucători talentați ? Condiția psihică 
r-un caz și-n celălalt, găsindu-și sursa in marea .și fru- 
e sportivă Steaua — Dinamo.
nostru, un meci Dinamo — Steaua este un fel de An- 
pentru fotbalul britanic. Da startul unui asemenea meci, 
orice calcul dispare. Probabil că așa va fi mereu. Pen- 
victorie asupra lui Dinamo va fi întotdeauna mai pre- 
bla remiză obținută nu de mult în compania lui Bayern 
decît eliminarea faimoasei Barcelona. Pentru Dinamo, 
> victorie asupra Stelei este mai importantă decît multe 
țe, fie și numai pentru faptul ca amintirea înfringerii 
-2) nu poate fi ștearsă.
trby-ului, părerile erau împărțite. Se miza mult pe efica- 
li Stelei, reprezentat prin golgeterul Năstase. Pe de 
lamoviștii păstrau șansa unor naivități în sistemul de- 

■i. Atu-urile păreau să se compenseze. Dar pentru că
■ fotbal nu poate fi programat pe hîrtie, s-a întîmplat 
■eara, doi oamerlT să joace cu frenezia autodepășirii. In 
^KO de minute, s-a văzut că Mircea Lucescu este capabil 
■singur, o apărare incomodată de scrisul gotic al ideii 
■n mai puțin de 30 de minute s-a văzut că G. Sandu a 
■tetiise" pentru a pătrunde in echipa națională prin anl- 
^Kului.
■y a fost, pentru cei mai mulți dintre fotbaliștii anilor 
■fel greu de egalat. Golul lui Lucescu a fost un superb 
■etă cu Dudu, cel al lui Dumitrache a părut decupat din 
■lini Dinu -- l.ucescu— Nunweiller — Dumitrache (re- 
■ar cel al lui Custov, opera aceluiași Lucescu, a oferit o 
^■tru arta deschiderii unui culoar central larg cit o auto- 
■t, golul lui Iordănescu, mai rafinat decit cel al lui Luis, 
■pp Mayer !...
■s derby-ul Dinamo — .Steaua. în încheiere, vă rog să-i 
■-ului un gînd năstrușnic. Cine știe dacă Marcel Rădu- 
■ușit, prin dezlănțuirea sa instinctuală, să răstoarne ro-
■ loan CHIR1LA

MÎINE, O PARTIDĂ DE ATRACȚIE

LOTUL DE TINERET (23 DE ANI)- 
F. C GALICIA (BRAZILIA)

Uvertura cuplajului internațio
nal de mîine, de pe stadionul „23 
August", programează o partidă de 
real interes. De la ora 18, lotul 
nostru reprezentativ de tineret 
(pînă în 23 de ani) care se pre
gătește pentru Balcaniadă întîl- 
neșie formația braziliană F. C. Ga
licia, clasată pe locul II în cam
pionatul -statului Bahia. Fotbaliștii 
brazilieni au sosit ieri dimineață 
în Capitală, venind după un tur
neu mai lung prin Africa, și du
pă cinci partide susținute în Iugo
slavia <2—0 șl 1—2 cu Zelczniciar 
Sarajevo ; 3—4 cu Velej Mostar ; 
3—1 cu Radnicki Niș și 2—2 cu o 
■selecționată a diviziei -secunde). 
Iar acum, înaintea întoarcerii in 
Brazilia, ei vor — cum mărturisea

la Centrul sportiv „23 August", 
unde este cazată și echipa brazi 
liană, a efectuat deja un antrena
ment, urmînd ca astăzi, antrenorii 
Cornel Drăgușin și Ion Niuiweil- 
ler să conducă o nouă ședință de 
pregătire cu toți jucătorii con- 
vocați.

La fluierul arbitrului bucureș- 
tean Gh. Popovici, lotul nostru 
de tineret va alinia următorul „11“ 
probabil : Jivan — Porațchi,
Sătmăreanu II, Smarandache, 
Manea (Nistor) — Boloni (Du- 
mitriu IV). Moldovan (Gher- 
ghcli) — Atodircsei, Mulțescu, Năs
tase, Ion Ion. (M.M.I.).

LA SNAGOV, IN MIJLOCUL
TRICOLORILOR

O mică oază de liniște, la 40 
km de Capitală, în plină pădure 
a Snagovului și în apropiere de 
lac, găzduiește „cartierul gene
ral" al tricolorilor noștri.

Vizita noastră, ieri la amiază,
se suprapune peste... ora de bi
nemeritată odihnă a selecționa- 
bililor, unii dintre ei, Iorgules- 
cu, Kun, Hajnal, Antonescu, Bel- 
dcanu, abia sosiți aici din ora
șele unde, doar cu o zi înainte, 
susținuseră, împreună cu coechi
pierii, disputele etapei de cam
pionat.

Profităm de pauza survenită 
.în program pentru dialogul, cu 
antrenorul Valentin Stănescu, pe 
care nu-1 prinde somnul...

— Complet efectivul ?
— Da, de circa un ceas se a- 

flă aici toți cei 16 : Rădvcanu, 
lorguleseu, Anghelini, G. Sandu, 
Antonescu, Sameș, Hajnal, Dinu, 
Dumitru, Dudu Georgescu, Bel- 
deanu, Iordănescu, Trai, Luces
cu, Dumitrache și Kun.

— Ce spune „buletinul " dr. 
Dumitru Tomescu ?

— Antonescu și Troi se re-

antrenorul lor Carlos Pimentel — 
să realizeze „nu numai un joc 
spectaculos, dar și un rezultat 
bun". în meciul de mîine, F. C. 
Galicia va alinia după toate pro
babilitățile următoarea formație : 
Pompeia — Felix, Cacau, Enio, 
Gustavo — Deco, Esqverqinha — 
Deraldo, Paulinho, Valtinho, Jose- 
nildo.

Formații noastră, reunită, ieri.
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simt puțin de pe urma unor, con
tuzii, dar ambii vor fi recupera
bili complet pînă la ora parti
dei...

— De care nu ne desparte 
prea mult. V-ați fixat asupra 
„U“-lui ce va păși pe gazonul 
de la „23 August" ?

— In poartă, wm începe cu 
IORGULESCU ; apărarea imedi
ată — ANGHELINI, ANTONES
CU, SAMEȘ. HAJNAL; la mij
loc — DUMITRU, DINV, IOR- 
DÂNESCU ; în linia întîi LU
CESCU, DUMITRACHE și KUN.

— Așadar, trei noptăți,. față 
de echipa de bază a turneului 
sud-american : HAJNAL, DUMI
TRU și DUMITRACHE...

— In funcție de necesitățile pe 
care ni le va dicta jacul s-ar pu
tea să apelăm, pe parcurs, ți ta 
alți componenți ai lotului...

...Tot discutînd, ora de odihnă 
a trecut și, pe nesimțite, „șai
sprezece treninguri albastre" a- 
par în fața vilei, gata pentru 
programul care prevede antrena
ment, baie, masaj. Mîine dimi
neață (N. R. azi), preparativele 
se vor încheia cu o nouă ședință 
de antrenament, cu caracter tac
tic, iar miercuri seara meciul 
cu Grecia.

Gheorghe NiCOLAESCU
MIINE, IN „CUPA BALCANICĂ" 
INTERCLUBURI : S. C. BACĂU - 
BOLU SPOR

Mîine, la Bacău, pe stadionul „23 
August**, S.C. Bacău va susține ulti
mul joc din cadrul grupei sale. în 
compania formației BoTu Spor (Tur
cia).

registrat următoarele rezultate : 1—0 
cu Finlanda, 1—0 cu Islanda și 2—3 
cu Scoția, câștigătoarea grupei. Men
ționăm că rezultatul meciului Scoția 
— Finlanda a fost de 6—0 în favoarea 
primei echipe și nu invers, cum au 
transmis unele agenții de presă.

CLASAMENTUL 
INTERBUCUREȘTEAN

S-AU PUS ÎN VÎNZARE 

BILETELE PENTRU CUPLAJUL 
INTERNAȚIONAL DE MÎINE

TELE „FIERBINȚI ALE ETAPEI NR. 30
Linică a Diviziei A s-a arătat destul de darnică în su- 
pmentariu. N-au lipsit rczultatele-surpriză și nici mo- 
lesccntc din această etapă presărată cu unele mo
li bun, gustate de numărul-record dc spectatori pre- 
Istadioane-gazdă ale etapei. 
le teme socotim că e cazul să ne oprim asupra jocului 
|nde finalul partidei a cuprins acea decizie atit de dis- 
lui loan Rus, urmată de scene reprobabile — ca și asu- 
țnterbucureștean cu veritabila avalanșă de spectatori 
Itadionul „23 August" dar care a scos la iveală o suită 
lorganizare.

ECINTELE UNEI ERORI
I
jostru, tocmai a- 
n împotriva obi- 
liipe și antrenori 
I arbitru „acarul 
lei lor, la numai 
■dus un caz ieșit 
liul Universitatea 
I Bacău. Dacă în 
Ire deciziile care 
■tele s-au întîm- 
Knterpretare a u- 
Rupra exactității 
Inciziilor se poa- 
■pit în lipsa unor 
I filmul T.V. „au 
■s-a petrecut du- 
■F nu suferă nici 
■eregularității go- 
Bifsaid.
■lan, deplasat pe 
| o minge la a- 
I metri de biiiu- 
Bpărătorii adverși
■ înainte, crezînd 
■faza prin ofsaid*" 
Bean nu primise 
■nenea poziție și, 
■ițiva pași, in Ioc 
B'țiunea pe lingă 
■îinpinare, a pre-
■ mingea înainte, 
■reiiiui de 16 m. 
Ini, in ofsaid fia* 
I Ivan și Boc! La 
■abilă a tușieru-
■ Rus făcuse semn 
■ue și Boc a in- 
lală. Prin urmare 
■bitabil ci unul

RESPONSABILITATEA
ORGANIZĂRILOR

orine situație — formă bună 
slabă a echipelor, teievi- 
sau netelevizare — cuplajele

JUNIORII AU REVENIT IN JARA
Ieri după-amiază s-a înapoiat In 

-Capitală reprezentativa dc juniori 
care, între 22 și 26 mal, a participat 
la a 27-a ediție a Turneului linal 
U.E.F.A. Reamintim că, în grupa A 
a competiției, echipa noastră a în-

lată cum se prezintă clasamentul 
final interbucureștean după disputa
rea partidelor cuplajului de dumi
nică ;
1. Steaua
2. Dinamo
3. Sportul stud.
4. Rapid

6 4 0 2 îl—B 8
6 3 1 2 7—7 7
6 2 1 .3 7—8 5
6 1 2 3 6—7 4

Biletele pentru cuplajul interna
țional de mîine, pe Stadionul „23 
August". Lotul de tineret — F. C. 
Galicia (Brazilia) și România — 
Grecia, din cadrul Campionatului 
balcanic, s-<au pus în vînzare la 
casele de la stadion.

elementar, clar pentru toată lumea. 
Momente inițiale de stupoare pe 

stadion, dar indicarea mingii la 
centru de către conducătorul par
tidei declanșează în jurul acestuia 
o grămadă spontană, ca la rugby, 
totul deplasrndu-se spre tușierul 
Boroș. Acolo se Încinge scandalul, 
animator principal fiind tinărnl 
portar Voinca. Aproape zece minu
te fotbalul a dișpărut de pe sta
dionul Central, fiind înlocuit de 
scene penibile.

Spre cinstea publicului craiovcan 
nu s-a intervenit din tribune în 
teren, aproape sigur pentru motivul 
că pînă atunci S. C. Bacău obținu
se .aprecierea multor mii de spec
tatori pentru modul ambițios și co
rect cu care î.și apăra ultimele șan
se de a supraviețui în Divizia A.

Golul neregulamentar de la Cra
iova, in etapa a 30-a, va rămtne pro
babil în istoria campionatului ca 
un gol cu importante consecințe 
în lupta pentru titlu și evitarea re
trogradării.

Paul SLAVESCU

In
sau 
zare 
interbucureșlene au atras, de fiecare 
dată, număr record de spectatori. 
Duminică, au fost întrecute însă 
toate așteptările. Profitind de fap
tul că organizarea a fost slabă, fă
ră solicitarea 
ne suficient, 
intrat fără 
stadionul „23 
pacitatc, pe bănci, este de 
de locuri. Numărul biletelor vîn- 
dute duminică a fost 58 000 ! în 
stadion, aproximativ 80 000 de spec
tatori ! Dintr-o greșită înțelegere 
a rolului aparatului organizatoric 
-cluburile bucureștene au solicitat 
să organizeze pe cont propriu cu
plajele îndepărtînd întreprinderea 
de exploatare și administrație 
bazelor sportive (LE.A.TS.S.) de 
această sarcină de specialitate.

După cele întîmplate duminică 
la cuplaj socotim 
C.N.E.F.S. să ia 
pentru a nu mai 
zări diletante, să 
să reia această responsabilitate de 
prim ordin pentru reușita marilor. 
evenimente

unui concurs de ordi- 
mii de spectatori an 
bilete, suprapopulind 
August" a cărei ca- 

67 000

a 
la

că este cazul ca 
măsuri imodiate 
permite organi- 

oblige I.E.A.B.S.

sportive. w
SCHIMBAREA LA FAȚA

După meciul cu C.S.M. Reșița, 
cîștigat cu dificultate la București, 
Dinamo părea că a slăbit în a- 
cest final de campionat. Un sub
titlu din ziarul nostru afirma la 
20 mai : „Dinamo a întrecut la li
mită pe C.S.M. Reșița dar n-a 
convins pentru duelul strins din

de campionat". Atunci,

T INFORMEAZĂ
tre de cite 1.000 
cu terminațiile 
97721.

-Extragerile a 
I-a și a XIII-a. 
> în valoare de 
biletele cu ter- 

>,-9324, 0387.
Extragerile a 
a XVI-a, a 

i și a XlX-a. 
î în valoare de 
biletele cu ter- 

>6. 3796, 6264,

tragerile a XX-a, 
, a XXIII-a. Cîș- 

n valoare de cî- 
lletele cu termi- 
k 441.
I Extragerea 
lin obiecte 
| lei, toate bile- 

19.

a 
în

• în urma tragerii la sorți, cele 
două autoturisme acordate la 
Concursul Special. Pronosport din 
5 mai a.c. au revenit următorilor : 
Nagy Vasile din Cugir, 
și Negulescu 
Skoda S100. 
CÂȘTIGURILE

EXPRES
Extragerea I : Categoria 2 : 1,40 va

riante a 45 823 tel ; cat. 3 : 5,«o a 
11 456 lei ; cat. 4 : 39 a 1 «45 lei; cat. 
5 : 123,35 a 520 lei ; cat. 6 : 3 539,10 a 
40 lei.

Report categoria I : 163 809 lei.
Extragerea a H-a : Categoria A: 1 

variantă 10% a 50 000 lei ; cat. B : 6,95 
a 9 781 lei • cat. C : 39,55 a 1719 lei; 
cat. D : 1 923,85 ,a «o lei; cat. E: 
129,70 a 200 161 ; eat. F : 2 '562,70 a 
40 lei.

Report categoria A : 17 976 lei.
Cîșttgul de categoria 2 a revenit 

participantului IOAN TIMAR din 
Luduș, iar cîștigul de categoria A lui 
IOSIF GULACSI din Timișoara.

Dan din
Dacia 1100
București

TRAGERII
DIN 22 MAI 1974

PRONO-

45 823 lei ; cat. 3 : 5,60 a-

acest final
piesele sale de bază dădeau semne 
evidente de oboseală, în special 
Radu Nunweiller. Nici Dinu nu 
jucase la valoarea lui. cursa pen
tru titlu părea compromisă. Și 
iată că, după o săptămină, Di
namo a găsit resursele necesare 
să realizeze în compania eternei 
sale rivale sportive o partidă 
mare, cîștigată detașat ca scor, iar 
ca joc, cu plus de maturitate, 
după o partidă foarte spectacu
loasă. Schimbarea la față s-a 
datorat probabil marii ambiții di- 
namoviste de a se menține în 
cursa pentru titlu și de a se 
revanșa pentru înfrîngerea sufe
rită în turul campionatului de la 
Steaua (0—2).

Astfel a rezultat o partidă care 
ne-a dovedit că fotbalul nostru 
are in Dinamo și Steaua echipele 
cel mai bine dotate cu jucători 
valoroși de o gamă variată, capa
bili de bune performanțe. Tn po
fida eșecului, Steaua a dat o 
bună replică deși a arătat un po
tențial insuficient valorificat.

P. S. Dintr-o eroare de corec
tură notele unor jucători au apă
rut încurcate. în realitate Dumitru 
a obținut 7 iar Năstase 6.

Arbitrului Gh. Limona 
aoordat 4 -stele în loc de 
tru nesanctionarea drastică 
faulturi dintre care unul a 
accidentarea jucătorului Custov.

s-au 
pen- 
unor

1
5 
a
dus la

DIVIZIA C - REZULTATELE ÎNREGISTRATE ÎN ETAPA A XXVI-a
SERIA I SERIA A V-a SERIA A IX-a

Unirea Iași — Avîntul Frasin 3—1 
(1—1), Dorna Vatra Dornei — C.S, 
Botoșani 2—0 (2—0). Sportul munci
toresc Suceava — Constructorul Iași 
1—1 (0—1), Metalul Rădăuți — Mine
rul Gura Humorului 2—0 (1—0). Da
nubiana Roman — Victoria P.T.T.R, 
Botoșani 3—0 (1—0). Constructorul
Botoșani — Nicoîina Iași 4—0 (0—0), 
Cristalul Dorohoi — Foresta Fălticeni 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri In clasament :
1. Unirea Iași 35 p (golaveraj 39—17).
2. Foresta Fălticeni 31 p (42—13), 3. 
A.S.A. Cîmpuluru* Moldovenesc 31 p 
(44—19)... pe ultimele : 14. Construc
torul Botoșani 18 p (32—41). 15, Vic
toria PTTR Botoșani 17 p (27—51).

SERIA A ll-a
Minerul Comăneyti — U.R.A. Te

cuci 2—0 (2-4)). Foresta G unești — 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej 2—2 
(1—2), Energia Gh. Gheorghiu-bej — 
Hușana Huși 4—0 (2—0). Trotusuq Gh, 
Gheorghiu-Dej — Textila Buhuși 4—1: 
(3—0), Oituz T.2. Ocna -r- Cimentul 
Bicaz 1—1 (1—1), Rulmentul Bîriad
— Bradul Roznov 1—0 (0—<0). loco
motiva Adjud — Boțea Bacău 1—0, 
(0—0), Relonul Săvinești — Construc
torul Vaslui 4—0 (2—0).

r'Q I
Pe primele locuri : Relonul Săvi

nești 37 p (56—17), 2. Trotu-Ui Gh. 
Gheorghiu-Dej 33 n (33—18), 3.•-Letca 
Bacău 29 p (38—24)... pe ultimele:; 
15. Foresta Gugești 20 p (31—39), 16.- 
Locomotiva Adjud 15 p (16—55).'

SERIA A lil-a
Portul Brăila — Victoria Floreștl 

1—0 (0—0), Petrolul Berea — Prahova . 
Ploiești 2—o (2—0). Car păți Sinaia — 
Luceafărul Focșani 2—0 (0—0), Olim- . 
pla Rm. Sărat — Carpați Nel>oiu <2—0 
(1—0), Poiana Cîmpina — Chimia ■; 
Brazi 2—0 (2—0), Avîntul Mîneeiu — 
T.R.A. Cîmoina 1—0 (1—0), Chimia
Buzău — Petrolistul Boldești 2—0 
(0—0), Unirea Focșani — Comerțul 
Brăila 3—0 (2—0)

Pe primele locuri î 1. Unirea Foc
sani 39 p (59—23), 2. Poiana Cimnina 
35 p (49—23), 3. I.R.A. Cîmpina 29 p‘ 
(35—21)... pe ultimele • 15. Comerț-ul 
Brăila 19 p (19—43), 16. Carpați Ne- 
hoiu 15 p (27—56).

SERIA A IV-a
Arrubium Măcin — Marina “Manga

lia 2—0 (1—0). T.M.U. Medgidia — Ci
mentul Medgidia 1—0 (1—0). Voința 
Constanta — Btiinta Constanța 1—3 
(0—0). Viitorul Brăila — Chimia Bră
ila 0—1 (0—0). Rapid Fetești — Grani
tul Babadag 1—0 A—0). Dunărea Tul- 
eea — Constructorul Tulcea 2—0 
ro—0). Tehnometal Galati — Ancora 
Galati o—l (0—0). Electrica Constanța
— Pr-rtul Constanta 2—0 (0—0)

Pe primele Jocuri : L Chimia Brăila 
43 p (43—8), 2. Electrica Constanța 
38 n (40—17), 3. Dunărea Tulcea 36 p 
442—10)... „Rimele î 15. C«»nstruc- 
toru) 14 p (17—5^. 16. Arm-
bium Măcin 12 p (20—81).

Triumf București — Voința Bucu
rești 0—1 (0—0), Electronica București
— Flacăra roșie București 0—0. T.M.
București — Tehnometal București 
2—1 (0—1), Sirena București — Azo
tul Slobozia 2—1 (0—1). Sportul
I.C.M.A. Ciorogîrla — Unirea Trico
lor București 3—2 (2—1). Dînatno Slo
bozia — Argeșul Mihăiiești 3—0 
(2—0). Laromet București — Olimpia 
Giurgiu 1—1 (0—0). I.O.R. București
— Șoimii TAROM București 1—1 
(0-1).

Pe primele locuri • 1. Voința Bucu
rești 40 p (53—20), 2. Triumf Bucu
rești 37 p (48—20), 3. T.M. BucUWtl 
37 n (46—20)... pe ultimele • 15. Ar- 
croșuî Mihăilesti 16 p (25—62), 16. 
Sportul Ciorogîrla 12 p (22—r£0).

SERIA A Vl-a
Vitltu-rii Cîmpuliing Muscel — Re

colta stolcănesti 0—1 (0—01, Petrolul 
Tîrgoviste — TextlVstul Pitești 0—1 
<0—-1)., Cetatea Tr. Măgurele — BOVA 
Posioril Vede 1—1 fl—0). Petrolul 
Videle — Răsăritul Caracal 1—0 (1—9). 
C'himia Gă-estl — Cimentul Fieni S—1 
(2—1). Dacia Pitești — Automatica 
Alexandria 2—2 <0—1). Progresul Co
rabia — Chimia Ti'. Măgurele 2—3 
to—I), Unirea Drfigășani — A.R.O. 
Clîmoulung Musoel 4—1 (2—9).

Pe primele locuri : 1. Automatica
Alexandria 34 n (34—24). 2. Chimia 
Tr. Măgwele 32 p (50—29). 3 ROVA 
Roșiorii de Vede 32 p (SO—26)... pe 
ultimele : 15. Cimentul Fioni 21 p 
(32—47). 16. Petrolul Videle 19 p 
(îl-ri40).

- SERIA A Vll-a
Bt&agul reșu Plenlta — Metalul To- 

pleț 5—0 (3—0). știința Petroșani —
Cimentul Tg. Jiu 4—0 (3—0). Petrolul 
Țicleni — F.O.B. Bal$ 1—0 (1—0). Mi
nerul t/uonni — Energia Bovin ari 2—0 
-«Mtn. WWA Drobota Tr. Severin — 
.P.rbgreshl •Strehaia 0—1 (0—0). Victo
ria Gălan- Dunărea Calafat .1—0 
(1—0). C.P.R. Craiova — C.IT. Dro- 
beta Tr, Severin 6—T (3—0). Metalur
gistul Sadu — A.S. Victoria Craiova 
8-M) (1—0).

Pe primele locuri : 1. Victoria Că
lău 35 n (40—23). 2. Minerul Lupeni 
34 n (44—2ăț), 3. Dunărea Calafat 34 
n (34-^19)... pe ultimele : 15. Metalul 
TopTet 21 n (28-^9). 16. Petrolul Tl- 
cleni 11 p (19—56).

SE1IA A VllI-a
Strungul Arad — Unirea Sinnico- 

laul Mare 3—1 (1—0). Unirea Tom
natic — Minerul Moldova Nouă 2—1 
(2—1). Dacia Orășt.ie — Gloria Arad 
1—0 (0—0), CF.R. S’merla — Minerul 
Teliur 2—0 (1—0) C.F.R. Caransebeș
— Minerul Chel ar 1—0 (0-0). Con
structorul Arad — Electromotor Ti
mișoara 2—1 (1—1). A.S. Bocșa — Fur
nirul Tieta 2—0 (1—0). Progresul Ti
misoara — Metalul Oțelu Roșu 3—7 
(9—1).

Pe primele locuri : 1. Minerul ’Moî- 
dovn Nonă 33 n (47—24) 2. Daria
OrăstTe 3? n C17—23), 3. Unirea Totn- 
n^-Hc 34 « *7)... ț>e nHimcle-t 15.
Fuwinu De*'’ n (22—50), 16. Gloria 
Arad 17 p (21—43).

Minerul Bihor — Cimentul Turda 
5—0 (2—0), Tehnoîrig CUM — Recolta 
Salonta 3—1 (0—0), Crișana Sebiș — 
Unirea Alba luîia 2—0 (0—0). Aurul 
Brad — Someșul Beelean 12-40 (7—0), 
Constructorul Alba Iulia — C.I.L. 
Gherla 2—<3 (0—2). Soda Ocna Mureș 
— Dermata Clu.1 2—1 (1—0). Unirea 
Dej — Arieșul Cîmpia Turzii 8—1 
(3—0), Minaur Zlatna — Metalul Aiud 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Unirea Dej 
38 n (69—22), 2. Metalul Aiu<l 37 p 
(55—15), 3. Aurul Br^d 36 n (69—26)... 
pe ultimele : 15. Ariciul Cîmpia Târ
zii 21 n (19—12), IC. Someșul Beclean 
12 p (21—79).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Bihoreana 

Marehita 2—0 (1—0),, Voința Oarei — 
Tonitorul Baia Mare 1—0 (0—0.). Mi
nerul Bala Snrie — C.T.T> Sighetu 
Marmației 2—0 n—0) Gloria Bala 
Mare — Oașul Negrești 1—1 (1—0),
Bradul Viseu — Minerul Băița 2—1 
(2—1). Rabid .Tibou — Minerul Baia 
Borsa 0—0. Măgura Simlenl Silvaniei 
— C.S. Zalău 0—1 (0—0), Victoria Za
lău — Minerul Suncutuș 3—1 (1—0).

Pe primei-» loctirî : 1. Minerul Bala 
Sprie 36 n (48—16). 2. C.S. Zilftu 35 P 
(38—15), 3. Someșul Satu Mare 31 p 
(47—23)... ne ultvmele î 15. Gloria Baia 
Mare 18 p (27—41). 16. Măgura Șimleul 
Silvaniei 18 n (25—53)

SERIA A Xl-a
Avîntul Reghin — Minerul Rbdna 

1—0 (1—0). A.S. Miierooreâ' Chic —
Minerul Bălan 3—0 (1—0), Chimica
Tîrnăvenl — Oltul Sf Gheorghe 1—2 
(1—1). Torestierul Tg Secuiesc — 
Mureșul Tonlita 1—1 (1—0). Unirea 
Sf. Gheervhe — Foresta Bistrița 2—1 
(2t-1), Unirea Cristurii Secuiesc —» 
Viitorul GheorgTdeni 1—0 (1—0). Viito
rul Tg. Mtrres — • Camațn Covasna 
1—0 (1—0). Hehe -Slneeorz Băi — La
cul Ursu Sovata 2—0 .(0—0),

Pe primei»* locuri ♦ 1. Oltul Sf.
Gheorghe 44 n (76—24). 2. Chimica 
Tîrnăvenl 39 n (Ș'l—2D, 3. Unirea Sf. 
Gheorghe 2^ n <51—#9)... pe ultimeleî 
15 Carnati Cov^na *9 n (24—29). 16. 
Hebe Singer»»-* n (22—G7).

SERIA A Xll-a
C.I.L. Bl al — Textila Sebeș 3—0 

(2—0). Precizia Săeele — Chimia Or. 
Victoria 3—0 —0). Tornedn Zărneștl 
— C.F.R SighUonra p— 0 (0—0). Chi
mistul R.m. Vîlcea — Txytrul Brezai 
1—1 (0—1). Crt^s+I fT^r<ia — l.C.LM. 
Brasov 1—0 <n—m. U.p.A. Sibiu —
Metalul Cb^^a 2—1 ^2—0). C.S.U.
Brasov — Textila Csnndte s—0 (1—0).. 
Vitrometan - ru+vi Rm. Vil-
cea 4—0 (1—n'

Pe primele fncv-H • 1. Textila Cis- 
nftdie 32 r» /•><*—**<!>. 2 C.S.U Bra
sov 31 n /«•?—» c.T.M. Brașov 
31 n Z37—?nx . v»- r’*îmrie • 15. Car
nali Mîrc;<ț ?2 *» /*»” —■'•«a !« Oltul Rm. 
Vilcea 19

Reztrlt^t^ • *•'» transmi-e Ue
către *»r*5U,ri voluntari
din localitățile respective.



La atletism juniori

ROMÂNIA-GRECIA114-97 p
Bedrosian un nou

ATENA, 27 (prin telefon). Me
ciul dintre echipele de juniori ale 
Greciei și României, desfășurat pe 
stadionul Karaislcakis, in noctur
nă, s-a încheiat cu un frumos suc
ces al atleților români. Ei au to
talizat 111 p față de cele 97 ale 
gazdelor și au cîștigat 12 probe. 
Cel mai valoros rezultat al între
cerilor l-a realizat Bedros Bedro
sian, 15,75 m la triplusalt — nou 
record republican de juniori (a 
aurit o săritură, depășită, de peste 
16 ml). La 2 000 m obstacole, Bisr 
triceanu conducea cu un avans se
rios, ărătîndu-se capabil de un 
nou record, dar la ultimul obsta
col s-a împiedicat și a căzut, ter- 
minind pe locul secund (5:51.6).

Iată cîteva dintre rezultatele in
dividuale : 100 m : 1. Slav 10,8 ; 2. 
V. Dumitrescu 10,9 ; 200 m : 1.
Dumitrescu 21,9 ; 2. Smuda 22,0, 
1500 ni. : 1. Buruiană 3:54,9 ; 5000 
m : 1. Buruiană 14:48.0 ; 2. Bc-
bereche 14:48,5 ; 10 km marș : 1. 
G. Costâche 44:14,2; 2. C. Costa- 
che 46:25,0 : 2000 m obst. : 1. Voi- 

Judicioasă împrospătare a loturilor reprezentative pentru C.M.

EXPERIENȚA Șl TIHJIĂ AU DETERMINAT 
MĂRUL SUCCESE ALL POPICARILOR ROMANI

record la triplu
cu 5:43,2 : 4x100 m : 1. România 
41,4 ; lungime : T. Vasile 7,55 m ; 
2. Bedrosian 7,35 m ; triplu : 1.
Bedrosian 15,75 m ; înălțime : 1.
Oprea 2,04 m ; 2. Zară 2,04 m ; su
liță : 1. Matei 69,26 m ; ciocan : 1. 
Bindar 59,54 m ; 110 mg : 1. Con- 
stantinos (G) 15,2, 2. Ad. Calimen- 
te 15,3 ; 400 mg : 1. Valdirkas (G) 
53,1; 2. Toboc 54,2; 4x400 m: 1. 
Grecia 3:16,2 ; 2. România 3:16,3 ; 
greutate : 1. Luchidis (G) 15,54 m ; 
2. Preda 14,94 m.

★
La Lublin (Polonia) a avut loc 

un concurs international la care 
au luat parte și cîteva atlete ro
mânce. Mariana Suman a cîștigat 
două probe : 100 m cu 11,7 (cel 
mai bun rezultat românesc al a- 
nului) și 400 m cu 54,2. Pe locul 
secund în această probă s-a clasat 
Lăcrămioara Diaconiuc cu 57,0. 
Olga Ciobanu s-a clasat pe pri
mul loc la 100 mg. — 14,4 și la 
200 m — 25,0. Viorica Neagu a 
cîștigat la 1 500 m în 4:34,2, urma
tă de Tatiana Bălan — 4:39,4.

SPORTIVI ROMÂNI VICTORIOȘI 
LA PLOVDIV SI SOFIA

• Sportivi din 8 țări au luat 
parte la „Regata Plovdiv" Ia caiac- 
canoe. Sportivii români au obținut 
5 victorii : Mihai Zafiu la K1 — 
500 m, Vasile Simiocenco la K1
— 1 000 m, echipajul de K4 — 
1 000 m, Ivan Patzaichin Ia CI
— 1 000 m și perechea Nastasia Ni-

„INTERNAȚIONALELE“

PANATTA ELIMINAT
ROMA, 27. — Surpriză în pri

mul tur al „internaționalelor" de 
tenis ale Italiei : Adriano Panat- 
ta (cap de serie nr. 4) este eli
minat de Ismail El Shafei, la sco
rul de 6—3, 2—6, 1—6 ! în alte

»
chitov — Maria Cosma la K2 — 
500 m fete.

• Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de călărie 
dotat cu „Cupa orașului Sofia". 
Clasica probă pe echipe pentru 
„Marele premiu al națiunilor", a 
revenit formației României.

DE TENIS ALE ITALIEI

DIN PRIMUL TUR!
două partide, A. Metreveli l-a în
vins cu 6—3, 6—4 pe B. Taroczy, 
iar V. Amritraj a dispus cu 6—2,
6— 7, 7—6 de Di Matteo. Primul 
adversar al lui Ilie Năstase va fi 
Martin Mulligan, iar Virginia Ra
ziei va juca împotriva învingă
toarei din partida Kozeluhova — 
Di MassO. D. Hărădău a cedat în 
fața lui B. Phillips Moore cu 6—7,
7— 6, 4—6 ; în schimb Mariana 
Simionescu a învins-o pe Nancy 
Ornstein (S.U.A.) cu 6—3, 6—4. 
De asemenea, Judith Dibar-Gohn 
a dispus de Christinne Janes 
(Anglia) cu 5—7, 7—6, 6—1.

In Marele Premiu-F.I.LT.

NĂSTASE SE APROPIE 

DE PRIMUL LOC
Cu dubla victorie obținută 

la Bournemouth, în campio
natele pe terenuri cu zgură 
ale Angliei, Ilie Năstase in
tră pentru prima oară pe „po
diumul" Marelui Premiu — 
’74. Deși învins de două ori 
în finale (simplu și dublu), 
italianul Bertolucci rămîne 
totuși cu un punctaj deocam
dată superior.

în clasamentul de mai jos 
au fost incluse și rezultatele 
turneului de la Hamburg, pre
cum și cele din ultimele întîl- 
niri pentru Cupa Davis :

1. P. Bertolucci (Italia) S3 p
2. I. Năstase (România) 55 p
3. J. Alexander (Australia) 42 p
4. E. Dibbs (S.U.A.) 40 p

5-7. A. Panatta (Italia) 36 p
C. Barazzuttj (Italia) 36 p
J. Fassbender (R.F.G.) 36 p

8. Ph. Dent (Australia) 32 p
9. H. Plotz (R.F.G.) 30 p

10. R. Case (Australia) 23 p

în această săptămînă se 
dispută campionatele interna
ționale de tenis ale Italiei, 
turneu de cat. A A (80 p).
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DISCUL FAINEI MELNIK
De aproape două decenii, po

picarii români se mențin în 
„triunghiul de vîrf" al marilor 
competiții internaționale. După 
un șir de succese, unul mai 
frumos decît celălalt, la cea de 
a 10-a ediție a campionatele- 
mondiale, găzduite recent de 
•orașul vest-german Eppelheim, 
reprezentativele de popice ale 
țării noastre au triumfat de o 
manieră entuziasmantă, România 
situîndu-se pe primul loc în 
clasamentul pe națiuni cu 2 
medalii de aur, 3 de argint si 
4 de bronz, jumătate din cele 
18 trofee puse în joc.

Fără doar și poate că sînt. 
performante de orestigiu pc 
care nici o tară din lume mi 
le-a înregistrat oină acum în 
acest sport. într-o convorbire 
telefonică, secretarul general al 
F.R.P.. prof. Ladislatt Szocs, ne 
spunea că specialiștii prezent' 
la Eppelheim au fost în unani
mitate impresionați de evo
luția românilor, fiecare între- 
bîndu-se ce anume a gene
rat această... explozie de victo
rii ? Explicația constă, după pă
rerea noastră, în procesul de 
pregătire. în munca de depis
tare și promovare a elementelor 
talentate.. Să ne explicăm.

Echipele naționale care au re
prezentat tara noastră cu doi 
ani în urmă la C.M. de la Split 
au fost împrospătate cu tineri 
care... bateau insistent la porțile 
loturilor republicane și care au 
fost supuși unei atente pregă
tiri. de natură să le înlesnească 
un progres rapid. După mai 
multe trialuri. antrenorul Tibe- 
riu Szemanyi s-a oprit în final 
la cinci băieți, care s-au dove
dit cei mai sîrguincioși și do
tați : Alexandrii Cătineanu, Iu- 
liu Bice, Gh. Dumitrescu, Ion 
Stefucz și Marin Grigore. Doi 
dintre ei, anume Iulîu Bice și 
Alexandru Cătineanu au debu
tat cu acest prilej în formația 
care a devenit campioană a lu
mii.

Aceeași politică sănătoasă de 
creștere a cadrelor de nădejde 
a dus și antrenorul emerit 
Alexandru Andrei cu reprezen
tativa feminină, din care au fă
cut parte junioarele Vasilica 
Pintea și FJisabcta Szilagyi, ca

TELEX • TELEX • TELEX
Turul ciclist al Italiei a programat 
ieri etapa a 11-a, împărțită în două 
semi-etape. Prima (Modena — II 
Ciocco, 163 km) a fost cîștigată de 
Fuente (Spania) în 4h 40:30, iar a 
doua (II Ciocco — Forte del Marmi, 
62 km) de belgianul îlarcu, în lh 
43:23. în clasamentul general con
duce Fuente.
Competiția de tenis de masă de H 
Oklahoma City a programat finalele 
concursurilor pe echipe. La mascu
lin, victoria a revenit formației Sue
diei, care a dispus în finală cu 5—1 
de reprezentativa Japoniei Turneul 

rezervă figurinei o altă debutan
tă la C.M. ; Margareta Bordei. 
Este drept că selecționata țării 
noastre a coborît de pe primul 
loc pe poziția a treia în ierar
hia mondială și din cauza emo
tivității Elisabetei Szilagyi, ca-

Cu cele 925 p.d., Ilie Băiaș și-a 
adus o contribuție importantă la 
cucerirea titlului de echipă cam

pioană a lumii.
re a tras 7 bile în... gol. dar 
mureșanca s-a reabilitat în 
proba de perechi unde. împre
ună cu Margareta Bordei, a 
obținut medalia de argint. Așa
dar, unul din factorii succese
lor românești l-a constituit 
schimbarea din mers a loturi
lor, tinerii asumîndu-și toată 
răspunderea participării la ma
rile confruntări. „A fost, ne de
clara la sosire junioara Vasilica 
Pințea, o arenă grea, cu piste 
moi pe care a trebuit să faci 
uz de întregul arsenal fizic și 
tehnic. Proba pe echipe a în
semnat un... duș rece, fiecare 
dintre noi evoluînd apoi la ade
văratele posibilități".

Cum s-au comportat oamenii 
de bază ai celor două reprezen-

feminin a fost cîștigat de echipa 
Japoniei, învingătoare cu 3—0 în în- 
tîlnirea susținută cu selecționata Sue
diei.
Echipele R.F. Germania și Spaniei 
s-au calificat pentru faza finală a 
campionatului european de polo pe 
apă. care se va desfășura în luna 
august la Viena.
Etapa „Prolog* a turului ciclist al 
Angliei (rezervat rutierilor amatori) 
s-a disputat contracronoraetru indi
vidual și „ a fost cîștigată de olande
zul Roy Schuiten, cronometrat pe 
distanța de 3 km cu timpul de 4:13,08. 

tative ? Ana Petrescu, Elena 
Trandafir, Cornelia Petrușcă, 
Florica Neguțoiu, Iosif Tismă- 
naru, Ilie Băiaș, Petre Purje și 
Gheorghe Silivestru care au 
parcurs principalele etape ale 
afirmării pe plan mondial a 
școlii românești de popice, au 
demonstrat o dăruire admirabi
lă. îndelungata lor activitate, 
marcată acum de un impună
tor palmares, se datorează unei 
excepționale ascensiuni, pentru 
care au muncit fără preget, iu
bind nespus sportul căruia 
i s-au dedicat.

Traian IOANIȚESCU

PREGĂTIRILE PENTRU C.M.
INTRĂ IN FAZA FINALĂ

L22

IAIM74
REPREZENTATIVA BRAZILIEI a 0- 

voluat în R.F.G. la Ludwigshafen, 
unde a întîlnit selecționata regională. 
Campionii mondiali au obținut victo
ria cu 3—2 (2—2), autorii golurilor 
echipei braziliene fiind Rivelino (min. 
8 și 60) și Valdomiro (min. 20). Par
tida a fost urmărită de peste 45 000 
de spectatori. învingătorii au aliniat 
următorul „11“ : Wendell. Z6 Maria* 
Mario Marinho, Perreira. Francisco 
Marinho, Clodoaldo, Rivelino, Paulo 
Cesar, Valdomiro, Leivlnha, Augusto

SELECȚIONATA BULGARIEI- a sus
ținut un joc de verificare la Sofia 
în compania reprezentativei R.P.D. 
Coreene. Fotbaliștii bulgari au obți
nut victoria cu 6—1 (1—0), prin go-

CAMPIONATE, CUPE
UNGARIA (etapa a 29-a) : Honved

— Ferencvaros 2—2 ; Vasas — Uj pești
2— 2; Videoton — Tatabanya 3—1; De
rog — Ralia Eto 1—3.

Clasament : 1. Ujpcstj Dozsa — 42 
p (virtuală campioană); 2. Ferencva- 
ros — 37 p ; 3. Raba Eto — 37 p.

GRECIA : în etapa a 32-a s-au dis
putat numai două partide, restul fi
ind aminate din cauza jocului pe 
care selecționata Greciei îl va susține 
miercuri, la București, cu reprezenta
tiva României. Rezultate : PAOK — 
Panahaiki 1—1; Olympiakos Pireu — 
Larissa 2—1. în urma acestei victorii* 
echipa Olympiakos Pireu și-a asigu
rat titlul de campioană.

BELGIA ; în finala „Cupei", echipa 
Waregem a învins cu scorul de 4—1 
formația Tongres (din divizia secun
dă) și a cucerit trofeul.

CEHOSLOVACIA (etapa a 27-a) 1 
Banik — Skoda 0—1; Inter — Dukla
3— 1; Sparta — Slovan 1—1; Spartak 
Trnava — Lokomotiv Kosice 1—1.

Clasament : 1. Slovan Bratislava — 
33 p; 2. Dukla Praga — 31 p; 3. Ba* 
nik Ostrava — 31 p.

SPANIA (meciuri tur con tind pen
tru optimile de finală ale „Cupei-): 
Olviedo — CF Barcelona 2—3; Las 
Palmas — Real Sociedad 1—0; Murcia
— Saragossa 3—1; Granada — Cas
tellon 2—1; Betis — Real Ma- 
1-1.

DIN NOU PESTE 69 m!
Record mondial

La Leningrad, Faina Melnik 
(U.R.S.S.) a aruncat discul la 
69,02 m. La prăjină Vladimir 
Trofimenko a sărit 5,32 m.

La Hamburg, atletul vest-ger- 
man Bernd Kannenberg a obți
nut un nou record mondial în 
proba de 20 km marș : lh 24:45. 
Alte rezultate : Al Feuerbach 
(S.U.A.) — 21,25 m la greutate ; 
Mike Baxter (Anglia) 28:16,0 pe 
10 000 ; Karl Honz (R.F.G.) 32,8 
pe 300 m.

lurile marcate de Bonev (min. 42. 
72 și 80), Mihailov (min. 48), Panov 
(min. 65) și Borisov (min. 68). La 
meci au asistat peste 30 000 de spec
tatori.

ECHIPA HAITI a jucat CU AZ ’67 
Alkmaar. Formația olandeză a cîști
gat cu scorul de 3—1 (2—0).

LA DJAKARTA : indonezia — Aus
tralia 1—2 (0—0).

FEDERAȚIA ITALIANA a definiti
vat lotul de 22 pentru C.M. : Zoff, 
Albertosi, Castellini (portari); Fac- 
chetti, Burgnich, Bellugi, Spinosi, 
Morini, Sabadini, Wilson (fundași); 
Rivera, Benettl, Mazzola, Capello, 
Causlo, Juliano, Ceoconi (mijlocași); 
Boninsegna, Anastasl, Riva, Chinaglia 
și Pulici (atacanți). La 8 iunie, la 
Viena, echipa Italiei va susține ulti
mul meci de verificare cu Austria.

ANTRENORUL SUEDEZ George 
Aaby Eriksson a comunicat lotul din 
care va fL alcătuită echipa reprezen
tativă a Suediei pentru turneul final. 
Din lot fac parte, printre alții : 
Blomberg. Gustavssbn (portari); An
dersson, Karlsson, Malberg, Cronqvist 
(fundași); Fredriksson, Grahn, Kind- 
vall, Svensson (mijlocași) și Eklund, 
Magnusson. Sandberg, Svensson, Eds
trom și Leif Eriksson (atacanți).

ȘTIRI, REZULTATE
• Programul internațional al săp

tămânii este deosebit de bogat. 
Miercuri (29 mai) : Feyenoord Rot
terdam — Tottenham (finala Cupei 
U.E.F.A., med retur, în prima manșă 
2—2); Elveția — Brazilia; R.D. Ger
mană — Anglia; Ungaria — Iugosla
via; Fiorentina — Argentina. Simbătă 
(1 iunie) : Belgia — Scoția; Bulgaria 
— Anglia; Franța — Brazilia.
• Campioana Spaniei, echipa C.F. 

Barcelona, a susținut un med amical 
în Olanda eu formația PSV Eindho
ven. Fotbaliștii olandezi au obținut 
victoria cu 2—1.
• In semifinalele Turneului 

U.E.F.A. se vor întîlnl miine : Scoția 
cu Bulgaria și Iugoslavia cu Grecia.

• Fotbalul continuă să rămînă 
sportul cel mai popular în R.F. Ger
mania. In sezonul 1973/1974 meciurile

la 20 km marș
în concursul de la Modesto 

(California) la disc — John Po
well (înalt de 1,88 m, cîntărind 
106,5 kg) a realizat 68,08 m, a 
treia performantă mondială din 
toate timpurile, după Silvester 
(68,40 m) și Bruch (68,40 m).

La Tampere, atleții finlandezi 
au obținut unele rezultate bune : 
Hovin-en — 85,92 m la suliță ; 
Yrjolă — 19,74 m la greutate ;
Păviârianta —28:37,4 pe 10.000 m.

HELMUT SCH0N, antrenorul repre
zentativei R.F. Germania, a anunțat 
și el lotul care va evolua la turneul 
final al C.M. : Maier. Nigbur, Kleff 
(portari); Cullmănn, Hdttges, Breit
ner, Beckenbauer, Schwarzenbeck, 
Vogts, Kremers (fundași); Bonhof. 
Flohe, Overath, Netzer, Holzenbein, 
Grabowski, Herzog, Honess, Gerd 
Mtiller, Kapellmann, Heynckes și 
Wimmer (mijlocași și atacanți). După 
cum se vede, din lot face parte 
Giinter Netzer, care activează în pre
zent la formația spaniolă Real Ma
drid. Șapte dintre selecționabili (Bec
kenbauer, Grabowski, Hbtges, Maier, 
Gerd Mtiller. Overath și Vogts) au ju
cat în formația vest-germană la edi
ția anterioară a „Cupei mondiale”, 
desfășurată în Mexic.

WILLIE ORMOND, selecționerul e- 
chipei Scoției. a definitivat lotul : 
Harvey, Allan, Stewart (portari); Jar
dine, Mc.Grain, Schaedler, Donachie, 
Holton, Buchan, Mc Qlueen (fundași); 
Blackley, Hay, Cormack, Bremmer 
(mijlocași); Hutchison. Morgan, Dal
glish, Law, Ford, Jordan, Lorimer, 
Johnstone (atacanți). 12 dintre acești 
jucători activează în echipe din pri« 
ma ligă a campionatului englez.

campionatului vest-german de fotbal 
au fost urmărite de 6 352 992 de spec
tatori, cu 1 300 000 mal mulți decît 
anul trecut. Statisticile consemnează 
o medie de 20 761 de spectatori la 
fiecare med.
• Echipa Juventus din Torino/ 

care în acest an a ocupat locul 2 în 
campionatul italian, va fi pregătită 
în sezonul viitor de antrenorul Carlo 
Parola. Acesta, fost internațional, a 
activat pînă acum la echipa Novara 
(liga a doua). Fostul antrenor al 
echipei Juventus, Cestmir Vycpalek, 
se va ocupa de echipa de juniori a 
clubului.
• în jocul pentru locurile 3—4 din 

cadrul turneului pentru echipe de 
tineret de la Toulon; Cehoslovacia — 
Brazilia 3—2. In finală se vor înțîlni 
Ungaria cu Polonia.
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