
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL DOLJ

Conducătorul partidului și statului 
a fost primit pretutindeni 

cu sentimente de cea mai profundă
dragoste și prețuire

ș ANUL XXX — Nr. 7775 4 PAGINI 30 BANI = Joi 30 mai 1974

CAMPIONATUL BALCANIC DE FOTBAL

ROMÂNIA - GRECIA 3-1 (2-1),
în cursul zilei de miercuri, to

varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român,

„Socialiste România, 
de lucru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C, al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului. Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului.

La 
neasa, 
Emil 
Paul 
Pană, 
Constantinescu. Ion Pățan. Ștefan 
Andrei.

încă din primul moment al 
sirii pe meleagurile doljene, 
varășul Nicolae Ceaușescu a 
primit cu sentimente 
profundă dragoste și 
fierbinte recunoștință 
statornică cu cart se 
progresul neîntrerupt 
de înflorirea tuturor 
rii. Cetățenii municipiului Craiova 
și întregului județ Dolj și-au 
reafirmat cu acest prilej profunda 
satisfacție și mîndrit patriotică 
pentru alegerea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președinte al Republicii So
cialiste România, ca președinte al 
Frontului linitătii Socialiste, cel 
mai larg organism politic, care 
unește în jurul P.C.R. toate for
țele societății noastre, în marea 
operă de edificare a socialismului 
multilateral dezvoltat.

Piinea și 
vin, oferite 
Ceaușescu în 
ospitalitate, buchetele de flori și 
îmbrățișarea emoționantă a pio
nierilor, uralele și ovațiile mulți
mii subliniază încă o dată marea 
bucurie a celor ce trăiesc și mun
cesc pe cuprinsul județului Dolj 
de a se reîntâlni cu conducătorul 
partidului și statului, pe care l-au 
avut de atâtea ori în mijlocul lor. 
Fiecare vizită de lucru a tovară
șului Ceaușescu pe meleagurile 
doljene, ca de altfel în toate ju
dețele tării, a prilejuit un amplu

preșcdintele Republicii 
a efectuat o 

în județul Dolj. 
Nicolae

plecare, pe aeroportul Bă- 
erau prezenfi

Drăgănescu,
Niculescu-Mizil,

Gheorghe Radulescu, Miron

tovarășii 
Janos Fazekas, 

Gheorghe

so- 
to- 

lost 
mai<le cea 

prețuire, de 
pentru grija 
preocupă de 
al patriei, 

județelor ță-

sarea. plosca cu 
tovarășului Nicolae 

semn de caldă

dialog cu oamenii muncii, a dat 
noi impulsuri creatoare activității 
închinate înfăptuirii sarcinilor mo
bilizatoare puse de partid, atestînd 
un adevăr cu putere de simbol — 
unitatea de monolit a întregului 
popor în jurul partidului, a secre
tarului general, participarea di
rectă, nemijlocită a maselor la 
elaborarea și înfăptuirea politicii 
partidului și statului.

Au fost vizitate sistemul de iri
gații Sadova — Corabia, Combina
tul chimic Craiova, Fabrica de a- 
moniac, întreprinderea „Electropu- 
tere“, întreprinderea de mașini a- 
gricole „7 Noiembrie", întreprin
derea de reparații auto și Fabrica 
de confecții din Craiova.

în cursul după-amiezii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a întiinil 
cu activul de partid al județului 
Dolj, prilej de examinare critică 
a stadiului actual al dezvoltării e- 
conomico-sociale a județului, de 
reliefare a realizărilor obținute, ca 
și a aspectelor negative din ac
tivitatea unor unități, a organelor 
și organizațiilor de partid.

După întîlnirea cu activul de 
partid, această vizită se încheie 
în mod semnificativ, printr-o 
mare adunare populară desfășu
rată în Piața Teatrului Național.

întâmpinat cu puternice aplauze, 
cu urale nesfîrșite, a luat cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Locuitorii Craiovei au (inut Bă 
dea acestei vizite de lucru a secre
tarului general și un caracter de 
sărbătoare populară, salutîndu-1 pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
entuziasm, cu urale și ovații. Zeci 
de mii de cetățeni se aflau pe 
străzi sau în unitățile vizi
tate, fluturînd stegulețe, scandînd 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— România". A fost o manifestare 
puternică și elocventă a unității 
poporului nostru în jurul partidu
lui, al conducătorului iubit, o ex
presie fierbinte a hotărîrii una
nime de a urma cu fidelitate în
demnul partidului, de a înfăptui 
minunatul său program de fău
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe 
României.

într-o atmosferă de 
însuflețire, tovarășul 
Ceaușescu și-a luat rămas bun de 
la locuitorii orașului.

pămîntul

puternică 
Nicolae

DUPĂ 0 PARTIDĂ SPECTACULOASĂ
IORDÂNESCU (2), LUCESCU și SARAFIS, autorii golurilor t

In minutul 2, primul gol al meciului : lordănescu reia cu capul balonul 
centrat de Lucescu. Foto : P. ROMOȘAN

Debutul echipei noastre în noul 
Campionat balcanic pentru repre
zentativele A ne-a produs, aseară, 
o dublă satisfacție : mai intîi, vic
torie clară asupra unui adversar 
care, în ultimul timp, s-a făcut 
remarcat în arena internațională 
prin cîleva rezultate apreciabile și 
apoi o bună prestație de ansamblu, 
mai ales în prima repriză, cînd a 
jucat în viteză, cu combinații 
spectaculoase, punctîndu-și acțiu
nile cu numeroase faze la poarta 
adversă, din care merita — chiar 
de la pauză — o detașare netă pe 
tabela de marcaj.

IERI, PE „REPUBLICII",
A DOUA ETAPĂ

A DIVIZIEI NAȚIONALE
DE ATLETISM

© Nu s-a înregistrat nici un rezultat

de valoare internafionalâ
După-amiază calmă pe stadio

nul Republicii. Mai puțin vîn- 
tul, care a suflat în rafale, ade
sea cu peste 4 m pe secundă, 
stânjenind îndeosebi pe sprin
teri. Am așteptat ca suita unor 
rezultate promițătoare în etapa 
de debut a diviziei naționale at
letice, continuată la concursurile 
reDublicane de primăvară (se
niori și juniori) să-și urmeze 
drumul firesc și în această a 
doua etapă a competiției. Dar, 
parcă atleții s-au obișnuit deja 
cu gîndul că formația C.A.U. 
cu greu poate fi întrecută. Unii 
dintre ei. cu evidente posibili
tăți de a încerca măcar corecta
rea recordurilor personale, s-au

Olimpia Cataramă 
și-a realizat ieri 
cel mai bun rezul
tat din acest an, 
aruneînd discul la 

58,06 m.
Foto : D. NEAGU

De altfel, startul echipei noas
tre a fost excelent, minutul 2 a- 
ducînd primul gol : la o impeca
bilă centrare a lui Lucescu, Iordă- 
nescu a plasat balonul in coltul 
porții, cu o lovitură abilă cu 
capul. Autorul golului a fost apoi 
faultat în careu (min. 5). fără ca 
arbitrul să acorde 11 metri, o fază 
similară petrecindu-se și mai târ
ziu (min. 20) cînd din nou infrac
țiunea unui apărător al oaspeților 
asupra aceluiași lordănescu, in su
prafața de pedeapsă, a fost tre
cută cu vederea. Egalarea s-a pro
dus (împotriva cursului jocului !) 
la un contraatac în min. 11, cînd 
Antoniadis a pasat cu capul, late
ral, lui Sarafis, lăsat liber, și a- 
cesta a marcat cu un șut plasat, 
pe jos. la care lorgulescu s-a 
lăsat surprins.

In restul primei reprize, domi
nare a echipei noastre, joc iute, 
variat în atac, laborioasă activi
tate a „trio“-ului de mijloc . Du
mitru — Dinu — lordănescu, ex
celentă prestație în atac a lui Lu
cescu. în afara' golului din min. 32

Stadionul „23 August*4 î teren 
bun ; timp frumos, nocturna ; 
spectatori, aproximativ 40 000. 
Au marcat: IORDÂNESCU (min. 
2 și 32), LUCESCU (min. 85). 
respectiv SARAFIS (min. 11). Ra
port de cornere : 12—6. Raportul 
șuturilor la poarta : 29-5 (pe 
spațiul porții : 16—4).

ROMANIA : lorgulescu 7 (min. 
46 Răducanu 7) — Anghelini 7. 
Antonescu 7, Sameș 6. Hajnal 7 
— Dumitru 8, Dinu 6, lordănescu 
8 — Lucescu 9, Dumitrache 7 
(min. 78 Troî), Kun 7.

GRECIA : Ekonomopoulos —
Pallas, losifidis, Siokos, Syneto- 
poulos — Terzanidi$ (min. 40 A»-
lanidis), Domazos, Kritikopoulos 
(min. 73 Stavropodis) — Inzoglou. 
Antoniadis, Sarafis.

Arbitru : Z. TUKDOGAN (Tur
cia) .

(lordănescu a transformat exce
lent o lovitură liberă de la 20 m), 
echipa României a mai avut două

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

DECLARAȚII DUPĂ JOC
VALENTIN STA- 

NESCU : „Joc foarte 
dificil. Sînt mulțumit 
de modul cum jucă
torii noștri au făcut 
față la efort. Dacă ad
versarii n-ar fi uzat 
de durități, sînt sigur 
că puteam cîștiga la o 
diferență mai catego
rică".

LUCESCU : „Am
crezut să vom întâlni 
un partener cu care 
să ne măsurăm forțele 
în mod sportiv. Din 
păcate, n-a fost așa...

Arbitrul a scăpat jo
cul di.n mînă și ne-a 
și dezavantajat, ne- 
acordîndu-ne două pe- 
nalty-uri clare".

IORGULESCU: ..Pri
ma mea evoluție 
echipa națională 
București nu a 
lipsită de emoții. La 
golul primit am fost 
mascat de Antonescu 
și nu am mai putut 
intui direcția mingii".

DINU : „Jucătorii 
s-au resimțit de pe 
urma eforturilor de-

în 
la 

fost

puse în campionat. 
Oaspeții au venit la 
București numai pen
tru rezultat".

ANTONESCU: „Noi. 
apărătorii, am început 
meciul oarecum ti
morați datorită fizi
cului impresionant al 
lui Antoniadis. I’e 
parcurs, însă, ne-am 
revenit După numărul 
de ocazii, puteam cîș
tiga la o diferență 
mult mai mare".

(Continuare în pag. 
a 4-a)

complăcut în atmosfera de me
diocritate generală, astfel că la 
finele primei reuniuni nu am 
putut reține nici un rezultat de 
valoare internațională.

Spectacolul trenanț, obositor

pe alocuri, nu a putut fi salvat 
nici de cursa solitară a lui Gh.

Adrian VASILIU
VI. MORARU

(Continuare în pu<j. a 4 a)

Alte rezultate ale echipelor noastre, ieri, în jocuri in
ternaționale :

9 București : ROMÂNIA (tineret) 
CIA (Brazilia), 3—O (0—0).

• Bacău : SPORT CLUB
2—0 (1—0)

Citiți cronicile în pagina a 4-a.

F. C. GALI-

BOLU SPOR (Turcia)



Mîine, la G'irasj și in Mun cipiul Gh. Gheorghiu-Dej

parcursul

‘LA TULCEA

anului

Și
Zebil și Enisala (co

și altele, au în

f

0 EXPERIENȚA REUȘITA
Din această primăvară, asocia

ția sportivă „Delta" din Tulcea, în 
care trebuiau să activeze saiariați 
din peste 30 de unități, reprezin
tă doar Consiliul popular. Toate 
celelalte unități și-au constituit 
asociații sportive proprii. Așa s-au 
născut „Constructorul". „Electro
nul", „Sănătatea". „Proiectantul", 
„Dunărea". „Marmora" etc. etc. Ce 
a determinat limitarea sferei de 
acțiune a „Deltei" și crearea tu
turor acestor noi asociații sporti
ve ? Răspunsul la întrebare l-am 
primit din partea tovarășului Ion 
Olaru, prim - vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Tulcea.

„înființată pentru a da mai mare 
greutate activității sportive pe an
samblul orașului, „Delta" și-a con
centrat atenția asupra fotbalului, 
neglijînd in bună măsură sportul 
de masă. Bineînțeles, situația crea
tă nu putea să dăinuie. Pentru 
fotbal și caiac-canoe a fost consti
tuit Clubul sportiv municipal iar 
întreprinderile si instituțiile tulce
ne au optat pentru soluția de a 
activa pe linie de sport în cadrul 
unor asociații sportive proprii. 
Rezultatul acestor operațiuni a 
fost acela că, în mai puțin de 
două luni, la noi în Tulcea, s-au 
organizat mai multe crosuri și ac
țiuni sportive de masă decît au 
avut loc pe tot 
trecut".

De adevărul 
vicepreședintelui 
să ne convingem vizitind 
dintre unitățile sportive nou con
stituite. Iată ce am aflat, de pil
dă. Ia „Electronul" (asociația spor-

afirmațiilor 
C.J.E.F.S.

prim- 
aveam 
citeva

ti vă a salariat) lor
20 aprilie, de la ședința d 
stituire, 
lariații 
membri 
tă două 
gătit un 
tica Ia locul de muncă, acțiune ce 
va fi inaugurată în curînd ; s-au 
strîns 1500 kg fier vechi din va
lorificarea căruia se va crea un 
fond necesar achiziționării de ma
teriale și echipament sportiv. Iată 
doar cîteva dintre frumoasele ac
țiuni întreprinse la „Electronul", 
în asemenea condiții și ținînd 
seama că acțiuni similare au loc 
în această perioadă în alte asocia
ții sportive din orașul Tulcea, sîn- 
tem convinși că nu va trece mult 
și activitatea sportivă de masă 
din această parte a tării va cu
noaște un puternic reviriment.

De altfel. în susținerea opiniei 
noastre vine și măsura înființării 
unor noi asociații sportive sătești. 
Sate aflate la distanțe mai mari 
de centrele de comună, ca de 
pildă Cataloi (comuna Frecăței), 
Războieni și Corugea (comuna 
Casimcea). “ 
muna Sarichioi) 
prezent asociații sportive proprii, 
iar faptul a sitmulat, intr-un mod 
considerabil activitatea sportivă 
din aceste așezări. în această pri
vință, experiența reușită in jude
țul Tulcea 
exemplu 
vitatea 
ale tării.

oa

CONFERINȚA 
CLUBULUI

I

METALUL
j

ÎNCEP turneele finale CA MPIOI
P.T.T.R.). Din 

con- 
peste 50 la sută dintre sa- 
întreprinderii au devenit 

ai asociației ; au luat fiin- 
echipe de volei : este pre- 
instructor pentru gimnas-

constitui unpoate
de urmat și pentru acti- 
sportivă din alte județe

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

DE LA EDUCAȚIA FIZICA
SPRE ACTIVITATEA DE

Lucrările recentei 
dare de seamă și 
bulul Metalul au subliniat o serie 
de succese cu care reprezentanții 
săi au contribuit la sporirea presti
giului sportiv al țării. Pregătin- 
du-se la un nivel mai ridicat, 
sportivii metalurgiști au cucerit în 
1973 o medalie de aur și două de 
bronz în competițiile continentale 
și alte 14 medalii în cele balca
nice.

Discuțiile purtate au subliniat 
buna orientare a clubului spre dis
ciplinele olimpice și tendințele de 
a-și îndrepta întreaga atenție spre 
elementele cu certă perspecitvă. O 
serie de propuneri exprimate de 
patricipanti au reliefat însă și po
sibilități ample de îmbunătățire a 
bilanțului în raport cu obiectivele 
pe care consiliul clubului și le-a 
propus pentru J.O. de Ia Mont
real : 8 sportivi în lotul reprezen
tativ, adică dublul contribuției 
pentru Olimpiada din 1972.

„Ani de zile — spunea antre
norul Ilie Gheorghe, ne-am mul
țumii cu faptul că echipa noastră 
tie lupte se clasa printre fruntașe, 
în ultima vreme, preocupările 
noastre s-au îndreptat spre cîțiva 
tineri cu mari perspective, care 
vizează lotul olimpic". Vorbind 
despre preocupările secției de box. 
antrenorul Iordan Stoianovici afir
ma că rezultatele actuale 6int mai

Conferințe de 
alegeri a clu-

slabe ca în trecutul apropiat. „Am 
păstrat in lot boxeri plafonați, 
scăpind din vedere perspectiva. Va 
trebui să ne revizuim radical op
tica in pregătire". Coordonatorul 
secției de atletism, Șilviu Dumi
trescu, își exprima convingerea că 
numai printr-o testare continuă a 
elevilor din școli (colectivul de 
antrenori a verificat posibilitățile 
a peste 30 000 de școlari. în ultimii 
8 ani), în primul rind a celor de 
la Grupul școlar profesional pa
tronat de Uzina „23 August", aler
gătorii metalurgiști se vor 
ma și în viitor la un nivel 
national.

Pornind de la faptul că 
nile consiliului cuprind și 
te legate de educația fizică 
selor largi de saiariați ai 
tov. Gh. Buruc, erou al muncii so
cialiste, șef de echipă la secția lo- 
comotive-montaj, iși manifesta ne
mulțumirea față de starea în care 
se află actualmente baza sportivă 
a clubului. „Va trebui să ’ facem 
eforturi pentru a pune la dispo
ziție miilor de muncitori, copiilor 
lor, un stadion 
spre practicarea 
exercițiului 
ciontă folosire 
fente, acest vis 
realitate. Abia 
norii din secții 
unei depistări mai lesnicioase a ti-

af'ir- 
inter-

sarci- 
aspec- 
a ma- 
Uzinei,

care să-i atragă 
sistematică a 

fizic. Cu o mai efi- 
a fondurilor exis- 
s-ar transforma în 
după aceea, antre- 

vor avea prilejul

REZULTATELE „CUPEI DE PRIMAVARA" 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

întrecerile „Cupei de primăvară- — turneele individuale ale campionatului re
publican pe echipe la greco-romane — s-au soldat cu următoarele rezultate :
BACAU — Competiția, disputată 

timp de trei zile, a oferit multe me
ciuri spectaculoase, unele formații 
din grupa I avînd o comportare 
foarte bună, ca de pildă Steaua. Du
nărea Galați, Delta Tulcea și Iprofil 
Rădăuți. Iată ciștigătorii : cat. 48 ‘ 
— FI. Gherglie (Steaua). 52 kg — 
Turcu (A.S.A. Bacău), 57 kg — 
Cîrneanu (Dunărea Galați), 62 kg 
St. Rusu (Iprofil Rădăuți), 68 kg 
D. Popa (Delta Tulcea), 74 kg — Gh. 
Petre (Steaua), 82 kg — V. Prențiu 
(Steaua), 90 kg — D. Manea (Delta 
Tulcea), 100 kg — A. Savtovschi (Du
nărea Galați), +100 kg — A. Bucov 
(Delta Tulcea). Clasament general: 
1. Steaua 74 p, 2—3. Dunărea Galați 
șl Iprofil Rădăuți cite 56 p, 4. A.SA 
Bacău 54 p, 5. Delta Tulcea 50 p, 6. 
Farul Constanța 49 p, 7. Metalul 
București 47 p, 8. Nicotină Iași 36 p, 
9. C.S. Botoșani 25 p.

I IANCU, coresp.

kg
C. 
L*.

TG. MUREȘ. — Echipele din grupa 
a n-a au oferit reuniuni de bun ni
vel tehnic, fără surprize de proporții, 
cu toate că V. Dollpschi, ca și la fi
nalele „naționalelor", a trebuit să se 
mulțumească cu locul secund în cla
samentul categoriei grea Pe primele 
locuri, la cele 10 categorii s-au cla
sat următorii : A. Tănase (Dinamo 
Buc.), I. GySngyosi, Al. Szabo (ambii 
de la Crișul Oradea), C. lonescu (Di
namo Buc.), T. Horvath (Vulturii Lu
goj), G. Ciubotaru (Dinamo Buc.), M. 
Gali (Mureșul Tg. Mureș), V. Fodor- 
pataki (Dinamo ~ j.
(Vulturii Lugoj), R. Codreanu (C.S. 
Arad). Clasament general .
București S6 p. 2. A.S.A. Cluj 60 p, 
3. Vulturii textila Lugoj 53 p. 4. Cri
șul Oradea 49 p. 5. C.F.R Timișoara 
47 p, 6. C.S.M. Reșița 46 p, 7. C.S. 
Arad 45 p, 8. Mureșul Tg. Mureș 43 
p, 9. Constructorul Marghita 39 p.

I. PAUȘ. coresp.

I. Bender

1. Dinamo

LOTUL DE CAIAC-CANOE (tinerel)
VA PARTICIPA LA REGATA DE LA JITOMIR

Latul republican de tineret, va participa la sfîrșitul
regata internațională de l_ *'' _________ _________________
le numără caiaciștii V. Dtba șl N. Simionenco, ca iaci stele* Agcfia Orîov șl 
Victoria Denesiuc, canoiștîi G. Nichiforov, Ștefan și Simion Nemeș. Lotul este 
xondus de antrenorul Aurel Vernescu.

. - ,__  acestei saotămîni !a
la Jitomir (U.R.S.S.). Printre cei care fac deplasarea

Fază din jocul „U“ Bucu
rești—l.E.F.S. Aruncă la 
poartă Lidia Scorțescu 
(„U").

Foto : Dragoș NEAGU

A TINERETULUI
PERFORMANTĂ

norilor talcntați, care să cinstească 
sportul metalurgist". La aceeași 
idee a subscris și tov. Nicolae Po
pescu. șeful secției utilaj tehnolo
gic din Uzină. „Avem la dispo
ziție un lac frumos. Există și ca
notoare talentate cu care ne min- 
drim. Trebuie să ne gindim însă 
permanent la „schimbul de mîine".

Noului consiliu ales (președinte 
Savu Spătarii, vicepreședinți — Ni
colae Ivănescu și Simion Nicu- 
lcscu) îi revine așadar, ca o sar
cină de bază, o mai bună îmbi
nare a activității sportive 
cu cea de performantă, 
judicioasă organizare și 
nală folosire a condițiilor 
te, căutind forme 
pentru a angrena 
regulată a exercițiului fizic cit
mai mulți tineri muncitori, acor- 
dînd toată atenția unei selecții
eficiente și procesului de instrui
re la cel mai înalt nivel, repre
zentanții clubului vor înscrie și 
in viitor noi succese de prestigiu 
în palmaresul sportivilor meta
lurgiști.

de masă
Printr-o 

o rațio- 
existen- 

cit mai variate 
în practicarea

Adrien VASILIU
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ALE CAMPIONATELOR DE HANDBAL
La Călărași și în Muni

cipiul Gh. Gheorghiu-Dej 
încep mîine turneele fi
nale ale campionatelor na
ționale de handbal divizia 
A. La băieți. în cursa pen
tru titlu se află formațiile 
Steaua, 
Minaur 
tehnica 
evitarea

Cluj. 
„U"

Dinamo București, 
Baia Mare și Poli- 
Tiniișaara (pentru 
retrogradării luntă

A.S.A. Tg. Mu- 
București . și

„U" 
reș, 
C.S.M. Reșița), iar la fete 
I.E.F.S., ' 
ntișoara.
București 
huși 
supraviețuire în 
A : Rulmentul
C.S.M. Sibiu, Mureșul Tg. 
Mureș și Constructorul 
Timișoara)

LOTURILE ARBITRILOR
Conducerea partidelor pro

gramate în cele 4 turnee finale 
va fi asigurata dP următoarele 
loturi de „cavaleri 
lui" ;

Municipiul Gh.
Curelea.

jhian M. Marin P, Radvany, 
M. Grebenișan, Gb. Ivănoiu, 
M. Gros-u, D. Gherghișan, 
Drăgan, vi. Cojocaru, I. 
li iile seu.

Călărași : Al. Popescu, 
Mateescu. V Iepure, N. 
ghețiu. Ch. Lungu. I 
ner, C. CUpățină. R. 
Tr. Ene. I. Dumitrescu, Dan 
loneseu, I. Grigoriu.

Surprinde, desigur, 
d.? pe aceste liste a 
ților arbitri 
Pahtelie CirUgeanu, 
au condus partide la

C. 
Mi-

Gh.
Ma-

. Bosch-
Iaman li,

Ti-Universitatea 
Universitatea 

! și Textila Bu- 
(în turneul pentru 

divizia 
Brașov,

.absența 
cunoseu- 

Vasile Sidea și 
cel care 

_ ________ _______ .„ recenta 
ediție a campionatului ’ mon
dial de handbal masculin. Me
ciurile din turneele finale sînt 
pentru el prea grele sau prea 
ușoare ?

CAMPIOANELE

ai Iluieru-

Gheorghiu -
V. Pelen-

Titlurile da campioane ale 
României la handbal in 7 au 
fost cucerite de următoarele 
echipe (le inserăm sub actua
lele lor denumiri) :

Băieți : STEAUA (1963, 1967, 
1968. 1909. 1970, 1971. 1972, 1973): 
DINAMO BUCUREȘTI
I960. 1961. 1062. 1964. 1965, I960) ;

Fete : UNIVERSITATEA
BUCUREȘTI (1960. 1935. 1971)1 
UNIVERSITATEA TIMIȘOA” ' 
(1964, 1066, MW, tnn», 1970, 
1972) și I.E.F.S. (1973).

(195»,

în campionatul 

de rugby

în campionatul 
s-au desfășurat 
XlX-a. Un rezultat 
lat s-a înregistrat la Bîrlad, 
Rulmentul a terminat la egalitate cu 
Grivița Roșie, reechilibrînd situația 
în fruntea clasamentului. Notăm, de 
asemenea, și diferențele apreciabile de 
scor consemnate în partidele Farul — 
Vulcan, Știința — Chimia și Steaua — 
Politehnica.

diviziei A de rugby 
partidele etapei a 

mai puțin scon- 
unde

în centrul disputelor s-a situat con
fruntarea dintre echipele Dinamo și 
Universitatea Timișoara, formalii a- 
flate în partea superioară a clasa
mentului. Meciul nu a ofUrit, însă, 
ma’ nimic (sau aproape mai nimic), 
ambele garnituri practicînd un joc 
confuz — cu deosebire în prima 
repriză —, cu excesiv de multe lo
vituri de picior, în detrimentul unor 
acțiuni combinative de mat mare e- 
ficiență și spectaculozitate, cu nu
meroase greșeli de tehnică individua
lă. Apreciem, totuși, că studenții ti
mișoreni au avut un plus (minim) d-e 
luciditate și superioritate, care 
îngăduit să fite mai penetranți 
atac, în special atunci cînd au 
fășurat acțiunile pe trei sferturi, 
dem, însă, că 
mai conform 
echipe, dacă 
opus arbitrul 
la scorul de 
min. 47 pentru 
— min. 60, au transformat cîfci 
vitură de pedeapsă). în min. 
sat nesancționat un evident 
și trei obstrucții consecutiv^ 
jucătorilor timișoreni. Aceștia 
reușit să profite 
la 1—2 m d.e butul dtnam-ovisț — și 
să înscrie o încercare prin Trnyancev. 
transformată de Dtiță. Cu 2 min. îna
inte de final. Dinamo a redus din 
handicap. AIrtea mareînd o încercare 
pe

tida încheindu-se cu rezultatul de 
9—7 (0—0) în favoarea Universități.

Emanuel FĂNTÂNEANU
RULMENTUL BÎRLAD — GRIVÎȚA 

ROȘIE 0—0. Partidă cu acțiuni spec
taculoase, practicate de ambele 
chipe. A arbitrat V

(fî. SOLOMON—coresp. județean)
STEAUA — POLITEHNICA ------

48—15 (22—0). Meci la discreția 
del or, care s-au impus fără 
cultate. (N. tOKACEK—coresp)

GLORIA AGRONOMIA CLUJ

Cișmaș.
e-

IAȘI 
gaz- 
difi-

ROMAN! 
COMPETl- 

sfîrșitul a- 
d intre ce» 

vor

CANOTAJ schifiștii 
LA STARTUL UNOR NOI 
ȚII INTERNAȚIONALE. La 
acestei sâptămîni, cițiva 
mai valoroși canotori români
participa la două competiții interna
ționale de anvergură. La „Regata 
Moscova* se deplasează un lot de 
20 de sportivi; printre ca^e Cornelia 
Neacșu, Elena Gawluk, Marilena 
Ghițâ, George Mereuță și Toma Con
stantin, în timp ce la „Regata Man
heim" $R,F, Germania) participă cîte- 
vâ echipaje de elita, cum sînt cele 
masculine de 2 f.c. (Ilie Oanță-Dumi- 
tru Grumezescu), 24-1 (Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura + L. Lovrenschi) și 
4 f.c. (P. Papp, Z. Pop, A. Mitarcă, 
Fr. Papp), precum ș! cel feminin de 
4-Ț-1 vîsle (Teodora Botcu, Marioara 
Singiorxon, Ioana Tudoran, Elisabeta 
Lazâr + Maria Ghiațâ).

CĂLĂRIE CAMPIONATUL RE
PUBLICAN DE DRESAJ Șl OBSTA
COLE. Pe baza hipică din „Parcul 
poporului* din Craiova s-o dat star
tul în prima etapă a campionatului 
republican de dresaj și obstacole, la 
care tint prezenți reprezentanți de la 
cluburile Dinamo, Steaua, Petrolul, 
Ploiești, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Craio
va, A.S.A. Cluj și Mondial Lugoj. 
Prima zl a fost rezervată unei probe 
de calificare, fa care ou participat 
18 călăreți juniori, toți trecînd cu 
succes această probă. întrecerile con
tinuă cu proba de obstacole cat. 
semiușoară și obstacole „juniori 16 
ani". (ȘT. GURGUI - coresp. jude
țean).

CICLISM LOTUL DE JUNIORI 
ÎN R.D.G. între 31 mai — 2 iunie se 
desfășoară în R.D.G. o importantă 
competiție pentru rutierii juniori, in- 
tituîată, sugestiv, „Așii viitorului". La 
startul întrecerilor (circuit 45 km. bloc 
136 km șl contratimp individual 20 
km) vor fî prezenți și tinerii noștri 
alergători Dumitru Fotin, Octavian 
Teren ti, ionel Maja, Alexandru Vlâs-
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ATENA, 29 (prin 
Reprezentativele de 
României au debutat 
competiție oficială a 
campionatele balcanice,
care s-au pregătit intens 
tima vreme, mai ales că 
deținătoarele titlului. Lot 
culin, antrenat de Aurel 
are în componenta sa pe 
IJdișteanu Wiliam S< 
Cornel Oros, Laurențiu 
noiu, Gyula Bartha. 
Arbuzov. Teofi] Chiș, Co

CONCIRSUI HI I

Al /1MNȘJH 0» SPOll

Cea de a patra ediție a 
petiției de tir la pistol ci 
comprimat înt.-v-ere des 
^^jst.llor sportivi, se va 
^^^șmîine. ia pol 
nari, de la ora 13. Conc 
organizat sub egida fede 
noastre de specialitate est 
lat cu diverse premii.

18—6 (9—6). întîlnirc frumoas 
nată de bucureșteni. A cor 
Viting. (O. GUTA—coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
30—13 (14—10). Joc foarte sls 
toria gazdelor. de$i la un set 
este neconcludentă. (C, POPA 
județean)

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
NĂVODARI 67—0 (25—0)1! Fă 
garnitură, oaspeții n-au opus 
fel de rezistență, 
coresp.)

un scor egal ar Ii 
cu evoluția celor două 
la aceasta nu s-ar fl 
Drago? Grigorescu, care

3—3 (ne rind Duț5 — 
,U" și. respectiv, Nlca 

o lo
ri lă- 

.înainte" 
ale 
au 

faza s-a petrecut

care Nica nu a transformat-o, par-

■ BflflflflflflBflfl
teru și Marian Tuluc. Antrenorul echi
pei este Mihail Simion. Menționăm 
că această competiție constituie unul 
dintre ultimele mari examene înaintea 
„Cupei Prietenia" și C.E.

HANDBAL DIVIZIA B, rezultate-o 
ultima etapă. FEMI- 
Progresul București - 

Tomistex 
Buzău 15—10 

_ ,1 — Constructorul 
(6—4), Voința Craiova 

etrucții 9-11 (6—6), Vul-
— Voința București 13—7

înregistrate în 
NIN, Seria I :
Știința Bacău 13-7 (11-3), 
Constanța — Gloria But

lăți(6-5), Voința 
București 11—9 ,
- CSU Construcții 9-11 (6-6)
tarii Ploiești • 
(6—4) I; Seria a ll-a : Oltul Sf.

Rășcanu (Universitatea) lansează un nou atac pentru echi 
dar va fi blocat de jucătorii dinamoviști. Foto : Paul ROM(
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LUPTE EDIȚIA A ll-A a CAMPIO
NATELOR ----------------- ----------------
care s-au

ȘCOLILOR
confruntot 7 echipe, s-a 

disputat la Constanța, lată noii cam
pioni : cat. 48 kg — 1. Dumitru, 52 
kg — D. Tache, 57 k; “ ‘ 
de la — ' 
(Cluj), 
74 kg
- M.
(ambii 
C. Crăciun, +100 kg 
(ambii de la Timișoara). Clasament 
general : 1. Șc. sp. Viitorul Cluj 55 
p (antrenor, prof. G. Urlu), 2. Șc. 
sp. Constanța 58 p, 3. Șc. sp. nr.
3 Galați 54 p. (N. TEODORESCU -

SPORTIVE, la

:g - C. loan (toți 
Galați). 62 kg - O. Ionel 
68 kg — S. Carol (Timișoara). 

— M. Petrica (Ploiești', 82 kg 
Dcnuț, 90 kg — S. Marin 
de la Constanța), 100 kg - 

...............................  ) - D. Mihal

POPICE ÎNTRECERI inter 
ȚIONALE. O serie de sportivi b 
reșteni împreună cu jucătorii ech 
masculine * „Buna" Halle și-au di 
tat întiietatea într-un turneu in< 
dual. Clasamentul : 1. Marin Gric 
(Rapid) 889 pd, 2. D. Husung 
3. K. Meissner 863 (ambii de 
„Buna" Halle). Echipe feminine 
oaspeților a întîînit Io Giurgiu for 
ția locală Cetatea de cai» dis 
cu 2 448 - 2338 p.d.

RADIOAMATORISM Pede
rile împădurite din împrejurimile str 
nit balneare Monteoru (Buzău), î

Gheorghe — Constructorul Baia Male 
16-12 (5-4). Teba Arad - Texti.fe 
Sebeș 14—11 (5—5), CIL Drobet^ Tr.
Severin — Voința Sighișoara 10—9 
(4-5) I, Cluj - Sparta Mediaș
9—11 (4—4) I, Guban Timișoara - Ni- 
tramonia Făgăraș 12—13 (8—6); MAS
CULIN, Seria I : CAROM - Rapid 
București 23—12 (13-5), CSU Suceava 
- CS Pitești 25-14 (10-10), Voința
București — Rafinăria Teleajen 14-11 
(8—5), Știința Bacău — Comerțul Con
stanța 0—6; Seria a ll-a : Știința 
Petroșani — Banatul Timișoara 17—11 
(7—6), Constructorul Oradea — Ști
ința Lovrin 14—12 (7-6), Metalul Cop- 
șa Mică - Gloria Arad 21-17 (9-4), 
Tractorul Brașov — Timișul Lugoj 17—9 
(9—5), Nitramonia Făgăraș — Univer
sitatea Craiova 17-22 (9-11). în urma 
acestor rezultate, promovatele în di
vizia A sînt : Progresul București și 
Sparta Mediaș — la feminin, CAROM 
Gh. Gheorghiu-Dej și Universitatea 
Craiova — la masculin.

coresp.). • In sala Casei de cul
tură din Sinaia a avut loc Intilnirea 
internațională amicală de lupte gre
co-romane dintre combinata Carpați 
Sinaia — Petrolul Ploiești și Selecțio
nata Algeriei, partidă încheiată la 
egalitate, 6—6. Din combinata praho
veana foarte bine s-au comportat 
D. Fîșie (cat. 48 kg — Sinaia), NL 
Virgil (cat. 63 kg — Ploiești) și E. 
Naghi (cat. 74 kg — Sinaia), care 
au obținut victorii prin tuș. (A. VA- 
SILESCU — coresp).

POLO IN ETAPA A DOUA 
pionatului 
înregistrat 
l.E.F.S. — r*iureșui ig. mure; iu—i ; 
Crișul Oradea — Petrolul Ploiești 6-1; 
Progresul Oradea — Unirea Arad 4—6. 
Clasament -

P
4.
0

a cam- 
divizionar A (seria B) s-au 

următoarele rezultate : 
Mureșul Tg. Mureș 10-1 ;

■ BBHBflBBflflS

Crișul 4 
(10-10), 
Progresul 
(5-19).

fl ■ ■ ■

1. l.E.F.S. 2 p (18-4), 
(10-1), 3. Petrolul 2 
Unirea 2 p (9-12), 

p (4-10), 6. Mureșul 0

B B B B ■ B B

2. 
P
5.
P

B

disputat întrecerile radioamatorilor 
cadrul concursului republican „Ci 
Eliberării". La cele două probe 
unde scurte (80 m) șl unde uitrasi 
te (2 m) - s-au prexentat 150 
concurenți - seniori și senioare, 
nîori și junioare. Minutele consum 
și numărul „vulpilor" descoperite 
stat la baza întocmirii clasament! 
respective. Trofeul pus în joc a 
ciștîgat do radioamatorii județi 
Bihor, lată cîștigătorii : unde set 
(80 m), seniori : I. Mierluț (Bih< 
senioare : Irma Boer (Bihor), junii 
M. Papp (Bihor), junioare : Gabri 
Neaga (Prahova); undo ultrasci 
(2 m), seniori : I. Mierluț (Bih< 
senioare: Doina Fărcaș (Maramurr 
juniori : Gh. Nae (Buzău), junioa 
Mariana Opriș (Maramureș).

SCRIMĂ CAMPIONATELE 
PUBLICANE 
lă sîmbâto

INDIVIDUALE program 
și duminica in seda f

B B B B » fl B B B fl I



A ATENA AU ÎNCEPUT
OHA TELE BALCANICE BE VOLEI

telefon), 
volei ale 
în prima 
sezonului, 

pentru

prin 
de 
itat 

a
anice,
intens, în lil

ies că ele sînt 
ui. Lotul mas
ted IJrăgan, 
sa pe Gabriel 

n Schreiber, 
rențiu Durai 
rtha. Adrian 
liș. Constantin

De vorbă cu prot.

SPOIH1V!

diție a com- 
>istol cu aer 
>re deschisă 
, se va dis- 
iligonul Tu

li. Concursul 
la federației 
late este do-

frumoasă, domi- 
i A condus Th.
resp.)
A — VULCAN 
arte slab, vic- 

un scor sever, 
POPA—-coresp.

QI — CIIIMIA
0)î! Fără prima 
iu onus nici un 
n. NEAGOE —

t echipa sa,
ROMOȘAN

■
INTERNA- 

lortivi bucu- 
lorii echipei 
și-au dispu- 
Irneu indivi- 
prin Grigore 
[Husung 869 
ribii de la 
[feminina a 
lirglu forme» 
11» er distwiw

M Pe dealu-
Imile stațiu- 
râu), s-au

paterilor din 
lan „Cupa 
p probe — 
|e ultrascur- 
Itat 150 de 
pnioare, ju- 
! consumate 
boperite au 
psamentelor 

joc a fost 
ii județului 
unde scurte 
Buț (Bihor), 
br), juniori: 
I: Gabriela 
I ultrascurte 
luț (Bihor), 
Maramureș), 
I, junioare: 
b).

Jele 
iprogramea- 
n soia Fio-

RE-

Chi.igo’, Stelian Peneiulescu, Ma
rian Păușesou. Constantin Stere 
și Mircea Tutovan. Toți specia
liștii prezenți aici apreciază că 
echipa României este favorită. 
Ea are ca principală contracan
didată la primul loc formația 
Bulgariei, care se află. însă. în- 
tr-o perioadă de schimbare a lo
tului. ceea ce nu o mai face la 
fel de redutabilă ca în anii tre- 
cuti. în întrecerea feminina, 
partida dintre reprezentativele 

României și Bulgariei va avea 
un cuvînt hotărî tor în d.esem- 

i narea noii campioane. Antrenorul 
Sandy Chiriță are. la dispoziție la 
Atena următorul lot : Eugenia 
Rebac. Constanța Răiășoiu, Ro- 
dica Cilibiu, Mai ia Cengher, Vie* 
toria Baneiu. Paula Cazangiu, 
Marcela Pripăș, Emilia Cernega. 
Florentina Itu, Uliana Pașca.

Mariana Ioncscu și Carmen I’uin
Primele adversare ale forma

țiilor noastre au fost reprezen
tativele Iugoslaviei, la masculin 
și Bulgariei, la feminin. Băieții 
au evoluat în sala „21 Aprilie", 
situată în cartierul Nikea, izr 
fetele în sala „Sporting", urmînd 
ca joi să întîlnească formațiile 
Greciei la masculin, respectiv Iu
goslaviei.

In meciul dintre echipele re
prezentative masculine ale Ro
mâniei și Iugoslaviei, voleiba
liștii noștri s-au impus cu 3—1 
(—12, 13, 8. 8), cîștigînd chiar 
mai lejer decît arată scorul. 
Alte rezultate . Bulgaria—Greeia 
(m) 3—1 ; Iugoslavia—Greeia (f) 
3—0 ; Partida România—Bulga
ria (f) a început aproape de 
miezul nopții.

I
I
I
!
I
I

INEFICACITATEA ATACULUI
w

0 „CARENȚA CRONICA
A ECHIPEI NOASTRE

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA DE CANOE
J >

VA MILITA

comisiei

I
!

PENTRU SPORIREA
DE PROBE LA J.O.!
NICOLAE NAVASART, președintele

tehnice a
Recent s-a desfășurat la Madrid șe

dința birc.ului Federației Internațio
nale de Canoe. La reuniune a parti
cipat Și prof. Nicolae Navasart, pre
ședintele comisiei. tehnice a curselor 
în linie (una din cele mai importan
te ’ comisii ale F.I.C.) căruia i-am 
solicitat un interviu

—■ Tn a doua jumătate a lunii 
aprilie, la București a avut loc 
ședința comisiei tehnice a F.I.C. 
Pe agenda de lucru au figurat 
cîteva probleme interesante, Legate 
de organizarea campionatelor 
mondiale din Mexic. stabilirea 
corpului de oficiali la C.M.. des
fășurarea întrecerilor de caiac- 
canoe la J.O, în urma hotărârii 
C.I.O. de a se suplimenta pro
gramul cu 4 rrr.be etc. Atunri, 
președintei; F.I.C., Cnarles de 
Coq.uercau "'©it a atras atenția 
reprezentanților presoi cî hotărâ
rile comisiei nu pot intra î i vi
goare decît dacă vor fi. ratificate 
d6 biroul federației 
nale...

— De la început vreau 
niez că președintele F.I.C. 
comisia tehnică centru felul în 
și-a d sfășurat lucrările de la. Bucu
rești si că toate hotărîrile comisiei 
au fest acrobate de birou. Astfel, a 
fost stabilit programul campionate
lor mondiale din Mexic, caria vor 
avea loc p? lacul Xoch’milco între 
16 și 20 octombrie, cu o zi de pau
ză la 18 octombrie, cînd va avea loc 
Congresul F.I.C, A fost alcătuit și 
•cornul de oficiali șl aș menționa, ca 
o dovadă a nrestigiului țării noastre 
'în acest sport, că în unele posturi 
important^ vor funcționa judecători 
din România. Astfel, președintele co
misiei tehnice (n.n. — prof Nicolae 
Navasart) va fi șeful oficialilor C.M., 
și președintele comitetului de cursă, 
secretarul general al 
Zamfir va fi arbitru

internați©-

să subli- 
a felicitat 

care

F.R.K.C.. Jean 
de cursă

s
reasca

■ B ■ 0 ti «. a a a
din Capitala ultimele probe: 

și spada. Program - sîmbătă:
ora 8: spada, de la ora 15: 
duminica : de la ora 8.30: 

și sabie (in paralel). Q FLO-spadă ,, _ , , . _
RETIȘTII EVOLUEAZĂ LA BOLOGM 
în acest sfîrșit de săptămînă. Ne 
reprezintă în turneul dotat cu „Tro
feul Giovannini": M. Țiu, A. Kuki» 
T. Petruș, A. Ștefan și P. Buri cea.

ȘAH V. VAISMAN (NVINGATOk i* 
WROCLAW Maestrul ieșean Vo'odee 
Vaisman a participat, recent, la ui 
turneu internațional de șah, desfășu
rat la Wroclaw (Polonia). Jucrnd 
foarte bine în a doua parte a con
cursului, el a reușit frumoas-a -per
formanță de o ocupa locul I cu IOV2 
puncte (din 15 posibile). Pe locurile 
următoare 
10 p, F. 
»'/2 P. D- 
nastarski 
9 49 etc.
campioană a Capitalei pe 
mixte. Campionatul de șah al Bucu- 
reșttu'lui pe echipe mixte (ediția 1974) 
a revenit formației Universitatea cu 
32 p, urmată de I.P.G.G. 29 p și 
t.T.B. 28 p (12 participante). Învin
gătorii ou prezentat un iot valoros 
si omogen, din care au făcut ©arte 
D. Ghisdavu, M. Ghindă, S. Gs'iJn- 
berg, M. Șubâ, D. Zara, D. Bene, 
Elisăbeta Polihroniade, Gabrie’a 
teanu, Doina Negroiu ș.a.

s-au clasat : G. SrHagyi 
PortÎ5ch (ambii Ungaria) 
flievski (Iugoslavia), L. Mo
și Șt. Witkowifci (Polonia)
# Universitatea București 

echipe

TENIS „CUPA PROGRESUL-. 
terenurile din paicul Staicovici a 
ceput competiția dotata cu („Cupa 
Progresul**. Participă jucători ,di-n 
toate cluburile bucureșrțene și din 
orașele Brașov, Brăila, Arad, Petro
șani și Baia Maie. La seniori sînt 
înscriși 32 de concurenți, favoriți fiind 
C. Popovicî, 1. Kerekeș. B. Aimăjan, 
și D. Nemeș, iar la senioare 
cotoare. Favorite : Florența 
Valeria Ba’aj, Elena Trifu <și 
rina Roșianu. Participă, de 
nea, 53 de juniori.

17 ju- 
Mihai, 
Ecate- 

cseme-

■ ■■■■■■■■■■na

de viteză și fond, antrenorul 
Corneliu Bîrsânescu va oficia

probele 
federal 
ca arbitru de turnantă și .în probele 
de ștafete. în toate cursele, startul 
va fi dat de arbitrul român Otto 
Tomiuc. Cei menționați au fost in
vitați să arbitreze. în aceleași posturi, 
și la regata jubiliară a F.I.C. de la 
Duisburg (11—14 ’iulie).

— La București s-a vorbit de 
dorința oficialităților sportive din 
B.P. Chineză de a participa la 
campionatele mondiale din Mlexic.

— La propunerea delegației noas
tre, biroul F.I.C. a acceptat partici
parea sportivilor din R.P. Chineză la 
C.M. Pentru prima oară vor mai 
concura la campionatele lumii caia- 
ciști și canoiști din R.P.D. Coreea
nă, Cipru și Hong-Kong.

— Știm că la baza acceptării 
către C.I.O. a suplimentării pro
gramului olimpic la < 
cu 4 probe (K 1. K 2,
— 509 ni) a stat lot o propunere 
românească. Cum a primit biroul 
F.I.C. hc'ărîrea C.I.O. ?

— Cu satisfacție, desigur, mai ales 
în condițiile în care la alte discipli
ne programul și numărul probelor au 
fost reduse S-a hotărît ca la Mont
real finalele în col: 11 probe olim
pice să s.a desfășoare în două zile, 
în același timp, federația internațio
nală este hotăi-îtă să lupte în conti
nuare pentru introducerea în progra
mul olimpic și a probelor de fond. 
Țin să subliniez, de asemenea, că 
F.I.C.. a hotărît să susțină candidatu
ra oralului Moscova pentru organi
zarea Jocurilor Olimpice din 1980.

— Ce alte hotărîrj au mai fost 
luate la Madrid ?

— Au fost fixate locul șl datele 
campionatelor mondiale clin 1975. Ele 
vor avea Ioc întns 3 și 6 iulie (cam 
în aceeși perioadă la care se vor 
disputa J.O. de lq Montreal un an 
mai tîrziu) în Iugoslavia în bazinul 
de la Ada Țiganii ța. Tot în 1975, 
campionatele europene ale juniorilor 
se vor desfășura în italia, pe lacul 
Albaiio (8—10 august).

caiac-canoe 
, C 1 și C2

I

!

I

I
I

I
I

pentru a treia oară 
faza finală a Turneu- 

— drept cîștigat în urma 
făcute In 

pe par- 
în 1973 și 
puternice 

de juniori

•Par.ticipînd, 
consecutiv, la 
lui U.E.F.A. 
unor eforturi 
preliminariile 
cursul cărora 
1974, formații 
— eChțpa noastră națională 
nu a reușit, nici în acest an, în ten
tativa ei dc a se număra printre 
semifinalistele întrecerii. A fost, însă, 
la un pas de a realiza această per
formanță. Obstacolul pe care trebuia 
să-1 depășească s-a numit Scoția. De 
rezultatul partidei cu această echipă 
depindea cîștigarea grupei A, în care 
celelalte două formații (Finlanda și 
Islanda) nu puteau emite pretenții. 
După cum se știe, scoțienii au învins 
cu 3—2 și, clasî-ndu-se pe primul loc 
al grupei, s-au calificat pentru semi
finale.

lăudabile, 
competiției, 

a eliminat, 
deosebit de

te’

Elisei, cel mai bun jucător al e- 
echipei noastre din turneul sue

dez.

Ne-arn întrebat, totu i, dacă echipa 
noastră ar fi putut obține ciștig de 
cauză în confruntarea cu principalul 
ei adversar din grupă ? Răspunsul 
l-am primit din sursa cea mai auto
rizată : „Consider că orice rezultat 
ar fi fost posibil în meciul c i Sco
ția — afirma ieri, antrenorul princi
pal al echipei noastre, Constantin A**- 
deleanu. Am început bine partida și. 
în min. 12. putiea fi 1—0 în favoare i 
noastră. S-a ratat însă și, t’ei mi
nute mai tîrziu, «adversarii au deschis

WWWWWM 1\\\\W3

scorul în urma unui fault grosolan 
ai atacantului Gray asupra lui Agiu. 
Toată lumea a văzut acest lucru, 
toată lumea se aștepta ca arbitrul 
turc OelcelcuK să oprească jocul. N-a 
făcut-o și scoțienii au mai cat.

Echipa n-a reușit să depășească a- 
cest moment greu, evohund în con
tinuare, pină la pauză, cu mult sub 
posibilitățile ci. Abia după al treilea 
gol. Jucătorii au început să acționeze 
mai eficient și au marcat de două 
ori. Handicapul fusese, însă, prea 
mare, pentru a .putea fi recuperat 
în întregime. Am pierdut — astfel — 
o bună odazie de a realiza o fru
moasă performanță, calificarea în se
mifinalele Turneului U.E.F.A.

Aceasta este „radiografia** insucce
sului din meciul, cu Scoția. în cele
lalte două partide, cu Finlanda și Is
landa, victoriile echipei noastre, după 
cum afirmă și Ion Âlexandrescu, se
cretar general al F.R.F., conducăto
rul delegației, n-au fost puse, nici 
un moment, sub semnul incertitudi
nii, deși au fost realizate la scoruri 
minime. Ea a dominat cu autoritate, 
și-a creat numeroase ocazii de a mar
ca, dar atacanții au ratat nepermis 
de ușor, de cîteva. ori chiar și cu 
poarta goală. Aceeași „boală croni
că** a echipei dc. juhiori. care explică, 
î ’ inare măsură, rezultatele la ; 
obținute, nu numai în Suedia, dar și 
în alte partide susținute în primăvara 
acestui tin.

F. C. ARGEȘ (JUNIORI) - 

LOCUL I ÎN TURNEUL 

DE LA SUBOTICA
Așa după cum am anunțat, în peri

oada 24—26 mai a avut loc la Subo- 
tica, în Iugoslavia „Cupa Prieteniei", 
o competiție internațională rezervată 
echipelor de juniori. Această compe
tiție se va desfășura anual pină în 
1977 (trofeul fiind transmisibil) după 
cum urmează : în 1915 la Miskolc 
(Ungaria). în 1976 la Kosice (Ceho
slovacia). iar în 1977 la Pitești. La 
ediți» din acest an au luat parte 
patru formații : Selecționata Suboti- 
ca, K.S.V. Kosice, Selecționați Mis
kolc și F.C. Argeș. La capătul celor 
două zile de întreceri juniorii lui 
F.C. Argeș au terminat competiția 
neînvinși, intrînd astfel în posesia 
trofeului. Iată rezultatele : F.C. Ar
geș — Subotica 6—0 (2—0). F.C. Argeș 
— Miskolc 2—1 (2—1). După cum ne 
spunea antrenorul piteștenilor. Lcon- 
te Ianovschi. competiția s-a bucurat 
de o bună organizare, cu jocuri de 
ridicat nivel tehnic. Cel mai bun ju
cător al piteștenilor : M. Radu (gol- 
geterul turneului, cu 4 goluri mar
cate) .

Laurerițiu DUMITRESCU

AGENDĂ BUCURESTEANĂ
»

SIMSÂTA 1 IUNIE

Stadionul 23 August, ora 15.30: 
Sportul studențesc — A.SA. Tg. Mu
reș (tineret-rezerve); ora 17.30: Spor
tul studențesc — A.S.A. Tg. Mureș 
(Divizia A).

DUMINICĂ 2 IUNIE
Stadionul 23 August, ora 15.30: Ra

pid — Politehnica Timișoara (tineret- 
rezerve); ora 17.30: Rapid — Poli
tehnica Timișoara (Divizia A) ; Sta
dionul Progresul, ora 11 : Progresul 
— Nitramonia Făgăraș (Divizia B): 
Stadionul Autobuzul, ora 11 : Auto
buzul — Metalul București (Divizia 
B) ; Terenul Laromet, ora 11: Tehno- 
metal — Voința (Divizia C); Terenul 
Flacăra, ora li : Flacăra roșie — Si
rena (Divizia C): Stadionul Steaua, 
ora 11 : Șoimii Tarom — T.M.B. (Di
vizia C) : Terenul Electronica, ora 11: 
Electronica — Dinamo Slobozia (Di
vizia C).

CONSEMNĂRI

Vladimir MORARU

I
I

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA

Categoria 1 (13 rezultate) : 13,*80 va-

Ciftigurile concursului Pronosport din 
moi 19TC :

FOND GENERAL DE 
report.

EXTRAGEREA I : 9 28

i
Absolvenții Institutului de Edu

cație Fizică și Spori promo ia 
1954 anunță revedeiea, in ziua da 
8 iunie a.c., orele 10, la sediul 
Institutului, București, str. Maior 
Ene 12.

România - Finlanda 1—0 (1—0). 
A marcat : ~

România
A marcat. :

Scoția - 
Au marcat 
Gray (min, 
(min. 57), Grosu (min. 72).

Celelalte rezultate din grupa 
A : Islanda - Scoția 1-1 (1-1).
Scoția Finlanda 6—0 (3-0), Fin
landa - Islanda 1-0 (1-0). Cla
sament : 1. Scoția 5 p, 2. Ro
mânia 4 p, 3. Finlanda 2 p, 4. 
Islanda 1 p.

România a utilizat următoarea 
formație : Moraru — Megroiu, A- 
giu, Popa, Elisei - Leac, Hurloi, 
Augustin — Pițurcă, Grosu, Vrîn- 
ceanu. Au mai jucat : Boldici,
Șurenghin și Sabău.

Gicsu (min. 27).
- Islanda 1-0 (1-0). 
Hui’oi (min. 37).

România 3-2 (2-0).
: Dowie (min. 15),

30 și 42), Augustin

« ÎN LOC SA-I URMEZE 
EXEMTLUL... Frumusețea par
tidei de duminică dintre Dina
mo și Steaua a fost întinată, 
din păcate, cu două momente... 
mai puțin estetice, care au so
licitat intervenția arbitrului 
pentru calmarea spiritelor. ..Mo
tivul", în ambele cazuri, a 
fost... jocul excelent prestat dc 
I.ucescu ! Atit de bine și-a ser
vit colecții, atît de bine a știut 
să finalizeze el însuși situațiile 
create, îneît purtătorul tricou
lui cu nr. 11 al lui Dinamo a 
stirnit... invidie (in cazul lui 
Tătaru, care l-a Invit pe dina- 
movist în careul Stelei, atunci 
cind acesta nu avea mingea), 
sau n-a mai putut fi oprit de- 
cit prin fault grosolan (cazul 
lui Smaranclach-e). In loc ca 
cei doi. mult mai tineri decît 
Lucescu — aflat în cursă 
spre depășirea recordului de 
selecționări al lui Bodola — 
să învețe de la acesta, să ur
meze exemplul lui, au preferat 
riposte in afara sportivității. 
Păcat ! (M. T.).

PRONOSPORT INFORMEAZĂ...
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 29 MAI 1974

CÎȘTIGURI : 1.129.783 lei din care 181.785 lei

12 44 36 3 EXTRAGEREA a H-a : 6 14 16 24 13
Plata cîștigurilor va începe in Capitală de la 6 iunie pină la 29 iu

lie ; in țară de la 10 iunie pină la 29 iulie 1974 inclusiv.

riante a 8.332 tei; Categoria 2 (12 rezul
tate) : 391,15 variante a 353 lei; Cate
goria 3 (11 rezultate) : 5268,45 variante 
a 39 lei.

fa

LOZÎN PLIC
ZW SERELE LOZ IN PUC 
AFLATE !N UÎNZARESE 
GĂSESC CÎSTIGUR1 
SUPLIMENTARE ÎN BAN! 
SI AUTOTURISME.

® SA TE RIDICI CiT MAI 
REPEDE, ȘI SA REIEI 
CURSA ! în seria a IlI-a din 
Divizia B. Olimpia Satu Mare 
a repurtat cea mai netă vic
torie ..înainte de limită" din 
ultimele ediții ale întrecerii. 
Fără excepție — adversari di- 
recți, sau observatori neutri, 
de la mai mică sau la mai 
mare distantă — recunosc jus
tețea acestei victorii. „Olimpia 
a fost cea mai faună echipă a 
seriei !“ se apreciază pretutin
deni. Dar învinsele ? Învinsele, 
în primul rînd F. C. Bihor, au 
datoria să pregătească următoa
rea cursă cu calm și mutt simț 
de obiectivitate. Cine se ridică 
mai repede și reia .cursa mai 
hotărît va avea metri 'buni 
înainte asupra viitorilor rivali, 
mai vechi sau noii. La Oradea, 
în .aceste zile, am tnifitoit însă 
și semne de nervozitate, de 
pierdere a lucidității, cane își 
pot pune amprenta grea. de 
pe acum, asuor.a sezonului de 
toamnă. De ce, oare, nu se în
vață din greșelile luptei pier
dute. dar care are o nouă ..sca
dență" la numai .cîteva săptă- 
mîni după încheierea ei ? Un 
campionat se termină dar foar
te repede vine celălalt în care 
not.i dovedi că înfringerea te-a 
întărit, nu te-a doborît... 
(Ef. I.).

• EXPERIMENTAT*! erau 
PE TUSA— Duminica trecută, 
la Pitești, s-a înregistrat una

dintre „loviturile de teatru" ale 
acestui final de campionat. 
F. C. Argeș — candidată, pînă 
de curînd, la un loc pe „po
dium" — a cedat, pe teren 
propriu. în fața unui adversar, 
C.F.R. Cluj, cotat actualmente 
sub nivelul mediu al competi
ției și care nu putea spera, de- 
cit printr-un accident, la cel 
mult unul din cele două puncte 
ale întrecerii.

Una din explicațiile (pentru 
că sînt, desigur, mai multe) 
ale acestei mari surprize tre
buie căutată, după noi — și în 
modul in care a fost alcătuită 
formația gazdă pentru meciul 
cu C.F.R. Este drept că au 
existat unele indisponibilități 
(Olfeanu, Vlad), dar nu-i mai 
puțin adevărat că neutilizarca 
altor jucători experimentați ca 
Fi tulea, Prepurge!, M. Popescu 
si Roșu (ultimul autor a 4 go
luri in meciul de tineret-rezer- 
ve), de dragul întineririi masi
ve și peste noapte a echipei, 
a redus substanțial, capacitatea 
combativă a acesteia, adueîn- 
d-o în situația de a nu putea 
evita o înfringere. (M. I.).

• CIND NERVII CEDEA
ZĂ. Publicul ploieștean șl 
conducerea clubului Petrolul au 
dat duminică din nou dovadă 
de demnitate. Meciul cu Stea
gul roșu fusese pierdut. Situa
ția devenise precară, dar ni
meni n-a încercat să dea vina 
pe arbitru sau pe echipa oas
pete. care și-a apărat șansa cu 
o dirzenie ce a surprins pe 
multi. I-a .surprins și pe fotba
liștii ploieșteni, iar unii dintre 
ei, văzînd că au în fată un zid 
de netrecut, s-au lăsat pradă 
nervilor. Crîngașu, Graber «au 
Culda nu se mai puteau con
centra. intrările lor neregula
mentare erau sancționate și ac
țiunile echipei »e fringe.au. 
Nervii cedaseră... In cele din 
urmă, Culfla a și primit carto
nașul galben (ăl treilea) și du
minică nu va juca. încă un tri
but prăbușirii nervoase — ges
tul lui Taporea, care l-a îm- 
brîncit pe antrenorul Proca 
(.intrat. în teren să vadă în ce 
măsură Purcaru — lovit la pi
cior — mai poate apăra). Mai 
sînt patru etape. Teoretic, șan
sa Petrolului mai există. Ea se 
poate realiza și practic numai 
cu condiția ca jucătorii să mi-șî 
piardă capul, să redevină cei 
cc se bucurau de atîta aprecie
re nu cu mult timp în urmă.
(C. A.).

fringe.au


A DOUA ETAPA 
A DIVIZIEI DE ATLETISM

(Urmare din pag. 1)

Ghipu (3:46,5 pe 1500 m), nici
de „secvența Toma Petrescu", 
care a acoperit distanța de 100 
m, împotriva unor puternice ra
fale, în 10.5 sec, sau cea a Vale- 
riei Ștefănescu, care după ce a 
depășit de 5 ori la lungime (!), a 
alergat aceeași distanță (în con
diții identice) în 11,9 sec.

In disputa la peste 6 metri (5 
atlete au depășit această limită) 
a învins din nou Valeria Ștefă
nescu. dar cifra de 6,25 m sîn- 
tem convinși că nu o poate mul
țumi pe vicecampioana indoor a 
continentului

Am regretat cu toții, ieri, ab
sența Argentinei Menis (ușor 
accidentată) din cercul de arun
care a discului, unde Olimpia 
Cataramă a realizat o cifră mul
țumitoare 58,06 m. Am aplau
dat, în schimb, reapariția pe 
pistă a unor campioni (C. Stan, 
P. Lupan, N. Perța) care, dato
rită leziunilor mai vechi sau mai 
noi, au fost nevoiți să-și întîrzie 
în acest an debutul în aer liber.

Cu totul inexplicabilă, însă, pre
zența unui număr de numai 5 
atlete în cursa de 1500 m !... în
trecerile continuă astăzi', de la 
ora 15,30.

Cîteva din rezultatele tehnice 
ale reuniunii : 100 m (b): T. Pe
trescu (CAU) 10,5 ; 100 m (b) : P. 
Vasile (Din.) 47,0, T. Puiu (Rap.) 
47,0; 1500 m (b): Gh. Ghipu 
(Steaua) 3:46,5, P. Copu (Met) 
3:47,0 (r.p), A. Dinescu (CAU) 
3:47,4 (r.p.) ; 110 mg: E. Se- 
bestyen (St.) 14,0, N. Perța (St.) 
14,1; triplusalt; C. Corbu (St.) 
16,23 m: înălțime (b): Ș. loan 
(Din.) 2,12 m; suliță (b): C. Ro- 
rnaniuc (CAU) 73,12 m; 3000 m 
obst.: Gh. Cefan (Rap.) 8:49,2; 
prăjină : N. Ligor (CAU) 5,00 m ; 
greutate (b): M. Iordan (Din.) 
17,40 m (r.p,); 100 m (f) : (Va
leria Ștefănescu (Din.) 11,9 ; 400 
ni (f): Liliana Leau (Argeș) 54,8; 
1500 m (f): Maria Linca (Met.) 
4:23,7 ; lungime (f) : V. Ștefă
nescu 6.25 m, Maria Ionescu 
(CAU) 6,18 m (r.p.), Dorina Că- 
tîneanu (CAU) 6,17 m ; disc : 
Olimpia Cataramă (Argeș) 
58.06 m.

CAMPIONATUL BALCANIC
(Urmare din pag. I)

bare (Dumitru, min. 23 și Dinu, 
min. 35) și alte ocazii (Dinu, Kun, 
Dumitrache. Iordănescu) dominînd 
net, teritorial și ca grad de peri
culozitate la poartă, un adversar 
care a avut doar o „zvîcnire" no
tabilă, cea din min. 25, cind Ior- 
gulescu a salvat „in expremis“, 
din piciorul Iui Antoniadis.

După pauză, aspectul partidei 
nu s-a schimbat, ca raport de 
forțe, dar jocul a fost mai puțin 
spectaculos, mai puțin cursiv, din 
cauza nervozității oaspeților, care 
au alunecat pe panta durităților, 
atrăgînd, din păcate, uneori și ri
posta unora din fotbaliștii noștri. 
De altfel, în min. 62, Domazos a 
și fost eliminat de pe teren, pen
tru o lovitură eu piciorul aplicată 
lui Dumitru. în fată ! Avînd acum 
si superioritatea numerică echipa 
României stăpînește terenul, ra-

tează în minutele 49, 53, 64. 65, 80 
(Dumitrache, Lucescu, Dumitru 
Kun. Dinu) dar realizează și o 
diferență de goluri mai reală față 
de aspectul meciului, in min. 85 
cind, în urma unei pase lungi 
primite de la Dinu, Lucescu ten
tează doi adversari și înscrie de 
la 14 metri printr-un șut-bombă.

In general, a fost un meci plă
cut. spectaculos, mai ales in pri
mele 45 de minute, cind și preo
cuparea pentru joc a celor două 
echipe a fost mai mare. Echipa 
României s-a prezentat în pro
gres, am apreciat la ea mișcarea 
în teren, varietatea combinațiilor.

AȘII TENISULUI SE ÎNTREC

LA „FORO ITALICO"
NASTASE l-A ÎNVINS PE MULLIGAN Șl AMRITRAJ

ROMA, 29. — In continiîarea
campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, care se desfășoa
ră pe terenurile de la Foro Italico, 
capii de serii au trecut de adver
sarii lor fără emoții deosebite. 
Ilie Năstase a dispus de italo-aus- 
tralianul Martin Mulligan cu 6—4, 
5—7. 6—2. Americanul Stan Smith 
l-a invins pe japonezul J. Kuki cu 
7—5, 7—5, iar tinărul tenisman 
suedez B, Borg a ciștigat cu 6—2, 
7—5 în fața francezului P. Domin
guez. Cea mai netă victorie a ob
ținut-o campionul cehoslovac J. 
Kodes, învingător cu 6—2, 6—1 în 
fața lui W. N’Godrella (Franța).

Româncele au fost învinse în 
turul doi, la simplu femei : Ju
dith Gohn a pierdut la Olga Moro
zova (U.R.S.S.) 4—6, 2—6 : Maria
na Simionescu la Helga Masthoff 
(R.F.G.) 2—6, 3—6 : iar Virginia 
Iluziei la Mira Kozelouhova (Ceho
slovacia) 6—7, 3—6.

DE FOTBAL
accentul ofensiv, dar ne-au reți
nut atentia si unele imperfecțiuni 
din jocul apărării imediate, com
partiment cu care trebuie încă 
mult lucrat sau pentru care se 
mai impune căutarea unor soluții.

Echipa Greciei a făcut o bună 
impresie de ansamblu, mai ales 
prin tehnica unora din comoonen- 
ții săi, prin rapida circulație im
primată balonului, prin felul cum 
a căutat să fructifice gabaritul și 
jocul de cap al lui Antoniadis. 
Aseară, însă, prin nervozitatea u- 
nor jucători, „team“-ul oaspeților 
și-a creat de la sine un handicap...

DECLARAȚII DUPĂ JOC
(Urmare din pag. I)

REZULTATE 
EXCELENTE 

LA ATLETISM
9 Faina Melnik —

record mondial la disc

In a doua partidă, susținută 
miercuri, Ilie Năstase l-a intîlnit 
pe indianul V. Amritraj, de care 
a dispus in trei seturi : 6—2, 3—6, 
7—5.

Iată alte rezultate din primele 
tururi, la simplu masculin : Io- 
vanovici — Fassbender 7—5, 0—6, 
6—4 ; Barazzutti — Johansson 7—5, 
6—3 ; Crealy — Fillol 7—6, 4—6, 
6—4 ; Pohmann — Borowiak 6—3, 
6—3 ; Riessen — Dibley 7—5, 6—4; 
Gorman — Solomon 6—4, 3—6,6—2; 
Lutz — Zednik 6—2, 6—4 ; Oran- 
tes — Goven 6—0, 6—3 ; Hrebec — 
Koch 6—4, 6—4 ; Van Dillen — 
Korotkov 7—6, 7—6 ; Krulewitz — 
Gisbert 7—5, 6—2 ; Meiler — Ber
tolucci 7—5, 7—5 ; Tanner — Bengts
son 6—3, 6—0.

• Pentru „internaționalele11 Fran
ței, care se dispută la Roland Gar
ros între 3 și 16 iunie, favorit nr. 
1 a fost desemnat Ilie Năstase. ur
mat de Jan Kodes, Arthur Ashe, 
Bjorn Borg, Stan Smith etc.

• Finalele turneului de la 
Hamburg : Dibbs — Plotz 6—2, 
6—2, 6—3 ; Helga Matshoff — Mar
tina Navratilova 6—4, 5—7, 6—3.

In meciul atletic dintre selec-' 
ționatele orașelor Praga și Mosco
va, cunoscuta discobolă sovietică, 
Faina Melnik, a stabilit un nou re
cord mondial cu performanța de 
69,90 m. Vechiul record al probei 
de aruncare a discului era de 
69,48 m și aparținea aceleiași spor
tive.

Alte rezultate : săritura în lun
gime femei : Alfeeva (Moscova) — 
6,20 m ; aruncarea discului băr
bați : Machek (Praga) — 56,54 m.

★
în ultima zi a concursului de 

la Modesto (California) au fost 
înregistrate cîteva performanțe de 
valoare mondială. Astfel, ameri
canul Arnie Robinson a ciștigat 
proba de săritură în lungime cu 
8,30 m. iar sprinterul jamaican Don 
Quarrie a fost cronometrat in 
cursa de 220 yarzi plat cu timpul 
de 20,2. în proba de săritură în 
înălțime, victoria a revenit lui 
Woods (S.U.A.) cu 2,21 m.

în concursul feminin, atletele a-
mericane au stabilit două noi re
corduri naționale, prin Maureen 
Seidler — 17.11 m la aruncarea 
greutății și Joan Huntley — 1,82 
m la săritura in înălțime.

Alte rezultate : 440 yarzi garduri 
bărbați : Jim Bolding —. 50,6 ; o 
milă femei : Francie Larrieu —
4,38,2.

FIȘIER CICLISM
STANISLAW SZOZDA (Polonia)
în lipsa lui Riszard Szurkowski, 

căpitan al echipei poloneze în 
,,Cursa Păcii” a devenit secundul 
său, Stanislaw Szozda. Un aseme
nea ,,înlocuitor** și-ar dori orice 
campion pentru că Szozda și-a 
onorat titlul de lider dueîndu-și 
echipa la victorie și cîștigînd el 
însuși proba individuală în cursa 
Varșovia — Berlin — Praga, re
cent încheiată.

La 24 de ani (născut la 25 sep
tembrie 1950 ; la Dobromierz), 
Stanislaw Szozda are un palmares 
impresionant; : membru în forma

ția Poloniei campioană a lumii în 
proba de contratimp pe echipe și 
vicecampion mondial în proba in
dividuală (după Szurkowski) în 
1973 ; învingător în Turul Poloniei 
și Turul Algeriei în 1973 ; mem
bru al echipei cîș.tigătoare și lo
cul 2 în clasamentul individual la 
„Cursa Păcii“ 1973 Anul acesta, 
în „Cursa Păcii" pe care a cîști- 
gat-o, Szozda a egalat recordul 
lui Lihaciov (U.R.S.S.), fiind în
vingător în G etape ale aceleiași 
competiții.

,,Cupa Bakanicâ" interduburi

S. C. BACĂU — 
BOLU SPOR 

2-0 (1-0)
BACAL', 29 (prin telefon). Dis

putat astăzi (n. r. ieri) în locali
tate, meciul dintre echipele S. C. 
Bacău și Bolu Spor (Turcia), con
tend pentru „Cupa Balcanică11 in- 
tercluburi, s-a încheiat cu victoria 
formației băcăuane. Prima repriză 
s-a desfășurat în nota de domi
nare a jucătorilor formației gaz
dă, care în minutul . 24 a des
chis scorul prin Pană, la capătul 
unei acțiuni a lui Băluță.

La reluare oaspeții s-au dove
dit mult mai întreprinzători de- 
cît în prima parte a jocului, dar 
tot băcăuanii au fost aceia care 
au marcat. în minutul 73 Dem- 
brovschî a ridicat scorul la 2—0, 
printr-nn șut frumos, tras din 
afara careului mare. în urma a- 
cestei victorii, S. C. Bacău ter
mină competiția pe locul 2 în se
rie, locul 1 fiind ocupat de for
mația bulgară Akademik Sofia.

în partida de astăzi (n. r. ieri) 
S. C. Bacău a aliniat următoarea 
formație : Voinea — Sinăuceanu 
(min. 60 I’ruteanu), Volmer, Ca- 
targiu, Margasoiu — Duțan, Flo- 
rea (min. 46 Șoșu) — Pană. Dem- 
brovschi, Munteanu, Băluță (min. 
46 Florea).

întîlnirea a fost condusă de 
Nicola Mladenovici (Iugoslavia), 
ajutat la linie de Al. Ghîgea și 
M. Fcciorescu (ambii din Bacău).

Ilie IANCG-corep. jud.

ALKIS PANAGOU- 
LIAS (antrenorul re
prezentativei Greciei) - 
„După rezultatul bun 
înregistrat cu Brazi
lia, jucătorii mei au 
devenit prea încreză
tori în forțele pro
prii, și au greșit. Ei 
nu au putut ține pa
sul în fața unei bune 
formații a României 
cane, cu toate că în 
comparație cu repre

zentativa pe care am 
cunoscut-o în 1969 
are foarte multe nu
me noi, se dovedește 
în continuare o echi
pă puternică. Se vede 
că la dv. există pre
ocupare pentru selec
ție, că fotbalul româ
nesc nu duce lipsă 
de talente. În afara 
lui Dumitru, Dinu și 
Lucescu, pe care-i 
cunoșteam. doresc 
să-i remarc pe Kun 
și Anghelini. Din for
mația Greciei, Ekono-

mopoulos, Antoniadis, 
Terzanidis și Doma
zos, atît timp cit a 
jucat. Lipsa lui s-a 
resimțit apoi".

C. KIRIAZIS (zia
rist la Athiliki Iho): 
„Am intîlnit un ad
versar bun. Jucătorii 
eleni s-au comportat 
nesatisfăcător. I-am 
remarcat pe Iordă
nescu, Lucescu, Anto
nescu, Ekonomopou- 
los, Antoniadis și Int- 
zoglou“.

POPICE :

NIKOLA DRAGAS (Iugoslavia)
După fostul campion mondial la 

proba de simplu, Miro Sterjai, cel 
mai popular jucător de popice 
din Iugoslavia a devenit blondul 
din Zagreb, Nikola Dragas, care 
a intrat în posesia invidiatului 
titlu acum doi ani la C.M. de la 
Split.

Dotat cu o mare îndemînare și 
putere de luptă, popicarul iugo
slav a reușit să-și pună în valoa
re întregul potențial și pe arena 
din orașul vest-germ an Eppelheim 
unde, în cele trei evoluții, a do- 
borît pe rînd 908, 939 șl 090 popice, 
menținîndu-și titlul.

Specialiștii prezenți la cea de-a 
X-a ediție a C.M. afirmă că pe 
lingă arsenalul său fizic și tehnic, 
campionul mondial mal are o ca
litate esențială : în momentele di
ficile, cl știe să-și stăpînească 
nervii, făcînd abstracție de me
diul înconjurător. Calmul său im
perturbabil a învins și de data 
aceasta.

Nikola Dragas are 28 de ani, 
1,85 m înălțime, cîntărește 78 kg. 
este de profesie tehnician și joacă 
la echipa Medvesceak Zagreb.

LOTUL DE TINERET (23 de ani) -
F.C GALICIA (Brazilia) 3-0 (0-0)

Uvertura cuplajului internațio
nal de aseară a demarat greu, 
fără rita și faze active. Pe fon
dul mai plat al primelor 45 de 
minute — „dinamizate" doar de 
obstrucțiile apărătorilor brazili
eni — naționala noastră de tine
ret a avut, totuși, cîteva ocazii 
(Sătmăreanu II în min. 17 și 36 ; 
Atodiresei în min. 34), dar fie că 
a lipsit decizia și anticipația, fie 
că portarul Pompeia a apărat 
foarte bine, așa cum o va face 
si în repriza secundă. După pau
ză va fi, de fapt, cu totul altă 
partidă chiar dacă oaspeții sînt 
în continuare duri și extrem de 
nervoși (fapt pentru care Esqu- 
erqinha este eliminat în min. 60, 
soartă pe care o merita și Deco, 
jucătorul ch nr. 5), chiar dacă 
brazilienii nu vor demonstra ni
mic din calitățile fotbalului din 
țara campioanei mondiale, efevii 
lui Cornel Drăgușin și Ion Nun- 
weiller vor reuși o repriză bună, 
cu un final debordant. Jucătorii

NUMEROASț MECIURI IKTEHHIIOUIÎ Of fOTBAl
Aseara s-au desfășurat mai multe 

meciuri internaționala de fotbal, ofi
ciale șt amicale. Iată rezultatele :

FINALA CUPEI U.E.F.A. i Feye- 
noord Rotterdam — Tottenham 2—« 
(1—0). In primul joc: 2—2. Feye- 
noord a ciștigat trofeul.

SKHMIINAI.KI.K TURNEULUI
U.E.F.A. pentru juniori : Scoția — 
Bulgaria »—t, Iugoslavia — Gre
cia 1—•_ Finala Bulgaria — Iugosla
via se dispută vineri la MaiinA.

MKCIUKX AMICALE. La Leipzig : 
R. D. Gecosacă — Anglia 1—I (0—0).

La Szikes*ehăcvăr : Ungaria — Iu
goslavia S—î (»—».

noștri au mai multă’ vigoare, mai 
multă luciditate, valorificând vite
za și forma lui Atodiresei și pros
pețimea noilor introduși.

Primul gol vine la opt minute 
după pauză, cind Sătinăreanu II 
recuperează o minge în fața ca
reului nostru, țîșnește spre cen
tru, îl deschide foarte bine pe 
Mulțescu, acesta conlucrează ex
celent cu Mărculescu și constăn- 
țcanul înscrie sec de la zece me
tri. Jucătorii români creează de 
acum l'aze frumoase, vor rata, 
dar vor reuși și două goluri prin 
Mulțescu (min. 77, execuție cal
mă și surprinzătoare intr-un ca
reu aglomerat) și Atodiresei (min. 
79, șut de Ia 6 m). O victorie 
muncită și indiscutabil meritată.

Brigada bucureșteană' de arbitri, 
avîndu-1 la centru pe Gh. Po- 
povici, ajutat la linie de K. Stîn- 
can și A. Miinich, a condus foar
te bine următoarele formații :

LOTUL DE TINERET : Jivan — 
Porațchi, SĂTMĂREANU II, FI. 
Marin, Nistor — bOLQNI (min. 
72 Dumitriu IV). Moldovan (min. 
64 Ghergheli) — ATODIRESEI, 
Mulțescu, Năstase (min. 46 Măr
culescu), Ion Ion (min. 46 CRI- 
ȘAN).

F. C. GALICIA : POMPEIA — 
Felix. Cacau, ENIO, Gustavo 
(min. 72 Fernando) — Deco. Esquer- 
qinha — Deraldo (min. 75 Bene), 
PAULINHO, Văltinho, Josenildo 
(min. 57 Neneco).

Mircea M. IONESCU

ECHIPA U.R.S.S. PENTRU
OLIMPIADA DE SAH>

TURNEUL DE POLO

DE LA NAPOLI
MOSCOVA (Agerpreș). — Fe-

derația unională de sah a
alcătuit echipa masculină a
U.R.S.S. care va participa la
cea de-a 21-a ediție a Olimpia
dei de șah, programată între 
6 și 30 iunie în Franța. Din 
echipă fac parte marii maeștri 
internaționali Anatoli Karpov, 
Viktor Korcinoi, Boris Spasski, 
Tigran Petrosian. MihaiJ Tal și 
Ghenadi Kuzmin.

NAPOLI. 29 (prin telefon) — A 
început turneul international de polo 
la care participă reprezentativele Ro
mâniei, Iugoslaviei, U.R.S.S. și Italiei, 
în primul meci, sportivii români au 
întîlnit formația țării gazdă. Au ciip* 
tigat poloiștii italieni cu 7—4 (0—0,
2—2. 3—1, 2—1). Au înscris : De Ma- 
gistris 3, S Marsili 3, Simeoni de la 
învingători și Răducanu, Nastasiu, 
Cl. Ilusu, C, Rusu de la învinși. A 
arbitrat J. Dirn weber (Austria). în 
cel de al doilea meci j U.R.S.S. — 
Iugoslavia 3—1 (1—0, 1—0, 0—1, 1—0).

TELEX 9 TELEX 9 TELEX
Etapa a 12-a a Turului Italiei, dis
putată la Forte dei Mar mi, contra- 
cronometru individual, a fost cîști- 
gată de Merckx, care pe 40 km a 
realizat 49:31. în clasamentul general 
conduce spaniolul Fuente, urmat la 
18 sec. de Merckx. Miercuri a fost 
zi de pauză.
întâlniri internaționale 
de fotbal : med retur 
în finala C.E. de tine
ret : Ungaria — R.D.G. 
4—0 (1—0), în tur: 2—3. 
Chile — River Plata : 
2—1 ; Sel. Haga — Haiti 
4—1.
La Madrid, echipa de 
handbal a Spaniei a 
învins cu 11—8 re
prezentativa Franței.
Echipa de baschet a 
S.U.A. a dispus la Kiev
Campionul mondial de box la cat. 
cocoș, mexicanul Herrera, și-a păstrat 
titlul în meciul cu compatriotul său 
Romeo Anaya, pe care l-a învins prin 
k.o. în repriza a 6-a. Noul campion 
european de box la cat. mijlocie este 
englezul Kevin Finridgan. care l-a 
învins pe francezul Bouttier. La cat. 
niijlocie mică noul campion al con-

cu 107—95 (52—44) de
reprezentativa It. S. S. 
Ucrainiene.
în turul ciclist al An
gliei, după două etape 
conduce polonezul
Kaczmarek. Favoritul 
Szurkowski ocupă locul 
șase.
Cursa de automobilism 
de la Indianapolis a 
fost cîștigată de Johnny 
Rutherford, care a par
curs 500 mile (804 km),

Finala turneului candidaților la titlul 
mondial de șah, dintre Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi, se va disputa 
la Moscova și va începe la 10 sep
tembrie. Cîștigătorul acestui meci 
îl va întîlni anul viitor pe actualul 
campion mondial. Robert Fischer.
La Albuquerque : U.R.S.S. — S.U.A. 
79—41, la baschet feminin.

în 3h 09,0, cu o medie 
orară de 255,200 km.
în Cupa națiunilor la 
baschet : Iugoslavia — 
Grecia 87—84; Italia — 
R.F. Germania 63—55; 
Franța — Turcia 66—64. 
în clasament conduce 
Italia cu 6 p.
Selecționata masculină 
de volei a U.R.S.S. a 
întrecut în Japonia se
lecționata echipei gazdă 
cu 3—1.

tinentului a devenit John Stracey 
(Anglia), învingător în repriza a 8-a 
în medul cu Menetrey (Franța).
în semifinalei-» turneului candidatelor 
la titlul mondial de șah : Nana Ale» 
xandria — Marta Șui 4—2; prima par
tidă dintre Valentina Kozlovskala și 
Irina 1^ vitlna s-a încheiat remiză.
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