
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU 
IN JUDEȚELE GORJ ȘI OLT 
Vibrante si entuziaste manifestări de bucurie NOTAȚII LA DEBUTUL ÎN CAMPIONATUL BALCANIC LA FOTBAL

prilejuite de prezența secretarului general
al partidului in mijlocul oamenilor muncii

După vizita de lucru Întreprinsă 
miercuri în județul Dolj și în 
municipiul Craiova, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii So
cialiste România, a vizitat în 
cursul zilei de joi județele Gorj 
și Olt. împreună cu secretarul 
general al partidului se află to
varășii Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Oprea.

Gorjul a primit pe tovarășul 
Nieolae Ceaușescu cu toată căldura 
inimii sale. Oamenii muncii din 
acest colt de tară l-au întâmpinai 
pe conducătorul iubit al partidului 
și statului cu mîndria patriotică 
de a-i putea raporta, în auul ju
biliar al celei de a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a 
celui de-al Xl-lea Congres al 
partidului, că sarcinile de plan și 
angajamentele asumate in marea 
întrecere pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen se în
făptuiesc cu succes.

în această zi, urmașii lui Tudor 
Vladimirescu, ai Ecaterinei Teodo- 
roiu, ai atitor luptători pentru eli
berarea națională .și socială ale 
căror nume au rămas incrustate 
în memoria neamului nostru, l-au 
înconjurat cu nemăsurată recu
noștință pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, conducătorul stimat ai 
partidului și statului, care simbo
lizează în conștiința întregului 
popor revoluționarul dîrz și con
secvent, patriotul înflăcărat a că
rui viață și activitate este string 
legată de toate izbînzile poporului 
pe drumul luminos al socialis
mului.

In județul Gorj au fost vizitate 
Centrala termoelectrică Rovinari. 
întreprinderea minieră Rovinari. 
întreprinderea mecanică Sadu. I.a 
sediul Comitetului județean de 
partid, în fata unor sugestive ma
chete, planșe și schite, tovarășului 
Nieolae Ceaușescu ii sînt prezen
tate variantele proiectelor de siste
matizare a municipiului Tg. Jiu.

Vizita secretarului general al 
partidului în județul Gorj se în
cheie cu o mare adunare populară, 
desfășurată în piața centrală a 
orașului Tg. Jiu. Sînt prezenți mii 
de oameni ai muncii din între

prinderile și instituțiile orașului, 
mineri, electricieni, forestieri, ță
rani din localitățile învecinate care 
au trăit joi marea bucurie de a-1 
primi în mijlocul lor pe conducă
torul iubit al României socialiste, 

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, a luat cuvintul tovară
șul Nieolae Ceaușescu. în repetate 
rînduri cuvintele pe care secreta
rul general al partidului le adre
sează locuitorilor Gorjului sînt 
subliniate cu îndelungate și vii a- 
plauze, cu ovații și urale. De aici 
se revarsă peste întregul oraș 
urările scandate într-un singur glas 
de mulțimea prezentă la această 
memorabilă întilnire : „Ceaușescu
— P.C.R.“, „Stima noastră și mîn
dria — Partidul, Ceaușescu, 

România".
La ora prînzului, elicopterul cu 

care a călătorit președintele țării, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, a 
aterizat pe stadionul orașului Baîș, 
unde — ca pretutindeni de altfel
— mii de oameni ai muncii au 
făcut o entuziastă primire secre
tarului general al partidului. Aici 
este vizitată întreprinderea de osii 
și boghiuri. Apoi, coloana de ma
șini se îndreaptă spre Slatina, re
ședința județului Olt. Primul o- 
biectiv al vizitei — întreprinderea 
de aluminiu.

După încheierea vizitei de lu
cru pe platforma industrială, to
varășul Nieolae Ceaușescu, însoțit 
de ceilalți conducători de partid 
și de stat, a luat parte la o mare 
adunare populară care a avut loc 
pe stadionul orașului Slatina.

în ovațiile și uratele zecilor de 
inii de cetățeni ai Slatinei, a 
luat cuvintul tovarășul Nieolae 

Ceaușescu.
★

Joi seara, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, s-a înapoiat în Capitală, 
după vizitele de lucru făcute in 
județele Dolj, Gorj și OU.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
erau prezenji tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Emil Drăgă- 
nescu. Paul Niculcscu-Mizil, Gheor
ghe Rădulescu, Ion Pățan, Ștefan 
Andrei.

Moment cald la poarta echipei Greciei. Dinu o centrat, puternic, pe jos dar Dumitrache a întîrziat o frac
țiune de secundă la intilnirea cu balonul...

MIJLOC SI ATAC
5

COMPARTIMENTUL DEFENSIV
Prima apariție, din sezonul de 

primăvară, a echipei naționale in 
tata spectatorilor bucureșteni (cea 
de încheiere propriu-zisă a se
zonului se va petrece la sfirșit de 
iulie, pe stadionul de pe litoral, 
in compania echipei Japoniei) a 
reprezentat și întiia sa victorie 
din această stagiune. Debutul in 
„Cupa balcanică", rezervată echi
pelor A, întrecere reapărută du
pă ani si ani. e încurajator sub 
multe aspecte si reprezintă o ple
care cu un avantaj de două go
luri pentru partida -retur, din
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toamnă, dc la Atena. (Meciurile 
se joacă eliminatoriu, tur-retur). 
Cronicile jocului, apărute în toa
tă presa noastră, au vorbit despre 
meritatul succes al naționalei, sub
liniind că fizionomia jocului și 
situațiile (numeroase) de care au 
dispus fotbaliștii noștri puteau să

PESTE 200 DE TRĂGĂTORI DIN 15 ȚĂRI

ÎN REALĂ ASCENSIUNE 
DE OMOGENITATE 

Șl RANDAMENT

SEMNE DE NESIGURANȚĂ,
POSIBILITĂȚI

DE ÎNDREPTARE

ducă la fixarea unui scor și mal 
net, eventualitate căreia i s-a 
opus însă și experimentatul por
tar Ekoiiomopoulos, autor al sto-

Eftimie IONESCU

(Continuare, in pag. 2—3)

Campionatul republican 
de atletism pe echipe

VIRGINIA IOAN A ÎNCERCAI
LA STARTUL „INTERNAȚIONALELOR"

DE TIR ALE ROMÂNIEI
DIN NOU e 1,95 m ÎNĂLȚIME! noastră dc specialitate

Ca și la concursul 
vară, ziua a doua a 
din cadrul campionatului 
chipe a fost calitativ superioară, 
pe planul performantelor, cit și 
ca nivel spectacular. Capul de a- 
fiș al reuniunii, desfășurate ieri 
pe Stadionul Republicii, l-au con
stituit două probe de sărituri, 
inălțimea la femei și lungimea La 
bărbați. In prima. Virginia Ioan 
s-a văzut din nou față-n fata cu 
recordul lumii, încercind, la 1,95

de prlmă- 
întrecerilor 

pe e-

trecuse,
1,82 și

m, după ce 
săritură, la. 
Poate că dacă ar fi 
la 1,90 xn, Virginia 
ca și acum ci leva 
așa cum a declarat 
ei din acest sezon 
lumii, de care — să recunoaștem 
— la a treia tentativă nici n-a 
fost prea departe ! O mențiune 
specială i se cuvine tinerei Ro
xana Vulescu, pentru recordul per
sonal (1,82 m) realizat înir-o să

din prima’ 
la 1,85 m. 

pus ștacheta 
ar fi trecut 
zile, dar — 
— obiectivul 

este recordul

a demonstrat

Federația. .
ne-a obișnuit ca In fiecare an, tu 
prima jumătate a lunii Iunie, să 
organizeze campionatele internațio
nale de tir ale României, și de a- 
ceastă dată, frumoasa și tradițio
nala competiție (aflată acum la cea 
de a XVIl-a ediție) urmează să »e 
desfășoare Intre n și 12 Iunie, la 
poligonul Tunari. Paralel, va avea 
loc și cea dc a Vl-a culpe a Ma
relui Premiu Carpați la .talere lan
sate din șanț șl din turn.

Pe standurile cunosculului complex 
sportiv din apropierea Capitalei vor 

1'1 prezent,1 numeroși trăgători va- 
I Înroși din numeroase țâri, dețină

tori ' de prestigioase titluri șl tro
fee internaționale. Astfel, și-au a- 

’ nunțat participarea țintașl din Ce
hoslovacia (.«), tul» (lfi). Italia 
(20), iugoslavia (2fl>.
R.O, Germană (12), ft.P.
(fi). Spania (121. Ungaria O»), Fran
ța (20). Marca Britani,- (15). Polo
nia (20). U.R.S.S. (18) șl Turcia 

(nu s-a comunicat numărul concu-

renților). Tara noastră va fi repre
zentată de un lot de aproximativ 
« de trăgători. Se așteaptă tot
odată și confirmarea participării

ION CORNELI U

ritură în care 
rezerve.

La 
trecut 
fiind 
toria 
reseu 
clasați s-au comportat bine : 
lentin Jurcă (7,75 m). Carol Corbii 
(7,57 m) și Dumitru lordaebe 
<7.65 ni). Interesant este faptul 

realitate, nici una dintre

lungime, 
de 7,63 

aprigă și 
a revenit 
(7,85 m>,

patru săritori nu 
nj, întrecerea lor 

interesantă. Vle- 
lui Ștefan I^ză
dar si următorii

Va-

Romeo VILARA
(ir,). Italia 
Olanda (2). 

Germania

(Continuare în pag. a 4-a'>

START IN TURNEELE FINALE

ALE DIVIZIEI A DE HANDBAL

Virginia Ioan într-o nouă tentativă de a readuce in țară recordul lumii 
la înălțime. Foto ; Drago? NEAGU

Incepînd de astăzi. t.imp 
trei zile, orașele Călărași și 
Gheorghiu-Dej vor 
finale (1—4 și 9—12) 
A de handbal. La 
prezente formațiile 
București, I.E.F.S., 
și Textila Buhuși 
tril locurile 1—4) și echipele mas
culine „U“ București. „U“ Cluj, 
C.S.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mureș 
(turneul codașelor). Municipiul Gh.

de 
Gh. 

găzdui turneele 
ale diviziei 

Călărași vor fi 
feminine „U" 
„U" Timișoara 
(în luptă pen-

Gbeorghiu-Dej reunește cele mai 
bune patru echipe masculine din 
țară (Steaua, 
Minaur Baia 
ra), precum 
angrenate in 
retrogradării
Mureșul Tg.
și Constructorul Timișoara). în 
ambele orașe turneele se vor des
fășura după amiaza.

Dinamo București, 
Mare și Poli Timișoa- 
și formațiile feminine 
lupta pentru evitarea 

(Rulmentul Brașov.
Mureș, C.S.M. Sibiu

unor țintași din Japonia. Liban# 
Suedia și Elveția,

întrecerile sînt programate la 
toate genurile dc arme cu glonț^ 
aer comprimat și alice. Așadar, se 
poate spune că întrecerea ele la 
Tunari se înscrie printre cele mal 
împomtanto evenimente dinaintea 
campionatelor mondiale (Tuna 
veunbm. In Elveția)»



multă preocupare pentru perfecționarea
tehnicii, a mijloacelor de apărare

i
I
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LA GRUPUL 
ȘCOLAR SANITAR 
DIN BUCUREȘTI

TRADIJIA SPORTIVA NU SE DEZMINTE...
Zilele trecute, stadionul Tineretului 

din Capitală a cunoscut, din nou, am- 
blanțo marilor evenimente sportive. Pri
lejul o lost oferit de elevele și elevii 
Grupului școlar sanitar. Unitate. cu o 
veche și statornică tradiție sportivă, cu 
rezultate dintre cete mai bune in acest 
domeniu, cu profesori destoinici și pasio- 
noți pentru exercițiu fizic și mișcare, 
școota a ținut ca in acest an să cin
stească în mod deosebit cele două eve-

nimente majore din viața poporului nos
tru : a XXX-a aniversare a Eliberării 
și al Xl-lea Congres al partidului. Pen
tru această sărbătoare sportivă s-au 
bilizat toate forțele existente, s-au 
cut eforturi deosebite, iar reușita a 
deplină.

Spectacolul sportiv a început prin 
filarea participanților. După cuvintul

rno- 
fâ- 

fost

F
TEREN DE TENIS

de- 
__„____________ _ —.......— de 

deschidere, peste 1000 de eleve, purtă
toare de halate albe, au prezentat, în 
acordurile muzicii, un excelent ansam
blu de exerciții, au făcut demonstrații 
practice din viitoarea profesiune. Aplau
zele entuziaste ale asistenței ou confir
mat bunele aprecieri de care s-au bucu
rat viitoarele asistente medicale. Au

avut loc și alergări de viteză, întreceri 
de sărituri, dispute de cros, trageri la 
frînghie, pasionante meciuri de volei și 
handbal. Cîștigătoril contează mai puțin. 
Adevăratul învingător a fost EXERCIȚIUL 
FIZIC, MIȘCAREA, SPORTUL !

Pentru tot ce a realizat, catedra ele 
educație fizică, șeful ei, prof. Corneliu 
loniță, care este și secretarul organiza
ției de partid a școlii, merită sincere 
felicitări. Directorul Grupului școlar sa
nitar din București, dr. Alexandru Nedel- 
cu, ne-a asigurat că tradiția sportivă a 
școlii nu va fi dezmințită nici în viitor.

P. OLTEANU

ÎN COMUNA VLAD ȚEPEȘ
Vlad Tepe§ — o comună din 

Bărăgan, din acel Bărăgan ale 
cărui Toadfo le așteptăm an 
de an. O comună cu oameni 
harnici, în rîndurile cărora 
cultura și activitățile recreati
ve și educative — printre care 
și sportul — au pătruns de 
mult, înfrumusețîndu-le viața.

Prin sport, uneori, se înțe
lege... fotbalul, acest Joc atît 
de Îndrăgit. Dar, în comuna 
Vlad Tepeș, aproape în egala 
măsură, tineretul practică și 
atletismul, handbalul, tenisul 
de masă și de cîmp, voleiul, 
luptele și șahul.

Datorită spiritului de iniția
tivă al președintelui de onoare 
al asociației spor ti vb, Ion Zăr- 
nesctU, care, nici acum, la anii 
pensiei, nu vrea să se odih- 
neaaoă, iată, în comuna Vlad 
Tepeș a itost amenajat un te
ren de tenis betonat și înzes
trat cu instalațiile necesare, un 
teren omologat de Federație, 
for care l-a dat, de altfel, ca 
exemplu.

D. MORARU-SLIVNA

După meciurile de baschet cu Argentina

PLEDOARIE PENTRU JOCUL COLECTIV
Dubla victorie obținută de o ma

nieră clară în fața Argentinei, echi
pă finalistă la apropiatul campionat 
mondial din Porto Rico, ne-a oferit 
mai mult decît satisfacția unui suc
ces, care se înscrie la un loc onora
bil în palmaresul „5“-lui reprezenta
tiv. Partidele în care baschetbaliștii. 
români s-au impus în fața celor sud- 
americani, bin-e cotați în ierarhia 
baschetului mondial, au arătat tutu
ror că avem mai mu Iți jucători ta- 
lentați, cu frumoase calități, care pot 
alcătui și o echipă națională iteduta- 
bilă.

De altfel, dacă vom întoarce mal 
multe file din istoria baschetului ro
mânesc ne vom aminti că țara noas
tră a avut în dese perioade jucători 
talentați. unii chiar virtuozi ai aces
tui joc. Rareori însă, cvintetul repre
zentativ a reușit să se ridice la nive
lul celor mai puternice formații de 
pe continent. în acest an, antreno-

M. Nedef și P. Vasiliu ne oferă 
lot tînăr, viguros, cu ambiții lău-

BICICLETA DIN NOU LA MODĂ

rli
un .... -dabile. Unii dintre baschetbaliști au 
apreciabile calități tehnice ; la alții 
primează cele fizice. Cu toții mai 
au însă destul de lucrat pentru a 
ajunge la măiestrie, atît în conduce
rea balonului, cit și în aruncarea cu 
precizie la coș. Dar pe parcursul 
acestui drum lung e necesar ca se- 
lecționabilii să înțeleagă că întregul 
lor talent trebuie subordonat Jocului 
colectiv.

Nu rareori am putut observa, în 
cele două meciuri, tendința unor ju
cători, chiar dintre cei mai buni 
(Cernat, Popa, Pîrșu), de a conduce 
în mod exagibrat balonul, Incercînd 
rezolvarea individuală a un-or acțiuni 
ofensive. Ei au preferat driblingul 
prelungit, întîrzilnd sau anulînd po
sibilitatea contraatacului, sau — în 
alte cazuri — pătrunderea individua
lă, cînd o pasă Ia coechipierul liber 
era de preferat. Sînt lucruri care 
trebuie puse la punct de la înce
put pentru a înlesni pregătirea echi
pei reprezentative in spiritul unui joc 
cu adevărat colectiv.

întrecerile turneului de box 
„Centura de _aur“ s-au încheiat, 
dar impresiile aprigelor dispute 
de pe ringul „23 August" stăruie 
încă în memoria noastră. Compe
tiția ne-a prilejuit o serie de con
statări interesante. De pildă, ne 
amintim că în primele zile ale 
turneului, boxul tehnic a fost o 
„floare rară", majoritatea compe
titorilor (boxerii români n-au fă
cut excepție), apelind la mijloace 
rudimentare, bazate pe forța bru
tă, bătaia oricum, fără preocupare 
pentru apărare Firește, victo
ria este scopul final al oricărei 
întreceri sportive și, deci, dorința 
combatanților de a o obține tre
buie apreciată. Dar ea poate fi 
realizată și cu mijloace mai pu
țin riscante, mai 
mai spectaculoase, 
spiritului sportiv, așa cum 
cele pe care le oferă tehnica 
xului.

Acum, cînd se ridică voci 
potriva practicării boxului, 
temeiul unor urmări nefavorabi
le, cei ce-1 iubesc au datoria să 
facă totul pentru înfrumusețarea 
sportului cu mănuși, pentru pre- 
întîmpinarea 
cidente. Or, 
cheiat ne-a 
și din nou, 
a boxerilor 
pentru scrima 
perfecționarea 
părare.

Componenții 
sehiori au manifestat 
sportivă care nu 1

economicoase, 
mai potrivite 

sînt 
bo-

îm-
pe

unor eventuale ac- 
turneul 

dezvăluit, 
limitata 
și a

recent în
clin păcate 
preocupare 

antrenorilor 
pugilistică, pentru 
mijloacelor de a-

A. VASILIU

lotului național de 
; o formă 

___ . le-a permis 
să-și etaleze totalitatea cunoștin
țelor tehnico-tactice. Mircea Tone, 
Constantin Ștefanovici, Mihai 
Ploicștcanu, Cornel Iloduț, A- 
lexandru Popa, Ion Fuicu, Ion 
Mocanu, Valeriu Filîp, Ștefan 
Băiatu, Faredin Ibrahim, Constan
tin Gruiescu, Tudor Nicdlae, Paul 
Tănasc, Ion Chifti, Alee Năsiac, 
ca să nu-i enumerăm decît pe 
aceștia, au manifestat fie o for
mă slabă, fie serioase lipsuri la 
capitolul tehnică.

Surprinde, desigur, faptul că în 
rîndul celor menționați se găsesc 
multi sportivi fruntași care s-au 
pregătit o bună bucată de vre
me în condiții deosebite. Firește, 
nu acesta este potențialul real al 
boxerilor respectivi, dar prezența

lor la o competiție de acest ni
vel trebuia să fie altfel marcată.

Referindu-ne la boxerii de pes
te hotare, trebuie să consemnăm 
surpriza plăcută pe care au pro
dus-o sportivii din R. “ 
golă. Dintre cei 7 pugiliști mon
goli, ■ ■ • :
(muscă), Altanciuc (semiușoară) și 
Bandi (mijlocie mică), ultimul 
cîștigînd și centura la categoria 

Boxerii mongoli practică un 
box tehnic, în viteză, cu o evi
dentă preocupare pentru apărare, 
în aceste condiții, ei devin ad
versari dificili pentru orice spor
tiv. De asemenea, s-a evidențiat 
stilul modern al pugiliștilor din 
Cuba și U.R.S.S., bazat pe luptă 
de la distanță, cu tatonarea ad
versarului cu brațul din față și 
aplicarea 
momentele cele 
Firește, un asemenea stil de lup
tă poate fi practicat de boxeri 
cu brațe lungi, deci cu o statură 
înaltă, dar tehnica boxului oferă 
mijloace dintre cele mai variate, 
corespunzătoare diferitelor parti
cularități morfologice. Cui nu î-a 
plăcut, de pildă, stilul de luptă 

lui Gabriel Pometcu ? Bine, 
și Alexandru Turei,

Cuțov, Paul Dobrescu, 
Pavel Nedelcea, Ma-
Damian Cimpoicșu, 

Costică Dafinoiu 
cu toate că 
de sovieticul 

poate și asa
sin t capabili
mai frumoa- 

atîtca rîn-

P. Mon-

s-au remarcat Batabajar

sa.

loviturii 
mai

decisive în 
favorabile.

I
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• „Pegas"-urile românești 
testate și solicitate in mai 
multe țări

lost repusă în drepturile 
restricțiilor de circula-

Bicicleta a
<ti. Ridicarea ________  _  __
ție pe arterele principale ale ora
șelor, amenajarea spațiilor de par
care între cvartalele de blocuri, a- 
parițla benzilor rezervate cicliștilor 
pe noile bulevarde, mărirea ariei 
pastelurilor din incinta fabricilor și 
a uzinelor — sînt numai cîteva ele
mente de natură să-i bucure pe po
sesorii de biciclete. Numărul priete
nilor micului vehicul pe două roți 
crește necontenit, deoarece bicicleta 
ajută nu numai la rezolvarea opera
tivă a anumitor treburi personale, 
dar rulajul zilnic sau în orele de 
răgaz contribuie la Întreținerea unei 
hune sănătăți. Ce noutăți vor fi 
oferite celor eare doresc să-și cum
pere un asemenea mijloc de loco
moție T Răspunsul la această Între
bare l-am primit de la ing. Miilea 
Șerbănuyiu, șeful atelierului de pro- 
jectare-produ.se de la întreprinderea 
*6 Martie- din Zămești.

— Descendentă a primei mărci ro
mânești, ^Victoria”, ne-a spus in
terlocutorul, bicicleta „Tohan-28“. 
care se află. în magazine, are o ro
bustețe evidentă, poate fi folosită pe 
toate categoriile de drumuri și se în
treține ușor, cu sculele din dotare. Vă 
interesează, desigur, ultimele nou
tăți. Notați • au fost livrate comer
țului cinci tipuri de biciclete din 
familia ,J»egas« pentru fete și băieți. 
De asemenea, fabricăm „pegas* 
pliant, bicicletă universală care 
poate fi ușor transportată. Pentru 
adulți urmează să intre în produc
ție «Pegas C 22“. în două variante.

Referitor la calitatea produselor 
noastre vă p»ot informa că biciclete
le pentru copii nr. 41 și 51 din fa
milia „Pegas", care circulă pe stră
zile din Canada, Grecia, Iran și 
S.U.A. au fost testate după normele 
internaționale.

— Și totuși — păcat că există 
acest „totuși" — mai există recla- 
mații cu privire la anumite piese ale 
bicicletelor.

— Cunoaștem situația. Să știți eă 
ani luat măsurile cuvenite. Bicicle
tele sînt garantate 12 luni, întreți
nerea lor în această perioadă fiind 
asigurată de unitățile de specialitate 
ale UCECOM. Folosesc acest prilej 
pentru a adresa colaboratorilor noș
tri de la CLEMET Tîrgoviște, Der- 
matina Timișoara și Fabrica de țevi 
din Iași rugămintea de a nu ne mai 
furniza piese de calitate necorespun
zătoare, care ne dau bătaie de cap 
atunci cînd asamblăm 
bauda de montaj.

— V-ațl gîndit și la 
vor să devină cicliști 
mantă ?

— Da : Le putem aduce o veste 
bună : ‘
primei 
gas C 
ția de 
lot de _________ __ ____
duce aceste biciclete și pentru ma
rele public.

La încheierea convorbirii, ani 
că muncitorii și tehnicienii i 
din Zămești produc anual 
500 000 de biciclete pentru adulți și 
copii. Lucrînd în prezent la cel 
de-al patrulea milion de asemenea 
mijloace de transport, constructorii 
bicicletelor românești, promit că vor 
fi la înălțimea solicitărilor.

Traian IOANIJESCU

bicicleta pe
tinerii care 

de perfor-

a fost omologat prototipul 
biciclete de semicurse „Pe- 

20“, cu patru viteze. Federa- 
resort a și comandat primul 
50 de bucăți. Noi vom pro-

i aflat 
uzinei 
peste

i

Pegas care 
din străinătate

Ko*''
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CAMPIONATE- COMPETIȚII
ATI FTISM CU PRILEJUL UNUI Ml LCI l^fYl CONCURS desfâșurot în 
Capitală, campionul țării, Frederic Schnei
der (C A Mediaș) a aruncat ciocanul 
la 66,70 m (r.p.) iar Ion laru a obținut 
62,80 m. O Sîmbătă și duminică sînt 
programote meciurile etapei a doua a 
Concursului republican interjudețean: se
ria I la Constanța, seria a ll-a la Me
diaș, seria o lll-a la Deva, seria a IV-a 
la Bîrlad și seria a V-a la Bistrița.

rllĂDlr CAMPIONATUL REPUBLI- 
GALAKIt CAN DE DRESAJ Șl OB
STACOLE. Pe baza hipică din Craiova 
au continuat întrecerile din cadrul eta
pei I a campionatului republican de dre
saj și obstacole, lată rezultatele înregis
trate : dresaj juniori — 1. S. Bădulescu 
(Steaua) cu Cristal 674 p. 2. S. Bădules
cu cu Arcaș 671 p, 3. S. Soveja (Steaua) 
cu Brad 658 p; obstacole, juniori 16 ani 
— 1. S. lonescu (C.S.M. Craiova) cu Pa
lermo 0 p (29 sec.), 2. A. Lepăduș 
(C.S.M. Sibiu) cu Ghinion 0 p (30 sec.), 
3. E. Codiță (Steaua) cu Vinovat 0 p 
(34 sec.); obstacole, cat. semiușoară : 1. 
C. Vlad (Dinamo) cu Fatma 0 p (34 
sec.), 2. P. lob (A.S.A. Cluj) cu Titania 
0 p (36 sec.), 3. D. Loneanu (Steaua) 
cu Epigon 4 p. (ȘT. GURGUI — coresp. 
jud.).

DACrUET ,N AFARA echipelor 
DAOtntl CLASATE PE PRIMELE TREI 

LOCURI IN DIVIZIA A (Dinamo, Steaua, 
Universitatea Timișoara), federația de 
specialitate a premiat șî pe următorii 
jucători : Horia Demian (Universitatea 
Cluj) — Trofeul fair-play*4, Marian Bra- 
boveanu (I.E.F.S.) —
puncte înscrise, Anton 
cel mai bun procentaj 
bere : 78 la sută.

coșgeter cu 738 
Spinu (Farul) — 
la aruncările li-

BIROUL F.R.
bat modificarea unor date de 

principalelor competiții 
anului după 
Iulie, la Tg.

NATAflE a apro-ÎNOT
desfășurare a 
republicane ale 
mează : 16-19
Campionatele republicane ale 
sportive ; 27-28 iulie, la Ploiești : Cam
pionatele republicane de copii (grupele 
C și D); 1—3 august, la București: Cam
pionatele republicane de seniori; 8-11 
august, ia Reșița: Campionatele republi
cane de copii (grupele A și B); 18-20 
august, la Tg. Mureș : Campionatele re
publicane de juniori. ® Competițiile in
ternaționale la caro vor participa înotă
torii români în acest an : Balcaniada Ju
niorilor (26—29 iulie, la Sofia), Balcania
da seniorilor (8—11 august, la Izmir) și 
Concursul Prietenia (10-13 august, laConcursul 
Kiev).

cum ur- 
Mureș : 
Școlilor

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL 
meciurilor din grupa A a cam- 

european de la Viena. Re- 
ROMÂNIEI va întîlni, pe

FOLO
pionatului 
prezentatîva 
find, echipele : Italiei (18 august), Un
gariei (19 august), Spaniei (20 august), 
iugoslaviei (21 august), U.R.S.S. (23 au
gust), Olandei (24 august) și R.F. Ger
maniei (25 august), & in etapa a lll-a

a campionatului divizionar A (grupa B)
sînt programate partidele : C'ișul Ora
dea — Mureșul Tg. Mureș, Petrolul Plo-
iești — Unirea Arad și Progresul Ora-
dea - I.E.F.S.

DIN
A (e-

Laromet 
2398-2273 

Voința

MECIURI RESTANTE 
r<JriL-t CAMPIONATUL DIVIZIEI 
tapa a XVII-a) : FEMININ : 
București - Voința București 
p d, Hidromecanica Brașov 
Mediaș 2279—2093 p d. Gloria București
- Rapid București 2504-2314 p d; MAS
CULIN : Petrolul Ploiești - Constructo
rul Galați 5405-5488 p d, C.F.R. Tg. Mu
reș ~ Voința Cluj 5356-5192 p d, Dacia 
Ploiești — Rafinăria Teleajen Ploiești 
4972-4861 p d, Voința Tg. Mureș — Jiul 
Petrila 4819—5040 p d, Gloria București
— Flacăra Cîmpina 5533—5073 p.d.

DI ITDV FINALELE REPUBLICANE A 
KUUDT CAMPIONATULUI M.T.Tc. Sîi 
bâtă încep în Capitală finalele celei de 
a Vl-a ediții a campionatului de rugby 
rezervat școlilor profesionale din rețeaua 
Ministerului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. Participă cîștigătoarele celor 8 
serii, formații reprezentînd orașele ~ 
dea, Galați, Brașov, Pașcani, Cluj, 
Sibiu și București. Finalele se vor 
fășura în două serii, sistem divizie, 
gătoarele seriilor întîlnindu-se în 
direct pentru desemnarea campioanei pe 
anul 1974. De menționat că partida de
cisivă se va desfășura în ziua de 9 iunie, 
în deschidere la finala campionatului 
republican de juniori.

ALE
îm-

Ora- 
lași, 
des- 
cîști- 
meci

DUMINICA, a avut loc pe Valea
Albă — Bușteni un interesant con

curs de slalom special dotat cu ^Cupa 
Carpului", Au participat cei rnai buni 
schiori seniori și juniori ai țării. Traseul, 
cu 45 de porți și cu o zăpadă excelentă, 
a oferit condiții foarte bune de întrecere. 
REZULTATE TEHNICE, seniori î 1. Dan 
Cristea (Dinamo Bv.) 63,2; 2. Gheorghe 
Vulpe (CSU Bv.) 63,7 ; 3. Dorin Mun- 
teanu (CSU Bv.) 64,9. Juniori ; 1. Florin 
Chioreanu (Dinamo Bv.) 76,6; 2. Gabor 
Fazekaș (Dinamo Bv.) 76,9; 3. Cornel 
Neguțescu (CSO Sinaia) 80,0. Zăpada 
abundentă permite organizarea și în zi
lele următoare a altor întreceri. Clubu
rile și asociațiile sportive ou cuvintul..»

CA Li BUCUREȘTI a luat sfîrșit corn*
petiția destinată stabilirii celor 

două echipe ce vor înlocui anul viitor 
retrogradatele din divizia secundă. Și-au 
încercat șansele peste 30 de formații, 
din cele mai diferite colțuri ale țării. 
La capătul etapelor eliminatorii, au fost 
admise în finală, potrivit regulamentului 
de desfășurare a competiției, patru echi
pe : Spartac (București), Unirea (Arad), 
Topitorul (Baia Mare) și Universitatea 
(Timișoara). Surprinzător, formația bucu- 
reșteană a ratat calificarea în ultima 
rundă, după ce condusese detașat în 
zilele anterioare. Rezultate finale: Uni
rea, Topitorul, Spartac 4 puncte, Univer
sitatea 0 p. Departajarea 3-a făcut pe 
baza punctaYerajului.

al
au boxat
Calistrat 
Paul Dragu, 
rian Lazăr,
Ion Moldovan, 
și chiar Ion Alexc, 
n fost învins clar 
Gorstkov. Deci, se 
Și pugiliștii noștri 
de comportări mult 
se. Au dovedit-o în 
duri I

Mihai TRANCĂ

s'

/ 
IM

----- >
i
I 
f
i 
i

NI f 
k / 
LM i sw • * s'

s'

5

s.

3

I
3

• 600 CROSIȘTI din întreprin- 
deiile orașului Brăila au pa<ti- 
cipat la concursul organizat de 
Comisia de soort și turism a Con
siliului sindical județean. Ciștigă- 
tor : Al. Piopeanu (Pescărușul) ® 
ZESTREA SPORTIVA a orașului 
Făgăraș s-a îmbogățit cu un P°“ 
ligon de tir aparținînd asociației 
Voința • PRIMUL CONCURS de 
haltere și culturism organizat la 
Satu Mare, de secția de atletică 
grea a asociației sportive Comu
nala, a relevat un talent : junio
rul N. Bandula - categoria su- 
pergrea, 85 kg la „smuls” și 110 
kg la „aruncat* ® MONTAREA 
CORTURILOR, un concurs desfă
șurat la Tulcea și destinat pio
nierilor a dat cîștigâtor pe D. 
Usta (Macin) • INAUGURAREA 
MICROSTADIONULUI din Vișeul 
de Sus a prilejuit școlarilor o 
reușită duminică sportivă, cu în
treceri de handbal, baschet, volei, 
tenis, atletism și gimnastică 9 
„FLOAREA DE CIREȘ”, competiție 
de judo, aflată la prima ediție, a 
reunit la Sibiu judoka din Bucu
rești, Tg. Mureș, Cluj și orașul 
gazdă. Cupa a revenit sportivilor 
de Ia I.E.F.S. București. 9 10 000 
ORE MUNCA PATRIOTICA au 
prestat tinerii de la schela petro
liferă din Tîrgoviște, pentru ame
najarea unei piste de atletism cu 
6 culoare G „CUPA CAMPIONI
LOR CLASEI” în județul Arad a 
reunit micii atleți din Arad, 
Curticî, Lipova, Sebiș, Pecica în 
probele de oO și 500 m, săritura 
in lungime și aruncarea mingii 
de oină. Exemplul Timișului este 
molipsitor i • „SPORT Șl SÂNA- 
TATE“ a adus pe stadioanele din 
Galați, la sfîrșitul săptăminii tre
cute peste 1000 elevi și aproape 
800 tineri din întreprinderi și in
stituții • ARCAȘII DIN TG. MU
REȘ au concurat alături de alți 
practicanți ai tirului cu arcul din 
patru orașe la cea de a Xl-a edi
ție a „Cupei municipiului Tg. 
Mureș”, învingători fiind cei de la 
A.S. Sănătatea, care au avut în 
I. Mathe și Terezia Preda cei 
mai preciși țintași.

(Corespondenți : N. Costin, L. 
Valentin, I. Toth, A. Ghilezan, P. 
Comșa, I. lonescu, Șt. lacob, I. 
Păuș, M. Avanu, T. Siriopol).
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ULTIMA APARI

REFLECȚII
LOTULU

Cu aproape o lună înaint 
caniadei care se va desfăși 
tara noastră, reprezentativ 
tineret (sub 23 de ani) a 
niei a susținut ultimul săi 
public, jucînd cu F. C. 
(Brazilia). Antrenorul Corni 
gușin consideră partid 
miercuri foarte utilă : „Jo 
strucționist, dur chiar, al 1 
nilor ne-a incomodat vizii 
grenîndu-ne la »«cepiit în i 
lor. Ne-a pus în final, în 
temă eă și reprezentative 
tineret ale Iugoslaviei și U 
ar putea juca la fel, la î 
iunie la București".

Dincolo de greșeala an 
în jocul adversarului și i 
seala unui sezon încărcai, 
nenții lotului de tineret a 
facă și o demonstrație p 
în prima repriză cum nu 
jucat, iar după pauză cum 
te valorifica jocul în vitez 
ros. Pentru că ritmul lent 
mele 45 de minute, lips 
cursivitate, greșita orien 
construirii fazelor de at; 
„un-doi“-uri excesive inii 
(eseu și Moldovan (mierci 
valoarea lor) nu putea; 
prea multe satisfacții. Mo< 
inspirate efectuate de C. 1 
și I. Nunweiller la pauzi 
Năstase și Ion Ion — în 
— au fost înlocuiți cu MS 
și Crișan, au fost dublate 
schimbarea opticii ofensivi 
apelul la jocul pe extrer 
bositul Atodiresei (cel m; 
om din teren) fiind jucat 
trebuia. Sigur că se impui 
tentie mai mare a coecl 
și pentru extrema stingă, 
jucător tenace și ambițio: 
cum, repriza secundă rea! 
selecționata sub 23 ani’ în 
nui adversar care deși n

NOTARI U
(Urmare din pag.
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pării a cel puțin trei n 
Repriza întii, parte în 
oaspeții noștri s-au ară 
mult preocupați de joc. 
zentat o valoare spectac 
tehnică net superioară ,,n 
lui doi", cel în care Doi 
co. au devenit tributarii 
ței de apărare a minimu 
dicap de pe tabela de 
scop pentru care nu au 
să facă apel și la mi.jloac< 
ra regulamentului de joc. 
care, din^păcate. uneori 
torii noștri au ripostat, 
ajuns la o a doua rei 
mai puține satisfacții sp 
re, pe care atît cei pre

SITUAȚIA
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ÎN „CUPA BALCAI
în „Cupa Balcanică" 

reprezentativelor naționale 
disputat pînă acum trei 
Selecționatele Bulgariei ș 
s-au întîlnit în prima s 
a competiției, prima ech 
nînd calificarea in finală 
partida tur și 5—1 în m 
vanșă). Reprezentativa r 
debutat miercuri seara î 
Balcanică", întilnind 
Greciei, dc care a dispus 
știe, cu scorul de 3—1 (2 
vanșa urmează să se desf 
luna septembrie în Grec 
vingătoarea acestei duble 
tărl România — Grecia 
cu Bulgaria în finala co 
Echipele Iugoslaviei și AII 
participă la această ediție.

SPORT PE MICUL ECRAN
Simb&tă, 1 Iunie (ora 17.30). Fotbal : Sportul studențesc — A.S.Z 

Mureș, transmisiune directă de la Stadionul „ 23 August". Tn 
meciului va fi prezentată o peliculă dedicată lui Eusebio — clștlg; 
Trofeului „Gheata de aur“.

Duminică, 2 iunie (ora 14.45). Marele premiu al orașului Aact 
călărie — proba de sărituri peste obstacole.

Simbătă, 8 iunie (ora 17.30). Fotbal — Magazin : selecțiuni în 
trate din meciurile Franța — Argentina, U.R.S.S. — Cehoslovacia, J 
— Anglia, Ungaria — Iugoslavia, Olanda — Argentina, Bulgaria - 
glia, Tottenham — Feyenoord etc.

produ.se


Cifrele vorbesc după jocul România —Grecia

FINALITATE BUNA LUCESCU ȘI IORDĂNESCU

APARIȚIE ÎNAINTEA BALCANIADEI

îl DUPĂ TESTUL
LUI DE TINERET

p înaintea 
I desfășura 
[zentativa 
[ani) a Româ- 
Imul său test 
| F. C. Galicia 
111 Cornel Dră- 
[ partida de 
|ă : „Jocul ob
er, al brazilie- 
lat vizibil, an
nul în manierii 
■nai, însă, 
tentativele 
kei 
el,

Bal- 
în 
de

iu 
de 

și Bulgariei 
la 25 și 27

lali
[lui 
licăreai, compo- 
Incrct aveau să 
■rație practică : 
luni nu trebuie 
kă cum se poa- 
nn viteză, vigu
lui lent din pri
ite, lipsit 
I orientare 
Ide atac 
Ive între I 
I (miercuri 
I puteau 
Iții. Modificările 
Ide C. Drăgușin 
la pauză, cînd 
I — în zi slabă 
I cu Mărculescu 
I dublate și 
[ofensive,
I extreme, 
[(cel mai 
I jucat așa 
I impunea 
la coechipierilor 
I stingă, Crișan 
ambițios. Ori- 
Idă realizată de 
I ani’ în fața u- 
deși n-a expe-

angrenării 
și de obo-

de 
a 

prin 
Mul- 

sub 
aduce

de 
prin 
neo- 
bun 
cum 
o a-

n pag. 1)

I trei mingi-gol. 
prte în care și 
Lau arătat mai 
Ide joc. a pre- 
I spectaculară și 
[oară ..momentu- 
[are Domazos et 
ributarli tendin- 
[minimului han- 
kla de marcaj, 
[nu au pregetat 
[mijloace în afa- 
I de joc. Acte la 
I uneori și jucă- 
Ipostat. Așa s-a 
loua repriză cu 
actii spectacula- 

I cei prezenți pe

IIA
:ALCANICA“

pnică'* rezervată 
naționale A s-au 
lum trei partide. 
Igariei și Turciei 
[prima semifinală 
kma echipă obti- 
n finală (2—5 în 
Li în meciul Te
ntativa noastră a 
, seara în „Cupa 
Lnind formația 
p dispus, cum se 
I 3-1 (2—1). Re- 
I se desfășoare în 
[în Grecia. In
ii duble confrun- 
IGrecia va juca 
[nala competiției, 
lei și Albaniei nu 
kă ediție.

AN
fc — A.S.A. Tg.
kst“. în pauza

— cîștigătOrul

ului Aachen la

bcțiuni înregis- 
lovacia, R.D.G. 
[ulgaria — An-

diat măcar un șut pe spațiul por
ții lui Jivhn (echipa română a reu
șit nouă șuturi pe spațiul porții, 
din totalul de 
incomod, acele 
te — spuneam 
mise moderne 
noastre. Să sperăm că împlinirea 
lor superioară se va 
Balcaniada

20 !), a fost dur și 
ultime 45 de minu- 
— au relevat pre- 
în • jocul echipei

realiza

Comentariul nostru tehnic, pe 
marginea meciului România — 
Grecia, își propune și de astă da
tă ca, în baza unor înregistrări sta
tistice, să scoată în evidență pres
tația ofensivă a tricolorilor, privi
tă prin prisma unor indici obiec
tivi de eficacitate. Pentru acest 
lucru va trebui să pornim de la 
o cifră, aceea de 127, reprezcntînd 
numărul acțiunilor noastre de a- 
tac, în timpul celor 90 de minute 
de joc, cifră net superioară aceleia 
realizată de reprezentativa grea
că. Pe reprize : 69—48 și 58—39, 
ceea ce denotă o superioritate ne
tă și constantă pe cele două ju
mătăți de timp ale întrecerii.

Din totalul celor 127 de acțiuni, 
echipa română a finalizat 29 (un 
procentaj destul de bun, de 23 la 
sută), dar va trebui să adăugăm 
că, pe lingă âceste atacuri înche
iate cu șut la 
tiva noastră a 
un număr de 
gol, cifră care 
comportării sale în ofensivă 
ridică procentual dar numai teore-

poartă, reprczenta- 
mai beneficiat de 
8 mari situații de 
întregește imaginea 

Si

tic randamentul colectiv al echipei.
Deosebit de interesante ni se 

par și datele care se referă la pre
cizia finalizărilor. Din acest punct 
de vedere, formația antrenată de 
V. Stănescu și K. Cosmoc a reali
zat un procent de aproximativ 50 
la sută dar va trebui să mai adău
găm că, în marea lor majoritate. • 
șuturile expediate pe spațiul 
ții au avut un mare grad 
periculozitate prin tăria ior 
mai ales prin oportunitatea 
mentului execuției.

Și acum, o mică statistică
minală, privind repartiția lovitu
rilor la poartă, pe jucători : Ior- 
dănescu 8, Dumitru 7, dintre ca
re 5 și respectiv 3 pe spațiul 
porții ; Dinu 5, Kun 4 (3—2) ;
Lucescu 2, ambele pe poartă ; Du- 
mitrachc, Troi și Hajnal cite unul, 
dintre care numai șutul primului 
a întrunit condiția preciziei. O 
mențiune în plus, la acest capitol 
al eficacității individuale, se cu
vine, evident, celor doi realizatori 
ai golurilor noastre : Iordănescu 
(2) și Lucescu (1).

por- 
de 
și 

mo

no-

...Le-am spus amicilor, du
minică noaptea, după ce am 
văzut golul lui Custov, venit 
din trei driblinguri și pasa de 
Tostao a lui Lucescu : „Dacă 
vedeți așa ceva Ia Bayern, Ia 
Ajax sau Ia englezi, ziceți că 
de ce n-avem ți noi ața ce
va?" Golul lui Puiu Iordănes
cu sub bara lui Caval — cro
nicarul îl socotește demn de 
Luis, și așa e... iar azi, după 
meciul cu Grecia, vin și vă 
declar că n-am mai văzut de 
mult jucători români 8n starea 
de grație a lui 
Iordănescu din 
Trebuie să fii de 
fier, de lemn sau 
de vată ca să nu 
te bucuri pentru 
ei, trebuie să fii 
tare netot la su
flet ca să-ți pui 
fermoar Ia gură 
cu gîndul că unul 
e al lui Dinanao, 
altul al Stelei, ți 
nici unul al Cra- 
iovei sau al Bir- 
ladului. Am îndoi 
sint ai noștri, ai acestei echi
pe naționale, care — o spun 
fără să mă gîndesc is ce va 
urma, la cum ne vom mai 
pamfletiza și patetiza — po
sedă un nucleu cum n-a avut 
nici pe vremea Guadalajarei : 
problemele acestei echipe sint 
de concepție, nu de valoare 
a jucătorilor, In condițiile în 
care poți ține pe tușă oameni 
ca Dudu Georgescu ți Bel
deanu și pe extremă — un 
om de forța Iui Kun care 
caută „centrul* cu o tenaci
tate de nobil obsedat.

Dar să nu încălcăm pactul 
de răbdare cu antrenorii — 
care au reușit să impună două 
talente ca Anghelini ți Hajnal, 
extrem de corect șl curat In 
joc, într-o apărare totuși nesa
tisfăcătoare în concepție — ți 
să revenim la frumusețea jo
cului lui Lucescu ți Iordănes
cu, tot ce a fost mai tneîntă- 
tor în telefotbalul acestei săp- 
tămîni. Mircea a dat cel puțin 
patru goluri, demne de orice

aceste zile.

IONESCUMircea M.

DE LA COMISIA

din iunie

Latările presei și 
torului federal.

Deschis de Mulțescu, Mărculescu va înscrie primul gol al selec
ționatei noastre de tineret. Foto : S. BAKCSY
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a- 
a- 
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luindu-se 
măsuri : 

: ridică drep- 
de organizare 

a-

DE DISCIPLINA
Aseară, în cadrul 

ședinței Comisiei cen
trale de competiții 
disciplină, au fost 
nalizate o serie de 
bateri înregistrate 
Divizia B, 
următoarele

— se 
tul ( 
pe doua etape 
sociației Minerul Mo- 
tru, pentru inciden
tele petrecute în 
partida c>J Dina-

Slatina;
se ridică dreptul 

organizare pe 
două etape asociației 
Metalul Mija, pentru 
incidentele din me
ciul cu F.C. -Galați ;

— jucătorul Mure-
șan (Metalul Mija) 
se suspendă pe timp 
de opt etape, pentru 
injurii și atitudine 
provocatoare față de 
arbitru, recidi-

mare european : primul, din 
meciul cu Steaua, de o finețe 
a driblingului comparabilă doar 
cu golul al treilea din meciul 
cu Grecia — acțiuni individu
ale duse la glorios sfîrșit și 
care cer, dacă nu sîntem dog
matici, și nu sîntem, același 
cîntec ca triumful unei ac
țiuni colective. După care i-a 
pus pe fruntea Iordănescului 
o centrare ce nu-și găsește 
analogie decît în aceea — me
morabilă, deși un cititor mi-a 
scris o dată c-a fost întimplă- 
toare — 
slovacii,

din meciul cu ceho- 
aceea pusă lui Dobrin, 

la o secundă după 
ce Răducanu a 
făcut ce a fă
cut... Și mai adaug 
pasa la Custov, 
Ja capătul acelei 
acțiuni diavolești, 
pasă „pe tavă". 
Lucescu are un a- 
pogeu al carierei 
care mă face să-l 
îndrăgesc defini
tiv (deși în viața 
mea nu am schim

bat o vorbă cu el — pre
cizare absolut necesară, în clima
tul nostru de suspiciuni fotba
listice...). Detest a-mi teroriza 
cititorii cu gusturile mele — 
dar tare n-aș vrea să se uite 
la bilanțul sfîrșitului de an, 
această „perioadă Lucescu" in 
primăvara noastră fotbalistică. 
Eu, unul, n-o voi uita.

îar transa în care se găseș
te Iordănescu — cu două go
luri superbe din lovituri de la 
„16", cu cîteva șuturi bine a- 
plicate și o inteligență a pa- 
sei imediate și chiar a „un- 
doi“-ului prea puțin aplicat în 
naționala noastră bazată ex
cesiv pe pasa ă la Dinu... — 
mă bucură cu atît mai mult 
cu cit vine împotriva părerii 
mele inițiale că fragilitatea lui 
nu-i acordă drepturile unui 
coordonator de joc. Ce bine 
cînd ochiul orgolios ți-e con
trazis cu argumente de valoa
rea celor demonstrate de acest 
talent îneîntător !

BELPHEGOR

MINGEA A FOST
PASATA ÎNAINTE4

stadionul .,23 August'1 cit și te
lespectatorii le-au apreciat așa de 
mult în primele 45 de minute.

Randamentul selecționatei noas
tre s-a plasat la un nivel satis
făcător, promițător chiar, catego
risire valabilă pentru liniile de 
mijloc și 
fundașilor 
potențialul celorlalte, 
in momentul de față, lotul A dis
pune de o linie de mijlocași bine 
înzestrată cu tipuri de jucători 
specifice acestui compartiment cu 
sarcini complexe. Reintrarea lui 
Dumitru — alături de Dinu și 
Iordănescu — a reprezentat o for
tificare vizibilă a potențialului 
halfilor, chiar dacă Dumitru ma
nifestă unele scăderi de rezisten
ță fizică. Pe bancă se află două 
rezerve capabile și ele de orice 
rol, Dudu Georgescu și Beldeanu, 
așa că grijile cele mai puține vin, 
pentru antrenori, de aici. în atac 
reintrarea lui Lucescu, așa de 
productivă și de reconfortantă, a 
rezolvat nu numai situația unui 
post dar și asigură mai multe 
formule, dată fiind împrejurarea 
că aripa lui Dinamo poate evolua 
la fel e bine și pe dreapta și pe 
stingă. Situație valabilă și pen
tru Kun, obișnuit și în pestura 
de vîrf central dar și să acțio
neze pe aripa stingă (cu mai pu
țin randament, e drept, cum am 
văzut). După opinia noastră trioul 
Lucescu—Kun—Marcu ar fi cel 
mai bun, cel mai complet, in mo
mentul de față. Dar absența for
tuită a craioveanului a dus Ia 
formula de începere și, în final, 
la cea cu Troi pe extrema dreap
tă și cu Lucescu pe stingă, Kun 
reluind rolul deținut în turneul 
sud-amerîcan. Important este că 
acum se poate manevra cu toate 
aceste „rețete" de linie, că în par
tida cu Japonia se poate conta

atac. compartimentul 
situîndu-sc însă sub 

In adevăr,

pe Marcu, că Atodiresei trebuie 
neapărat luat în seamă ; așa cum 
joacă actualmente, el poate îm
bogăți grupul înaintașilor selec
ționați cu un om capabil să dea, 
în momentul cînd se va apela Ia 
el. un randament bun.

Dacă pentru mijlocași și ataeanți 
Situația e destul de bună, com
partimentul defensiv nu e de na
tură să procure prea multe asi
gurări. Mai cu seamă că miercuri, 
la Amsterdam, înaintașii ce se vor 
afla în fața fundașilor noștri 
sint in ansamblu și individual 
cu o clasă peste cei aliniați de 
echipa Greciei. Trebuie neapărat 
să fie solicitați apărătorii care 
s-au impus în ultima vreme în 
campionat și regretăm, în această 
idee, că G. Sandu nu a intrat și 
el în teren, duminică seara. Mai 
departe, un Manea, un Sătmăreanu 
II, un FI. Marin, un Cheran, pot 
emite pretenții față de modul cum 
a acționat întreaga noastră linie 
de fundași în fata unui singur 
om cu adevărat periculos, Anto- 
niadis. Pentru postul de portar, 
Răducanu, mereu în duel cu lor, 
gulescu, redevine util echipei na
ționale.

® In raportul înaintat Colegiu
lui central al arbitrilor, observato
rul federal Florin Dumitrescu, 
după ce arată că Ion Rus a arbi
trat foarte bine pînă la faza care 
a dus la marcarea golului de la 
Craiova, precizează, însă, că la 
f.aza respectivă a existat o pozi
ție evidentă de ofsaid, întrucît 
Bălan, care conducea mingea „a 
pasat-o ÎNAINTE (n.n. sublinierea 
noastră) lui Boc, care se afla sin
gur în fața porții 
said". Este ceea ce 
nicarul nostru.

aceea a obeerva-

și, deci, în of- 
a arătat și cro-

Rus, descriind• Arbitrul Ion 
acțiunea, într-un raport suplimen
tar încearcă să fixeze faza în ti
pare regulamentare, spunînd că 
„Bălan a continuat să înainteze 
spre poartă și a pasat mingea 
ÎNAPOI (n-.n. sublinierea noastră) 
jucătorului Boc, care venea din 
spate și acesta a marcat. Arbitrul 
de tușă I. Boroș a confirmat go
lul, fugind spre centru". Ion Rus 
arată, în continuare, că la insisten
țele jucătorilor băcăuani (și îm
pins de aceștia) s-a îndreptat spre 
tușier, care i-a confirmat i’alabi- 
litatea golului. Colegiul central al 
arbitrilor nu și-a însușit această 
versiune, ci a fost de acord cu re-

• Intr-un raport suplimentar, 
arbitrul Gheorghe Limona arată 
că dacă ar fi văzut gestul Iui Tă- 
taru, comis în timp ce conducăto
rul jocului era întors eu spatele, 
„l-aș fi eliminai de pe teren pe 
Tătaru și aș fi dictai lovitură de 
la 11 metri pentru Dinamo, intru- 
cît infracțiunea s-a petrecut in su
prafața de pedeapsă". In final. Gir. 
Limona spune : „în orice eaz, 
menționez și de această dată dă
ruirea și deosebita sportivitate a 
acestui marc jucător care se nu
mește Mircea Lucescu”.

(la centru), Aurel Bentu și Marcel 
Ilanganu. Ne bucură reușita a- 
cestui tînăr arbitru din lotul 
zionar A, la un joc cu un 
grad de dificultate.

divi- 
marc

dez-

LUCESCU LA UN PAS DE RECORD!
Partida disputată miercuri în 

compania echipei Greciei, în ca
drul Campionatului balcanic, este 
a 256-a întîlnire a reprezentativei 
României : 108 victorii, 54 meciuri 
egale, 94 Infringed și un golaveraj 
de 448—436.

Iată cum se prezintă, după acest 
meci, lista numărului de selecțio
nări în echipa României, de-a 
lungul anilor : BODOLA — 48

de selecționări, urmat de Lu
cescu — 46, Sătmăreanu — 44, 
Albu șl Dinu — cite 42, Dobay 
și C. Dan — cîte 41, I. Nunweiller
— 40, Constantin și R. Nunweiller
— cîte 39, Pîreălab — 38, N. Covaci 
și Popa — cîte 37, Dobrin — 36, 
Gherghcli — 35, Biirger — 34. Mo- 
canu — 33, Petschovschi și Rădu
canu — cîte 32, Vogi, Gh. Băcuț, 
Dumitru și Dumitrache — cîte 29.

LOTO —PRONOSPORT VĂ INFORMEAZĂ DESPRE TRAGEREA SPECIALĂ 
9 IUNIE 1974

In toate agențiile Loto-Prono- 
sport se găsesc de vînzare Începîhd 
de astăzi, bilete pentru tragerea 
specială Pronoexpres Box — Expres 
din 9 iunie a.c., tragere la care se 
acordă autoturisme DACIA 1300, 
excursii în R. D. GERMANA, ex-

CIȘTIGURILE TRAGERII
Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante

10’/. a 50.000 lei ; a 2-a : 1.85 a 32.197 
lei ; a 3-a : 10.25 a 5.011 lei ; a 4-a : 
23,80 a 2.503 lei; a 5-a; 89,60 a 665 lei;

PRONOEXPRES BOX-EXPRES DIN
VENEȚIA- 

RO-
cursiil în ITALIA pe ruta 
BOLOGNA — FLORENȚA 
MA — PERUGIA — RAVENA 
PADOVA — TRIEST și cîștiguri 
în bani. Se extrag 31 de numere 
în 5 extrageri și se atribuie cîști
guri pe 24 de categorii.

LOTO DIN 24 MAI 1974
a 6-a : 182,40 a 327 lei ț
REPORT CATEGORIA 1 ! 2.522 lei.

Extragerea a II-a : Cat. B : 3 va
riante 25’/i a 6.747 iei și 11 variante

10’/. a 2.699 lei •_ C : 10,25 a 4.671 lei I 
D ■ 23,95 a 2.035 lei ; E : 63,15 a 791 
lei’; F : 177,45 a 281 lei ; Z : 1827,85 a 
100 tel.
REPORT CATEGORIA A : 83.209 lei.

Cîșligurile • de 50.000 de la categ. 1 
jucate pe variante IO*/, au revenit 
partlcipanților EBE CRISTIAN din 
București șl PtlSOK VA SILE din Za
lău. Iar premiul de 32.197 lei de la 
categ. a 2-a a revenit participantei 
DAFIN AURELIA din București,

• Fostul arbitru international, 
Mircea Crutescu, prezent la me
ciul Politehnica lași — F. C. (Con
stanta, notează cu 10 întreaga bri
gadă de arbitri : Romeo Stinean

• Publicul clujean nu se 
minte în ceea ce privește sporti
vitatea. Mentionind acest lucru, 
observatorul federal. Ion Marines
cu subliniază, în același timp, mo
dul corect cum și-au apărat șan
sele jucătorii de la Universitatea 
Cluj și U.T.A., precum și modul 
ireproșabil cum a fost organizat 
meciul. Trebuie reținut acest lu
cru, fiindcă, de multe ori, lipsuri
le organizatorice au 
destul de 
jocului, a 
mai ales.

repercusiuni,
mari asupra desfășurării 
disciplinei din teren și, 
din tribune.

Jack BERARIU

/W OBIECTIV - DIVIZIA C

LUPTĂ ACERBA (ta opt serid PENTRU Șt UE
• Iarăși acte de indisciplină I
In campionatul Divinei* C » enunță u® 

finiș de-a dreptul dramatic. Problemele 
„vitale- ale competiției, promovarea In 
Divizia B râu retrogradarea, m vor re
zolva, aproape rn toate «el® 42 verii, 
in ultimele patru etape cote cu moi rit
mai de disputat. Dintre ceie 12 tarmațil, 
care vor juca în toamnă so »B*. sou cole 
23 care vor părăsi competiția. se cu
nosc, la ora actuală, doar citevo, care, 
in mod practic nu mal pol pierde șotia 
seriei, sau care nu moi pot evita locu
rile 15- 1ă tn clasament», formațiile caro 
pot spune că sint deja cu un... picior in 
„B‘ se numesc Relomrt Săvmoțtl (se
ria a ll-a — conduce cu « p). Chimia 
Brăila (s. IV - 5 p). Voevțo București 
(s. V — 3 p, dar ore un atu In plus, 
căci o ciștigat derby-ul. Io deplasare, cu 
Triumf București) șl Oltul St. Gheorghe 

(s. XI — - „ ---------.----------------,-r.
șat In favoarea sa disputa de la Tirna- 
voni, cu Chimica, echipă cu cora se afla 
în „duel" de la începutul campionatu
lui). In celelolte opt serii, tamtașelo 
un singur punct ovontoț vom old atît, 
ca de pildă Minerul Molrhwa Nouă (s. 
VIII) departajat door prin gataverej de 
Dacia Orăștie, revelați® tompiorwtaluh 
singura dintre noile prome-satos care se 
„bate* pentru locui I la grupa, ța anele 
cazuri ciștlgotoarele vor îl desemnate tn 
ultimele două etape» In meclurile-derby 
alo seriei respective. Asemenea Jocuri 
vor fi Unirea lași — Forevta Fălticeni 

' (s.l). Victoria C«o« - Minorul kwpo»

3 p, dar ere eu» atw în pfus, 
ciștigat derby-ufc. în deplasare, cu

— 5 p avans, duminică a tran-

(s.Vll), Metalul Aiud - Unirea Dej, (s.' 
IX), și C.S. Zalău - Minerul Baia Sprie 
(s.X). O situație la fel de neclară este 
ți In partea de jos a clasamentelor. Nu 
se cunosc decit puține teamuri care în 
sezonul viitor nu vor mal activa In „C"; 
printre acestea se numără Locomotiva 
Adjud, Sportul ICMA Ciorogirla, Someșul 
Beclean și Petrolul pcieni, care, practic, 
nu mai pot remonta imensul handicap 
care le desparte de ocupantele locu
rilor 13-14.

Șl in etapa a XXVI-a arbitrii au con- 
semnal numeroase acte de Indisciplină, 
huliganice chiar. De pildă, la meciul de 
la Mirșa (seria a Xll-a), dintre Metalul 
și I.C.I.M. Brașov, au avut loc ieșiri hu
liganice ale unor spectatori, iar o parte 
dintre componenții formației locale s-au 
dedat la acte de durități ieșite din co
mun (consemnate in raport și de arbi

trul C. Bizinichi - București). Partida de 
la Reghin, dintre Avintul și Minerul Rod- 
na, a avut și ea o 
tisa. Localnicii și-au 
mal vechi, care s-ou 
de pe teren, pentru 
Bojte (Avintul) și 
Au mal fost eliminați, de pc teren, 
Mlnică, pentru acte de Indisciplină, 
eoiu (Tehnometal Buc.). Novac (
București), Munteonu (Unirea lași). Roș

ea (A.S. Victoria Craiova), Popa (ROVA 
Roșiori), 
Crăciun

desfășurare nespor- 
plătit... niște polițe 
soldat cu eliminarea 
lovire a jucătorilor 
Spoială (Minerul).

, du- 
Cio- 

(T.M.

Tudoroncea (Petrolul Berea). 
(Comerțul Brăila) ș.a.

T. RABȘAN



I» derbyul campionatului balcanic de volei

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
A ÎNTRECUT CU 3-1

PE CEA A BULGARIEI

ÎNTRECERILE de tenis de la roma 
SE APROPIE DE FAZELE DECISIVE

' 'ATENA (prin telex). Repre
zentativele de volei ale României 
au debutat miercuri cu succes 
în Campionatele balcanice, găzdui
te la această ediție dc capitala 
Greciei. Formația masculină, către 
care se îndreptau toate pronosticu
rile in, meciul cu echipa Iugosla
viei. a confirmat așteptările, im- 
punindu-se în patru seturi. Băie
ții noștri au început jocul, însă, 
cu ezitări, ceea ce a făcut ca pri
mele două seturi să fie echilibrate. 
Apoi, însă, ei au revenit la 
evoluția normală, dominînd auto
ritar partea a doua a întîlnirii. 
Scorul de 3—1 (—12,-13, 8, 8) pen
tru români reflectă realitatea din 
teren. Revelația etapei de debut a 
fost însă echipa feminină a Româ
niei care a întrecut cu 3—1 (7,—12, 
13, 16) pe cea a Bulgariei. Me
ciul, care a constituit șl derbyul 
Campionatului balcanic, a fost de-a 
dreptul dramatic. Româncele au 
acționat atent in toate comparti
mentele. depășindu-și adversarele

în palpitantele finaluri ale seturi
lor 3 și 4. Deși voleibalistele bul
gare au opus o rezistență îndîrji- 
tă, s-a putut constata, totuși, o u- 
șoară superioritate tehnico-tactică 
a sextetului român, care justifică 
rezultatul favorabil,

în ziua a doua. România — 
Iugoslavia (f)‘ 3—0 (1, 11. 8). La 
închiderea ediției România — 
Grecia (m) 2—1.

«URNE-Ul CANDIDATELOR

JOCURILE SPORTIVE 

ASIATICE
TEHERAN, (Agerpres). — Peste 

3 000 de sportivi, reprezentind 26 
de țări, vor participa, intre t șj 
18 septembrie, la Jocurile sportive 
asiatice de la Teheran. în progra
mul competiției figurează întreceri 
de atletism, tir, lupte, tenis, tenis 
de masă, ciclism, box, natație, 
gimnastică, fotbal, baschet etc.

Orașul Teheran este cea de-a ®~a 
gazdă a acestei importante compe
tiții. Pînă acum Jocurile sportive 
asiatice s-au desfășurat la New 
Delhi, Manilla, Tokio, Djakarta și 
Bangkok.

ROMA 30. — Pe terenurile de 
la Foro Italica au continuat cam
pionatele internaționale de tenis 
ale Italiei, prima probă majoră a 
sezonului în aer liber. Turneul de 
ta Roma este cotat la a doua ca
tegorie (AA) a circuitului pentru 
Marele Premiu — F.I.L.T., oferind 
învingătorului 80 de puncte in cla
sament.

Joi ș-au disputat primele parti
de din cadrul optimilor de finală 
ale probei de simplu masculin. I- 
lie Năstase n-a figurat pe progra
mul zilei urmînd să-1 Intilnească 
vineri dimineața pe jucătorul a- 
merican Roscoe Tanner. învingă
torul din această partidă va în- 
tilni în „sferturi" pe Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.) sau Jiri Hre- 
bec (Cehoslovacia). Primul a dis
pus de portoricanul Charles Pa- 
sarell cu 6—3, 6—4, iar al doilea s-a 
impus cu 6—2, 6—7, 6—1 in fața 
neo-zeelandezului Onny l’arun.

Iată și alte rezultate anterioare, 
înregistrate în seara zilei prece
dente : Eddie Dibbs (S.U.A.) — B. 
Phillips Moore (Australia) 7—6, 
6—2 ; Brian Gottfried (S.U.A.)— 
Bora Jovanovici (Iugoslavia) 7—5, 
6—3 ; El Shaffei (P..A. Egipt) — 
Zeljko Franulovici (Iugoslavia) 
6—1, 3—6, 6—4. Și două rezultate

din proba feminină : Gali Chan- 
treau (Franța)—Lea Pericoli (Ita
lia) 7—5, 7—6 : Kazuko Sawamat- 
su (Japonia) — Alena Palmeova 
(Cehoslovacia) 6—1, 4—6, 6—2.

Au început și întrecerile probei 
de dublu masculin, în care pe
rechea Ilie Năstase (România)— 
Juan Gisbert (Spania) a învins 
CU 6—4, 7—6 cuplul italian Nicola 
Pieirangeli—Martin Mulligan.

TURNEUL DE POLO 
DE LA NAPOLI

NAPOLI, 30 (prin telefon). — 
în cel de al doilea meci din ca
drul turneului international de 
polo, echipa României a întilnit 
puternica selecționată a U.R.S.S. 
La capătul unui joc echilibrat, 
campionii olimpici au învins cu 
6—4 (3—2, 1—0, 1—2, 1—0). La 
scorul de 5—4 pentru formația so
vietică, în ultimele 30 de secun
de, Răducanu a ratat o bună oca
zie de a egala, iar Akimov a pe
cetluit în final scorul partidei. Au 
înscris : Romanciuk 2, Drcval. 
Smueki, Msvcuiradze, Akimov de 
la învingători și Naslasiu 2, C. 
Rusu 2 de la învinși.

A doua întîlnlrc a zilei a prile
juit. formației Italiei o nouă vic
torie : 7—4 (1—1. 0-4), 4—1, 2—1)
in fața Iugoslaviei.

IERI, AU ÎNCEPUT
CAMPIONATELE EUROPENE DE HALTERE

VERONA. Ieri au început, în 
localitate, întrecerile celei de a 
33-a ediții a campionatelor eu
ropene de haltere. în prima zi 
i-au desfășurat disputele la ca
tegoria muscă. Reprezentantul 
țării noastre, Ion Hortopan a 
ocupat locurile 6 la total și a- 
runcat și locul 5 la smuls.

Iată rezultatele: 1. Z. Smal-

cerz (Polonia) 230 kg, 2. M. Mus- 
lafov (Bulgaria) 227,5 kg, 3. L. 
Sziics (Ungaria) 227,5 kg, I. K. 
KDszegy (Ungaria) 225 kg, 5. K. 
Pahol (Cehoslovacia) 215 kg, 6. 
fon Hortopan (România) 210 kg 
(95,115). Pe stiluri, medaliile de 
aur fost, cucerite de Mustafov 
(100 kg) la smuls și Smalcerz 
(135 kg) Ia aruncat.

LA ȘAH
MOSCOVA, 30 (Agerpres). - La 

Riga, .in semifinala turneului can- 
aldaletor la titlul mondial de șah. 
Nuia Aleksandria conduce cu 5—2 
tn meciul cu Marta Șui. Aleksan- 
Irla a câștigat în 37 de mutări par
tida a 7-a șt mai are nevoie doar 
<te o jumătate de punct (în urmă
toarele trei partide) pentru a. »b- 
'ine victoria și calificarea In finală.

In semifinala de Ia Kislovodsk, 
Unde se întrec Valentina Kozlovska 
șl Irina Levitina, partida a doua 
s-a terminat remiză. Scorul este 
l'/« — Va, în favoarea Valentinei 
Kozlovska.

TURURI CICLISTE ÎN EUROPA

FEUERBACH ÎNVINS

LA LONDRA !
LONDRA, 30 (Agerpres). — In 

cadrul concursului international 
desfășurat la Crystal Palace ' din 
Londra, atletul englez Geoff Capes 
a cîștigat proba de aruncarea gre
utății cu rezultatul de 20,90. Marele 
favorit al probei, recordmanul a- 
merlcnn Al. Feuerbach, s-a clasat 
pc locul 2 cu 20,40. Proba feminină 
de 100 m plat a revenit sprinterei 
engleze Andrea Lynch cu timpul de 11,3.

PARIS, 30 (Agerpres). — Pe sta
dionul Colombes din Paris, france
zul Guy Drut a egalat recordul 
țării sale în proba de 110 m gar
duri cu timpul de 13,3.

în turui ciclist al Italiei s-a 
desfășurat ieri etapa a 13-a, Forte 
dci Marmi — Pietra Liguri (231 
km). Primul sosit a fost italianul 
Paolini în 6 h 23,0. în clasamen
tul general conduce Fuente (Spa
nia), urmat la 18 sec de Merckx.

★
Etapa a treia a Turului ciclist al 

Angliei, Wolverhampton — Landud- 
no (170 km), a fost cîștigată la 
sprint de doi eoncurenți : polone
zul Ryszard Szurkowski șl engle
zul Steve Hefferman, care au tre
cut în același timp linia de sosire 
șl nu au putut fl departajați nici 
de ..fotografie". Timpul realizat de 
Învingător — 4h 11:19. tn clasamen
tul general conduce Kaczmarek 
(Polonia), urmat de Johansson 
.(Suedia) — la 5 sec.

★
Cursa cicllstă Internațională, des

fășurată în cinci etape pe șoselele 
Luxemburgului, s-a încheiat cn 
victoria rutierului olandez Van dCr 
Meer, urmat de compatriotul său 
Van Houwelingen — la 1:30 si de 
vest-germanul Griesse — la 2:55.

Prima etapă a Marelui premiu ci
clist al ziarului „l’Humanite", a- 
flat la a 40-a ediție, a fost cîștiga- 

tă de rutierul sovietic Sinițin.

CAMPIONATUL 
DE ATLETISM

(Urmare din pag. I)

zăriturile dc mai sus n-au fost 
bine realizate din punct de ve- 
sjere tehnic, mai ales în momen
tul aterizării, ceea ce ne face 
fiă fim convinși că la asaltul lui 
„8 metri" vor participa, în scurtă 
vreme, mai multi săritori români, 
cu condiția, bineînțeles, a îm
bunătățirii tehnicii.

Pe Tom» Petrescn, după ce a- 
lergase in serii la 200 m, cu ma
nifestă ușurință. 21,4 «, îl vedeam 
capabil să-și corecteze recentul 
record de 20,7. în finală însă, la 
nici 50 do metri de start, a su
ferit o crampă musculară. El 
a încheiat cursa șchiopătînd evi
dent, pe locul trei, în 21,6 s I ! 
(înainte i-a avut pe C. Sușelescu 
21,4 și P. Tudor 21,5).

O cursă frumoasă a 1’ost și cea 
de 400 mg în care Ion Rât oi a ob- 
tuiut 51,1 s și victoria asupra lui 
Dorin Melinte (51,5 s). Se pare 
că Melinte, unul dintre cei mai 
valoroși atleți ai noștri, resimte 
eforturile depuse, în acest început 
de sezon. într-un mare număr de 
curse. Bună evoluția Valeriei Ște- 
f&nescn : 23,8 s în proba de 200 m. 
ca și cea a Vioricăi Eneseu (13,6 
I* 100 mg), un adevărat exem
plu pentru mai tinerele ei adver
sare. La suliță fete a cîștigat 
Ioana Stancu (52,76 m), de altfel, 
singura dintre aruncătoare care a 
trecut de 50 metri. La disc, Iosif 
Naghi 59,20 m și Zoltan lleghe- 
duș 58,20 m. Subliniem, de ase
menea, cursa solitară, pe 800 m 
făcută de Maria Linei (2:09,3).

Alte< rezultate de la acest con
curs și clasamentele competiției, 
după două etape, le vom publica 
în numărul nostru de mîine.

ELOGII PENTRU POPICARII ROMÂNI
TAG E BLATT

Ziarul vest-german „TAGE- 
BEATT" din Heidelberg are nu
mai cuvinte de laudă la adresa 
sportivilor români, care s-au e- 
vidențiat la recentele campiona
te mondiale de popice de la Ep
pelheim (R.F.G.) :

„România este cea mai puterni
că țară din lume în sportul po

picelor. Din cele ÎS medalii care 
au fost, distribuite la C.M. de la 
Eppelheim, România a cucerit 9 ! 
In afară de medalia de aur la e- 
chipe bărbați, sportivii români 
au triumfat și la perechi-femei, 
unde de asemenea au ocupat lo
cul 1. Celelalte medalii de argint 
și bronz confirmă pe deplin ma
rea ascensiune a sportului popice
lor in România".

TESTE IMPORTANTE 
CU 13 ZILE

ÎNAINTE DE START!
Doua dintre finalistele C.M., Iugoslavia 

șl R.D. Germană au susținut importante 
meciuri de verificare.

Echipa Iugoslaviei a fost învinsă la 
Szekesfehervăr cu 3—2. înti-un meci viu 
disputat, d® reprezentativa Ungariei, du- 
pă ce oaspeții ou condus cu 2—0, prin 
golurile marcate de Popivoda și Jerkovici, 
în timp ce gazdele și-au realizat punctele 
în repriza secundă prin Mate (mîn. 54 
și 85) și Fazekas (min. 63) din 11 m. In 
echipa învinsă un nume nou : Popivodcb 
în rest jucători consacrați • Geaici, Ka- 
tahnski, Surjak, Petrovici, Acimovici, Je»- 
kovici, Bukai, Măriei, Krivocucea.

★
Așteptată cu muit interes, întîlnirea de 

la Leipzig dintre formațiile R.D. Germano 
și Angliei a fost urmărită de 100 000 de 
spectatori (toate biletele vîfldjte cu o 
lună in urmă I). După cum am anunțat, 
meciul s-a încheiat la egalitate (1-1). 
după un joc de bună factură, în care 
englezii au dominat în prima repriză și 
gazdele în a doua parte a întîlnirii. 
Streich a deschis scorul în min. 66, iar 
Chanon - din lovitură liberă do la 13 m 
— a egalat cu un minut mai tîrziu. 
R.D.G. a aliniat formația cunoscută : 
Croy — Bransch, Fritsche, Weise, Wât- 
ilich, Irmscher, Pommerenke, Strcich, 
Sparwasser, Lowe și Vogel, în timp co 
englezii au folosit o serie de jucători 
noi în 11-le : Clemence - Wattson, Linds- 
day, Todd, Huglyes, Bell, Broking, Weller, 
Keegan, Wellington. Chanon.

★
Echipa Poloniei a susținut, la Zakopo 

ne, un meci de pregătire în compania 
unei combinate a primei divizii maghiare,

WM74
Fotbaliștii polonezi au terminat învingă
tori cu 1—0 (1-0) prin golul marcat in
min. 33 de fundoșul Musral.

★
la Sofia, selecționata Bulgariei a sus

ținut un nou meci cu reprezentativa 
R.P.D. Coreene. Partida s-a încheiat cu 
2—0 (1—0) in favoarea gazdelor, prin go
lurile marcate de Milano» și Vasiliev.

★
Echipa Italiei, cantonata la Coma, a 

susținut o partidă do antrenament cu for
mația de tineret a clubului Intemaxio- 
nale. Selecționahilii au cîștigat cu 12—0; 
Boninsegna ș) Chinaglia au marcat cile 
patru puncte, Iar Ancsîasi, care a jucat 
o repriză, a înscris două goluri.

★
După victoria obținută cu 3—2, in fața 

unei selecționate regional© vest-germane, 
antrenorul Mario Zagalo, a declarat, 
printre altele : „In partida de la Lud
wigshafen, jucătorii mei ai» aplicat în
tocmai indicațiile dae. Regret că în 
acest joc s-a accidentai Clodocldo". 
fn. legătură cu occidentul suferit do Clo- 
doaldo (întindere musculara), medicul e- 
chipei braziliene, Lidio Toledo, a decla
rat că este incertă participarea acestui 
jucător în meciul cu iugoslavia, progra
mat la 13 iunie, la Frankfurt pe Main.

★

Barry Hulshofl (27 de ani), fundaș în 
noționalo Olandei nu va putea jaco in 
turneul final, fiind accidentat la ge
nunchiul drept și devenind indisponibil 
mai multo săptâmini.

GRAVE INCIDENTE ÎN TRIBUNELE

CiT VALOREAZĂ
UN TITLU OLIMPIC

LA FOTBAL?
(fensscrînd an larg articol f8i- 

balului polonez care, după elini se 
știe, va ti reprezentat Ia apropia- 
ini turneu final al campionatului 
mondial, publicația elvețiană „SE- 
MAINE SPORTIVE" sc oprește a- 
supra unui aspect mai deosebit ;

„Pentru prima oară vom avea 
un răspuns la întrebarea «cit va
lorează un titlu olimpic la fot
bal ?», deoarece se știe că Polonia 
a cucerit titlul olimpic în 1972, Ia 
Munchen. Adversarii din grupa Po
loniei aînt Argentina, Italia și 
Haiti, cloci, printre ei, două echipe 
redutabile. Din acest motiv, spe
cialiștii. polonezi pregătesc cu mi
nuțiozitate operațiunea „finala", 
prevâzînd meciuri de antrenament 
și diverse teste medicale". In con
tinuare, articolul se ocupă dc an
trenorul reprezentativei poloneze, 
Kazimierz Gorski, ’subliniind fap
tul că „el a introdus în această 
echipă o serie de jucători pe care 

1 ii cunoștea de pe cind erau ju

niori și pe care l-a pregătit în 
mod special. Din «școala Gorski» 
au ieșit Szymarovski, Gorgon, Mu
siul, Bulzacki, Tomaszewski și multi 
alții. Gorski este foarte autoritar 
și spune adesea : «Acord o mare 
importantă disciplinei. Fără ea nu 
poți reuși în fotbal»''.

• TELEX • TELEX
La Madrid, meciul revanșă dintru 
selecționatele feminine de handbal 
ale. Spaniei șl Franței a fost cîști
gat de handbalistele franceze ou 
9-7 14—3).
La Hanovra, întîlnirea de rugby, din 
cadrul C.E., dintre selecționatele R.F. 
Germania și Cehoslovaciei s-a în
cheiat la egalitate : 6—s (3—«).
A 71-a ediție a cursei cicliste Bor
deaux — Paris (593 tan)ș cart? se 
desfășoară cu antrenament meca
nic, a avut un neașteptat epilog. 
Primul a trecut linia de sosire ru
tierul belgian Herman van Sprln-

STADIONULUI DIN ROTTERDAM
ROTTERDAM, 3« (Agerpres). — 

A doua manșă a linalei competiți
ei dc fotbal Cupa U.E.F.A., dispu
tată la Rotterdam, între echipa o- 
landeză Feyenoord șl formația en
gleză Tottenham Hottspur a fost 
marcată de incidente grave, pro
vocate da suporterii echipei oas
pete. După Înscrierea primului gol 
de către gazde (Feyenoord a cîș- 
tigat meciul cu 2—0 — prin golurile 
înscrise de Rijsbergen — min. 43 Și 
Bessel — mln. M), Intr-una din tribu
ne s-a produs o Incăiorare care nu

a putut li potolita, tn ciuda ape
lului iansat, la megatoanele stadio
nului dc către conducătorii echipei 
engleze. A fost nevoie de intervenția 
forțelor de ordine. Incidentele si-au 
soldat cu rănirea a 200 de p..
dintre care 130 au fost spitalizate. Po
liția olandeză a arestat 50 de supor
teri al echipei Tottenham. Presa spor
tivă britanica dezaprobă comporta
rea huliganică a suporterilor echi
pei Tottenham, comportare ce at- 
putea atrage sancționarea severă a 
echipei engleze.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX *
gel în trec in du-1 cu mai mult de 14 
minute pe cel de-al doilea clasat 
La sfîrșitul cursei, organizatorii 
i-au anulat victoria lui Springel, 
declarîndu-1 cîștlgător pe Delepine, 
al doilea clasat, 4e>oarece alergă
torul belgian a parcurs u.n traseu 
greșTt, cu 32 km mai scurt decît 
cel inițial prevăzut.
In finala Cupei Spaniei Ia baschet 
masculin, desfășurată,, la. Alieantc, 
echipa Real Madrid a Jiivins cu 
$7—-85 formația Juventud Badalona.
In localitatea Lyss s-a disputai 
întîlnirea feminină de gimnastică

dintre echipele Elveției și Norve- 
eiei. Gazdele uu cîștigat. eu 3ii2.3U — 
333,70

Echipa de rug by a Japoniei cari 
se află tn turneu în Noua Zeelati-* 
dă a jucat la Wellington cu o se- 
lecționaiă universitară pe care . n 
invirts-o cu 24—21.
T.a Copenhaga boxerul englez, Joo 
BUgner ’ șî-a pâstira^ tîtiul dc cam
pion european la categoria grea-, 
mvingînd prin k.o. tehnic, în re
priza a 3 0-a, pe italianul Mario 
Baruzzi.
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