
Imagine din ediția de anul trecut a Turului României : prefață
elocventă la marea buclă jubiliară ce va începe luni

PREGĂTIRILE CICIIȘEIIIIR 
l'fURII TURUL ROMÂNIEI 

Ml MUT ÎN LINIE DREAPTĂ
© întrecerile „Cupei Steaua*, un bun prilej'

pentru definitivarea loturilor române
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Miine seară la Rotterdam, în meci amical de fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI VA ÎNTILNI 
PUTERNICA SELECȚIONATĂ A OLANDEI

• MULTE INCERTITUDINI 
PENTRU DEFINITIVAREA 
„11 “-LUI NOSTRU • G. 
SANDU VA DEBUTA, PRO
BABIL, IN FATA CELEBRU
LUI CRUYFF • ÎNTÎLNIREA 
VA FI TRANSMISĂ ÎN ÎN
TREGIME DE POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO, DE LA 

ORA 21,30

Pregătirile rutierilor care se vor 
alinia la startul „Turului ciclist al 
României" se apropie de sfîrșit. 
Sportivii oaspeți (echipe din Po
lonia, Franța, Cehoslovacia. Maroc 
și Algeria) vor sosi în țară în 
zilele de 7 și 8 iunie. în cursul 
zilei de azi se așteaptă răspun
sul definitiv al Federației de spe
cialitate din Italia pentru confir
marea participării la competiție a 
unei formații din aceasta tară.

în ceea ce-i privește pe sporti
vii români, componenți ai loturi
lor naționale (unul de seniori și 
■două de tineret, ultimele denu
mite și „olimpice"), iată cîteva a- 
mănuhte referitoare la ultimele 
pregătiri. Echipa reprezentativă, 
participantă la Cursa Păcii, a pe
trecut trei zile la Sinaia, perioadă 
ce a avut drept scop principal o 
refacere fizică și psihică cit mai 
completă. Antrenorul Constantin 
Voicu se declară mulțumit de re
zultatele zilelor de. odihnă. Sub 
conducerea celuilalt tehnician al 
loturilor române, Nicolae Voicu. 
cei 15 cădeți din lotul olimpic își 
continuă antrenamentele pentru 
mărirea condiției fizice și pentru 
intrarea în formă maximă, pe tra
seele de asfalt din jurul Snago- 
vului.

Centrul de greutate al acestei 
săptămini. premergătoare marii 
bucle, îl va constitui, însă, cursa 
■dotată cu „Cupa Steaua" ce se va 
desfășura — miercuri, joi și • vi
neri — după următorul program : 
miercuri, etapa București — Tirgo- 
viște și retur (135 km, startul la 
ora 15,30, de la benzinăria din șo
seaua Chitila), joi, etapa Bucu
rești — Alexandria și retur (120

HAGA, 3 (prin telefon). Miercuri 
seară, pe stadionul cunoscutului 
club Feyenoord din Rotterdam, 
reprezentativa de fotbal a Româ
niei va susține cea de a 4-a întîl- 
nire interțări din acest sezon și a 
257-a din întreaga ei activitate. 
Adversară ii va fi puternica echi
pă a Olandei care, inaintea apro
piatei sale participări Ia turneul 
final al Campionatului mondial, va 
evolua cu acest prilej pentru ulti
ma oară intr-un meci public de 
verificare. Evident, misiunea tri
colorilor apare, in această împre
jurare, deosebit de dificilă, recu
noscutei forte de joc a olandezi-

G. SANDU J. CRUYFF
lor (fructificată — după cum se 
știe — și în recenta victorie cu 
4—1 asupra echipei Argentinei) 
adăugindu-i-se, acum și ambiția 
lor de a lăsa propriului public o 
bună impresie și a-i întări spe
ranțele într-un start favorabil la

marca confruntare fotbalistică din 
R.F. Germania.

Plecată luni dimineață din Bucu-
Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE» » ,

km, startul la ora 16. la kilome
trul 8) ; etapa de circuit (60 km, 
pe un traseu de 3 km, amenajat 
în cartierul Drumul Taberei). în
trecerea capătă un plus de sem
nificație, întrucit cu acest prilej, 
antrenorii vor definitiva pe cei 
cinci componenți ai lotului de se
niori și pe cei 10 ce vor alcătui 
echipele de tineret. Ultimul test 
înaintea Turului va fi privit — 
tocmai din acest motiv — cu se
riozitate deosebită de către cicliș
tii români.

Simbătă și duminică, ultimele 
două zile dinaintea startului, vor 
fi rezervate recuperării forțelor și 
folosite — mai ales — pentru in
trarea cît mai deplină în atmo
sfera unei importante și atractive 
întreceri.

CONSTANȚA:

EXIGENȚA PE 
în atmosfera de muncă entu

ziastă, generată de vizita pe care 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a efectuat-o în cîteva 
județe din țară, inclusiv Con
stanța, a avut loc conferința 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport Constanța. 
La lucrările conferinței a parti
cipat tovarășul Vasile Vîlcu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid. Au fost pre- 
zenți, de asemenea, reprezentan
ții organizațiilor de masă și ai 
instituțiilor cu atribuții în miș
carea sportivă a județului, di-

PRIMUL PLAN
rectori de întreprinderi, profe
sori de educație fizică și sport, 
sportivi fruntași, antrenori, ac
tiviști ai organelor și organiza
țiilor sportive

Din partea C.N.E.F.S. a luat 
parte la conferință tov. Miron 
Olteanu, secretar.

Conferința, chemată să anali
zeze stadiul de îndeplinire a 
sarcinilor trasate de Hotărîrea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, s-a 
caracterizat prin spirit critic și

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

La încheierea campionatului național de handbal feminin

LE.F.S.-cea mai constantă 
echipă a turneului final
Desfășurat după o formulă de con

junctură (anul C. M. a impus con
densarea întrecerilor), campionatul 
național de handbal feminin s-a în
cheiat duminică la Călărași, odată 
cu etapa a treia a turneului final. 
Ultima fază a întrecerii s-a bucurat 
de condiții excelente. îndrumate și 
sprijinite efectiv de organele de par
tid, organel# de stat, cele sportive 
din .Călărași au asigurat echipelor 
tot ceea ce era necesar pentru a-și 
pune în valoare pregătirea, talentul. 
Un teren cum și-ar dori și Capi
tala, un public numeros și entuziast, 
un program desfășurat în ritm de 
metronom — iată cîteva dintre atri
butele perfectei organizări. Felici
tări tuturor celor ce au contribuit 
la realizarea ambianței, precum și 
arbitrilor care s-au străduit (și au 
reușit) să asigure o judecată dreaptă 
în această atît de fierbinte între
cere.

Din păcate, comportarea compe
titoarelor a fost mult sub nivelul 
așteptărilor, al pretențiilor la pri
mele 4 formații feminine dip țara 
care deține medalia de argint la ul
timul campionat al lumiâ. Dominate 
de ideea că trebuie să cîștige, echi
pele au depășit limita admisibilă a 
stării emoționale. De aici greșeli 
copilărești, reținere nefirească, fugă 
de responsabilitatea acțiunii deciși-

Echipa I.E.F.S.. cam- 
pioana țârii in 1974 la 
handbal feminin (sus, 
de la stînga la dreap
ta) : Ion Bota — antre
norul echipei, Natalia 
Alexandrescu, Eleno O- 
prea, Florentina Guta, 
Natalia Rublenco, Mar- 
ta Luca, Rodica Bun ea, 
Maria Bota ; jos: Doi
na Radu, Maria Boși, 
Maria Nițâ, Valentina 
ionescu și Elena Frîncu.

Foto :
Dragoș NEAGU

vc. nervozitate excesivă, joc urît. 
Colegiul central al antrenorilor are 
datoria să analizeze în profunzime 
cauzele care au determinat nivelul 
scăzut al disputei fruntașilor și, fi
rește, să impună măsuri.

Turneul final a plăcut prin dra
matismul situațiilor, prin răsturnă
rile spectaculoase de lideri, prin sus- 
pensul finalului, cînd campioana a 
fost decisă la golaveraj, adjude- 
cîndu-și victoria grație unui gol 
marcat în plus. I.E.F.S. ar fi meritat 
oricum să cîștige, pentru că a fost

singura echipă care s-a comportat 
ceva mai aproape de valoarea sa 
reală. Ea ar fi putut să depășească 
și formația Universității Timișoara, 
dacă acel trac blestemat n-ar fi de
terminat pe Boși și colegele sale 
să rateze trei aruncări de la 7 m 
și două-trei situații în care golurile 
erau iminente. Echipa antrenorului 
loan Bota, el personal, merită feli
citări pentru reconfirmarea titlului, 
pentru dirzenia cu care au luptat 
să-și mențină supremația chiar în 
condițiile în care pierduseră pe cea

mai bună jucătoare, Doina Cojocarii 
(aflată acum la adversarul direct !). 
Meritele sînt cu atît mai mari cu 
cît acest colectiv — amenințat la 
un moment dat să nu se califice în 
turneul final — a știut să-și uneas
că rîndurile și să izbîndească chiar

Hristache NAUM

SUCEAVA:

SUCCESE,
CARE TREBUIE 
CONSOLIDATE
Succesele remarcabile pe care 

le-a înregistrat mișcarea sportivă 
din Țara de Sus, în ultimii trei 
ani, dar în mod deosebit in pe
rioada ce a trecut de la apariția 
Hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, au fost 
pregnant reliefate cu ocazia Con
ferinței C.J.E.F.S. Suceava. A- 
celași prilej a fost folosit într-o 
și mai largă măsură pentru ana
liza lipsurilor, atît în darea de 
scamă, cit și în intervențiile vor
bitorilor.

Conducerea și îndrumarea ne
mijlocite de către organizațiile de 
partid a întregii activități au per
mis organizarea unor reușite în
treceri de masă, la startul cărora 
au luat parte zeci do mii de tineri 
și tinere. S-au bucurat, de ase
menea, de multă popularitate, 
„Cupa tineretului" și „Crosul tine
retului", acum fiind în curs de 
desfășurare acțiunile prilejuite de 
trecerea normelor complexului 
„Sport și sănătate".

Ca o continuare firească a acti
vității de masă, sportul de per
formanță a preocupat atît 
C.J.E.F.S. cit și consiliile orășe
nești, precum și pc activiștii ce
lorlalte organe și organizații cu 
atribuții. Remarcabil este faptul 
că în anul 1973 sportivii din a- 
ceastă parte a țării au cucerit 11 
titluri de campioni naționali la 
atletism, lupte, modelism și schi, 
iar 4 dintre ei au îndeplinit nor
mele de maeștri ai sportului. Re
zultate meritorii s-au obținut și 
în perioada care a trecut din a- 
cest an : 4 titluri de campioni na
ționali la schi, 5 la lupte greco- 
remane și un titlu la box.

Delegații la conferință, retinînd 
toate aceste realizări, nu au omis 
să scoată în evidentă că atît în ac
tivitatea sportivă de masă, cit și 
în cea de performantă există des-

lon GAVRILESCU
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După încheierea „naționalelor4* de scrimă ale seniorilor ROMANIA - R. S. F. S. RUSA 4,5 - 2,5
TÎNĂRA GENERAȚIE S-A AFIRMAT LA LUPTE GRECO-ROMANE I

Șl ÎN PROBELE DE SPADĂ Șl SABIE
Ultimele două finale ale cam

pionatului republican individual 
de scrimă au relevat — 
precedente, dc floretă, 
rate cu puțin timp în urmă — 
afirmarea tot mai < ‘ 
exponenților tinerei generații.

Titlul la proba de sabie a re
venit proaspătului campion mon
dial de 
încheiat 
disputa, 
au fost 
zentanți

ca și cele 
deslășu-

categorică a

tineret Ion Pop care a 
o înfrîngere 

final
fără nici
In același turneu 
prezenți alți doi repre- 
ai noului val. Cornel 

Marin ’ (locul 3) și Emil (lancea 
(5), fapt care 
noastră.

' Prezența tineretului, masivă ș 
convingătoare. în competiția nr 
1 a seniorilor, dovedește maniera 
în care au crescut speranțele 
scrimei noastre în proba de sa
bie, modul cum antrenorii au în
țeles să lucreze, respectînd mai 
riguros recomandările federației

de resort. Merită a fi relevată 
aici activitatea neobosită a antre
norilor Ladislau Rohoni (Cluj) și 
Dumitru Mustață (București), a 
celor din lași (Nicolae Pufnei), 
Brașov (Mihai Ticușan) 
iești (Gheorghe Isopescu).

Pentru spadă, mențiuni 
îare. Ion Popa (locul 2), Paul 
Szabo (â) au reprezentat cu 
plomb generația tlnără, aducînd 
în această probă nu numai pre
gătire fizică și tehnică, dar tot
odată un bagaj tactic extrem de 
bogat, o evidentă prospețime. A- 
pare evident că, în proba de spa-

Și Plo-

simi-

a-

pregătirile în

România are șanse reale dedă, 
afirmare în actualul sezon inter
național, aceasta vrînd să însem
neze apropiatele campionate mon
diale din Franța.

Important este de asemenea că 
în planul doi, în rîndul trăgă
torilor care n-au avut șansa de 
a ajunge în finală se află, atît 
la sabie, cit și Ia spadă, multe 
alte elemente, apropiate valoric 
de cele amintite, pentru care anul 
1974 și următorii ar putea să în
semne mult în privința afirmă-

Continuîndu-și 
vederea participării la campiona
tele europene de la Madrid (21 — 
29 iunie), componenții lotului na
țional de lupte greco-romane au 
susținut, la Sinaia, o partidă de 
verificare în compania reprezen
tanților R.S-F.S. Ruse, pe care 
i-au învins cu scorul de 4,5 — 
2,5 (s-au disputat meciuri nu
mai la șapte categorii, lată re-

zultatele (cat. 48 kg) : C. 
dru b. p. Satunov ; cat. 62
I. Păun b. p. Kortev ; cat. 68 kg 
A. Popa b.p. Nik ; cat. 74 
V. Prențiu b. p. Zemkov ;
82 kg. - ~~
sorov .
taki p. p. Grigoriev ; cat. 100 kg : 
N. Martinescu m. n. Merkulov.

Alexan-
kg. :

I
kg : 
cat.

Șt. Olteanu p. p. Cebok-
cat. 90 kg. ; V. Fodorpa-

Fl. ALBU-eoresp.

I
i
I

SEMNE BUNE 
ÎN CAMPIONATUL 

DE MOTOCROS
Se știe că in ultimii ani s-a simțit 

acută lipsă de motocrosiști de valoare, 
ceea ce a determinat federația de resort 
să includă în programul campionatului 
republican două probe rezervate elemen
telor talentate.

Primele semne bune au apărut. La cea 
de-a doua etapă o actualului campionat 
(desfășurată duminică la Cimpina în or
ganizarea ireproșabilă a asociației locale 
„Poiana**), am remarcat nu numai o oar- 
ticipare numeroasă, cî mai ales nivelul 
tehnic ridicat al disputelor, viitorii per
formeri întreeîndu-se într-o, manieră care 
a stimit aplauzele publicului. M. Ispas, 
N. Arabagiu, E. Miilier, I. Lăncrănjeon, 
J. Pescaru, Șt. Guțu, A. Mărunțiș și Al. 
llieș (11 oni), ca să dăm numai citeva 
nume. Se anunță ca motocicliști de nă
dejde dacă vor fi supuși în continuare 
unei atente pregătiri. Cei peste SC de 
juniori și posesori de motorete ,,Mobra"_ 
înscriși pe foile de arbitraj, merită să 
fie îndrumați pe drumul anevoios _ dar 
plin de satisfacții c’> afirmării, daca do
rim să nu mai numărăm pe degete con- 
curenții în probele seniorilor.

Cum s-au comportat consacrații ? Ma
estru! sportului Șt. Chițu (Poiana Cîmoi- 
na) a cîștigat — deși a evoluat boinav, 
claso 250 cmc, coechipierul sou M. Banu 
s-a detașat categoric la 500 cmc, iar A. 
lonescu (Energia Cimpina), Tr. Moașa, 
P. Lucati (St. roșu Bv.), N. Murgoci și 
C. Goran (Poiana Cimpina) au fost prin
cipalii animatori ai 
laureați : juniori j-

atestă afirmația Tiberiu STAMA

CONSTANTIN BARAGAN

C.S. Tirgoviște, Steaua și Steagui roșu Brașov - 
ciștigătoare în „Cupa de primăvară" la lupte libere 
De la Brașov, Constanța și Reșița.

unde au avut loc întrecerile turneului in
dividual, „Cupa de primăvară'*, din ca
drul campionatului republican de lupte 
libere, corespondenții noștri ne relatează:

CONSTANȚA - Confruntarea din seria 
I c dat ciștig de cauză sportivilor de 
la C.S. Tirgoviște, care cu 65 p s-ou cla
sat înaintea echipelor Dinamo București 
63 o și Dunărea Galați 60 p. Dintre cîș- 
tigâtorii categoriilor s-au remarcat V. 
lorga (Progr. Brăila) - cat. 82 kg, V. Ți- 
gânaș (Nicolina iași) - 90 kg, P. 
lungi (Dunărea Galați) - 74 Kg 
Marccv (Hidrotehnica Constanța) 
kg. (C. POPA).

REȘIȚA — Pe primele locuri, la 
dual, s-au clasat ; 48 kg - Rașovan
(QS.M. Reșița). 52 kg - Brîndușcn, 57 
kg - Anghel (ambii de la Steaua), 62 kg
- Pițurcă, 68 kg - Pantazi (ambii de la 
Proaiesul Buc.), 74 kg - Fodorea, 32 kg
— Pircâlabu, 90 kg - Bălăianu, 100 kg - 
Panaite și 4-100 kg - Stingu (toți de la 
Steaua). Clasament pe echipe : 1. Steaua 
71 p, 2. Progresul Buc. 68 p, 3. C.F.R.

Poale- 
și C. 
- 100

îndivî-

UN AUTENTIC DERBY LA NĂVODARI

Timișoara 62 p, 4. Vulturii Lugoj 48 p, 
5. A.S.A. Oradea 47 p, 6. C.S.M. R.tșița 
33 p. 7. A.S.A. Brașov 33 p, 8. U.M.T. 
36 p. 9. Constructorul Hunedoara 35 p. 
(D. GLAVAN)

BRAȘOV - In seric a IIl-a brașovenii 
au dominat întrecerea. Cîștigătorii cate
goriilor : Bircu (St. roșu Brașov), Ștefan 
(Rapid Buc.), Dobrânel (Dinamo Brașov), 
Moldoveanu, Androne (ambii de la St. 
roșu Brașov), Cristian (Dinamo Brașov), 
Ambruș (Mureșul Tg. Mureș), Cornuta 
(C.S. Satu Mare), Marton (Dinamo Bra
șov) și Șîmon (Mureșul Tg. Mureș). Cla
sament general : 1. Steagul roșu Brașov 
69 p» 2. Dinamo Brașov 68 p, 3, Rapid 
București 56 p, 4. Lemnarul Odorhei 51 
p, 5. Mureșul Tg. Mureș 50 p, 6. C.S. 
Satu Mare 44 p, 7. C.S.M. Cluj 39 p, 8. 
Oltul Sf. Gheorghe 38 p, 9. Comerțul 
Tg. Mureș 35 p. (C. GRUIA).

• Datorită pregătirilor pentru C.E., 
etapa diviziei de lupte greco-romane, 
programată în ziua de 9 iunie, se amină 
pentru data de 29 iunie.

TURNEUL DE CALIFICARE
MIINE O NOUA

IN DIVIZIA

ETAPA

A
A se dis-în 

pută 
iată
C.S.M. Sibiu (teren Parcul copilului), 
Vulcan — Sportul studențesc (te
ren Vulcan), Chimia Năvodari — 
Gloria. Politehnica lași — Farul 
Constanța, Universitatea Timișoara — 
Rulmentul Bîrlad, Știința Petroșani 
— Din?mo. Cu excepția meciului 
de ia Văvodari (ora 16), toate ce
lelalte întîlniri încep Ia ora 17.

înaintea acestei etape clasamentul

campionatul diviziei
miine partidele etapei a XXl-a, 
programul : Grivița Roșie —

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Se impui 
imediate,

atmoî

Finalul Diviziei A e 
cins. Fiecare Clapă a a 
mai mult de jumâ^ie 
tidele ei cu o ponder 
nantă fie pentru 
fie pentru cea dm su 
samentului. Dar zi e 
mul și nici uit:.—z. f.-- 
intensitate și ech_--j ! 
primul și nici 
dispută de parcă d.-oă 
sfîrșitul fîtbalui... >i 
să fie. intr-un fel i-a 
produce o acțiune ien 
mare a spiritelor. d±e 
care vor urma nu - i 
mitate, și principii 
carea faptelor.

Simptomele cta> d 
sînt mai mult d:c: a-a 
excepția partidetar de 
rești și Reșița, in «ea 
s-au petrecut fapte m 
puțin grave, toate il
din acea categorie 
acțiuni total 
mutilează specii e 
fac să coboare ia 
resul spectatorului.

Vom începe cu 
anti-sport de la 1 
că Sport Club este 
retrogradare. Dar 
in nici un caz sâ 
Ianșa de gesturi a 
damnabite. repreze a 
nemaiîntîlnitâ pe »* 
ire asupra arbitrai, 
dimir Trifu, care 
flat, după aceea, 
facultăților fizice « 
arbitra, dar a răw 
teren. Penibilă . t

co

CL

d

I
iîn turneul 

divizia A de 
făcut un pas 
Constructorul 
cele își dispută promovarea cu șan
se egale. Iată rezultatele din etapa 
a II-a : Rapid — 
(11—3) și Precizia 
13—6 (10—3).

calificarea
doar Rapid

pentru 
rugby, 
însemnat, în timp ce 
Buzău și Precizia Sâ

Un adevărat derby rugby st ic a fost du
minică la Năvodari. Actuala catr-p.oanâ 
Steaua, o primit o replică viguroasă, 
pentru multi neașteptată, din partea 
Chimiei, victoria sa (19—17), absoiu*. ne
cesar ă in lupta pentru titlu, fiind obți
nută foarte greu. Tinâro echipă a lui Tr. 
Do«ciu, cu cinci țun.ori titulari, a dori) 
cu tot dinadinsui să facă un meci mare 
în fata uneia dintre cale mai puternice 
formații din țarâ. Șî a reușit intr-o anu
mită măsură. Ea s-a încălzit mai greu, 
a admit repede 10 puncte, dar și-o re
venit după șocci începutului, echiiibrînd, 
treptat, lupta. ..Veteionii’ Cel ea și Zam- 
fires cu au evoluat cu o dăruire admira- 
b:lo, tiogind după ei întregul ,,XV“. Ul
timul. cel mai bun de pe teren, a insa is 
o încercare incredibilă, cu trei adversari 
în față I Chimiștii cu avut., apoi, un sfert 
a’e oiâ (min. 43—55) în care au ținut 
oproape permanent jocul in ,.22“-ul steliș- 
tilor, reușind să se apropie periculos 
(11—13). dar scorul outec fi oltul dacă 
nu intervenecu unele inexactități pe înain
tare și ce arbitraj.

Steaua s-a impus, în special, în fazele

fîae (excelent acest ta loner Munteanu I), 
însă a construit destul de puțin în repri
za secundă, mareînd numai datorită 
unui element tehnic in care apărarea 
gazdelor este deficitară : priza la balon. 
Arbitrul Dragoș Grigorescu nu a văzut o 
mulțime de ofsoid-un, de mingi ..înainte*4, 
acordînd in schimb încercarea lui Cri stea, 
în care n-a existat o relație perfectă ba
lon -mină-pomint (adică un „atins** 
renul de țintă), greșeala acestuia 
stînd în prelungirea exagerată a 
lui, pentru a ..culca" la centru.

Publicul din Năvodari trebuie sâ 
leagă că nu-și poate ajuta echipa 
o atmosferă nefavorabilă la adresa oas
peților. Oricum, mai maturi, mai tehnici, 
mai siguri, elevii tui P. Cosmănescu me
rită victoria. O notă bună peniiu debu
tantul Fuicu, un înaintaș dotat, tînăr și 
talentat. Și, să nu uităm, „dialogul la 
distanță* pentru titlu intre Grivița Roșie 
și Steaua va avea drept gazdă (pentru 
prima " ‘

în te- 
con- 

atacu-

ințe- 
creînd

I ț-

Cimentul 15—12 
- Constructorul 

N. STOEAN-coresp. I

Conferințele județene ale oi
CONSTANȚA Au fost elabor 

tru ca activitate. 
un și mai puteri 
ales la sate, să • 
activității în un 
de bază, cu ace- 
simple, atractive, 
aer liber, astfel 
scurt timp să cu 
copiii, tineretul 
deri, școli, facult. 
mase tot mai 1. 
ai muncii. Au 
acțiuni de arm 
fetelor și feme., 
vîrstă preșcolari, 
loc important in 
îl ocupă sportul 
ță, accer'tuîndu-s 
pentru J.O din ’ 
ca educativă cu 
trenorii, cu toate 
rii sportive din . 
cu spectatorii.

Conferința a 
biroul executiv 
precum și delega 
națională a mișc

Ca președinte 
fost ales tov. lor 
tar al Comitetul 
partid, iar ca 
ședințe tov. Du; 
vicepreședinți au 
rășii Ion Calotă 
al Consiliului p; 
Ion Vîlsan — - 
siliului județean 
Constantin Jurcă

Cupa F.R.R.".

are următoarea configurație :
1. STEAUA 20 16 2 2 420-151 54
2. Grivița 19 15 2 9 227-107 51
3. Farul ^0 13 2 5 255-109 48
4. Universitatea 19 13 3 6 152-124 4?
5. Dinamo 20 9 z 9 231-124 40
6. Agronomia 21 8 1 12 119-247 38
7. Știința 20 7 3 10 183.183 37
8. C.S.M. 2» 7 3 10 151-188 37
9. Sportul 20 7 3 10 155-166 37

IA. Chimia 19 8 1 10 167-231 36
11. Rulmentul 20 7 2 11 117-172 36
12. Gloria 20 « 1 12 127-179 35
13. Politehnica 20 6 3 11 122-247 35
14. Vulcan •> 20 5 0 15 99-292 29

•) Echipa Vulcan este penalizată
cu un punct pentru o neprezentare

Geo RAETCHI

Tr. 1OAN1TESCU

întrecerilor. Ceilalți 
______ t. . ,_____ M. Isoas (Poiana 
Cîmpina), '„Mobra" - J. Pescaru (St. r. 
Bv.).

formoție) tot Năvodarii (26 iunie)...

• 55 de motocicliști au participat la 
un concurs de viteză desfășurat duminică 
la Reșița. învingătorii : 125 cmc - C. Bo- 
boescu (Reșița) ; 175 cmc - W, Hirschvo 
gel (Reșița) : 250 cmc — I. Pascola (Ti
mișoara) ; nelimitat - W. Hirsc' 
gel; (D. GLĂVAN — coresp.)
• Ftapa a 3-a a comotonctulu! 

dirt-track s-a aminat din cauza ploii.

AYirTlfW CONCURSUL RErUBLI- 
ATLtlIbM can interjudețean. 
Cîtevo dintre rezultatele finale ole me
ciurilor desfășurate la sfirșhul soptamir.i; 
trecute, in etapa a ll-a : CONSTANȚA
(seria I) — trei noi recorduri de juniori 
și unul egalat : Gh. Buruiană 9:03.2 pe 
3000 m obst.. S. Smeu 3.56,4 
(juniori îl), Niculino llie 1,79 m Ic înăl
țime (jun- U) și $c. sportivă ~ 
(rec. egalat jun. I) ; 
il-a) î * - —- -
P. 3.

De 15OC m

C-țo 42,3 
(seria a 

1. Arad 201,5 p. 2. Timiș 190.25 
Dolj 184.25 p. 4. Binor 172.5 p. 5. 

Sibiu 134 p etc. (înălțime C. Antal 2,06 
m, disc F Florența lonescu 
HUNEDOARA (sena a IHo) : 
Severin 205 p, 2. Hunedoara 191 p. 
Dîmbovița 148 p, 4. Mehedinți 103 p, 5. 
Teleorman 94 p. 6. Gorj 61 p etc ; BiR- 
LAD (seria a IV-c) : 1. Buzău 215 p, 2. 
C.S. Școlar Buc. 195 p, 3. Vrcnoea 135 p, 
4. Ialomița 109 p, 5. Ilfov 87 p, 6. Vaslui 
77,5 p etc. • SFIRSITUL ACESTEI 
TAMIN1 prezintă un program toarte 
gat pentru atleții noștri. Simbătâ și 
minică, pe stadionul Republicii au 
campionatele republicane școlare, 
același stadion, duminică, es.e p-egromat 
patrulaterul feminin România - R.F. Ger 
mania — Anglia - Italia j LA ROMA 
se va desfășura triunghiularul de pen 
tatlon și decatlon Itoha — Franța — 
România 15 AT LET l ROMANI, între 
care V. Jurcă, M. Zomfirache. V. Sucrj. 
I. Naghi, D. lordcche participă, la So
fia, la tradiționalul concuis international 
„Narodna mîadej" * LA RIGA, vor lua 
parte C-tin Grigoraș și V. Sălăgean • 
Jeno Deneș (Tg. Secuiesc) 6:02,2 pe 2000 
m și Nicolae Olteanu (Șc. sp. C-ța) 26,4 
pe 200 mg au realizat noi recorduri re
publicane pentru juniori UI.

ARAD
2. Timiș

56.08 rr.).
1. Caras

X

SAP- 
bo 

i du- 
loc 
Pe

1 000 m : Parmac — Negrea,
10 000 m: I. Nicl.itov (S), C 2 - 10 000 
m : A. Ungureanu — M. Dincă (D) ; 
FEMININ : K 1 - 500 m : Daniela
Găînescu (D), K 2 — 503 m : Eugenia^ 
Cormenco — Eufrosina VosHenăo ’ (S), 
K 4 — 500 m : Steaua (Cornienco, Va- 
stlenco, Ciumacenco Ciobanu). Deși 
soortivii de la Steaua au cișt»gat 13 
din cele 13 probe, Dinamo a acumulat 
un număr mai mare de puncte (339), 
față de Steaua (313).

KDIE CAMPIONATUL REPUBLÎ- 
CALAKlt CAN DE DRESAJ Șl 
OBSTACOLE. La Craiova ou luat sFîrșit 
înt'eceriie din cadrul etapei I a cam
pionatului republican de dresai și ob
stacole. lata rezultatele înregistrate t 
OBSTACOLE : juniori 18 ani — 1. V.
Rus (Dmarao) cu Alun 0 p (33 s), 2.
A. Lepâdaș (C.S.M. Sibiu) cu Ghinion 
0 p (37 s). 3. S. lonescu (C.S.M. Cra
iova) cu Palermo 4 p ;
1. C. Vlad (Dinamo) eu
2. W. Fleischer (C.S.M.

“ Recer 
p ; echipe 
(92,3 s), 2.
3. Dinamo 

Dinamo 0 p, 
Sibiu 11 p ; fete 

(Steaua)

Imagitie surprinsă de fotoreporterul nostru Ion Mihăică ia derby-nl etapei

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI NAȚIONAL
DE HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. I) campioană -^a țării, 
norul, handbalistele, 
ției merită ; sincere

(Urmare din pag. I)

CAIAC-CANOE ?Saplu-'
Snagov, caiocîștîi șî canoiștii de 
Dinamo și Steaua și-au disputat „Cupa 

(individual). lata cîștigă- 
" 1 * 500 m : Șt. Mas 

— 1 0C0 m î Șț Poco- 
— 10 000 m : Șt. Pocora, 

Șt. Foldi -, F. Făldi (Dina- 
1 000 m : Fofdî - Fold», K 2 
: E. Za bara — M. Patrîchi 

— 1 000 m : Steaua (Ștefan, 
' ‘ - 10 030 m?

Steaua (Du- 
Ștîu- 
(S). 
500

MU- 
La 
la

Municipală" (’ " ’ 
lorii probelor : K 1 
ca (Steaua), K 1 
ra (S), K 1 
K 2 - 500 m : 
mo), K 2 - 4 
- 10 000 m :
(D), K 4 . ... ................
Soare, Terente, Irtmia). K 4
Steaua, K 1 - 4X500 m : 
mitru, Vistirneanu, Schampsche, 
bei), C 1 «■ 500 m r I. Sevastian
C 1 — 1 000 m : Sevastian, C 2 - . 
» : S. Parmac - I. Negrea (S), C 2

cat. mijlocie - 
Prejmer 4 p, 
Sibiu) cu Ba- 
(Dinamc) cu 
juniori — 1.
C.S.M. Sibiu 

4 p ; echipe 
2. Sieauo 8

1. Ma- 
cu Perla 0 p 

(43.8 s), 2. Mariana Borza (A.S.A. Cluj) 
cu Oglinda 0 p (46,2 s), 3. Manuela 
Boqza (Dinamo) cu Uragan 8 p ; DRE
SAJ : 1. I. Molnar (Steaua) cu Dor 
676 o. 2. A. Donescu (Steaua) cu Sus
pin 653 p. 3. S. Bădulescu (Steaua) cu 
Cristal 616 p. (V. POPOVICi- coresp). 
POI O CAMP,ONAȚUt NATIONAL.
* |n etapa o lll-o o campiona
tului nct:or»oi (grupa B) s-au înregistrat 
următoarele rezultate : CRIȘUL ORADEA
— MUREȘUL TG. MUREȘ 14-0 (3-0, 4-0,
3-0, 4-0). Principalii realizatori : Freund 
5. Raci si Feh-r cîte 3. PROGRESUL O- 
RADEA - I.E.F.S. 1-3 (0-0, 1-1, C-1,
0-1). Au marcat : Pascu, Pleșca, Moraru 
pentru invinaători și Ghituleșcu pentru 
învinși. (P. Lorincz - coresp.)

TENIS DE MASĂ natele^'di: 
VIZIONARE s-au obținut următoarele re
zultate : fete : Progresul București — 
C.S. Arad I 5—4, Progresul București — 
C.S. Arad II 2—7, $c. Sp. Buzău — 
Spartac București 5—4. băieți: CSM lași
— Voința București 8—9, Mureșul Tg. 
Mureș — C.S.M. Cluj 2—15. Gloria Buzău
— Locomotrva București 7-10.

w. 
rosan 7 p. 3. O. 
Paring 12 
Steaua 0 p 
0 o (98,4 s) 
seniori — 1.
p, 3. C.S.M 
riana Moisei

atunci cînd multora 11 se părea Im- 
posibil

Universitatea Timișoara a ratat o 
nouă posibilitate de a se încununa 
campioană a României. Este cu a- 

neînțeles cu cît colcc- 
Bume roase 

valoare.

tît mai; âe 
tivul este alcătuit din 
handbaliste, cu autentică ______
Ne-a fost probat faptul că echipa 
poate sâ joace bine, la nivel inter
național, în primele 15 minute ale 
partidelor cu Textila Buhuși și U- 
niversitatea București, cînd — de 
altfel — a și condus cu 6—1 și, res
pectiv, 5—1. Singura explicație (pe 
care o găsim noi) a acestor căderi 
este crisparea cu care Doina Cojo
carii, Cristina Petro viei. Terezia Popa 
și coechipierele acționează atunci 
cînd întrevăd posibilitatea Împlini
rii țelului. Poate părea paradoxal, 
dar în handbalul feminin există a- 
semenea situații.

Revelația campionatului a fost Tex
tila Buhuși. O echipă lipsită de 
nume de rezonanță în handbalul 
nostru a reușit să urce a treia 
treaptă a podiumului și ar fi putut 
face chiar m.ai mult ! Laborioasa 
activitate a antrenorilor Eugen Bar
tha și Cristnsom Dantze a făcut din 
acest modest lot O ECHIPA tn ade
văratul sens al cuvîntului, omogenă, 
bătăioasă, dispusă să facă risipă de 
energie Dacă n-ar fi plouat în 
doua repriză a ultimului său 
(textili stele n-au obișnuința 
lui pe bitumul inundat de 
echipa din Buhuși ar fi putut deveni

Oricum, antre- 
conducerea sec- 

_ felicitări.
Universitatea București 

rut o formație obosită, 
vlagă. O altă carență 
că, deși Arghir trebuie 
eficacitatea la 9 ni, iar 
semicerc, aceste jucătoare — 
ales prima — sînt de puține ori 
puse în valoare de echipă. Ca să 
nu mai vorbim de faptul că nici 
ele însele nu ating plafonul valoric 
așteptat. Victoria asupra Universi
tății Timișoara a mai estompat pu
țin impresia neplăcută din primele 
zile, dar antrenorul nu poate fi, 
desigur, mulțumit de prestația ge
nerală a formației sale.

ni s-a pă- 
lipsită de 

este aceea 
să asigure
Furcoi pe 

mai

autocritic, cu toate că județul 
Constanța ar avea dreptul să se 
mindrească cu o serie de reali
zări obținute în activitatea de 
masă, în dezvoltarea bazei ma
teriale a sportului, cît — mai 
ales — în domeniul performanței. 
Dar, atît în darea de seamă, cît 
și în luările de cuvint, s-a tre
cut mai repede peste cifrele bo
gate ale participanților la Cro
sul și Cupa tineretului, la nu
meroasele competiții organizate 
din inițiativă locală. Pe scurt 
s-a trecut și peste numărul mare 
de baze complexe și amenajările 
puse la dispoziții} copiilor, tine
retului și oamenilor muncii din 
orașele dobrogene. Succinte au 
fost de asemenea referirile pri
vind clasarea sportivilor, și e- 
chipelor constănțene în general 
în primele patru locuri ale cla
samentelor, titlurile mondiale, 
europene și balcanice, sau cei 170 
de sportivi prezenți în reprezen
tative. Momentul în care secre
tarul C.N.E.F.S., a înmînat „Di
ploma de Onoare11 conferită de 
C.N.E.F.S. pentru locul al III-lea 
pe țară — obținut de C.J.E.F.S. 
Constanța și locul al 11-lea — 
C.S. Farul, a produs bucuria fi
rească a participanților la con
ferință, dar discuțiile care au 
urmat nu au slăbit în exigență, 
mărturisind dorința tuturor ea, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, să se ob
țină succese pe măsura cerințe
lor Hotărîrii partidului, a reali
zărilor prin care județul a cu
cerit in anul 1973 primul loc pe 
țară în industrie și agricultură.

1

tragerea speaau
PRONOEXP, 
BOXEXPfU

PLENARA COMITETULUI F.R. SAH

a 
meci 
jocu- 
apă).

Duminica dimineațo, _ ____
C.N.E.F.S., a avut loc Plenara Comitetu
lui Federației Române de Șah. Lucrările 
au relevat rezultatele promițătoare înre
gistrate de mișcarea noastră șahistă, mai 
ales după apariția Hotorîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februorie-martie 1973, dar 
au insistat cu precădere osupia neajun
surilor care mai există, învestigînd căile 
pentru eliminarea lor.

în încheierea dezbaterilor, tovarășul 
Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., » 
apreciat utilitatea sugestiilor și propune
rilor exprimate, a făcut recomandări pen
tru întărirea colaborării Biroului F.R. Sah 
cu organizațiile de masă și obștești pen
tru sprijinirea moi intensă o activității

la sediul de masa, pentru 
muncii educative _
sportivi. A fost adoptat un plan de mă
suri pentru anul 1974.

După cooptarea unor membri în Co
mitetul F.R. Șah, a fost ales noul Birou 
federal, în următoarea alcătuire : Cornel 
Pacoste, președinte, Grtgore Crăiniceanu, 
Virgil Firicâ, Aurei Stoian, vicepreședinți, 
Anghei Vrabie, secretar general, Nicolae 
Bucur, Valcriu Chiose, Ion Lehacî, Virgil 
Nestorescu, Constantin Nicolaie, Eîisabe- 
ta Polihroniode, Mit cea Popescu, Corne
lia Scurtu, Octov Troian® seu, Radu Vasi- 
lescu, membri.

Ca președinte de onoare ol F.R.Ș. a 
fost ales prof. univ. ion Gudju. _

întărirea substanțiala a 
cu toate categonil— de

LXCBISHIN
O.6E8MI.NA

$i ITALIA
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1

ud măsuri drastice,
pentru asigurarea

oslerei sportive 
aiul campionatului

e foarte în- 
ajunssăaibă 

te dintre păr
ere determi-

ta din frunte, 
subsolul cla- 
e nici pri- 

final de mare
ru ! Nu e nici 
imul dar se 
oă el, ar fi... 

Și s-ar jMitea 
sa, dacă nu se 
fermă de cal- 
dacă măsurile 
or conține fer- 
itate în jude-

de duminică 
alarmante. Cu 
de la Bucu- 
toate celelalte 
grave sau mai 
ă făcînd parte 
de gesturi și 
mnabile care 
I sportiv, îl

stima și inte-

uita de scene 
ău. Se știe 

amenințată de 
ta nu poate 
justifice ava- 
cugetate, con- 
ind agresiunea 
ioanele noas- 

i de tușă Vla- 
s-a mai a- 

in deplinătatea 
psihice de a 

totuși, în 
ost și „repriza

de box“ dintre jucătorii celor 
două formații, declanșată de apă
rătorii băcăuani după un fault de 
joc comis de Dinu asupra porta
rului Voinea. Atitudinea jueători- 
lor-gazdă e condamnabilă, cu atît 
mai mult cu cit S. C. Bacău a 
fost socotită ca una dintre echipele 
cu o bună tinută disciplinară a 
campionatului nostru. Nu trebuie 
să Înțelegem că jucătorii de la Di
namo trebuie total absolviți de cele 
petrecute pe stadionul din Bacău : 
după anularea golului ci ar fi pu
tut diminua gradul replicilor 
de toate genurile, ceea ce ar fi 
avut darul să micșoreze, oricum, 
amploarea scenelor și faptelor re
probabile. Așa cum se menționa 
și in cronica partidei, e regretabil 
că un meci cu asemenea impli
cații în clasament nu a beneficiat 
de un conducător de joc cu mai 
mare experiență și. mai cu seamă, 
cu o mai mare fermitate în deci
zii decît arbitrul Gheorghe Ma- 
nole. E clar că delegarea sa a 
reprezentat o hotărire neinspirată 
a F.R.F. Cele două ..acte 
și dispute'*, de la Bacău 
și personaje pozitive 
numesc Dembrovschi 
din Bacău.

de lupte 
au avut 

ele se 
publicul 

Căpitanul gazdelor a 
făcut tot ce era posibil spre a-și 
calma coechipierii „dezlănțurți*1-, iar 
spectatorii, veniți intr-un număr 
care a egalat recordul stadionului 
(partida S. C. Bacău 
în „Cupa orașek>r-tîrguri“) au ară
tat disciplină, necomițînd nici 
gest necugetat care ar fi 
considerabil situația, 
subliniem asemenea

ți 
și

Arsenal

un 
agravat 

Trebuie să 
comportări

organizațiilor sportive
măsuri pen- 

e masă să ia 
avînt, mai 

mute centrul 
’ sportive 
pe formele 
fășurate în 

în cel mai 
i pe toți 
întreprin- 

și de la sate, 
i de oameni 

prevăzute 
dedicate 

copiilor de 
rstnicilor. Un 
nul de viitor 

. performan- 
pe pregătirea^ 
6 și pe mun- 
ortivii și an- 
adrele mișcă- 
eț, precum și

tar al Comitetului 
U.T.C., Toma Mareș, 
tele Consiliului județean al Or
ganizației pionierilor și Leonida 
Florea — inspector general al 
Inspectoratului școlar județean 
Ca secretari au fost aleși tovară
șii Gheorghe Băută și Panait 
Dumitru.

județean 
președin

SUCEAVA
(Urmare din pag. I)

...O singură dată, în min. 20, Unchiaș l-a scăpat de sub suprave
ghere pe adversarul lui direct, M. Sandu, și acesta nu s-a lăsat prea 
mult invitat pentru a transforma o centrare în golul... victoriei.

Fază din meciul Sportul studențesc — A.S. Armata Tg. Mureș
Foto : S. BAKCSY

care capătă, în condițiile inciden
telor de la Bacău, o pregnantă 
semnificație de exemplu.

Din nefericire, partida de la Ba
cău n-a rămas izolată in tabloul 
manifestărilor condamnabile. In 
etapa de duminică s-au înregistrat 
trei eliminări (Micloș, Radu, Pisau) 
și s-au arătat de 12 ori „cartona
șele galbene** ! Partide dominate 
de nervozitate, de răfuieli perso
nale, de atitudini incorecte față de 
partenerii de întrecere au văzut — 
cu excepțiile amintite — specta
torii mai tuturor întilnirilor.

în condițiile acestui final incan
descent, cînd marea majoritate a 
partidelor au devenit grele și de
cisive, pîndite de pericolul dena
turării spectacolului sportiv, se 
impune o fermitate principială dar 
drastică în sanctionarea tuturor 
abaterilor de la atitudinea obliga, 
torie pentru fiecare din partici- 
panții la campionat, aceea de co
rectitudine sub toate aspectele : 
de la disputarea balonului pe ga
zon pînă la relațiile din cadrul 
cluburilor și între cluburi. Atîtea 
și atitea cazuri au demonstrat că 
„metoda concesiilor**, ca și aceea a 
„creării precedentelor**, sînt cele 
mai păgubitoare și ele nu fac alt
ceva decît să amplifice stări de 
lucruri care ar putea fi altfel.

curmate din fașă. E practica pe 
care forul nostru de specialitate 
trebuie să o abandoneze și pentru 
a evita nemulțumirile — adeseori 
justificate, ale celor „sacrificați** 
în virtutea acestor condamnabile 
optici — dar și agravarea stării de 
lucruri. Se mai impune, cu acui
tate, folosirea celor mai buni ar
bitri, indiferent dacă ei vor fi 
delegați săptămînă de săptămînă. 
Duminică, Nicolae Rainea, oficial 
arbitrul nr. 1 al țării noastre, re- 
prezentînd-o de altfel la Wclt- 
maisterschaft, a condus în Divizia 
B ! E, oare, foarte bine gindită 
o asemenea delegare ? Și am luat 
doar unul dintre cazurile care ilus
trează că forțele cele mai pu
ternice ale corpului nostru de ar
bitri (care s-au cam împuținat in 
ultima perioadă de timp și anunță 
o situație nu tocmai ușor de re
zolvat in viitorul apropiat),- nu 
sînt utilizate la maximum. Și e- 
fectele se văd în procentajul tot 
mai ridicat al arbitrajelor neco
respunzătoare.

Finalul campionatului nu va be
neficia de un climat corespunză
tor fără măsuri și hotărirj ferme, 
severe și mai ales exigente pe 
care federația de fotbal este da
toare să le pronunțe înaintea eta
pei viitoare.

NODUL GORDIAN...
Ar fi atîtea și atîtea lucruri de spus și de scris, în stilul obișnuit 

al cronicii sportive, carei-lrifbuic să fie o cronică a echilibrului 
și a sportivității, pentru a ajuta — și nu a incita — lumea 
de tumult a fotbalului.

Ar fi de scris, de pildă, despre admirabila detașare a lui Mihai 
Adam, care, aflat în sinul unei echipe pe care însuși conducătorul ei 
tehnic a subestimat-o, căutînd s-o ajute în afara legii, reușește (totuși) 
să se depășească, să învingă momentul de neliniște și să înscrie trei 
goluri, cu proverbiala sa seninătate, trei goluri simbolizînd efortul 
unui mare sportiv întru reinstaurarea fair-play-ului.

Ar mai fi de scris despre dîrzenia Politehnicii din Timișoara, care 
se înscrie in micul club al echipelor bine conduse, adică al echipelor 
care depășesc, prin valoare colectivă, suma valorilor individuale.

Ar mai fi de scris și despre Steagul roșu, lăudat de mulți croni
cari pentru frumoasa asprime manifestată in jocul de la Ploiești, dumi
nica trecută, cînd a învins o echipă cu midie simpatii, și a făcut-o cu 
riscul de a pierde sprijinul sentimentalilor, așa cum i s-a întîmplat 
U.T.A.-ei, anul trecut, la Arad.

Ar mai fi de scris, cu un gust amar, despre uluitorul „gol de aer" 
al Stelei, care a primit zece goluri în ultimele trei meciuri, reușind 
să înscrie doar două. Acest golaveraj greu de conceput pune capăt 
speranțelor îndreptățite ale multor iubitori ai fotbalului care ar fi dorit 
prezența echipei lui Iordănescu intr-una din competițiile europene ale 
anului viitor.

Ar mai fi de scris, cu mult regret, despre întinsa zonă a mediocri
tății, o zonă în. care, începind cu locul 7 șiisfirșind cu cel din urmă, 
se eșalonează nu mai puțin de 12; -echipe, pe un registru de numai 
7 puncte, care amenință să se micșoreze in finalul unui campionat în 
care liderul ar putea totaliza doar 60% din punctele posibile, iar „lan
terna roșie** ar putea avea, tedretic cel puțin, 30, ceea ce ar proba o 
nedorită egalizare valorică, așteptată, de altfel, în momentul diluării 
campionatului.

Din păcate, toate aceste referiri la temele legate direct de fotbal 
pălesc pe lingă atmosfera neguroasă care însoțește acest final de cam
pionat. Sfera pur tehnică a fotbalului este invadată de elemente din 
afara Iui. Se vorbește despre clemența unor echipe față de altele ; se 
vorbește despre „legături** indirecte, între echipe care intenționează 
să-și vireze punctele ; se vorbește despre jucători care se sustrag obli
gației elementare de a apăra culorile echipei.

în mijlocul acestei atmosfere înnegurate, aflăm cu stupoare că. la 
Bacău, secularul suveran al gazonului, arbitrul — fie și numai cel de 
tușă — a fost strivit literalmente de jucătorii echipei gazdă, caz fără 
precedent în divizia națională a țării, amintind doar de unele întîm- 
plări aproape neverosimile din campionatul sicilian sau din cine știe ce 
campionat districtual desfășurat în... Matto Grosso.

Această întîmplare de necrezut trebuie să ducă la retezarea încil- 
citului nod gordian al acestei primăveri fotbalistice...

loan CHIRILA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• NE VIZITEAZĂ DINAMO TI

RANA. La invitația echipei A. S. 
Armata Tg. Mureș, formația -alba-' 
neziă Dinamo Tirana va întrepriacțe^. 
între 20 și 30 iulie, un turneu de 
trei jocuri în țara noastră.
• ECHIPA BULGARA MINIOR 

PERNTK VA EVOLUA ÎN ȚARA 
NOASTRĂ. In ziua de 12 iunie, for
mația bulgară Minior Pernik va 
juca la Hunedoara cu echipa Cor- 
vinul.
• SANCȚIUNI DICTATE ÎN DI

VIZIA C. în ultima sa ședință Co
misia de disciplină a Div. C a ana
lizat abaterile săvîrșite în etapa a 
XXVI-a luînd măsuri severe de 
sancționare a celor vinovați. Jucă
torii M. Coandă (Cimentul Bicaz), 
N. Roșea (A. S. Victoria Craiova), 
N. Cheran (Oltul Rm. Vîlcea) și 
M. Gorea (Unirea Sinnicolaul Mare) 
— care și-au lovit intenționat ad
versarii sau au insultat arbitrii — 
au fost suspendați cîte patru eta
pe ; I. Novac (T. M. București), 
tot pentru lovirea partenerului de 
întrecere, a fost scos din activi
tatea competition alâ pe timp de Mnei 
etape. Cîte două săptămîni vor sta

pe Tușă jucătorii Tudorancca (Pe
trolul Berea), Ciocoiu (Tehnometal 
București) și Ingel (Marina Manga
lia) , ca rezultat al atitudinii lor 
nesportive.

e ARBITRUL PARTIDEI STEA
UA — SELECȚIONATA ARMATEI 
DIN GRECIA. Meciul amical inter
național Steaua — Selecționata ar
matei din Grecia, care va avea loc 
la 12 iunie, va fi arbitrat de Petar 
Nikolov (Bulgaria).
• ACȚIUNI ALE F.R.F. ÎN VE

DEREA NOULUI SEZON COMPE- 
TIȚIONAL. Intre 30- iulie — 2 au
gust va avea loc consfătuirea cu 
antrenorii echipelor de Divizia A 
și B, iar între 29 iulie și 1 august 
la București, consfătuirea aribtrilor 
din lotul A și de perspectivă. La o 
dată ce va fi fixată între 1 și 10 
august, va fi programată ședința 
de instructaj pentru reluarea cam
pionatului ediția 1974—75, la care 
vor fi convocați delegații echipelor 
de Divizia A și B. Intr-o perioadă, 
care urmează a fi stabilită, se va 
ține instructajul, pe zone, cu dele
gații formațiilor de Divizia C.

es consiliul si 
al C.J.E.F.S., 
la conferința 

ii sportive.
1 C.J.E.F.S. a 
l'elișcu, secre- 
județean de 
prim-vicepre- 
tru Ivan. Ca 
ost aleși tova- 
vicepreședinte 
.Iar județean, 
ședințele Con- 

sindicatelor, 
— prim-secre-

tule deficiente. Tn cuvîntul său, 
tovarășul Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.. a apreciat succesele 
mișcării sportive sucevene, expu- 
nînd direcțiile ce trebuie urmate 
în continuare. Concluziile confe
rinței au fost expuse de tovarășul 
Valerian Găină, secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R.

Noul Birou al C.J.E.F.S. Su
ceavă are următoarea alcătuire : 
președinte Mihai Clim, șef de sec
ție la Comitetul județean al P.C.R., 
prim-vicepreședinte - 
Alexa, vicepreședinți
Voinescu, 
județean 
Hanganu, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C., Alexandru 
Manoliu, vicepreședinte al Consi
liului
Culită. 
dețean 
Eugen
Inspectoratului școlar județean, iar 
ca secretar Dragoș Macovci.

Constantin
- Grigore 

președintele Consiliului 
al sindicatelor, Mihai

popular județean, Zenaida 
președinta Consiliului ju- 

al organizației pionierilor și 
I’Ieșca, inspector general al

RONOSPORT INFORMEAZĂ

XJNIE 1974
Tragerea Pronoexpres de mîine 

va fi televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18,55.

ClȘTIGUatLE TRAGERII
PRONOEXPREȘ DIN 29 MAI 1974

Extragerea I - cat. 1 : 2,25 variante a 
50.000 lei *, a 2-a 1,40 a 44.265 lei : 
a 3-a : 11,20 a 5.533 lei : a 4-a 57.65 
a 1.075 lei : a 5-a 116,50 a 532 lei ; 
a 6-a : 4.294,75 a 40 lei.
Ret>ort categoria I : 113.280 led.
Extragerea a Il-a • cat. A : 1 variantă 
100’/« a 50.000 lei : B : 12,15 a 5.319 iei ; 
C : 37,00 a 1.747 lei : D : 2.095,50 a 60 
iei ; E ; 140,70 a 200 lei ; F : 2.972.90 
a 40 lei.
Report categoria A : 32.606 lei
CÂȘTIGĂTORI : Bufa Ana din Brasov 
și Toma Corneliu din București (cat. 
1) fiecare cite 50.000 lei Pe variante 
100*/» Iancu Nicolae din oradea 
44.265 lei. (cat. 2) Daviduță D-tru din 
Frasin Suceava 50.000 lei (cat. A).

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI
SERIA I

Constructorul Iași — Nieolina Iași 
2—2 (0—1), Danubiana Roman —
Sportul muncitoresc Suceava 1—1 
(0—0), C.S. Botoșani — Constructorul 
Botoșani 2—1 (1—0). Dorna Vatra
Dornei — Foresta Fălticeni 0—1 (0—0) 
Minerul Gura Humorului — Cristalul 
Dorohoi 3—1 (1—-Q). Victoria PTTR 
Botoșani — Metalul Rădăuți 2—3 
(0—1), A.S.A. Cimpulung Moldove
nesc — Avîntul Frasin 1—0 (0—0)

Pe primele locuri tn clasament : 
1. FORESTA FĂLTICENI 36 P 
(13—18), 2. Unirea Iași 35 p (39—17), 
3. A.S,A. Cîmpulung 33 p (45—19)... 
pe ultimele : 14. Avîntul Frasin 19 P 
(27—40), 15. Victoria PTTR Botoșani 
17 p (29—54).

SERIA a 11-a

Constructorul Vaslui — Foresta Cu- 
gești 2—0 (1—0). Textila Buhuși — 
Minerul Comăneștj. 1—0 (1—0), Cimen
tul Bicaz — Relonul Săvinești 1—1 
(1—1). Energia Oh. Gheorghiu-Dej —, 
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej 0—2 
(0—0), Locomotiva Adjud — Rulmen-i 
tul Birlad 1—1 (1—1). U.R.A. Tecuci 
— Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 
(0—0), Bradul Rcrznov — Oituz Tg. 
Ocna 2—1 (1—1). Huțana Huși — Le- 
tea Bacău 1—o (0—0)

Pe primele locuri : 1. RELONUL
SAVINESTI 38 p (57—18), 2. Trotușul 
Gh. Gheorghiu-Dej 33 p (33—19), 3.
Letca Bacău 29 p (38—25)... pe ulti
mele ■ 15. Foresta Gugești 20 P 
(91—41), 16 Locomotiva Adjud 16 p 
(17—56).

SERIA a lll-a

Luceafărul Focșani — Chimia Brazi 
2—1 (0—1), Victoria Florești — Poia
na Cîmpina 1—0 (0—0). Avintul Mine- 
ciu — Unirea Focșani 4—-5 (1—3), Pe
trolistul Boldești — Portul Brăila 4—1 
(2—0). I.R.A. Cîmpina — Chimia Bu
zău 6—0 (2—0). Comerțul Brăila — 
Prahova Ploiești 2—2 (2—1). Carpați 
Nehoiu — Petrolul -Berea 4—3 (1—0). 
Carpați -Sinaia — Olimpia Rm. Sărat 
2—0 (0—0)

Pe primele locuri : 1, UNIREA FOC
ȘANI 41 p (64—27). 2. Po!ana Cîmpina 
35 n 149—21). 3. I.B.A. Cîmpina 31 P 
(41—21)... ne ultimele : 15 Comerțul 
Bră’l-i 29 n (’’—45), 16. Carpați Ncho- 
ÎU 17 p (31—59).

SERIA a IV-a

Constructorul Tulcea — ’ Amibiuhi 
Macin 2—2 (2—1), Portul Constanța — 
Voința Constanța 5—0' (1—0), -Rapid 
Fetești — l.M.U. Medgidia 2—1-*(X—1), 
Marina Mangalia — Chimia Brăila 
0—2 (0—1), Cimentul Medgidia — An
cora Galați 1—1 (0—1), știința Con
stanta — Electrica Constanta 0—1 
(0—0). Viitorul Brăila — Dunărea Till- 
cea 1—0 (0—0). Tehnometal Galați — 
Granitul Babadag 0—0.

. ■.-■XC _i -
Pc primele locuri : 1. CHIMIA BBA - 

ILA 45 p (45—8). 2. Electrica Con
stanța 40 p (41—17), 3. Portul Con
stanța 3G P (48—25)... Pe Ultimele :
15. Constructorul Tulcea 15 p (19—57),
16. Arrubium Măcin 13 p (22—83).

SERIA a V-a

Tehnometal București — voința 
București 2—1 (1—1), Sportul I.C.M^A. 
Ciorogirla — I.O.R. București 2—2 
(1—1), Argeșul Mihăilești — Triumf 
București 0—1 (0—1), Olimpia Giurgiu 
— Unirea Tricolor București 3—1 
(2—1), Flacăra roșie București — Si
rena București 1—If’O—0), Azotul Slo
bozia — Laromet București 3—0 (1—0), 
Șoimii TAROM București — T.M. 
București 3—4 (1—3). Electronica
București — Dlnamo Slobozia 3—2 
(2—1)Pe primele locuri : 1. VOINȚA
BUCUREȘTI 40 p (54—22), 2. Triumf 
București 39 p (40—20), 3 T.M, Bucu
rești 39 p (50—23)... pe ultimele : 15- 
Argeșul Mihăilești 16 p (25—63), 16- 
Sportul Ciorogirla 13 p (21—62),

SERIA o Vl-a

Răsăritul Caracal — Unirea Drăgă- 
sam 2—3 (0—3), Cimentul Fiem —
Cetatea Tr. Măgurele 3—1 (i—0), Da
cia Pitești — Vulturii Cimpulung 
Muscel 2—2 (2—0), Automatica Ale
xandria — ROVA Roșiorii de Vede 
8—1 (0—1). Progresul Corabia — Tex- 
tilistul Pitești 3—1 (1—0), chimia Tr. 
Măgurele — Chimia Găeștl 7—0 (3—0). 
ARO Cimpulung Muscel — Petrolul 
Tîrgovlște 2—1 (1—1). Recolta Stoică- 
nești — Petrolul Videle 2—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 35 p (57—28), 2. ROVA 
Roșiorii d„ Vede 34 p (40—26), 3. Au- 
timattca Alexandria 34 p (31—25)... pe 
„HlroMe . 15. Cimentul Fieni 23 p
(’—•81. 16. Petrolul Videle 20 p
(23—42).

SERIA a VII-o

Victoria Călan — Petrolul Țlclenl 
7—0 (5—0), ME VA Drobeta Țr„ ,Se-
verin .— Minerul Lupeni 1—7 (0—3.), 
Cimentul Tg. Jiu — Steagul roșu 
Plenița 0—0, Metalurgistul Sădii,— 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin 3—1 (1—1), 
A. S. Victoria Craiova — Știința 
Petroșani 2—0 (2—0), Progresul Stre- 
liaia C.F.R. Craiova 2—0 (1—0). 
Metalul Toplet — F.O.B. Balș 1—1 
(0—1), Dunărea Calafat — Energia 
Rovinari 1—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA CA- 
LAN 37 P (47—23), 2. Minerul Țu.- 
peni 36 p (51—26), 3. Dunărea Cala-, 
fat 34 p (35—21)... pe ultimele : 15. 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin 22 p. 
(32—53), 16. Petrolul Țicleni 11 p.
(19—63).

SERIA a Vlll-a

Metalul Oțelu Roșu — A. S. Boc
șa 4—0 (2—0), Gloria Arad — Strun
gul Arad 1—1 (0—0); Unirea Tom
natic — Electromotor Timișoara 1—0 
(0—0). Minerul Gtielar — Minerul 
Moldova Nouă 3—1 (1—0), Minerul
Teliuc — Dacia Orăștie 2—1 (0—0), 
Progresul Timișoara — C.F.R. .Sime- 
ria 5—2 (2—1), C.F.R. Caransebeș — 
Constructorul Arad 2—0 (1—0), Uni
rea Sînnicolaul Mare — Furnirul 
Deta 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. Minerul Mol
dova Nouă 33 p (48—27), 2. Dacia 
Orăștic 33 p (38—25), 3. Unirea Tom
natic 33 p (31—27)... pc ultimele : 
15. Furnirul Deta 20 p (23—53), 16. 
Gloria Arad 18 p (22—H).

SERIA a IX-a

Crișana Sebiș — Soda Ocna Mureș 
l—a (l—o), Dennata Cluj — Unirea 
Aibă Iulia 2—1 (8—1), Unirea Dej — 
Mlnaur Zlatna 6—0 (1—0), Construc
torul Alba Iulia — Minerul Bihor 
0—2 (0r-l), Aurul Brad — Tchnofrig 
Cluj 9—0 (3—0). Someșul Beclean — 
Arieșul Cimpia Turzii 0—1 (0—0),
Metalul Alud — Recolta Salonta 
5—8 (2—0), Cimentul Turda — CJ.L. 
Gherla'- 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA
DEJ 40 p (75—22), 2. Aurul Brad 
39 p (78—26), 3. Metalul Aiud 39 p 
(60—15)... pc ultimele : 15. Tehno-
frig Cluj 21 P (28—44), 16. Someșul 
Beclean 12 p (21—80).

A XXVII-a
SERIA a X a

Mineral Suncuiuș — Măgu.u 
leul Silvaniei 6—1 (2—0), Oașul Ne
grești — Rapid Jibou 2—0 (l—0), 
C. S. Zalău — Voința Cărei 6—0 
(4—0), Minerul Baia Sprie — Bradul 
Vișeu 4—0 (1—0), Topitorul Baia
Mare — Victoria Zalău 4—0 (2—0), 
C.I.L. Sighetu Marmajiel — Minerul 
Băița 2—0 (1—0), Bihoreana Marghi- 
ta — Gloria Bala Mare 4—1 (1—0), 
Minerul Baia Borșa — Someșul 
Satu Mare 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 38 p (52—16), 2. C. S. 
Zalău 37 p (44—15), 3. Someșul Satu 
Mare 33 p (48—26)... pe ultimele :
15. Gloria B»ia Mare 18 p (38—45),
16. Măgura Simleul Silvaniei 18 p 
(26—59).

SERIA a »a
Carpați Covasna — Hebe Singeorz 

Băi 2—0 (1—0), Minerul Rodna —
Forestierul Tg. Secuiesc 3—1 (3—0), 
Viitorul Gheorghleni — Avîntul Re
ghin 3—1 (1—0), Minerul Bălan —
Unirea Sf. Gheorghe 1—o (0—0). Ol
tul SI. Gheorghe — Lacul Ursu So- 
vata 2—2 (1—1), Viitoi-ul Tg. Mureș 
— Chimica Tirnăvenl 3—0 (2—0),
Foresta Bistrița — Unirea Cristuru 
Secuiesc 2—0 (0—0), A. S. Miercurea 
Ciuc — Mureșul Toplița 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 45 p (78—Z6), 2. Chimica 
Tirnăveni 39 p (S6—24), J. Viitorul 
Gheorghleni 31 p (51—3S)„. pe ulti
mele : 15. Mureșul Toplița 20 p
(29—54). 18. Hebe Stngeorz Băi 18 p 
(22—69).

SERIA o Xll-a
Carpați Mlrșa — C.I.L. Blaj 5—0 

(2—0). Metalul Copșa Mică — Chi
mia Victoria 4—0 (1—0), Oltul Km. 
Vîlcea — C.S.U. Brașov 3—3 (6—3), 
Textila Sebeș — Chimistul Rm. Vîl
cea 3—1 (0—0), I.C.I.M. Brașov —
Precizia săoeie 1—0 (1—0), U.P.A.
Sibiu — Vitrometan Mediaș 4—0 
(3—0), Textila Cisnădie — Torpedo 
Zărnești 1—0 (1—0), C.F.R. Sighi
șoara — Lotrul Brezoi S—1 (3—0)
s-a întrerupt In min. 87).

Pe primele locuri : L Textili Cis- 
nădie 34 p (40—36), 2. I.C.I.M. Bra
sov 33 p (38—20). 3. G.S-U- Brașov 
32 p (45—26)... pe ultimele : 15. Chi
mistul Rm. Vîlcea 23 p (26—38), 16. 
Oltul Rm. Vîlcea 20 p (25—W.

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către corespondenții noștri volun
tari, din localitățile respective.



VICTORIOASA

suită de victorii

NĂSTASE ÎNVINS DE BORG
LA TORINO CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX PENTRU TINERET

To-Pe stadionul municipal din 
rino a avut loc un concurs atletic 
universitar, la care au participat 
și cițiva sportivi bucureșteni. O 
evoluție remarcabilă a avut cam
pioana română Virginia Ioan, cîș- 
tigătoare la înălțime cu 1,88 m. Pe 
locul secund s-a clasat Mitsch- 
mann (1,80 m). La lungime. ȘL 
Lăzărescu (7,58 m) a fost al doi
lea după vestgermanul Berger 
(7,65 m).

Alte rezultate : masculin : pră
jină : Gusev (U.R.S.S.) și Isaksson 
(Suedia) — ambii 5.20 (Nichifor 
Ligor s-a situat pe locul 5 cu 
5,10 m) ;
(S.U.A.) ■
gletar (S.U.A.) 
Tănăsescu — 
800 ni : 
1:47,2 
1:49,4) 
chipa 
cui 3.
Cecilia Molinari (Italia)

ÎNCĂ TREI VICTORII ROMÂNEȘTI
PE RINGUL DE LA KIEV

IN FINALA DE LA ROMA!

100 m :
10.4 ; 400

— 46,1 
locul 6.

Winzeried (S.U.A.) —
(Andrei Dinescu locul 5 cu 
; 4 X 100 m : Italia 40,2 (e- 
României s-a clasat pe lo- 
cu 41,8) : feminin : 100 m :

11.7.

McCollum 
m : Sin- 
(Gheorghe 
cu 48,0) ;

KIEV, 3 (prin telefon). Tinerii 
pugiliști români au luat un start 
bun în competiția continentală. 
Cele trei victorii consecutive, din 
primele două zile de concurs 
(Ghiță, Robu, Hajnal), dar mai 
cu seamă maniera categorică în 
care ele au fost realizate, au pro
dus o impresie favorabilă. Repre
zentanții noștri au dovedit o ex
celentă pregătire, majoritatea spe
cialiștilor 
principalii favoriți ai întrecerilor. 
Referitor la înfrângerea suferită 
de Damian Cimpoieșu, trebuie să 
spunem că aceasta s-a datorat u- 
nui accident nedorit, produs în- 
tr-un moment (min. 1 al reprizei 
secunde) în care „semimijlociul" 
român avea avantaj. Cimpoieșu l-a

considerindu-i printre

ROMANIA-OLANDA, LA FOTBAL
(Urmare din pag, I)

rești, delegația fotbalistică româ
nă a ajuns, după o liniștită călă
torie de trei ore cu avionul, la 
Amsterdam, unde a fost întimpi- 
nată de secretarul general al fe
derației olandeze, H. Burgwall. De 
aici, cu un autocar, și-a continuat 
drumul spre Haga, unde a fost 
găzduită la hotelul „Bel Air", si
tuat într-o frumoasă zonă de 
parcuri. După dejun și o necesară 
odihnă de cîteva ore. în momen
tul in care telefonez lotul face un 
scurt antrenament de relaxare pe 
o pajiște din apropierea hotelului. 
Marti după-amiază va urma un 
antrenament mai consistent, proba
bil chiar pe stadionul ~ 
din Rotterdam, care se 
proape 20 km distanță de Haga. 
în privința alcătuirii 
antrenorii V. Stănescu șl R. Cos- 
moc au, însă, la această oră. mari 
dileme, deoarece etapa de campio
nat de duminică a lăsat urme se
rioase asupra unora dintre jucă
tori. în afara lui Dumitru, care 
are o contuzie de la meciul cu 
Grecia, și care, pentru a fi me
najat. nu a fost folosit de echipa

1 sa nici în partida cu C.F.R. Cluj 
(fapt ce trebuie apreciat), au mai 
suferit accidentări Dinu, Dumiira- 
che, Anghelini și Kun. Medicul lo
tului, dr. D. Tomescu și maserui

Feyenoord 
află la a-

formației.

Parcea depun eforturi susținute 
pentru a-i recupera pînă la ora 
meciului pe toti cei menționați. 
Dacă tratamentele aplicate vor da 
bune rezultate, antrenorul V. Stă- 
nescu ne-a comunicat că va tri
mite miercuri seară, în teren, ur
mătoarea formație : RĂDUCANU 
— CHERAN. G. SANDU, ANTO
NESCU, ANGHELINI — DUMI
TRU. DINU, IORDANESCU — LU- 
CESCU, DUMITRACHE. KUN. Re
zerve : Iorgulescu, Hajnal. Beldea- 
nu, Sameș, Trei.

Lotul fotbaliștilor olandezi se 
află cantonat in mica localitate 
Zeist, de lingă Utrecht, unde și-a 
stabilit de aproape două săptămâni 
cartierul general al pregătirilor. 
Intrucit antrenorul Rinus Michels 
sosește de-abia marți dimineață de 
la Barcelona, nu se știe încă ce 
alcătuire va da el formației sale 
în meciul cu România. Se anunță 
însă ca posibilă folosirea celebru
lui Cruyff, care s-a restabilit după 
accidentarea suferită.

Vremea este aici frumoasă și se 
scontează pe afluență mare de 
spectatori . Partida de miercuri 
seară va începe la ora 20,30 (21,30 
ora Bucureștiului) și va fi condu
să de o brigadă de italieni, avin- 
du-1 la centru pe R. Latanzi. Iu
bitorii de fotbal din tară vor pu
tea urmări transmisia ei in între
gime. la posturile noastre de radio 
(crainic reporter. Ion Ghițulescu).

dominat clar pe pugilistul britanic 
Kirk Lain, dar. într-o fază con
fuză, Lain l-a lovit cu cotul pe 
boxerul român, spărgindu-i ar
cada. In asemenea situație, arbi
trul a oprit lupta, declarindu-l 
învingător, prin abandon pentru 
rănirea adversarului, 
englez.

Cea de-a treia zi 
telor a confirmat 
boxului practicat de _
liști români, toți cei trei reprezen
tanți ai noștri obținând victorii. 
In meciul inaugural al reuniunii, 
semimusca Paul Dragu l-a intilnit 
pe iugoslavul Alișanovici, pe care 
l-a depășit in prima repriză, dar 
în cea secundă i-a oferit acestuia 
prilejul să echilibreze situația. In 
ultimul rund. Dragu a atacat sus
ținut, a lovit mai mult și mai pre
cis și în ciuda avertismentului (pe 
motive imaginare) primit din par
tea arbitrului Zmarzyl (Cehoslova
cia), pugilistul român a primit de
cizia de învingător. In urma aces
tei victorii. Paul Dragu s-a califi
cat in semifinale, unde, vineri, ii 
va intilni pe englezul Mac Ree, 
câștigător, in mod surprinzător, in 
partida cu J. Schultz (R.D.G.).

La categoria cocoș. Constantin 
Buzdugeanu. deși n-a evoluat la 
valoarea sa. a primit decizia de 
învingător (5—0) in disputa cu 
francezul G. Lie iar. un adversar 
inferior lui, dar dificil datorită 
stilului său confuz de luptă. Pen
tru obstrucții repetate. Lietar a 
primit și un avertisment in ultima 
repriză. Miercuri, Buzdugeanu il 
va intilni pe bulgarul Andreikovici. 
învingător asupra maghiarului Ne
meth.

Semigreul 
calificat in 
unui succes 
maghiarului 
și-a trimis de două ori adversarul 
la podea cu serii puternice de lo
vituri. pugilistul român l-a silit pe 
arbitrul de ring să oprească lupta 
care devenise inegală și să dicte
ze abandonul sportivului maghiar.

pe sportivul

a campiona- 
superioritatea 
tinerii pugi-

Costieă Dafinoiu s-a 
semifinale in urma 
rapid, obținut în fata 
Pali Bohus. După ce

Petre HENȚ

I

DIN ISTORICUL PARTIDELOR ROMAN A - Ol AAD A
Jocul de mîine, dintre repre

zentativele României și Olandei, 
este cel de al iv-lea din palma
resul celor două formații. >

Prima partidă s-a jucat cu o 
jumătate de veac în urmă, mai 
precis la 27 mai 1924, la Paris, 
pe stadionul Colombes, cu pri
lejul competiției de fotbal a Jo
curilor Olimpice găzduite de ca
pitala Franței. Echipa României, 
aflată doar la a opta apariție 
internațională (în timp ce for
mația Țării lalelelor disputase 
primul joc interțări încă din 
1905) neavînd experiența nece
sară și o pregătire adecvată a 
cedat cu 6—0 (2—0). Deosebit de 
prolific s-a dovedit centrul ata
cant olandez Pyl, autorul a pa
tru goluri. In formația noastră,- 
printre alții, Strock I și II, Rudy 
Wetzer, Bonciocat, Guga și *Tăn- 
zer.

Și anii au trecut, 44 în total, 
pînă la a doua confruntare, găz
duită de data asta de stadionul 
Republicii din Capitală : 0—0 Ia 
5 iunie 1968, după o partidă 
care nu a mulțumit. în prima 
repriză, după cum scriau ziarele 
cu șase ani în urmă, reprezen
tanții noștri nu au știut să-și

impună jocul, iar în a doua, 
olandezii, cons ta tind slăbiciunea 
echipei române, prind curaj și 
devin mai viguroși în atac. For
ma bună a lui Coman și — de 
trei ori — barele ocrotesc poar
ta noastră. Au jucat, printre al
ții, Barbu. Hâlmăgeanu, Dobrin. 
Dumitrache. Dumitriu n. Grozea 
la români, van Beveren, Israel, 
Klynjan, van Hanegem și Ren- 
senbrink la olandezi.

A treia partidă, doi ani mal 
târziu, într-un ploios început de 
decembrie al anului 1970, pc sta
dionul Olimpic din Amsterdam, 
în fața a 55 000 de spectatori din 
nou nu marcăm nici un gol. în 
schimb, Cruyff înscrie de două 
ori și pierdem cu 2—0 (1—0). Ar
bitrul scoțian Thomas Wharton 
a condus echipele : van Beve
ren —- Suurbier, Neeskens, Is
rael, Drost, Jansen, van Hane- 
gem, Pahlplatz, Mulder, Cruyff 
Kaiser (OLANDA), Răducanu — 
Sătmăreanu, Lupescu, Hălmăgea- 
nu (min, 46 : Anca), Mocanu, 
Dumitru, Nunweiller VI, Dcm- 
brovschi (min. 65 : Domide), Do
brin, Dumitrache, Fl. Dumitrescu 
(ROMANIA).

ROMA, 3. — Tînărul „feno
men" suedez al tenisului, Bjorn 
Borg, care n-a împlinit încă 18 ani 
(n. 6 iunie 1956, Stockholm), este 
noul laureat al clasicului turneu 
de la Foro Italico. El a reușit, 
în numai lh40 min, să înfrîngâ 
rezistenta lui Ilie Năstase, deți
nătorul titlului de anul trecut. O 
căldură toridă, un public zgomo
tos, dar mai ales un adversar în- 
tr-o vervă excepțională — iată 
obstacolele care au stat în calea 
campionului român. Borg, a re
cuperat excepțional după încă un 
long-set al partidei semifinale, 
întreruptă în ajun cu argentinia
nul Guillermo Villas, pe care 
l-a învins cu 7—5 (după 2—6, 
3—6, 6—3, 6—4, 1—1). Apoi, 
în finala cu Năstase, el a ju
cat „...eu tehnica unui vulpoi 
bătrin al courts-urilor, menți- 
nindu-ți adversarul mereu pe 
fundul terenului, cu lovituri 
puternice, de continuu atac" — 
afirmă trimișii agențiilor inter
naționale de presă. Scorul : 
Borg — Năstase 6—4, 6—3, 6—2!

Prin aceasta, Ilie Năstase ra
tează prilejul de a-și majora la 
trei numărul victoriilor în cam-

pionatele internaționale de te
nis ale Italiei, pe care le cîști- 
gase în 1070 (finală cu Kodes) 
și 1973 (finală cu Orantes). EL 
pierde acum și finala de dublu, 
în fața unor adversari mai pu- 
puțin bine cotați : B. Gottfried, 
R. Ramirez — I. Năstase, J. Gis
bert 6—3, 6—2, 6—3.

CLASAMENTUL
Marelui Premiu — F.I.L.T.
Cu două prezențe în finalele 

de la Roma și deși învins, Ilie 
Năstase se detașează în cla
sament. Urmează acum o altă 
probă, de și mai mare anver
gură : campionatele internațio
nale de tenis ale Franței (Ro
land Garros, 3—16 iunie). In 
acest turneu, de primă 
gorie, învingătorul va 
120 puncte. Iată ordinea 
ală a primilor clasați ;

cate- 
primi 
actu-

ECHIPAJUL TUDOR — CEAPURA
ÎNVINGĂTOR LA MANNHEIM
Mt'NCHEN, 3 (Agerpres). — Au 

luat sfârșit întrecerile celei de-a 
87-a ediții a regatei internaționale 
de canotaj academic de la Mann
heim. Printre protagoniștii zilei a 
doua de concurs s-au numărat și 
sportivii români, clasați pe locuri 
fruntașe in mai multe curse, o fru
moasă victorie au obținut Ștefan 
Tudor și Petre Ceapura, care au 
ocupat primul loc în proba de 24-1, 
cu timpul de 6:46.4. l-au urmat e- 
chipajele Luethi-Frankhauser (El
veția) — 6:50 și Wolff-Hinteregger 
(Austria) — 6:56. La 2 fără cirmaci, 
echipajul român Ilie Oanță — Du
mitru Grumezescu s-a situat pe 
locul secund cu timpul de 6:22,9, 
proba fiind cîștigată de elvețienii 
Dubs și Weitnauer cu 6:21. în proba 
de 4 fără cirmaci. pe primul loc 
s-a clasat formația vest-germană 
Hansa Dortmund — 5:52,2, urmată 
de selecționatele R. D. Germane — 
5:59 și României — 6:02,4.

A

127 p
82
66
60
52
44
43
42

1. I. Năstase (România)
2. B. Borg (Suedia)
3. P. Bertolucci (Italia)
4. G Villas (Argentina) 

“ Dibbs (S.U.A.)
Fassbender (R.F.G.) 
Barazzutti (Italia) 
Smith (S.U.A.) 
Alexander (Australia) 

42

5. E.
6. J.
7. C.
8. S. 
- J.

p 
p 
p 
p 
p 
p 
p

p
9. A Panatta (Italia) 40 p

— J. Connors (S.U.A.) 40 p
10. B. Gottfried (S.U.A.) 36 p

Connors și Alexander sint
practic scoși din competiție, 

. fiindcă partic.ioă actualmente
la meciurile W.T.T.

INTILNIRI PENTRU 
CUPA FLANDREI“T î

BRUXELLES, 3 (Agerpres). — 
Disputată la Anvers, competiția in- 
internatională de tenis „Cupa Flan- 
drei" s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Belgiei, care a învins în fi
nală cu 3—0 o selecționată aus
traliană.

în intîlnirea pentru locurile 3—4, 
formația Franței a întrecut cu 
2—0 selecționata secundă a Româ
niei. In cea mai disputată par
tidă, Jean-Claude Barclay l-a în
vins cu 6—4, 6—4 pe Ion Sântei.

0. $ a

ULTIMELE NOUTĂȚI, CU 9 ZILE 
ÎNAINTE DE STARTUL ÎN C.M. IAIM74
MCNCHEN, 3 (Agerpres). — Pre

ședintele Comitetului de organiza
re a .Cupei Mondiale'' de fotbal. 
Herman Neuberger, a declarat că 
pentru cele cinci meciuri progra
mate la Miinchen toate cele 75 000 
de locuri ale stadionului olimpic au 
fost vindute. Peste 50 000 de bilete 
au fost vindute, de asemenea, Ia 
partida Italia — Haiti, programată 
ia 15 iunie.

PENTRU a evita riscul dezlăn
țuirii pasionale a publicului pe cele 
9 stadioane ale turneului final, 
crainicii care vor oficia în timpul 
desfășurării competiției au fost so
licitați să folosească un ton cit mai 
moderat posibil și să nu se depăr
teze de la textele propuse de Co
misia de presă a campionatelor. 
Comentariile vor fi interzise și se 
prevede ca anunțarea rezultatelor 
din celelalte orașe să nu se facă la 
megafoane ci numai pe tabelele lu
minoase de afișaj. La fel se va 
proceda și cu minutele in care vor 
fi înscrise golurile.

COMENTÎND șansele participan
telor la turneul final, foștii inter
naționali vest-germani Helmut 
Rahn (cel care a înscris două go
luri in finala de la Berna) și Toni 
Turek (portarul echipei R. F. Ger
mania, campioană mondială in a-

In programul fotbalistic al săp- 
tărr.inîi : miercuri 5 iunie, la Bel* 
grad, Iugoslavia — Anglia ; la 
Florența, Uruguay — Fiorentina. 
Alte două meciuri se vor disputa 
simbătă, 3 iunie : la Viena, Aus
tria — Italia, iar Chile va evolua 
la Gijon (Spania).

nul 1954) întrevăd o finală între 
echipele R. F. Germania și Brazi
liei, fără a exclude total șansele 
de a se califica in ultimul act al

„Cupei" ale selecționatelor Italiei și 
Iugoslaviei.

In ceea ce-1 privește pe noul mi
nistru al afacerilor externe al R. F. 
Germania, Hans Dietrich Genscher, 
acesta a declarat corespondentului 
agenției D.P.A. : „Nu este atit de 
important să știm cine va ciftiga 
«Cupa Mondială»-. Ceea ce contează 
pentru noi este să facem o primire 
bună echipelor participante și 
suporterilor lor. pentru ca (ara 
noastră să câștige in primul rină 
„Cupa ospitalității".

¥
Reprezentativa statului Haiti a 

susținut un nou joc de verificare 
în Olanda. Dc data aceasta fotba
liștii din Haiti au intilnit la Hen- 
gclo o selecționată locală, pe care 
au învins-o cu 3—1 (1—1), prin go
lurile înscrise de Guy St. Vil (min. 
23), Vorbe (min. 85) și Sanon (min. 
88).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
La campionatele europene de halte
re, de la Verona, la categoria semi- 
mijlocie, victoria a revenit haltero
filului bulgar Nencio Kolev care, 
a realizat 340 kg (152,5 + 187,5).
Medalia de argint a fost cucerită de 
Peter Wenzel (R. D. Germană) — 
327.5 kg., iar cea de bronz de so
vieticul Viktor Kurențov — 325 kg. 
Au urmat în clasament : Stark (Un
garia) 315 kg ; Dorner (R. D. Ger
mană) 307,5 kg. ; Kinnunen (Fin
landa) 305 kg.
In cadrul turneului internațional de 
la Katowice, pugilistul român Petre 
Ganea a terminat învingător la ca
tegoria semlmuscă. In finală Petre 
Ganea l-a învins la puncte (decizie 
cu 4—1) pe boxerul turc Oezlera.
După disputarea a 7 runde, în tur

neul feminin de șah de la Piotrkov 
Tribunalsky (Polonia) continuă să 
conducă Hoffmann (R. D. Germa
nă) cu 6 p, urmată de Suomina 
(U.R.S.S.) și Krumova (Bulgaria) — 
cu cîte 5 p. In runda a 7-a, Hofmann a 
învins-o pe Lia Bogdan (România).
La Ostrava, cunoscuta sprinteră po
loneză Irena Szewinska a terminat 
învingătoare în proba de 100 m plat 
cu un timp foarte bun : 10,9 (la o 
zecime de secundă de recordul 
mondial deținut de Renate Steelier). 
Pe 5 005 m, a cîștigat cehoslovacul 
Hofman cu timpul de 13:47,8, atleții 
români C. Andreica și I. Cioea s-au 
clasat Pe locurile S (eu 13:57) și, 
respectiv, 7 (cu 13:57,8).
Turneul de polo pe apă de la Lodz 
a fost cîștigat de formația iugoslavă

Solaris, urmată de Anilină (I) Lodz,- 
Clubul sportiv școlar București (e- 
chipă de juniori) și Anilină (H). 
Tinerii poloiști romani au terminat 
învingători in două meciuri : 7—5
cu Anilină (I) și 14—8 cu Anilină 
(H) șl au pierdut cu scorul de 
5—11 partida susținută cu formația 
Solaris.

Turul ciclist al Italiei a continuat 
ieri, ou etapa a 17-a (Como-Iseo, 123 
tai) cîștigată de spaniolul LazcanO 
în 3 li 52:56. In clasamentul general 
conduce Merckx urmat la 32 secunde 
de Gimondi,

In concursul de Ia Wichita (Kansas), 
atletul american Rick Wohlhuter a 
cîștigat cursa de o milă cu excelen
tul timp de 3:55.

CAMPIONATE, CUPE
U.R.S.S. — In campionatul unio

nal, echipa Dinamo Kiev a învins, 
în deplasare, cu 2—1, formația Di
namo Moscova. Alte rezultate i 
Spartak Moscova — Zenit 1—1 ; 
Șahtior — Dnepr 2—1 ; Ararat — 
Kairat 1—0. In clasament conduce 
Dinamo Kiev cu 12 puncte, urmată 
de Zenit Leningrad — 10 puncte.

UNGARIA. — Campionatul Un
gariei a fost cîștigat de echipa 
Ujpesii Dozsa cu 42 p, urmată de 
Ferencvăros 39 p, Raba Eto Gyor 
38 p. Rezultate din Ultima etapă: 
Ferencvăros — M.T.K. 2—1 : Hon- 
văd — Ujpesii 3—1 ; Raba Eto — 
Csepel 1—1 ; Salgotarjân — Dorog 
1—0 ; Tatabanya — Haladâs 4—1.

AUSTRIA : Campionatul S-a În
cheiat cu victoria echipei Voest

Linz, 47 p, care cucerește pentru 
prima oară titlul. In continuare, in 
clasament Wacker Innsbruck a to
talizat 46 p și Rapid Viena — 45 p.

ELVEȚIA : Titlul de cam.noană 
a revenit lui F. C. Ziirich cu 45 p 
(din 26 de jocuri), urmată de echi
pele Grasshoppers Ziirich — 33 și 
Servette Geneva — 32.

SPANIA : Echipele Heal Madrid. 
Las Palmas și Saragossa s-au ca
lificat pentru sferturile de finală 
ale Cupei Spaniei.

PORTUGALIA : Finala „Cupei* 
se va disputa între echipele Ben
fica Lisabona și Sporting Lisa
bona. In semifinale : Benfica — 
F.C. Porto 3—0, Sporting — Oiha- 
nense 2—1.
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