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CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI

CEA MAI IMPORTANTĂ
COMPETIȚIE 

ÎNAINTEA „MONDIALELOR"
De aproape două săptămîni fru

mosul și pitorescul complex al 
Tunarilor a devenit un adevărat 
furnicar. Pe măsură ce pe stan
durile de tragere de la pistol, puș
că, talere și skeet, țintașii noștri 
își desăvîrșesc pregătirile sub di
recta îndrumare a unui colectiv de 
antrenori (Valentin Ene-, Viorel 
Maneiu, Drăga-n Eni, Gheorghe 
Corbesrn. Ștefan Petrescu, prof. 
Theodor Paladescu — metodist si 
Mihai Toader — antrenor coordo
natori. paralel se fac preparative 
intense pentru amenajarea și pu
nerea la punct a poligonului, a 
instalațiilor si anexelor aferente. 
Marele volum de muncă depus pa 
toate planurile are un singur și 
important scop : deplina reușită a 
celei de a XVII-a ediții a campio
natelor internaționale de tir ale 
României si a celei de a VT-a edi
ții a Marelui premiu Carpafi lă ta
lere. întrecere considerată într-un 
întreg ca cca mai însemnată 
competiție dinaintea campionate
lor continentale de juniori și se
nioare și campionatelor mondiale 
programate peste cîteva luni în 
Europa.

„Amenajările, îmbunătățirile și 
verificările, ne spunea șeful bazei 
poligonului Tunari. Mircea Stere, 
au cuprins o largă sferă de ac
țiuni, de la standurile de concurs 
și nînă la remedierile în amănunt 
a tot ceea ce depinde pentru ca 
prestigioasa competiție să benefi
cieze de condiții optime de dis
putare. S-a muncit gospodărește 
și. sperăm că aetuala ediție se va 
situa la înălțimea celor prece-

NICOLAE ROTARU 

dente, va cunoaște un succes com
plet, sportiv și organizatoric".

Și în timp- ce lucrările se apro
pie de sfîrșit, iar activiștii fede
rației de specialitate sint în aș
teptarea oaspeților — peste 200 
de țintași din 14 țări (primii au 
și venit. 16 trăgători cubanezi, iar 
grasul sportivilor străini și-au a- 
nunțat sosirea vineri — din Ce
hoslovacia. Franța. Italia, Iugo
slavia, Polonia, R.F. Germania și

Constantin COMARNISCHt
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INCEPIND DE LUNI, PE ȘOSELELE PATRIEI
TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

ORAȘELE-GAZDA SE PREGĂTESC
Ample pregătiri se desfășoară 

pentru primirea în cit mai bune 
condiții a caravanei Turului ci
clist al României, în toate orașele 
ce- vor găzdui sosirile din cele 13 
etape. Iată, în rîndurile ce ur
mează. cîteva amănunte :

BUZĂU. Sosirea din prima e- 
tapă va avea loc pe Stadionul din 
Crîng, într-un cadru festiv deo
sebit. Cei mai tineri locuitori ai 
orașului, pionierii, vor intîmpina 
pe participanți cu flnri. Cu ace-

mișcare. S-au făcut afișe și pli
ante de popularizare, intitulate 
„Turul ciclist al României în ju
dețul nostru". Mari întreprinderi 
și instituții din Buzău vor patro
na echipele participante la com
petiție, alcătuind programe comu
ne cu salariații și sportivii.

(Continuare în pag. 2—3)

lași prilej, forurile sportive lo
cale vor organiza și un tur ci
clist al localității, pe categorii de 
biciclete și de vîrstă. deschis tu
turor amatorilor acestui gen de

„CUPA STEAUA“, UVERTURĂ 
LA MAREA ÎNTRECERE

CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE După două etape conduce Mircea Ramașcanu (Dinamo)

BHS POTENȚIALUL ESTE MAI MARE
DECÎT REZULTATELE DE PÎNĂ ACUM

„Cupa Steaua", uvertură bine
venită la cca de-a XX-a ediție 
a „Turului ciclist al României", a 
debutat marți după-amiază prin- 
tr-o etapă inedită : București — 
Bildana — Tîrgoviștc — Buftea — 
București, 142 km.

La sosirea în București. învin
gătorul etapei. V. Selejan (Dina
mo). cu timpul de 3h 39:02, a rea
lizat o medie orară cu puțin peste

40 km. Pentru o etapă de încălzi
re, mulțumitor. în cursă au por
nit 53 de alergători. în mare parte 
cei ce vor lua' startul luni, în 
„Turul României". Cu 30 km 
înainte de Tîrgoviște, în urma 
unor hărțuieli repetate. 8 rutieri

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Mureșul se situează printre ju
dețele țării In care activitățile 
sportive de masă și de perfor
manță cunosc o dezvoltare con
tinuă, Acest fapt a fost subliniat 
cu prilejul lucrărilor conferinței 
Consiliului județean pentru edu
cație fizică șt sport, desfășurate 
recent în prezența tovarășilor Io
sif Banc, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al

P.CR., prim secretar al Comite
tului județean Mureș al P.C.R. și 
general It. Marin Dragnea, prim- 
vicepreședinte al C.N.EJT.S.

.Astfel, îndeplinindu-se sarcini
le trasate de Hatărîrea Plenarei 
C:C. al P C.R. din februarie — 
martie 1973, în județ s-a înre
gistrat un reviriment' în organiza
rea activităților de masă, sporti
ve, turistice și de agrement, în

Campionatul divizionar de rugby

REZULTATE NORMALE 
ÎN ETAPA A XXI-a

dezvoltarea bazei materiale, în 
ridicarea la cote valorice supe
rioare a performanțelor sportivi
lor mureșeni.

Dar, cu toate aceste elemente 
de referință pozitive, lucrările au 
relevat, într-un pronunțat spirit 
critic și autocritic, o serie de 
neajunsuri care au făcut ea rit
mul de dezvoltare a mișcării spor
tive mureșene să se prezinte to
tuși sub posibilitățile reale,

în activitatea sportivă de masă 
ar fi de semnalat o insuficientă 
preocupare pentru organizarea 
primelor etape (de fant, cele mai 
importantei ale campionatelor pe 
asociație. în turism au rămas ne
finalizate multe inițiative intere
sante, promițătoare. în sportul 
feminin — cu miei excepții — 
se relevă pregnant caracterul o- 
cazional, festivist, al unor con
cursuri. Gimnastica la locul de

Luptă pentru balon între jucătorii 
de la Grivița Roșie și C.S.M. Sibiu.

Ieri s-au disputat partidele 
etapei a XXI-a a campiona
tului diviziei A de rugby. 
Iată amănunte :

CIIIMIA NĂVODARI — 
GLORIA 17—3 (13—3). Joc do
minat de gazde care s-au im
pus mai ales prin evoluția 
bună din prima repriză. AU 
marcat • Agavriloaie (încerc.). 
Marin (încere.). Zamfirescu 
(l n.. trnnsf.. încerc nenaliz.) 
pentru Chimia, respectiv Bri
ceag H. fr.v A arbitrat R, Chi- 
riac (C. POPA m coresp ju
dețean).

STIINTA PETROȘANI — 
DTNAMO 9—13 (S—»). Partidă 
de ÎUptăi dar: de slab nivel 
tehnic, in pare bucureștenil 
s-au apărat foarte bine 
si au avut o înaintare efieace. 
Au înscris : Fălcusann (2 1. 
o. K, 1. 'o.J pentru știința, 
respectiv Nica (1. p.Y, Baeiu 
(încerc). î. Constantin 
(transf.). Oțetatu (încete.). 
(Em. NfiAGOF — coresn.).

GnrVTTA ROȘH5 — C.S.M. 
SIBIU 10—3 (3—0). Doar re
priza secundă a avut un nivel 
mal ridicat. în rest fiind- un 
meci de uzură. Marcatorii 
Pop (încerc.). Tibuleac (2 1. 
ni nentru GriVita. resneefiv 
Munteanu rl. fi.V Arbitru : P. 
lonescu (O. GUȚU — coresp.)

,.U“ TIWsb'VRA — RUI.- 
MFNTUt. P.UÎT.AD 12—3 (0—0). 
Victor’» meritată a studenți
lor. dună, o primă repriză e- 
cbilibrată Au înscris : Peter 
(2 încerc). Dută <2 transfd 
pentru „U". resnectlv T. Cîo- 
rîci (1.. n.) '-filtru • Fi. Tu-

(Continuare în pag. 2—3)
Aspect din etapa a Il-a a „Cupei Steaua", Plutonul compact rulează 

spre Alexandria

ASEARĂ, LA ROTTERDAM, ÎN MECI AMICAL

OLANDA-ROMÂNIA 0-0

Foto : Dragoș NEAGU (Continuare în pag, 2—3)

ROTTERDAM, 3 (prin telefon).
Pe un timp excelent, în fața a 
circa 40 000 de spectatori, s-a dis
putat miercuri seara, pe stadionul 
Feyenoord, meciul amical dintre 
reprezentativele Olandei și Româ
niei. Prima repriză, de un nivel 
bun. cu multe acțiuni spectacu
loase, a vi__ echipa-gazdă avînd
mult mai mari perioade de domi
nare. dar apărătorii reprezentativei 
noastre, în frunte cu Răducanu. au 
intervenit toarte prompt de fieca
re dată. Nu trebuie să omitem și 
tăioasele contraatacuri ale totba 
liștilor români care au dus la trei 
mari ocazii de gol : mia. 8 (Dumi- 
traehe întîrzie la o centrare ideală 
a lui Lucescu). min. 27 (acțiune 
Lucescu terminată, cu». șut peste 
poartă ; de la 9 mț mi-h. 33 (șut 
imprecis "Dinu, de la punctul de 
11 m). Olandezii au beneficiat, ca 
urmare a perioadelor de superiori
tate, uneori categorică, de situații 
de marcare în min. 14 (Rensen- 
brinck), min. 22 (Suurbier). în fi
nalul . reprizei, Răducanu a inter
venit excepțional (min. 39, 42 și

43) salvînd situații foarte pericu
loase,

A doua repriză s<-a situat la un 
nivel tehnic și spectacular mult 
mai scăzut decit primul act. Gaz
dele au avut superioritatea terito
rială dar acțiunile lor au fost sto
pate cu promptitudine de apărăto
rii noștri din rîndurile cărora se 
vor evidenția, și în această parte, 
Răducanu și Antonescu. Momente
le cele mai calde la poarta, echi
pei noastre : min. 50 (Keiser șut 
pe lingă poartă) ; min. 53 (Cheran 
intervenție salutară la un balon 
ce se îndrepta spre plasă) min. 
62 (Geels — lovitură cu capul res
pinsă de Răducanu) ; min. 70 (șut 
înșelător al Iui Suurbier. dar min-i 
gea s-fi lovit de un apărător și a 
ieșit in corner).

Reprezentativa României a avut 
nuneiul forte în apărarea imediată, 
în a doua repriză, forța liniei o- 
fensi.ve a scăzut considerabil. Ast
fel eă meritul acestui 0—0 în de
plasare, în fata echipei Olandei 
revine, în primul rînd, remaniatei 
(în bine) defensive in care G. San
du a debutat cu succes iar Cheran

Arbitrul R. LATANZI (Italia) a 
condus excelent formațiile :

OLANDA : treytel - Suurbier. 
Jansen (min. 46 - Riesenberger). 
Haan, Krol — Neeskens (mln. 46 
— Yrsel), Van Hanegem (min. 
46 — Van den Kerkhov I)., De 
Yoong — Rensenbrink, Geels. 
Keiser (min. 77 — Van den Ker
khov II).

ROMANIA : Răducanu 10 -
Cheran 8, G. Sandu 9. Antonescu 
10. Anghelini 9 — Dumitru S.
Dinu 9, lordcnescu 7 - Lucescu 
7, Dumltrache 7, Kun 6.

Echipa noastră reprezentativă 
revine astăzi dupâ amiază, cu r 
vionul, la București.

a reintrat promițător. în reprezen
tativa olandeză nu a evoluat 
Cruyff, nerestabilit de pe urma ul
timei accidentări. Selecționerul 
Michels a efectuat patru schimbări 
spre a rula cit mai multi dintre 
component» lotului pentru C.M„ 
toate schimbările fiind făcute in a 
doua repriză.

Constantin FIRANESCU



La capătul

unor întreceri
STEAUA A CUCERIT AL 9-lea TITLU, REPREZENTATIVELE OE BASCHET „CUPA

de înalt nivel DINAMO A TRECUT... PE LINGĂ AL 8-lea!
Pe marginea turneului final din divizia A de handbal masculin

Municipiul Gh. 
ultimul act (în 
al campionatului 

masculin de handbal, turneul fi
nal pentru locurile 1—4, a adus 
în scenă cele mai valoroase for
mații existente la această oră în 
tară : Steaua, Dinamo București, 
H. C. Minaur Baia Mare și Po
litehnica Timișoara. Fiecare dintre 
ele a venit cu intenția — mai 
mult sau mai puțin mărturisită — 
de a intra în posesia titlului. Iar 
spectatorilor (peste 3 000) care au 
populat zi de zi tribunele splen
didului teren „Carom", li s-a 
ferit imaginea unei întreceri 
care toate echipele participante 
veau dreptul să aspire Ia lauri.

Partidele s-au desfășurat la 
nivel valoric ridicat, 
terizate, 
spectaculozitate.

Găzduit de
Gheorghiu-Dej,
trei... tablouri)

de un pas de pier- 
! Golul care le pu- 
fost în mina lui Dan 

singur pe semi-

la mai puțin 
derea titlului 
tea fi fatal a
Marin, rămas 
cercul advers în ultimele secunde 
de ioc. Tensiunea, nervii aproape

PENTRU SEZONUL ESTIVAL
Echipa de senioare a plecat în R. P. Chineză

ROMANII
LA OIN

un 
fiind carac- 

totodată, de echilibru și 
_r_________ într-o eventuală

clasificare a jocurilor dupâ crite
riile frumosului și palpitantului, 
am plasa în prima categorie 
tîlnirile Steaua — Politehnica 
mișoara și Steaua — Minaur 
în cea de a doua partidele 
namo — Poli, Minaur — Poli 
namo — Minaur și, firește, der- 
byul Steaua — Dinamo ! N-au 
existat jocuri modeste, plicticoase, 
ci numai partide bune, de handbal 
veritabil.

După cum se știe, titlul a re
venit pentru a 9-a oară echipei 
STEAUA, care domină de opt ani 
consecutiv campionatul intern. Din 
primele două zile ale competiției 
Gațu. Kicsid, Stockl, Voina, Tu- 
dosie și colegii lor dovediseră un 
cert vîrf de formă, o evidentă 
poftă de joc și un moral exce
lent. Totuși, în derby-ul de du
minică seară, elevii lui Cornel 
Otelea și Otto Telman s-au aflat

o- 
în 
a-

(unul

SMi

Aruncă Ștefan Birtalan
dintre marii absenți ai derby-u- 
lui Steaua — Dinamo). Fază din 
jocul Steaua — Poli Timișoara, 
cea mai frumoasă intilnire a 

turneului final

tociți, intervenția lui Dincă și- 
ghinionul dinamovistului (căruia 
i-a alunecat mingea) au făcut ca 
tabela de 
schimbată 
nînd acel 
astfel. în
rea unei mari victorii, a 
lung de... opt ani — 
titlului. Dar nu trebuie 
că tot elevii lui Oprea

marcaj sâ rămină ne 
pină în final.
7—7. Dinamo

ultimul minut.

consem-
a ratat 

. reali za - 
unui vis 
cucerirea 
să uităm 
Vlase a-

vuseseră și sîmbătă seară „șansa 
ultimului minut", cînd gratie u- 
nei aruncări de la 9 m (acordată 
destul de ușor...) rămîneau în a- 
tac și egalau in extremis pe Po
litehnica Timișoara ! Subliniind 
absenta lui Birtalan (căruia tere
nul ud nu i-a priit) și Penu (iras
cibil. departe de valoarea lui. dar 
înlocuit cu deosebit succes de Ta
mas. chiar din primele minute), 
precum și faptul că arbitrii Varac 
Pelenghian și Vladimir Cojocaru 
au reușit să tempereze cu prompti
tudine excesîil de zel al ambelor 
formații (le-am reproșa doar unele 
decizii diferite în faze identice) să 
trecem mai departe, 
rile noastre.

Un lucru demn de 
forma foarte bună 
portarilor. In fruntea 
plasa pe timișoreanul Franz De- 
mian, revenit în poarta Politeh
nicii cu o vervă și o inspirație 
ieșite din comun. Apoi, in ordine. 
N'egovan (Minaur), Dincă și Or
ban (Steaua). Tamaș și Penu (Di 
namo) au fost, de asemenea, a 
plaudati deseori pentru interven
țiile lor salutare.

Despre II. C. Minaur Baia Mare 
— echipa clasată pe locul trei — 
multe lucruri bune. Ambiția tu
turor jucătorilor, disciplina lor 
tactică și varietatea de exprimare 
in fazele ofensive au permis e- 
chipei antrenate de Lascăr Pană 
să urce pe podium, spre bucuria 
(de nedescris !) a înfocatei galerii 
bâimărene. prezentă la turneu ! în 
fine Politehnica Timișoara — ul
tima clasată și. totuși, revelația 
competiției — a fost o exponentă 
a jocului de spectacol, practicînd 
un handbal curat, dinamic, plin de 
frumusețe.

In încheiere — cîteva cuvinte 
despre gazde. Organizarea irepro
șabilă. publicul cald și avizat, flo
rile oferite cu mărinimie, atenția 
forurilor conducătoare din oraș 
față de toate formațiile au creat 
o ambiantă plăcută, de neuitat 
pentru oaspeții acestei noi și calde 
inimi a handbalului.

Horia ALEXANDRESCU

In continuarea pregătirilor și 
testelor în vederea campionatului 
european din acest an (23 august 
— 3 septembrie. în Italia), echipa 
feminină de baschet a României 
va efectua un turneu în R. P. 
Chineză. între 8 și 20 iunie. în 
acest scop, lotul a plecat ieri 
spre Pekin. în următoarea com
ponență : Ecaterina Savu, Gabriela 
Ciocan, Suzana Szabados, Clara 
Szabo. Angelica Tita, Ileana Gu- 
giu, Diana Mihalic, Ștefania Giu- 
rea, Maria Roșianu, Mariana 
Andreescu, 
trenori : S. 
medic : dr. 
câtor : conf.

Lotul de . .
sub îndrumarea antrenorilor M. Ne- 
def și P. Vasiliu pentru a lua 
parte. între 12 și 18 iunie, la tur
neul internațional de la Gdansk. 
Din lot fac parte Popa, Georgescu, 
Niculescu, Ivascenco, Pașca, Mă-

Roșianu,
Viorica Moraru. An- 
Ferencz și I. Nicolau, 
Marilena Iota, condu- 
Univ. D. Oprișescu. 
seniori se pregătește

năilă. Czmor, Zdrenghea, Osacenco 
și Fluturaș (ultimii doi sînt com
ponent! ai formației Liceului nr. 
35 București, campioana de 
niori a țării). Jucătorii de 
Steaua, neincluși în selecționată, 
se antrenează în cadrul echipei de 
club. în vederea participării la 
„Turneul armatelor prietene" care 
se va desfășura, la Odesa, între 
12 și 20 august.

Reprezentativa de juniori (care 
are drept obiectiv campionatul bal
canic din Grecia — 3—7 august), 
a început și ea pregătirile, în ur
mătoarea alcătuire : Macavei, Pc- 
irescu, Cusen, Tacaci, Minie, Banu, 
David, Bălan, Tecău, Szabo Sfetcu, 
Radu, Popa, Voicilă, Kauniiz, 
Păun, Hun, Smigelski, Burcă și 
Căpușan. Antrenori : T. Giurcu- 
lescu și O. Șerban. Primul test : 
la Budapesta, între 3 și 6 iulie.

Și junioarele au drept tel cam
pionatul balcanic (la Botoșani în
tre 9 și 11 august), iar pînă a- 
tunci vor juca la Tulcea în ca
drul unui turneu (24—26 iulie), 
alături de Polonia. R. D. Ger
mană și Ungaria. Lotul : Corina 
Colțescu, Mirela Trică, Ilona Chva- 
tal, Angela Baia, Maia Cuțov, Li
liana Ciubotariu, Alexandrina He- 
gheduș. Elena Filip, Mirela Ca- 
setti. Adriana Cristea, Ana Iatan, 
Florentina Căprița. Lucia Grecu, 
Mariana Sandu, Maria Nazarie, 
Maria Grigoraș și Camelia Tănă- 
sescu. Antrenori : Gh. Benone și 

Lăzărescu.

ju- 
la

A intrat in tndor c 
care an stadiooal i 
Sud să găzdu^scă. ■ 
cadă a lunii 
nai al „Cupei BmCi 
oină. Intre 6 ți » - .
pe, cele clasate pe fete 
locuri în etapele l- 
vor da întîlnire pe sal 
pentru a-și di.sp.-3 
trofeu. Acestea siaC: CJ 
rești, Gloria Bucere- 1 
Baia Mare, Viata n 
(jud. Teleorman! Mraii 
răiești (Neamț! CLFJI 
A.S.A. Constanta >. 
Călărași (lalor

Revelația 
competiției 
pele C.F.R. 
stanța care 
au participat a-j 
ții redutabile, c 
serviciu cum sb 
vîntul Curcani d 
Zărnești (Brașov 
că ambele perf 
pat primul loc 
învingînd ad 
ca Viața No 
loza Călărași.

Pentru înțu^ 
zentă în actul 
României" f 
teană Gloria, 
în dauna cun< 
vîntul Frasin

CONFERINȚELE JUDEȚENE
(Urmare din pag. I)

ATLETISMUL CASA
NOUA LA ROMAN, întrucît re
cent o fost inaugurată aici o 
modernă sală, destinată primei 
discipline olimpice. Pista de atle
tism (80 m) din coritan, sectoa
rele de aruncări și sărituri (in
clusiv prăjina), ca și anexele ne
cesare (printre care sala de tor
ță și bazinul de recuperare) vor 
contribui la dezvoltarea școlii 
romașcone de atletism • „CLI
PA TINERETULUI" a prilejuit 
simbâtă și duminică la Sibiu 
desfășurarea etapei județene la 
handbal (băieți și fete) și gim
nastică modernă. Cișligătoare : 
Liceui Gh. Lazăr (handbal t). 
Liceul O. Goga (handbal b) și 
Liceul economic (gimnastică), 
toate din Sibiu • DE ZIUA CO
PILULUI, la Vaslui, in organiza
rea Casei Pionierilor, 100 de pio
nieri și școlari au participat Io 
o acțiune cicloturistică în pădu
rea Brodoc, unde □ avut loc și 
un concurs de orientare turistică
• PESTE 2000 DE TINERI din 
Satu Mare și-au trecut, la sfirși- 
tul săplăminîi, normele la cel 
puțin două probe din cadrul 
complexului „Sport și sănătate". 
Asociații sportive evidențiate *n 
acest sens : Sănătatea, Solidari, 
tatea, Grupul școlar Unio, Liceul 
M. Eminescu • DUMINICA CUL- 
TURAL-SPORTIVA de la Adjud, 
desfășurată pe stadionul central 
din localitate, în cinstea cetei 
de a XXX-a aniversări a Eliberă
rii, a reunit, in fața a 5000 de 
spectatori, 2C00 de sportivi care 
s-au întrecut ia gimnastică, hand
bal, fotbal, volei si popice.
• ..CUPA VETERANILOR" oferită 
de foștii gimnaști timișoreni ti
nerilor concurenți de azi, și-a 
consumat duminică, in sala Clu
bului C.F.R., cea de a IV-o edi
ție. Echipele cîștigăloare : C.F.R. 
(fete) și Universitatea (băieți)
• „SĂRBĂTOAREA SALCIMU-
LUI" o însemnat pentru gălățeni 
o reușită duminică cutlural-sporti- 
vă în pitoreasca pădure de la 
Hanul Conachl, cu concursul clu
bului Dunărea și a osociațiilor 
sportive de la liceele nr. 4 și 
sanitar, Casa pionierilor • 50
DE POȘTAȘI din Bacău și muni
cipiul Gh, Gheorghiu-Dej au 
participat duminică la tradițio
nala cursă ciclistâ, pe pista sta
dionului băcăuan „23 August", 
învingător : Aurel Răchită (Of.
poșt. 8 Bacău) • HALTERELE 
Șl CULTURISMUL — prezente du
minică la Tg. Mureș, la a lli-a 
ediție a „Cupei Oțelul", animate 
de sportivi de la Â.S.A. Tg. Mu
reș, Clujeana ți Gloria Bistrița.
• LA „HIDROMECANICA" BRA
ȘOV popicele și șahul și-au de
semnat campionii asociației : 
secția a ll-a și, respectiv, servi
ciul funcțional. Participanți : 300 
solariați.

Corespondenți : G. Groapă, 1.
1---------- .... . - .. ,

T. 
C.

muncă n-a ajuns încă un bun al 
marii mase a salariaților.

Infirmind tradiția, rezultatele 
din atletism, box, gimnastică fe
minină, caiac-canoe etc. sînt pu
țin semnificative, după cum in 
volei și handbal evoluția echipe
lor mureșene este destul de mo
destă. Marele număr de recorduri 
semnalate au fost obținute la 
patinaj și tir cu arcul și mai pu
țin în celelalte discipline, cu o 
mare pondere olimpică.

In alocuțiunea sa, tovarășul 
general It. Marin Dragnea a fe
licitat pe sportivii mureșeni pen
tru unele din succesele lor, dar 
totodată a apreciat că posibilită
țile tineretului din acest județ 
sînt cu mult mai mari, la fel ca 
și condițiile de care dispun. Vor
bitorul a recomandat sportivilor, 
profesorilor de specialitate, antre
norilor și activiștilor, mai multă 
inițiativă creatoare, pricepere și 
pășune, mai mult curaj în abor
darea unor acțiuni de anvergură, 
a unor obiective de performantă

In încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc,

,,INTFRNAȚ10NAirit“
DE TIR

(Urmare din pag. I)

I

lonescu, M. Moga, I. Toth, 
Vașiliu, F. Albu, P. Arcan, 
Siriopol, I. lancu, I. Păus, 
Gruia.

Spania), reprezentanții României 
efectuează pregătiri cotidiene. So- 
licitîndu-i opinia privind stadiul 
de instruire a trăgătorilor noștri, 
antrenorul coordonator Mihai Toa- 
der ne-a declarat :

„După o suită de concursuri 
internaționale, țintașii români și-au 
stabilit centrul de activitate la 
Tunari. La „internaționalele" care 
încep duminică și se încheie 
miercuri, vom prezenta un Iot ma
siv de vreo sută de sportivi si 
sportive. Fiind vorba de un 
concurs găzduit de noi, dorim să 
oferim posibilitatea afirmării tu
turor celor susceptibili de selec
ție. Este vorba de examenul de 
bază, cu o pondere decisivă înain
tea obiectivelor finale ale anului: 
C.E. de juniori 
C.M. Credem eă . ,______

. pistol trăgătorii vor cocura pe li
nia rezultatelor bune din acest 
sezon. Iar Ia pușcă sperăm că!, atît 
băieții cit și fetele, retitanțieri 
Pină acum la capitolul performan
tă. vor ști să-și folosească expe
riența acumulată și să fructifice 
mai bine condițiile ameliorate de 
pregătire pe care le-au avut la 
dispoziție".

și senioare și 
la probele de

începind de azi, la Mangalia

TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATULUI

DIVIZIEI A
LA POPICE

dep«c

roe*

p

rezultat

UVERTURA LA MAREA ÎNTRECERE
Pe prima

a

e-

Ene (Steaua)

doraelie. 
dețean).

reținut a fost 
a majorității 
acestora l-am

2 
1 
o 
o

o 
o
1
2
3
3

cu obligații sau 
domeniul activi-

a 1850 
muni- 
dintre 
orașul

C.J.E.F.S. Mureș, 
conferinței, are 

preșe-

de la ora 17, 
etapă, care

o 
o 
o 
o 
o 
o
LA

plecat

tierul Drumul Taberei cu startul 
din dreptul întreprinderii Trico- 
dava.

24- 1
21- 5
15-17
15-16 
5-13 
5-33
NISA, 

spre
Olimpiada

de pluton. Cu 
finalul cursei, 
mai putut a- 

și victoria în

tului școlar județean,
Sticlaru, președintele Consiliului 
județean al organizației pionieri
lor ; secretari — Ionel Mihăescu 
și Geza Kosa

Absolvenții I.E.F.S., promoția 
1954, aniversează 20 de ani de 
la absolvirea institutului în ziua 
de 29 iunie 1974 la orele 11.30 
la I.E.F.S.

Media s-a 
la intoarce- 

etapei : 1. Im- 
(medie orară

CUPA STEAUA",

SE PREGĂTESC...

la însemnă-

de al 
rației Ini 
tor, | 
alcătu 
în f 
F.I.R.A..

POLITEHNTi
CONSTANTA •—< 
domin 
apărat 
vantaj 
lașcu.
Arbitr
CONESCU

Ciocaltec 
C. Pardos, 

câtor, dr. O. Ti 
asemenea, 
invitat de onoo-e 
ganizare, pro*. -- 
tuala ediție a con 
și doi arbitri 
P, Diaconeseu. 
La recenta pienc i 
rației de șah o • 
scurtă dar e^-y 
secretar ol F.R_Ș. 
care a ieșit ta pc 
mirile pentru o 
rodnică și a evoc 
șahului, acesî- 
i-a fost înminatâ 
C.N.E.F.S. > 
sincere ! 

TENIS S 
cu „Cupa P 
victoria lui tasăi 
șov). Pe locur <e 
ru, 3. C. Pocow 
feminin : 1. Horele* *4 
Balaj, 3. Elene 
Ciștigâtoaie - : 
perechea Kerece 
minin Valeric

TENIS 
DE MASĂ 
meciuri amical 
oraș și cei 04 
ria). iotă rerui 
gâtorii la inc i 
ani : Gloria 5. 
Gh. Gabriel ; 
Buzău - Duncw •: 
Dojan ; fete, coc. 
Buzău - Du-e. ♦. 
taiu ; cat 16-H

Dunav Russe

care a analizat mai ales slăbi
ciunile semnalate în activitatea 
sportivă, esența acestora, și a 
trasat 
itor în 
lecției, 
muncă 
lor, a 
a condițiilor materiale existente, 
a colaborării depline, sincere, în
tre toți factorii 
cu atribuții în 
tații sportive.

Noul Birou al 
ales cu prilejul 
următoarea componență : 
dinte — Eugen Trîmbițaș, șeful 
secției de propagandă a Comite
tului județean al P.C.R. ; prim- 
vicepreședinte — Ion Bogdan ; 
vicepreședinți — Mircea Birău, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar județean. Ștefan Kiss, secre
tar al Comitetului județean 
U.T.C., Iosif Kollo, șeful secției 
sport-turism a Consiliului jude
țean al sindicatelor, loan Rațiu, 
inspectorul general al Inspectora
tului școlar județean, Grigore

în 
acestora, 

cîteva direcții pentru vi- 
domeniul îmbunătățirii se- 
a creșterii răspunderii în 

a sportivilor și tehnicieni- 
valorificârii mai riguroase

z/
(Urmare din pag. I)

reușesc să se rupă 
toate eforturile din 
urmăritorii nu i-au 
junge pe fruntași 
etapă s-a decis lă sprint, intre cei 
8 : 1. V. Selejan (Dinamo), 2. St. 
Ene (Steaua). 3. V. Ilie (Dinamo). 
4. I. Butaru (Metalul Plopeni), 5. 
I. Cojocaru (Steaua). 6. Al. Sofro- 
nie (Dinamo). 7. E. Dulgheru 
(Voința Ploiești), 8. M. Ramașcanu 
(Dinamo).

Etapa a Il-a, București — Ale
xandria — București (120 km), 
desfășurată ieri a dat cîștig de 
cauză lui Eugen Imbuzan (Steaua). 
In clasamentul general însă, con
ducerea a fost luată de Mircea

ORAȘELE-GAZDA
(Urmare din pag. 1)

BACAU. S-au marcat traseele 
de-a lungul străzilor principale, 
se amenajează o tribună și se 
instalează stația de amplificare. în 
„avanacronica“ finalului etapei a 
doua, tot aici va avea loc sosirea 
în cadrul unei competiții locale 
de ciclism de masă, acțiune me
nită să constituie — și pe acest 
plan —j o frumoasă propagandă 
pentru sportul cu pedale.

Ediția 1973—1974 a campionatului 
divizionar de popice se apropie de 
sfîrșit. Duminică s-au încheiat între
cerile în cele patru serii, s-au stabi
lit cele opt echipe care au retrogra
dat. iar primele trei clasăte, din fie
care grupă, vop începe azi concursul 
decisiv pentru desemnarea campioa
nelor. La turneul final, care se dis
pută timp de patru zile la Mangalia, 
în sala de bowling din stațiunea 
Neptun. participă următoarele for
mații <în ordinea locurilor ocupate 
în clasamente) : Rapid București — 
campioana țării, Gloria București, 
Laromet București (seria Sud), Vo
ința Tg. Mureș, Voința Cluj și Voin
ța Craiova (seria Nord) — la femei, 
Constructorul Ga'ați — actuala cam
pioană, Gloria București. Rafinăria 
Teleajen Ploiești (seria Sudj, Voința 
Cluj, Jiul Petrila și C.F.R. Tg. Mu
reș (seria Nord) — la bărbați. Con
form regulamentului F.R.P.. primele 
două clasate în serii pornesc cu un 
avantaj de puncte față de a treia 
clasată, mai exact locul 1 are din 
start două puncte, iar locul li un 
punct Turneul finai constă din trei 
jocuri, contra scor, punctajele aco-r- 
dindu-s? astfel • locul I — 6 p, II — 
5 p. III — 4 p. IV — 3 p. V — 2 
și VI — 1 p (după fiecare joc).

Dupâ forma bună în care se află 
majoritatea echipelor finaliste e 
greu de dat un pionostic, mai ales, 
la femei. Atît Rapid (deținătoarea 
titlului). Voința Tg. Mureș (a acu
mulat cel mai mare număr de 
puncte în întrecerile campionatului, 
28) ca și Gloria București (care are 
în componenta ei pP campioana 
mondială la perechi. Ana Petrescu 
și încă două jucătoare din reprezen
tativa națională) sînt în plenitudinea 
forțelor și de valori sensibil egale. 
La bărbați. însă, situația pare să 
fie mai clară. Șansele cele mai mari 
le are Constructorul Galati, care are 
în formație trei jucători din actuala 
echipă campioană a lumii (Tlte Bă- 
iaș. Iosif Tismănaru și Iuliu Bice) și. 
practic, nu îi poate scăpa titlul, (t. r.)

rxi XDIE CONCURSURI INTERNA- 
CALAKlt JIONALE. Un lot de că
lăreți români — Dumitru Velea, Oscar 
Recer, Constantin Vlad, Alexandru Bo- 
zan, însoțiți de antrenorul Dumitru Ve- 
licu - va participa la trei concursuri 
internaționale, ce vor avea loc la Var
șovia (C.S.I.) între 7 și 9 iunie, la 
Olsztyn (C.S.I.O.) între 12 și 16 în Po
lonia și la Trinwillershagen (C.H.i.O.) in 
R.D. Germana, între 20 și 23 iunie.
IIIPTE 2,1 ELE TRECUTE, LA RUSE 
LUrlt (Bulgaria), s-a disputat cea 
de-a treia ediție a turneului internațio
nal „Ștefan Karadja" la lupte libere 
pentru juniori. |n rîndul celor șase for
mații participante s-a numărat și cea a 
Șc. Sp. Energia București. Celelalte pro
vin din Polonia, U.R.S.S., Cehoslovacia 
și Bulgaria. La sirșitul întrecerilor, Ener
gia București s-a clasat pe locul 2, după 
formația locală • PE STADIONUL 
1 MAI din municipiul Drobeta-Turnu Se
verin a avut loc o întîlnire internațio
nală amicală de lupte greco-romane in
tre selecționata Algeriei și o combinată 
a județelor Dolj și Mehedinți. Dupâ cum 
ne transmite corespondentul nostru Mir- 
cea Focșan, la capătul unor dispute in
teresante, sportivii români au terminat 
înv.ngători cu scorul de 6,5—5,5.
PENTATLON CAMPIONUL NOS- 
MODERN TRU * 1N ,TAL,A- La mVUEMN invitația forului ita
lian de specialitate, campionul de pen
tatlon modern al țării noastre, Dumitru 
Spîrlea, participă la un concurs inter 
național c© se desfășoară în aceste zile 
la Cagliari. Dumitru Spîrlea este însoțit 
de antrenorul coordonator al lotului re
publican, Gheorghe Tomiuc.
pni n CAMp,ONATUL mondial, in 
rvLU etapa a lll-a a seriei B, Unirea 
Arad a întrecut la Ploiești formația Pe
trolul cu 6—5. In urma 
clasamentul arată
1. Crișul Oradea
2. I.E.F.S.
3. Unirea Arad
4. Petrolul Ploiești
5. Progresul Oradea
6. Mureșul Tg. Mureș
CAII ECHIPA roma 
' Ari lerj dimineață

acestui 
astfel :

3 3
3 3
3
3
3
3

- ------- ECHIPA ROMÂNIEI, 
■ >o.

Nisa, pentru a participa la C .. . ,____
de șah, echipa României (FL Gheorghiu,

Ramașcanu (Dinamo).
parte a etapei s-a mers exagerat 
de încet. A bătut vîntul din față. 
La punctul de întoarcere (km. 67), 
plutonul compact înregistra o me
die de-abia 32 km/h.
mai
re.

îmbunătățit 
Clasamentul 

buzan 3 h 07:15 
38,450 km), 2. Murineanu 3 h 07:20, 
3. Ramașcanu 3 h 07:21. Plutonul 
condus de I. Cosma (Dinamo) a 
fost cronometrat cu ‘3 h 09:45. Cla
sament general : 1. Ramașcanu 6 h 
36:18, 2. Imbuzan 6:h 38:16, 3. Se
lejan (Dinamo) 6 h 38:23, 4. Muri
neanu 6 h 38:31, 5. ~
6 h 38:33 etc.

Astăzi, cu începere 
se desfășoară ultima 
va avea loc pe un circuit în car-

CLUJ. Pregătiri mai ample ca 
în alti ani — dată fiind ediția ju
biliară a Turului — în orașul de 
la poalele Feleacului. Acțiunile 
de propagandă și cele de pavoa
zare a localității au intrat în faza 
finală. Diferite competiții sporti
ve, o primire la primăria Clujului, 
unele manifestări din cadrul pro
gramului dedicat împlinirii 
de ani de la declararea ca 
cipiu a orașului, iată citeva 
activitățile cicliștilor 
transilvănean.

In caravana ciclistâ care se 
va pune luni în mișcare s-au a- 
nunțat și doi dintre ciștigâtorii 
edițiilor trecute ale „Turului 
României" : Marin Niculescu, în 
prezent antrenor, victorios în
diția din 1951 și Teodor Vasile, 
cîștigâtorul de anul trecut al 
marii bucle, lata ce ne-au de
clarat aceștia :

MARIN NICULESCU : 
tînd ultimele trei etape, 
din 
mâna — ca traseu 
cu întrecerea cîștîgatâ de 
în 1951. Atunci, însă, două 
din traseu a fost dur, cu 
și praf. Astăzi, pe aceeași 
există numai asfalt și

„Excep- 
ediția 

acest an a Turului se asea- 
foarte mult 

mine 
treimi 
pietre 

ruta 
este o 

plăcere sâ concurezi. Va fi o a- 
lergare foarte rapida și dupâ 
mine deosebit de dificila tocmai 
datorita ritmului infernal în care 
se va alerga*.

VASÎLE TEODOR : „îmi place 
traseul pe care vom concura. 
Este foarte variat ca profil și 
străbate zone ale țârii dintre 
cele mai frumoase. Păcat câ nu 
prea vom avea timp sâ admirăm 
locurile pe unde vom trece. Tra
seul actualei ediții a Turului 
este mai lung chiar decit cel al 
ultimei ediții a „Cursei Păcii". 
Avem obligația sâ ne mobilizăm 
cu toții pentru o comportare cit 

bună“.

înregistra 
juniori i 
România 
ambele 
totodată, 
datele de 
din vii:® 
din grupa 
acum pane 
nia. Italia 
seria se 
Germani 
bule sâ 
tată formula 
destâsu

CAMI
(Vrmc:

VCLCAX
ȚESC 
vilor. 
înscrii 
Iorgulesea 
c-rc.>. 
Vulcan :
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INTLRNAHONAL UNIVERSITAR
România în grupa cu selecționata țării gazdă

POPASURI PE HA&TA FOrp*' ,rT?cĂ

GALAȚI: ASCENSIUNE SPECTACULOASA»
® Se va produce
• Finalista Cupei în impas
© Succesorii lui Justin, Popa, Zapis, Guță Tănase..-

reîntîlnirea cu Divizia A ?

tă acum a 
tituîe echi-
A.S.A. Con- 

eie“ la care 
ninat forma- 
ichi state de 
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Ghizda-
căp tan neju- 

|. A făcut, 
ir» calitate 
~ teiului de
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de 
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i Gudju. La ac- 
«• vor funcționa 
S Samarian și 
rjIREA MUNCII. 
Ic - te tul ui fede- 
coâtorit, intr-o 
festivitate, fostu.1 
DSC HARTMAN, 
Odată cu mulțu- 
( îndelungata, 
bsâ pe târimul 
apreciat activist 
c de onoare a 
iTC’târile noastre
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. de simplu 
petiției dotate 

încheiat 
(Dinamo 

s : 2. A. 
Almăjan.

2.

cu 
Bra- 
Viil- 

La 
boi, 2. Valeria 

Elena Popescu, 
dubiu masculin 

e.an, iar la fe- 
Elena Trifu.

INTERNAȚIO- 
KALE. La Bu- 
But loc cîteva 
Drtivii din acest 
• Russe (Bulga- 
echipe și cîști- 

Gieți, cat. 13—15 
tanav Russe 9-0; 
! ani :
7-2 ; 
ani : Șc. sp. 

-* ; Adriana Tâ
lc. sp. Buzău — 
bona Petrescu.

Gloria 
Valentin 

Șc.

I
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După Spania (1968), Iugoslavia 
(1970) și România (1972), în a- 
c-eastă vară, între 9 și 21 iulie, 
Franța este țara care va găzdui 
cea de a IV-a ediție a Campio
natului internațional universitar 
de fotbal. Campioana ultimei edi
ții, Selecționata universitară a 
României, va fi prezentă la în
trecerile de pe stadioanele fran
ceze. Pe lîngă caracterul de în
trecere sportivă. Campionatul in
ternațional universitar urmărește 
și strîngerea unor trainice legă
turi de prietenie între studenții 
de pe toate meridianele lumii. 
Așa se explică faptul că, la ac
tuala ediție, printre țările parti
cipante se găsesc selecționate uni
versitare atît din Europa, cît și 
din unele state ale Americii la
tine sau chiar din Asia, cum este 
cazul Indoneziei.

Comitetul de organizare a cam
pionatului a stabilit componența 
celor patru grupe care își vor 
desfășura jocurile în orașe dife
rite, după sistemul turneu (numai 
tur). Acestea sînt următoarele :

GRUPA I (Montpellier) : Iugo
slavia, Belgia, Anglia, Bulgaria ; 
GRUPA a ll-a (Grenoble) : Spa-

• 12 echipe de copii, 22 forma
ții școlare, 14 de juniori, 17 de 
seniori (10 în campionatul muni
cipal, 7 în cel județean), 2 în 
Divizia C (Ancora și Tehnometal) 
și 4 în eșalonul secund al fotba
lului nostru (F. C. Galați, C.S U., 
Constructorul șl Oțelul) — iată 
cum se prezintă, cifric, tabloul 
fotbalistic actual al orașului ma
relui combinat siderurgic. în vîr- 
ful piramidei — F. C. Galați, u- 
nul din cele patru F.C.-uri ale Di- 
vizei B care, după mulți ani, bate 
cu insistență și mari șanse de iz- 
bîndă la poarta Diviziei A. Re
venirea din retur, spectaculoasă, 
aproape de necrezut (12 etape ne
învinsă ! ?) s-a datorat „măsuri
lor energice luate de conducerea 
clubului la sfirșitul turului prin

clar o capacitate autentică, 
tăzi, însă, aceeași echipă nu

As- 
mai 

seamănă cu cea de ieri, evoluția 
ei în campionat, neconformă cu 
maniera demonstrată in cupă, 
plasînd-o în zona retrogradării. 
De ce a ajuns Constructorul, cea 
care eliminase pe Jiul, Steaua și 
Dinamo dintr-o competiție de 
prestigiu, „cenușăreasa" fotbalului 
gălățean ? Iată răspunsurile unor 
factori responsabili ; Ing. ALI 
SEZAI (președintele secției) : „E- 
xistă condiții bune de pregătire, 
dar lotul, considerat tabu după 
isprăvile din cupă, nu a dovedit 
receptivitate maximă. Plecarea 
lui Ploieșteanu și prevederea con
form căreia numai 5 jucători 
te 25 de ani au drept 
comitent,

3—4, vor

cărei con- 
încredin-

nia, R. F. Germania, Indonezia, 
Uruguay ; GRUPA a Ill-a (Brest): 
ROMÂNIA , Franța, Portugalia; 
GRUPA a IV-a (Marsilia): Ceho
slovacia, Olanda, Luxemburg. Se
lecționatele Ungariei și Uniunii 
Sovietice, care și-au anunțat par
ticiparea și care în aceste zile 
urmează să-și confirme prezența, 
vor completa grupele a III-a și 
a IV-a. Finala competiției, ca și 
jocul pentru desemnarea echipe
lor clasate pe locurile 
avea loc la Nisa.

Lotul țării noastre, a 
ducere tehnică a fost
țață antrenorilor C. Cernăianu 
(Universitatea Craiova) și I. Io- 
nescu (Politehnica Timișoara), 
cuprinde deocamdată 23 de ju
cători, 18 dintre ei urmînd să al
cătuiască lotul care se va depla
sa la 7 iulie în Franța. Fac parte 
din lot: Jivan, Ștefan și Costaș 
— portari ; Niculescu, Mioc, Boc, 
Cazan, Deselnicu, Păltinișan, Ma
nea și Tănăsescu — apărători ; 
Mehedințu, Mulțescu, Chihaia, 
Mureșan, Lața și Vigu — mijlo
cași ; Leșeanu, Atodiresei, M. San
du, Dașcu, Jercan și Marcu — 
atacanți.

ACTUALITĂȚI
• DE LA F.R.F. Comisia de 

competiții și disciplină a F. R. 
Fotbal a luat aseară următoarele 
măsuri :

NU VOR JUCA DUMINICA. 
Intrucit au acumulat trei sau mai 
multe cartonașe galbene, următo
rii jucători au fost suspendați : 
2 etape — Iordănescu (Steaua) 
pt. 6 cartonașe ; 1 etapă — Birău 
(U.T.A.), Dinu (Dinamo). Dehe- 
leanu (Știința Bacău), cite 3 car
tonașe flecare Primind cite un 
cartonaș roșu au fost suspendați 
pe cite o etapă : Pisău (Petrolul), 
IUeș (C.S.M. Reșița), Micloș 
(Politehnica Iași), Leonida (Fla
căra Moroni).

AVERTISMENT jucătorului Ra- 
' _ . pentru car-

primit cu prilejul 
— F C. Argeș, 
secției de fotbal 

insufici- 
organizatorice cu

du (F. C. Argeș), 
tonașul roșu 
partidei U.T.A.

MUSTRARE 
Viitorul Vaslui pentru 
ente măsuri __ ' ...___ __
prilejul meciului disputat în com
pania Victoriei Roman
• SELECȚIONATA DIVIZIEI B 

A ROMÂNIEI VA JUCA LA BEL
GRAD. La cererea Federației iu
goslave de fotbal, partida dintre 
selecționatele Diviziei B ale Ro
mâniei și Iugoslaviei, care urma 
să se dispute în ziua de 5 iu
nie la Belgrad, va avea loc la 

12 iunie. în același oraș.

• DE LA SPORT CLUB BACAU. 
In urma incidentelor petrecute 
la meciul cu Dinamo, conduce
rea lui Sport Club Bacău ne-a 
comunicat ieri că a luat 
toarele măsuri :

— suspendarea pe 6 luni 
cătorului Ion Munteanu.

— suspendarea pînă la 
tul campionatului 
Gh. Sinăuceanu.

— retragerea dreptului de a 
conduce echipa în teren, pînă la 
sfîrșitul campionatului, antreno
rului principal C. Rădulescu.

— avertisment secției de fotbal 
a clubului.
• REPREZENTATIVA JAPO

NIEI ȘI, PROBABIL, ECHIPELE 
VERONA ȘI A.E.R. ATENA — 
PE LITORAL. Ca și în anii tre- 
cuți, sezonul estival de pe litoral 
va cuprinde și de data aceasta 
cîteva întîlniri internaționale a- 
tractive. în afara selecționatei 
Japoniei, care și-a anunțat sigur 
prezența, F. C. Constanța se află 
in tratative avansate cu echipele 
Verona (Italia) și A.E.K. (Gre
cia), formații care, în cursul lu
nii iulie, urmează “ ‘J
partide, amicale la Constanța, în 
compania echipei locale. In zi
lele următoare se așteaptă con
firmarea din partea acestor clu
buri.

urmă-

a ju-

sflrșl-
a jucătorului

să susțină

IE ÎNSEMNATĂ a rugbyului
Haga cel 
al Eede-

rat la 
Bgres 
ie Rugby Ama- 
a avut 165* și 

Krdtet executiv, 
^președinte al 
mtrenorul fede- 
l căruia i-am 
nrplimentare : 
cate rezultatele 
eniori, cît și la 
ml european — 
riția secundă în 

S-au stabilit, 
ia grupelor și 
f ale meciurilor 
a C. E. Astfel, 
b seniorilor fac 
România, Spa- 

tovacia, iar din 
Polonia, R. F. 

si Olanda. Tre- 
a fost accep- 

I de noi privind 
latului.

— Cînd va juca echipa noastră ?
— în principiu, reprezentativa Ro

mâniei va întîlni Ia 13 octombrie 
Franța, La București, la 17 noiem
brie Cehoslovacia la Fraga, la 27 
aprilie 1975 Italia la București și la 
4 mai 1975 Spania, la Madrid. De 
asemenea, Ia 29 septembrie va avea 
loc meciul amical cu R. F. Germa
nia, la București. în ceea ce-i pri
vește pe juniori, ei vor participa Ia 
ediția a Vl-a a campionatului euro
pean, programată între 24 și 30 
martie 1975 la Madrid.

— Ce alte probleme au mai fost 
supuse discuției ?

— .Agenda de lucru a fost deosebit 
de încărcată. Mai amintesc ca pro
bleme, de interes general, desemna
rea arbitrilor care vor conduce me
ciurile din confruntările seniorilor, 
printre aceștia figurînd și Theodor 
Witting, precum și hotărîrea ca

NATUL DIVIZIONAR
w i) Șt. Cristea. 

coresp.).
(N. TOKACEK

coresp. ju-
CLASAMENT

— FARUL 
f) Gazdele au 
jpriză și s-au 
a. păstrînd a- 
rării lui Miha- 
f e Gheorghiu, 
-seu. (D. DIA- 

județean).
TL STUDEN- 
mecl al ner- 

ăenți, care au 
iLncerc., 1. p.), 

Hariton (în
cerc.) Pentru 

p.). Arbitru:

1. Steaua
2. Grivița
3. Farul
4. Univ.
5. Dinamo
6. Sportui
7. Chimia
8. Agronomia
9. Știința

10. C.S.M
11. Poli.
12. Rulmentul
13. Gloria
14. Vulcan ♦)

20 16 2 2 420—151 54
20 16 2 2 237—110 54
21 13 2 6 255—115 49
20 11 3 6 164—127 45
21 10 2 9 244—135 43
21 8 3 10 172—172 40
20 9 1 10 184—234 39
21 8 1 12 119—247 38
21 7 3 11 192—199 38
21 7 3 11 154—198 38
21 7 3 11 128—247 33
21 7 2 12 120—184 37
21 7 1 13 130—196 36

21 5 0 16 115—309 30 "

Vulcan este penalizata•) Echipa _ .
cu un punct pentru o neprezentare 
în „Cupa F.R.R.".

de Joc 
echipaa dereglat

Marian Pătrașcu și Dan Georgescu, două produse valoroase ale 
„pepinierei" gălățene. Deși juniori, joacă cu succes in 
bază al lui F. C. ‘I Galați

jucători, mai 
fotbaliști ade-

renunțarea la opt 
mult... vedete decît 
vărați și instaurarea unui climat 
de muncă intensă și disciplină 
severă, prin promovarea unor ti
neri de certă perspectivă" (Teo
dor Oprică, prim-vicepreședinte 
al C.J.E.F.S. Galați). Ascensiunea 
F. C.-ului s-a datorat, 
Dan Coe, devenit suflet 
echipei, ci constituind 
rul energiilor echipei", 
afirma Guță Tănase, 
principal al liderului

și „lui 
în sufletul 
catalizato- 
după cum 
antrenorul 
seriei I.

• Dar fotbalul gălățean, în 
marșul său spre fortificare, spre 
o redimensionare ocolită de lup
te intestine și hazard, mai pre
zintă încă puncte nevralgice. Ne 
referim la echipa Constructorul, 
cea care, anul trecut, disputînd 
finala „Cupei României", proba

ROMÂNESC LA CONGRESUL F.I.R.A
F.I.K.A. să ia legătura cu organl- 
zatorii Olimpiadei de Ia Montreal, 
pentru a se organiza în această pe
rioadă un program demonstrativ. Să 
nu uităm că această disciplină a

mai figurat în 
rugtoyștii noștri 
mei medalii olimpice 
mânesc.

programul olimpic, 
fiind posesorii pri

ll sportului ro

Em. F.

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI DE
In turneul final al campionatului 

de juniori la rugby s-au desfășurat 
partidele semifinale :

C.S.S. — FARUL CONSTANȚA 
6—0 (6—0). Victoria se datorează în 
primul rînd eficacității fundașului 
Milcă, autor al unei încercări trans
formate. în rest meciul a fost echi
librat. (O. GUTU-coresp.).

ȘC. SP. 2 — ȘOIMII SIBIU 30—3

(18—0). 
pioane, 
printre 
(R. C.

net al 
care

JUNIORI
formației canx- 
s-au remarcat

Lazăr, Anton
Succes 
de la 
alții Tudose, 
POP-coresp.).

Duminică pc terenul Giulești (ora 
10,30) va avea loc finala, între Școa
la sportivă și C.S.S., iar pe terenul 
Parcul copilului (ora 9,30), Farul 
Constanța și Șoimii Sibiu își dispută 
locurile 3—4.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ PE PARTICIPANT! 
DESPRE TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES BOX 

— EXPRES DIN 9 IUNIE 1974

„11“-le de
Foto : D. ALDEA

trenorul V. Luban s-a preocupat 
mai mult de probleme organizato
rice decît de cele tehnice. Nu a 
reușit să mențină omogenitatea 
morală a formației, înlocuirea sa 
— temporară — acum trei săp- 
tămîni, devenind iminentă". OV. 
CONSTANTINESCU (secretarul a- 
sociației) : „S-a procedat greșit, ru- 
lindu-se defectuoas jucătorul lă
sat pe tușă, din cei 6 peste 25 
de ani citi avem. Trebuia sacri
ficat unul din capul locului, mă
sură drastică, dar mai eficace de
cît politica de compromis", VA- 
SILE LUBAN (fostul antrenor) : 
„Jucătorii s-au plîns că efectuează

antrenamente prea tari. Fals, ei 
nu le puteau suporta după petre
cerile în lanț în care se angre
nau o bună parte dintre ei în 
frunte cu Adamache", ION ȘER- 
BANOIU (jucător) ; „Antrenorul, 
parcă alt om decît cel cu care 
am promovat in B și am cucerit 
onoruri în Cupă, a greșit schim- 
bînd formația de la o etapă la 
alta, °blisîn<î-o la o tactică împie
trită, indiferent de mutațiile din 
formula de echipă". DAN VO- 
CHIN (jucător) ; „Conflictul din
tre antrenor și cîțiva jucători — 
Olteanu, Cernega — ne-a măci
nat forțele".

• Din actualul lot al F C.- 
ului fac parte 14 jucători originari 
din Galați. Iar dintre acești 14, 
patru sînt juniori ; fundașii Ma
rian Pătrașcu și Dan Georgescu, 
atacanții Ene Âret și Mihai Ono- 
freî. Toți patru provin din pepi
niera clubului, centrul de copii 
și juniori (una din cele 45 de 
unități de acest fel aie fotbalului 
nostru), dar printre puținele care 
„produc" din plin. în recenta vi
zită făcută la Galați, am stat 
mult de vorbă cu doi dintre an
trenorii centrului, Justin Apostol 
și Adrian Neagu care ne-au pre
zentat, pe îndelete, Condițiile în 
care își desfășoară 
Ne-au recomandat, 
schimbul de mîine, 
fotbalului gălățean, 
nume despre care, afirmau ei nu 
se vor spune, în viitor, decît_ cu
vinte ' ‘ " — - -
Stan, 
Pop, 
lexa 
două 
cu pămint. 
însă, pe stadionul Dunărea sau 
pe terenul nr 2. Supărător e 
faptul că cei 120 de jucători ai 
centrului au la dispoziție doar 
un vestiar. E foarte puțin, dar 
există toate posibilitățile ca, în 
scurt timp, să mai fie amenajate 
încă două încăperi, precum și' 
un .atelier complex de pregătire, 
lîngă terenul nr. 2, înzestrat cu 
toată aparatura necesară". La 
Galați, însă, în ciuda rezultate
lor bune obținute de centrul de 
copii și juniori, problema care 
trebuie să fie rezolvată cît mai 
operativ cu putință este aceea a 
îmbunătățirii relațiilor dintre 
centrul lui F. C. Galați și cele
lalte asociații din oraș cu echi
pe de copii și juniori, în vede
rea realizării unei selecții rigu
roase a tuturor valorilor, a con
centrării lor într-un singur loc 
și creării unor condiții de pregă
tire dintre cele mai bune. " 
tru că, dispersarea lor pe 
întregului oraș, nu poate fi 
în detrimentul fotbalului 
țean, al viitorului acestuia,

activitatea, 
mai întîi, 
speranțele 

pronunțînd

de laudă : Pantazi, Orac, 
frații I. Popescu, Teletin, 

Catrina, Moțoc, Avanu, A- 
etc. „Ne pregătim pc cele 
terenuri de zgură și unul 

Meciurile |e jucăm, 
pe stadionul Dunărea

Pen- 
raza 
decît 
gălă- 

w___t_  care
— după actuala „explozie41 de vi
goare, ambiție și dăruire — se 
anunță a fi deosebit de spectacu
los.

Laurențiu DUMITRESCU
Ion CUPEN

O ETAPĂ CU MULTE
CAPETE DE ACUZARE

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport organizează tragerea specială 
Pronoexpres denumiăt BOX-EX- 
PRES, pentru a marca evenimentul 
pugilistic internațional „Campiona
tele europene de box pentru tine
ret" care se desfășoară la Kiev în
tre 1 și 9 iunie a. c., competiție la 
care participă și tinerii noștri 
boxeri.

La această tragere se atribuie au
toturisme „DACIA 1 300“, excursii în 
R. D. GERMANA, excursii în ITA
LIA și cîștiguri în bani. Participa
rea se face cu următoarele taxe : 
3, 6 și 15 lei, precum și pe va
riante combinate și combinații 
„cap de pod“ calculate cu 6 sau 15 
lei varianta simplă componentă.

Pentru 
cîștiguri 
mere în 
goril.

Sîmbătă 8 iunie, este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor ’.

• Cîștigurile concursului Prono
sport din 2 iunie a.c. Categoria 1 
(13 rezultate) : 26 variante 10% a
3 585 lei ; categoria 2 (12 rezultate): 
141,25 variante a 792 lei ; categoria 
3 (11 rezultate) : 1436,75 variante a
117 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 5 IUNIE 1974
FOND GENERAL

990.427 lei din care
EXTRAGEREA I : 15
EXTRAGEREA a ll-a
Plata cîștigurilor se va 
In municipiul f

acordarea tuturor acestor 
se vor extrage 31 de nu- 
5 extrageri pe 24 de cate-

DE CÎȘTIGURI : 
145.885 lei report 
35 17 21 14 20 

: 44 28 38 37 31
________________  -- - J fQce astfel :
In municipiul București tncepîhd din 

13 iunie 1974, pînă- Io 5 august 1974, in
clusiv ; în țarâ, de la 17 iunie 1974, la 
5 august 197.4, Inclusiv.

Plata cîștigurilor prin mandate poștale 
se va face aproximativ d<n 19 iunie 1974.

• Avind în vedere gravitatea 
deosebită a faptelor petrecute la 
meciul Sport Club Bacău — Di
namo, Federația română de fot
bal a încredințat unei comisii de 
anchetă cercetarea amănunțită a 
tuturor aspectelor legate de inci
dentele de la Bacău. Dosarul alcă
tuit de această comisie va fi luat 
în discuție în ședința de astă-sea- 
ră a Comisiei centrale de compe
tiții și disciplină, odată cu rapor
tul intocmit de observatorul fede
ral C. Ardeleanu, și cu foaia 
arbitrului Gheorghe Manole.

• Și la Arad s-au petrecut in
cidente neplăcute. \ Atît arbitrul 
jocului, Romeo Stîncan, cit și ob
servatorul federal. Marin Cristea, 
se plîng de atitudinea unor fotba
liști de la U.T.A., cît mai ales de 
manifestările unor spectatori cer
tați cu etica sportivă si cetățe
nească. R. Stîncan arată că a tre
buit să rămînă în cabină circa 30 
de minute, din cauza unui grup 
de huligani, care îl amenințau, 
după ce îl scuipaseră prin gardul 
de sîrmă, la ieșirea din terem Ar
bitrii s-au pomenit, în cabină, cu 
o sticlă aruncată pe fereastră și 
n-au putut părăsi stadionul decît 
sub protecția organelor de ordine, 
și aceasta cu mare greutate. La 
crearea atmosferei din tribune, 
scrie observatorul federal, au con
tribuit și unii jucători ai echipei 
gazdă — Broșovschi, în special — 
„care au incitat publicul prin 
faulturi simulate". 1 Printre aceș
tia — neplăcută surpriză — am 
citit și numele lui Domide,

• Avertizat de arbitrul Gheor
ghe Limona, față de care avusese 
o ieșire insolentă („Bă, nu vezi ? 
Ești al 12-lea jucător al lor ?“ — 
Pisău de la Petrolul n-a consi
derat că a scăpat ieftin cu un 
cartonaș galben și, în continuare, 
a adus injurii unuia din arbitrii

tele margine. Evident, a fost eli
minat. Atitudinea jucătorului a 
fost dezaprobată de Mihai Io- 
nescu, vicepreședintele clubului 
Petrolul, care a ținut. în plus, să-i 
spună arbitrului Limona : „Deși 
-sînt afectat de rezultat, vă mulțu
mesc pentru arbitrajul competent 
pe care 1-ati prestat".

• Și Ion Dobritoiu, secretarul 
clubului Universitatea Craiova a 
oferit un bun exemplu de sporti
vitate. mulțumind brigăzii de arbi
tri în frunte cu Nîculae Cursant 
pentru arbitrajul de la Reșița și 
spunînd observatorului federal Ion 
Marinescu : „Echipa noastră nu-și 
poate desfășura jocul pe un teren 
alunecos. Ne-am bătut singuri".

O Numai 5 și 6 pentru jucătorii 
Stelei. în raportul lui Gheorghe 
Constantinescu, după meciul de la 
Cluj. Multi de „9“. în schimb, in 
catalogul gazdelor. Si tot 9 și ar
bitrului G. Blau.

• La Brașov, potrivit celor 
scrise de Gh. Prodea, Politehnica 
Iași a experimentat un 'nou sis
tem de joc : ..1—8—2". Rezultatul ? 
N-a cîștigat nici Politehnica, nici... 
fotbalul.

Jack BERARiU



MECIUL ATLETIC
ROMÂNIA -ANGLIA - R.F. GERMANIA-ITALIA
• Două campioane olimpice și alte atlete 

de mare valoare vor evolua in Capitală
Citeva dintre cele mai valoroase 

atlete din Europa și din Iunie, 
componente ale reprezentativelor 
Angliei, R.F. Germania. Italia și 
România, vor evolua duminică, 
de la ora 16. pe stadionul Repu
blicii din Capitală in cadrul urnn 
concurs patrulater, dar cu intflrffri 
directe ale echipei române cu ce
lelalte formații. Este vorba, in pri
mul rînd. de două campioane olim
pice. Hildegard Falek și Ulrike 
Meyfarth, din echipa vest-germn- 
nă. dar și de alte câteva dintre 
valorile certe, consacrate, ale atle
tismului international. între care 
Barbara Lynch. Sara Simeaei. 
Judith Venwn, Virginia loan. Va
leria Ștefâneseu, Ileana SHai. Ar
gentina Menis, Cecilia Molinari.

Ameți Koloska, Liesel Wcster- 
marn.

Competiția se anunță destul de 
echilibrată și prin prezența aces
tor atlete, candidate La locuri de 
frunte Ia apropiatei* campionate 
europene, un bun prilej de a fi 
înregistrate o seama de perfor
manțe de mare valoare interna
țională. în fond, opțiunile pentru 
C.E. de la Roma au șl început să 
se depună și atletele nti vor scăpa 
această ocazie pentru a se impune 
atenției selecționerilor.

• S Îmbată și duminică fdinu- 
neațaj citeva sute de atfetf școlari 
Iți vor disputa titlurile de cam
pioni repnbîîcar’:. Sîntem convinși 
eă rezultatele brrsc na vor lipsi '

Cea mai tinără campioană olimpică la atletism, Ulrike Mevfarth 
(R. F. Germania)

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX (TINERET)

5 SPORTIVI ROMÂNI (pînâacumjIN SEMIFINALE!
KIEV. 5 (prin teleloB). Dintre 

cele pateu meciuri disputate marți 
1a categoria muscă, intilnirea din
tre Niță Rabu și sovieticul Vietor 
Ribakov a fost așteptată cu cel 
mai mare interes. Partida sca des
fășurat intr-o mare tensiune, aci

■ <tai combatanți angajindn-se Iff 
schimbări violente de lovituri încă

. din primul minat. într-o aseme
nea teză de luptă. Roba este sur
prins cu o -contră" La bărbie și e- 
numărat ta picioare. Rundul se 
termină ta avantajul iui Ribakov. 
In repriza următoare Inerta se e-

■ cbihbreazâ. Boxerul sovietic tace 
fată tot mai greu atacurilor tai 
Robu. recurgind la repetate tineri. 
Ultima repriză este deosebit de 
grea centru Ribakov, care si-a 
epuizat resursele fizice seriile lui 
Robu oblrgîndti-1 să se retrasă 
ocin. toate coltorSe ringului. Dar. 
in plină peri»3dă de dominare a 
ramăntaui. arbitrul danez Jen
sen ii dă avertisment Ini Rohu 
pentru că n-a făcut pas înapoi la 
comanda .break", decizie care a 
surprins întreaga asistentă. Riba
kov continuă să obstructioneze în 
aceeași manieră si. ta sfirsit. pri
mește si el un avertisment. Pe
nalizarea a venit insă nrea tirziu 
pentru a-l determina să nu mai 
tină și. ded. să-l lase ne pueilis-

1 tul român să fante în condiții 
: normate. Deși partida s-a desfăs'.t-
■ rat astfel, juriul i-a acordat deci

zia cu 4—1 lui Ribakov. (în ziua 
următoare, arbitrul Jensen a fost 
eliminat din rîndul oficialilor pen
tru greșelile comise !).

Tot în reuniunea de marți au 
evoluat alți doi boxeri români : 
Trti Tudor (pană! și Pivei Istrate 
(mijlocie). Primul l-a învins la 
puncte cu destulă ușurință, pe 
austriacul F. Specht, iar lui. Is
trate nu i-au trebuit decît două 
nrinnte pentru a-l senate din luptă 
pe englezul K. Winston.

Constantin Btrzctaceanir a făcut 
tot ce i-a stat ta- puteri pentru 
victorie, dar forța și superiorita
tea tehnică a bulgarului Andrei
kos ski au fost determinante ia 
stabilirea cișiigătorului. Primele 
trei minute au avut o desfășurare 
egala, calmă, tn repriza secundă 
Andreikcrvsfri a plasat o lovitură 
la- ficat și românul a fost numărat. 
Buzduceanu a reluat fapta, dar a 
nouă rafală a adversarului său l-a 
trimis la podea, după care arbitrul 
de ring i-a declarat învingător 
prin abandon pe Andreikevski.

Carta Hajnal a înregistrat un 
nou succes. în cadrul categoriei 
ușoare, fa țața lui Ștefanov (Buî- 
gâriaj. Dezavantajat de alorrjă. re
prezentantul nostru a aplicat o 
tactică adecvată, conduetnd lupta 
tocmai eu armele principale ale 
omului din fața sa t directele de 
sttaga. Hajnal a lovit la față și 
corp, iar in repriza secundă și-a 
expediat adversarul la podea ca 
un năpraznic croșeu de stingă. în 
continuare, Ștefanov a încercat să

răstoarne situația din ring, dar 
sportivul român a evoluat exce
lent, nedîndu-i nici o speranță. în 
ultimele trei minute, Carol Hajnal 
a- jonglat cu adversarul său, iar 
acesta, ta capătul puterilor, a re
curs la obstrucții și neregularității 
ceea ce i-a atras un avertisment 
din partea arbitrului. învingător 
detașat la puncte și calificat în 
semifinalele de vineri : Caroj Haj- 
nal. Următorul adversar al ușoru
lui nostru va fi boxerul sovietic 
Sigov, un pugilist bine dotat pen
tru această categorie.

Dintre reprezentanții noștri s-au 
mai calificat pentru semifinale» 
pină ta ora convorbirii telefonice t. 
Paul Dragu. Pavel Istrate și Cos- 
ttcă Dafinoin. Joi vor urca în ring 
Titi Titdor și FTorian Ghiță. care 
vor întîlm pe Gilbody (Anglia) și 
respectiv Krause (R.D.Gr). Iată 
programul din semifinale al bo
xerilor noștri : P. Dragu. — McRee 
(Anglia), P. Istrate — Krupin 
(URSS). C. Dafinoiu — Riess 
(R.D.G.).

La închiderea ediției-, aflăm că 
Vasile Didea devine al 5-lea spor
tiv român- calificat în semifinale, 
după victoria netă, la puncte^ obți
nută, în limitele categoriei mijlo
cie mică-, asupra lui Mihăly Du- 
dăs (Ungaria).

Petre HENȚ

ÎN AȘTEPTAREA STARTULUI
Sub semnul semicentenarului F. I. D. E C.M. DE

DE ASTĂZI, LA NISA, OLIMPIADA ȘAHULUI
rămas doar citeva zile, 

antrenări încă nu; s-atl 
asupra formațiilor, fie* 
fluctuației de formă a 
fie a unor accfden-

marea Sală a. Ex-
Nisa (170 080 m.c.l)

în
din 

loc deschiderea celei de

Astăzi, 
pozițiilor 
va avea 
a XXI-a Olimpiade șahiste. Ac
tuala ediție a: competiției coinci
de eu jubîletdi de 50 de ani al 
Federației internaționale, organism 
creat în 1924, la PariSi., șț printre 
ai cărui întemeietori Sra numă
rat un român, proL, univ. Ion 
H. Gudjti. actualul președinte- de 
onoare al F.R.Ș., invitat ta Nisa, 
în calitate dm decan fondator al 
F.I.D.E, pentru festivitățile care 
vor avea loc

DE IA 16 LA 78 1
Inaugurată la Londra. în 1927. O- 

limpiada de șah a înregistrat de-a 
lungul anilor o dezvoltare conti
nuă, și-a cucerit popularitatea, 
consacrîndu-se’ ca unul dintre 
cele mai importante evenimente 
sportive ale lumii. De lâ 16 e- 
chipe participante, la prima ediție 
si pînă la 78. cite se află acum 
în orașul de pe Riviera franceză, 
iată două elemente de reper ca
pabile să marcheze anvergura 
competiției

Pe parcursul unei jumătăți de 
veac, toți marii jucători ai lumii 
s-au văzut trecuți pe tablele în
trecerii olimpice ; Aiehin, Capa- 
Manca, Euwe, * ‘ —
Smîslov, 
Fischer, pentru a su-i aminti 
eit pe cei! mai străluciți.

SCURTA STATISTICA
..Cupa Hamilton Russel*, 

feu l transmisibil cu eare este __
tată comnetiția, au eucerit-o doar 
6 formații, in următoarea ondine 
cronologică : Ungaria — 1927 șl 
1928, Polonia — 1930, S.U.A, — 
4931, 1933. 1935 și 1936, Germania

— 1939, Iugoslavia — 
U.R.S S. — 1952 — 1972 
ori consecutiv t)

România a participat, 
r92ff și 1973, la 12 ediții, 
du-se astfel: 1928 — locul 
17 echipe prezente ta turneul fi
nal),. 1929 — 12 (18), 1931 — Î5 
(19). 1935 — 17 (20), și 1960
— II (12\ 1962. — 9. (12), 1964,
1966 si 1968. — 8 (14), 1970 
(12), 1972 — 7 (16).
SE ANUNȚA O LUPTĂ ACERBA !
Tinted seama de dezvoltarea 

tot mai mare pe care o ia șahul 
în multe țări, de apariția unei 
pleiade de tineri maestri, de pro
gresele vertiginoase ale teoriei, 
de marele număr al participante
lor, se poate aprecia că la Nisa 
lupta va fi foarte grea și încor
dată. Hotărîrea de ultim moment 
a organizatorilor, de a alcătui o

1950, 
(de 11

între 
c lăsta
re; (clin

1.0.

finală, din 12 echipe (și nu din 
16, cita se stabilise inițial), face 
și mai dificilă calificarea în ai- 
cest eșalon de elită, fiecare din 
cele 6 serii preliminare avîrtd cel 
puțin 4 formații care aspiră la 
aceasta.

Iată, așadar, contextul în care 
începe competiția reprezentativa 
noastră, aflată pînă acum totdea
una ta; turneul final. Lotul ro
mân, alcătuit din marele maestru 
Florin Gheorghiu, maeștrii inter
naționali Victor Ciocâltea, Teodor 
Ghițvscu, Dumitru Ghizdavu, ma
eștri CaToI Partoș șf Mircea Pa
vlov (conducător tetinie dr. ©ctav 
TroranescuV, formează «n colectiv 
omogen, care poate credem nod 
— să-și facă foc în prima grupă 
a întrecerii. Da» aceasta nu va 
fi deloe ușor.

Deși pînă la începerea campio
natului mondial de- fotbal (13 iu
nie). au 
unii dintre 
putut fixat 
dîrr pricina- 
.jucătorilor.
tărt nedbrite- acum.. în ajunul aces
tui maraton al fotbalului. într-o 
situație grea se află echipa Bra
ziliei care, ta decurs, «te 48 tk ore- 
a trebuit să renunțe ia serviciile- 
a doi jucători accidentați. Clodo- 
aldb și portant! Wn-<b'. Si echipa

MECIURI DE VERIFICARE
de

la

la

Valerîu CHIOSE

START IN TURNEUL DE TENIS ROLAND GARROS '74

Btavinmfi. Keees. 
Tal, Petrosian, SpasMri, 

«fe-

tro- 
do-

PARIS. S. — De iert terenxrrtîe, de 
tenis ale bătrtaei arene pariziene 
■Roland Garros- sînt gazda ediției 
1974 a campionatelor internaționale' 
ale Franței, probă majoră a, circui
tului mondial- pentru- Marele Premiu 
— F.r. L-T. Turneul este de catego
ria TC (triples-eratvaj- Și acordă 
învingătorului 120 puncte în clasa
ment. iar secandalui clasat 96 p.

Așa- «ura am mai anunțat» favori
tul nr. 1 al turneului este campio
nul român Uie Năstase. otștigătorul 
ediției de anur trecut, urmat în or
dine de Jan Kodes (Cehoslovacia). 
Arthur Ash.- (S.U.A.) și Bjorn Borg 
(Suedia), UMnttui. învingător. în re
centul turneu de la Roma. este eon- 
sidecat ca deosebit de redutabil, a-

Campionatele europene de haltere

RECOR® PtOIWMAL IA ,Atvlto!Hl“
Campionatele europene de hal

tere au continuat la Verona cu 
desfășurarea întrecerilor la cate
goria mijlocie. Titlul de campion 
a revenit sportivului sovietic 
E. Ri.jenkov cu performanta de 
357.5 kg (160+197.5 kg). Pe locu
rile ■următoare s-au clasat halte
rofilii bulgari Sttacev — 347 kg 
și Rtisev 
(Finlanda) ___ _________
(Polonia) 327.5 kg. Ilorvalh (Un
garia) 322.5 kg.

La categoria semigrea, dună o 
dispută pasionantă, yictoria a 
fost decisă de greutatea corporală 
a concurenților. Pe primul loc

- 345 kg, Aveland
337.5 ka. Sohanski

s-a clasat halterofilul scrrictic Da
vid Rigert cu 385 kg (172,54-212,5 
kff). secundat de bulei nil Andon 
Nikolov — 385 kg (175+219 kg). 
Rezultatul celor doi sportivi la 
total constituie ttn nou record mon
dial (v.r. 382.5 kg Rigert). Ba
locurile următoare : Poltoraiki
(U.R.S.S.) 362.5 kg. Fctzold (R.D.G.) 
355 kg, Kailajărvi (Finlanda) 352;5 
kg. Betcnbunf (Suedia) 345 kg,

în clasamentul pe națiuni, îna
intea ultimelor două categorii, con
duce Bulgaria — 44 p, urmată de 
U.R.S.S. 39. ,p. Bolbnia —- 17 p, 
Ungaria — 14 p. etc.

lături de alți ași consacra# ea Stan 
Smith- șl Tom —---- ----------
A. MetreveU- (U.R.S.S.), 
ramies (Spania).

Pe partea de tablou a lui Năstase 
figurează americanul Brian Gottfried, 
precum și ; MetreveR și Borg, dar 
cu. acesta din urmă el nu s-ar putea 
întilni. decît în. semifinală. Primul 
adversar al lui nie Năstase 
partida sa inaugurală de joi 
modestul jucător francez 
Chutte-

Alți doi tenjsmanf români ; 
ținut dreptul de a participa 1 
reia turneu,, în cadrul probei de 
simplu : Iama Ovini șl Traian Mar- 
cu. In prima sa partidă, de 
mierciu-l. Ovici a obținut o prețioa
să victorie., dlspunînd de- columbia
nul Alvarez cu 6—2, 6—3.,

Alte rezultate : Browiî (S.U.A.). 
— Bertolucci (Italia) 6—4. 5—T. 6—2 ; 
Chantrean (Franța) — Elsch-nbrtach 
(R.F.G J 9—?, 6—3 ; Ei Shaft! (Repu
blica Arabă Egipt) — I.utz (S.U.A.) 
7—5. 6—2 • Gorman (S'.U.A.) — Ve
lasco (Columbia) 6—3, 7—6 : Bar
clay (Franța) — McManus (S.U.A.) 
6—2, 2—9 (abandon) Proisy (Fran
ța) — Uoyd (Anglia) 6—2. 7—5,

Clorman (S.U.A.),
Manuel O-

— tn 
— «ste 
J. B.

au ob- 
în ma-

lată citeva. din meciurile 
verificare. La Sofia: Bulgaria 
I-okomotiv Sofia 2—1 (0—1) ;
Oldenburg «R.F.G.) T Zair 
V.Î.B. Oldenburg 5—2 (2—1) :
Basel 1 Brazilia — F.C. Basel 
5—2. (2—2). au marcat : Bivelino 
3, Jairzinho și Valdomiro pentru 
îffviffgăteri ; la. Cracovia : Polonia
— S.C. Anderlecht 2—0 (1—0), au 

, înscris Lato și Deyna din 11 m :
la Munchen : Argentina — TSV 
Miinchen 1—0 (0-0). a marcat 
Balbuena : Ia Copenhaga : Suedia
— Danemarca 2—0 (1—0), au 
înscris Sandberg, și Torstensson ; 
la Florența,: Uruguay — Fioren
tina 2—0 (1-0).

Aseară, la Belgrad, în ultimul 
meci de verificare1 pentru C.M., 

1 echipa Iugoslaviei, calificată în 
turneul final a terminat la egali
tate, 2—2 (Iz—1) cu reprezentativa 
Angliei. Golurile au fost marcate 
de Fetfcovici (min. 22) și Oblak 
(min. 52) pentru gazde, respectiv 
Chanon (min. 6) șl Keegan (min. 75).

i

L

turul ciclist

AL ITALIEI
DUPĂ 19 ETAPE

In Turul ciclist al Italiei, etapa 
a îs-a (Iseo — Valsugana 190 km) 
a fost eîgtlgată de italianul Franco 
Bftosst tn 5h 45:4S) Etapa a 19+a 
(Valsugaffa — Pordenone, 145 km) a 
revenit italianului Paolini în 4ti 04:39. 
îh ctasâmentul general conduce 
Merckx urmat de Gimondi la 33 sec, 
Baronchețlî la 43 sec. Fostul lider, 
Fuente este pe locul 9, la 5:09 de 
Merckx !

VICTORIE ROMANEASCA
LA „REGATA MOSCOVA*

..Regala Moscova" Ia canotaj a- 
cademic a adus sportivilor români 
citeva rezultate foarte bune. Echi
pajul teminin de 2 f.c. (Cornelia 
Xeacs» — Marinela Ghiță) a de
pășit cu un timp etaSleht (3:43,4) 
puternicele echipaje ale R.D. Ger-

mane- (3:47.0). U.R.S.S. (3:48.6) și 
Bulgariei (3:50,0). Două lacuri II a 
obținut, echipa, feminină în proba 
de 8+1, iar un loc TÎT — echipa
jul masculin de 4 vîsle f.c. (Me- 
reuță, Țoma Constantin. Budurișan 
șj- Popa).

FOTBAL
Argentinei are indisponibilități 5 
Roque Avallay a suferit o ruptura 
de. ligamente Ia. unul din genunchi 
si nu va putea juca la „mondiale". 
In locul său va fi introdus în lot 
tîrrărul Carlos Băington.

Echipa R. F. Germania, care se 
pregătește într-o mică localitate 
din. Sch!es.wig.-Holstein, are pe 
Franz Beckenbauer ușor acciden
tat.

Antrenorul selecționatei Scoției, 
W. Ormon.l. a declarat că-i va re- 
tragff lui Billy Bremner calitatea 
de căpitan al echipei, pentru aba
teri de la disciplină, iar Jimmy 
Johnstone a primit tm sever aver
tisment.

LISTA ARBITRILOR
A fost confirmată lista celor 30 

de arbitri care vor conduce meciu
rile dini cadrul turneului final. 
Printre aceștia, se numără și ar
bitrul român Nicofae Rai nea. Lista 
mai cuprinde, printre alții, pe Vi
tal Loraux (Belgia). Jack Taylor 
(Anglia), Rudi G-lvekner (R. D. 
Germană). Kurt Tsebenscber 
(R. F. Germania). PaveL Kazakov 
(U.R.S.S.), Aurelio Angonese (I« 
talia).

TELEX
Ia runtla a ft-a a (‘urneuhii interna
tional cte La PiotrkDV Tribunalsky 
(PoIordaT. sahisi» româncă Lîa Bog
dani a remizate eu mae&tra maghiari 
Kacakas.
Pe stadionul olimpie din Hfclsînld; 
sportivul finlandez pekfca Pâîvărinta 
a cîstîgat nroba1^ de 5 000 rrr cu tim
pul de 13.Î47; 8. Concurentul român 
Ilîe Floroiu sra situat ne locui 6. cu 
13:52. în timp Ce campionul olimpic 
Lasse Viren (Finlanda) a ocupat lo
cul 13. cu 13:53,8; Tn proba d« arun
care a suliței. finlandezul Hannn 
SHtonen- a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a sezonului 
cu 87.50 m.
Maestra sovietică Nana Aleksandr ia 
s-a calificat- în finala turneului can
didatelor lat titlul mondial feminin 
de sah. învingînd-o pe compatrioata 
sa Marta Sul cu âVjr-21/» P în finală,- 
Nana Aleksandria o va întîlni na 
cîstfgătoarea celeilalte semifinale. 
(Valentina Kozlovskala —- Triaa 
tina, deocamdată 2—2).
La Ostrava, atleta cehoslovacă ftclc- 
na Fibin^erova a stabilit un nou re
cord national în proba de aruncare 
a greutății eu 21,03 m In proba femi
nină de 200 m. sprintera poloneză 
Trena Szewinska a realizat 22,3 Re
cordmana mondială în r>roba de a- 
runcare a discului. Faina Melnik 
(U.R.S.S.). a terminat învingătoare 
cu 63.52 nr, iar cubanezul Leonard 
s-a clasat primul pe 100 m cu 10.L
La Paris, atletul francez Guv Drut 
a egalat recordul european în pro
ba de 110 m garduri cu performanța 
dp 13,2: Recordul aparținea din 1953 
vest-germanului: Martin Lauer, iar 
cel mondial este- deținut de america
nul Rod Milburp cu 13.!.
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