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La incheierea sezonului internațional de primăvară

REPREZENTATIVA DE FOTBAL PE DRUMUL

ÎH ÎNTÎMPINAREA CELEI DE A XXX-a ANIVERSĂRI A ELIBERĂRII

Șl A CELUI DE AL Xl-lea CONGRES AL P.C.R.

TINERETUL TĂRII PREGĂTEȘTE 
PRIMIRI FESTIVE CICLIȘTILOR 

PARTICIPANT! LA TURUL ROMÂNIEI
Peste 4 zile se va da startul in Turul ciclist jubiliar al României. Luni 

10 iunie, 70 cicliști români ți de peste hotare vor pleca din București de-a 
lungul celor 1919 km, pentru a face ocolul țârii. In toate orașele ți satele 
de pe parcurs se fac pregâtiri intense. Peste tot se fac ultimele pregătiri 
organizatorice ți sint alcătuite programe sportive festive, se inițiazâ com
petiții de masă ți acțiuni de popularizare.

UNEI STRUCTURĂRI PROMIȚĂTOARE
Cu evoluția de miercuri 

seară de pe stadionul 
Feyenoord din Rotterdam 
echipa reprezentativă de 
fotbal a tării. noastre și-a 
încheiat, practic, sezonul 
internațional, care a fost 
— după cum se știe — 
pe cit de încărcat, pe 
atît de dificil, cu 4 me
ciuri — din cele 5 dispu
tate — în deplasare, în 
compania unor adversare 
(în general) puternice, 
dintre care trei partici
pante la apropiatul tur
neu final al campionatu
lui mondial. De-a lungul 
acestei suite de meciuri, 
echipa a manifestat un 
crescendo în comportare, 
confirmat mai ales de 
ultimele două confrun
tări. aceea cu Grecia (la 
București) și cea de a- 
cum două zile, cu Olan
da. Aleasă -— și nu în- 
tîmplător. după cum 
ne-au mărturisit condu
cătorii federației olande
ze — ca sparring-part
ner în cel din urmă test 
public al elevilor antre
norului Rinus Michels
înaintea plecării lor la „mondiale", 
naționala României a oferit — 
spre slatisfacția noastră — o 
probă concludentă a calități
lor pe care ea le posedă (dar 
pe care nJV totdeauna reușește să 
le valorifice), a dat o replică pe 
măsura așteptărilor gazdelor (care 
doreau să verifice potențialul o- 
fensiv, dar și cel defensiv al pro
priei echipe) și unanim apreciată 
de acestea, după cum rezultă și 
din declarațiile ce însoțesc comen 
tariul de fată. Chiar dacă ,,un

Cheran, tatonat de van Kanegem (în stingă fotografiei) și de Geels, trimite ba
lonul înainte spre un coechipier.

sprezecele" olandez a fost lipsit la 
această veritabilă repetiție gene
rală de doi dintre titularii săi — 
Israel și Cruyff — și a avut, în 
repriza secundă, o prestație sub 
nivelul care i se poate pretinde 
cu mai puțin de 10 zile înaintea 
turneului final al C.M. (motiv pen
tru care publicul și presa olandeză

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2—3)

PATRULATERUL ATLETIC FEMININ DIN CAPITALĂ

ÎNĂLȚIMEA, CAPUL DE AFIȘ
AL REUNIUNII

DECLARAȚII DUPĂ MECI
W. MEULEMAN, președintele Fe

derației olandeze de fotbal : „Echi^ 
pa României a constituit pentru noi 
un excelent sparring-partener, Ea a 
jucat în stil italian, lăsîndu-i pe ad
versari să mențină inițiativa, dar 
contraatacînd periculos, A fost o 
bună lecție pentru jucătorii lui 
Michels. Remarcind că aveți un por
tar de mare clasă, felicit totodată 
echipa română pentru sportivitatea 
ei*.

JOHANN CRUYFF : „Am asistat 
de pe margine la un joc foarte bun 
în prima repriză. Echipa României 
s-a prezentat bine pregătită tactic, 
iar replica ei ne va fi de folos în 
turneul final al C. M. Am remar
cat, dintre fotbaliștii români, pa 
Dumitru, Lucescu -și pe acest for
midabil portar Răducanu".

VALENTIN STANESCU : „Obosea
la si accidentările unor jucători au 
constituit grele obstacole pentru e- 
chipa noastră înaintea acestui meci. 
Datorită, însă, voinței și ambiției 
tuturor componenților echipei, s-a 
reușit obținerea unui rezultat ono
rabil. De la meciul cu Franța, pînă

Valeria Ștefănescu revine pe 100 m g
în vederea celor trei întîlniri 

pe care le va susține, duminică 
pe stadionul Republicii, cu re
prezentativele Angliei. R. F. Ger
mania și Italia, a fost definiti
vată echiDa țării noastre: 100 m— 
Viorica Enescu și Mariana Ni- 
culescu, 200 m — Mariana Con- 
dovîci și Adriana Stancu, 400 na
— Mariana Suman • și Liliana 
Lean. 800 m — Mariana Suman 
si Rafîra Fița. 1 500 m — Ileana 
Silai si Natalia Andrei. 100 mg
— Valeria Ștefănescu și Viorica 
Enescu, luneime —• Ștefănescu și 
Dorina Cătineanu. înălțime — 
Virginia Ioan si Erica Teodorescu. 
greutate — Valentina Cioltan și 
Mihaela Loghin, disc — Argenti
na Mcnis si Olimpia Cataramă 
(rezervă Florența Ionescu), su
liță — Eva Z.orgo și Ioana Stan
cu. 4 X100 m — Enescu. Ene, 
Surdu, Niculescu. 4 X^OO m — 
Suman, Leau, Bădescu. Diaconiuc.

• în palmaresul echipei noas
tre reprezentative figurează, pînă 
acum, două meciuri cu formația 
Aneliei (ambele pierdute), cinci 
întîlniri cu reprezentativa ger
mană (toate cinci cîștigate de 
R. F. Germania) și 9 partide cu 
Italia (dintre care 7 au fost cîști- 
gațe de atletele românce).

® Concursul de pe stadionul 
. Republicii va începe, . duminică, 
la ora 16 cu festivitatea de des
chidere. Punctajul înțîlnirilor bi- 
Irto-nle este cel obișnuit pentru 
astfel do meciuri • locul 1—5 p. 
II—3 n. III—2 o. IV—1 p, ștafetă 
1—5 n. II—2 n.

® T’n„ dintre probele ■ cele mai 
interesante ale competiției va fi,

VALERIA ȘTEFĂNESCU

indiscutabil, săritura în înălțime 
la care, judecind după evoluțiile , 
din acest, sezon, pruna șansă o 
are reprezentanta noastră Virginia 
Ioan. Ea va- avea însă adversare > 
extrem de puternice in italianca - 
Sara Sjmșoni, englezoaica Barba
ra ihkpen-Lawton (medaliată cu

.a,

(Continuare în pag. 2—3)

, .(Conțln'udre în pag. a t-a)

SUCEAVA. Cochetul stadion 
Arini din localitatea moldovea
na va îmbrăca în ziua sosirii ca
ravanei haine de sărbătoare, me
nite să instaureze o atmosferă pe 
măsura competiției. Diferite ac
țiuni de masă — printre care tu
rul pe biciclete al orașului — și 
întîmpinarea sportivilor și dele- 
gaților de către tineri și tinere 
îmbrăcați în pitorești costume 
bucovinene vor fi puncte de a- 
tracție demne de urmărit și sub
liniat.

ORADEA. Timp de trei zile—• 
înaintea venirii caravanei în ju
dețul Bihor — o competiție în 
circuit cu caracter local deschi
să amatorilor mersului pe bici
clete va pregăti evenimentul. La 
această competiție vor participa 
aproximativ 70 de sportivi, ju
niori și seniori. în rest, toate a- 
mănuntele au fost definitivatei 
acțiuni de popularizare, primiri

(Continuare în pag. 2—3)

VĂ PREZENTĂM OASPEȚII
VERCELLINI ÎN FRUNTEA 
CVINTETULUI FRANCEZ

Ciclismul francez va fi reprezen
tat în „Turul României" de selec
ționata Velo-Clubului din Anne- 
masse (departamentul Haute-Savoie), 
condusă de directorul ei sportiv 
Christian Rumeau. Liderul forma
ției este Joseph Vercellini, conside

rat cel mai bun ciclist amator din 
sud-estul Franței. Participant • La 
„Tour de l’Avenir*  în 1968 și 1970; 
acum în vîrstă de 30 de ani, Ver- 
cellini își confirmă faima prin re
cente victorii. In cursul lunii apri
lie, în circuitul Saone-et-Loire, a

(Continuare în pag. 2—3)

MIRCEA RAMAȘCANU A CÎȘTIGAT 
„CUPA STEAUA44

Doi tineri care promit : Mircea Ramașcanu (stingă), ciștigătornl „Cupei 
Steaua" și Viorel Murineanu (in fotografie Își felicită colegul de echipă pentru 
frumosul său succes) pe care i-am dori ia fel de bătăioși șl In competiția caro 

începe luni. (Citiți cronica în pag. 2—3). Foto : V- BAGEAC

După insuccesul echipei masculine la Balcaniada de volei

PARTICIPAREA l\ „MONDIALE" TREBUIE
ABORDATĂ

Marți seara S-au înapoiat de 
la Atena loturile reprezentative 
de volei ale României, partici
pante Ia campionatele balcanice. 
La sosire, am solicitat tehnicie
nilor noștri care au însoțit echi- 

. pele cîteva opinii în legătură cu 
comportarea acestora (îndeosebi 
a celei masculine, clasată pe lo
cul 3 !). în competiția balcanică.

Vicepreședintele F.R. Volei. 
DUMITRU MEDIANU ne spunea 
că „voleibaliștii s-au prezentat 
slab, în general, practicînd un 
joc învechit, cu pase înalte, ne
fructificate în fața unor blocaje 
bune, cum au fost cel al bulga
rilor și chiar cel al grecilor. De 
asemenea, sportivii noștri au 
manifestat o îngrijorătoare in- 

‘ ccțnstanță pe durata fiecărui set. 
Alături de unele acțiuni frumoa
se, ei au comis și foarte nume
roase greșeli elementare. Desi
gur, în explicarea eșecurilor not 
fi aduse si unele cauze obiective, 

iCtțni ar fi îmbolnăvirea coordo- 
xifi’ v . -a c

CB TOATĂ RĂSPUMIFREA!
na tor ului de joc Corneliu Oros, 
sau nerestabilirea totală, după 
operație, a lui Gabriel Udiștea- 
nu. Dar cauza cauzelor mi se 
pare a fi regimul sever de pre
gătire impus echipei în ajunul 
competiției, ceea ce a dus la o- 
boseală, fizică sau psihică. Mi-am 
dat seama totuși că jucătorii 
noștri nu dispun ae un bagaj 
tehnico-tactic foarte ridicat, că 
demobilizează foarte ușor. în 
schimb, echipa de fete mi se

pare în real progres. Dispune de 
jucătoare valoroase, aplică, sche
me tactice moderne și, la Atena, 
a dovedit și o capacitate de mo
bilizare deosebită.

Antrenorul federal ȘTEFAN 
ROMAN, reținînd aceeași cauză 
principală a eșecurilor formației 
masculine, remarca faptul că

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Tn pag. 2—3 publicăm :

SEVERE SANCȚIUNI DICTATE DE COMISIA CENTRALA 
DE COMPETIȚII SI DISCIPLINĂ Șl COLEGIUL CENTRAL 
DE ANTRENORI IN CAZUL INCIDENTELOR PETRECUTE 
LA MECIUL DIVIZIONAR A DE FOTBAL DINTRE ECHI
PELE SPORT CLUB BACĂU Șl DINAMO BUCUREȘTI



CONFERINȚELE JUDEȚENE ALE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE

ARAD: sub imboldul hotărîrii de partid
Puternicul impuls dat mișcării 

sportive de Hotărîrea Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973, alegerea în con
ducerea Consiliului Județean a 
reprezentanților unor instituții și 
organizații cu atribuții în dome
niul sportului, iar în funcția de 
președinte a unui secretar al Co
mitetului județean de partid au 
exercitai o înrîurire favorabilă a- 
supra activității desfășurate, de- 
terminînd un reviriment marcant 
în sportul arădean.

Aceasta a fost concluzia care 
s-a desprins din lucrările recen
tei conferințe de dare de seamă 
și alegeri desfășurată în orașul 
de pe Mureș, la care au partici
pat factori de răspundere ai Co
mitetului județean de partid și 
organizațiilor locale. Din partea 
C.N.E.F.S. a fost prezent tov. Popa 
Ioviță, șef de secție. Evocind succe
sele obținute pe tărimul răspîndirii 
în mase a exercițiilor fizice, ca și 
pe acelea ale ridicării cotelor per
formanței, subliniind faptul — 
notabil — că la întrecerile „Cu
pei tineretului" și ale „Crosului 
tineretului" s-au înregistrat parti
cipări record, că peste 3 000 de 
copii au învățat tainele simple ale 
plutitului, în cadrul marii acțiuni 
naționale „înotul pentru toți", că 
reprezentanții județului au stabilit 
11 recorduri naționale, au cucerit 
17 medalii la competiții mondiale,

europene și balcanice, deținînd 
peste 100 de locuri în loturile re
prezentative ale țării, conferin
ța a apreciat că aceste rezultate 
rămîn — totuși — în urma posi
bilităților și potențialului real al 
sportului arădean. Atît darea de 
seamă prezentată, cît și interven
țiile numeroșilor vorbitori s-au 
referit pe larg la neajunsurile 
care au existat în muncă. Prin
tre acestea s-au numărat : slabul 
aport a) unor cadre didactice de 
specialitate în relansarea sportu
lui școlar, „acalmia" prelungită, 
în activitatea sportivă de la sate, 
caracterul precipitat, de campa
nie, care persistă în structura 
multor acțiuni, deficiențele în 
munca de instruire a fruntașilor 
sportului.

Planul de măsuri adoptat de 
Conferință, ținînd seama de toate 
aceste aprecieri, de propunerile 
făcute, înglobează o gamă largă 
de modalități menite să pună ca
păt cît mai repede unei asemenea 
stări de lucruri.

In Biroul executiv al Consiliu
lui județean pentru educație fizi
că și sport au fost aleși tovarășii: 
Liviu Derban, secretar al Comi
tetului județean Arad al P.CR. 
— președinte, Eugen Budișan — 
prim-vicepreședinte, Constantin 
Iancu, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor, Nicolae

Georgescu, vicepreședinte al Con
siliului popular județean, Aurel 
Păunescu, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C., Gheorghe 
Gogu, inspector general al In
spectoratului școlar județean, Ho- 
ria Truță, președintele Consiliu
lui județean al Organizației pio
nierilor — vicepreședinți, Cornel 
Marian — secretar, și un număr 
de 9 membri.

„NECTAR 74“ - 0 SĂRBĂTOARE 
A SPORTULUI SĂTESC

Am fost din nou oaspeți ai comu
nei Podeni din județul Mehedinți 
șl din nou, odată ajunși la destina
ție. am uitat de oboseala drumului. 
Voia bună și atmosfera de sărbă
toare întîlnlte aici ne-au înviorat și, 
preț de mai multe ore, am petrecut 
în mijlocul sătenilor momente de 
reală desfătare. La Podeni. in pri
ma duminică de iunie, localnicii ser
bează eu un fast greu de imaginat, 
înflorirea salcîmilor. A salcimllor 
plantați de ei pe pantele abrupte, la

După Balcaniada de volei
(Urmare din pag. J)

ceea ce le-a lipsit băieților a 
fost refacerea după eforturile de
puse în pregătire, greutățile în 
alcătuirea sextetului, situație 
care a lăsat impresia lipsei de 
omogenitate. „Cred că echipa 
nu-și va putea reveni decit la 
turneul programat la sfîrșitul 
lunii acesteia, în Ungaria. în 
ceea ce privește formația femi
nină, ea trebuie să confirme în
ceputul bun"

Am solicitat, firește, și opinia 
antrenorului lotului nostru re-

MARGINALII LA FINALA MAESTRELOR

prezentativ de băieți, AUREL 
DRAGAN, care ne-a spus :

„Ca rezultat, fără îndoială că 
evoluția echipei nu mulțumește. 
Dar etapa de antrenamente, e- 
fectuată în ajun, se înscrie în- 
tr-o perioadă mai amplă de pre
gătiri pentru C.M. Fiind o etană 
destinată acumulărilor cantitati
ve, care impuneau o cheltuială 
mare de eforturi fizice și ner
voase, și nemaiavind prilejul să 
punem echipa in situația de 
concurs, prin proiectatul turneu 
de la Pitești, a trebuit să abor
dăm C B. în aceste condiții. Re
zultatul pregătirii de bază, care 
ne-a împiedicat să obținem re
zultatele pe măsura obiectivului 
fixat pentru Atena, se va vedea

ANTRENORUL NICOLAE COVACI Șl A ȚINUT PROMISIUNEA
campionate 
maestrelor 
mai veche

FAB

Recent încheiatele 
de gimnastică ale 
ne-au reamintit de o 
discuție cu antrenorul Nicolae Co
vaci. în decembrie trecut, cu pri
lejul „Cupei Federației", acesta 
ne spunea : „Vă asigur că la vî- 

..................................., cu 
mea, 

compus ; de

itorul campionat voi cîștiga, 
cea mai bună gimnastă a 
titlul la individual 
asemenea promit 
s-o readuc pe Pa
ula Ioan în rîndu- 
rile elitei gimnas
ticii noastre". Era 
un angajament de 
onoare, pe care 
antrenorul Nicolae 
Covaci și l-a în
deplinit cu priso
sință. Toate ceie 
trei sportive pe 
care le antrenează 
— Alina Goreae, 
Elena Ceampelca 
șl Paula loan — 
au avut compor
tări remarcabile la 
finala campionatu
lui republican.

Ne bucură, în
deosebi, progresul 
tehnic _ înregistrat 
de Alina Goreae, 
noua noastră cam
pioană absolută. 
Exercițiile ei 
sporit vizibil 
dificultate și 
nosc o execuție 
mereu îmbunătăți
tă. Nu exagerăm, 
credem, cu nimic 
dacă afirmăm că 
exercițiu] Alinei 
la paralele este u- 
nul dintre cele mai 
grele pe plan mon
dial, fiind executat de ______
dată cu o siguranță si preciz;» 
impresionante. Dacă vom adăuga 
la aceasta faptul că Alir.a Go- 
reac este singura dintre maestre- 
le noastre care execută salt-su- 
rub la sol și are o săritură (Tsu- 
kahara) cotată printre cele mai 
dificile, avem toate motivele să 
socotim că noua campioană abso
lută a țării a atins un înalt grad 
de măiestrie.

Un concurs bun a făcut și E- 
îena Ceampelea, revenită specta
culos pe primul plan al luptei

pentru intiietate în gimnastica 
noastră, ceea ce dovedește pasiu
nea și marea ei dragoste pentru 
acest sport. Fără eșecurile de la 
sărituri, ea s-ar fi clasat cu des
tulă ușurință pe locul secund, 
ceea ce ar fi constituit pentru 
mulți (dintre cei ce nu au urmă
rit întrecerea) o adevărată sur
priză. Evoluția din acest an

Constantin MACOVEI

(Urmare din pag. 1)

de

flecare

Alina Goreae. 
solutâ a țării,

pentru prima oară campioană ab
is confirmat cu brio succesele

rabile, după lunga întrerupere a 
activității conipetiționale la ni
vel înalt.

Am dorit să subliniem, prin a- 
ceste rînduri, atit valoarea unora 
dintre gimnastele noastre frunta
șe, capabile să ridice la un nivel 
înalt o finală de campionat re
publican, cît și priceperea, com
petenta și dăruirea unui antrenor, 
bucuros acum de rezultatele mun
cii sale. L-am numit pe Nicolae 
Covaci.

la oficialitățile locale, programe 
în comun ale sportivilor și local
nicilor. Sosirea va avea loc pe 
stadionul Fotbal-clubului Bihor, 
iar startul de a doua zi se va da 
din fața clădirii Teatrului de 
Stat

TIMIȘOARA. Iubitorii sportu
lui din localitățile dispuse de-a 
lungul traseului vor intîmpina

a ne-a amintit de 
rcabilâ de acum 
ie-ar bucura s-o 
itoarele întreceri 
□curînd la fel de

{a Londra
Elenei Ceampele;
forma sa rema
cifiva ani 

si în vi
•interna 
bine

ițion;ne co

în ci?-O 1Drives!
antrem>rul Nicoli

le pe Paula loan, 
lae Covaci a reu

șit ceea ce multora le părea cu 
totul imposibil : reintegrarea in 
eșalonul maestrelor a unui auten
tic talent al gimnasticii noastre.

ii

în turneele acestei luni, progra
mate în R.D.G. și Ungaria. Tre
buie să recunosc însă, că, chiar 
in condițiile amintite, mă aștep
tam la mai mult de la băieți".

în orice caz, înfrîngerile sufe
rite de voleibaliștii 
Atena constituie un 
larmă și impune o 
rioasă (în Colegiul

se
al 

re- 
an-

noștri la 
semn de a- 
analiză 
central 

antrenorilor) și o temeinică
considerrre a procesului de 
trenament — corelat cu perioa
dele necesare refacerii 
bunâtățirii pregătirii 
tactice,

- a îm- 
tehnico- 

astfel încît, la campio
natele mondiale de 14 sfîrșitul 
anului, echipele noastre să se 
prezinte la nivelul maxim al 
posibilităților lor fizice, tehnice, 
tactice și psihice.

caravana cu buchete de flori și 
bineînțeles, cu tradiționalele u- 
râri — din mers — de bun sosit 
și de succes. La Timișoara, cicliș
tii vor străbate arterele principa
le ale orașului, urmînd să-și 
dispute sprintul în etapă pe sta
dionul „1 Mai“, înaintea meciu
lui de fotbal de Divizia A din
tre Politehnica din localitate și 
U. T. Arad. Așadar, aproximativ 
30 000 de spectatori vor aplauda 
dîrzenia întrecerii și pe cîștigă- 
tori.

XĂ PREZENTĂM OASPEȚII

ultima etapă, iar în recent 
competiție . „Grand Prix 

Suisse de la Route-, la 26 mai. Ver- 
celHni «combativul și 
clist francez- — ci 
rul «SporV-Zurich 
9 în clasamentul general, după ce 
iesîse învingător în a doua etapă.

Omul nr. 2 este Jacques Michaud 
(22 de ani), numărind două succese 
in competiția «Route de France" și 
care. împreună cu Verceliini, a adus 
echipei Velo-CIubului din Anne- 
masse locul doi in campionatul na
țional de contratimp (1973). Din for
mația care se deplasează la Bucu
rești mai fac parte : Yves Chamer- 
lin (23 de ani). Raymond Mario t to 
(21) și Yves Lagalisse (24).

inimosul ci- 
m ii numește zia- 
— a ocupat locul

MIRCEA RAMAȘCANU A CIȘTIGAT „CUPA STEAUA ii

Ultima competiție cicliști îna
intea startului în „Turul Româ
niei", întrecerea dotată cu „Cupa 
Steaua" a dat cîștig de cauză 
unui rutier tînăr ; Mircea Ramaș- 
canu (Dinamo)- Victoria acestuia 
s-a profilat destul de clar încă 
după etapa a doua, cînd Ramaș- 
canu a și îmbrăcat tricoul galben.

Intrat în ultima „manșă" a în
trecerii _ (alergarea pe' circuit, 
disputată ieri pe 'un traseu în 
cartierul Drumul Taberei) cu o 
zestre de 2 minute avans față de 
principalii săi adversari, purtă
torul tricoului galben nu s-a 
mulțumit să meargă la adăpost, 
în pluton, ci s-a bătut la sprint 
gi chiar, alături de Marian Fer-

: o Ii 
in px

felea (Steaua), a încercai 
taculoasâ evadare.

Cursa pe circuit a fc 
trecere dinamică datoriti 
mul rînd celor 20 de 
(la fiecare tur parcurs) implica»
prin regulamentul competiției 
(foarte bine organizată de către 
clubul sportiv Steaua). In cla
samentul special al sprinterilor 
primul loc a reVenit dinamovis- 
tului Ilie Valentin cu 34 p urmat 
de T. Puterity (Metalul Plopeni)’ 
31 p și M. Ferfelea 30 p.

Ultimul sprint al etapei a Iii-a 
a decis, însă, ciștigătorul acesteia 
în persoana lui George Negbescu 
(Steaua) cronometrat cu .timpul 
de 1 h 09:2Q M medie, orară

39JfâO km. Pe locurile următoare 
și în același timp s-au clasat ; 2. 
E. Imbuzan (Steaua), 3. E. Dul- 
gheru (Voința Ploiești), 4. V. Ilie 
(Dinamo), 5. V. 
namo) etc. Iată 
mentul general ;

Murineanu (Di- 
acum și clasa- 

I competiției : 1. 
h 43:38, 2. E.

26, 3. V. Muri
neanu 7 h 47:51, 4. V. Ilie 7 h 
47=53, 5. E. Dulgherii 7 h 48=03. 
6. I. Butaru (Metalul Plopeni) 
7 h 48:03, 7. V. Selejean (Dina
mo) 7 h 48:15, 8. E. Ștefan (Stea
ua) 7 h 48:25. 9. I. Cojocarii
(Steaua) 7 h 48:35, 10. AI. Sofro- 
nie (Dinamo) 7 h 48:35 etc.

Gh. ȘT.

ELEVII CAMPIONULUI OLIMPIC
Cehoslovacia va fi reprezentată de 

echipa clubului ciclist din Unicov : 
Liubomir Zajac, Milan Garstka, Jaros
lav’Senk, Svatopluk Vinkler și Vla
dimir Tichacek, care în ultimii doi 
ani au fost pregătiți de fostul cam
pion olimpic (la Tokio) în cursa de 
urmărire, Jiri Dahler. Anul trecut, 
în „Cupa Cehoslovaciei", echipa din 
Unicov, — remarcabilă prin omoge
nitate — a ocupat locul patru în 
clasamentul general. Remarcăm pe 
Zajak și Garstka. Anul trecut. Za- 
jafc, extrem de rezistent și foarte 
bun cățărător, a ocupat locul III 
în clasamentul general individual 
ai Turului Boemei". Garstka e foar
te bun în cursele contrâcrohometru.
„VEDETA CICLISMULUI MARO

CAN" LA START
Echipa Marocului e o'formație ro

dată în competiții dure, pe etape, 
în condiții climaterice extrem de 
dificile. Liderul formației este Mus
tafa Nejari, un rutier Experimentat, 
care — într-o companie extrem de 
selectă — formată din cicliști1 sovie
tici, polonezi, cehoslovaci, francezi, 
italieni și suedezi — a reușit să cîș- 
tige la sprint ultima etapă a „Tu
rului Marocului". Revista franceză 
„Miroir du Cyciisme*  l-a numit pe 
Nejari „vedeta ciclismului marocan". 
Alături de el vor mai fi prezenti 
Belkadi, Belbouj, Kasbaoui și Ait- 
bouih.
O ECHIPA POLONEZA OMOGENA

Ciclismul polonez va fi reprezentat 
de cinci sportivi de la „L.Z.S. Nep- 
tun" din Gdansk : Jan Karmel, Jerzy 
Jezyna, Eugeniusz Samsel, Kyszard 
Prill și Tadeusz Wojtas. O echipă 
omogenă care se va strădui, firește,.,! 
să întărească și cu acest prilej fai- ' 
ma .cichstă a Poloniei.

* ) : ■. -
Federația de ciclism a Algeriei 

ne-a comunicat că va trimite ur-' 
mătoarea echipă : Cbatrane. HBmra/ 

. Mahicdine, Dorbane, Benmerzouki.

poalele cărora se resfiră case de oa
meni gospodari, durate în piatră.

Pe-o muche de deal, fete și ne
veste din comună au etalat ii, fote 
și marame, măiestru cusute (nici 
una la fel), într-o veritabilă paradă 
a portului național. în continuare 
avut loc defilarea călăreților, apoi 
coruri și hore și, bineînțeles, între
ceri sportive.

Fetele și băieții din Podeni, de 
orice lucru se apucă îl fac cu nă
dejde. Au avut nevoie de un teren 
de sport și pentru că nicăieri în jur 
nu au găsit loc plat, baza sportivă a 
fost smulsă știricii. La adunarea de 
dare de seamă și alegeri, ținută în 
februarie de asociația sportivă ,,Vo- 
dita". s-a hotărît ca fetele și băieții 
din comună să participe la mai 
multe crosuri. Ei bine, în răstimpul 
care s-a scurs de atunci, asociația a 
organizat nu mai puțin de cinci ase
menea alergări. Șî cite alte lucruri 
frumoase n-am putea scrie, legate 
toate de viața sportivă care — iarna 
și vara ■— pul&ează aici, cu intensitate.

De unde vine dragostea de sport a 
locuitorilor acestor meleaguri din 
creier de munte ? Din exemplul pe 
care îl dau mai vîrstnicii, tinerilor. 
La serbarea Nectar ’74“ (denumirea 
oficială a manifestărilor), pe lingă 
demonstrația de gimnastică la v sol 
și paralele, pe lingă jocurile' de 
mini-fotbal și tenis de masă, a avut 
loc și un meci de volei între echipa 
locală (pe locul 3 în campionatul 
județean) si o formație din Orșova 
(pretendentă justificată la un loc în 
Divizia B). Că victoria a revenit cu 
3—1 celor din Orșova contează mai 
puțin. Ceea ce ne-a impresionat în 
mod deosebit a fost jocul frumos, 
tehnic al echipierilor din Podeni. Și 
cine erau aceștia ? învățătorul N 
Doncescu (30 de ani), secretarul Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular comunal și președintele aso
ciației sportive. Gh. Nicolaescu (30 
ani, un „sufletist" cum rar ne-a fost 
dat sâ vedem), profesorul de educa
ție fizică, N. Manea (44 ani. l-am 
văzut plonjînd și scoțind baloane 
considerate pierdute), directorul șco
lii generale. Gh. Vintilescu (29 ani, 
polisportiv, cel mai bun din comu
nă la tir). D. Durpes (24 ani), peda
gog și secretarul comitetului comu
nal U.T.C.. veterinarul N. PătrLiles- 
cu (22 ani), etc. Exemplul personal 
este cea mai convingătoare propa
gandă chiar și pentru sport...

Gheorghe ȘTEFANESCU

...Can rî ra_- 
nici omoL riJ « 
nu numai *■  ric 
zite, ci chatr rir. 
locotenent- ■ .» 
rie — cai*-l  «a 
chiar pe r- - 7 
striga zr.: - - 
teme, soldat I Ca 
moară I“— A ■ ă 
ori de pe 
să înțeleg ce mi 
împrieteni c. sa 
ori chiar C---»— 
din sa. »- 
nevolnic, pes. . _ 
besc cu eL face | 
gură*,  — dar mc* 
niciodată, sditadl 
căzut, calul zi z 
picioare, r _ -. i 
mult, cu ocăd ae 
am văzut caa o 
Iul ferește anal 
dintr-un ’ai- i- M 
stinct. .CaM an 
caracter, < Mc
— ne rr-r.. ură 
drasticul otif •: 
duminică. , - 
tind înțelept-- 
men tarii a>
FeUx. Topesra și 
mai ales . ir. ■ ; 
minunățiile a es- 
tea numite .5 ■ 
nins". _F: • 
Robber*,  mi-an 
de căderile Mrie. 
le ofițerulu 
bătut in .-i -» 
caracter șt aa 
peste mine < .■:>£
aceea ciudată. de 
și „fair-play*

Nici eu - _ i 
pedul acest a • .- 
nu, dar ce :■■■■> 
frumuseții ea ean 
obstacole și : ’
la televizor y- : 
hipice, — "----- tz. 
mânat cu - e-s. •.t, 
rut niciodată zzn 
ciodată nu .t-î- 
sîmbătă ia 1 S.A 
joc in 22 de :it 
nu mai mariria 
niciodată ca M- 
drăcuind, •--- ir

A ÎNCEPUT TUI
PENTRU DESEMNAREA CAM

CONSTRUCTORUL GALAȚI, CU TREI JUCĂTORI D:î- 
A COMPEL*  S «

MANGALIA NORD 6 (prin te
lefon). Joi dimineața, în sala de 
bowling din stațiunea Neptun, 
a început ultimul act al cam
pionatului divizionar de popice, 
turneu] final pentru desemna
rea echipelor campioane. La con
fruntarea decisivă sînt prezente 
primele trei clasate în serii : Ra
pid București, câștigătoarea edi
ției trecute, Gloria București, 
Laromet București (seria Sud). 
Voința Tg. Mureș, Voința Cluj 
și Voința Craiova (seria Nord) 
la femei, Constructorul Galați, 
actuala campioană a țării, Glo
ria București, Rafinăria Teleajen 
(seria Sud), Voința Cluj, Jiul 
Petrila și C.F.R. Tg. Mureș Ia 
bărbați.

Chiar din start se observă o 
luptă pasionantă, mai ales la 
femei, unde alături de Rapid ju
mătate dintre competitoare vi
zează locul I, ca de pildă Gloria 
București, Voința Tg. Mures și 
chiar Laromet București. La băr
bați, puternica formație a gă-

lățenilor nu - -: zr 
sare de talia
acestea. Bă%<> Tis
Bice, (comp;- ■_
prezentative. z- 3.;
nă mondială tu- v
concentreze la aaaii
a menține
lor.

Rezultatele d*  prt
nu sînt exceș».f
datorită fap: _ i
s-au acomodat '■ â
semi-dure a »
doar cîțîva c - -
cători și jncătaan^
cifre de pes-te z
400 p.d. Prir. — «-e
mără luliu B:r-
Ana Pslrescu
(pînă la cri - • .
birii telefonice, ea
mai mare renritri. a
în... gol, ceea • a>.
actuală camp i.
perechi este - —
turneu final). Cx r;-j
mai figurează Dei

LOTO—PRONOSPORT INFORME)
TRAGEREA SPECIALĂ PRONOEXPRES—BOX — EXPRES -

MÎINE ULTIMA ZI PENTRU PFGEU
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 31 MAI 1974 :

Extragerea I : Cat. 1 : 5 variante 
10«/o a 20.224 lei ; a 2-a : 3,55 a 
a 16.664 lei ; a 3-a : 17,75 a 3.333 
lei ; a 4-a : 24,95 a 2.371 lei : a 
5-a : 102,95 a 575 lei ; a 6-a : 170,70 
a 347 lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 2 
variante 10% a 50.000 lei ; B : 3,35 
a 6.656 lei ; C : 11,75 a 3.795 Ici ; 
D : 23,65 a 1.886 lei ; E : 86,30 a 
517 lei ; F : 218,40 a 204 lei ; X : 
2.165,25 a 100 lei

REPORT CATEGORIA A : 57.533 
lei.

Premiile de 50.000 lei de la ca- 
teg. A. jucate pe variante 10% au 
revenit participanților ȘTEFAN 
PĂUN din București și BRĂILEA- 
NU VASILE, din • Piatra-'Neamț. .
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I
,'~ă în picioare 
alți cai. O știu 

tărți sau din au
to armată, unde 
istru de cavale- 
. ea drept model 
Țopescu ! — ne

. manej : 
Calul nu 
căzut de 
pînă am 
înseamnă 
animalul" 
-i m-a aruncat 

că prea eram 
■-■j știam să vor- 
a îl „sîcîiam în 
; iodată, absolut 
r.du-mă pe jos, 
: m-a călcat în 
-a lovit, ba mai 
mei

Nu te 
te o- 
multe 

izbutit 
„a te 

, une-

nîndu-mă. Caii nu trișează, 
caii nu se urăsc, n-am văzut 
ca Fink — elvețianul să-l muș
te așa de al dracului, pe Rex 
al germanului, ba am impre
sia că ei se privesc cu multă 
demnitate și respect, ciulind 
doar urechiușele, unii către al
ții, cu mult haz — și toate 
aceste calități par a fi fost 
transmise și omului care-i 
stăpînește. Călăreții sînt ca
valeri, fiecare se măsoară cu 
celălalt măsurîndu-se înainte 
de toate cu sine însuși, ca 
putere de stăpînire, ca lucidi
tate, ca elan, ca tenacitate. Și 
fiecare, la capătul traseului, 
indiferent dacă a trecut cu bine 
sau nu proba, își mingîie prie
tenul pe

I
I FOTBfflLI IA mm SEZONULUI INTERNATIONAL

(Urmare din pag. 1)

ii.

ia
și

lui 
i si 
zind

.- orello", „Ge- 
sau „Rex-The 

adus aminte 
,e. de strigăte- 
. adevărul lor 

: „Calul are 
am simțit cum 
pogoară pasărea 

de-i mai zice

coamă, pe 
pe cap. 
tul care 
— într-o 
nervi — 
picioarele 
tă, care-și bate a- 
nimalul pentru că 
a ratat, e descali
ficat, uman, e pri
vit cu dezgust și 
fără milă.

Nu voi idealiza 
lumea calului — 
mai sînt și cai le- 

nărăvași, după cum

I
I

DE LA F.R. FOTBAL

grumaz, 
Călăre- 
lovește 

criză de 
calul cu 
în bur-

I
I
I 
I

neși și cai nărăvași, după cum 
sînt și călăreți care nu-s ca
valeri — dar, ferindu-mă de 
idealizare, nu pot trece peste 
faptul că în acel univers spor-

nu a 
nu a 
într-o

I
I

șLau exprimat deschis nemulțu
mirea), meritele echipei noastre 
șînt incontestabile, jocul ei bun — 
indeoeebi din primele 45 de mi
nute — adueîndu-i un prețios re
zultat de egalitate, nu atît de ușor 
de obținut eu un adversar din 
elita europeană (și încă pe terenul 
acestuia) și care — în mod sigur
— nu ra râmîne fără ecou în 
soecerul internațional.

Cu o linie de fundași remaniată
— prin debutul, care se impu
nea, al tai G. Sandu și reintra
rea lui Cheran — echipa repre
zentativă a beneficiat de un sistem 
defensiv întărit, care a putut face 
față cu succes așteptatei presiuni 
a olandezilor, mai ales că — ală
turi de cei doi jucători menționați
— Răducanu, Antonescu și Anghe- 
tini an prins, de asemenea, o zi 
foarte bună, primii doi detașin- 
du-se de ceilalți coechipieri prin in-

■;j dacă patru- 
* inteligent sau 
rentează în fața 

are trece peste 
: pe ? Am văzut 
r : de concursuri 
t unul nu a șe- 
a.ait, nu a apă- 

monotonia, ni- 
1-am plictisit (ca 
h S.A. — Sportul, 
f oameni, ca să 
ram șl arbitrii...), 

m-am surprins 
r :ndu-mă, indig-

tiv de duminică nimeni 
lovit pe nimeni, nimeni 
mituit pe nimeni, eram ___ _
lume a sportului, nu a jus
tiției, nu a criminologiei, nu 
a tribunalului, nu a miliției, 
ca să duc fabula mea pînă la 
capăt, precizînd tot ce e de 
precizat. Avem atîta nevoie 
de fair-play, îneît mărturisesc 
că victoria lui Borg asupra 
lui Năstăse nu m-a întristat, 
gîndindu-mă că și suedezul, la 
18 ani, are dreptul la destinul 
lui Năstase, 
geniul lui e 
lui Iile...

dacă într-adevăr 
de talia celui al

BELPHEGOR

I
I
I
I
I
I
I

DECLARAȚII DUPĂ MECI
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URNEUL FINAL I
iMPIOANELOR LA POPICE
ECHIPA CAMPIOANA MONDIALA, FAVORITĂ 

MASCULINE

I
I

practic ad*er-  
Dar, cu toate

Tismănaru și 
i ai echipei re- 
aspătă campioa- 
r trebui să se 
taxîmum pentru 
iremația echipei

i prima reuniune 
stale ca valoare, 
că sportivii nu

. ă cu pistele 
rsnei și, astfel, 
ire finaliști, ju- 
tre, au reușit 
10 p.d., respectiv 
I aceștia se nu- 

u 909 p.d. și
. ;ria) cu 4St) p.d. 
setuării convor- 
ea deține ce!

kt, cu nici o bilă 
» dovedește că 
r ’ mondială la 
formă la acest 
i rezultate bune
Elena Gonciar

(Rapid București), precum 
Elisabeta Sipoș (Voința Tg. 
reș), care au doborît din 100 lo
vituri cîte 419 popice.

După două schimburi (jocul I 
— fiecare echipă susține cîte trei 
jocuri) pe primele locuri Se află 
Rapid București cu 830 p.d..
Gloria București 827 p.d. la fe
mei, Constructorul Galați 
p.d., Rafinăria Teleajen 1 631 
și Jiul Petrila 1 627 p.d.

întrecerile continuă.

Mu-
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la cel de astă-seară, echipa a ma
nifestat creșteri in toate privințele, 
îndeosebi sub aspect fizic și tactic, 
&tnt bucuros că s-a produs din nou 
o apropiere mare intre jucători. 
După cum sînt mulțumit și de evo
luția din acest meci a lui Gabriel 
Sandu șl Ckeran ,pe care echipa 
noastră ya putea conta — cred — 
și în viitor. Mulțumind jucătorilor 
pentru eforturile lor. pentru modul 
in care au depășit momentele grele 
create de participarea atît la par
tidele de campionat, cit si la cele 
internaționale, doresc totodată să 
exprim mulțumiri si antrenorilor de 
club, care și-au făcut datoria pre- 
gdtindu-i foarte bine pe acești ju
cători și cu care noi cei de la lot, 
sperăm că vom colabora la fel ae 
util șl în viitor**.

DINU : ..Rezultatul este echitabil, 
ambele eehipe avînd ocazii ele goi. 
După această primăvară. echipa 
noastră și-a conturat un stil de joc, 
pa care urmează să-l consolideze, 
tn curînd cred că va obține rezul
tate foarte bune, așteptate de iubi
torii de sport de la noiM.

DUMITRU : „Echipa a jucat foarte 
bine fn prima repriză. Dacă Dinu și 
lordănescu erau mai atenți, scorul 
ne putea fi favorabil. Eu nu am 
evoluat la nivelul maxim al posi
bilităților mele. deoarece resimt 
încă dureri la tendon'*.

ANTONESCU : „In meciul cu 
Grecia n-am evoluat la valoarea 
mea, ceea ce m-a ambiționat pentru 
confruntarea cu olandezii. In plus, 
azi am jucat pentru a zecea oară în 
echipa națională. M-am concentrat 
foarte mult in joc. dorind să-l ajut 
și pe Sandu, care se afla la debutul 
său sub culorile primei reprezenta
tive. Sînt mulțumit că am reușit 
să-mi fac datoria."

GABRIEL SANDU : „A fost un 
meci greu, cu atît mai greu pentru 
mine. Cred. insă, că am reușit să 
mă descurc. Marcajul adversarilor 
s-a făcut bine, ceea ce a constituit 
arma noastră principală. Mulțumesc 
tuturor colegilor care m-au sprijtmt 
in meciul meu de debut".

tervențiile lor spectaculoase și 
eficace (Răducanu a avut reflexe 
uimitoare la mingi trase de la 
numai cîțiva metri), care au sporit 
încrederea întregii noastre forma
ții. Bineînțeles, un aport conside
rabil în momentele de apărare ale 
echipei noastre l-au adus și mijlo
cașii, chiar și înaintașii (cu ex
cepția lui Dumitrache), care și-au 
marcat strict adversarii direcți 
(Dumitru l-a păzit destul de bine 
pe van Hanegem, conducătorul 
de joc al olandezilor), blocindu-le, 
pe cit s-a putut, accesul spre 
poarta lui Răducanu, stopîndu-Ie 
acțiunile.

Grupîndu-se rapid și bine în 
apărare —. cînd a fost cazul — 
echipa noastră a jucat — mai ales 
în prima repriză — curajos și pe 
atac, ceea ce a dat partidei în a- 
ceastă perioadă multă spectaculo
zitate. Contraatacurile tricolorilor 
(care puteau, totuși, specula mai 
prompt jocul la ofsaid al gazde
lor), au creat momente de mare 
pericol la poarta lui Treytel și 
dacă lordănescu sau Dinu nu s-ar 
fi pripit să șuteze în două situații 
excelente, echipa României putea 
avea — fără nici o exagerare — 
cel puțin tot atitea goluri la activ 
pină la pauză. După reluare, deși 
ocazii favorabile fructificării s-au 
mai ivit, preocupările ofensive s-au 
redus simțitor în tabăra noastră, 
cauza principală conștituind-o sta
rea de oboseală a unor jucători, 
care au fost supuși la mari soli
citări, sau au fost recent acciden
tați, cum e cazul lui Dumitru, 
Dinu, lordănescu, Kun. Mai închi
să în propria jumătate de teren 
în ultima parte a meciului, for
mația noastră n-a trecut, totuși, 
prin emoții prea mari, deoarece 
și evoluția gazdelor — în ciuda 
schimbărilor produse —; a scăzut 
ca nivel tehnic și tactic, abunden
ta de centrări înalte în careul ad
vers fiind lipsită de șanse.

Fără a exagera, deci, valoarea 
rezultatului egal obținut, trebuie 
să-1 apreciem, totuși — împreună 
cu evoluția, de ansamblu a trico
lorilor noștri — ca o bună reu
șită, ca un pas înainte pe calea 
construcției și consolidării unei 
echipe naționale puternice, capabi
lă de performante pe măsura ce
rințelor îndreptățite ale iubitorilor 
de fotbal din țara noastră.

Comisia centrală de competiții 
și disciplină și Colegiul central 
al arbitrilor, analizînd incidentele 
petrecute la meciul S. C. Bacău — 
Dinamo București, disputat în 
ziua de 2 iunie a. c. la Bacău, 
în cursul cărora arbitrul de mar
gine V. Trifu a fost molestat 
grav de către jucătorii echipei 
băcăuane, fapt fără precedent în 
Divizia națională A, a constatat 
că astfel de atitudini huliganice 
au fost posibile datorită în pri
mul rînd lipsei de răspundere a 
conducerii S. C. Bacău și antre
norului echipei C. Rădulescu, 
care au pregătit jucătorii în ve
derea acestui meci într-un spirit 
de nesportivitate, pentru obține
rea cu orice preț a victoriei.

în fața incidentelor petrecute, 
arbitrul de centru Gh. Manole a 
manifestat totală lipsă de exigen
ță, nu a acționat cu fermitate 
pentru sancționarea jucătorilor 
vinovați, permițînd ca jocul să 
degenereze, să aibă loc în con
tinuare abateri de la regulamen
tul de fotbal și etica sportivă.

în legătură cu aceste abateri 
serioase, care umbresc desfășura
rea finalului de campionat s-au 
stabilit următoarele sancțiuni :

1. Pentru lovirea gravă a ar
bitrului V. Trifu, în conformitate 
cu art. 182 pct. J al regulamen
tului activității fotbalistice, se 
suspendă pe timp de doi ani din 
activitatea 
jucători de 
Munteanu, 
Florea, V. 
I. Catargiu

fotbalistică următorii 
la S. C. Bacău : I. 
Gh. Sinăuceanu, N. 

Volmer, Gh. Voinea, 
și I. Margasoiu.

Pentru faptul că a fost iniția
torul acestui act huliganic, ■ se 
propune C.N.E.F.S. scoaterea pe 
viață din. activitatea sportivă a 
jucătorului Munteanu.

2. în conformitate cu prevede
rile art. 55 al aceluiași regu
lament, se ridică echipei S. C. 
Bacău dreptul de organizare de 
jocuri pe teren propriu pe timp 
de patru etape.

3. Pentru modul necorespunză
tor în care a pregătit și condus 
S. C. Bacău în acest meci, pre
cum și pentru lovirea gravă în 
incinta, terenului a unui delegat 
al echipei oaspete, antrenorului 
C. Rădulescu i se retrage dreptul 
de a antrena timp de trei ani 
echipe de Divizia A și B. Se 
propune organelor sportive locale 
desfacerea contractului de muncă 
a acestui antrenor.

4. Pentru slaba muncă educa
tivă și modul defectuos în care 
au fost luate măsurile de ordine 
în incinta terenului, se sancțio
nează cu ultim avertisment secția 
de fotbal a clubului S. C. Bacău.

5. Se dă mustrare jucătorilor 
A. Sătmăreanu și FI. Clleran de 
la Dinamo București pentru com
portare nesportivă în timpul in
cidentelor petrecute la a doua 
întrerupere a jocului.

6. Pentru totală lipsă de exi
gență în aplicarea prevederilor 
regulamentare față de abaterile 
grave ale jucătorilor, arbitrul Gh. 
Manole se exclude din lotul ar
bitrilor divizionari și se suspen
dă pe. un an.

BARAJELE CAMPIONATULUI
DE JUNIORI

• Liceul de fotbal Bacău, 
Steaua „23 August" București, 
Progresul București, F. C. Argeș, 
U.T.A., C.F.R. Cluj, Oltul Sf. 
Gheorghe și A.S.A. Tg. Mureș, 
clasîndu-se pe primul loc în cele 
opt serii, s-au calificat pentru 
turneul final al campionatului 
republican de juniori. Duminică 
9 iunie se vor disputa primele 
meciuri de baraj între echipele 
clasate pe locul doi, după urmă
torul program : Șc. sp. Tecuci •— 
Rapid București (ora 11), Petro
lul Ploiești — Universitatea Cra
iova (ora 11), C.F.R. Timișoara — 
„U“ Cluj (ora 12,45) și Steagul 
roșu Brașov — Corvinul Hune
doara (ora 11). Returul — 
miercuri, 12 iunie, de la ora 
17,30.

• Tot duminică 9 iunie vor 
avea loc și partidele din etapa 
a treia a barajului pentru desem
narea celor patru echipe campi
oane de județ care vor participa 
la turneul final : Rulmentul Bîr- 
lad — C. S. Botoșani, Rapid Pan- 
ciu — Pescărușul Brăila, Petro
lul Ploiești II — Petrolul Con
stanța, Petrolul Potcoava (Olt) — 
Șc. sp. nr. 2 București, Victoria 
Călan — Unirea Tricolor Dăb'u- 
leni (Dolj), Victoria Chișineu 
Criș — Cimentul Turda, Liceul 
industrial Cugir — Mureșul To- 

’• plița și Șc. sp. Năsăud — Tor
pedo Tohan (Brașov).

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LOTUL SELECȚIONATEI DIVI

ZIEI B SE întrunești: LUNI. 
După cum s-a anunțat, selecționata 
Diviziei B va evolua în ziua de 12 
iunie, la Belgrad, în compania for
mației similare a Iugoslaviei, în ve
derea acestei partide*  lotul fotbaliș
tilor români a fost convocat pentru 
luni 10 iunie, ora 11, la sediul fede
rației. Lotul este compus din jucă
torii : Oană (Tractorul Brașov), 
Bathori I (Olimpia Șatu Mare) — 
portari, Ploscaru (Progresul Bucu
rești), Cincă și Lepădatu (C.S. Hm.

COLȚUL DIVIZIEI B

Vîlcea), Ene (Gloria Buzău), Coren- 
dea (S.C. Tulcea), Viță (Metalul 
București) — fundași, V. Petre 
(Autobuzul București). Gabel (Șoimii 
Sibiu). Bedea (F.C. Bihor) — mijlo
cași, Gherine (C.S.M. Suceava), T“r- 
lea (Șoimii Sibiu). Toma și Nedelcu 
(Gloria Buzău). Petrescu (Flacăra 
Moreni), Bathori II (Olimpia Satu 
Mare). Radu (Progresul Brăila). An
trenorul selecționatei este Paul Po
pescu.
• lORDANESCU — NUMAI O E- 

TAPA SUSPENDARE. In evidența 
Comisiei de competiții șl disciplină 
a F.R.F. s-a strecurat o inexactitate, 
lordănescu fiind „creditat" eu 6 car
tonașe galbene, nu cu 3, cite are în 
realitate. Stellstul este suspendat, 
deci, o singură etapă șl nu două, 
cam am anunțat în ziarul nostru de 
ieri.

Simbătă 8 iunie : terenul Olim
pia, ora 17 : Unirea Tricolor — 
Electronica (Divizia C) ; terenul 
Progresul, ora 17 : Progresul — 
Dunărea Giurgiu (Divizia B). Du
minică 9 iunie: stadionul Steaua, 
ora 15.30: Steaua — Jiul (tineret- 
rezerve). ora 17.30; steaua — Jiul 
(Divizia A) ; stadionul Dinamo,
ora 15,30 : Dinamo — C.F.R. Cluj
(tineret-rezerve), ora 17,30 : Di-
namo—C.F R. Cluj (Divizia A) :
stadionul Metalul. ora 11 :
Metalul — S. N. Oltenița (Di-
vizia B) ; terenul F.R.B., ora

— Azotul Slobozia 
; terenul Voința, ora
— Șoimii Tarom (Di- 
terenul Sirena, ora
— Argeșul Mihăilești 
; terenul Laromet,

11 : I.O.R.
(Divizia C)
11 ; Voința 
vizia C) ;
11.: Sirena 
(Divizia C) .
ora 11 : Laromet — Triumf (Di
vizia C) ; terenul Flacăra, ora 
11 : Flacăra roșie — Tehnometa! 
(Divizia C).

UN DERBY PE DEPLIN ONORAT
Final fierbinte și în eșalonul 

secund. Dacă Olimpia Satu Mare 
(seria a IlI-a) 
substanțial (8 
averaj foarte 
lupta pentru 
două serii și 
retrogradării, 
devenit mai 
timp, mai interesantă.

Etapa a XXX-a, desfășurată 
duminica trecută, ne-a dat pri
lejul să consemnăm faptul că 
deși miza a fost destul de mare 
în majoritatea meciurilor, jocuri
le s-au disputat, totuși, în gene
ral, în limitele sportivității. Una 
dintre partidele în care punctele

a luat un avans 
puncte și 
bun), în 

șefie în 
cea pentru 
în toate seriile,

uri gol- 
schimb 
primele 
evitarea 

a 
dîrză și, în același

puse în joc cîntăresc enorm la bi
lanțul final a fost aceea de la 
Moreni, dintre Flacăra și Șoimii 
Sibiu, din seria a II-a. Cu toate 
acestea, spre meritul jucătorilor, 
intilnirea s-a desfășurat într-un 
deplin spirit de fair-play. Și să 
notăm că arbitrul N. Rainea, care 
a condus excelent, a eliminat un 
jucător al Fiecărei, Leonida, la 
un gest necontrolat al localnicu
lui, însă acest act nesportiv nu 
și-a pus amprenta pe desfășura
rea partidei, in care gazdele au 
evoluat in 10 jucători aproxima
tiv 60 de minute ! Pînă la sfîrșit 
elevii antrenorului Blujdea, care 
au făcut risipă de energie, au cîș-

tigat, la limită (1—0), iar sibienii 
au fost supărați doar... pe ei în
șiși pentru că nu au știut să va
lorifice superioritatea numerică.

Deci, atunci cînd există preo
cupare pentru practicarea unui 
fotbal de calitate, miza devine un 
element stimulativ și nu declan
șator de nervozitate și nesporti- 
vitate. Sperăm că vom mai avea 
prilejul să consemnăm asemenea 
dispute, deși, așa cum arătam la 
început, sprintul final este mai 
fierbinte, fiindcă fiecare punct e 
de... aur și poate hotărî promo
varea sau părăsirea diviziei se
cunde. (p. v.).

Meciurile etapei a XXXI-a
SERIA I SERIA A II-A SERIA A III-A

♦

SUBIECTE
DE ACTUALITATE JOC ATLETIC
NU ÎNSEAMNĂ JOC DUR!

C.S.U. Galați — Gloria Buzău 
(1—4), Celuloza Călărași — S. C. 
Tulcea (0—2), Metalul Plopeni — 
~ C. Galați (0—1), C.S.M. Sucea-

— Metalul Mija (0—1), Pro- 
Brăila — Viitorul Vaslui
Constructorul Galați — 
Bacău (1—3), Caraimanu!

Ceahlăul P.

F.
va
greșul
(0-1),
Știința
Bușteni -- Oțelul Galați (2—4),
C.F.R. ! Pașcani
Neamț ?(1- 3), Victoria Roman
Petrolul Momești (0—2). 7

C. S.
Brașov
Carpați 
t>iu — Minerul Motru 
greșul București — Dunărea Giur
giu (1~0), Gaz metan Mediaș —
Flacăra Moreni (0—1), Metalul, 
Drobeta Tr. Severin — Autobuzul
București (2—1), Metrom Brașov 
— Electroputere Craiova (0-^2)j 
Metalul București — Ș. N. Olte
nița <0—0),a 0. S. Rm. Vîlcca 

î Nitramonia*  Făgăraș (0—2).

Tîrgoviște — 
(12), Dinamo 
Brașov (2—2),

Tractorul 
Slatina — 
Șoimii Si- 

(0—3), Pro-

F. C. Bihor — Minerul Baia 
Mare (2—1), Textila Odorhei — 
Ind. sîrmei C. Turzii (3—3), C.F.R. 
Timișoara — Olimpia Satu Mare 
(1—3), Victoria Cărei — Arieșul 
Turda (2—5), Vulturii Textila Lu
goj — Metalurgistul Cugir (1—4), 
Minerul Anina — Olimpia Oradea 
(1—2), Gloria Bistrița — Mureșul 
Deva (0—1). Unirea Arad — Cor- 
vinul. Hunedoara (0—1), Minerul 
Cavriic — U. M. Timișoara (0—1).

în ultimul timp a cam plouat cu 
cartonașe galbene și roșii. într-o 
etapă. 16 fotbaliști au primit aver
tismente, iar trei au fost eliminați 
de pe teren. Acest fapt a atras aten
ția din nou asupra unor acte de In
disciplină ce se petrec pe terendl 
de joc. Multe din avertismente se 
datorează, însă, jocului dur pe care 
unii dintre fotbaliști îl practică. A- 
ceștia încearcă să suplinească defi
ciențele de pregătire, carențele de 
ordin tehnic și fizic, .ținindu-șl ad
versarii de tricou. îmbrincindu-i sau 
lovlndu-i peste picioare. Mai grav e 
faptul că mulți dintre jucători au o 
optică greșită și încearcă să-și jus
tifice iregularitățile comise prin a- 
firmațla că practică, chipurile, un 
fotbal atletic, bărbătesc. Cu totul 
greșit ! Fotbalul atletic, bărbătesc, 
înseamnă o ireproșabilă condiție fi
zică, vigoare, nu atacarea țlblei sau 
a gleznei adversarului !

Din păcate, printre jucătorii 
comit faulturi destul de des s 
și cîțiva tineri, cum e căzui
Anghelini și Naghi. Despre talentul

i care 
se află

—___ , ___  ~ ____ ' crâio-
veanului BĂLĂCI și al brașovenilor 
și calitățile lor (mai ales primii doi). 
despre perspectivele ce le întreză^ 
resc un viitor lotbalistic frumos ș-a 
vorbit de nenumărate ort pai- Bă
lăci — deși, încă foarte tînăr a Șj 
reușit să se numere printre jucătorii 
cu trei cartonașe galbene. Și ,nu în;- 
tîpi^l^tor. L-am văzut în ^țec^UI, cd 
C.FiR. Cltij. Fiecare atac ai său, un 
fault, un pericol pentru adversar.

Ea Reșița, deși procentul a fost mal 
scăzut, atacurile lui Bălăci au pur
tat totuși amprenta durității. iar 
randamentul a fost destul de slab. 
El a și fost înlocuit. La meciul cu 
„Poli" Timisoara, prin intrări dure. 
Angheliiiî și Naglii căutau să-și in
timideze adversarii, Tinărul interna
țional are calități fizice' deosebite, 
este dîrz și viguros. Ar fi păcat însă 
ca, in numele „fotbalului bărbă
tesc", să plătească tribut unor in
trări ce se abat de la regulament. 
Procentul de faulturi este destul de 
mare in jocul lui Anghelini, mai 
ales că ei este obligat, prin na
tura postului, să deposedeze adver
sarul de balon. Dacă nu o va face 
corect, ișl va pune propria-i echipă 
in pericol.

Am dat doar aceste exemple, deși 
lista ar putea fi continuată. Nimeni 
nu spune ca un jucător (mai ales, 
apărător) să nu-și apere șansa cu 
dîrzenie Dimpotrivă. acesta este 
un imperativ al întrecerii sportive. 
Dar s-o facă în limitele regulamen
tului și ale sportivității și să ;nu 
confunde jocul atletic m iocul dur 
Mai ales în acest final'de‘campionat' 
atît de disputat. în ctu’c, nu*  de pu-1 
tine ori, gazdele încearcă să-și inti
mideze adversarii prin, intrări ttiri. 
la care, din păcate, si unii arbjtri. 
închid ochii, în detrirrfentiil, cajitații..

1 fotbalului practicat.

Constantin ALEXE



,,Internaționalele4 de tir ale României

LA START: trăgători de elită
DIN NUMEROASE ȚĂRI

Unul dintre protagoniștii întrecerilor de skeet, cubanezul Roberto 
Castrillo la antrenamentul de ieri, de la Tunari

Si ieri a fost o zi plină la po
ligonul Tunari. Antrenamente in 
toi, pe toate standurile, iar alături 
de trăgătorii români s-au pregătit 
și primii oaspeți sosiți, reprezen
tanții Cubei. Printre cei 17 tintași 
se află și skeetistul Roberto Cas
trillo, unul dintre cei mai buni 
specialiști ai genului din lume, 
clasat al cincilea la J.O de la 
Miinchen, și actual campion al A- 
mericii centrale. Am mai putea 
cita și alti colegi de ai lui. Cuba 
Nilser. Miguel Valdez, Miguel 
Diaz. Sergio Alvarez, nume cunos
cute la probele de pușcă. Sporti
vii cubanezi sînt dornici să evo
lueze la cote superioare, mai ales, 
tinînd scama de compania de elită 
în care vor concura si la această 
ediție a „internaționalelor" Româ
niei. Iată de altfel ce ne-a spus și 
antrenorul federal Alexandro 
Guerra : „Sîntem prezenți pentru 
a cincea oară in frumoasa dv. tară 
și vom mai veni si la viitoarele 
ediții. De fiecare dată am intilnit 
Ia Tunari pe unii dintre cei mai 
buni trăgători ai' lumii, in între
ceri care s-au ridicat la nivelul 
celor mai mari competiții pe plan 
mondial. Ca să nu mai subliniez 
ambianța Tunarilor și organizarea 
ireproșabilă. De aceea așteptăm cu 
vădit interes si competiția care 
începe duminică".

Intr-adevăr. ca și în anii pre
cedent!, la startul „internaționale
lor" României si al „Marelui pre
miu Carpati" fta’ere) se vor reuni 
tintași reputați din numeroase țări 
(în ultimul moment aflăm că a 
sosit si lotul de trăgători din Ma-
rea Britanic), în total peste 300 dc 
concurenti. Importanta și valoarea 
întrecerilor programate de dumi
nica sî pînă miercuri ne-a fost 
subliniată si de președintele fe
deralei noastre de tir, tov. Gheor- 
ghe Pasat;

„Ne-am pregătit să primim eu 
binecunoscuta osoitalitate româ
nească pe oasnefii noștri. Sînt 
convins că nnblicul va asista la o 
competiție foarte frumoasă, iar 
presti srîoasele cărți de vizită ale 
majorității sportivilor constituie 
tot atitea temei urî pentru ca pe

PATRULATERUL
ATLETIC
FEMININ

(Urmare din pag. I) 

JJa C.E. din 1971). românca 
sî vesbgerma- 

Mevfarlh. 
activ, de

toate 
peste

zile.mai multe
sî-a reluat an

ti vom 
CU DU-

Wester- 
record- 

aruncarea

nrobabiî. 
întrecere

Ambele au fost 
TYlOn^Taîe la

tabelul cu rezultate să fie înscrise 
performanțe de răsunet. Totodată, 
sper că evoluțiile reprezentanților 
noștri să ne confirme încrederea 
că sintem pe drumul cel bun in 
ceea ce privește pregătirile pe 
care ei Ie efectuează pentru cam
pionatele mondiale și Jocurile O- 
limpice".

C. COMARNISCHI

La Roland Garros

SURPRIZE DIN PRIMUL TUR
PARIS, 6. — 128 de jucători 

au fost prezenți la startul probei 
masculine de simplu a „interna
ționalelor" Franței, care continuă 
pe terenurile de la Roland Gar
ros. Rezultate din primul tur : 
Dibbs (S.U.A.) — Dominguez
(Franța) 6—3, 6—2 ; Govcn (Fran
ța) — Tanner (S.U.A.) 7—5, 4—6, 
9—7; Koch (Brazilia) — N’Go- 
drella (Franța) 6—4, 6—2; Metre- 
veli (U.R.S.S.) — Gisbert (Spania) 
6—3, 7—6; Yuill (R.S.A.) — Tr. 
Marcu (România) 6—3, 6—3 ; Sa
lomon (S.U.A.) — Machan (Unga
ria) 1—6, 6—4, 6—2 ; Ramirez
(Mexic) — Franchitti (Italia) 6—6, 
6—0 ; Ganzaba! (Argentina) — 
Rodriguez (Chile) 6—3, 6—1 : Cre- 
aly (Australia) — Faulk (S.U.A.) 
6—1, 7—5 : Johansson (Suedia)) — 
Bemasconi (Franța) 6—4, 4—6, 
6—3; Orantes (Spania) — Pinto

PESTE 6 ZILE ÎNCEPE CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

PELE VA DA LOVITURA DE ÎNCEPERE
DIN SAO PAULO se confirmă 

vestea potrivit căreia celebrul fot
balist brazilian Pele a fost invitat 
de Federația internațională de spe
cialitate săi dea lovitura de începere 
în meciul Brazilia—Iugoslavia, care 
va inaugura, Ia 13 iunie, la Frank
furt pe Main, turneul final al celui 
de-al 10-lea campionat mondial de 
fotbal.

Cu acest prilej, internaționalul 
vest-german, Uwe Seller, îi va în- 
mîna lui Pele o copie a „Cupei Ju
les Rimet“, care după cum se știe 
a fost cucerită definitiv de echipa 
Braziliei, de trei 
lumii.

ori campioană a

AUSTRALIEI a 
verificare cu for-SELECȚIONATA 

susținut un joc de . _
mația elvețiană St. Gali. Fotbaliștii 
australieni au obținut victoria cu 
scorul de 4—1 (0—0). Cel mai bun 
jucător de pe teren a fost atacan
tul central Adrian Alston care a 
înscris trei goluri.

Iată formația aliniată de Australia : 
Maher, — Utjesenovici. Watkîss, 
Wilson. Williams. Mc Kay, Rooney, 
Warren, Campbell, Alston, Abonyi.

ANTRENORUL REPREZENTATIVEI 
R. D. Germane, Georg Buschner. a 
anunțat lotul care va evolua la tur
neul final. Din lot fac narte urmă
tori? 22 de jucători : Jurgen Croy, 
Wolfgang Blochwitz, Werner Fries© 
(portari) • Lothar Kurb.iuweit. Bernd 
Bransch, Konrad Weise. Joachim 
Fritsche. Rudiger Sehnuphase, Sieg- 
mar W&tzlich, Erich Hamann, Gerd 
Kische (fundași), Jurgen Pammer* * 
enke, Jurgen Kreische, Rein
hard Lauck, Harald Irmscher, Wolf
gang Seguin, Wolfram Eberhard Vo
gel și Martin Hoffmann (mijlocași și 
atacan-ti), J

Erica Teodorescu 
nele Wagner și 
cu rezultate, la 
1.82 m.

• Accidentată 
Argentina Menis 
trenamentcle si. 
nutca urmări în 
temica ei rivală Lîesel 
marin.
mano 
discului.

• La Osijek. în Iugoslavia, a 
avut loc un concurs de mars al 
poștașilor din un»1e țări socialiste. 
Concurenții români au avut și 
de această dală o evoluție re
marcabilă cîstiJrind Drimele locuri 
în cele dofiăr clasamente t indivi
dual (19 km): 1. C. Slaicti. 2. 
M. PorsinariT. 3. Gh Jușănaru...
5. V. Mitrț<a„. 7. D. Ch'ose : echi- 
no : -.1.Rbniââia. 2. Ungaria. 3. 
Iugoslavia , 3

Efchina R.D. Germane va juca în 
pruna î-ă, alături de formațiile R.F. 

■Germania. Chile și Australiei.
VLADISI.AO CAP. antrenorul cehi-

’ pei Ărgehtihiii. a definitivat ■ forma- .
Hia •(‘■ti care va începe partida eu 
seleeȘbiiatâ Polonie? (î5 ,■ •'iufiie' i.Ja ' 
Stuttearfr)’. primul joc pe caiteti .

. balistii argentinieni. îl vor susține în

.cadrul turneului final; ai eamniona-
, tulul a mondial. Tată „liftele anunțăm: 
Carnevali. — Wolff. Perfume. Bar
gas, SiaJ ’Brindisi, Heredia, Babingt.Q»» :

. 3 LDlin . )>
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C.E. DE BOX, PENTRU TINERET 

FLORIAN GHIȚÂ AL 6-lea REPREZENTANT 
AL ROMÂNIEI ÎN SEMIFINALELE COMPETIȚIEI

KIEV, 6 (prin telefon). După 
6 zile de întreceri, dintre cei 117 
boxeri prezenți la startul com
petiției au mai rămas în cursa 
pentru titlurile de campioni doar 
44. Vineri, în cadrul semifina
lelor, toți aceștia, care și-au asi
gurat de pe acum un loc pe po
dium vor lupta pentru califica
rea în finalele întrecerii. Printre 
cei ce nu au cunoscut pînă acum 
înfrîngerea se află și 6 boxeri 
români : Paul Dragu (semimus- 
că), Florian Ghiță (semiușoară), 
Caro) Hajnal (ușoară), Vasile 
Didea (mijlocie mică), Pavel Is
trate (mijlocie) și Costică Da- 
finoiu (semigrea).

în tabăra română de la hotel 
„Moskva" domnește o stare de 
optimism, dar încărcătura emo
țională se simte la fiecare par
ticipant. Carol Hajnal, taciturn 
«in fire, nu mai scoate nici un 
cuvînt. La polul opus, Paul Dra
gu, cu istețimea Iui binecunos
cută, încearcă sâ-și ascundă tra
cul sub masca unei veselii nu 
prea autentice. Reșițeanul Vasile

Bravo (Chile) 6—2, 6—0 ; Zuga- 
relli (Italia) — Amritra) (India) 
6—1, 6—4 ; Ashe (S.U.A,) — Molina 
(Columbia) 7—5. 3—6, 6—3 : Bara- 
zutti (Italia) — Pala (Cehoslovacia) 
6—7 7—5. 6—2.

Iiie Năstase a avut un adver
sar ușor, în primul său meci, pe 
francezul J. B. Claitte, de care a 
dispus cu 6—0, 6—2. In schimb, 
Stan Smith pierde surprinzător 
la japonezul Jun Kawimazumi :
6— 2, 4—6, 6—8. Eliminat este și 
campionul italian Adriano Panatta :
7— 5. 2—6, 3—6 cu H. J. Pohmann 
(R.F.G.).

Iată și primele rezultate ale 
jucătoarelor noastre la simplu 
feminin : Mariana Simionescu a 
învins-o pe australianca Mattison 
cu 6—2, 2—6, 6—1, iar Judith 
Gohn a ciștigat la Rho (Costa 
Rica) cu 6—1, 6—2.

Balbuena, Kempes. Ayala. Dintre a- 
ceștia. cinci jucători : Carnevali (Las 
Palmas). Pcrfumo (Cruzeiro). Bar
gas (Nantes). Heredia și Ayala (At
letico Madrid) activează în echipe 
străine.

REPREZENTAȚIA’A R. F. Germania 
a susținut ultimul meci de antrena
ment înaintea turneului final. Lotul 
vest-german a jucat la Maîente 
(Schleswig—Holstein) în compania 
unei selecționate regionale de ama
tori pe care a surclasat-o cu 17—0. 
Deși valoarea partenerilor de joc a 
fost modestă, selecționabilii au dove
dit o vervă deosebită, din rîndul 
lor evidențiindu-se Beckenbauer, 
Netzer, Breitner, Overath și Heynkes. 
Ca de obicei, golgeterul formației 
Gerd Muller și-a făcut pe deplin 
datoria, înscriind cinci puncte.

ANALIZIND toate meciurile inter
naționale susținute In utimii ani de 
eele 16 finaliste ale campionatului 
mondial de fotbal. comentatorul 
sportiv al revistei vest-germane de 
radio șl televiziune propune urmă-, 
toarea ordine a favoritelor : 1. R. F. 
Germania ; 2. Olanda ; 3. Brazilia ;

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
în Turul ciclist al Italiei, etapa a 
20-a (Valsugana — Lavaredo. 163 km, 
în care s-a atins altitudinea de 
2320 m) a fost cîștigată de spaniolul 
Fuente. în clasamentul general con
duce Merckx, urmat Ia 12 sec. de 
italianul Baronchelli.

In penultima zi a campionatelor eu
ropene de haltere, care se desfă.-? 
șoară la Verona, s-au întrecut con- 
icurenții de la categoria grea. Vicj> 
toria și titlul de campion european 
a revenit spprtiyului sovietic Ustu- 
șin care a realizat 390 kg (162.5. 
227,5 kg). Pe locurile următoare s-au 
clasat Hristov (Bulgaria) — 387.5 kg 
si t'iezhi (R. D. Germană) — 370kg. 
Drutzer (R.D.G.X 362,5 kg, Westhall

; ic n ; - i,

Didea, acum cu medalia de bronz 
asigurată, a prins gustul victorii
lor și e hotărît să facă tot ce 
poate pentru o medalie mai 
strălucitoare. Costică Dafinoiu, 
spre «are se îndreaptă cele mai 
mari speranțe, degajă un calm 
tonifiant și pentru cei din jurul 
său, Pavel Istrate știe că va avea 
în sovieticul Krupin un adversar 
foarte puternic, dar promite o 
luptă dirză.

La rîndul lor. antrenorii Ted.v 
Ni cui eseu și Constantin Ciucâ 
fac și ei eforturi să-și ascundă 
emoțiile și să mențină o atmos
feră optimistă în rîndul băieților 
lor.

Iată programul sportivilor ro
mâni calificați în semifinale; 
cat. semimuscă: Paul Dragu — 
McRee (Anglia), cat. semiușoa
ră : Florian Ghiță — B. Svet- 
kov (Bulgaria), cat. ușoară : Ca
rol Hajnal — N. Sigov (U.R.S.S.), 
cat. mijlocie mică : Vasile Di
dea — C. Carbone (Italia), cat. 
mijlocie: Pavel Istrate — AI. 
Krupin (U.R.S.S.), cat. semțgrea: 
Costică Dafinoiu — D. Riess 
(R.D.G.).

Seara tîrziu au urcat în ring 
încă doi sportivi români pentru 
a-și susține meciurile care. în 
caz de victorie, asigurau meda
liile de bronz ale C.E. de box 
pentru tineret. La categoria 
pană, Titi Tudor a fost întrecut 
la puncte (1—4) de englezul Gil- 
body după un mecj în care vic
toria putea reveni tot atît de 
bine și românului; AI șaselea 
semifinalist al echipei Româ
niei este semiușorul Florian 
Ghiță. El l-a întrecut prin aban
don în reDriza secundă pe 
R. Krusse (R.D.G.), demonstrînd 
o netă superioritate din toate 
punctele de vedere. După ce și-a 
expediat adversarul în două rîn- 
duri la podea, în prima repriză, 
în următorul rund cu o direc
tă la bărbie și-a adus omul din 
față în situația de „grogy“. ar
bitrul de ring fiind nevoi*  să 
consfințească victoria lui Ghiță 
prin abondon.

Petre HENȚ

5. Suedia ; 
; 8. Italia ;

Portarul Măriei 
pus la încercare 
de atacanții en
glezi. Fază din 
meciul Iugo
slavia — Anglia 
(2—2) desfășurat 
miercuri seara la 

Belgrad 
TELEFOTO : 
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R.D. Germană ;
; 7. Polonia

10. Scoția etc.

4. 1. _
g os la via ; 
Argentina _____

TELEVIZIUNEA vest-germană pre
zintă în aceste zile un serial intitu
lat ...Fascinant Football-. în care sînt 
prezentate cele mai sugestive mo-

(R.F.G.) 360 kg. Hanzlik (Ungaria) 
355 kg.
După io runde, în turneul feminin 
de șah de la Piotrkov Tribunalsky 
(Polonia), conduce Hoffmann (R. D. 
Germană) cu 8 p și o partidă în
treruptă. în runda a 10-a, șahista 
româncă Lia Bogdan a 
poloneza Szmacinska.

remizat cu

na baschet 
învins cu

In „Cupa Națiunilor", 
masculin. Iugoslavia a
84—70 (45—31) formația Turciei. Alte 
rezultate ■_ Franța — B.F. Germania 
65—62 : Italia — Grecia 59—53. In 
clasament eonduee nqtnvinss Italia 
cu 12 p, urmată de Iugoslavia — 10 p.

Cea de-a 5-a partidă a meciului de 
șah dintre maestrele spvș^ti^e ,'iVă-

C.I.O. A REEXAMINAT 
TEXTUL REGULII 26

LAUSANNE, 6 (Agerpres) —.
La Lausanne a avut loc o reu
niune de lucru a Comisiei execu
tive a Comitetului Internațional 
Olimpic. Cu acest prilej a fost 
reexaminat noul proiect de text 
al regulii 26, privind calificarea 
sportivilor la Jocurile Olimpice. 
Președintele C.I.O., lordul Killa- 
nin, a declarat că textul final va 
fi elaborat ținînd seamă de su
gestiile prezentate de membrii 
C.I.O., de comitetele olimpice na
ționale și de federațiile sportive 
internaționale.

C. M. DE CICLISM 

ÎN PERICOL?
MONTREAL (Agerpres). — Po

trivit știrilor transmise do cores
pondenții de presă din Montreal, 
s-au ivit dificultăți în legătură cu 
organizarea campionatelor mon
diale de ciclism ce urmează sâ 
aibă Ioc în orașul canadian între 
14 și 25 august

Lucrările de construire a velo
dromului olimpic sînt întîrziate si 
se pare că nu va putea fi respec
tat termenul de predare a acestei 
baze sportive. Uniunea internațio
nală de ciclism a cerut ca velo
dromul să fie gata și supus pri
melor probe cel mai tîrziu Ia 15 
iulie.

RALIUL „WELTMEISTERSCHAFT“ 
A AJUNS LA IZMIR

ISTANBUL (Agerpres). — Echi
pajele participante la raliul auto
mobilistic organizat cu prilejul 
campionatului mondial de fotbal 
au debarcat la Izmir, venind din 
Brindisi Ia bordul vaporului „Is
tanbul". Din surse autorizate s-a 
anunțat că numai 6 mașini din 
cele 52 care au luat startul la 5 
mai la Londra, au mai rămas în 
cursă. In clasamentul neoficial, 
pe primul loc se află australienii 
Wellinski și Tubman, urmați de 
echipajul francez compus din au
tomobilistele Marie Christine Beau
mont și Yveline Varmont. Concu- 
renții vor avea de parcurs pe te
ritoriul Turciei circa 2 000 km. pe 
traseul Izmir — Ankara — Istan
bul.

mente din istoria campionatelor mon
diale.
• Reprezentativa U.R.S.S. a susți

nut un meci de antrenament ia Ere
van, în compania formației locale 
Ararat. Partida s-a încheiat la egali
tate 0—0.

lentina Kozlovskaia și Irina Leviti
na, care-și dispută ia Kislovodsk 
una din semifinalele turneului pre
tendentelor la titlul mondial femi
nin. s-a încheiat la mutarea 42 cu 
victoria Valentinei Kozlovskaia. In 
prezent scorul e favorabil cu 3—2 
Valentinei Kozlovskaia.

După 9 etape, în Turul cicilist 
Angliei conduce olandezul Jan 
ling Polonezul Szurkowski este 
22 sec. de lider.

al 
A-
la

deCu prilejul concursului atletic 
la Wichita (Kansas), americanul 
Feuerbach a stabilit cea mai bună 
performanță mondială la aruncarea 
greutății 21,60 m....


