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„TURUL ROMÂNIEI», O MARE SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ

SPECTACULOSUL START FESTIV AL CICLIȘTILOR 
PE MARILE BULEVARDE ALE BUCUREȘTIULUI

® BUZĂUL A FĂCUT O PRIMIRE ENTUZIASTĂ CARAVANEI • CEHOSLOVACUL LUBOMIR 
ZAJAC, PRIMUL ÎNVINGĂTOR DE ETAPA • MEDIA ORARĂ : PESTE 46 KM I ® ESTE DE 

PREVĂZUT O DIRZA Șl PALPITANTĂ ÎNTRECERE

DE TIR
întrecerile continuă azi și se încheie

miine la Tunari
Așa cum anticipasem, ieri. în 

ziua a doua a competiției interna
ționale de tir, poligonul Tunari a 
fost teatrul unor întreceri de clasă 
autentică. în multe dintre probe, 
cîștigătorii, ca și alți țintași pre
zent! pe locuri fruntașe, au înscris 
rezultate superioare, de nivel con
tinental și chiar mondial. Ne gîn- 
dim bunăoară la cifra cu care a 
ieșit învingător sovieticul S. Krilov 
la armă liberă 60 f culcat : 597 
p, cu un punct mai puțin decît 
recordul european și cu două 
în minus față de cel al lumii.

O performantă deosebită a rea
lizat și .juniorul nostru Laurcnțiu 
Ilovici — locul întîi la pușcă stan
dard 60 f culcat, cu 589 p' (r.e. 
593 p). Menționînd și poziția a 
doua pe care s-a situat Anișoara 
Matei la pistol cu aer comprimat, 
se cuvine totodată să fie subli
niată și evoluția campionului tării 
la skeet, Gheorghe Sencovici. 
După o îndelungată convalescen
tă. el s-a comportat admirabil în 
prima manșă, doborînd 74 de ta
lere din 75 ! Să sperăm că și în 
următoarele două zile, Sencovici 
se va afla în plenitudinea posibi
lităților sale.

Dar, conform previziunilor, cea 
mai spectaculoasă probă a fost 
cea olimpică, de pistol viteză, unde 
concurau unii dintre cei mai buni 
specialiști ai genului din lume. în 
frunte cu campionul J.O., Josef 
Zahedzki (Polonia). După dispute

în paginile 2—3:
PREOCUPARE MAXIMĂ PENTRU DISCIPLINĂ 

SI SPORTIVITATE PE TERENURILE DE FOTBAL 
Consfătuire cu președinții cluburilor și asociațiilor cu echipe 

in diviziile A și B

Reprezentanta noastră Anișoara 
Matei s-a clasat pe locul secund 

la pistol cu aer comprimat 
Foto : V. BAGEAC

de mare dinamism, după prima 
manșă conduce sovieticul A. 
Kuzmin cu 299 p din totalul de 
300. Reprezentantul nostru Marcel 
Roșea ((locul doi) a „marcat" 298 
p. el realizînd punctajele maxime 
(cite 100) la seriile lungi (șase 
secunde) și cele scurte (patru se
cunde). în schimb a ratat două 
puncte la seriile de șase secunde. 
Bine s-au comportat încă trei tră
gători români, tînărul Marin Stan. 
Dan Iuga (cu cite 297 p) și Ion 
Tripșa (296 p). O dovadă elocven
tă a numărului mare de tintași 
valoroși o constituie faptul că pe

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. 2—3)

CLASAMENTE
Individual

1. Lubomir ZAJAC (Cehoslovacia), 
2hl7:13 (medie orară 46,240 km), 2. 
M. Ramașcanu (România tineret I) 
2hl7:23, 3.Vladimir Tichacek (Ceho
slovacia) 2hl7:28, 4. H. Belkadi (Ma
roc) 2hl7:33, 5. E. Dulgheru (Voin
ța), 6. C. Cîrje (România tineret I)) 
7. M. Najjari (Maroc), 8. J. Michaud 
(Franța), 9. A. Sofronie (Dinamo), 10. 
Ilie Valentin (România tineret I), 11. 
E. Imbuzan (România;) — toți același 
timp, 12. V. Murineanu (Dinamo) 
2hl7:54, 13. T. Drăgan (Voința), 14.
V. Mircea (Olimpia), 15. G. Negoes- 
eu (Steaua). 16. N. Voican (România 
tineret I), 17. M. Ferfelea (România 
tineret I), 18. J. Vercellini (Franța), 
19. G. Hianu (Olimpia), 20. S. Vin- 
kler (Cehoslovacia), 21. I. Constan
tin (Metalul Plopeni) — toți același 
timp. Au terminat etapa 65 de 
rutieri.

Pe echipe
1. ROMANIA TINERET I 6h52:29, 

2. Cehoslovacia 6h52:35, 3. Dinamo
Bh53:zi, 4. Voința, 5. Franța, 6. Ro
mânia — același timp, 7. steaua 
6h53:42, 8. Maroc 6h56:54, 9. Olimpia 
Bh57:36, 10. Metalul plopeni, 11. Ro
mânia tineret n — același timp, 12. 
CIBO Brașov 71103:31, 13. Polonia
7h05:24.

AZI, LA ORA 17,

ÎN PATRULATERUL

DIN CAPITALĂ

9 Virginia loan pe drumul recordului 
lumii • Valeria Ștefănescu deține două stan- 
darduri pentru „europene" # Patru duble 
victorii • Omogenitatea formației române a 

decis frumoasele succese
Reprezentativa feminină de atle

tism a României a avut duminică 
seara marea satisfacție de a-și ve
dea încununate de succes străda
niile ultimilor ani. Ea a realizat 
un lucru greu de crezut înaintea 
startului in prima probă : o splen
didă și răsunătoare victorie în fața 
redutabilelor reprezentative ale 
Angliei și R.F. Germania, paralel 
eu succesul așteptat asupra Ita
liei. Să nu uităm că în compo
nența acestor formații s-au aflat 
performere de prim rang, situate 
în partea superioară a ierarhiilor 
mondiale, că selecționatele Angliei 
și R. F. Germania au devansat 
reprezentativa noastră în finala 
„Cupei Europei" de anul trecut. 
Surpriza produsă în lumea atletis

ATLETELE NOASTRE AR REALIZAT CÎTEVA REZULTATE

mului de aceste succese este pu
ternică. Specialiștii vor ridica e- 
chipa României in ierarhia forma
țiilor naționale, ii vor mări cota 
la bursa valorilor, o vor trece 
printre favorite în multe dintre vi
itoarele competiții internaționale.

Desigur, această ascensiune este 
asigurată nu numai de rezultatul 
pur, de punctele care ne-au des
părțit de Anglia și R. F. Germa
nia. în fond, totul putea fi favo
rizat de conjunctură, de forma 
slabă de moment a unora dintre 
oaspete, de vremea nefavorabilă 
ș.a.m.d. Dar n-a fost vorba de așa 
ceva. Vremea a fost minunată, 
condițiile de concurs dintre cele 
mai bune. Ceea ce a asigurat suc
cesul atletelor românce a fost va

loarea lor intrinsecă, exprimată la 
ora concursului in recorduri na
ționale și personale, excelenta lor 
putere de luptă, abnegația, dorința 
de a obține aceste victorii. Noi am 
avut la acest concurs o echipă 
în adevăratul înțeles al cuvînt.ului, 
omogenă, bine pregătită, puternic 
legată sufletește.

Subliniind încă o dată faptul că 
româncele au obținut 4 recorduri 
naționale și 8 victorii de probă, 
vom arăta că ceea ce a decis 
rezultatul final în cele trei me
ciuri au fost — in primul rînd — 
cele 4 duble succese realizate la 
înălțime, lungime, 1 500 m și disc, 
înălțimea, regina concursului, ne-a 
adus satisfacția doborîrii unui re
cord foarte vechi și foarte valoros, 

precum și a apropierii primei per
formanțe românești de atit de 
mult visatul record mondial (1.94 
ni) al bulgăroaicei Iordanka Bla- 
goeva. Avem convingerea că. încă 
în acest sezon, Virginia Ioan și-l 
poate apropria. Ceea ce ne face să 
fim încrezători este si faptul că 
Virginia este puternic stimulată 
nu numai de recordul ca atare, 
nu numai de adversarele de peste 
hotare, ci și de colegele do probă 
din tară. Erica Teodorescu și Cor-

Romeo VILARA 
Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

SOSIRE ÎN CENTRUL 
ORAȘULUI BACĂU

ETAPA A Il-a (marți); Buzău — 
Focșani — Bacău 170 km. Buzău — 
ora 12,30 (start), Rm. Sărat — 13,1G 
(sprint). Focșani 14,16 (sprint), Ad- 
3 ud — 15,23 (sprint), Bacău — 17. 
Sosirea va avea loc în fața Casei de 
cultură.

MIINE, LA ORA 17£

LA IAȘI, SPRINT FINAL

IN ETAPA A 3-a
ETAPA A IU-A (miercuri) : Ba

cău — Vaslui — Iași 156 km. Bacău 
— 13 (start), Secuieni —• 13,28. Dra- 
gomireștj — 13,55 (cățărare), Vaslui 
—15,10. Iași — 17. Sosirea pe sta
dionul Municipal.

CIT1TI, IN PAGINA A 4-A, CRONI
CILE SI COMENTARIILE TRIMIȘILOR 

NOȘTRI

Valeria Ștefănescu a învins-o net pe Judit Vernon, campioana Comm onwealth-ului (stingă), Valentina Cioltan prima aruncătoare româncă 
peste 18 metri (mijloc). Mariana Suman (nr. 108) se află pe primul plan al cursei de 800 m pe care a ciștigat-o categoric (dreapta).

......  foțq ; Paul ROMO^AN



Conferințele județene ale organizațiilor sportive 

.«c»u OBIECTIVUL PRINCIPAL - 
ÎMBINAREA ARMONIOASĂ

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" REGATA INTERNAȚIONALA DE H

A MUNCII DE INSTRUIRE 
CU ACEEA DE EDUCAȚIE

Cele 15 luni care au trecut de 
la apariția Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice și 
spartului au constituit, pentru miș
carea sportivă băcăuană, o pe
rioadă deosebit de fertilă, marcată 
de eforturi susținute, căutări crea
toare și o serie de realizări re
marcabile. Recenta Conferință ju
dețeană de dare de seamă și ale
geri a scos pregnant în evidentă 
acest aspect, subliniind rolul pe 
care l-a jucat importantul docu
ment de partid nu numai in re
lansarea mișcării sportive dar, mai 
ales, în orientarea ci spre direc
ții de însemnătate prioritară. Sta
tistica ne poate oferi, din acest 
punct de vedere, multe cifre con
cludente. dar elementul semnifi
cativ, desprins din dezbateri, nu 
ni se pare a fi unul de ordin arit
metic. Mai însemnat este, fără în
doială. faptul că la Bacău a cîști- 
gat teren IDEEA exercițiului fizic, 
a activităților de mișcare, a spor
tului, în general. Pe acest drum 
trebuie perseverat, fără îndoială, 
amplificînd gama și sfera acțiu
nilor specifice, aspect pe care — 
de altfel — pârtiei panții l-au a- 
nalizat în amănunțime.

Subliniind rolul tot mai mare 
pe care județul îl joacă pe tărimul 
performantei. tovarășul Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., pre
zent la reuniune, a evocat fru
moasele succese obținute de gim
nastele din Orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej (6 titluri naționale 
pe echipe. 40 individuale, medalii 
la competițiile europene si balca
nice). de handbalistele din Bu'nuși 
(prezente în luptă directă pentru 
titlul de campioană), de alti spor
tivi băcăuani si a insistat asupra

necesității consolidării unităților 
sportive cu profil care activează 
pe teritoriul județului, ridicării 
activității lor la nivelul exigențe
lor actuale ale sportului mondial.

Trăgind concluziile acestei șe
dințe deosebit de fructuoase, to
varășul Gheorghe Roșu, prim-se- 
cretar al Coțnitetului județean de 
partid, a expus în alocuțiunea sa 
jaloanele pe care trebuie să le 
urmeze în viitor activitatea spor
tivă. Printre ideile foarte valoroase 
asupra cărora s-a oprit vorbito
rul a fost aceea privind întărirea 
considerabilă a muncii de educa
ție cu sportivii, tehnicienii spor
tului, cu masele de spectatori și 
suporteri, pentru a se elimina de 
pe stadioane orice fel de mani
festări străine eticii noastre so
cialiste. Tovarășul Gheorghe Roșu 
a recomandat noului consiliu să 
depună eforturi mult mai mari în 
această direcție, asigurir.du-1 de 
întregul sprijin al Comitetului ju
dețean de partid.

Conferința a ales Consiliul ju
dețean pentru educație fizică și 
sport, avînd următorul Birou exe
cutiv : Păun Bratu, secretar al 
Comitetului județean de partid — 
președinte : Mihai Grigoraș — 
prim-vicepreședinte, Stelian Gher- 
ghelcscu, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C.. loan Po- 
povîci. inspector general al Inspec
toratului școlar județean. Nicolae 
Guină, decanul Facultății de edu
cație fizică din Bacău. Dumitru 
Pravăț, șeful secției sport-turism 
a Consiliului județean sindical — 
vicepreședinți. Dimitrie Dimitriu. 
secretar, și încă 7 membri. Au 
fost aleși, de asemenea, delegații 
la Conferința pe țară a mișcării 
sportive.

LA OINĂ, 
0 ÎNTRECERE REUȘITĂ 

colaborare perfectă a celor trei 
arbitri care oficiază un joc — 
este o cerință de care federația 
de specialitate va trebui să țină 
seama în viitor.

Trebuie să spunem, în înche
iere, că am asistat în acest an la 
o ediție de ridicat ntvel a „Cu
pei României", calitate ce i-a 
conferit-o și prezența în etapa 
finală a unor echipe noi.

Ion GAVRILESCU

I

i

După aproape 30 de meciuri 
disputate pe parcursul a 3 zile, 
ediția din acest an a „Cupei Ro
mâniei" la oină s-a încheiat cu 
victoria netă a muncitorilor ti
pografi bucureșteni. Echipa Com
binatului Poligrafic București —• 
antrenată de maestrul emerit al 
sportului Costel lancu — a ter
minat și de astă dată neînvinsă 
competiția, arătînd celor prezenți 
la Mangalia Sud că sportul nos
tru național dispune de resurse 
mari de atractivitate cu condiția, 
însă, ca jucătorii, antrenorii, in
structorii să i se dedice cu fi
delitate. Condiție pe care com- 
ponenții formației C.P.B. au înde
plinit-o cu brio. Aceleași apre
cieri se pot face, de altfel, și des
pre celelalte 7 echipe participan
te la etapa finală.

O adevărată revelație a con
stituit-o la actuala ediție echipa 
A. S. Armata Constanța, pentru 
prima oară prezentă printre cele 
mai bune 8 echipe din țară. Ocu
parea de către această formație 
a locului V în clasamentul final, 
precum și situarea ei pe primul 
loc în „Cupa Callatis”. sint me
rite incontestabile. Sint realizări 
împlinite atit prin munca antre
norilor Gh. Sd’cear.ti și Sicolac 
Rafailescu, antrenor emerit, cit 
și a colonelului Luiffi Marteț, 
un pasionat și statornic iubitor 
al oinei. Gloria București și 
C.F.R. Sibiu — alte două echipe 
care au luat parte pentru prima 
oară în acest an la turneul final 
— și-au justificat pe deplin pre
zența în elita oinei.

Cu unele mici excepții, cauzate 
de neatenție la unele situații din 
apropierea fazelor „fierbinți" ale 
jocurilor. în rest se poate spune 
că arbitrajele au fost corespun
zătoare. Totuși, o mai bună co
ordonare a dedziiior, printr-o

Campionatele școlare 
de atletism AȘTEPTAM MAI MULT...

Sîmbătâ și duminică, pe stadionul 
Republicii, s-a desfășurat cea de-a 
25-a ediție a campionatelor republi
cane școlare. Mărturisim că ne-am 
dus «cu sacul* la ediția jubiliară a 
acestei competiții de frumoasă tradi
ție în atletismul românesc. foarte 
aproape ca nivel, bănuiam, cu un 
campionat republican de juniori. 5n- 
trucit aducea la start marea majori
tate a tinerilor noștri performeri.

Dar, deși nu putem afirma că am 
asistat la Un concurs slab, așteptă
rile nu ne-au fost satisfăcute pc 
deplin și aceasta pentru că au lipsit 
performanțele de valoare deosebită 
— nu s-a înregistrat nici un record 
național de juniori — care dau stră
lucire unei întreceri atletice.

Dintre cei ce s-au străduit să asi
gure un nivel acceptabil concursului 
vom menționa pe Bedros JBedrosian, 
învingător la lungime și triplusalt. 
Ibolya Slavik (în mare progres), 
cîștigătoare la 200 și 400 m — acești 
atieți au fost, premlăți pent.ru cele 
mai bune performanțe ale concursu

lui — Viorel Dumitrescu, de aseme
nea dublu campion (100 și 200 m). 
Doina Spînu, revenită la cea mai 
bună valoare a sa. Si consemnăm și 
reapariția în competiție a Nieulinci
l. ungu, precum și ascensiunea Ara
dului în rîndul celor mai bune cen
tre atletice la nivelul juniorilor'din 
țară

REZULTATE TEHNICE : BAIEJI : 
100 m ; V, Dumitrescu (Lie. 5 Con
stanța) 10,7; 200 m ; V. Dumitrescu
21.7. E. Smuda (l-ic. ICM Brașov)
21.7. 400 m I V. Miloiu (L.C.A 
C-lung Muscel) 48,7. 800 ra: E. Adl- 
moaie (Lie. Forestier Tg. Neamț) 
1:52,6; 1 500 m : A. Gyprgv (Gr. șc. 
transport Cluj) 3:54,0. 5 000 m: I. 
Koss (Lie. 1 Baia Mare) 15:17,4. 110 
mg : 1. Mita (L.C.A. C-lung Mus
cel) 15.5. lungime : B. Bedrosian 
(Lie. 39 Buc.) 7.31 m. C Olah (Lie. 
S. Vulcan Be’uș) 7,22 m. triplusalt: 
B. Bedrosian 15 66 m, înălțime : D 
Oprea (Lie. P. Cema Brăila) 2.04 m. 
prăjină ; M. Reaboi (Lie. 8 Iași) 1,20
m. greutate': c. Freda (Lie. 35 Buc.)

15.53 m, disc : C. Cor.dorosi (Lie. 3 
Arad) 45.74. suljțA : I. (Uc.
ind. construcții mașini Reșița) 66.54 
ra. ciocan : N. Blndar (Gr. șc. IOR 
Buc.) 57.4S rn: FETE : IM m : Iudlt 
Csrpkes (Lie. 16 Cluj) 1X4: ZM m : 
Ibolya Slavik (Uc. i. Slavici Arad) 
24.4. Marla Asavei (Lie L Slavici. 
Arad) ?L9. 4M m : I. Slavik 55.1. N1- 
culina magu (L.C.A. C-lung Muscel; 
56.6. Sao m: Elisabeta Bakalar (Lie. 
3 Baia Mare) 2:lt.S. i 3M m ; Geta 
Macoveț (LIc. ind. lemn Arad) 4:3X2. 
Viorica Jitaru (L.C.A. C-lung Mus
cel) 4:34 6. im mg: Mîbaela Stoica 
(Gr. șc. IOR Buc.) 141. Gabriel* 
Tărăngoi (L.C.A. C-lung Muscel) 14-: 
lungime : Doina Spinu (L:-. D. Go 
lescu Pitești) 6.Î1 m. Înălțime : Ma
ria Giurgiu (Lie. 2 Oradea; 1.73 m. 
greutate : Sanda Toma (L C ••
Muscel, 13-5)4 m. (fisc : Mar!ana Nan 
(L.C.A C-lung Muscel* 46.43 m. su
liță : R'dica Dragu (Lie. economic 
Brăila) 52.54 m

VIodimir MORARU

GIMNASTICĂ» NAoire 
MANECI I In sala de gimnastica din 
Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej s-a des 
fâșurat duminica un concurs triunghiular, 
cu participarea echipelor liceelor de gim
nastica din Denver — Colorado (S.U.A.), 
Zawisza Bydgoszcz (Polonia) și, firește, 
din localitate. Un frumos succes a re
purtat Nadia Comâneci, victorioasă la 
individual compus (37,50), precum și io 
trei aparate : sărituri (9,50), paralele 
(9,60), sol (9,60). O evoluție aplauda
ta, a avut și gimnasta americană Deb- 
bye Hill, clasată pe locul II la indivi
dual cu 37,30, și pe primul loc la bîmă 
(9,25). Clasament pe echipe : Liceul
de gimnastica Gh. Gheorghiu-Dej 184,70 
p, Denver 181,10, p. Zawisza 155,75 
NANfiRAI TURNEUL FINAL AL riAnâMbAL CAMPIONATULUI REPU
BLICAN DE JUNIORI a început la sfîr- 
șitul săptâmînii trecute la Hunedoara, 
unde s-au reunit pentru disputarea titlu
lui cele mai bune 6 echipe feminine 
și masculine din țară. Meciurile dispu
tate în primele trei zile oie compe
tiției au fost echilibrate și de un bun 
nivel tehnici impunîndu-se formațiile Sc. 
sportivă Constanța și Șc. sp. nr. 2 Buc. 
la fete, Liceul nr. 4 Timișoara și Șc. 
sportivă p---- •
tele înregistrate în 
ale turneului final : _____ _____
nr. 2 Buc. - Șc. sp. Odorhei 10-6 (8-5), 
L»c. nr. 2 Brașov — Șc. sp. Constanța 
11-14 (5—6), Șc. $p. Hunedoaia — ‘-ic.
nr. 2 lași 9—14 (8—6); Lie. nr. 2 lași
- $c sp. Odorhei 17-7 (6-3), Lie. nr.
2 Brașov - Șc. sp. nr. 2 Bue. 9-8 (4-4), 
Șc. sp. Constanța — Șc. sp. Hunedoara 
14—13 (9—6); Șc. sp. Odorhei — Lie. nr. 
2 Brașov 8-11 (4-5), Lie. nr. 2 lași -
Șc. sp. Constanta 8-9 (5-6) ; Sc. ‘ 3p. 
Hunedoara - Șc. sp. nr. 2 Buc. 7-13 
(2—6); MASCULIN • Șc. sp. nr. 3 Buc.
- Șc. sp. Drăgășani 9-8 (4-4), Lie. nr. 
2 lași - Șc. sn. Brașov 10-11 (6-7), Șc. 
sp. Viitorul Cluj — Liceu} nr. 4 Timi
șoara 11-12 (6-7), Șc sp. Brasov - Sc. 
»p. nr. 3 Buc. 15-13 (6-8), Șc. sp. D.â-

gâșgni - Șc. sp. Viitorul Cluj 23-22 
(10—9), Lie. nr. A Timișoara - Lie. nr. 
2 lași 12-10 (6-6); Șc. sp. Drogâșam 
- Șc. sp Brașov 14—24 (6—18), Lie. nr. 
2 iași - Șc. sp. Viitorul Cluj 16-15 (8-7), 
Șc. sp. nr. 3 Buc. — Lie. nr. 4 Timișoara 
11-14 (6-5).
iNflT ,N CONCURSUL DE VERiFi-

CARE a înotătorilor fruntași 
din. Capitală, desfășurat la sfirșitul sâo- 
tâmînii trecute, s-au înregistrat citeva 
rezultate meritorii pentru actualul stadiu 
de pregătire : M. Slavic 2:02,4 și Z. 
Oprițescu 2:05,6 la 200 m liber; Anca 
Groza 2:29,6 la 200 m delfin: E. Aimer 
2:16,2 la 200 m delfin ; l. Miciăus 60.9 
la 100 m delfin: L. Șoptereanu 2:41,2 
la 200 m bras; Anca Georgescu 1:21,4 
la 100 m bras; & La concursul interna
țional organizat de comitetul olimpic ai 
RD. Germane la sfîrșîtul săptâmînii, ia 
Berljn, vor lua startul și trei înotători 
români : Marian Slavic, Zeno Oprițescu 
șl Camelia Hoțescu.

CAIAC- INCEPiMD DE ASTAZI 
rAKiDF5' piNA V!NE*L la 

Snagov se *or des
fășura campionatele republicane 
de caiac-canoe (individual) la 
care și-ou anunțat participarea 
cei moi buni sportivi din țară. 
Finalele vor avea *oc joi și 
vineri.

ȘCOLILOR PROFESIONALE. In organira- 
rea M.T.Tc. s-e desfășurat campionatul 
școlilor profesionale, la care au partici
pat 28 de echipe. In finală ou evoluat 
formațiile Liceul industriei de marino 
Galați și Școala profesională P.T.C. Ora
dea. Victoria o revenit cu 16—6, rugbyș- 
tilor gâlățeni. care ou cucerit primul 
loc și trtlul de campioană.

TENIS ÎN CAMPIONATELE Dl-
DONARE s-au obținut 

We. IrjniA următoarele rezultate :
Fete : C.S. Arad I - C.S.M. Cluj 6-3, 

C.S. Arad II — C.S.M. Cluj 8—1, Rovine 
Craiova - Școala sportivă Buzău 4—5.

Brașov la băieți, lată rezulta* 
primele trei etape 
FEMININ : Șc. sp.

POS O ETAPA A IV-A a campio-
. ULU natului național (seria B) 
s au înregistrat următoarele rezultate : 
Unirea Arad - Crișul Oradea 4-5 (1-1, 
0—0, 2—1, 1—3); Mureșul Tg. Mureș -
Progresul Oradea 1—1 (0-0, 1-0, 0-1,
0-0) ; Petrolul Ploiești 
(0-2. 1-0, 0-1, 0-0).
1. Crișul
2 I.E.F.S.
3. Unirea
A. Petrolul
5. Progresul
6. Muresui

- I.E F.S. 1-3

4 4 0 0 29- 3 8
4 4 0 0 24- 6 S 
4202 19-22 4 
4103 16-19 2
4 0 1 3 6-14 1 
4 0 1 3 6-34 1

1. C.S. Arad 1 6 5 1 44:10 11
2. C.S. Arad II 6 5 1 41:13 11
3. Progresul Buc. 6 5 1 32:22 11
4. C.S.M. Cluj 7 3 4 30:33 10
5. Spariac Buc. 725 28:35 9
6. Șc. sp. Buzău 4 3 1 16:20 7
7. Rovine Craiova 6 1 5 17:37 7
8. Politehnica Buc. 606 8:46 6

Băieți : Politehnica București — Co-

pi IfiRV CAMPIONATUL DIVIZIEI A. 
HUUpY întrecerile din cadrul diviziei 
A de rugby continuă miercuri cu parti
dele etapei a XXIIi-a. lată programul. 
Dinamo - Grivița Roșie (teren Dinamo, 
ora 17), Agronomia Cluj — Farul Con
stanța, Sportul studențesc — Universi
tatea Timișoara (teren Complex Tei, ora 
17), Chimia Năvodari — Politehnica lași, 
Rulmentul Birlad — C.S.M. Sibiu, Gloria 
- Vulcan (teren Gloria, ora 17), Stiinia 
Petroșani - Steaua. • CAMPIONATUL

merțul Tg. Mureș . ___
București — Comerțul Tg. Mureș 
Progresul București — -
Voința București - _ ...
10—7, Constructorul Hunedoara 
Cluj 3—14, 
r;a 
' 1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Universitatea 
12-5.Buzău

C.S.M. Cluj
Voința
Univ. Craiova 
Progresul Buc.
Comerțul Tg. Mureș 
C.S.M. lași 
Locomotiva Buc. 
Politehnica Buc, 
Gloria Buzău 
Constr. Hunedoara

Buc.

7-10, Locomotiva 
■ z 8-9. 

- C.S.M. lași 14-3, 
Politehnica București 

C.S.M. 
Craiova — Glc-

8
9
8
7
9
8
8
8
7
8

2
1
6
5
5
6
4
7

75:61 
92:27 
56:97 
65:72 
61 :75 
52:84 
48:71 
45:91

U 
13 
12
11
11 
io
9
9

PRAGA, 10 (prin telex). — în
trecerile celei de a doua reuniuni 
a regatei internaționale de cano
taj feminin s-au desfășurat pe un 
timp nefavorabil (ploaie și vînt 
puternic). Dintre ambarcațiile ro
mânești. doar două au reușit să 
ajungă în finale. Este vorba de 
echipajul 4 + 1 rame și 8 + 1. La 
simplu, Rodica Has a concurat 
slab, sosind pe ultimul loc în se
rie, iar ia 4 + 1 vîsle, fetele au 
prins un „rac“, au oprit barca pen
tru cîteva zecimi, ratînd califica
rea în disputa decisivă.

Am așteptat cu mult interes fi
nala la 4 + 1 rame. Ecaterina 
Trancioveanu, Marioara Stoian, 
Mariana Nimu, Viorica Lineara și 
Elena Giurcă au depus serioase 
eforturi, dar nu au putut ocupa 
decit locul IV cu 3:26,7, după e- 
chipajele Poloniei 3:17,9, Einheit

Dresda 
3:24,6. 
a avut două ctuso 
cînd barca noastră 
poziție fruntașă, a 
cursa după 4!» m 
nire a ambarcatiun 
mane și Cehoslovac 
rarea defecțiunEcr 
start. De data ac 
fost lentă și a ofei 
cesul sportivelor c 
mană (3:15,0) în f: 
din Polonia (32 
(3:25,4) și Ceboslov 
chipajul țării poasl 
tuit din Adriana 
Stoica, Rodica H 
Nimu, Carmen Coi 
caterina 
Stoian, 
Giurcă.

3:22* și 
Finala schil

Tranciovc 
Viorica Li

Horia AL

CITEVA REZULTATE DE CERTĂ VALC
(Urmare din pag. 1)

nelia Popa au obținut duminică
— la București și. respectiv. So
fia — 1,33 m, iar 6ăptămîna tre
cută Roxana V ui eseu iși ridicase 
recordul personal la 1,82 m. Așa
dar. un cvartet de mare talent 
și potențial, capabil să aspire, in 
corpore. la performante de mare 
răsunet international, la aducerea
— prin șefa de promoție — a 
recordului lumii în România, adică 
in tara care l-a mai deținut timp 
de 15 ani. Concursul de duminică 
a profilat,
două noi titulare 
săritură in 
fănescu și 
ceste două 
progres, de
tul, majorindu-și recordurile per
sonale și micșorînd speranțele 
contracandidatelor. Cu 6,50 m și 
6,40 m. cele două săritoare s-au 
înscris printre cele mai bune din 
lume in acest sezon. îndeplinin- 
du-și haremurile A.E.A. pentru 
„europenele1* de la Roma. Valeria 
Ștefănescu l-a realizat chiar și ne 
cel (mai pretențios) al F.R.A. (3,50 
m). De altfel, ea este singura din
tre atletele noastre care deține 
standardul de participare la două 
probe : săritura în lungime 
mg. La această din urmă 
Valeria a debutat în acest 
un 12,9 s foarte valoros și 
rator de mari speranțe. După ac
cidentul de anul trecut, hurdlera 
medaliată cu argint la J.O. a avut 
emoții pentru acest prim start. 
Ea ne mărturisea că — Drenarînd 
in pripă (in ultima săptămină)
— participarea la garduri nu-și 
dădea seama de posibilitățile reale. 
Acum este edificată și cursele ur
mătoare (la 23 iunie, la București, 
probabil in compania recordmanei 
mondiale Aneîie Erhardt) vor 
proba marile sale resurse.

Cursa de 1 500 m ne-a produs
— și ea — o mare satisfacție. 
Natalia Andrei, după un început 
de sezon mai puțin convingător, 
s-a aflat duminică in plenitudinea 
forțelor și a dominat ‘această în
trecere in care a avut de înfrun
tat adversare puternice. Natalia 
Andrei și Ileana Silaț —- care a 
secundat-o cu brio — au asigurat 
un valoros dublu succes in a- 
ceasiă grea probă. In sfir.șit, să 
nu uităm că deși Diesel. Wester- 
mann a fost la start, discul ne-a 
adus o dublă victorie prețioasă ca 
punctaj și valoare a rejultatetor, 
grație Argentinei Menis 'și Olim
piei Cataramă.

Leau. Bădescu, Diaconluc și — 
mai ales Șuman (care, in ultimul 
schimb, a susținut o pasionantă 
confruntare cu Hildegard Falck, 
învingind-o spectaculos, deși se 
afla la a treia cursă, iar adver
sara sa la prima) au cucerit o 
nesperată victorie la 4 X 400 m 
care a detașat net reprezentativa 
României în dificilă sa confrun
tare cu reprezentativele oaspete.

N-ar trebui să omitem nici com
portarea bună a Valentihet Ciol- 
tan — la aruncarea greutății, a

cu multă pregnanță, 
în proba de 

lungime : Valeria $te- 
Dorina Cătineanu. A- 
a tie te sint în evident 
la un concurs la al-

Evei Zorgo și a colegei sale Ioana 
Stancu-Pecec — la suliță, a Vio- 
ricăi Enescu (13,4 la 100 mg), gra
ție căreia activul echipei noastre 
s-a mărit. După cum n-ar trebui 
să omitem comportarea sub orice 
critică a sprinterelor noastre, ge
nerată de lipsa lor de valoare.

Peste toate aceste considerente 
să subliniem din nou omogenita
tea la care a ajuns reprezentativa 
feminină de atletism a României 
și, mai ales, perspectivele 
se deschid în acest sezon 
următoarele.

• în intîlnirea de pentatlon 
— Franța — România victoria 
venit reprezentativei feminine 
ceze cu 12410 p. urmată de
11517 p șl România 11169 p. Concursul 
a fost cîștigat de atleta franceză De* 
bourse cu 4330 p. Prima dintre con
curentele noastre. Coculeana Bucă- 
taru. s-a clasat a șasea cu 3873 p.

• Sîmbătâ și duminică, în R. F 
Germania, are loc triunghiularul

masculin. România 
R.F. Germania. iar 
Capitale, este progt 
minin România — 
Germană.

CC i 
și în

Italia 
a re- 
fran- 
Italia

★

SOFIA 10 (Agerpr 
zi a concursului in 
Sofia, pentru premii 
dej", atleții români 
vlngâtorl în două 
Popa a cîștigat săr 
cu rezultatul de 1.33 
masculină de săriți 
victoria a revenit 
daclie cu 7,86 m, u 
zul Tomes și magi 
ambii cu 7,77 m. B 
dialâ Faina Melnik 
zat în proba de a 
performanța de 68,<

Alte rezultate : n 
Benett, (Italia) — 
duri : Balatti (Itaii; 
carea discului : Vei 
61,70 m; aruncarea 
lig (R.D. Germană) 
nin : 8oo m: Citire 
2:03,8.

ra

„INTERNAȚIONALELE'* I
(Urmare din pag. 1)

Si 100 
proba 

an cu 
gene-

locurile 
cu cîte 
cu 295 
cu 293 
destul de strînsă 
primilor 23 de coneurenți face ca 
lupta care se va da astăzi să 
atingă momente de o intensitate 
mare, ceea ce va contribui, fără 
îndoială, la sporirea considerabilă 
a interesului pentru cucerirea în- 
tiietâții.

Alături de acest cap de afiș din 
programul de azi figurează șl 
proba maraton, cea de la armă 
liberă calibru redus la trei poziții, 
ca și confruntările de la armele 
de vînătoare — talere aruncate 
din șanț (se încheie marți) și din 
turn (care își va desemna ciști- 
gătorul mierctiri). Tot atunci se 
vor desfășura și competițiile la 
pușcă standard (seniori, senioare 
și juniori) și pistol standard fe
mei. Așadar, un adevărat festi
val al tirului internațional.

Rezultate tehnice, pistol cu aer 
comprimat (40 cliabolouri), femei (16 
concurente) : 1. Evelyne Manclion
(Franța) 377 p — campioană inter
națională a României, 2. Anișoara 
Mate, (România) 370 p, 3. Janet 
Rayment (M. Britanie) 363 p. 4. Jo- 
siane Bartheîemy (Franța) 368 p, 5. 
Hana Mahelska (Cehoslovacia) 236 
p. 6. Bendrizze Hykova (Cehoslova
cia) 365 p, bărbați ; 1. V. Stolipin 
(U.R.S.S.) — 
slovacia) 
slovacia) 
(U.R.S.S.) 
lonia) 333 
cia) 381 p ; talere 
juniori (7)-15o 
(R.D.G.) 142 t ■ 
reluj premiu 
(R.D.G.) 141 t, 
134 t. seniori 
150 t) : 1. A. I

6—9 sint patru sportivi 
296 p, urmați de alti patru 
p, șase cu 294 p și nouă 

Această departajare 
în clasamentul

P-

bărbați ; 1.
387 p, 2. I. Nemethy (Ceho-

385 p. 3.
385 p.
385 p, 5.
P, 6. V.

'v. Hyka (Ceha- 
4. S. Stolarciuk 
J. Zapedzki (Po- 
Hurt (Cehoslova- 
lansate clin șanț, 

Tuschy 
al „Ma- 
N. Hess 
(R.D.G.) 
manșe :

i t : 1. D.
— cîștigător 
Carpațx", 2.
3. W. Franz
(după două . ,

Smelczinski (Polonia) 
140 t, 2. I. Koblinski (Polonia) 138 t, 
3. Șt. Popovici (România) 137 t. 4. G. 
Strouhal (Polonia) 135 t, 5. V. Ar-

Turneul internațional de lupte libere de la Hunedoara

JUNIORII ROMANI S-AU COMPORTAT NESATISFACATOR
La Hunedoara a avut loc. stmbâtă 

și duminică, un important turneu in
ternațional de lupte libere, rezervat 
juniorilor, care n-au depășit vîrsta 
de 18 ani. Competiția — apreciată ca 
principal test pentru „Cupa Priete
nia" (2—14 iulie) — a reunit sportivi 
din Bulgaria, Iugoslavia. Polonia, Un
garia și România. Firesc, antrenorii 
români au prezentat un lot mai mare 
(26 de coneurenți), pentru a avea o 
arie de selecție mal mare Dar. 
spre regretul nostru, trebuie să spu
nem că numeroșii juniori ce ne-au 
reprezentat la aceste confruntări au 
luptat sub orice critică. Sint pe de
plin edificatoare, credem, cîteva ci
fre : în primul tur. nil mal puțin de 
18 sportivi ro-mâni au fost învinși 
ia puncte sau prin fug. iar in turu
rile n și III — 13 diptrp ci au fost 
eliminați, totalizînd 6 săli mal multe 
puncte de penalizare ! Apoi, faptul 
că nici un reprezentant al țării noas
tre n-a reușit să se claseze, in fi
nal, pe primul loc la vreuna din cele 
10 categorii de greutate ne îndrep
tățește să privim cu justificată în
grijorare participarea echipai române 
„âSn.ilate...assuuia, .wSwaa, .

Aproape toți juniorii noștri s-au pre
zentat pe saltelele de concurs fără 
nici un orizont, lipsiți de inițiativă, 
incapabili să evite tușul atunci cînd 
s-au aflat în poziții .mal dificile, 
fiind depășiți cu ușurință de lup
tătorii oaspeți. Antrenorii lor de la 
cluburi și asociații poartă — după 
opinia noastră — Întreaga responsa
bilitate. Aceștia s-au' mulțumit eu 
faptul că elevii lor au obținut me
dalii la finalele republicane, pe care 
le-au raportat, probabil, cu surle și 
trîmbițe, după care i-au „uitat" pe 
juniorii în cauză, lăsînd pregătirea 
lor doar pe seama lotului. Or, cum 
se obișnuiește, lotul de juniori se 
formează cu puține zile înaintea 
unor competiții internaționale și. de
sigur, în intervalul ■ respectiv nu se 
pot suplini marile lacune în pregă
tirea lor efectuată la secții. Sperăm 
că biroul federal va analiza — așa 
cum a făcut-o de fiecare dată — 
comportarea' total nesatisfăcătoare a 
juniorilor de lupte libere la acest 
turneu șl va lua măsurile ce se im
pun.

Costin CHIRIAC

denel (România s 
nescu (România) 
calibru redus 6e 
Krilov (U.R.S.S .)

î: 
13 
t

5 
internațional al Ro 
tor al cupei duliei
2. W. Frescur-. (IU 
Mitrofanov (UJUS-i 
Degado (Cuba SJ5 
(Bomâniai ăSs p. S. 
mânia) 595 p; poș 
culcat juniori 1 : 
mânia) 509 — c*n>i 
al României. 2. Z.
537 p, 3. Gh. Bart 
p, femei (37) : 1.
(R.D.G.) 594 p. ea
țională a Rotnăslei 
lcowska (Polon-a; 
Rolinska (Poloeaal 
Dingu (Albania 5M 
goslavla) 591 p. •. 
(România 590 p : s
— manșa I : 75 t : 
(România) 74 t. X. 1 
73 t, 3. R. Cassdll 
V. Danek (Poloe a) 
iov (U.R.S.S) r: 
(România) 72 • je 
Korge (R.D.G., 7: 
(R.D.G.) 69 t. X C 
nia) 69 t • pistol v 
I : 3o I) : 1. A. 1 
299 p, 2. M. Bowi
3. M. Zubko HJ 
Stan (România; 
mânia) 297 p. S—i. 
hoslovscla). i. Tr.; 
Zapedzki și Ha:—r..
— toți cu cite 8S
1. L. Dobay (C.-.gs 
Erin (Cuba) SS4 p.
mânia) 291 p. Dcc 
înscrierilor la p«st 
s-au produs ci'-: -s 
care șl aceea a n 
rului Laurențiu Hi 
gorlet respective pe 
tul definitiv a; ț- 
rul : 1. L. Pop |B 
campion interna, o
2. E. Ciulea 
Vinț (România'

Programul izi 
talere aruncate z - 
tima manșă de S* 
a n-a ; 75 t). 
redus 3x4D f.
tima manșă de 
tima zi a întrece-r.. 
pistol standard f..~ 
mare, ora 3.30 : j>u. 
f. seniori, skee- ' 
50 t), ora 11,15 : - - 
f senioare și junk? 
vitatea de pre.-.

Cu prilejul 
pionatului mond.il 
va desfășura în z-z 
1 iulie, a.c. în R_F. 
nistrația de sta: 
ganizează un cooci 
Pronosport cu ce Le : 
ciur! din grupele 
Concursul se va - 
ca un concurs Pcf 
cu următoarele prei 
buletinelor se 
taxi ; programe; 
de numai jocur-. 
între 13 și 23 
țațele complete vor 
nicate abia după d 
lor partide din rru 
cîștigurilor se v> 
29 iunie a.c.: 2
plimentar. pârtie -- 
gratuit biletele 5.: - 
gramul concursă .: 
nosport : I : I zz ~ 
(13 iunie); H : 
nia (14 i^Linie):i rga» -

pent.ru
mond.il


Șl ASOCIAȚIILOR
CU ECHIPE'

ÎN DIVIZIILE

indulgentă, toleranță sau

fel, s-a ajuns la situația ca.

DOUA INTERESANTE PARTIDE

PARTICIPANT!...

16. Locomotiva Adjud

Bră-

B

(15 iun io) 
(18 iunie);

(19 iunie);
(19 iunie): 
(22 iunie);

Dorqci '■
- .Danii-

Cîm.pu- 
Iași 1—a 
Victoria-'

Ieri a avut loc, la sediul F.R.F., 
importantă consfătuire, organi

se C.N.E.F.S. și Federația

că mai sînt încă multe 
îndreptat în fotbal, atit 
muncii de instruire, cit 
al educației, al disci-

17.30, Selecționata națională a forțe
lor armate din Grecia. Partida va 
fi condusă de arbitrul bulgar Pelar 
Nikolov.

3. 
pe 

22 p 
16 p

SERIA A lll-a
Cîmpina — Comerțul

PRONOEXPRES
1974
2 : 1 variantă

varianta 10®/« a25% a 37.491 lei și 
14.996 lei ; cat. 3 : 
cat. 4 : 57,40 a 914 
a 609 lei; cat. 6 : 
REPORT CATEGORIA

CONSFĂTUIREA
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WORT INFORMEAZĂ PE

4
I

landa 
a iunie, 

#- meciul

INTERNAȚIONALE IN CAPITALĂ
• AZI : SELECȚIONATA „B" A ROMÂNIEI - „25 APRILIE" (R.P.D. 

COREEANĂ) • MÎINE: STEAUA - SELECȚIONATA NAȚIONALA A 
FORȚELOR ARMATE DIN GRECIA

inos.ovaciei 
r de 84-1 
în primul, 
afla într-o

ii au 
îru o 
R. D.
După

oprit 
cioc-
Ger- 

repa- 
dat un nou

'-L. cursa a 
L-. final suc
it D. Ger- 
cLnotoarelor • 

România 
-a (3:26.7). E- .

a fost alcă-
Florica I 

Mariana , 
nes cu, E- | 
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PENTRU DISCIPLINĂ Șl SPORTIVITATE!
plinei. în mod special, s-a insistat 
asupra măsurilor impuse de ulti
mele două etape ale acestui fier
binte final de campionat, mai ales 
in urma recentelor cazuri de la 
Pitești (unde s-a înregistrat o în
cercare de influențare a rezulta
tului prin mijloace ilicite) și Ba
cău (unde s-au petrecut acte huli
ganice cu totul reprobabile, incom
patibile cu morala sportivă). S-a 
arătat, între altele, că eforturile 
pentru educarea sportivilor fotba
liști n-au dat peste tot rezultatele 
dorite, că în activitatea jucătorilor 
în teren, la antrenamente și me
ciuri, ca și în viața lor extraspor- 
tivă, persistă încă lipsuri serioase, 
pentru eradicarea cărora nici con
ducătorii de cluburi sau secții, nici 
antrenorii n-au știut să intervină 
cu energie, manifestînd — dimpo
trivă ' ?
chiar o pasivitate primejdioasă. în 
acest 
pînă la această oră, în Divizia A 
și campionatul de tineret-rezerve 
să înregistrăm un număr de 354 
de jucători sancționați cu aproxi
mativ 700 de cartonașe galbene și 
roșii, precum și cifra de 141 de e- 
tape de suspendare ! Aceste con
statări neplăcute arată că în clu
buri și asociații nu s-a desfășurat 
o muncă de educație temeinică, e- 
ficient-ă, ceea ce ridică semne de 
întrebare asupra însuși modului 
cum activiștii respectivi — și, în 
primul rînd. antrenorii — înțeleg 
să-și. facă datoria. De altfel, re
centele cazuri de grave abateri de 
la normele sportivității și ale e- 
ticii și echității socialiste. în care 
au fost implicați nu numai jucă-

O
zată de C.N.E.F.S. 
română de fotbal, cu președinții 
cluburilor și asociațiilor sportive 
care au secții de fotbal partici
pante la Divizia A, precum și ai 
unor cluburi și asociații divizio
nare B. La consfătuire au luat 
parte tov. general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., Tudor Vasile vicepre
ședinte al F.R.F., activiști ai fe
derației, reprezentanți ai presei.

Scopul acestei consfătuiri a fost 
acela de a se dezbate o serie de 
aspecte negative apărute în ultima 
vreme în activitatea fotbalistică di
vizionară A și B, de a se arăta 
ce trebuie întreprins, atît la ni
velul federației, cit și al clubu
rilor, pentru curmarea acestor stări 
de fapt, de a se sublinia marile 
și directele responsabilități ale ca
drelor de conducere din cluburi și 
secții pe linia cit mai bunei des
fășurări a procesului de instruire 
și educație, a însăși normalei desfă
șurări a competiției.

Prczentînd o amplă analiză a 
situației actuale din fotbalul nos
tru. în lumina sarcinilor ce revin 
activiștilor din această ramură 
sportivă pe linia transpunerii în 
viață a Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și spor
tului, tov. general lt. Marin Drag- 
nea a relevat o serie de realizări 
obținute în acest domeniu, subli
niind însă 
lucruri de 
pe planul 
și pe cel

Azi și mîine. stadioanele „23 Au- 
gust“ și Steaua din Capitală vor 
găzdui două interesante partide in
ternaționale de fotbal, care prile
juiesc apariția unor fotbaliști din 
R.P.D. Coreeană și Grecia.

Astfel, astăzi, de la ora 17.30, pe 
stadionul „23 August", reprezenta
tiva „B“ a țării noastre, va înlîlni 
într-un meci amical echipa „25 Apri- 
lie“ din R.P.D. Coreeană. înființată 
în 1972, echipa oaspe și-a trecut 
imediat în palmares (campionatul 
1973) titlul de campioană, într-o gru
pă A cu 16 formații angrenate în în
trecere. Participantă la numeroase 
turnee peste hotare, echipa coreeană 
se mîndrește cu cîteva rezultate bu
ne. cele mai prestigioase fiind soco
tite victoriile cu 1—0 și 4—0, în de
plasare. în compania reprezentativei 
Japoniei. lată lotul deplasat de an
trenorii Li Han Bok și Pak Du Ik ; 
Li Cian Mion, Cin In Cej ( *' '
An Kil Van, Hon De Hoa, 
Gil, Kan Pon Cil. Im Ki

' Pion Pil (fundași): An Se ' 
Gion Min. Pak Ci on Hun, 1 
Nani (mijlocași); Ma Cion U, Ian 
Son Guk, Mun Don Cian, Han Son 
Nan. Cia Cion Sok (înaintași). Cîte
va caracteristic, în cifre. Vîrsta me
die : 24 ani; înălțime medie : 1.72 m; 
greutate medie : 70 kg. Golgeterul 
formației : Han Son Nan.

Antrenorul Cornel Drăgușin 
ne pentru această întîlnire 
tînăr, de perspectivă. Iată 
noastră probabilă ; Jivan — 
chi. Cazan, FI. Marin. 
— Boloni, Ghcrghelt — 
Mulțescu, MărculcscUj "

Arbitrii întîlnirii : N. Petriccanu 
(la centru), Gh. Micloș și M. Cîțu.

★
Cel de al doilea meci internațional 

al săptămînii programat în Capitală 
Va avea loc mîine, miercuri: echipa 
clubului Steaua va întîlni pe stadio
nul propriu, cu începere de la ora

tari, ci și unele persoane care ar 
fi trebuit să fie exemple pentru 
sportivi, dovedesc că în fotbal mai 
sînt multe de făcut chiar în ceea 
ce privește așa-numita „educare 
a educatorilor", buna cunoaștere a 
capacității și profilului moral aJ 
unor cadre de conducere din uni
tățile sportive.

în cadrul consfătuirii s-a discu
tat și în legătură cu necesitatea ca 
însăși F.R.F., comisiile sale, să fie 
consecvente, să aplice propriile re
glementări și dispoziții de tot fe
lul, cu exigentă și cu același cîn- 
tar, fără a face „rabat" unora sau 
altora, după niște criterii inter
pretabile. needucative. în legătură 
cu .antrenorii unor echipe divizio
nare, s-a menționat că, în unele 
cazuri, ei înșiși au fost exemple 
negative de comportare, atitudine,- 
limbaj. Un loc important în discu
ții l-au ocupat și arbitrii, arătîn- 
du-se că — indiferent de unele 
greșeli ale lor și pe care F.R.F. 
le analizează — este profund dău
nătoare tendința unor jucători de 
„a-și face singuri dreptate pe te
ren", ceea ce poate da naștere 
unor incidente grave. în mod spe
cial. s-a atras atentia președinți
lor de cluburi că sînt direct răs
punzători de 
mosfere de 
sportivitate, 
plină, atit în 
trenorii și jucătorii, cit și publi
cul spectator local sau grupurile 
de suporteri care se deplasează în 
diferite orașe pentru a-și susține 
echipa favorită.

S-a recomandat eliminarea unor 
elemente corupte, dubioase, din ac
tivul cluburilor sau care roiesc în 
jurul echipelor, scoaterea din lot 
a unor jucători înrăiti în abateri 
disciplinare, atentie maximă în a- 
legerea antrenorilor, revizuirea ati
tudinii față de arbitri etc. De 
asemenea. în această săptămină, 
s-a dat sarcina ca aspectele ne
gative apărute în ultima vreme 
să fie prelucrate cu jucătorii.

în încheiere, o serie de pre
ședinți de cluburi au luat cuvîntul, 
angajîndu-se să depună toate e- 
forturile pentru ca finalul de cam
pionat să se desfășoare în condi
țiile cele mai bune.

instaurarea unei at- 
muncă serioasă, de 
de ordine și disci- 
ceea ce privește an

Marele meci“ Universi
tatea Craiova — Di- 
- - namo continuă !

Așa cum se anticipa în acest 
colț de pagină — fără să se bă
nuiască paranteza de la Bacău— 
Universitatea Craiova iși păs
trează șansele, cu atit mai mult 
cu cit mai sînt doar 180 de mi
nute de joc.

Așa cum era de presupus fși 
cum s-a scris, de altfel), Uni
versitatea Craiova mai are in 
față un obstacol sonor — Stea
ua. în funcție de acest rezultat, 
coroborat și cu cel al dinamo- 
viștilor, la Petroșani, jocul din 
ultima etapă, cu Petrolul, la 
Ploiești, poate fi, la rindul său, 
un supraobstacol decisiv sau un 
simplu meci de program, fără 
prea multă însemnătate pentru 
actualul lider.

în toate aceste calcule, ne
prevăzutul îl constituie Steaua. 
Dacă la startul returului Steaua 
putea să însemne un obstacol 
real, prin valoarea sa de atunci 
și mai ales prin acumulările 
previzibile in entuziasmul nu
meroșilor săi suporteri, astăzi 
echipa lui Marcel Răducanu 
este doar o sumă de elanuri 
individuale care se perpelesc 
la focul începuturilor de meci 
(așa cum s-a întimplat în atitea 
rînduri) sau care se aprind în 
final, așa cum s-a întimplat in 
jocul cu Jiul, cînd, în ultimele 
20 de minute. Steaua a renun
țat Ia partitura sa rigidă și a 
dat frîu liber jucătorilor săi, 
care au renunțat la rolul de 
umbre șl au adoptat rolul de 
soliști. Facem această precizare 
cu convingerea că Steaua, deși 
într-un final de retur prea pu
țin productiv, are un potențial 
în continuare remarcabil, capa
bil, să se declanșeze printr-o 
Inteligentă răsucire de buton. 
Steaua, cu elanurile si ambițiile 
regăsite, ar putea da meciului 
de la Craiova ambianța unui 
mare derby, chiar dacă liderul 
păstrează, în continuare, prima 
șansă.

Indiferent de deznodă- 
mîntul duelului Univer
sitatea Craiova — Dina
mo, duel care a întremat 

acest retur printr-o palpitantă 
cursă de urmărire, inițiată de 
acest admirabil fotbalist care 
se numește Mircea Lucescu, e 
momentul să atragem atenția a- 
supra unei performanțe cu totul 
remarcabile — este vorba de as
censiunea Steagului roșu. Pozi
ția pe podium a formației lui 
Proca este cu atit mai prețioasă 
cu cit ea a fost realizată în pli
nă campanie de întinerire a 
„stegarilor". Este adevărat, 
Steagul roșu a obținut cu ani 
în urmă un frumos loc doi, dar 
poziția actuală este incompara
bil mai spectaculoasă, ea fiind 
realizată de un team... anonim, 
în timp ce locul doi de care a- 
minteam fusese cucerit cu a- 
portul unui atac de internațio
nali alcătuit din Hașoti, Fu.su- 
lan, Seredai, Meszaros și David.

Foarte pasionantă, în con
tinuare, bătălia pentru e- 
vitarea retrogradării. în 
momentul de față, ecu

ația este aparent simplă — o 
singură echipă din patru se sal
vează — dar e atit de greu de 
dat numele acestei echipe, in
cit se poate spune că fiecare 
păstrează cite 25 la sută din 
șanse. Și pentru că a venit vor
ba despre asprimea luptei 
pentru evitarea retrogradării, 
fie-ne permisă o sugestie. Este 
vorba despre repunerea în dis
cuție, pentru campionatul 1971/ 
75, a barajului pentru promo
varea în A. Știm foarte bine 
că există argumente pro și con
tra, dar, în momentul de față, 
ni se pare de cea mai mare im
portanță scăderea tensiunii fi
nale în desfășurarea unui cam
pionat, prin eliminarea atmo
sferei „fără drept de apel", ge
neratoare de atitea surprize 
nedorite.
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BARAJELE JUNIORILOR. Duminică s-au 
disputat meciurile tur ale barajului din
tre echipele clasate pe locul secund in 
seriile campionatului republican de ju
niori,' încheiate cu următoarele rezultate: 
5c. sp. Tecuci - Rapid București 1-2, 
Petrolul Ploiești — Universitatea Craiova 
2-2, C.F.R. Timișoara - „U“ Cluj 0-3 
și Steagul roșu Brașov — Corvinul Hu
nedoara 1—1. Returul este programat 
pentru mîine, de la oro 11 — cu ex
cepția partidei de la Cluj, care va 
avea loc la ora 12.45 - pe terenul echi
pelor care au jucat în deplasare, lată 
și meciurile, în urma disputării cărora 
vor fi desemnate si cele patru echipe 
campioane de județ ce se vor alinia 
la startul turneului final al campiona
tului : Rulmentul II Bîrlad — Pescărușul 
Brăila (ia Galați)* $c. sp. nr. 2 Buca*

rești - Petrolul îl Ploiești (stadionul 
Giulești), Unirea Tricolor Dăbuleni -
Victoria Chifineu Criș (Ia Drobeta Tr 
Severin) și Liceul industrial Cugir —
Torpedo Tohan (la Sighișoara). Partidele 
se vor disputa de la ora 17.30. cu 
cepția celei " “
la ora 16.30.

din

din

ex*
București, programata

★
viațo, dUpâ o lungă 
, maestrul emerit al

A încetat 
șl grea suferința, 
sportului Gheorghe Bâcuț I, de 29 de 
ori selecționat in prima reprezentativă 
de Fotbal a țârii, fost component al for
mațiilor de primo divizie. I.C. Oradea, 
U.T.A. și Dinamo București.

Gheorghe Bâcuț lasâ o neștearso amin
tire în rîndurile iubitorilor fotbalului, ale 
foștilor coechipieri de club și de echi
pa națională, în Inimile tuturor celor 
care l-au cunoscut.

DIVIZIA C-ETAPA A XXV HI-a RELONUL SAVIN EȘTI, UNIREA FOCȘANI
Șl CHIMIA BRAILA, VIRTUAL PROMOVATE IN DIVIZIA B

(portari) ;
Kim Mu
Sun. An 
Un, Kim 
Han Sun 

i U,

propu- 
un lot 
echipa 
Poraț- 

Ha j nai 
Atodiresei, 

, Crișan.
N. “ ’ *

; V : Scoția — 
VI : Bulgaria —
VII : Argentina 
vni : Australia 
IX : B.D.G. — 
: Scoția — Iugo- 
: Olanda — Bul- 
: Suedia — Uru- 

: : Polonia — Ita-

Uruguay 
Brazilia 
Uruguay
— Italia
— Chile 
R.F.G. (22 iunie); X 
slavia (22 iunie); XI 
garia (23 iunie); XII 
guay (23 iunie); XIII 
lia (2.3 iunie).
C1ȘTIGURILE TRAGERI! 

DIN 5 IUNIE 
EXTRAGEREA I : Cot.

1
22,65 a 2.317 lai ; 
lei ; cot. 5 : 86.25 
4171.20 o 40 lei.
1 : 165.767 lei

EXTRAGEREA o l|-o : Cat. B : 4,05
variante a 15.344 lei ; cat. C : 34.25 
a 1.814 lei ; cat. D : 1701,10 a 60 lei ; 
cat. E: 116,30 a 200 lei : cat. F. 2587.70 
a 40 lei. REPORT CATEGORIA A : 04.751 
lei.

Ciștigul de categoria 2 (25%) a reve
nit oarticipontului AUREL MOISA din

SERIA I
C. S. Botoșani — Minerul Gura 

Humorului 1—1 (1—1), Nicolina Iași 
-r- Sportul muncitoresc Suceava 1—1 
(Qr-r0h Metalul Rădăuți — Construc
torul- Botoșani 1—0 (1—0). Construc
torul lași — Dorna Vatra 
2—1 '-(2—0), Avîntul Frasin - 
biana Roman 0—0, A.S.A. 
lung „Moldovenesc — Unirea 
(1—0), Foresta Fălticeni — 
PTT.R Botoșani 3—0 (3—0).

Pe primele locuri în 
1. FORESTA FĂLTICENI 
averaj 51—18), 2. A.S.A. 
35 p (46—19), 3. Unirea 

pe ultimele :

clasament : 
38 p (gol- 
Ctmpulung 
Iași 35 P 

(39—18)... pe ultimele : 13. Avîntul 
Frasin 2» p (27—10), 14, Constructo
rul Botoșani 20 p (34—41), 15. Vic
toria P.T.T.K. Botoșani 17 p (29—62).

SERIA A II a
eoȚistriictorul Gh. Gheorghiu-Dej 

— Cimentul Bicaz 2—1 (0—1), Fo
resta Gugești — Bradul Roznov 3—0 
(0—0^ LetGa Bacău — Trotușul Gh. 
Gheorghiu-Dej 3—3 (1—1), Construc
torul Vâslui — Oituz Tg. Ocna 1—0 
(1—0)’,“ Rulmentul. Bîrlad — Energia 
Gh. .,GAeorghiu-Dej 2—2 (2—1), Mi
nerul .Cornănești — Hușana Huși 3—1 
(2—0), feel.onul Săvinești — Locomo
tiva Adjud 8—1 (3—0), Textila
BuhuȘi — U.R.A. Te-cuci 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : RELONUL SA- 
VINEȘTI 40 p (65—19), 2. Trotușul 
G11. Gheorghiu-Dej 34 p (36—22), 
U.R.A. Tecuci 31 p (38—28)... 
ultimele : 15. Fores hi Gugești 
(34—41), 
(18—64).

Poiana
ila 2—0 (1—0), Luceafărul Focșani — 
Chimia Buzău 0—1 (0—1), Carpați
Nehoiu —.I.R.A. Cîmpina 1—1 (0—1), 
Chimia Brazi — Carpați Sinaia 2—1 
(0—0), Prahova Ploiești — Petrolis
tul Boldiți 1—2 (1—1), Petrolul 
Berea — JZictoria Florești 2—1 (1—0),. 
Olimpia Km. Sărat — Avîntul Mîne- 

.ciu 4—0 (3—0). Portul Brăila — Uni
rea Focșani 3—3 (1—3).

Pe primele locuri : 1. UNIREA
FOCȘANI 42 p (67—30), 2. Poiană 
Cîmpina Ș7 p (51—24), 3. I.R.A. Cîm- 
pina 32 p (42—22)... pe ultimele î 
15. Comerțul Brăâla 20 p (21—47), 16. 
Carpați Nehoiu 18 p (32—60).

SERIA A IV-a
Fortul Constanta — Viitorul Bră-

pid Fetești 1—1 (0—0). Arrubium
Macin — Electrica Constanța 1—1 
(0—0), Constructorul Tulcea — Ci
mentul Medgidia 3—2 (2—0), Voința 
Constanța — Tehnometal Galați 0—1 
(0—0). Chimia Brăila — Dunărea Tul- 
cea 4—0 (2—-0), I.M.U. Medgidia 
.Știința Constanța 0—1. (0—1), 
nitql Babadag — Marina 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 
BRAILA 47 p (49—8), 
Constanța 42 p 
Constanța 
mele : 15.
(28—59), 
(23-84).

Gra-
Mangalia
CHIMIA 
Electrica 

3. Portul 
pe ulti- 

Constanța 16 p 
16. Arrubium Macin 14 p

1. 
2.

_ (42-17),
38 p (51—25)...
Voința

SERIA A V a

SERIA A Vll-a
F.O.B. Balș — Știința Petroșani 

6—2 (3—1), Steagul roșu Plenița — 
Metalurgistul Sadu 0—1 (0—0), Mi
nerul Lupeni — A. S. Victoria Cra
iova 2—0 (1—0), C.F.R. Craiova —
Victoria Călan 1—0 (0—0), Petrolul
Ticleni — Progresul Strehaia 3—3 
(2—1), Energia Rovinari — MEVA 
Drobeta Tr. Severin 3—1 (0—1), 
C.I.L. Drobeta Tr. Severin — Dună
rea Calafat 2—1 (2—0), Metalul To- 
pleț — Cimentul Tg. Jiu 1—1 (0—1).

Pe_ primele locuri : 1. MINERUL
p (53—26), 2. Victoria 
(47—24), 3. Energia Ro- 
(44—28), 4. Dunărea Ca- 
(36—23)...

Topleț 23 p (30—51)
Olimpia .Giurgiu — T.M. București 

2—1 (1— I), I.O.R. București — Azo
tul Slobozia 3—0 (1—0), Voința Bucu
rești — Șoimii TAROM București 
2—$ (1—0). Sirena București — Ar
geșul Mihăilești 6—1 (3-^-0), Laromet 
București — Triumf București 1—2 
(1—1); Dinamo Slobozia — Sportul 
Î.C.M.A. Ciorogîrla 2—0 (2—0)_» Uni
rea — • -
nica 
roșie 
re ști

Pe
BUCUREȘTI 42 p (56—22) 
București 41 p (51—21), 
București 39 p 
mele : 15. Argeșul 
(26—69), 16. Sportul 
(24—64).

Tricolor București — Electro- 
București 0—1 (0—1), Flacăra
București — Tehnometal Bucu- 
2—2 (1—1).
primele locuri : 1.

(51—25)...
Miliăilești 
Ciorogirla

VOINȚA 
2. Triumf 

3.
pe

T.M. 
ulti- 

1G p 
13 p

LUPENI 
Călan 37 
vinari 34 
lafat 34 
15. Metalul 
Petrolul Ticlcnî 12 p '(22—66).

SERIA A Vlll-a
Furnirul Deta — Minerul Ghelar 

5—1 (2—0),. A.. S. Bocșa — Unirea 
Tomnatic 4—1 (0—0), Metalul Oțelu
Roșu — C.F.R. Caransebeș 3—0 
(1—0). Constructorul Arad — Dac.la 
Orăștie 2—2 (1—0). C.F.R. Simeria
— Strungul Arad 3—0 (0—0), Elec
tromotor Timișoara — Minerul Te- 
liuc 2—0 (0—0), Minerul Moldova
Nouă — Unirea Sinnicolaul Mare 
3—0 (2—0), Gloria Arad — Progre
sul Timișoara 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOLDOVA NOUA 35 p (51—27). 2. 
Dacia Orăștie 34 p (40—27), 3. Uni
rea Tomnatic 33 p (32—31).„ pe ul
timele : 15. Furnirul 
54), 16.

38 
P 
P 
P pe ultimele ;

16.

Măgura Șlmleul Silvanlei — Minerul 
Baia Borșa 1—2 (1—1), Bihoreana
Marghita — Oașul Negrești 1—0 
(0—0), Gloria Baia Mare — Voința 
Cărei 2—2 (2—1>, Minerul Suneuiuș 
— Rapid Jibou 2—0 (2—0). Minerul 
Băița — Minerul Baia Sprie 2—1 
(1—1), Someșul Satu Mare — C. S. 
Zalău 1—0 (0—0) — meciul s-a în
trerupt în min. 85. oaspeții, nemul
țumiți de o decizie a arbitrului, 
s-au retras de pe teren !

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPKIE 38 p (53—18), 2. C. S. 
Zalău 37 p (M—16), 3 Someșul Satu 
Mare 35 p (49—M)„, pe ultimele :
15. Gloria Baia Mare 13 p (30—17),
16. Măgura Simleul 
(27—61).

Silvaniei 18 p

SERIA A Vl-a

Textilistul Pitești — Răsăritul Ca
racal 3—1 (1—1). Cetatea Tr. Mă
gurele — % Automatica Alexandria 
0—1 (0—1), Recolta Stoicănești —
Petrolul Tîrgoviște 2—0 (2—0), Vul
turii Cîmpulung Muscel — Unirea 
Drăgășani 3—0 (0—0), Petrolul Vi
dele — Dacia Pitești 1—0 (0—0), Ci
mentul Fieni — ARO Cîmpulung 
Muscel 1—1 (0—1), Chimia
— Progresul Corabia 
ROVA Roșiorii de Vede 
Tr. Măgurele 2—2 (1—0).

Pe primele locuri : 
TR. MĂGURELE 36 p

3—3
Găești 
(0—1), 

Chimia

1. CHIMIA 
_ _ . (59—30)
Auțpmatica Alexandria 36 p 
3. ROVA Roșiorii de Vede 35 
29)... pe ultimele : 14. ARO 
lung Muscel 24 p (32—42), 
mental Fieni 24 p (36—49),xrl/3 «vi— m. r . — &SU

2. 
(35—25), 
p (43— 
Cîmpu-
15. Ci-
16. pe-

Deta 22 P (28— 
Gloria Arad 19 p (22—14).

SERIA A IX-a
Unirea Alba lulia 

1—2 (1—2). Soda 
nirea Dej 1—1 
Cluj — Someșul 
Arieșul Ctmpia 
Brad 1—0 (0—0). .
Minerul Bihor 3—0 (2—0), Cimentul 
Turda — Crlșana Sebiș 1—0 (1—0), 
Mlnaur Zlatna — Constructorul Alba 
lulia 1—0 (1—0), Recolta Salonta — 
Dermata Cluj 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1.
DEJ 41 p (76—23), ~ 
41 p (62—16), 3. .
(78—27)... pe ultimele : 
Oui 23 ............
Beclean

Metalul Aiud
Ocna Mureș — U- 
(0—0), Tehnofrig 
Beclean 9—0 (4—«).
Turzii — Aurul 
C.I.L. Gherla —

SERIA A Xl-a
Viitorul Tg.

Bradul
Mare 3—0

UNIREA 
, 2. Metalul Aiud 
Aurul Brad 39 p 

* î 15. Tehnofrig 
p (37—44), 16. Someșul

12 p (21—89).
SERIA A X-a

Vișeu — Topitorul Baia 
(0—0), Victoria Zalău

Lacul Ursu Sovata
Mureș 4—3 (2—3), Unirea Sf. Gheor
ghe — A. S. Miercurea Ciuc 0—0, 
Hebe Singeorz Băi — Minerul 
Bălan 0—3 (0—1), Unirea Cristuru
Secuiesc — Minerul Rodna 3—2 
(1—1), Avîntul Reghin — Foresta 
Bistrița 0—1 (0—0), Mureșul Toplița 
— Oltul Sf. Gheorghe — 2—1 (1—0). 
Chimica Tîmăvenl — Viitorul 
Gheorghleni 5—2 (1—1), Forestierul
Tg. Secuiesc — Carpați Covasna 3—1 
(3—1).

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 45 p (79—28), 2. Chimica 
Tîrnăveni « p (61—26), 3. Foresta 
Bistrița 32 p (44—36)... pe ultimele : 
15. Carpațî Covasna ZI P (27—42), 
1«. Hebe Singeorz Băi 18 p (22—72).

SERIA A Xll-a
Chimistul Rm. Vîlcea — Carpați 

Mirșa 3—1 (2—0), Chimia Victoria — 
Oltul Rm. Vîlcea 3—0 (1—0), C.I.L. 
Blaj — I.C.I.M. Brașov 2—2 (0—1),
Torpedo Zărnești — Textila Sebeș 
0—0. C.S.U. Brașov — Vitrometan 
Mediaș 2—0 (1—0), Lotrul Brezoi — 
U.P.A. Sibiu 2—1 (2—1), Metalul
Copșa Mică — Textila Cisnădie 2—2 
(2—1), Precizia Săcele — C.F.R. Si
ghișoara 3—o (1—0).

Pe primele locuri : 1. TEXTILA
CISNADIE 36 p (42—28), 2. C. S. U. 
Brasov 34 p (47—26), 3. I.C.I.M. Bra
șov ’ 34 p (40—22)... pe ultimele: 15. 
Carpați Mirșa 24 p 
Oltul Rm. Vilcea 20

*

(34—49), 16.
p (25—43).

Rezultatele ne-au fost, transmise 
de către corespondenții noștri volun- 
. . •--ajitătiip respective.. .,rl rijin localitățile-o categoric (dreaptă).

. r,--- <



TURUL CICLISTE 
AL ROMÂNII Elimin

START!
Ieri, centrul Bucureștiului a avut un aspect ine

dit. La ora 13,30, dinspre Piața Unirii înspre Piața 
Romană, pe magistralele de asfalt a început să urce 
o caravană puțin obișnuită. Circulația s-a oprit, 
trecătorii s-au adunat curioși pe trotuare, ferestrele 
blocurilor de locuințe și ale instituțiilor au început 
să se deschidă. Mii de oameni așteptau pe teme
rarii cicliști care au plecat în marea buclă a țării 
de 2 000 km. Dar nu erau numai aceștia, in față 
se aflau motocicliști purtînd o pancartă pe care 
scria : „în cinstea celei de a XXX-a aniversări a 
Eliberării și a celui de al Xl-lea Congres al P.C.R. 
- a 20-a ediție a Turului ciclist al României". Iar în 
urma lor, un grup de pionieri, fete și băieți pe bici
clete, urmați de foști cicliști de performanță și, apoi, 
de cicloturiști tineri și vîrstnici. Un grup spectaculos, 
multicolor, care precede marele pluton al celor

65 de alergători români și de peste hotare, priviți 
și aplaudați cu simpatie de miile de spectatori oca
zionali de pe bulevardele Bălcescu și Magheru.

Caravana s-a depărtat apoi către șoseaua Co- 
lentina, spre Urziceni, de unde celor 65 de cicliști 
le-au trebuit doar două ore și șaptesprezece minute 
ca să ajungă la Buzău. în fiecare comună ei s-au 
bucurat de o primire afectuoasă, iar la Buzău ofi
cialitățile orașului și miile de buzoieni i-au întim- 
pinat sărbătorește.

A fost o primă etapă de bun augur pentru acest 
tur ciclist jubiliar, căruia îi întrevedem o desfășu
rare palpitantă, pentru că cicliștii oaspeți s-au arătat 
a fi valoroși și dispuși să se întreacă cu ai noștri 
într-o competiție festivă, cavalerească, propagandă 
excelentă pentru sport, pentru ciclism.

Au mai rămas de parcurs 1800 de km. Un lung 
drum, piatră de încercare pentru toți cicliștii din 
cursă. Azi ei vor sosi la Bacău după 170 km, iar 
mîine vor avea de alergat pînă la lași 156 km.

Greul abia începe. Succes tuturor I
Aurel NEAGU

CÎȘTIGĂTORUL PRIMEI ETAPE - 
I. ZAJAC (CEHOSLOVACIA) Festivitate de premiere pe stadionul Gloria din Buzău. De la stingă la 

dreapta : Mircea Ramașcanu (locul II), Lubomir Zajac (I) si Vladimir 
Tichacek (III). Foto : Dragoș NEAGU

ÎNVINGĂTORUL
Lubomir Zajac, primul 

purtător al tricoului galben, 
elevul antrenorului Karel 

i Krivanek. în vîrstă de 25 
de ani. a început activitatea 
de performanța acum 8 ani, 
la clubul Strojirni din Uni- 
cov. Cel mai bun rezultat 
al său este ocuparea locului 
trei în ediția de anul trecut 
a Turului Boemiei. La cîte- 
va minute după victorie 
Lubomir Zajac ne-a decla
rat : „Ilie Valentin, cu un 
avans de 20 m, înaintea so
sirii, merita să ciștige in 
etapa inaugurală. îmi parc 

r rău de defecțiunea tehnică 
ce i s-a întimplat. Totuși, 
sînt extrem de bucuros că 
lista câștigătorilor de etape 
din Turul României a fost 
deschisă de numele meu, Ia 
această ediție jubiliară".

Radu TIMOFTE

© M. RAMAȘCANU, CLASAT CEL MAI BINE DINTRE ROMANI 
ASUPRA CELORLALȚI „EVADAȚI", LUI ILIE VALENTIN l-A

CLETĂ, PE STADION, CU 20 METRI ÎNAINTE
La ora 14,15. de la km. 8 de 

pe șoseaua București — Urziceni. 
s-a dat startul tehnic în prima 
etapă a marii competiții. Plutonul 
multicolor (din care lipsesc cei 5 
algerieni ce n-au sosit pînă la ora 
startului) se întinde ca un arc pe 
asfaltul șoselei. Ne așteptam să a- 
sistăm la o cursă mai puțin agi
tată. Dimpotrivă I Băieții apasă pe 
pedale de parcă ar fi la sfirșit 
de etapă, și nu la începutul unei 
întreceri în care vor avea de par
curs aproape 2 000 de km. în eu- 
rînd, notăm prima tentativă de 
evadare inițiată de francezul Jo
seph Vercellini. Lui i se alătură, 
cu toată goana de-a dreptul in
fernală, cehoslovacul Emil Hekele 
și brașoveanul Vasile Budea. Ei 
fac eforturi vizibile de a se dis
tanța. dar grosul plutonului... ac
celerează și fugarii vor renunța 
la acțiunea lor. în continuare, a- 
sistăm la alte cîteva încercări de 
evadare, anihilate prompt de plu
ton. care este mereu pe fază și 
bine organizat. răspunde la toate 
atacurile.

Totuși, la un sprint prelungit, 
francezul Yves Lagalisse scapă de 
sub supraveghere și pe parcursul 
a aproape 3 km ia un avans de 
circa 300 de metri. în urmărirea 
lui. pornesc 14 rutieri, care după 

o adevărată „morișcă" îl „încorpo
rează" pe temerarul fugar. Apoi 
joncțiune generală. Cicliștii sînt 
puși pe fapte mari și inițiază, în 
continuare, acțiuni spectaculoase, 
care fragmentează adesea plutonul. 
Și, în sfîrșit, iată că a venit și 
evadarea decisivă, ai cărei autori 
principali sînt trei români : Mir
cea Ramașcanu, Ilie Valentin si 
Cestel Cîrje din prima echipă de 
tineret a țării noastre. în vervă 
deosebită, ei pun capul în ghidon 
și cu schimburi prelungite se des
prind, nu însă înainte de a le 
prinde... plasa Habib Belkadi (Ma
roc). Vladimir Tichacek (Ceho
slovacia), Jacques Michaud (Fran
ța). Alexandru Sofronie (Dinamo), 
Eugen Imbuzan (România), Eugen 
Dulgheru (Voința), Mustafa Naj- 
jari (Maroc), Lubomir Zajac 
(Cehoslovacia) și Teodor Vasile 
(România). Hotăriți, fugarii conlu
crează bine la trenă. distanțîn- 
du-se văzind cu ochii. Spre regre
tul celor care însoțesc caravana 
ciclistă, valorosul nostru ciclist — 
Teodor Vasile — este nevoit să o- 
prească. din cauza unei defecțiuni, 
așteptind în zadar mașina-atelier. 
Din fericire, el primește ajutor de 
la mașina echipei Marocului. Un 
gest deosebit de frumos. Cu toate 
eforturile depuse apoi. Teodor 

• CU UN AVANS DECISIV 
SĂRIT BAIEUL DE LA BICI-

DE SOSIRE...
Vasile nu-i va mai putea ajunge 
pe colegii de evadare.

Ne apropiem de Buzău. în po
fida deselor încercări ale pluto
nului de a micșora distanta care-i 
desparte de fugari, cei din fată 
nu mai pot fi prinși. Aproape de 
stadionul Gloria. în frunte începe 

INIMĂ DE SPORTIV
S

ă rulezi 106 km pe zăpușeala de sub pulberea de nor, să faci fa.â 
tuturor atacurilor unor cicliști năbădăioși, care nu știu câ în prima etapă 
din 14 se stă de obicei cumințel, la cutie, la „vom mai vedea, avem 
timp, oho să fii in fată mereu, să reziști, să reziști, sâ reziști, să 

apeși tot mai tare in pantofii care te ard, să nu-țî sară lanțul, să nu spargi, 
să meargă totul ceas, să fii din echipa de tineret a României și sâ reziști, 
să reziști, sâ te dogorească asfaltul, să te strecori ca șarpele prin strunga unei 
alei insuficient supravegheate, să te arunci cu ultimele puteri in fața grupului 
cu care ai plecat de la kilometrul 58, pe pista roșie, să stringi din dinți, să 
apeși în pedale pînă troznesc, să vezi firul sosirii la nici 20 de pași, sâ ai locul 
intîi și să îți sară un pîrdalnic de baieu, sâ recunoaștem că asta trece peste 
puterile omenești.

Și totuși, Ilie Valentin, tinărul de 21 de ani, marele învins a! unei prime 
etape agitate, pe zăpușeală, pe 106 km, a privit infringerea cu demnitate.

S-a întristat, a strîns din dinți, a rezistat, da, a rezistat I 
învinsul, cel cere a avut dreptul la locul intîi, pentru care s-a bătut 

îndelung, cinstit, a rămas penîtu noi, pentru colegii de caravană, pentru miile 
de spectatori buroieni care l-au aplaudat îndelung și l-au îmbrățișat, a rămas, 
lepet, un învingător.

Inimă de sportiv !
Mircea COSTEA

bătălia finală. Ilie Valentin reu
șește, în ovațiile numeroșilor spec
tatori, să intre primul pe pista 
stadionului. Dar, păcat că există 
acest dar, cu 20 de metri înainte 
de linia de sosire românului ii 
sare baieul de la roată și cade, 
facilitînd astfel succesul ceho
slovacului Lubomir Zajac, .care 
ciștigă prima etapă, parcurgînd 
cei 106 km în 2 h 17:33, cu o medie 
orară de 46,240 km.

Gheorghe ȘTEFANESCU

ROLAND GARROS '74
PARIS, io. — Neozeelande

zul Onny Parun va fi viitorul 
adversar ai lui Ilie Nâstase, 
în optimile de finală ale pro
bei de simplu, la Roland 
Garros. Intr-unui din meciu
rile restante ale 16-imilor, 
.Parun l-a învins pe francezul 
Pierre Barthes cu 2—6. 3—6, 
6—1, 6—2, 6—4. Tot pe distanța 
a cinci seturi au luptat brazi
lianul T. Koch eu japonezul 
H. Sakai, primul cîștigînd cu 
6—1, 6—7, 4—6, 6—1, 6—4.

învingător în trei seturi asu
pra americanului Arthur Ashe 
(6—1, 6—2, 6—2 I !), spaniolul 
Manuel Orantes este primul 
jucător calificat în. sferturile 
de finală ale competiției.

Cu prilejui concursului inter
național atletic de la Riga, 
sprinterul sovietic luri Si Iov 
a fost cronometrat în cursa 
de 100 m plat cu timpul de 
10,1. Alte rezultate : masculin: 
înălțime : Siniukov — 2.18 m; 
prăjină : Trofimov — 5,20 m; 
110 mg : Naidenko — 14,0 ; 
greutate : Voikin — 20.06 m; 
suliță : Grebnev — 83,84 m; 
feminin : înălțime : Larisa
Klementienuk — 1,80 m; disc: 
Natalia Korbaceva — 58.32 m; 
greutate :. Rona Makauskaite 
•— 17.71 m; 100 m: Gizela
Kintzmann (R.D. Germană) — 
11,6 ; 100 mg : Tatiana Anisi
mova — 13,4.
In cadrul concursului interna
țional de atletism dc Ia Eu-

ÎN AȘTEPTAREA
STARTULUI...

rvt
WM74

Olimpiada de
Echipa României a fost li

beră în runda a 3-a a preli
minariilor Olimpiadei de șah 
de la Nisa. In grupa a Vl-a, 
din care face parte reprezen
tativa noastră, s-au înregis
trat următoarele rezultate: 
Cehoslovaica —Columbia 3—1, 
Norvegia — Monaco 3i/t—’/», 
Singapore — Andora 3%—Vi, 
Liban — Noua Zeelandă 2—2. 
Clasamentul este Următorul:

• TELEX •
gene (Oregon), americanul 
Jim Bolding a stabilit cea 
mai bună performanță mon
dială în proba de 440 yarzi 
garduri cu timpul de 49,5. 
Sprinterul jamaican Don Q*uar- 
rie a cîștigat două curse : 
220 yarzi în 20.1 (a doua per
formanță mondială din toate 
timpurile) și 100 yarzi în 9,3. 
Alte rezultate : 3 mile : Steve 
Prefontaine — 12:41,4; înălți
me : Dwight Stones — 2,22 m; 
greutate : Al Feuerbach — 
21.52 m; înălțime femei : 
Jeanne Huntley — 1,84 m (nou 
record al S.U.A.).

șah: FAVORIȚII
Cehoslovacia 11 p, Norvegia 
10 p, ROMANIA 6 p (din 
2 jocuri). Columbia 6 p. Sin
gapore 4i/2 p (din 2 jocuri), 
Liban 3 p (din 2 jocuri), An
dora, Noua Zeelandă și Mo
naco 2i/j p.

Iată cîteva din rezultatele 
rundei a 3-a consemnate în 
celelalte grupe: U.R.S.S. — 
Iordania 4—0, Polonia — R. P. 
Mongolă 2i/2—lYz, S.U.A. —

In cadrul turneului pe care-1 
întreprind în Mexic, reprezen
tativele de volei ale R.P. Chi
neze au evoluat la ‘ Ciudad 
de Mexico în compania selec
ționatelor țării gazdă. Meciul 
feminin a fost cîștigat de vo
leibalistele chineze cu 3—2 
(12—15, 14—16, 16—14, 15—6,
15—8), iar întîlnirea masculină 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
(5—15, 15—8, 15—13, 13—9) în 
favoarea formației mexicane 
Campionul european de yach
ting (la clasa „Finn“) s-a în
cheiat în localitatea vest-ger
mană Niendorf cu victoria 
suedezului Guy LiUjegren — 
41 p, urmat de Busquet 
(Franța) — 52,7 p și Hatzipa- 
vlis (Grecia) — 57 p.

CONDUC
Danemarca 4—0 (!), Anglia — 
Ecuador 4—0, Israel — Fili- 
pi-ne 2—2, Islanda — Suedia 
27a—l1/» (!’), Olanda — Elve
ția 3—1, Cuba — Pakistan 
3Va—Va. Iugoslavia — Irak 

4—0, Ungaria — Malaesia 4—0, 
Argentina — Maroc 4—0. în 
prima grupă s-â detașat echi
pa U.R.S.S., în grupa a II-a 
formațiile Angliei și S.U.A., 
în grupa a IlI-a cele ale Iu
goslaviei și Cubei. Lideri sînt, 
de asemenea, în seriile lor, 
Ungaria (TV), R.F. Germania
(V). Bulgaria (VII) și Ar

gentina (VIII). O mare sur
priză se profilează în grupa 
a V-a, unde Islanda amenință 
să elimine Suedia (cu Ulf An
derson la prima masă !.)

GIMNAȘTI ROMÂNI LA VARNA
SOFIA. 10 (Agerpres). — âu 

luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de gim
nastică de la Vama. în ultima 
zi a competiției s-au desfășu
rat finalele pe aparate. Dintre 
gimnaștii români, cele mai 
bune rezultate au fost obți
nute de Mihai Borș (locul trei

• LA FRANKFURT PE 
MAIN totul este gata pentru 
începerea celui de al 10-lea 
turneu final ai C.M.. a cărui 
festivitate de deschidere va 
avea loc joi și va fi urmată 
imediat de meciul dintre echi
pele Braziliei și Iugoslaviei. 
Competiția, va fi precedată de 
Congresul F.I.F.A Delegați 
din 126 de țări se află la 
Frankfurt Pe Main pentru a 
participa Ia lucrările care în
cep azi. Pe agenda de lucru 
sînt înscrise diverse probleme, 
printre care alegerea preșe
dintelui F.I.F.A. Pentru obți
nerea mandatului sînt necesa
re. în primul tur de scrutin, 
minimum 84 de voturi în fa- 
voarea unuia dintre cei doi 
candidați, .Stanley Roug și 
Joao Havelange. Duminică a 
avut loc o reuniune a Comi
tetului executiv F.I.F.A. care 

la inele). Gheorghe Păunescu 
(locul trei la sărituri) și Ma
riana Constantin (locul trei 
la sol). La individual compus, 
în clasamentul final, pe pri
mele locuri s-au situat Svetla
na Grozdova (U.R.S.S.) — la 
feminin și Andrzej Szeina 
(Polonia) — la masculin. 

a luat următoarele hotărîri : 
admiterea candidaturii Colum
biei pentru turneul final din 
1986 (în 1978 C.M. va avea loc 
în Argentina, iar în 1982 în 
Spania), organizarea viitorului 
congres F.I.F.A. la Montreal, 
la 16 iulie 1976, înaintea des
chiderii J.O.

• CEI 34 DE ARBITRI au 
participat timp de o săptă- 
mînă la un seminar special 
care a inclus, între altele, in
terpretarea unitară a reguli
lor de joc. O atenție deose
bită s-a dat art. 12 care se 
referă la combaterea jocului 
brutal. Totodată, arbitrii și-au 
îndeplinit prima lor misiune 
oficială, examinarea mingilor 
ce vor fi folosite la C.M.

• ECHIPA IUGOSLAVIEI a 
susținut un joc de antrena
ment la Neu-Isenburg cu o 
selecționata locală : 9—2 (4—2) 
în favoarea oaspeților. Un ul
tim meci de verificare a sus
ținut și Suedia ; 0—0 cu El
veția Ia Malmo.

• RINUS MICHELS, antre
norul echipei Olandei a ce
rut să fie ridicate telefoanele 
din camerele unde locuiesc 
jucătorii olandezi. „Convorbi
rile telefonice, a declarat Mi
chels, vor putea fi efectuate 
numai cu aprobarea mea**.
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