
CU PRILEJUL „ZILEI PIOHBHLOR" 

runeroăse acțnni 
CULTURAL-SPORTIVE 
ÎN ÎNTREAGA TARĂ
Sfîrșitul acestei săptămînî 

prilejuiește mari manifes
tări juvenile consacrate 

„ZILEI PIONIERILOR". Eveni
mentul coincide cu sărbătorirea 
a 25 de ani de la crearea de 
către partid a Organizației pio
nierilor, care avea să constituie, 
in acest sfert de veac, un admi
rabil cadru de educație politico- 
cetățenească, de pregătire pro
fesională, de desăvirșire, pe toa
te planurile, a tinerelor vlăstare 
ale patriei.

Agenda serbărilor este deo
sebit de bogată și de variată. 
„Zilei pionierilor" îi vor fi dedi
cate serbările de sfîrșit de an, 
tradiționale în toate școlile 
noastre.

Cîntecul și dansul, poezia, de
monstrațiile sportive nu vor lipsi 
din programele alese cu grijă șl 
pregătite cu migală. Lor li se 
adaugă numeroasele expoziții ce 
se vor deschide sub denumirea 
sugestivă „Mîini harnice" și care 
vor prezenta cele mai izbutite lu
crări executate de pionieri în 
domeniul tehnic, artistic sau gos
podăresc.

Au loc, de asemenea, compe
tiții sportive omagiale, drumeții

— concursuri de orientare turisti
că, întreceri în numeroase alte 
discipline, w adevărate „repetiții 
generale" in vederea finalelor 
„Cupei tineretului" programate 
în ultima decadă a acestei luni. 
Sub semnul sărbătoririi au pri
mit un puternic imbold popu
larele acțiuni pionierești, „Ami
cii drumeției" și „Înotul pentru 
toți" ; se trec cu succes normeie 
complexului „Sport și sănătate".

în municipii și orașe se pregă
tesc fastuoase spectacole cultu- 
ral-artistice și sportive, iar in 
București va avea loc duminică 
dimineața, pe stadionul Repu
blicii, o grandioasă demonstrație 
sportivă cu participarea a a- 
proape 40 000 de pionieri 
din Capitală. Va fi o vi
brantă manifestare a dra
gostei față de partid, față 
de conducătorul iubit și stimat 
al poporului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, o ex
presie vie și grăitoare a recu
noștinței nentru conilăria înso
rită ce le-a fost făurită mi
cilor cetățeni ai României so
cialiste, pentru orizonturile largi 
și luminoase deschise in fața 
tinerei generații.
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AZI, LA FRANKFURT PE MAIN, INAUGURAREA TURNEULUI

FINAL AL CELEI DE A X-a EDIȚII A C.M. DE FOTBAL

(Citiți în pag. 2-3 amănunte asupra turneului).
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M. RAMAȘMU A MI „TRICOUL G«“ 
ft „TURUI CICLIST Al ROMÂNIȚI"

Cicliștii sînt primiți pretutindeni 
cu entuziasm. de către numeroși 

spectatori inșiruiți pe șosea
• 0 temerară acțiune solitară a ins ia sclrimbarea liderului • Teodor

Vasile s-a instalat Iu fruntea sprinterilor e Tinerii rutieri se impun

A. KUZMN (U.R.S.S.) - DUBLU CAMPION datorita talentului, pregătirii și ambiției • Astăzi, caravana parcurge

INTERNATIONAL AL ROMÂNIEI LA PISTOL
9

Anișoara Matei, Ana Goreti și Ghecrghe Sencovici, cei mai buni țintași 
români în ultima zi a competiției

Sovieticul .4. Kuzmin. învingător 
la probele de pistol viteză si ca
libru mare Foto : I. MIHAICA

Și în ultimele două zile ale 
competiției internaționale de tir 
de la Tunari, pe tabelele de re
zultate au fost înscrise noi per
formanțe de valoare. Astfel, ciști- 
gătorul probei olimpice de pistol 
viteză, sovieticul Afanasie Kuzmin 
a realizat 597 p, fiind despărțit de 
numai un punct de recordurile 
morijdial și european deținut de 
patru ani de italianul G. Liver- 
zani. După ce în prima manșă el 
obținuse 299 p; în cea de a doua 
el a tras 293 p. Pe locul secund 
s-a situat tînărul pistolar Marin 
Stan, constant i'rr ambele manșe 
(297 + 297 = 594 p). ceea ce confir
mă. ascensiunea acestui talentat 
sportiv român. Dan Iriga s-a cla
sat al patrulea cu 592 p (marți 
insă el a fost nevoit să facă față 
unei defecțiuni a pistolului), urmat 
de dublul campion olimpic, polo
nezul Joscf Zapedzki, cu aceeași 
cifră. Marcind o scădere- in ultima

manșă, Marcel Roșea- a ocupat doar 
poziția a opta.

O altă probă olimpică, cea de 
armă liberă calibru redus 3 x 40 f.,

Constantin COMARNISCHI

(Continuare în pag. 2—3)

LA GALAȚI:

VOR FI DESEMNAȚI NOII
CAMPIONI DE GIMNASTICĂ

Sala de gimnastică din 
Galați va găzdui, începiml 
de vineri, finala campiona
tului republican pentru 
maeștri, echipe și individu
al, prilej cu care vor fi de
semnați noii campioni ai 
țârii. în prima zi, după 
cursul de arbitri programat 
la ora .9, va avea loc pre
zentarea programului im
pus, sîmbătă gimnaștii vor 
evolua cu exercițiile liber 
alese, iar duminică primii 
..șase" vor susține exame
nul finalelor pe aparate. 
Pentru titlul de campion 
absolut ai țării concurea

ză zece gimnaști, cei care 
prezintă atît programul 
impus cit și cel liber ales : 
Dan Grecu, Mircea Gheor
ghiu, Mihai Borș, Gheorghe 
Păunescu, Nicolae Oprescu. 
Constantin Petrescu, Gh. 
Iușan, Ștefan Gali, Liviu 
Mazilu, Radu Branea. în 
întrecerea pe echipe vor 
lua startul șapte formații : 
Dinamo București, Steaua, 
I.E.F.S., Selecționata Ti
miș, Selecționata Liceului 
35 București, Școala spor
tivă nr. 2 București și Li
ceul „Bogdan Petriceieu 
Hașdeu“-Buzău.

etașa iași — Suceava
Citiți in pagina a 4-a relatările trimișilor noștri

■ AZI, ETAPA A IV A ________
Clapa a IV-a : Iași — Tg. Frumos —* Pașcani — Suceava 

148 km. Startul festiv se va da azi la ora 13 din fata Pala
tului culturii. IAȘI — ora 13,20 (start tehnic), Letcani — 
13,38, Podul Iloaiei — 13,57, Bălțați — 14,17, Tg. Frumos — 
14,29, Huginoasa — 14,53, Pașcani — 15,08 (șprint), Muțea — 
15,24 (cățăr.are), Cinstești — 15,35, Drăgușeni — 15,47, Roșiori 
— 15,58, Spătărești — 16,10, Fălticeni — 16,16 (sprint), Bu- 
nești — 16,35, SUCEAVA — 17. Sosirea — pe stadionul Mu
nicipal.

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE JUDEȚENE 

w EXISTĂ POSIBILITĂȚI Șl CONDIȚII 
PENTRU 0 ACTIVITATE SUPERIOARA

Va reuși oare vreunul dintre gimnaștii noștri 
să preia titlul de campion absolut de la 

Dan Grecu (in foto) ?

Tn aula Universității timișorene 
a avut loc marți Conferința 
C.J.E.F.S. Timiș’. La lucrări au luat 
parte tovarășii Mihai Teleseu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, și general locote
nent Marin Dragnea. prim-vice- 
președinte al C.N.E.F.S.

Darea de seamă a evidențiat 
succesele înregistrate în impulsio
narea sportului de masă și ridica
rea pe trepte superioare a aceluia 
de performanță, in îmbunătățirea 
muncii cadrelor care predau edu
cația fizică, a antrenorilor șl in
structorilor, in orientarea Întregii 
activități de pregătire a sportivilor 
pe principii moderne, științifice, 
în dezvoltarea bazei materiale. S-a 
subliniat, totodată, necesitatea per
fecționării continue a stilului și 
metodelor de muncă ale C.J.E.FJS., 
cluburilor și asociațiilor, ale celor
lalte organe eu atribuții in dome
niul sportului.

Vorbitorii au relevat, apoi, 
succesele obținute, și neajunsurile 
existente, subliniind aportul insu
ficient al specialiștilor la afirma
rea sportivilor de performanță bă
nățeni. care alcătuiesc un procent 
prea mie in Ioturile reprezenta
tive și in cel olimpic. Un accent

deosebit a fost pus pe roiul profe
sorilor de educație fizică, făcin- 
du-se apel nu numai la pricepe
rea și calificarea lor, dar — mai 
ales — la pasiunea cu care ei tre
buie să-și îndeplinească menirea.

Apreciind strădaniile depuse 
pentru obținerea unor rezultate 
cit mai bune de către asociațiile 
și cluburile din județ, comportarea 
meritorie a unor sportivi timișeni, 
tovarășul general lt. Marin Drag
nea a insistat in cuvîntul său 
asupra acțiunilor ce trebuie între
prinse pentru pregătirea cu grijă 
a tinerelor talente, pentru buna 
organizare a tuturor activităților, 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare lărgirii ariei dc activitate a 
unor ramuri sportive cti tradiție 
în județ, pentru integrarea în lo
turile olimpic și republicane a 
unui număr sporit de tineri din 
cluburile și asociațiile județului.

In încheierea dezbaterilor a luat 
cuvîntul tovarășul Mihai Teleseu 
care, relevînd rezultatele bune, 
superioare anilor anteriori, a su-

Petre ARCAN

(Continuare în pag. 2-3)
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DUPĂ ÎNTRECERILE puciustice de la kiev 13 ATLETE AU NORMA I
I
I F [[

Campionatele europene de box 
pentru tineret (ediția a III-a), des
fășurate la Kiev, au adus în sce
nă „noul val“ al pugilatului con
tinental, speranțele pentru viitoa
rele Jocuri Olimpice. De la înce
put trebuie reținut faptul că în
treaga competiție s-a consumat în 
nota de superioritate a boxerilor 
sovietici, adevărați tehnicieni aj 
sportului cu mănuși. Credem că 
nu exagerăm afirmând că între 
gazde și oaspeți a existat o dife
rență de o clasă din punct de 
vedere al bagajului de cunoștințe 
tehnice.

In ajunul competiției și chiar 
după primele meciuri, boxerii ro- 

printre 
joc.

mâni au fost considerați 
favoriții la titlurile puse în 
Ziarul „Sovietski sport" scria des
pre școala noastră pugilistică, des
pre combativitatea ce-i caracteri
zează pe sportivii români. Dar în 
focul întrecerilor o parte dintre 
reprezentanții noștri ne-au oferit 
surprize destul de neplăcute. în 
primul rând „cocoșul" Constantin 
Buzdugeanu. El a abandonat, cu 
inexplicabilă ușurință, în fața bul
garului Andrejkovski. Slaba sa 
pregătire morală și fizică ne-a fost 
lămurită de către arbitrul craio- 
vean Mihai Voiculescu, prezent și 
el la Kiev : „Curtați prea mult de 
marile cluburi bucureștene, cei trei 
craioveni din echipa de tineret — 
C. Buzdugeanu, P. Dragu și FI. 
Ghită — și-au ridicat nasul, au în
cetat pregătirea serioasă, dueind 
chiar o viată nesportivă". Florian

Ghită, de pildă, un băiat, de alt
fel, deosebit de talentat, nu a avut 
resurse fizice. Ia Kiev nici măcar 
pentru un meci de două reprize ! 
Din acest motiv a ratat calificarea 
in finală, cedind în fața bulga
rului Svetkov. In privința lui Paul 
Dragu, acesta se crede de pe acum 
atît de... mare, incit își permite să 
nu mai asculte sfaturile antreno
rului ! Lucrul acesta i-a adus în
frângerea din semifinale.

Antrenorii Teodor Niculescu și 
Constantin Ciucă s-au străduit și 
au reușit să le asigure tinerilor 
pugiliști români o bună pregătire 
fizică, excepție făcind C. Buzdu
geanu și FI. Ghiță. în privința 
tehnicii, nu au putut face mare 
lucru. Răspunderea in această pri
vință considerăm că o poartă an
trenorii secțiilor de la care au fost 
selecționați acești sportivi. Ploieș
teanul Titi Tudor, reșițeanul Va
sile Didca, gălățeanul Pavel Is- 
trate au serioase lacune în tehnica 
de luptă. Istrate, de pildă, s-a bă
tut cu un curaj și o dirzenie ra
risime. pentru care merită stimă 
și felicitări. Din acest punct de 
vedere, el poate fi un exemplu 
pentru orice boxer. Din păcate 
însă mijloacele sale de apărare și 
de atac sînt atît de rudimentare 
îneît nu ne putem abține să nu-i 
întrebăm pe antrenorii săi de pină 
acum (Mihai Gheorghioni și Con
stantin Dobrescu) : „Tovarăși, ce 
l-ați învățat pe băiatul acesta care 
practică boxul de aproape patru 
ani ?“

Nu există competiție fără în
tâmplări neplăcute. Am fi obținut 
poate mai mult de o medalie de 
aur, una de argint și patru de 
bronz dacă Cimpoeșu nu-și spăr
gea arcada chiar in primul meci, 
dacă Dragu și Ghiță nu terminau 
partidele așa de slab incit să 
piardă cu decizii de 2—3. dacă, în 
sfirșit, am fi fost arbitrați corect 
în meciurile Nită Robu — Viktor 
Ribakov și Carol Ilajnal — Niko
lai Sigov. Pentru medaliatul nos
tru cu aur. brăileanul Costieă Da- 
finoiu, întreaga competiție nu a 
durat decît... patru minute și ju
mătate. El a cîștigat cele trei 
meciuri susținute cu mare rapidi
tate. dovedindu-și clasa internațio
nală. Primul său antrenor. 
Turcu, și actualul, Gheorghe 
naru, merită felicitări.

în încheiere, o concluzie : 
multi boxeri talentați, dar 
nu trebuie să ne determine 
facem concesii la disciplină și 
viată sportivă : mult mai multă 
atenție pregătirii tehnice, fără 
de care nu vor putea fi obținute 
rezultatele dorite.

Ion 
Bobi-

avem 
asta 

să le

Petre HENȚ

STEAUA A LUAT UN PUNCT
AVANS ÎN CAMPIONATUL 

DE RUGBY

(Urmare din pag. 1)

bliniat necesitatea creșterii spiri
tului de inițiativă și responsabili
tate, înlăturării formalismului, fes- 
tivismului și superficialității la 
toate nivelele, pentru îmbunătăți
rea în ansamblu a mișcării spor
tive din județ și obținerea unor 
performanțe de prestigiu pe plan 
intern și internațional.

• O NOUĂ ASOCIAȚIE SPOR
TIVA o luat ființă la Sighișoara: 
Fiocâra Roșie, de pe “ 
brica de stofe din 
Noua unitate sportivă 
la drum cu secții de 
fotbal, popice, șoh și 
masă. • COMPLEXUL 
TURI NAUTICE $1 
BLASOVA. din 1 *
Brâilei, va avea 
noua pista pentru caiac-canoe de 
1 000 m (cu un turn de sosire) 
un microstadion dotat cu tere
nuri de volei, baschet, handbal 
și portic de gimnastică. • UN 
REUȘIT CONCURS ATLETIC la 
Petroșani a reunit 200 de tineri, 
printre cîștigători fiind Luminița 
Marfa (Liceul Vulcan), Tatiana 
Bitir (Șc. gen. 1 Petroșani), Cos- 
ticâ Gâtej (Lie. înd. Minier Pe
troșani) și Carol Pinteș (Șc. gen. 
1 Petroșani) > ȘCOALA SPOR* 
TIVA VIITORUL PITEȘTI are la 
dispoziție noi săli de lucru pen
tru lupte, box, culturism, pre
cum și vestiarele necesare.
• „CUPA PRIMĂVERil" la popice 
a reunit peste 500 de concurenți 
brașoveni. Victoria a revenit echi
pelor Rapid (băieți), Hidrome
canica (fete) și lui Anton Poia- 
nâ (Hidromecanica) la individual.
• BOWLING INTERNAȚIONAL,
la Mamaia, unde s-a disputat o 
dublă întîlnire între popicarii de 
la A.S. Ovidiu Constanța și cei 
ai B.S.O. Stuttgart (R.F.G.), pe 
primul loc clasîndu-se Ovidiu li 
- 5 148 p, urmată de Ovidiu I — 
5.043 p și B.S.O. Stuttgart II — 
4 328 p, (sistemul de jac ameri
can) ; în sistemul de joc euro 
pean victoria a revenit tot echi
pei constănțene (10 898 p). la
individual cîțtigător fiind Gh. 
Dinu (Ovidiu) cu 2 597 p <9 LIA- 
PA JUDEȚEANĂ A „CUPEI TINE
RETULUI- la Sibiu a desemnat 
ciștigătorii la tir și orientare tu
ristică : Aurelia Tenea (Pietaru 
Sibiu), Marian Bibu (Lie. Octa
vian Goga), respectiv, Maria A- 
vram, Virginica Mihai și Ion Cor- 
lociu — Dorin Golea (Șc, gen. 
1 Sibiu). • FIII SATULUI din 
Vutcani (jud. Vaslui), plecați pe 
alte meleaguri au o frumoasă 
Inițiativă in amenajarea unui te
ren de sport în satul natal : pro
motor — arhitectul bucurestean 
Gheorghe Turcanu, originar din 
acest sat.

CORESPONDENȚI : |.
N. Costin, S. Băloi, D. 
C. Gruia, C. Popa, I. 
M. Slivna.

lingă fa- 
loca litote, 

pornește 
handbal, 

tenis de 
DE SPOK- 

AGREMENT 
Insula mare a 
în curînd o

Turjan, 
Moraru, 
ionescu,

ju-Conferința a ales Consiliul 
detean pentru educație fizică si 
sport și delegații la Conferința pe 
tară a mișcării sportive. Președin
te al C.J.E.F.S. Timiș a fost ales 
tovarășul Radu Bălan, membru al 
Biroului Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., prim-vicepreședinte 
tovarășul loan Bușe. vicepreședinți 
tovarășii : Cornel Nuțu, prim-se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C., Pavel Maier, vicepreședinte 
al Consiliului popular județean Ti
miș, Radu retru, inspector gene
ral al Inspectoratului școlar jude
țean, loan Moțiu, șeful 
sport-turism a Consiliului 
țean al sindicatelor, Pavel 
dan, președintele Consiliului 
dețeen al Organizației pionierilor, 
loan Boldea, președinte U.A.S.C. 
din Centrul universitar Timișoara, 
iar ca secretari tovarășii Mihai 
Purice și Adrian Damșa.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire a fost adoptat textul unei 
telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

secțici 
jude- 
Bor- 

iu-

în campionatul de rugby, suspen- 
se-ul continuă, in frunte a trecut 

Petroșani), 
Grivița Roșie, care a obținut 

egal valoros în fața lui Dina- 
— după un joc echilibrat, dar 
și de un înalt nivel tehnic —

In frunte 
Steaua (învingătoare la 
dar ‘ “
un 
mo 
nu 
se menține foarte aproape de lider, 
gata oricînd să profite de o even
tuală defecțiune a acestuia. Iată re
zultatele tehnice ale etapei a XXin-a: 
Dinamo — Grivița Roșie 3—3 (0—0) 
— au înscris Simion i. P si Nica 
1. c. ; Gloria — Vulcan 13—7 (10—7) : 
Sportul studențesc — Universitatea 
Timișoara 5—14 (0—4) Chimia Nă
vodari — Politehnica Iași 39—6 (23— 
3) : Rulmentul Bîrlad — C.S.M. Si
biu 10—3 (6—0) ; Știința Petroșani

pentru o neprezentare în „Cupa fe
derației**.

— Steaua 0—3 (8-0) A;“Tonomiia
Cluj — Farul 3—0 (0—0).
1. STEAUA 22 18 2 2 437:160 60
2. Grivița Roșie* 22 17 3 2 252:116 59
3. Farul 23 14 2 7 281:121 53
4. Universitatea 22 13 3 6 191:133 51
5. Dilnamo 23 11 3 9 266:148 48
6. Agronomia 23 10 1 12 134 :247 44
7. Chimia 22 10 1 11 233:259 43
8. Sp. studențesc 23 8 3 12 181:198 42
9. Rulmentul 23 8 2 13 133:213 41

10. Știinta 23 7 4 12 195:205 41
11. C.S.M. Sibiu 23 7 4 12 160:211 41
12. Gloria 23 8 1 14 157:217 40
13. Poli. Iași 23 7 3 13 134:298 40
14. Vulcan • 23 5 0 18 122:340 32
*) Echipa a fost penal iz;ată CU 1 P

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE AEROMODELE CAPTIVE
Pe pista specială de la Muscel- 

Cîmpina, s-a desfășurat timp de 
patru zile, pe o vreme splendidă, 
finala campionatului național de ae- 
romodele captive. Au fost prezenți 
60 de concurenți — dintre care 15 
juniori — din 16 cluburi și asociații 
sportive. Apreciem că numărul ti
nerilor participant la această com
petiție este nesatisfăcător față de 
cei care practică în prezent aeromo- 
delismul în numeroase secții și 
cercuri de la casele pionierilor și 
din școli. Se pare că sarcina pro
movării tinerelor elemente în spor
tul de performanță nu face parte 
peste tot din preocupările de bază 
ale instructorilor și antrenorilor de 
modelism. Fac excepție numai clți- 
va, dintre care menționăm pe Sil
vestru Morariu (C.S.M. Suceava), A- 
nania Moldoveanu (Petrolul Cîmpi
na) și Gheorghe Barbu (Cimentul 
Turda), care au venit cu echipe de 
juniori bine pregătiți. Deși aero- 
modelele prezentate au fost în ge
neral construite corect, întrecerile

la cele patru probe — viteză, curse, 
acrobație și lupte aeriene — s-au 
desfășurat la un nivel mediocru. La 
categoria viteză (F.2.A.) primele 
locuri la seniori au fost ocupate de : 
Elvira Purice (Grivița Roșie) 2,5 
cmc — 209 km/oră ; Emilian Boboc 
(C.S. Bacău) 5 cmc — 204 km/oră ; 
Dan Gheorghe (Grivița Roșie) 10 cmc 
— 173 km/oră ; juniori, aceeași ca
tegorie, Adrian Popescu (Petrolul 
Cîmpina) 2,5 cmc — 142 km/oră ; ca
tegoria acrobație (F.2.B). seniori : 
George Craioveanu (Grivița Roșie), 
juniori: Adrian Popescu: categoria 
curse (F.2.C.) seniori : Nicolae Mi- 
saroș pilot și Anton Naghi mecanic 
(Plastica Oradea) ; lupte aeriene 
(F.3.D.) seniori : Constantin Apăvă- 
loaie (Aripile Brașov) ; juniori Ni
colae Deac (Cimentul Turda). Pe e- 
chipe. clasamentul se prezintă ast
fel, seniori : 1 Grivița Roșie Buc., 
2. Sanitarul Deva, 3. Aripile Brașov 
juniori : 1. Petrolul Cîmpina, 2. Ci
mentul Turda, 3. C.S.M. Suceava.

I. HOABAN

!

BASCHET
masculină de tineret a României a ple
cat ieri in Polonia pentru o dublă întîl- 
nire cu prima reprezentativă a țării gaz
dă. Au făcut deplasarea : Ivascenco, 
Pașca, Spînu (Farul), Zdrenghea (,,U“ 

r ~ _ j (Dinamo),
Timișoara), Osacenco, Flu- 
35), Molnar, Brqboveanu 

și P. Va- 
conducă-

(TINERET) -
Selecționata

Cluj), Niculescu. Georgescu 
Czmor (,,UM ~
turaș (Lie. 35), Molnar, 
(I.E.F.S.). Antrenori : M. Nedef 
siliu, medic : dr. T. Minescu, 
tor : V. Șerbănescu.
CANOTAJ
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE. ... _____
zilei de ieri, două loturi de canotaj ale 
țării noastre au părăsit Capitala pen
tru a participa la tradiționalele regate 
de la Griinau (R.D. Germană) și Vil
nius (U.R.S.S.). La Griinau, una dintre 
cele mai puternice competiții internațio
nale, schifiștii români se vor ali
nia * la startul probelor de simplu, 
2 vîsle, 4-pl vîsie, 2 f.c., 4-j-l rame
și 8-4-1 — la feminin, simplu, 2 vîsie și 
4 vîsie f.c. — la masculin. Din lot fac 
parte, printre alții, Teodora Boicu, Eli- 
sabeta Lazăr, Ioana Tudoran, Maria Mic- 
ja* Cornelia Neacșu și Elena Gawluc»

ROMANI 
LA NOI 
In cursul

precum și schifiștii George Mereuță, 
Constantin Toma, Emil Budurișan, Ale
xandru Silassy și Adalbert Agh. La re
gata „Visla de chihlimbar* de la Vilnius 
vor concura, printre oițele, lulia Crișan, 
Mariana Nimu, Ecaterina Trancioveanu, 
Viorica Lincaru, Marioara Stoion și Ma- 
rilena Predescu. Ambele regate se des
fășoară simbătă și duminică.

HANDBAL lqtr°^u1 ,u6oslAV,A“-acestei săp- 
localitatea 
ediție a

tămîni va începe 
Bitola cea de o 
„ Trofeului Iugoslavia", 
țiilor feminine. La 
și importantă competiție 
participarea cele mai bune echipe femi
nine de handbal de pe continent, printre 
ele numărîndu-se și reprezentativa Româ
niei. lată programul jocurilor : 15 IUNIE: 
România — U.R.S.S., Iugoslavia — R.D.G.;
16 IUNIE : România — R.D.G., Iugo
slavia - U.R.S.S. ; 17 IUNIE : U.R.S.S. - 
R.D.G., România — Iugoslavia. In vede
rea acestei întreceri selecționata noastră 
a părăsit ieri Timișoara , unde s-a aflat 
într-un scurt stagiu de pregătire. Din io
tul deplasat de antrerorii C. Popescu și 
D. BălășescUg fac porte, printre altele.

în
XV-a
rezervată forma- 

această tradițională 
și-au anunțat

• Cu ultimele rezultate înre
gistrate lotul atletelor care și-au 
îndeplinit norma olimpică pe anul 
1974 ă crescut la 13 : Mariana Su
man la 400 m și 800 m, Valeria 
Ștefănescu la 100 mg și lungime. 
Dorina Cătineanu la lungime, Vir
ginia Ioan, Erica Teodorescu, Cor
nelia Popa și Roxana Vulescu la 
înălțime. Valentina Cioltan la 
greutate. Argentina Menis, Olim
pia Cataramă și Florența Ionescu 
ia disc, Eva ZorgB și Ioana Stan- 
eu-Pecec Ia suliță.

® La cea de a XX-a ed’ție a 
concursului internațional Narodna 
mladej, la Sofia, au participat și 
cîțiva atleți români. în afara re
zultatelor pe care le-am publicat 
iată și altele : 400 m : 6. Gh. Tă- 
năsescu 48,3, 1 500 m : 3. P. Copu 
3:46,8 (r. pers.). 110 mg : 6. N. 
Petcu 14,7, 400 mg : 4. V. Suciu 
52,1. 6. I. Korodi 53,7, lungime : 
5. V. Jurcă 7,62 m, disc : 4. I.
Naghi 60.62 m (întrecut de Ve- 
lev — Bulgaria 61,70 m, Simean — 
Italia 
60.66
1 560

61,62 m, Prohaska — Bulg. 
m), 7. Zamfirache 56,98 m ; 
m F : 4. Maria Linca 4:19.2. 
Valeria Ștetăncscu, Virginia
Cornelia I’opa și ArgentinaIoan,

Menis iau parte la un concurs in
ternațional în capitala Greciei.

® Duminică, în localitatea Bie
lefeld. are loc meciul triunghiular 
dintre reprezentativele masculine 
ale R. F. Germania — Irlanda — 
România. Din echipa noastră fac

parte, intre alții, Toma Petrescu, 
Gh. Ghipu, Nicolae Onescu, Ilie 
Floroiu, Dorin Melinte, Ion Rățoi, 
Gh. Cefan. S. Ioan. St. Lăzărescu, 
Carol Corbu. Iosif Naghi, C-tin 
Romaniuc, Tudor Stan, Ion Gă- 
situ-Stănescu. Cu acest prilej își 
vor face debutul în echipa repre
zentativă și doi juniori : Tudorel 
Vasile — lungime și Bed ros Be- 
drosian — triplu.

• Simbătă și duminică are loc 
La Budapesta concursul Nepszava 
la care sînt înscriși aruncătorii de 
disc Ion Zamfirache și Vasile Să- 
lăgean, semifondista Viorica Nea- 
gu și săritoarea în înălțime Nicu- 
lina Ilie.

• La sfirșitul săptămânii 
toare iubitorii de atletism din 
pitală vor putea asista la un 
portant meci triunghiular cu par
ticiparea echipelor feminine ale 
României, Canadei și R. D. Ger
mane. Așteptăm cu mare interes 
confruntarea dintre cele mai bune 
două săritoare în înălțime ale 
anului, Virginia Ioan (1,92 m) și 
Rosemarie Witsehas (1,91 m).

9 în zilele de 29 și 30 iunie, 
stadionul Heysel din Bruxelles găz
duiește două întîlniri interesante : 
Belgia — Franța — Olanda — Ro
mânia, la bărbați și Belgia — 
Olanda — România — Spania la 
femei.

® La 23 iunie, la București va 
avea loc campionatul republican 
de marș pe 20 km.

Portarul oaspe:. . -i
I

ALERTĂ ÎN DIVIZIA B DE VOLEI
înăsprirea restricțiilor de virstă 

în eșalonul secund al voleiului, 
prin noua modificare operată de 
federație cu prilejul instituirii sis
temului competițional penlru viito
rul sezon, a stirnit in rindv.l an
trenorilor și activiștilor dc pe lin
gă echipele de B o frămîntare care 
a generat un curent Dotrivnic. 
Cei mai alarmați sînt, firește, a- 
cei antrenori care se văd con- 
strînși să-și schimbe aproape în 
întregime lotul Intrucit multi ni 
s-au adresat, cu diverse prilejuri, 
invorfnd pericolul desființării u- 
nor secții cu echipe în B. ne vom 
opri astăzi asupra incriminatei 
prevederi ..obstructive", care sună 
astfel : ..pe foaia <lc arbitraj pot 
fi înscriși maxin-iun 3 .jucători 
peste 25 de ani. dar în teren nu 
poate fi prezent «lecit un singur 
jucător peste această virstă".

Din capul locului, trebuie 
ne recunoaștem ..vina" 
fost printre promotorii. 
întinerire, prin măsuri r 
a diviziei B. în care 
și se constată o aglomerare 
jucători ~ți jucătoare, cărora 
vîrsta înaintată, fie plafonarea 
le mai îngăduiau rămînerea 
echipele de A. De mult și 
multe rîndiiri 
stăvilirea acestei avalanșe a . 
trînilor" care altera menirea 
rească a B-ului. pentru 
unor căi și mijloace de a face 
din eșalonul secund o treaptă 
viabilă a performanței. Firește că 
măsurile luate in acest sens nu 
pot decît să ne satisfacă. După 
ce ele au fost înfăptuite pentru 
sezoanele trecute intr-o 
mai ușor suportabilă 
drept de joc doar 3 sportivi în 
virstă de peste 27 de ani), recen
tele măsuri se dovedesc mai se
vere, reducînd și mai mulț atît 
vîrsta limită, 
jucători mai în virstă utilizabili 
într-un meci. — 
tenție cu care federația a stabilit" 
aceste limitări (și fără a da apâ 
la moară unor antrenori obișnuiți 
să aștepte elemente disponibile 
ale echipelor din „A"), trebuie să 
ne rahem acelora C3re văd mă
sura pasibilă de îmbunătățiri. Ia
tă cîteva argumente pe csre le 
supunem atenției forului volei-

să 
fi 

de
de a 
ideii 
’strict ive, 

se constata 
de 
fie 
nu 
în 
în 

am pledat pentru 
„bă- 

fi- 
gasirea

formă 
(a'-eau

cit și numărul de

Reținînd buna in-

cunoscutele handboîis'.e Doina Boicoianu, 
Simona Arahlr, Magda Miitioț, Cristina 
Petrovici, Lidia Stan, Doine Furcoi. 
• ÎNTRECERILE TURNEULUI FINAL DE 
JUNIORI au continuat la Hunedoara cu 
partide la fel de disputate ca și in zilele 
precedente, lată rezultatele înregistrate 
în penultima etapă : băieți : Lie. 2 lași 
— Șc. sp. 3 București 23—14 (12—11), Lie. 
4 Timișoara — Șc. sp. Drăgășani 14—9 
(5—4), Șc. sp. Viitorul Cluj — Șc. sp. Bra
șov 12—11 (8—7) ; fete : Șc. sp. Constan
ța — Șc. sp. Odorhei 19—10 (12—10). Șc. 
sp. 2 București — Lie. 2 lași 16—9 (9—6), 
Lie. 2 Brașov — Șc. sp. Hunedoara 11—9 
(5—5). Șc. sp. Constanța — Șc. sp. 2 
București 7—5 (4—1). In urma acestor re
zultate, este cunoscută deja campioana 
țării la junioare : echipa Școlii sportive 
Constanța (antrenor Traian Bucovalâ).

CAMPIONATUL DE MOTO- 
CROS. Pe un traseu ales Ia 

orașului Cîmpulung-Muscel s-a 
etapa a II l-a a campionatu-

MOTO 
marginea 
desfășurat 
lui de motocros. întrecerile, la care au 
asistat peste 10 000 de spectatori, au 
fost cîștigate de următorii alergători : 
motoreta Mobra — Alexandru llieș (Tor
pedo Zărnești) ; juniori — N. Arabagiu 
(Locomotiva Ploiești) ; 250 cmc : ȘTEFAN 
CHIȚU (Poiana Cîmpina) ; 500 cmc. —
Mihai Banu (Poiana Cîmpina). Urmă
toarea etaoâ va avea loc duminica vi
itoare la Brașov,

.... .................................. .........

I
I

balistic : răstimpul lăsat la dis
poziția divizionarelor B pentru 
întinerire masivă ni se pare in
suficient ; scăderea limitei de 
virstă pentru trei sferturi din lo
turile echipelor (la 25 de ani) se 
înscrie bine în procesul traptat 
de întinerire, dar restricția care 
prevede ca numai unul să poată 
juca nu ni se pare atît de judi
cioasă. deoarece cel mai bun din
tre acești trei va juca, de fapt, 
întotdeauna, iar ceilalți doi poate 
niciodată. Pe de altă parte, nu 
trebuie să uităm că tinerii nu 
pot progresa decît învățind ală
turi de 2—3 coechipieri mai ex
perimentați ; nu se precizează în 
nici un fol posibilitățile prin care 
echipele de B pot să-si întine
rească loturile cu jucători prove- 
r-.iți din divizia școlară si de 
juniori (vor fi oare de acord 
formațiile de juniori să cedeze o 
parte din jucători, cu care să se 
completeze vidul, creat ex abrup
to, din B ?) ; nu s-a avut in ve
dere faptul că divizionarele A ce 
vor retrograda anual (și care nu 
au nici un fel ' 
virstă) ar putea 
în situația de a 
chipă de... B.

Sînt doar cîteva consecințe ca
re îndrituiesc această alertă. Iată 
de ce credem că este nevoie de 
o aprofundare, în conexiunea lor 
logică, a problemelor pe care le 
ridică acum divizia cadeților.

S-;

de 
Să 

nu

restricții de 
se găsească 

mai avea e-

B. AURELIAN
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Echipa reprexc 
ret care ne va 
propiata „Balcar. 
marți (sub denun 
B), pe stadionul 
ultimă verificare 
pania formației 
R.P.D. Coreea.-. -. Ies 
doială util, dar e- _■ 
lecționata noattM 
smulgă cu dif. _ 
după o evoluție . - 
distinct, ca într-« nd 
sită, punctele sie 
(fundași centrali » 
fără plasament : a 
ordonator de joc > 
sei de formă a . *•!
capacitate
sale nu Indeajms dl 
torii (siguranța 
puterea de lupta - 
apetitul de șut t 
De altfel, în p*rtida 
tii de la .25 Apr 
a realizărilor re-'roc 
nul advers ne apare 
câtor nesatisfăcăitc : 
chipă gazdă ex 
raportul șuturi 
18 (pe spațiul 
portul cornere

Oaspeții nas 
volt, cu o teh 
mogenitatea ș 
permițîndu-le 
Ion și de jucâu 
le confere frîne 
torii golurilor : 
(min. 52). infil 
în zona funda?..: 
Mu Gil (autogoL

I deviat 
resei; 
o fază

Igol ; 
un șut de la

Atodireseî

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
(Urmare din pag. 1)

s-a încheiat cu victoria unui re
prezentant al Uniunii Sovietice, A. 
Mitrofanov, și el posesorul unui 
rezultat bun : 1163 p, la două 
puncte de recordul continental al 
lui O. Lapkin (U.R.S.S.) și la pa
tru de cel al lumii (L. Wigger — 
S.U.A.). Cel mai bun român : P. 
Șandor, locul VI cu 1147 p, iar Ni
colae Rotaru a ieșit al 
poziția în genunchi, 
(r. m. : 396 p).

In finalul competiției, 
deși a plouat, la proba 
standard femei, Veronica Rozgony 
(Ungaria) a ieșit învingătoare cu 
o cifră apreciabilă : 582 p, doar Ia 
un punct diferență de performan
ta supremă de pînă acum (583 p). 
Confirmîndu-și valoarea, Anișoara 
Matei s-a clasat a doua (580 p), 
dovedindu-se superioară cu un 
punct (la precizie : 286 p) trăgă
toarei maghiare, dar e a obtinut a- 
poi, la viteză, un rezultat inferior 
cu trei puncte (293 p fată de 296 p 
ale lui Rozgony).

în continuare în excelentă for
mă, A. Kuzmin (U.R.S.S.) și-a ad
judecat și proba de pistol calibru 
mare, d-emonstrind calități deose
bite de sportiv de performanță.

Prezentă la startul probei de 
pușcă standard 3 x 20 f. recordma
na lumii, iugoslava Mirijana Ma
gici a terminat biruitoare, fără a 
concura la cota adevăratelor sale 
resurse. Din partea lotului tării 
gazdă, cea mai bine s-a compor
tat Ana Goreti (locul III).

în sfîrșiț, ultima întrecere 
taiere, cea de street, a revenit so
vieticului Alic Aliev, după un pa-

treilea la 
cu 392 p

miercuri, 
de pistol

de

sionant baraj ru coez.^4 
A. Sokolov. O -3
moașă și interes^.-. - i 
pentru stabilire-a ioc-srd 
tre românul GWeerfe 
și polonezul VlWiwr E 
tru departajare as lot 
chiar două serii ă* ba 
plus de voință. Se=eov 
pus în final ca s 
mai mult dobor.’-

Campionatele int r=Aț 
României și >■
pațitt (talere), aderări: 
tirului intemațior-z. car 
pe standurile de -a Tu: 
roase valori recurjcmr^ie 
a constituit și un iTpnri 
vederea campionatetar s 
luna septembrie. Dar d 
te aspecte, vom zsii « 
să revenim.

Rezultole, arme l*vă < 
40 f poziția in pioear* 
zert (R.D.G.) 374 p — cam 
țional al Ramenta. A 
(U.R.S.S.) 372 p. 3. K. ZSArt 
372 p. 4. V. Via».
L. Raul (Cuba) 3X z. &. 
(U.R.S.S.), poziția -r *000 
Mitrofanov 393 p — uwy— 
nai al României, 2. P. G: -i 
392 p, X N. Bal—
E. Gnognorelli 30
Iov (U.R.S.S.) 388 p z !
(Cuba) 387 p. M4C ' ’ J
1163 p - comp.oe cț
mâniei, 2. V. Via». ” =5 c 
rewski 1150 p. 4. 3. I-r 
D. Munzert. 1148 p r F. 
mânia) 1147 p; pâaMi —aei 
1. A. Kuzmin (U.JLS3 5B 
pion internațional ai *emâi 
Stan (România) 59- s. 3. 
(U.R.S.S.) 593 p. A C tag. 
592 p. 5. J. Zcpean. To* 
6. V. Hurt (Cehoz.i we ■) 
niori (12) : 1. G. Era Cafc 
campion internațional |
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MECIUL SPORT CLUB BACAU

Extragerea I 32 9 3 36 31 14

Extragerea a II : 40 21 44 43 35

din 
mîi-

AGENDA BUCUREȘTEANA

Tehnometal —
DUMINICA 16 
„23 August", 
studențesc —

MIINE, UN NOU MECI
INTERNATIONAL

1

PE STADIONUL REPUBLICII

D Mun-

bună a
(Bucu-

— Po- 
Hajnal

Ultimul act al Cupei României, 
finala acestei competiții, se va 
desfășura pe stadionul Republicii 
din Capitală în ziua de 23 iunie, 
cu începere de la ora 17,15.

: Cian Mion prinde balonul înainte ca Mărcu
lescu să poată interveni.

Foto : P. ROMOȘAN
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AZI, LA FRANKFURT PE MAIN

IAIM 74
Programul internațional 

această săptămină șe încheie 
ne : pe stadionul „23 August", 
va avea loc partida dintre se
lecționata Capitalei și formația 
„25 Aprilie" din R.P.D. Coreeană.

Partida va începe la ora 17,30.

inaugurează turneul final al celei de a X-a ediții
Azi după amiază, pe „Waldstadion" din Frankfurt pe 

Main, se dispută partida inaugurală a turneului final cl 
celei de a zecea ediții a Campionatului mondial de fot
bal : Brazilia - Iugoslavia.

După cum se știe, sint prezente la startul fazei finale 
a ,,Weltmeisterschaft"-ului 
ropa (9 formații), America

16 echipe reprezentînd Eu- 
de Sud (4), Africa, Austra-

lia și Zona Americii Centrale și a Mării Caraibilor (cite 
o echipă).

Iubitorii fotbalului de pretutindeni așteaptă cu firesc 
interes această întrecere de vîrf a fotbalului mondial, de 
la care se așteaptă, desigur, multe răspunsuri în ceea 
ce privește evoluția tehnico-tactică viitoare a acestui 
popular sport.

Sub conducerea foarte 
arbitrului C. Bărbulescu 
rești) au jucat formațiile

ROMÂNIA B : Jivan 
rațchl, Cazan, FI. Marin, 
(min. 46 : Manea) — Boloni, Bă
lăci (min. 46 : Ghergheli) — Ato- 
diresei, Mulțescu, Mărculescu 
(min. 46 : M. Sandu), Crișan.

„25 APRILIE" : Li Cian Mion — 
Im Ki Sun (min. 35 : An Kil Van), 
Kim Mu Gil, Hon De Hoa, An 
Se Un — Pak Cion Hun, Kim 
Gion Min — Ian Son Guk, Ma 
Cion, U, Mun Don Cian, An Pion 
Pil. (I. C.).

SIMBĂTĂ 15 IUNIE : terenul 
leetronica. ora 17 : Electronica 
Laromet (Divizia C) : terenul La- 
romet, ora 17,30 : 
Sirena (Divizia C).
IUNIE : Stadionul 
ora 17,30 : Sportul
C.S.M. Reșița (Divizia A), ora 
19,15 : Rapid — F.C. Constanța 
(■divizia A) ; stadionul Politehnica, 
ora 10 : Sportul studențesc —

Reșița (tineret-rezerve) ; 
stdionul Giulești, ora 9,30 : Ra
pid — F.C. Constanța (tineret-re
zerve) ; terenul Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul — Gaz metan Mediaș 
(Divizia B) ; terenul Triumf, ora 
11 : Triumf — Unirea Tricolor 
(Divizia C) ; stadionul Steaua, ora 
11 : Șoimii TAROM — Sportul 
Ciorogîrla (Divizia C) ; terenul 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — Dinamo 
Slobozia (Divizia C).

Turneul final debutează 
meci de mare interes, în ___
întîlnesc echipele Braziliei, de trei 
ori cîștigătoare a competiției, și 
redutabila selecționată a Iugosla
viei.

Campionii mondiali se prezintă 
la acest joc cu o echipă radical 
schimbată față de cea care, în 
urmă cu patru ani, a cucerit în 
Mexic titlul suprem. Din formația 
de atunci nu mai fac parte decît 
trei jucători : Rivelino, Jairzinho 
și Piazza, restul fiind noi speranțe

CU un 
care se

line, Jairzinho, Paulo Cesar și Val- 
domiro îl face pe antrenorul bra
zilian să privească cu încredere a- 
cest prim joc.

La rîndul ei, reprezentativa Iu
goslaviei, care nutrește mari spe
ranțe la acest campionat, este de
cisă să dea o replică dîrză actua
lilor deținători ai „Cupei Mon
diale". Antrenorul Milan Milianiei 
prezintă un „11“ cu multe valori 
individuale, în care vedeta nr. 1 
este, fără îndoială, Dragan Geaici, 
considerat la ora actuală cea mai

linski, Boghicevici, Oblak, Acimo- 
vici, Petkovici, Surjak, Geaici.

Lovitura de începere va fi dată 
de celebrul Pele.

Jocul va fi arbitrat de elveția
nul Rudolf Scheurer, ajutat la linie 
de V. Loraux (Belgia) și L. Pes- 
tarino (Argentina).

CM. PE SCURT

PROGRAMUL MECIURILOR DIN GRUPE

STEAGUL ROȘU SE DISPUTA
LA PIATRA NEAMȚ

Deoarece terenul echipei S-port 
Club Bacău este suspendat, par
tida dintre această echipă și Sto
gul roșu, din etapa de duminică 
a campionatului Diviziei A, va 
avea loc la P. Neamț, de la ora 
17,30.

STEAUA-SELECȚIONATA ARMATEI GRECEȘTI 1-0 (0-0)
Cîteva mii de spectatori au ur

mărit, pe stadionul din bd. Ghen- 
cea, partida amicală dintre for
mația militarilor bucureșteni și 
cea a armatei grecești, alcătuită 
din jucători din prima divizie a 
campionatului elen. Meciul a avut 
o desfășurare echilibrată, a ofe
rit un spectacol agreabil în an
samblu și s-a desfășurat într-ur. 
spirit de deplină sportivitate. La 
capătul celor 90 de minute de 
joc, victoria a revenit la limită 
— și meritat — fotbaliștilor de la 
Steaua care, în special în partea 
a doua a întîlnirii, au acționat 
ceva mai legat și mai decis, pu- 
nînd în dificultate apărarea ma-

DE TIR ALE ROMÂNIEI

reunit 
sume- 

15 țări 
=st in 
le din 
aces- 

ocazia

xonov 
-F.G.)

L. Dobay (Ungaria) 586 p, 3. L. Cselle 
(Ungaria) 560 p; talere lansate din șanț 
(200 t) : 1. J. Koblinski (Polonia) 185 t 
(după baiaj : 24 t) — ciștigâtor al ^.Ma
relui premiu Carpați“, 2. A, Smelczinski 
(Polonia) 185 (dupâ baraj : 21 t), 3. Șt. 
Fopovici (România) 181 t, 4. L. Bonseg- 
nore (Circolo Diana Milazzo — Sicilia) 
130 t, 5. A. Marinescu (Romania) 180 t, 
6. V. Ardenel (România) 180 t; sheet, 
juniori (6) — 150 t: 1. B. Korge (R.D.G.) 
141 t — cîștigâtor al „Marelui premiu 
Carpați**, 2. A. Fehrman (R.D.G.) 140 t, 
3. B. Hochwald (R.D.G.) 138 t., seniori 
(200 t) - 24: 1. A. Aliev (U.R.S.S.) 193 
t (dupâ baraj: 25 t) — ciștigâtor al

Marelui premiu Carpați“, 2. A. Soko
lov (U.R.S.S.) 193 t (după baraj; 24 t). 
3. Gh. Sencovicî (România) 191 t (după 
baraj ; 24 -23 t), 4. V. Danek (Polonia) 
191 t (dupâ baraj : 24-22 t), 5. R. Cas- 
trillo (Cuba) 190 t, 6. S. Torres (Cuba) 
189 t; arma standard 3x20 f seniori 
(29) : 1. G. De Chirico (Italia) 569 p — 
campion internațional al României, 2. Z. 
Miluti.novici (Iugoslavia) 569 p, 3. A. 
Mitrofanov (U.R.S.S.) 567 p, 4. R. Mier- 
necki (Polonia) 567 p, 5. K. Zâhringer 
(R.F.G.) 567 p, 6. I. Oiârescu (Româ
nia) 566 p, senioare (37) : 1. Mirijana 
Masic (Iugoslavia) 566 p — campioană 
internațională a României, 2. Sandorne 
Gombos (Ungaria) 562 p, 3. Ana Goreti 
(România) 560 p, 4. Cuba Nilser (Cuba) 
559 p, 5. Helena Paslawska (Polonia) 557 
p, 6. Helgo Lemke (R.D.G.) 556 p, ju
niori (15) ; 1. Z. Simovic (Iugoslavia) 555 
p — campion internațional al României, 
2. Z. Lazic (Iugoslavia) 551 p, 3. P. Ku- 
rilic (Iugoslavia) 548 p; pistol standard 
femei (17) : 1. Veronica Rozgony (Unga
ria) 582 p — campioană internațională a 
României, 2. Anișoara Matei (România) 
530 p, 3. Katerina Pastorova (Cehoslova
cia) 577 p, 4. Nona Kalinina (U.R.S.S.) 
576 p, 5. Evelyne Manchon (Franța) 572 
p, 6. Bedrlza Hykova (Cehoslovacia) 567 
p; pistol calibru mere (33): 1. A. Kuz
min (U.R.S.S.) 589 p — campion inter
național al României, 2. V. Hyka (Ceho
slovacia) 588 p (dupâ baroj: 148 p), 3. 
V. Kurt (Cehoslovacia) 588 d (după ba
raj: 147 p), 4. M. Zubko (U.R.S.S.) 587 
p. 5. I. Alehin (U.R.S.S.) 586 p,
Stolipin (U.R.SxS.) 586 p.

sivă și bine organizată a oaspe
ților.

Unicul gol al meciului a fost 
realizat de Ion Ion în min. 62 : 
bine angajat în interiorul supra
feței de pedeapsă adverse, a șutat 
precis la colț, mingea lovind bara 
laterală de unde a ricoșat în pla
să. Fotbaliștii greci, a căror evo
luție a lăsat o bună impresie, au 
avut și ei cîteva situații bune de 
a înscrie, cea mai mare dintre ele 
fiind aceea din min. 80, cînd Ga- 
lacos a ratat de la numai cîțiva 
metri singur cu Iordache în față.

Arbitrul bulgar P. Nikolov, a- 
jutat la tușe de V. Pădureanu și 
I. Urdea, a condus corect urmă
toarele formații : STEAUA : Ior
dache — Sătmăreanu, Smaranda- 
che, Sameș, N. lonescu — DUMI- 
TRIU IV, TATARU — Pantea, 
Răducanu (min. 46 : Aelenei ; 
min. 76 : Radu), Năstase (min. 46: 
DUMITRU), I. Ion. SELEC. AR
MATEI GRECEȘTI — PUPA- 
CHIS (min. 46 : Pandelocos) — 
Gunaris, NALBANTIS, Tilighiri- 
dis, Cambas — Vasilopos, Aposto- 
lidis (min. 80 : Mutafis) — Cara- 
vitis, Lagos, GALACOS, Caraiscos 
(min. 46 : Lazos). (M.I.)

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI11 
VA AVEA LOC

Dupd cum se știe, cele 16 participante au fost împărțite în patru grupe. 
Le reamintim :

GRUPA I : Chile, R.F. Germania, R.D. Germană, Australia 
GRUPA A ll-A : Iugoslavia, Brazilia, Zair, Scoția 
GRUPA A III-A : Olanda, Uruguay, Suedia, Bulgaria 
GRUPA A IV-A : Haiti, Italia, Polonia, Argentina 
iată programul primelor jocuri (in grupe), cu ora locală :
13 IUNIE : Brazilia — Iugoslavia (Frankfurt pe Main, ora 17) ;
14 IUNIE : R.F. Germania — Chile (Berlinul Occidental, ora 16), R.D. Ger

mană — Australia (Hamburg, era 19,30), Zair — Scoția (Dortmund, ora 19,30) ;
15 IUNIE : Suedia — Bulgaria (Diisseldorf, ora 16), Uruguay — Olanda 

(Hanovra, ora 16), Italia — Haiti (Miinchen, oro 16), Polonia - Argentina 
(Stuttgart, ora 16) :

18 IUNIE : Chile — R.D. Germană (Berlinul Occidental, ora 19,30), Austra
lia — R.F. Germania (Hamburg, ora 16), Iugoslavia — Zair (Gelsenkirchen, ora 
19,30), Scotia — Brazilia (Frankfurt pe Main, ora 19,30) ;

19 IUNIE : ’ - - — - -------- _ . .
(Hanovra, ora 
(Stuttgart, ora

22 IUNIE :
R.F. Germonia . ...
Scoția — Iugoslavia (Frankfurt pe Main, ora 16) ;

23 IUNIE : Bulgaria — Olanda (Dortmund, 
(Diisseldorf, ora 16), Argentina — Haiti 
(Stuttgart, ora 16).

Olanda — Suedia (Dortmund, ora 19,30), Bulgaria — Uruguay
19.30) , Haiti - Polonia (Miinchen, ora 19,30), Argentina — Italia
19.30) :

Australia — Chile (Berlinul Occidental, ora 16), R.D. Germana — 
(Hamburg, ora 19,30), Zair — Brazilia (Gelsenkirchen, ora 16),

ale fotbalului brazilian, acest ne
secat rezervor de talente. De e- 
xemplu, antrenorul Mario Zagaâo 
își pune mari speranțe în funda
șul central Luis Pereira, un jucă
tor de culoare în vÎTstă de 25 de 
ani.

Deși din cele 12 meciuri de ve
rificare susținute, fotbaliștii bra
zilieni nu au pierdut nici unul, 
jocul lor nu a convins în între
gime pe tehnicieni. Ca și la edi
țiile anterioare, punctul lor slab 
este apărarea, care nu beneficiază 
de valori comparabile cu cele din 
linia de atac. Dar măiestria recu
noscută a unor jucători ca Rive-

SISTEM DE
DESFĂȘURARE

In cadrul celor 4 grupe se 
joacă sistem flecare cu fie
care. In caz de egalitate de 
puncte, contează golaverajul 
prin scădere. Dacă două sau 
mai multe echipe se vor a- 
fla ia egalitate atît la puncte 
cît și la golaveraj, departa
jarea se va face In funcție 
de numărul de goluri marca
te. (Exemplu, intre două e- 
chipe avlzid golaveraj egal 
7—< și 6—3, se Va califica 
prima, pentru că a marcat 
mal multe goluri). Dacă nici 
acest criteriu nu servește la 
departajare, se va decide prin 
tragere la sorți.

Primele două echipe din 
cele 4 grupe îșl vor disputa 
cel de al doilea tur final, 
fiind împărțite în două grupe 
de cite 4.

Cîștigătoarele celor două 
grupe se califică pentru fi
nală, echipele de pe locurile 
secunde îșl vor disputa locu
rile 3 și 4.

In caz de egalitate (atît In 
finală cît și în meciul pen
tru locurile 3—4) se acordă 
prelungiri. Dacă nu se deci
de clștigătorul nici după pre
lungiri. meciurile se rejoacă. 
la rejueări, după prelungiri, 
se recurge în caz de egali
tate la lovituri de la 11 me-

ora 16), Suedia - Uruguay
(Miinchen, ora 16), Polonia — Italia

bună extremă 
Geaici a jucat 
de meciuri în 
mai puțin de 300 de goluri, fapt 
carc-i atestă eficacitatea. Cu un 
portar de clasă. Măriei, cu o linie 
de apărare sigură, în care exce
lează Buljan, Muzinici și Kata- 
linski și cu un atac în care Geaici 
va fi secondat dc Petkovici și 
Surjak, selecționata Iugoslaviei 
păstrează șanse reale în acest 
meci derby al grupei a Il-a, pro
babil decisiv în lupta pentru cali
ficare în semifinale.

Vor juca următoarele 
BRAZILIA : Leao — 

Pereira, M. Marinho, F. 
Piazza. Rivelino, Paulo Cesar, Val- 
domiro. Jairzinho. Levinha.

IUGOSLAVIA : Măriei — Bul
jan, Hagibagici, Muzinici, Kata-

stingă din lume, 
pînă în prezent 500 
care a marcat nu

formatii: 
Nelinbo, 

Marinho,

• Pe lista cavalerilor fluierului 
care vor oficia la această ediție fi
gurează și arbitrul român Nicolae 
Kainea. Ei va conduce la 22 iunie, 
la Gelsenkirchen, jocul Brazilia — 
Zair, fiind ajutat la tușe de Aurelio 
Angonese (Italia) și Klaus Ohmsen 
(R. F. Germania). Arbitrul român 
a fost delegat ca tușier la întîlni- 
rile Argentina — Italia și Uruguay 
— Olanda.
• în rîndul gazetarilor străini prezenți 

ia Frankfurt, cota șanselor ciștigării tit
lului mondial este următoarea : R.F.G.. 
Olanda, Italia și R.D.G. Foarte multe 
abțineri în privința campioanei mondia
le. Brazilia.

• Foarte mare atracție pentru partida 
inaugurala Brazilia — Iugoslavia. Nu 
maj exista nici un bilet, iar din cei 400 
de fotografi acreditați, doar 40 au primit 
aprobarea sâ intre în spatele porților, 
iar ahi 40 sâ fotografieze din tribuna. 
Ceilalți 320 nu vor putea urmâri partida 
decît pe... micul ecran.,

• în deieqația braziliana, plina de en
tuziasm, acum, după alegerea lui Joao 
Havelange în funcția de președinte 
F.I.F.A,, se dâ ca ^jgur „al patrulea 
titlu cîștigat“. Pele, care a sosit la 
Frankfurt pentru a da lovitura de înce
pere a partidei inaugurale, este și el 
convins de „triumful din acest an al foș
tilor sâi coechipieri*

• Un amplu program va preceda me
ciul de deschidere. La ora 15 un mare 
concert de fanfara, urmat de 16 ansam
bluri reprezentînd țările participante la 
acest turneu final. Va fi și o demonstra
ție de gimnastică susținută de peste 2 000 
de elevi

• în privința meciului de astâzi, an
trenorul iugoslav Rajko Mitici a decla
rat : „Joc foarte dificil pentru Iugoslavia, 
dar sper câ debutantul Muzinici va face 
o partida foarte bună**-

• A surprins mult declarația antreno
rului spaniol Kubala cu privire la marii 
favoriți ai celei de a X-a ediții : „Toți 
favor iții se află în formă foarte slabă la 
ora actuală. Rămine de văzut cine va 
reuși să se redreseze pînă la apariția 
in scenă !“

• In privința meciului Brazilia — Iugo
slavia cota șanselor este următoarea : 
Brazilia 11—5 ; Iugoslavia 9—2.

LUCRĂRILE CONGRESULUIF.I.F.A
Joao Havelange, noul președinte al forului

fotbalistic suprem
FRANKFURT PE MAIN (Ager- 

pres). — Congresul Federației in
ternaționale de fotbal, desfășurat 
la Frankfurt pe Main, l-a ales în 
funcția de președinte al F.I.F.A, 
pe Joao Havelange (Brazilia). în 
favoarea lui J. Havelange au vo
tat 68 de delegați, în timp ce fos
tul președinte Stanley Rous (An
glia) a obținut 52 de voturi. în
vestitura a fost decisă în cel de-al 
doilea tur de scrutin.

In afara alegerii președintelui, 
congresul F.I.F.A. a luat o altă 
decizie importantă, aprobînd mo-

țiunea Confederației de fotbal din 
America de Sud privind mărirea 
numărului de echipe participante 
la turneul final al viitorului cam
pionat mondial de fotbaL

Cu 96 de voturi pentru 
tărît ca la turneul final 
de-al 11-lea campionat 
ce va avea loc în anul 
Argentina să participe 20 
pe : deținătoarea 
ganizatoare, plus 
ficate în urma 
minare.

s-a ho- 
al celui 
mondial 
1978 în 

de echi- 
țara ortitlului,

18 formații cali- 
jocurilor preli-

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 12 IUNIE 1974

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 744.523 lei

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Plata cîștigurilor de la această tragere se va face astfel : în capi
tală de la 22 iunie pînă la 12 august 1974. în țară de la 26 iunie pînă 
la 12 august 1974 inclusiv,

conducător albru activ și apoi 
mai multor asociații și cluburi 
din țara sa. Ca înotător și jucător 
de polo, a reprezentat Brazilia la 
Jocurile Olimpice din 1936 și 1952. 
iar în 1956 a fost șeful delegației 
țării sale la J.O. de la Melbour
ne. Din anul 1958 deține funcția 
de președinte al C.B.D. (Confe
derația Braziliană a Sporturilor). 
In 1963 a fost ales membru al 
C.I.O. Are merite deosebite in 
activitatea fotbalului brazilian. 
Sub conducerea sa. Brazilia a 
cucerit Cupa Jules Rimet.

In prima sa conferință de pre
să, noul președinte F.I.F.A., Joao 
Havelange, a făcut cîteva preci
zări cu privire la propunerea par
ticipării a 20 de echipe la turneul 
final al Campionatului Mondial. 
Printre altele. Joao Havelange a 
afirmat că țara organizatoare are 
dreptul să aleagă numărul echi
pelor participante, 16 sau 20. mr 
în cazul în care se va adopta 
noua formulă, atunci cele 20 de 
echipe vor fi împărțite în urmă
toarea compoziție : io reprezen
tînd Europa, 4 America de Sud, 
2 Asia și Oceania, 2 Africa și 
2 reprezentînd America de Nord, 
America Centrală și zona Cara
ibilor.

............. J~- imun-- -----  -------------- ------------------ -- MU ~

JOAO HAVELANGE este născut 
la Rio de Janeiro, la 8 mai 1916. 
De profesie avocat, deține postul 
de director al unei mari compa
nii de transporturi rutiere bra
ziliene. Polisportiv, a fost mem-
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ALINIEREA, DUPĂ CEI DIN FAȚA
j Nu știu dacă acest tinâr 
: de 21 de ani, Mircea Ra-
: mașcanu, va reuși
: poarte multă vreme
; pină la capăt, ca in

Sa Steaua", „tricoul gal- 
en“. Mi-e greu să intre- 

; văd, măcar cu aproxima
: tic, poziția sa în clusa-
; mentut final. Nici nu-mi
: propun să fac acest lu-
: cru, dup ’, numai două din
7 cele 11 ■ '.ape, cite are edi-
; țiu din acest am, cu un
' traseu splendid, dar clin ce
: in ce mai aspru, a ..Turii-
• lui ciclist al Românicz'*

Vreau să scriu însă ceva 
despre acest mînz nărăvaș 

j care sfidează și condiția
j virstcă și pe cea a expe-
; rienței și care nu-și face
; calcule plecînd de la a-
; cestea. Să recunoaștem, că,
7 la \
; și insuficienta experiență
7 i-ar putea of2r[ (se obiș-

nuiește) scuza unei pozi- 
ții de mijloc în pluton,

si
SUtl
CU-

și bine-, 
mai pu- 

unde nu bate vtntut. 
nu ! Ramașcanu, 

Ramaș.canu

urma-urmei, tinerețea

acolo unde e cald, 
uncie se muncește 
țin,

Dar,
tînărui Ramașcanu știe 
(sau intuiește ?) un singur 
lucru valabil deopotrivă 
oriunde e vorba de mun
că, de întrecere: alinierea 
se face după cei clin față. 
Băiețașul ăsta care nu im
pune prin mușchi se bate, 
cu ghearele și cu dinții, 
mereu in- prima linie, aco
lo unde a mai greu de pe
dalat. șl unde răspunderea 
e mai mare. Nu se teme 
de nimeni șt de nimic. Ba. 
ca să fim drepți, se teme 
și el de ceva. Se teme de 
vîn.t. Așa i-a spus unui 
coleg din echipa noastră 
de reportaj. ^Ai-e frică, 
ce mal. mî-e groază de 
vînt. nea Gigi-.. Cind am 
evadat nu mi-era frică de 
cei din spate, ci de faptul 
eă râmineam singur cu 
vîntul...“.

Și ca 
spus el 
sănătoasa, după 150 de 
lometri de urau? și cobo
ri s, de viraje amețitoare 
zburlnd pur și simplu și 
dînd cu tifla principalului 
său dușman, vîntul, cu 
care s-a. jucat .cale de-o 
poștă.

Tînărui Mircea Ramașea- 
nu face parte cilntr-o nouă 
generație de rutien, poate 
eu ceva deosebită la a- 
ceasta vîrsti do altele, 
prm tenacitate, hărnicie și 
curaj.

l-aș include aci pe co
legii săi Cîrje. Ferfeiea, 
Voican, pe bravul Uie Va
lentin. băieți despre care, 
sini sigur, vom mai auzi, 
vom mai auzi lucruri mi
nunate, indiferent de ce 
vor face in etapa de azi 
sau de mîine.

&\\\\\\\\\^

Mircea COSTEA

șl cind n-ar fi 
asta, a luat-o la 

‘ kl-

CLASAMENTE

Foto : D. NEAGU

CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL ETAPEI A DOUA. 
(170 km) ;

BUZĂU - BACĂU

51:29. (medie orară
3h 54:34. 3. Teodor

Festivitate de pre
miere la Bacău. Pe 
podium, de la stinya 
la dreapta : N. Voi- 
can (locul II), M. 
Kamașcanu (I) și T. 
Drăgan (III).

CICLIȘTII DIN ECHIPA DE TINERET A ROMÂNIEI

ti Mircea RAMAȘCANU (România tineret I) 3h 
44.044 km). 2. Nieolae Voican (România tineret I) 
Drăgau (Voința). 4. T. Vasile (România), 5. M. Ferielea (România ti
neret I). 5. C. Cfrie (România tineret T). 7. V. Murineanu (Dinamo). 8- 
Iu Zajac (Cehoslovacia). 9. C. Popescu (Voința). 10. N. Andronaclio 
(Metalul Plopeni) — teti aceiași timp, 11. I. Cosma (Dinamo) 31) 54:42, 
12. St. Ene (România) 3b 54:46. 13 A. Zarosehi (Metalul Plopeni), 14. 
J. Senk (Cehoslovacia). 15. A. So f ronle (Dinamo), IS. V. Selejan (Ro
mânia) — toți aceiași timp. 17. V. Mircea (Olimpia) 3h 59:35, 13. M. 
Bădiiâ 'CIBO Brașov), 19. H. Belkadi (Maroc). 26. M. Najjan (Maroc). 
21. .T. Michaud (Franța). 22. I. Butaru (Metal-.11 Plopeni). 23. I. Con
stantin (Metalul Plopeni), 24. V. Tichacek (Cehoslovacia) — toți ace
lași timp.

SE IMPUN CU AUTORITATE, DOMINA COMPETIȚIA
• Rutierii oaspeți participa activ la disputa de pe primul plan al competiției

G întrerupt ieri, inainte de Vaslui, , Turul României" continua astăzi

cu etapa a 4-a • Cicliștii vor sosi azi la Suceava in jurul orei 17
BACAU, 11. După o etapă rela

tiv scurtă (București — Buzău), 
dar foarte rapidă, marți, la prinz, 
s-a dat startul în etana maraton a 
turului : Buzău — Rm. Sărat — 
Focșani — Adjud — Bacău, 170 
km. Rezultatul întrecerii ii cu
noașteți desigur. A cîștigat Mircea 
Bamxșcanu, din formația Româ
nia — tineret I. care a sosit la 
Bacău cu peste trei minute avans 
fat.ă dc plutonul compus din 15 
sportivi Contratimpul de aproxi
mativ 29 km din finalul cursei, 
porțiune pe care Ramașcanu a pe
dalat împins continuu spre margi
nea din stingă a șoselei de rafa
lele de 
nostru 
aparte.

Cum 
sub

vînt dă acțiunii tinârului 
reprezentant o strălucire

a putut scăpa Ramașcanu 
de sub supravegherea grupului 
fruntaș. în componența căruia se 
aflau alergători unul și unul ? La 
început a fost un moment de nea
tenție din partea purtătorului „tri
coului galben", cehoslovacul Luho- 
mir Zajac. Privirea acestuia stătea 
atintită spre cel pe care il consi
dera, pe bună dreptate, drept oel 
mai periculos adversar al său. Ne 
referim la Teodor Vasile. Ciclistul 
nostru nr. 1, de data aceasta în- 
tr-o dispoziție de concurs remar
cabilă. reușise performanța de a 
încheia pe primul loc disputa la 
toate sprinturile cu premii de pe 
traseu (Rm. Sărat, Focșani, Ad- 
jud). Ori. o asemenea performan
tă nu-i putea lăsa indiferenți pe 
alergătorii oaspeți și cu atit mai 
puțin pe Zajac.

Așa a reușit Ramașcanu 
plece 
partenerilor 
după vreo doi kilometri de rulaj, 
cu capul in ghidon, a privit clteva 
clipe peste umăr si a văzut plu

să 
nestingherit din mijlocul 

de concurs, iar cînd

TRICOUL

la aproximativ 
înviorat de 
și mai virtos 
fost -

500 m 
perspectivă 

in pedale

mai puțin 
frumoasă 

fost ajutat

în 
a 
și

câ 
Ra-

adevărat 
reușită 
și de coterii 
Voican. Par-

tonul 
spate, 
apăsat 
dus a

Nu este 
la această 
mașcanu a 
săi, Cirjc, Terfelea și 
tenerii de echipă, de îndată ce 
și-au văzut colegul detașindu-se 
s-au postat iu fruntea plutonului 
si. prin trena falsă obișnuită in 
asemenea ocazii, au redus simțitor 
ritmul de alergare al însoțitorilor.

IAȘI, 12. Marți după amiază, 
nici nu sosisem bine la Bacău *ji 
s-a pornit o ploaie torențială care 
a durat, cu mici întreruperi,, toată 
noaptea.

Dimineața, ploaia a slăbit, apoi 
s-a oprit, dar după aceea 
s-au 
verse

La 
după 
unui _
ream să intilnim de-a lungul șose
lei in toate orașele și comunele, in 
cadru festiv. Mircea Ramașcanu a 
îmbrăcat ,,TRICOUL GALBEN“, iar 
Teodor Vasile pe cel ,.VIOLBT“ cie 
lider al sprinterilor. Apoi, cînd ar
bitrul a coborit steagul cu pătrățele 
albe și negre a pornit și caravana 
dar și. .. ploaia. Pînă Ia startul teh
nic ploaia s-a întețit de-a binelea 
făcind deosebit de dificil rulajul în 
pluton pe șoseaua cu numeroase și 
accentuate urcușuri și coborișuri, cu 
viraje ce deveniseră — din cauza 
ploii abundente — foarte periculoa
se. Cicliștii au continuat să peda
leze puternic în pofida dificultăților 
ivite, însă aversele de ploaie au 
continuat și au împiedicat pe șosea 
rulajul normal al caravanei. în a- 
ceaștă situație, la km 55, înainte de 
Vaslui, juriul a fost obligat să ia

_ _ norii
readunat prevestind noi a- 
de ploai<
start. în centrul Bacăului, 
apelul cicliștilor, în aplauzele 
numeros public, așa cum a-

ie.

GALBEN“
Mircea Ramașcanu, 

nent al 
neret- a 
marți o 
tind să 
peste 3 
preia , 
Zajac !

,compo- 
primei formații de ti- 

României, a făcut 
cursă splendidă, izbu- 
ajungă La Bacău cu 
minute avans 

.tricoul galben" 
' Tînărui nostru 

(de aurind a împlinit 21 
a inceput să practice cicjismul 
La clubul Dinamo, ca pistard, 
sub îndrumarea antrenorului 
Mircea Mihăilescu. Din 1972, 
a abandonat insă probele de 
velodrom — in care obținuse 
frumoase succese, fiind mul
tiplu camnion — și s-a dedicat 
curselor de șosea. Este com
ponent al echipei țării noastre 
pentru proba de 100 km con- 
tratimo și urmează să ia parte 
la Balcaniada de ciclism din 
Iugoslavia.

Aurelian BREBEANU

și sa 
de la 
rutier 

de ani)

decizia de întrerupere a cursei și de 
anulare a acestei etape. Hotărirea 
luată este in conformitate cu re
gulamentul competiției, cu norme
le Uniunii cicliste internaționale, și 
a avut Ia bază, grija față de sportivi 
și menținerea echității întrecerii.

Organizatorii au asigurat imediat 
tot ceea ce era necesar și sportivii 
au ajuns la Iași cu autocarele.

întrecerea se reia astăzi cu etapa 
IV-a, Iași — Suceava.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU
a

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL (după două etape) :
1. Mircea BAMAȘCANU (România tineret I) 61108:32. 2. Lubomir 

Za jac (Cehoslovacia) 6h 11:57, 3. Costel Cirje (Românii tineret I) 
51112:97. 4. Nicalae Voican (România tineret 1) 6hi2:i8. 5 A. Sofronie 
(Dinamo) 6hl2:19. 6. T. Drăgan (Voința) 61112:23. 7..T. Vasila (România) 
Chlî:î8. a M. Ferielea (România tineret 1). 9. V. Murineanu (Dinamo). 
10. C. Popeseu (Voința). 11, N. Andronache (Metalul Plopeni) — toți 
același timp. 12. I. Ccsma (Dinamo) 6hl2:J6, 13. Șt. Ene (România) 
6hl2:10. 14. J. Senk (Cehoslovacia). 15. V. Selejan (România) — toți 
același tw. J9. A. Zarosch! (Metalul Plopeni) GhI6:21. 17. V. TicHacek 
(Cehoslovacia) Gh 17:03. 18. H. Belkadi (Maroc) 6hlT.:M, 19. M. Najjari 
(Maroc). 20. J. Michaud (Franța) — toți același timp, 211 V. Mireca 
(Olimpia). 6hl7:29. 22. r. Constantin (Metalul Plopeni) — același timp, 
23. M. Bădilă (CIBO Brașov) 6h2t :23. 24. I. Butaru (Metalul Plopeni) — 
același timp. 25. E. Dulgheru (Voința) I»h32.:37. 26. V. Hota (Dinamo) 
6h22:S8, 27. P. Soare (Steaua). 23. R. Gherlan (România tineret TI). 29. 
J, Vercellini (Franța) — toți același timp. 30. R. Marietta (Franța) 

6h£3:5». în clasament figurează 64 de alergători

CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE {după două etape) :
1. ROMANIA TINERET I 18h32:3G. 2. Dinamo 181137:23. 3. România 
38'137:27, 4. Cehoslovacia 18h41:39. 5. Metalul Plopeni 18h46:31, fi Vo

ința 18h47:23. 7. Maroc 19602:09. 8. Franța 19.604:05. 9- Olimuia 1»'S12:27. 
10. Steaua 191113:30. 11. România tineret 11 191117:56, 12. CIBO Brașov 
19hl8:22. 13. Polonia 19h‘Z8*ia.

CLASAMENTUL SPRINTERILOR {după două etape) :
1. Teo«ior VASILH 17 p, 2: M. Remașcanu 13 p. 3. I„ Zajae 19 n. 4. 

M. Ferielea 7 p, 5. N. Voican 5 p, 6. T. Drăgan 3 p.

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS

KODES - MU!
NASTÂSE III SffhTIJRI.

OLIMPIADA DE ȘAH

ROMANIA - CEHOSLOVACIA 2 2
După o victorie lejeră și aș

teptată, cu 4—0, la Andora (Cio- 
câltea — Gomez. Sanz — Ghiz- 
davu, Bartos — Pantebre, File— 
Pavlov), echipa României a în- 
tîlnit, in runda a V-a a prelimi
nariilor Olimpiadei de șah, pu
ternica formație a Cehoslovaciei, 
intr-un. meci eontînd ca derby 

; al grupei a VT-a. Patru remize 
au consemnat scorul egal de 2-2: 
Hort — Gheorghiu, Ciocâltea — 
Jansa, Filtp — Ghițescu și Ghiz- 

* davu — Pribyl. Celelalte rezul
tate : Cehoslovacia — Singapo
re 4—0, Norvegia — Columbia 
21/a—l1 Monaco— Liban 2—2

■ (r.IV), Norvegia — Singapore

3—0 (1), Columbia — Liban 2-0 
(2), Noua Zeelandă — Monaco 3-1 
(r.V). Clasamentul: Cehoslova
cia 17 p, Norvegia 151,. p (1), Ro
mânia 12 p — din 4 meciuri, Co
lumbia 9’,2 (2), Noua Zeelandă 
5y2 — din 4 —, Monaco 5y2 P, 
Liban 5 (2), Singapore 4l/2 (1) — 
din 4 —. Andora 21/j p — din 4.

în celelalte grupe : I — U.R.S.S. 
18 (1), Țara Galilor 141/, (2), II — 
S.U.ri. 14, Anglia 12 (2), III — 
Iugoslavia ISLL, Cuba 15'/? (2). 
IV — Ungaria. 19. Spania 12» V 
— R.F.G. 17, Suedia 11*/^ VII — 
Filipine 141/,, Bulgaria 14. Indo
nezia I2’/z, VITL — Argentina 16 
(2), Austria 14 (2).

In cadrul optimilor de 
ale turneului interr șțio.-ial 

• tenis de Ia Roland Garros : 
6—2.

Riessen 6— 2.
— Van Dillen

finală 
de 

Năs- 
7—8 ; 
6—1. 
ft—S.

tase — Parun 6—4. 
Salomon 
tî—1 : E
6- 3. ’ 
Koch 
nejo 
5—7.
7— 5.

In . 
lor de finală : Jauffret 
mann 7—6, 6—3. 6—2 și Orantes — 
Cornejo 6—3, 6—3, 6—1.

In turul 2 a! probei de du
blu : Năstese, Gisbert' — Brown. 
Kreiss (S.U.A.) 6—1, 6—4.

Pentru turneul de la Nottin
gham (17—28 iunie) au foot de
semnați favoriții .* Newenrrrbe, 
Năstase. _Borg. Connors, Smith, 
Ashe. Kodes. Orantes, Gorman. 
Panatta, Meliev*di.

6—3. 6—1, 4—6, 7—5 ; Cor- 
— Filtol (>7-2, 7—6. 4—6,

6— 4 ; Jauffret — Kodes 7—S,
7— 5.

primele meciuri ale sferturi-
Poh-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Hoffmann (R; D.Cui 10,5 puncte.

Germană) a cîștigat turneul inter
național feminin de șah de la Pio- 
trkow Trybunalski (Polonia). Șahista 
româncă Lia Bogdan a ocupat locul 
6, cu 7 p.

. Ia St. Maur (Franța), cunoscuta 
sprinteră poloneză Irena Szewinska 
a cîștigat proba de 
formanța de 11 sec. 
0.69 m pe sec). 
Drut s-a clasat pe 
110 ra garduri, cu timpul de
La campionatele universitare 
letism ale U.R.S.S., de la 
grad : Valeri Voikin 
aruncarea greutății.
Meciul de atletism dintre reprezen
tativele B, ~ —
Norvegiei,
•s-a încheiat cu neta victorie a pri
mei formații : 133—79 cu Suedia șl 
144—65 cu Norvegia. Cîteva rezul
tate : M — 5 000 m : Kuscbmann
(R. D. Germană) 13:26,6 prăjină :

100 m cu per- 
(vînt favorabil 

Francezul 
primul

Guy
loc La 

13,4.
de ab-
Lenin-

20,51 m la

D. Germane, Suediei și 
disputat la Stockholm,:

Isaksson (Suedia). X20 rm înălțime : 
Almen (Suedia) 2,20 m. F — 100 mg: 
Ehrhard : 13.0 ; 100 m plat : ste
elier 11,4 : greutate : Adam 19,25.
Atieții finlandezi au cîștigat triun
ghiularul de la Kassel (H. F. Ger
mania), disputat numai la probele 
de aruncări și sărituri : 217—915 cu 
formația R. F. Germania și 217—195 
cu cea a Poloniei. Cele mai bune 
rezultate : ciocan : Edwin Klein 
(R. F. Germania) : 71,40 m ; greu
tate : Reijo Stalllberg (Finlanda) : 
19.94 m ; suliță : Hannu
(Fințanda) 36,74 rm înălțime 
Wszola (Polonia) 2,20 m.
Rezultate 
țional de 
(S.U.A.) : 
5,26 m ;
2,13 m
Tradiționala cursă 
marș Strasbourg—Paris a fost cîștt- 
gată de atletul belgian Robert Rin- 
chard.

3 090 de coneurențt din 26 de țări, 
la regatele da iahtirtg de Ia Kiel 
(R. F. Germania). In prima manșă, 
la clasa „Finn**, a terminat învin
gător francezul Maury, iar Ia cîasa 
..Olandezul zburător". pe primul loc 
s-a clasat englezul Warren.
4—3 pentru Valentina Koztovskaia; 
în meciul semifinaHstelor pentru tit
lul mondial feminin de șah. în 
urma cîșttgării celei de a 7-a par
tide cu Jrina Levitina.

Siitonen 
: Jacek

de la concursul 
atletism de la

Ed Liscomb 
Randy Smith

prăjină : 
înălțime :

interna- 
Austin

i n temațională de

Echipa Bulgariei, neînvins;! .. câș
tigat turneul international —s< -. 
dc volei de la Sofia. In ului:.a zi : 
Bulgaria — Cehoslovacia 3—1. repre- 

a U.R.S.S — 
Germană — Iu-

kent&î-iva seeundă
Cuba 3—0 și R. D.
goslavia S-Hh
în cadrul turneului
tenis de la Beckenham (Anglia: 
Gorman (S.U.A.) — Hemmes v
landa) 6—t, «i—'3. Lewis (Anglia) 
Kuki (Japonia) 7—1>, 6—7, 6—

international de
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