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N. GAVRILĂ - ÎNVINGĂTOR IN ETAPĂ A IV-a 
A „TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEI"

9 ACliUNI OFENSIVE TEMERARE AU ASIGURAT ETAPEI IAȘI-SUCEAVA O DESFĂȘURARE
PALPITANTĂ • FRANCEZUL MICHAUD, INIȚIATORUL UNEI „EVADĂRI" SPECTACU

LOASE © LUPTĂ DRAMATICĂ LA SPRINTUL FINAL DE PE STADIONUL SUCEVEAN 
„ARINI" • MIRCEA RAMAȘ- 
CANU Șl ROMÂNIA-TINERET 
CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ 
ÎN CLASAMENTELE GENE
RALE * ASTĂZI, DUPĂ O 
VERITABILĂ „ETAPĂ A MUN
ȚILOR". CARAVANA VA PO

POSI LA BISTRIȚA

Nicolae Garrilă. ciclist cu 
experiența velodromului, a 
ciștigat după un sprint dra
matic etapa a IV-a. lată-l 
ieri după amiază pe stadio
nul „Arini" din Suceava, 
primind drept răsplată flori 
și gratitudinea unui „plu
ton'1 de pioniere. Este unul 
dintre momentele de mare 
satisfacție ale alergătorilor 

de cursă lungă.

Foto : Dragoș NEAGU

CITIȚI ÎN PAGINA A 4-a
CRONICI Șl COMENTARII DE

LA TRIMIȘII NOȘTRI 
ÎN „TURUL ROMÂNIEI"

Astăzi, la Snagov

FINALELE
CAMPIONATELOR

OL CAIMCANOE
Aproape 300 de caiacisti șj 

canoiști din 17 secții iși dispută, 
de marți, la Snagov, ceă mai im
portantă competiție internă a a- 
nului : campionatele republicane 
individuale.

Vremea potrivnică din ultimele 
zile — vînt foarte puternic, ploaie, 
care a culminat miercuri eu o 
furtună de o violenta neobișnui
tă-a determinat modificarea 
programului inițial, potrivit căruia 
finalele, 18 la număr. urmau Să 
aibă loc ieri și astăzi. iMfucit 
miercuri nu s-a putut concura, 
programul a fost comprimat, ast
fel că toate finalele se vor dis
puta astăzi.

Ieri dimineață au avut loc ul
timele serii și recalificări. iar 
după amiaza au fost programate 
semifinalele. Rezultatele sînt, în ge
neral normale, favoritii califlcin- 
du-se pentru finalele care vor 
începe la ora 9.

Ieri, la Frankfurt 
pe Main

In meciul inauqural al 
celui de-al X-lea tur
neu final al Campiona
tului mondial de fotbal

BRAZILIA SI IUGOSLA
VIA LA EGALITATE : 

0—0

Citiți în pag. 2—3 
comentarii asupra a- 
cestui meci și alte a- 
mânunte de la „Welt- 

meisterschaft"

W COMUNĂ 
A COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. Al P.C.R., 
BIROULUI PffiMANTNI

Al CONSILIULUI SUPREM
Al DEZVOLTĂRII ECONOMICE 

SI SOCIALE SI A GUVERNULUI
REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Sub președinția tovarășului NICOLAE CF.ACȘE8CU, secretar 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Ro
mânia. a avut loc, joi, 13 iunie, ședința comuni a Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., a Biroului Permanent al Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale și a Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia.

In cadrul ședinței au fost examinate șt aprobate : proiectul planu
lui irațional unic de dezvoltare cconomieo-seciaH a Republicii Socialiste 
România și proiectul bugetului de stat pe annl 1975, proiectul prelimi
nar de plan privind dezvoltarea eeonomico-socială a Republicii Socia
liste România pe perioada 1976—1988 și prognoza macroeconomică pre
liminară a dezvoltării României pini in anul 1996 ; proiectul rtc directive 
ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român cu privire la. 
dezvoltarea economico-socială a României în cincinalul 1976—1980 și 
liniile directoare ale acestei dezvoltări pe perioada 1931—11.90.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem și Gu
vernul au apreciat că direcțiile principale fi prevederile dezvoltării eco
nomice și sociale a țării pe 1975 și pentru anii viitori sînt pe deplin 
realiste, asigură progresul armonica al tuturor ramurilor si sectoarelor 
de activitate, corespunzător programului partidului de înfăptuire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și. pe această bază, propășirea 
României seeiallstc, creșterea permanentă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului nostru popor.

Comitetul Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem si Gu
vernul apreciază că îndeplinirea planului pe 1974. la toți indicatorii, 
îmbunătățirea continuă a întregii activități economice constituie o con
diție esențială pentru trecerea la înfăptuirea prevederilor pe 1975 și 
următorii ani și iși exprimă convingerea eă, Însuflețiți do obiectivele 
puse dc partid în față întregului popor, clasa muncitoare, tărărdmea. 
intelectualitatea, toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, 
vor face totul pentru a dezvolta succesele dobîndife pînă acum, întîm- 
pinînd cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul el 
Xl-lea al Partidului Comunist Român eu noi și Importante realizări 
in îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor actualului cincinal.

Comitelui Executiv, Biroul Permanent al Consiliului Suprem si Gu
vernul si-ău însușit in unanimitate concluziile tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU si au hotărit ea pe această bază să se aducă îmbunătățiri 
proiectelor examinate, urmînd a fi supuse dezbaterii Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român.

în continuare. Comitetul Executiv a aprobat eșalonarea pe ramuri și 
activități a celej de a doua etape a acțiunii de majorare a retribuției 
oamenilor muncii, prevăzută pentru actualul plan cincinal. Astfel. în 
perioada 1.VIII—l.XIT 1971 se va majora retribuția oamenilor muncii 
care lucrează în industria ușoară, în industria construcțiilor de mașini, 
în construcții-montâj, in industria chimică șl a substanțelor abrazive, 
în industria petrolului și extracției gazului metan, ta lucrările geolo
gice si dc foraj, în industria metalelor feroase, tn industria energici 
electrice, precum și a cadrelor didactice din învățămîntul primar (cla • 
sole I—IV). Majorarea retribuției tn eclelalte ramuri ți activități se va 
efectua in cursul anului 1975.

Comitetul Executiv a dezbătut proiectul Legii privind Invențiile și 
inovațiile și a stabilit să tic dat publicității și pus in dezbatere publică 
de asemenea, a fost dezbătut proiectul Legii pomiculturii, care va fi 
supus Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a rezolvat unele probleme ale activității curente.

RAID-ANCHETĂ (I) DE LA
Dțji vremea continuă să fie capricioasă, piscinele 

din Capitală și din principalele centre unde se des
fășoară o activitate organizată sînt luate cu asalt 
de zeci de mii de tineri școlari, dornici să se fami
liarizeze, într-o primă fază, cu alfabetul

Ne reamintim cu plăcere dc acțiunea 
încheiată in ultimii ani cu rezultate mai mult decit 
meritorii. In actualul sezon inițierea copiilor in acest 
sport a luat o mai mare amploare ca urmare a 
eforturilor conjugate depuse de Cîteva consilii jude
țene și municipale, de secțiile de

iN BAZINELE „OBORULUI", 
ZILNIC 1 000 DE COPII

Inițiativa C.M.E.F.S. și a Ins
pectoratului școlar al municipiu
lui București (susținută perma
nent și cu entuziasm de repre
zentanții organelor respective, 
metodistul Gheotghe Iacobini și 
inspectoarea ‘ Eugenia Țicaliuc) de 
a consacra orele de educație fi
zică ale unor școli învățării îno
tului, a găsit un ecou favorabil 
la baza de înot Obor, a Școlii 
sportive nr. 2. Aici pot fi vă- 
zuțl zilnic (împărțit! în șase grupe 
care iși desfășoară activitatea în
tre orele 10..30 și 14.30) 1 000 de 
elevi din clasele I si II ale șco
lilor generale nr. 46, 64, 50, 51, 
53, 58. 65. 95. 32, 47 și ale Liceu
lui nr. 9 inițiindu-se în tainele 
înotului. Interesant de subliniat 
este faptul că directorul Școlii 
sportive hr. 2, prof. Constantin

Raid-anchetă realizat de :
D. STANCUEESCU 

A. VASILIU 
f. GHIȘA, coresp. județean

(Continuare tn pag. 2—3)

înotului. 
„Delfin",

invățăniint.

Apropierea verii a coincis în acest an și eu re
organizarea procesului de pregătire a sportivilor 
fruntași. Ca urmare a unor măsuri luate de F.R.N., 
rampionii și recordmanii țârii au ia dispoziție — 
tn aceste luni — condiții mai bune de antrenament. 
Astfel, ei vor avea posibilitatea de a-și îmbunătăți 
performanțele, de a le ridica Ia un nivel mai apro
piat de cel al rezultatelor internaționale.

In raidul nostru — din care publicăm azi o primă 
parte — am reținut 
ale acestei- activități.

INIȚIEREA
ÎN ÎNOT,

o seric de aspecte interesante

SPRE
| PERFORMANȚĂ...

O lecție de înot începe... pe uscat. ne demonstrează una din grupele centrului de la ștrandul O*™’'-
Foto : Vasile BAGBAC



:hiul
tert mai frumos și 

i is= cele ce ne-a 
-magazinul" de 

te <fe ceea ce noi, 
ia----și turfului, nu-

a". Adică plimba
ta.- al< rgarea ușoară, 

. m/or. înainte de 
: - -.-=ă. Marii spe-

« serioasă impor
ter: . Pentru omul 
■re al cimpului", fe- 
■rapcdul la turnan- 

sa. pînă și Iu
te reflectată pe coa- 
«npa sa, tot felul 

spumtainic la 
foarte,

In PARTIDA INAUGURALĂ a TURNEULUI FINAL: 0-0ETAPÂ A XXXII a 
A DIVIZIEI B

CÎMPULUI
ceea tot Olanda să nu poată 
trece de România ? Păi atunci 
România e cineva... Mai ceva 
ca Argentina, sau R.D.G.. care 
se duc la marea bucurie ? Nu 
se știe — se știe doar că 
România a jucat cu ambiție 
nebună meciul cu -x
a adus un portar 
dori toată Brazilia
au încasat campionii mondiali, 
la Ludwigshafen de la o 
gională"... !) și mai ales că ro
mânii s-au purtat englezește, 
adică au jucat serios un meci 
amical !
— dacă

Olanda, că 
cum și-ar 
(ce goluri

,re-

Asta își va da roadele 
românii (fantastic de 

înrudiți cu iugo
slavii în labilitatea 
nervoasă a talentu
lui indiscutabil) nu 
vor juca din nou 
neserios meciurile 
neamicalc.

Se mai poate 
specula așa, mult 
și bine : romantis
mul zairian, fan- 
dacsia haitiană că 
vor 
nalâ

enigma

ajunge în fi— 
(! !), tăcerea 
poloneză, U- 

cu 4—0... Inu-
ia. mult. S-a înțeles, 
a Anglia e în mare 
jsv-.i un eșec istoric 
tea epuizant, jucăto- 

nu au puterea de a 
teeriuite excelente în 
je Iapa unor echipe a- 

Dar Anglia nu
b. chiar dacă ar fi 
i—i pe R. F. Ger- 

de un zîm- 
i trezit, așa 
echipă F. C. 

cu 2—1 pe
r_-a venit să mor 

mai multe din- 
sint — cum se 

Part — „ascunse"...
— dar nu vezi 

Bâe lasă prestigiul 
■- Jucătorii își fe- 

și nervii. Toți 
plăcere intr-o 

că. „Ochiul 
cxse : Olanda c 
că face 4—1 cu 

F^rtru ca după a-

italiană, 
ruguay-ul condus 
til ! Strategic de cafenea. Al 
meu „ochi al cimpului" vede 
ce a văzut și în urmă cu 4 
luni : decizia va fi la nivel eu
ropean (R. F^ Germania, 
landa, Italia, 
cu două mari 
ria și Scoția, 
ne pregătim
a trăi deziluzia de a vedea în- 
vingind fotbalul nespectaculos, 
fotbalul care nu ne prea place, 
dar și el „pe goluri". Puține 
dar bune. Mă tem că vor în
vinge „caii grei"... Cam 
văd eu soarele strălucind 
coamă, mărturisind că echipa 
mea de suflet strict personal 
rămîne aceoa a lui Pele si 
Gerson, aceea de pe vremuri, 
lăcrimînd după ea, ca bătrînii 
turfiști după Avion și Joppa 
Hanover.

O-
R. D. Germană) 
„bombe“ ; Bulga- 
Și încă ceva : să 
sufletește pentru

BELPHEGOR

etapă a campio- 
»- je-a... reabilitat 

■Mecedente, sub as- 
si portant al dis- 

■B-- de joc, al lup- 
HRr . victorie, al cli- 
■k - - Deși, în unele 
» : dimensiuni și
MM acum, odată cu 
Bk— . -i k socotelilor 
ii. desfășurat în- 

| acte irat sportiv, 
ii - osemnat de ob- 
K si de arbitrii care 

. -recută. Trebuie 
câ cele două 

fete- proces cduca-
Cir și o înțele-

- - • . .1 de între-
mb narat efectul do- 
i«. desfășurarea 
I ne va oferi

a. care a con
te**. de o ini- 
pentru 1‘orma- 

atît 
două 

. ______  cît și
■j. - «care și-au 

eefiipa favorită 
A moment dat 

> tu ți acțiunile 
pmter-. Și Gabriel 
iC la Ploiești, sar- 

ce comporta- 
• ce ’-atorilor. Să 
tete. faptul că In 
■■■n cucerirea 
■wr-t.*, în această

remarce 
iior celor 
r V.T.A.,

T

Sîmbătă șl duminică se dismită 
partidele din cadrul etapei nr. 32 a 
campionatului Diviziei B. Iată pro
gramul și, în paranteze, rezultatele 
din tur :

SERIA I : S. C. Tulcea — Caral- 
manul Bușteni (0—2), Gloria Buzău
— C.F.R. Pașcani (0—1), Oțelul Ga
lați — Celuloza Călărași (1—2), Ceah
lăul P. Neamț — C.S.U, Galații (0—1), 
Metalul Mija — • - - ....
Viitorul Vaslui 
(0—3), Petrolul 
Suceava (0—2), 
toria Roman (3—1), Progresul Bră
ila — Constructorul Galați (0—1).

SERIA A II-A : Nitramonia Făgă
raș — Metalul București (1—2), A- 
utobuzul București — Gaz metan 
Mediaș (0—3). Carpați Brașov — 
Metalul Drobeta Tr. Severin (0—2). 
Eiectroputere Craiova — Șoimii 
Sibiu (0—3), Tractorul Brașov — 
C. S. Rm. Vîlcea (0—1), Flacăra 
Morenl — Progresul București (1—1), 
S. N. Oltenița — C. S. Tîrgoviște 
(0—0), Dunărea Giurgiu — Dinamo 
Slatina (0—1), Minerul Motru — 
Metrom Brașov (0—4).

SERIA A in-A : Corvlnul Hune
doara — Minerul Anina (1—2), Mi
nerul Cavnic — Fr. C. Bihor (0—2), 
Ind. sîrm,ei C. Turzil — Unirea Arad 
(0—0), U. M. Timișoara — Minerul 
Baia Mare (0—1), Arleșul Turda — 
Textila Odorhei (1—4). Mureșul 
Deva — Vulturii Textila Lugoj (1—4). 
Olimpia Satu Mare — Victoria Cărei 
(0—0). Olimpia Oradea — C.F.R. 

Timișoara (0—0), Metalurgistul Cugir
— Gloria Bistrița (1—3).

@ Azi, alte trei partide in cadrul grupelor I ți II

s. Rm.

Știința Bacău (0—1), 
— Metalul Plopeni 
Moinești — C.S.M. 

F. C. Galați — Vic

IORDĂNESCU, INDISPONIBIL
PÎNĂ LA SFÎRȘITUL SEZONULUI

Conducerea clubului Steaua ne-a 
făcut cunoscut că mărfi, la Spita
lul Panduri, Iordănescu a suferit 
o intervenție chirurgicală. Avînd 
nevoie de o perioadă de convales
centă de cel puțin 20 de zile, in
ternaționalul de la Steaua nu va 
mai juca în acest sezon.

CALIFICATE PENTRU 
TURNEUL FINAL

în urma disputării, miercuri după- 
amiază, a meciurilor Rapid Bucu
rești — Șc. sp. Tecuci 2—0, 
sitatea Craiova 1—0, - - - 
roșu Brașov 2—0, „U« Cluj — C.F.R. 
Timișoara 4—1, Șc. sp. nr, 2 Bucu
rești — Petrolul II Ploiești 1—2 și 
Unirea Tricolor Dăbuleni 
Chișineu Criș 
gătoare s-au calificat pentru 
neul final al campionatului repu
blican de juniori. Au mai rămas 
de jucat doar partidele Pescărușul 
Brăila — Rulmentul II Bîrlad și 
Diccul industrial Cugir — Torpedo 
Zămești, care vor desemna ultimele 
două finaliste.

Univer- 
Petrolul Ploiești 

Corvlnul Hunedoara — Steagul

Victoria
2—0, echipele învin- 

tur-

DE DATA ACEASTA, 
ASPECTE POZITIVE■ Bl

etapă spectatorii prezenți la meciuri 
au primit numai note de 9 și 10.

& O remarcă pozitivă este aceea 
că atmosfera din teren și din tri
bune a fost bună, chiar și în acele 
partide în care, la unele faze, ar
bitrii de centru și cei de linie n-au 
realizat o colaborare perfectă. 
Un astfel de exemplu ni l-a oferit 
Ploieștiul. Acolo — 
observatorul federal 
— arbitrul Gabriel
7) „nu a reușit să fie aproape de 
faze și, in același timp, nu a sesi
zat prompt semnalizările tușierilbr. 
El a acordat în minutul 89 gol, pen
tru ca apoi, consultîndu-se cu tu- 
șierul Al. Ene, 
urmare a unui
Constantin". I se 
puțin lui Gabriel 
văzut el hențul .
observat decît de spectatorii de la 
peluză sau de cei din extremita
tea dreaptă a tribunei a Il-a, unde 
se afla și arbitrul de linie). I se 
poate însă reproșa faptul câ n-a 
fost atent mai devreme la semna
lizarea colegului său de la linie și 
n-a luat astfel de la început deci
zia pe care o considera corectă, de
cizie importantă pentru ambele 
echipe

după cum scrie
Robert Cosmoc
Blau (notat cu

să-l anuleze, ca 
henț comis de I. 
poate imputa mai 

Blau faptul câ n-a 
(care nu putea fi

• Arbitrajul a fost în defect și la 
Tîrgu Mureș, unde. în minutul 20, 
conducătorul jocului, Al. Pîrvu, a 
validat golul înscris de F. C. Con
stanța, pentru ca apoi să-1 anu
leze, însușindu-și semnalizarea tu-

INFORMEAZĂ,..

re rupere 
pentru

a 
a 

r concursurilor 
Română de 

r- Administra- 
- Pronosport și 

*, orga- 
această 

BK VARA- ediția

er

I pe 6
tW L- perioada 
■BL în nume- 

cu amă-

■nr. Prono-
JT* categoria I

BB î-'.anze a 616
B d rezultate) î
* • lei. Intrucît 
■ «Sftițurilor de 
a 33K sub plafo-

C. Petrea. în foaia de ar- 
AI. Pîrvu, descriind faza,

șierului 
bitraj, 
nu permite tragerea unei concluzii 
clare privind greșeala sa sau a tu- 
șierului, la această nesincronizare, 
care a existat, în orice caz, fiind 
determinată cel puțin de greșeala 
unuia, dacă nu a amîndurora. Ob
servatorul federal, fostul arbitru 
Ion Pișcarac, in schimb, nu lasă 
echivocului. El spune că arbitrul 
Pîrvu „a Început bine, pentru 
in min. 20, după ce acordase 
gol perfect valabil, să revună 
decizia incorectă a tușierului 
trea". Nota lui Al. Pîrvu : 7. 
a Iul C. Petrea : 5.

loc
AI. 
ca 
un 
la

Pe- 
Aceea

• Cu aceste excepții, arbitrajele 
au fost bune, iar la Iași, trimisul 
federației, Florin Dumitrescu, a a- 
cordat nota 10 întregii brigăzi de 
arbitri : Gheorghe Limona (centru), 
C. Dunulescu și I. Dancu.

Jack BERARIU

Azi, pe stadionul „23 August"
SELECȚIONATA DE TINERET

pe
16,

Waldstadion din Frankfurt 
Main era ieri, în jurul orei 
atunci cind au început festivită
țile prilejuite de deschiderea celui 
de-al 10-lea turneu final, o mare 
de umbrele ! Și aceasta pentru că 
vremea nu 
fotbalului, 
ținindu-le • 
tea, 65 000 
țini decît i 
ținut să fie de față la 
rea campionatului mondial.

Vremea rece și ploaia nu au 
împiedicat însă buna desfășurare 
a programului 
și-au adus aportul grupuri de dan
satori și muzicanți din cele 16 țări 
participante. Peste 2 000 de copii 
au format din trupurile lor em
blema Weltmeisterschaft-ului. Și 
după ce Pole și Uwe Seeler au 
schimbat, în mijlocul gazonului, 
copii ale „Cupei Jules Rimet“, iar 
președintele R.F. Germania, Gus
tav Heinemann a declarat com
petiția deschisă, au apărut pe 
teren cele două formații, care vor 
rămîne neschimbate de-a lungul 
celor 90 de minute :

Piazza, Rivelino, Paulo Cesar, Val- 
domiro, Jairzinho, Leivînha.

nul minim, conform regulamentului 
fondul s-a atribuit celorlalte două 
categorii.

ciștigurile tragerii loto din
7 IUNIE 1974 :

Extragerea I : Categ. 1 : 
riante a 50.000 lei; Cat. 2 
13.094 lei; Cat. 3:7a 7.389 
4: 23,95 a 2.160 lei; Cat. 5 
693 lei; Cat. 6: 148,45 a 348

REPORT CATEGORIA I î

1,20 va- 
: 3,95 a 
lei; Cat. 

: 74,60 a 
lei.
26.203 lei.
B: 4 va- 
variante

Extragerea a Il-a : Categ.
riante 25% a 5.462 lei și 8
10% a 2.185 lei; Cat. C : 9,65 a 4.075 
lei; Cat D : 20,55 a 1.914 lei; Cat. E: 
74,95 a 525 lei; Cat. F : 166,23 a 237 
lei; cat. x : 1839,80 a 100 lei.

REPORT CATEG.
Ciștigul de categ. 

obținut de FLORIN 
Brad — Hunedoara,

F :

A : 123.076 let
1 (loot'.) a fost 
LIMONCU, din

a pactizat cu iubitorii 
ploaia și timpul rece 

companie. Cu 
de spectatori (mai pu
se prevedea,

IUGOSLAVIA: Măriei — Buljan, 
Hagiabdici, Muzinici, Katalinski, 
Boghicevici, Oblak, Acîmovici, Pet- 
kovici* Snrjak, Gealei.

t-oate as-

totuși) au 
deschide-

artistic la care

Așteptat cu mare interes, intru- 
cit prilejuia apariția campioanei 
lumii și a uneia dintre cele mai 
bune formații europene, meciul 
inaugural nu a mulțumit insă, da
torită ritmului, in general lent. în 
schimb, spectatorii au aplaudat în 
repetate rînduri sclipirile de teh
nică ale celor 22 de fotbaliști. In 
min. 8 notăm primul șut spre 
poartă al meciului; autor: Jair- 
zinho. Tot el se va remarca la 
execuția unei lovituri libere (min. 
14) din fața careului. Măriei tri- 
mițind balonul în corner. Faza 
care urmează este și ea pericu
loasă pentru poarta iugoslavilor. 
Asistăm apoi la cîteva frumoase 
realizări ale lui Geaîci, pentru ca 
Jairzinho să se remarce din nou 
(min. 32) la execuția unei alte 
lovituri libere. Minutul 40 de-

monstrează din nou capacitatea 
brazilienilor de a imagina scheme 
tactice - cit mai periculoase la lo
viturile libere. De data asta eroul 
principal va fi Rivelino.

Dacă prima repriză a fost echi
librată, cea de a doua a aparținut 
în mare măsură formației iugosla
ve care putea obține victoria. In
tr-adevăr, în min. 52 și 71 Acimo- 
vici a ratat deschiderea scorului. 
In prima fază, el a trimis balo
nul peste poarta goală, in cea de 
a doua Leao a intervenit cu un 
reflex extraordinar, respingind ba
lonul cu piciorul. Formația Iugo
slaviei joacă mai bim 
în repetate rinduri pe 
șit apărarea 
dă, în min.
îl salvează pe Leao (șutase Sur- 
jak), iar în
Pereira respinge din fața porții un 
șut al lui Oblak, cel mai bun om 
al meciului. Partida se încheie cu 
cîteva contraatacuri ale brazilieni
lor.

A arbitrat bine
(Elveția).

a

, și prinde 
picior gre- 

braziliană. Ca de pil- 
74,- cind numai bara

moment-ul următor L.

Rudolf Seheurer

BRAZILIA : Leao — NeHnho, L. 
Pereira, M. Marinho, F. Marinho.

PE SCURT
• Președintele R. F. Germania a 

instituit „Trofeul faiir-play“ care va 
fi atribuit echipei cu jocul cel mai 
corect. Trofeul este o' operă de artă 
“ —- - vest-

între
în valoare de 15 000 de mărci 
germane, slmbolizînd prietenia 
sportivi.
• Au fost comunicate cîteva 

dentari de marcă : căpitanul 
pei Argentinei, fundașul Wolff,

echi-
. — „ » ------—r-—. •• ——j, nu

va juca în meciul cu Polonia : un 
alt fundaș, ZaHirov (Bulgaria) a 
devenit indisponibil pentru jocul cu 
Suedia ; în cursul ultimei 
de antrenament al Ur„g„„., 
disputat la Duisburg în compania 
unei selecționate locale, s-a acci
dentat aripa stingă Ruben Corbo.
• Selecționata Olandei a sosit în 

cantonamentul de la Hiltrup. Nu a 
făcut deplasarea antrenorul R. Mi
chels care va veni din Spania. După 
cum se știe, Michels este antrenorul 
formației C. F. Barcelona 
miercuri a susținut un meci 
Cupa Spaniei. El urmează să 
sească astăzi in R. F. Germania. 
Nu a mal făcut deplasarea funda
șul Israel care va veni mai tîrzlu 
cu trei zile deoarece a decedat tatăl 
său.

A ORAȘULUI BUCUREȘTI- 
„25 APRILIE'^ (R.P.D. Coreeană)

Stadionul „23 August" din Capitală 
va găzdui astăzi după amiază, de 
la ora 19,30, un nou meci amical 

: selecționata de tine- 
’ ' ~ ‘ „25 A-
P. D. Coreeană). An- 

Nunweiller și M. Ră- 
începe partida cu ur- 
: Dulia — M. Ion,
Beleaua — Pleșoianu, 
Șumulanschi, Grosu, 

Vrînceanu, Din lot mal 
Puriț,

let Vid Aîf,OV, 
internațional : , _
ret a orașului București — 
prilie" (R. " ~ --------
trenorli Lică 
dulescu vor 
mătorul „11“ 
Vania, Tiță, 
Ciocirlan — 
Stanca, 
fac parte : Ioniță — portar, 
Potopea — fundași, Giurgiu, Augus
tin — mijlocași, Nignea, Nedeianu 
— înaintași.

Partida va fi condusă de Romeo 
Stincan — la centru, Gh. Manta și 
Marin Ion — la linie. Pionierii și 
școlarii au intrarea gratuită.

partide
Uruguay-ulul,

• Cel mai vîrstnic jucător al tur
neului final este italianul Burgnich 

tînăr, Mar- 
din echipa

(35 de ani), iar cel mai 
tin Hoffmann (18 ani) 
R. D. Germane. *

• Fostul internațional 
gay, in prezent gazetar, întrevede 
o finală K. F. Germania — R. D. 
Germană. Turgay nu acordă șanse 
sud-americanilor al căror stil, după 
opinia sa, e demodat.

• Pentru a evita incidentele 
tribune și a asigura o atmosferă 
sportivă pe stadioane, organizatorii 
turneului final au elaborat următoa
rele recomandări : spectatorii să nu 
aducă în tribune sticle și băuturi 
alcoolice ; încurajarea echipei favo
rite, dar fără a folosi petarde care 
pot pune în pericol vecinii din tri
bune și pe jucători ; preferarea 
transportului în comun pentru de
plasări mai rapide, contribuind ast
fel și la degajarea 
parcare.

locurilor

• Echipa Poloniei 
din nou, insistîndu-se 
tirii fizice și a controlului balonului. 
Apoi, în frunte cu internaționalii 
Deyna și Gadocha a susținut o re
priză de 30 de minute în compa
nia formației Murrhardt din Stutt
gart. Nu au fost utilizați toți se
lection abilii pentru a se evita ac
cidentările.

s-a antrenat 
asupra pregă-

• Antrenorul reprezentativei Haiti, 
Antoine Tassy, a anunțat că echipa 
sa a atins vîrful de formă. Pentru 
meciul cu Italia preconizează urmă
torul 11 : Piquant — Bayonne, Na- 
zaire, Joseph, Auguste, Francois 
(Antoine), Vorbe, Desir, Barthelemy, 
Guy, Sanon.

■ Arbitrul elvețian Rudolf Scheu- 
rer a declarat că a sosit momentul 
să abandoneze fluierul. El este în 
vîrstă de 49 de ani și in cursul 
carierei sale, din 1958. cînd a deve
nit arbitru F.I.F.A., a conclus a- 
proximativ 750 de întîlniri. Scheurer 
a anunțat că intenționează, după 
acest turneu final, să se retragă, 
uimind să inițieze la Ziirich o școa
lă de arbitri pentru foștii fotbaliști 
elvețieni.

O Competiția finală a fost prece
dată de un campionat de mini-fot- 
bal la care au participat jucători 
din 20 de țări. Golgeterul a primit 
drept premiu un bilet pentru finala 
de la 7 iulie.

PROGRAMUL ZILEI A II-a
Ziua a doua a turneului final programează următoarele trei partide : 
R. F. GERMANIA - CHILE (Berlinul Occidental, ora 16)
R. D. GERMANĂ - AUSTRALIA (Hamburg, ora 19,30) 
ZAIR — SCOȚIA (Dortmund, ora 19,30).
Primele două jocuri ou loc în cadrul grupei I, celălalt in codrul g-u- 

pejolhft
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Aspect din meciul ele ieri de la Frankfurt pe Main : brazilianul 
Imis Pereira conduce balonul, urmărit de iugoslavul Muzinici,

Telefoto : A.P.-AGERPRES

upă marea victorie repurtata de Brazilia prin alegerea pre- 
ședintelui Joao Havelange, echipa lui Pele n-a reușit să omjgp1 
reze acest „transfer" care poartă destinele fotbalului mondial 
din Europa in America de Sud. Iugoslavia, deși nu a cîștigaL 

fumizînd al treilea 0—0 în uvertura campionatului mondial, după 
Londra și Ciudad de Mexico, a revanșat Europa printr-o victorie 
morală netă asupra echipei Braziliei.

înainte de începerea meciului, Pele a prezentat lumii Cupa Mon
dială, amintind tuturor zilele de glorie ale echipei Braziliei. Dar, de 
îndată ce Pele a părăsit terenul, publicul de pe „Stadionul din pă
dure" și-a dat seama că faimoasa echipă braziliană nu mai există. 
Spectatorii îi căutau în zadar pe succesorii lui Gerson și Tostao, oa
menii care ar fi dat, fără îndoială, o cu totul altă culoare jocului 
campionilor mondiali. După numai 20 de minute, tamburinele micii 
galerii braziliene au amuțit, iar corul miilor de spectatori iugoslavi 
a pus stăpînire pe Waldstadion.

Ieri, în deschidere, iubitorii fotbalului au căutat in rinduriL: 
„team“-ului brazilian o nouă mare vedetă, dar au rămas doar cu 
amintirea celor două... șuturi ale lui Rivelino. în schimb, ei au vă- i 
zut în Oblak pe cel mai bun jucător de pe teren, au regăsit în Aci- j 
movici un tehnician de tip brazilian. Ieri, pe Waldstadion, echipa I 
Iugoslaviei a pus pe postavul verde tocmai marele atu al fotbalul'ii 
brazilian din zilele lui de glorie, reușind un joc la intercepție care 
a impresionat publicul.

Acest 0—0, după trei mari ocazii iugoslave, față de una singură 
braziliană, menține în cursă ambele echipe, așa cum s-a întimplat 
acum opt ani Ia Londra, cînd titularii primului 0—0 (Anglia — Uru
guay) au ajuns in sferturi, pentru ea următorul tandem al lui 0—0 
(U.R.S.S. — Mexic, la Ciudad de Mexico) să repete metoda. Și chiar 
dacă dubla temporizare din ultimele cinci minute ale meciului ar pu
tea lăsa impresia că ambele echipe au fost obsedate de această idee, 
victoria morală a echipei iugoslave este incontestabilă.

Cu puține minute înainte de inaugurarea jocurilor, grupul folcloric 
brazilian a încheiat im strălucitor festival care a depășit fastul Olim
piadei miincheneze. Fetele de ciocolată din echipa artistică a Brazi
liei au fost îndelung aplaudate de grupul folcloric iugoslav, care se 
afla Ia numai cîțiva pași pe pista stadionului. La sfîrșitul meciului 
tamburinele mute ale suporterilor echipei lui Pele au întors omagiul 
adresat fotbalului iugoslav.

loan CHIRILA

Frankfurt pe Main, 13 iunie



ITINERARUL
BOXERILOR ROMÂNI BUCUREȘTI-HAVANA,

în a doua jumătate 
echipa națională 

străbate 
Havana pentru

a lunii au
de box a 

ruta Bucu- 
a participa

gust, 
României va 
rești _ _ _
la prima ediție a întrecerilor celor 
mai buni pugiliști de pe mapa
mond : campionatele mondiale dc
box pentru amatori. Dar, înainte 
de a se îmbarca pentru această că
lătorie, reprezentanții noștri vor 
Încrucișa mănușile cu sportivii din 
sud-estul bătrînului continent, 5n 
cadrul celei de a VIIT-a Balcaniade 
de box, ce se va disputa pe malul 
românesc al Mării Negre. Deci, în 
următoarea perioadă echipa repre
zentativă va participa la două mari 
competiții pugilistice, iar ruta va 
fi București — Havana via Con
stanța.

In vederea acestor mari eveni
mente, sportivii noștri au început 

minuțios program de pregătire.

In „oaza liniștii",‘ de pe malul la
cului Snagov, antrenorii Ion Popa 
și Dumitru Ion își supun elevii unor 
antrenamente alcătuite amănunțit. 
Veșnic în preajma sportivilor, dr. 
Petre Radovici îi supraveghează și 
dădăcește ca o adevărată mamă, 
în cabinetul acestuia graficele arată 
că dețin, de pe acum, o bună formă 
sportivă : Simion și Calistrat Cuțov, 
Ion Alexe, Gabriel Pometcu și Ma
rian Lazăr, „dar și ceilalți sînt pe 
aproape" — precizează medicul lo
tului. Din vorbă în vorbă aflăm că 
nici greutatea corporală nu ridică 
probleme și că doar Năstac are 
prea multe kilograme ; dar le va da 
jos.

Timpul trece repede. A venit ora 
antrenamentului. Pe gazonul stadio
nului, locul fotbaliștilor a fost luat 
do Ibrahim Faredin. Marian Lazăr, 
Gabriel Pometcu, Simion și Calistrat

Cuțov, Ion Fuicu, Sandu Tirilă, 
Alee Năstac, Constantin Văran și 
Ion Alexe. Nu a fost de față repre
zentantul senilmuștelor. care nu este 
încă stabilit • se_pare că la Constan
ța va evolua 
ascultă tema antrenamentului, 
bine dispuși. A început lucrul, 
transpiră mult. Marian I.azăr și 
mion Cuțov. chiar și în 
dintre reprizele de lucru, 
resc. Dr. Kadovici spune : 
frinți, le arde de joacă. Semn bun...'

Ion Fuicu e mulțumit că a fost 
repede „adoptat" de cei mai vechi, 
iar Constantin Văran nu se des
parte de aparatul de radio nici în 
...sauna. Antrenamentele continuă. 
Calistrat Cuțov regretă că nu-1 va 
întilni pe Marian Bene.ș. care a 
cut la semimijlocie, dar cine 
ce oferă viitorul ?

Antrenorul emerit 
spune că elevii lui 
că Balcaniada este 
tant în vederea 
echipa poate fi primenită, că „euro
penele" de Ia Kiev vor influența 
alcătuirea ci, că Gruiescu se an
trenează de zor. Dar, despre toate 
astea, cu altă ocazie...

Petre Ganea. Băieții 
sînt

Se 
Si- 

pauzele 
se fugă- 

,Deși sînt 
«

Paul IOVAN

al diviziei de popice

. Ion Popa
sînt sîrguincioși, 
un test impor- 

,mondialelor", că

După turneul final

Pe pistele de asfalt ale arenei de 
bowling din stațiunea Neptun (Man
galia) s-au consumat, după dispute 
aprige, întrecerile finale ale cam
pionatului divizionar de popice. Tit
lurile, după cum se știe, au reve
nit — ca și anul trecut — formațiilor 
Rapid București — Ia femei și 
Constructorul Galați — la bărbați.

Cele șase formații feminine cali
ficate pentru turneul final (primele
trei din cele două serii) au repre
zentat, cu adevărat, elita campio
natului divizionar. Cîștigătoarele de

din lo-In peisajul minunat al bazei sportive de la Snagov boxerii 
tul republican se pregătesc pentru balcaniadă și... mondiale

In campionatul

DE RUGBY DUELUL STEAUA GRIVIȚA ROȘIE VA CONTINUA
Campionatul primei divizii se 

apropie de final, nemairămînînd de 
disputat decît trei etape, plus cele 
două restanțe decisive, care anga
jează fruntașele clasamentului. 
Steaua (va juca cu Universitatea 
Ja Timișoara) și Grivița Roșie (de 
asemenea, în deplasare, cu Chimia, 
la Năvodari), ambele partide se vor 
desfășura la 26 iunie și vor pune 
punct actualei ediții, a 57-a, a cam
pionatului național. Așadar, incer
titudinea s-ar putea să se prelun
gească pînă atunci, fiind de presu
pus că cele două protagoniste ale 
actualei întreceri nu se vor poticni 
pe parcurs. într-atît sînt ele de 
bine pregătite.

în ceea ce privește Steaua, lucru
rile nu par a surprinde pe nimeni, 
ea fiind cotată inițial, încă din start, 
drept mare favorită, cu lotul său

mai numeros și mai matur decît 
al adversarelor directe în lupta pen
tru titlu. Victoria ei de miercuri de 
la Petroșani (3—0 cu Știința) a fost 
obținută în condiții grele de joc 
(ploaie, teren alunecos) doar prin- 
tr-o extremă voință de a se men
ține în cursa pentru titlu. Punctajul 
minim a fost realizat de Radu lo
nescu, care a transformat o lovi
tură de pedeapsă.

De cealaltă parte Gi'lvița Roșie, 
pornită în cursă fără prea mari 
pretenții (cu o formație mult, am 
spune substanțial, întinerită) care 
deodată s-a trezit în postură de 
challenger. Și faptul acesta i-a plă
cut, se vede, atît de mult, îneît la 
capătul acestei curse maraton care 
este campionatul, se m.enține „cap- 
cap-‘ cu Steaua I I-am văzut pe

COPIII AU LUAT CU ASALT PISCINELE
(Urmare din pag. 1)

Popescu, a sprijinit concret ac
țiunea prin îndrumarea profeso
rilor tuturor catedrelor de a par
ticipa la acțiunea de instruire a 
elevilor. Ca urmare, alături 
profesorii-antrenori ai secției 
înot — Ion Codreanu. 
Baciu, Gheorghe Perjaru. 
Manolescu și Alexandru Schmalt- 

i-am întîlniț în preajma ba- 
Dcmelreseu, 
Marcu (ca- 

Gabriela 
Vasile Du- 
Lungulcscii

de
de 

Maria 
Emil

xer, 
zinului și pe Mihai 
Aurelia Bunea, Lucia 
tedra de gimnastică), 
Stabișevschi (patinaj), 
mitrescu, Lucian 
(baschet), Mircea Ștelănut (fot
bal). Desigur, nu poate fi omis 
aportul profesorilor de educație 
fizică ai școlilor participante, din
tre care amintim pe cei mai har- 

: Constanța Scărlălcscu (Șc.
47), Ildiko Gydrgypal (Șc. 

95), Justin Caraeaș (Șc. gen. 
și Ludovic Pușcaș (Lie. 9).

nici 
gen. 
gen. 
32) .
Se mai cuvine să subliniem spri
jinul acordat de conducerile șco
lilor prezente la cursuri, ca — 
de pildă — cel al direcțiunii Șco
lii generale nr. 95, care a pus 
la dispoziția elevilor un autobuz 
pentru transportul lor la bazin.

După încheierea acțiunii rezer
vată claselor I și a Il-a elevii 
cei mai dotați și mai sîrguincioși 
își vor continua activitatea în ca
drul centrului de perfecționare 
al Școlii sportive nr. 2. întepînd 
din ziua de 17 
își va deschide 
ționalul centru 
ștrandului Obor, 
două săptămîni.
ORADEA: VOLUMUL DE 

MUNCĂ ESTE ÎNCĂ 
INSUFICIENT

înotătorii de la Crișul au 
tinut în ultima vreme citeva 
zultate meritorii, adăugind 
titluri de campioni (la copii

iunie. Tot atunci 
porțile și tradi- 
de inițiere al 
cu serii de cîte

ob- 
re- 
noi 

. . . __ —r— și
seniori) unui mai recent palma
res, care datează de fapt, de la 
preluarea pregătirii sportivilor 
«e către soții Schier. Ildiko Hor
vath, Horatio Neagrâu, Angela 
Vamosi, Adalbert Birini, Cristian 
Drăgan sînt numai citeva dintre 
speranțele natației orădene, afla
tă în continuă ascensiune.

Din relatările corespondentului 
nostru județean Ilie Ghișa, am

aflat că former ii clubului ora
dea n parcurg săptăminal aproa
pe 30 000 m și că antrenamentele 
lor au devenit, mai intense, 
raportăm 
obiectivul 
tători în 
probe pe 
considerată 
ind însă numărul orelor (și al kilo
metrilor parcurși) în legătură di
rectă cu ambițiile sportivilor oră- 
deni de a se afirma și pe plan 
internațional, atunci va trebui sa 
recunoaștem că volumul de mun
că depus este încă INSUFICIENT.

PLOIEȘTI : CAMPIONII SE 
ANTRENEAZĂ DIMINEAȚA, 

DE LA ORA 6
Tn numai sase ani de existentă, 

orașul „aurului negru" a devenit 
unul dintre cele mai puternice cen
tre ale natației românești, 
permanentă . ‘ ’______
elementelor talentate și 
rea lor la un nivel superior a 
creat premisele obținerii 
frumoase rezultate, cu care 
carea sportivă prahoveană 
mindrește la această oră.

Antrenorii 
un alt 
singuri 
tăti si _ ______ ___ _
tehnice. In momentul de 
Anca Mitrofan și Cornelia 
continuă selectarea elevilof 
lor I și II din două școli 
în apropierea bazinului. La 
anului școlar, cei mai buni vor 
reținuți pentru secția clubului 
trolul. Vor fi apreciate. în i 
mul rînd. calitățile fizice ale co
piilor. flotabilitatea în apă și gra
dul de cunoaștere a procedeelor 
tehnice.

In pregătirea performerilor am 
distins citeva elemente noi. Ca
melia Hoțescu. de pildă, record- 

brasistelor țării, prefe- 
volum sporit, se antre- 
fiecare dimineață, de la 
10. Campioanele de la 

Petrolul (Mihaela 
leria 
lescu) 
muncă 
centul 
repetări.
înotătorilor ploieșteni în acest 
sezon ; titluri balcanice de ju
niori !

Dacă 
la 

îno- 
unor

această cantitate 
menținerii acestor 
fruntea ierarhici 
plan intern ea poate fi 

satisfăcătoare. Apreci-

Grija 
pentru selectionarea 

și pregăti-

unor 
miș- 

se

neavind deocamdată 
sprijin, își selecționează 
cppiii care vădesc cali- 

îi învață cele 4 procedee 
fată, 

Muta 
clasa- 
aflate 
finele

■ fi 
Pe- 
pri-

mană a 
rînd un 
nează în 
ora 6 la

Georgescu, Va- 
Cătălina “ 
un volum 
dar au pus

Vlăsceanu, 
efectuează 
mai redus, 
pș o mare intensitate

Principalul obiectiv 
în

Panii- 
de 

ac- 
în 
al

rugbyștii grivițeni miercuri, în par
tida cu Dinamo, și, sinceri să fim, 
ne așteptam din partea lor la mai 
mult. E drept, Gri vița joacă acum 
— avînd în vedere țelul pe care și 
l-a propus — economic. Dar din 
spirit de... prea multă economie, 
mai mult joc a făcut Dinamo, in 
evidentă revenire de formă sub im
pulsionarea Iui Țuțuianu. Cu doi 
pilieri excelenți (Baciu și Turlea) și 
cu o linie de treisferturi (poate, 
cea nxai bună din țară), clinamoviștii 
ne-au probat încă o dată că locul 
lor în clasament (5) _ __ 1
dent trecător și că ei au posibilități 
și veleități mai înalte. Oricum, per
formanța elevilor lui Viorel Moraru 
rămîne notabilă, după cum remar
cabilă este și lansarea în orbita 
marii performanțe a unor jucători 
tineri și încă cvasi-necunoscuți cum 
ar fi Stoica Enciu, Comănici, Măcă- 
neață, Vlad Vasile, Negoescu, care 
alături de un Dinu, Pop, Țibulcac. 
internaționali mai vechi, s-au între
cut pe ei înșiși, „sărind etapele", 
cum se spune.

De subliniat și victoria la Bucu
rești a studenților timișoreni (14—6 
cu Sportul studențesc, la capătul 
unui joc pe care l-au dominat, tri- 
mițînd balonul și de patru ori în 
bară), 
telor"
Politehnica Iași !, 
ce în ce mai dificilă) și Agronomia 
Cluj (3—0 cu Farul, ca urmare a 
fructificării unei lovituri de picior 
căzute prin Balint). (D. C.).

este un acei-

a-

l-a

în

18 ani

care 
ca de

care are în 
jucătoarele 
M., inclusiv 

mondială

Goncear; in rîndul de jos: Alexandrina 
și Elena Vasile.

este în- 
ne

au fost 
fizic și 
întreceri

dacă

la 
laMargareta 

majoritatea componentelor 
“ tot

Rapid București, campioana naționala 1973—1974. De la stingă la 
dreapta, în rîndul de sus : Florica Filip, Maria Popescu, Teodor Buzea 
(antrenor), Vasilica Pințea, Elena " 
Navcni, Angela Matei, Elena Irod

RAPID BUCUREȘTI A1

serii, Rapid și Voința Tg. Mureș, 
care — conform regulamentului, 
porneau în confruntarea finală cu 
un avans de cîte 2 puncte — au 
ocupat locurile 1 și respectiv 2, 
confirmînd pronosticurile. Trebuie 
spus, însă, că și fără punctele a- 
cordate din oficiu, ele s-ar fi clasat 
tot pe aceleași locuri. Aceste două 
sexteturi au fost foarte bine pregă
tite din punct de vedere tehnic și 
fizic (antrenori : Teodor Buzea 
Rapid și Margareta Szemanyi 
Voința), ’
avînd o evoluție constantă pe 
parcursul competiției, deși au fost 
supuse unui efort considerabil (în 
mai puțin de patru zile s-au jucat 
trei partide). Rapid a reușit să se 
claseze pe primele locuri în două 
tururi, iar Voința în cel de al trei
lea (în care Rapid a ocupat locul 
secund). După felul cum. s-au des
fășurat finalele, se poate spune că 
titlul a ajuns în mîini bune, Rapid 
București fiind cea mai bună echipă 
a țării la ora actuală. Jucătoarele 
în tricouri vișinii au realizat și re
zultate valoroase, avînd o medie 
de 2353.3 p d de meci și 392,5 p d 
de jucătoare, care, raportate la con
dițiile de joc de pe pistele de la 
Neptun, reprezintă o performanță 
remarcabilă.

Gloria București, 
mație trei dintre 
au participat la C. 
Petrescu, campioana 
perechi, a ocupat locul 3, datorită 
unor fluctuații în comportarea ju
cătoarelor de bază. Faptul 
tr-un fel explicabil, 
mințim că aceste sportive 
supuse la 
psihic cu 
ale C. M. 
portat în 
București, 
rile ei pe 
dială, Elena Trandafir. Chiar dacă 
ținem seama de unele cauze obiec
tive (una dintre cele mai bune jucă
toare a lipsit, fiind în convales
cență) totuși locul pe care 
ocupat formația Laromet (5 cu 
numai 6 puncte și 6766 p. d. 
trei jocuri) nu poate li considerat 
deloc mulțumitor.

Turneul final a relevat un fapt 
pozitiv și anume acela că majo
ritatea echipelor au aliniat o serie 
de jucătoare tinere dintre 
unele deosebit de talentate, 
pildă, Eva Mureșan de la Voința 
Cluj — în vîrstă de numai 
și creditată cu un valoros 411 p. d.

T. RĂBȘAN

care

un mare efort 
ocazia recentelor
Sub posibilități s-a com- 
turneul final Laromet 

echipă care are în rîndu- 
fosta campioană mon-

ca și succesele „promova-
ChimSa Năvodari (39—6 cu 

în postură din

CAMPIOANELE DE VOLEI ALE ȘCOLARIIOR SI JUNIORILOR
la sportivă nr. 1 București 
Dinamo București.

în disputa fetelor, a ieșit în
vingătoare formația Școlii spor
tive din Ploiești, antrenată de 
Mircea Dumitrescu. Medaliile 
de argint și de bronz au reve
nit ȘColii sportive Caransebeș 
și — respectiv — Școlii spor
tive Constanta. Din rîndul ju
nioarelor s-au evidențiat Cris
tina Liuba (Caransebeș). Anca 
Amariei (Timișoara) și Euge
nia Milencu (Constanța).

CONSTANȚA, 13 (prin tele
fon). Timp de cinci zile s-au 
desfășurat. în Sala sporturilor 
din localitate, turneele finale 
ale campionatelor republicane de 
volei ale elevilor și juniorilor. în 
trecerile s-au bucurat de condiții 
organizatorice și de 
excelente, dar nivelul 
nic a fost mai scăzut 
al edițiilor precedente 
petiției.

La masculin, titlul de campioa
nă a revenit 
sportive nr. 2 
notă de loan 
toarele locuri

arbitraje' 
lor teh- 
decît cel 
ale com- I

echipei 
București, 
Șoacă. Pe 
s-au clasat

Scolii 
antre- 
urmă-
Școa-

I
4

CORNEL POPA — 
corcsp. județean I

DACrUET ACTIVITATEA LOTULUI FE- 
UAOLntl MININ DE TINERET. în se
zonul estival, componentele lotului de ti
neret vor participa la turneul de la Ko
sice (4—6 iulie) și vor susține o dublă în- 
tîlnire (la Zalău și la Dej, între 20 și 24 
iulie) în compania selecționatei similare 
a Poloniei. în vederea acestor obiectiva. 
se pregătesc, sub îndrumarea antrenorilor 
N. Martin și M. Bărbulescu, următoarele 
jucătoare : Gheorghița Bolovan, Liliana 
Radulescu (Voința București), Ildiko Vil- 
lanyi („U“ Timișoara), Mariana Merca, I- 
rina Szekely, Enilco Farkas, Ileana Portik 
(„U" Cluj), Viorica Balai, Laura Steinberg, 
Ștefania Basarabia, Rodica Capotă 
(I.E.F.S.), Luiza Tal, Maria Cicoș, Stela 
Petrec (Rapid), Cristina Giurgea (Arhitec
tura).
f''* HU?!* S A CT!/* ă Î^^LNIRl INTERNA- 
GIMNASTICAȚiONALE : Echipa re
prezentativă feminină a României (an
trenor Ion Patru) întilnește, astăzi și 
mîine, selecționata Olandei, într-un 
meci amical de verificare. Au plecat în 
Olanda : Anca Grigoraș, Rodica Sabâu, 
Ileana Coman, Mariana Constantin, Au
relia Dobre, Elisabeta Turcu, Marcela 
Păunescu. • Alina Goreac și Elena 
Ceampeiea, însoțite de antrenorul Ni- 
colae Covaci, au plecat în Franța, ur- 
mind a participa la un turneu interna
țional inidvidual programat la Antibes.

IN ULTIMA Z! A TURNEU- 
—. . Jin campiona-
de handbal al juniorilor și 
înregistrat următoarele re- 
$c. sp. Constanța - Șc. sp.

HANDBAL lut finaC S, 
tul republican 
școlarilor s-au 
zultate : fete : , , , , .
2 București 7—5 (4—1), Lie. 2 lași — Lie. 2 
Brașov 10—15 (9—11), Șc. sp. Odorhei — 
Șc. sp. Hunedoara 8-13 (6-9) ; băieți : Șc. 
sp. Drăgășani — Lie. 2 lași 11—10 (4—5), 
Șc. sp Brașov - Lie. 4 Timișoara 12—12 
(5—9), Șc. sp. 3 București — Șc. sp. Cluj 
10—15 (5—9). jn urma acestor rezultate, ti
tlurile de campioane ale țării pe 1974 au 
revenit echipelor Școala sportivă Constanța 
— feminin 
culin.

și Liceul nr. 4 Timișoara - mas-

PATRU SPORTIVI ROMANI au 
r‘-----*_ —lin pentru a

la concursul internațional orga-

ÎMG1T PATRU SPORTIVI R 
plecat ieri ia Berlii 

participa 
nizat simbătâ și duminică de Comitetul o-

limpic din R. D. Germana. Este vorba de 
Marian Slavic (200 și 400 m liber), Zeno 
Oprițescu (100 și 200 m liber). Camelia 
Hoțescu (100 și 200 m bras) și Adrian 
Horvat (100 și 200 m spate).

ii ir\n lotul de judo al româniei 
JUUU |N R.P.D. COREEANA. Jn aces
te zile, lotul de judo al țării noastre în
treprinde un turneu în R.P.D. Coreeană. 
Au făcut deplasarea : Ștefan Pop, Sabin 
Lucea și Lazăr Moldovan (cat. ușoară). 
Cornel Roman, Lazăr Loghin și Mircea No- 
topol (cat. semimijlocie), Ionel Lazăr (cot. 
mijlocie), Gheorghe Nache și Gheorghe 
Dumbravă (cat. semigrea), tacob Codrea, 
Ion Mircea și Constantin Georgescu (cat. 
grea), însoțiți de antrenorii Gheorghe 
Donciu și Constantin Bogdan.

fâzsi ULTIMA ETAPA a campionatu- 
r vLv lui divizionar (seria B) progra
mează duminică (Ștrandul Tineretului, de 
la ora 11) derby-ul I.E.F.S. — Crișul Ota- 
dea. Cele două echipe, neînvinse pînă tn 
prezent, se întîlnesc pentru prima oară 
în acest campionat. Partida va fi condusă 
de Șt. Kroner, e Turul II al seriei se
cunde se va desfășura între 24 și 28 iunie, 
la Tg. Mureș. • întrecerile primei grupe 
a campionatului republican vor fi reluate 
la 26 iunie. Cele 6 echipe participante vor 
juca timp de 5 zile în piscina Dinamo par
tidele turului II. Vă reamintim că în frun
tea clasamentului se află actuala campi
oană, Dinamo București, cu 10 p din tot 
atîtea posibile, urmată de Rapid Bucu* 
rești cu 8 p.

TEKflC AU LUAT SF|R$,T ÎNTRECERI- 
luINlb LE dotate cu „Cupa Dinamo". 
Clasamente finale (masculin) : 1 C. Po- 
povici (Steaua) ; 2 B. Almăjan (Dinamo) ; 
3 Z. Nemeth (Progresul) ; 4 T. Frunză 
(Progresul) ; feminin : 1 Elena Trifu (Stea
ua) ; 2 Simona Nunweiller (Tenis club Bu
curești) : 3 Mariana Nunweiller (Dinamo 
Brașov) ; 4 Adriana Caraiosifoglu (Stea
ua) ; dublu masculin : V. Marcu — B. Al
măjan (Dinamo) ; feminin : Mariana Nun
weiller - Simona Nunweiller. <•> PE TERE-
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atît de tar 
Argentina I

NURILE „NEPTUN" DIN MAMAIA s-au în- 
cheiat întrecerile dotate cu „Cupa litoralu
lui". Competiția — organizată de Școala 
sportivă nr. 2 din Constanța — se află la 
a |l-a ediție, și s-a bucurat de participa
rea celor mai buni juniori de la cluburile 
bucureștene și de la secția de tenis a șco
lii organizatoare. Clasament (17—18 ani) : 
1 L. Țiței (Steaua) ; 2 S. Orâșanu (Tenis 
club București) ; 3 J. Bîrcu (T.C.B.) ; 4 
C. lonescu (Dinamo) ; 15—16 ani : 1 S. 
Zancu (Cutezătorii) ; 2 E. Pană (Cutezăto
rii) ; 3 A. Manta (Dinamo) ; 4 FI. Se- 
gărceanu (Dinamo).

TIIPKAA ° PR,MA CONSFĂTUIRE aiUrvIOlVI reprezentanților cercurilor
de turism din țară, convocată cu titlu 
experimental de organul de resort al 
F.R.T.A., Comisia Centrală Tehnică de 
Turism, s-o desfășurat recent prilejuind 
un util schimb de experiență și de in
formații între cei prezenți în problema 
dezvoltării turismului de masă. Se pre
conizează ca, spre sfîrșitul anului, să se 
organizeze o nouă reuniune de acest 
fel.

I
I
I

I
I
I
i
I
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LOTO - PRONOSPO
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 18 IUNIE 1974
• ÎNCEPE CUPA DE VARA

în agențiile Loto — Pronosport se 
găsesc de vînzare bilete pentru tra
gerea excepțională Loto din 18 iunie 
a. c. Aceasta tragere acordă parti- 
cipanților cîștiguri în autoturisme, 
excursii peste hotare și bani.

Participarea se face pe variante 
de 5 și 15 lei, precizînd că varian
tele de 15 lei dau dreptul de parti
cipare la toate cele 6 extrageri. Se 
mai poate juca și pe variante com
binate și combinații „cap de pod" 
calculate cu 5 lei sau 15 lei va
rianta simplă componentă. Luni 17 
iunie, este ULTIMA Zi pentru pro
curarea biletelor !
• La 30 iunie a. c. se dispută 

ultima etapă a campionatului de 
fotbal oficial divizionar ediția 1973— 
1974, făcînd loc unei binemeritate

vacanțe atît 9 
trenorilor.

• In perioai 
campionatului 
asigura conta 
Pronosport, Fa 
Fotbal in cola a 
ția de Stat L» 
Comisiile Judeg 
nizează ca în t 
perioadă „CUB» 
1974.

Competiția se 
grupe a cîte * 
1 iulie — 4 oa 
rele viitoare 1* 
nun te.
• Cîștigurile- 

sport din 9 iia 
(13 rezultate) : : 
lei ; categorii 
2.412,50 varian» 
valoarea unita*
categoria a I»



7 LORI...
n temerara lor intre- 
cere, cicliștii part.ici- 
panți la „Turul Româ
niei" străbat satele și 

orașele prin adevărate cor
doane vii. La Buzău și la 
Bacău, la Iași, la Suceava, 
prin toate localitățile, mii și 
mii de iubitori ai sportului 
intîmpină sau petrec cara
vană ciclistă cu caldă prie
tenie și cu flori. Există în 
această manifestare pornită 
clin inimă și dovada Ospita
lității cu totul remarcabile 
a oamenilor noștri, ele la 
copii pînă Ia plete albe, și 
dovada dragostei pentru 
sport — care a pătruns pre
tutindeni în tara noastră în 
cei 30 de ani de Viată boltă 

, și mărturia prețuirii 
splendidului efort depus de 
rutieri în lupta cil kilome
trii, cu urcușurile, cu ploa
ia și cu vîntul, ca și CU ei 
înșiși.

Lă Buzău și lâ Iași, ofi
cialitățile municipalităților 
au primit pe conducătorii 
echipelor oaspe și acest lu
cru i-a mișcat îndeosebi pe 
aceștia, așa cum declara cu 
etrioțle conducătorul echipei 
cehoslovace la primirea de 
către primarul municipiului 
Iași.

Ieri, în centrul munici
piului Iași, la plecare, o 
mate de oameni i-a aplau
dat pe cicliști, le-â adus 
flori, i-a încurajat.

La Ter. Frumos, la Pașcani 
sau la Fălticeni, ca și în co
munele do pe traseu, ctwn 
au fost Ixde.ani, Podul 
Iloaiei. Rnginoasa sau Oni- 
ccni. Ia Vadu Moldovei, la 
Spătărești și Bunești, slite 
de școlari, cu brațele încăr
ca k> de flori, ca și numeroși 
oameni ai muncii, toți îm
brăcat! do sărbătoare, au 
adus un zimbet pe figurile 
crispate pe ghidoane.

Ce multe și ce minunate 
sint florile Ia hol !

Mircea COSTEA

Vasile Teodor, Vasile Selejan și Ion Cosma conduc ungrup de rutieri detașați din pluton. Grupul masiv 
le va anula Insa ej ortul

ÎNVINGĂTORUL

ETAPĂ AGITATĂ, SPECTACULOASĂ, 
DECISĂ LA SPRINTUL FINAL

• PE PISTA STADIONULUI, ZAROSCHI DERA PEAZĂ, TEODOR VASILE ESTE ANGRENAT

IN CĂDERE Șl NICOIAE GAVRILA... CIȘTIGA I • EMIL HEKELE — PRIMUL IN CLA-

SAMENTUL CĂȚĂRĂTORILOR, IAR T._ VASILE. — J.IDERUL SPRINTERILOR

După spectaculoasa și pe deplin 
măritată instalare în fruntea clasa
mentului general a fînărului Ra- 
mășeanu Șl după peripețiile etapei 
a S-a artUifttă, am așteptat cu le
gitim ihtdfeș reacția celorlalți ci
cliști interesați de soarta tricoului 
galben. încercările lor de a se re
grupa în fruntea clasamentului au 
întimnlnat însă un adversar dificil, 
din afară caravanei, vîntul puternic, 
care pe prima parte a traseului a 
bătut necruțător. Mai mult, spre 
Suceava temperatura a coborit pînă 
în jur de 5-—fi grade. De-a lungul 
celor 157 km am înregistrat deSe 
tentative de distanțare, efectuate 
de unul său de mal mulți cicliști. 
Ele au dat etapei de joi o notă de. 
deosebit interes, N-au lipsit nici 
momentele de nenrevăzUt și de răs
turnări de situații aproape incredi
bile, Iată acum filmul etapei.

Startul oficial s-a dat la ora 13.30. 
S-a rulat mai întil calm aproape o 
treime din cursă. A fost, însă, doar 
liniștea dinaintea furtunii card avea 
să fie declanșată de continuă apro
piere a sprintului do Ia Pașcani și 
a punctului de Cățărate de ne dealul 
Moțca. Cinci alergători, M. Terfe

lea și Ilie Valentin (România tine
ret I), Ilekele (Cehoslovacia), V. 
Murineanu (Dinamo) șl francezul 
Lagalteso s-au arătat a fi plini de 
ambiție și au declanșat astfel prima 
evadare, după 68 km de la plecare. 
Câborîrea vertiginoasă a dealului 
de la Ruginoasa le-a fost favorabilă 
fugarilor, deși Lagalissc rămîne în 
urma îndrăzneților săi colegi de a- 
Ventură. Ei și-au disputat sprintul 
de la Pașcani, pe care acest inimos 
și plin de forță Ilie Valentin l-a 
câștigat la... roată în fața lui Ne- 
kele. I-a urmat, la oarecare distan
tă, Murineanu. Imediat după ieșirea 
din Pașcani, fugarii so află din nou 
în fața unui examen mult mai 
dificil : .pantă înclinată de la Moțea. 
Terfelea pierde teren iar Ilie Va
lentin, printr-un frumos gest de co
legialitate. rămîne sâ-1 ajute, astfel 
că Ilekele obține primele sale 
puncte în clasamentul cățărătorilor. 
Murineanu îl urmează la 10 secun
de. La coborîre, plutonul se frag
mentează. situație favorabilă unor 
noi evadări, dar este prea devreme 
pentru 0 acțiune decisivă și Ia Cris- 
testi cicliștii se regrupează. Se n- 
prople sprintul de la Fălticeni, plu

tonul devine din nou agitat, șansa 
de oiștig revenindu-i francezului 
Jacques Michaud, urmat de Jaroslav 
Senk și N. Gavfilft. încurajat de 
succesul avut, Michaud pleacă șir* 
gur cu 40 km înainte de sosire. 11 
vor urmări (și ajunge) marocanul 
Mustafa Najiari și Vasile Selejan, 
Efortul însă le-a fost fatal : la km 
5 de stadionul sucevean Arini, lo
cul de sosire, plutonul s-a fegnmat 
și era clar că etapa va fi decîsă la 
sprintul final. Si iată că ceea c.6 
s-a petrecut lâ Buzău. în prima eta
pă, s-a rebetăt. dar cu ălți actori : 
Ia numai 130 m. pe turnanta pistei. 
Alexandru Zaroschl intrat primul 
pe stadion derapează și cade. Va
sile Teodor, la numai cîțiva metri 
în urmă, încearcă să-l evite, dar ara 
aceeași soartă. Această întîmplare 
li permite Iții N. Gavrilă să ocupe 
primul loc în această etapă.

Radu TIMOFTE

AZI, ETAPA A V-a, SUCEAVA-GURA HUMORULUI - BISTRIȚA
Astfixi, cfjrav&na ,,Turului României* pdrcurqe cea de a V-a etopâ: SUCEAVA — 

GURA HUMORULUI - BISTRIȚA 160 k»rt.
Start festiv la ora 11.30 dirt centrul orașului SUCEAVĂ (Casa de cultura). Start 

tehnic la ora 12.45 ta GURA HUMORULUI (borna kilometrica 221). Frasin 12.50, Vama 
13,11. Prisoea Dorneî 13.18, Cimpulunq 13,40 (sortat), Polon Ița 13,51, Mesteceni* 14,13 
(cdtârare), loeobeni 14,25, Vatra Borne» 14,40 (SD/int), Poiana Starttpel 15,17, Mâaura 
15,35 (câfârare), Piatra Pîntirtele 15,47, Prundul Btrgâulul 16,21 * Josenii Bîrgâulti» 16,29, 
Mișca 16.45, 6ISTRITA 17.

Sosirea are loc »rt centrul orașului Bistrița.

CLASAMENTE
CLASAMFNTU» INDIVIDUAL AL ETA

PEI A IV-A, IAȘI - SUCEAVA <157 km) : 
1/ Nicoiae GAVRILA (Românie) 4^08:35 
(medie orarâ 37,895 km), 2. lubomir 
Znîae (Cehes!nvo<‘,'ol. 3. loa Cajocaru 
(Steaua). 4. S. Vinkler (Cehoslovacia),
5. T. D»6a©n (Voința). 6. M. Bodilâ 
fCl^O Brașov). 7. H. Belkadi ^Maro*1).
8. C. ViXitln (România tineret ll>, 9. E. 
Imbuzan (România), 10, Y, Laaalisse 
(Franța). 11. R. Gherlon fRomori'a ti
neret H), 12. O. Hianu (OPmofa), 13. 
M, Najiari (M^rty*). 14. I. Cosma (Di- 
namn)t 15, F D*ilaharu (Volnt*), 16. A. 
Gyorf» (CIBO Bro$Ov), 17. M. Romaș* 
cam» (România tineret I). 18. St. Ene 
(România), 19. J. Senk (Cehoslovacia), 
20. C. Orie (România tineret I), 21. I* 
B'ițnru (Me<€»lul Plooeni), 22. F. Hekeîe 
(Cehoslovacia), 23. C. Jelev /Olimoia), 
24. V, Tic-heâefc (Cehoslovacia), 25. 8.
Belbouj (Maroc). 26. A, Sâfronie (Di- 
r»umo), 27. N. Savu (Steaua), 2^. P. 
Samsel (Folenio), 29. C. Cîrstea (Româ
nia tineret 10, 30, V Sete ian (Nomârtioj 
— toți in același timp cu învingătorul-

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL: 
1. Mireea RAMA$CANU (Romdnto tine
rel I) 10h17:07. 2. Lubomir Zaiac (Ceho- 
sfovneie) Io 3:05. 3. Coste! Cin*- (Ro
mânia tineret I) I» 3 35, 4. A. Sofronie 
fDînome) Io 3:47. 5. T. Dfâaan (Voința) 
Id 3151. 6. N. Andronotfhe (Metalul P»o- 
nerti) ta 3:56, 7. T. Vdsde (România) 
Io 3:56, 8. I. CaSmc» (£>inome) la 4:04,

„Șansa mi-a fost un alici 
decisiv", ne-a spus cîștigă- 
torul acestei agitate etape, 
NiCOiao Gavrilă, după ce a 
coborit do pe bicicletă ps. 
stadionul sucevean. învin
gătorul, component al echi
pei României, s-a născut La 
23 martie 1951, în București. 
A început să practice Ciclis
mul în 1966, la clubul 
Steaua, ca pistard, iar diix 
1969 ca fondist. Este pre
gătit de antrenorul Constan
tin Voicu. Din 1970 ă făcut 
parte din diverse Ioturi na
ționale, cu care a participat 
lă competiții de amploare, 
în țară și peste hotare, prin
tre cate și „Cursa Păcii", 
în ediția de anul trecut a 
„Turului României", Nicoiae 
Gavrilă a ocupat poziția a 
IV-a în clasamentul gene
ral individual și a făcut 
parte din echipa Steaua, 
clasată pe locui doi. Atunci 
el a cîștigat două etape, 
fiind prezent de șapte ori 
printre primii trei clasați.

A. BREBEANU

9. St. Ene (România), 10. J. Senk (Ceho
slovacia), 11. V. Seleîan (România) — 
toți la 4:08. 12. M. Ferfelea (România 
tineret I) la 4:27, 13. V. Myrîfteanu (Di
namo) lâ 4:43, 14. N. Voican (România 
tineret I) la 7:19, 15. A. Zoraschî (Me
talul Plopeni) la 8:01, 16. V. Tîchacek 
(Cehoslovacia) la 8:31, 17. H. Belkadi 
(Maroc) la 8:36. 18. M. Najjarî (Maroc) 
la 8:36, 19. J. Michaud (Franței) ia 9:23, 
20. M. Bâdtlâ (CIBO Brașov) la 12:51.

CLASAMENTU?, CFMERAt PE ECHIPE î 
1. ROMÂNIA TINERET I 30h58:52 2. Ru
mâni# 3lh02;52. 3. Dinamo 31h03:55. < 
Cehoslovacia 31h07;O5, 5. Metalul Pl«- 
oerti 3lh12}15. 6. Voinic 31h?6:42. 7.
Maroc 31h27:34. 8. Olimpia 31h38:41, 9. 
Steaua 31h39:58, 10, RamAnîn tîndr**» »l 
31h43:41, 11. Polonia 31h56:37, 12. CldO 
Brașov 32h03:13, 13. Franța 32h 14:47.

CLASAMENTUL GENERAL AL SPRINTE
RILOR j 1. Teodor VASILE (România) 
17 p, 2-3. M. Ramascanu (România ti
neret I) 15 o, L. Zaiac /Cehoslovacia) 
î5 p. 4. N. Gavrila (Românie) 11 p, 5. 
M. Ferfefea (România tineret I) 7 p,
6. J, Michaud (Franța) - 5 p.

CIASAMENTUL GENERAL AL CATARAv 
TORILOR : 1, Emit HEKELE (Ceheslova 
eio) 10 o, 2. V. Murineanu (Dinamo) 
7 p. 3. V. Hie (România tineret 5 in
4. M. Ferfetaa (România tiperef I) 3 P»
5. V Ldgalisso (Franța) 1 p.

Io turneul de la Roland Garros

NĂSTASE 

ÎNVINGĂTOR LA DUBLU... 
Șl ÎNVINS LA SIMPLU!

In turul Z al probei ele du
blu masculin din cadrul cam
pionatelor internaționale de 
tenis ale Franței, de la Ko- 

iland Garros. perechea Ilie 
IMăstase (România) — Juan 
I Gisbert (Spania) a învins cu 

scorul de «—1, 4—« s—3 pe 
francezii Pierre Barthes — 
Franțois Jautfret. In ultimele 
jocuri din sferturile de finală: 
Salomon — Năstase 6—4. 6—4. 
<i—6, 3—6, 6—4 ; Borg — Rami
rez 6—2, 5—7, 4—6, 6—2, 6—3.

Olimpiada de șah

niPIAMA - NORVEGIA U/2 - l1/»
In runda a 6-a â prelimina- 

riilor Olimpiadei de șah, echi
pa României a surftmut o în- 
ti mire foarte imponaritâ fa 
lupta pentrti câlifiCâirea în 
turneul final. Adversara să a 
fost formația Norvegiei, prin
cipala contracandidată la lo
cui 2 în grupa a 6-a. Cîștieîndl 
cu (Gheorghiu — Oga-
ard i—0. JohttnnesSen — citf- 
«•âltea Ghițdscu —
Zwaig ‘2—',2, Ltoeii — Pattos 
’ j—’%). .reprezentativa noastră, 
(cu un tneci mai puțin jucăt) 
deține acum avantajul teore
tic al unei jumătăți do punct, 
dar și pe acela practic al fi
nis u; r-ai 'jspf (Liban. Noua 
Zeelandâ, Monaco) în compa

rația cu Norvesia (care ur
mează să îhtilnească Ceho
slovacia.) .

Alte rezultate : Cehoslovacia
- Andora 4—0. Liban — Sin

gapore V/ț—V/i, Columbia — 
Noua fceelandă 2—2 (r- 6),
Norvegia — Singapore <-H). 
Columbia — Liban 3‘/2~(r. 
5)*

Clasamentul după 6 runde : 
Cehoslovacul 21 p.. Norvegia 
îs p. Romania i4»/2 p., co- 
înnăbia 13 p., Liban 8 p, N. 
Zeelandă 7l/-j p., Singapore 6 
p., Monaco 5Va p.. Andora 2*/i 
p. (Echipele Cehoslovaciei, 
Norvegiei șl Columbiei au un 
meci în plus jucat).

• TELEX • TELEX •
Ta 14 iunie va începe 
la Leningrad un tur
neu internațional de 
box, la care vor parti
cipa șl 4 pugDiști dlii 

I țara nOâlrtră : Al. Tu
rei (semimtfscă). Tona 
Minai (muscă), Nico
iae Btttișeagă (pană) 
șl ConstAn lin Dia (u- i
șoarâ). Antrenorul e- 
chipel este fostul in- i

I temațiPnal ^avel Metri- j
! zeL 

în ma’p formă, suedezul 
Riefcy Bruch a aruncat dis
cul la 63,18 tn (la 24 cm 
de recordul mondial deținut 
de americanul Jay Silvester). 
Performanța a fost realizată 
la Helsingborg.

Prima etapă a Turului ciclist 
al Elveției a fost clștigată 
de belgianul Eddy Merckx. 
Suedezul Gosta Pettersson a 
sosit pe locul al doilea, la 
o diferență de 19 secunde. 

Atletele din R. îl. Germană 
s-au clasat pe primele cinci 
locuri Iri concursul de pen
tatlon de ia Bruxelles. Cîș- 
tigătoarea, Burglinde Poîlak, 
a realizat 4 632 de puncte.
La Poznan* voleibaîfeietfe! po
loneze le-au întrecut pe cele 
din Ft. D. Germană cu 3—2 
(15—11, 10—15, 10—13^ 15—7, 
15—4).

* Primul loc în c.ta&&- 
fnSnful final al „Cupei 
Europei" la baschet 
masculin a revenit e- 
ehipel Trahei. Pe locu
rile următoare : Iu
goslavia, Grecia, Turcia^ 
R. F. Germania șl 
Franța. Ultimele rezul
tate : Turcia — R.F.G. 
76—66, Franța — Gre
cia 72—96, iugoslavia — 
Italia 87—74.

„Cupa campionilor europeni'* 
ediția 1973-^-1974, la tenis de

Cu prilejul concursului 
internațional f eman in 
fie atletism de la Ber
lin, sulițașa Kuth 
Fuchs (R. d. Germa
nă) a stabilit cea mal 
bună performanță mon
dială a ânului cu 64,38 
m. i’G locul 2 s-ă cla
sat Wfolova (Bulgaria) 
eu 62,32 m (record na
țional). Proba de 100 
m plat a revenit polo
nezei Szewinska — 
11.2, urmatil de mul
tipla recordmană Ste
elier (R.D.G.) — 11.3.
La 200 m, atleta polo- 
nezs a stabilit un nou 
record mondial : 1

masă, a fost cîștigâtă de e— 
chipa Institutului de statis
tică din Budapesta. Tn ulti
mul meci, ea a învins cu 5—1 
formația engleză T.T.C. Gain* 
sford.
La Atena se desfășoară uri 
concurs internațional de a- 
tletlsnt. In prima zl au fost 
înregistrate următoarele re
zultate mai deosebite : 100 m 
plat : Mieha (Belgia) 10,5 ; 
1 500 m : Kurils (Grecia)
3:43,3:
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