
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU 

A FĂCUT IERI O VIZITĂ 
DE LUCRU ÎN CAPITALĂ = ANUL XXX — Nr. 7789 = 4 PAGINI 30 BANI S Marți 18 iunie 1974

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a examinat, 
luni dimineața, în cadrul unei vi
zite de lucru în Capitală, aspec
tele esențiale ale dezvoltării, 
prezente și în perspectivă, a in
dustrializării construcțiilor.

A fost o analiză profundă, mul
tilaterală, a felului cum acest în
semnat sector industrial își înde
plinește sarcinile de răspundere 
ee-i revin din programul elaborat 
de Congresul al X-lea și Confe
rința Națională ale partidului, sta- 
bilindu-se, totodată, pe baza reali
zărilor și experienței dobindite, 
acțiunile concrete, eficiente, de 
creștere, sub raport cantitativ ți 
calitativ, a producției de utilaje 
de mare randament pentru extin
derea mecanizării construcțiilor in
dustriale, corespunzător cerințelor 
și exigentelor actuale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Gheorghe 
Cioară, Ilie Verdeț, Gheorghe O- 
prca. viccprim-ministru al guver
nului.

Cadrul de desfășurare al acestui 
dialog fructuos l-a constituit o 
mare unitate de profil — între
prinderea „București", al cărei co
lectiv l-a intimpinat cu multă căl
dură și însuflețire pe secretarul 
general al partidului.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului a continuat 
apoi pe șantierul sălii polivalente 
— impresionant edificiu destinat 
marilor manifestări cultural-sporti
ve ale Capitalei, precum și întru
nirilor publice de anvergură găz
duite de București — situată în 
viitorul parc de odihnă și distrac
ții din Dealul Piscului.

La această oră. șantierul cunoaș
te freamătul unei activități inten
se, muncitorii aflîndu-se într-o a- 
devărată cursă contracronometru, 
care se va solda cu realizarea a- 
cestui obiectiv de o complexitate 
deosebită, in numai 180 de zile.

lTn aport deosebit la aceste rea
lizări l-au avut miile de tineri, 
angrenați într-o însuflețită muncă 
patriotică, prezenti în număr mare 
și în această zi pe șantier unde,

MECIUL ATLETIC FEMININ
ROMÂNIA — R.D. GERMANĂ — CANADA

Din reprezentativa atletică fe
minină a R. D. Germane care va 
evolua duminică în Capitală, în 
compania formațiilor României și 
Canadei, fac parte cîteva spor
tive de mare valoare : săritoare
le în înălțime Rosemarie Wits- 
chas (1,91 m), Rita Schmidt-
Kirst (1,86 m), semifondista Gun- 
hild Hoffmeister (2:00,8 pe 800 
m), aruncătoarea de greutate 

după puterea și priceperea fiecă
ruia, dau o mină de ajutor con
structorilor.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este salutată și aici cu 
nespusă bucurie de constructori 
care și-au exprimat cu căldură 
sentimentele de dragoste și stimă 
fată de secretarul general al parti
dului, de profunda mulțumire fată 
de preocuparea sa permanentă 
pentru ridicarea întregii activități 
economice la cei mai inalti para
metri de exigentă și eficientă — 
factori hotăritori ai progresului 
general al patriei noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid și 
de stat, slut invitați de ing. Ște
fan Ciurel, vicepreședinte al Con
siliului popular al Municipiului 
București, să viziteze șantierul 
sălii, care, de la precedenta vizită 
a secretarului generai, a intrat în 
fazele finale de execuție, ilustrind 
convingător modul în care con
structorii înțeleg să-și respecte 
angajamentul de a da in folosință 
inainte de prevederi acest impor
tant obiectiv cultural al Capitalei, 
ea un omagiu al muncii lor adus 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei noastre.

în sala propriu-zisă, prevăzută 
să dispună de 6—8000 de locuri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat că principalele operații 
se apropie de sfirșit, urmind să 
se treacă la montarea acoperișu
lui suspendat pe cabluri.

Gazdele relevă, în cursul con
vorbirii, că sala a fost concepută, 
potrivit indicațiilor secretarului ge
neral al partidului date cu prile
jul vizitelor anterioare, de așa 
manieră incit să poată adă
posti nu numai întreceri sportive, 
ci și manifestări culturale, precum 
și întruniri publice.

Stadiul lucrărilor confirmă că 
angajamentul luat, de a ridica a- 
cest edificiu, în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei, va fi onorat înainte de ter
men, fapt retinut cu satisfacție de 
secretarul general al partidului, 
care i-a felicitat pe constructori 
pentru realizările lor, urîndu-Ie 
mult succes în atingerea obiective
lor ce și le-au propus.

Marita Lange (18,85 m), săritoa- 
rea în lungime Angela Schmal- 
feld (6,58 m), aruncătoarea de disc 
Karin Boldke (61,76 m) etc.

Proba cea mai interesantă a 
concursului va fi din nou săritu
ra în înălțime, în special duelul 
dintre primele două săritoare ale 
lumii Virginia Ioan (1,92 m) și 
campioana europeană de sală, 
Witschas.

MÎINE, PE NOUĂ STADIOANE DIN ȚARĂ

VA REUȘI RAMAȘCANU SĂ AJUNGĂ 

LA BUCUREȘTI CU „TRICOUL GALBEN"?
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CICLIȘTII REIAU ASTĂZI 
MAREA LOR ÎNTRECERE!
• Tradiționala ospitalitate românească emoționează pe toții

alergătorii • Azi, caravana Turului ciclist al României sosește

la Oradea in jurul orei 17

Una din nume
roasele exprimări 
ale admirabilei 
ospitalități româ
nești și a dragostei 
pentru sport. La 
intrarea în județul 
Bistrița - Năsăud, 
un portal artistic 
și fete mîndre în 
minunate costume 
românești au în
tâmpinat pe primii 
cicliști sosiți pe 
meleagurile lor.

Fotoreportajul 
Turului ciclist 
este realizat de 
Dragoș NEAGU

După o odihnă de 44 de ore la 
Cluj, caravana ediției jubiliare a 
„Turului ciclist al României', dedicat 
celei de a XXX-a aniversări a Eli
berării ți celui de al Xl-lea Congres 
al P.C.R., pornește din nou la drum. 
Faptul că această mare competiție 
sportivă este închinată celor două 
mari evenimente din viața poporu
lui nostru face ca pe întregul par

curs al cursei, în comune, orașe ți 
municipii, oamenii muncii, tineretul 
sportiv, să întîmpine cu mare dra
goste această atrăgătoare întrecere 
sportivă. Peste tot caravana este 
obiectul unei emoționante manifes
tări de simpatie. Pe fețele oameni
lor se citețte plăcerea de a vedea, 
a aplauda ți a admira marile efor
turi ale cicliștilor printre care se 
află alergători de valoare de peste 
hotare. A doua jumătate a Turului 
ciclist, care începe azi de la Cluj 

spre Oradea ți mai departe spre 
București, va cunoațte în mod si
gur aceeași mare animație care a 
impresionat pe alergătorii români 
ți străini mai mult decît orieînd.

La București se pregătește o pri
mire deosebită, pe stadionul Re
publicii, în cadrul unor mani
festări sportive de mare atracție : 
triunghiularul atletic feminin Ro
mânia — R.D.G. — Canada, și fi
nala Cupei României la fotbal. Poli
tehnica timișoara - Jiul Petroșani.

PUNCT FINAL IN DIVIZIA A LA FOTBAL VIZITA DELEGAȚIEI C.C.F.S.
© Universitatea Craiova are cele mai mari șanse de a cuceri titlul © Care vor fi echipele retrogradate, 

alături de Petrolul ? © La lași, un meci cheie; Politehnica — Rapid AL UNIUNII SOVIETICE
încă 90 de minute de joc și 

peste acest campionat național de 
fotbal va răsuna ultimul fluier. 
Așadar, încă 90 de minute ; încă 
o oră și jumătate de joc în care 
urmează să se rezolve atîtea ne
cunoscute : va poposi titlul de 
campioană, pentru prima dată, la 
Craiova (așa cum sînt cele mai 

PARTIDELE ULTIMEI ETAPE
Reșița : C.S.M. - A.S.A. Tg. Mureș
Ploiești : Petrolul - Universitatea Craiova
Brașov : Steagul roșu — Sp. studențesc
lași : Politehnica — Rapid
Cluj : C.F.R. - Jiul
Timișoara 1 Politehnica - U.T.A.
Constanța : F.C. - „U" Cluj
București : Dinamo — F, C. Argeș

(stadionul Dinamo,, ora 17,30)
București Steaua — S. C. Bacău

(stadionul Steaua, oro 17,30)

mari șanse), sau va rămine mai 
departe în Capitală ? Cine va în
soți echipa ploieșteană, Petrolul, 
în Divizia B ? Sport Club ? 
C.F.R. ? Politehnica Iași ? Sau 
ultima sosită in această „horă 
a despărțirilor", Rapid ? Iată, dar. 
la cite întrebări trebuie să răs
pundă etapa de miine, ultima.

Deocamdată cîteva cuvinte des
pre meciurile disputate duminică, 
încheiate cu trei surprize de pro
porții, cum au fost cele de la Pi
tești, Arad și Tg. Mureș, care au 
modificat în mare măsură in spe
cia’ datele problemei ultimelor 
trei clasate. Dar unul dintre cele 
mai importante rezultate — și care 
țintește aceeași parte a clasamen
tului — a fost și cel de la Bucu
rești, dintre Rapid și F. C. Con
stanța. în acest joc. în care, la 
un momept dat. portarul Rădu- 
canu — lăsînd buturile Rapidului 
in paza doar a fundașilor — a fost 
văzut jucînd ... atacant central, 
fiind surprins chiar și în poziție 
de ofsaid (I), a ieșit în evidentă, 
mai mult decit în altele, inefica
citatea acestui „team" alcătuit, to
tuși, din jucători binecunoscuți și

Mircea TUDORAN

(Continuare în pag. 2—3)

La invitația Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport a 
sosit ieri în Capitală o delegație a 
Comitetului pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., condusă de to
varășul Serghei Pavlov, președinte. 
Din delegație fac parte Aleksei Avi
lov, șef de sector, și Irina Rodnina, 
campioană olimpică și multiplă 
campioană mondială și europeană 
la patinaj artistic.

Oaspeții au fost întimpinați pe 
aeroportul Otopcnl de general lt. 
Marin Dragnea, prim-vlcepreședin- 
te al C-N.E.F.S., Lia Manoliu, vice
președinte, Miron Olteanu și Emil 
Ghibu, secretari, și activiști ai miș
cării sportive.

Au fost prezenți la sosire V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice și alți reprezentanți ai 
ambasadei.

La amiază a avut loc o întîlnire 
între tovarășii Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru ai guvernului și 

președinte al C.N.E.F.S. șl Serghei 
Pavlov, președintele C.C.F.S. ât 
Uniunii Sovietice și ceilalți membri 
al delegației. A fost de față N. A. 
Netiosov, consilier la Ambasada 
Uniunii Sovietice.

A urmat un schimb de păreri in
tre o delegație a C.N.E.F.S. condusă 
de prim-vicepreședintele C.N.E.F.S. 
general lt. Marin Dragnea, și dele
gația oaspete condusă de tovarășul 
Serghei Pavlov.

Cu acest prilej a avut loc o in
formare reciprocă asupra preocupă
rilor actuale ale celor două organi
zații și s-au trecut în revistă rela
țiile bilaterale eonstatindu-se cursul 
ascendent al relațiilor sportive ro- 
mftno-sovietice.

In cursul după-amiezii de ieri 
oaspeții au plecat într-o călătorie 
prin țară, în județele Suceava, Tul- 
cea și Galați unde vor vizita obiec
tive sportive, social-economice și 
turistice.



Cu o sapfâminâ înaintea C.E. de lupte libere

V. IBM, I. ȘIMON $1 I. ARAPU-CEI MAI ÎN FORMĂ SPORTIVI
• La patru categorii,

Dimineață însorită în Poiana 
Brașov. Pe una dintre aleile stră
juite de brazii seculari se îndreap
tă spre noi un grup dc tineri îm- 
bcăcați in treninguri multicolore. 
Recwtoscîndu-i pe vicecamplonul 
mondial Vasile lorga. medaliatul 
eu bcortz la aceeași competiție La
dislau Șimon. Petre (Ionian. Ion 
Arapu. Ludovic Ambruș, Gheor- 
ghe Bobrănel. Enache Pa nai te. E- 
atilian Cristian. înțelegem -* 
vorba despre lotul national 
te libere.

Alintați la startul unui 
teren variat, pe o distantă 
km. viitorii participant! la campio
natele europene de la Madrid aș
teaptă semnalul de plecare din 
partea antrenorului principal al 
lotului. Ion Crîsnic. La numai cî- 
teva clipe după start, grupul în
cepe să se destrame, transformîn- 
du-se într-o lungă coloană vie care 
șerpuiește pe una dintre potecile ce 
duce spre Cristianul Mare. La ca
pătul celălalt al traseului, la punc
tul de control, luptătorii sînt aș
teptați de antrenorul brașovean 
Ion Bătrîn.

Timpul pînă la întoarcerea din 
„cursă" (aproape o jumătate de 
oră) U folosim pentru a purta o 
discuție interesantă cu antrenorul 
emerit Ion Crîsnic. Cu acest pri
lej am aOat că tehnicianul respec
tiv este mulțumit de felul cum au

că este 
de lup-

cros pe
de 6—7

meciurile de selecție
răspuns elevii săi solicitărilor in
tense la care au fost supuși în 
preajma campionatelor europene. 
Am convingerea — ne spunea I. 
Crîsnic — că la această ediție, 
sportivii de Ia libere se vor pre
zenta mult mai bine decit anul 
trecui, la I-ausanne. Băieții se gă
sesc acum Ia sfîrșitul unei perioa
de de pregătire în care au lucrat 
conform planificării. îndeplinind 
integral planul de antrenament, nu 
cum a fost anul trecut, cînd dato
rit» devansării datei de disputare 
a campionatelor, s-au antrenat mai 
puțin cu 15 iile.

— Care este formația pe care o 
veți alinia la Madrid ?

— Deși mai avem doar o săp- 
tămînă pînă la plecare, echipa n-a 
fost încă definitivată. Este sigur 
că la cat. 48 kg. nu vom avea re
prezentant. deoarece Iancu Van
gheliei s-a accidentat. Este certă 
participarea luptătorilor Vasile 
lorga (82 kg), Ladislau Șimon 
(+100 kg). Petre Coman (62 kg), 
Ion Arapu (52 kg) și chiar Enaclic

decid titularii
Panaitc (100 kg), care nu au con 
tracandidati de valoarea lor. Pen
tru titularizarea la celelalte patru 
categorii concurează sportivii Gh. 
Dobrănel — Gh. Anghel (57 kg),P. 
Androne — CI. Zanierî (68 kg).* L. 
Ambruș — E. Cristian {14 kg) și 
I. Dumitru — St. Morcov (90 kg). 
Chiar azi după-amiază avem me
ciuri de selecție care, sperăm, vot 
clarifica lucrurile.

— Ce performanțe sperați șă 
obțină elevii dvs. la competiția 
continentala ?

— Este greu de anticipat. In 
sportul nostru, nici chiar buna 
pregătire nu-ti oferă certitudinea 
realizării performanței. Tragerea 
la sorti are un rol foarte impor
tant. Și apoi, arbitrajele. Oricum, 
noi avem mari speranțe în Vasile 
lorga. Ladislau Șimon și Ion 
Arapu. Aceștia sînt sportivi valo
roși și se află într-o foarte bună 
formă sportivă. Dar, rezultate 
bune pot obține și ceilalți.

Mihai TRANCA

La „Regata Griinau"

ÎNCĂ TREI MEDALII DE BRONZ PENTRU
SCHIFISTELE ROMANCE

CONSTRUCTORUL GALAȚI-CEA MAI Bl
ECHIPĂ DE POPICE A TĂRII

din toate sporturile
A Ti ETIC sul CAMPIONATUL REPU- 
AILcIljM BUCAN de mar? pe 
20 km se va desfășură simbâtâ 22 iunie. 
?i nu duminică. Cursa va avea ioc, ce 
la ora 13. pe traseul din str. maior Co- 
ravu din Capitală.

AUTOMOBILISM
10 00C de spectatori au urmărit duminică 
dimineață în incinta complexului expo- 
zițional ,,Casa Scînteii“ a ll-a ediție a 
..Cupei Jean Calcianu". Trofeul mașini
lor „Dacia£* a revenit Iu* Valentin Top- 
ciu co 5:37,1. Cel mai bun timp al con
cursului l-a obținut Costin Finichî, pe o 
mașină Renault 8 Gordini cu 5:10.3. (O. 
Diaconescu

GRUNAU, 17 (prin telefon). Cea 
de a doua zi a „Regatei Griinau" 
la canotaj academic, competiție in
ternațională de mare anvergură 
care aliniază la startul fiecărei e- 
diții schiflști de valoare mondială, 
a adus canotorilor români încă 
trei locuri pe podiumul de pre
miere. Medaliile (de bronz) au fost 
obținute în probele feminine de 
2 f.c. (cu timpul de 3:51,18, după 
R. D. Germană — 3:50,47 și
U.R.S.S. — 3:50,95), 4+1 vîsle
(3:33,42, după două echipaje ale 
tării gazdă) și 8+1 (cu 3:12,23, 
după U.R.S.S. — 3:07,38 și R. D. 
Germană — 3:08,80). în mod spe
cial trebuie remarcat rezultatul

in
să 
a

echipajului de 4 l-l vîsle care, 
tr-o componentă nouă, a reușit 
depășească puternica echipă 
U.R.S.g., clasată pe locul IV.
• La masctilin, în proba de 4 vîsle 

f.c., echipajul țării noastre a ocu
pat locul —- •
de 3:46,57. 
barcațiunii 
3:32,77.

Bilanțul 
mâniei la 
„Regatei Griinau" cuprinde 5 me
dalii de bronz, care înseamnă o 
veritabilă promisiune pentru Cam
pionatele Mondiale din luna au
gust.

întrecerile echipelor masculine din 
cadrul turneului final1 al Diviziei A 
la popice, disputate recent la Man
galia, au avut ca principala prota
gonistă echipa Constructorul Galați. 
Din acest motiv, aproape că pro
blema cîștigătoarei nici nu se mal 
punea, întrucît sextetul gălățean 
(victorios șl în ediția precedentă a 
campionatului), care ciștlgase de 
o manieră categorică dispută din 
serii obținînd 30 de puncte în 
cele 18 jocuri (a doua clasată. Glo
ria București, acumulase numai 24 
p), pornea ca mare favorită. Con
structorul este la ora actuală de 
departe cea mai bună echipă din 
șiră, deoarece din rîndurjle el fac 
parte jucători de o excepțională va
loare, cum sînt Ilie Băiaș, losit Tis
mănaru și luliu Bice, component! 
ai reprezentativei naționale, care a 
triumfat la campionatele mondiale, 
disputate luna trecută la Eppelheim, 
în r. f. Germania.

tn turneul final. Constructorul s-a 
comportat, după cum era de aștep
tat, la tnălțime, eîștigînd detașat 
titlul. Doi dintre popicarii gălățent 
au obținut și cele mai bune rezul
tate ale competiției : I. Tisniănaru — 
937 p d (in turul II), recordul are
nei, iar I, Băiaș a punctat 936 (turul 
IU). Din sextetul gălățean bine s-au 
mai comportat juniorul Cezar Le
bădă <in cele trei jocuri a obținut : 
878, 886 și 913 p. d.), 
Bice (909, — ---- -
țațele lui 
de bază 
făcut o
fiind notat pe foile de arbitraj cu 
853. 974 și 832 p. Aceste rezultate 
însă — după cum ne spunea Iile 
Băiaș. care este totodată șl instruc
torul echipei — se explică prin fap
tul că A. Chlrilă nu depune eforturi 
susținute la antrenamente I

Superioritatea evidentă a forma
ției gălățene n-a ...mrlmidat însă 
prea mult pe celelalte participante

precum șl I. 
879, 898). Păcat că rezut- 
Aurel Chlrilă. un alt om 
al echipei eampîoar.e, a 
oarecare discrepanță. el

CONSTRUCTORUL GALAȚI — campioana țării pe 197 
la stingă la dreapta, rindul de jos : C, Lebădă, 1. Baia: 
ran ; în rîndul de mijloc : FI. Bucaleț, A. Chirilă. D.

Tismănaru și I. Bicein rîndul dc sus : I.
la disputa din turneul final mascu
lin. Echipele au luptat cu multă 
ardoare pentru ocuparea celorlalte 
două tocuri premiate. La un mo-

după Închei 
turui U, erau 

patru

coresp.)

DOUĂ NOI RECORDURI NA
ȚIONALE in concursul de la 
proba de 200 m mixt, Mi-

ÎNOT
Plaieșt!. în r_____  _
haela Georgescu a realizat 2:39,3 — ree, 
fete categ. A, iar trînel Pânulescu 3:01.3 
- rec. fete categ. C. 9 Cîieva rezul
tate din Cu pa de vară", concurs la 
core participă cei mai buni sportivi din 
Capitala : Anca Groza 10:22,4 - 800 m 
liber ; I. Miclăuș 4:40.9 — 400 m liber ; 
E. Aimer 17:50,0 - 1500 m liber ; Anca 
Georgescu 6:13,3 și Ligia Anastasescu 
6:13,7 - 400 m bras ; E. Hempel 5:42,7 
și t. Șoptereanu 5:54,0 - 400 m bras ; 
M, Hohoiu 5:14,2 - 400 m spate ; Raluca 
Zcnnfkescu 6:04,8 - 400 m spate.

DĂDĂCI ITICfcA SIMBAT4 Șl DU-PARAȘUTISM minica. io tumul 
ds parașutism din Parcul „23 August" 
s-a desfășurat concursul de oaroșutism 
dotat cu Cupa „Aurel Vlaicu", competi
ție prilejuită de sărbătorirea Zilei Avia
ției. La individual întrecerile au fost 
cîștrgate de A. Vlad. cu 2,14 m față de 
punctul fix (nou record republican) și 
Teodora Crîstache, cu 7,11 m. Cupa „Au
rel Vlaicu" a fost cîștigată de echipa 
sectorului III. Conducerea competiției a 
revenit maestrului emerit al sportului Va- 
siie Sebe, instructor șef ol turnului de 
parașutism.

la

IN ULTIMA ETAPA a diviziei 
A (seria B) Petrolul și Pro-

* ' ' egalitate:
primului

POLO kN (TZC c/i-:" 
greșul Oradea au terminat la 
2-2. Clasamentul 
tur :

sfirșitul

1. Crtșu! Oradea 5 < 1 0 34-10 9
2. I.E.F.S. 5410 29-11 9
3. Unirea Arad 5 3 0 2 28-20 6
4. Petrolul 5113 18-21 3
5. Progresul Oradea 5 0 2 3 8-16 2
4. Mureșul Tg. M. 5014 10-43 1

sîntPartidele turului II . 
Tg. Mureș intre 24 și 28

programata la 
iulie.

VI, înregistrind timpul 
Victoria a revenit am
il. D. Germane in

reprezentativelor Ro- 
ediția de anul acesta a

La jumătatea campionatului de motocros

STEFAN CHITU SI MIHAI BANU DOMINĂ
> ■>

AUTORITAR IN*PROBELE SENIORILOR
Campionatul republican de mo

tocros a ajuns la jumătatea sa. 
Duminică s-a desfășurat a IV-a 
(din cele VIII) etapă (pe traseul 
de pe Valea Răcădăului) în orga
nizarea ireproșabilă a clubului 
Steagul roșu Brașov. Din nou s-a 
observat preocuparea cadrelor teh
nice și a sportivilor respectivi 
pentru 
Sinilor, 
retului 
lizează 
s-au înregistrat, 
ține defecțiuni, 
sociațiilor Torpedo 
trenor — Paul Mulner), Locomoti
va Ploiești (Ion Ștefan), 
Cîmpina (Ștefan Chițu), 
Iul Cîmpulung-Muscel (F. 
și cei ai clubului Steagul 
Brașov (Otto Ștefani) 
ca viitori performeri.

Cele două clase ale 
sînt dominate autoritar 
Chițu, la 250 cmc și Mihai Banu. 
ta 500 cmc. Cu un evident plus de 
tehnică ei au cîștigat detașat toate 
etapele, avînd cele mai mari șan
se la cucerirea titlurilor. Se cuvine 
să amintim, măcar in treacăt, nu
mele motocicliștilor A. lonescu, C. 
Goran. Tr. Moașa, P. Lucaci, P. 
Filipescu, I). Motișan, T. Bălănoiu,

a sportivilor 
pregătirea temeinică' a ma
in probele rezervate tine- 
unde cu 
material

toate că se uti- 
rulant învechit 

totuși, foarte pu- 
Reprezentanții a- 

Zărnești (an?

Poiana 
Musce-
Milea) 

roșu 
se anunță

seniorilor
de Ștefan

E. Lucaci. N. Murgoci și M. Ior
dan, unii dintre aceștia numărîn- 
du-se de fiecare dată printre ani
matorii întrecerilor, iar 
reușind, gratie eforturilor depuse 
în întreținerea mașinilor, 
față durității concursurilor.

CLASAMENTELE GENERALE 
DUPĂ PATRU ETAPE : 250 cmc — 
1. St. Chițu (Poiana Cîmpina) 32 
p, 2. P. Lucaci (St. r. Bv.) 16 p, 
3.-4. A. lonescu (Energ. Cîmpina) 
și P. Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu) 15 
p ; 500 cmc — 1. M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 32 p, 2. Tr. Moașa (St. 
r. Bv.) 19 p, 3. C. Goran (Poiana 
Cîmpina) 17 p ; juniori — 1. 
Arabagiu (Loc. PHSîești) 26 p. 
E. Mulner (Torpedo Zărnești) 
p, 3. M. Ispas (Poiana Cîmpina) 
p ; Motoreta Mobra — 1. A. Ilieș 
(Torpedo Zărnești) 25 p, 2—3. A. 
Enceanu și J. Pescaru (ambii de la 
St. r. Bv.) 15 p.

ceilalți

să facă

N. 
2. 
19 
15

Tr. IOANITESCU

De miine, la Bacău,

Ministerul Educației și Invățăminlului

INSTITUTUL DE EDUCAȚIE 
FIZICĂ Șl SPORT DIN BUCUREȘTI 

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a următoarelor posturi :

— Conferențiar la catedra de Jocuri sportive, disciplina fotbal, pozi
ția 35,
,. — Asistent la catedra de Natație, sporturi de iarnă și atletică grea, 

disciplina scrimă, poziția 7»
— Asistent Ia catedra de Natație, sporturi de iarnă și atletică grea, 

disciplina tir, poziția 15.
Candidații Ia concurs vor depune la secretariatul Institutului de edu

cație fizică și sport din București, str. Maior Ene nr. 12, în termen de 
30 de zile (pentru postul de conferențiar) și de 15 zile (pentru posturile 
de asistent) de la data publicării acestui anunț în Buletinul Oficial, cere
rea de înscriere, ia eare vor anexa actele prevăzute de Legea nr. 6 pri
vind Statutul personalului didactic din Republica Socialistă România, pu
blicată in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 33 din 15 martie 1969 și de In
strucțiunile Ministerului Educației și învățămintului nr. 84539/19S9.

Cei care funcționează într-o instituție de învățămînt superior sînt 
obligați să comunice în scris, rectorului acesteia, înscrierea la concurs,

Concursul se va ține Ia sediul Institutului de educație fizică si sport 
din București in termen de 2 luni (pentru postul de conferențiar) și de 
15 zile (pentru posturile de asistent) de Ia expirarea termenului de în- 
scriere la concurs.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 12—14 la se
cretariatul Institutului, telefon 31.44.40.

Festivalul national
O

Tradiționalul Festival național 
de minibstschet, ajuns la ediția 
a 8-a, se desfășoară — de mîine 
pînă duminică — pe terenurile 
complexului sportiv „23 August" 
și ale Institutului Pedagogic din 
Bacău, in organizarea C.J.E.F.S.,

MÎINE. PENULTIMA ETAPĂ
LA RUGBY

Penultima etapă a diviziei A 
de rugby programează miine ur
mătoarele partide t Dinamo — 
Farul, Steaua — CJS.M. Sibiu (în 
cuplaj, pe stadionul Steaua, de la 
ora 
tea 
17), 
tui _
Grivița roșie, Știința Petroșa ni — 
Vulcan, Politehnica Iași — Spor
tul studențesc (toate meciurile 
încep la ora 17. cu excepția celui 
de la Iași : 15). înaintea acestei 
etape clasamentul 
astfel :

16.30), Gloria — Universita- 
Timițoara (teren Gloria, ora 
Chimia Năvodari — Rulmen- 
Bîrlad, Agronomia Cluj —

se prezintă
1. GRIVITA R- 23 ÎS 3 2 62
2. Steaua *3 ÎS 2 3 446:113 61
3. Farul •4 13 2 1 304:228 56
4. *.U“ Timișoara 23 11 3 6 200:139 54
5. Dinamo U 12 3 9 279:157 51
6. Agronomia 24 19 1 12 140:261 45
7. Chimia 23 10 1 12 236:208 44
B. Rulmentul 24 1 t 13 145:2» 44

&I«HU ii ii 12 44
10- Sp. studențesc 24 S 3 13 18S521 43
11. „Poli- Uși 24 8 3 13 141:307 43
12. Știința ♦4 7 4 13 199:219 42
IX Gloria 2J 11 15 166:230 41
14. Vulcan 24 5 0 19 129^52 33

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ÎNCEPE CUPA DE VARĂ

de minibaschet
Consiliului județean ai organiza
ției pionierilor, Inspectoratului 
școlar județean și a Școlii spor
tive. La competiție și-au anunțat 
participarea 700 de elevi și eleve 
între 8 și 12 ani, reprezentînd 70 
de echipe din 22 de județe. Cei 
mai tineri baschetbaliști ai țării 
se vor întrece în disputa sporti
vă propriu-zisă. precum 
concursuri de desene 
cele mai izbutite fiind 
vitrina Galeriilor de 
oraș.

Prilej de participare 
la o activitate sportivă 
tă și continuă, iar pentru profe
sorii școlilor sportive ocazie de 
a selecționa pe cei cu aptitudini 
în secția de performanță, Festi
valul național al minibaschetu- 
Iui reprezintă o acțiune remarca
bilă, o mare și. frumoasă sărbă
toare a micilor baschetbaliști.

și în 
și poezii, 
expuse în 
artă din

a elevilor
organiza-

ment dat. 
tățior" din 
șanse apropiate,
Gloria București. P.afini 
Ploiești, Voința Cluj și 
După ultimele schimt 
care realizase In cel i 
joc același rezultat ca ș 
— 5 037 p. d. — a 
secund în clasamentul 
Voința Cluj, care avuse 
taj substanțial încă din 
a terminat finala pe li 

In încheiere anhnlir 
că întrecerile finale ,8-: 
rezultate superioare e< 
disputate pe aceeași ai 
condiții asemănătoare, 
naliste obținînd următ 
tate medii (s-au ju« 
Constructorul Calați 521: 
torioasă în toate cele 
Gloria București 5005.66 
Cluj 4967,0 p. d. (12 
mentul general), Rafin 
Ploiești 4977,83 p. d. 
petrila 4943.66 p. d., C, 
reș 4 800 p. d.

T.

TURNEUL HANOB/
ROMÂNI IN INSOLELI

După cum am mai 
invitația federației Irar 
clalitate, selecționata n 
handbal va evolua în < 
mațiel Franței în. Inst 
Cu acest prilej se vor 
meciuri în 21. 24, 27 ț 
orașele Saint Denis, P 
Pierre.

în campionatul Diviziei C, duminică s-a consumat etapa : 
nultinia, care a avut o desfășurare deosebit de disputată. In s< 
pildă, a avut ioc derby-ui dintre Melahtf Aiud și Unirea Dej, îi 
toria (2—0) primei formații, dîndu-i acesteia șanse mari de pr 
jocuri s-au întrerupt, iar altele nu s-au disputat.

înaintea ultimei confruntări (duminică 23 iunie) se cunosc 
cele 12 echipe care vor activa la toamnă m Divizia B RE 
NEȘTI. UNIREA FOCȘANI, CHIMIA BRAILA și OLTUL SF. C 
dintre cele 23 formații condamnate ’.a retrogradare, 11 sint di 
noșcute.

retrogradare, 14 sint d<

SERIA I

Danubiana Roman — C.S. Botoșani 
2—1 (0—1), Unirea Iași — Cristalul
Dorohol 3—1 (l—0), Constructorul 
Botoșani — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 2—2 (0—1), Minerul Gura 
Humorului — Nicolina Iași 3—0 
(2—0), Metalul Rădăuți — Dorna 
Vatra Dornel 2—1 (1—0), Victoria
P.T.T.R Botoșani — Constructorul 
lași 1—1 (0—1), Sportul muncitoresc 
Suceava — Avintul Frasin 4—0 
(3—4»

șanl 4—2 (1—1), Chil
Comerțul Brăila 1—2 
Focșani — Chimia Br 
Carpați Sinaia — Pr
3—1 (2—1), Portul Br 
Cîmptna 1—9 (1—0), : 
— Petrolul Berea 6—

Pe primele1 locuri 
FOCȘANI 4*4 p (70— 
Cîmpina 37 p (51—25), 
pina 34 p (48-22)...

In perioada de întrerupere a cam
pionatului național, pentru a 
continuitate concursurilor 
sport, Federația Română de 
în colaborare cu Administrația 
Stat Loto — Pronosport șl Comisiile 
județene de fotbal, organizează ea 
în flecare an în această perioadă 
„CUPA DE VARĂ" ediția 1974.

Competiția va fi organizată Intre 
data de 1 iulie — 4 august 1974, pe 
6 grupe a 6 echipe, după cum ur
mează : grupa I (ALBA) : 1. Unirea 
Alba Iulia, 2. Soda Ocna Mureș, 3. 
Metalurgistul Cuglr, 4. C.I.L. Blaj; 5. 
Textila Sebeș, 6. Metalul Aiud ; 
grupa H (HUNEDOARA) : 1 Mine
rul Teliuc, 2. Minerul Ghelar, 3. 
C.F.R. Simeria, 4. Victoria Călan, 5. 
Aurul Brad, 6. Dacia Orăștie ; grupa 
ni (CLUJ) : 1. Dermata Cluj; 2. 
Tehnofrlg Cluj, 3. Arleșul C. Turzli,
4. C.I.L. Gherla, 5. Cimentul Turda, 
6. Unirea Dej : grupa IV (MARA
MUREȘ) : 1. Minerul Băița. 2. To- 
pitorul Bala Mare, 3. Minerul Bala 
Borșa, 4. C.I.L. Slghet, 5. Gloria 
Bala Mare, 6. Bradul Vișeu ; grupa 
V (BUCUREȘTI) : 1. Triumf Bucu
rești, 2. FI. Roșie București, 3. 
T.M.B., 4. Șoimii Tarom, 5. I.O.R. 
București, 6. Tehnometal : grupa VI 
(GALAȚI și BRAILA) : 1. Comer
țul Brăila; 2. Viitorul Brăila, 3. 
Tehnometal Galați, 4. Ancora Galați,
5. Chimistul Brăila, 6. Portul Brăila.

Jocurile din această competiție se 
vor desfășura la datele de 7, 14, 21, 
28 iulie și 4 august 1974. sistem, tur
neu simplu, flecare echipă jucînd

asigura 
Prono- 
Fotbal 

de

cu flecare adversar o singură dată, 
după programul ce va ti publicat in 
numerele următoare.

• Tragerea excepțională Loto de 
astăzi va avea loc la București tn 
sala Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei nr. 2 cu Începere 
de la ora 18,00. După, tragere va 
urma filmul Joe Kid. Intrarea liberă.

PRONOEXPRES 
CÎȘTtGl'RUE TRAGERI! SPECIALE 
BOX EXPRES DIN 9 IUNIE 197* S

Extragerea I : Categ. 2 : 1. venan- 
tă 568/, a 23.355 lei, 1 variants ZS*» a 
11.673 lei și 1 varianta loto a 4.671 lei ; 
a 3-a : 3,50 a'11.344 lei ; a 4-a : 21.8S 
a 1.817 lei ; a 5-a : 44,3â a 895 lei ; 
a 6-a : 2.001,60 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : I
Extragerea a U-a : Cat. B 

riante a 11.972 lei ; C : 25.70 
iei ; D : 1.187,90 a 60 lei ; E : 
200 lei : F : 1504.95 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A t 
Iei.

PREMII SCPLIMENT.UtE ; Cat. G: 
5 variante 10% a 1.100 lei : II : 7.40 
excursii în R. D. Germană (3.000 lei) : 
I : 49,35 variante a 1.000 lei ; J: 134,80 
a 100 lei ;

PREMII SPECIALE : Cat. M : 2 va
riante 100% autoturism „Dacia 1300“ ; 
N : 1.10 variante a 25.000 lei, din eare 
una excursie în Italia : O : 2.50 va
riante a 5.000 lei ; P : 15,20 excursii 
în R.D.G. (3.000 lei) ; R : 30.70 vari
ante a 500 lei ; S : 55,30 a 200 lei ; T: 
91,20 a 100 lei; u 2718,55 a 40 lei.

205.471 lei.
I : 3,60 va- 

a 1.677 
71,90 a
137.849

Pe primele locuri în clasament : 
L FORESTA FĂLTICENI 38 p (go
laveraj 51—18), 2. Unirea Iași 37 p 
(42—19), 3. A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 36 p (18—21)... pe ultimele: 
14. Avîntul Frasin 
Victoria 
(30—63).

DIVIZIA C:

P.T.T.R.

SERIA

20

a

p (27—44), 15.
Botoșani 18 p

Comerțul Brăila
Carpați Nchoiu 18

SERIA A
n-a

U.R.A. Tecuci
Energia Gh, Gheorghiu- 

Construc torul Vaslui 3—1 
Hușana Huși - 

‘ " Bradul

Rulmentul Birlad
2-1 (1-1), 
Dej
(0—0), Hușana Huși — Textila 
Bubușl 2—1 (2—1), Bradul Rozhbv 
— Cimentul Bicaz 1—3 (1—0)). Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej — Fores
ts Gugeșd 4—1 (2—1), Oituz Tg. 
Ocna — Locomotiva Adj ud 3—0 
(2—0). Letea Bacău — Minerul Co- 
mănești 3—2 (2-1),- Relonul Săvl-
neștl — Constructorul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 1—0 40—0).

Pe primele locuri : 1. RELOXUL 
SAVINEȘTI 42 p (66—19), 2. Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej 36 p (40—24), 
3. Letea Bacău 32 p (44—30)... pe 
ultimele : 15. Porestâ Gugești 22 p 
(36—45), 16. Locomotiva Adjud 16 p 
(18-67).

16.

SERIA A III-A

Olimpia Rm, Sărat — Petrolistul 
Boldești 1—0 (0—0), Avîntul Mîne-
ciu — Carpați Nehoiu 3—2 (2—0).
Victoria Florești — Luceafărul Foc-

Chimia Brăila —
1— 0 (0—0), i.M.U. M
ința Constanța 3—0 
metal Galați — Con 
cea 1—0 (1—0), Duni 
Portul Constanța 2— 
nitul Babadag — '
2— 0 (0—0), Electrica
Marina Mangalia 2—1 
Fetești — Arrubiur 
(3—0), Știința Constar 
Medgidia 1—0 (0—0).

Pe pruncie locuri 
BBAILA 49 p (50—8 
Constanța 43 p (44- 
Constanța 38 p (52- 
mele : 15. Voința f
(28—62), 16. Arrubiut
(24—96).

SERIA A

Tehnometal Bucure 
București 3—1 (1—0), 
iești — Flacăra roșie 
LO.R. București — C 
1—0 (1—0),-»-Triumf
Unirea Tricolor Bucu 
Azotul Slobozia — V



I FOTBAL
PUNCT FINAL ÎN CAMPIONATUL DIVIZIEI A

AST AZI, „A FI SAU A NU Fl“- 
PENTRU ECHIPA BRAZILIEI

I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din Pag- D

1973—1974. De 
ataș, I. Moldo- 
D. Hriscoschl;

cheierea „ostili- 
rau în cursă, cu 
atru formații : 
finăria Teleajen 

și Jiul I3etrila. 
imburi, Gloria, 
al de al treilea 
a și în turul doi 
a ocupat locul 
tul general, iar 
•usese un avan- 
din primul tur, 

5 lOCUl III.
ntim și faptul 
s-au soldat cu 
ediției trecute, 
arenă, deci în 

e, cele șase fi- 
nătoarele rezul- 
ucat 3 tururi) : 
5213,66 p d (vie- 
ele trei jocuri), 
.66 p. d., Voința 
12 p. în clasa- 
ifinărla Teleajen 
d. (10 p), Jiul
C.F.R. Tg. Mu-

I
I
I

talentafi. Cine ar fi crezut ca tor- 
mafia din Ciulești, care a început 
acest campionat cu o victorie în 
deplasare, )a Bacău, să lupte îm
preună eu învinsa de atunci pen
tru evitarea retrogradării în fina
lul întrecerii...

Titlul de campioană pare mult 
mai aproape de Universitatea 
Craiova decît de Dinamo Bucu
rești. Doar o înfrîngere la scor a 
liderului la Ploiești și o victorie 
a bucureștenilor ia multe goluri 
diferență mai poate aduce tricou
rile de campioni în Capitală. R?n- 
tru că. actualmente, „U“ Craiova 
are un golaveraj cu 7 goluri mai 
bun decit cel al bucureștenilor 1 în 
orice caz. una dintre cele două 
lormafii va juca în Cupa camDio- 
nilor iar cealaltă în Cupa U.E.F.A., 
alături — probabil — de Steagul 
roșu, neașteptată prezență pe lo
cul al treilea în clasament. După 
cum, de pe acum se poate preve
dea că F. C. Constanța ne va re
prezenta în Cupa Balcanică jnter- 
cluburi. Să remarcăm, de asemenea, 
locul foarte bun ocupat în acest 
final de promovata Politehnica Ti
mișoara, o formație omogenă, cu 
o bună disciplină tactică si avind 
marele merit că a readus plăce
rea fotbalului in orașul de pe 
Bega.

Să ne întoarcem acum privirile 
spre coada clasamentului unde lo-

I

I
I
I

T. RABȘAN

t l
REUNION

ai anunțat. Ia 
ranceze de spe- 

masculină de 
n compania for- 
nsulele Reunion, 
3r disputa patru 
7 și 28 iulie, în 

Port și Saint

I
I
I
J

ȘTIRI
• SELECȚIONATA DIVIZIEI B A 

EVOLUAT IN IUGOSLAVIA. Săptă- 
mjna trecută selecționata Diviziei B 
a jucat In localitatea Hrandjelovat, 
unde a întîlnit selecționata de tine
ret a Iugoslaviei care se pregătește 
pentru Balcaniada de tineret. For
mația gazdă a cîștlgat partida CU 
scorul de 3—0 (0—0).
• SELECȚIE LA RAPID. In pe

rioada 18—22 iunie, clubul Rapid 
București organizează jocuri de se
lecție la fotbal pentru copiii născuți 
în anii 1960—1904. Selecțiile au loc 
între orele 8—12. Copiii trebuie să 
vină la stadion cu echipament (te- 
nișl si chlloți).
• Ț.APOREA NU VA JUCA 

MIERCURI. Duminică, in meciul cu 
„U“ Cluj, Țaporea a primit al trei
lea cartonaș galben, fiind astfel sus
pendat. automat, o etapă.
• SITUAȚIA In „trofeul

PETSCHOVSCHI" înaintea ultimei 
etape este următoarea : 1. TIMIȘOA
RA 9,«2; 2. Reșița 9,44; 3. Ploiești
9,31; 4. București 9.30 ; 5. Craiova 
9,29; 6. constanța 9,25: 7. Cluj 9,21; 
8—9. Pitești șl Arad 9.11; 10 Brasov 
8.93 ; 11. Iași 8,83 ; 12. Tg. Mureș 8.58; 
13. Petroșani 8.41; 14. Bacău 8.05.

e MECIUL OLIMPIA SATU MARE 
— VICTORIA CĂREI SE DISPUTA 
MÎINE. Joeul va Începe la ora 17.30.

cui 18 este definitiv ocupat de 
Petrolul. Celelalte echipe eare-i 
vor acompania pe ploieșteni nu 
vor fi cunoscute decit miercuri 
seara după disputarea etapei ar. 
34. Calculul indică drept cel mai 
important joc. decisiv, pe cel de 
la Iași dintre Politehnica și Ra
pid. Miza : cine ciștigă rămine în ' 
„A“ ! Dar mai sînt și alte supo
ziții, din care amintim cîteva : 
Sport Club Bacău, avind golave
raj mai bun. rămine in Divizia A 
dacă învinge la București pe 
Steaua iar C.F.R. și ■ „Poli" lași 
pierd meciurile lor sau le încheie 
la egalitate. Greu, toarte greu. 
Dar să mergem mai departe. 
C.F.R. va fi și la toamnă în Di
vizia A dacă va ciștiga meciul cu 
Jiul și Rapid va ciștiga cel pu
țin un punct la Iași : Politehnica 
Iași va rămîne, în schimb. în „A“ 
daca va obține două puncte în 
partida cu Rapid sau dacă C.F.R. 
și Jiul încheie meciul lor la egali
tate. Pentru Rapid, două posibi
lități : să cîștige partida de la 
Iași cu Politehnica sau să încheie 
jocul la egalitate...

în loc să le lămurească. se 
poate spune că etapa nr. 33 a în
curcat. parcă, și mai mult lucru
rile. Din păcate, deși „studiul" 
clasamentului și calculul probabi
lităților sînt pasionante, de-a drep
tul captivante — poate, cititorii 
vor mai găsi și alte posibilități — 
nu la fel dc pasionant și de cap
tivant este și fotbalul etalat de 
cele 18 echipe. Cîteva titluri ale 
cronicarilor apărute în ziarul de 
ieri sînt edificatoare : „Doar o re
priză mai atractivă..." (Sp. stu
dențesc — C.S.M. Reșița), „Cel 
mai slab joc al gazdelor" (A.S.A. — 
Politehnica Iași", „Dominare co
pioasă, nefructificată" (Rapid — 
F. C. Constanța). „Scorul putea 
fi mai mare" (S. C. Bacău — 
Steagul roșu).

Să ne mulțumim cu aceste cal
cule de clasament in lipsa fotba
lului de calitate ? ...

După două zile de pauză folosite 
pentru recuperare totală în canto
namentele — fortărețe, unde se 
pătrundă cu greu, un nou tur as
tăzi și mîine în eele patru grupe 
preliminare, menit să rezolva, pe 
cit se poate, necunoscutele optimi
lor de finală. Un nou „tur", un 
program atractiv — cum se poate 
vedea și din chenarul alăturat — 
din ansamblul căruia se desprinde, 
însă, ca un veritabil cap de afiș, 
jocul Srofia—Brazilia.

Va infirma formația campioană 
a lumii. în compania redutabilei 
echipe a Scoției. modesta ei evo
luție in „uvertura" de pe Waldsta- 
dion ? Iată întrebarea pe care 
și-o pun, în aceste ore dinaintea 
partidei, multi dintre cei ce ur
măresc cu atenție pasionanta în
trecere a acestei edilii jubiliare și, 
desigur. în primul rînd. antreno
rul, jucătorii echipei Braziliei, 
precum și toți ceilalți din cercu
rile apropiate formației dețină-

Runda de azi a turneului final programează 
Berlinul occidental ; R. O. Germană
Hamburg : R. F. Germania
Gelsenkirchen : Iugoslavia
Frankfurt pe Main : Brazilia

adoptă o modalitate de joc, bazată 
pe defensivă", Pele a mai adăugat 
că principala diferență între ac
tuala națională a Braziliei și aceea 
din 1970 constă în faptul că ulti
mei îi lipsește o bună coeziune în
tre jucători : „Brazilia și-a modi
ficai mult formația, și. noii săi 
jucători nu s-au obișnuit încă să 
joace împreună ; eînd am cîștigat 
primul nostru campionat mondial, 
in 1958, componenții acelei echipe 
jucau împreună de doi ani neîn
trerupt".

Va împărtăși Zagalo punctul de 
vedere al fostului său echipier și, 
apoi, elev ? Nu știm, să vedem...

următoarele partide ; 
Chile (ora 19,30) 
Australia (ora 16) 
Zair (ora 19,30) 
Scoția (ora 19,30)

in Berlinul occidental, în seria t 
echipele R. F. Germania și R. D. 
Germane au de partea lor prima 
șansă în confruntările cu Australia 
și, respectiv. Chile, în 11-le lui 
Schon dindu-se aproape ca sigură 
introducerea lui Netzer in locul 
accidentatului Overath.

Tn sfrrșit, în grupa a Il-a, U 
Gelsenkirchen. Iugoslavia va îri- 
tilni pe Zair, echipă pregătită de... 
iugoslavul Vidinici, iar în grupa a 
IV-a la Miinchen, ambițioasa Haiti 
va încerca să pună probleme Po
loniei. așa cum a făcut simbătă, 
pe același teren, împotriva Italiei.

a a XXIX-a, pe- 
seria a IX-a, de 

, încheiat cu vic- 
promovare. Două

c doar patru din 
relonul^Avi-

GHEORGHE, iar 
de Pe acuta cu-

himia Buzău — 
-2 (0—0). Unirea 
Brazi 3-0 (2—0). 
Prahova Ploiești 
Brăila — Poiana 
, I.R.A. Cîmpina 
5—0 (4—0).

ri : 1. UNIREA
5—30), 2. Poiana
i), 3. I.R.A. Cîm- 

pe ultimele :

1— 2 (1—1), Electronica București —
Laromet București 2—1 (1—1), Șoimii 
TAROM București — Sportul I.C.M.A. 
Ciorogîrla 6—3 (4—3), T. M. București 
— Dinamo Slobozia 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. VOINȚA
BUCUREȘTI 44 p (58—23), 2. Triumf 
București 43 p (54—22), 3. T.M.B.
40 p (52—26)... pe ultimele : 15. Ar
geșul Mihăilești 17 p (26—69), 
16. Sportul I.C.M.A. Oioroguia 13 p 
(27-70).

SERIA A VI-A

A.R.O. Cîmpuiung Muscel — ROVA 
Roșiorii de Vede 2—0 (1—0), Pe
trolul Tîrgoviște — Cimentul Fieni
2— 2 (0—0), Dacia Pitești — Chimia 
Gâești 4—2 (3—2), Chimia Tr. Mă
gurele — Recolta Stoicănești 4—2 
(2—2), Progresul Corabia — Vulturii

TURNEUL FINAL 
DE JUNIORI

Duminică, la Timișoara și Piatra 
Neamț, s-au disputat primele meciuri 
din cadrul turneului final al campio
natului republican de juniori. Iată 
rezultatele înregistrate : C.F.R. Cluj 
— U.T.A. 3—1. (Mrvinul Hunedoara — 
Unirea Tricolor Dăbuleni 2—1, „U*
Cluj — Liceul industrial Cugir 3—0 
și A.S.A. Tg. Mureș — Oltul Sf, 
Gheorghe 3—1 (la Timișoara); Steaua 
„23 August* București — Pescărușul 
Brăila 4—0, Liceul de fotbal Bacău — 
Universitatea Craiova 0—1, F.C. Ar
geș — Rapid 1—0, Progresul Bucu
rești — Petrolul II Ploiești 2—o (ia 
Piatra Neamț).

Calafat 36 p (38—23)... pe ultimele :
15. Metalul Topleț 23 p (31—54),
16. Petrolul Țiclcni 12 p (21—66).

SERIA A VIII-A

C.F.R. Simeria — Metalul Oțelul 
Roșu 4—3 (2—1), Dacia Orăștie —
Progresul Timișoara 2—1 (2—0),
A. S. Bocșa — Gloria Arad 5—1 
(1—1), Strungul Arad — Minerul 
Ghelar 4—1 (2—1), Electromotor Ti
mișoara — Minerul Moldova Nouă 
1—1 (1—0), Furnirul Deta — Unirea 
Tomnatic 2—1 (1—0), Minerul Te-
liuc — Constructorul Arad 5—1 
(3—0), C.F.R. Caransebeș — Unirea 
Sînnicolaul Mare 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : L MINERUL 
MOLDOVA NOUA 36 p (52—28), 
2. Dacia Orăștie 36 p (42—28), 3. U- 
nirea Tomnatic 33 p (33—33)... pe

•• REZULTATELE ETAPEI A XXIX a (PENULTIMA)
» 22 p (23—48),
18 p (34—63).

IV-A
- Ancora Galați 
Medgidia — Vo
ci (1—0), Tehno- 
Dnstructorul Tul- 
înărea Tulcea —

1 (2—0), Gra-
Viitorul Brăila

0
Constanța — 

(2—0), Rapid 
Măcin 6—1 

a — Cimentul

Irt ! I. CHIMIA 
—8), 2. Electrica
4—18), 3. Portul
2—27)... pe ulti-
Constanța 16 p 

um Măcin 14 p

V-A
Sirena

I, Argeșul Mihăi- 
te București o—o, 
Olimpia Giurgiu 

if București — 
iurești 3—1 (2—0), 
Voința București

Cîmpuiung Muscel 2—3 (1—2), Pe
trolul Videle — Automatica Alexan
dria 1—1 (1—0), Unirea Drăgășani — 
Textilistul -Pitești 1—0 (1—0), Răsă
ritul Caracal — Cetatea Tr. Măgu
rele -1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 38 p (63—32), 2. Auto
matica Alexandria 37 p (36—26) —
duminică derby-ul serici Ia Alexan
dria : Automatica — Chimia <!), 3. 
ROVA Roșiorii de Vede 35 p (42—30)... 
pe ultimele : 15. Cimentul Fieni 25 p 
(39—5.2). 16. Petrolul Videle 23 p
(25—43).

SERIA A VII-A

Cimentul Tg. Jiu — Dunărea Ca
lafat 0—2 (0—0), MEVA Drobeta Tr. 
Severin — Metalul Topleț 3—1 (0—1), 
Progresul Strehaia — C.I.L. Drobeta 
Tr. Severin 3—4 (0—2), Metalurgistul 
Sadu — Petrolul Țiclenl nu s-a dis
putat, Energia Rovinari — F.O.B. 
Balș 0—0, Știința Petroșani — C.F.R. 
Craiova 1—1 (0—0), A. S. Victoria
Craiova — Steagul roșu Plenița 
3—1 (2—0). Victoria Călan — Mine
rul Lupeni 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VICTORIA 
CAL AN 39 p (48—24), 2. Minerul
Lupeni 38 p (53—27), 3, Dunărea

ultimele : 15. Furnirul Deta 24 p
(30—35), 16. Gloria Arad 19 p (23—49).

SERIA A IX-A

Recolta Salonta — Arieșul Cîmpla 
Turzii (4—0) (1—0), Someșul Boolean 
— C.I.L. Gherla 3—4 (1—2), Con
structorul Alba lulia — Cimentul 
Turda 3—1 (0—0), Crișana Sebeș — 
Tehnofrig Cluj nu s-a disputat, 
Metalul Aiud — Unirea Dej 2—0 
(0—0), Dermata Cluj — Minam* 
Zlatna 0—0, Aurul Brad — Soda 
Ocna Mureș 3—2 (1—2), Minerul
Bihor — Unirea Alba lulia nu s-a 
disputat.

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 43 p (64—16), 2. Aurul Brad 41 p 
(81—29), 3. Unirea Dej 41 p (76—25)... 
pe ultimele : 15. Tehnofrig Cluj 23 p 
(37—44) — din 28 de jocuri, 16. So
meșul Beclean 12 p (24—93),

SERIA A X-A

C.I.L. Sighetu Marmației — C. S. 
Zalău 3—0 (2—0), Voința Cărei —
Bihoreana Marghita 2—2 (0—1), Ra
pid Jibou — Gloria Baia Mare 2—0 
(0—0) — jocul s-a întrerupt în min, 
75, oaspeții s-au retras de pe te
ren, Bradul Vișeu — Minerul Sun- 
cuiuș 4—0 (2—0), Oașul Negrești —

Johnny Rep (in stingă) deschide scorul în 
ciuda opozifiei fundașului sud-american

toare a Cupei Jules Rimet. De pil
dă. Pe)e. este de părere că „Bra
zilia va trebui să-și schimbe sti
lul său dacă va dori să sc califice 
în sferturile de finală"... „Faptul 
ccl mai important, a continuat el. 
este acela că nu a pierdut meciul 
cil Iugoslavia. Mă gindesc însă că 
Zagalo va trebui să aducă unele 
modificări, întrucât următorii noș
tri adversari, fotbaliștii scoțieni,

Minerul Băifa 3—2 (0—1), Topi torul 
Baia Mare — Minerul Baia Borșa
3— 2 (2—0), Minerul Bala Sprie —
Măgura Slmleul Sllvaniei nu s-a 
disputat, Victoria Zalău — Someșul 
Satu Mare amînat.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
BAIA SPRIE 38 p (53—18) — din 28 
de jocuri, 2. C. S. ZaUu 37 p 
(44—19), 3. Bihoreana Marghita 36 p 
(50—32).., pe ultimele : 15. Gloria
Baia Mare 19 p (30—49), 16. Măgura 
șimleu 18 p (27—61).

SERIA A XI-A

Minerul Bălan — Unirea Cristuru 
Secuiesc 1—0 (1—0), Foresta Bistrița 
— Oltul Sf. Gheorghe 1—0 (1—0), 
Viitorul Tg, Mureș — Mureșul To- 
pllța 2—1 (0—0). Forestierul Tg. Se
cuiesc — Viitorul Gheorghieni 4—1 
(2—0), A. S. Miercurea Cluc — 
Carpațl Covasna 0—l (0—1), Mine
rul Rodna — Lacul Ursu Sovata
4— 0 (3—0), A viatul Reghin — Chi
mica Tlrnăveni 1—0 (0—0> — jocul 
s-a întrerupt in min. 89. arbitrul 
fiind lovit de către unii jucători de 
la Chimica .(! !). Unirea Sf. Gheor
ghe — Hebe Sîngeorz Băl nu s-a 
disputat.

Pe primele locuri : 1. OLTUL SF. 
GHEORGHE 45 p (79—29). 2. Chi
mica Tirnăvcoi 41 p (61—27), 3. Fo
resta Bistrița 34 p (45—36)... pc ul
timele : 15. Mureșul Toplița 22 p
(32—57), 16. Hebe Sîngeorz Băi 18 p 
(22—27).

SERIA A Xn-A

Vitrometan Mediaș — I.C.I.M. Bra
șov 2—0 (1—0), Precizia Săcele —
Textila Cisnădie 1—0 (0—0), C.S.U.
Brașov — Carpați Mirșa 6—0 (1—0), 
C.F.R. Sighișoara — Metalul Copșa 
Mică 2—0 (1—0). U.P.A. Sibiu —
Chimistul Km. Vîlcea 2—0 (1—0),
C.I.L. Blaj — Chimia Or. Victoria 
3—0 (0—0), Textila Sebeș — Lotrul 
Brezoi 4—1 (2—0), Oltul Rm. Vîlcea 
— Torpedo Zărneștl 2—7 (0—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. Bra
șov 36 p (53—26), 2. Texuila Cisnă
die 36 p (42—29), 3. I.C.I.M. Brașov 
34 p (40—24)... pe ultimele : 15. Car
pați Mîrșa 24 p (34—55), 16. Oltul
Rm. Vîlcea 20 p (27—50).

★
Rezultatele ne-au fost transmise 

de către corespondenții noștri volun
tari din localitățile respective.

meciul Olanda —- Uruguay, printr-o lovitură cu capul, și in 
Jaureguy. în dreapta imaginii, un alt olandez, Neeskens

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Ceea ce este cert. încă de pe 
acum, este doar faptul că, dato
rită accidentării Iui Paulo Cesar 
(lent și neinspirat în partida cu 
Iugoslavia), Zagalo va opera, for
țat, o schimbare în linia de mijloc 
(pare-se Clodoaldo, dacă va fi 
complet restabilit) care ar putea 
aduce un plus de dinamism între
gului ansamblu.

De partea cealaltă, în tabăra 
fotbaliștilor scoțieni, mult mai pu
ține griji decit în rindurile brazi
lienilor. Satisfăcut de comporta
rea elevilor săi, Willie Ormond 
declara presei că va trimite în 
teren care a început par
tida cu Zair. întrebat despre șan
sele Scoției de calificare în sfer
turi, antrenorul Ormond a spus : 
„Adversarul cel mai periculos pen
tru noi este Iugoslavia, al cărui 
joc viguros este mai dificil dc 
contracarat ; dar nu va trebui 
să subevaluăm nici un moment ca
litățile tehnice ale Braziliei". 
Așadar, un răspuns al lui Ormond 
puțin cam... ocolit dar care inclu
de. intr-un fel, și un pronostic 
optimist pentru „duelul" de astăzi, 
cu Zagalo.

Se mai „desprind" în ordine, dc 
pe programul celei de-a doua 
etape partidele Olanda—Suedia, 
Argentina—Italia și Bulgaria—Uru
guay ; la ultimul joc echipa lui 
Bonev se prezintă ușor favorită, 
reconfortată psihic de acel prim 
mare punct smuls simbătă, Sue
diei, la Dusseldorf, după o serie 
„albă", la anterioarele trei parti
cipări consecutive in turneele fi
nale.

în rest, astăzi la Hamburg și

C.M. PE SCURT
Singura echipă care nu s-a an

trenat în cursul zilei de duminică a 
fost cea a statului Haiti. Jucătorii' 
și-au petrecut ziua liberă la grădi
na zoologică din Hellabrun, iar sea
ra au vizionat .un spectacol de circ 
la Miinchen.

q Singurul antrenor care și-a pă
răsit echipa ă fost olandezul Rinus 
Michels. El a plecat simbătă la Bar
celona, la echipa sa de club și s-a 
reîntors luni la Hildtrup, acolo unde 
se află cantonată reprezentativa țării 
lalelelor,

o Comisia de disciplină a F.I.F.A. 
a hotărît ca orice eliminare de pe 
teren să fâe urmată în mod automat 
de o suspendare pe cel puțin o eta
pă. Primul suspendat a fost chilia
nul Caszely. Iar printre avertizați 
notăm pe Ga reia (Chile), Oblak (Iu
goslavia), Waetzlich, Vogel și Kir- 
sche, toți din echipa R.D. Germane.
• Autor a două goluri în meciul 

Polonia — Argentina, înaintașul Lato 
a împlinit 24 de ani chiar la meciul 
de debut la C.M. El a fost conside
rat printre cei mai buni jucători 
de pe teren în partida cu formația 
sud-americană.
• într-un interviu televizat. Hel

mut Schon, antrenorul echipei vest- 
germane a declarat că cel mai bun 
joc de pînă acum a fost acela din
tre echipele Poloniei și Argentinei, 
în ordine valorică i-a mai plăcut și 
evoluția formațiilor Olandei și Iu
goslaviei.
• Pînă acum echipele Suediei șl 

Bulgariei s-au întîlnit numai de trei 
ori. De două ori în 1967, cînd vic
toria a revenit fotbaliștilor* bulgari 
și a treia oară acum, la turneul fi
nal. De menționat că în toate cele 
trei partide jucătorii suedezi nu au 
reușit să marcheze vreun gol.

• în cadrul unei ședințe. Uniu
nea Europeană de fotbal (U.E.F.A.) 
a anunțat că tragerea la sorți pen
tru stabilirea joaurilor noii ediții a 
„Cupei campionilor europeni*, „Cupei 
cupelor" și „Cupei U.E.F.A." va avea 
loc la Zurich. Tragerea la sorți se 
va efectua în ziua de 23 iulie, la 
amiază.

S „Cupa Danemarcei*'1 a fost cu
cerită în acest an de formația Van- 
Ioesse Idraetforen, învingătoare cu 
scorul de 5—2 (1—1) în finala susți
nută cu Odense.
• în cadrul campionatului unio

nal, Dinamo Kiev a terminat la ega
litate : 0—0. 5n deplasare, cu forma
ția Dnepr Dnepropetrovsk. Alte re
zultate : Kairat Alma Ata — Dinamo 
Tbilisi 5—0 ; Pahtakor Tașkent — A- 
rarat Erevan 0—0 ; Ț.S.K.A. Moscova 
— Zaria Voiroșilovgrad 1—3 ; Zenit 
Leningrad — Cernomoreț Odesa 
2—0. In clasament conduce Dinamo

Kiev cu 13 p. urmată de Kairat — 
12 p.• ..Cupa Luxemburgului*4 a fost 
cucerită la actuala ediție de formația 
Jeuncsse Esch, învingătoare cu sco
rul de 4—1 (2—1) în finala susținută 
cu Beggen.
• Echipa Bristol Rovers și-a în

cheiat turneul în Tailanda, jucînd la 
Bangkok cu o selecționată a clubu
rilor locale. Fotbaliștii englezi au 
cîștigat cu 4—2 (1—0).

© Continuîndu-și turneul în Japo
nia. echipa Middlesex Wanderers^ a 
jucat la Tokio cu o selecționată a 
cluburilor Nipone. Fotbaliștii englezi 
au terminat învingători cu scorul de 
3—0 (1—0).
• La Praga în cadrul „Cupei d<> 

vară", echipa Slovan Bratislava cam
pioana Cehoslovaciei a întîlnit for
mația elvețiană Grasshopers Zurich. 
Fotbaliștii cehoslovaci au terminat 
învingători cu scorul de 4—0 (4—0),
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La Baia Mare, ciștigă etapa Teodor Vasile pentru care baimărenii scri
seseră pe șosea cu var, la intrarea în oraș : BRAVO TEODOR VASILE, 

SA VII PRIMUL, Și a venit!
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TURUL CICLIST^ 
AL ROMÂN IEIwd

AZI Șl MIINE IN TURUI ROMÂNIEI"
ETAPA A IX-A (MARȚI) ! OLTJ — ORADEA 134 KM. Startul fes

tiv și tehnic se va da la era 13, din centrul c-rs^ _ Cluj —ora 13, 
Gileni — 13,25, Păniceni — 13,52. Izvorul Cr sulu. — IX» (cătârâre). 
Huedin — 14,14, ducea — 1L»3, B ucea — 15 <1. Piatra. Crari?ui — 15,15 
(cățărare), Borod — 15,29. Aleșd — li 11 :<pr_nt., Tueazi. — 1X17, 
Oradea — 17. Sosirea pe stadionul Mur.u~.pal.

ETAPA A X-A (MIERCURI) t ORADEA — AJLAD — TIMIȘOARA 
185 KM. Startul festiv se va da <Xr. P'-a’-a TeantaL la. oca 12.45. 
Oradea — 13 (stan tehnic), Leș — 1X23. Satoflta — M. Zflrted — 14X7. 
Chișineu Criș — 14,46 (sprint). Slmand — MJL Arad — IX» (sprint). 
Vinga — 16,27. Ortișoara — 1X3K Timișoara — 0. Somrea — pe **- 
dlonul „1 Mai“,

PROTAGONIȘTII CURSEI SE DESTAINUIE CITITORILOR NOȘTRI
Acum, la jumătatea „Turului ci

clist al României", am solicitat cî- 
torva dintre protagoniștii întrecerii 
păreri asupra competiției la care 
participă. Iată-le pe scurt :

VREAU SĂ-MI PĂSTREZ LOCUL I

mele sînt proaspete. Mai sînt șase 
etape, în care sper că voi putea 
s&-mi pun în valoare disponibilită
țile. Astfel, voi putea să-i mulțu
mesc pe inimoșii mei suporteri, 
printr-o comportare cît mai bună 
și (de ce nu ?) să-1 întrec pe mal 
tînărul meu adversar Ramașcanu**.

MIRCEA RAMAȘCANU (România 
tineret I) : „Am început 
competiție cu hotărîrea de a ocupa 
un loc fruntaș. Sincer să fiu, 
mă așteptam să obțin un j 
atât de mare și să îmbrac, pentru 
mai multe etape, tricoul galben. Cit 
despre locul I pe care îl dețin, voi 
face tot posibilul să nu-1 pierd, pî
nă la capăt. Sigur, voi proceda ca 
si în etapa de după Bacău, căutînd 
să fiu mereu pe fază și să nu scap 
vreo evadare importantă**.

marea

, nu 
avans

IMI place din ce in ce mai 
MULT „TURUL ROMÂNIEI*

pregătire din toate punctele de
vedere. Am analizat traseul pe 
care îl vom străbate In cont_r uare 
și cred că, după ziua de odihnă, 
cu forțele refăcute, voi putea «â 
fiu printre animatorii curse deoa
rece doresc să-mi îmbunătățesc si
tuația în clasament. Apreciez bona 
organizare a cursei, felul cum sir.— 
tem intim pin ați pe traseu și in ora
șele capăt de etapă*.

Anonimii
Exista în caravana ciclistâ oameni 

care nu poarta numere de concurs, 
nu sînt aplaudați la „sosire", și ale 
căror nume nu figurează in clasa- 
mente.

Ei se școala primii șl se culcă ul
timii, trebăluind cît e ziua de mare. 
Șterg și ung bicicletele, înlocuiesc ce 
e de înlocuit și, cît ține cursa, sînt 
gata să sară din mersul mașinii pen* 
tru a înlocui roți sau biciclete în 
suferință. Și asta, cu Iuțeala fulge
rului, să nu piardă ciclistul nici a 
secundă peste ce e omenește posibil. 
I-AM NUMIT PE MECANICI.

Ei. se scoală primii și se culcă ul
timii, dind ajutor mecanicilor, ei pre
gătesc cicliștii înainte de cursa sau 
îi ajută după, dezmorțindu-le sau o- 
dihnindu-le mușchii după reguli nu
mai de ei știute. i-AM NUMIT PE 
MASEURI.

Ei aleargă, cu ochii in patru, de-a 
lungul caravanei, să supravegheze 
cursa, să scoată în fată mașinile teh
nice, primind în față, ca și concu- 
renții, bicele ploii și frigului, Mulți 
d:ntre ei sînt pe „motoarele** proprii 
și nu cer vreo compensație pentru 
asta. I-AM NUMIT PE ARBITRI, PE 
MOTOCICLIȘTI Șl PE ȘOFERI.

Ei veghează la sănătatea oameni
lor, ie afină durerile și le pansează 

le provocate de căzături. I-AM 
NUMIT PE MEDICI.

B vegheată securitatea circulației, i 
•• Marea traseului, stobilesc legaturi' 
pe coiec undelor, cu localitățile prin 
care trace caravana șl anunță »otl-

*e esoete pentru ca totul să fie pre- 
oâtL t-AM NUMIT PE MILIȚIENI.

Fentrv toți coWă recunoștință.

Mircea COSTEA

O ATMOSFERA DEMNA DE EDIȚIA
JUBILIARA

LUBOMIR ZAJAC (Strojirni Uni- 
cov — Cehoslovacia) : z, Z ~ _ 
mâniei**, prin lungimea și dificultă
țile traseului, poate fi 
un examen sever al valorilor ci
cliste, deosebit de interesant și dis
putat pînă acum. Mai vreau să su
bliniez că în toate orașele cap de 
etapă, ca și în multe locuri de pe 
acest mare circuit, ne-am bucurat 
de tradiționala ospitalitate româ
nească, că aproape pretutindeni am 
întâmpinat o atmosferă sărbătoreas
că. demnă de ediția a XX-a, jubi
liară. a competiției. De asemenea, 
mă bucur că în această valoroasă 
întrecere, dețin, în prezent, 
al doilea ' ‘ '
dividual.
eare au 
na mea 
și chiar 
actual, ' 
fi foarte greu sâ rezist atacurilor 
pe care le vor declanșa, probabil, 
mulți dintre cicliști, în această a 
doua parte a cnm'petiției**.

„Turul Ro-

considerat

locul 
în clasamentul general in- 
Am intenția ca în etapele 
mai rămas să confirm bu- 
com.portare de pînă acum 
să cîștig în fața liderului 

Mircea Ramașcanu, deși va 
greu

le vor declanșa,

MUSTAFA NAJJARI (Maroc) î 
„Am. început competiția sub randa
mentul meu normal. Este însă ade
vărat că nici nu voiam să forțez 
încă din startul Turului, care are 
un traseu peste așteptările mele de 
lung. Știam, de asemenea, că am 
nevoie de două-trei etape de aco
modare la noile condiții climaterice 
și alimentare în care urma să con
curez. Abia după ce tînărul Ra
mașcanu, căruia nu i-am acordat 
prea multă atenție, nici eu și poate 
nici ceilalți aspiranți 'la tricoul gal
ben, ne-a lăsat la o distanță de 
3—5 minute în etapa a doua, mi-am 
dat seama că trebuie să 
cursa de pe alte poziții, 
moment dat, credeam că 
mine Turul s-a sfârșit la
Dar victoria în cea mai grea etapă 

•* (Suceava-Bistrița), prezența în gru
pul fruntaș la Baia Mare și noul 

.succes de la Cluj mi-au redat în
crederea în șansa de a îmbrăca, pî
nă la sfârșitul acestei ample între
ceri, tricoul galben. îmi place din 
ce în ce mai mult „Turul Româ- 
niei“ și, firește, țintesc în final un 
loc pe podium și. poate, primul loc 
în disputa cățărătorilor**.

ECHIPA MEA LUPTA PENTRU UNUL 
DIN PRIMELE TREI LOCURI ALE 

CLASAMENTULUI

NU MÎ-AM SPUS ULTIMUL 
CUVINT

VASILE TEODOR (România) î 
;,Tricoul violet și doar o etapă cîș- 
tigată nu mă mulțumesc deocam
dată, posibilitățile mele fiind mai 
mari. Voi căuta să dovedesc în 
etapele următoare că nu mi-am 
spus ultimul cuvînt și că forțele

abordez 
La un 

pentru 
Bacău.

APRECIEZ ORGANIZAREA 
COMPETIȚIEI

Club
Franța) : ..în etape* 
in specia’ cele cu 
în care traseul a 

fost îngreunat și de condițiile me
teorologice nefavorabile, am reușit 
să mă aflu printre cicliștii din pri
mul pluton. Puțin a lipsit ca să 
câștig etapa de la Bistrița, după ce 
pe ruta Iași-Suceava evadarea mea 
a eșuat aproape de finiș, eforturile 
solitare de peste 30 km fiind de
terminante. Fără îndoială, 
competiție grea pentru toți alergă
torii, ea solicitând o foarte

JACQUES »nC_HAVD (Velo 
Annemasse — 
le precedente, 
profil muntos.

este o

bună

EMIL HEKELE (Strojirni Unice* 
— Cehoslovacia) : „Am o mare sa
tisfacție să port în momentul de 
față titlul de cel mai bun câvărâtcr 
al „Turului ciclist al României-, Cu 
atît mai mult, cu cît Mestec ăruș-il 
și Măgura Calului (etapa Suceava- 
Bistrița) sau Mestecânișul de Ungă 
Baia Mare au fost examene mai 
mult decît dificile. Mă simt capabil 
să păstrez și în continuare avanta
jul din clasamentul în care conduc, 
deși va fi greu i 
rutierilor români, 
tîrzia. Cit despre 
fac parte, țin sâ 
face tot posibilul 
din primele trei iocu 
mentului respectiv-.

să rezist asaltata! 
care nu va tn- 
echipa dir. 
spun că ea 
să

VOI FACE TOTUL PENTRU A URCA 
PE PODIUM

r a do>oa. 
o reveni-
cind in

34 km, in etzpa Sa a Ma 
păcate, această arvune a i 
ecou in clasamentul aScâs 
Totuși. Îmi place să ere 
aceasta irj-am recăpătat 
In capacitatea și torțele 
acum înainte voi teeerea 
evadări, pe care sâ îe due șt 3a 
sflrșit- Nu promit sâ cișt~< usa 
tre etapele urznătoa 
totul pentru a c^ca xxi:u-r. la Cluj: Najjari (I), Zaroschi (II), T. Vasile (III)

MOSCOVA ARE

OLIMPIADA DE ȘAH

ROMANIA - ANGLIA 2-2
• Echipa U. R. S. S a luat conducerea

DE A ORGANIZA J. 0. DIN 1980
MOSCOVA (Agerpres). — lntr-un 

interviu acordat ziarului Pravda-, 
președintele Comitetului olimpic al 
U.R.S.S., Konstantin Andrianov, a 
declarat că este optimist în ceea ce 
privește șansele . ’ _ 7:_____
de a fi ales gazdă a Jocurilor Olim
pice de vară din 
aceasta pledează, ___________,
faptul că Olimpiada nu s-a desfă
șurat niciodată pînă acum într-una 
din țările socialiste, ai căror spor
tivi au repurtat cele 
cese la aceste întreceri.
parte, este cunoscut aportul sporti
vilor sovietici în dezvoltarea mișcă
rii olimpice. Moscova a găzduit în 
ultimele două decenii numeroase 
competiții de amploare : Campionate 
mondiale și europene, Jocurile mon
diale studențești. Spartachiada po
poarelor din U.R.s.s. și altele.

Membrii C.I.O. care au vizitat Mos
cova și-au exprimat la rindul lor 
acordul cu candidatura orașului 
Moscova. Președintele C.I.O., lordul 
Killanin, a subliniat că Moscova este 
foarte bine dotată cu baze sportive 
pentru a putea organiza în condiții 
optime Jocurile Olimpice. La rindul 
său, vicepreședintele 
Daume, a spus : „La Moscova am 
constatat totdeauna o atmosferă de 
prietenie Internațională, o deosebită 
cordialitate față de sportivii oas- 
peți“. Secretarul general al Consiliu
lui sportului african, Jean-Claude 
Ganga, a declarat că organizarea la 
Moscova a J.O. ar asigura eliminarea 
oricărei discriminări față de sportivii 
partfelpanți.

orașului Moscova

anul 1980. Pentru 
în primul rând,

mai mari suc- 
Pe de altă

C.I.O., Willi

Vorbind despre șansele celui de-al 
doilea candidat, orașul Los Angeles, 
K. Andrianov a arătat că acordarea 
organizării J.O. orașului american ar 
fi o abatere de Ia tradițiile olimpice, 
care prevăd alternarea continentelor 
în două olimpiade consecutiv. După 
cum se știe, Olimpiada de vară din 
anul 1976 va avea loc la Montreal 
(Canada), și în afară de aceasta Los 
Angeles a mai găzduit J.O. de vară 
în anul 1936.

In prima zi a turneului final al 
OLur.piadei de șah. ech-pa României 
a lnt2râî-o pe aceea a AagheL La 
toate cele patru mese a fost consem
nată remiza (Gheorghiu — Hanston. 
Penrosg — Ciocâltea. Ghitescu — 
Whitley, Markland — Ghizdavu). re
zultatul fiind, așadar, 2—2.

Scorul rundei l-a realizat Ungaria, 
învingătoare cu 3’- 3—m fața Ar
gentinei (Portisch — Quinteros 1—«, 
Sangulnetu — Bilek 0—1, Ribli — 
Najdorf 1—0. Rubinetti — Sax fA). 
Echipa U.R.S.S. a întrecut categoric, 
cu 3—1, Cehoslovacia (Karpov — 
Hort 1—0. Spasski — Filip 1—0, două 
remize). Alte rezultate : Finlanda — 
Țara Galilor 2’/-—*/i (1), Olanda — 
Suedia 2’/2—l’/j, Spania — Filipine 
3—1, Bulgaria — Iugoslavia 2—2 
(Pidevski — Ljubojevici 0—1, Popov — 
Planlci 1—o, două remize), R.F.G. —

Kavalek&ILA. 2‘ 1—IS (Schmidt —
1—0. trei remize).

CLASAMENTUL etapă 2 
UJLS^. 7 p. Ungaria 6 p. 
5*4 p. Bulgaria 5 p. Finlanda 
CI). Spania. R.F.G.. S.U-A-. 4 t p-. 
Iugoslavia. EOM.VNIA 4 p.. Suedia

Cehoslovacia, Anglia 3 p.. Fi
lipine 2 p.. Argentina l’.j p., Tara 
Galilor S p (1).

In runda a S-a se dispută meciu
rile 1 Iugoslavia — Spania, Filipine 
— Ungaria. Țara Galilor — Bulgaria, 
Cehoslovacia — Finlanda. Anglia — 
UJLS.S.. R.F.G. — ROMANIA. Olan
da — S.U..4.. Argentina — Suedia.

runde :
Olanda 

- «Ya P. 
4’.i p..

„CUPA PRIETENIA4 
LA CICLISM

Cicliștii juniori din opt țări socia
liste și-au disputat, recent, )a Bu
dapesta, cea de a Vl-a ediție a 
„Cupei prietenia- la pistă. Proba 
cea mai spectaculoasă a fost cea de 
semifond cu adițiunc de puncte (22 
de concurenți). Romică Simion (Șc0 
sp. 1 București) a obținut un onora
bil loc 4, la numai patru puncte de 
învingător. Reprezentantul nostru a 
obținut de asemenea alte cîteva re
zultate meritorii : la viteză (timp : 
11’6/10), 1000 m cu start de pc loc, 
4 km urmărire individuală. Mențio
năm că elevul profesorului C. Baciu 
se află ia prima sa participare în- 
tr-o competiție de asemenea am
ploare.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
DUPĂ ROLAND GARROS

ÎNCEPE SERIA TURNEELOR BRITANICE
18 

locul
ani, 
lui

Tînărul tenis man suedez de
Bjorn Rune Borg, a luat __
Die Năstase nu numai pe lista cam
pionilor de la Roland Garros, ci și 
în fruntea clasamentului pentru Ma
rele Premiu — F.LL.T. Ca și la Roma, 
acum două săptămâni, Borg se arată 
cel mai bun pe zgură, la ora actuală.

La Nottingham, primul turneu bri
tanic (17—23 iunie). se anunță rein
trarea lui John Newcombe (favorit 
nr. 1). Al doilea pe listă este Ilie 
N&stase. iar Bjom Borg al treilea. 
Apoi, vin Jimmy Connors (altă rein
trare așteptată). Stan Smith, Arthur 
Ashe, Jan Kodes, Manuel Orantes.
• In ultima finală la Roland Gar-

ros, cea de dublu bărbați : Crealy 
(Australia), Parun (N. Zeelandă) — 
Smith. Lutz (S.U.A.) 6—2, 6—2, 3—6, 
5—7, 6—1.

CLASAMENTUL
MARELUI PREMIU — F.I.L.T.

1. B. Borg (Suedia) 207 p ; 2. I.
Năstase (România) 157 p ; 3. M.
Orantes (Spania) 136 p ; 4. Fr. Jauf- 
fret (Franța) 86 p : 5. E. Dibbs
(S.U.A.) 67 p: 6. H. Salomon (S.U.A.) 
67 p ; 7. G. Vilas (Argentina) 67 p ; 
8. P. Bertolucci (Italia) 66 p ; 9. S. 
Smith (S.U.A.) 61 p ; 10. J. Fassben
der (R.F.G.) 57 p.

LUPTE. Turneul internațional pen
tru juniori organizat de federația 
maghiară de specialitate s-a încheiat 
cu un frumos succes al sportivilor 
din România, care au cucerit în to
tal 7 victorii. In cadrul competiției 
de lupte libere au terminat învingă
tori Bărgău (48 kg), Botez (52 kg) și 
Prcnțiu (82 kg), iar la lupte greco- 
romane — Feher (48 kg), Brindușan 
(52 kg), Anghel (57 kg) și Bălăianu 
(90 kg).

ÎNOT. în ziua a doua a concursu
lui organizat de comitetul olimpic 
din R. D. Germană, înotătorul român 
Marian Slavic s-a clasat pe locul doi 
în proba de 200 m liber, cu timpul 
d« 2:00,63. Locul întîi a fost ocupat 
de Meier (R.D.G.) cu 1:59,06. Iată 
câștigătorii altor probe : 100 m spate 
(b) : Franke (R.D.G.) 59,67 ; 100 m
delfin (b) : Hara (Japonia) 57.81, nou 
record : 200 m bras (b) : Taguchi 
(Japonia) 2:24,06 ; 100 m bras (f) : 
Linke (R.D.G.) 1:16,61 : 200 m delfin 
(f) : Kother (R.D.G.) 2:19,81.

VOLEI, Turneul internațional de la 
Leipzig s-a încheiat cu succesul se
lecționatei României, care in ultimul 
joc a învins cu scorul de 3—2 (9—151,
14— 16, 15—6, 16—14, 15—11) eehipa
R.D. Germane. In altă partidă, echi
pa Cubei a dispus cu 3—0 (15—U,-
15— 8. 15—11) de selecționata secundă 
a R.D. Germane. Clasament : X 
România 6 puncte ; 2. R.D. Germa
nă 5 puncte ; 3. Cuba 4 puncte ; 4» 
R. D. Germană n 3 puncte.

ATLETISM. în cadrul concursului 
internațional de la Varșovia proba 
de săritură in lungime a revenit 
sportivei românce Mara Ionescu cu 
6,45 m.

GIMNASTICA. Participînd la con
cursul internațional de la Antibes 
(Franța) sportiva româncă AHna Go- 
reac s-a situat pe locul întîi la pa
ralele cu 18,75 puncte și pe locul doî 
la individual compus — 73,80 puncte., 
în urma gimnastei sovietice Svetlana 
Grozdovâ — 75,10 puncte.

Redacția t> administrația i Bueurețti, »tt. v. Conta ar, is; tel. centra» U.M.W; tetțla cnresp. ll.SI.9S; Interurban 1t jl 3M ; lelea ; 11180 sport, r Tiparul l. P. .lutunuaH*- Bucuiesti, W.3S*


