
VIZITA IN TARA NOASTRĂ
9

A PREȘEDINTELUI ALES
>

AL REPUBLICII COLUMBIA
Răspunzînd invitației președinte

lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu. și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, miercuri 
după-amiază a sosit în Capitală, 
pentru a tace o vizită in țara 
noastră, dr. Alfonso Dopez Michel- 
sen, președintele ales al Republicii 
Columbia, împreună cu doamna 
Cecilia Caballero de Lopez.

Vizita înaRilor oaspeți colum- 
bieni are loe Ia mai puțin de un 
an de la călătoria oficială între
prinsă de președintele Nieolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Columbia și 
în alte țări ale Americlî Latine, 
moment de însemnătate istorică in 
relațiile dintre tara noastră și sta
tele latino-americane, care a dat 
noi dimensiuni prieteniei și cola
borării dintre poporul român și 
popoarele Americii Latine, legate 
prin năzuințele și aspirațiile lor 
profunde de libertate, independen
ță, pace și progres social.

în acest context general al bu
nelor legături statornicite între 
România și țările Americii Lati
ne, al dorinței comune de a dez
volta aceste relații pe multiple 
planuri, se înscrie vizita în țara 
noastră a înaltului oaspete colum
bian. Ea vine să ilustreze odată in 
plus voința celor două țări și- po
poare de a extinde colaborarea 
și conlucrarea dintre ele pe baza 
principiilor egalității în drepttiri, 
respectării independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
in treburile interne și avantajului 
reciproc, de a contribui la triumful 
cauzei păcii, înțelegerii și cooperă
rii internaționale.

Evenimentul are, evident, o sem
nificație ce depășește cadrul bila
teral. Această vizită reprezintă, in 
același timp, o contribuție însem
nată la opera de făurire a unei 
lumi mai bune, mai drepte, a unei 
lumi a păcii, la a cărei edificare 
sînt chemate să participe activ 
toate statele, indiferent de mări

mea sau orînduirea lor social-po- 
Iitică.

La aeroportul internațional Oto- 
peni, inalții oaspeți au fost întîm- 
pinați, cu cordialitate, de președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu. de alte oficialități ro
mâne. Mii și mii de bucureșteni 
au salutat cu entuziasm pe cei 
doi președinți.

Președintele ales a! Republicii 
Columbia, dr. Alfonso Lopez 
Michelsen. a depus, miercuri după- 
amiază, o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Președintele Alfonso Lopez Mi
chelsen și doamna Cecilia Caballe
ro de Lopez au făcut, miercuri 
seara, la Palatul Republicii, o 
vizită protocolară președintelui 
Nieolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Desfășurată într-o ambianță de 
caldă cordialitate, vizita protocola
ră a prefațat convorbirile oficiale 
pe care cei doi președinți le vor 
avea și în cadrul cărora vor fi 
examinate noi căi și posibilități 
menite să contribuie Ia întărirea 
prieteniei româno-columbiene, la 
intensificarea colaborării bilaterale, 
spre binele și prosperitatea ambe
lor țări și popoare, în interesul 
păcii și progresului in lume.

Președintele Republicii Socialis
te România. tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit, miercuri, un 
dineu în onoarea președintelui 
ales al Republicii Columbia. Al
fonso Lopez Michelsen, și a doam
nei Cecilia Caballero de Lopez.

în timnul dineului, președintele 
Nieolae Ceaușescu și președintele 
Alfonso Lopez Michelsen au rostit 
toasturi.
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UNIVERSITATEA CRAIOVA
CAMPIOANA ȚĂRII LA FOTBAL!
Un succes meritat la capătul celor 34 de etape

CXTVTPTOMTT ^oto8r£lf’e- cie stingă la dreapta, în picioare : antrenorul Constantin Cer-
IVI 1 1 V LN L 1 năianu, jucătorii Ivan, Velea, Bădin, Oprea, Manta, Deselnicu. Bălan, Oble- 

menco și antrenorul secund Constantin Oțet ; jos : Boc, Niculescu, Berneanu, Marca, Strîmbeanu, Bălăci, 
Tarălungă, Nițâ. La cîștigarea campionatului au mai contribuit jucătorii : Pană, Ștefănescu, Stăncescu, 
Kiss, Chivu, Constantinescu și Negrită.

© RAPID BUCUREȘTI, SPORT CLUB BACĂU Șl PETROLUL

Turul României este întîmpinat pretutindeni cu entuziasm tineresc

M. RAMASCANU IN FRUNTEA CARAVANEI
7

PLOIEȘTI, RETROGRADEAZĂ IN DIVIZIA B • ADAM A CÎȘ- 
TIGAT TITLUL DE GOLGETER AL CAMPIONATULUI 0 TI
MIȘOARA, PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL FINAL A'. 

SPORTIVITĂȚII PUBLICULUI

Orașele tării trăiesc din plin marea sărbătoare sportivă pe care o oferă Turul ciclist al României. 
Ieri, mii și mii de orădeni au condus la plecare spre Timișoara plutonul celor 53 de cicliști.

Foto : Dragos NEAGU
• De la Cluj Ia Timișoara, 
cu popas la Oradea, cicliștii 
au înfruntat, din nou, intem
periile • Rutierii francezi și 
cei polonezi au declanșat 
lupta pentru primele locuri 
în clasament • Marocanul 
Najjari mereu în primul plu
ton • Alergătorii cehoslovaci 
își protejează liderul, pe Za
jac • Teodor Vasile încearcă 
să se apropie de primul loc, 
dar îl opresc... busculadele 
© Caravana pornește azi 
spre Drobeta Tr. Severin, ur
nind ca mîîne să sosească

în „capitala Băniei"

Ieri au luat sftrșit 
întrecerile celei de-a 
56-a ediții a campiona
tului național de fot
bal. După o frumoasă 
comportare, echipa U- 
niversitotea Craiova a 
cîștigat titlul de cam
pioană pe 1973—74, a- 
cea stă victorie finală 
venind ca o meritată 
răsplată pentru efor
turile depuse de jucă
torii craioveni, de an
trenorul lor, C. Cernâ- 
tanu, ca și pentru fi
delitatea față de fotbal 
a numeroșilor suporteri 
locali. Echipa Univer
sitatea Craiova n© va 
reprezenta în toamnă 
în ,,Cupa campionilor 
europeni-, în timp ce 
Dinamo București si 
Steagul roșu Brașov 
(clcsate pc locurile i| 
șî III) vor feorezenlo 
tara în ,,Cupa U.E.F.A."

Pasionantă pînă în 
ultima clipă a campio
natului, lupta pentru 
evitarea retrogradării 
s-a încheiat cu un ne
așteptat verdict : retro
gradează echipa Rapid 
București, însoțind în 
divizia secundă două 
formații a căror cădere 
se prevedea moi de 
mult, S.C. Bacău șl 
fetrolul Ploiești.

REZULTATE TEHNICE
C.S.M. Reșița - A.S.A. Tg. Mureș 4-1 (2-D
Petrolul - Univ. Craiova 0-0
Steagul roșu — Sportul stud. 1-1 (0-0)
Politehnica lași - Rapid 1-0 (0-0)
C.F.R. Cluj - Jiul 3-1 (1-0)
Poli Timișoara - U.T.A. 1-3 (1-1)
Steaua — S. C. Bacău 5—2 (3-2)
F.C. Constanța - „U" Cluj 2-0 11-0)
Dinamo - F.C. Argeș 7-0 (4-0)

CLASAMENTUL FINAL
i. UNIV. CRAIOVA 34 20 5 9 63-37 45
2. Dinamo 34 18 8 8 60-34 44
3. Steagul roșu 34 15 9 10 36-25 39
4. F. C. Constanța 34 16 6 12 47-33 38
5. U.T.A. 34 15 6 13 42-45 38
6. Steaua 34 13 9 12 46-42 35
7. „Poli" Timișoara 34 12 10 12 41-45 34
8. F.C. Argeș 34 14 6 14 45-57 34
9. C.S.M. Reșița 34 11 11 12 45-40 33

10. „U“ Cluj 34 12 9 13 35-37 33
11. Sportul studențesc 34 12 8 14 43-41 32
12. A.S.A. Tg. Mures 34 13 6 15 38-51 32
13. „Poli" Ieși 34 13 5 16 39-50 31
14. C.F.R. Cluj 34 11 9 14 40-53 31
15. Jiul 34 12 6 16 40-42 30
16. Rapid 34 9 12 13 30-38 30
17. S.C. Bacău 34 12 4 18 40-49 28
18. Petrolul 34 10 7 17 31-42 27

GOLGETERII
(C.F.R. Cluj) 
goluri : D.
2 din 11 m fii 19 goluri : Bălan (U-

goluri: ADAM
3 din 11 m • 21 

Georgescu (Dinamo) —

DUMINICĂ, PE STADIONUL REPUBLICII,
UN ATRACTIV PROGRAM POLISPORTIV
De la ora 15, in același program, atletism internațional, finala 
„Cupei României" la fotbal și sosirea in „Turul ciclist al României"

Duminică 23 iunie, stadionul Republicii din București 
va găzdui un bogat și atractiv program polisportiv.

Cu începere de la ora 15, iubitorii atletismului, fotba
lului și ciclismului, vor avea posibilitatea ca, aproape 
cinci ore, să fie martorii unor întreceri sportive de prim 
rang. Atletele noastre se vor întîlni cu puternica echipă 
a R.D. Germane care cuprinde campioane olimpice și 
deținătoare de recorduri mondiale și vor primi replica

unor atlete canadiene renumite. Apoi, fotbaliștii vor dis
puta finala „Cupei României'1, o finală inedita în care 
două centre provinciale, Timișoara și Petroșani își vor 
disputa șansa da a fi prezente in „Cupa Cupelor". In 
pauza acestei finale, miile de spectotori vor asista ia 
sosirea cicliștilor, după ce timp de două săptămini aceș
tia au făcut ocolul țării pe bicicletă, 2000 km, in cel 
de a! 20-lea Tur ciclist jubiliar al României.

nlv. Craiova), Dumitraehe (Dinamo), 
NăstaSe (Steaua) • 17 goluri : I. 
Mureșan (A.S.A.) — 2 din 11 in, 1. 
Constantin (Sportul studențesc) — 2 
din 11 m 4 16 goluri : Mărculescu 
(F.C, Constanța) @ 13 goluri : Nes- 
torovici (C.S.M. Reșița) — 3 din 11 
m, Mulțescu (Jiul) — 2 din 11 m.

PUBLICUL TIMIȘOREAN
CÎȘTIGĂTOR

AL „TROFEULUI 

PETSCHOVSCHI“
Ediția a Vl-a a „Trofeului Pet- 

schovsciu1* (decernat anual de zia
rul nostru celor mai sportivi spec
tatori) a revenit publicului timișo
rean. Iată situația finală : 1. TIMI
ȘOARA 9,64; 2. Reșița 9,47: 3. Bucu
rești 9,32 ■ 4. Craiova 9.29; 5—7. Cluj. 
Constanta și Ploiești 9,23 : 8—9. P-- 
tești și Arad 9.11 : 10. Iași 3.94 
Brașov 8.82 : 12. Tg. Mureș 8.53 •:
Petroșani 8,41 ; 14. Bacă ; 8,0?.



TRIUNGHIULARUL ATLETIC FEMININ 
ROMÂNIA-CANADA-R.D. GERMANĂ

iwmM Mryrngte «t a A ia rogby _ 

GRIVFTA ROSIE ÎNVINSĂ LA CLUJ! 
sicdud din nou. pc primul ioc in clasament

* tt»ii !■ 
1WCB V* 
sos>

r ~a etapa a campsoaii-.-:
BMtă arpr t 5 de proporții : fostul 
..der a: clasamentului. Gri vița Ro
șie, a pierdut la Cluj, in fața Agro
nomiei ! Acest rezultat, conjugat cu 
succesul categoric al celeilalte pre
tendente la titlu, Steaua, a adus-o 
pe aceasta din nou în frunte. Dar, 
iată amănunte de la partidele de 
ieri :

Agronomia Cluj — Grivița Roșie 
3—0 (0—0). Meci de mare luptă, în
care studenții au obținut o meri
tată victorie datorită unei lovituri 
de pedeapsă transformată de Balint. 
A arbitrat P. Niculescu (N. D.),

Dinamo — Farul 18—21 (12—15).
Joc foarte spectaculos. A arbitrat : 
Th. Witing (T. Nicolae).

Campioana europeană de sală la
mintiți poate, în Noua Zeelandă. la 
Christchurch, s-au desfășurat Jocu
rile Common wealth-ului. Cu acest 
prilej canadtencele yt-ea Înscris ta 
palmares patru vscwrzî : Twns
Saunders — -. ~ la 4M n, GlenMa 
Reiser — 4:T7.1 la 1MB m (Wrițta a 
fost a treia eu 4:1X3) fă Jane Hass*
— 16.10 m la greutate și 35-53 m la 
disc. In afara acestora, nu mal 
impus și alte cîxeva atlete ca: Bailey
— 23,1 pe 200 m (locul IV). Hanna — 
1,82 m la înălțime (II). Esiler — 6.33 
m la lungime (U). ștafeta de 4X4M 
m — 3:33.9 (locul ni). Sint doar câte
va succese care probeaz-â însă ma
rile posibilități ale atletismului cana
dian, aflat în plină perioadă de pre
gătire pentru Jocurile Olimpice pe 
care le va găzdui peste doi ani. la 
Montreal.

Pe aceste atlete, componente ate 
reprezentativei Canadei, le vom ur
mări cu interes p? stadionul Republi
cii. formația lor anunțindu-se ca <»

Goteborg, Rosemarie Witschas
adversară puternică pentru echipa 
.nc-asxră, care se întîlnește pentru 
pr/na oară.
• Focrratia ÎLD. Germane, câștigă

toare ta 12*3 a .jCapei Europei* este.
tisa dintre fruntașele 

at^-crnnhi- mondial. La București, 
antrenam ecSupe: R-D.G. vor depla
sa. in afara unor sportive de certă 
valoare șa citeva atlete tinere, de 
perspectivă. După părerea noastra 
7 - • 7 "• ' 7--1 7'-

Ganluld HofîmeiS- 
ter — 13LM pe m fl27?) și Rose
marie Witschas — 1.91 m la înălți
me (19*4) cărora i: se adaugă citeva 
performere autentice ca : Rita Kirst 
— 1-92 m la inâdtime (sală) in acest 
an. Angela Schmalfeld — 6.76 m la 
lungime (1973), Karin Holdtke 
«1.74 m la disc (1974) etc.
• Intilmrea de duminică se va 

desfășura, cu începere de la ora 15. 
ina-r.iea CnaLri Cupei României la

SĂ FOLOSIM COMPETIȚIILE DE MASĂ
CA MIJLOC DE SELECȚIE

Câștigătoarea de la Christchurch, 
Yvonne Saunders

• ÎNCHEIEREA anului de 
1NVĂȚĂMINT, la Școala genera
ta nr. 3 din Brașov, a coincis cu 
darea în folosința a unui 
mas microstadion, compus 
terenuri bitum iza te pentru 
chet, volei, handbal, 
precum și sectoare de -...... —...
a PESTE 150 DE PIONIERI GA-

TENI au participat Io un reu
șit concurs de tir, ia modernul 
poligon de ia liceul „Vasile 
Alecsandri". Printre ciștigâtoii se 
număra D. Oloru (Șc. gen. 11) 
și I. Zarif (Șc. gen. 7). • IN 
IMPUNĂTOAREA SALA DE spec
tacole a Casei de cultură a 
sindicatelor din Tulcea o avut 
loc un interesant simpozion spor
tiv lo care și-a dat concursul 
și cunoscutul comentator T.V., 
Cristian Țopescu. Asistența a nu- 
«narat peste 1 000 de iubitor: ai 
sportului. « DECADA CULTURII 
BOTOȘENENE a prilejuit organi
zarea pe Stadionul municipal din 
Botoșani a unui frumos spectacol 
cultural-sportiv, la care și-au dat 
concursul aproape 3 000 de elevi, 
prezentînd reușite exerciții de 
gimnastică de ansamblu. PRI
MUL STADION DE ATLETISM din 
țară In mediul rural a fost ame
najat la Movila Miresii (jud. 
Brăila), comună cunoscută pen
tru Intensa ei activitate de atle
tism. • PRIMUL CONCURS DE 
NAVOMODELE s-a desfășurat la 
Cisncdie, în organizarea Casei 
pionierilor din Sibiu. întrecerea 
ambarcațiunilor miniaturale a 
fost câștigată de micii construc
tori din Cisnâdie — M. Oaidă și 
A. Drâgoi. • CAMPIONATUL 
INTERSTRÂZ1 LA FOTBAL a reu- 
nit la Tg. Mureș, într-o întrecere 
de durată (disputată timp de 11 
săptâmîni), 12 echipe de copii. 
Locul I a revenit micilor fotbaliști 
de pe Calea Libertății, care au 
acumulat 20 de puncte. Ei au 
fost urmați de echipele din stră
zile Somnului și 7 Noiembrie. 
• BOX CLUB BRĂILA și-a îm
bogățit baza materială. Pugiliștii 
din orașul dunărean au acum la 
dispoziție o încăpătoare sală, 
care poate fi folosită atît pentru 
antrenamente cît și pentru gale, 
tntrucît are o capacitate pentru 
aproape 1 000 de spectaori.

CORESPONDENȚI - C. Gruia, 
T. Siriopol, P. Comșa, T. Ungu- 
reanu, N. Costin, I. Andrei, I. 
Păuș și G. Rizu.

fru- 
din 

bas- 
minifctbal 

atletism.

Sînt, iată, cîțiva ani de cind, în 
fiecare primăvară, zeci de mii de 
tineri și tinere participă la între
cerile marii competiții a Crosului 
tineretului, la alte concursuri de 
alergare în teren variat Și totuși, 
să recunoaștem, activitatea atle
tică de performanță profită încă 
într-o măsură extrem de redusă 
de pe urma acestor acțiuni cu 
caracter de masă, un număr a- 
proape neînsemnat de tineri fiind 
selecționați în secțiile de atle
tism ale cluburilor și asociațiilor 
sportive. Antrenorii, în primul 
rînd, dar și alți specialiști nu 
profită de pe urma acestor 
crosuri pentru a-i depista pe cei 
mai talentați, pentru a-i selec
ționa în secții, pentru a-i pregăti 
în mod corespunzător pentru a- 
saltul performanțelor. Și nu pro
fită de această situație excelentă 
din cauză că, în marea lor ma
joritate, nu urmăresc desfășura
rea diferitelor crosuri și nu parti
cipă în mod direct, competent la 
organizarea lor. în schimb, pe 
diferite căi, în diferite ocazii, a- 
proape fără excepție se reclamă 
organizarea unor acțiuni de se
lecție !?!

Situația ni se pare cel puțin 
paradoxală ! Despre ce fel de alte 
acțiuni de selecție mai este ne-

voie, din moment ce săptămină 
de săptămînă crosurile se desfă
șoară in flux continuu, dar nu 
sint urmărite, așa cum s-ar cu
veni, iar antrenorii și ceilalți spe
cialiști ai atletismului nu profită 
de ele. Rezultatul unei asemenea 
„concepții- se vede și in faptul 
că numărul alergătorilor desemi- 
fond și fond legitimați este foarte 
mic, invers proporțional cu cel 
al competitorilor la crosurile de 
masă. Din acest motiv, la recen
tele întreceri ale campionatului 
republican pe echipe, in proba de 
1500 m, cele nouă formații parti
cipante au înscris doar 5 concu
rente, dintre care Metalul a avut 
trei reprezentante ! Nu este oare, 
aceasta o consecință a situației 
de care aminteam mai înainte ? 
Noi credem că da, după cum 
sîntem ferm convinși eă este im
posibil ca printre zecile de mii 
de participant! ai diferitelor cro
suri să nu se afle și tineri capa
bili să devină atleți autentici, per
formeri în adevărata accepțiune 
a cuvîntului. Numai că cej în 
drept s-o facă, nu acționează în 
nicj un fel pentru a lega activi
tățile sportive de masă de acti
vitatea atletică de performanță !

Romeo VI IAR A

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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NUMERELE EXTRASE LA EXTRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 19 IUNIE 1974

Fond general de ciștiguri : 692.465 lei. 
Extragerea I : 29 25 17 22 2 10
Extragerea a ll-a : 37 43 19 44 13
Plata câștigurilor va începe in Capita

lă de ia 27 iunie pînâ la 19 august, in 
țară de la 1 iulie pină la 19 august 1974 
inclusiv.

câștigurile tragerii pronoexpres
DIN 12 IUNIE 1974

Extragerea I : categoria 1 : 1 variantă 
10% a 50.000 lei ; a 2-a : 1 variantă 25’/, 
a 23.332 lei și 3 variante 104/. a 9.352 
lei ; a 3-a : 5,95 a 8.646 lei ; a 4-a : 
23,35 a 2.113 lei ; a 5-a : 75,65 a 680 
lei ; a 6-a : 3.025,60 a 40 lei.

Report categoria I : 206.911 lei.

Extragerea a ll-a : cctegoria A : 1 va
riantă 10% a 50.000 lei ; B : 5,65 a 9.721 
lei ; C : 35,30 a 1.556 lei ; D : 1.6$d,W o 
60 lei: E: 96,20 a 200 lei ; F: 2.037,15 
a 40 lei.

Report categoria A: 142.773 lei.'

Ciștigurile de 50.000 lei Jucate pe va
riante 10% au revenit participanțiior : 
categoria 7 : Gheorghiu Gheorghe din 
București, cptegoria A ; Nedin Vasile din 
comuna Pesac județul Timiș.

LOTO. NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ DIN 18 
IUNIE 1974. FOND GENERAL DE 
ciștiguri 1.209,467 iei. Extragerea

1: 70 43 53 26135 81 58; Extrag, a
H-a : 52 32 15 11 76 9 30 8 ; Extrag a
m-a: 2 61 77 28 85 41 63 33 ; Extrag,
a rv-a : 34 11 36 24 41 67 ; Extrag, a
V- a : 83 25 82 87 49 73 ; Extrag, a
VI- a : 3 72 80 54 21 59. Plata câștigu
rilor de la această tragere se va tace 
astfel ; In Capitală de la 2 iulie pină 
la 18 august 1974, in țară de la 5 iu
lie pînâ la 18 august 1974, inclusiv.

PRONOSPORT. Ciștigurile con
cursului din 16 iunie 1974. Categoria 
1 : (12 rezultatei 7 variante 10% a 
11.778 lei ; Cat. 2 : (11 rezultate) 33.60 
Variante a 2.944 lei ; cat. 3 : (10 re
zultate) 392,53 variante a 373 lei.

Steaua — C.S.M Sibiu 49—6 (19—0). 
Galop de sănătate al militarilor. 
Oaspeții s-au prezentat, datorită e- 
xamenelor studențești, cu o echipă 
incompletă. Au marcat ; Mateescu 
12, Fuicu 8, Teleașă 6, Ionescu 3,

ta^teA. BtifL Adum. Mur.teanu, 
Zafiesoi — cite 4. respectiv Prohor 
f. Arb.irj : C. x. Tokacek).

Gloria — Universitatea Timișoara 
7—9 (4—9). A V.? echipa mai
tehnică. Arbi:ru : P. D Edessis (Da
niel Diaconestui.

„Poli“ Iași — Sportul studențesc 
9—6 (3—6). Au marcat Gheorghiu 
pentru ieșeni, Ian use viei pentru oas
peți. (Dumitru Diaconescu).

Chimia Năvodari — Rulmentul 
Bîrlad 32—20 (18—7). Partidă dispu
tată, cu multe faze pe treisferturi, 
A condus Dinu Spirea. (C. Popa).

Știința Petroșani — Vulcan 28—7 
(28—0). Meci fără istoric. A arbitrat 
C. Cristăchescu (Em. Neagoc).

★

în cel de al doilea meci al tur
neului său în țara noastră, campi
oana de cădeți a Franței ..Victor 
Duruy“ Bagueres de Bigcrre a ce
dat cu 16—17 (12—6) în fața Școlii
sportive nr. 2 Constanta (P. Cornel).

PREOCUPARE PENTRU 
CÎMPUL MIȘCĂRII, 

PENTRU ARENELE SĂNĂTĂȚII 
ȘI SPORTULUI

Cine o vizitat recenț Crodac bătiad 
maial xt-ng al Crișului. intre splaiul 
Cri șa ne. și podul de cale ferată, o in- 
tilnit pilcuri de tineri so pi nd cu hăr
nicie păir.intul ce n-o lost nicicrnd tul
burat de vreo sapă sau timocop, și s-a 
întrebat, desigur : .Ce se face, oare, 
aici ?" Așo cum r.e-c-n întrebat, de alt
fel, și noi. căutind ua prim răspuns
printre cei de față, cărora le plăcea
să spună că : -desțelenesc tone unei 
viitoare mari baze sportive și de agre
ment". .

Păs Ir iod imaginea ^punctui-ui zero"
care ceda sub mușcăturile uneltelor, am 
urcat pe... firul întrebării pină ia răspun
sul, complet, căpătat in sala de expo
ziție o IPJ Bihor, de la directorul aces
tei instituții, inginer Leontin Pescaru:

— în mare, răspunsul este cel dat de 
tinerii core efectuează primele ore de 
muncă patriotică la viitoarea bază spor
tivă și de agrement — ne răspunde a- 
arabila noasuă gazdă. în detaliu, e vor
ba de amenajarea unui spoțiu (de 30 
ha) de pe malul sting ai Crișului, spa
țiu ce va cuprinde două mari zone : uno 
sportivă și de agrement și una de do
tări sociol-culturole pentru cartierul io- 
șia. în prima se sor amenaja și con
strui un teren de fotbal cu pistă de atle
tism, terenuri de baschet, volei și tenis 
de cimp, bazine pentru sporturile de 
apă, bazine cu ope termale și puncte 
pentru tratament, un complex cu sală de 
gimnastică, poplcărie și spatii de lucru 
pentru unitățile școlare de profil, debar
cader, autodrom, o splendidă zonă cu 
magnolii, numeroase spații verzi, Ideeo 
acestor amenajări — subliniază directo
rul IPJ, inginer Leontin Pescaru - 
născut dintr-o acută necesitate a^ locui
torilor Oradei, fapt pe core edilii mu
nicipiului l-au recepționat și țin să-l 
satisfacă în modul cel mai complex. E 
vorba in primul rînd de necesitățile zo
nei de vest a orașului unde s-au con
struit 8000 de apartamente ce găzduiesc 
circa 35.000 de locuitori și unde nu 
există, pentru activitățile recreative și de 
mișcare, dec.t redusele spații dintre 
blocuri. Viitoarea bază sportivă și de 
agrement - care va fi legată de zona 
de vest prin pasarele — va reprezenta 
astfel „fereastra" acestui cartier ce se 
va extinde continuu, șl totodată un loc 
de respira ai cartierului loșia, ce ur
mează să fio completat cu alte 3000 
de apartamente. Ea va servi Insă tutu
ror locuitorilor Oradei, cifrați astăzi la 
150.000, dar care, după cum se esti
mează, vor spori considerabil in viitor.

ANUNȚ
Institute’, central pentru perfecționarea personalului didactic, Insti

tutul de educație fizică șl sport anunță că, în perioada 24 iunie — 2 iu- 
lie a.c.. organizează în centrele București și Oradea, cursuri, de pregă
tire pentru profesorii de educație fizică înscriși la examenul pentru de- 
Snitivarea în invătămînt.

La centrul București (I.E.F.S.) se vor prezenta candidați! din jude
țele : Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Constanța, Dîmbovița, 
Dolj, Galați, Gorj, Ialomița, Iași, Ilfov, Mehedinți, Neamț, OM, Pra
hova, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vîlcea, Vrancea. Municipiul 
București.

La centrul Oradea (Institutul pedagogic de 3 ani) se vor prezenta 
candidați din județele : Alba. Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Caraș-Severin, Cluj,- Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, 
Sălaj, Satu-Mare, Sibiu, Timiș.

INTELIGENȚA Șl INIMA 
CELOR MARI IN SPRIJINUL 

CELOR MICI
Cea mai impoitantă clădire din zona 

de vest a Oradei este spitalul pentru 
copii, o construcție supla și eleganta 
cu 10 nivele. Cadrul ei ambiental este 
umbrit de terenul denivelat și plin de 
buruieni din apropiere, peisaj ce-i în
tristează pe micii pacienți ai Impozan
tului edificiu de sănătote. Un dezagre
ment pe care mai multe inteligențe și 
inimi au hotârît să-l elimine cît mai 
repede cu putință. Cum ? Prin amena
jarea unei întinse zone de agrement 
pentru copii (la care au și început lu
crările), ce va cuprinde tobogane în 15 
varietăți, spații de joacă pentru copiii 
de toate vîrstele, bazine de apă cu 
plaje, terenuri pentru jocurile cu min
gea, labirinte, spații verzi, zone de 
odihnă.

BAZINE ÎN VETRELE 
SATELOR

Fiecare bihorean cunoaște fără îndo
ială efectele curative ale apelor ce 
sălășluiesc în pămîntul din ținuturile 
lor. O bogăție de care ei caută să 
profite din plin pornind, cel puțin, o 
dată în an, spre zonele unde apele ou 
fost aduse la suprafață și oferite oa
menilor pentru sănătatea și robustețea 
lor. Cum însă ^exodul" spre punctele 
modernizate (gen Băile Felix) costă timp 
și bani, mai multe consilii populare co
munale au decis să treacă la exploatări 
locale, cducînd la suprafață izvoarele 
binefăcătoare pe care le-au captat în 
bazine comunale. E cazul celor 10 lo
calități rurale care și-au înscris in harta 
comunei bazine termale, printre cele 
mai reușite numărîndu-se cele din Sînni- 
coiaul de Munte, Săcuieni, Tămășeu, 
Ciocaia. Și acțiunea continuă, alte nu
meroase localități anunțind prospecțiuni 
pentru bazine sătești.

„VEDERE" DE LA STINA 
DE VALE

Ca toate localitățile ce-ți răpesc ini
ma, și Stîna de Vale - stațiune clima
terică din județul Bihor — lasă vizita
torului dorul reîntoarcerii în minunatul 
ei peisaj, iar iarna pe pîrtiile cu ză
padă. Numărul ridicat al vizitatorilor 
impune continue amenajări și moder
nizări, atît ale drumurilor de acces, cit 
și ale pîrtiilor și locurilor de cazare.

Instalarea de teleschiuri, moderniza
rea pîrtiilor, sporirea capacității și con
tinua echipare a locurilor de popas sînt, 
de altfel, obiectivele pe care le-am găsit 
înscrise în agenda de Jucru.

★
Căutări și muncă febrilă pentru conti

nua îmbogățire și completare a patri
moniului sportiv și de agrement ; preo
cupări pentru găsirea celor mai adecva
te forme de atragere a tuturor catego
riilor de locuitori din județ în cîmpul 
mișcării, în arenele sănătății; înțelegere 
și dorință de a oferi populației, în con
tinuă creștere, o largă varietate de po
sibilități capabile să satisfacă cele mal 
diferite gusturi și să genereze cît mai 
numeroase opțiuni sportive.

Nuja DEMIAN



OLIMPIADA DE ȘAHDOUĂ NOI SCORURI EGALE DE LUPTE GRECO-ROMANE
Marți, echipa reprezentativă a țării noasîre a plecat spre capitala Spaniei

O Echipa ll.R.S.S. se
3-a și a 4-a ale 
al Olimpiadei de

în rundele a 
turneului final 
șah, echipa noastră a continuat 
seria jocurilor egale, terminînd 
ta scorul de 2—2 întîlnirile cu 
formațiile R. F. Germania și O- 
landei. Iată rezultatele individua
le : Schmidt — Gheorghiu V2—V2, 
Ciocăltea — Unzicker 'I2—'I2, 
Dueb&l — Partos 0—1, Pavlov 
Kessler 0—1 (cu R.F.G.) și 
Gheorghiu — Donner 1—0, Ree 
— Ciocăltea V2—'I2, Enklaar — 
Gliițescu —V2 (după ce șahis- 
tul nostru avusese avantaj), 
Ghizdavu — Kuypert 0—1.

Marea surpriză a rundei a 3-a 
s-a produs în meciul Filipine — 
Ungaria, încheiat la scorul de 
3—1 în favoarea șahiștilor asia
tici (Ia prima masă Torre l-a în
vins pe Portisch). Victorii cate
gorice înscrie reprezentativa 
U.R.S.S. (Karpov, Spasski, Korci- 
noi, Petrosian !), care a întrecut 
Anglia cu 3—1 și R.F.G. cu

PATRU LUPTĂTORI ROMÂNI
ÎN TURNEUL DE LA TBILISI
In timp ce echipa reprezentativă 

de lupte greco-romane ia mîine star
tul in competiția continentală d.e la 
Madrid, alți patru luptători fruntași 
participă la un turneu internațional 
la Tbilisi. Ieri, sportivii Florea Răduț 
(52 kg), Mihai Boțilă (57 kg), Gheor- 
ghe Ciobotaru (74 kg) și Victor Do- 
lipsclii (+100 kg), însoțiți de antre
norul Nicolae Pavel, au plecat spre 
locui de disputare a competiției.

LA UN NOU RECORD PE 100 m LIBER!

SPERANȚE PENTRU R0MA“

NĂSTÂSE SI NEWCOMBE7

LA NOTTINGHAM!
Turneul de tenis de la Nottin

gham, premergător turneului de 
la Wimbledon, a debutat sub 
semnul surprizelor. Astfel, recen
tul câștigător de la Roland Ga
rros, suedezul Bjorn Borg (al trei
lea favorit, după Newcombe și 
Năstase) a fost eliminat în turul 
doi de jucătorul cehoslovac Milan 
Holecek : 5—7, 6—3, 12—10. Tot în 
turul doi a ieșit și americanul 
Arthur Ashe (al 6-lea favorit) eli
minat cu 7—5, 7—5. de către mo
destul argentinian Vilas.

Ilie Năstase a ciștigat fără joc 
în turul întîi datorită neprezen- 
tărir. lui Cliff Richey. în turul doi, 
Năstase l-a întîlnit pe australia
nul Dick Crealy, pe care l-a în
trecut în două seturi : 6—3, 6—4.

Ieri, însă, Riessen l-a între
cut pe Năstase cu 6—3, 9—8. 
Alte rezultate : turul I : Kodes — 
Ball 6—4, 6—4, Newcombe — Pa- 
ssarell 9—7, 8—9, 8—6, Smith — 
Brown 4—6, 8—6, 6—1 ; turul II : 
Orantes — Goven 3—6, 9—7, 6—3, 
Connors — Fassbender 6—3, 7—5, 
Metreveli — Piroisy 6—3, 3—6, 6—4, 
Newcombe — Gerken 6—3, 6—2, 
Kodes — Farrell 6—3, 6—4, Rami
rez — Panatta 7—5, 6—3, Smith — 
Lloyd 6—3, 6—2, Riessen — Stoc
kton 8—6, 2—6, 6—4, Gorman — 
Orantes 6—1, 6—4, Tanner — New
combe 8—6, 6—4 !

★
Cîteva rezultate din cadrul tu

rului II al turneului feminin de 
la Eastbourne (Anglia) : Stove — 
Young 4—6, 6—1, 9—7, C. Evert — 
Moore 6—2, 6—1, Morozova — Pa
ttison 6—1, 6—4, Navratilova — 
May 5—7, 6—2, 6—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
In cadrul concursului internațional 
de atletism de la Helsinki cu deosebit 
interes a fost urmărită proba de 
*3 000 m. A cîștigat americanul Steve 
Prefontaine care l-a Învins pe fin
landezul Vasala. învingătorul a fost 
cronometrat în 7:55,8. Alte rezultate 
înregistrate : înălțime: Porkka (Fin- 

național) ; 
64,08 m ; 
(Finlanda) 
(Finlanda) 
(Finlanda)

landa) 2,18 m (record 
disc: Kahma (Finlanda) 
10 000 m plat: Nikkari 
29:47,4; 100 m plat: Vilen 
10,3; suliță;
86,68 m.

Siitonen

Elveției 
etapei

continuat
7-a : Na- 
Primul a

a 
a 

(201 km).
Turul ciclist al 
cu desfășurarea 
ters—Lausanne ... ____ ______ _
trecut linia de sosire Italianul Franco 
Bitossi in 6h 17:03 urmat la 9 sec. 
de liderul clasamentului, belgianul 
Eddy Merckx. Acum, Merckx are în 
clasamentul general uri avans de 45 

distanțează
o-3V2—Vî* O poziție excelentă 

cupă după start formația Bul
gariei (4—0 cu Tara Galilor și 
2—2 cu Cehoslovacia).

Alte rezultate: Iugoslavia — 
Spania 3%—i/i, Cehoslovacia — 
Finlanda 372—1/2, S.U.A. — Olan
da 2’72—IV2, Argentina — Suedia 
2—2 (runda a 3-a), Spania — 
Țara Galilor 3—1, iugoslavia — 
Filipine 3—1, Ungaria — Suedia 
2l/2—14/2> Finlanda — Anglia 
2—2, S.U.A. — Argentina 2V2— 
l1/2 (runda a 4-a).

CLASAMENTUL : 1. U.R.S.S. 
13^2, 2. Bulgaria 11, 3. Iugosla
via lO'/t, 4—5. S.U.A. și Ungaria 
9l/2, 6. Olanda 9, 7. Cehoslovacia 
81/2, 8—9. ROMANIA și Spania 8, 
10—12. R. F. Germania, Suedia, 
Finlanda 7, 13—14. Filipine, An
glia 6, 15. Argentina 5, 16. Țara 
Galilor 2’/2 puncte.

în runda a 5-a se întîlnesc : 
Cehoslovacia — Spania, Țara Ga
lilor — Filipine, Iugoslavia — 
Ungaria, Anglia — Bulgaria, 
R.F.G. — Finlanda, Olanda — 
U.R.S.S., Argentina — ROMÂ
NIA ; Suedia — S.U.A.

DUPĂ SUCCESUL DE LA BERLIN

I. OPRIȚESCU „ABIA ÎN AUGUST MĂ VOI GÎNDI

Confirmînd valoarea atinsă fe» 
acest an sprinterul nr. 1 al Ro
mâniei, Zeno Oprițeseu, a cîști- 
gat cursa de 100 m liber din ca
drul concursului internațional or
ganizat de comitetul olimpic al 
R. D. Germane, competiție care a 
reunit recordmani mondiali și 
europeni din S.U.A., Japonia, 
R. F. Germania, Franța și 
R, D. Germană, precum și cîțiva 
înotători valoroși din Olanda, Po
lonia, Austria și România.

Este cel mai mare succes din 
cariera recordmanului român, o 
victorie pe care și-ar dori-o orice 
sportiv într-o întrecere interna
țională în țara cu cei mai buni 
înotători de pe continent.

Deși se află în plină perioadă 
pregătitoare, după cîteva săp- 
tămîni de antrenament mult 
mai tare decît era obișnuit, 
Z. Oprițeseu s-a impus clar la 
Berlin, cîștigînd seria în 55,66 

sec. asupra celui de-al doilea clasat 
suedezul Gosta Pet-teison.
La Albuquerque campionul mondial 
de box la categoria „semigrea", Bob 
Foster (S.U.A.), și-a pus centura In 
joc în fața argentinianului Jorge 
Ahumada. După 15 reprize arbitrii 
au pronunțat o decizie de egalitate. 
Foster păstrîndu-și titlul de campion 
al lumii.
In cea de-a doua semifinală a „Cu
pei Spaniei" la fotbal, formația Real 
Madrid a învins cu scorul de 5—0 
(1—0) echipa Las Palmas.
In campionatul unional de fotbal 
s-au disputat alte intîlniri încheiata 
cu următoarele rezultate tehnice : Di
namo Kiev — Torpedo Moscova 2—0 : 
Sahtior Donețk — Dinamo Moscova 
0—0 ; Zarla Voroșilovgrad — Zenit

La ora cind apar aceste rîn- 
duri. lotul reprezentativ de lupte 
greco-romane al Românief se află 
de aproape două zile în capitala 
Spaniei, locul de disputare a cam
pionatelor europene. Marți dimi
neața, echipa națională formată 
din Constantin Alexandru (48 kg), 
Nicu Gingă (52 kg), Ion Dulică 
(57 kg), Ion Păun (62 kg), Eugen 
Hupcă (68 kg), Adrian Popa (74 
kg), Staicu Olteanu (82 kg), Va- 
sile Fodorpafaki (90 kg), Nicolae 
Martinescu (100 kg) și Roman Co- 
tlreanu (+100 kg) a plecat la Ma
drid. Antrenorii Ion Corneanu și 
Ion Cernea, care-i însoțesc pe 
sportivii români, s-au declarat în
crezători în forțele elevilor lor, a- 
preciind că cele mai mari șanse 
de a urca pe podium le au Nicu 
Gingă, Constantin Alexandru, Ion 
Dulică, Nicolae Martinescu 
greul Roman Codreann.

înainte de plecarea spre locul 
de desfășurare a competiției con
tinentale am discutat cu doi din
tre cei mai tineri componențe ai 
echipei noastre reprezentative. 
Constantin Alexandru și Roman 
Codreanu. Titularul la categoria 
48 kg, C. Alexandru, ne-a decla-

și

PESCAROLO - LAROUSSE ÎNVINGĂTORI LA LE MANS
PARIS (Agerpres). Tradiționa

la competiție automobilistică „24 
de ore de la Le Mans“ a fost cîș- 

sec și apoi finala în 55,16. Prin
tre învinșii românului se află și 
Peter Bruch, campionul R. D. 
Germane, câștigătorul probei de 
100 m liber în concursul dotat 
cu „Cupa Națiunilor" (luna apri
lie, la Leeds). „Indiferent de 
concursurile la care voi mai 
participa '— ne-a declarat cam
pionul țării, ani să continui an
trenamentele în același ritin. 
Abia la începutul lui august voi 
începe să mă gîndesc la un nou 
record. Principalul obiectiv din 
acest an îl reprezintă campio
natele europene de la Viena".

în sfîrșit, merită să sublini
em și frumoasa comportare a lui 
Marian Slavic, clasat pe locul 
secund în proba de 200 m li
ber. Multiplul recordman al Ro
mâniei vădește o excelentă dis
poziție, anunțînd cit de curînd 
un nou record al țării, (a. v.)

Leningrad 0—1; Karpatî Lvov — Di» 
namo Tbilisi 0—0 ; Cernomoret Ode
ssa — Pahtakor Taskent 1—0.

Tradiționala competiție internațională 
automobilistică .,300 km" de la Niir- 
burgring a revenit la această ediție 
pilotului vest-german Helmut Kelly- 
ners, 
09:13

care a realizat timpul de ih 
(medie orară 158,300 km/h).

300 de atleți vor participa sîm*Peste
bălă și duminică la Los Angeles la 
eea de-a 86-a ediție a campionatelor 
de atletism ale S.U.A. care constituie 
un criteriu de selecție a echipei affle- 
ricane în vederea tradiționalului meci 
cu echipa U.R.S.S. Alături de cei mai 
buni atleți americani, la 
și-au anunțat participarea 
de campioni din Noua 
Australia și Jamaica.

întreceri, 
și o seri* 
Zeelandă,

rat :
la o mare competiție internațio
nală (n.n. campionatele mondiale 
de la Teheran) ca echipa de se
niori am ratat, de puțin, abți
nerea unei medalii. Lipsa de ex
periență competițională m-a costat 
scump. De atunci, la turneele in
ternaționale la care am luat star
tul mi-am eunoscul majoritatea 
adversarilor cei mai valoroși din 
Europa și i-am învins pe toți. A- 
cest fapt mi-a dat convingerea 
că la competiția continentală de la 
Madrid, care începe vineri, in mod 
normal trebuie să ocup un loc pe 
podium".

Roman Codreann, recentul în
vingător al medaliatului cu bronz 
la J.O. de ta Munchen. Victor 
Dolipschi, stăpînit de o hotărire 
fermă, ne-a spus . — - -
fost 
tuie 
lent, 
deci, 
voi obține. Oricum, vă promit că 
voi lupta fără menajamente și nu-i 
voi dezamăgi pe cei ce au avut 
încredere în mine".

,Faptul că am 
preferat lui Dolipschi eonsti- 
pentru mine un marc stimu- 
Nu-mi cunosc adversarii si, 
nu pot anticipa ee rezultate

Mihai TRANCA

tigată la această ediție de către 
echipajul francez alcătuit din 
Henri Pescarolo și Gerard La
rousse, care au pilotat un 3<a- 
tra-Simca-SheU“. învingătorii au 
parcurs în cele 24 de ore 337 ture 
de circuit, totalizînd 4 606,571 km, 
cu o medie orară de 191,940 km. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat echipajele Gys van Lennep 
(Olanda) — Herbert Muller. Pes
carolo își înscrie pentru a treia 
oară numele pe lista învingăto
rilor. De două ori el l-a avut co
echipier pe Larousse.

Sub acest litiu, cotidianul spor
tiv din Zagreb. SPORTSKE NO- 
VOSTI, publică un comentariu 
semnat de Vilko Lancer, in care 
sint apreciate șansele atleților iu
goslavi la campionatele europene 
de la Roma (1—8 septembrie).

„Lumea atletică internațională a 
fost oarecum surprinsă de cele 
două titluri cucerite ta Gdteborg, 
ta C.E. de sală, de către Jeliea 
Pavliciei (400 m) și Luciano Su
sanj (800 m). Unii le-au pus pe 
seama absenței citorva din vede
tele probelor respective, dar ade
vărul este că la această oră Iu
goslavia are mai multi atleți de 
valoare deosebită, așa cum nu 
știm dacă a mai avut cindva. 
Alături de Pavliciei. la Se1. de 
bună la 100 (a învins-o recent pe

CAMPIONATELE MONDIALE DE BASCHET
VOR FI MM DISPUTATE

La Gazzettanelto Snort
întrecerile mult așteptatului cam

pionat mondial de baschet mascu
lin, oe se vor desfășura, intre 3 și 
14 iulie in Purta Rico, anunță 
una dintre cele mai pasionante 
dispute din istoria acestui sport. 
12 formații și alături de ele selec
ționata țării gazdă iși vor disputa 
titlul suprem după formula bine
cunoscută : trei grupe eliminatorii 
din care vor promova primele doua 
clasate și un turneu final (forma
ția Porto Rico este calificată di
rect).

într-un amplu comentariu, apă
rut sub semnătura reputatului spe
cialist Marco Cassani, ziarul „LA 
GAZZETTA DELLO SPORT" care 
apare la Milano face cîteva apre
cieri asupra șanselor eu care se 
prezintă înainte de start marile 
favorite.

„Reprezentativa Uniunii Sovie
tice, campioană olimpică la Mun- 
chen, a făcut pregătiri speciale 
pentru această ediție a C.M. și 
are mari posibilități de a ae tnen-

,Ia prima, mea participare

CONSTANTIN ALEXANDRU

Meci
'e

amcaf de gimnastică 
lin ni ia Moscova

SE INTÎLNESC
ECHIPELE
U. R.S.S

Șl ROMÂNIEI

puternica
Sovietice,

După întîlnirile susținute cu se
lecționatele Ungariei și Olandei, 
iată-le pe gimnastele noastre 
fruntașe în fața unui nou și foar
te dificil examen internațional. 
Sîmbătă și duminică echipa re
prezentativă feminină a României 
întilnește, lâ Moscova, 
selecționată a Uniunii 
într-un meci amical care consti
tuie pentru ambele formații un 
util prilej de verificare în vederea 
mondialelor. Antrenorii Aleksandr 
Bogdazarov și Norbert Kuhn au 
selecționat pentru acest meci pe 
următoarele sportive : Alina Go- 
reac, Anca Grigoraș, Elena Ceam- 
pelea, Marcela Păunescu, Elisabeta 
Turcu, Mariana Constantin și Ana 
Maria-Szabo, ultima debutantă în 
prima reprezentativă a țării.

In prima zi vor avea loc exer
cițiile impuse, iar în cea de a 
doua — programul liber ales. Sînt 
indicii că antrenorii sovietici vor 
alinia cea puternică
nitură.

australianca Raelene Boyle), 200 
sau 400 m (la această probă ea 
este capabilă să ataci! recordul 
mondial) și Susanj, șanse frumoa
se pentru campionatele continentu
lui de la Roma are Nenad Stekici 
lider, pînă acum, al săritorilor în 
lungime europeni cu o performan
ță de 8,15 m, primul săritor iu
goslav peste 8 m. Roma poate fi 
un prilej de afirmare și pentru 
fondistul Pctr Svet, în care vedem 
pe urmașul lui Dane Korica, sau 
pentru săritorul de triplu Milan 
Spasojevic, care vizează granița 
celor 17 metri".

ierarhiei. în egală 
pretenții la titlul 

baschetbaliștii nord- 
Ei au aliniat în ul-

fruntea 
emit

Si

ține în 
măsură 
mondial 
americani.
liana vreme două puternice selec
ționate (una a evoluat în U.R.S.S., 
iar a doua a jucat în Brazilia), 
din care pot alcătui un. team re
dutabil. Părerea noastră ește însă 
că echipa Iugoslaviei, cîștigătoare 
a ultimei ediții, de la Ljubljana, 
va păstra coroana. Campionii lu
mii și ai continentului (cu șase 
jucători peste doi metri) au im
presionat realmente în evoluțiile 
din ultimele săptămîni. iar victo
riile categorice obținute recent în 
fața unei puternice selecționate 
profesioniste din S.U.A. (110—92, 
118—104 și 107—101) sînt argumen
te solide în favoarea pronosticului 
nostru. Cuba și Porto Rico candi
dează la un loc pe podium. în 
schimb, Brazilia și Italia au șanse 
minime de a figura printre frun
tașe".

Sportul Pflg o7q
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@ ETAPE DOMINATE DE PLOAIE ® TEODOR VASILE — UN MARE GHINIONIST I • RAMAȘCANU IȘ! APĂRA 
PÎNĂ LA EPUIZARE. TRICOUL GALBEN O ASTĂZI, CARAVANA POPOSEȘTE LA DROBETA TR. SEVERIN

învinsul de la Buzău,
Atunci, cu 100 și ceva de ani în 

urmă, pe aleile de la Saint-Cloud, 
lingă ciclism, noul născut în fami
lia sportului, au venit ursitoarele și 
i-au hărăzit să fie „piatră de în
cercare pentru om". De zece de
cenii și jumătate nu oonteneșie 
să-i supună la năstrușnice cazne 
pe toți cei ce vor să înfrunte soar
ta hdtărîtă, Cîțiva, puțini, au că
zut răpuși, dar cei mai multi 
învins-o. făcîndu-șl un titlu 
gloria din aceasta.

Dar. parcă, prea s-a întrecut 
acest înconjur pe biciclete al tării. 
Marți la amiază. zăgazurile_ccrului 
se ninseseră 
biciuindu-1' cu 
rutieri. 54 la 
l.a adăpostul 
frunte, blestemând „ursitoarele' 
pe malurile Senei. Si aveau să 
lupte cu ploaia vrăjmașe, pînă 
vîrful monumentului de granit 
Pietrei Craiului, acolo unde hota
rele Clujului rămîn în urmă, șo
seaua șerpuind pe meleaguri biho- 
rene. Dacă nu s-au mai războit 
între ei îi scuzăm, pentru că vite
jia trebuia s-o aibă toată, în lup
ta cu vijelia si muntele. Cîțiva. e 
drept, cîțiva dintre cei ce nu au 
loc la sprintul final si nu prind 
niciodată „trenul" evadărilor spec
taculoase, au fugit din plutonul 
domol, dar au făcut-o doar ca să 
scana mai iute de ploaie. Altfel, 
a IX-a secvență. Cluj—Oradea. 154 
km, a fost cuminte. Am notat ca 
un fapt de serviciu, pe primul. în 
vîrf la Izvoarele Cricului (km 37) 
— Vasile Selejan care, minat — 
acum la apusul carierei sportive — 
de dorința de a ne mai arăta că 
este sprinterul de altădată, a luat 
munții in piept. L-am notat tot 
pe el întâiul si la Piatra Craiului 
(km. 88), subliniind cuvintele 1 li
der al cățărătorilor.

In fine, când soarele ne-a surîs. 
clupă Aleșd, l-am văzut pe Teodor 
Vasile depărtîndu-se fără rezerve 
de grupul masiv și luîndu-și-1 „lo
cotenent" în avangardă pe Nicolae 
Andronache. Plutonul, la porțile 
căruia cerberii Zajac și Ramaș
canu vegheau în permanentă. a

deasupra Ciulului, 
valuri de apă. Bieții 
număr, au plecat de 
streșinilor s-o
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Soare, cald. O ploua azi ? 
colo un norișor de vata.

Nu plouă azi... Dar cerul ne
gru. de după culme ? Dinco
tro bate vîntul ? Dar dacă șo
seaua o ia spre cer negru ?... 
Poate, totuși, n-o să plouă... 
De unde se dă startul ? Spre 
dreapta sau spre stingă? Aha, 
înseamnă că mergem înainte. 
Un fluier cheamă lingă 
nionul cu pătrățele albe 
negre. Apelul. 27... Vasile 
lejan... 23... Ilie Valentin, 
Zajac — Cehoslovacia...
Wojtas — Polonia... Najjari 
Maroc... Băiatul ăsta îți scoa
te sufletul la sprint... Se și 
cațără bine... Dacă Zajac reu
șește să T’tnă în față si fuge. 
Plus bonificația... Vice^pre 
ședințele Consiliului popular 
înmînează tricoul galben aler
gătorului cu numărul 34, Mir
cea Ramaș.ca.nu... D-o ține pînă 
Ia capăt ? Că nu pare așa, 
cînd te uiți la el... Fank>nul 
cu pătrățele a pocnit în
Start ! O ploua ? Că ieri cre
deam... Aplauze... Hai, Româ
nia Cine o fi 61 ? 12 un ro
mân... Nu. românii au trico
lorul Pe tricou, nu-i vezi ? 
Da. dar mai sirrt și fără... E- 
chipele de club... A țîșnit 
unul din pluton... Al doilea... 
Tricoul galben întinde gîtul. 
sa vadă chie și cure. B 'devre
me. si stă pe la mijlocul cla
samentului... Nu e
O vale... Plutonul se 
ea un șa me. 
Acu e acu !... 
aDasă... Uf L._
Creasta asta umblă 
cer..
tele. _M....
Ureus... iar schimb de pirrioâ- 
ne.. Fuga în față 1 Sprint de 
rătărare... Cu puncte... Hai, 
băieții, hal băieți! Hai ! 
Vale... Viraje... 50... 60... 70 la 
oră... Dacă snarg<» unul, e 
prăpăd ! Dar dacă alunecă și 
se răstoarnă ?... Din nou 
plat... Din nou soare... Ume
zeala biciuie spinările... Din 
nou fugă... Sfîrîie spdțele. Pi- 
nioanele torc .mărunt ea mo
tanii... Lanuri bogate, de un 
verde crud... O să fie belșug... 
Ce grîu frumos ! Oi maci ca 
focul... Ce frumoși sînt macii! 
Au fost... sus în șa ! Cine e 
înainte ? Ei. atunci se schim
bă. Hai. acolo ! Că dacă fuge 
ăsta, adio tricou galben,!... 
Barieră... Se lasă 7 Nu se la
să ? Sint juriul unul, sinț ju
riul unu... Sînt tovarășul trei, 
daeă «e lasă bariera, 
nunțați.
sîrrt trei, bariera se lasă pesi* 
șapte minute. Terminat ! Ce 
de flori ! Ce frumoși sînt co
piii ! Si ce mulți... Hai, Ră
ni așca nu ! Care e. tu ? Cel 
cu galben, n-ai auzit la radio? 
Aha ! TeodoresciU.Ie ! Fugi și 
ia timpul... Sirenă... Motoci
cleta zboară ca o nălucă... Ar
bitrul cu mustața ca vrabia 
ridică deasupra caoului tăbli
ța neagră... 16, 53, 28... Iar 
Na.î.iari ! 53... 53... ăsta e... Za- 
roschi... Nu se Iasă. Pe ■trei... 
Teodor Vasile... Unu sînt pre
sa... Da, presa, vă ascult... 
Pot să trec înainte ?... Așteap
tă presa. agitație în pluton. 
Se pregătește o cărătură... 
Aștept, terminat !

Steaguri, străzi largi. ■ flori, 
blocuri noi, lume multă... Tu 
știai uzina asta ? Acum doi 
ani nu era... Deci, sosire tot 
pe stadion... Au organizat 
frumos. Nu intră nici o ma
șină pe pistă ! Se aude, aco
lo. în fată ? Aplauze... Fanfa
ră... Ce de lume ! Rugăm fai> 
fara să înceteze la apropierea 
cicliștilor de sosire. Înregis
trăm pe magnetofon... Atenție! 
Pregătiți-vă ! Vin! Teodor Va- 
Sile ! Nu... A căzut! Și 
avea o stită de metri... < 
Sosire ! Tr-eâaeci și trei, 
pe, fcreișdoi, opt. nouă... 
nie.

Festivitate de premiere 
locul intil și aîști*âtorul

plutonul dezlănțuit- 1 
pe Zsiac, care nu vr< 
treapta a doua a po 
pe stadionul Re 
legem ți nu il 
mascanu. îl iuți 
că singurul sâu 
singura sa tactică 
chitor. Nu-1 
Unăr fiind 
știe că ia 
pot obiitie 
realiza ciu 
suficie.

SL-

Hristoche NAUM

fanatic, 
fugarilor, 
realizează

i, Prin 
in sGrsit. 
în urmâ- 

căruia 
general

victorios ia Oradea

O etapă presărată cu numeroase peripeții

XC

a.

R3

en

frîi

spectatori —
ni

AZI, ETAPA
SEVERINLUGOJ TURNUDROBETA

iar 
ma

A Xl-a,

Insa 
ritmului 
un

...

Ln Buzău eu mai .aveam doar 
2» m. Dar așa este ciclismul, 
uneori ne bucurăm, alteori..."

ezitat. O clipă doar, apoi 
atacuri alternative și, 
concentrice s-a angajat 
rirea fugarilor. Vasile, 
tuația in clasamentul 
pe care o confruntă mereu cu pal
maresul său — nu-i convine, apăsa 
cu toată forța de care este ca
pabil în pedale. Bar. nimănui nu-i 
este dat să învingă în disputa cu

Cedcazâ ini- 
ar nu și 
i stadionul 
râzile Ora- 

pe pistă, dar de
teste -el vin Voi- 
aarta crudă cind- 

:i:n. dărimă acum 
a-i crea nedrep- 

Buzău culoar pen-

La
și 

Se-
7...

25...

petrlcol... 
întinde 

.. TiuLe șnițele... 
Urcuș... pieptiș.w 
îți taie inima... 

pînă la 
O oicătură... Alta... Al- 
Plouă... Ploaie ? Potop!

Marian Ferfelea (mijloc). Drăgan ți Pnil fac tund de onoare pe stadionul din Timițoara

Ar fi putut să fie o etapă cal
mă, chiar plicticoasă. Drumul de 
la Oradea la Timișoara — via A- 
rad, pe care cicliștii l-au străbă
tut miercuri după-amiază, este 
plat, șoseaua urmînd multă vreme 
desenul hotarului țării. După 
km, sparge Zajac. Teodor Vasile, 
căruia nereușitele de pînă acum 
îi dau un neastimpăr oontinuu, 
lansează semnalul luptei. Pluto-

toți trei 
tra vanei, 
ficat, el 
fair-play 
de con- 
ale cla
mai în-

line- 
sparge 

îi oferă bi- 
Chi-
Woj- 
unei
Teo-

Recepție...
rog a- 

Da. unu,

O mostră de 
rească la kilome 
Ramașcanu și Ci

Apoi, sprinturile. La 
șineu Cri? ciștigă polonezul
tas iar la Arad — in fața 
mulțimi entuziaste — Vasile 
dor...

Averse puternice de ploaie ne 
întîmpinâ cind Timișoara se află 
la mai puțin de 20 km. Fug nouă 
alergători din pluton, 
mai patru rezistă 
ploii. Ramașcanu, 
smulge, în urmărirea 
un grup din pluton șl 
joncțiunea liniștitoare.

Pe străzile Timișoarei, Ferfelea 
se desprinde, atacă furibund, in
tră primul pe pista stadionului 
.1 Mai" și termină victorios — în 
aplauzele celor

o

si extr 
figurația primelor locuri 

«ral. Și se 
timpiă ceva. Un ciine de pripas 
se aruncă in pluton, în roata lui 
Teodor Vasile ’■ Aut de greu în
cercatul rutier, pe care ghinioa
nele îl pindesc pretutindeni, se 
răstoarnă și se rănește grav. Plu
tonul frîneazâ și cehoslovacii re
intră in grupul masiv. Primul 
nostru ciclist, plin de singe, cu 
plăgi mari ia braț si picior, se 
ridică, încalecă bicicleta și por
nește. La sosire, ne mărturisește 
că I-a bătut gîndul să abandoneze. 
Apoi și-a spus că e ciclist, șef de 
pluton, că decizia aceasta ar pu
tea fi un râu exemplu pentru cei 
tineri.

G

A. BREBEANU

Printre 
se nu- 
trei în- 
interna-

nenutdieane, obținute 
la categoria juniorilor.

Radu TIMOFTE

ÎNVINGĂTORI
In 

priva 
de tricoul galben s-a transfor
mat în șansă. Tînărul brăilean 
l-a ... spart, la Oradea, chiar pe 
pista stadionului. Valentin Ilie. 
component al primei echipe de 
tineret a României, ciștigăto- 
rul etapei a IX-a. s-a născut 
la Brăila, la 14 octombrie 1953. 
Aici și-a început cariera spor
tivă sub îndrumarea antrenoru
lui Mihail Simion, în 1970, De 
anul trecut face parte din clu
bul Dinamo București. Printre 
performanțele tînărului ciclist 
se înscriu patru titluri de cam
pion la juniori (în probele de 
contratimp pe 
fond), precum 
1972, a Cupei 
niori) și locul 
Metalul. După 
Valentin ne-a 
faptul că Teodor Vasile a căzut 
pe pistă : „Știu ce înseamnă 
să-ți vezi primul loc spulberat 
de ghinion, cîntl de victorie te 
mai despart doar 2—300 metri.

sfxrșiit., ghinionul care îl 
la Buzău pe Valentin Ilie

echipe și țemi- 
Si câștigarea, in 
Olimpia (la «e- 
secund în Cupa 
încheierea cursei, 
spus că regretă

aproape 10 000 de 
etapă cu peripeții.

Caravana ..Turului României- parcurge astăzi cea de a Xl-a etapă, 
Duraj — Drohcta Tr» Severin (158 km).

Startul festiv și cel tehnic vor avea loc în centrul orașului Lugoj, 
la ora 13. Urmează : lena (13.23). Jupa (13,^2), Buchiu (14,16), Armeni? 
U4,40), Dom as nea (ounct d? cătărare — 14.43). Ptagova (punct de căță
rate — 15,331. Topfet (16,02). orșova (punct de sprint — 16J5).

Sosirea. în municipiul Drobeta Tr. Severin, in Jurul orei 17, în cen
trul orașului.

CLASAMENTE

mai 
Gata! 
șais- 

. Di-

! Pe 
eia-

Mircea COSTEA

I
gan care, în Turul României 
de anul trecut, m-a învins la 
sprint în etapa Suceava — Ba
cău, rind plecaserăm împreună, 
pe ultimii kilometri" — avea 
să ne declare Marian Ferfelea, 
pe stadionul din Timișoara,

Învingătorul, reprezentant al 
clubului Steaua și component 
— în această competiție — al 
lotului de tineret, -s-a născut la 
7 mai 1952 și a început să prac
tice ciclismul, ca pistard, tot la 
clubul militar. în 1973, cu oca
zia ediției a XlX-a a Turului 
ciclist al României, Ferfelea a 
„îmbrățișat" fondul, 
reușitele sale sportive 
mără ocuparea locului

• tr-o mare, competiție
(tonală disputată la Berlin, pre
cum si numeroase titluri și re
corduri

■ mai ales

CLASAMENTUL INDIVIDUAL AL ETAPEI 
A IX-A, CLUJ —ORADEA (154 km):

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL :

3T:-am luat o binemeritata 
revanșă asupra lui Teodor Dră-

1. Valentin ILHE (România tineret I), 3 h 54:03 (medie o»or= 
39,600 km), 2. Gecrge Negoescu (Steaua), 3. Mo'«n r 
(România ‘ ‘ . ...................
(C.I.B.O.
(Steaua), 
nia), 10.
Brezeanu ,____. -r . . ...
talul Ploponi). 15. H. Aitboulh (Maroc). 16. £. Dulgheru (Vo
ințe), 17. L. Zojoc (Cehoslovacie), 18, V. Murineanu (Dinamo.. 
19. 8. Eeibouj (Maroc), 20. C. Jelev (Olimpia) si ceilalți oier- 
qători în același timp cu 
cicliști.

2. T- _ ** . *. “ “ ~ » Ferieiec
tinerel 4), 4. M. Nojjari (Maroc), 5. A. Arae ccrv 
Brașov), 6. G. Hianu (Olimpia), 7. 1. Coioeom
8. M. Bădiiâ (C.l.B-O. Brașov), 9. I. Imbuion (Ro-^c 
T. Woitas (Polonia), 11. G. Tudor (Olimpia), 12. S. 
(Voința), 13. C. Popescu (Voința), 14. I. Butaru (Me-

învingătorul. Au rămas în cursă 53 d?

1. Mircea RAMAȘCANU (România tineret I) 30h 05:31, 2. Lu- 
bomir Zajac (Cehoslovacia) 30h 08 .31, 3. Teodor Vasile fRcmânio) 
3Gh 09-02, 4. J, Senk (Cehoslovacia) 30h 09:39, 5. V. Mutineonu 
(Dinamo) 30h 10:24. 6. M. Najjori (Maroc) 30h 11:17, 7. N. An- 
□ '©«ocne (Metalul Plopeni) 30h 11:31, 8. V. Tîchacek (Cehoslova
cia) X"1 14:02, 9. V. Selejan (România) 30h 14:59, 10. Nicolae 
Voican (România tineret I) 30h 15:10, 11. A. Sofronie (Dinamo) 
30h T5:24. 12. C. Cîrje (România tineret î) 30h 16:17, 13. H. Bel- 
kodi (Mc’oc) 30h 16:27. 14. |. Cosma (Dinamo) 30h 16:46, 15. J« 
Michaud (Franța) 30n 17:18, 16. E. Dulgheru (Voința) 30h 19:36»-• 
17. A. Zaros&u (Metalul Plopeni) 30h 20:04, 18. M. Terfelea
(România tineret I) 30h 22:18, 19. £. Hekete (Cehoslovacia) 30h 
23:29, 20. Șt. Ene (România) 30h 23:46.

CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE
CLASAMENUL

A X-A, ORADEA
INDIVIDUAL AL ETAPEI 
— TIMIȘOARA (165 KM) î

1. Marian FERFELEA (România tineret I) 4h 02:39 (medie, orară 
40.800 km), 2. Teodor Drăgan (Voința) 4h 02:45, 3. Rysxard Prill 
(Polonia) 4h 02:59. 4. N. Andronache (Metalul Plopeni), 5. A. 
Gyorfi (CIBO Brașov), 6. A. Sofronie (Dinamo) — toți același 
timp, 7. M. Nojjari (Maroc) 4h 03:15, 8. H. Belkadi (Maroc), 
9. I. Constantin (Metalul Plopeni), 10. C. Popescu (Voința), 11. 
C. Jelev (Olimpia), 12. S. Brezeanu (Voința), 13. V. Mircea 
(Olimpia), 14. E. Dulgheru (Voința), 15. G. Negoescu (Steaua), 
16. I. Cojocaru (Steaua), 17. T. Wojtas (Polonia), 18. V. Muri- 
neanu (Dinamo), 19. P. Soare (Steaua), 20. I. Butaru (Metalul 
Plopeni) și încă 17 alergători în același timp.

1. ROMANIA TINERET | Wh 24:S3. 2. Dinamo 90h 31:11. 3? ' 
Cehosloracia 90h J2;12. «. România 90S 35:19. 5. Metalul Plopeni 
90h 48:23, 6. Maroc 5>lh 00:33. 7. Voința Plh 05:36. 8. Polonia 
91h 31:«5. 9. O!*ma:a 9U> 32:55. 10. Steaua 91h 40:1», 11. CIBO 
Brațe» 91ti 5112. Franța 9Zh 13:23.

CLASAMENTUL GENERAL AL SPRINTERILOR :
1. Teodor VASILE (România) 36 a. 2. V. «ie (România tine

ret f) 33 p. 3. M- Najjari (Maroc) 25 p. 4. M. Ferfelea (Româ
nia tineret 0 20 p, 5. L Zajoc (Cehoslovacia) 19 p.

CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORILOR
1. Mustafa NAJJARI (Maroc) 42 p, 2. V. Selejan (România) 

35 p, 3. E. Hekele (Cehoslovacia) 25 p, 4. J. Michaud (Franca) 
21 p, 5. V. Murineanu (Drnamo) 10 p.

ti Ila ?l admlntMiaUa : București, ștt, y. Conta nr. IG; țel, centrală 11.10.05; secția coresp. 11.51.0»; iuterurban 72 șl 28» ; telex j H130 sport, c Tiparul



CONFERINȚELE 
ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE 
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE

Continuă să se desfășoare conferințele de dări de seamă și 
alegeri în cadrul organizațiilor județene ale mișcării sportive.

La lucrări iau parte membri ai birourilor comitetelor județe
ne de partid, reprezentanți ai organizațiilor de masă și ai insti
tuțiilor cu atribuții în domeniul sportului, cadre didactice de 
specialitate din invățămintul superior și mediu, antrenori, in
structori, tehnicieni, activiști, sportivi fruntași. Sint prezenți de 
asemenea, membri ai Biroului Executiv al C.N.E.F.S.

Conferințele dezbat, într-un spirit de înaltă exigență partini
că, de profundă analiză critică și autocritică, modul cum se rea
lizează sarcinile trasate mișcării sportive de către Hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973. Arătîn- 
du-se succesele dobîndite, popularizîndu-se și generalizindu-se 
experiența pozitivă acumulată în perioada care a trecut de la 
apariția importantului document de partid, adunările scot la 
iveală cu curaj neajunsurile care mai persistă în munca orga
nelor și organizațiilor sportive, prospectează căile optime pentru 
înlăturarea lor, pentru ridicarea la noi cote calitative a întregii 
activități de educație fizică și sport.

Pe baza discuțiilor, a numeroaselor propuneri, a indicațiilor date 
de reprezentanții comitetelor județene de partid și ai Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S., sint adoptate planuri de măsuri concre
te și viabile, capabile să impulsioneze munca noilor organe teri
toriale de conducere a mișcării sportive. Publicăm, in continua
re, componența birourilor executive ale C.J.E.F.S., recent alese :

ARGEȘ : președinte — Tiie Dima, prim-secretar a’. Comite
tului municipal Pitești al P.C.R., prim-vicepreședir.te — Gheor- 
ghe Crețu, secretar — Mihai Diaconescu;

BOTOȘANI: președinte — Nicolae Iliuță, șef de secție la Co
mitetul județean ai P.C.R., prim-vicepreședinte — Gheorghe Pa- 
raschiv, secretar — Boris Mintianschi ;

BRA'ILA: președinte — Radu Ciucă, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — Ion Diacomatu, secre
tar — Ilie Crăcănescu ;

CLUJ : președinte — Roman Morar, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, prim-vicepreședinte — Nicolae Mu- 
reșan, secretari — Gheorghe Rusu și Octavian Vidu ;

GORJ : președinte — Constantin Drăgoescu, secretar al Comi
tetului județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — Mihail Blaj, 
secretar — Emil Mindruț;

NEAMȚ : președinte — Nicolae Acrișmăriței, secretar cil Comi
tetului județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — Costicâ Rusu, 
secretar — Radu Toma ;

PRAHOVA: președinte — Constantin Marinov, secretar al Co
mitetului județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — Theodor 
Constantinescu, secretari — Alexandru Bruckner și Mircea 
Cojocaru ;

SALAJ : președinte — Grigore Bcldeanu, șef de secție la Co
mitetul județean a'l P.C.R., prim-vicepreședinte — Ion Silaghi, 
secretar — loan Dumuța ;

TELEORMAN : președinte — Gheorghe Olteanu, șef de sec
ție la Comitetul județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — 
Haraiambie lonescu, secretar — Iulian Stancu ;

TULCEA : președinte — Nicolae Sandu, secretar al Comitetu
lui județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — Ioan Olaru, secre
tar — Gheorghe Stan ;

VÎLCEA : — președinte Victor Crețu, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R,, prim-vicepreședinte — Dumitru Vlăduț, se
cretar — Petre Berbecaru ;

VRANCEA : (președinte — Ion Anastasiu, secretar ai Comite
tului județean al P.C.R., prim-vicepreședinte — lancu Pătrașcu, 
secretar — Ștefan Vasile.

Ln funcțiile de vicepreședinți al C.J.E.F.S. au fost aleși repre
zentanți ai unor instituții și organizații de masă cu atribuții în 
domeniul sportului.

La „Cireșarii" — moderna bază sportivă a elevilor și tineretului din sectorul 8 — în timpul unei lecții 
de inițiere în handbal Foto . vasile BAGEÂQ

RAID — ANCHETĂ ESTIVAL

TEMPERATURA CREȘTE MAI REPEDE 
DEClT PREOCUPĂRILE ORGANIZATORILOR!

9 BINE kt „Cireșari" și ia 
PUȚIN BINE La Baza turistică 
Școala generală „Dumitru

Bacă cu aproximativ două săp
tămâni în urmă — la data întocmirii 
— Pianul de măsuri al Comandamen
tului care organizează vacanța de 
vara a «lev-ilar bucureșteni (Inspectoratul școlar, Consiliul organizației 
pionierilor. Comitetul municipal 
U.T.C.. C.M.E.F.S. și Consiliile de 
sectoare) era redactat la timpul vii
tor, miercuri dimineața, prevederile 
acestuia ar îi trebuit să devină AC
ȚIUNI VIABILE, la ordinea zilei, a- 
flate la timpul prezent.

Ne-am propus, așadar, — după o 
prealabilă consultare la C.M.E.F.S. 
București a programului zilei — să 
investigăm aplicarea lui în practică. 
Obiectivele vizitate : Complexul „Cireșarii", Ștrandul tineretului, Baza 
turistică și de agrement Băneasa a 
Corni teiului municipal U.T.C., Școala 
postlioeală de arhitectură si siste
matizare, Școala generală „Dumitru 
Petrescu* și Liceul nr. 3?

Ștrandul Tineretului ® MAI 
de la Băneasa ® RĂU la 

Petrescu", Liceul nn 32 etc...

LA 24 DE ORE DE LA 
ÎNCHIDEREA ANULUI 

ȘCOLAR I
Chiar dacă nu au fost eliberați în- 

trtrtcrtul de grijile încheierii cursuri
lor. mulți activiști cărora le-a revenit 
obligația organizării vacanței sporti
ve a elevilor și pionierilor au răs
puns PREZENT ! după exact 24 de 
ore de la ultimul Buneț de clopoțel.

Una din cele mai recente și mai 
modeme baze sportive pentru copii, 
„Cireșarii* ne-a iutîmpinat cu frea
mătul specific unei zile încărcate de 
activități sportive. Mai întîi am făcut 
cunoștință cu grupul de elevi de Ia 
școlile generale 171, 173. 175, ș.a, 
«are. îndrumați de profesoara Florica 
Vamoș, se inițiau in tainele handba
lului ; toate mesele de tenis, pista de 
popice, terenurile de tenis, de volei, 
spațiile destinate preșcolarilor erau 
din plin solicitate. Responsabilul 
complexului. Ion Radu, ne spunea că 
de la startul vacanței, zilnic, între 
orele 8 și 19 nu există nici un minut 
de răgaz ! Doar miniterenul de fot
bal, bine împrejmuit cu un gard de 
sîrmă și cu un gazon ce te îmbie la 
aprige dispute* stă neatins pe motiv

că specialiștii de la Spații verzi au 
decretat cum că iarba ar fi prea 
fragedă!

La binecunoscuta oază de recreare 
și sport cane este Ștrandul tineretu
lui ceea ce ne-a reținut, în primul 
rînd, atenția au fost sutele de elevi 
împărțiti în grupe fie cîte 15—20. cu 
cite un instructor în frunte, care exe
cutau primele exerciții impuse de 
învățarea înotului. Am aflat de la di
rectorul bazei, Mugur Nicolau, că de 
la începutul sezonului și pînă acum 
peste 1 200 de elevi au aderat fa 
acțiunea „Delfin ’74“. La dispoziția 
vizitatorilor stau și numeroase mese 
de tenis, jocuri de șah precum și

ACTIVITATE DOAR
Sîntem în posesia unui tabel inti

tulat ,âiețeaua taberelor școlare de 
7—14 zile și a bazelor turistice din 
municipiul București", întocmit de 
Inspectoratul școlar al Capitalei. Ci
tim, la capitolul „Baze turistice* că 
la Școala postliceaiă de arhitectură și 
sistematizare ar .urma să fie organi
zate diverse acțiuni. Nu știm însă 
despre ce an-um-e ar putea fi vorba, 
din moment ce încăpătoarea bază 
sportivă de aici nu era de nimeni 
folosită. Și .aceasta îq condițiile elnd 
nu puțini activiști se plîng de pe
nuria terenurilor sportive.

Cu atît mai de neînțeles ne-a apă
rut -situația de la Școala generală 
„Dumitru Petrescu“ unde, pe un spa
țiu pe care multe unități de învă- 
țămînt .ar do-rl să-d aibă (terenuri de 
fotbal, baschet, handbal — toate pe 
zgură — 6 mese de tenis din ciment, 
amplasate la umbra unor pomi stu
foși), nu se afla, nici un elev care

mingi de volei, handbal și fotbal; 
După modul impecabil în care esba 
organizată aici învățarea înotului, 
sfătuim pe cit mai mulți părinți 
să-și trimită copiii pentru a se iniția 
in acest folositor și frumos sport l 

Ambianță excelentă la Baza turis
tică și de agrement Băneasa a Co
mitetului municipal U.T.C. Locuri da 
plaje bine amenajate, umbrele pro
tectoare, mulți tineri și tinere, dar ... 
Conform planului pe care îl- citisem 
de dimineață la C.M.E.F.S., aici ar 
fi trebuit sâ găsim o activitate spor
tivă specifică, precum șl pe profe
soara Dumitra Manea, care ar fi tre
buit să îndrume în ziua de miercuri 
pe cei ce erau dornici de o întrecere. 
Dar, din toate acestea am făcut cur 
noștință cu... un teren de tenis nea
menajat, nemarcat, fără plasă și cu 
o pistă de popice neutilizabilă (cel 
puțin, la ora vizitei noastre).

ÎN... SCRIPTE I
să facă sport. Deși arc la dispoziție 
citeva sute de metri patrați de te
renuri de sport, acesta nu este fo
losit acum, în vacanță, nici de către 
organizatorii agrementului elevilor da 
la Liceul nr. 32...

★
...Vacanța este abia la început. 

Dacă ar fi să ne orientăm după pla
nurile întocmite pentru ca activită
țile sportive de masă să fie la în- 
demîna cît -mai multor elevi, atunci 
totul ar fi -mai mult decît în ordine. 
Dar după cum am constatat, forma
lismul nu a fost complet îndepărtat 
din munca unor profesori și acti
viști, astfel -că ne întrebăm : nu ar fi 
oare cazul să se întreprindă acțiuni 
«oncrete in locul vorbelor ?....

Pcul IOVAN 
Ion GAVRILESCU )

PERIMETRUL VACANȚEI, 
UN PERIMETRU AL SPORTULUI!

Complexul „SPORT Șl SĂNĂTATE cîștigă teren
în fiecare luni, te

ren urile din Parcul Co
pilului sint rezervate 
cetățenilor de toate 
vîrstele amatori să-și 
treacă normele comple
xului ' „Sport și sănă
tate".

La începutul acestei 
săptămîni am vizitat 
frumoasa bază sportivă 
bucureșteană. dornici să 
vedem cum se desfășoa
ră în mod concret ac
țiunea. încă de la in
trare, impresia pe care 
ne-o facem este foarte 
bună. Ne întîmpină iui 
mare panou < u normele 
ib Catarii <■ 'a alegere 
ale complexnliv. . Pista 
d? atictbm si sectoa
rele de aruncări sint ri
guros marcate, ca la o 
mare întrecere interna
țională. Arbitri, i i tra- 
<1 Țicna’ul Iar echipa
ment alb, cu cronome
tra și rulete de măsu
rat, mese Mo juriului, 
toiul creează o ambian
ță plăcută, propice con
cursului. Comisia de 
organizare este condusă 
de tov. Nînaiae Cio-

ranu, prim vicepreșe
dinte al C.E.F.S. al Sec
torului 8, ajutat de in
structorul Dan Popescu 
ți cîțiva inimoși acti
viști voluntari.

Pe teren «e află un 
grup de tineri de la a-

subestimat posibilitățile, 
în schimb, la sprint și 
in alergarea de fond 
lucrurile nu sânt tot 
atît de simple. Va mai 
fi nevoie de repetări...

I-a sfîrșit toți pără
sesc voioși parcul, sa-

Acfiuni 
in Capitală

reușite
și in țară

Complexul cîștigă 
pojHfiaritalo și în alte 
părți alo țării. în jude
țul Argeș, do pildă, au 
fost distribuite aproape 
10 009 do brevete, Iar 
în județul Arad peste 
4 090. trecerea norme
lor făcîndu-se cu o bună 
ritmicitate Vești bune 
primim din județele Ti
miș. Bacău, Vaslui și 
altele.

3

sociația Grivlța'Roșie și 
cîțiva oameni mai în 
vîrstă de la Locomotiva 
MT.T.C. Se trec nor
mele. Pentru vînjașii 
băieți ai Griviței hare
murile la aruncarea 
mingii de oină, trac
țiunile î.n brațe și exer
cițiul de rezistentă în 
regim de viteză sînt o 
■jucărie. Ei reușesc <să le 
depășească in mod co
pios, vrînd — panda — 
să arate celor care au 
fixat cifrele că le-au

tisfăcuti nu numai de 1 
cele câteva norme tre
cute în brevet, dar. mai 
ales, de o după-amiază 
plăcută și reconfortan
tă petrecută în tovără
șia mișcării și a spor
tului.

Ne gîndeam, în acest 
context, că tinerii și ti
nerele dc Ia asociația 
sportivă ..Dacia", care 
nici de flata aceasta 
n-ati vânît la întîlnire, 
au avut numai de pier
dut.

So simte, însă, nevoia 
unei precizări. în multe 
lacuri se constată o 
grabă nejustificată pen
tru completare?, breve
telor, ncglijîndu-se unul 
din aspectele de bază 
ale acțiunii : acela al 
PREGĂTIRII prealabile 
a concurenților. Forța
rea ritmului în acest 
caz poale duca la efec
te contrarii scopului 
pentru care a fost ini
țiat complexul — atra
gerea unui marc număr 
fle oameni într-o acti
vitate sportivă continuă 
și sistematică.

V. Ch.

Ne aflăm in plină vacanță, una 
dintre perioadele cele mai pro
pice pentru excursii și drumeții, 
pentru activități sportive, pentru 
odihnă activă. Impulsionată de 
Hotărirea C.-C. al P.C.R. din 28 
februarie — 3 martie 1973, miș
carea sportivă și-a perfecționat 
și și-a lărgit considerabil formele 
de activitate. Reluînd inițiative 
mai vechi, dar în variante orga
nizatorice de dimensiuni sporite, 
și în această vară funcționează 
multiple tabere de pregătire spor
tivă, pe discipline și mult mai nu
meroase, zeci de tabere de odih
nă, pentru pionieri și școlari, tri
miși la munte sau la mare într-o 
pitorească și plăcută ambianță, ca 
să soarbă puteri fizice și sufle
tești, să guste o binemeritată o- 
dihnă.

Numai pe cuprinsul Brașovului 
funcționează 7 tabere permanen
te la Predeal, Pîrîul Rece, Ti
mișul de Sus, Budila, Bran, Zi- 
zin, Dîmbul Morii, în care peste 
10 000 de elevi și studenți vor 
veni — prima serie din cele 7 
este deja instalată — să se for
tifice, să se călească.

Am vizitat citeva în timpul 
pregătirilor preliminare, altele 
după recenta deschidere Peste tot 
era o activitate febrilă, forfotă, 
entuziasm estival. Cum era de 
presupus, peste tot drumețiile, ex
cursiile și activitățile sportive o- 
cupă un loc preponderent. Pio
nierii gălățeni — peste 400 pe se
rie — aflați la Bran, însoțiți de 
27 de cadre didactice, (din care 
trei de sport) fac cunoștință cu 
plaiurile brănene spre Măgura, 
spre Predeluț sau Piatra* Craiului,

Pionierii și uteciștii vîlceni, de la 
Școala nr. 5 din Km. Vîlcea, și de 
la liceele pedagogic și teoretic din 
același oraș, reuniți într-o struc
tură oarecum neomogenă, ca vîr
stă, rezistență și pregătire fizică, 
găsesc, totuși, soluții convenabile 
pentru drumeții în jurul tabere
lor, spre izvorul de ape minerale 
din Valea Popii sau Valea Morii 
și excursii mal depărtate spre în- 
torsura Buzăului. în taberele de 
la Predeal, Pîrîul Rece sau Timiș, 
după rodajele din Postăvarul, de 
la Cascadele Tamina sau Șapte 
Scări, se pregătește asaltul Buce- 
gilor. In răgazurile de refacere din 
tabere, programe, meciuri și cam
pionate interne de volei și tenis 
de masă — peste tot, de handbal 
și fotbal — în unele tabere —• 
completează orizontul sportiv de 
vacanță și dacă exercițiul fizic, 
mișcarea ocupă un loc principal, 
ele se completează armonios in 
programul cotidian, cu alte acti
vități culturale și pionierești. Sînt 
organizate seri de poezie, de mu
zică ușoară și populară, con
cursuri „Cine știe, cîștigă", șeză
tori și focuri de tabără. Taberele 
pulsează realmente de energie și 
vitalitate.

Vizitindu-le, încerci un regret : 
ai fi vrut să te întorci în copilă
rie, să te amesteci și să rămîi 
printre copiii voioși, zglobii, feri
ciți pe care îi găsisem în taberele 
de la munte.

Mihai BARĂ
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LIDERUL A REZISTAT ASALTULUI PI OiTȘIEMLOil

PLOIEȘTI, 19 (prin telefon)
Inchîeată cu un scor alb. care 

ar putea lăsa falsa impresie a 
unei „remize de saton*. partida 
dintre echipele situate la polii

■i Poci
M C-

M 16—6 Ine spcrol :
rET»OLUI : RâiTureoiw 8 —

Gnjber 8. Tudor ie 8, Mureșan 8, 
Popa 8 (min. 64 : Epanj 7) -
Dcbre 8. Cu Ida 8 - Ștefânescu 7 
(min. 68 : Pîrvu 6), Pisau 7, l$- 
trătescu 8, Zamfir 7.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : O- 
prea 8 — Negrilâ 9, Bâdin 8, Boe 
10, Berneanu 7 — Strîmbeanu 9, 
Deselnicu 9, Ivan 8 — Nițâ 7 
(min 56 : Bălan 6), Oblemenco 
7 (min. 85 : Bălăci), Țarălungă 8.

A arbitrat C. DINULESCU 
Io l'n<e A- Munnîch și 

T. Istrate (toți din București).
Cartonașe galbene : BĂLAN. 
Trofeul Petschovschi 
La tineret-rezerve : 0—4

teresat și resemnat, apărîndu-șl 
șansa — spre onoarea ei — cu 
multă dîrzenie si punînd în evi
dentă dificultate formația oaspe, 
mai ales în repriza secundă, cînd 
a dominat cu destulă autoritate si 
s-a aflat în cîteva rinduri foarte 
aproape de a deschide scorul, în 
deosebi in mia. 78. cînd Pîrvu 6-a 
împiedicat incredibil, la 6 m de 
poartă, ia mooearol premergător

Ia primele 45 de rrtirrtr.e, parti
da a fost ceva mat echilibrată, 
iasă pe fondul unu: joc de slabă 
calitate, des fragmentat din cauza 
faultur.lor ce abundau de o parte 
si de cealaltă parte.

După pauză, meciul a devenit 
mai interesant, dar și mai drama»

tic în același timp, dinamismul 
jocului a crescut, dar a sporit la 
maximum și tensiunea din teren, 
pe măsură ce din București ve
neau vești alarmante 
De altfel, craiovenii 
cut aici, la Ploiești, 
dent — întru totul 
situația lor — s-au 
ceastâ perioadă și 
defensivă, preocupați 
de a nu primi golul 

în final, ei și-au
ti te marile eforturi depuse 
deosebit de liniile de 
și mijlocași, in frunte cu Boc care, 
astăzi, a luptat exemplar pentru 
culorile echipei sale.

pentru lider, 
care au tă
un joc pru- 
expltoahil in 
retras in a- 

mai mult in 
cu precădere 
fatal, 
văzut râs pla

in mod 
fundași

Constantin FIRANESCU

8.
(0-0).

a fost 
„muchie 
Deși nu 

mai avea nimic de cîștigat sau 
de pierdut, echipa ptoieșteană a 
refuzat rolul unui partener dezin-

opuși ai clasamentului, 
extrem de disputată, pe 
de cuțit", cum se spune.

DINAMO 7(4).
F.C. ARGEȘ 0(0)

Așa cum s-a desfășurat jocul în 
primele 12 minute, nimeni n-ar fi 
îndrăznit să anticipeze această ca
tegorică 
mo vis te, 
oond al 
natului, 
au fost . 
prin Troi (de două ori) și Radu. 
Dobrin crease excelent aceste bu
ne situații. Dinamo pune insă 
rapid stăpînire pe joc, se mișal 
lejer în teren, variat, amenințînd

victOTie a echipei dina- 
de fapt un adevărat re- 
actualei ediții a campio- 
în min. 2, 6 și 8 oaspeții 
pe punctul de a înscrie

CU CONTURILE ÎNCHEIATE
F.C. CONSTANTA 2(1)
„U“ CLUJ 0(0)
CONSTANȚA, 19 (prin telefon)
Joc elegant, ca atunoi cînd par

tida este lipsită de „ascuțișul* 
mizei. Suita fazelor de fotbal cu
rat și spectaculos a debutat chiar 
în primul minut de joc, cînd în 
urma unui fault făcut de Anca, 
lateral, la marginea suprafeței de 
pedeapsă, Tănase a executat lovi
tura liberă și fundașul Nistor a 
trimis cu capul batonul, la seml- 
înălțime, în poartă, lîngă bară : 
1—0 pentru F.C. Constanța.

Prima acțiune periculoasă a stu-

denților : min. 8, cînd Mureșan a 
tîșnit dintre fundașii centrali ad- 
verși, dar, tatonat de Antonescu, 
a șutat de puțin pe lîngă poartă, 
în min. 15 acțiune spectaculoasă 
de pe o aripă pe aita, pe traiecto
ria Lică-Turcu-Tănase și ultimul 
șutează din voleu, dîndu-i prilejul 
lui Negru să se remarce, așa cum 
a mai făcut și în minutele 21 și 
24, cînd a fost nevoit să boxeze 
mingea în corner la șuturile pu
ternice ale lui Vigu și Tănase.

în min. 75 Mărculescu este ob- 
strucționat în careu, tot el execută 
lovitura liberă indirectă pină la 
Tănase și acesta trimite balonul în 
poartă printre jucătorii masați în 
suprafața de pedeapsă : 2—0 pen
tru F.C. Constanta, scor final.

Paul SLĂVESCU

Stadionul „1 Mai“ ; teren bun ; timp excelent ; spectatori, aproximativ 
7.000 Au marcat NISTOR (min. 1) și TANASE (min. 75), Raport de cornere : 
8-2. Raportul șuturilor la poartă : 18-18 (pe spațiul porții : 9-6).

F. C. CONSTANȚA ; Ștefânescu 8 — Ghirca 7 (min. 72 : Mustafa 6), Anta 
nescu 8, Bâlosu 8, Nistor 9 — Constantinescu 3, Vigu 7 — Tănase 9, Mărculescu 
8, Lîcă 6 (min. 59 : Moldovan 6), Turcu 7.

„U“ CLUJ : Negru 8 — Porațchi 7, Pexa 7 (min. 58 : Cîmpeanu 7), Matei 7, 
Ciocan 7 — Hurloi 6, Fanea 7 — Uifăleanu 6, Anca 8, Mureșan 8, Barbu 7.

A arbitrat A. BENTU la linie G. Popovici și G. Micloș (toți din
București).

Trofeul Petschovschi
La tineret-t ezerve : 2-1 (2-0).

9.

IA DISCREȚIA OASPEȚILOR...
P0UTIMIȘ0ARA 1(1)
U. T. ARAD 3(1)

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon)
Era de așteptat ca în ultima lor 

evoluție, studenții să se comporte 
la înălțime, să .răsplătească afec
țiunea publicului. Dar, cei care au 
«controlat întîlnirea au fost fotba
liștii arădeni. Aceștia, deși au ali
niat o formație improvizată și-au 
depășit net, la toate capitolele, 
partenerul de întrecere. Meciul a 
început în nota unei ușoare domi
nări a gazdelor dar în min. 3, 
după un reușit un-doi între Sima 
și Trandafilon (cu largul concurs 
al fundașului Arnăutu), ultimul 
scapă singur și înscrie plasat. Gaz
dele atacă cu toate forțele și în 
min. 16, Bojin, trimite, cu capul, 
în poartă, restabilind egalitatea. 
După gol, tot timișorenii păstrea
ză inițiativa. Dar înlocuirea nein
spirată a lui Dașcu, cu Pîrvu de
reglează întregul sistem ofensiv al 
studenților. Pină la pauză, și în 
continuare U.T.A. joacă de parcă 
ar fi achsă, Arnăutu și Păltinișan 
gafează deseori și în min. 69, 
Trandafilon, primind o pasă de 40 
de metri de la Domide. țîșnește 
spre poartă, îl driblează pe Jivan 
si înscrie făișă dificultate. Abia

Stadionul „1 Mai” ; teren foar
te bun ; timp noros ; spectatori, 
aproximativ 25.000. Au marcat : 
TRANDAFILON (min. 3 și 69), 
LEAC (min. 71), respectiv, BOJIN 
(min. 16). Raport de cornere : 
9-3. Raportul șuturilor la poarta: 
15—13 (pe spațiul porții : 5—7).

,,POLI“ : Jivan 6 — Mioc 7, 
Pâltinișan 5, Arnăutu 5, Maier 6
— Surdan 7, Mehedințu 6, Lața 5 
(mir». 46 : Floareș 5) — Dașcu 7 
(min. 33 : Pîrvu 5), Bojin 6, Co- 
valcic 5.

U.T.A. :
7, Kukla 8, Pojoni 8, Popovici 8
— Axente 8, Purima 7 (min. 87 i 
Bitea), Domide 8 — Muntecnu 6 
(min. 69 : Leac 8), Trandafilon 8, 
Sima 7.

A arbitrat C. PETREA 
la linie Al. Pîrvu și M. Haimo 
viei (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10. 
La tineret-rezerve : 0-0.

lorgulescu 9 — Bîrău

introdus în teren (min. 71), tînă- 
rul Leac pune pentru prima oară 
piciorul pe minge, driblează dez
involt tot ce întîlnește în cale și, 
cu un șut sec, face ca tabela 
de marcaj să arate 3—1 în favoa
rea oaspeților. Meciul era jucat, 
studenții care, probabil, s-au me
najat, pentru finala „Cupei Româ
niei", păreau resemnați.

Gheorghe NERTEA

REȘIȚA, 19 (prin telefon)
, Victorie scontată a gazdelor, a- 
sigurată însă abia în ultima parte 
a întîlnirii, ca urmare a unor pe
rioade mai îndelungate de domi
nare a elevilor antrenorului Rein
hardt. Disputa ă fost, în general, 
aspră, mai ales în repriza secundă, 
cînd unii jucători, din ambele 
echipe, au apelat la mijloace ne
regulamentare și, astfel, nivelul 
tehnic al jocului a scăzut. începu
tul întîlnirii a fost insă plăcut, 
s-au construit faze frumoase și. 
in min. 4. oaspeții au deschis sco
rul prin Boloni. care a transfor
mat o lovitură liberă de la apr»-

v 18 m. In continuare CLS.M.
a preluat, insă, inițiativa și. pină 
la pauză, și-a fructificat superio
ritatea teritorială prin Pușcaș 
(min. 17). și Bora (min. 35).

în repriza secundă, disputa a 
fost mai aspră, cu intrări dure și, 
în asemenea condiții, arbitrul a 
apelat de două ori la cartonașul 
roșu, sancttonînd intrările 
lui Florea (min. 67) și 
(min. 76). Și în această 
mociului formația gazdă

xir

Stadionul Valea Domanului ; 
teren bun ; timp frumos ; spec
tatori, aproximativ 10 000. Au mar
cat PUȘCAȘ (min. 17), BORA 
(min. 35), ATODIRESEI (min. 73 
și 82), respectiv BOLONI (min. 4). 
Raport de cornere : 8-4. Raportul 
șuturilor la poarta : 15-11 (pe
spațiul porții : 8—6).

C.S.M. : Constantin 8 — Red- 
nic 8, Gecrgevici 7, Ologeanu 6, 
Filipescu 7 — Pușcaș 6 (min. 54 : 
Nestorovici 7), Bora 8 — Atodi- 
resei 9, Voinea 9, Doru Popescu 
7 (min. 57 : Căprioru 7), Florea 
4.

A.S.A. : Nagel 7 - Gligore 
Kiss 6, Ispîr 6, Czako 7 
Ncghi 6. Boloni 8 — Fazekaș 
Mureșan 7, Pislaru 6, Hajnal

A orbitrot K GHEM1GEAN 
■ir+lrlr'*. la linie C. Mănușă ride 
și Șt- Lazăr (toți din București).

Cartonașe galbene : DORU
FO°ESCU, CĂPRIORU, FlUPESCU, 
PUȘCAȘ, NAGHI.

Cartonașe roșii : FLOREA, GLL 
GORE

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 0-1 (0-0).

C.F.R, CLUJ 
JIUL ■

4,

7.
8.

PUTEA FI...
serios poarta apărată de Stan. A- 
părarea argeșeană este xtrem de 
fragilă, încearcă să joace la ofsaid, 
fără sorți de izbîndă și în min. 
21 la „un-doi“-ul dintre Dumitra
che și Dudu Georgescu, ultimul 
driblează și pe portarul Stan și 
deschide seria următoarelor 6 go
luri realizate astfel : min. 3S, Ne-

dure ale
Gligore 

parte a 
a avut

inițiativa, a dominat mai mult 
timp, a construit faze frumoase 
ofensive, două dintre ele fiind fi
nalizate de extrema dreaptă Ato- 
diresei (min. 73 și 82). Oaspeții au 
încercat să riposteze printr-un joc 
pe contraatac, însă, Mureșan, 
Naghi, Fazekas n-au putut să trea
că de apărarea bine organizată a 
reșițenitor.

înainte : min. „un-doi“ Radu
Nunweiller-Dumitrache, ultimul șu
tează sec în plasă ; min. 70 : Radu 
Nunweiller execută o lovitură li
beră indirectă de la 16 m, trimite 
lateral la Dumitrache și acesta în
scrie peste zid.

Două cuvinte despre F.C. Ar
geș : a fost la un pas de cea mai

Stadionul Dinamo : teren foarte bun .
8 000. Au marcat D. GEORGESCU (min. 21, 44 , ,. _ . , ..... .__
MITRACHE (min. 37, 66, 70). Raport de cornere : 6—2. Raportul șuturilor Ia 
poarta : 24—10 (pe spațiul porții : 11—3).

DINAMO : Constantinescu 7 - Cheran 8, 
leanu 7 — Dinu 7, Custov 7 — Moldovan 8, 
Nunweiller 7 (min. 87 : Lucescu).

F. C. ARGEȘ : Stan 4 (min. 41: Ariciu 5) _
4, Ivan 4 — Prepurgel 4, M. Popescu 5 — Troi 5, Radu 5, Dobrin 6, Jercan 4 
(min. 66 : Burcea 6).

A arbitrat M. ROTARU (lași) la linie
N. Moroianu (Ploiești).

Cartonase galbene : IVAN.
Trofeul Petschovschi : 10.

La tineret-rezerve : 2-0 (1-0).

delcu luftează. Custov reia de la 
20 m în plasă : min. 37. Deleanu 
îl lansează pe Dumitrache. acesta 
îl driblează pe Stan și 3—0 : min. 
44 : Cheran centrează. Dudu Geor
gescu înscrie cu capul ; min. 50 : 
Moldovan centrează, același Dudu 
Georgescu repetă figura de mai

; timp frumos ; spectatori, aproximativ 
și 50). CUSTOV (min. 36). DU-

Sâtmâreanu II 7, Dobrâu 7, Da- 
D. Georgescu 9, Dumitrache 9. R.

— Pigulea 4, Mustâțea 5, Nedelcu

Z. Szecsey (Tg. Mureș) și

înfringere din activitatea 
să. exagerăm, putea fi 

și Dudu 
exacți

rușinoasă
sa. Fără
12—0, dacă Dumitrache 
Georgescu ar fi fost mai 
la poartă. Lamentabil jocul piteș- 
tenilor, exceptind primele 12 mi
nute.

Ste'ian TRANDAFIRESCU

DECONECTARE TOTALĂ
STEAUA 5(3)
S C. BACĂU 2(2)

păzită de 
trei cvasi- 
inșuficient

Pompiliu VINTILĂ

CLUJ, 19 (prin telefo
A fost foarte multă 

Dealul Gruia din Cluj! 
de oameni pe dealuri, 
case, toți dorind un 
care ar fi menținut C, 
prima divizie. Prin pri 
cedentelor. victoria gaze 
facilă. Dar existau pri 
și chiar la Iași speran 
„minune" comisă de Jii 
putut însă intimpla n 
calculul teoretic, penti 
fapt că Jiul nu a ere: 
ceva. Și jocul său șter 
dul mai mult la fim 
României", de duminic 
tea rămine neexploatat 
clujeană, care a muncit 
tru victorie. Primul gi 
printr-un șut frumos, 
lung, sus spre vinele 
de Țegean in min. 30 
Adam va rata peste șa 
majorarea scorului. Di 
insă. feroviarii se 
ușor., în special dator 
mari greșeli ale apără 
troșeneni. In minu:ul 
sare la cap, Stoeker v 
zolve faza, dar trimit 
capul, cu boltă, in 
poartă: 2—0. Nu râmi 
nici portarul I. Gabri 
șase minute el nu e a

SALVARE'
POLI IAȘI 1(0)
RAPID 0(0)

IAȘI, 19 (prin telefon).
Meci de mare miză în Copou, 

de angajament total, jucat cu 
„cuțițul la os" cu trac din par
tea tuturor jucătorilor, cu nervii 
încordați la maximum. Pentru a 
rămîne în prima 
Politehnica avea 
voie de victorie, 
rul. și atu-urile 
echipei antrenată 
erau forma bună 
ultimele etape de campionat și, 
îndeosebi, terenul propriu pe ca
re s-a disputat partida. La rin- 
dul lor. pentru a-si atinge obiec
tivul propus — exact același, 
adică supraviețuirea în Divizia 
A — feroviarilor le era suficient 
și un rezultat de egalitate. Pe 
un 0—0 a mizat totul echipa 
bucureșteană, ea începînd meciul

divizie a 
neapărat 
indiferent 

principale 
de Ilie 
manifestată în

tării, 
ne- 

sco- 
ale 

Oanâ

IN ULT1
cu un Răducanu care 
să apere ca in zilele 1 
rie, cu Angelescu libei 
— un jucător cu ma 
ență competițională — 
apărării pentru a-1 i 
Incze și cu c linie d 
alcătuită din Marin St< 
Bartales și Petreanu. 
doar Neagu, dar un 
ambițios ca oricînd, < 
lupte pînă la epuizar 
orice balon. Tactica 
apărare cu orice preț, 
gata să aducă echipei 
mult doritul punct, ci 
mult cu cît, deși au <

Stadion „23 August" : 
motiv 20.000. A marcat 
portul șuturilor la poarte

„POLI" : Costoș 7 - S 
Simionoș 0 — Incze 7. 
(min. 52 Andreescu 6).

RAPID : Râducanu 6 
lescu 7, Savu 7, Marin 
Nâsturescu 5).

A arbitrat C. GHIȚĂ
S Drâgulici (Drobeta T 

Cartonașe galbene : K 
Trofeul Petschovschi : 
La tineret-rezerve : 1-i

Meci lejer, „de vacantă", în 
care Steaua a etalat, pe alocuri, 
valoarea individuală știută a 
componenților ei, iar S, C. Bacău, 
fără credință în vreo șansă iz- 
vorîtă din jocul rezultatelor, ad- 
mițînd că nu poate fi superioară 
partenerei, s-a străduit, totuși să 
dea o replică elegantă. „Dirijorii" 
celor două echipe deconectate s-au 
numit Dumitru și Dembrcvschi. 
Favorizat și de o opoziție slă
buță, primul a făcut cam ce a 
vrut pe teren, jjermițîndu-și cea 
mai mare parte de timp să joace 
avansat, în postura de atacant

central, intr-o zonă 
Velicu înconjurat de 
necunoscuți. Rodajul 
al „noii" echipe băcăuane a faci
litat misiunea ofensivă a gazde
lor, cinci goluri estetice perforînd 
poarta lui Ursache. (Menționăm 

de Dumitru, 
a driblat doi 
portarul dintre 

intra nestinghe- 
picior în ' poar-

acela marcat 
min. 14. cînd 

scos 
a 
la

că o jumătate de 
au rezistat onorabil,

pe 
în 
adversari, a 
buturi, pentru
rit cu mingea 
tă!).

Trebuie spus 
oră. oaspeții
egalind situația, cu concursul lui 
Smarandacbe și Sameș, surprin
zător de nesiguri. Repriza a doua 
însă, pe fondul unui joc echili
brat doar în cîmp. Steaua și-a 
rotunjit avansul consecință logieă 
a unui duel între o echipă ex-

Stadionul 
bun ; timp 
aproximativ 
PANTEA (min. 
TRU (min. 14 T. . .................... ....
(min. 72), PANA (min. 7), DEM- 
BROVSCHl (min. 30). Raport de 
cornere : 9—2. Raportul șuturilor 
la poarta : 21-11 (pe spațiul
porții : 14—7),

STEAUA : lordache 8 — Sât
mâreanu 7, Smarandache 6, Sa
meș 6, N. Ionescu 7 — Dumitru 
9, Dumitriu IV 7 — Pantea 7, Râ- 
duconu 7, (min. 70 : Gh. Radu 
7), Nâstase 7 (min. 33 : Tâtaru 
7), Ion Ion 7.

S. C. BACĂU : Ursache 6 - 
Pruteanu 6, Cârpuci 
Elisei 5 (min. 46 : 
Hrițcu 7, Duțan 7, 
Dembrovschi 8, Pana

A arbitrat N.
■AA-’AA'*. la linie M. Moraru și 
I. Chiriță (toți din Ploiești).

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-rezerve : 1—1 (0—0).

„Steaua" ; teren 
frumos ; spectatori, 
3 000. Au marcat : 

2 și 32), DUMI- 
și 71). TATARU

5, Velicu 6,
Botez 6) —

Șoșu 6 —
6, Bâluță 6.

CURSÂRU

perimentată și alta cu atîtea nu
me fără rezonanță.

Ion CUPEN

STEAGUL ROȘU 1(0)
SP. STUDENȚESC 1(0)

BRAȘOV, 19 (prin telefon)
Surprinzător de puțini spectatori 

la o întîlnire foarte importantă, in 
care echipa locală avea de apărat 
medaliile de bronz, cîștigate cu tru
da a 33 de etape. în prima parte a 
întîlnirii, brașovenii au acționat 
crispat, fără vigoare în atac și ne
siguri în apărare. în aceste condiții 
și riposta oaspeților — eliberați de 
grijile propriu-zise ale competiției 
— a fost destul de consistență, a- 
ceștia evoluînd cu dezinvoltură și 
calm, lucru care le-a permis să se 
apropie de cîteva ori periculos de 
poarta lui Purcaru, așa cum s-a în- 
timplat în min. 4, 5 și 22, cînd șutu
rile lui Chihaia, O. Ionescu și M. 
Sandu nu și-au atins de puțin ținta. 
Pe fondul jocului șters din prima 
repriză, gazdele înscriu, totuși, un 
gol (min. 17) anulat însă de arbi
trul partidei pentru poziția de ofsaid 
a lui Pescaru.

REMIZĂ ECHITABILĂ
Mai animată ceva în partea a 

doua a întîlnirii, întrecerea este 
controlată mai mult de formația 
brașoveană, care în min. 69 reușeș
te să deschiră scorul prin Papuc. 
Studenții bucureșteni nu se împacă 
cu postura de învinși și reacționează

prompt, supunînd poarta lui Pur
caru unui scurt asediu, la capătul 
căruia în min. 79 Leșeanu, pătruns 
singur în careu, se descurcă cu 
ușurință intr-un buchet de apărători 
și înscrie plasat.

Mihai IONESCU

Stadionul Tineretului : teren bun ;
7 000. Au marcat PAPUC (min. 69) și _ „
8-7. Raportul șuturilor la poartă : 10-18'(pe spațiul porții : 3-6). '

STEAGUL ROȘU : Purcaru 7 - Hirlab 7. Jenei 8, Olteanu 7, Anghelini 7 - 
Pescaru 7, Cadar 8, Ghergheli 7 (min. 80: Rusu) - Papuc 7, Șerbânoiu 8 
(min. 80 : Naghi), Gyorfi 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 8 - Tânâsescu 7, Cazan 7, Mândoiu 8, Gri- 
gore 7 - Cassai 7,. O. Ionescu 8 - Leșeanu 7, Chihaia 7 (min. 85 : lorga), M. 
Sandu 7 (min. 76 : Grosu). I. Constantin 7.

A arbitrat I. CHfUBAR (Pitești) la linie V. Topan (Cluj) și N. Stoi-
culescu (Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : FEȘCARU.
Trofeul Petschovschi : 7/
La tineret-rezerve : 2-^, (1—0).

timp frumos : spectatori, aproximativ 
LEȘEANU (min. 79). Raport de cornere :

sistent, jucătorii ieșeni 
șit în primele 50 de ir 
un șut mai periculos 
lui Răducanu. A exist: 
moment psihologic — 
credibilă a lui Neagu 
Poate că mareînd în 
totul s-ar fi sfîrșit p< 
din Copou. Dar Politeți 
venit cu o vigoare d 
în atac și a fost la 
a marc.y în minutele 6i 
In min. 78 însă, mai

A Vil a EDIȚII
ASII

Așa cum s-a mai an 
pînd de duminică 23 
noastră va găzdui jccur 
a Vil-a ediții a Cupei E 
zervată echipelor de 
participă formațiile AII 
gariei, Greciei, Iugo>la\ 
și României. Ediția preț 
putată anul trecut in 
dat cîștig de cauză fo: 
gazdă. La acea pârtiei 
zentativa de tineret a B 
putut depăși faza iocur 
nare, pierzînd ambele 
putate în seria I (1—3 
via și 0—1 cu Grecia). t 
datele mai import ar :e 
ției anului 1973. iubitoi 
din țara noastră așteaj 
interes desfășurarea noi

Iată acum cîteva info: 
tea startului. Compane 
este următoarea : 1. Bu 
slavia. România ; 2. Alb 
Turcia. Prima delegate 
aceea a Albaniei, az: ui 
vină fotbaliștii bulgari, 
turci. întrucît reprezeri 
ciei intră în comperi.ie 
ea și-a anunțat sosirea 
minică dimineață.

Lotul României isi c< 
gătirile sub conducerea 
Cornel Drăgușin. tir.eri 
cători fiind deciși sâ ar 
tă toate resursele in v 
ririi titlului — pentru 
în istoria acestor «i 
români vor intîlni ma:



RIE SCONTATA ECHIPELE EUROPENE DOMINĂ

Ion) 
f lume
EI Ciorchine 
I în pomi, pe 
I singur gol 
p.F.R.-ul în 
l-isma ante- 
Idelor părea 
Lin Ciulești 
Ințe într-o 
Siul. Nu s-a 
Inimic peste 
Itru simplul 
lezut în așa 
prs, cu gin- 
pala „Cupei 
Icâ, nu pu- 
Lt de echipa 
ft mult pen- 
gol a venit 
i, pe colțul 
Ou, executat 
p. după care 
șapte minute 
După pauză, 
I distanțează 
prită unor 
ătorilor pe- 

l 75 Adam, 
vrea să

lite tot cu 
porpria-i 

nine „dator" 
țriel; peste 
atent la de-

în

re

MA
r- promisese 
! lui de glo- 
>ero, cu Pop 
nare experi- 
— pe stingă 

stopa pe 
de mijlocași 

Stei ian, Savu, 
l în

Neagu mai 
dispus

are pentru 
aceasta, de 

eț, era gata- 
i bucureștene 
cu atît mai 
dominat in-

atac,

să

gajare, Adam vine din spate, îi 
suflă mingea din față și înscrie 
calm: 3—0. Alarmată de o pers
pectivă deloc roză, echipa mine
rilor, are o scurtă criză de am
biție, și iese, în sfîrșit, la atac. 
Dar nu reușește de cit un singur 
gol prin... fundașul

TURNEUL FINAL AL WELTMEISTERSCHAFT-ULUI

această 
tot eu 
de H6-

Nitu.

C.F.R. :

(R. A 
R.F.G.

teren foarte 
; spectatori, 

Au marcat 
, STOCKER

20.000.
30),

Stadionul C.F.R. ; 
bun ; timp excelent 
aproximativ 
TEGEAN (min. 
(min. 75, autogol), ĂDAM (min. 
81), respectiv NIȚU (min. 86), Ra
port de cornere : 6-1. Raportul 
șuturilor la poarta : 19-7 (pe
spațiul porții : 6—3).

C.F.R. : Moldovan 7 - Lupu 7. 
Dragomir 7, Szoke7, Roman 7 — 
M. Bretan 7, L. Mihai 6 (țnin. 
46 : Boca 6), Vișan 7 (mîn. 74 î 
Moga 6) — Țegean 8, Adam 8. 
Petrescu 8.

JIUL : I, Gabriel 4 — Nițu 8, 
Tonca 8, Stocker 5, Dodu 6 — 
Al. Naghi 6, Mîndruț 5, Li bard» 
6 — Suciu 5, Roznai 5, G. Stan 
6 (min. 58 : Enache 6).
A arbitrat GH. LIMONA +++*,, 

la linie C. Ni cu! eseu și Fr. Co 
ioși, toți din București.

Trofeul Petschovschi : 1Q. 
La tineret-rezerve : 0—0.

Și așa finalista „Cupei Româ
niei'* rămîne prin jocul rezultate
lor, în prima scenă. Ce s-ar fi 
întîmplat însă dacă ea ar fi avut 
un golaveraj negativ din startul 
acestei partide?!...

Mircea M. IONESCU

INSTANȚA
a lui Pop care, de la aproxima
tiv 35 de metri, a trimis mingea 
în corner. La executarea lovitu
rii de colț, Simionaș s-a înălțat 
spectaculos (Răducanu a ieșit ne
inspirat din poartă) și a marcat 
„golul vieții" sale, așa cum afir
ma la sfîrșitul partidei. Inutile 
au fost în continuare eforturile 
bucureștenilor care, iată, retro
gradează din prima Divizie după 
aproape două decenii de activi
tate neîntreruptă.

După minutul 90. spre vestiare, 
l-am văzut pe Răducanu plîngînd, 
ea și pe Iordan, Savu. Neagu și 
ceilalți jucători bucureșteni.

Aseară tirziu s-au încheiat și parti
dele din al doilea tur al grupelor pre
liminare din turneul final. Una clin 
concluziile care se desprind este aceea 
că echipele din vechiul continent au 
cîștigat pînă acum bătălia cu cele 
sud-americane. Desigur, nu este ex
clus ca unele dintre ele — și ne Qiti- 
dim in special la Brazilia — să se 
califice, dar marile surprize — ca 
rezultate și comportare — au venit 
din partea europenelor R.D.G., Bul
garia și mai ales Polonia.

Iată cîteva amănunte din meciurile 
disputate marți și miercuri :

R.F. GERMANIA-AUSTRALIA 
3-0 (2 — 0)

HAMBURG. Scorul este deschis în 
min. 12 de Overath care profită de o 
degajare imprecisă a apărării aus
traliene. în min. 35 Vogts face o 
cursă pe dreapta, centrează la Hot
ness, acesta prelungește balonul lui 
Cullmann care, cu capul, trimite în 
plasă. în repriza a doua Muller îns
crie primul său gol din 
fază finală reluînd balonul, 
capul, la un corner executat 
ness.

Arbitrul Mostaf» Kamel 
Egipt) a condus echipele ; 
Maier — Vogts, Beckenbauer, Schwar- 
tzenbeck, Breitner, lioness, Cull
man, Overath, Grabowski, Miiller, 
Heynckes. AUSTRALIA: Reilly — 
Utjesenovici, Cap, Schaffer, Curran, 
Ricards, Rooney, McKay, Camnbell, 
Buljevici. Alston.

IUGOSLAVIA-ZAIR
9-0 (6-0)

GELSENKIRCHEN. Joe fără istoric. 
Din min. 20 echipa Zair a rămas în 
10 jucători in urma eliminării de 
pe teren a Iui Ndaie. Au marcat: 
Bajevici (3). Petkovici, Oblak, Surjak. 
Geaîei, Katalinski, Boghicevici.

Omar Delgado (Columbia) a ar
bitrat echipele : IUGOSLAVIA Mă
riei — BisIJan, Katalinski, Boghice
vici, Hagiabdici, Acimovici, Oblak, 
Surjak, Petkovici, Bajevici, Geaici, 
ZAIR : Kazadi (Tubilandu) — Mwepu, 
Mukombo, Buhanga, Lobilo, Kilasu. 
Ndaie, Mana, Kembo, Kidumu, Ka- 
koko (Mayanga).

Iată gestul deznădejdii scoțianului Bremner după prima din cele două mari ocazii ratate de el 
meciul Brazilia — Scoția (0-—0) : mingea i-a venit foarte bine de pe dreapta, s-a strecurat printre 
picioarele sud-americanilor Rivelino și Piazza (ambii în fotografie) și a ajuns la Bremner care, de ia 
1—2 m de poartă a trimis-o în bară, de unde a ieșit în aut! Este explicabil interesul cu care privește 
Leao drumul balonului...

in

Telefoto : A.P.-AGERPRES

bun ,* timp excelent ; spectatori aproxi-* ; teren foarte I . . ________  . ,_______ ____
ot SIM1ONAȘ (min. 78). Raport de cornere : 15-5. Ra- 
Brtă : 17—6 (pe spațiul porții : 5—2).

- Sofian 8, Toaca 7. Stoicescu 7, Micloș 7 — Romilă II 7, 
7. Lupulescu 7, Marica 7 (min. 80 Romilă I), Ailoale 6

BRAZILIA — SCOȚIA
0-0

Frankfurt pe main, campioana 
LumH a dominat in prima repriză 
cînd a avut mal multe ocazii de a 
deschide scorul, dar în min. 14 Lei
vinha a șutat în bară, iar cîteva mi
nute mai tirziu, fundașul scoțian

McGrain a scos de pe linia porții ba
lonul expediat de Jairzinho. După 
pauză, inițiativa a aparținut mal mult 
scoțienilor care au ratat, mai ales 
prin Bremner și Lorimer, cîteva mari 
ocazii de gol.

A arbitrat Arie van Gemert (Olan
da). BRAZILIA : Leao — Nelinho, 
Luis Pereira. Marinho I, Marlnho II. 
Piazza, Rivelino, Paulo Cesar 1, Jalr- 
zinho, Mlradinha (Paulo Cesar II)» 
Leivinha. SCOTIA : Harvey 
dine, McGrain, Holton, 
Bremner, Hay, Dalglisn, 
Jordan. Lorimer.

— Jar- 
Buchan. 
Morgan.

R. D. GER AANA— CHILE
1-1 (0-0)

BERLINUL OCCIDENTAL.
ția R.D.G. a deschis scorul în

Form a- 
min. 55

6 — Iordan 
pn Stelian 7

7, Grigoraș 8, FI. Marin 
— Petreanu 7, Neagu 9,

8, Pop 8 — Ange- 
Bartales 6 (mîn. 63

CALEIDOSCOP CM

(Brașov) la linie Gr.
: Tr. Severin).

MARICA, NEAGU.
i : 9.
1-2 (1-1).

Birsan (Galați) și

prin golul marcat de Hoffmann, iar 
chilienii au egalat în min. 63 prin 
Ahumada, Meci interesant, viu dis
putat.

Arbitrul Aurelio Angonese (Italia) 
a condus formațiile : R. D. GER
MANA: Croy — Bransch, Weise, 
Streich, Waetzlich, Sparwasser, Vogel 
(P. Ducke), Irmscher. Kische, Seguin 
(Kreische), Hoffmann. CHILE: Va
llejos — Garcia, Quintano. Figueroa, 
Arias, Valdes (Yavar), Paez, Reinoso, 
Socias (Farias), Ahumada, Veliz.

ARGENTINA - ITALIA
1-1 (1-1)

STUTTGART, sud-americanii și-au 
disputat cu ardoare ultima șansă, dar 
după ce Houseman a deschis scorul 
(min. 18), un alt argentinian, Perfu- 
mo, a egalat pentru Italieni printr-un 
autogol (min. 34) !

URUGUAY BULGARIA
POLONIA - HAITI

7-0 (5-0)
MVNCHEN. Au marcat : Szarmac‘1 

(3), Lato (2), Deyna și Gorgon.

bni n-au reu- 
minute decît 

os la poarta 
istat apoi un 
k ratarea in- 
gu (min. 58). 
p acel minut 

pe stadionul 
tehnica a re

de nebănuit 
a un pas de 
j 62, 64 și 7%. 
pare greșeală

nu le-au 
însă durerea și i-au șica- 
ieșirea de pe stadion, 
pentru că echipa 
una din formațiile 
din fotbalul nostru, 

corect șansele în < 
î urma căruia una 

să

Cițiva spectatori ieșeni 
înțeles i 
nat la
Păcat.
Grand, 
tradiție 
apărat i 
meci în 
cele două echipe trebuia 
trogradeze.

din 
de 

și-a 
acest 

din 
l re-

Laurențiu DUMITRESCU

If A CUPEI BALCANICE (tineret),
TEPTATA CU INTERES

• Ca cete mai multe dinue reprezen
tativele prezente la Cupa lumii. Suedia 
a venit, ta Monchengladbach cu bucâtar 
propriu. Pe nume Peter Olander, un res
taurator din Norrkoping. Desertul prefe
rat de oaspeții săi este banana la fla
căra. „Ca zahăr, fi nu cu... coniac", o 
precizat et.

Schon a fost întrebat : „Ce se va 
întimpta dacă nu veți ciștiga Weltmei- 
sterschott?" Răspunsul său „Mă bazez 
pe faptul că ta noi in țară nu există... 
pedeapsa cu moartea I"

Mică lovitură. Dar nu chiar de 
teatru. Faptele s-au petrecut pe aero
portul Tempelhof : Hermann Goesmann, 
președintele federației vest-germane de 
fotbal a fost victima unui furt. Un abil 
..amator** de mici lovituri și-a însușit 
valiza acestuia care conținea, Drintre 
altele, toate invitațiile pentru oficialități 
la meciurile turneului final. Desigur, în 
graba, trebuie tipărite altele.

A Hia Petkovici, aripa dreaptă a e- 
chipei iugoslave, este tatăl unui băiat 
care a primit numele Dușan. Fericitul 
eveniment a survenit cu puține ore înain
tea meciului Brazilia — iugoslavia și nu
mai ciad a revenit în hotel, de la meci, 
a aflat Petkovici noutatea.
• Arbitrul olandez van Gemert lansea

ză o nouă modă pentru cavalerii fluie
rului ? La partida Brazilia — Suedia, dis
putată marți, el a apărut costumat în 
roșu. Și asta pentru a se deosebi de 
scoțieni» echipați într-un bleumarin foarte 
închis, aproape de negru.

• Primul caz de doping 
toria campionatului mondial 
bal a fost înregistrat la actuala e- 
diție, cu prilejul meciului dintre Ita
lia și Haiti. Controlul antidoping, 
efecuat după desfășurarea partidei, 
a dus la concluzia folosirii unui 
medicament stimulator (phenylmetra- 
zin) de către jucătorul haitian Jean 
Joseph. Comitetul de organizare, 
luînd act de recomandarea Comi
siei medicale, l-a exclus din cam
pionat pe jucătorul în cauză.

• în echipa Italiei au apărut di
sensiuni : jucătorul Chinaglia, ne
mulțumit că a fost înlocuit de A- 
nastasi (în meciul cu Haiti), a afir
mat că formația italiană este in
fluențată de „o mafie". Sînt posi
bile măsuri disciplinare împotriva 
lui Chinaglia.

e Johann 
de joc al echipei 
dintre cei 
lume, este 
De altfel, < 
cis ca, L. 
doi portari 
Schrijvers, .. 
buturile olandeze să fie apărate de 
Cruyff. Să amintim și faptul că un 
alt celebru atacant central, este 
vorba de Gerd Muller, a fost numit 
al treilea 
R. F.
antrenîndu-se

din is- 
de fot-

i Cruyff, conducătorul 
“ \---i olandeze, unul 

mâi buni atacanți din 
și un excelent portar. 

, antrenorul Michels, a de- 
în cazul extrem, cînd cei 

titulari, Jongbloed și 
ar deveni indisponibili,

portar al reprezentativei 
Germania. Muller este văzut 

zilnic, în poartă...

HANOVRA. Prima repriză a apar
ținut uruguayenilor care, mai ales 
între min. 35—45, au ratat mari oca
zii de gol. După pauză este rîndul 
bulgarilor să aibă inițiativa. Ei în
scriu prin Bonev (min. 75). Golul e- 
galizator a căzut cu două minute îna
inte de final. Autor : fundașul Pa- 
voni.

OLANDA — SUEDIA
0-0

DORTMUND. De data asta, forma
ția antrenată de R. Michels a decep
ționat. Suedezii au ratat mari ocazii 
în min. 22 (Sandberg) și 48 (Larsson).

Pe primele locuri : R.F.G. (gr. 1), 
Iugoslavia (gr. 2), Olanda (gr. 3). Po
lonia (gr. 4).

Șl TOTUȘI, SCOȚIENII ClNTĂ ■ ■ ■

I anunțat, înce- 
I 23 iunie, țara 
fceurile celei de 
kei Balcamice re- 

tineret. la care 
k Albaniei, Bul- 
Islaviei, Turciei 
Fprecedentă, dis- 
I in Bulgaria, a 
I formației țării 
krticipare repre
ss României n-a 
bcurilor prelimi- 
eie întîlnîri dis- 
[1—3 cu Iugosla- 
b). Acestea fiind 
kte ale com pe ti- 
bitorii fotbalului 
p: captă cu vădit 
I noii ediții.
informații înain- 
bonența seriilor 

Bulgaria, Iugo- 
I Albania, Grecia, 
gație sosită este 
-urmînd să mai 
fari, iugoslavi și 
rezentativa Gre
ii ;ție abia marți, 
5irea pentru du-

pe stadionul Dinamo, de la ora 
17,30, formația Iugoslaviei, iar vineri 
28 iulie, pe aceeași arenă și la ace
eași oră, reprezentativele Bulgariei.

Primele meciuri vor avea loc du
minică de la ora 11 pe stadioanele 
din Pitești (Bulgaria—Iugoslavia) și 
Tîrgoviște 
rile pentru 
competiției se vor disputa duminică, 
30 iunie, în Capitală, pe stadionul 
Dinamo.

(Albania—TurcLa). Jocu- 
locurile 3—4 și finala

CONFERINȚA DE PRESA
Reîntors Ia Rio de Janeiro, după 

alegerea sa ca președinte al F.I.F.A., 
Joao Havelange a ținut o confe
rință de presă în cadrul căreia a 
declarat eă va pune în aplicare re
formele necesare dezvoltării fotba
lului pentru ca acest sport să de
vină o punte de unire între toate 
continentele. J. Havelange s-a pro
nunțat în favoarea primirii R. ~ 
Chineze ca membră a F.I.F.A.

Președintele F.I.F.A. va vizita. în 
cursul acestei luni. Argentina, gaz-

A LUI J. HAVELANGE
final din anul 1978,

p.

da turneului -----
pentru a examina, Împreună cu fo
rul argentinian, planul de pregătire 
a competiției.

In altă ordine de idei, J. Have- 
lange și-a exprimat dorința ca noul 
trofeu al campionatului mondial să 
poarte numele de „Cupa Stanley 
Rous“. Este posibil, ca noul preșe
dinte al F.I.F.A. să revină după 1 
iulie în R. F. Germania, 'pentru a 
asista la ultimele întîlnîri ale cam
pionatului mondial.

ȘTIRI • REZULTATE
RESTANȚA IN DIVIZIA B

n continuă pre- 
E-rea antrenorului 
merii noștri ju- 
& arunce în lup
in vederea cuce- 
ntru prima dată 
jocuri. Fotbaliștii 
marți, 25 iunie,

Ieri, la Satu Mare. Olimpia — 
Victoria Carei 6—0 (2—0), res
tanță din etapa a 32-a. Au mar- 
cat: Bathori II (min. 2 și 72), 
Toth (min. 40 și 47), Helve! (min. 
62) și Libra (min. 66). (Șt. VIDA, 
coresp.).
MECIURI RESTANTE, IN DIVIZIA C 

(din etapa a 29-a)
Seria a IX-a

Crisana Sebis 
Cluj 2—1 (2—1).

Minerul Bihor — Unirea Alba
Mia 0—0-
Seria a X-a
Victoria Zalău — Someșul Satu
Mare 1-0 (1-0)
Seria a Xl-a
Unirea Sf. Gheorghe — Hebe
Singeorz Băi 7—3 (4-0)

★

a fost 0—1 și nu 1—0, cum a 
apărut în ziarul nostru de marți, 
dintr-o eroare de recepție tele
fonică.

Tehnofria
Rezultatul meciului Portul 

B’ăila — Poiana Cimpina (se
ria a IlI-a) dir. etapa a XXIX-a.

MECI AMICAL INTERNAȚIONAL
în cadrul manifestărilor legate 

de sărbătorirea a 100 de ani de 
existență a Combinatului side
rurgic din Hunedoara, echipa lo
cală Corvinul a disputat un meci 
amical internațional în compania 
lui F.C. Vrsac din Iugoslavia. 
Gazdele au învins eij 1—0 (0—0) 
prin golul marcat de Golda (min. 
52), ION JUBA — coresp.

Cu o zi înainte de Campionatul mondial, Giacintto Facchetti 
spunea cu umorul său italian : „în fond, acest campionat mon
dial se poate ciștiga înscriind trei goluri. E nevoie de doi de 
0—0 și un 1—0 în grupă, e nevoie de această schemă și in grupa 

semifinală și, în sfîrșit de un 1—0 in finală“. Sigur că Facchetti 
glumea, deși „schema" intențiilor sale a caracterizat ani de-a rîn
dul jocul „squadrei azzurra".

Am pornit de la această glumă nu pentru a vorbi despre Italia 
ci de a reveni la Frankfurt pe Main, aici in orașul în care Brazilia, 
marea campioană de odinioară a atacului, pare să reia „schema" 
lui Facchetti. într-adevăr, marți seara, în momentul în care s-a 
fluierat sfîrșitul jocului Brazilia — Scoția, un stadion întreg a 
constatat cu stupoare că Brazilia, adică echipa care a ajuns la ma
lul primelor sale două meciuri, suferind ca un înotător la capătul 
puterilor, este, de fapt, o echipă ca șl calificată, ea avînd obligația 
unui 3—0 cu Zair, adică obligația unei victorii perfect normale după 
torențialul 9—0 al Iugoslaviei.

Așadar, Brazilia, care a început campionatul mondial 
cu un răsunător 4—1 în compania Cehoslovaciei, oferă 
mondial spectacolul a doi de 0—0, fără să-i fi înfruntat 
pe Cruyff sau Beckenbauer, principalii favoriți ai CUpei.

Declinul echipei braziliene se confirmă, chiar dacă „ 
Facchetti ar putea să capete viață, prin miracol,' chiar In 
fotbalului care a detestat cel mai mult defensiva. Astăzi. Brazilia 
se apără mai bine decît atacă. în jurul lui Luis Perreira se adună 
în fazele grele aproape întreaga echipă, minus, poate, uneori, Jair- 
zinho, a cărui clasă rămîne incontestabilă. De altfel, dificultățile 
ofensivei braziliene sînt confirmate și de faptul că antrenorul Za- 
galo rulează atacul prin rocade continue, în care intră și Valdomiro 
și Miradinha și Paulo Cesar al 11-lea și Leivinha, nume care se 
succed fără o idee precisă.

în partida' de marți, Waldstadionul a aplaudat finalul echipei 
scoțiene. Jocul ei a plăcut printr-o consistență remarcabilă, prin 
vigoarea unor jucători ca Bremner, Jordan, Lorimer și Hay.

Scoția a meritat aplauzele de pe Waldstadion. Deși Pele a decla
rat cu o zi înainte de meci că Scoția are un stil eminamente de
fensiv, spre stupoarea comentatorilor de aici. Scoția a jucat mereu 
la atac, în stilul său viguros, care depășește deseori pînă și tempo-ul 
infernal al echipelor engleze în plină formă.

La terminarea jocului, suporterii scoțieni cîntau, fără să fie afec
tați de acest scor care le micșorează vizibil șansele de calificare. 
Sunetul cimpoaielor se înălța deasupra stadionului, amintind fru
moasa demonstrație a orchestrei scoțiene din ziua deschiderii. Su
porterii lui Bremner trăiau în primul rînd bucuria de a avea în 
perspectivă un nou joc de atac al echipei lor, împotriva Iugoslaviei, 
într-adevăr, Iugoslavia, deși învingătoare cu 9—0, riscă să părăseas
că arena dacă pierde jocul direct de sîmbătă, cu Scoția.

Campionatul mondial vibrează tot mai mult. Deși Frankfurtul 
are aspectul unui oraș liniștit, cu nimic asemănător Guadalajarei, 
de pildă, care trăia în stil latin ediția mexicană, suporterii echipe
lor străine, și mai ales ai celei scoțiene, împînzind străzile cu fus
tanelele lor pitorești, amintesc trecătorilpr că aici se desfășoară■? 
jocurile unei grupe. . .

Tip și Tap rid din vitrinele magazinelor, Doar Schpn își păs
trează mina gravă, dîndu-și seama Că echipa sa a jucat marți doar 
un meci de antrenament, în compania unei formații pur amatoare, 
Australia, în care portarul Reilly este detectiv de profesie, îți care, 
opt jucători de cîmp provin din'ligă’a îft-a sau a IV-a eițgidzâ, 

‘ Q ’ loan CHIRILA

din Mexic 
publicului 

pînă acum

gluma lui 
i cazul

Frankfurt ne Main..: 19



ALEGEREA FORMULEI UE ECHIPĂ VA HOTĂRÎ
V A .

PENTRU „BALCANIADA17 DE BOX ’74

CARIEI NOASTRA IN „CUPA DA¥IS“
Interviu cu Cristea Caralulis căpiEanul

Primul dintre marile turnee de 
tenis în aer liber, cel de la Ro
land Garros, s-a încheiat. Săp- 
tămîna aceasta așii rachetei se 
vor întîlni la Nottingham, iar 
luni 24 iunie urmează startul în 
cea de a doua competiție mon
dială a sportului alb, turneul de 
la Wimbledon (cel de la Forest 
Hills este programat între 28 au
gust — 8 septembrie). Pînă 
atunci, însă, în afara concursuri
lor amintite și a altora, jucătorii 
români vor avea de făcut față și 
unui meci deosebit de important, 
cel cu Franța, contînd pentru 
semifinalele „Cupei Davis" (zona 
europeană, grupa A). Partida se 
va desfășura Ia București, in zi
lele de 19—20—21 iulie. Despre 
preparativele care vor urma ea și 
despre evoluțiile tenismanilor ro
mâni (I. Năstase, T. Ovici, Tr. 
Marcu, V. Sotiriu, S. Mureșan, 
D. Hărădău) la Roland Garros, 

avut prilejul să discutăm cu 
Cristea Caralulis, căpitanul echi
pei naționale, proaspăt reîntors 
de la Paris.

„Firește, aprecierile mele vor 
începe cu cele privindu-1 pe Năs
tase. Ilie nu este încă în pleni
tudinea posibilităților sale. Mi-a 
confirmat acest lucru și căpitanul 
echipei Italiei, Mario Belardinelli, 
care l-a văzut jucînd și la Roma. 
Acuzînd dureri la picioare, Năs
tase a evoluat nervos, cu un 
psihic destul de labil. Așa îmi 
explic și eliminarea lui de către 
Salomon. Nu s-a putut concentra, 
în setul I. de la 1—4 a egalat și 
a avut apoi chiar 40—0, dar a 
pierdut. La fel și în setul urmă
tor, el a cedat vreo trei gheme 
do la 40—15, pentru că în cel 
de al treilea victoria să-i revină 
ușor (6—0), iar în al patrulea 
să cîștige la luptă. în setul de
cisiv, ambii jucători păreau o- 
bosiți. Năstase a pierdut rapid 
trei gheme, pcnti/u ca apoi să 
refacă la z—3, să aibă minge 
de egalare, dar Salomon a pre
luat conducerea. în continuare

Năstase face 4—4 și este pe 
punctul de a avea avantaj; 
5—4. Ratează un smeci ușor și 
Salomon iese învingător".

— Sigur, simpla evoluție a sco
rului oglindește jocul fluctuant al 
lui Năstase, o scădere a puterii 
lui de finalizare. De altfel, și alțt 
mari jucători prezenți și ei la 
circuitul turneelor de peste 
Ocean, în iarnă și primăvară. 
Smith, Panatta, Kodes au fost 
înfrînți la Paris. Și totuși, cum 
credeți că se poate ajunge la rea
ducerea lui Năstase la valoarea 
lui reală, mai ales r.& se apropie 
data meciului cu Franța ?

hotărîtor îl va 
după Wimble- 
să îmbine an- 
odihna, atunci 

că la Progresul,

— Un cuvînt 
avea... Iiie. Dacă 
don el va izbuti 
trenamentele cu 
tint convins, 
vom vedea un Năstase refăcut, în 
dispoziția lui cunoscută de joc.

— Ne-ar interesa și cîteva sub
linieri pe marginea comportării 
coechipierilor lui Năstase la Ro
land Garros ?

— Mi-a plăcut jocul lui -Soti- 
riu cu japonezul Tanabe, în con
trast însă cu meciul următor, în 
fața francezului Jolly, cînd s-a 
arătat parcă lipsit de voință. O 
partidă bună a făcut Tr. Marcu, 
cîștigînd la maghiarul Varga. 
Dar el n-a confirmat împotriva 
lui Yuill. Excelent a evoluat 
T. Ovici în compania argentinia
nului Alvarez, de care a dispus, 
situîndu-se aproape de valoarea 
lui normală. Cu Borg, Ovici a 
jucat timorat, depășit de repu
tația adversarului său.

— Ce vă propuneți pentru în 
tîlnirea cu Franța ?

— în săptămina în curs efec
tuăm antrenamente zilnice dimi
neața și după-amiaza. Apoi va 
urma un concurs de selecție și 
verificare, tot la Progresul (24 și 
30 îunie), cu participarea lui 
Ovici, Hărădău, Sotiriu, Tr. Mar
cu, Mureșan șl Sântei. în conti
nuare, ne gîndim la un eventual 
meci cu o selecționată cehoslova-

echipei naționale
că (1—7 iulie), pentru ca între 
8 si 14 iulie formația noastră să 
susțină Ia București o întrecere 
cu prima echipă a Ungariei (a și 
răspuns favorabil invitației) care 
va cuprinde pe Taroczy, Szoke, 
Barany, Machan, în vreme ce so 
lecționata secundă se va afla la 
Ankara pentru Balcaniadă. In 
sfîrșit, în săptămina meciului cu 
Franța vom face antrenamente, o 
pondere însemnată avînd pregă
tirea dublului Năstase împreună 
cu partenerul ce-i va fi desem
nat. De cea mai bună alegere de
pinde într-o mare măsură carie
ra noastră în „Cupa Davis", dru
mul spre marea victorie pe care o 
așteptăm...

Constantin COMARNISCHI

Alte rezultate obținute de spor
tivii români la Roland Garros, 
simplu bărbați, preliminarii: tu
rul I : Sotiriu — Fibak (Polonia! 
6—4, 6—3, turul II : Sotiriu — 
Tanabe (Japonia) 7—5, 6—0, Vas- 
selin (Franța) — S. Mureșan 6—4, 
6—3, Beust (Franța) — Hărădău 
6—1, 6—3, turul III : Jolly 
(Franța) — Sotiriu 6—3, 7—5,
Tr. Marcu — Varga (Ungaria) 
2—6, 6—1, 6—4.

CONSTANȚA SE PREGĂTEȘTE 
Șl ÎȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚIIj

între 25 și 
se va des-

LOTUL TENISMANILOR FRANCEZI 
PENTRU

Federația franceză de tenis a co
municat lotul jucătorilor reținuți 
pentru întHnirea pe care echipa 
Franței urmează să o susțină la 
București (19—21 iulie), în compania 
reprezentativei României, pentru 
semifinalele europene ale „Cupei 
Davis". Iată lotul francez, ordinea dată 
fiind cea alfabetică : Pierre Barthes,

BUCUREȘTI
J.P. Caujolles, Patrice Dominguez. 
Franțois JauHret, Georges Goven, 
Wanaro N’Godrella, PatriK Proisy. 
Căpitanul nejucător al echipei este 
fostul campion Pierre Darmon.

Pentru funcția de arbitru principal 
al meciului România — Franța este 
propus austriacul Walter Wasservo- 
sel.

După cum se știe, 
29 iunie, la Constanța 
fășurâ cea de a VIII-a ediție a 
Balcaniadei de box. Normal, e- 
venimentul suscită un interes 
major în rîndul localnicilor, dor
nici să asigure competiției o or
ganizare cît mai bună. Pentru a 
afla amănunte în acest domeniu 
am luat legătura cu prim-vicepre- 
ședlntele C.J.E.F-S. Constanța, 
Dumitru Ivan, 
cîteva precizări   „,____
pregătirile pentru viitoarea 
caniadă.

— Unde se va disputa 
petiția ?

— CejxTnai buni boxeri
- Balcani își vor măsura forțele 

în Palatul sporturilor din Con
stanța. In acest scop au fost luate

• toate măsurile pentru ca sala să 
se prezinte în condiții excelente. 
Cunoscînd afluența publicului la 
marile întreceri pugilistice, s-au 
amenajat numeroase locuri pen
tru asistență. Au fost verificate și 
reamenajate toate instalațiile sălii. 
A fost montată o tabelă electro
nică, pentru marcarea reprizei și 
a minutului în care se află dis
putele, precum și alta pentru 
punctajele acordate de către 
decători. .

— Ce s-a făcut pentru ca 
xerii și oficialii să se simtă 
mai bine în orașul dv ?

— Ospitalitatea romănescâ

care ne-a făcut 
în legătură cu

Bal-

com-

din

ju-

bo
cit

nu
se va dezminți nici de această 
dată. Sportivilor li se vor crea

condiții excelente de sejur în o- 
rașul nostru. .. .............................
vor fi cazate la 
(unde vor lua și 
diata vecinătate 
cerilor. Deci, din 
spune, am venit 
doleanțelor oaspeților noștri, care 
cu siguranță vor să se afle cît 
mai aproape de... ring. In ziua 
liberă, dinaintea finalelor, în 
cinstea participanților se va da 
un spectacol de estradă la Tea
trul de vară din Eforie Sud. Pen
tru toate delegațiile, se va or
ganiza un „tur ai litoralului", în 
cursul căruia vor fi prezentate 
cîteva obiective turistice foarte 
interesante. Sportivii și conducă
torii vor fi primiți la primăria 
orașului, vor vizita muzeul de is
torie ș. a.

— Ce ne mai puteți spune cu 
privire la a VIII-a ediție a Bal
caniadei ?

— Vreu să precizez că pentru 
acest eveniment important din 
viața sportivă a orașului nostru, 
a fost formată o comisie de or
ganizare al cărei președinte de o- 
noare este tovarășul Nieolae 
Petre, primarul municipiului. Cu 
aceasta cred că am spus tot ce 
era necesar despre organizarea 
Balcaniadei — a încheiat prim- 
vicepreședintele C-J.E.F.S. Con
stanța, Dumitru Ivan.

Toate delegațiile 
hotelul „Sport* 
masa), din ime- 
a locului între- 
plecare, cum se 
în întîmpinarea

Pout JOVAN

„TROFEUL IUGOSLAVIA" A FOST 0 REEDITARE
A CM. DE HANDBAL FEMININ!

De vorbă cu antrenorul emerit C. Popescu
In cursul dimineții de ieri s-a 

înapoiat în Capitală reprezenta
tiva de handbal feminin, care a 
participat la cea de a XlV-a 
ediție a „Trofeului Iugoslavia*4. 
In ultima zi a întrecerilor, echi
pa Iugoslaviei, campioană mon
dială, a învins formația țârii 
noastre cu 16—14, iar selecționa
ta U.R-S.S. a întrecut R.D. Ger
mană cu 16—10. In urma acestor 
rezultate, trofeul pus in joc a 
revenit Iugoslaviei — 6 p. ur
mată în ordine de L R.S.S. — 4 
p, ROMANIA - 2 p și R. D 
Germană — Op.

La cîteva minute după sosirea 
acceleratului de Belgrad, ne-am 
aflat în fața antrenorului eme
rit Constantin Popescu, căruia 
i-am solicitat un scurt intervin.

Ce ieri, la Bacău

650 DE 
MINI3ASCHETBAUȘTI 

ÎN ÎNTRECERE*
BACAU, 19 (prin telefon). Tra

diționala sărbătoare a pionierilor 
baschetbaliștl, festivalul națio
nal, și-a început desfășurarea 
astăzi (n.r. ieri) pe terenurile Șco
lii sportive și Institutului peda
gogic din localitate. Această im- 
presionantă manifestare sportivă 
de masă a debutat prin defilarea 
celor 650 de participanți (com
ponent ai celor 51 de echipe din 
22 de județe) prin centrul ora
șului și prin festivitatea de des
chidere, cu prilejul căreia tov. 
Bratu Păun, secretar al Comite
tului județean P.C.R. și pre
ședintele CJEFS, a urat minibas- 
chetbaliștilor bun venit și succes 
în întrecere.

Apoi, în cursul dimineții s-au 
disputat concursurile pentru „co
șul de aur", recitaluri de poezie, 
concursuri de desene și cor și a 
fost măsurată talia celor mai 
înalți jucători, toate acestea con
tînd în clasamentul festivalului, 
alături de meciurile propriu-zisel 

în general, se poate spune că 
numărul impresionant al parti
cipanților, atmosfera entuziastă 
care domnește aici și buna or
ganizare (asigurată de CJEFS, 
Inspectoratul școlar județean, 
Consiliul județean al organiza
ției pionierilor și Școala sporti
vă Bacău) creează din start pre
misele succesului acestei a opt@ 
ediții a festivalului national.

D. STĂNCULESCU

C. Botez, V. Stoica. D. Bondoc și candi
dați» de maestru Ș. Teodcrescu. M. Chi
ri cuțâ, FI. Stoenescv. Un plus de ctrocțio 
ii dă turneului prezența printre concu- 
tenți o maestre» internaționale Eîisabeta 
Polihroniade. Rundele ou loc zilnic, în 
Sola de șah a clubului „Universitatea-, 
din str. 
pere de

CANDTA 1 ° SELECȚIONATA MAS- 
VMINVIAJ CULINA DE TINERET A 
ROMÂNIEI a participat zilele trecute ia

Regata Kiev”, obținind rezultate foarte 
bune într-o companie valoroasă. La du
blu jrtsle» echipajul nostru alcătuit din 
Geio Goii și Ion Tudor a ocupat tocul 

întrecut de echipajul 
(7:34,0), dor depășind 
din Cehoslovacia și 

rame, reprezentanții 
V. Isler, C. Constanți-

Geto Goii și Ion 
II (7;45.0), fiind 
Dinamo Moscova 
cupluri puternice 
Ungaria. La 44-1 
noștri 1. Bobariu, ____, _____________
nescu, E. Gbițâ 4* Gh. Ovidiu s-au cla
sat pe locul III, rezultat obținut și de 
Vaiter Lambertus in proba de schit sim
plu.

CAIAC CAMPIONII REPUBLICANI IN 
CAMAt PROBELE DE FOND (10 000 

m): K 1 : A. Varabiev (Dina
mo) -49:53,2, K 2: C. Soare — A. Ștefan 
(Steaua) 45:14,4, K 4 : Șt. Pocara — C. 
Vartolomeu - C. Coșniță - V. Simiocen- 
co (Steaua) 38:01,4, C 1: L. Varabiev 
(Dinamo) 53:30,4, C 2 : S. Covaliov — 
P. Marcov (Dinamo) 47:58,0. 0 Ieri au 
plecat la Nottingham pentru a participa 
la tradiționala regată - care va avea 
loc șîmbâtă și duminică — Patzaichin, 
Victoria Dumitru, Maria Nichiforov, A. 
Sciotnic, C. Coșns’a,. Eșeanu, V. Dîba, 
C. Macarencu, I. Tsrchie și A. Varabiev, 
însoțiți de antrenoarea Maria Na- 
vașart @ Un alt grup de spor
tivi români, (între care S. Covaliov, P. 
Marcov, i. Bivol, Gr, Denisov), va concu
ra la sfirșitul acestei săptămîni la Praga.

b/m CAMPIONATUL NAȚIONAL
Ws-W (SERIA A) continuă cu între

cerile turului li după programul următor: 
Bazinul Dinamo — 25 iunie, de la ora 
18 : Școlarul — Politehnica Cluj, Progre- 
r ’ - • . — - - • • —
iunie, 
greșul - Rapid, 
2B iunie, ora 18 : 
Școlarul - Răpită, 
29 iunie, oro 18' : 
Dinamo — Voința,

șui — Dinamo, Voința Cluj — Rapid ; 27 
* ora 18 : Dinamo — Școlarul, Pro-

** ' ' Politehnica — Voința ;
Dinamo — Politehnica, 

Progresul - Voința ; 
Politehnica — Rapid, 

— voința, Școlarul — Progresul j 
30 iunie, ora 10 : Voința — Școlarul, Poli
tehnica — Progresy|. și Rapid — Dinamo. 
Clasamentul înaintea acestui tur :

0
1
2
3
4
4

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința
4. Prpgreșui
5. Școlarul
6. Politehnica

5
5 
5
5
5
5

5
4
2
1
1
1

0 
O
1
1 
0 
o

33-14
30-22
45-33
18- 24
19- 35
17-34

Schitu Măgwreanu 9, cu înce- 
la ora 17.30.

CMVIZIA A. SERIA A ll-A. S-a 
încheiat înti'nirea de tenis 

dintre Dunărea Galați și C.S.U. Con
strucții București. Gazdele au terminat 
învingătoare cu 10—7, Cîteva rezultate: 
Al. Siito (Dunărea) — Gh. Boaghe 2—6, 
7—5, 8—6 ; Siito — Mraz 6—2, 6—3 : Hirju — 
Boaghe 3—6, 6—8 ; Corduman — F. Niță 
3-6, 6—4, 7—5. In întî’nirile feminine găiâ- 
țencele nu au cîștigGt nici o partidă. 
• CAMPIONATUL MUNICIPAL DE CO
PII. Ciștigători, 9-10 ani băieți : D. Dan 
(Cutezătorii) : 11—12 ani : S. Popa (Di
namo) ; 13—14 ani ; S. Nicuiescu (Pro
gresul) ; fete, 9—10 ani : Daniela Ne
meș (Progresul) : 11—12 ani : Mădălina 
Tudorache (Șc. sp. 3 București) ; 13-14
ani : Gabriela Dinu (Dinamo). £ TE- 
NJS-CLUB BUCUREȘTI ORGANIZEAZĂ 
cursuri de inițiere pentru copii și ado
lescenți. înscrierile se pot face zilnic, în
tre orele 7,30—17,30, la sediul clubului 
din Calea Plevnei nr, 63. Informații se 
pot obține la

TENIS

telefon 1488 59.

MACK ,N CAMPIO- 
iviAjA națele divî- 

înregistrat următoarele re-
C.S. Araa' I — Școala 

8—1, C.S. Arad II — Școa-

TENIS DE 
Z1ONARE s-au 
zultate : fete : 
sportivă Buzău _ ___ .___  .. T___
la sportivă Buzău 7—2, Rovine Craiova — 
Progresul București
1. C.S. Arad I
2. C.S. Arad li
3. Progresul Buc.
4. C.S.M. Cluj
5. Spartac Buc.
6. Șc. sp. Buzău
7. Revine Craiova
8. Politehnica Buc.

4—5. Clasament :
7
7
7
7
7
6
7
6

6
6
6
3
2
3
1
0

I 
1
1
4
5
3
6
6

’CA8J SECȚIA DE SAH 
ȘAH „UNIVERSITATEA" 

jȚiîiare concurs (coeficient 
au fost invitați maeștrii : . .. 
Ott, D. Wolf, Tr. Stanciu, S.

A
a

0,167),
M. Ghinda, W.

Grunberg,

CLUBULUI 
inițiat un 

la care

Băieți : ____ _ ___„
București 12—5, Universitatea 
Progresul București 11—6.

1. C.S.M. Cluj
2. Universitatea Craiova
3. Voința Buc.
4. Progresul Buc.

. 5. Locomotiva Buc.
6. Coinerțui Tg. Mureș
7. C.S.M. lași
8. Politehnica Buc.
9. Gloria Buzău

10. Constructorul Hrined.

C.S.M. Cluj Locomotiva 
Craiova r- 

Clasament-:

9 9 0
9 7
9 6
8 6
9 3
9 3
8 3
8 2
7 2
3 1

2
3
2
6 
6
5
6 
5
7

110:43
86.67
89:64
96:38
66:87
56:97
64:72
52:84
43:71
45;91

18
16
15
14
12
12
11
10

9
9

— Cum apreciaii valoarea a- 
cestei ediții a «Trofeului Iugo
slavia" ?

— Cred că irisA'i participarea 
la turneu vorbefte d-aspre nive 
Iul valeric al competiției : ori- 
me’.e trei clasate la ultima ediție 
a C.M. Jucaalavia. România si 
URSS.I. precum și fosta cam- 
pioană a lumii, echipa R.D. Ger 
mane. In plus, faptul că turneul 
s-a desfașarat tot ia țara care a 
găzduit ultimele „mondiale" t» 
determinat pe toată lumea să 
aprec.eze că „Trofeul Iugoslavia" 
este o veritabilă reeditare aC.M.

— Imturile echipelor pe care 
le-ați ÎRtilnit au cuprins noutăți?

— Destui de puține. Am im
presia că toată lumea a venit Ja 
acest tameu cu gîndul la revan
șă, fiecare câutind să prezinte 
Un lot cit mai omogen, mai va
loros și mai bine pus la punct. 
Cele mai multe noutăți au apă
rut — așa cum era și de așteptat 
— în lotul R.D. Germane, dar și 
în a:este noi condiții greul este 
pt-.rtot tot de vechile și valoroa
sele jucătoare Kretzschmar și 
Kahnt. Formația R.D. Germano 
a constituit un adversar foarte 
dificil pentru toate partenerele ei 
de întrecere și semnificativ în

tui

ier

ares: sens mi se pare faptul că 
Iugoslavia, actuala campioană a 

a trebuit să forțeze serios 
partida cu fostele deținătoa 

titlului suprem, egalînd 
și cîștigînd 
aruncare do

în
ale
ultimele 

extremis. 
7 m I

— Cum a 
mâniei la acest turneu 1

— De la bun început trebuie 
subliniat că noi ne-am prezentat 
la Bitola după numai 5 zile de 
pregătire comună, începută ime
diat după încheierea campionatu
lui republican. Evoluția echipei a 
urmat, totuși, o curbă ascendentă, 
de la joc la joc, ca de obicei în 
ultima vreme apărînd, însă, acea 
inexplicabilă slăbiciune din parti
da inaugurală. De această dată 
primul nostru adversar a fost e- 
chipa U.R.S.S., care ne-a întrecut 
cu 19—14, dar să reținem că am 
avut 4 bare și am ratat două a- 
runcări de la 7 m ! De asemenea, 
în jocul cu Iugoslavia am irosit 
două penalty-uri.

— Ce jucătoare au dat satisfac
ție ?

— Cred că în acest moment 
trebuie să mă refer doar la două 
handbaliste tinere, pe care le-am 
verificat minuțios : Maria Boși și 
Niculina Iordache. Pot afirma că 
ele au depășit stadiul promisiu
nilor.
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COLEGIUL DIVIZIONAR AL HANDBALULUI
ÎNCEPI SA ACIiONEZE...

Inscriindu-^e printre acțiunile 
menite să asigure o eficiență spo
rită măsurilor. • întreprinse de fe
derația de specialitate, a doua 
„ediție" a reuniunii Colegiului Di
vizionar la handbal s-a desfășurat 
la sfirșitul săptâmînii trecute La 
Baia Mare, în organizarea (exce
lentă — sub toate aspectele !) a 
primului club sportiv specializat 
in handbal din țara noastră, H. C 
Minaur. Consfătuirea delegărilor 
echipelor divizionare s-a bucurai 
de o atmosferă propice realizării 
unei depline înțelegeri a sarcinilor 
ce stau in fața secțiilor fruntașe 
de handbal și a îmbunătățirii 
substanțiale a relațiilor dintre for
mațiile noastre divizionare. La șe
dință au luat parte prof. 
Ioan Kunst-Ghermăneseu, 
ședințele federației și prof,
cian Grigorescu, secretarul genera] 
al federației.

Cu acest prilej a fost discutat și. 
aprob3t regulamentul de funcțio
nare a Colegiului Divizionar, ale- 
gîndu-se și primul președinte al 
acestui organism, menit să contri
buie la realizarea unor legături 
mai operative între, federație și 
cluburi, ca și între cluburile și a- 
soeîațiile sportive cu secții frun
tașe de handbal. ~ 
lectorul
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Este v^rba de
universitar Constantin

Sandu, delegatul clubului Univer
sitatea București, un vechi și sta
tornic activist al handbalului, 
continuare s-au 
prezenți două referate, unul legat 
de îmbunătățirea muncii secțiilor 
din cluburi și asociații, arătîndu-se 
cum ar trebui să arate o secție 
puternică (cu echipe de seniori, 
juniori, pitici), iar în cel de al 
doilea a inclus planul de pregă
tire al loturilor reprezentative 
pentru J.O., calendarul internațio
nal pină în 1976 și, în strinsă le
gătură cu acestea, sarcinile secții
lor fruntașe în îndeplinirea lor. 
Totodată s-a pus în discuție și 
problema arbitrajelor, solicitîndu- 
se un mai mare sprijin din par
tea cluburilor și asociațiilor spor
tive cu secții fruntașe de handbal 
în formarea loturilor divizionare 
de arbitri.

Din păcate, la această a doua 
ședință a Colegiului Divizionar, 
ale cărei dată și loc de desfășu
rare au fost stabilite de comun 
acord la prima reuniune, au lip
sit delegații a • 7 divizionare A. 
Dintre aceste absențe, în mod cert, 
cea mai „notabilă" este cea a pu
ternicului club bueareștean Steaua, 
a cărei eehînă masculină a cu
cerit recent titlul.

în
prezentat celor


