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VIZITA IN TARA NOASTRĂ
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

ISLAMICE MAURITANIA
T.a invitația tovarășului Nicolae 

' Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușeseu, joi după-amiază au so
sit in Capitală, într-o vizită ofi
cială în • tara noastră, Moktar Ould 
Daddah, secretar general al Parti
dului Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamice 
Mauritania, împreună cu soția, 
Marieme Daddah.

Vizita în România a președin
telui Moktar Ould Daddah, perso
nalitate marcantă a vieții politice 
africane, se înscrie în contextul 
bunelor raporturi existente între 
Partidul Comunist Român și Parti- 

“'•dul Poporului din Mauritania, 
între Republica Socialistă România 
și Republica Islamică Mauritania, 
reprezentînd un moment de deose
bită însemnătate pentru dezvolta
rea ulterioară a acestor relații. Ea 
exprimă voința comună a po
porului român și poporului mau- 
ritan de a coopera pe multiple 
planuri, pe baza principiilor e- 
galității în drepturi, respectului 
independenței, suveranității na
ționale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reci
proc — principii larg recunoscu
te, pe care însăși viața le-a con
firmat drept singurele ce pot asi
gura dezvoltarea normală și fruc
tuoasă a raporturilor dintre state, 
colaborarea și pacea între po
poare.

Ea aeroportul internațional Oto- 
peni, președintele Moktar Ould 
Daddah și doamna Marieme 
Daddah sint întâmpinați cu cor
dialitate de președintele Nicolae 
Ceaușeseu și tovarășa Elena 
Ceausescu, de alte persoane ofi

ciale române. Pe traseul de la 
aeroport pînă în Capitală, ca și pe 
străzile orașului, mii de cetățeni 
ovaționează, salută cu căldură pe 
cei doi șefi de stat, care răspund 
cu cordialitate manifestărilor de 
prietenie și stimă.

Moktar Ould Daddah, secretar 
general al Partidului Poporului din 
Mauritania, președintele Republicii 
Islamice Mauritania, împreună cu 
doamna Marieme Daddah, au fă
cut, joi scara, la Palatul Republi
cii, o vizită protocolară tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și tovarășei Elena 
Ceaușeseu..

Vizita protocolară, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, de 
caldă prietenie, marchează în
ceputul contactelor dintre cei doi 
președinți, menite a jalona di
recțiile dezvoltării cooperării ro- 
mâno-mauritane în domenii di
verse de activitate, în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei 
colaborării și păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tova
rășa Elena Ceaușeseu au oferit, joi 
seara, un dineu oficial în onoa
rea secretarului general al Parti
dului Poporului din Mauritania, 
președintele Republicii Islamice 
Mauritania, Moktar Ould Daddah, 
și a doamnei Marieme Daddah.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie, președintele Nicolae 
Ceaușeseu și președintele Moktar 
Ould Daddah au rostit toasturi.

Festivalul național de minibaschet

AU FOST DECERNATE PRIMELE PREMII
BACAU, 20 (prin telefon). Cei 

650 de pionieri participanți la edi
ția a 8-a a Festivalului național 
de minibaschet creează un cadru 
pitoresc și agreabil splendidului 
complex „23 August". Privind din 
deal, vezi — pe cele patru tere
nuri bituminizate e-— echipele de 
„minisportivi" (intre 8 și 12 ani) 
întreeîndu-se cu entuziasmul spe
cific vîrstei, iar alături preșcola-
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Noi hotârîri 
ale Biroului F.R.F.

rii — lăsînd leagănele să se ba
lanseze singure și toboganele să 
se „răcească" — s-au apropiat de 
-terenurile de baschet pentru a-și 
admira mai marii de vîrstă. Aceșr 
tiă își dispută cu ardoare întiieta- 
tea, iar pasiunea 
pentru succes îi fac 
să treacă cu vederea 
de tehnică. De fapt, 
precizăm, la ateastă 
minibaschetbaliștilor contează 
puțin virtuozitatea tehnică și chiar 
rezultatele (de altfel, însăși deviza 
Festivalului spune : „Important 
este să participăm, apoi să cîști- 
găm“), elementul esențial fiind an
grenarea elevilor într-o 
sportivă organizată și __
în plus, pionierii-sportivi sint an
trenați și în concursurile de poe
zii, desene și cor (deci, preocupări 
complexe), ale căror punctaje sta
bilesc clasamentul final, juriile, 
formate din profesori de speciali
tate, hotărăsc care dintre elevi au 
fost mai inspirați cind au compus 
poeziile și desenele. Pînă acum, se 
cunosc premiații concursului de 
cor (fiecare echipă a avut de exe
cutat „Imnul minibaschetbaliștilor", 
creație a prof. Stelian Gheorghiu, 
inimos susținător al baschetului 
pentru cei mici), și anume elevii 
Școlii generale nr. 8 Timișoara, 
Școlii generale nr. 1 Pucioasa și 
echipa clubului Cutezătorii din 
București. Au mai fost distinși 
cîștigătorii „Coșului de aur" (adi
că cei care au realizat 18 din. 30 
de aruncări la coș), precum și cei 
mai înalți jucători (printre care 
băieți de 1,84 m și fete de 1,74 m).

cu care luptă 
pe spectatori 
inexactitățile 
este bine să 
sărbătoare a 

mai

activitate 
continuă.
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Turul României primit sărbătorește la Lugoj si Drobeta Tr. Severin

UN PREMIANT NESCONTAT: M. BĂDILĂ
• Cicliștii marocani printre fruntașii etapei • M. Ramașcanu închide’
,,poarta" evadărilor • Etapa s-a desfășurat pe un traseu de o rară frumusețe
• Etapa contra cronometru reprogramată azi © Caravana sosește

la ora 17 la Craiova

Sprintul de la Arad, din etapa Oradea — Timișoara Foto : Drago.? NEAGU

are dinArgentina Menis 
nou posibilitatea să realize

ze o performanță bună

In vederea tri
unghiularului la 
care va lua parte 
duminică, pe sta
dionul Republicii, 
a fost stabilită re
prezentativa femi
nină de atletism a 
României care va 
întîlni formațiile 
Canadei și R. D. 
Germane : 100 m: 
Viorica Enescu 
11,7, Mariana Ni- 
culescu 
zervă 
Ene) ; 
Mariana

24,3, Adria- 
Stancu 24,6, 
m : Maria- 
Lăcrămioara 

m : Mariana

12,0 (re-
Carmen

200 m :
Condo-

Suman
Diaconiuc 55,1, 800
Suman 2:03,9, Rafira Fița 2:05,7, 
1500 m : Natalia Andrei 4:14.6, 
Ileana Silai 4:16.3 (rezervă Viori
ca Neagu), 100 m garduri : Vale-

CUPA TINERETULUI1-LA ORA FINALELOR!
Cu excepția fotbalului și a handbalului, 

care înaintea etapelor finale trebuie să 
treacă prin încă o „sită". aceea a zonelor, 
celelalte discipline 
ediția de vară 
ajuns în 
tămînii 
avut loc 
tutindeni 
cele mal 
faptului că timpul nu a fost peste tot pri
elnic. întrecerile de înot, fotbal, handbal, 
atletism, gimnastică, orientare turistică și 
tir au atras la start pe toți concurent ii 
lificați pentru această etapă, precum și 
mare număr de spectatori, așa cum a 
cazul la Craiova. Galați și Sibiu.

Datorită atenției pe care organizațiile

„sită".
sportive cuprinse 

a „Cupei tineretului" 
penultima fază. La sfirșitul 

trecute, sîmbătă și duminică, 
concursurile județene, soldate 
cu manifestări de masă

în 
au 

săp
au 

pre- 
dintre 

atractive și mai reușite. în ciuda

ca- 
un 

fost

in

dețene și municipale pentru educație fizică 
și sport, organizațiile U.T.C. și cele ale sin
dicatelor, inspectoratele școlare și organiza
țiile de pionieri le-au acordat acestei ediții 
a „Cupei tineretului", etapele județene de 
la Galați, Brăila, Brașov, Constanța, Pi
tești și Bacău au arătat din nou adeziunea 
de care s-a bucurat în rîndul celor mai di
verse categorii de concurgnți marea compe
tiție sportivă de masă cu caracter republi
can. Singura disciplină care a avut într-un 
fel de suferit din cauza temperaturilor scă
zute, a fost înotul. în unele județe, penulti
ma etapă nu s-a putut desfășura. S-a căzut, 
însă, de acord ca în tot cursul acestei săp- 
tămîni, precum și în zilele premergătoare 
finalei pe țară, să aibă loc întreceri de înct 
contînd pentru etapele județene.

Conform programului stabilit, în 8 orașe 
se vor desfășura, începînd- de astăzi, etapele 
de zonă la fotbal și handbal Două schim
bări în această privință : în loc de Satu 
Mare și Tîrgoviște. etapele de zonă la fot
bal vor avea loc la Cărei și, respectiv, Mo- 
reni. S-au luat măsurile necesare, astfel că 
reprezentativele județelor Bihor, Bistrița- 
Năsăud, Maramureș și Sălaj, precum și Bra
șov, Covasna, Harghita, Prahova și Dîm
bovița au sflat din timp de schimbările 
locurilor întrecerilor.

Acum, în preajma finalelor, se impune 
luarea măsurilor corespunzătoare, astfel ca 
și această ediție a „Cupei tineretului" să se 
înscrie pe linia unei reușite totale.

Ion GAVRILESCU

ria Ștefănescu 12,9, Viorica Enes- 
cu 13,4, lungime : Valeria Ștefă
nescu 6,50 m, Dorina Cătineanu 
6,40 m, înălțime : Virginia Ioan
l, 92 m, Erica Teodorescu 1,84 m, 
greutate : Valentina Cioltan 18,02
m, Mihaela Loghin 16,00 m ; disc: 
Argentina Menis 64,24 m, Olim
pia Cataramă 58,72 m ; suliță : 
Eva Zorgo 58,50 m, Ioana Stancu- 
Pecec 55.32 m.

In linii mari este aceeași echi-

(Continuare în pag. 2—3)

DUMINICÂ,

PE STADIONUL

REPUBLICII

(de la ora 15)

CINCI ORE
DE SPORT

ÎN 3 ACTE
1. ATLETISM : va reuși Virgi
nia loan să întreacă recordul 
mondial Ia înălțime ?

2. FOTBAL : Pe lingă Trofeul 
Petschowschi vor obține timi
șorenii și Cupa României ?

3. CICLISM : veți cunoaște 
învingătorul „Turului Româ

niei".



lA RUGBY, ÎNTR-UN FINAL PASIONANT ITITLUL SE VA DECIDE DUPĂ... ULTIMA ETAPĂ! I
i

Se cunosc, în schimb, echipele retrogradate I
liniștit, doar cu 

în prim plan.

TURUL DE ONOARE
Universitate?

Multă vreme 
Steaua și Farul 
campionatul acesta de rugby are 
o „sosire" electrizantă, la foto
grafie. Acuzînd o anume obosea
lă fizică și chiar psihică (deter
minată și de prezența multora 
dintre ei în contactele interna
ționale ale reprezentativei) mili
tarii și-au simțit serios clătinat 
„fotoliul de onoare“ încă în me
ciul direct din Parcul Copilului, 
cînd Grivița Roșie a prestat cel 
fnai bun joc al său și s-a văzut 
în postura de contracandidată 
la titlu. Aceasta și în condițiile 
ieșirii din cursă a puternicei e- 
chipe constănțene, unde se pare, 
Titi Ionescu nu s-a făcut prea 
înțeles de elevii săi. Apoi, „pa
sa neagră" a Stelei s-a prelungit. 
Duminica trecută ea a plătit tri
but scump insuficientei conec
tări la o partidă cu Dinamo, e- 
chipă cu un sfîrșit de sezon re
marcabil, datorat unui orizont 
tactic modern, grefat pe un va
loros nucleu, cu un întreg com
partiment — am numit treisfer- 
turiie — de excepție. Mina lui 
Țuțuianu se face simțită... Și, iată, 
miercuri, o nouă lovitură de tea
tru : Grivița părăsește terenul în
vinsă la Cluj, se schimbă, iarăși, 
liderul I Dar lupta nu s-a termi-

Fază „aprinsă" — cum au fost multe, de altfel — in partida din
tre Dinamo București și Farul Constanța, încheiată cu victoria 
ultimei echipe (21—18). In fotoarafie, atacă dinamovistul Roman 

Foto : Vasile BAGEAC

ECHIPA FEMININĂ
DE ATLETISM A ROMÂNIEI

(Urmare din pag. 1)

pă care, în urmă cu puține zile, 
a obținut, tot la București, un 
frumos buchet de succese între- 
cînd echipele Angliei, R. F. Ger
maniei și Italiei ; sînt cam ace
leași atlete care au realizat a- 
tunci cîteva performanțe de fru
mos prestigiu internațional. De 
data aceasta, adversarele, în spe
cial atletele din R. D. Germană, 
se prezintă cu formații mai omo
gene decît au fost precedentele 
partenere de concurs, cu cîteva 
individualități de mare valoare 
pe plan mondial. Este evident că, 
în aceste condiții, misiunea fete
lor noastre va fi și mai grea, dar, 
păstrăm convingerea că ele nu-și 
vor drămui eforturile și că se vor 
strădui din răsputeri ca să ofere 
puternicelor atlete din Canada și 
R. D. Germană o replică cît mai 
puternică. In plină perioadă de 
pregătiri pentru marile con
cursuri ale sezonului, dominat de 
campionatele europene de la 
Roma, atletele noastre, sin tem si
guri, vor face totul pentru a ob
ține rezultate dintre cele mai 
bune. După cum, sîntem siguri, 
că spectatorii bucureșteni vor a- 
vea posibilitatea să urmărească 
un elevat concurs atletic ! Pre
zența atîtor vedete este o garan
ție !

nat de loc : campioana joacă la 
finele acestei săptămîni la Blrlad 
(Petre Cosmănescu spune că „du
șul rece" de acum cinci zile i-a 
trezit pe Mateescu și compania, 
Viorel Călin, pe de altă parte, do
rește un meci mare și... o victo
rie) grivițenii acasă, fără proble
me. (cu Poli Iași). Și nici victo
riile de ambele părți, în ultima e- 
tapă, nu vor liniști apele ! Pentru 
că miercuri au loc două restan
țe, două meciuri de atracție și 
de... decizie : Chimia — Grivița 
Roșie (și la Năvodari nu se prea 
cîștigă !) și Universitatea — Stea
ua (iar timișorenii, pot, oricînd, 
încurca socotelile). Dacă verdic
tul titlului va fi dat abia după 
ultimul fluier de arbitru, mai 
mult ca sigur cea de a doua re
trogradată — alături de demult 
resemnata Vulcan — este tot o

bucureșteană, Gloria. Numai o 
minute i-ar putea aduce victoria 
în deplasare, în fața Farului .

Geo RAEȚCHI
CLASAMENTUL

1. STEAUA 24 19 2 3 495:179 64
2. Grivița Roșie 24 18 3 3 266:123 63
3. Farul 25 16 2 7 325:14G 59
4. Universitatea 24 15 3 6 209:143 57
5. Dinamo 25 12 3 10 297:ITS 52
6. Agronomia 25 11 1 13 143:261 48
7. Chimia 24 11 1 12 268:288 47
8. Politehnica 25 9 3 13 156:313 46
9. Rulmentul 25 9 2 14 155:252 45

10. Știința 25 8 4 13 227:226 45
11. C.S.M. Sibiu 25 8 4 13 130:266 45
12. Sp. studențesc 25 8 3 14 194:230 4}
13. Gloria 25 8 1 16 173:239 42
14. Vulcan 85 5 0 20 136:380 34

între 23-26
pe poligonul

BALCANIADA
— EDIȚIA
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CAMPIONATUL
DE CALIFICARE

i
I

iunie, 
Tunari

DE TIR
1974

Incepînd de duminică, poligo
nul Tunari din București va găz
dui întrecerile Balcaniadei de tir 
— ediția 1974 Ia arme cu glonț 
și aer comprimat La competiție, 
vor fi prezenți cei mai buni tră
gători din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia evident,
România.

LA POPICE
în-

I

li mo FINALELE CAMPIONATE-
JUUU LOR REPUBLICANE ALE
COPIILOR. Astăzi ți mîine, in sala Flo- 
reasca din Capitală se vor desiățura cori- 
Iruntârile finale ale campionatelor repu
blicane individuale rezervate copiilor, 
la cele trei categorii de virstă: I (14—15 
ani), II 02—13 ani) ți 111 (10-11 ani). 
La această competiție, aflată la a 4-o 
ediție, s-au calificat Io fazele anterioare 
203 copii judoka, din 31 de secții. Cei 
mal mulți (45) sînt din cluburile și aso
ciațiile sportive bucureștene. Din județul 
Bacău îșî vor încerca șansele 34 de 
concurenți, de la Sibiu 28, Arad 15 etc. 
Partidele vor avea loc pe două saltele, 
fiind conduse de cei mai buni arbitri. 
Astăzi, întrecerile vor începe Io ora 16. 
iar mîine se vor desfășura atît diminea
ța (de la ora 9,30) cît ți după amiază 
(de la ora 16.30). « TURNEU INTERNA, 
T1ONAL. Echipa școlii sportive Șoimii Si- 

” *a Rzscszow,
S.C. Leipzig

PHDirc MECIURI INTERNAȚIO-■vriyt nale la tg. mureș.
Formațiile clubului Voința cu susținut 
două partide amicale. La femei, Voința 
Tg. Mureș a dispus de Szpartakusz Be- 
kesesaba cu 2355-2206 p d, iar la băr
bați mureșenii i-au învins pe cei de la 
Szpartakusz Eger cu 4930-4747 p d. (i. 
PĂUȘ — coresp.)

bîu a evoluat în Polonia, 
daturi de formațiile ___ __ r—
(&.D.G.) și Selecționata voievodatului 
Rzseszow, ocupînd locul II în clasamen
tul general. La categ. 75 kg, sibianui 
Ilie Popa s-a clasat pe primul loc din 
30 de concurenți. (I. IONESCU — coresp.)

MHTA CAMPIONATELE REPUBLl-
PIVIU CANE DE DIRT-TRACK Șl
MOTOCROS. După- o întrerupere, cau
zată de timpul nefavorabil, campiona-, 
ft|l de dirt-track se reia duminică cu eta
pa a treia. întrecerile, yor avea loc pe 
pista stadionului Metalul din București 
5i. la„e*e vor participa alergători din Ca
pitală și Sibiu. Primul start se va da la 
ora 10. • AJUNS LA A V-A ETAPA. 
CAMPIONATUL DE MOTOCROS va con
tinua duminică pe traseul de la Moreni.

program figurează probe pentru pose- 
sorii de motorete Mobra, juniori si se. 
Mori.

TENIS DE MASĂ CAMeîorAjEE-E 
LOR REPUBLICANE DE JUNIORI care se 
desfășoară la Ploiești, titlul național la 
proba de dublu mixt a revenit cuplului 
Liana Mihuț, Cristine! Romanescu (C.S. 
Arad, Gloria Buzău), învingător, în par
tida decisivă, asupra perechii Ligia Lupu 
— Alexandru Buzescu (C.S.M. Cluj, Pro
gresul Buc.) cu 2-1 (14, -13, 13). în în
trecerile la care ou participat 58 de cu
pluri, pe locurile 3 și 4 s-au clasat Sin- 
teoan 
Borca. 
probe.

Zilele trecute s-au disputat 
trecerile semifinale ale campio
natului de calificare pentru Divi
zia A 
act al 
în opt 
nine și 
formațiile calificate pentru fina
lă (28—30 iunie) — FEMININ : 
Dacia Ploiești 4453 pd (în două 
jocuri), Nicolina Iași 4430 pd, 
Constructorul București 4137 pd 
(disputată la Roman), Frigul 
București 4339 pd. Voința Ro
man 4192 pd, Unirea Azuga 4068 
pd (la Buzău), Voința Timișoara 
4292 pd, Voința Baia Mare 4016 
pd, Record Cluj 3996 pd (laSatu 
Mare), Carpați Mîrșa 4242 pd, 
Viscoza Lupeni 4049 pd și Voința 
Bluj 4040 pd (la Cluj). MASCU
LIN : Rulmentul Brașov 9727 
Laromet București 9678 pd, 
dromecanica Brașov 9481 pd 
Ploiești), Voința Aiud 
TEBA Arad 9357 pd, 
Tîmăveni 9269 pd (la 
Olimpia Reșița 9811 pd, 
tan Mediaș 9713 pd, Voința Lu
goj 9589 pd (la Cîmpia Turzii), 
Rafinorul Ploiești 9784 pd, Car
pați Sinaia 9567 pd și Granitul 
București 9524 pd (Ia Galați).

Echipele feminine își vor dis
puta finala la Tg. Mureș și Bra
șov. iar cele masculine la Roman 
și Cluj.

la popice. La penultimul 
competiției s-au întrecut, 
orașe, 24 de echipe femi- 
tot atîtea masculine. Iată

Pd, 
Hi
da 
pd.9487

Chimica 
Brașov), 

Gaz me-

— Mororu, respectiv, Gyongyosî — 
întîlnirile continuă la celelalte
(A. VASILESCU - coresp.)

tir
majoritate 
ta. Ia un 
organizat __ . ___ ¥.___
din Ungaria. Din lotul care s-a 
sat ieri în capitala ungară fac 
printre jalțîî, Gr. Calota, FI. i.:~__
toi). 1. Mărgiheanu, Al. Sarkozî (pușcă), 
A. Marinescu, E. Pandurii, D. Buduru și 
FI. Iurcenco (talere). • LA CAMPIO
NATELE EUROPENE DE TALERE, care se 
desfășoară la Antibes (Franță), participă 
la proba de skeet (talere aruncate din 
turn) și trăgătorul român cu arma de 
vinătoare, Gheorghe Sencovici. Proba de 
ifeget ore loc în zilele de 22-24 iunie.

SIMBATĂ Șl DUMINICA o 
serie de trăgători români, în 
tineri, vor evolua la Budapes- 
important concurs internațional 

** ’ special ifate
depla-: 
parte, 

îrimia (pis-

de federația

I
1
1
i
1
I
I
I
I
I
I
I
I

Turul de onoare al lui „Poli" 
Iași — demn de cucerirea „Cu
pei campionilor europeni" — 
mi-a dat lacrimi. Aruncarea 
spre cer a lui Oană și Simionaș 
mi-a dat lacrimi. Chipul lui 
Urechiatu, pe banca acuzării, la 
capătul multor greșeli, mi-a dat 
totuși lacrimi. Un om infrînt 
nu e niciodată prilej de vese
lie. Rapidul căzut în „B" mi-a 
prilejuit alt oftat cu apă și 
sare. Cu ceva mai mult orgo
liu — aș fi putut să-mi șterg 
obrazul cu oarecare liniște și 
să zic că în fond s-n adeverit 
pronosticul meu atît in ce pri
vește campioana cit și retro
gradatele (am indicat două din 
trei : Rapid, Petrolul, a treia
fiind C.F.R Cluj- ... și cind
pun aceste trei
puncte de suspen
sie după echipa 
clujeană știu ce 
fac), după cum am 
fost, cred, primul 
dintre cronicari
care am vestit ziua 
marelui cuplaj 
bucureștean : Me
talul — Autobuzul 
și Rapid — Pro
gresul 1 Dar poți 
să te. gindești la 
tine, la orgoliul tău. cînd Ră- 
ducanu și Fănuș au o aseme
nea durere, iar Oblemenco și 
ai săi atîta fericire ? Nu poți — 
și las lacrimi de bucurie să 
curgă libere pentru „U“ Cra
iova — în sfirșit, campioană, 
felicitări !, că atîta mai ne lip
sea să-i dea gol Petrolul la 
7—0 pentru Dinamo, nici nu 
vreau să mă gîndesc. — la
crimi, deci, și pentru Dinamo 
care a dat zadarnic 7 goluri 
unei echipe care n-a mai pri
mit șapte goluri de la o echipă 
românească nu știm de cînd, 
lacrimi deci și pentru „Arge
șul", pentru martirajul său (și 
aici alte trei puncte de sus
pensie), lacrimi pentru întregul 
clasament, clasament-minune 
în care echipe cu golaveraj ne
gativ sînt mai bine clasate de- 
cit altele cu contabilitatea po

zitivă. lacrimi pentru Adam dar 
și pentru Năstase, pentru Teaș- 
că dar și pentru Proea. atitea 
lacrimi de mă trezesc între- 
bindu-mă : ce faci, sufletist 
înrăit, ești la „Traviata" ?

Nu sint, firește că nu sînt 
nici la operă, nici la operetă — 
dar nu pot să neg, chiar în 
zilele îndeobște surîzătoare ale 
bacalaureatului și ale clasamen
telor finale, nu got să uit, toc
mai de sufletist ce sînt, că de 
prea multe ori mi-a fost dat 
să văd la fotbal opere, ope
rete. comedii și melodrame sus
pect trase de păr. Și ca să nu 
cad în analize precipitate și 
părtinitoare — îmi voi duce 
gîndul pină la capăt și voi 
spune că, cel puțin în ochii 

mei. din cele 13 
echipe mai nici 
una nu e inocentă 
în confundarea 
sportului cu tea
trul. cu o artă în
tre ghilimele. In
cit vin eu însumi 
și spun — să lă
săm lacrimile, mai 
nimeni nu e ne
vinovat, să trecem 
la analiza lucidă, 
fără glande lacri

male, ci cu minte, exigență și 
deplin informați, a spiritului 
sportiv ! Iar dacă e vorba să 
suridem — să acordăm această 
bunăvoință campioanei, fiindcă 
e o campioană pe merit. și 
noilor venite dintre care două 
— ironie și suris al sorții ! — 
au in frunte doi rapidiști. asta 
ca să nu uităm cine e, totuși, 
dragul nostru Giulești !

★

CORESPONDENȚA : C. Cris- 
tea — Tg. Jiu : Hai să-i mai 
lăsăm puțin pe arbitri în pace, 
nu zic pace veșnică, pentru o 
analiză ceva mai multilaterală ! 
Bogdan Ricardo — Drobela Tr. 
Severin : E așa cum vi s-a 
răspuns la „Poșta redacției" 
noastre : <3-voastră aveți drep
tate.

BELPHEGOR

campioana edi

ViCTORI.
® Revenire si
cu 15 goluri i

cu
Cu exact un an 

stadionul din Ara 
liderul campionati 
in ultima clipă 
pierdea un meci 
dea in extremis, lt 
FERENȚĂ, titlul 
a țării. 11 jucătc 

atunci, epuizs 
bătut ani la rîr 
poanele unui Pets 
hady sau Farma' 
11 se numărat 
Strîmbeanu. De:

Puțini, extrem 
credeau în rnomei 
acești băieți ambi 
să se ridice din 
de la capăt o lup 
nă de neprevăzu 
credeau atunci...

Universitatea a 
miraculos după t 
surprinzătoare și, 
nui antrenor deh 
foarte bine pregăti 
Cernăianu — gr 
rul unui căpitan < 
del — Oblemenco 
sufletist fără peri 
nicu, s-a lansat d 
rea cursă pentru 
lauri a celui ma; 
nat din istoria fc 
tru. Din etapa tPROTAGONISTELE CUPEI FATĂ ÎN

Miercuri, în ultima etapă. „Poli" 
jucat cu piciorul ne frină. Mulți 

dintre suporterii care au purtat-o 
meci de meci spre izhînda din 
campionat nu erau deloc necăjiți 
la sfirșitul meciului cu U.T.A. Mi
rajul „Cupei" era mai presus 
orice.

încă de duminica trecută, 
suporteri ai echipei au pornit 
bicicletele spre Capitală unde și-au 
propus să sosească în dimineața 
finalei, iar alte cîteva mii sînt 
gata să ia startul cu trenuri spe
ciale sau autocare spre București.

Joi dimineață, fotbaliștii timi
șoreni, însoțiți la aeroport de zeci 
de admiratori care scandau „Cupa, 
Cupa" s-au îmbarcat l-a 
unui AN 24 care i-a adus în Ca
pitală. De la Bănoasa un autocar 
i-a transportat la Snagov, acolo 
unde antrenorul Ion Ioacscu și-a 
propus să pregătească. în tihnă, 
marea finală.

Din 1958, anul in care „Poli" a 
mai ciștigat trofeul, niciodată echi
pa alb-vișiniilor n-a mai cunoscut 
bucuria unei asemenea performan
te. Jucătorii nu se gindcsc decît 
la reeditarea succesului 
16 ani.

Vicepreședintele secției 
bal. fostul jucător Petre 
nu. după ce a urat succes echipei, 
a spus că nu o va însoți la Bucu
rești. Nu pentru că nu este cu 
trup și suflet alături de ea, ci 
numai pentru faptul că nu va pu
tea trăi emoțiile finalei cu JiuL 
Căpitanul formației, veșnic tînă- 
rul Surdan, și-a propus să-și în
cheie cariera sportivă cu cupa în 
mină, făcind turul de onoare pe 
„Republicii". Fiecare jucător nu
trește speranța obținerii succesului.

Antrenorul Ion Ionescu. oarecum

a

de

17
cu

bordul

de-acum

de fot- 
Cojerea-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
IN ATENȚIA CÎȘTIGATORII.OR 

LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DIN 18 IUNIE 1974.

® Depunerea biletelor cîștîgătoare 
se va face pină în ziua de sîmbătă 
22 iunie a.c. ora 13, în orașele re
ședință de județ și pînă vineri 21 
iunie a. c. ora 13 în celelalte loca
lități.
• Omologarea cîștigurilor se face 

vineri 28 iunie a. c.
★ z

Tragerea Loto de astăzi va fi 
transmisă din studioul de televiziu
ne cu începere de la ora 19,10.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 14 IUNIE 1974

Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante
25% n 4i snp IfiiiLnnSj „2.. .y.iS.riagt/* ittllliîrf

16.604 lei ; Cat. 2 : 1 variantă 25®/, a 
15.366 lei și 6 variante 10% a 6.355 lei; 
Cat. 3 : 8.20 a 6.587 lei : Cat. 4 : 14.85 
a 3637 lei ; Cat. 5 : 100,80 ~‘ ~
Cat. 6 : 162,10 a 333 lei.

Extragerea a II-a : Cat. 
riante 25° o a 50.000 lei si 
10% a 20.000 lei ; Cat. B : ....
25®/» a 4.109 lei și 9 variante 10% a 
1.644 lei ; Cat. C : C.GO a 5.543 : Cat. 
D : 17,50 a 2.724 lei ; Cat. E : 62,35 a 
76'4 lei ; Cat. F : 130,75 a 365 lei ; Cat.

. X : 1498.15 a 100 lei.
REPORT CATEGORIA A S 62.520 lei.
Cîștigurile he Cat. 1 (25®/,) au fost 

obținute de ION NICULF.SCU din 
București si IOAN SOANCA. din 
Arad, iar cîștigurile de Categ. A 
(25%) de MARIN NEDELCU și DU
MITRU NECULAU. ambii din Bucu-

a 536 lei ;

A : 2 va-
2 variante
8 variante

afectat de comportarea elevilor săi 
în meciul cu U.T.A., speră ca in
succesul de miercuri să se trans
forme duminică într-un succes : 
„Ar fi păcat să-i dezamăgim pe

cei mai 
din cîți 
discutat 
botăriți 
putință 
baie să 
mișoara.

——-
mari iubiți 
am
cu
să
ca
ne
cu

cunosei 
jucătoi 

facă te 
să cișt 
intoarc 
frunte 
Gheoi

Jiul crede că a învătat mult în finala d
Echipa minerilor a pierdut 

miercuri pe malul Someșului, dar 
ea nu s-a gindit, de fapt, decît la 
meciul de duminică, La marea fi
nală. Am înțeles aceasta petrecind 
o oră în tabăra ei.

Gîndul acesta, al „Cupei", stăpî- 
nește formația încă din iarnă, din 
pregătirile făcute la Călimănești, 
acolo unde căpitanul formației de
clara : „Vrem să răzbunăm finala 
aceea, din vara lui ’72. pierdută 
cu 2—0 în fața Rapidului !“ Cu
vintele lui I.ibardi păreau, atunci, 
vorbe de circumstanță. Acum, insă, 
Jiul se află iarăși în fața trofeu
lui și speră să-l cucerească de data 
aceasta. „Avem experiența finalei 
cu Rapid, și cred că de data a- 
ceasta vum izbuti 1“ mărturisește 
Stocker, și colegii săi, mai tineri 
sau mai vîrstnici, îi dau dreptate. 
Fiecare spune că va fi un meci 
greu dar tocmai de aceea echipa 
și crede in succes. Se face o scur
tă istorie a calificării în finală, și. 
deși rejjorterul ar fi așteptat ca 
petroșenenii să vorbească mai ales 
despre meciurile mai grele, cu 
Petrolul sau C.S. Rm. Vilcea, ni
meni riu uită de jocul acela cu o 
formație din campionatul jude
țean, „Partizanul Bacău". „Am ciș- 
tigal greu, cu 2—1, ne spuneau 
băcăuanii, «<Uile cine ne elimină!», 
dar meciul acela ue-a spus că, in 
Cupă, trebuie să fii foarte pru
dent, în orice moment 1“ zice 
Dcdu.

... Antrenorul Traian Ivănescu 
are o singură problemă : portarul 
I. Gabriel s-a accidentat la umâ-

rul sting, în meciul 
cu toate că a apăr. 
Dinamo, după ce i 
jecții cu novocaină 
reri și în ultimul 
pionat, de la Cluj, 
nu se va reface pi 
lei, atunci în poarl 
pare Bologan. Dar 
Pint! atunci, tot io’ 
în izbindă : „Vom 
cui decis al apără 
atacurile declanșau 
mijloc (Naghi — ' 
bardi) net superi» 
•șoiene 1“ sint cu.:. 
Ivănescu, si cam i 
dul tuturor supor- 
peni, Petrila sau I 
Valea Jiului, acolo 
teptată, in premier

Mircea
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ȚAȚI FOTBAL ? Clubul sportiv 
„Voința" din Capitală organizează, 
pc stadionul cu același nume, de 
la capătul tramvaiului 5 (Șos. Pi
pera). o acțiune de selecție la 
fotbal pentru juniori și copii, năs- 
cuți în anii 1957—1980. Această se
lecție va avea loc în fiecare zi, 
pină la data de 29 iulie a.c., după 
amiaza, cu începere de la ora 16. 
Participanții. trebuie, să aibă asu
pra lor echipamentul minim ne-

Ieri clupă arr>: - 
ședința Biroului t 
acest prilej 
nou despre 
transferări 
va căpăta
viitoarea ședință 
deral, stabilită p 
iunie. A mai 
formare cu privii 
de pregătire al 
zentative de tine 
propiata Cupă ba 
începe duminică 
tră. Tot cu acest 
cutat din nou cz 
Kun și Drosovsc.*'. 
U.T. Arad și va 
pendarea lor pe t 
tru refuz de part 
De asemenea, s-a 
după disputarea 
României, să se 
împrejurările ce 4 
zentarea jucâ® 
oj • ®-s ----fcf



UNUI LIDER DE... 32 DE ETAPE!

DOAR POLONIA Șl R.F. GERMANIA
CALIFICATE PINA ACUM

ȘASE ANTRENORI AU CUVINTUL CLASMHTE.. CirCE

jectaculoasă după o infrrngere deprimantă aUn tur de forță, 
marcate în deplasare • Patru înfrîngeri pe... ploaie ® Final 
emoții, dar cu happy-end m centrul Craiovei
în urmă, pe

р. o echipă — 
piui trecut pînă
a întrecerii — 
decisiv. Pier- 
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I a resimțit du- 
I meci de cam- 
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l i la ora fina- 
pa Jiului va a- 
r pînă atunci ... 
•tal Jiului crede

cistiga prin jo
ii .-ii și contra- 
k de o linie de 
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r rilor din Lu- 
Lonea. în toată 
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M. 1ONESCU

Simbătă și duminică, partidele 
decisive în prima rundă finală a 
Weltmeisterschaft. Va reuși Bra
zilia să se numere printre cele opt 
calificate ? Intre Bulgaria și Sue
dia, cine va ocupa locul secund 
in grupă ? Sau va pierde chiar 
Olanda ? Iată tot atîtea semne de 
întrebare care planează asupra 
celor opt meciuri. Tocmai de aceea 
ne-am gîndit să facem un tur de

a ne califica. în partida cu Polo
nia ne este suficient și un rezul
tat de egalitate".

Hristo Mladenov (Bulgaria) : 
„Am comis multe erori în jocul cu 
Uruguay. Cred că am fi meritat, 
totuși, victoria. Sud-americanii sînt 
buni tehnicieni, dar de multe ori 
ei încetinesc tempoul, iar în fazele 
cruciale ratează foarte mult. Avem 
șanse de a fi prezenți în semifi-

REZULTATE
Azi, la turneul final al ediției jubilia

re, zi de pauza. Partidele continua m'ii- 
ne și duminica : ultimele jocuri din ca
drul grupelor preliminare. Dar, pînă a- 
tunci, iată care este situația in cele pa
tru grupe :

• GRUPA I

9 PUNCTE OBȚINUTE : 45 (cu ,.Poli“ Iași, „U“ Cluj, U.T.A. și S.C. 
Bacău cite 4, cu Jiul, „Poli" Timișoara, Rapid și Petrolul'cîte 3, cu Stea
gul roșu, Sportul studențesc, F.C. Constanta. A.S.A., C.F.R. Ciul. C.S.M. 
Reșița. F.C. Argeș și Steaua cîte 2, cu Dinamo 1 punct) : 32 acasă și 13 
in deplasare.

0 GOl.GETERII ECHIPEI : Bălan 19 (12 acasă, 7 în deplasare), Oble- 
mcnco 14 (11 — 3), Tarllungă 11 (6—3). Marcu 7 (5 — 2). Bălăci 3 (2 — 1). 
Niță 2 (2 — 0), Ivan 2 (2 — 0), Dcselnicu 2 (1 — 1), Velca 1 (0 — 1), Boc
1 (1 - 0).

• LOTUL FOLOSIT (23 de jucători) : Dcselnicu (33 de meciuri — 
totalul notelor 247), Strimbeanu (33 — 242). Boc (32 — 248). Bălan (32 — 
192), TanUungii (31 — 222), Oblemeneo (29 — 200). Niță (28 — 197). Nicu- 
lescu (28 — 192), Bataci (27 — 180), Bitdin (25 — 170). Marcu (24 — 188), 
Oprea (23 — 161). Berneanu (22 — 157). Șrefăncseu (20 — 105). Velea 
(14 — 86). Manta (1.2 — 81). Ivan (9 — 58). Stâncescu (3 — 10). Kiss 
(2 — 10), Chivu (1—8). Cons.antincscu (1 — 5). Negrilă (1 — 9). Pană (1 
— fără netă).

® A BENEFICIAT de șase lovituri de la 11 m : două transformate 
(Oblemeneo) și patru ratate (Oblemeneo — 2. Țarălungă și Velea). 
fost sancționată cu patru penalty-uri ; trei transformate, unul ratat.

baștrii s-au instalat pe primul 
loc al clasamentului, dominînd 
cu autoritate prima parte a în
trecerii, pe care au 
detașat, cu 25 de 
posibile. Doar trei 
suferit craiovenii 
ma, la Tg. Mureș,

cîștigat-o 
puncte din 34 
înfrîngeri au 
în tur. Pri- 
după unspre

zece etape! A fost un FORMI
DABIL TUR DE FORȚA, cu 
două goluri marcate de meci, 
dintre care aproape jumătate 
(15) în deplasare, ceea ce de
monstrează elocvent predilecția 
liderului pentru jocul ofensiv, 
percutant, nu numai pe pro
priul teren.

A venit apoi returul cu o su
medenie de griji pentru frunta
șa clasamentului : șase înfrîn
geri, dintre care patru (Brașov, 
Constanța, Cluj — C.F.R., Reși
ța) PE PLOAIE, au frînat echi
pa din zborul ei lansat spre țe
lul propus, ajungînd la un mo
ment dat să 
avantaj avut (7 puncte) 
de principalul 
rival. Dinamo 
tuși, în final, Universitatea 
a mai clacat, 
învățînd multe din pățania 
nului precedent. Victoriile

piardă întregul 
față 

și de temutul ei 
București. To- 

nu 
ca un începător, 

a- 
din

F.C. Argeș
acel 0—0 

întreaga 
pînă 

în

R.F. Germania - Chile 1-0 (1-0)
R.D. Germană - Australia 2-0 (0-0)
R.F. Germania — Australia 3-0 (2—0)
R.D. Germană - Chile 1-1 (0-0)

0
0
1
2

R.F. Germania
R.D, Germana 
Chite 
Australia

Ultimele partide ; ________ ...
(simbătă. Berlinul Occidental, ora 
R.D. Germană — R.F. Germania 
tă, Hamburg, ora 19.30).

• GRUPA A ll-A :

2 2 0
2 1 1
2 0 1
2 0 0

Australia —

4-0 4
3-1 3
1-2 1
0-5 0
Chile

16), 
(simbd

Brarilia — Iugoslavia 0-0 
Scoția — Zair 2-0 (2-0) 
Iugoslavia - Zair 9-0 (6-0) 
Brasilia — Scoția 0-0

1. Iugoslavia
2. Scoția
3. Brazilia
4. Zair

Ultimele partide : Zair 
bata, Gelsenkirchen, ara

2 1
2 f
2 0
2 0

109-03
10 2-03 
200-02 
0 2 0-11 0

— Brazilia (sîm- 
..... --------------------______16), Scoția —

Iugoslavia (simbătă, Frankfurt pe Main, 
ora 16).

>ția — 
Main,

partidele cu 
Steaua și, îndeosebi, 
de la Ploiești, cînd 
echipă a luptat exemplar, 
la epuizare, coroborate cu
frîngerea dinamoviștilor la Ba
cău și egalul realizat de aceștia 
la Petroșani, au avut darul să 
mențină o distanță minimă în
tre lider și tenacele său adver
sar.

Și astfel, Universitatea Craio
va, echipa cu CEA MAI EFICA 
CE LINIE DE ATAC reușește 
marea performanță. Primul ei 
titlu. Primul titlu cîștigat de o 
echipă studențească în fotbalul 
nostru Un titlu datorat VOIN
ȚEI, MARII PUTERI DE LUP
TA, AMBIȚIEI FARA EGAL, 
renăscută dintr-o înfrîngere 
deprimantă. O victorie a ce
lor peste 30 000 de spectatori 
prezenti, 
tribunele 
vean, a întregii Oltenii fotbalis
tice, care, tîrziu, în miezul 
nopții de miercuri spre joi, și-a 
primit învingătorii cu sărutări 
fierbinți și brațele încărcate de 
flori, cu un entuziasm de nedes- 
cris.

meci de meci, în
„Centralului*4 craio-

Lourențiu DUMITRESCU

ECHIPA CAMPIONATULUI
ta încheierea actualei ediții, ordinea 

primilor trei jucători în echipa campio
natului (alcătuită pe baza adiționării 
notelor obținute de jucători in cete 34 
de etape) se prezintă astfel :

Portar : 1. SUCIU 257, 2. lorgulescu
252, 3. Costaț 244 ;

Fundaș dreapta : 1. POP 243, 2. Gru
ber 236, 3. Nițu 234 ;

Fundaș centrat dreapta : 1. ANTONES
CU 252, 2-3. Boc și Pexa 243 :

Fundaș central stingă : 1. DESELNICU 
247. 2. Poieni 240, 3. G. Sandu 235 :

Fundaș stingă ; 1. ANGHEL1NI 242, 2. 
Czako 241, 3. Deieanu 230

Mijlocaș dreapta : 1. CRINGAȘU 243, 
2—3. Strimbeanu și Dinu 242 :

Mijlocaș stingă : 1. VIGU 253, 2. Si- 
mionaș 229. 3. Domide 228 ;

Extremă dreapta: 1. TANASE 247. 2.
Atodiresei 237, 3—4. Țarălungă și Axente 
222 :

Atacant central dreapta : 1. DEM-
BROVSCHi 242, 2. D. Georgescu 235, 3.
Mulțescu 233 ;

Atacant central stingo : 1, I. MURE- 
ȘAN 230, 2. Kun 229, 3. Neagu 225 ;

Extrema stingă : 1. HAJNAL 231, 
Licâ 227, 3. Petrescu 221.

„CUPA A + T“

2.

(clasament final)

INȚA BIROULUI
R. FOTBAL

1. „U- CRAIOVA 68 43 10 15 124- 65 96
2. Steaua 68 33 13 17 104- 70 84
3. Dinamo «8 34 14 20 99- 61 82
4. Rapid 68 28 18 22 90- 73 74
5. U.T.A. «8 30 13 25 94- 87 73
6. F.C. Argeș 68 29 15 24 104-104 73
7. F.C. Constanța 68 29 14 25 100- 9C 72
8. Steagul roșu 68 28 15 25 74— 68 71
9. ,,Poli“ Timiș. 68 28 13 27 87- 93 69

10, S.C. Bacău 63 29 6 31 93- 97 66
11. ,.U“ Cluj 68 25 15 28 86- 31 65
12. Sportul stud. 68 25 12 31 86- 94 62
13. A.S.A. Tg. M. 63 26 9 33 84-110 61
14. C.S.M. Reșița 63 19 20 29 71- 94 58
15. ,,Poli“ lași 63 23 11 34 73- 93 57
16. Petrolul 63 22 12 34 75- 90 56
17. C.F.R. Cluj 68 20 13 35 70-114 53
18. Jiul 68 22 8 38 76-104 52

Houseman (Argentina) reușește deschiderea scorului în meciul 
echipei sale cu Italia, în ciuda 
partida Argentina — Italia, 1—1)

opoziției lui Burgnich. (Fază din 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

• GRUPA A III-A :
Olanda - Uruguay 2—0 
Bulgaria - Suedia 0—0 
Uruguay - Bulgaria 1-1 
Olanda — Suedia 0—0

<1-C>

(O-O)

loc 
. Cu 
din 
de 

care 
în

fe-
24 

in-

orizont prin cîteva cantonamente 
— ah, cit de greu accesibile ! 
unde ești tu Mexic ! — încercind 
să găsim răspunsurile din punctele 
de vedere ale antrenorilor. între 
două ședințe de pregătire și nenu
măratele probleme care se iscă 
într-o întrecere atît de îndirjită, 
ei au avut ambalitatea să ne răs
pundă :

Vladislao Cap (Argentina) : 
„Păstrăm încă speranța calificării. 
Dacă Italia va -evolua în partida 
cu Polonia la fel ca în meciul cu 
noi, s-ar putea să piardă".

Ferruccio Valcareggi (Italia) : 
„Am fost surprinși de jocul bun 
al formației argentiniene. Nu avem 
de ce să fim supărați. Avem 
continuare două șanse din trei

în 
de

C.M. PE SCURT
• Nici ediția jubiliară nu va fi

lipsită de posibile conflicte spectacu
loase. Primul a izbucnit, se știe,
intre Chinaglia și selecționerul Val- 
careggi, după scoaterea ~ 
atacant al lui Lazio din 
partida cu Haiti. Al doilea 
punctul de a izbucni tot în 
italiană, unde înlocuirea lui 
va avea, cu siguranță, ecouri în pre
sa peninsulară. In fine, Netzer, că
ruia i se anunțase intrarea în repri
za a doua a jocului cu Australia, 
pare că va riposta și el la nerealiza- 
rea promisiunii selecționerului Schon.

• Arbitrul român Nicolae Hainea 
a fost din nou delegat la o partidă 
importantă, Argentina — Italia, ală
turi pe P. Kazakov, la centru, și K. 
Palotay la linie. El s-a achitat exce
lent de misiune, mai cu seamă în 
prima repriză, cind duelul Fachetti— 
Ayala, desfășurat pe partea sa. i-a 
creat probleme deosebite.
• Iugoslavia a egalat recordul de 

scor al C.M. : 9—0 cu Zair, record 
deținut de echipa Ungariei (9—0 cu 
selecționata Coreei de Sud în ediția 
din 1954).
• Echipa R.D.G. anunță indispo

nibilitatea lui Vogel accidentat în 
meciul cu Chile, așa îneît e proba
bilă menținerea lui P. Ducfce în for
mație.
• Antrenorul Michels se află în- 

tr-un continuu voiaj pe ruta Barce
lona — Hiltrup, deoarece el se ocupă 
în același timp și de formația de 
club C.F. Rarcelotna, angajată în 
„Cupa Spaniei*4.

centrului 
teren, în 

e pe 
tabăra 
Rivera

deoarece întotdeauna juca- 
mei au excelat în partidele

nale 
lorii 
cu Olanda".

Roberto Porta (Uruguay) : „Vom 
juca ultima carte în fața echipei 
Suediei, care nu trebuie să se 
creadă de pe acum calificată. 
Formația Bulgariei a jucat rapid, 
pe contraatac, solicitînd din plin 
apărarea noastră".

Rinus Michels (Olanda) : „Jucă
torii mei au făcut totul de-a lun
gul celor 90 de minute pentru a 
ciștiga partida cu Suedia. Dar a- 
părarca nordicilor a fost 
vins. în repriza secundă 
nervos. Meciul egal nu 
țumește. Ne așteaptă un 
cu Bulgaria, mai ales 
juca van Hanegem, accidentat".

George Ericsson (Suedia) : „E- 
chipa Olandei practică un fotbal 
de clasă, și sînt fericit că echipa 
mea a reușit un meci nul. Întîl- 
nlrea a fost de nivel tehnic su
perior. Pînă acum, cred într-o fi
nală R.F. Germania — Italia, 
menținindu-mi pronosticul că și e- 
chipa Olandei ar putea fi pre- 

. zentă la ultimul act".

de 
am 
ne 
.ioc 

că

nein- 
jucat 
mul- 
greu, 

nu va

2 1 1
2 0 2
2 0 2
2 0 1

Bulgaria —

G 2-0 3
0 1-1 2
OM 2
1 1-3 1
Olanda

1. Olanda
2—3. Bulgaria
2-3. Suedia

4. Uruguay
Ultimele partide :

(duminica, Dortmund, ora 16). Suedia — 
Uruguay (duminica, Dusseldorf, ora 16).

O GRUPA A IV-A :

0 10- 
0 4-
1 3—

2 4
2 3
4 1

Polonia — Argentina 3—2 (2-0) 
Italia — Haiti 3—1 (0—0) 
Argentina — Italia 1—1 (1—1) 
Polonia — Haiti 7—0 (5-0)

1. Poioniâ 2 2 0
2. Italia 2 1 1
3. Argentina 2 0 1
4. Haiti 2 0 0 2 1-10 0

Ultimele partide : Argentina — Haiti 
(duminică, Munchen, ora 16), Polonia — 
Italia (duminică, Stuttgart, era 16).

CLASAMENTUL GOLGETERILOR .

GOLURI : Szarmach, Lato (Polonia) 
GOLURI : Bajevict (iugoslavia) 
GOLURI : Rep (Olanda)
GOL : Bretner, Overath, Gullmann, 

Muller (R.F.G.), Streich, HoHmarm 
(R.D.G.), Lorimer, Jordan (Scotia), Dey- 
na, Gorgon (Polonia), Sanon (Haiti), 
Rivera, Anastasi (Italia), Petkovici, 
Obiak, Surjak, Geaici, Katalinski. Boghi- 
cevici (Iugoslavia), Houseman, Heredia, 
Babingtcn (Argentina), Ahumada (Chile), 
Bonev (Bulgaria). Povoni (Uruguay).

AUTOGOLURI : Curran (Australia)
pentru R.D.G., Franței» (Haiti) pentru 
Italia, Perfumo (Argentina) pentru Italia.

4.
3
2
1

EMOȚII (MICI SAU MARI)
PE TOATE FRONTURILE
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din 
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ca-
facă 
în 

înregistra- 
Pentru aceasta

de 
S.

la partida cu C.F.R. Ciuj 
miercuri 1(1 iunie.

De asemenea. F R.F.. înaintea 
omologării unor rezultate 
ultimele 
analiză 
re ele 
te pe
a fost alcătuită o comisie care 
urmează ca. pînă la 1 iulie, 
să-și depună raportul.

Tot cu prilejul ședinței 
aseară s-a mai stabilit ca
Mindrcs și Gh. N. Gherglie, 
din cadrul Colegiului central 
de arbitri, să participe la cursuri 
de pregătire pentru instructori- 
arbitri în Portugalia și, respec
tiv, R.F. Germania. S-a hotărît 
ca. dînd curs 
lui Eintracht 
(R.F.G.). echipa
să susțină acolo o partidă de 
verificare la 20 august. înaintea

invitației clubu- 
Braunschweig 
reprezentativă

PROGRAMUL COMPLET AL BALCANIADEI DE TINERET
> A fost convocat lotul reprezentativei noastre

țara 
Bal-

Duminică va începe în 
noastră a Vil-a ediție a 
caniadei rezervată echipelor de 
tineret. In vederea acestui eve
niment, antrenorul Cornel Dră- 
gușin a convocat ieri, în Capi
tală, următorii jucători : Lăză- 
reanu, Forațchi, Sătmăreanu II, 
G. Sandu, Hajnal, FI. Marin, 
Berneanu, Filipescu, Boloni, Du- 
mitriu IV, Dudu Georgescu, 
Gherghcli, Atodiresei, Năstase, 
M. Kăducanu, Ion Ion, Crițan. 
Jucătorii Jivan și Mulțescu, 
care vor evolua duminică în fi
nala „Cupei României", se vor 
prezenta la lot în seara aceleiași 
zile.

Din programul 'jucătorilor noș- 
îneci de.ve-

rificare de trer reprize a 30 de 
minute, mîine, de la ora 17,30 pe 
stadionul Dinamo, cu echipa de 
tineret a vice-campioanei țării.

Programul Balcaniadei de ti
neret cuprinde următoarele 
jocuri: duminică 23 iunie, Bul
garia — Iugoslavia (la Pitești) 
și Albania — Turcia (la Tîrgo- 

. viște); marți 25 iunie, România 
— Iugoslavia (stadionul Dinamo, 
ora 17,30) și 
(Ploiești) ; vineri 28 iunie, 
mânia -
Dinamo, 
Albania 
30 iunie, 
3—4 și 
dionul Dihamo).

Grecia 
i, Ro- 

- Bulgaria (stadionul 
ora 17,30) și Grecia — 

(Cîmpina) ; duififnică 
meciul pentru locurile 

finala (București, sta- 
fi- ■

Turcia

ultimul fluier de arbitru în me- 
___— Uruguay, Argentina — 
Haiti, s-a încheiat și această atît de

iercuri 
ciurile 
Italia și Polonia 

agitată „a doua zi“ a optimilor de finală.
Ce ne-au adus aceste partide t O singură rază de lumina pe 

cerul atît de închis, deocamdată, al Weltmeisterschaft-ului : cali
ficarea certă în „sferturi" a echipei Poloniei care, învingind mo
desta Haiti, a totalizat maximum de punctaj, instalîndu-se la con
ducerea grupei sale.

Cum la controlul antidoping, efectuat la sfirșitul meciului Ita
lia — Haiti, libero-ul Ernest Jean Joseph a fost găsit pozitiv, o 
parte dintre comentatorii de aici au pus rezistența haitienilor în 
jocul cu Italia pe seama dopajului. Ușor de spus, dar mai greu de 
dovedit că exact așa au stat lucrurile, mai ales în condițiile în 
care cel de-al doilea testat, înaintașul Sanon a fost găsit negativ, 
în ceea ce-I privește pe Jean Joseph, medicul echipei, Patrick Hu- 
geux, a declarat că pheniylmetrazina nceliminată complet de jucă
torul aflat în tratamentul său a provenit din pilula pe care acesta 
o lua pentru combaterea astmei.

în semirunda de miercuri, rezultatul-victorie a fost o pasare 
rară. în rest, numai egalități : chiar și pe stadionul din Dortmund 
unde echipa lui Cruyff, una dintre protagonistele competiției, n-a 
putut depăși pe Suedia, chiar și pe terenul Hanovrei, acolo unde 
această formațle-revelație a Bulgariei s-a văzut egalată de Uruguay 
cu două minute înainte de finiș. Atunci, cind foarte puțini mai 
sperau ca ultimele replici ale sud-americanilor să mai aiba sorți 
de izbindă, portarul Goranov și-a permis, se pare, momente de 
prematură relaxare și mingea expediată pe jos, dintr-un UI}Sm 
dificil, de Pavoni s-a strecurat, ușor, pe sub el, dincolo de lima 
porții. Vinovat, Goranov a rămas clipe în plus m genunchi pe 
gazon văzînd spulberate eforturile de pînă atunci ale coechipieri- 
lor, eforturi ce contribuiseră, firește, și la aplaudatul gol înscris 
de Bonev. „

Surpriza serii era cit pe aci s-o furnizeze echipa Argentinei. E 
drept Italia — cu un conducător de joc aflat în cea mai slabă zi 
a lui, poate din întreaga sa carieră, l-am numit pe Rivera — a 
fost de astă dată un tipic exemplu de incoerență. Dar asta nu 
scade prea mult din meritele formației sud-americane. Intorcind 
spatele „defensivei", cu care a plătit greu tribut în primul șău 
meci, Argentina a condus multă vreme ostilitățile, jocul său, mai 
generos acum, fiind răsplătit de un gol, de asemenea, mult aplau
dat, cel al lui Houseman. „Squadra azzurra" a obținut punctul ega
lizator numai datorită... autogolului lui Perfumo, dar pentru a 
respecta integral adevărul faptelor petrecute în teren se cuvine sa 
amintim aici și de marea ocazie ratată, lă situația de I 1, ae 
Mazzola.

Așadar, deocamdată doar două reprezentative sînt calificate cert 
__  teoretic vorbind — pentru‘ sferturile de finală : Polonia și R. F. 
Germania. în rest, emoții mai mici sau mai mari pe toate frontu
rile.

seara, odată cu
Olanda — Suedia, Bulgaria

Frankfurt pe Main, 20 iunie
G. NICOLAESCU
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AZI. ETAPA A Xlba. DRG8ETA Ir. SEVERIH—CMIWA
Caravana Turului României va parcurge astăzi, cea de 

a Xii-a etapă, Drobeta Tr. Severin — Craiova (115 km).
Startul festiv se va da din centrul orașului Drobeta Tr. 

Severin, la ora 14,00. Startul tehnic : de la berna km 325, 
la ora 14,10. Sosirea la Craiova va avea loc, in jurul orei 
17, pe stadionul Municipal.

Dimineață, de la ora 9, participarăți! la Turul României 
vor lua startul in etapa restantă, controcronometru indivi
dual. Ea se va desfășura pe șoseaua Drobeta Tr. Severin — 
Orșova, 20 km.

FRUNTAȘII CLASAMENTULUI GENERAL 
LUPTĂ SĂ-ȘI MENȚINĂ POZIȚIILE

j;;i;diuiUHn;i:!iiiiiiii!i!iiniiii]iini>iiiiiiiin!U2 

| MEREU | 
j ÎN FAȚĂ |
- Totdeauna, înaintea cara- = 
= vanei Turului ciclist, echi- E 
= pajul „AS. Loto-Pronosport" = 
= are un rol aparte, deosebit E 
= de prețios, anunțînd pe tra- = 
= seu apropierea ..Turului ci- = 
= clist ăl România”, cea mai E 
J mare sărbătoare a sportului E 
E cu pedale din țara noastră. E 
E Spre deosebire de celelalte = 
= echipaje de pe masiat" sau = 
E ao«octefete, eu lămpi seat- E 
5 nalizatoaT' si cu sirene, rai- =
— crotxiiB! „Prooaspocttrhu'* re- E
= sursă pr-j cefe cină citi- E 
= aaerv afe safe muncă *i = 
E efespae iV if»|im 111 i Ș
= curtei. fetrt©.sd ateso&taa =

® M. Ramașcanu, la al 8-lea „Tricou galben", iși apară cu mdirjire 

zestrea de 3 minute • M. Bădilâ, ciștigătorul etapei Lugoj — Drobeta

Tr. Severin, inițiatorul evadării decisive • T. Vasile și V. Seîejan,

lideri ai sprinterilor și cățărătorilor

Caravana ciclistă a Turului 
României a mai făcut unul din 
pașii săi de uriaș spre București. 
Vineri dimineață, toată „suflarea”

ÎNVINGĂTORUL

Cu greu s-ar fi găsit cineva, 
care la plecarea din Lugoj, să 
vadă învingător în această eta
pă pe brașoveanul Mircea BA- 
DILÂ. Dar ambițiosul component 

al echipei CIBO Brașov a- 
vea să treacă primul linia de so
sire, obținind o prețioasă victo
rie în fața entuziaștilor specta
tori din Drobeta Tr. Severin.

„Am dorit mult ca să termin 
învingător, tocmai aici — și am 
simțit că pot aceasta mai ales
pe ultimii 5 km, cînd m-am des
prins de pluton, pentru a oferi
astfel un frumos cadou antreno
rului meu Martie Ștefănescu. care
este născut chiar în orașul Dro
beta Tr. SeverinM. — ne-a decla
rat la cîteva minute după în
cheierea cursei, proaspătul cîștî- 
gâtor, care are aproape un de
ceniu de asiduă activitate ciclis
tă. în acest timp, el s-a numărat 
deseori printre protagoniștii unor 
curse interne și internaționale, 
cele mai recente performanțe 
fiind ocuparea locului I la ultima 
ediție a „Cupei Metalul", pre
cum și locul IV la campionatul 
de fond, lată-l acum în vîrful 
ierarhiei, într-o etapă a dificilei 
dar prestigioasei întreceri care 
este Turul României.

Emanuel FÂNTÂNEANU

s-a îmbarcat la Timișoara ir au
tocare pentru a tace transborda- 
rea — de 60 km — la Lugoj- 
Dacă se întreabă cineva, -de ce T“. 
ii răspundem că altfel, pierind pe 
două roți de pe malurile Begâi șa 
sosind, tot așa. pe cele ale Do
nării. la Drobeta Tr. Severin, ci
cliștii ar fi trebuit să parcursă 
220 km. Or. distanța maximă ad
misă este de 170 km.

Așadar, la Lugoj. In centrul 
orașului, o mare de oameni, cu 
brațe încărcate de Dori ii așteaptă 
pe temerarii rutieri, ii aplaudă, 
le urează succes. O£ciai.-.ă:ise fe
cale organizează o em-ot.cra-'.ă 
festivitate in cadrul căreia Mircea 
Ramașcanu îmbracă al 8-lea tricou 
galben, iar Vasile Teodor îl repri
mește pe cel violet, ceda: peatru 
o zi lui Die Valentin.

Apoi .DRUM BUN !“ Este era 
13 cind caravana se pune in snrs- 
care. 54 de rutieri pcrr.esc in e"-*- 
pa a Xl-a, Lazoj — Caraasebe» — 
Herealane — Orșova — Drobeta Tr. 
Severul. 156 km. pe o căldură mo- 
leșitoare. Poate că oboseala <tr 
etapele de pisă acum a mai scă
zut spiritul combativ, poa’.e că 
tocmai canicula este de vină sau 
poate că o mină nevăzută tine in 
hățuri cursa. aocotrnd înebena:- 
conturile (a se citi : clasamentele). 
Cert este că se rujează in grup 
compact, rapid — pe-‘.k că via
tul suflă din spate.

Râmîn in vigoare doar disputele 
pentru ierarhiile secundare : sprin
teri și cățărători. Caransebeșul, a- 
flat la km 40 al cursei, dezlănțuie 
bătălia pentru tricoul violet. Ciști- 
gă in extremis, polonezul Samsel. 
urmat de Negoescu și Virgil. Deeu 
statu-quo. Ne impresionează ți la 
Caransebeș, ca de altfel in toate 
orașele și comunele prin care am 
trecut, popularitatea de care se 
bucură acest înconjur jubiliar al 
tării pe biciclete, entuziasmul 
oamenilor de toate vîrstele.

Intrăm intr-un splendid defileu 
montan, pe care marocanii și po
lonezii, francezii șî cehoslovacii, și, 
laolaltă cu ei noi, românii, îl 
admirăm pentru frumusețea sa 
fără seamăn. La km. 82, prima câ- 
tărare a zilei, la Domașnea, îi 
prilejuiește lui Vasile Selejan con
solidarea poziției de lider al grim-

per-fer. L =ms«E* Xaum (Ma- 
rocj * Vojsaj Cfeinr i>. Plutonul
se ie«£ra pe =senj- dar se regru-

Pfeaaa. d_" fertrere mat rapidă 
(feaK nefeștu. a trecut pe aici și a 
udat beicug șoseaua. Spre virf 
— ti este o problemă- Micuțul 
Vaaafe Sefejaa nu scapă prilejul 
de a mai cafege o victorie (deci- 
aiu*. dav* «fâaăa noastră), lăsîn- 
du-«e Jocurile următoare lui Wojtas 
si Rascal-. ia clasamentul cătără- 
torifec. La coborire — prudența 
este obligatorie. De altfel, alergă
torii nu așteaptă vreo invitație... 
specială-.

Sorintul de la Orșova (km. 130) 
disputat, de fapt, in afara ei, la 
confluența cu drumul spre Seve 
rin, câștigat de Mircea Virgil (2. 
M. Bădiți 1 T. Vasile). dă tonul 
prunelor acțiuni. Forfota, iscată 
de apropierea sosirii accelerează 
ritmul cursei. Cu cițiva kilometri 
înainte <fe Drobeta Tr. Severin, 
patru rutieri reușesc să înșele vi
gilența plutonului și să-și creeze 
avansul necesar pentru un sprint 
final in anturaj redus. Ciștigă. la 
roată, Mircea Bădilâ. un premiant 
nescontat, urmat de Belkadi si 
Cîrje, iar — la cițiva metri — de 
L Constantin. Miile de spectatori 
prezenți la sprintul din centrul 
orașului i! ovaționează pe învin-
gătorul nescontat.

Hristache NAUM

Răcoritoare oferite cu... căldură 
cicliștilor, înaintea startului în
tr-o nouă etapă.
Drumul este lung și greu...

vtsl pemra
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menirea 
admi-

de fiecare dată, 
ciclist al României, 
statornic și prețios 
îl acordă mișcării 
sportive,

— - 
ie cheacs5 pri

; SMiți. ce ce urcă pe po- 
d.umili de onoare.

La festivitățile de premie
re. reprewnta-.iJl AS.Lotn- 
Procosport luminează celor 
mai buni cicliști premii în 
obiecte utile, care simboli
zează prețuirea muncii, a 
eforturilor depuse în fiecare 
etapă a acestei dificile în
treceri.

Componentă a organizării, 
alături de ziarul nostru și 
federația de specialitate, 
A.S. Loto-Pronosport iși do
vedește 
la Turul 
sprijinul 
pe care 
noastre 
pentru care această 
nistrație de stat a fost 
creată, și de care se achită 
cu hărnicie.

Și in această mare com
petiție se oglindește zicala, 
.devenită cunoscută : „PEN
TRU TINE, PENTRU SPORT 
— PRONOSPORT”.

CLASAMENTE
CLASAMENTUL. INDIVIDUAL AL ETAPEI A XI-A, LUGOJ — DROBUT4 TR SEVERIN (15S KM) : 1. Mircea BADII.A (CIBO Brașov) 3h47 ’33 teShe 

orara : 41,125 km), 2 Habib Belkr.di (Maroc), 3. Costel Cîrje (România 
tineret I) — ambii m același timp cu învingătorul. 4. I. Constantin (Metalul 
P.opem) 3h47:39, 5. V. Mlrcea (Olimpia) 3h43:05, 6. M. Najjari (Maroc) 7. G. 
Negoescu, (Steaua), 8. R. Prill (Polonia), 9. L. Zajac (Cehoslovacia).' 10. J. 
Michaud (Franța), 11. IHe Butaru (Metalul Plopeni), 12, E. Hekele (Cehoslo- 
'acja);,13- y- Chamerun (franța). 14. B. Belbou.i (Maroc). 15. J. Jerzyna (Polo
nia), 16. r. Vasile (România), 17 M. Ferfelea (România tineret I), 13 A Ar
deleana (CIBO Brasov) 19. I. cosma (Dinamo). 20. Ion Butaru (Metalul Plopeni) 
precum și ceilalți alergători In același timp cu Virgil Mlrcea

. CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL ; 1, Mlrcea RAMAȘCANU (Ro
mânia tineret I) 33h53:36, 2. Lubomir Zajac (Cehoslovacia) 33h56:36. 3. Teodor 
Vasile (România) 33h57 07, 4. J. Sank (Cehoslovacia) 331157:44. 5. V. Murincanu 
(Dinamo) 331158:29, 6 M. Najjari (Maroc) 33h50:22. 7. N. Andronache (Metalul 
Plopeni) 33hS9:36, s. V. Tiehacek (Cehoslovacia) 34h02:07, 9. V. Selejan (Româ
nia) 34h03:04. 10. N Voican (România tineret I) 34h03:15 11. A. Sofronie (Dina
mo) 34h03:29, 12. C. Cîrje (România tineret I) 31hO3:4B. 13. 11. Belkadi (Maroc) 
34h03:53. 14. I. Cosma (Dinamo) 34h04:51.. 15. J. Michaud (Franța) 34h05:23, 
16. E Dulgheru (Voința) 34h07:41, 17. A. Zaroschi (Metalul Plopeni) 34h08:09, 
is M. Terfelea (România tineret!) 34hl0:23, 19. E. Hekele (Cehoslovacia)
34hll:34, 20. șt. Ene (România) S4hll:51.

CLASAMENTUL GHNER AL PE ECHIPE : 1. ROMAMIA TINERET I 
1011148.34. 2. Dinamo 10I1H5-24, 3. Cehoslovacia 101h56:24. 4. România i0lh59:34, 
5. Metalul Plopeni 102hl2:12. 6. Maroc 1021121:09. 7, Voința 1021129:51. 8. Polonia 
102h5S:00, ». Olimnia 102h57:l0, 10. Steaua 103M4:34. 11. CIBO Brașov 103hl5:,09, 
12. Franța lWb37 J18.

CLASAMENTUL SPRINTERILOR : 1. Teodor VASILE (România) 37 p, 
2. V. Ilie (România tineret n 33 p. 3. M. Najjari (Maroc) 25 p. 4. M. Ferfelea 
(România tineret I) 30 p, 5. L. Zajac (Cehoslovacia) 19 p.

CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORILOR : 1. Vasile SELEJAN (România) 55 P. 
M. Najjar! (Maroc) 50 p. 3. E. Hekele (Cehoslovacia) 36 p, 4. J. Michaud. 

(Franța) 24 p. 5. T. Wojtas (Polonia) 12 p.

OLIMPIADA DE ȘAH

PRIMA ÎNIRINGERE A ECHIPEI NIMĂNUI
După o suită de patru jocuri 

egale, echipa României a suferit, 
în runda a 5-a, un neașteptat eșec 
în fața formației Argentinei. E- 
voluînd cu rezervele la mesele 3 
și 4, selecționata noastră a fost 
depășită cu 3—1 (Sanguinetti — 
Gheorghiu l/2—l/2, Ciocâltea — 
Najdorf 0—1, Rubinetti — Partos 
1—0. Pavlov — Debarnot 
Vi-’/z).

Etapa a fost marcată și de alte 
surprize. Astfel, Ungaria a învins 
cu 3—1 Iugoslavia (Gligorici — 
Portisch 0—1, Ribli — Velimiro- 
vici 1—0, două remize), iar S.U.A. 
(Kavalek, R. Byrne, Lombardy, 
Brown) a întrecut cu un scor se
ver Suedia : 3l/2—V2 ! împotriva 
tuturor previziunilor Spania a în
vins cu 2V2—1'/2 Cehoslovacia, 
deși — la prima masă — Hort a 
cîștigat în fața lui Pomar.

Alte rezultate : Bulgaria — 
Anglia 3—1, U.R.S.S. — Olanda 
3—-1, R.F.G. — Finlanda 3—1, Fi- 
lipine — Țara Galilor 2l/2—ll/2.

O asemenea întorsătură com
plică, desigur, lupta din turneu, 
o face mai interesantă, palpitan

tă chiar. Dacă în privința lideru
lui lucrurile sînt, evident, lămu
rite de o echipă „beton armat" a 
U.R.S.S., pentru celelalte locuri 
de onoare ale clasamentului a a- 
părut un candidat insolit — Bul
garia — capabil, prin omogeni
tate și dîrzenie, să-și mențină ne
sperata poziție. Dar, fără îndoia
lă, formațiile S.U.A., Ungariei, 
Iugoslaviei, Cehoslovaciei, cu- 
prinzînd stele șahiste de primă 
mărime, nu și-au spus încă ulti
mul cuvînt.
Clasamentul după 5 runde : 1. 

U.R.S.S. 16l/2, 2. Bulgaria 14, 3. 
S.U.A. 13, 4. Ungaria I2Y2, 5. Iu
goslavia Îl1/?, 6. Spania IO’/î, 7—
9. R.F.G., Cehoslovacia, Olanda
10, 10. ROMÂNIA 9, 11. Filipine 
8l/2, 12—13. Argentina, Finlanda 
8, 14. Suedia l'h, 15. Anglia 7, 16. 
Țara Galilor 4.

în runda a 6-a se dispută întîl- 
nirile : Spania — Anglia, Filipi
ne — Cehoslovacia, Iugoslavia — 
Țara Galilor, Bulgaria — R.F.G., 
Finlanda — Olanda, U.R.S.S. — 
Argentina, ROMÂNIA — Suedia, 
Ungaria — S.U.A.

A luat sfîrșit turneul internațio
nal de box de la Leningrad. La 
categoria „pană", boxerul român 
Nicolae Butiseacă a cîștigat meda
lia de aur învingindu-1 în finală 
prin ko pe sirianul Bessama

Mosri, AL Turei (48 kg) a fost 
învins în finală de pugilîstul so
vietic Evgheni înclin, campion 
unional. La categoria „ușoară" 
Constantin Dia a obținut medalia 
de bronz.

TURNEE DE TENIS
Au continuat întrecerile femi

nine din cadrul turneului interna
țional de tenis de la Eastbourne 
(Anglia). în turul doi. jucătoarea 
Mariana Simionescu (România) a 
învins-o cu 6—4, 2—6, 6—4 pe 
Hana Kloss (R.S.A.) In turul trei, 
Mariana Simionescu a întilnit-o 
pe Chris Evert (S.U.A.). Jucătoa
rea americană a cîștigat cu 6—2, 
6—0. Virginia Wade (Anglia) a 
eliminat-o pe australianca Helen 
Gourlay cu 6—4, 6—2.

Miercuri, a început în aceeași 
localitate si un turneu masculin, 
Tenismanul român Ion Țiriac l-a 
învins în primul tur cu 6—1, 
6—1 pe indianul Ashok Amritraj.

Rezultatele înregistrate în cadrul 
sferturilor de finală ale turneului 
de la Nottingham; Tanner — Kodes 
6—2, 9—8, Riessen — Gorman 6—3, 
9—7. Smith — Connors 4—6, 6—4, 
6—0, Metreveli — Partin 3—6, 9—8, 
6—2.

CONCURSUL ATLETIC DE LA PRAGA
în cadrul concursului internațio

nal atletic de la Praga sprinterul 
cubanez Silvio Leonard a cîștigat 
proba de 100 m cu timpul de 10,1. 
Alte rezultate : 800 m : Boit (Ke- 
nia) 1:46,8 ; 400 mg Kodejs (Ce

hoslovacia) 49,1 ; greutate ț Brabet 
(Cehoslovacia) 20,37 m ; lungime i 
Matos (Cuba) 7,81 m. Atletul ro
mân V. Jurcâ s-a clasat ixs locul 
4 cu 7,68 m.

TELEX
Turul ciclist al Elveției a continuat 
<ra desfășurarea etapei a 8-a : Lau
sanne — Granges (177 km). A cîști
gat italianul Enrio Paolini, crono
metrat în 5 h 13:30. în clasamentul 
general continuă să conducă belgia
nul Eddy Merckx, care are un a- 
vans de 45 sec. față de suedezul 
Gosta Petterson.

Duminică, 23 iunie, se va a- 
nîversa împlinirea a 80 de 
ani de la întemeierea Jocu
rilor Olimpice moderne, ini
țiate de francezul Pierre de 
Coubertin. Pentru a marca 
evenimentul, în Franța vor a- 
vea Ioc o seric de manifestări 
la care vor participa membri 
ai C.I.O. și ai comitetelor o- 
limpice naționale din diferite 
țări. Cu acest prilej, președin
tele C.I.O., lordul KÂllanin. va 
adresa un mesaj sportivilor 
din întreaga lume.

In orașul Pau s-a disputat meciul 
internațional de box dintre echipele 
Franței și R. D. Germane. Oaspeții 
au terminat învingători cu scorul 
de 14—6. La categoria cocoș, campio
nul european, francezul Cosentino, 
a pierdut la puncte meciul cu 
Sherpke. Gertenbach (muscă) a dis
pus la puncte de campionul fran
cez Khaloufi. In alte trei întîlniri, 
boxerii din R. D. Germană au cîști
gat înainte de limită.
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