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La Palatul Republicii au început, 
vineri dimineața, convorbirile ofi
ciale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, $1 Moktar Ould Daddah, 
secretar general al Partidului Po
porului din Mauritania, președinte
le Republicii Islamice Mauritania. 

în timpul convorbirii au fost 
examinate stadiul actual și per
spectivele de dezvoltare a relații
lor Waterale. In acest cadru s-a 
apreciat evoluția pozitivă a rapor
turilor de prietenie și colaborare 
româno-mauritane care, spre satis
facția ambelor părți, se extind pe 
multiple planuri și a fost expri
mată dorința comună de a se pune 
în valoare largile posibilități exis
tente pentru amplificarea și inten
sificarea în continuare a conlucră
rii în toate domeniile — politic, 
economic, tehnico-știintilic, cultural 
— in folosul ambelor popoare, al 
înțelegerii și cooperării interna
ționale

A avut Ioc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme actuale ale vieții internațio
nale, subliniindu-se cursul favora
bil, din ultima vreme, spre destin
dere și cooperare, spre instaura
rea unor relații noi între state, 
care să asigure respectul indepen
dentei și suveranității, dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni, pacea și 
înțelegerea între popoare.

Secretarul general al Partidului 
Poporului din Mauritania, pre
ședintele Republicii Islamice Mau

ritania, Moktar Ould Daddah, a 
depus, vineri dimineața, o coroană 
de flori la Monumentul luptei pen
tru libertatea poporului și a patri
ei, pentru socialism.

La solemnitate au luat parte 
Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, Cor
nel Pacoste, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, general-colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale, Ion 
Moangă, ambasadorul României in 
Mauritania, generali și ofițeri supe
riori.

Au fost de fată personalitățile 
mauritane care îl însoțesc pe pre
ședinte în vizita în tara noastră, 
precum și ambasadorul Republicii 
Islamice Mauritania in România.

La sosirea inaltilor oaspeți, o 
gardă militară a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat 
ale României și Maurițaniei.

După depunerea coroanei de 
flori s-a .păstrat un moment de 
reculegere. Inalții oaspeți au vizi
tat apoi rotonda monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat cu de
filarea gărzii de onoare.

în cursul după-amiezii de vineri, 
secretarul general al Partidului 
Poporului din Mauritania, președin
tele Republicii Islamice Mauritania, 
Moktar Ould Daddah, a întreprins, 
împreună cu doamna Marieme 
Daddah, o vizită la Combinatul 
petrochimic de la Brazi, unitate 
reprezentativă pentru dezvoltarea 
și nivelul tehnic atins de industria 
noastră chimică-

„TURUL ROMÂNIEI" SE ÎNCHEIE MÎINE PE STADIONUL REPUBLICII, Î.M JJ.WL OREI 18,15

M. RAMAȘCANU, ÎNVINGĂTOR LA CONTRATIMP, 
ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA DE LIDER

Miine, 
pe stadionul 

Republicii, 
in cadrul 

unui interesant 
program 

polisportiv

ÎN FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL:
„POLI“ TIMISOARA - 

JIUL PETROȘANI

La Craiova, pe podiumul de premiere : Valentin Ilie, cîștigătorul eta
pei, încadrat de R. Prill (Polonia) și P. Vasile, ocupanții locurilor 2 
și respectiv 3. Foto : Dragoș NEAGU

• RUTIERII AU PARCURS VINERI DOUĂ ETAPE • PRIMIRE 
EMOTIONANTA-LA CRAIOVA • PASIONANTĂ DISPUTA 
ÎNTRE SELEJAN Șl NAJJARI, PENTRU TITLUL DE CEL MAI 
BUN CĂȚĂRĂTOR • CICLIȘTII POLONEZI Șl CEI MARO
CANI —‘ TN MARE VERVĂ ’ • AZI, LA PITEȘTI, ULTIMUL 

POPAS ÎNAINTEA FINISULUI

Așadar, punct final și în Cupa 
României ! Din cele peste 3 000 de 
formații care au luat startul la a- 
ceastă competiție ce aduce la start 
toate echipele din țara noastră, au 
rămas doar două, Jiul Petroșani și 
Politehnica Timișoara. Dacă Jiul 
confirmă în felul acesta perfor
manța de acum doi ani cînd a dis
putat din nou trofeul (atunci în 
compania Rapidului), prezența Po
litehnicii Timișoara poate fi consi
derată drept neașteptată, ținînd

BRMATIILE PROBABILE
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

(antrenor : prof. Ion Ionescu): 
Jivan — Mioc, Păltiniș^an, Ar- 
năutu, Maier — Surdan, Me- 
hedințu, Lața — Dașcu (Floa- 
reș), Bojin, Covalcdc (Bun- 
gău).

jiul. PETROȘANI (antre
nor: Traian Ivănescu) ; ion 
Gabriel — Nitu. Tonca. Stoc
ker, Dodu, Al. Naghi, LAbardi 
— Suciu, Mulțescu, Roznai, 
Stoichiță.

Arbitrii partidei • Victor Pă- 
dureanu (la centru), Anton 
Munich și ștefan Lazăr (la 
linie), toți trei din București.

Partida va începe de la ora 
17.15. 

seama de faptul că formația de pe 
Bega de-abia anul trecut a reve
nit în prima divizie. Și totuși, stu
denții, sub bagheta neobositului lor

Mrine după-amiază, 
pe stadionul Republicii

TRIUNGHIULARUL ATLETIC FEMININ
ROMANIA-R. D. GERMANA-CANADA

Așadar, mîine după amiază un 
nou regal atletic pe stadionul Re
publicii 1 într-un „triunghiular" de 
mare atracție, reprezentativa femi
nină a României va fi opusă se
lecționatelor R. D. Germane și Ca
nadei.

Dacă atletele de peste Ocean 
sînt mai puțin cunoscute amatori
lor de atletism de la noi — și din 
Europa, în general, — formația 
R. D. Germane nu mai are nevoie, 
desigur, de nici o prezentare. Ea 

Componenți ai echipei Jiul 
Petroșani, surprinși Intr-un 

(ușor exercițiu de relaxare 
după antrenamentul pe care 
rrâian Ivănescu l-a condus 
iert pe stadionul din str. Dr. 
Staicovici.

antrenor, prof. Ion Ionescu, au ro
șit să se impună nu numai în cam
pionat, unde au ocupat, în final, 
un meritat loc în jumătatea supe
rioară a clasamentului, dar iată 
și în Cupa României.

Vorbind despre cele două fina
liste trebuie să consemnăm cîteva 
elemente care, credem, vor fi con
firmate și de partida de mîine. De 
pildă, trebuie să luăm în conside
rație faptul că Jiul a demonstrat în 
repetate rînduri că atunci cînd ju
cătorii săi din apărare „prind" o 
zi bună, poarta apărată de Ion Ga
briel este ca și inexpugnabilă. 
Stocker, care împarte cu adversarul 
său de mîine, Păltinișan, „titlul" de 
cel mai înalt jucător din prima di-

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. 2—3)

UN CHCWS DE MANE IKTEBES:

domină cu autoritate, de cîțiva ani, 
scena atletismului feminin mon
dial căreia îi oferă, an de an, noi 
vedete de prim rang. Și chiar dacă 
la București vor absenta două din 
cele mai bune produse ale atletis
mului din țara prietenă — Renate 
Stecher și Annelie Ehrhardt, am
bele aflate, încă, în căutarea valo
rii și a formei care le-au făcut ce
lebre —, trebuie să subliniem că 
nu vom avea ca adversară o re
prezentativă secundă ! Gunhlld

MÎINE, PE „REPUBLICII*4 (de la ora 15)

UN ATRACTIV SERIAL SPORTIV
ATLETISM;

• DIN PASIONANTUL DUEL AL RECORDMANELOR 
SĂRITURII ÎN ÎNĂLȚIME, VIRGINIA IOAN — ROSEMARIE 
WITSCHAS VA REZULTA UN NOU RECORD AL LUMII ?

FOTBAL;
• „CUPA ROMÂNIEI" — LA PETROȘANI SAU LA TIMI
ȘOARA ?

CICLISM:
• VA PRIMI MIRCEA RAMAȘCANU CUNUNA DE ÎN
VINGĂTOR AL „TURULUI ROMÂNIEI" ?

— iatâ trei întrebări ale căror răspunsuri vor fi 
date în fața celor ce vor fi prezenți mîine pe 
stadionul Republicii

Hoffmeister, Rosemarie Witschas, 
Rita Schmidt-Kirst, Angela 
Schmalfeld vor concura la Bucu
rești, și alături de ele alte atlete 
pe care, peste 2—3 ani, le vom 
compara cu Stecher, Ehrhardt sau 
Zehrt.

Să notăm că în această săptă- 
mînă echipa R. D. Germane a sur
clasat la Londra reprezentativa 
Angliei (90—48). Cîteva performan-

(Continuare in pag. 2—3)

Ia numai 18 ani, Glenda Reiser (in 
mijloc) este una dintre cele mai 
bune specialiste din lume ale probei 

de 1 500 m.
Foto ; Vasile BAGEAQ
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începind de duminicâ, la Galati:
.BALCAMADA

FINALA „CUPEI TINERETULUI" 
PENTRU MILITARI

• In 16 localități vor avea loc etapele de zonă la 
fotbal și handbal • La București — finola de inot, 

pe municipiu, pentru pioniere
La sOrțRul ac*$t«î saptoxn*?*» m întreaga țară wor avea loc numeroase în

treceri sportive de masă, conrind pentru ediția de vară a „Cupei tineretului.
Capul de afiș al acestei competiții cu caracter republican este deținut de 

finala pe țară pentru militari. întrecerile vor avea loc la Galați, între 23—30 iunie, 
deschiderea festîvâ fiind găzduită de stadionul „Dunărea" din localitate, dumi
nică la ora 10. In continuare - si apoi de-a lungul întregii saptămîni viitoare 
- se vor desfășura întreceri de atletism, gimnastică, triatlon, judo etc.

Tot duminică. în 16 localități din țară (Vaslui, Focșani, Tulcea, Moreni, 
Cluj, Corei, Tg. Jiu. Rm. Vîlcea piecurn și la Piatra Neamț, Brăila, Constanța. 
Ploiești, Tg. Mures, Bistrița-Năsâud, Timișoara și din nou Rm. Vîlcea). se vor 
desfășura etapele de zonă la fotbal și, respect'v, handbal ale „Cupei tinere- 
tului**.

Ștrandul tineretului din Capitală va fi gazdă, duminică începînd de la 
ora 9, a întrecerilor de înot (etapa pe municipiul București) pentru categoria 
pioniere 11—14 ani.

Ca arbitri vor oficia

3-2 CU ECHIPA R. D. GERMANE

UN SUCCES RECONFORTANT 
PENTRU VOLEIBALIȘTII ROAAÂNI
Evoluînd la Leipzig, într-un 

turneu organizat pentru testa
rea unora dintre participantele 
la campionatul mondial din 
acest an (în Mexic, luna octom
brie). reprezentativa masculină 
de volei a României a obținut o 
frumoasă victorie asupra echi
pei R. D. Germane, actuala de
ținătoare a titlului mondial și 
vice-campioanâ olimpică. La 
înapoierea de Ia Leipzig, l-am 
solicitat conducătorului dele
gației române, Constantin Ar- 
mășescu, amănunte asupra 
marcabilului succes, în i 
căruia România s-a clasat

re- 
urma 

: pe

Luni după amiază, pe lacul 
Herăstrău

„CUPA VOINȚA" 
LA CANOTAJ ACADEMIC
Luni după amiază, cu începere 

de la ora 16, lacul Herăstrău va 
găzdui ediția 1974 a tradiționalei 
„Cupe Voința” la canotaj acade
mic, competiție care aliniază la 
start schifiști de valoare din toate 
secțiile bucureștene.

5 
nrimul loc 
neu (urmată 
Cuba și formația secundă a ță
rii gazdă).

„Voleibaliștii 
tat cu
ne-a 
și au 
gătire 
turi ei au avut resurse pentru a 
egala și a învinge pe una din
tre favoritele campionatului lu
mii. S-au remarcat toți jucă
torii, dar în mod cu totul deo
sebit Oros și Udițteanu".

După insuccesul înregistrat la 
Balcaniadă (unde a fost învins 
de echipa Greciei). cîștigarea 
turneului de Ia Leipgiz și mai 
cu seamă, izbînda asupra selec
ționatei R.D.G. sînt reconfor
tante pentru lotul țării noastre 
și dau speranțe pentru campio
natul mondial. Dar, pînă atunci, 
mai sînt turneele de la 
pesta șf de la Constanța, 
vor ilustra într-o și mai 
măsură gradul de pregătire a 
voleibaliștilor români în vede
rea importantei competiții din 
Mexic.

în amintitul tur- 
de R. D. Germană.

români au lup- 
o ambiție exemplară — 

declarat C. Armășescu — 
demonstrat o bună pre- 
fizică. De la 0—2 Ia se-

Buda»
care 

mare

LA JUMĂTATEA SEZONULUI

ECHIPA ROMÂNIEI
A FOST STABILITA

Virgil Cazacu și Aii Rișat

Au mai rămas cTteva zile pînă 
la primul gong în cea de a VIII-a 
ediție a Balcaniadei de box. Ora
șul gazdă, Constanța, s-a pregătit 
din timp pentru a fi la înălțimea 
încrederii ce i-a fost acordată și 
avem convingerea că organizato
rilor competiției nu li se va pu
tea aduce nici un reproș.

In vederea acestui eveniment 
major din viața boxului românesc 
au fost luate măsuri pentru ca 
echipa țării noastre să se afle 
într-o bună formă sportivă, să 
confirme bunul renume al școlii 
de box din România. Pregătirile 
au început din vreme, desfâșurîn- 
du-se în mai multe etape. Acum, 
cu cîteva zile înaintea startului, 
antrenorul emerit Ion Popa și se
cundul său Dumitru Ion fac ul
timele retușuri, stabilesc, după 
destule căutări, pe cei II repre
zentanți ai culorilor noastre în 
confruntările cu cei mai valoroși 
boxeri din Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia și Grecia.

După ultimele meciuri de veri
ficare ce s-au desfășurat la Brăi
la și, în ultimele zile, pe Litoral, 
unde și-au mutat tabăra elevii lui 
Ion Popa, a fost alcătuita echipa 
națională în ordinea celor 11 ca-

Frații Simion 
Calistrat Cuțcv 
la cîteva zile îna
intea startului la 
cea de a VIII-a 
ediție a Balca

niadei
tegorii : Petre Ganea. Constantin 
Gruiescu. Marian I.azăr, Gabriel 
Pometcu, Simion Cuțov, Calistrat 
Cuțov, Ion Fuicu, Ion 
Alee Năstae, Constantin 
Ilie Dascălu.

Evoluțiile sportivilor 
fost bine apreciate și 
ranțe într-o comportare de ridi
cat nivel pe ringul instalat în 
Sala sporturilor din Constanța. 
Trecind în revistă pe cei 11 spor
tivi ce alcătuiesc -echipa, trebuie 
spus că ei reprezintă tot ce are 
boxul mai bun la această oră. Se 
remarcă revenirea în prima gar
nitură a lui Petre Ganea și Ion 
IMocanu. Ultimul s-a impus în 
fața contracandidatului său Va- 
leriu Filip pe care l-n depășit la 
verificări, iar Petre Ganea a con
firmat, în evoluțiile sale peste

Mocanu,
Văran și

noștri au 
dau spe-

START BUN AL LUPTĂTORILOR NOȘTRI 
DE GRECO ROMANE

hotare, că deține o formă sporti
vă excelentă, care l-a impus în 
fața selecționerilor. Constantin 
Gruiescu a fost inclus în forma
ție pentru buna comportare ma
nifestată în partidele de verifi
care și ca cel mai îndreptățit re
prezentant al „muștelor" pentru 
Campionatele mondiale de la Ha
vana. La semigrea ------s~.
debutul reșițeanului
Văran, precum și al semimijlociu- 
lui Ion Fuicu.

Piesele de bază ale echipei ră- 
mîn Constantin Gruiescu, Gabriel 
Pometcu, frații Cuțov, Alee Năs
tac, care au cele mai mari șanse 
de a cuceri medaliile de aur ale 
Balcaniadei...

Colegiul central al arbitrilor a 
stabilit ca din partea României la 
a Vlll-a ediție a Balcaniadei să 
oficieze purtătorii ecusonului 
A.I.B.Ă. Virgil Cazacu și Aii Ri
șat.

consemnăm
Constantin

Paul IOVAN

LA „EUROPENELE" TIMP IU PITIM 7111,

Lotul de lupte libere a plecat spre Madrid

TURNEUL Fir
DE JUNIOT

IM MI UN A

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

MADRID, 21 (prin telefon).
După deschiderea festivă, în care 

reprezentanții celor 23 de țări par
ticipante la actuala ediție a campio
natelor europene de lupte s-au pre
zentat în fața spectatorilor în Pala
tul sporturilor din Madrid au înce
put întrecerile rezervate celor mai 
buni luptători de pe continent la sti
lul greco-romane. încă din primele 
meciuri susținute, concurenții au 
dovedit adaptarea la noile prevederi 
ale regulamentului, lupta fiind pre
sărată cu multe procedee tehnice 
spectaculoase, încheiate de cele mai 
multe ori cu decizii de tuș.

INTERNATIONAL DE CANOTAJ

Luptătorii români finirăți în con
curs pînă la ora închiderii ediției) au 
evoluat promițător. Constantin Ale
xandru (cat. 48 kg) a repurtat un 
frumos «ucceș în meciul său inau
gural, învingîndu-1 prin tuș pe A. 
Salif (Turcia). Alți doi reprezentanți 
ai țării noastre au obținut victorii 
înainte de limită : Vasile I’odorpataki 
(cat. 90 kg) a dispus prin tuș de o- 
landezul De Roy, iar Roman Codrea- 
nu (cat. -|-ioo> l-a fixat pe H. Gerst- 
meier (R.F.G.) cu umerii pe saltea. 
Ion Păun (cat. 62 kg) l-a întrecut la 
puncte pe suedezul P. Anderson, Cu 
o decizie do egalitate a încheiat pri
mul tur Adrian Popa (cat. 74 kg) în 
meciul cu J. Tomes (Ungaria).

Alte rezultate mai importante : 
48 kg : Anghelov (Bulgaria) b.n 
reș (Ungaria). Șma’kov (U.R.S.S.) 
Saiadkowski (Polonia) : cat. «3

PI POIUiOML II NAPI I
C.B. DE TIR I

TIMPUL ESTE EXTREM DE PREȚIOS PENTRU SCHIFISTI
echipajele de 24-1Odată cu 

1974 a 
Griinau. ; 
temational i 
intrat in a < 
mărătoarea 
pionatele mondiale 
resc, cu și mai multă înfrigurare. 
Pînă la 28 august — ciad pistele de 
apă de la Lucerna vor cunoaște 
animația confruntărilor pentru tit
lurile supreme — au mai rămas, 
însă, două luni pline. în care 
fiecare „tortă” a canotajului mon
dial trage concluziile după marile 
competiții de pînă acum. Sînt 
puse La punct toate amănuntele, 
pornind de la componența echipa
jelor și pînă la delicata problemă 
a ambarcațiunilor, iar tehnicienii 
caută soluțiile cele mai bune pen
tru a reuși cit mai mult la „mon
diale" — punctul terminus al se
zonului. Este, deci, momentul ca 
și canotajul nostru (una dintre 
„forțele" despre care aminteam) să 
privească la ce va veni...

_ De la începutul sezonului și 
pînă în prezent, schifiștii români 
au participat la 8 mari regate in
ternaționale — desfășurate. In or
dine. la Panceareve, Manheim. 
Moscova, Prag». Grfinau, Vilnius, 
Ratzeburg și Kiev — în urma că
rora specialiștii aflați la cîrma 
loturilor reprezentative au avut 
posibilitatea să tragă destule con
cluzii. Deocamdată. însă, motive 
de satisfacție sînt destul de puține.

i consumarea ediției 
tradiționalei „Regate 

actualul sezon iu
de canotaj academic a 
doua sa jumătate, „nu- 
inversa", pînă la Cam-' 

făcîndu-se, fi-

Si

Ne gindim la
(Tudor, Ceapura + Lovrenschi), 
2 f.e. fete (Cornelia Neacșu — Ma
rinei» Gbiță), 4+1 rame fete 
(Adriana Bocan. Florica Stoica, 
Elena AvTam, Angelica Cheriic + 
Aneta Matei) și 8+1 fete (Elena 
Oprea, Flerica Peicu, Cristei Wie
ner, George ta Militară.
Balaban, Valeria 
Marinescu, Elena 
Matei) care au 
înscrie în curba 
zută, mareînd o 
bilă de 1a concurs la concurs. Nu 
la fel de bine stau, însă, lucrurile 
eu celelalte echipaje, de la care 
ne-am obișnuit să pretindem mai 
mult. Este vorba de campionii eu
ropeni la 2 f.c., Ilie Oanță — Du
mitru Grumezescu 
feminin de la 4+1 
găsesc departe de 
consacrat, cel mai 
lor de pînă acum____ ___
în „Regata Manheim”. E__
Oanță și Grumezescu acuză în ul
timele competiții o mare oboseală 
și, de obicei, ei „cresc" spre sfîr- 
șitul sezonului, totuși evoluțiile lor 
din acest an n-au fost deloc con
vingătoare. fapt care ar trebui să 
constituie un semnal de alarmă.

Echipajul feminin de 4+1 vîsle 
se găsește, încă, în perioada cău
tărilor formulei celei mai bune, 
dar lucrurile ar trebui precipitate 
pentru a da posibilitatea schifiste- 
lor să atingă un grad de omogeni-

luliana 
Aurelia 

+ Aneta 
să se

Avram, 
Gawlue

reușit 
de formă prevă- 
ascensiune nota-

șt de echipajul 
vîsle. Primii se 
forma care i-a 
bun rezultat al 
fiind un loc II 

drept.

Neacșu — Marlnela Ghlță, un cuplu de ramere care promite 
mult tn acest sezon internațional. Cel mal bun rezultat al lor — locul l In 

proba de 2 f.c. la puternica „Regată Moscova".

artatc cit mai ridicat. în fine, 
trebui să vorbim puțin si despre 
echipajul masculin de 4 f.c. (A. 
Mi țarcă, Fr. Papp. P. Papp și E. 
Gall), care are posibilități mai 
mari, dar nu reușește să le ma
terializeze, 
te succinte 
ne referim 
tineret in 
făcuta cn curaj și încredere. Pen
tru această inițiativă, federația și 
specialiștii merită felicitări, cu atît 
mai mult cu cit tineretul se dove
dește nu numai plin de talent, dar 
și decis să urce rapid treptele 
măiestriei. în „Regata Fraga" am 
avut posibilitatea să urmărim la 
lucru cîteva dintre probabilele 
noastre „olimpice" care — în lup
tă directă cu adversare de mare 
valoare (cum sînt sehifistele din 
R.D. Germană, Cehoslovacia și. 
mai nou, Polonia) au avut evoluții 
mai mult decit promițătoare.

Ultimul punct la care vrem să 
ne oprim se referă la ambarca
țiuni. Pe pistele marilor regate 
schifiștii români aruncă în luptă 
toate forțele lor, dar nu o dată 
victoria se decide la zecimi de se
cundă. în aceste zecimi intră și 
mvantajul bărcii", aflat din cc în 
ce mai rar de partea noastră, de
oarece o bună parte din ambar
cațiunile de calitate pe care au 
concurat sportivii noștri pînă acum 
și-au făcut datoria. Se simte, deci, 
nevoia unei primeniri și la acest 
capitol, o primenire care va aduce, 
avem speranța, și o ascensiune a 
rezultatelor...

Horio ALEXANDRESCU

Pentru a încheia aces- 
considerații, trebuie să 
și la masiva infuzie de 
loturile reprezentative.

I

cat. 
Se* 
b.t. 

kg : 
Karavaev (U.R.S.S.) b.t. Herwic (Nor
vegia). Reczî (Ungaria) b.t. Roca 
(Spania) ; cat. 74 kg : Kresinski (Po
lonia) b.o. Kolev (Bulgaria). Beriaș- 
vili (U.R.S.S.) b.t. Aydemir (Turcia): 
cat. 90 kg î Rezanțev (U.R.S.S.) b.h. 
Kwiecinski ~ ‘ ‘ ’
garia) b.p.

(Polcnia), Nikolov (Bul- 
Boșko (Cehoslovacia}.

★
In cursul 

zentativ de _ __  __
sportivii Ion Arapu. Gheorghe Do- 
br&nel, Petre Coman, Petroniu An- 
drone, Cristian Emilian, Vasile Ior- 
ga. Ion Dumitru, Enaelie Pan ai te și 
Eadislai! Simon a plecat spre Ma» 
drid. Concursul lor începe luni.

zilei de azi, lotul repre- 
lupte libere, compus din

TRIUNGHIULARUL
(Urmare din pag. i)

țe ale atletelor pe care le vom ve
dea mîine pe Republicii r Cier- 
pinski 2:01,6 la 800 m, Iloffmeister 
4:09,4 la 1500 m, Witschas 1,89 m 
la înălțime (completîndu-și mă
nunchiul de rezultate asemănător 
celui realizat în acest sezon de Vir
ginia Ioan, făcînd și mai intere
sant duelul lor...)

Dar reprezentativa Canadei ? 
Ne-am deplasat, ieri dimineață, la 
stadionul Republicii, pentru a ve
dea antrenamentul „de acomoda
re", dar oaspetele se aflau la al 
doilea antrenament, căci primul a- 
vusese loc, imediat după sosire, De 
stadionul Tineretului, escală... sem
nificativă între Otopeni și hotelul 
Ambasador. O plăcută surpriză : 
conducătorul echipei nu este altul 
decît Lynn Davies, fostul campion 
olimpic la săritura in lungime (To
kio 1964), sportivul englez fiind în

ULTIMA ETAPA IN DIVIZIA A LA RUGBY
Campionatul primei divizii de 

rugby își va consuma mîine 
ultima etapă. In centrul atenției 
vor fi partidele „dialogului 
Ia distanță" pentru titlu : Rul
mentul Bîrlad — Steaua și Gri- 
vița Roșie — Politehnica Iași 
(aceasta din urmă pe stadionul 
din „Parcul copilului"). Cele
lalte meciuri : Universitatea Ti
mișoara — Știința Petroșani, 
C.S.M. Sibiu — Dinamo, Farul — 
Gloria, Vulcan — Agronomia

Cluj (stadion Vulcan). Sportul 
studențesc — Chimia Năvodari 
(teren Tei). în Capitală, jocurile 
vor începe la ora 9, iar în pro
vincie la ora 10, cu excepția 
aceluia de la Sibiu : 10,30.

Reamintim că miercuri se vor 
disputa cele două întîlniri res
tanță, decisive pentru stabili
rea noii campioane : Universita
tea — Steaua și Chimia — Gri- 
vița Roșie.

începind de mîine, noligonul Tu
nari din Capitală Va găzdui o nouă 
și importantă competiție internațio
nală de tir (la arme cu glonț și aer 
comprimat), ediția 1974 a tradiționa
lelor întreceri balcanice. Pe standu
rile de la Tunari se vor întrece timp 
de patru zile cei mai buni țintasi din 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia. Turcia 
si România. Concursul trăgătorilor 
din Balcani se anunța deosebit de 
interesant, dată fiind valoarea ridi
cată a unor concurent» din țările 
participante. Mulți trăgători din Iugo
slavia, Bulgaria. Grecia și România 
figurează printre cei mai buni din 
Europa.

In programul campionatelor balca
nice figurează toate probele olim
pice. mai puțin cele la talere (probe 
la care se tine un campionat apar
te). In prima zi, mîine, începind de 
Îs Ora 8.33, se va disputa proba de 
pistol liber 80 focuri seniori șî pușcă 
cu aer comprimat W diabolouri, băr
bați. femei sl Juniori. Titlurile se a- 
cordă. la toate probele, pe echipe și 
individual.

Tara noastră va fi reprezentată de 
cei mai buni tintași. printre oare : 
N. Rotarii, I. olArescu. I. Codreanu 
(pușcă — seniori). Mariana Feodot,
Melania Petrescu. Juliana Daroezi
(pușcă — senioare), Gh. Barbu. I„
Ilovtct, R. Nlculescu (pușcă Juniori),
r». Inga. C. Ion, S. Marin, M. Roșea. 
V. Atanasiu (pistoale — seniori).

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ATLETIC FEMININ
prezent antrenor coordonator 
atletismului canadian, angajat ... 
federația acestei țări în vederea 
J.O. de la Montreal. Davies ne-a 
spus că întrecerea cu R. D. Ger
mană și România este onorantă 
pentru atletele canadience, dintre 
care Glenda Reiser (4:07,8 la 1500 
m>, Yvonne Sauders (51,7 la 400 
m), Brenda V.isler (6.50 m la lun
gime) vor aduce o notă în plus tă
riei concursului.

...Iar noi sperăm că nota domi
nantă o vor da, ca și in urmă cu 
două săptămîni, fetele noastre... Să 
așteptăm, deci, primul start care va 
fi dat la ora 15.

al 
de

I
I
I
I
I
I
I

în cursul acestei săpti 
disputat la Piatra Neam 
șoara ultimele meciuri - 
celor patru grupe ale tu 
nai de juniori, încheiate 
toacele rezultate : Răpi 
greșul București 2—0, 
geș — Petrolul II 5—0, 
August" — Liceul de 
cău 2—0, Pescărușul Bră 
versitatea Craiova 0—< 
II — Rapid 0—0. F.C. 
Progresul 0—1, Pescăru 
ceul de fotbal Bacău 3- 
„23 August" — Univers: 
iova 1—0. „U“ Cluj — 
Mureș 2—1. Liceul ind. 
Oltul Sf. Gheorghfe 3—3, 
Unirda Tricolor 1 Dăbu 
C.F.R. Cluj — Corvinul 
2—2. C.F.R. Cluj — Un: 
lor Dăbuleni 5—1, Cor 
U.T.A^S—0, „U“ Cluj — 
și ?W->.A. — Liceul ii 
I—0.

Iată cum se prezintă 
tele celor patru grupe. 
Neamț. GRUPA A : 1. ! 
August" 6 p, 2. Uni verși 
iova 4 p, 3. Pescărușul 1 
4. Liceul de fotbal Ba< 
GRUPA 
la veraj 
rești 4
Rapid 
Ploiești 
GRUPA
(golaveraj +6). 2. Corvi 
doara 5 p (golaveraj +< 
rea Tricolor Dabtulerd 
U.T..A. 0 p GRUPA B :

Mur 
1 P 
Cufij

B : 1.
+ 5), 
P

3
1 

A :

P,
P- 

1.

6 p. 2. A.S.A. Tg. 
Oltul St Gheorghe 
— 3). 4. Liceul 
laveraj — 4).

în partidele 
întîlni milne (ora 
August" cu F.C. Ar? 
Neamț) și C.F.R. du 
(la Timișoara). Fina 
30 țunie. la Bucure-:

ia.

FINALA ,
(Urmare d

vizie. a dovedit că 
să închidă drumm 
sa. După cum prezi

CELE 35 DC f
1.933—34 : RIPENS’A T»
1934—33 • C.F.P
1935—36 : RIPEXSIA TIU
193«—37 : RAPID BI CI!
1937—33 : RAPID Br Z' F
1930—no :: RAPID RUCDI
1939—iO ; RAPID RUCTT?

(2—1, : •-
1940—41 : : RAPID
1941—43 : RAPID BUCrS
1942—43 ; TR. SBV
1947—48 :: I T. ARAD — <
1948—49 :: C.C.A. Pt'CTR

1950 1 C.C.A. Hucmo
1951 :: C.C.A. BUCTTțt
195? ;: C.C.A. BUCTK
195 3 :; FIzAMURX K -

1—0)
1954 •: METALIX WT2
1935 : C.C.A. BVCCTt
195fi :i PROGRBSUX C

1957—58 :! STTINTA TIM’
1958—59 :: DINAMO BUC’
1959—«0 :; PROGRESUL I
1960—«l :j AR1ESTT> TVR
1931—63 :r STEAV \ BIV
1962 -63 !r PETROT.UT. PL
1963—04 :: DINAMO BUr*
1964—«5 :: șrnNTA ci." •
1965-06 !!STEAUA RUCT
.1960—07 :r STEAUA BIXT
1967—68 : Dl NA MO BUCI
196.0—69 !! STEAUA nrct
1969—79 ;! STEAUA boc:
1970—71 :r STEAUA BL—
1971-72 :: RAPID R” —
1972-73 :: CHIMIA RXL

3—0 (1—0)

cieni ca Libardi, Sucîj 
țescu dau o altă colo—3 
aceea din anii trecuti, fon

SÎMBÂTA
FOTBAL : Teren Lctromel, ora 

Laromet - T.M.B. (Divtzlo C) : 
ren Sirena, ora 17 : Sirena — 
Ironica (Divizia C).

JUDO : Sala Floreaiea, de 
orele 9,30 șl 16.30 î finalele campio
natelor republicane individuale ale 
copiilor.

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Republicii, 

de la ora 15 : triunghiularul feminin 
România — Canada — R.D. Germană.

CICLISM : Stadionul Republicii, In 
Jurul orei 13,15 : sosirea caravanei 
dîn Turul ciclist al României.

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 
17,15 : Politehnica Timișoara — Jiul 
Petroșani (finala ,,Cupei României");

teren Autobuzul, ora 11 i A 
- Carpațî Brașov (Divizia B. 
Voințe, ora 11 : Voința - 
Mihâtleștl ; teren Flacăra, :• 
Flacăra roși© — Azotul Sfcos; 
ren Olimpia, ora 11 : U” 
lor — f.O.R. (meciuri în oef- 
zieî C).

MOTO : Stadionul MetoA 
ora 10 : etapa a lll-a a c-~: 
lui republican de dirt-tracL

RUGBY : Stadionul Porc- 
lului, ora 9 ; Grivito Ros - 
tehnica lași ; teren Vulcar a 
Vulcan - Agronomia Cluj : zr- 
ora 9 î Sportul studențesc - 
Năvodari (meciuri în cco - 
A).

TIR s Poligonul Tunari, • i 
8,30 : întreceri în cadrul z: - 
pistol liber (seniori), pușca 
comprimat (seniori și Șerr. : ’
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START IN „CUPA BALCANICA" (tineret)

fi-

FINALE ALE CUPEI ROMÂNIEI

In obiectiv

au Mul- 
ră. dccît 
lației mi-

arte bine 
■e poarta 
or tchni-

Divizia C

5—0 (5—0) 
-5 (2—1, 5—5)

Jocul 
finala 

la 
stadionul Dinamo,

Dintre echipele oaspe. reprezentativa de tineret a Albaniei era singura 
care sosise iii. Capitală pînă ieri dund-amiază, Iatâ-i pe fotbaliștii de la 
Adriattca, zîmbind, încrezători în forțele lor, fotoreporterului nostru 

Ștefan Ciotlo,.

a Piatra 
.U“ Cluj 
duminică

MÎINE, LA PITEȘTI Șl BUCUREȘTI

£LE
.mini s-au 
t și Timi- 
fin cadrul 
seului fi- 
cu urmă-

fotbal Ba-
3 — Uni-
. Petrolul
Argeș — 

— Li-
Steaua 

ea Cra- 
LS.A. Tg

■U.T.A. — 
li 0—2. 
inedoara 
a Trico 
iul -

Oltul 1—0
Cugir

asamen- 
i Piatra 

șeaua .,23 
ițea Cra- 
râila 2 p.
10 p.
4 P (ffo- 

Bucu- 
1), 3.

1 II 
Timișoara,

5 P
Ițune-
. Uni- 
p. 4.

U“ Cluj 
1 P, 3.

îolaveraj
1 P (go-

Iubitorii fotbalului au posibili
tatea să urmărească, începînd de 
mîine și pînă duminica viitoare, 
o atractivă competiție internațio
nală — ..Cupa Balcanică" rezer
vată reprezentativelor de tineret. 
După cum se știe, în afara selec
ționatei României mai sînt pre
zente la start și reprezentativele 
Albaniei. Bulgariei» Iugoslaviei, 
Greciei și Turciei.

Această a VTI-a ediție aduce în 
arenă jucători valoroși, autentice

CUPE! ROMÂNIEI"
norilor. Să adăugăm că această .. 
nulă constituie pentru cei măi mulți 
dintre purtătorii tricouri lor alb-ne- 
gre, ..meciul generației lor". Și asta 
pentru că multi dintre ei se află 
aproape de finalul carierei lor spor-

:— Bniversita+ea Cluj
■ — Ripensia Timișoara 6—r.,
■ IȘOARA — Unirea Tricolor București 5—l (1—<n 
RFȘTI — Ripensia Timișoara 5—1 (î—1)
PEȘTI — C.A.M.T. Timișoara 3—2 (2—0) 
LEȘn — Sp. studențesc București 2—0 (1—0) 

rjiȘTI — Venus București 2—2 (2—1, 2—2) ; 4—♦ 
-- <0—0, 1—1) ; 2—1 (0—0)
P-3STI — Unirea Tricolor Buc. 4—3 (1—1) 
RESTT — Universitatea Cluj (Sibiu) 7—1 (4—li 
• ERIN — Sp. studențesc București 4—0 (2—of _

- C F.R. Timișoara 3—2 (1—2) 
3-F.^TI — C.S.U. Cluj 2—1 (1—0)
‘ - ȘTI — Flamura roșie U.T A. Arad 3—1 (1—0) 
-''TI — Flacăra Mediaș 3—1 (0—o. 2—1) 
'fTI — Flacăra Ploiești 2—1 (1—0) 
^IE U.T. ARAD — C.C.A. București 1—0 (0—0,
-A — Dinamo București 2—0 (2—0)

• ^Ti — Progresul Oradea fi— 3 (o—i, 3—gx 
JADEA — Metalul Clmpta Turzii 2—0 <0— 

. A — Progresul București 1—o (1—0> 
’EȘTI — C.S.M. Baia Mare 4—0 (1—0) 
C UREȘTi — Dinamo Obor 2—0 (2—0} 
\ — Rapid București 2—1 (fl— 
-^^TI — Rapid București 5—1 (2—1) 
- Tn — Siderurgistul Galați 6—1 (3—1) 

xZSTȚ — Steaua București 5—3 (1—2) 
— Dinamo Pitești 2—1 (1—0)

— U.T. Arad 4—0 (0—0)
- j rA\ȘTY— Foresta Fălticeni 6—0 (4—0)

rlESTT — Rapid București 3—1 (0—0. 1—1) 
p-ESTi — Dinamo București 2—1 (1—0)

_ -~STI — Dinamo București 2—1 <t—o>
— Dlnamo București 3—2 (2—1) 

''Ti — Jiul Petroșani 2—0 (2—0) 
TCEA — Constructorul Galați 1—1 (1—0. 1—1) ;

speranțe ale fotbalului din 
respective.
plus care 
putate și 
doială că 
tiv, de pregătirea căruia se 
antrenorul federal Cornel Drăgu- 
șin și în componenta căruia întîl- 
nim nume cunoscute ca Lăzăreanu, 
Jivan, Porațchi, Sâtmăreanu II, 
G. Sandu, FL Marin, Hajnal, Bo- 
loni, D. Georgescu. Năstase. A_to- 
diresei și alții, are posibilitatea 
să intre în posesia mult râvnitului 
trofeu. Dacă vă amintiți, echipa 
României a pierdut în 1969, la 
București, această posibilitate cînd 
în finala competiției a fost învin
să cu categoricul scor de 4—0 
ambițioasa formație a Greciei, 
sperăm că, de data aceasta, 
cătorii noștri, prin evoluții de 
litate, nu vor rata ocazia obținerii 
valorosului trofeu. Tinerii noștri 
fotbaliști intră în competiție marți 
25 iunie, avînd ca prim adversar 
selecționata Iugoslaviei ; vineri 2R 
iunie urmează să dispute ultimul 
joc din serie cu reprezentativa si
milară a Bulgariei.

Uvertura „Cupei Balcanice" pro
gramează mîine. La Pitești, de la 
ora 11. partida Bulgaria — Iu
goslavia și întâlnirea Albania — 
Turcia, duminică, ora 15,30, stadio
nul Politehnica (CAM), 
pentru locurile 3—4 și 
se dispută duminică 30 iunie, 
București, pe 
cu începere de fa ora 15,15.

PARTIDE HOTĂRÎTOARE,
AȘTEPTATE CU MULT INTERES

PROGRAMUL DE AZI Șl MÎINE

Australia
R. O. Germană 
Zair
Scoția

Bulgaria 
Suedia 
Argentina 
Polonia

SIMBĂTĂ
— Chile (Berlinul Occidental, ora 16)
— R.F. Germania (Hamburg, ora 19,30)
— Brazilia (Gelsenkirchen, ora 16)
— Iugoslavia (Frankfurt pe Main, ora 16)

DUMINICA
— Olanda (Dortmund, ora 16)
— Uruguay (Dusseldorf, ora 16)
— Haiti (Miinchen, ora 16)
— Italia (Stuttgart, ora 16)

C.M.
9 O declarație care 

vîlvă a fost cea a lui 
comentator T.V. aici : 
stanțele actuale, cred că e mai bin'& 
ca Brazilia să nu 
al doilea tur — 
Aceasta ar evita 
to are, pentru câ 
discutabil, într-o 
R.F.G., Olanda, Polonia sau

© întrebat înainte de meci 
cător îl va marca pe Gerd 
antrenorul "echipei Australiei, 
s-a dovedit plin de 
formația

O In meciul cu 
Iugoslaviei a marcat goluri de cele

PE
făcut marea

Gerson,, acum 
„în cir cum-

se califice pentru 
grupa semifinală, 
înfrîngeri umili- 

ele vor veni, in- 
gruț>ă alături de 

Italia!" 
ce ju- 

Muller, 
Rasici, 
„Toatăumor :

Zair. echipa

țările 
Este un argument în 

anticipează partide dis- 
s-pectaculoase. Fără in
to tul nostru reprezenta- 

ocupă

SCURT
mai diverse maniere : <
capul (Bajevici), două din 
nale lovituri libere directe 
Oblak), iar celelalte din suturi 
dreptul- sau stîngul la '

fost zile de pauză
Destindere

Joi și vineri au 
la Weltmeisterschaft. 
binemeritată, pentru, jucători și mal 
puțin pentru antrenori., mereu în 
căutarea formulei ideale. Iată-l aci 
pa cunoscutul jucător olandez 
Cruyff intr-un moment da relaxare, 

jucind tenis.
Teletoto : A?-AGEBPBES

DUMINICA, VOR FI CUNOSCUTE 
ȘAPTE DINTRE CELE 12 CÎȘTIGĂTOARE

două cu 
excepțio- 

(Geaici, 
.i cu 

firul ierbiidreptul - sau stîngul 
sau din voleu.

® Cunoscutul, jucător _______
Brindisi e foarte amărît. Nu pentru 
că n-ar fi fost introdus în partida 
cu Italia, ci din pricina unei tele
grame de la Buenos Aires,, in care 
logodnica sa îl anunța că oficierea 
căsătoriei va avea loc numai in ca
zul în care viitorul său soț va a- 
bandona fotbalul 1
• In lumea arbitrilor, dar și a 

ziariștilor, se discută mult cazul ca
valerului fluierului Delgado din Co
lumbia care, în 
Zair, a comis o 
Tată întîmplarea 
gol al echipei 
zairean .Mwepu 
umăr pe conducătorul jocului, aces
ta s-a întors spre cel care credea 
el că făcuse un asemenea gest și 
l-a eliminat pe... extremul N’Daye i
• O violentă polemică scoțiano- 

braziilană pe tema jocului dur con
tinuă să se desfășoare la radio,, te
leviziune și în ziare. Bremner. că
pitanul echipei scoțiene, a declarat 
unui ziarist francez : „Selecționerul 
Zagalo pretinde că violența a fost 
singura armă a Scoției. Ea a fost, 
credeți-mă. echitabil repartizată în
tre cele două formații, cu singura 
diferență că noi, scoțienii, am jucat 
balonul, în timp ce brazilienii urmă
reau picioarele". La rindui său Pi
azza a replicat : ..Scoția și-a găsit 
salvarea în violență și arbitrul n-a 
știut s-o reprime, dimpotrivă, sin
gurele cartonașe galbene au fost a- 
rătate coechipierilor mei*. Pentru a 
completa acest mic capitol, iată șl 
statistica faulturilor din mult diseu-

partidă : din cele 32 de faulturi, 
au fost dictate împotriva Sco
și 29 împotriva Braziliei !...
Cu ocazia campionatului mon
de fotbal a fost perfectată o 

nouă partidă : America de Sud — 
Europa, care va avea loc, la 9 iulie 
1975, la Buenos Aires.

Potrivit opiniei specialiștilor

argentinian

partida Iugoslavia — 
eroare, rar întiinfță, 
: după al treilea 
iugoslave, fundașul 
l-a bătut ironic pe

prezenți la 
cea mai bună __ jp_„
rea a două etape ar putea fi alcă
tuită astfel : Hellstrdm (Suedia) — 
Suurbier (Olanda), Figueroa (Chile), 
Heredia (Argentina), Breitner (R F. 
Germania) — Mazzola (Ttalia), O- 
verath (R. F. Germania), Bonev 
(Bulgaria) — Houseman (Argentina), 
Cruyff (Olanda), Geaici (Iugoslavia),.
• Referitor la decepția încercați» 

de suporterii olandezi după meciul 
egal cu Suedia, ziarul „Trouw“ din 
Amsterdam scrie : „Apărarea suede
zilor a fost un zid de netrecut, iar 
Rmus Michels a făcut o schimbare 
surprinzătoare în echipă. în locui n- 
du-1 pe Rensenbrtnk cu Keizer. Din 
cauza acestui meci nul. partida cu 
Bulgaria devine capitală pentru ca
lificarea echipei Olandei".
• Fele, prezent în calitate 

spectator la meciurile echipei Brazi
liei, nu este mulțumit de jocul lui 
Rivelino, care — spune „Perla nea
gră" — nu reușește să coordoneze 
acțiunile coechipierilor săi mai ti
neri. dar comentatorii brazilieni sînt 
dezolați mai ales de faptul că, pen
tru actuala echipă, defensiva este 
lucrul cel mai important. împotriva 
temperamentului și gustului lor pen
tru spectacol, jucătorii brazilieni 
practică un fotbal destructiv. S-a 
dus vremea driblingurilor, a impro
vizațiilor. a sclipitoarelor un-doiuri. 
care făceau altădată să vibreze tri
bunele. Există o prudență exagera
tă în jocul acestei formații. ' deșt 
Jairzinho, Letvinha, Mîrandinha ar 
putea să pună în valoare un arse
nal ofensiv respectabil.
• Echioa Italiei rămîne neînvin

să în ...............
care a 
ționale, 
actuala 
acestea, 
ti ci în __ __ r___ ____________
vșquadrei azztrrra", ’aceasta mai ales 
din pricina slăbiciunilor constatate 
în anărarea imediată, altădată Dunc- 
tul forte al echipei. Valcareggi este 
mereu în căutarea formulei ideale, 
pentru că echipa nu are 
Rlva fiind tentat mereu 
spre centru, iar Mazzola, 
dreaptă, pare izolat. „Ti 
d’oro" (păpușa de aur) a 
lui italian, cum mai este 
Gianni Rivera, pare a fi 
ieșit din formă, dar orice ___
definitive sînt premature, toată lu
mea așteaptă meciul de dwminto.t 
cu selecționata Poloniei, adevăratul 
test al valorii jucătorilor italieni.
• Artemio Franchi, președinte!'' 

TT.E.F.A., s-a declarat în favoarei 
sporirii numărului de participant! bi 
turneul final al Campionatului mon
dial, 
care să asigure prezența în ultimi 
fază a celor mai bune formații din 
lume. «Participarea unor echin-" 
fără experiență internațională H 
turneul final mi este utilă prnfm 
acestea, iar campionatul îșt pierd- 
dân interes*4, a declarat el. A. Fran
chi este de părere că s-ar putea 
constitui grupe preliminare Ia ca^e 
să participe împreună echipe din 
Europa, Asia. Africa etc.

campionatul mondial, 
echipă după disputa

CU

de

ultimii dof ani. interval in 
susținut 12 nari ide in tern p- 
precum, și două meciuri în 
..Cupă Mondială-3. Cu toate 
tehnicienii italieni sînt scep- 
ceea ee privește șansele

extreme, 
si 1oac<‘ 
pe arin’-t 
bambolr» 
fotbalu- 
denum’t 
complet 

anreciert

dar nrintr-un sistem selecti"

RUNDUL AL lll-lea—DECISIV ■
calificărilor. Derby-ul este socotit meciul 
speră să vodă rn acest joc cîteva elemente

ți',’e, pentru Libardi constituind 
chiar jocul de adio. Este firesc ca 
ei să dea totul pentru un rezul
tat care să le suridă.

Pentru același rezultat, ne care 
și-1 dorește favorabil, luptă și Po
litehnica Timișoara. Victoria ar în
semna mai mult decît aceea de a- 
cum mai bine do 15 ani : cucerirea 
Cupei României aduce cu ea acum 
prezența în cea de a doua compe
tiție europeană intercluburi. Gru
pați în jurul experimentatului Sur- 
dan, timișorenii au de partea lor 
tinerețea, dorința 
de confirmare a 
campionat.

De remarcat că 
cele două finaliste nu a disputat 
(lacună de regulament) vreun meci 
din Cupa României în fața specta
torilor proprii ! Dar iată cum s-au 
calificat : Politehnica Timișoara : 
3—2 cu F. C. Constanța, 3—1 cu 
C.S.M. Reșița, 1—0 cu S. C. Tul- 
cea și 3—1 cu Steaua ; Jiul : 2—1 
cu Partizanul Bacău, 4—2 cu Petro
lul, 1—0 cu A.S.A. Tg. Mureș și 
1—0 cu C. S. Rm. Vîlcea.

de afirmare și 
rezultatelor din

nici una dintre

Ultima etapă, cea de mîine, va 
decide cîștigătoarele în șapte din 
cele 12 serii ale Diviziei C, precum 
și nouă formații, din totalul de 33, 
cîte vor retrograda.

In rîndurile de naai jos ne vom 
referi, pe scurt, la jocurile echipe
lor din fruntea acelor serii unde li
derii vor fi desemnați în cea de a 
30-a confruntare. In seria I, cele 
două protagoniste. Foresta Fălticeni 
(58 p) și Unirea Iași (37) joacă In
tre ele, la Fălticeni. Aceeași situa
ție și în seria a Vl-a, unde, la A- 
lexandria, se vor intimi Automatica 
(37 p) și Chimia Tr. Măgurele (38 p), 
Chimia are un golaveraj net supe
rior. Dintre cele două teancuri bucu- 
reștene, Voința (44 p) șl Triumf 
(43 p). ambele joacă eu ultimele 
două clasate, prima acasă și secun
da în deplasare, ea atare prima șan
să de promovare o are Voința. O 
dispută aprigă se dă șl In seria a 
Vil-a, actualul lider, Victoria Călan, 
cu un punct avans față de Mineral 
Lupeni, evoluează in deplasare, iar 
deținătoarea locului H, Minerul, pe 
teren propriu! Minerul Moldova 
Nouă, care de 28 de etape conduce 
tn seria a vm-a. se află acum la 
egalitate de puncte cu Dacia Orăș- 
tfe. Prima formație profită de avan
tajele terenului propriu, iar cealaltă 
joacă „afară". In seria a IX-a teo
retic mal au șanse la primul loc 
Metalul Aiiud (43 p, golaveraj + 48), 
Aurul Brad (41 p, + 62) și Unirea 
Dej (41 p, 4- 51). Unirea joacă aca
să, iar celelalte două în deplasare 1 
în fine. în seria a xn-a, C.S.U. Bra
șov (36 p. + 27 la golaveraj) și 

seTextila Cisnădie (36 p, -f- 13) 
„bat“ indirect pentru șefie. Texti- 
liștii joacă pe teren propriu cu ul
tima clasată, Oltul Rm. Vîlcea, iar 
studenții la Copșa Mică, cu Metalul, 
echipă aflată la mijlocul clasamen
tului.

. *
in ultima sa ședință comisia de 

competiții și disciplină a F.R.F. a

luat o serie de măsuri importante : 
jocurile nedisputate din etapa a 
29-a, Metalurgistul Sadu — Petrolul 
Tlclenl — seria a VTI-a, Minerul Baia 
Sprie — Măgura Șimleul Silvaniei — 
seria a X-a s-au omologat cu 3—9 
în favoarea primelor formații, tar 
partida Someșul Satu Mare — C. S. 
Zalău — seria a X-a (din etapa a 
28-a) — care s-a întrerupt tn min. 
85 (jucătorii din Zalău a-au retras 
de pe teren din cauza durităților 
gazdelor) s-a dat pierdută cu 0—3 
ambelor echipe. Jucătorul C. Ro- 
teanu (Carpați Nehoiu) a fost sus
pendat pe doi ani pentru lovirea 
arbitrului de linie la meciul cu A- 
vîntul Mîneciu. Aceeași soartă va 
avea, probabil, și S. Trof (Chimica 
Tîrnăveni), care în partida de la 
Reghin l-a lovit pe arbitrul de cen
tru și meciul a fost întrerupt din 
această cauză.

Toma RABȘAN

Astăzi începe ultimul rund al 
Iugoslavie — Scotia. Comentatorii 
înedile intr-un campionat dominat oarecum de jocul calculelor ?♦ de tacticii® 
orogramate la ordinator. Tcțî spera câ așteptata dî»putâ între atacul scoțian, 
obligat să joace pentru victorie, ri echilibrata defensivă iugoslavă, căreia îi 
convine și un meci egal, sa ofere Waldstadionului cel ma: bun joc de pînâ 
acum.

Scoțienii, deșî mizeazâ mereu pe atoc, au avut în meciuT cu Brazilia o pe
rioadă de studiu oarecum preiunqît. După joc, premierul Harold Wilson, pre
zent în tribunâ, spunea ziariștilor, în calitatea sa de fost fotbalist, câ ar fi 
preferat sa t vadâ pe Peter îorimer, favoritul sâu, jucînd într-o poziție mai 
avansată. în orice caz, meciul Scoția — Iugoslavia se anunță ca u*t odevârat 
derby, cu atit maî mc It cu cît de rezultatul lui depind© — într-o oarecare mă
sura — si calificarea campioanei mondiale, Brazilia. în această grupă, s-ar pu
tea ca Scoția să fie eliminata (în eventualitatea unul draw cu Iugoslavia) fâră 
sâ fi pierdut vreun j*oe și poate chiar fârâ să fi primit vreun gol. Deci, noi 
probleme unui regulament nu tocmai echitabil.

Marea favorită a acestui campionat, R.F. Germania, întîmpîna. dificultăți 
neașteptate, deși este prima echipă calificată. Suporter»} formație» vest-ger- 
mane sînt nemulțumiți de calitatea jocurilor d« pînâ acum. La Hamburg, în 
partida eu Australia, Beckenbauer a fost fluierat copios, publicul reproștndu-î 
în acest fel jacul mult prea facil și pasa lungă fără acoperire. |n sinul echipei 

vest-germane această reacție a publicului a creat șî unele disensiuni. ,,Biîd“-ul 
de alaltăieri a apărut cu un titlu imens s „Răscoala Jucătorilor vest-gorman» 
împotriva Iul Helmut Schcin1*. Pretextul este, se para, nerezohrarea disputei tac
tice Overath - Netzor. dar acest lucru este de-a dreptul surprinzător, pentru 
că Overath a lost cel mai bun jucător în partida cu Australia. Miercuri 
Gerd Muller a căutat să apere la T.V. unitatea echipei «ale, fâra 13 MM» 

• un reproș vehement la adresa publicului din Hamburg. în orice caz, cota șan
selor echipei R.F. Germania tocepe să scadă.

Gruoa « Uî-a. «ea mei echilibrată, efwă tabloul teewrtte 6Î ettHjkăftt orică
reia dintre cele patru echipe. Mareo favorită rămîne, însă, Olonda, eăreus rf 
este suficient un singur punct în jocul cu Bulgaria 
favorită este Suedia, care, deși are echipa eea mol vîrstrwcâ d eamptonatulub 
a demonstrat în jocul eu Otanda a vigoare atletică de tip nordte.

Grupa a IV-n are tm cîțtigător sigur. Pblonta, cere rămâne, deocamdată, 
revelația acestui campionat mondial, prin jocul ofensH, Indiferent de 
Este adevărat c3 în partida cu Haiti Doloneztl au înscris cînc» goluri din 
corner, exploatind naivitatea apărătorilor M Taw/, dar atacul boUnez hrpre- 
stoneazâ prin dezinvoltura vîrfuriîof Lato și Gadoeho. Mne eendușl de LJeyna.

Sansa a doua este a Italiei, căreia îi trebuie un singur punct. Arturnî con
tinuă sâ joace bina In apărare, deși Burgnlch a rămas llbero-ul clasic retras 
în spatele stoperilor, ceea ee diminuează capacitatea contraofensivei. O dotă 
eu intrarea iul Causio în locul lui Rivera, atacul Kalian a devenit mult mal 
vivace, în eluda formei slabe a Iul Rîva.

Argentina, care a făcut un loc bun in compania îtoîîeî este amanhjțMă 
sa para.eaKfl ediția actuala. Păcat. In Jocul eu '}olia- *
cîteva momente do mare frumujețe, mol ol« prin Houwman șt BoMnaton.

î«an CHIRILa
Frankfurt pe Main, 21 funia

LOTO-PRONOSPORT
CIȘTIGATORI1 DE AUTOTURISME 
ȘI EXCURSII ATRIBUITE LA TRA
GEREA SPECIALA PRONOEXPRES 

BOXEXPRES DIN 9 IUNIE 1971.

Categ. M > 1) Voșin Lazăr din
Ineu, jud. Arad șl 2) Grosu Con
stantin ‘ '
fiecare 
1 300“.

Categ.
Marghita, jud. Bihor, 25 000 lei, 
o excursie în Italia și diferența în 
numerar.

Categ. P : 1) Uță lamandache din 
Dărmănești, jud. Dîmbovița ; 2) Po
pescu Ștefan Iile din Deva ; 3) Iu- 
hăsz Iosif din Satu Mare ; 4. Băbău

din 
cîte

N :

Drobeta Tr. Severin, 
un autoturism „Dacia

Trandafir Dumitru din 
sau

INFORMEAZĂ
Gh’.ze'.a din Timișoara ; 5)
Toader din Epureni, jud.
6) Bule " • ; ~ ~
Sofia ambii din București ; 8) 
nescu Alexandru din Ploiești ; 9) 
nos Andraș din Săcuieni, jud. 
hor ; 10) Sarea Ion din Buzău ; 
Bădilă Ovidiu și 12) Trandafir Du
mitru ambii din Constanța — au 
cîștigat cîte o excursie în R.D.G. 
sau contravaloarea în numerar.

Categ. H : 1) Krizbai Benedek din 
Zagon, jud. Covasna ; 2) lakob
Gheorghe din Baia Sprie ; 3) Savin 
Ignat din Șiret, jud. Suceava ; 4) 
Flintașu Ion și 5) Chiricuță Ion din 
București au cîștigat cîte o excursie 
în R.D.G., sau contravaloarea în nu
merar.

Oprea 
_ . Vaslui ;

Vasile și 7) Broscăreanu 
“ - - • - jo

ia- 
Bi
ll)

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
1974LOTO DIN 21 IUNIE

DE

67 45

CIȘTIGURI <

29 25 55 «

FOND GENERAL 
812.833 leî.

EXTRAGEREA 1 : 3t
60 82

EXTRAGEREA a U-a : 3 W 66 56 II 21 
85 26 14

Plata cîștigurilor de la aceasta tragere 
Se va face astfel : în Capitala de la 
1 iulie pîna la 21 august 1974 : în țara 
de la 3 iulie pînâ la 2ț august 1974 
inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT
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I EXAMENUL I
Etapa contratimp individual 

animată din pricina condiți
ilor nefavorabile s-a tinut. 
Nici nu se putea altfel. Intr-o 
competiție ciclistă pe etape, 
etapa de contratimp nu poate 
lipsi. Ea este , ca sarea în bu
cate.

De ce ?
Se spune că ciclismul e 

sportul fărâ vicleșuguri. Aici, 
trasul de timp (ca la fotbal), 
ținutul Pe sub apă (ca la 
polo), ca să dăm doar două 
exemple, nu sint posibile.

Și, totuși, există șl în ci
clism tactici șl vicleșuguri. 
Blocarea plutonului de către 
o echipă care se așează în 
fată, „trena" falsă. în cazul 
evadărilor, cînd legea co
corilor. de. a lua pe rînd, în 
capul firului vîntul în față, 
este încălcată printr-un simu
lacru de pedalai, fac parte 
din ,.regulile jocului". Și mai 
sint și altele. îngăduite sau 
nu.

Iată de ce nu sint rare ca
zurile dnd. lr.tr-o anumsă 
con. unctura. cursa are., K o

TURUL CGCLISTK 
AL ROMÂNIEI&y

„PROBA ADEVĂRULUI" 
NEA DAT MĂSURA REALĂ 
A VALORII PURTĂTORULUI 

TRICOULUI GALBEN

LIDERUL
CĂȚĂRĂTORILOR

x>.xpe- 
aibă o 
virtual,

• CISTIGATORII ETAPELOR DE IERI AU FOST MIRCEA 
RAMAȘCANU (LA CONTRATIMP) Șl VALENTIN ILIE • 
TEODOR VASILE A TRECUT PE LOCUL SECUND ÎN CLASA
MENTUL GENERAL • ALERGĂTORII MAROCANI S-AU IM

PUS LA CONTRATIMP
as ore --- sinsur cu el
Mm*, seee o «Jevirata pro- 
M Me loc. a adevărului. Aci 
Menea an mai are loc. Singur 
meteo eu bicicleta sa, cu bra
țele si cu picioarele sale,- ho- 
rt—*ț-- sau, mai bine zis, pro- 
reai- adevărata sa valoare. 
Trena plutonului, ajutorul și 
acoperirea echipei, statul la 
„cutie” și țișnirea de cîteva 
clipe pe linia de sosire, toate 
acestea lipsesc.

Ai valoare — se vede ! Nu 
ai — se vede ! Și rezultatul 
acestei etape atîrnă greu în 
balanța clasamentului.

în etapa contratimp indivi
dual, în proba de foc a ade
vărului, pe primul loc — MIR
CEA RAMAȘCANU, purtăto
rul „tricoului galben".

Așadar...

Mircea COSTEA

ftHiiiMiniiiniiniiinniiiBmiHHiHiitiHiinimn-

La Lugoj, ca de altfel 
pretutindeni pe unde 
au trecut, cicliștii au 
fost înconjurați cu mul
tă simpatie de pionieri 
și elevi, mari admiratori 
ai mult disputatelor în

treceri pe biciclete.

Etapa contratimp individual s-a 
desfășurat vineri dimineață, în 
condițiuni atmosferice foarte bune, 
pe șoseaua Drobeta Tr. Severin — 
Orșova, de-a lungul a 20 km (10 
la dus, 10 la întoarcere). Traseul 
a fost foarte dur, întrucît pe mai 
bine de jumătate era pavat cu 
piatră cubică. „Proba adevărului" 
a oferit tînărului Ramașcanu, pur
tătorul tricoului galben, un auten
tic „certificat de calitate". El s-a 
impus categoric, cîștigînd într-o 
manieră care a entuziasmat, dîn- 
du-ne astfel siguranța că tricoul 
galben se află în mîinile unui ru
tier talentat, multilateral și bine 
pregătit. El a cucerit serioase op
țiuni la cîștigarea cursei și, drepți 
să fim. socotim că numai el este 
cel care ar merita să învingă în 
această ediție jubiliară a „Turului 
României". O bună impresie ne-a 
făcut și Teodor Vasile care, deși 
accidentat și rulînd practic cu un 
singur picior, chinuit de dureri, 

reușit să tranșeze în favoarea 
disputa veche de cîteva etape 
cehoslovacul Zajac. Teodor se 

acum pe locul doi în clasa- 
ul general și nutrim speranța

că va putea încheia cursa, că se 
va putea menține pe această ono
rantă poziție. O excelentă impre
sie ne-au făcut rutierii marocani,

precum și cei polonezi. Din pă
cate, eforturile și valoarea lui 
Ramașcanu n-au fost în totalitate 
susținute cu brio de colegii lui din 
echipa de tineret a României.

★
Vineri la amiază, cei 54 de ru

tieri au luat startul în etapa a 
12-a, Drobeta Tr. Severin — Cra
iova. 109 km, avînd înmagazinată 
în mușchi oboseala contratimpului 
desfășurat de dimineață. Petrecut 
de o mulțime entuziastă, plutonul 
s-a așternut la drum tocmai atunci 
(ora 14,20) cînd căldura era mai 
doborîtoare. De aceea, pe mulți 
i-a surprins acțiunea inițiată chiar 
din start de Belbouj (Maroc) și 
Jerzyna (Polonia). Era, de fapt, 
o încercare de devansare a pluto
nului înaintea cățărării de la Ba
lota, aflată la km. 13 al cursei. 
Plutonul i-a prins însă rapid și a 
scos în fața sa grupul de alergă
tori specialiști în cățărări, adver
sari în clasamentul grimperilor. 
Urcușul lung, de cîțiva kilometri, 
supune întreaga masă a alergători
lor unui efort prea dur pentru un 
început de etapă. Cîștigă Wojtas 
(Polonia), urmat de Hekele (Ceho
slovacia). Michaud (Franța), Naj- 
jari (Maroc) și Selejan. De fapt, 
ultimii doi sint cei care luptă 
pentru trofeul munților. Conduce 
alergătorul nostru, dar situația de
finitivă o vom cunoaște abia sim- 
bătă după-amiază la Găneasa, cînd 
ultimul sprint de cățărare va de
cide ierarhia în această competiție.

Oboseala își spune cuvîntul și 
mulți kilometri se rulează în plu
ton compact, fără nici un eveni
ment deosebit. Abia la km. 40 îl 
reperăm pe Chamerlin (Franța) în 
avangarda plutonului, dar acțiunea 
sa — firește — n-are sorți de iz- 
bîndâ. Cei care dau mult de furcă 
grupului masiv sînt marocanii. Ei 
atacă pe rînd sau în formație și 
fruntașii clasamentului sînt solici
tați în dese rînduri pentru a le 
apihila acțiunile. La km. 73, o nouă 
încercare : Wojtas, Samsel și Ilie 
Valentin. 17 km de „vînătoare" 
sint necesari pentru a fi readuși 
în grupul masiv acești trei aler
gători. O ultimă notație, la km. 
92, sparge Teodor Vasile. dar re
vine rapid în pluton. Pe străzile 
Craiovei 9 alergători reușesc să 
se desprindă și sprintul, desfășu
rat în fața unei mulțimi entu
ziaste, este ciștigat de tinărul Ilie 
Valentin, urmat de Prill, T. Va
sil e și ceilalți.

învingătorii celor două între- 
eri de ieri, bravul tînăr Mir- 
ea Ramașcanu (purtătorul 
ricoului galben) la contra- 
imp și colegul său Valentin 
lie — etapa a XU-a — au fost 
>rezentați în ziarul nostru, 
ișa că astăzi vă oferim cîteva 
late despre o mai veche cu- 
loștință, Vasile SELEJAN, 11- 
lerul cățărătorilor și în aceas- 
ă ediție a Turului. El s-a năs- 
ut la 12 noiembrie 1948, în 
omuna Feleac, de lîngă Cluj. 
L început să practic© ciclis- 
nul în 1965, la C. S. M. Cluj, 
ivînd ca antrenor pe Vasile 
’hiș. în 1966 a trecut la Di- 
lamo (antrenor N. Voicu) și 
ot atunci a fost selecționat în 
chipa României. A obținut 
itlul de campion național la 
emifond în 1968 și la ciclo- 
ros în 1970. A ocupat mai 
nulte locuri I, cu echipa Ro
mâniei, în diverse competiții 
nternaționale (Turul Greciei 
- 1968, Turul Macedoniei — 
970, Turul României — 1963 
i 1973, Turul Turciei — 1971 
i 1974 etc.), numărîndu-se de 
nai multe ori printre cîștigă- 
orii de etape. A luat parte 
a cinci ediții ale „Cursei 
*ăcii“.

Aurelian BREBEANU

AZI SI MÎINE
ULTIMELE

DOUĂ ETAPE 
ÎN „TURUL 
ROMÂNIEI"

ETAPA a XIII-a (sîmbătă), 
CRAIOVA — SLATINA — PI
TEȘTI (120 km).

Startul festiv : centrul orașului 
Craiova, ora 13,45 ; startul tehnic : 
ieșirea din oraș, ora 14,00. Urmea
ză localitățile Pielești (14,23), Balș 
(sprint — 14,39), Găneasa (cățăra- 
re — 14,53), Slatina (sprint —15,03), 
Jitaru (15,46), Negreni (15,55), Co- 
lonești (16,10), Corbu (16,38). So
sirea la Pitești, în jurul orei 17, 
în centrul orașului.

ETAPA A XIV-A (duminică), 
PITEȘTI — BUCUREȘTI (118 km).

Startul festiv va avea loc, în 
centrul orașului Pitești, la ora 
14,50. Startul tehnic se va da, la 
ieșirea din oraș, la ora 15,10. In 
continuare, caravana va parcurge 
ultimii 118 km din traseul „Turu
lui României", pe autostrada Pi
tești — București.

SOSIREA ÎN CAPITALA va a- 
vea loc in jurul orei 18,15 pe sta
dionul Republicii. In jurul orei 18. 
cicliștii vor părăsi autostrada Pi
tești — București și vor intra pe 
traseul : bd. Păcii — bd. Armata 
Poporului — Cotroceni — str- Dr 
Gh. Marinescu — str. Dr. Petra 
Groza — Splaiul Independentei — 
str. Hasdeu — str. Izvor — str 
Putui ra apă rece — stadionul 
Republicii.

CLASAMENTE
CLASAMENTUL ETAPEI CONTRATIMP INDIVIDUAL (20 km)

1. Mircea Ramașcanu (România ti
nere*. I) 27:25, 2. Mustafa Najjari 
(Maroc) 27:56, 3. Habib Belkadi (Ma
roc) 28:01, 4. “__Z_“________ 1_
(Dinamo) 28:09, 5. Viorel Murineanu 
(Dinamo) 28:14, - — -
(Polonia) 28:16, 
(România) 28:24, 8. Eugeniusz Sam
sel (Polonia) 28:30, 9. Mircea Bădilă 
(C.I.B.O. Brașov) 28:32, 10. Marian
Ferfelea (România tineret I) 28:42,

CLASAMENTUL INDIVIDUAL

Alexandru Sofronie

6. Tadeusz Wojtas
7. Teodor Vasile

11. Ryszard Prill (Polonia) 28:43, 12. 
Jerzi Jezina (Polonia) 28:45, 13. Va
lentin Hoța (Dinamo) 28:50, 14. Ja
roslav Senk (Cehoslovacia) 28:50, 15. 
Ion Cosma (Dinamo) 28:53, 16. Vla
dimir Tichacek (Cehoslovacia) 28:57,
17. Jaques Michaud (Franța) 28:57,
18. Virgil Mircea (Olimpia) 28:58, 19.

(Cehoslovacia) 29:00, 
Zajac (Cehoslovacia)

Emil Hekele 
20. Lubomir 
29:10.

AL ETAPEI A Xll-A, DROBETA 
TR. SEVERIN — CRAIOVA (109 KM) :

1. Valentin ILIE (România tineret 1) 
2h41:06 (medie orară : 40,583 km), 2.
Ryszard Prill (Polonia), 3. Teodor Vasile 
(România), 4. M. Ferfelea (România ti
neret I), 5. J. Michaud (Franța), 6. H. 
Belkadi 
uc), 8. 
Bădilâ 
timp cu 
mânia)

(Maroc), 7. G. Negoescu (Stea- 
A. Gyorfi (CIBO Brașov), 9. M.
(CIBO Brașov) — toți același 
învingătorul, 10. N. Gavrilă (Ro- 
2h41; 14, 11. T. Wojtas (Polonia),

12. E.
Andronache 
I. Cojocaru 
leanu (CIBO 
(România), 17. Gh. Tudor (Olimpia), 18. 
L. Zajac (Cehoslovacia), 19. J. Senk 
(Cehoslovacia), 20. M. Ramașcanu (Ro 
mânia tineret I) Și citi 30 de alergători 
în același timp.

Hristache NAUM

OLIMPIADA
ROMÂNIA

IN MECIUL
în runda a 6-a a Olimpiadei de șah 

de la Nisa echipa României a întîl- 
nit formația Suediei. Scorul este fa
vorabil jucătorilor noștri cu 21/?—-V2,* 
o partidă fiind întreruptă (Fl. Gheor
ghiu — U. Anderson).

O nouă surpriză de proporții au 
furnizat șahiștii filipinezi, învingă
tori cu 3—1 în meciul cu Cehoslova
cia. Argentina a pierdut la limită 
(lVz—2V2) în fața U.R.S.S., iar Iugo
slavia a surclasat Tara Galilor : 4—0. 
Egalitatea (2—2) în întîlnirile Unga
ria — S.U.A. și Bulgaria — R.F.G. Olan
da conduce cu 2—1 (1) în disputa cu 
Finlanda. Scorul este 1—1 (2) în me
ciul Spania — Anglia.

CLASAMENTUL : U.R.S.S. 19^ Bul
garia 16, iugoslavia 15% s.U.A 15,

DE ȘAH

CONDUCE

CU SUEDIA
Ungaria 14‘/2. Olanda (1), R.F.G. 12. 
Spania (2), ROMANIA (1), Filipine 
îl1/#. Cehoslovacia 11, Argentina 9V2» 
Finlanda 9 (1), Anglia (2), Suedia (1) 
8. Tara Galilor 4 p.

în runda a 7-a, România întîlnește 
S.U.A.. iar în runda a 8-a, Ungaria.

SMITH - METREVELI IN
1 inai.a turneului de tenis de Ia 

Nottin^ijjan, se va desfășura între 
Aleksa ,1<jr Metreveli și Stan Smith. 
Ieri, îțj semifinale, Metreveli l-a

Dulgheru (Voința), 13. N.'
(Metalul Plopeni), 14„

(Steaua), 15. A. Arde-
Brașov), 16. E. Imbuzan

CLASAMENTUL GENERAL INDIVIDUAL:
1. Mircea RAMAȘCANU (România ti

neret 1) 37h02:15, 2. Teodor Vasile Ro
mânia) 37h06:32, 3. Lubomir Zajac (Ceho
slovacia) 37h07:00, 4. J. Senk (Cehoslo
vacia) 37h07:48, 5. V, Murineanu (Di
namo) 37h07:57, 6. M. Najjari (Maroc) 
37h08:32, 7. N. Andronache (Metalul Plo
peni) 37h10:05, 8. V. Tichacek (Ceho
slovacia) 37h12:18, 9. A. Sofronie (Di
namo) 37h12:52, 10. H. Belkadi (Maroc) 
37h13:00, 11. V. Selejan (România)

37h13:42, 12. N. Voican (România ti
neret I) 37h14:24, 13. I. Cosma (Dinamo) 
37h14:58, 14. C. Cirje (România tineret 
I) 37h15:18, 15. J. Michaud (Franța) 
37h15:26, 16. E. Dulgheru (Voința) 
37h18:24, 17. A. Za rose hi (Metalul Plo- 
peni) 37h18:52, 18. M. Ferfelea (România 
tineret I) 37h20:11, 19. E. Hekele (Ceho
slovacia) 37h21;48, 20. Șt. Ene (România) 
37h22;52.

CLASAMENTUL GENERAL PE ECHIPE :
1. ROMÂNIA TINERET I 111h17:27. 2. 

Dinamo 111h24:21, 3. Cehoslovacia
111h26:56, 4. România 111h30:30, 5. Me
talul Plopeni 111h44:27, 6. Maroc

CLASAMENTUL

111h53:35, 7. Voința 112h02:41, 8. Polonia 
112624:53, 9. Olimpia 112630:04, 10.
Steaua 112h38:33, 11. CIBO Brașov
112h49:59, 12. Franța 113h21:03.

SPRINTERILOR:
1. Valentin ILIE (România tineret l) 43 p,

2. T. Vasile (România) 40 p, 3. M. 
Najjari (Maroc) 25 p, 4. M. Ferfelea

(România tineret I) 22 
(Cehoslovacia) 19 p.

p. 5. L. Za jac

CLASAMENTUL CĂȚĂRĂTORILOR :
1. Vasile SELEJAN (România) 56 p, 2. (Cehoslovacia) 43 p, 4. J. Michaud (Fran-

M. Najjari (Maroc) 53 p, 3. E. Hekele ța) 29 p, 5. T. Wojtas (Polonia) 22 p.

„REVUE OLYMPIQUE" DESPRE 
„ROMÂNIA Șl OLIMPISMUL"

In numărul 78—79, pe lunile mai- 
runie 1974, al buletinului Comitetu
lui Internațional Olimpic, „Revue 
Olympique", care apare la Lau
sanne, se publică un amplu arti
col documentar intitulat „Româ
nia ți Olimpismul". In peste 20 de 
pagini de revistă, bogat ilustrate 
ți împănate cu multe tabele statis
tice, sînt prezentate realitățile spor
tului românesc, istoricul mișcării 
olimpice din România, participă
rile succesive și succesele tot mai 
mari în ultimii ani ale sportivilor ro
mâni la diversele ediții ale Jocurilor 
Olimpice de vară și iarnă, actualul 
sistem de organizare a educației fi-

FINALĂ LA NOTTINGHAM

întrecut cu 3—6, 6—2, 6—3 pe 
Riessen, iar Smith l-a depășit tot 
în trei seturi pe compatriotul său 
Tanner : 6—0, 4—6, 6—4.

zice ți sportului in Republica So
cialistă România, bibliografia spor
tivă și olimpică românească, datele 
personale ale campionilor olimpici 
români etc.

Același număr al revistei publi
că un interesant articol al publi
cistului Virgil Ludu (Brașov), inti- 
tulat „Impresii de la Academia in
ternațională Olimpică".

CDNOJRS INTERNATIONAL 
DE PENTATLON MODERN 

EA MINSK
Concursul internațional de 

pentatlon modern de la Minsk a 
fost cîștigat de Aleksandr Miș- 
nev (U.R.S.S.) cu 5 323 puncte. 
Dintre concurenții români pre- 
zenți la această întrecere, cel 
mai bun rezultat l-a obținut 
Constantin Călina — 5 053
puncte.

TELEX
Federația franceză de box intențio
nează să selecționeze 5 pugiliștl, in 
vederea campionatelor mondiale de 
la Havana : Aldo Cosentino (cocoș), 
campion al Europei, Josă Leroy, 
(semimuscă), Khaloufi (muscă), 
Gamblni (mijlociemică) și Gomez 
(mijlocie).

La Londra In Intîlnârea masculină 
de atletism : Anglia — R. D. Ger
mană 86—123 p. In ultima zi: 400 m: 
Jenkins (Anglia) 45,8 ; 110 m.g. 1 
Munkelt (R.D.G.) 14,2 ; înălțime a
Beilschmidt (R.D.G.) 2,17 m ; disc î 
Mtiller (RJ2.G.) 61,59 m : 3 000 m
obstacole : Straub (R.D.G.) 8:31 )
5 000 m Simmons (Anglia) 13:28,8 J 
suliță : Ahlert (R.D.G.) 80,18 m ;
prăjină : Reinhardt (R.D.G.) 5,25 m J 
200 m : Green (Anglia) 21,1.
Atletul Udo Beyer (R. D. Germană) 
a stabilit la Potsdam un nou record 
european de juniori la aruncarea 
greutății a 19,83 m.
Selecționata de rugby a Franței, a 
întîlnit. la Buenos Aires, reprezenta
tiva Argen..nei, obțlnînd victoria cu 
20—15 (6—li).
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