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• Frații Cuțov, campionii olimpici' Kosladinov 
și Parlov —printre vedetele competiției

CONSTANȚA, 24 (prin telefon). 
Doar citeva ore ne mai despart 
de startul celei de a VIII-a edi
ții a Balcaniadei de box. Marți- 
seară, Ia ora 19. în Sala sportu
rilor din localitate va răsuna pri
mul sunet de gong al tradiționalei 
competiții, la care sint prezenți 
pugiliști din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, Turcia si România. Or
ganele sportive constănțene au fă
cut t-otul ca oaspeții să se poată 
bucura din plin de atit de cunos
cuta ospitalitate românească, de 
frumusețile litoralului nostru.

Prima delegație caro a sosit la 
locul disputelor a fost cea a Tur
ciei. Pugiliștii de pe malul Bosfo
rului, dornici să obțină rezultate 
dintre cele mai bune, au deplasat 
La Constanța opt dintre cei mai 
în formă boxeri la ora actuală. Se 
impun în mod deosebit atenției 
„musca" Arif Dogru, care a mai 
boxat în țara noastră, „pana" Meh
met Kumova, un bun tehnician, 
„cocosul" Kemaf Sononur și „ușo
rul" Eraslan Doruk.

Tot cu opt pugiliști se prezintă 
in competiție și delegația Greciei. 
Mai puțin cunoscuți in arena in
ternațională — în ultimii ani nu 
au mai participat decît .la Balca
niadele organizate pe teren pro
priu — boxerii eleni sint totuși 
renumiți pentru excelenta lor pre
gătire fizică și pentru ambiția cu 
care luptă în ring.

Boxul din Iugoslavia, aflat în- 
tr-o evidentă ascensiune în ulti

ma vreme, va alinia la startul a- 
cestei ediții a Balcaniadei o for
mație de nouă sportivi, printre 
care se numără cunoscuți i cam
pioni Marian Beneș și Mate 
Varlov.

Campionul olimpic de la Miin- 
chen. „musca" Gheorghi Kostadi- 
nov este, fără indoială, marea ve
detă a reprezentativei Bulgariei. 
Cu o echipă completă și reduta
bilă, maeștrii ringului din tara 
vecină speră să obțină rezultate 
care să-i poată situa printre pri
mii în ierarhia pugilatului bal
canic.

în sfîrșit, cea de a cincea c- 
chipă participantă la Întreceri este 
cea a României, gazda ediției din 
anul acesta. Iată-i pe cei 11 Se
lecționați să reprezinte boxul nos
tru : Petre Ganea (semimuscă), 
Ibrahim Farediu (muscă). Marian 
Lazăr (cocoș), Gabriel Pometcu 
(pană), Simion Cuțov (semiușoară). 
Calistrat Cuțov (ușoară). Ion Fuicu 
(seminții .jlocie). Ion Mocanu (mij
locie mică). Alee Năstac (mijlocie), 
Constantin Văran (semigrea) și Ilie 
Daseălu (grea). După cum se plate 
vedea, o formație cu multi boxeri 
valoroși de la care așteptăm re
zultate de prestigiu.

Marți dimineață vor avea loc 
vizita medicală, cintarul oficial și 
tragerile La sorți. Seara, de la ora 
19. prima gală.

Paul IOVAN 
Cornet POPA

„TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI"
-0 MARE SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ- 

S-A BUCURAT DE UN DEOSEBIT SUCCES

• Mircea Ramașcanu — un adevărat șef de

SPHRTIVII NOȘTRI ȘI-AU SPORIT PRESTIGIUL
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mi

Alexandru și-a învins detașat toți adversarii. fina-
oIbcind spectaculos centurare laterală

24
a 

de

(prin telefon). Ac- 
campionatelor con- 

lupte grcco-romane

MADRID, 
fuala ediție 
t mentale 
s-a încheiat cu un remarcabil suc
ces al sportivilor din România : 
6 dintre eei 10 eoneurențt ai țării 
noastre au reușit să-și eîștigre un Ioe 
pe podium. Această frumoasă per
formanță vine să confirme, o dată 
in plus, valoarea incontestabilă a 
luptelor greco-romane din țara 
noastră, precum și preocuparea și 
măiestria tehnicienilor, motiv pen
tru care adresăm cu acest prilej 
calde felicitări tuturor celor care 
au contribuit la această realizare, 
ta titlu de campion european 
(Constantin Alexandru), cinci me
dalii de bronz (Nicu Gingă. Ion 
Dulică, Ion Păun, Vasiîe Fodor- 
pataki și Roman Codreanul nu este 
« performanță la indemîna prea 
multor selecționate naționale.

Pentru a scoate mai bine în 
evidență buna comportare a spor
tivilor români sîntem datori să a- 
rătăan că succesele lor n-au fost 
realizate «a urmare a unor trageri 
la sorți favorabile, ci dimpotrivă,

C. Alexandru, de pildă, pentru a 
ajunge la 
tinentului 
seeuțivs, 
săi f' ' .
Șt. Anghclov (Bulgaria) 
tivi de recunoscută valoare* in
ternațională. De asemenea mult a 
trebuit să muncească și I. Păun

titlul de campion al con- 
a obținut t! victorii con- 

in rindul învinșilor 
fiind A. Șumakov (U.R.S.S.) 

spor-

pentru a se vedea printre [au
reați.. în primul tur el a învins 
la puncte pe bulgarul Gh. Mîrkov 
(campion olimpic, campion mon
dial în 1971 și campion european 
în 1972), iar după aceea neșansa 
sorților i-a adus ca adversar’ pe 
campionul mondial — en titre — 
polonezul K. Lipien, pe care l-a 
învins printr-un tuș spectaculos, 
după ce îl condusese cu 9 puncte 
tehnice.

Dacă, totuși, duminică seara 
ne-am înapoiat ia hotei fără buna 
dispoziție ta care succesele spor
tivilor români ne-ar fi dat drep
tul, aceasta s-a datorat faptului 
că eforturile băieților noștri n-au 
fost apreciate așa cum se cuvine 
de juriu. De pildă, I. l'ăun în 
meciul decisiv cu A. Kavkaev 
(U.R.S.S ) a făcut eforturi extra
ordinare să refacă terenul pierdut 
în prima repriză și a reușit. De 
la 3—7 el a redus handicapul la 
7—8 și o acțiune pe care a reali
zat-o în ultimele secunde ar fi a- 
dus egalitatea pe iabela de punc
taj, ceea ce Însemna medalia de 
aur pentru luptătorul român. Dar,, 
arbitrii au refuzat punctul și deci 
victoria finală pe care, judecind 
după comportarea sa, ar fi meri
tat-o cu prisosință. Pe de altâ 
parte, K. Codrean u în disputa fi
nală eu bulgarul Al. Tomov a pri
mit 3 avertismente în mai puțin

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 8-a)

ION STĂNESCU Șl ECHIPA P.T.T.,
CAMPIONI LA 20 Km MARS

promoție al tinerei generații de rutieri
• Alergătorii din formațiile Cehoslovaciei,
Franței, Marocului și Poloniei au contribuit
efectiv la succesul cursei • Oradea a ciștigat,
la mare luptă, „întrecerea ospitalității14

O revelație: pistarzii! • Oaspeții elogiază
„marea buclă“

Citiți in pag. 4—5 comentarii șl reportaje ale redactorilor noștri
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Pe traseul din str. Maior Co- 
ravu, s-a desfășurat ieri după- 
amiază cursa de 20 km marș, 
eontind pentru campionatul repu
blican individual și pe echipe. 
Comportîndu-se excelent, repre
zentantul clubului Steaua, Ion 
Găsitu—Stănescu, a repurtat o 
victorie categorică, de altfel ca

și formația P.T.T. București, în 
Rezultate 

I. Stănescu (Steaua) 
2. C. Staicu (P.T.T J

3Î L. Caraiosifoglu (C.A.U.) 
~ - (P.T.T.)

(P.T.T.) 
(P.T.T.) 

P.T.T.

clasamentul pe echipe, 
tehnice : *. ~ 
1-32:00,6, 
1.33:40,6, 
1.34:39,6, 
1.35:50,0, 
1.37:23,2, 
1.38:05,4.
București,

4. C. Stan
5. M. Perșinaru
6. Gh, Jugănaru

Pe echipe ; 1,
2. Steaua. .
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LORDUL KILLANIN,
PREȘEDINTELE C.I.O
Aflat în țara noastră, ca in

vitat al Comitetului Olimpic Ro
mân, lordul Killanin, președin
tele C.I.O., a vizitat luni ctteva 
obiective social-culturale gi 
sportive din județul Suceava.

Lordul Michael Killanin este 
cel de al 6-lea președinte al Co
mitetului Internațional Olimpic, 
de la fondarea instituției în 1894. 
El i-a succedat la președinție lui 
Avery Brundage în 1972, cu pri
lejul sesiunii C.I.O. de la MUn- 
chen.

Irlandez de origine. Michael 
Morris s-a născut ia Londra la 
30 iulie 1914 și a fost înnobilat 
ca lord Killanin. După studii la 
colegiile britanice Eaton și Cam
bridge, precum și la Facultatea 
de litere din Paris, se dedică 
ziaristicii. A lucrat, pină in 1939. 
ca redactor și corespondent la 
ziarele „Daily Express", ..Daily 
Mail" și „Sunday Dispatch". în 
timpul războiului (1939—1945) s-a 
angajat voluntar în armata bri
tanică și a luptat pe diverse 
fronturi antihitleriste.

In anii de după război, a de
venit o personalitate cunoscută 
in industria petrolului și chimi
ei, în lumea culturii și sportului. 
S-a impus ca producător de fil
me, realizind unele. împreună cu 
John Ford. Desfășoară o bogată 
activitate publicistică, fiind au
tor al unor cărți Și scenarii de 
film..

Multă vreme pasionat de ca
notaj, box și călărie, devine pre
ședinte al Comitetului Olimpic 
Irlandez în 1950. El este și astăzi

membru al clubului dc box al 
universității Cambridge.

în 1952 este ales membru al 
Comitetului Internațional Olim
pic, apoi în 1967 — membru al 
Comisiei executive a C.I.O., în 
1968 — vicepreședinte, iar iu 
1972 — președinte al C.I.O.

în activitatea sa obștească, 
lordul Killanin se .manifestă ca 
un om cu vederi largi. De pe 
poziția sa fruntașă in mișcarea 
sportivă mondială, militează 
pentru o concepție modernă a- 
supra sportului și ia o atitudi
ne fermă față de manifestările 
de rasism și discriminare, față 
de tentativele de comercializare 
a vieții sportive.
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ATLHElf NOASTRE AH POSIBIEITAJI Șl MAI MARI!
In triunghiularul susținut dumi

nică cu sportivele din R. D. Ger
mană și Canada, atletele noastre 
an obținut o frumoasă victorie a- 
■upza sportivelor de peste Ocean 
Bl au pierdut la 13 p meciul cu 
B.D.G. De fapt, cele 13 puncte 
reprezintă exact handicapul teore
tic eu care ele au început între
cerea I Dată fiind valoarea foarte 
modestă a sprinterelor noastre era 
greu de presupus că ele aveau să 
ocupe alte Jocuri, decît ultimele, 
la 100 m, 200 m și 4 X 100 m, 
ceea ce înseamnă exact 13 p ! Din 
păcate, în perspectiva apropiată 
mi vedem alergătoarele capabile 
să facă saltul de calitate necesar 
pentru ca rezultatele lor să de
vină competitive pe plan interna
țional, iar în situația de astâri 
este greu de presupus ca sprin
tenele noastre se vor putea clasa 
pe alte locuri.

întrecerile au 6cos în evidență. 
En nou, valoarea ridicată a citorva 
dintre virfurile atletismului nostru 
feminin, ale căror rezultate se in- 
șeriu pe locuri fruntașe ir. clasamen
tele mondiale ale sezonului. Valeria 
Stefănescu a cîștigat două probe, 
gardurile și lungimea. Dacă per
formanța de la garduri (12.7) tre
buie apreciată în funcție de cei 
3 m/s ai vîntului favorabil, cea de 
la lungime (6,58 m) ne-o arată 
pe atletă capabilă să-și apropie 
cit de curind performanțe și mai 
ridicate, chiar spre 6,80 m ! Vir
ginia Ioan, excelentă pînă la 151 
m. ne-a declarat că înfringeraa 
de duminică a ambiționat-o la 
culme și că, la această oră. mi 
visează altceva decît recordul mon
dial al probei. Ne-a și anunțat, sâ 
Cm pregătiți că. chiar la sfirșitul 
acestei săptămini, la Bruxelles, va 
lupta să-1 realizeze I La aceeași 
probă. Erica Teodorescu și-a rea
lizat un valoros record personal de 
1,86 m și puțin 
■nai apoi, la 
Menis se arată 
dar pină la
tură distantă I 
sensibil progres la suliță, a înre
gistrat, cu 57,04 m. cel mai bun

rezultat, dar este capabilă de mai 
mult. In notă, Valentina Ci ol ian, 
Olimpia Cataramă, Eva Zorgo (a- 
flată după o sesiune de examene 
la psihologie — numai medii de 
10 !), Natalia Andrei, Dorina Să- 
tineanu și Mihacla Loghin.

V» Ti .J-77

mit ștafeta cu vreo 20 de metri 
în
Gunhild 
sipă de 
a izbutit 
să ducă 
echipa țării noastre,

Ol'

semifondiste
Făcind ri-

urma reputatei 
Hoffmeister. 
energie, Mariana Șuman 
să refacă handicapul și 
la victorie și la record 

din care au

LA SFIRȘITUL SĂPTĂMINII
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i-a lipsit să treacă. 
1,89 m. Argentina 
constantă la 62 m. 
Faina Melnik este

Ioana Pecek. în

Una dintre cele mai populare 
turnee amicale ale handbalului 
masculin european este, fără în
doială, „Trofeul Iugoslavia", între
cere de prestigiu organizată an de 
an de federația de specialitate din 
țara vecină. îneepînd de joi, în 
localitatea Zavidovici, se va da 
startul în cea dc a XlV-a ediție, 
La care și-au anunțat participarea, 
în afară de selecționata țării gazdă, 
reprezentativele României, Ii. D. 
Germane și Ungariei. După cum 
se vede, ne aflăm în preajma 
unei mari dispute, în cadrul că
reia își vor măsura tortele pri
mele trei clasate la ultima edi
ție a C.M., în ordine România, 
R.D.G. și Iugoslavia. Tocmai pen-

tru aceasta, handbaliștii români 
s-au pregătit cu atenție in ulti
mele
titlul de campioni ai lumii prin- 
tr-o 
bune.

Lotul, condus de antrenorii 
N. Nedef și O. Vlase, prezintă 
citeva noutăți : tinerii Dcacu (Di
namo), Jenea și Drăgăniță (Steaua), 
Tase (C. S. Bacău). De asemenea, 
vor evolua, probabil ca titulari și 
unele rezerve de la C.M. Gra- 
bovschi și Stef. In schimb vor lipsi 
Ga(u și Kicsid. Iată programul 
meciurilor jucătorilor români : joi, 
27 iunie cu R. D. Germană, vi
neri 28 iunie cu Ungaria și sîm- 
bătă 29 iunie cu Iugoslavia.

comportare dintre cele mai

M ...

zile, dornici să-și onoreze

S", ■££
Z A. H

Mîine se încheie campionatul de rugby

PARTIDE DECISIVE PENTRU TITLU

GRIVITA ROSIE
Valeria Ștefănescu a avut o serie de sărituri excelente: 6,58 m,

6,57 m, 6,50 m
Foto : P. ROMOȘAN

■
■

această dată greul con-
1-a dus Mariana Șaman,

Și de 
cursului 
participantă la 3 probe : 400 m 
(locul I), 800 m (locul II) și 
4 x 400 m (locul I). Ca și in urmă 
cu două săptămini. atleta din Ro
man a arătat o combativitate și 
putere de luptă exemplare. în ul
timul schimb La 4 X 400 m a pri-

parte Leau, Bădescu și 
Evoluția Marianei Șu- 
fără discuție, o încin-

FESTIVALUL NATIONAL DE MINIBASCHET,
1

UN REAL
r BA CAU (prin telefon). Ediția 
• 8-* a Festivalului național de 
aninibasebet, desfășurată timp de 
cinci zile pe terenurile Comple
xului sportiv „23 August" și ale 
institutului Pedagogic, s-a bucu- 
mt de un succes deplin și s-a 
încheiat printr-o frumoasă serbare, 
eu prilejul căreia au fost decer
nate premiile primilor clasați și 
eeăor evidențiați în concursurile 
de baschet, cor, desene, poezii și 
pentru „Coșul de aur".

în clasamentul general, alcătuit 
pe baza punctelor acumulate la 
toate probele, pe primul loc s-a 
clasat Școala sportivă Bacău cu 
71 p, urinată de : X Șc. sp. 1 Con
stanța 66 p, X Șc. sp. 1 Galați 
69 p, 4. Șc. sp. 2 București 51 p, 
6. Șc. sp. Brașov 45 p. 6—7. Cu
tezătorii București si Șc. gen. 8 
Timișoara 37 p, 8. Șc. sp. Satu 
Mare 32 p, SL Șc. sp. Tg. Mureș 
30 p, 10. Șc. cp. Botoșani 
11. Șc. gen. 1 Alexandria 24 
Lie. ^N. Bălcescu* Medgidia 
Au luat parte 27 de unități 
tuâ te din 650 de pionieri.

In competiția de baschet, pe

28 p, 
p, 12. 
20 p. 
alcă-

SUCCES
primele locuri s-au clasat: băieți 
8—10 ani : 1. Șc. șp. Suceava (prof. 
N. Brandiș), X Șc. sp. Constanța, 
3. Șc. sp. 2 București ; 10—12 ani : 
1. Casa pionierilor Constanța (Au
rică Pompiliu), X Șc. sp. Bacău, 
3. Șc. gen. 8 Timișoara : fete 8—10 
ani : 1. Șc. sp. 2 București (Cor
nelia Mircioiu). 2. Șc. sp. Brașov, 
3. Cutezătorii București ; 10—12
ani : 1. Șc. sp. Bacău (Maria Ghe- 
nade), 2. Șc. sp. 1 Galați, X Șc. 
sp. Constanța.

Alte clasamente : „Coșul de aur" 
— băieți : 1—3. Cutezătorii Bucu
rești, Șc. gen. 10 Săvinești, Șc. 
sp. Bacău ; fete : 1. Șc. sp. Bacău ; 
talie — băieți : 1. Sc. sp. Boto
șani 17 p ; fete : 1. Șc. sp. Galați 
45 p ; cor: 1—3. Șc. gen. 1 Pu
cioasa, Șc. gen. 8 Timișoara, Cu
tezătorii 5 p.

în ședința de închidere a Festi
valului, s-a stabilit ca ediția a 9-a 
a competiției să se dispute — anul 
viitor — la Constanța, iar echipele 
cîștigătoare ale fazei de zonă a 
„Cupei F. R. Baschet" să fie cap 
de serie.

Hie IANCU — coresp. județean

mai făcut 
Diaconiuc.
man este, 
tare, dar credem că a venit vre
mea să ne gindim puțin și la o 
specializare a ei, in vederea Jocu
rilor Balcanice și mai ales a „eu- 
ropenelor", pentru a nu o istovi.

★
Simbătă și duminică, la Bruxel

les are loc patrulaterul masculin 
Belgia — Franța — Olanda — 
România și cel feminin Belgia — 
Olanda — România — Spania.

Romeo VILARA

TURNEUL DE SELECȚIE
Cei mai buni tenismani ai noștri 

au revenit în Capitală pentru a lua 
parte, îneepînd de ieri, la un turneu 
de selecție în vederea completării 
echipei reprezentative care, între 
19—21 iulie va întilni formația Fran
ței în cadrul ..Cupei Davis", iau par
te la selecție Toma Ovici, Iou Sântei, 
Dumitru Hărădău. Viorel Sotiriu, 
Viorel Marcu. Traian Marcu, Sever 
Mureșan și Mihai Tăbăraș.

Chiar din prima zi au fost progra
mate câteva meciuri atractive. Dintre 
cele 4 partide disputate, doar Hără- 
dău — Sântei au jucat 4 seturi, cei
lalți învingători avînd nevoie de cite 
3 seturi. Rezultatele sînt cele scon
tate : Viorel Marcu — Traian Mar
cu 6—2, 6—2. 6—1 ; Toma Ovici — 
Mihai Tăbăraș 6—1. 6—3, 6—1 ; Viorel 
Sotiriu — Sever Mureșan 6—3, 6—1.
6—3 ; Dumitru Hărădâu — Ion Sântei 
6—1, 1—6, 7—5, 6—3.

Marți, îneepînd de la ora 14.30 sînt 
programate, la arena Progresul, me
ciurile Sever Mureșan — Dumitru 
Hărădău și Ion Sântei — Mihai Tăbă
raș, iar de la ora 15.30 vor juca Vio
rel Marcu — Viorel Sotiriu și Toma 
Ovici — Traian Marcu. Programul

îi este 
campionat 
pe linia de sosire, adică 
cînd se vor desfășura cele două 
restanțe, în care sînt angajate (fe
ricită coincidentă) protagonistele 
întrecerii : Steaua și Grivița Roșie. 
Cele două bucureștene se vor de
plasa spre a întilni teamuri pu
ternice, 
dornice 
liderul. 
(67), va .
versilatea (60 p), fosta campioană, 
hotărîtă să probeze că nu și-a 
pierdut întru totul atributele. Deci, 
formația timișoreană se anunță ex
trem de periculoasă pentru rug- 
byștii militari, cu atît mai mult 
cu cit îi suside ideea obținerii lo-

sortit, acestui al 
de rugby să se

57-lea 
decidă 
mîine,

in
Și

deosebit de ambițioase și 
de afirmare. Astfel, Steaua, 
în avans doar cu un punct 
juca la Timișoara, cu Uni-

PENTRU „CUPA DAVIS"!>

de miercuri : fie la ora 14.30 se vor 
întîlni Tonta Ovicl — Viorel Marcu și 
Traian Marcu — Ion Sântei, iar de 
la ora 15.30 vor avea loc partidele 
dintre Viorel Sotixiu — Dumitru Hă- 
rădău și Sever Mureșan — Mihai Tă
băraș. (I. Gv.)

cului trei in clasamentul final, 
ipoteza obținerii victoriei. Cum 
bucureștenii au nevoie de această 
victorie ca de aer. va rezulta, si
gur, o partidă de interes și. spe
răm. de valoare maximă. Există în 
ambele garnituri jucători interna
ționali, bine cotați, capabili să 
furnizeze un meci de rugby de 
cea mai bună calitate. Dorim să 
credem, în același timp, că cele 
două echipe fruntașe își vor a- 
păra prestigiul și șansa în mod 
sportiv. Partida se va disputa pe 
terenul Universității și, din in
formațiile pe care le deținem, am
bii combatanți vor alinia forma
țiile complete. Șansele în meci 
par împărțite, deși gazdele, intr-o 
impresionantă suită de victorii, au, 
în plus, atu-ul (deloc neglijabil) 
al terenului.

Cealaltă candidată la titlu. Grivița 
Roșie (66 p), marea revelație a 
acestui campionat, se va deplasa 
la Năvodari spre a întilni Chimia, 
în perspectivă, un joc dc aseme
nea echilibrat, în care experiența 
mai mare a bucureștenilor se va 
înfrunta cu hotărirea și talentul 
dobrogenilor.

în concluzie, un final de cam
pionat fierbinte. (D. C.).

DE JOI PINĂ DUMINICA

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN ALE ROMÂNIE!

De joi, pînă duminică, pe ba
zele sportive ale Capitalei se va 
desfășura cea de-a 19-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
pentatlon modem ale României. 
Starea gripală manifestată in ulti
mul timp la o parte dintre cai a de
terminat comisia de organizare să

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ATI ETICKjI MECI INTERNA-AILtlIbiVI ȚIONAL, PE STA
DIONUL GLORIA, DIN ARAD ; selecțio
nata orașului Arad — Gyula (Ungaria) 
122—91 (57—49 la bărbați și 65—42 Ia fe
mei) (ȘL lacob); e LA TG. MUREȘ, PE 
STADIONUL _23 AUGUST”, finalele con
cursului republican juniori II pentru șco
lile sportive și liceele cu program de 
educație fizică: fete : 100 m - M. Mus- 
leață (Caransebeș) 11,8; 200 m - C. 
Radu (Buzău) 24.9; 600 m - A. lacob 
(Buc.) 1:34,7, N. Muțu (Craiova) 1:35,7 
— nou record jun. III; 100 mg - M. 
Stoica (Buc.) 14,3 — nou record: băieți: 
110 mg - Gh. Dumitrescu (Buc.) 14,8; 
300 mg - A. Cocor (C-(o) 39.3 - nou 
record jun. II; 100 m - FI. Florin (Buc.) 
10,7; înălțime - A. Neciu (Buc.) ți M. 
Bozioreanu (Buzău) 1,97 m. triplu - P. 
Hangu (C-ța) 14,41 m. Concursul de te- 
Irotlon a fost cîștigat de echipa Lie. 2 
Brașov 1709 p, urmată de Șc. sp. Ploiești 
JȘ97 p și Șc. sp. Șoimii Sibiu 1580 p. 
Concursul Individual a fost cîștigat de 
H. Aron (Lie. 2 Brașov) 331 p la băieți 
șl Renale Schadt (Lie, 4 Timișoara) 325 
p la fete. (C. Albu); « LA SFIRȘITUL 
SAPTAMINII TRECUTE, pe stadionul Re
publicii, au avut loc campionatele de 
seniori ole municipiului București: băr
bați : 1500 m — L. Voichin (Rapid) 3:52,8; 
10 000 m — C. Roșu (Dinamo) 31:52,2; 
110 mg — E. Sebestyen (Steaua) 13,8; 
prăjină : D. Piștalu (Dinamo) 5,00 m; 
suliță — Gh. Megelea (Steaua) 75,98 m; 
ciocan - I. laru (CAU) 63,46 m; femei: 
1 500 m - C. Holub (Metalul) 4:47,5; 
lungime — M. lonescu (CAU) 6,16 m, 
înălțime - C. Popa (Dinamo) 1,86 m, R. 
Vulescu (CAU) 1.83 m; disc - M. lones
cu (CAU) 47,80 m.

GIMNASTICĂ lorT“Eti?p 
de o săptămînâ, Sala sporturilor din Ga
lați a fost gazda primitoare a celor mai 
mici gimnaști ai țârii, cei de categoria 
a IV-a și a lll-a (băieți și fete). Între
cerile au fost de un ridicat nivel tehnic, 
probind posibilitățile și rezervele mari 
de care dispun cluburile și asociațiile de 
pe întreg cuprinsul patriei, lată rezul
tatele tehnice: băieți - categoria a IV-a, 
echipe : $c. sp. Sibiu 263,65 p, Șc. sp. 
Lugoj 259,25 p, Șc. sp. nr. 2 Buc. 255,60; 
individual compus : Adrian Benchea (Si
biu) 54,50 p, Marius Aron (Sănătatea 
Dej) 54,30 p, Verner Birnbaum (Șc. sp. 
Lugoj) 54,05; categoria a lll-a, echipe: 
Șc. sp. Lugoj 264,55 p. Liceul nr. 2 Bra
șov 247,90 p, Șc. sp. Sibiu 246,70 p; in
dividual compus: Octavian lonașiu (Lu-

la o virstâ fragedă concurența au arătat 
că posedă de pe acum frumoase cunoș
tințe tehnice și chiar tactice, ceea ce ne 
îndreptățește să-i vedem, pe mulți dintre 
ei, numărindu-se in rindul viitorilor noștri 
performeri, lată campionii - COPII I 
(14—15 ani): cat. 50 kg - D. Albert (Șc. 
sp. Miercurea Ciuc), cat. 54 kg — N. 
Drâgâlău (Șc. sp. Șoimii Sibiu), cat. 53 
kg — Gh. Marinescu (Șc. sp. I București), 
cat. 63 kg — Al. Spineanu (Șc. sp. 2 
București), cat. 70 kg — FI. Ciuciu (Cosa 
pionierilor Lugoj), cat. 77 kg — T. Boro 
(Unirea Arad), cat. +77 kg - M. Dan 
(Unirea Arad): COPII II (12-13 ani): 
cat. 35 kg — B. Olar (Șc. sp. Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej), cat. 40 kg. — D. 
Manole (Viitorul Pitești), cot. 45 kg — 
— I. Mihaiache (Șc. sp. Unirea lași), 
cat 50 kg — L. Lazâr (Șc. sp. Munici-

toreta Mobra — A. Alieș (Torpedo Zăr- 
nești); juniori — N. Arabagiu (Locomo
tiva Ploiești); 250 cmc — P. Filipescu 
(I.T.A, Tg. Jiu); 500 cmc — M. Banu 
(Poiana Cîmpino). Deși conducea auto
ritar la clasa 250 cmc, campionul țării, 
Ștefan Chițu, a suferit în manșa a doua 
o defecțiune mecanică care l-a dus pe 
locul 4 în clasamentul etapei. Pe stadio
nul Metalul din București a avut loc du
minica un concurs republican de dirt- 
track. lată primii trei clasați : 1. I. Ma
rinescu 12 p, 2. G. Sora 11 p, 3. C. Voi- 

Bucu-cutescu 10 p (toți de la Metalul 
re,li).

renunțe la proba de călărie, con
cursul urmînd astfel a programa 
doar patru probe : scrima, tirul 
înotul și crosul. Interesul de care 
această întrecere se bucură în Eu
ropa a făcut ca, chiar in condițiile 
date, ea sâ se bucure de o partici
pare extrem de valoroasă. Și-au a- 
nunțat prezența, cu loturi aspirînd 
Ia rezultate mari, Ungaria, Franța, 
Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, 
R. F. Germania. Țara noastră ur
mează a fi reprezentată de trei e- 
chipe (selecționata I, cea de tine
ret, echipa de juniori), prilej cu 
care va avea loc și un meci bilate
ral între formațiile Olimpia și 
sa Budapesta.

Prima probă a concursului, 
ma, este programată în sala 
reasca, tirul va avea loc la 
gonul Tunari, înotul la Ștrandul Ti
neretului, iar proba de alergare — 
ca de obicei — pe un traseu ame
najat în pădurea Călugăreni.

Doz-

scri- 
Flo- 
poli-

Pag, a 2-a Sportul

goj) 55,10 p, Dănuț Nemet (C.S.M. Cluj) 
54.35 p, Iulian Olariu (Lugoj) 53.95 p; 
fete, categoria a IV-a, echipe: Liceul nr. 
4 Galați 176,60 p, Liceul de gimnastică 
Orașul Gh. Gheorghiu-Dej 176,55 p, 
C.S.O. Baia Mare 175,95 p: individual 
compus: Liliana Talpă (Galați) 36,35 p, 
Rodica Ratz (C.S.O. Baia Mare) 36,35 
p, Adriana Coman (Clubul sportiv șco
lar Buc.) 36.10 p: categoria a lll-a,
echipe: C.S.O. Baia Mare 181,00 p,
C.S.M. Cluj 176,30 p. Liceul de gimnas
tică Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 169,75 p: 
individual compus: Eva Panait (C.S.M. 
Cluj) 36,40 p, " —
rul) 36,40 p, 
Mare) 36,30 p.

Constanța Ciocănel 
Costela Mureșan

(Fa- 
(Baia

CAMPIONII RE-
PUBLICAN! LA

piu! Gh. Gheorghiu-Dej), cat. 55 kg - 
Gh. Andriescu (Șc. sp. Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), cat. 60 kg — Al. Pop 
(Casa pionierilor Timișoara), cat. 4*60 
kg - M. Brianti (Casa pionierilor Ga
lați); COPII III (10-11 ani) : cat. 26,5 kg 
— M. Matei (Șc. sp. Energia București), 
cat. 29 kg — S. Segărceanu (ViitoruL Pi
tești), cat. 32,5 kg — D. Stokl (Casa pio
nierilor Timișoara), cat. 35 kg - Gh. 
Olaru (Șc. sp. Municipiul Gh. Gheor
ghiu-Dej), cat. 40 kg - Al. Pali (Șc. sp. 
Șoimii Sibiu), cat. 45 kg — C. Chiraleș 
(Șc. sp. Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej), 
cat. -J-45 kg - N. Vulpoi (Șc. sp. Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

JUDO _____ „
COPII, fn Sala Floreasca din Capitală 
ou avut loc finalele campionatelor re- 
publicane j nd ivi duo le ojp copiilor. Deși

CAMPIONATUL 
MUIU REPUBLICAN DE
MOTOCROS. Duminica s-a desfășurat la 
Moreni, în organizarea Asociației Flacăra 
din localitate, etapa a V-a a campiona
tului de motocjgș, lato învingătorii : mo-

TENIS DE MASĂ^VX 
PUBLICAN DE JUNIORI, desfoșu.ote In 
Sala Victoria din Ploiești, s-au încheiat 
furnizînd jocuri deosebit de spectaculoa
se, dirz disputate. La capătul întreceri
lor (organizate excelent de CJ.E.F.S. 
Prchova, în colaborare cu federația de 
specialitate) s-au consemnat următoarele 
clasamente : simplu fete : 1. Ligîa Lupu 
(C.S.M. Cluj); 2. Ildiko Gyongyosi (C.S. 
Arad); 3.-4. Gabriela Kadar (Metalur
gistul Cugir) și Marina Gheorghe (C.S.M. 
Cluj); simplu băieți : 1. Alexandru Bu- 
xescu (Progresul București); 2. Ștefan 
Moraru (Progresul București): 3.-4. Cris- 
tinel Romanescu (Gloria Buzău) și Adrian 
Cuc (C.S.M. Cluj); dublu fete : 1, L. 
Mihuț — I. Gyongyosi (C.S. Arad); 2. M. 
Șintecan — L. Lupu (C.S.M. Cluj) ; 3.-4. 
E. Ferenczi (C.S. Arad) - G. Kadar (Me
talurgistul Cugir) și M. Sandu — M. 
Păun (Șc. sp. Craiova); dublu băieți: 1. 
A. Cuc (C.S.M. Cluj) — Șl. Moraru (Pro
gresul București); 2; C. Romanescu (Glo
ria Buzău) - A. Buzescu (Progresul Bucu
rești); 3.-4. I. Ghenea — I. Trîpon (Con
structorul Hunedoara) și C. Pagu - Gh. 
Horea (Sparișc --....... ■

Divizionarele A de polo
își reiau disputa

Cele șase echipe participante la pri
ma serie a campionatului republican 
de polo își reiau întrecerea mîine, la 
bazinul Dinamo din Capitală, prin 
meciurile etapei I a turului secund. 
De la ora 18.30. se vor disputa — în 
ordine — partidele : Școlarul Bucu
rești — Politehnica Cluj, Progresul 
București — Dinamo și Voința Cluj 
— Rapid. întrecerile vor dura pînă 
duminică dimineață, cînd va avea 
loc derbyul campionatului, jocul Di
namo —* Rapid.

înaintea întîlnirilor de mîine, cla
samentul se prezintă astfel :
1. DINAMO
2. Rapid
3. Voința
4. Progresul
5. Școlarul
6. Politehnica

5 5 0 0 33—14 10
5 4 0 1 30—22 8
5 2 1 2 45—33 5
5 113 18—24 3
5 1 0 /« 19—35 2
5 10 4 17—34 2



„FAȚA NEVĂZUTĂ44 A FINALEI...
© „Am alergat trei ani după... acest trofeu!“ © Timișorenii cintau

pentru Jiul: „Succes in Cupa cupelor!"
Plăcut, extrem de plăcut sentimen

tul încercat de învingători cînd fac 
turul de onoare cu trofeul atît d-e 
mult dorit în brațe. Jiul salută rtri- 
bunele, tribunele aplaudă echipa cîș- 
tigătoare. Apoi, Stocker, Nițu, Dodu, 
Roznai se retrag spre scara tunelului 
care duce la vestiare. „De trei ani 
alergăm după această Cupă — ne 
«spune, numai zîmbet, Petre Libardi, 
căpitanul „ll”-ului din Valea Jiului, 
în 1972, in finala cu Rapid n-am re
zistat tensiunii momentului și am 
pierdut. Exact așa ceva, cred, s-a în- 
tîmplat azi cu „Poli" Timișoara. Noi 
am jucat mai calm. în atac Mulțescu 
și Roznai au prins una din ziieie lor 
cele mai bune și au marcat trei go
luri splendide.,.". Antrenorul Traian 
Ivănescu, aflat în apropiere, prinde 
din... zbor sfîrșitul afirmației căpita
nului minerilor și ține să sublinieze 
că, la rîndul lui, Libardi, cel caro 
J-vea numai cuvinte de laudă des
pre Mulțescu și Roznai, „a făcut unul 
din cele mai bune meciuri ale sale 
din acest an. încă din iarnă — con
tinuă Ivănescu — am spus că vom 
duce Cupa la Petroșani. Tot timpul 
am crezut in victoria noastră. în
treaga echipă xa luptat din răsputeri 
să învingă un adversar tenace și nu 
pot decît să mulțumesc din suflet 
tuturor jucătorilor pentru această 
admirabilă izbîndă“...

Lume multă la vestiarul învingăto
rilor. îmbrățișări, felicitări și urări 
de succes în viitoarea întrecere a 
„Cupei cupelor". Mircea Pascu, vice
președintele clubului, mulțumește tu
turor: „Multă vreme n-am să uit a- 
ceastă finală, ambianța în care s-a 
desfășurat și admirabila galerie timi
șoreană care Ia sfîrșit a aplaudat e- 
ciiipa Jiul. Le promitem atît timișo
renilor cît și miilor de simpatizanți 
din Petroșani, că Jiul nu-i va dez
amăgi în Cupa cupelor".

★

...întotdeauna în tabăra învinșilor 
e mai greu. Dialogurile nu prea S3 
leagă, frunțile se pleacă îngândurate... 
„Poli" Timișoara și-a trăit, însă, 
demn durerea înfrângerii, în vestia
rul său...
•„..Antrenorul Ion lonescu are bărbă
ția să vorbească în primul rînd des
pre „maturitatea Jiului și personali
tățile sale, Mulțescu, Libardi, Roznai 
și Naghi care au decis rezultatul fi
nal". Suferă pentru rezultat, pentru 
greșelile elementare din apărare, 
„degeaba am ajuns în finală, dacă nu 
am cîștigat-o, lumea așa te judecă 
și pentru asta îmi pare rău că n-am 
prins azi o zi bună Ion lonescu e 
o fire modestă și tace atunci cînd

lăudăm echipa „Poli" pentru anul 
său bun, imediat după promovarea 
în Divizia A.' In mijlocul jucătorilor 
e o veritabilă cascadă de monolo- 
guri. Dar din frînturile de vorbe 
spontane poți reface întreaga istorie 
a partidei. Jivan zice că „linia de 
fundași a avut cea mai slabă zi din 
acest sezon, trei dintre goluri s-au 
datorat unora greșeli copilărești". 
Mioc, vinovat la primul gol, tace. 
Arnăutu. însă, susține că de acolo 
„de la deschiderea scorului s-au tras 
toate, fără acei gol nu pierdeam me
ciul" ! Surdan și Mehedințu recunosc 
meritele Jiului „au fost mai practici, 
au jucat mai simplu, dar mai e- 
ficace, datorită și defensivei noastre. 
Regretăm enorm că nu am putut 
oferi minunaților noștri suporteri 
bucuria supremă I... Bungău nu se 

Sîntem în min. 77 al finalei Cupei României, și Suciu înscrie cel de 
al patrulea gol al învingătorilor, cu toată opoziția lui Jivan. (Fază 

din meciul Jiul — „Poli“ Timișoara 4—2)

atinge nici de sticla de Ci-co: „Dacă 
nu primeam golul trei? la luftui Iui 
Maier, partida nu era jucată ! Și ce 
păcat că la prima mea lovitură li
beră mingea a fost scoasă de lingă 
bară de apărarea Jiului ! La 3—2 ar 
fi fost altceva !..." Bungău are însă 
cutezanța să arunce o punte spre 
viitor, vrînd, parcă, să spună că 
orice sfîrșit este și un început : 
„Acum doi ani Jiul a pierdut o fi
nală, dar a învățat ceva ! S-ar pu
tea chiar ca Ia anul „Poli" să dove
dească că a învățat mult din acest 
joc pierdut !...»» Afară, admirabila 
galerie timișoreană cînta pentru 
Jiul ; „Succes în Cupa cupelor !"...

Leurentîu DUMITRESCU 
Mircea M. IONESCU

AZI. ÎN CADRUL „CUPEI BALCANICE" DE TINERET

REPREZENTATIVA NOASTRĂ ÎNTlLNEȘTE ECHIPA
IUGOSLAVIEI

După uvertura de duminică 
(Bulgaria — Iugoslavia 3—2 și 
Albania — Turcia 1—1), cea de 
4 VII-a ediție a Balcaniadei re
zervată echipelor de tineret con
tinuă astăzi, cînd va debuta și 
formația noastră. De la ora 
17,30, pe stadionul Dinamo din 
Capitală, echipa antrenată de 
Cornel Drăgușin va întîlni re
prezentativa Iugoslaviei. La plo
iești, de la aceeași oră, Turcia 
va întîlni, astăzi, reprezentativa 
Greciei.
. Pentru jocul dg astăzi, lotul 
nostru de tineret s-a pregătit 
cu foarte multă atenție, antre

ȘEDINȚA BIROULUI F.R.F.
Ieri după-amiază a fost luat 

din nou în discuție regulamen
tul de transferare a jucătorilor 
1—21 iulie. S-au stabilit ultime
le modificări și în curând va fi 
făcut cunoscut. Trecîndu-se la 
un nou punct de pe ordinea de 
zi, s-a hotărît ca miercuri, 26 
iunie, să fie invitați la F.R.F. 
antrenorii și reprezentanți ai 
conducerilor F. C. Argeș și 
A.S.A. Tg. Mureș, pentru a da 
unele lămuriri privind modul 
în care o serie de jucători au 
înțeles să apere culorile ce le 
reprezentau. A fost dat un se
ver avertisment secției de fot
bal C.F.R. Cluj pentru modul 

norul Cornel Drăgușin declarînd 
că va încerca să valorifice ia 
maximum calitățile recunoscute 
ale talentaților jucători selecțio
nați, mulți dintre ci elemente 
de reală perspectivă. După toa
te probabilitățile formația noas
tră va avea următoarea alcătui
re : Jivan — Porațchi, Sătmă- 
reanu II, G, Sandu, IlajnaE — 
Boloni, Dumitrin IV — Atodi- 
resei, Năstase, Dudu Georgescu, 
Ion Ion. Din lot mai fac parte 
Lăzăreanu, Berneanu, Fi, Marin, 
Filipescu, M. Răducanu și Mul
țescu, indisponibil încă după 
partida din finala Cupei.

necuviincios în care s-a adresat 
cu un memoriu către federație 
și pentru neîndeplinirea hotă- 
rîrilor luate de Biroul F.R.F. 
după meciul F. C. Argeș — 
C.F.R. Cluj.

Cu același prilej a fost defi
nitivată lista de arbitri ce au 
fost propuși la F.I.F.A. pentru 
anul competițional 1974—1975. 
Este vorba de Nicolae Hainea, 
Nicolae Petriceanu, Gheorgiie Li- 
mona, Constantin Petrea, Otto 
Anderco, Grigore Bîrsan Și Ni
colae Cursaru. Arbitrul nr. 1 al 
anului a fost desemnat bîrlă- 
deanul Nicolae Hainea.

EAIM74

REFLECȚII ÎN ZIUA DE PAUZĂ A TURNEULUI FINAL

ACUM GlNDURILE ZBOARĂ SPRE FINALĂ!
S-au încheiat cele 24 de meciuri 

ale primei runde în cadrul turneu
lui final al C.M. în ciuda faptului 
că R. F. Germania nu a terminat 
prea bine în grupa sa preliminară, 
organizatorii locali își freacă mîi- 
nile, mulțumiți că această ediție va 
bate toate recordurile de asistență 
înregistrate pînă acum. într-adevăr, 
numărul mediu de spectatori, la un 
joc, devansează cifrele anterioare, 
el fiind apreciat la 46 000. Recordu
rile de public au fost stabilite la 
cele trei partide ale Italiei (un to
tal de 195 000), urmate de întîlniri- 
le R. F. Germania (193 000), si de 
cele ale Olandei (161 500). Și, avind 
în vedere că în faza a doua a tur
neului final nu se mai joacă doar 
pentru primele două locuri ci — în 
teorie* cel puțin — numai pentru 
locul-întîi (care asigură prezența în 
finală), se scontează, normal, nu
mai pe stadioane pline.

Referindu-ne la compoziția celor 
două grupe finale, vom sublinia e- 
chilibrul lor, precum și faptul că 
echipele sud-americane (Brazilia și' 
Argentina), care fac parte din gru
pa „A“, sînt totuși, după evoluțiile 
de pînă acum, mai puțin îndreptăți
te să aspire la primul loc, pe care 
specialiștii îl văd disputat de Olan
da și R. D. Germană. Cu alte cu
vinte, nu se poate uita că atît Ar
gentina cit și Brazilia au obținut 

WELTMEISTERSCHAFT-UL ÎȘI
Nu avem pînă în prezent o super-echipă pe scena 

Weltmeisterschaft-ului. Triplei campioane mondiale 
îi lipsesc de data asta super-jucătorii ; campioana 
Europei. R.F. Germania, dă semne de oboseală; Italia 
s-a arătat o formație îmbătrânită și la propriu (medie 
de vârstă 30 de ani) și la figurat (joc învechit, bazat 
pe o prudență exagerată); Olanda a reușit un prim 
meci excepțional pentru ca apoi să aibă o cădere, 
iar în partida cu Bulgaria să se impună mai greu 
decît arătă scorul. Să fie pînă la urmă Polonia ? Să 
fie Iugoslavia ?

Statu quo, cel puțin deocamdată, și în privința 
organizării ansamblurilor și al mișcării în teren. In 
linii mari, în toate cele patru grupe ale optimilor, 
echipele au avut ca „punct de plecare" un număr 
egal (patru) de jucători pentru apărarea imediată și 
pentru mijlocul formației; păstrând ca veritabile vîr- 
furi doar doi jucători : Grabowski și Miiller (R.F.G.), 
Geaici și Bajevici (Iugoslavia), Rep și Cruyff (Olan
da),- Szarmach și Lato (Polonia). Edstrom și Kindval 
(Suedia), Jairzinho și Levinha. sau Valdomirp (Bra
zilia), sparwasser și Hoffmann, sau Streich (R.D.G.), 
Jordan și Lorimer (Scoția) ș.a.m.d... în ceea ce pri
vește dinamica, a existat, firesc, o varietate a solu
țiilor, în sensul că — pentru momentul de apărare 
o parte dintre echipe a apelat la jucătorul „libero" 
(R.F.G., Polonia, R.D.G.. Iugoslavia. Suedia, Scoția, 
italia etc.), în timp ce alte formații s-au arătat 
adepte ale ț.zonei",- folosind pentru „acoperirea în 
ultima linie pe unul dintre fundașii centrali. care

AȘTEAPTĂ SUPER-ECHIPA...
preda temporar din sarcinile lui, de marcaj, mijloca
șului defensiv. Această a doua grupă au alcătuit-o, 
în genere, echipele sud-americane. Vorbind. despre 
momentul atacului, și aici o varietate de forme: de 
la o mișcare cvasiperpetuă.. pentru crearea superiori
tății în atac sau în scopul realizării de faze surpriză, 
derutante (Olanda, Polonia, R.F.G., Suedia, iugosla
via) și pînă la o dinamică economică, provenită din- 
tr-un exces de prudență, vecin cu complexul de in
ferioritate. A depins mult în această categorisire și 
de opoziția partenerului de întrecere, și de situația 
la un moment dat a întrecerii, acest ultim „argu
ment" determinînd, de pildă, în cel de-al treilea tur 
al grupelor, să iasă mai mult la joc și acele echipe 
atît de prudente la primele lor evoluții, ca d,e pildă, 
Uruguay și Argentina.

Ce ne vor aduce jocurile din a doua rundă finală 
sub acest aspect tehnico-tactic ? Pentru principalele 
candidate emoțiile vor crește, desigur, dar, totodată, 
și ambițiile lor. Dorința de confirmare a valorii din 
partea deja consacratelor, sau din partea acelor (Po
lonia, R.D.G.i care abia aici sînt Pe cale să produ^' 
surprize. Din concurența lor, aprigă, la un nivel 
ridicat, se va desprinde poate și super-echipa Welt- 
meisterschafț-ului. precum , și jucătorii ei . de excepție.
Diisseldorff 24 iunie

Gheorghe NICOLAESCU

calificarea în condiții favorizante, 
grație golaverajului. Interesul ge
neral se îndreaptă spre principala 
partidă a rundei a Il-a, aceea din
tre R. F. Germania și Iugoslavia, 
ce se va disputa la Dusseldorf. Des
pre acest meci, Sepp Maier, porta
rul echipei R.F.G., declara: „Da- 
că-i batem pe iugoslavi, vom fi 
campioni mondiali !“ Presa nu-i 
prea împărtășește optimismul, mai 
ales că prestația echipei gazdă, la 
Hamburg, în întîlnirea cu R.D.G., 
a fost foarte criticată. I s-au repro
șat antrenorului Schdn greșeli în 
alcătuirea echipei și în tactica de 
joc, considerată ca neevoluată în 
raport cu progresul general pe 
plan internațional. în meciul de 
miercuri, în afara indisponibilității 
extremului stingă Heynckes, exis
tă și nesiguranță în ceea ce priveș
te utilizarea lui Honess, Schwart- 
zenbeck și Overath, ușor acciden
tați. Tot pe marginea apropiatei în- 
tîlniri cu Iugoslavia, reținem și de
clarația lui Overath : „S-ar putea 
co acest meci să fie o veritabilă fi
nală". La rîndu-i, Helmut Schon 
declară și el public: „Am. spus 
înaintea campionatului mondial că 
Iugoslavia aspiră, pe bună dreptate, 
la unul din primele patru locuri /“ 
Și o părere a lui Sepp Herberger : 
„Iugoslavia- are o apărare de granit, 
iar in atac un jucător de mare cla

să, în persoana lui Dragan Geaici". 
La care noi, am adăuga, și un por
tar, Măriei, care își va disputa cu 
siguranță titlul de cel mai bun 
goal-keeper al C.M., cu suedezul 
Hellstrom. în orice caz, pentru a 
confirma unele aprecieri de pînă 
acum, Iugoslavia va trebui să joace 
mai pe atac decît în partida cu 
Scoția și să găsească soluții pentru 
centrul ofensivei, unde Bajevici n-a 
dat deloc satisfacție, în fața Scoției. 
De asemenea, Iugoslavia va trebui 
să dovedească mai mult calm, căci, 
din păcate, ea conduce într-un cla
sament mai puțin onorant, acela al 
cartonașelor galbene : 8 acumulate 
pină în prezent. (O urmează R.D.G. 
cu 7, Uruguay și Argentina cu cîte 
6). în aceeași grupă, Suedia întil- 
nește Polonia. Antrenorul scandi
nav Eriksson s-a plîns de căldura 
de duminică (29 de grade), din tim
pul meciului cu Uruguay. El de
clară că nu se teme de rezultatul 
acestui meci, dacă vremea va fi 
ceva mai răcoroasă. Optimismul său 
nu e deplasat, pentru că formația 
suedeză, cu o apărare formată din 
jucători rutinați (Grip, Grahn, Lars
son), cu binecunpscuții Edstrom și 
Kindvall în atac și cu două aripi 
tinere, de mare viteză, constituie 
un team bine clădit și omogen ca 
randament, care a practicat, cel pu
țin duminică, un veritabil joc în 

stil latin, bazat pe imaginație și 
explozie. Polonezii, singura echipă 
cu punctaj maxim, anunță, conti
nuarea cursei lor în forță.

A devenit evident, mai ales după 
neta victorie asupra Bulgariei, că 
Olanda iși menține cota la bursa 
pronosticurilor pentru titlu, mai a- 
les că punctele sale forte, Cruyff, 
Van Hanegem, Neeskens, Rep, Haan 
și Krol (in ciuda autogolului de du
minică) își manifestă forma bună. 
Olandezii sînt favorițî Sn fața Ar
gentinei, care, după cum declara 
antrenorul Ladîslao Cap „a jucat 
duminică două meciuri : »n teren pe 
cel cu Haiti }i in minte pe cel de 
la Stuttgart, dintre Italia yi Polo
nia, de rezultatul căruia a depins 
pină la urmă calificarea noastră". 
Deși nu îndeajuns de convingătoa
re pînă acum, evoluția alb-albaș- 
trilor, impulsionată de jucători ca 
Ayala, Yazalde și Houseman se a- 
nunță în progres. în fine, meciul 
R.D.G. — Brazilia rămine să dea un 
răspuns mai net în ceea ce priveș
te această controversată echipă a 
Braziliei, despre care Zagaio spune 
că, totuși, va juca din ce în ce mai 
bine. Ineficacitatea rămine însă, 
după noi, carența sa principală și, 
in plus, atacul va avea de suportat 
absența lui Leivinha, accidentat. 
Favoritul meciului, R.D.G^ pentru 
jocul său colectiv, pentru apărarea 
sa de fier și pentru contraatacurile 
sale rapide, derutante.

Radu URZJCEANU 
Dusseldorf, 24 iunie

CLASAMENTUL 
GOLGETERILOR
6 GOLURI : Szarmach (PoloniaJ;
4 GOLURI : Lato (Polonia);
3 goluri : Bajevici (Iugoslavia), 

Rep (Olanda) ;
2 GOLURI : Houseman, Yazalde 

(Argentina), Sanon (Haiti), jordan 
(Scoția), Neeskens (Olanda), Oeyna 
(Polonia), Edstrom (Suedia);

1 GOL: Breitner, Overath, CuB- 
mann, Muller (R.F.G.), Stretch, HoT- 
fmann, Sparwasser (R.D.G.), Lorimer 
(Scoția). Rivera, AnaslasJ, Capello 
(Italia), Karasi, I’edtovicî, Oblak, 
Surjak, Geaici, Katalirtski, Boghice- 
vicj (Iugoslavia). Heredia, Babington, 
Ayala (Argentina), Ahumada (Chile), 
Bonev (Bulgaria), Favoni (Uruguay), 
Valdomiro, Jairzinho, Rivelin. (Bra
zilia), De Jong (Olanda)t Sandberg 
(Suedia).

AUTOGOLURI ; Curran fAustraHa) 
pentru R.D. Germană. Franțois 
(Haiti) pentru Italia, Perfumo (Ar
gentina) pentru Itsdja. KrM (Olanda) 
pentru Bijigairțg,

PROGRAMUL DE hilNE
Mîine, încă patru meciuri în 

turneul final al C.M. :
GRUPA A : Olanda — Argen

tina (Gelsenkirchen) și R. D. Ger
mană — Brazilia (Hanovra).

GRUPA B : Iugoslavia — K. F.
Germania (Dusseldorf și Polonia 
— Suedia (Stuttgart).

Toate meciurile încep la ora 
19,30, ora locală (ora 20,30 — ora 
Bucureștiului).

REVISTA PRESEI
Ziarele vest-germane comentează 

pe larg ultimele întîlniri din ca
drul grupelor campionatului mon
dial. In „BILD“ se afirmă că 
„marea senzație a acestui turneu 
t'inal este Polonia, singura echipă 
calificată cu trei victorii și cu un 
golaveraj de 12—2. Se pare că lipsa 
unei cărți de vizită, care să im
pună obligații de păstrare a aces
teia, este cel mai bun stimulent 
pentru jocul ofensiv". Referindu-se 
la meciul R.D.G. — R.F.G. dispu
tat la Hamburg, același ziar scrie : 
.Este cea mai amară înfrîngere 
din ultimul timp a reprezentati
vei R.F.G. Nu este însă un motiv 
de disperare, campionatul abia în
cepe și lecția de sîmbătă scara s-ar 
putea să ne prindă bine. Un lucru 
e cert, titlul încă nu e pierdut. 
Principalele greșeli ale lui Schon 
au fost că n-a operat schimbări 
în linia de atac unde Grabowski 
era slab, preferind să facă înlo
cuire Ia mijlocul terenului, unde 
intrarea lui Netzer n-a fost justi
ficată".

„dUsseldorfer NACHRICH- 
TEN“, ocupîndu-se de meciul 
Italia — Polonia, scrie : „Cine cre
dea că finaliștii de-acum patru 
ani iși vor face atît de repede ba
gajele ? Italia a fost o echipă in 
evidentă derută, atît în privința 
alcătuirii formației, cît și a unui 
stil de joc. în meciul cu Polonia, 
italienii au încercat să părăsească 
defensiva lor caracteristică, cău- 
tînd să-și joace șansele pe atac. 
Dar a fost clar Că azzurri nu cu
nosc această lecție, mai ales cind 
nu se află printre ei nici Riva nici 
Rivera".

.DIE ZEIT“ : „O concluzie este 
sigură : nu mai există nici un fa
vorit. Echipele cu cea mai mare 
cotă anterioară, R.F.G. și Brazi
lia, evoluează neconvingător, în 
schimb ating nivele neașteptate, 
Iugoslavia și Polonia. Cine poate, 
însă, afirma că R.D.G.. ca să nu 
mai vorbim de Olanda, nu au 
șanse reale ?".

Sportul Pog fl7o



ftu început „europenele44 de lupte libere

SPORTIVII ROMÂNI 
AU DEBUTAT

MADRID. 24 (prin telefon). 
Luni dimineață au început cam
pionatele europene de lupte li
bere. Sportivii români au luat v 
start bun, unii dintre ei obțiateci 
victorii de prestigiu. lata rezul
tatele : Gh. Dobrânel (cat. 57 kc 
b.p. L. Klinga (Ungaria) s b-£- 
R. Lopporten (Finlanda) ; P C*- 
raan (62 kg) tep. A. Fnik'aa.aer 
lEiTt» js bl Jte Arte Ar

Kât» K. OaMa*
*'16 k^h V* R. StetaBte 
M. V tea* ■> k9 te» *

BUPA C. L K LUPTE GRECO ROMANE

. • S -tâtute — fapt fără prece- 

.te istoria acestei competiții 
— cu atît mai mult eu cît nici 
adversarul său nu manifesta o 
-□perioritate evidentă. Aceste 
două inexactități ale arbitrilor au 
privat delegația țării noastre de 
încă donă medalii de aur la cam
pionatele continentale, care ar fi 
răsplătit așa cum se cuvine efor
turile depuse de sportivii români 
și de antrenorii lor, atît la pre
gătire cît și în concursuri.

CLASAMENTE FINALE

Categoria 48 kg : 1. CONSTANTIN 
ALEXANDRU (România), 2. A. ȘU- 
Makov (U.R.S.S.), 3. A. Questelli
(Italia), 4. H. Holldls (Grecia), 5. St. 
Anghelov (Bulgaria), a, Fr. Sereș 
(Ungaria): cat. 52 kg: 1. l'ET.Ut KI
ROV (Bulgaria). 2. V. Arutinov 
(U.RS.S.). 3. Nieu Ginită (România),
4. J. Donczecz (Ungaria), 5, H. Scli
nti Ut (R.D.G.). 6. R. Kraus (R.F.G.); 
cat. 57 kg: I. FARID MUSTAFTI. 
(U.R.S.S.), 2. R. BjOrttn (Finlanda). 
X Ion Duliei (România), 4. S. Kra
simir (Bulgaria), 5. ,T. Szony (Unga
ria) . 6. D. Frgic (Iugoslavia): cat. 
63 kg : I. ANATOM KAVKAEV 
(U.R.S.S.), 2. Gh. Markov (Bulgaria).
3. Ion Păun (România), 4. L. Re.czi 
(Ungaria), 5. H. Werner (R.D.G.). 6. 
K. Lipien (Polonia); cat. 68 kg : I. 
ȘAMIL HIȘAMURDINOV (U.R.S.S.),
2. A. Sirpron (Polonia), 3. H. Weh- 
ling (R.DX3), 4. M. Sehondorier

SBttfSL iîOMÂNtSII 
IA JlfGATA-PRAGA 

(CMAC-CANM)
Desfășurată sîmbătă și dumi

nică, regata Praga la caiac-canoc 
a adus la start caiaciștl si ca- 
noiști din Cehoslovacia, România, 
U.R.S.S., Polonia, Ungaria. Franța 
și Bulgaria. Sportivii români pre- 
zenți la întreceri s-au numărat 
printre protagoniști, reușind să se 
claseze pe primul loc în 5 probe, 
situîndu-se tn altele pe locuri 
fruntașe. Cîteva rezultate: K2 - 
580 m : î. I. Bivol — P. Marcov 
1:40,6, 2. S. Marache — G. Pama- 
cai 1:41,4, C? — 500 m : 1. S. Co- 
valiov — P. Mareov 1:49,3, K4 — 
500 tn femei : I. România 1:40 2,
2. U.R.S.S. 1:40,7. K 4 — 1000 m :
1. România 2:54,7, 2. Polonia 2:55,2,
Ci — 10 000 m : 1. G. Denisov 
46:59. 2. Valek (Cehoslovacia)
47:04,8. 3. C. Avram 47:05.2. CI
SCO m : 1. Rogov (U.R.S.S.) 2:04,0.
2. G. Denisov 2:05,7. C3 — 10 080 
ni : 1. Skolnilc— Shark (Cehoslova
cia) 41:54.1, 2. S. Covaliov — P. 
Marcov 41:57,4, CI — 1000 m :
1. Cetvrtka (Cehoslovacia) 3:43,2...,
3. C. Avram 3:45,1, K 1 — 300 m
femei : 1. Gajna (Cehoslovacia)
1:54,2, 3. Nastasia Poștariu 1:54,6, 
K 2 — SOC m femei : 1. Gajna — 
Rgackova (Cehoslovacia) 1:43.9 2.
Wastasia Poștariu — Paulina Humă 
1:45,2.

ADUNAREA GENERALĂ 
A COMITETELOR OLIMPICE EUROPENE 
PARIS. 24 {Agerpres). — La Ba

its se desfășoară lucrările Adunării
generale a Comitetelor olimpice eu
ropene. tn dezbaterea delegaților se 
află mai multe teme, printre care 
'..Dezvoltarea sportului de perfor
manță"-. — prezentată de fosta cam
pioană olimpică Lia Manoliu. vice
președinte al Comitetului Olimpie 
Roman : ..Solidaritatea olimpică eu
ropeană" ; „Asistenta financiară in 
sportul amator"; „Raționalizarea 
Jocurilor Olimpice".

Participanții la lucrări au adus

PROMIȚĂTOR
’ „ I

Kampik (Polonia) si b. dese. M. | 
Uzun (Turcia). T. Daadrt -90 ' 
k;) b.L P. Baicetici (ÎUBMtaKiiJ I 
și egal cu P- Karciewsuc. țPaâe- 
atai. L. -?10» kr» 3.

tt MX. A.
ns® vfărrI ® te»
K^l. C. b j A.

fysrixw. £ IM cC
* A- "“ii
JL Ctear. y JLhrv â- |

ÎȚI pT>- |
. TBEafie oo&wrtirSe es Jaria&e |

■tocc.

'TLF-G.). 5. D. PLaid (Bulgaria). 6. 
L. SkiDid (Suedia)4 cat. 74 kg: 1. 
IVAN KOLEV (BuT^aria), 2. V. Macha 
(Cehoslovacia), 3. , L. BeHașviti 
(U.B.S.S.), 4. V. Tabacki (Iugoslavia).
5. A. Messakaris , ^Grecia). 6. st. 
Krzesinski (Polonia)-: cat. 82 kg : 1, 
ANATOLI N’AZARKXO (U.R.S.S.),
2. W. Schrotor (R.F.G.), 3. A. Bou- 
choule (Franța). 4. J. Savowski (Po
lonia), 5. C. Hegedus (Ungaria), 6. 
V. Kiril (Bulgaria): cat. 90 kg : 1.
VALERI REZANTEV (U.R.S S.), 2. D. 
Heuer (R.D.G.), 3. Vasile Fodorpataki 
(România), 4. C. Kwiecinskt (Polo
nia), 5. St. Nikoiov (Bulgaria), 6. R. 
Andersson (Suedia); cat. 100. kg î 1. 
KAMEN EAZANOV (Bulgaria), 21 N. 
Bolboșin (U.R.S.S.), 3. F. Albrecht 
<a.L>.G.), 4. Z. Chaza (Cehoslovacia), 
5. A. Skrydlewski (Polonia), 4. K. 
Malmberg (Finlanda): cat. -5-100 kg î 
1, ȘOTA MABHILADZE (U.H.S.S.). 2. 
Al. Tomov (Bulgaria), 3. Roman Co- 
dreanu (Romania), 4. V. Andrecki 
(Polonia). 5. O. Topuz (Turcta>, 8. 
E. Gunderssen (Norvegia).

în ziua a doua a Balcaniadei de tir

Oaspeții au cîștigat. cinci titluri
Mariana Feodot învingătoare la proba de armă

standard 60
Ieri, în cea de a doua zi a 

Balcaniadei de tir, competiție in
ternațională la armă cu glonț și 
aer comprimat ce se dispută pe 
poligonul Tunari din Capitală, a 
fost... ziua oaspeților. Din cele șase 
titluri puse în joc, la proba de 
armă 60 focuri culcat, doar unul 
singur a fost câștigat de repre
zentanții noștri. Este vorba de 
proba senioarelor în care Mariana 
Feodot a cucerit tocul I. cu o 
cifră valoroasă, 594 p, după baraj 
cu concurenta bulgară, Polixena 
Kanceva» Celelalte titluri, în nu
măr de cinci, au revenit trăgăto
rilor bulgari (4); și greei (1). Spor
tivii bulgari au câștigat toate cele 
trei probe pe echipe și cea indi
viduală la junior:. Ei au obținut 
cu toții rezultate bune și apropiate 
ca viitoare. Proba de- arma liberă 
calibru redus a revenit, după o 
luptă deosebit de strinsă, ținta- 
sului grec Evlavios Mauthos 599p. 
care i-a depășit la baraj pe iugo
slavii Pejovic și Juhasz.

Trăgătorii noștri, la proba- de 
armă liberă au avut o compor
tare slabă, ei n-au reușit -să se 
claseze nici măcar printre pri
mii șase, iar rezultatul ob
ținut pe echipă este eu mult 
sub posibilități. Primul dintre 
concurenții i >gtrî a fost Gh. 
Sicorschi — locul 9. care n-a fost 
nici măcar rezerva echipei, ci a 
concurat individual, reprezentînd 
clubul Dinamo. Cei patru compo
nent: ai echipei, F. Olărescu (590 
p), M. Antal (589 p), St. Caban 
(589 p) și N. Rotam (587 p) au 
ocupat locurile 10, 11, 12. respec
tiv, 16 (din 31 dB concurent!).

Tot ieri a avut loc și prima 
manșă a concursului de pistol vi- 

un omagiu fondatorului Jocurilor 
Olimpice moderne, baronul Pierre 
de Coubertin, făcind o vizită la cas
telul Mirville (în apropiere de Le 
Havre), unde și-a petrecut copilă
ria și tinerețea cel care, la 23 iunie 
1894, la Sorbona. a propus restabi
lirea Olimpiadelor, pentru a con
tribui și prin sport la înțelegerea 
și apropierea.intre popoare. Deviza 
olimpică „Citius. albuș, fortius" 
este Îndemnul adresat de aproape 
un secol tinerilor sportivi din în
treaga lume.

II I^ItM aț 11^ 1

APOGEUL UNEI CARIERE 
INCOMPARABILE...

Ze*n (B D.GJ — wzin^Lnda-i mai
ixrp- de » se.mndă. d-cmd proba 
turu-ui da stadion aproape de te- 
.—.totul atletismulni masimlin... Și 
aceasta la mar puțin de două săp- 
tămini de Ja realizarea altei per
formanțe de senzație, 22,0 la 200 
m, performanță obținută chiar pe 
terenul, fostei recordmane. Renale 
Stecher, la Potsdam, î-ntr-o cursă 
în care a învins-o pe atleta din 
R.D.G. cu 5 metri !...

Cifrele — în primul rînd cea 
de la 400 m — aproape că res
ping comentariul, de aceea ne 
vom opri la adjectivele cu care 
am început aceste- rînduri. Ble 
spun totul. Să încercăm, deci, o 
scurtă trecere în revistă a strălu
citei cariere a acestei mari per
sonalități a atletismului mondial.

Irena Szewinska (născută Kir- 
szentstein) are 28 de ani. Am fi 
tentați să credem că. numărul a- 
nilor este mai mare, obișnuiți. de 
un deceniu, să-i auzim numele 
înaintea u-nor rezultate de mare 
valoare. S-a; născut la 24 mai 
1946. Are 1,76 m și 60 kg. Apare 
în arena internațională în 1964, 
eînd devine campioană europeană 
de junioare. în același an devine 
și campioană olimpică împreună

focuri culcat
teză (30 f). la care românul Vir
gil Atauasiu a avut o comportare 
foarte bună, realizind 293 p. El 
a totalizat Ia manșele -lungi-1, de 
8 și 6 secunde, ete 100 puncte 
pierzînd cite un punct Ia trage
rile ..scurte", de 4 secunde. El 
este urmat în clasamentul primei 
manșe de M. Stan (R) 296 o, 
V. Petkov (B> 295 p, D luga (R) 
295 p, C. Ion (R) 295 p si D. 
Denov (B) 294 p.

REZULTATE TEHNICE — armă 
liberă calibru redus 60 f eulea* 
seniori : 1. E. Manthos (G) 593 p 
(100—99), 2. S. Pejovic (D 593 p 
(100—98). 3. J. Fubasz (IJ 593 p 
(98). 4. V. Kyosev (B) 59? p.
5. M. Dursum (T) 592 p ț pe e- 
chipe : I. Bulgaria 2 359 p. 2. Gre
cia 2 353 p, 3 Iugoslavia 2 358 p,
4. România 2355 p, 5. Turda 
2334 p ; armă standard 60 t călcat 
senioare : 1. Mariani Feodot (R) 
394 p (1*0), 2. Polixena Kanceva 
(B) 59+ p (97). 3. Desanka Pesut 
(I) 591 p. A -4atasa Satarova (B> 
589 p. 5. Dumitra Matei (R) 509 p ; 
pe echipe : 1. Bulgaria 1769 p.
2. România 1760 p. 1 Ixigcsiavia 
1757 p ; Juoieri : L G. Puliakav 
(B> 58» n. 2. E. Lmkov CB) 58T p.
3, R. Nicolescu (H) 587 p : pe 
echipe : 1. Bulgaria 1 752 p. 2. Iu
goslavia 1 748 p, 3. România 
1 742 p.

T. RABȘAN 

TELEX • TELEX
La Varșovia au luat sfîrșit întrecerile 
tradiționalului concurs internațional 
de atletism „Memorialu- Kusocmski-, 
la startul căruia au sost prezenp 
sportivi și sportive dla Anglia, ca
nada. K.F. Germania. Norvegia. Elve
ția, Polonia și alte țări-

Iată principalele rezultate înregis
trate în ultima zi de întreceri : mas
culin : săritura cu pcășina : Siusarski 
(Polonia) —5,35 nt: aruncarea cioca
nului : Mtiller ffl-F. Germania)- — 
87.60 ni: tviplusall: Jaachimowsicl 
(Polonia) — 16.53 m ; feminin : 100 m 
garduri: Tereza Nmvalc (Polonia) — 
12.5 (nou record);: 100 m; Annegret 
Richter (R.F.G.) — 11,4: aruncarea 
greutății: Ludtviga Chewtnska (Polo
nia) — 18.51 m; ștafeta 4x100 m: Po
lonia — 43,4 (nou record).

Cea de a 22-a ediție a.Marelui Pre
miu automobilistic al Glandei" s-a 
desfășurat ne circuitul de la Zand- 
voort și a revenit pilotului austriac 

‘ Nlkt- Lauda C.Ferrari/). care a par
curs 319.050 km în timpul de lh43', 
00,35 cu o medie orară de 184,62» km, 
Pc locurile următoare s-au clasat 
elvețianul Clay Begazzoni („Ferrari")

eu ștafeta de 4 X100 m. Tot la 
Toâoe se clasează pe locui doi ta.
200 m și ia săritura in lungime, 
îs IS«5 aleargă 1IJ ta 100 m și 
22.7 ta 300 m. ștergind. de pe ta- 
beiele recordurilor mondiale nu
mele prestigioasei Wilma Budotph.

IREAA SZEWZ.VSKA

în 1966, ta Budapesta, câștigă trei 
titluri continentale : 200 m. lun
gime și ștafeta 4 X 100 m. în 1968, 
ta J.O. de la Mexico devine cam
pioană la 200 m, ducind recordul 
mondial Ia 22,5. După Olimpiadă 
se căsătorește cu fotograful Josef 
Szewinski. în 1969 întrerupe acti
vitatea competițională, dînd naș
tere unui băiat. Andrzej, în 1972 
se clasează pe locul 3 la J.O. de 
la Munchen la 200 ni, după Stecher 
și Boyie. Anul trecut a reușit, 22,4 
la 200 m, dar recordul lumii era 
acum de 22,1 și aparținea Renatei 
Stecher. înainte de sfir.șitui sezo
nului alergă, la debut, 52,0 la 400 
m. performanță prevestitoare de 
lucruri mari.

Și iată, sezonul 1974, anul său 
..de grație1', în care eclipsează tot 
ce a realizat în acești 10 ani ai 
unei cariere incomparabile.

Vt. MORARU

A ÎNCEPUT TURNEUL DE
Turneul de tenis de la Wimble- 

dgn a început ieri pe terenurile 
cu gazon ale „AII England Crickett 
an Lawn-Tenis Ctub“-ului din 
Londra. Organizatorii turneului au 
desemnat următoarea listă a ca
pilor de serii pe tabloul probei de 
implu bărbați : 1, N’eweoml»e. 2. 

Ilie Xăsiase, 3. Connors, 4. Smith,
5. Borg, 6. Kodes, 7. Okker, 8. 
Ashe, 9. Rosewalf. 10. Meireveli. 
11. Gorman, 12. Orautes. Ia proba 
feminină favorite, sînt: 1. B,. J. 
King. 2. C. Evert, X E- Goolagontr.
4. R. Casals. 5. V. Wade, 6. K. 
Melvilte, 7. N. Gunter, 8. O. Mo-

• TELEX • TELEX • TELEX
— Ih4':»*.s și brazilianul Emerson 
F-Xupaidi (..McLaren") — 1 h 43:30,62. 
Tn cta^axnentul campionatului mon- 
aiai al ptiotiioc de formula I, după 
opt probe, conduce Fittipaldi cu 31 

puncte, urmat de Lauda — 30 puncte, 
Hegazzoui — 28 puncte
Tn ultima zi a concursului internațio
nal de atletism pentru „Premiul zia
rului Pravda", care s-a desfășurat pe 
stadionul JV. T. Lenin" din Moscova, 
sportivul sovietic Evgheni Gavrilenko 
a ciștigat proba de 404 m garduri cu 
timpul de »,î. Atletul român Viorel 
Suclu s-a clasat pe locui cinei, cu 
52,4.

în corasiii 
Dl SĂRITURI ÎN APĂ 

Of IA SOflA
SOFIA 24 (Agerpres). — In ziua 

a doua, a concursului internațional 
de sărituri in apă, un frumos suc
ces a obținut. înotătorul român fon 
Gonea, învingător in proba de sări
turi din turn cu 399.21 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat K. 
Iteteev (Bulgaria) — 373,05 puncte 
șl Ion Ilieș (România) — 362,69 
puncte.

în proba feminină de trambuli
nă. victoria a revenit polonezei E- 
lisabeta Jurzwiak, cu 400,23 puncte». 
Concurentele românce Giorgiana 
Săcăleanu și Mihaela Atanasiu. au 
ocwpat locurile 4‘ (cu 325,89 punc
te) și, respectiv, 5 (cu 299,43 punc
te).

OLIMPIADA DE ȘAH

GHfORGHIII REMIZLUĂ
CU KARPOV

în runda a 9-a a Olimpiadei 
de șah. adversara echipei nous 
tre a fo6t formația U.ILS.S.. li
dera clasamentului, câștigătoa
rea neîntreruptă a competiției 
din 1952 încoace. La prima 
masă. Florin Gheorghiu a ob(i - 
nut un. bun rezultat individual, 
remizînd cu noua stea a șahu
lui sovietic și mondial, Anatoli 
Karpov. La celelalte 3 table, 
insă, victoria a revenit reprezen
tanților U.R.S.S. (Korcinoi — 
Ciocâltea, Ghiz,davu — Spasski, 
Tal-Partos), care ciștiță meciul 
cu —1/2,

ALTE REZULTATE: Ceho
slovacia — Ungaria 2%.—IV2, 
iugoslavia—R.F.G., 278—1%,, Bul
garia — Suedia 3—1, S.U.A. —• 
Finlanda 3‘/2—>/21 Anglia —
T. Galilor ?>■/:—i/2, Spania — Ar
gentina 2'/2—li/2, Olanda — Fi- 
lipine 3>/2—1/2,

CLASAMENTUL : U.R.S.S. 28. 
Iugoslavia 231/,, Bulgaria 23,
S.U.A. 22i/z. Olanda 21, Unga
ria 2OV2, TLF.G. 18%, Spania 18, 
ROMANIA, Cehoslovacia, An
glia 16‘/2, Filipine 15V2. Argenti
na 15. Finlanda 14. Suedia 121 2 
Ț. Galilor Gi/j puncte.

RUNDA A 10 : Ungaria —
U. R.S.S., Suedia — Spania. Ar
gentina — Filipine, Olanda — 
îagoslavia, R.F.G — Ț. Galilor, 
Anglia — Cehoslovacia, Bulga
ria — S.U.A., Finlanda - RO
MÂNIA.

TENIS DE LA WIMBLEDON
rozova. în proba de dublu bărbați 
perechea Năstase — Connors eate 
considerată prima favorită.

Iată primele rezultate <lin turul 
întîi al probei de simplu mascu
lin : Newcombe — Goven 6—3. 
6—2. !î—6, Orantes — Salomon 
6—3. 6—2, 6-—1, Tannet» — Dell 

4, 6—3, 6—4. Kodes’ — Stewart 
6—3. 6—4. 9—7. Vitas — Zednik 
6—2, 9—8, 6—4, Roche — Davidson 
6—2, &—4. 7—5, Fassbender — Cox 
S—2. 6—4, 7-9. 7—5. Nastase — 
Ifeebek 8—9. 6—3. 6—4, 6—2. Rorg 
— Stilwell 6—1, 4—6, 6—4, ff—1.

Alte rezultate : masculin : 400 m f 
Kocer (U.R.S.S.) — 47,0; 5 nW m: Je- 
lobovsâi. (U.R.S.S.) — 13:35ta: triplu- 
salt : Sinitin (U.B.S.S.) — IB.2.3 m: 
feminin : 200 na : Nadejda Bemamil- 
naia (U.R.S.S.): — 24,1: săritura in 
lungime : Lidia Alfeeva (U.R.S.S.) — 
0-.4Ș m : 400 m : Nadejda Hina
{U.as.s.) — 52,38.

Tn meci retur peatru semifinalele 
-Cupel Spaniei" la fotbal. echipa. 
Real Madrid a inlreeut cu scorul de 
2—t formația Las Palmas. învingă
toare și în- primul joc (scor 5—0)1 
Real Matted s-a calificat pentru fi
nala competiției, ia caro va întîlni 
pe câștigătoarea partâasi Atietico 
Madrid — C.F. Barcelona.

Campionatul ciclist de tend al rtaliel 
s-a desfășurat în acest an la Vignola 
și a fost cîștigat la spirant de Enrico 
Padini, cronometrat pe distanța de 
351 km în 6 h 23.0 (medie orară de 
3Mt5 km). în același timp cu învin
gătorul au trecut linia de sosire Fe
lie© Gimonai. Marcello Bergamo. Ma
rino Basso și Francesco Moser.

Kcdzcțt* ?I adminwțrația : Btiewețti, ște, v. Conta nr. ÎS 5 tel. ceitUalâ H.W.Șă ; tenia cores». 11.51 te ; interurban tt și 3M ; telex : 1118» sport r, Tljtânrt L P. „Intoemația* Buctireștl,



CUPA TINERETULUI LA ORA FINALELOR
O | ’’ - - ■ • ■ ■ • .

TREI MII DE
DE VINERI PlNĂ DUMINICĂ

CONCURENȚI ÎN CAPITALĂ!
• Vor fi desemnați

La capătul a două luni de fru
moase întreceri, o parte dintre fi- 
naliștii ediției de vară a „Cupei 
tineretului", reprezentanții pi<x 
nierilor și școlarilor (categoria 
11—14 ani), ai elevilor ți tineri
lor din întreprinderi, instituții, 
cooperative meșteșugărești și din 
mediul rural (categoria 15—19 ani) 
își vor desemna campionii. La a- 
cest act final, programat între 
28—30 iunie, în Capitală vor fi 
prezenți circa 3 000 de tineri și

TOȚI SINT ÎNVINGĂTORI!
in masa uriașă o participanților la primele etape ale ediției 
de vară a „Cupei tineretului", doar cei mai buni, cam trei 
mii la număr, vor fi prezenți la finalele de la sfîrșitul acestei 

săptămîni. Selecția este, desigur, o lege aspră a sportului, dar ea 
a fost și va rămîne motorul, dacă nu chiar și sensul întrecerii sporti
ve. Probabil că printre coi care au pierdut se află băieți și fete care 
ar fi meritat să cîștige. insă n-au beneficiat, în ziua hotăritoare, de 
șansă sau de inspirație, le-a lipsit acea zvicnire hotăritoare a vic
toriei. Stadionul a avut și va avea totdeauna învinși, la fel de sti
mați și de prețuiți, măcar pentru simplul motiv că fără ei n-ar putea 
să existe învingătorii...

Dar, dacă worn sta și vom gindi ceva mai adine, ajungem la 
concluzia că, în esență, fiecare concurent la această ediție inaugu
rală a marii competiții de masă cu caracter republican este, in felul 
său, un cîștigător, chiar dacă nu s-a clasat pe locurile laureate.

Ei deține, în primul rînd, o victorie asupra inerției cu care ne ade
menește viața modernă și succesul lui va fi cu atit mai mare, cu cit 
va ști să găsească resursele de a persevera pe un drum descoperit 
— poate — abia acum, cu prilejul primului start în „Cupa tineretului". 
Iar dacă acest start nu va fi și ultimul la toți cei care au venit pe 
terenul de sport, atunci înseamnă că IDEEA mișcării a învins.

O asemenea victorie nu se răsplătește cu diplome și medalii. Ei 
îi este rezervat un premiu mult mai mare, care poate fi sintetizat în 
două cuvinte : TINEREȚE și SĂNĂTATE I

Valeriu CHIOSE

campionii la categoriile 11-14 și
tinere, sportivi nelegitimați, dar 
care cu acest prilej vor avea o- 
cazia să facă prima opțiune pen
tru performanță în disciplina pre
ferată, în cea care și-au dovedit 
calități, aptitudini.

Ca și la Cluj, unde — în luna 
aprilie — și-au stabilit campio
nii „Cupei tineretului" reprezen
tanții studențimii noastre, eveni
mentul de la finele acestei săp- 
tămîni promite să echivaleze cu 
un moment sărbătoresc al activi
tății sportive de masă de la noi 
și căruia organizatorii (Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport, C.C. al U.T.C., Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor și Ministerul Educației și In- 
vățămîntului) i-au pregătit cu mi
nuțiozitate un cadru optim de 
desfășurare.

Ce cuprinde — concret — pro
gramul finalelor „Cupei tineretu
lui" de la București ?

In cazul pionierilor șî școlarilor 
(11—14 ani), finaliștii se vor între
ce la atletism (tetratlon eehipe- 
băieți și fete, probele ; 60 m. lun
gime, înălțime, aruncarea mingii 
de oină), gimnastica sportivă (b, 
f), orientare turistică (fetele — 
3 km cu 7 posturi de control, 
băieții — 4 km cu 9 posturi de 
control), natație (100 m bras și 
100 m liber, b+f). fotbal (turneu 
cu ceie 8 formații cîștigătoare ale 
zonelor) și tir (armă cu aer com-

OSTAȘII

15-19 am
prlmat, calibru 
culcat-rezemat, 
alice de reglaj

In programul . ____
lor din întreprinderi, Instituții, 
cooperative meșteșugărești și din 
mediul rural (15—19 ani) figurea
ză probe atletice (100 m băieți și 
fete, 800 m f., 1 500 m.b., lungime, 
înălțime, greutate și pentatlon — 
b, f), concursuri de gimnastică 
modernă (echipe alcătuite din cîte 
opt sportive), tir (armă po
ziție culcat-rezemat, distanța 
50 m băieți și fete), natație (100 m 
bras și 100 m liber, băieți și 
fete), orientare turistică (fetele — 
5 km, 7 posturi de control, băie
ții — 7 km, 9 posturi de control) 
precum și un turneu de handbal 
(cîte 8 echipe de băieți și fete).

Finalele vor fi găzduite de sta
dionul Tineretului (atletism, fot
bal și handbal), ștrandul Tinere
tului (natație). sala Floreasea 
(gimnastică), poligonul Tunari 
(tir) și pădurea Hrănești (orien
tare turistică).

Și un ultim detaliu : în comisi
ile de organizare sint cuprinși o- 
ficiali dintre cei mai cunoscuți 
(antrenori și arbitri) precum și 
sportivi de frunte care — ca ți la 
ediția de 
tului" — 
naliști. ii 
pista pe

4,5 mm, poziția 
distanța 10 m, 3 
și 10 focuri), 
elevilor și tineri-

iarnă a „Cupei tincre- 
se vor afla printre fi- 
vor îndruma și vor de- 

cei mai buni—
Tiberiu STAMA

DOAR 16 PIONIERE
ÎNOTĂTOARE! ’

in cursul săptămînilor trecute,’ 
vremea nu a fost tocmai favora
bilă desfășurării întrecerilor da 
înot. Aceasta a și fost, de altfel, 
explicația dată de organizatori 
(C.M.E.F.S., Consiliul municipal al 
organizației pionierilor și Inspec
toratul școlar al Capitalei) pentru 
amînarea în două rînduri (cînd se 
prezentaseră doar cîte cinci concu-, 
rente) a etapei a IlI-a — muni
cipală — a concursului de 
pentru pioniere (11—14 ani), 
cadrul „Cupei tineretului".

Duminică dimineață, însă, 
disputa 
splendid șl 

Ne-am con- 
și la Ștran- 
cu asalt de

înot 
din

cinci 
res-fusese reprogramată 

pectivă, timpul era 
invita către bazine, 
vins de acest lucru 
dul Tineretului, luat ________ ___
tineri și tinere, dar — din păcate 
— nu și de participanții la amin
tita etapă a „Cupei tineretului". Au 
fost doar 18 concurente, iar unele 
dintre ele au venit neînsoțite da 
profesori, motiv pentru care au 
intimpinat greutăți la intrarea in 
ștrad și au provocat intirzierea 
întrecerii. Este drept, condițiile 
tehnice ale concursului au fost 
bune, dar ele nu au putut su
plini absența celor pe care Ștran
dul Tineretului i-a așteptat zadar
nic duminică. Mărturisim, am fost 
mîhniți văzînd doar 16 concurente, 
dar și uimiți amintindu-ne că, nu 
cu multă vreme în urmă, la cate
goria 15—19 ani au luat parte peste 
200 de tineri. Deci, se poate !

D. ST.

SPORTIVI IN ÎNTRECERE

FOTBALUL 
SI ACEASTĂ 

■>
Ne reamintim că introduce

rea fotbalului în programul în
trecerilor „Cupei tineretului", la 
categoria de vîrsta 11—14 ani, 
a fost primită de unii tehnicieni 
cu oarecare rezervă, dacă nu 
chiar cu suspiciune... S-au dis
cutat atunci, nu numai dificul
tățile metodice (reale, e drept) 
în alcătuirea și pregătirea unei 
echipe apte să susțină o compe
tiție de regularitate dar — mai 
ales— cele de ordin organizato
ric, care fără îndoială, nu erau 
nici ele de disprețuit.

Și iată că practica a infirmat 
aceste temeri I Chiar dacă în 
fazele de început ale întrecerii 
s-au înregistrat unele greutăț1 și 
nu peste tot lucrurile au decurs 
lin și în condițiile cale mai 
bune, odată cu înaintarea în 
timp s-a putut constata caracte
rul util și foarte inspirat ai mă
surii luate.

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, desfășurarea „zonelor" 
cursului, pentru 
echipelor finaliste, 
întru totul aceasta,
Un frumos succes 
juvenil.

In primul rînd, se cuvine a fi 
evidențiată organizarea, care a 
fost aproape peste tot ireproșa
bilă. La Moreni, de pildă, tur
neul a fost privit ca un verita
bil eveniment sportiv, echipele 
au fost înconjurate cu maxi 
mum de atenție, iar pentru 
jocuri au fost delegați cei mai 
buni arbitri din județul Dîm
bovița. După cum ne declara 
prof. Vasile Lupan, delegatul 
C.N.E.F.S., formația cîștigătoare, 
echipa Liceului din Băleni, are 
o bună valoare și cîțiva copii de 
mare perspectivă. Ea este pre
gătită de profesorul Constantin 
Chiriță, fosi -i ător divizionar, 
la Metalul Tîrgoviște, astăzi un

CUCEREȘTE

con
desemnarea 

a confirmat 
constituind 

al fotbalului

COMPETIȚIE 
foarte priceput pedagog. De alt
fel, la Băleni există, în general, 
un climat foarte prielnic sportu 
lui, comuna dlspunînd de o sa
lă, amenajată din resurse pro
prii, care poate fi considerată 
drept model în mediul sătesc.

Foarte interesantă, echilibrată 
și'de bună valoare tehnică a fost 
întrecerea găzduită de zona Cluj. 
Aici, așa cum ne spunea dele
gatul C.N.E.F.S., prof. Teoharie 
Bozianu, departajarea a trebuit 
să Se facă la golaveraj, trei 
echipe — Școala generală nr. 2 
Alb» Iulia, Școala generală nr. 3 
Sighișoara și Școala generală 
nr. 1 Hunedoara — acumulînd 
același număr de puncte (cîte 6 
din 4 meciuri). Cîștigul de cau
ză l-au avut elevii din Alba Iu
lia, dar elogii merita toate cele 
trei formații pentru modul fru
mos cum au evoluat.

Aceleași ecouri pozitive ne-au 
parvenit de la Tg. Jiu, Vaslui, 
Focșani, Tulcea, Cărei, unde au 
avut Ioc celelalte „zone" ale 
unei întreceri care anunță o fi
nală deosebit de disputată, dem
nă de a fi urmărită de toți cei 
care iubesc sportul cu balonul 
rotund.

Defilarea detașamentului sportivilor participanți la etapa finală a Spartachiadei militare, ediția de vară.
Foto : Ion MIHĂICÂ

V. CH.

Sărbătoare a sportului ostă
șesc, etapa finala pe Ministerul 
Apărării Naționale a Spartachia- 
dei militare de vară, care a în
ceput duminică, se desfășoară sub 
semnul importantelor prevederi 
ale Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie 1973. Antrenați în întreceri 
de masă, militarii din M.A.N. au 
luat parte, pînă la începerea e- 
tapei finale, la numeroase com
petiții menite să le dezvolte ca
litățile fizice, să le ridice puterea 
de luptă, să-i facă apți în orice 
moment să apere cu bărbăție și 
patriotism cuceririle revoluționa
re ale poporului român.

„Ediția din acest an a Spar
tachiadei militare — ne spunea 
tovarășul general-locotenent Con
stantin Ionescu — în afara faptu-

lui că se înscrie într-o frumoasă 
tradiție a sportului în rîndul mi
litarilor noștri, este închinată ce
lor două mari evenimente politi
ce, a XXX-a aniversare a Elibe
rării patriei și al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român. 
Avem convingerea că această 
manifestare sportivă va oferi 
multor militari prilejul să se a- 
firme în disciplinele pe care le 
practică".

In acordurile marșului sparta- 
chiadei, pe stadion a intrat de
tașamentul tinerilor militari cali
ficați Ia etapa finală. Prin fața 
tribunei oficiale, în care se află 
ofițeri superiori, trec într-o fru
moasă și impresionantă aliniere, 
loturile — avîndu-i în frunte pe 
comandanți — Crișul, Semenic, 
Jiul, Vrancea, Dunărea, Cerna,

FESTIVAL CULTURAL-SPORTIV
AL TINERETULUI TIMIȘOREAN

Stadionul „1 Mai" din Timișoara a găzduit, la 
slîrșitul săptâmînii trecute, o reușită demonstrație 
cultural-sportivă a tineretului din orașul de pe 
Bega. Manifestarea, organizată de C.J.E.F.S. Timiș, 
de Comitetul municipal U.T.C., de Inspectoratul 
școlar județean, de Consiliul județean al Organi
zației pionierilor și de U.A.S.C. Timișoara, s-a 
bucurat de participarea a peste 25 000 de tineri, 
care au adus și prin sport un omagiu marilor eve-

nimente ale anului, a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și Congresul al XI-Iea al partidului.

Pe gazonul stadionului, într-o suită de 7 ta
blouri, a fost evocat drumul glorios parcurs de 
poporul nostru în cei 30 de ani de viață liberă, 
calda satisfacție și mulțumire pentru condițiile de 
viață și muncă create tineretului de partidul și sta
tul nostru.

Vulcan, Rodna și Șiretul. După 
ce drapelul patriei și steagul 
spartachiadei au fost înălțate pe 
catarguri, după prezentarea ra
portului de către colonelul Ale
xandru Crăciunescu, generalul-lt. 
Constantin Ionescu a declarat 
deschise întrecerile etapei finale.

Mai înainte de începerea între
cerilor de atletism (alergări pa 
100 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 
3 000 m, ștafeta 4X100 m, ștafeta 
4X400 m, săritura în înălțime și 
în lungime și aruncarea greută
ții), gimnastică la aparate, înot 
(100 m liber, 100 m bras, 100 m 
spate, 50 m. echipat și 3X100 m. 
mixt), judo, triatlon militar (tra
gere, aruncarea grenadei, 3 000 a- 
lergări pe teren variat) — am dis
cutat cu cîțiva șefi de loturi. Lo- 
cotenent-colonelul Teodor Iovan, 
șeful lotului Dunărea, locotenent- 
coîonelul Vieențiu Irimescu, șeful 
Iotului Șiretul, ne-au vorbit des
pre buna pregătire a tuturor mi
litarilor calificați pentru etapa fi
nală, atrăgîndu-ne atenția că mi
litarii Sebastian Cozmescu, Mihai 
Trancă, Dumitru Marcu și, res
pectiv, Viorel Răcoreanu, Daniel 
Pop, Constantin Ghimpețeanu și 
alții sînt capabili de a obține bu
ne performanțe, întrucît s-au 
pregătit intens pentru marea 
competiție.

Ion GAVR1LESCU

Sportul Pog.fl3 fl
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0 uminică s-a încheiat Ia București „Turul ciclist al României*, ediția a 20-a, jubiliară, dedica
tă celor două evenimente politice ale acestui an — a XXX-a aniversare a Eliberării și cel de 
al Xl-lea Congres al P.C.R.
Timp de două săptămîni, cea mai importantă 
minunate plaiuri ale țării, disputa cicliștilor 
au înconjurat-o sutele de mii de iubitori ai

Apreciată deopotrivă de participanții români, ca 
Polonia, marea întrecere a constituit o reușită din toate punctele de vedere și a fost încununată cu 
victorii românești pe toată linia.

Echipa de reportaj a ziarului nostru vă prezintă în paginile de față cîteva opinii și însemnări din 
ediția jubiliară a „Turului României*.

întrecere ciclistă românească a anului a străbătut 
bucurindu-se de atmosfera de sărbătoare cu care 
sportului.
șî de oaspeții din Cehoslovacia, Franța, Maroc și

OPINII DUPĂ UL TIMUL SPRINT
Ia terminarea „marii 

' tii participanți Ia ediția
bucle", am solicitat opiniile cîtorva dintre cicliș- 
jubiliară a turului.

MIRCEA RAMAȘCANU 
(România tineret I) : 
„Parcă nici acum nu-mi 
vine să cred că eu sint 
invingătorul „Turului Ro
mâniei," al acestei mari 
competiții în care echipa 
noastră a fost introdusă 
doar pentru rodarea în 
vederea Balcaniadei. Fie
care dintre noi a căutat 
să se afirme cu acest pri
lej. După ce m-a bucu
rat vestea 
am avut o 
clasarea pe 
Buzău, in 
De acolo 
in minte ideea imbrăeă- 
rii, măcar pentru o etapă, 
a „tricoului galben". Dar 
n-a trecut decit o zi si 
mi-am văzut realizat vi
sul. Știu că acest mare 
și neașteptat succes mă 
obligă. Și voi face toate 
eforturile să-mi îmbună
tățesc unele laturi ale 
pregătirii, ea tactica și 
sprintul (pentru care to
tuși am lucrat mai 
fn ultima vreme), 
că victoria mea in 
Tul României" se

pentru mine. îl felicit pe 
învingător, care mi se 
pare un ciclist cu exce
lente perspective".

modul în care și-a apă
rat „fotoliul de lider".

du-se între Craiova și 
Pitești cind, reușind să 
mă „agăț" de plutonul 
fugarilor, o criză de ficat 
mi-a tăiat suflul".

participării, 
altă bucurie : 
locul doi la 

prima etapă, 
mi-a incoltit

mult 
Cred 
„Tu- 
dato- 

rează, in primul rind. re
zistentei de concurs".

MUSTAFA NAJJAR1 
(Maroc) : „Pentru mine, 
„Turul ciclist al Româ
niei" a reprezentat o 
competiție mai dificilă 
decit mă așteptam. Am 
intrat in el ca in necu
noscut, mi s-a părut din 
capul locului prea lung, 
dar apoi l-am îndrăgit. 
Păcat că în primele e- 
tape nu am forțat atît 
cit trebuia ca să nu pierd 
minute importante față 
de primii clasați. Altfel, 
aș fi avut mai multe 
șanse de a ocupa primul 
loc, la care rîvneam la 
un moment dat, deoa
rece descopeream că nu 
xnă aflu intr-o competi
ție oarecare. în acest 
context, locul al treilea 
reprezintă totuși ceva

TEODOR-VASILE (Ro
mânia) : 
mea, 
„Turului României" 
la fel i 
„Cursa I 
aceasta 
lungimea _____
timpul nefavorabil ___
ne-a însoțit în cele mai 
dificile etape, la numă
rul mare de cicliști care 
s-au bătut pentru pozi
țiile fruntașe. în ceea ce 
mă privește, comportarea 
mi-a fost influențată de 
prea multele ghinioane 
pe care le-am avut. M-am 
accidentat în citeva rîn- 
duri și am terminat cursa 
făcind mari eforturi fi
zice și de voință. Con
sider că învingătorul, 
M. Ramașcanu, este 
tînăr cu foarte mult 
lent. El are nevoie 
experiență și aceasta 
se poate căpăta decit 
prin participări la com
petiții tari, cu adversari 
puternici. Oricum, Ra
mașcanu se anunță ca om 
de bază pentru echipa 
olimpică. îl felicit din 
toată 
mul

„După părerea 
ediția jubiliară a 

a fost 
de grea ca și 
Păcii". Spunînd 
mă gîndesc la 

traseului, la 
care

inima pentru pri- 
său mare succes !“

ZAJAC (Cehoslova- 
„Ce să vă spun ? 

fericit că, in com-

3. MICHAUD (Franța) : 
„îmi pare nespus de rău 
că n-am reușit să ciștig 
nici o etapă a „Turului 
României", deși m-am 
aflat foarte aproape de 
succes în etapa Cluj — 
Oradea. Atunci ăm fost 
angrenat
produsă de căderea lui 
T. Vasile, deși aveam un 
culoar excelent de sprint. 
In fine, ghinioanele m-au 
urmărit și mai departe, 
eel mai mare producin-

in busculada

R. PRILL (Polonia) : 
„Primirile excelente fă
cute pretutindeni cicliș
tilor, condițiile foarte 
bune de concurs au făcut 
ea, în ciuda 
Turul jubiliar să 
treze un succes 
aceste condiții, 
ce ni s-a făcut 
invitați la start 
în proporții. Sint fericit 
pentru succesul colegului 
meu Wojtas, in ultima 
etapă".

dificultății, 
inregis- 
net. în 
onoarea 
de a fi 
a sporit

L. 
cia) : 
Sint 
pania unor adversari va
loroși, am reușit un ex
celent loc 2 în clasamen
tul general individual. 
Poate că reușeam să o- 
cup primul loc dacă nu-l 
scăpăm din vedere, în 
etapa de la Bacău, pe 
Ramașcanu, care a luat 
atunci un avantaj hotări- 
tor. Eu eram cu ochii 
pe... Teodor Vasile și 
așa am pierdut definitiv 
tricoul galben ! în orice 
caz, invingătorul merită 
toate felicitările pentru

I
I

LOCUL I!

performanțe demne

de tineret și în cea pen-

individuală — sta- 
ani în urmă, cam-

■■■■■■■■■■BBBBBBB -■■■■■

Tricoul galbe

manență pe

al ci

Tînărul și valorosul rutier 
MIRCEA RAMAȘCANU, a că
rui carieră sportivă a început 
cu numai patru ani în urmă, 
pe velodrom, unde a înregis
trat curînd . ' '
de reținut (record de juniori 
Ia urmărire.................. ..
bîlit CU doi «xxx xxx uxxxxcx, vcuxx- 
pion de semifond la velodrom) 
își înscrie numele pe lista cîști- 
gătorilor celei mai prestigioase 
ediții a „Turului României", e- 
diția jubiliară. Prima cursă de 
șosea la care a luat parte a 
fost „Cupa Voința", ediția din 

— 1971, în care s-a clasat pe lo- 
** cui 20. dar prin ceea ce a 
B realizat în unele momente ale 
_ întrecerii a determinat pe spe- 
“ cialiști să-l sfătuiască să pă- 
B răsească velodromul. „De altfel

— ne mărturisea el — alunei 
■ simțeam eu însumi că șoseaua 
d mă cheamă mai mult decit ve

lodromul". Anul trecut a de- 
• venit campion național cu e- 
d chipa Dinamo, în proba de 100 
_ km la contratimp, ceea ce a 

includerii

K

■

km la ________ ...
B pledat în favoarea 
d lui, în primăvara acestui an. în 

echipa de tineret și în cea pen-
■ tru Balcaniadă. Prima sa par- 
_ ticipare în Turul României —

amil trecut, cînd a ocupat lo-
■ cui 17. Pentru această a 20-a 
_ ediție își propusese intrarea în 
“ primii 10 și cîștigarea „contra-
■ timpului". Dar a realizat mai 

mult decit se aștepta... Mircea
■ este unul din cei mai tineri
■ rîștigători ai competiției. De-a 

lungul marelui traseu parcurs
• de caravană, el a purtat, în- 
d cepînd de la Bacău, 11 etape 

tricoul galben, pe care și l-a
■ apărat cu dîrzenie. Unul din-
■ tre foștii învingători ai celei 
— mai importante întreceri cicliste

românești, Marin Nicuiescu, ne
■ spunea la capătul „marii bucle".
■ BBBBIBBBBBB

că pentru el învingătorul cursei 
este o surpriză plăcută. „Ra
mașcanu este un ciclist de ta
lent și de viitor. Acum, este 
drept, a ciștigat în proporție 
de 50 la sută datorită talentu
lui și în proporție de 50 la 
sută datorită conjuncturii. Viito
rul său sportiv depinde numai 
de ci. Trebuie să ne convingă 
că nu a existat nici un pro
cent de hazard. Fără discuție, 
el merită toate felicitările pen
tru victorie. Nu este un lu
cru oarecare să cîștigi la a- 
ceastă vîrstă „Turul României", 
în competiție cu cîțiva cicliști 
valoroși și cu mai multă ex
periență, el a dovedit că este 
in momentul de față mai bun".

Aurelian BREBEANU

Echipa de tineret a României : Costel Cirje, Ilie Valentin, Mircea Ramașcanu, 
Marian Ferfelea și Nicolae Voican

»

CISTIGATORII ULTIMELOR DOUA ETAPE
V. HO ȚA 
(Dinamo)

T. WOJTAS

A
Victoria repui 

nostru rutier Mi 
în cea de a 20-a < 
României" ne-a 
satisfacție, ne-a 
gerea că sportu 
talente care, prii 
fără preget, pot 
bil nivelul perfor 
pira la consaci 
Succesul ciclist 
pregătit de antre 
colae Voicu, a fc 
ritat.

Mircea Rama 
primul „tricou f 
tul etapei a 11-a, 
unei acțiuni ind 
tă cu energie ș

VALENTIN HO- 
A, învingătorul 

penultimei etape 
(Craiova — Pi
tești) a Turului va 
împlini, la 6 iulie, 
21 de ani. Născut 
la Tîrgu-Mureș, a 
început să practi
ce ciclismul la 

clubul Mureșul. în „marea buclă" a concu
rat sub culorile clubului Dinamo București. 
Modest, componentul lotului olimpic ne spu
nea la Pitești că nu s-ar fi așteptat la o vic
torie de etapă în această competiție. „Succe
sul mi-a zîmbit cu vreo 30 km înaintea so
sirii, cînd i-am simțit pe colegii de evadare 
că sint obosiți. Cu un plus de efort am cîști- 
gaț sprintul final. Din păcate, am început să 
mă simt bine de-abia acum, la sfirșit. Dacă 
ar mai fi fost cîteva etape aș mai fi făcut 
o... figură frumoasă. Oricum, însă, mai bine 
mai tîrziu decit niciodată".

Ne place să Credem că acest „mai tîrziu* 
va constitui un început pentru o frumoasă 
carieră de ciclist, cu atît mai mult cu cit 
este vorba despre un tînăr nominalizat în 
Iotul olimpic...

(Polonia)
Dacă înaintea 

startului în ultima 
etapă a Turului 
României s-ar fi 
făcut un sondaj 
printre cei 54 de 
cicliști, cu sigu
ranță că fiecare ar 
fi răspuns afirma
tiv la întrebarea : 
doriți să fiți primul 
Cinstea de a purta 
revenit alergătorului polonez 
WOJTAS.

Fericit de a se fi numărat printre laurea- 
ții acestei competiții, tînărul blond, care a- 
bia în februarie a împlinit 19 ani, a ținut să 
ne spună : „Este o mare bucurie pentru mine 
ca să ciștig etapa finală. Victoria îmi dă 
mari speranțe pentru viitor, avind în vedere 
că am început să practic ciclismul abia cu 
doi ani în urmă". Alături de colegul său de 
echipă J. Jerzyna, el s-a numărat printre 
fruntașii unor întreceri cicliste rezervate ju
niorilor, ce au loc la Gdansk. în Turul Ro
mâniei el a evoluat pentru prima oară într-o 
competiție de seniori.

Emanuel FĂNTÂNEANU

PISTARZII AU FOST LA ÎNĂLȚIME
cicletă ? Finalul competiției ne-o 
va arăta.

Și iată că, astăzi, la încheierea 
marii întreceri — desfășurate în 
bună parte în condiții atmosferi
ce dintre cele mai vitrege — în 
clasamentul general final al 
cursei ne apar absolut toți cei a- 
supra cărora, în urmă cu 14 zile, 
am avut oarecarl îndoieli. Capul 
de listă îl deține însuși cîștigăto- 
rul din acest an al Turului : Mir
cea RAMAȘCANU. Produs sută 
la sută al velodromului, intrat în 
competiții de fond din 1971, acest 
flăcău de 21 de ani s-a impus ca
tegoric. Victoria sa în Turul Ro
mâniei nu a fost norocoasă. A fost 
o victorie muncită, pe deplin me
ritată și, am putea spune, succe
sul său este succesul velodromu
lui care dintotdeauna a format 
și a șlefuit sportivi pentru orice 
probă din sportul cu pedale.

Pe parcursul celor 14 etape ale 
competiției am întîlnit bătîndu-se 
la sprinturi și acumulînd puncte 
pe Murineanu, pe Voican, pe Cîr- 
je sau pe Ferfelea, pe Gavrilă, 
Soare, Negoescu, V. Mircea, toți 
sportivi formați pe velodrom. Pe 
acești pistarzi, deveniți fondiști 
i-am văzut nu o dată în fruntea 
plutonului, cu capul în ghidon, 
trăgînd șirul de sportivi cu 45 și 
chiar 50 km pe oră, în urmărirea 
unor fugari. I-am văzut inițiind 
chiar evadări sau evidențiindu-se 
ca grimperi. în sfirșit, viteziștii 
au fost la înălțime, iar pentru 
comportarea lor frumoasă merită, 
cu toții, calde felicitări.

Vasile Selejar 
nantă pi

„Turul R

Ediția jubiliar 
mâniei" a fost 
un grad de dific 
cat, situat la ni 
treceri 
gramat 
tămîni, 
tre 150 
de întîmpinat și 
condiții meteori 
bile. în multe e 
rențial și a fos 
sporit la maxim 
pelor de munte, 
nivelul întreceri 
bucurătoare. Me 
tirna etapă (52,5 
tabil record în i 
o medie de prin 
tea rutieră inti 
din alte secvenț 
(situate dincolo 
tul că în extre 
ritmul a fost mi 
conferă ediției ; 
jurului țării pe

rutiere î 
de-a lut 
cu multe 
și 170 k

înaintea startului în ediția ju
biliară a Turului României sem
nalam prezența în rîndurile par- 
ticipanților a cîtorva alergători 
cu palmares bogat în probele de 
velodrom, dar puțin experimen
tați în cursele de șosea. Vor reuși 
pistarzii — ne întrebam atunci — 
să absolve o cursă atît de grea, 
cum este înconjurul țării pe bi- Gheorghe ȘTEFANESCU

pe stadionul Republicii? 
cununa de învingător a 

TADEUSZ

L............ .



ită de tînărul 
•ea Ramașcanu 
liție a „Turului 
>rodus o reală 
întărit convin- 
cu pedale are 
muncă asiduă, 
dica considera- 
tanțelor, pot as- 
rea olimpică, 
lui dinamovist, 
orul emerit Ni- 
t pe deplin me-

I —-în per

imul plan

sei

“nu a cucerit 
lben“ la capă- 
a Bacău, grație 
tduale susținu- 
curaj. Avansul

de timp cucerit acolo a fost păs
trat de-a lungul etapelor urmă
toare și consolidat în contra
timpul de la Drobeta — Turnu 
Severin. Ramașcanu a fost în per
manență atacat, dar el a rezistat 
cu brio. Atent la fiecare acțiune, 
prezent în fiecare evadare, el a 
dat dovadă de forță, temeritate 
și o mare dorință de a învinge. 
Sigur, nu se poate afirma că în
vingătorul acestei întreceri ma
raton este de acum un ciclist îm
plinit. El are cîteva calități, dar 
și o seamă de insuficiențe. Ra
mașcanu nu posedă sprint, este 
încă rigid, nu are simț tactic dez
voltat. Succesul din „Turul Ro
mâniei" îi impune o seamă de 
responsabilități (în egală măsură 
și antrenorului emerit Nicolae 
Voicu) pentru viitor. Dinamovis- 
tul trebuie să muncească, să în
vețe din fiecare întrecere, să pu
nă în aplicare elementele noi asi
milate. Ne punem mari speranțe 
în talentul lui Ramașcanu și în 
iscusința antrenorului său.

activitatea sportului nostru cu 
pedale. Depinde de modul în care 
federația și cluburile vor ști să-l 
folosească. Ne pare rău că o suită 
de ghinioane l-au stopat (angre
nat în busculade s-a rănit grav) 
pe Vasile Teodor din tentativa sa 
de a susține un spectaculos duel 
cu Mircea Ramașcanu. Ar fi fost 
instructiv să-l vedem pe lider su
pus testului experienței și valo
rii. Oricum, rămînem la convinge
rea că lingă multilateralul nostru 
rutier Vasile Teodor se alătură 
un talent care poate contribui la 
ridicarea ciclismului nostru pe 
noi trepte valorice.

Oaspeții ne-au impresionat

prin combativitate

•;ngo) și Mustafa Najjari intr-o dispută pasio- 
■u cucerirea titlului de cel mai bun cățărător

âniei" s-a situat la nivelul marilor

întreceri internaționale

Cursa a fost pasionantă, îndeo
sebi datorită replicii alergătorilor 
oaspeți. Ei n-au contenit în în
cercarea de a ataca pozițiile de
ținute de rutierii români și, în 
final, au obținut două locuri pe 
podiumul de premiere la indivi
dual și unul la echipe. S-au im
pus atenției cehoslovacii Zajac, 
Senk și Tichacek. marocanii Naj
jari și Benkadi, francezii Mi
chaud și Lagalisse, polonezii Woj- 
tas și Prill. Prestația lor generală 
a fost remarcabilă și — nu ne 
îndoim — antrenorii s-au putut 
bucura de roadele combativității 
elevilor lor.

Există forțe pentru examenul

olimpic

Mii și mii de spectatori au ținut să asiste la spectaculoasele dispute ale rutierilor. (Imagine 
din Oradea).

SÂRBĂ TOARE
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CLASAMENTUL

A 26-a ediție a „Turului Ro
mâniei" s-a bucurat, așa cum am 
mai menționat, de un succes ge
neral binemeritat. Ceea ce tre
buie să reținem în primul rînd 
este faptul că ea a prilejuit eva
luarea forței ciclismului nostru 
acum, în pragul tentativei de a 
se impune în fața selecționerilor 
echipei olimpice a României. Con
statarea este că, deși nu dispu
nem de un mare număr de ruti
eri de valoare, avem totuși un 
grup de talente — afirmate sau 
în curs de afirmare — ce pot sus
ține dificilul examen. Revine fe
derației și antrenorului Nicolae 
Voicu sarcina de a asigura condi
țiile necesare unui succes deplin.

Hristache NAUM

în cronica ediției jubiliare, a 
20-a, a „Turului ciclist al Româ
niei" , va rămîne înscrisă la loc 
de cinste atmosfera de sărbătoa
re care a domnit pe întregul tra
seu.

Etapă de etapă, caravana eiclis- 
tă a trecut printr-un culoar de 
oameni și de flori, fie că era soa
re sau ploua cu găleata, fie că 
șoseaua se întindea pe cîmpii sau 
se cățăra spre nori.

La peisajul încîntător al la
nurilor bogate, la măreția uzine
lor și combinatelor pe lingă care 
treceam, la frumusețea caselor 
din sate și comune, sau a noilor 
cartiere din orașe, s-a adăugat 
pretutindeni prezența sutelor și 
miilor de oameni care au aplau
dat și încurajat pe cicliști în te
merara lor competiție.

La Buzău, Bacău, Vaslui și Iași, 
la Suceava, Gura Humorului și 
la Bistrița, la Dej și Baia Mare, 
la Cluj și Oradea, la Arad și Ti
mișoara, Lugoj, Drobeta Turnu 
Severin, la Filiași și Craio
va, la Slatina și Pitești, ca și la 
plecarea sau la sosirea în Bucu
rești, „Turul României" a fost în
tâmpinat cu căldură și dragoste, 
cu brațele încărcate de tranda
firi și bujori.

Ar trebui amintite toate satele

și comunele prin 
care a trecut ca
ravana, detașa
mentele de pio
nieri imbrăcați de 
sărbătoare, oame
nii de toate vîrs-
tele care au ieșit 
în întîmpinarea 
sportivilor. Spa
țiul nu ne îngă
duie, dar nu pu
tem să nu mențio
năm imaginea de 
neuitat a comu
nei Ciumeghiu din 
județul Bihor. La
marginea șoselei,

OSPITALITĂȚII
Ne este foarte greu (nici nu credem că 

ar reuși cineva) să întocmim un clasa
ment al ospitalității, folosind o unitate de 
măsură riguros exactă, cum este — de pildă 
— cronometrai cu care se stabilea timpul 
în care s-a parcurs fiecare etapă.

Un sondai de opinie în caravană ne-a 
confirmat cît este de greu să se stabilească 
un asemenea „clasament". S-a ales, după 
multe discuții, în care... toată lumea avea 
dreptate, municipiul cel mai ospitalier, dife
rența între orașele cap de etapă fiind 
minimă.

Cu această precizare, menționăm că sufra
giile au fost polarizate, în sfîrșit, de MU
NICIPIUL ORADEA, urmat de Baia Mare 
și Suceava.

în fața casei, fiecare familie s-a 
așezat în jurul unei mese și, pe 
ștergare albe, a pus o glastră cu 
bujori & 0 can& cu aPă proas
pătă pentru cei însetați.

O străfulgerare de o clipă în 
goana neostenită a caravanei, a- 
ceastă imagine exprimând omenia, 
ospitalitatea și demnitatea deopo
trivă, a rămas adine întipărită în 
sufletul tuturor, a fost viu comen
tată în caravană.

Tuturor acestor oameni minu
nați din satele și orașele prin 
care a trecut „Turul României", 
tuturor oficialităților locale, res
pectuosul nostru omagiu și recu
noștința tuturor, pentru sărbă
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toarea pe care au adus-o zi de zi 
în marea și dificila întrecere 
sportivă.

Mircea COSTEA

1 ..Turului Ro- 
: ompetiție cu 

tte foarte ridi
ci marilor în- 
tționale. Pro- 
l a două săp- 
tape lungi (în- 
, Turul a avut 
E raltatea unor 
poe nefavora- 
k a plouat to- 
tș. ceea ce a 
duritatea eta-

1 ■ ate acestea, 
atins cote îm-

I orară din ul- 
r~ — un veri- 

■‘ e noastre și 
lx= in activita- 
K.:nalâ), cele 
ke competiției 
« km) și fap-

- .'Ine ziie 
t: de 40 km/h 
L-ire a încon- 
■cl-ete aureola

unui nivel ridicat. Să adăugăm 
că rapiditatea cursei a fost asi
gurată de acțiuni de excepțională 
combativitate, de faze de mare 
spectacol, pentru a avea imagi
nea unei competiții pasionante 
ce va rămîne în istoria Turului 
ca un punct de vîrf.

Faptul că 54 (din 65 de rutieri 
plecați în cursă) au terminat în
trecerea atestă gradul bun de 
pregătire a întregului pluton. Ru
tierii români au dat, firește, tonul. 
Ei au încercat totul și au reușit 
să termine învingători în cele 4 
clasamente (individual — Mircea 
Ramașcanu, echipe — România 
tineret, cățărători — Vasile Sele- 
jan, sprinteri — Vasile Teodor), 
ceea ce constituie un punct de 
onoare atît pentru sportivi cît și 
pentru antrenorii lor. Ciclismul 
românesc s-a impus atît prin ge
nerația tînără cît și prin cea con
sacrată. îmbinarea aceasta poate 
să însemne un moment fericit în

TEHNICIENII DESPRE EDIȚIA JUBILIARĂ 
A TURULUI ROMÂNIEI

Aeram, la sfirșitul încon
jurului țârii pe bicicletă, 
să <lam euvîntul cîtorva 
dintre membrii caravanei.

MOHAMED BAHLOUL — 
Maroc : „Sînt îneîntat că 
am avut prilejul să luăm 
parte ia o competiție ci
clistâ atît de importantă. 
Ne-am aflat pentru prima 
oară în România și tre
buie să recunosc că ne-au 
uimit pur și simplu fru
moasele manifestări de 
prietenie care ni s-au fă
cut pretutindeni,, ospitali
tatea populației, precum și 
grija organizatorilor de a 
face totul pentru a ne

simți bine aici. Cicliștii 
mi-au mărturisit că visea
ză să revină pe aceste fru
moase meleaguri, spre a 
lua parte la o nouă ediție 
a Turului. Cred că sporti
vii mei, care alcătuiesc e- 
chipa națională a Marocu
lui. și-au făcut datoria, 
onorînd printr-o bună 
comportare ediția jubiliară 
a „Turului României", în
trecere ce a solicitat atît 
din partea lor, cît și a 
tehnicienilor și mecanici
lor, eforturi deosebite și o 
pregătire complexă".

NICOLAE VOICU — Ro
mânia tineret I : „Foarte

Fotografii de Dragoș NEAGU
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dificilă această ediție a în
trecerii — traseu lung, 
greu și, prin aceasta, se
lectiv cu valorile rutierilor 
participanți. Obiectivul ini
țial al formației antrenată 
de mine a fost acela al 
pregătirii complexe, în 
condiții de concurs. Pe 
parcurs, însă, datorită fru
moasei comportări din e- 
tapa a U-a, elevii mei au 
trebuit să se apere de a- 
tacurile celorlalte echipe 
aspirante la locui întii și 
să atace în momentul în 
care poziția de lideri le 
era amenințată. Recunos- 
cînd meritele lui Ramașca
nu — care are datoria să 
confirme poziția cîștigată 
acum în ciclismul nostru 
— trebuie să menționez 
spiritul de echipă al cole
gilor săi Ilie Valentin, Cos- 
tel Cîrje, Nicolae Voican 
și Marian Ferfelea".

CRISTIAN RUMEAU — 
Franța : „Mă simt obligat 
să încep cu cuvinte de 
laudă la adresa organiza
torilor „Turului ciclist" al 
României și a celor care 
ne-au oferit ocazia să fim 
primiți atît de ospitalier în 
toate orașele — cap de e- 
tapă sau în localitățile
prin care am trecut —
primitorii dumneavoastră 
concetățeni. Regret faptul 
că Vercellini, cel mai valo
ros rutier francez cu care 
am venit în România, a 
fost obligat să, abandoneze 
din cauza unor indispoziții 
fizice. în schimb, dacă or
ganizatorii vor avea, ama
bilitatea să-și repete invlr 
tația și în 1975, le vom răs
punde cu cea mai. -mare 
plăcere și ne vom;- pregăti- 
și mai bine.pentru acest 
eV-eninâenVS

KAREI, KRIVANEC — 
Cehoslovacia : „Ediția ju
biliară — a xx-a „Turului

României" ne-a dovedit, o 
dată în plus, că această 
întrecere merită din plin 
să figureze în calendarul 
Federației internaționale. 
Este o competiție de pres
tigiu, care cîștigă tot mai 
mult interes în fața ama
torilor și practicanților 
sportului cu pedale din 
arena internațională".

MANFRED KRATZKE — 
Polonia : „Am intrat în 
ritmul competiției de-abia 
pe ultima ei parte. Atunci 
Prill a cîștigat două sprin
turi intermediare iar Woj- 
tas ultima etapă. Am acu
mulat multă experiență 
într-o companie valoroasă, 
oferită de rutierii români 
și de invitații lor. Ne vom 
reîntoarce bucuroși, ori- 
cînd, în România".

OCTAVIAN AMZA — ar
bitru internațional : „At
mosfera în care s-a des
fășurat ediția jubiliară a 
Turului a fost pe măsura 
evenimentului, ea fiind 
marcată mai ales, de fap
tul că a fost închinată ce
lor două mari evenimente 
ale anului, a XXX-a ani
versare a Eliberării și Con
gresului al XI-lea al P.C.R. 
Cu acest prilej s-au inau
gurat trasee noi, s-au rea
lizat premiere în privința 
orașelor — cap de etapă. 
Numărui mic de abando
nați demonstrează că ni
velul pregătirii participan- 
ților a fost în general 
înalt. S-a înregistrat con
comitent și o egalizare va
lorică a lor, argumentul 
principal al acestei afirma
ții fiind lupta ștrînsă ce 
s-a dat de-a lungul fiecă
rei etape pentru ocuparea 
unei poziții cît mai bune".

Radu TIMOFTE

BREVIAR
Pe parcursul traseului ediției 

jubiliare a „Turului României** in 
carnetul reporterului s-au strîns 
multe date care nu au putut fi 
cuprinse în relatările zilnice. Din
tre acestea vâ prezentam cîteva :

• premiile pentru cel mai tî- 
nâr participant la ediția jubilia
ra au revenit ciclistului dinamo
vist N. State care încâ nu a îm
plinit 19 ani, în timp ce pe’ pri
mul loc în categoria „vîrstnici" 
s-a situat cehoslovacul Emil Heke- 
le (34 de ani) ;

© cel mai ghinionist alergător 
a fost Teodor Vasile, angrenat 
în trei busculade, care l-au pri
vat de posibilitatea de a termina 
învingător în două etape ;

© ,,viteza" cea mai mare a 
înregistrat-o caravana ciclistâ în 
etapa Pitești — București (109 km), 
cînd media orara a fost de 
52,515 km ; cea mai mica a fost 
pe ruta Gura Humorului - Bis
trița (160 km) : 36,700 km ;

© cea mai lunga etapa, 170 
km : Buzău — Focșani — Bacâu, 
iar cea mai scurta, 109 km : Pi
tești — București ;

© la Gura Humorului, călă
reți și buciumași în frumoase cos
tume naționale au întîmpinat pe 
cicliști cu tradiționale urări de 
bun sosit ;

© pentru întîia oară o cara
vană a ,,Turului ciclist al Româ
niei" a trecut prin Baia Mare și 
gazdele au ținut să cinstească e- 
venîmentul în mod deosebit. De 
asemenea, după mai bine de un 
deceniu cetățenii din lași, Oradea 
și Drobeta Tr. Severin au găzduit 
o more cursă ciclistă ;

© în actuala ediție a Turu
lui am consemnat și o premieră : 
programarea în aceeași etapă a 
punctelor de cățărare de la Mes- 
tecăniș și Măgura Calului, în e- 
tapa a V-a, Gura Humorului - 
Bistrița. Dintre rutieri, doar E. 
Hekele (Cehoslovacia), J. Michaud 
(Franța) și M. Najjari (Maroc) 
s-au numărat de fiecare dată prin
tre aspiranții la primul loc în a- 
ceste puncte.

© în drumul său, caravana ci
clistâ a trecut prin locuri de o 
frumusețe deosebită, marcate, tot
odată, de valoroase vestigii ale 
trecutului : Palatul Culturii din 
lași, Cetatea de scaun a Sucevei, 
Casa memorialâ „Octavian Goga" 
de la Ciucea, ruinele podului iui 
Apolodor din Damasc de la Dro
beta Tr. Severin.

® orașele patriei i-au întîm
pinat pe cicliști, cu, minunatele re
alizări ‘din anii socialismului. Să 
amintim doar impresionantele con
strucții ole Hidrocentralei de Sa 
Porțile de Fier și cele de pe 
platforma industrială de la Pitești-



n
S-au încheiat întrecerile
campionatului

DIN PROBLEMELE DIVIZIEI B

Diviziei C MAXIMUM DOUĂ

Majoritatea promovatelor și retrogradatelor decise de ultima etapă ECHIPE DIN ACELAȘI
O data cu disputarea etapei a 3C-a, s-a pus punct final h cea 

de-a treia categorie a campionatului repubiican, Divrzia C. Se cunosc ceie 
12 formații promovate în Divizie B : Foresta râtocrtu. Wood Sowneșb, 
Unirea Focșani, Chimia Brăila, Voința București, AutomrWirn AJexandno,

Victoria Colon, Minerul Moldova Nouă, Metalul Aiud, Minerul Baia Sprie,
Oftul Sf. Gheorghe si C-S.U. Brașov. Echipele care ou terminat competiția 
ce ,cr_- e 15—‘6, in fiecare serie, au retrogradat in campionatele juae-

ORAȘ INTR-0 SERIE!

t.

SERIA I

s
6
6
7
9

54-19 
53-21
43-22
46-33
49-43

38
37
34
32

pe locurile 15—16, in fiecare serie, 
țe^e.

au retrogradat în campionatele

Sp. cBuncit. Stf.
Constr. lași 
Cristalul Dorohoi 
Nicotină iași 
Constr. Botoșani 
Dorna V. D. 
Avîntul Frasin 
Victoria PTTR Bî.

17 6
15 6
15 7
13 8
13 6

12 6 10 28-32 30
9 10 9 32-28 28
8
9

10
9

10
8
6
6

9 11 29-33 25
7
4
6
3
6
8
6

24-32 
37-46 
34-48
39-46
33-44

12
14
13
15
14
14 27-45
16 30-66

25
24
24
23
22
20
18

SBUA ■ IV-«
Morin MoogoGo - Rop< d S-O

O-W. rmri ii .iiH ToUoo — Suințo Coo- 
ț- >-î Portul Constanța -

Caimîo Brăila 2—î O—o). Ancora Galop 
- l.M.’J. Medg-dia 1-1 (1-0). Cimentul 
Meog.do - Eloctrica Conrtonțo 3-0 
(1-c;. Viitorul Brăila — Teb nome toi Go- 
Lcrti 0-0, Voința Constanța — Dunărea 
Tulcea 3-0 (2—1). Amjbium Macin — Gra
nitul Babadag 4—1 (3-1).

CLASAMENTUL
30 23 3

9
4
«
7

10
4
6
2
7
8
4
2
6
6
6

C.F.R. Craiova — Energic Rovica-i 0—1 
(0-C), Dunărea Calafat — A.S. Victoria 
Craiovo 3-2 (1-0). F.O.B. Boit - Meta
lurgistul Sadu 3-C (1-0). Steagul ras 
Plenița - MEVA Drobeta Tr. Severm 3—1 
(1—0), Metalul Topleț — Progresul Stre- 
haia 5-0 (1-0), Minerul Lvpeni — Căaen. 
tul Tg. liu 2-0 (0-0). CJ.L Drobeta Tr. 
Severin — Victoria Calan O-2 (0—0). Pe
trolul ficieni — Știința Petroșani 1—3 
(1-2).

SERIA O U-Q

1. CHIMIA BRĂILA
2. Electrica C-ța
3. Portul C-ța
4. Dunărea Tulcea
5. Marina Mang.
6. Ancora Galați
7. Viitorul Brăila
8. I.M.U. Medgidia
9. Cimentul Medg.

10. Rapid Fetești
11. Tehnometaî Gl.
12. Știința C-ța
13. Granit. Babadag 30
14. Voința: C-ța
15. Constr. Tulcea
16. Arrubium Macin

SBUA

Voința București -

33 17 
X 18 
X 16 
X 15 
X 11 
X 13 
30 12 
X 
30
X 
X

30
30
30

13
10
9

10
11
6
6
5

a V-o

Argeșul

4
4
8
8
8
9

13
12
15
13
13
16
17
18
18
19

51-10
44-21
54-28
46-28
39- 24
35-27
40- 32
32-24
43—34
39-42
35-42
35-36
32-43
31—64 
23-61 
28-91

49
43
40
X
37
32
X
X
28
21
26
24
24
18
18
16

CLASAMENTUL

1.
2. 
X
4.

X

SERIA • Xa

Care! 
Bradul

Săvinești 2—0Textila Buhuși - Relonul
(2-0), Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej
- Oituz Tg. Ocna 4—0 (1—0). Cimentul
Bicaz — Letea Bacău 4—0 (1—0), U.R.A. 
Tecuci — Energia Gh. Gheorghiu-Dej 1—2 
(1—1). Minerul Comanețti — Bradul Roz- 
nov 3—1 (1—1). Constructorul Vaslui —
Hușana Huți 1—0 (1-0). Foresta Gugești
— Rulmentul Bîriad 5—1 (1—0). Locomo
tiva Adjud — Trotuțul Gh. Gheorghiu-Dej 
3-2 (1—2).

1.

2.
x
4.
X
6.
7.
8.

RELONUL SAV1NEȘT1
X
X '
X
X ■
X
X ‘
X ■
X
X 1
30
30
30
X '
30
30
X

Trotușul Gh. Dej 
Energia Gh. Dej 
Letea Bacău 
U.R.A. Tecuci 
Constr. Gh. Dej 
Rulmentul Birlad 
Hușana Huși

9. Cimentul Bicax
10. Min. Comănești
11. Textila Buhuși
12. Constr. Vaslui
13. Bradul Roznov
14. Oituz Tg. Ocna
15. Foresta Gogești 

16. Locomotiva Adj ud

17
12
13
12
13
11
11
13
10
14
11
11
12
10
9

5

SERIA

VICTORIA CA LAN 
Minerul Lupani 
Dunărea Calafat 
Energia Rovînari

5. Steagul r. Pier*ța
6. F.O.B. Balș
7. Știința Petroșani
8. Cimentul Ti
9.

10. 
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cimentul Tg. Jiu 
Metakirg. Sadu 
CF.R. Craxwo 
Prog. Strehaia 
A.S. Victoria Cv. 
MEVA Dr. Tr. S. 
CIL Drobeta Tr. S. 
Metalul Topleț 
Petrolul Țicieni

30
33 
X
30 
X
X 
X 
X
X

X
X
X

18
17 
17
15
15
13
15
10 
t2 
n 
it 
n

11

5
6
4
7
2
5
1
9
5
7
6
4
6
4

10 5
3 6

M -«erai Eaia Bcrșa — Voința 
1—1 (8-v). Gloria Baia Mare — 
»-seu 3—5 (0-0), Minerul Suncuiuș — 
Oar- Negrești 3-1 (2—1), Minerul Bălța
- Victoria Zalău 2—0 (1—0), C.S. Zalău
- Mînerv Eaia Sprie 1—0 (1-0), Măgura 
Șboievl SîKaniei — C.I.L. Sighetu Mar- 
r^țîej 0—2 (0-î), Someșul Satu Mare — 
Too tc-vl Bc.a Mare 4—0 (2—0), Bihorea- 
■a “

îndoielile asupra corectitudinii
rezultatelor și s-ar asigura o

ierarhie valorică normală a

Marghita — Rapid Jibou O—O. întrecerii

___ _________ , Mîhăilești 
12—1__(8-0), Sportul Ciorogîrkj — TnunM
București 1—5 (0—1), Dinamo Slobozia - 
Șoimii TAROM București 1—1 (0-0), La- 
romet București — T.M. București 3—2 
(2—2), Flacăra roșie București — Azotul 
Slobozia 1-1 (0-0, Olimpia Giurgiu —
Tehnometaî București 1—1 (0—1), Sirena
București - Electronica București JJ-2 
(2—1), Unirea Tricolor București “
București 2—1 (0—1).

CLASAMENTUL
VOM TA BUCUREȘH

- I.O.R.

7
7
9
8

13
12
14
11
13
12
13
15
14
15
15
21

SERIA a VlIJ-a
SERIA

CLASAMENTUL

T MT*f3tUt BAIA SPRIE
•1 30 17 6 7 56-19 40
4Q 2. C-S. Zalău X 16 7 7 45-21 39
33 X e~ area na Marg. 30 14 9 7 50-32 37
37 4. CJX. Sighet 30 16 4 10 51-33 36
32 X Someșul Satu M. 33 15 5 10 52-30 35
31 X Mu»erul B. Borșa X 14 4 12 52-39 32
31 X Vtșeu X 15 1 14 44-43 31
21 X OațuJ Negrești 30 13 5 12 43-39 31
29 9. Voința Cărei X 11 7 12 50-53 29
29 XL Minerul Suncuiuș 30 11 5 14 43-50 27
23 1î. Toprtorul B. Mare 30 10 6 14 33-44 26
26 12. Mineral Bâi(a 23 10 6 14 33-66 26
25 IX Rapid Jibou 30 9 7 14 33-49 25
25 14. Victoria ZgIou X 10 5 15 37-54 25
25 15. Gloria B. Mare 30 6 9 15 33-50 21
12 16. Măgura S. Silv. 30 7 4 19 27-66 18

Constructor*! Arad — Fuxr.irw» Deio 2-2 
(1—1), Minerul Moldava Nouă — C-F-R. 
Simeria 4—1 (3—5), Unirea lar»z,<:z —
Minerul Teiiuc 2—0 (1-0), GSo.- 3 '--ca — 
C.F.R. Caransebeș 2—1 (1—1). Unirea Si.3- 
nicoloul Mare — AS. Bocșa 1—3 (•—€). 
Progresul Timișoara — Strungul Arac 4—2 
(2—0). Minerul Gheiar — Dacia Gr^ș-Je 
1-0 (0-0). Metalul Oțelul Row - Bec- 
trometor Timișoara 2—3 (2—€).

Oltul St. Gheorghe — Viitorul 
reș na s-a disputat. Chimica 
— A-S. Miercurea Ciuc 2—3 (1—0), Hebe 
Singeorr Băi — Forestierul Tg. Secuiesc
2— 3 (1—2). — s-a întrerupt în min. 70 - 
Mureșul Topii ța — Avîntul Reghin 6—1 
(4—1). Carpați Covasna — Minerul Rodna
3— 0 (2-0). Lacul Ursu So va ta — Foresta 
Bistrița 1—0 (0—0), Viitorul Gheorghieni — 
M -e-_l Bălan 4—1 (2—0), Unirea Cristu- 
rul Secuiesc — Unirea Sf. Gheorghe 1—2 
P-Q.

Tg. Mu- 
Tîrndveni

CLASAMBOUL
î.

2. Triumf Bu cojești
3. T.M. Bucuroșii

X 19 
X 15

7
10

4 39-23 45
5 54-29 40 1. MINERUL MOLDOVA NOUA

8 5 66-21 42 4. Olimpia Giurgiu 90 16 6 B 49-35 38 X 17 4 9 56-29
12 6 42-27 3o 5. Tehnometaî Buc. X 13 8 9 40-36 34 X Dacia O.’ăștie X 16 4 10 4L-29
8 9 35—24 ^4 6. Sirena &<ic. X 12 8 W 51-36 32 X Unirea Tomnatic X 15 5 10 35-53
8 10 44-34 32 7. Flacăra r. Buc. 9 13 8 36-36 31 4. Met. Oțelul Roșu X 14 4 12 aă-51
5 12 40-32 31 X Axatul Slobozia X 12 6 12 43-42 X X C.F,R„ Simeria X 14 4 12 54-60
9 10 37—28 31 9. Unirea Tricolor X 10 9 n 39-31 29 6, Unirea Sinnic. M. X 14 3 13 4o-41
9 10 31-34 31 10. Electronica Bec. X u 7 12 37-43 29 7. A.S. Bocșa X 12 7 11 3S-39
5 12 33-47 31 11. I.O.R. București X 10, 8 12 36-33 28 8. Constr, Arod X 12 7 11 46-32

10 10 43-36 30 12. Șoimii TAROM X 9 8 13 48-47 26 9. Minerul Teiiuc X 14 2 14 48-40
2 14 41-45 X 1X Laromet Bac, 30 7 7 16 30-43 21 10. Electromotor Tim. X 12 6 12 43-35
1 12 41-32 29 14. Dinamo Slobozia 30 7 1 16 30-56 21 11. Minerul Ghețar 30 12 5 13 44-42
6 13 36-51 28 15. Argeșul Mihăilești 12. Prog. Timișoara X 12 5 13 45—tS
3 15 35-52 27 X 7 3 20 27—81 17 13. Strungul Arad X 11 3 16 42-54
6 14 25-38 26 16. Sp. Crorogîrla X 3 7 20 28-75 13 14. C.F.R. Caransebeș X 10 5 15 29-43
6 15 41-46 24 ,•* . - "-AWT 15. Furnirul Deta 30 10 5 15 32-57

8 17 21-60 18 SERIA a Via 16. Gloria Arad X 6 9 15 25-:0

CLASAMENTUL

a Ui-a

Comerțul biaiia — Carpați Sinaia 4—3 
(3—2), Petrolul Berea — Unirea Focșani 
5—5 (1—2), Poiana Cimpina — A 
neciu 3—3 (2-0), Petrolistul 
I.R.A. Cimpina 1-0 (0-0), 
Focșani — Portul Brăila 0—1 
păți Nehoiu — Victoria Florești 
Prahova Ploiești — Chimia Buzău 
(1—1), Chimkj Brazi — Olimpia 
rat 4-0 (1-0).

Avîntul Mî- 
Boldești — 
Luceafărul 

(0-1), Car- 
0-2 (0-0).

6-1 
Rm. Să-

__  _ J Tr.
24-1, \ Vulturii Cîmpulung

Răsăritul Caracal 2—2 (1-0),

Automatica Alexandri® — Chimia 
Măgurele ^A-1.,\ d Vulturii — 
Muscel - . .
Cimentul Fieni — Unirea Drăgâșani 3—2 
(1-0), ROVA Roșiorii d® Veda — Dacia 
Pitești 1—2 (1-2), Recolta Stiicăneștl — 
ARO Cîmpulung Muscel 3—1 (1—1), Chi
mia Găești —. Petrolul Tîrgoviște 0—0. 
Cetatea tr. Măgurele — Progresul Cora
bia 2—0 (0-0), Textilistul Pitești " 
Iul Videle 3-0 (1-0).

— Petro-

SERIA a iX-o

C LAS A MENIUL

36
35
32
X
31
31
31 
X
X
29
21
25
25
25
21

1.
2.
X
4.
X
5.
7.
8.
9.

IX 
H. 
12. 
IX 
IA 
1X 
19.

OLTUL SF. GH. 
Chimica Tîrnâveni 
Unirea Sf. Gh. 
Foresta Bistrița 
A_5. M. Ciuc 
Viitorul Gheargh. 
Forestierul Tg. S. 
Viitorul Tg. M. 
AvînUU Reghin 
Minerul Rodna 
Unirea G'isturui S. 
Lacul Ursa So/ata 
Minerul Bălan 
Corpați Ccvasna 
Mureșul Topii ța 
Hebe Sing. Băi

29 21 3
30 17 7

4
6
7
7
5
7
5
1
4
2
5
7
8
2

30
30
30
30
30
29
30
X
30
30
30
30
X
30

15 
14 
13
13
12
11
12
13 
11
12
10
9
8
8

5
6

11
10
10
10
13
11
13
16
15
16
15
14
14
20

79-29
63-30
60-34
45-37
52-35
58-49
58-42
47-50
38-53
54-65
35-55
42-64
38-40 
31-42
33-53
27-82

45
-4’
34
34
33
33
29
2v
29
27
26
26
25
25
24
13

SERIA a XII-a

Minerul Bihor 2-0Mrnaur Zlatna
(1—0), Arieșul Cimpia Turzii — Crișana 
Sebiș 4-0 (2—0), Unirea Alba Mia - 
Aurul Brad 2—2 (1—2), Cimentul Turda 
— Someșul Beclean 8-0 (5—0), Tehnofrig 
Cluj — Constructorul Aibă iulia 1—2 (0—1), 
Soda Ocna Mureș — Metalul Aiud 1—1 
(0—0), Unirea Dej — Dermata Cluj 6—0 
(3-0), C.I.L. Gherla — Recoita Saionta 
2-0 (1-0).

Vîlcea 
Copșa 

Carpați 
(0-5). 

_ . din
fiind suspendat — Chimistul Rm.

Textila Cisnâdîe — Oltul Rm.
3—0 — neprezenta re —, Metalul 
Mică - C.S.U. Brașov 0-0.
Mir șa — C.F.R. Sighișoara 1—8 
— s-a j'ucat la Sighișoara, terenul 
Mîrșa J __ * *
Vîlcea — ViUometan Mediaș 2—0 (2—0). 
Chimic Or. Victoria — Textila Sebeș 5—0 
(1—0), Lotrul E.ezoi — C.I.L Blaj 5—2 
(3—0), Torpedo Zărnești — Precizia Sâ- 
cele 3-1 (2-0). I.C.I.M. Brașov - U.P.A.

1.
CLASAMENTUL

1. UNIREA FOCȘANI 30 18 9 3 75-35 45
2. Poiana Cimpina X 17 7 6 55-24 41 2.
3. I.R.A. Cimpina X 14 6 10 48-23 34 3.
4. Petrol. Boldești 30 14 4 12 41-32 32 4.
5. Petrolul Berea 30 15 2 13 52-65 32 3.
6. Carpați Sinaia 30 14 3 13 51-36 31 6.
7. Vict. Florești 30 15 1 14 45-36 31 7.
8. Chimia Brazi X 12 6 12 41-33 X 8.
9. Olimpia Rm. S. X 13 4 13 37-46 30 9.

10. Prahova Ploiești X 12 5 13 44-43 29 10.
11. Chimia Buzău X 11 6 13 32-44 28 11.
12. Luceafărul Foc. X 9 8 13 40-51 26 12.
13. Avîntul Mineciu X 11 4 15 38-54 26 13.
14. Comerțul Brăila 30 9 6 15 27-51 24 14.
15. Portul Brăila X 9 5 16 23-43 23 15.
16. Carpați Nehoiu X 6 6 18 34-65 18 16.

AUTOMATICA alexandria
30 15 9 6 

16 6 
15 5
12 8
11 9
12 7 

6 
8
7
8 
5
7 
9
5
8
7

Chimia Tr. Mâg. 30 
ROVA R. de V. X 
Recolta Stoic. X 
Dacia Pitești 39 
Vulturii. C-lung M. 30 
Răsăritul Caiocal 
Chimia Găești 
Cetatea Tr. Măg. 
Petrolul T-viște 
Progresul Corabia 
Textilistul Pitești 
Cimentul Fieni 
Unirea Drăgășanî 
ARO C-lung M. 
Petrolul Videle

30
30
30
30
30
30
30
30
30
X

12
11
11
10
11
10
9 

11
9
•

8 
10 
10 
10 
11 
12 
11 
12 
12 
14
13 
12
14 
13
15

Oltul Rm.

CLASAMENTUL Sibiu 2-1 (0-1).

38-27 39 1. METALUL AIUD X 19 6 5 63-17 44 CLASAMENTUL
64-34 X 2. Unirea Dej 30 19 5 6 32-25 43
43-32 35 3. Aurul Brad X 20 2 8 eo-3i *2 1. C.S.U. BRAȘOV 30 1ă 5 9 53-26 37
45-44 32 4. Cimentul Turda X 14 5 11 44-35 33 2. Textila Cisnodie 3G 17 3 10 45-29 37
48-33 31 5. C.I.L. Gherla X 15 3 12 56-51 33 3. I.C.I.M. Brașov 30 15 6 9 42-25 36
33-38 31 6. Soda O. Mureș 30 12 8 10 46-47 32 4. C.F.R. Sighișoara 30 15 4 11 49—31 34
45-32 30 7. Unirea Alba lulia 30 11 6 13 35—43 28 5. Precizia Sâcele 30 13 6 11 35-28 32
41-48 X 8. Minerul Bihor 30 11 6 13 32-44 28 6. Chimia Victoria 30 13 6 11 32-32 32
29-42 29 9. Constr. Alba lulia 30 12 4 14 39-46 26 7. Torpedo Zărnești 30 11 8 11 31-21 30
30—33—26 10. Recolta Saionta 33 10 7 13 32-36 27 8. Vitrametan 30 14 2 14 38-38 30
51-43 2J 11. Crîșana Sebiș 30 11 5 14 31—41 27 9. Met. Copșa M. 30 11 7 12 33-32 29
35-38 27 12. Minaur Zlatna X 12 3 15 22-35 27 10. Lotrul Brezoi 30 14 1 15 40-45 2?
42-54 27 13. Arieșul C. Turzii 30 11 5 14 25-46 27 11. U.P.A. Sibiu 30 10 8 12 35-40 28
36-51 27 14. Dermata Cluj 30 10 6 14 25-34 26 12. Textila Sebeș 30 12 4 14 33-47 23
35-45 26 15. Tehnofrtg Cluj 30 10 3 17 39-43 23 13. C.I.L. Blaj X 12 3 15 41-49 27
25-46 23 16. Someșul Beciean 30 4 4 22 24-101 12 14. Chimistul Rm. V, 30 10 7 13 31-41 27

15. Carpați Mîrșa X 10 4 16 35-63 24
30 7 6 17 27-53 20M. V.

Rm. VÎLCEA PE URMELE... CRAIOVEI ★

Este greu de exprimat în cu
vinte marele interes suscitat, du
minică, în ' '
de la Rm. 
decidă pe ciștigătaarea 
Il-a a Diviziei B și deci 
tre cele trei promovate 
ma divizie a țării.

Pe stadionul din Zăvoi și în 
împrejurimile sale, „meciul seco-

jurul
Vîlcca care

partidei-derby 
urma să 
seriei a 
una din
in pri-

ȘTIRI

lului" — cum plastic l-au denu
mit gazdele intilnirii, » adunat, 
eu multe ore înaintea începerii, 
un număr impresionant de spec- 

Pe teren disputa a fost 
dirză, dar sportivă. S-a Luptat, de 
ambele pârli. împotriva tracului, 
a căldurii și uneori a neșansei. 
Au cîștigat pînă Ia urmă — fi
resc după aspectul general al în- 
tilnirii — vîlcenii. O victorie care 
încununează eforturile 
tiile lor dintr-un an întreg de 
muncă și 6perante. Au 
luptă cu un adversar

tătari.

și aspira-

cîștigat in
— Șoimii

Sibiu — valoros și tenace, pe care 
l-au întrecut, in primul nud, 1a 
capitolul forță și rezistență mo
rală. Iar publicul local — părtaș 
și el la victorie — care și-a încu
rajat cu entuziasm rar întîlnit e- 
chipa favorită — a avut în final 
satisfacția unei mari împliniri, pe 
care, de altfel, se și pregătise 
eă o sărbătorească. Aplauze ne- 
sflrșite au însoțit turul de onoare 
al fotbaliștilor vîlceni pe stadion, 
salutlnd intrarea în scena divi
zionară A a celei de a doua for
mații din Oltenia (M. I.).

Rezultatele 
corespondenții 
litățile respective, 
campionatului Diviziei C, redacția 
să mulțumească colaboratorilor săi, care 
ne-au informat, duminică de duminică, 
despre desfășurarea meciurilor.

ne-au fost transmise de 
noștri voluntari din loca- 

Cu prilejul, încheierii 
ține

Pînă la încheierea sezonului 
competițtonal in Divizia B mai este 
o singură etapă. De altfel, nici 
vacanța 
o durată _ ___ _ r_._
e firesc ca unele probleme uk. 
viitorului campionat, să intre în 
actualitate încă de pe acuma. Una 
dintre ele _ , _ 2_ 1.
mai mare importanță fiindcă de 
rezolvarea ei corectă, principială, 
va depinde desfășurarea normală 
a campionatului Diviziei B. Este 
vorba de alcătuirea celor trei se
rii, operație în care trebuie să 
se țină seama de mai mulți fac
tori, neglijarea unuia dintre ei 
producing perturbații serioase a- 
tît în ceea ce privește întrecerea, 
cit și stabilirea ierarhici valorice 
finale. Aceștia pot fi reduși ]a 
unul, și anume la zona geografică, 
ceea ce duce la micșorarea chel
tuielilor dc deplasare a echipelor, 
cu repercusiuni favorabile asupra 
bugetelor cluburilor și asociațiilor 
sportive.

Dar, cxagerînd importanța a- 
cestui factor și neținînd seama de 
alții, se poate crea un climat ne
corespunzător întrecerii, o atmos
feră de suspiciune în rlndurile 
competitoarelor. In acest sens, ne 
vom referi la actuala componență 
a seriilor. In această ediție acti
vează două, trei sau chiar patru 
formații din același oraș în cîte 
o serie : Galați (F. C., C.S.U.,
Constructorul și Oțelul) — scria 
I, București (Metalul, Progresul, 
Autobuzul) și Brașov (Metrom, 
Tractorul și Carpați) — seria a 
Il-a, Timișoara (U. M., și C.F.R.) 
și Oradea (F. C. Bihor și Olim
pia) — seria a IlI-a. Amintind 
acestea, nu pledăm pentru limi
tarea numărului echipelor dintr-un 
oraș în diferitele categorii ale 
activității fotbalistice, ci dim
potrivă evidențiem din nou stră
duințele activiștilor sportivi din 
localitățile respective, eforturile 
lor încununate de succes. Acum, 
cînd se conturează și viitoarele 
promovate în „B“ și se cunosc și 
retrogradatele din A, s-a ajuns la 
situația ca în București să fie 
cinci echipe în eșalonul secund. 
Aplicînd actuala formulă de al
cătuire a seriilor, vom avea — 
în continuare — în primele două 
serii mai multe echipe din ace
lași oraș. Dar, pentru a elimina 
orice suspiciune, orice semn de 
întrebare în legătură cu rezulta
tul unor partide, considerăm că 
este necesar să se albă în vedere 
și ceilalți factori la stabilirea se
riilor. Credem că limitarea nu
mărului Ia două echipe dintr-un 
oraș care să facă parte dintr-o 
serie, cealaltă sau celelalte for
mații trecind în seria din zona 
cea mai apropiată, ar exclude ori
ce comentariu nefavorabil, ar ri
sipi dinainte oriee urmă de în
doială asupra vreunui rezultat și 
al ierarhiei finale a campionatu
lui.

altfel,
dc vară nu va avea 

prea lungă. Așa că 
probleme ale

ni se pare a fi de o

?ompiiiu V1NTILA

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

• ȘEUSINțA UiS. ANALIZA LA 
A.S.A. TG. MUREȘ. La sflrșltul săp- 
tâmînil trecute, în prezența tov. Eu
gen Trimbițaș, președintele C.J.E.F.S., 
a conducerii clubului, a membrilor 
secției de fotbal și a jucătorilor, an- . _ - • o

pe 
_____  ____ _ __ în 

campionat. Concluziile analizei : com
portare nesaUsfăcâtoare, mal ales în 
retur, un loc 12, sub posibilitățile 
formației. Principalele carențe i 
nalate : lipsă de preocupare la 
iranamente. neseriozitate în joc, 
tarea cu ușurință a meciuriiOT 
acasă, nepregătire temeinica pe 
fizic și tactic.

Din ziua de 22 Iunie jucătorii 
intrat în vacanță. Reintîlnlrea pentru 
vizita medicală, tuni g iulie. (C. 
ALBU-cocesn i

trendrul Romeo Catană a făcut 
expunere (critică și autocritică) 
marginea comportării echipei

sem- 
i an- 

tra- 
de 

plan

au

Fgga&g Sportul

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI

CLUJ Șl STEAUA „23 AUGUST-' ÎN FINALĂ
Duminică s-au

lele campionatului ____ __
niori. La Piatra Neamț, Steaua

disputaț senUfina- 
repubUcan de Ju~ '

Aogust* București, una din revela
țiile întrecerii., nu a putut depăși, pe 
parcursul celor 80 de minute pe F.C. 
Argeș. A trebuit să se recurgă la 
penalty-uri pentru desemnarea echi
pei finaliste. Jucătorii antrenorului 
Petre Whai s-au dovedit mult mal 
calmi și mai preciși în execuții, et 
reușind să transforme 4 din cele 5 
lovituri de la 11 m, spre deosebire 
de argeșeni, care n-au marcat decît 
o dată !

La Timișoara, semifinala s-a jucat 
între echipele clasate pe locurile I. , 
(C.F.R, Cluj) șl 2 („U“ Cluj) din a- 
ceeași serie a campionatului național, 
a vil-a 1T Ca g formație foarte...

tinără (șapte din componențil săi 
avînd drept de joc la juniori șl la 
amili „U" Chtj, plnă acum de șase 
ari cîștigătoare a titlului de campi
oană, a învins greu, la limită, cu 
numai trei minute înainte de timpul 
regulamentar de joc.

Meciul ,,U” Cluj — Steaua „83 Au
gust" Bueurești, finala campionatului 
republican de juniori, va avea Loc 
«îmbătă, La Craiova, pe teren neutru. 
Cu aceiași prilej, în cadrul manifes
tațiilor de pe stadionul Central. Uni
versitatea Craiova va primi trofeul 
de campioană șl echipa de tineret-re- 
zerve — pe acela de campioană la 
tineret-rezerve. Totodată Clubului 
craiovean îi va fi decernată „Cupa 
A+T", oferttă da ziarul „Sportul".

Așa arată un buletin cu 13 re
zultate exacte ia cunctirsui supli* 
me ni ar Pronosport C.M. 13—23 iu
nie 1974 : ' '
zilia 0—0
Germania 
Argentina 
Uruguay 2—0 
Brazilia 0—0 
— Uruguay 1—1 X 
tina — Italia 1—1 X ;
tralia — Chile 0—0 X
Germană

ClȘTIGURILE TRAGERII PRONO

EXPRES DIN 19 IUNIE 1974
I:

X ; 
0—1 
3—2

Iugoslavia — 
II : Chile — 
2;
1;
1;

X ;

Bra
il. F. 

LEI: Polonia —
IV : Olanda —
V : Scoția —
VI : Bulgaria 

; VII : Argen-
VIII : Aus- 

; IX : R D. 
R. F. Germania I—0

1 : x : Scoția — Iugoslavia 1—IX ;
XI: Olanda — Bulgaria 4—1 1 :
XII : Suedia — Uruguay 3—0 1 ;
XIII ; Polonia — Italia 2—1 1.
Fond de ciștiguri : 275 602 lei.

Plata câștigurilor se va face ast
fel : in Municipiul București în- 
cepînd cu data de 2 iulie, pînă la 
12 august 1974, inclusiv ; în țară 
începînd 
lie pînă 
inclusiv.

Plata . 
poștale se va face aproximativ de 
la 6 iulie 1974.

aproximativ de la 6 in
ia data dc 12 august 1974,

eîștiguritor prin mandate

Extragerea I : Cat. 1 : 1 varian
tă 10»/, a 50.000 lei ; Cat. 2 : 4. 
variante 25»/, a 7.728 lei și 3 va
riante 10»/» a 3.091 Iei ; Cat. 3 : 
11,10 a 3.620 lei ; Cat. 4 : 28,20 a 
1.425 lei ; Cat. 5 : 138,90 a
lei ; Cat. 6 : 3.785,70 a 40 lei.

Report categoria 1
Extragerea a Il-a : 

variante a 5.995 lei ; 
a 763 lei ; Cat. D : 
lei ; Cat. E : 122,70 a 
F : 2.571,35 a 40 lei.

289

: 197.995 lei.
5.80

45.60
Cat. B : 

Cat. C :
1.812,35 a 60
200 lei : Cat.

Report categoria A : 177.546 lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la cate
goria 1 jucat 10°/» a fost obținut 
de Hotărau Fetru din București.

Rubrică redactată dc A. S.
EOTO-PRON’OSPOBT


