
încheierea vizitei oficiale
A PREȘEDINTELUI REPUBLICII 

ISLAMICE MAURITANIA
Miercuri s-a încheiat vizita ofi

cială întreprinsă în țara noastră, 
la invitația tovarășului Nieolac 
Ccaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
de secretarul general al Partidului 
Poporului din Mauritania, pre
ședintele Republicii Islamice Mau
ritania. Moktar Ould Daddah, și 
soția sa, doamna Maricmc Daddah.

Vizita, desfășurată sub semnuf 
prieteniei și deplinei înțelegeri, a 
prilejuit un fructuos dialog la ni
vel înalt, soldat cu semnarea u- 
nor documente de o excepțională 
importanță pentru dezvoltarea vi
itoare, pe multiple planuri, a 
colaborării și conlucrării romăno- 
mauritanicne și care, în același 
timp, afirmă voința celor două 
țări de a-și aduce o contribuție 
sporită ia cauza păcii și coope
rării internaționale.

De la reședința ofieială, pre
ședintele Moktar Ould Daddah șt" 
doamna Marieme Daddah au fost 
însoțiți de președintele Nicolae

Ceaușescu și de tovarășa Elena 
Ceaușescu.

La sosirea pe aeroport, nu
meroși bucureștcni aclamă cu en
tuziasm pe cei doi șefi de stat, 
exprimă deplinul lor acord față de 
rezultatele fructuoase ale vizitei, 
care reprezintă un moment de 
deosebită însemnătate pentru dez
voltarea raporturilor dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Poporului din Mauritania, dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Islamică Mauritania.

La scara avionului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu iși iau rămas 
hun de ta președintele Moktar Ould 
Daddah și de la doamna Marieme 
Daddah, de la celelalte personali
tăți maurilane care l-au însoțit pe 
președinte in vizita în România. 
Cei doi șefi de stat își string mri- 
niie, și se îmbrățișează cu cor
dialitate.

La ora 10,00 avionul a decolat 
de pe aeroportul Otopeni. fiind 
însoțit pînâ la frontieră de apa
rate ale forțelor militare române.
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Noi medalii

2 ARGINT 
1 BRONZ 
la „europenele" 

de lupte libere

(Citiți reportajul in pag. a 4-a)

PREȘEDIMTHE
NICOLAE CEAUSESCU 

A PRIMIT PE PREȘEDINTELE 
COMITETULUI TOATIONAL 

OLIMPIC
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceaușescu, a 
primit, marți dimineața, pe lordul 
Michael Killanin, președintele Co
mitetului Internațional Olimpic.

A participat general-locotenent 
Marin Dragnea, prrm-vicepreședirrte 
al C.N.E.F.S., președintele Comitetu
lui Olimpic Român,

Oaspetele a exprimat calde 
mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru întrevederea a- 
cordatâ, pentru această onoare 
făcută lui $i Comitetului Internațio
nal Olimpic de șeful statului ro
mân, personalitate marcantă a vie
ții politice contemporane.

Lordul Michael Killanm a împăr
tășit, apoi, din preocupările actu
ale și de perspectivă ale Comitetu
lui, relevînd sprijinul permanent a- 
cordat de țara nodstră, prezența 
activa a sportivilor români, a orga
nizațiilor de specialitate în cadrul 
mișcării olimpice.

Intreținîrrdu-se cordial, președin-

ir tele Nicolae Ceaușescu și lordul 
Michael Killanin au subliniat; in 
cursul convorbirii, necesitatea ca și 
în planul activității sportive inter
naționale să se reflecte realitățile 
lumii de astăzi, înfăptuindu-se uni
versalitatea participării la marile în
treceri olimpice. A fost relevat rolul 
Comitetului Internațional Olimpic, al 
sportului, in general, tn cultivarea 
valorilor umane, în educarea să
nătoasă a tinerei generații.

Reafirmînd hotărirea Româniși de 
a-și aduce și în viitor o contribu
ție activă în cadrul Comitetului In
ternațional Olimpic, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat acestui 
far sportiv internațional succes de
plin în îndeplinirea generoasei sale 
misiuni, în promovarea universală a 
spiritului olimpic, a ideilor nobile 
de pace, colaborare și înțelegere 
-între națiuni.

întrevederea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă cordialitate.
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BUCUREȘTI 28-30 IUNIE:

STEAUA A CUCERIT CEL DE AL 9-lea 
TITLU DE CAMPIOANĂ LA RUGBY

Lotul echipei Steaua (antrenor P. Cosmănescu^ care a cucerit titlul de campioană.

Punct final in campionatul de 
rugby. Cel mat bun a învina 1 Așa 
cum anticipam, de altfel, aceeta a 
fost XV-le STELEI, antrenor P. 
Cosmănescu, Care a dominat cam
pionatul în cea mai mare parte a 
sa, cucerind, pe deplin meritat, cel 
de-al 9*-lea titlu.

TIMIȘOARA, 26 (prin telefon).
Vară autentică in frumosul oraș al 
florilor, un derby ds mare tensiu
ne, deosebit de important pentru 
fiecare din aceste două fm-mații de 
elită alo rugbyului nostru, ana, nu
mit Steaua și Universitatea.

Militarii au avut prima acțiune 
pe treisf orturi, dar replica timișo
renilor & promptă. în min. 9, un 
atac în trombă ii aduce în imediata 
apropiere a butului advers. Iacob 
scoate batonul, un bucureștean e în

ofsaid, și Duță transformă din cea 
mai bună poziție: 3—fl pentru 
„U". Echilibrul se menține. în min. 
25. un „slalom" al lui Munteanu, 
o pasă perfectă fui Tcleașă, dar ba
tonul e culcat îh afara tușei ! Opt 
minute mai tîrzlu Ghețu trimite un 
„drop" in bara orizontală. A fost 
unul din momentele-cheic ale par
tidei. Repriza secundă aparține 
elar Stelei. înaintarea sa luptă ad
mirabil. de cealaltă parte studenții 
cedează, greșind enorm. Minutul 
55 aduce egalitatea, Matecscu exe
cută precis o l.p. Un atac pe trei- 
sf orturi (min. 63), pe traiectoria 
Ionescu — Durbac (un ușor „îna
inte" al acestuia, ncsancționat), Tc- 
Icașă primește balonul, ufcă 15 m, 
marchează o încercare și Mateescu 
transformă : 9—3. Peste alte două 
min. Durbac reușește lovitura de

picior căzută și... scorul final: 12—3 
(0—3). Arbitru, Dinu Spirea.

Geo RAEȚCHI
• La Năvodari, Chimia a ob

ținut o prețioasă și spectaculoasă 
victorie in fața Grivlței Roșii care 
ataca în mod direct titlul, învin- 
gînd eu 13—12.

Au înscris Franțuzu (încerc.) 
și Zamfire seu (3 l.p>) pentru gaz
de, respectiv Simion (încete, și tr. 
l.p. și Iov. căzută). A arbitrat ex
celent P. Ionescu. (Cornel PO
PA — coresp. județean).
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O La start, reprezentanții 
caiegoriilor 11—14 și 15—19 

ani

lncepind da vineri. Bucureștiul 
va fi din nou martorul unui eve
niment sportiv de mari proporții : 
finalele republicane ale ediției de 
vară a ..Cupei tineretului", la ca
tegoriile ,11—14 ani și 15—19 ani. 
Mai bine de 3009 de pionieri, șco
lari, elevi și tineri muncitori din 
instituții, întreprinderi, cooperative 
meșteșugărești și de Ia sate, re
prezentanții sutelor de mii de 
participant! la prima etapă a com
petiției, Vor lua parte la acest ul
tim act al marii întreceri, căutînd 
nu numai să justifice prezența în 
finale, ei si să-și mobilizeze toate 
energiile, talentul și voința pen
tru a-și apropria titlurile de cam
pioni. Virsta finafiștilor. ambiția 
ce li caracterizează, sîrguința cu 
care s-au pregătit cei mai multi 
dintre ei (in mod special. în pe
rioada care a urmat închiderii a- 
nului școlar), iată atitea atuuri, 
atttea garanții că vom asista la 
o întrecere pasionantă.

La reușita finalelor vor concura, 
de bună Seamă, si condițiile de 
organizare asigurate de Consiliul 
Național pentru Educație FJzieă si 
Sport, C.C. al U.T.C., Consiliul Na

tion din ultimele repetiții pentru finale. Pe blocstarturi, reprezen
tanți ai tineretului din sectorul 8 al Capitalei...

țional al Organizației Pionierilor 
Si Ministerul Educației și Invăță- 
minlului. In sprijinul acestei a- 
firmații pledează faptul că fina
lele ..Cupei tineretului" au fost 
programate pe baze sportive din
tre cele mai cunoscute : pentru 

atletism și jocuri sportive — sta
dionul Tineretului, pentru nat nț ie 
— ștrandul Tineretului, în cazul 
gimnasticii sportive și moderne — 
sala Fioreasca. tn același timp, con- 
curenții la tir vor beneficia dc mo
dernele standuri ale poligonului 

Tunari, iar cei de Ia orientare 
turistică vor face deplasarea la 
Hrănești, in seculara pădure care 
a devenit gazda tradițională a u- 
nor asemenea întreceri.

Deschiderea festivă a finalelor 
este programată vineri, do la o- 
rele 18,30. pe stadionul Dinamo. 
Cu acest prilej vor avea loc de
monstrații de lupte, box, haltere, 
scrimă, gimnastică sportivă și mo
dernă. concursuri de atletism (două 
probe de ștafetă ♦ X 100 m bă
ieți și fete), motociciism (de
monstrații cu sărituri de la tram
bulină), alergări de ciclism (curse 
de urmărire și eliminare) precum 
și meciul de fotbal din cadrai 
campionatului balcanic de tineret 
dintre reprezentativele României 
și Bulgariei.

Ne exprimăm convingerea că fi
nalele primei ediții de vară a 
competiției sportive de masă cu 
caracter republican ..Cupa tinere
tului", categoriile 11—14 ani și 
15—19 ani. vor echivala cu o reu
șită deplină, că ele vor atesta — 
ca si în cazul ediției de iarnă — 
existenta multor valori autentice, 
in măsură să se dedice activită
ți! sportive de performantă, de 
fapt și unul din scopurile aces
tei frumoase și mult îndrăgite 
competiții...

Tiberiu STAMA

VIZITA
UNEI DELEGAȚII

A C.N.E.F.S,
ÎN R.D. GERMANĂ

La invitația Uniunii Germane 
pentru Gimnastică și Sport, o de
legație a Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, con
dusă de general-locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte, va 
face o vizită în Republica Demo
crată Germană. Cu acest prilej,' 
oaspeții români vor lua cunoștință 
despre realizările obținute în R-D. 
Germană pe linia dezvoltării spor
tului de masă și de performanță 
și vor avea convorbiri cu oficiali
tăți ale U.G.G.S., cu tehnicieni, 
antrenori și sportivi.

Ieri, la plecarea de pe Aeropor
tul Otopeni, delegația a fost con
dusă de Emil Ghibu, secretar ăl 
C.N.E.F.S., de alți activiști spor
tivi.

A fost, de asemenea, prezent 
Hellmut Klvge, prim-secretar al 
Ambasadei R.D, Germane la Bucu
rești.



La sfirșitul 
acestei săptăminî CEA DE A 12-a EDIȚIE

!

A „REGATEI SNAGOV“ LA CANOTAJ i
AȘTEPTATA CU MARE INTERES

• COMPETTTiĂ PREVEDE NUMAI PROBE FEMININE • PARTICIPARE SELECTĂ — SCHI-

FSTE DiN 6 TAH • VOR A PREZENTE Șl CANOTOARELE DIN R. D. GERMANĂ Șl

UR-SS. • REPREZENTANTELE ROMÂNIEI AȘTEAPTĂ PRIMELE STARTURI CU UN OP-

TIMISM LUCID

I
I
I
I

Cupa României a poposit,

L DEBIT
A

in premieră, in Valea Jiului

REPREZENTANTA MINERILOR,
PERFORMERA COMPETIȚIEI K. 09

Intrec 
marți cu în* 
cele două ci

Bucur

La finele acestei săptăminî, iu
bitorii canotajului academic au 
posibilitatea să urmărească între
cerile din cadrul tradiționalei com
petiții internaționale „Regata Sna- 
gov“. Ediția de acum, a 12-a, se 
anunță deosebit de interesantă 
datorită mai multor factori. în 
primul rînd, trebuie să specificăm 
că această cea mai importantă 
competiție de canotaj organizată 
de federația noastră de speciali
tate va fi destinată de-acum îna-

înte numai schifistelor. Odată cu 
hotărîrea C.I.O. do a introduce 
probele feminine în programul 
Jocurilor Olimpice, toate țările a- 
filiate la federația internațională 
au început să acorde, firesc, o 
importanță mult mai mare cano
tajului feminin.

Al doilea argument care ne de
termină să așteptăm întreceri de 
valoare ridicată la „Regata Sna- 
gov“ este faptul că tradiționala 
noastră competiție a fost progra-

doua a se- 
cind verifi-

ÎN DIVIZIA A LA POLO,

ȘCOLARUL - POLITEHNICA CLUJ 4-2
Al doilea tur al campionatu

lui republican de polo a în
ceput, ieri, la bazinul Dinamo 
din Capitală, unde au fost în
registrate următoarele rezultate;

C. S.
REȘTI — POLITEHNICA CLUJ 
4—2 (1—1, 1—1, 1—0, I—0).
într-o partidă de mare însem
nătate pentru aceste două e- 
chipe ocupante ale ultimelor 
două locuri disputa a fost echi
librată în toate cele patru re
prize. Clujenii au condus
1— 0 (a înscris Chireanu)
2— 1 (Pop), dar bucureștenii 
au avut resurse pentru a egala 
(Nicolau din 4 m și Lorincz). 
Apoi, Lorincz a fructificat în
tr-o situație de superioritate nu
merică. ceea ce nu au făcut 
studenții imediat, cînd au be
neficiat și ei de acest avantaj. 
După 3—2 Bădinci a mai mar
cat un gol care a destins nervii 
învingătorilor. A arbitrat foarte 
bine N. Nicolaescu-

DINAMO — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 1—3 (2—0, 2—0, 
2—1, 1—2). La 5—0. antrenorul 
dinamoviștilor a rulat și jucă
torii de rezervă, fapt de care 
elevii noului antrenor al for
mației Progresul, Al. Szabo, au 
profitat, reducînd din handicap. 
Au marcat: Zamfinwcu 2. Rus 
2, Lazăr, Novac. Năstasiu pen
tru Dinamo, respectiv Muntea- 
nu, Manea și Ion. A arbitrat 
foarte bine " "

RAPID —
10—3 (2—1, 
Absența lui 

pentru

ȘCOLARUL BUCU-

cu 
Si

I. Drăgan.
VOINȚA CLUJ 
3—1, 2—0, 3—1).

CI. Rusu (suspen- 
neprezentare

lot) a handicapat echipa clujea
nă și a facilitat succesul bucu- 
reștenilor. Au 
4. Slăvei 2. 
Schervan, Gh.
pid, respectiv __
Szilagy și Gyarfas. A arbitrat 
foarte bine Fr. Simion.

Ordinea actuală a participan
telor la grupa I a diviziei A: 
1. Dinamo 12 p. 2. Rapid 10 p, 
3. Voința Cluj 5 p, 4. Școlarul 
4 p, 5. Progresul 3 p. 6 Poli
tehnica Cluj 2 p.

Programul de astăzi: de la 
ora 18,30: Dinamo — Școlarul. 
Progresul — Rapid. Politehnica 
Cluj — Voința Cluj.

înscris: C. Rusu 
Țăran u. Olac, 

Ilie pentru Ra- 
A- Szilagy, St.

D. STANCULESCU

mată in jumătatea a 
zonului international.
cările pentru Campionatele mon
diale (ce vor avea loc la 
în august și septembrie) 
pie de punctul final, 
mai important aspect 
Snagov" îl constituie 
La startul competiției 
zente schiCste 
țări : R. D.
Cehoslovacia, 
și România, 
rești a canotoarelor
Germană și U.R.S.S, 
o garanție de necontestat 
valorii competiției, cele 
țări reprezentind marile forte ale 
canotajului feminin mondial. Ală
turi de ele, un cuvînt important 
îl vor avea de spus, firește, re
prezentantele României care aș
teaptă primele starturi cu opti
mism lucid. Lotul țării noastre, 
pregătit de antrenorii Sergiu Ze- 
linschi și Stelian Petrov, va cu
prinde tot ce avem mai bun la 
această orâ. Printre schifistele cu 
rezultate bune in actualul sezon 
se numără Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță. Adriana Bocan, 
Florica Stoica, Elena Avram și 
Angelica Chertic, precum și în
tregul echipai de 8 + 1. în mod 
special, privirile vor fi îndreptate 
spre grupa de vîslașe, de la care 
așteptăm rezultate pe măsura po
sibilităților si valorii lor.

în încheiere, iată cele 
programate : 4 + 1 rame, 
2 f.c., simplu, 4 + 1 vîsle

Lucerna, 
se apro- 
fine, cel 
„Regatei

In 
al 
participarea, 
vor fi pre- 

de valoare din șase 
Germană, U.R.S.S., 
Ungaria, Bulgaria 
Sosirea la Bucu- 

din R. D.
constituie 

a 
două

6
2 

și

probe 
vîsle.

8 + 1.

Horia ALEXANDRESCU

TURNEUL DE SELECȚIE LA TENIS
CONTINUĂ FĂRĂ SURPRIZE

După disputarea a I 
din turneul de selecție 
fășoară pe terenurile 
din parcul Progresul, 
nul țării, Toma Ovici, 
bună formă de joc. In întîlni- 
rea cu Viorel Marcu — așa cum 
comenta antrenorul și căpitanul 
echipei României, Cristea Cara- 
lulis — Ovici a evoluat mai 
mult de cit mulțumitor, și 
a demonstrat un vizibil progres 
în loviturile de serviciu și voie.

Marți, din cauza ploii

3 runde 
ce se des- 
de tenis 
campio- 

, arată o

ATI CTICM REZULTATE
AI Le I lom ale atleților noș
tri LA MEMORIALUL KUSOCINSKI, Io 
Varșovia : Frederic Schnaidei locul trei 
la aruncarea ciocanului cu 67,08" m (rec. 
personal) dupâ Muller (RDG) 67,60 m și 
Jaglinski (Polonia) 67,34 m, Pe locul 
șapte, Tudor Stan 62,66 m. In serii la 
110 mg, Sebesțyen 13,9 • Citeva noi re
corduri de juniori : 4x100 m - Șc. spor
tiva Constanța 42J (jun. I), 80 m - Ro
zalia Dantescu (LCEA) 10,2 - rec. egalai 
(jun. II), 4x80 mF- I.C.E.A. 40,9 (jun. 
III), 1 000 m obst. — FI. Braslâ (LCEA) 
3:00,2 (jun. III), 2000 m - M. Simion 
(L.C.E.A.) 5:55,2 (jun. III), 200 mg - N. 
Olteanu (Șc. sp. C-ța) 26,4 (jun. III) • 
La sfirșitul sâptâminii la Bacău, Zalău, 
Timișoara și București yar avea loc între
cerile etapei pe zonă a concursului re
publican de copii cat. I și a ll-a.

lerl Capitala cu destinația Szolnok (Un
garia). pentru a participa la campiona
tele feroviare. In programul întrecerilor, 
care vor avea loc intre 27—30 iunie, figu
rează probe pe echipe și individual. 
Sportivele noastre, în rindul cărora se 
află jucătoare valoroase ca Vasilica Pin- 
țea, Maria Popescu, Florica Filip și 
Elena Irod, sînt conduse de antrenorul 
Tudor Buzea • ECHIPE FEMININE 
PESTE HOTARE. Formația Laromet Bucu
rești va întreprinde intre 27-30 iunie un 
turneu de doua jocuri în R.D. Germană, 
la invitația clubului Turbine Freiburg. 
De asemenea, sextetul feminin Petrolul 
Băicoi va lua parte la un mare concurs 
internațional in capitala R. P. Ungare, 
organizat intre 6—10 iulie cu prilejul ani
versării 
clubului

a 75 de ani de la înființarea 
Ferencvaros Budapesta.

4.

■ .3
disputat doar două întâlniri; alte 
două fiind întrerupte și urjuind 
a se relua lunea viitoare, în 
cursul după-amiezii. Rezultate : 
Dumitru Hărădău. —. Sever Mu- 
reșan 6—0, 7—5, 8—6 ; Ion Sân
tei — Mihai Tăbăraș 6—4, 6—0, 
6—2 ; Viorel Marcu — Viorel 
Sotiriu 6—3, 5—5, într. ; Toina 
Ovici — Traian Marcu 6—0.
4—6, 1—0, într. Ieri s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Toma Ovici — Viorel Marcu 
6—1, 6—0, 6—4 ; Traian Marcu 
— Ion Sântei 6—1, 6—2, 1—6, 
6—1 ; Dumitru Hărădău — Vio
rel Sotiriu 10—8, 6—1, 6—2 ;
Sever Mureșan — Mihai Tăbă
raș 4—6, 6—0, 6—3, 6—4. Astăzi, 
de la orele 14,30 sînt progra
mate meciurile Viorel Marcu — 
Dumitru Hărădău și Viorel So
tiriu — Mihai Tăbăraș, iar de 
la orele 15,30 vor avea foc-par- 
tidele Traian Marcu — Sever 
Mureșan și Toma Ovici — Ion 
Sântei.

Ion GAVRILESCU

I
i
I
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I
I
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flAțrUCT STEAUA - SELEC-DAiC-ntl ȚIONATA ARMATEI 
GRECEȘTI. Echipa Steaua pleacă — as- 
tăzi' — laAlena pentru a susține, dumi
nică seară, o întîlnire amicală cu Selec
ționata armatei țării gazdă. Fac depla
sarea, printre alții, Tarău, Oczelak, Cer- 
nat, Cîmpeanu, Savu, Pîrșu și Dumitru. 
Antrenor : Vasile Popescu. In luna sep- 
‘ ““ loc, la București, retu-tembrie va avea 
rul meciului.

LA „REGATA NOT-
TINGHAM- (Anglia), 

se desfășoare la finele 
va participa și echi-

CANOTAJ
programată să s 
acestei săptăminî, ._ ,_____ „„ T,
pajul de 24-1 al țării noastre, alcătuit 
din maeștrii emeriți ai sportului Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura și Gheorghe Gheor
ghiu. Schifișlii români, însoțiți de secre
tarul general al F.R.C.Y., Gheorghe Giur- 
câneanu, au părăsit țara în cursul dimi
neții de miercuri. ■

pom CINE VA promova
, ,N O1VIZIA A ? Intre

19 $1 21 iulie șe va disputa. Ia Ștrandul 
Tineretului din Capitalei, turneul de ca
lificare in divizia A, la care vor parti
cipe echipele C.F.R. Cluj, Industria Linii 
Timișoara și Marina Mangalia.

PAPICC CAMPIONATUL EURO- 
, . PEAN FEROVIAR. Echipa
feminina Rapid București, actuala deți
nătoare « titlului continental, a părăsit

ț.n TURNEUL MAEȘTRILOR. Con-
OMrs cursul organizat de secția de șah
a clubului ^Universitatea” din București 
a intrat în fazo decisivă. După șapte 
runde, Mihai Ghindă și-a consolidat se
rios poziția de lider - 51/2 (1) - și este 
foarte probabil să și-o mențină pînă la 
capot. Totuși, principalii săi urmăritori — 
S.- Grunberg 4’/2 și V. Stoica 4 (1) -
păstrează încă șanse în cursa pentru 
primul loc în clasamentul final, lată și 
pozițiile ocupate de ceilalți concurenți : 
Tr. Stanciu W. Ott 4, C. Botez 3'/2 (1), 
D. Wolf 3’/2» Fl. Stoenescu 2V2 (3), Ș. 
Teodorescu 21/2 (1), Elisabeta Polihronia- 
de 2, D. Bondoc 1 (1), M. Chiricuță 1 
punct. Demnă de remarcat este evoluția 
foarte tinărului candidat de maestru FI. 
Stoenescu, rămas pină acum neînvins, ca 
și liderul clasamentului.

t/z>| pi SELECȚIONATELE DE JU- 
VULtl NIORI Șl JUNIOARE ale Bucu- 
reștiului au evoluat la Varșovia în com
pania formațiilor similare ale capitalei 
Poloniei. Formația de fete a obținut vic
torii cu 3—0 în ambele partide susținute. 
Iar cea de băieți a ciștigat cu 3—1 și 
3-0, după ce cedase primul joc la limită: 
2-3 • REPREZENTATIVA FEMININA DE 
SENIOARE A ROMÂNIEI a luat parte la 
cea de a 11-a ediție a „Cupei primăve- 
rii“, organizată la Belgrad. Voleibalistele 
noastre au cucerit trofeul, ca urmare a 
victoriilor cu 3-0, obținute în fața echi
pelor Ungariei 51 Iugoslaviei,

Pentru prima dată în existența 
sa, clubul de la poalele Parîngu- 
lui (înființat în 1921) obține o 
performanță de răsunet : Cupa 
României poposește pentru (cel 
puțin) un an în Valea Jiului, 
după încercarea nereușită din fi
nele sezonului competițional 1971— 
1972, cînd aceeași formație a pier
dut cu 2—0 în fața Rapidului, 
data asta, succesul jucătorilor 
la Jiul este pe deplin meritat, 
ultimul act al întrecerii ei depă
șind net, mult mai ușor decît 
anticipă, un adversar la fel 
dornic de victorie. Și performanta 
este cu atit 
în cei 53 de 
a dispus de 
— ca Radu,
Szilaghi, Cricovan, Balogh, Turcuș, 
G. Farcaș, ' “
Marinescu, 
Marinescu, 
Romoșan.
Toth sau Florea 
ajungă pe podiumul de onoare al

am-

De, 
de 
în

se 
de

mai lăudabilă, cu cit 
ani de existentă, deși 
jucători de rezonantă 
Vîjdea, I’op, Nemeș,

Guță Tănase, Costieă 
Mircea Popescu, Diti 
Crisnic, Panait, Vasiu 

E. Farcaș, I’araschfva, 
n-a reușit să

unei competiții de o asemenea 
ploare, cum este Cupa României. 
Tocmai de aceea, prețiosul succes 
din acest sezon trebuie privit cu 
toată admirația. Cucerirea trofeu- 
ilui va rămîne 
de aur în istoria 
seamnă, totodată, 
viața sportivă din 
,nul din leagănele 
din tara noastră.

Cu toate declarațiile sale opti
miste privind aducerea „Cupei" la 
Petroșani, încă de la instalarea 
sa ca antrenor, cine ar fi putut 
da girul său total fostului jucă
tor al echipei Steaua dar si al

I
I

I
I

r

1. UNIV. CRAIOVA 34 23 5 6 61-26 5f
2. Steaua 34 20 9 5 58-29 «9
3, Rapid 34 19 6 9 59-35 44
4. F.C. Argeș 34 15 9 10 59-47 39
5. Dinamo 34 16 6 12 39-77 38
6. S.C. Bacău 34 17 4 13 53-48 38
7. U.T.A. 34 15 7 -.2 52—42 37
8. „Poli“ Timișoara 34 16 3 15 46-4£ 35
9. F.C. Constanța 34 13 8 13 52-56 34

10. „U“ Cluj 34 13 6 u 51-44 32
11. Steagul roșu 34 13 6 15 33-43 35
12. Sportul stud. 34 13 4 17 43—53 X
13. Petrolul 34 12 5 17 44-43 29
14. A.S.A. Tg. Mureș 34 13 3 18 46-5-9 2;
15. ..Poli” lași 34 10 6 18 34-13 M
16. C.S.M. 'Reșița 34 8 9 *7 26-54 25
17. Jiul 34 10 2 22 36-62 22
13. GF.R. Cluj 34 9 4 21 30-62 22

I

I
I
I
I
I
I
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I
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în divizia B
OLIMPIA SATU MARE
MINERUL ANINA 3-0 (2-0)

Miercuri s-a disputat la Satu Mare 
meciul dintre formația locală Olim
pia și Mjperul Anina, contînd pen
tru etapa, a 34-a a Diviziei B. Victo
ria a revenit echipei Olimpia cu sco
rul de 3—0, prin golurile marcate de 
Toth (min.. 4) și Naoni (min. 30. 19).
în' cursul nopții, fotbaliștii sătmă

reni au plecat în R.F. Germania, 
unde vor susține două partide. (St. 
VIDA. coresp.>

INTERNAȚIONALE 
LA BAIA MARE Șl BALȘ
MECIURI

Campioana
Boys Africans _ _________
iși începe turneul în țara noastră 
jucînd astăzi, la Balș cu echipa 
F.O.B. din localitate. Oaspeții vor 
juca, în continuare, la 30 iunie la 

', cu Răsăritul și la 3 iulie, 
|ina, cu formația Dinamo.
alt meci internațional se

Tanzaniei, 
din Dar Es

Young
Salaam,

Caracal, 
la Sluții

Un .... ____ ____________ „
dispută azi la Baia Mare unde di
vizionara B, Minerul, va întîlni Se
lecționata Armatei Siriene; sîmbă- 
tă, formația oaspe va evolua la 
Cluj în compania lui „U“.

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
VARA"

iulie Și 4 august 1974, sistem21, 28 
turneu simplu, fiecare echipă ju- 
cînd cu fiecare adversar o singură 
dată după programul care va fi 
publicat în „Programul Loto — 
Pronosport".

• Ciștigurile concursului Prono
sport din 23 iunie 1974. Categoria I; 
(13 rezultate) 8,80 variante a 4.857 
lei, categ. II-a; (12 rezultate) 212,70 
variante a 241 lei ; categ. a III-a 
(11 rezultate) 1.795,65 variante a 43 
lei.

ÎNCEPE „CUPA DE
• în perioada de întrerupere a 

campionatului național de fotbal 
pentru asigurarea concursurilor 
Pronosport, Federația Română de 
Fotbal în colaborare cu, Administra
ția de Stat Loto-Pronosport și co
misiile județene de fotbal organi
zează în fiecare an „Cupa de vară". 
Această interesantă competiție va 
fi organizată între 1 iulie și 4 au
gust pe 6 grupe a cîte 6 echipe.

Jocurile din această competiție 
se vor desfășura la datele de 7, 14,
CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT SUTLIMFNTAR

DIN 13—23 IUNIE 1974
CATEGORIA 1 : (13 rezultate) 1 variantă 10% a 50 000 lei 
CATEGORIA 2: (12 rezultate) 2,10 variante a 39.379 lei 
CATEGORIA 3: (11 rezultate) 28,35 variante a 
REPORT CATEGORIA 1: 18.913 lei 
Ciștigul de 50.000 lei jucat 30% de la categoria 1 a fost obtinut 

OMBOI.I IULIU din localitatea Cătălina jud. Covasna, iar ciștigul 
39.379 lei de la categoria 2 ; l-a obtinut GABOR LUDOVIC din 
Mureș.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRFS DIN
26 IUNIE 1974

FOKD GENERAL DE CIȘTIGURI; 1.133.581 lei din care 374 641 lei 
report.

EXTRAGEREA I: 27 3 6 35 12 36 
EXTRAGEREA a II-a : 15 5 20 7 39
Plata cîștigurilor se va face în București începînd din 4 iulie pînă 

la 26 august. în țară aproximativ din 8 iulie pină la 26 august 1971 
inclusiv, iar prin mandate poștale aproximativ din 10 iulie 1974.

A 7 ■ . i-

a 50 000 lei

4.375 lei

C.M.

de 
de 

Tg.

înscrisă cu litere 
clubului. Ea în- 

un impuls în 
Valea Jiului, u- 
acestei activități

Președintele clubului : ion 
Carpineț ; președintele secției 
de fotbal : Otto Abraham ; 
vicepreședinte : Mircea Paseri; 
membri : N. Simaschievici, A. 
Anghel, I. Birsan, I. Mischie. 
Antrenori : Traian ivănescu — 
principal și Cornel Cărare — 
secund. Medic : Aurei Mărită. 
Maseur : Sigismund Gran, Ad- 

ratorul bazei sportive : 
Mihai Codrii.

Lotul : L Gabriel (21 de ani) 
si G. Bologan (22) — portari: 
I. Nitu 22. G. Tonca (26), A. 
Stocker 
Mi nd rut 
Lib^rdi

Al.
P.

(32). A. Dodu (30). D. 
<20) — fundași; P.

(32) — căpitanul echi- 
Naghi (28). C. Stan 
Enacbe (22) — mijlo- 

. A Suciu (34). Gh. Muî- 
teseu rrr>. A. Roznai <22). M. 
StaieMță OS). Gh. Cotormani

— atacanțL 
Drumul sore trofeu : 2—1 cu

Partiznul Bariu : *—2 cu Pe
trolul Plc*e*ti ; 1—4 cu A.S.A.

Mures; 1—4 eu Chimia 
VGoea (semifinală); 4—2 

PoUarbniea Timișoara ;fi-

antreoom'-ji de astăzi 
Traian Ivănesn. ia debutul său 
profesional in Divizia A î -Meri
tul este in primai riad al jacă- 
torilor. Fiecare component al echi
pei s-a pregătit eu toată atenția 
pe ambele planuri : eampionat- 
cupă. N-am fi obtinut perfor
manța dacă n-am fi fost sprijiniți 
întotdeauna de conducerea clubu
lui. de toti oamenii din Valea Jiu
lui. Fiecare jucător a demonstrat 
atașamentul său față de culorile 
clubului ; in finală, cu toții au in
trat pe teren cu un singur gînd : 
să aducă trofeul acasă", ne declara 
el cu citeva zile în urmă.

Luni seara, delegația fotbaliș
tilor de la Jiul s-a înapoiat, trium
fătoare, la Petroșani. La intrarea 
în oraș, mii de oameni i-au 
intîmpinat pe jucători, sărbătorind 
evenimentul mult dorit : Cupa 
României, în premieră, în Valea 
Jiului.

Pentru performanta realizată, 
antrenorilor și fotbaliștilor de la 
Jiul sincere felicitări și mult suc
ces în dificilele confruntări ce îi 
așteaptă în Cupa cupelor.

Gheorghe NERTEA

Marți dup 
nul Dinamo 
zentativa no 
avut un jo 
putea indica 
că formația 
teptat de c 
Dacă mai i 
de ploaie 1 
parte a mec 
țelege mai l 
muncit mult 
nîndu-se ma 
cînd, evitînd 
au apelat l< 
în continuă 
decisive. R; 
poartă (20—! 
spațiul porti 
ale iugoslavi 
nere (9—1)

. cu siguranță 
portar iugos! 
firme superi 
tre. din rînd 
nat în mod 
dașilor centr 
valiul lui D 
bîndirea efit 
autorul celor 
priza secund: 
bele în urm 
teligente se

PI
Aproximați 

au urmărit. : 
stadionul Pe 
teresantă. cai 
diferenței de 
doarea cu c? 
au înțeles s 
să lupte nu 
nerea victori 
lizarea unui 
greabil. Tnvi’ 
ciei a dovei 
virtuți tehni’ 
adăugate un< 
viduale 
detentă) 
samblu.
autorizată w 
rea i^ofeuhii

M~erât a 
o -r -nă ps: 
brată. Fotbal 

va ocazii 
care in«i 
rrvn n

deo
51 1 
ne-<

cei 
în 
exactitate o 
ți— 1—0 pe 
ofensivă a si 
promptă, ins 
lozitate și ur 
de a doua r 
preiau comp! 
gol după gr 
Arditzogln. ci 
bată peste i 
în min. 64. ț 
unui sut bo* 
suprafeței d« 
în min. 75
Arditzogln — 
tor de pe ter 
acțiuni perso

REGULAMENTUL

toata

care: 
mili-

I

ART. 1. Transferarea jucătorilor de fot- 
bal de la o secție (club) la alta se 
efectuează în condițiile prevăzute în pre
zentul regulament, numai în următoarele 
perioade :

o) între 1—21 iulie — jucătorii de 
categoriile ;

b) între 1-15 ianuarie — jucătorii
— au fost încornorați în serviciul 

tar ;
- au satisfăcut serviciul militar;
— au fost admiși studenți în anul 

la cursurile de zi;
- au absolvit un institut de învâțămînt 

superior.
ART. 2. Transferarea jucătorilor tjje la 

o secție (club) la alta se poate face 
numai cu acordul scris al secției (clubu
lui) de la care se solicită transferarea.

ART, 3. Secțiile (cluburile) de Divizia 
A care participă la competițiile oficiale 
europene, precum și secțiile (cluburile) 
care se autofinanțeazâ, vor putea soli
cita transferarea a cel mult trei jucători 
de la secții (cluburi) de categorii infe
rioare, fără acordul acestor secții.

Cererile care privesc transferarea jucă
torilor în baza prevederilor acestui arti- 

F.R.
de 

da
de

torilor în baza prevederilor acestui 
col vor fi depuse și soluționate de 

‘ în raport 
în cauza în 
încheiat și 
internaționale la 
(Cupa campîoni- 
de cupa, Cupa

Fotbal pină la 10 iulie, 
locul ocupat de secțiile 
samentul campionatului 
importanța competiției 
care acestea participă 
lor, Cupo cîștigătorilor 
UEFA, Cupa Balcanica).

Secțiile (cluburile) cărora ii s-au res
pins cererile de transferate depuse in 
aceste condiții, vor putea reintroduce 
alte cereri pînă la data de 21 iulie.

ART. 4. Jucătorii de categorie inferi
oară, promovați în condițiile art. 3 
secții (cluburi) de Divizia A. nu pot 
retransferați timp de trei onî decît 
secțiile (cluburile) de la care provin.

la 
fi 
ia

ART. 5. Jucat 
legitimați la s 
A și B, care ai 
din jocurile ofu 
lor in timpul c 
cutive, campion 
minute în fiee 
transfera la ah 
cordul scris ol 
sînt legitimați, 
art. 1, alin. b. 
derare perioac 
accidentări cor< 
comunicate în

ART. 6. Jucat 
scris al secțiîk» 
legitimați. po 
alte secții (cîu 
participare la 
pionat și Cupa 
rioadă de inter 
astfel :

a) dupâ șase 
gitimări - juca 
secții (cluburi) 
In perioada de 
folosiți Io mec» 
terne amicale ;

b) după doi 
timări - juccto 
echipe de ace< 
oare acestora.

Jucătorii leg:! 
lor acestui a»l*< 
scris al secțiila 
provin, dobînde

ART. 7. Sol.c 
rioadă de interi 
se poate face 
văzute la ori. 1

ART. 8. De 
înferioorâ nu 
ort. 3 și 6 dec’

ART. 9. Sec: 
la compel Co 
solicita in pe c



BUN AL ECHIPEI NOASTRE
LCANIADA DE TINERET
reprezentativelor de tineret din Balcani a continuat 

ouă partide, ambele încheiate cu scoruri clare. Dar iată

I ROMANIA-IUGOSLAVIA 3-0 (1-0)
r.iază, pe stadio-

Capitală. repre- 
â de tineret n-a 
ișor așa cum ar 
ec scorul, pentru 
ersă a fost neaș- 

și de nervoasă, 
igăm și „repriza" 
:ială din prima 

i. atunci vom în
că „tricolorii" au 

tru izbîndă, impu
tes după pauză, 

’.ui" adversarului, 
" ioc mai variat, 

cu angajări 
șuturilor la 
care 15 pe

tcare, 
tul 
lint re
i-iă de cele trei 

raportul de cor- 
ocaziile, rezolvate 

: experimentatul
vin și ele să con- 
atea formației noas- 
răreia a impresio
nai siguranța fun- 

abilitatea și tra- 
-?orgescu și redo- 
ă’:i lui Năstase, 
<iă goluri din re
ni n. 59 și 65), am- 
nor deschideri in- 
ae de D. Geor

WELTMEISTERSCHAFT-UL DEVINE INTERESANT

0 ETAPA AGITATA IN GRUPELE FINALE
FAVORITELE COMPETIȚIEI

gcscu. Ultimul transformase, de 
altfel, în min. 42 penalty-ul acor
dat pentru un fault in careu, mai 
puțin clar decît ce! din min. 28, 
trecut cu vederea. Sub valoarea 
calităților demonstrate nu demult, 
Atodiresei și Porațchi. Partida a 
avut din nefericire un nedorit e- 
pilog. Cu trei minute înainte de 
final, Borota, Bocivarevici și Haj- 
nal au fost eliminați pentru ati
tudine nesportivă (lovirea adver
sarilor).

Arbitrul grec G. Armodoros, a- 
jutat la linie de M. Sarvan (Tur
cia) și T. Kalatî (Albania) a eon- 
dus cu greșeli.

ROMÂNIA : Jivan — Porațchi, 
SĂTMĂREANU II. G. SANDU. 
Hajnal — DUMITRIU IV. Bdloni 
— Atodiresei (min. 80 : M. Ră- 
ducanu), D. GEORGESCU. NĂS- 
TASE, Ion Ion (min. 76 : Crișan).

IUGOSLAVIA : Borota — Ko- 
vaeevici. HAGIABDICI II. Fflipo- 
vici. Bajramovici — Karadgici, Ml- 
roeevici (min. 63 : Nacici) — Ma- 
nevski (min. 65 : Sovici). Bociva
revici, MARTINOVICI. Pejoviei.

Mircea M. IONESCO

sti: GRECIA-TURCIA 4-0 (1-0)
V«1 de spectatori 

după-amiază. pe 
1 o întilnire in- 
clăcut — în ciuda 
- — pentru ar- 

- două formații 
apere șansele si 
--i pentru obți- 

și pentru rea- 
“tacol sportiv 
•re. echipa 
i plus si
• — ireabile 

tâti fizice
• (viteză,

Arbitrul M. Sajinovici (Iugosla- 
via), aiutat la tușă de N. Cnrsaru 
(Ploiești) și A. Munich (București) 
a condus foarte bine.

IN IPOSTAZE DIFERITE

GRECIA : Arvanitis — Govna- 
Pellios. FIROS. Iosifkiîs (min. 
Karovelas) — Tsamis,

— KOVSOVLAKIS. 
(min. 19 : IFANDIS),

ris.
82 :
BIS 
tis
nidis, ARDITZOGLU.

a-
Gre- 

unele 
care, 
indi- 
forță.

•un joc de an- 
—’-dă drept o 

■ - • i la euceri-

’ desfășurare, 
“moral echili-
■ își creează 

de gol, dar
adversarii lor. 
fructifică cu 
lui Drambis 

meia. Riposta
■ i turce este 
ă de perieu- 
șansă. în cea 

hicătorii greci 
• -a și înscriu

63 prin
sră de cap lo- 

Eric (2—0) ; 
>-»mbis, autorul 
- = la marginea 

(3—0) și 
i c -. nou prin 

zsai bun jucă- 
-i rapăț^l unei

un.

DRAM- 
Karavir 
Damia-

TURCIA : Eric — Sarikaya 
(min. 77 : Batmaz). Gokyasar. Yo- 
lacan, Kaciran — MUSTAFA. Te- 
rim (min. 54 : Atacan) — Verel. 
MUSTAFAOGLU, Cernii. Mesei.

Mihai IONESCU

CLASAMENTE

1. România
2. Bulgaria
3. Iugoslavia

Ultimul joc 
garia. vineri, 
nul Dinamo.

1.
2.
3.

Grecia 
Albania 
Turcia

Grupa A

în grupă : 
de la ora

(

1
1
2

1003-0
1003-2
0022-6

2
2
O

România — Bul-
17,30 pe stadia-

Grupa B

1
1
2

1 
a 
o

o 

t

O 4-0
O 1-1
I î-5

2
I
1

Vineri, la Clmpino, ultima 
grupă : Grecia — Albania.

partida dîn

DUSSELDORF, 26 (prin telefon).
Schema de program a făcut 

ea jocu! inaugural al secundei 
runde finale, disputat azi pe 
Rheinstadion, să opună două e- 
chipe dintre care, după părerea 
majorității specialiștilor, avea să 
se aleagă, în funcție de rezul
tat, una dintre finalistele cam
pionatului mondial. Meciul R.F.G. 
— Iugoslavia a dat cîștig de ca
uză echipei lui Schon, care se 
conturează astfel drept mare fa
vorită a grupei semifinale din 
care face parte. Și aceasta nu 
numai pentru că a luat un a- 
vantaj important asupra unui 
concurent redutabil (antrenorul 
vest-german declara înaintea 
partidei în ziarul „Die Zeit" că 
el consideră adversarul drept 
cel mai puternic din grupă), ci 
și pentru că echipa gazdă a 
prezentat un potențial de joc în 
netă creștere. Față de 
pierdut Ia Hamburg, în 
R.D.G., Schon a prezentat 
„li4 remaniat, înlocuind 4 oa
meni și aducînd o modificare 
tactică de substanță. „Am gre
șit pînă acum mizind prea mult 
pe atac — declara el în 
seldorffer Nachrichten' 
miercuri dimineața S— 
campionat, principalul 
îngrijești mai iutii de 
propriei porii". Ceea 
lui au și făcut, practicînd un ioc 
mai echilibrat, mai puțin hazar
dat decît pînă acum, cu o aoă- 
rare om Ia om pe care jucătorii

săi, grație excelentei condiții fi
zice pe care o au, au aplicat-o 
fără greșeală, avînd și un „li
bero". Beckenbauer, excepțional 
dirijor 
locul

al apărării. La mij- 
terenului, Overath a 

pregătit inteligent atacurile, no
ile aripi, Holzenbein și Herzog, 
asigurînd un plus de viteză și 
explozie. în acest fel nu le-a 
fost prea greu alb-negrilor să 
stea mereu Ia cîrma jocului și 
să realizeze un raport de 12—4 
al șuturilor periculoase Ia poar
tă, mai ales că adversarul a a-

Bajevicj care, de 
a fost trecut pe 
traj nici ca rezervă.

Prezent la masa presei, 
Ramsey aprecia după meci că e- 
chipa vest-germană începe abia 
acum să-și intre în forma care-i 
poate aduce titlul și remarca 
drept principala explicație a vic
toriei nete asupra Iugoslaviei, 
ritmul de joc mai ridicat al în
vingătorilor. Reputatul ziarist 
francez Fr. Thebaud găsea că Iu
goslavia a constituit o decepție 
în acest meci și se întreba ce 
rost au avut eforturile făcute în 
grupă, din moment ce azi ea a 
jucat atît de lent și dezorientat 
un meci-cheie care-i putea asi-

altfel, azi nu 
foaia de arbi-

Alf

gura un loc fruntaș ! în orice caz, 
cu excepția lui Oblak, în echipa 
Iugoslaviei nici un jucător n-a 
fost la nivelul cerut de întilnire, 
în timp ce învingătorii au avut în 
Beckenbauer, Overath, Breitner, 
Vogts și Holzenbein oameni în 
mare dispoziție de joc.

Pînă acum în afara oricăror 
discuții, arbitrajul a... reintrat 
într-o nedorită actualitate dato
rită faptului că brazilianul Mar
ques a condus foarte ezitant, re- 
actualizînd mai vechea problemă 
a lipsei de unitate între concep
țiile europene și sud-americane 
asupra arbitrajului.

Radu URZICEANU

meciul 
fața 

un

„Dus- 
de 

acest 
să te

i“ 
în 
e 

siguranța 
ce elevii

tă, mai ales că adversarul a 
vut și o zi slabă

Miljanici a ales o tactică 
aglomerare în apărare Și 
temporizare la mijlocul terenu
lui, iar în atac a contat doar pe 
Geaici și Popivoda, amîndoi însă 
sub orice așteptări, primul fi
ind înlocuit în final 
lipsei de randament, cel 
doilea neputînd face iată 
ciiilui numai cu calitățile 
de vitezist.

Partida n-a avut virtuți 
taculâre deosebite, pentru 
dacă gazdele au forțat mai 
reălizînd patru-cinci ocazii 
gol și o bară, iugoslavii 
complăcut într-un joc de 
teptare, cu economie de 
Marea carență a echipei 
Miljanici, evidentă și în partida 
cu Scoția, o constituie. duDă 
părerea noastră lipsa unui veri
tabil vîrf de atac, Surjak 
cînd prea retras, iar Karasi 
depășind nota modestă a
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CALEIDOSCOP C.M
• Pele afirmă : „Acesta este, pînă 

acum, cel mai sărac campionat mon
dial pe care l-am văzut vreodată. 
Fiecare nu se gîndește decît să sc 
apere*. Este o părere asemănătoare 
cu aceea a antrenorului yjdinici : 
„N-am văzut pînă în prezent 5 aici, 
nici o echipă care să joace cu două 
aripi". In pofida lipseiș de forma * , 
Braziliei. Pele o instalează, ' totuși, 
printre favorite, alături de R.F. Gar- 
mania și Olanda.

• Intr-o maternitate din Lueden
scheid, tinerele mame au cerut. între 
două alăptări, ca meciurile, chiar și 
acelea care se desfășoară în noctur
nă, să fie televizate într-una din să
lile mai mari ale spitalului. Această 
dorință a lor a necesitat Instalarea a 
tî aparate de televiziune.

• Poliția din Roma a anunțat că 
furturile de mașini s-au diminuat 
considerabil în timpul transmisiilor 
televizate de la C.M. Pentru unul 
dintre ziarele care apar la Roma, n- 
eeastă situație are o singură expli
cație ; .Hoții sînt, de asemenea, a- 
maiori de fotbal !“

• Cunoscuta revistă „Bluebell 
Girts" din Munchen a invitat cele 
dotsă echipe finaliste ale Weltmei- 
stersehaft-uius să petreacă o plăcută

în-seară la „Lido“. După meci; se 
relege...

O Gluma actuală în R.F. Germania1, 
după înfrîngerea suferită de dl ev ii 
lui Schon in fața R.D.G.-u!ui, constă 
în a intra într-o cafenea șl a cere cu 
voce tare un .pahar de „sparwasser", 
cel care a lpscris golul victoriei în 
eus-numita. partidă. Traducerea lite
rară a lui „Sparwasser" este... ana 
de rezervă.

• tnfrfngerea squadrei azzurra si 
eliminarea ei din prima rundă finală 
a Weltmeistersehaft-ului a stîrnit un 
val de mînje la Roma. Pe Via Car- 
basso. locuitori, neliniștiți, au che
mat politia, auzind o puternică ex
plozie in stradă. Abia după aceea 
au putut să afle că o femeie, ener
vată la culme la cel de-al doilea gol 
Înscris de Polonia, își aruncase tele
vizorul pe fereastră. Tot la Roma, 
mai, multe sute de „tifossi” au dat 
foc steagurilor pe care le pregătiseră 
pentru a sărbători calificarea echipei 
naționale. Mulți alții au agățat ta 
balcoanele lor drapele ornate cu 
bariflerolă neagră. Un tînăr în virală 
de Șl de-arii, Franco Pera, după în- 
fringerea Italiei a dat buzna în toa
leta unei cafenele pentru a-și tăia 
venele de la mină. A fost transpor
tat,; rapid, la spital.
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TRANSFERARE A JUCĂTORILOR OE FOTBAL
(peste 21 ani) 
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< transferul

unui număr maxim de trei jucător? ju
niori (16—18 ani) de la secții de Divizia 
C, precum și de la echipe de categoric 
inferioare acestora, din cadrul aceluiași 
județ (municipiu), fără acordul scris al 
secției (clubului).

Pentru echipele din Municipiu! Bucu
rești, soluționarea cererilor de transfer se 
va face de F.R.F, conform prevederilor 
art. 3 al. 2 și 3.

Jucătorii transferați în baza- prevede
rilor acestui articol se retransferă la sec
țiile (cluburile) de ia care provin. h* 
cazul cînd, la terminarea perioadei de 
juniorat, nu sînt reținuți în continuare 
în lotul divizionar.

ART. 10. Secțiile (cluburile), cu eon- 
simțămîntul scris al jucătorilor în cauza, 
pot ceda jucători altor secții (cluburi) 
pe timp limitat, în cadru! perioadei de 
transfer prevăzută la ort. 1, după; care 
jucătorii cedați temporar revin de drept 
la secțiile (cluburile) de ta care au fâs* 
transferați.

Transferarea pe termen limitat, eu men
țiunea expresă a perioadei respective* se 
operează în carnetul de legitimare ol 
jucătorilor în cauză.

Pe durata transferării limitate, jucătorii 
nu pot fi transferați la alte secții (clu
buri) fără acordul scris al secției (clu
bului) care a acordat transferul limitat.

ART. 11. Jucătorii din echipele divizio
nare care retrogradează, nu pot 
transferați în următorul an competițional 
decît cu acordul scris ai secției (clubu
lui)!? la care sînt legitimați.

ART. 12. Aprobarea transferului și în
deplinirea formalităților cerute de acesta 
sînt de competența exclusivă a F.R.F, 
(pentru toți jucătorii care solicită trans
ferarea la una din secțiile (cluburile) de 
divizia A, B si C) și o comisiilor jude
țene de fotbo! (pentru jucătorii din cele
lalte categorii).

ABT. tj. F.R.F. va retrage, total sau 
parțial. dreptul de a beneficia de pre
vederile prezentului regulament, secțiilor 
și jucătorilor care s-au făcut vi nova ti de 
desconsiderarea competiției, au facilita» 
prin lipsă de interes vicierea rezultatelor^ 
©rî comis alte abateri grave de la 
regulamentul de organizare a activității 
fotbalistice.

ART- 14. Jucătorii au dreptul, în timpul 
activității competiționale (după trecerea 
Ba seniori), la ce! mult trei transferări. 
FJLF. poate aproba în mod excepțional 
transferarea pentru a patra oară unor 
jucători în cazuri temeinic justificate.

Se exceptează transferările efectuate 
ca uFmare a satisfacerii stagiului militar, 
intrarea tn institute de învățămînt supe
rior, repartizarea după absolvire a învă- 
țamîntuhic superior, precum și a cazuri
lor de promovare.

ART. Î5. (a vederea asigurării unei 
participări corespunzătoare a echipelor 
de efrub care ne vor reprezenta in com
petițiile europene, F.R. Fotbal poate a- 
cortfa prioritate acestor formații în scopul 
Bfitâriri» kn cer jucători divizionari 
et* obținut acordul scris al 
(secțiilor). Aceste situații vor 
pînâ fa 31 iulie.

ART. 1». Actele necesare 
tjrar-sfenduî sînt următoarele :

o) cererea de transfer tip F.R.F. a ju- 
catorulut, valabilă pentru anul în care 
se softettS transferul ;

b) acardruK scris tip F.R.F., valabil pen
tru onut >n care acesta se eliberează, al 
secției (clubului) la care jucătorul este 
legitimat ;

c) cornetul de leqitimare al jucătoru
lui sat» cererea pentru duplicat;

d) eonsîmțâmîntul scris al părinților 
ftutoriîor) pentru jucătorii juniori și 

cop»» :
®) fișa personală aflată în evidența

core 
cluburilor 

fi rezolvate

efectuării

comisiei județene, dacă se solicită trans 
ferul la o secție din alt județ ;

f) chitanța de depunere a taxei de 
transfer de către secția (clubul) care a 
solicitat transferarea.

Cererile de transferare neînsoțite de 
toate actele menționate mai sus, nu vor 
fi înregistrate de F.R, Fotbal sau la co
misiile județene de fotbal, ele se vor 
returna imediat secțiilor în cauză, dacă 
au fost expediate prin poștă.

Fac excepție cererile de transferare ne
însoțite de acordul scris al secției (clu
bului) de la care se solicită transfera
rea, dacă acestea se încadrează în pre
vederile art. 3 și 6 din prezentul regu
lament.

ART. 17. Secțiile (cluburile) care au 
depus cereri pentru transferarea unor 
jucători, pot retrage actele de transfer, 
dacă, pînă la 21 iulie, prezintă în* acest 
sens acordul scris al jucătorului șî al 
secției (clubului) unde se reîntoarce.

ART. 18. Secțiile (cluburile) care dau 
mai multe acorduri de transfer aceluiași 
jucător se sancționează cu interzicerea 
de a beneficia de transfer de jucători 
timp de un an (pînă la 1 august al 
anului următor).

Jucătorii care semnează două sau mai 
multe cereri de transfer, independent de 
modul de soluționare al acestora, vor 
fi sancționați cu suspendarea 
august ol anului următor.

ART. 19. Comisiile județene 
în termen de 30 de zile de la 
perioadei de transferare, vor 
F.R. “ * ‘ 
tuqte.

ART. 20. Efectuarea transferărilor în 
afara perioadelor și fără respectarea 
formelor prevăzute în prezentul regula
ment. otraqe după sine anularea aces
tora si sancț:or>area persoanelor vinovate.

FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL

de fotbal, 
încheierea 
comunica 

Fotbal numărul transferărilor efec-

PARTIDELE DE IERI
fumo, Sa, Wolff, Telch, Heredia, 
Balbuena. Yazalde, Ayala, Squeo, 
Houseman.

R.F. GERMANIA - IUGOSLAVIA
2-0 (1-0)

DtJSSELDORF. Așteptată 
mult interes, partida s-a redus, de 
fapt, la un recital al echipei gaz
dă și s-a încheiat cu meritate vic
torie a formației antrenată de 
Helmut Schon. Dupâ ce Bonhof 
trimite balonul în bară (min. .24), 
scorul, ca și în partida cu Chile, 
11 deschide fundașul BREITNER, 
tn min. 39. El primește balonul 
de la Beckenbauer, driblează 
adversar și șutează prin surprin
dere de la 30 m.
schițat nici un gest. Al doilea gol 
„a căzut" spre finalul partidei, în 
min. 82, și a fost opera lui 
MtlLLER.

R. F. GERMANIA : Maler - 
Vogts, Schwarzenbek. Beckenbauer, 
Breitner, Bonhof, Wimmer (min 
73 : Honess), Holzenbein (min. 78 : 
Flohe), Overath, Miiller, Herzog.

IUGOSLAVIA: Măriei — Buljan, 
Muzinici, Katelinski, Hagiabdiei I, 
Oblak (min. 84 ; Petkovici). Aci- 
movici, Popivoda, Surjak. Karasi, 
Geaici (min. 84 : Jerkovici).

cu

un
Măriei, nu a

OLANDA - ARGENTINA
4-0 (2-0)

GELSENKIRCHEN. Un festival 
al golurilor lui CRUYFF, care a 
deschis și a „închis" scorul. Pri
mul (min. 11), după ce a driblat 
și pe portarul Carnevali, cel de al 
doilea (min. 25), șut: de la 20 .m, 
ultimul în min. 89. între timp, 
REP marcase și el în min. 72. 
Meci jucat pe ploaie, situație , cu 
care argentinienii . nu s-au acomo
dat.

OLANDA : Jongbloed — Suur- 
bier, Haan, Rijsberger, Krol, Jan
sen, Neeskens, van Hanegem, Rep, 
Cruyff, Rensenbrink.

ARGENTINA : Carnevali — Per-

POLONIA - SUEDIA
1-0 (1-0)

STUTTGART. Prima repriză este 
echilibrată.
dominare a 
polonez Gut 
tr-un culoar
Gadocha și acesta prelungește lui 
LATO care înscrie (min. 43) uni
cul gol al meciului. După pauză 
polonezii pun accent pe defensivă 
și în min. 65 Tomaszewski apără 
un penalty executat de Tapper.

POLONIA : Tomaszewski — Gut, 
Szymanowski, Gorgon. Zmuda, 
Kasperczak, Deyna, Maszczyk, Lato, 
Szarmach, Gadocha.

SUEDIA : Hellstrom — Anders
son, Karlson, Nordqvist, Grip, 
Bo Larsson, Torstensson, Grahn, 
Tapper, Edstrom, Sandberg.

într-un moment de 
suedezilor, fundașul 

„urcă* in atac prin- 
liber, pasează lui

BRAZILIA - R.D. GERMANA
1-0 (0-0)

HANOVRA. Meci care a eviden
țiat modul diferit în care înțeleg 
fotbalul europenii și sud-america- 
nii : de o parte jocul în forță și 
apărarea om la om, de cealaltă 
tehnica dusă pînă la rafinament 
și, din nou, excepționalele execu
ții ale loviturilor libere. La o ast
fel de situație, RIVELINO... păcă
lește „zidul" fotbaliștilor din R.D.G. 
și înscrie golul victoriei (min. 62). 
Prima repriză a partidei s-a dis
putat pe ploaie.

BRAZILIA : Leao — Ze Maria, 
Pereira, Marinho I, Marinho II. P. 
Cesar I. Rivelino, Dirceu, Valdo- 
miro, Jairzinho, P. Cesar II.

R.D.G. : Croy — Kische, Bransch, 
Weise, Waetzlich, Kurbjuweit, Ha
mann, Lauck, Sparwasser, Streich, 
Hoffmann.

MONARHUL-SOLDAT
Despre Cruyff se spune că este un Pele al anului 1974. Afir

mația ni se pare ușor eronată, deoarece Cruyff descinde mai 
curînd din Di Stefano.
Dacă Pele a fost .considerat un... monarh de drept divin. Di 

Stefano a fost, pentru cei mai mulți, un truditor care a împins isto
ria fotbalului așa cum Zatopek a impins istoria atletismului. Astăzi, 
Cruyff joacă în stilul lui Di Stefano, adăugind proverbialei poliva
lențe a argentinianului-spaniol, un plus de viteză și, dacă vreți, un 
plus de modestie, el nelăsînd nici o clipă impresia că este patronul 
echipei sale, deși exercită acest rol în cel mai înalt grad.

Gruyff este de fapt marea lecție a acestui campionat. Multe dintre 
vedetele campionatului de astăzi au un joc crepuscular, invocînd 
oboseala finalului de sezon. în această situație se află și Becken
bauer, și Gerd Miiller, și Riva, și Rocha și mulți alții. Cruyff, în 
schimb, deși are o uzură cu nimic mai prejos, după ce a preluat 
Barcelona pe locul 10 și a urcat-o cu opt puncte peste a doua cla
sată în campionatul Spaniei, joacă cu o poftă de adolscent. El nu se 
limitează să izbească în apărările adverse sau să țîșnească pe aripi. 
El bate cornere, aruncă de la margine, organizează zidul apărării, 
potrivește mingea lui Neeskens, imploră grația arbitrului față de un 
coechipier mai nervos, aleargă pe pista de atletism pentru a aduce, 
mai repede, mingile întirziate — intr-un cuvînt, joacă „fotbalul-to- 
tal“, adică fotbalul copilăriei noastre, a tuturor, fără a-și cruța ge
nunchii.

Lecția lui Cruyff deschide de fapt noua etapă a fotbalului mon
dial. Johann Cruyff, cel care a executat pe Internazionale,_la Rotter
dam, cu două goluri de. solist, n-a marcat deocamdată nici un 
gol, dar zîmbetul care șe poate vedea pe chipul lui, ori de cite ori 
coechipierii marchează, sugerează, de fapt, efortul de gîndire al 
campionului pentru a depăși stadiul actual al fotbalului, un stadiu 
încremenit oarecum prin exemplul squadrei azzurra care a trăit 
timp de patru ani iluzia că betonul său dublat de contraatac va 
putea să repete campania mexicană.

Astăzi, acest campionat mondial, uneori criticat pentru lipsurile 
sale estetice, dar poate tocmai pentru aceasta mult mai plin de 
semnificații, elimină din fotbalul de mare clasă pe jucătorul inca
pabil să facă față ambelor momente ale jocului. Vremea jucători
lor doar strălucitori, care rezolvă doar două sau trei momente de-a 
lungul a 90 de minute, s-a dus. O certifică Johann Cruyff, monar- 
hul-soldat, și o parafează bătrînul Di Stefano.

Lecția de pînă acum a Weltmeisterschaft-ului se adresează di
rect și fotbalului nostru. Cit timp echipele noastre vor accepta ca 
principiu prezența unor jucători doar talentați, discuțiile despre 
calificare se vor înscrie doar în zona unor speranțe fără acoperire. 
E adevărat că echipa României a trăit un timp și cu handicapul 
a doi-trei jucători doar strălucitori, dar, astăzi, mai mult ca - ofi- 
cînd aritmetica simplă a efortului total este premisa pe care se 
poate grefa momentul de strălucire. , .

La ora cînd scriu, aceste rînduri. meciul lui Johann Cruyff cu 
Argentina nu s-a terminat. Dar rezultatul nu are o importanță ^ 
prea mare. loan CHIRILA
Dusseldorf. 26 iunie
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BALCANIADA DE BOX

partere 
întrecerile de 
acestea, trei 
tării noastre 
— au reușit 
rajul greu al

din tre
— spr 
să treacă 
acestor

CAMPIONII 
EUROPENI

V. Takefna-
cat. 52 kg 
(Bulgaria) : 
Jelev (Bul-

Cat 48 kg — 
kov (U.R.S.S) ;
— O. Nikolov 
cat. 57 kg — P. 
garia) ; cat. 62 kg — D. Je-
kov (Bulgaria) : cat 68 kg
— M. Ibrahimov (U.R.S.S.) : 
cat. 74 kg —
(U.kS.S.) ; cat 82 kg — 
Novojilov
90 kg — 
(U.R.SS.) ;
H. Buttner 
+ 100 kg 
(U.R.S.S.).

it. Așuraliev
“ ‘ V, 

(U.R.S.S.) : cat.
L. Tedlașvili 

cat. 100 kg — 
(R.D.G.) ; cat.

AndievS.

și, deci, asigu-
Petrc Coman

jungind in finale 
rindu-și medalii : 
(cat. 62 kg), I.adislau Simon (cat 
+ 100 kg) și Vasile Iorga (cat. 82 
kg). Alți luptători români au o- 
cupat locuri fruntașe, âducîndu și 
contribuția ca țara noastră să se 
situeze pe locul al III-lea în cla
samentul neoficial pe națiuni. Ion 
Arapu (cat. 52 kg). Gheorșhe Do- 
brăne! (cat. 57 kg). Ion Dumitru 
(cat. 90 kg) și Enache Panaite 
(cat. 100 kg) au terminat com ne

ua zile ale 
extrem de 
ce l-a in- 

1 A. Kelly, 
irsar ruti- 
, medaliat 

de anul trecut, 
la egalitate. P. Co- 
t marți dimineața 

D. Jekov. în fața că
it la puncte. După- 

luptătorul român a 
excelentă performantă 
1 la puncte pe G. Ga- 

runov fU.R.Ș.Ș.), Spotțivțll sovie
tic. in urma acestui eșec, a fost 
eliminat Seara tirziu. Coman l-a 
surelasat De polonezul Z. Sto- 
larski, care ă primit avertismen
tul 
cu 
în 
un ,____ ___  _____
aqesț tur .el, A luptat cu P. Ger- 
mter (R.țJ.G.ji > ftiedaliat la cam
pionatele mondiale și europene. 
Firesc. Simon a fost sfătuit să a- 
bp,țdefce qofiffuntarea eu prudentă 
pentru a nu-i permite adversaru
lui să ia avantaj. Astfel, în re
priza secundă ' ei au fost desca
lificați, , . . .

în gala finalelor, primul dintre 
sportivii noștri care a intrat pe 
salteaua de concurs a fost L. Si
mon in „meciul cu E. Banm (R.F.G.). 
La înccpplul partidei Simon a 
fost condus cu un punct. în conti
nuare însă, el a avut inițiativa 
reușind., la capătul unor eforturi 
epuizante, să iasă învingător la 
puncte (7—6). L-a urmat P. Co- 
nian, ,ln duel decisiv pentru me
dalia de argint cu francezul T,

Toulotte. Doar primul nttid" a fost 
ub semnul echilibrului, în cele- 

!te două luptătorul român n-a 
»at adversarului nici o speranță, 

finalîzînd una după alta nu mai 
puțin de 8 fixări, obținînd un 
succes categoric la puncte și cu
cerind, totodată, medalia de ar
gint. Așteptat cu legitim interes, 
meciul lui V. Iorga cu V. Novo- 
jilov (U.R.S.S.) s-a încheiat

Învingători în serie.
PUGIUȘTII ROMÂNI

LIA MANOLIU ALEASA 
ÎN COMITETUL DIRECTOR

AL ADUNĂRII GENERALE
A C.N.O. EUROPENE

PARIS, 26 (Agerpres). — Cu pri
lejul reuniunii de la Paris a Co
mitetelor naționale olimpice euro
pene. Adunarea generală a reales 
ca președinte pe Jean de Beaumont 
(Franța), vicepreședinte al C.IO. 
In comitetul director al Adunării 
generale a C.N.O. europene a fost 
aleasă ca membră Lta Manolîii, 
vicepreședinte al Comitetului O- 
limpic Român.

TURNEUL DE TENIS
DE LA WIMBLEDON

LONDRA 28 (Agcrpres) — Turneul 
Internațional de tenis de la Wimble
don a programat primele partide din 
cadrul probei de dubiu bărbați. Cu
plul Ilie Nâstase (România) — Jlmmv 
Connors (S.U.A.) a învins cu 6—3, 
6—I. 8—8 perechea Ananad și Vijay 
Amritraj (India). Alte rezultate : 
Ashe, Tanner (S.U.A.) — Crealy
(Australia). O. Parun (Noua Zeclan- . 
dă) 6—2, 6—3, 0—4 ; Smitli, LUtst
(S.U.A.) — Borg. Bengston (Suedia)
5— 7. 6—4. 6—1. 6—4.

In turul doi al probei de simolu 
bărbați, cehoslovacul Jan Kodes l a 
eliminat în patru seturi : 3—6. 7—5,
fi—3. 6—4 pe suedezul t,eii Johansson, 
americanul Tom Gorman a dispus 
cu 6—3, 7—9. 8—8, 6—3 de sud-africa- 
nul Jonn Yullt, iar englezul Buster 
Mottram l-a întrecut cu 6—2, 9—8,
9—7 pe Charlie Pasarell (S.U.A.). Ilie 
Năstase a dispus de Gottfried (S.U.A.) 
cu 6—3, 6—2, 9—8.

Rezultate înregistrate In proba de 
simplu femei (turul I) : Torry Fretz ; 
(S.U.A., — Judit Dibar-Gohn (Româ
nia) 2—6. 6—1, 6—2 ; Melville (Aus
tralia) — Stove (Olandă) 4—6, 6—4,
6— 4 ; Bonicelli (Uruguay) — Neuma. 
nova (Cehoslovacia) 6—3. 6—4 ; Gour- 
lay (Australia) — Michel (S.U.A.) 6—4,
7— 5 : Goolagong (Australia) — SCha-
ar (Olanda) 6—1, 6—1 ; King (S.U.A ) 
— May (S.U.A.) 6—1. s—i ; casals
(S.U.A.) — Mooirc (Anglia) 6—2, 6—1.

descalificării cînd era condus 
7—1, . Greul I*. Simon a intrat 
cel dc-al III-lea tur fără nici 
punct de penalizare. Dat. în

VASILE IORGA

victoria prin tuș, in ultimul 
hut. a luptătorului sovietic și 
■fel sportivului nostru i-a revenit 
medalia de bronz. în sfîrșit, L 
Simon l-a întilnit in ultima con
fruntare pe campionul mondial al 
greilor, S. Andiev (U.R.S.S). . Re* 
«imtindu-se vizibil după partida 
pe care o susținuse cu puține 
minute înainte, el n-a putut să 
reziste atacurilor declanșate de 
Andiev. fiind întrecut prin tuș, 
dar cucerind, totuși, medalia de 
argint-

Mihoi THANCA

S-au încheiat întrecerile de tir ale Balcaniadei

TRĂGĂTORII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
W PROBELE Dl PISTOL

DOMINA COMPETIȚIA

Ieri ia prinz. s-au încheiat pe po
ligonul 410 București fntoece-
rile s+WrCun a Balcaniadei la tir. 
In ultimele două zile, repeezentantu 
noștri au cucerit titlurile la toate 
cete trei probe de ptsto? : la viteza
— Vttgil Atanasiu. la aer comprimat
— Alexandre Gebed ți ia calibra 
«nare *~ Dan toga. La două dintre 
aceste probe, viteză și caUbru mare, 
pe echipe au oîștigat formațiile țării 
noastre. La pistol viteză, punctajul 
stabilit de echipa României — 2K1 p
— constituie un nou record balcanic 
(v.r. 23W p). întrecerile ta pușcă 
(armă liberă calibru redus 3x40 1 și 
armă standard 3x20 I) au fost domi
nate de țintașli iugoslavi și de cei 
bulgari. Spdrtlvfi noștri au evoluat 
slab ta aceste probe, nereușind să 
obțină declt o medalie de argint și 
două de pronz prin P. Sarwioc (locul 
II ta armă 3x40 și locul HI la stan
dard) și Melania Petrescu (locul Ut 
la armă standard).

Lâ actnhla ediție a Balcaniadei tră- 
SMoții .români au obținut 9 titluri, 
iugoslavi 10. bulgarii 6 și grecii L

Iată rezultatei^ tehnice ale probelor 
. de marți și mtereurt : pistol viteza 

seniori «o t : i. V. Atanasiu (R> 596 
p (298—»8), 2. $t. Marin (fi) 393 p 
(296—SB7), 3. C. IOn (R) 591 p
(295—295). 4. D. Iuga (R) 591 p, 5. 
V. Petkov (B) 591 p. 6. Al. Gered 
(R) 588 p: pe echipe: 1. România 
2361 p — nou record balcanic^ 2. Bul
garia «331 p, 3. Grecia 2289 p; pistol 
cu arc. comprimat 40 „diabolouri" : t. 
Al. Gered (R). 383 p, 2. D. Denev (B) 

. 382,p, 3. P. Bojic (I) 380 p, 4. I. Man- 
tlov (fii 330, p, 5. D. Iuga (B) 379 p, 
6. D. Kotronis (G) 377 p; pe echipe : 
I. Bulgaria 1512 p, 2. Grecia I486 p, 
3. iugoslavia 1479 p; armă liberă 

. 3x40 f: 1. S. Pejovic (I) 1148 p (pe 
poziții : M7. 308, 38.3), 2, P, Sandor 
(R) 11« (393. 362, 391), 3. B. Vergov 
(B). 1145 p (395. 368, 332), 4. Z. MBu- 
tinovie (I) 1140 p, 5. M. Sipek (I) 
1139 p. 6. Gh. Vasilftscu (R) 1138 pt 
pe eehtpe : 1, Iugoslavia 4553 p, 2. 
România 4525 p, 3. Bulgaria 4520 p. 
fie primele locuri pe poziții — Cla
sament . neoficial : 40 f genunchi : P. 
SaudOr (R) 391 p — pe echipe ttomâ-

nia 1326 p; 46 t picioare : M. Sipek 
(11 368 p — iugoslavia 1460 p; 40 t 
genunchi : S. Pejosic <t) 391 p — 
Bulgaria 1371 p. Pistol calibru mare 
6» r seniori : 1. B. Iuga (K| 587 (ta 
precizie 289 — la viteză 298). 2. L. 
Gitișcă (R) 583 (291—2»)). 3. M Roșea 
(R) 531 p (283—296). 4. E. Akjn (T) 
59S p. 3. I. Gotten <T) STS p. «. G. 
Papegeorgopoulos (Gi 513 p: pe
echipe : 1. România 2321 p, 2. Grecia 
237fl p. 3. Turcia 2263 p: armă stan
dard 3xț» f semnare : 1. Atika Felova 
(B) 573 p. 3. Noftka Șatarova (B) 
561 p. 3. Melania Petrescu (R) 5*1 p; 
pe echipe ; 2. Bulgaria 1*99 P. 3. Iu
goslavia 1677 p. 3. România 1663 p: 
seniori : 4. Z. Pejovic (I) 57S p, 2. Z. 
Milutlnovic (I) 575 p. 3. P. Sandir 
(R) 572 p: Pe echipe : 1. Iugoslavia 
22*2 p, 2. România 22*3 p. 3. Grecia 
21*6 p; Juniori • 2. P. KnriHe tl) 562 
p. 2. Z. Bazic ți) 960 p. 3. D. Sucak 
(I) 386 p: pe echipe : E iugoslavia 
isi* p. 2. Bulgaria Issi p. 3. Rotnănia 
l«S p.

Toma RĂB$AN

CONSTANȚA 26 (prin telefon), 
începînd de marți seara. Sala spor
turilor din localitate găzduiește im
portantul turneu pugilistic al Bal
caniadei. Evenimentul ocupă, bine
înțeles. capul de afiș al preocupă- - 
rilor sportive din oraș, deoarece, se 
știe, constănțenii sînt mari amatori 
de spectacole pugilistice. Așa se și 
explică faptul că la prima reuniu
ne disputată marți, deși în program 
nu a figurat decît un singur pugi
list român, peste 3000 de spectatori 
au umplut tribunele din jurul rin
gului.

Forurile sportive constănțene au 
făcut toate eforturile și aii reușit 
să organizeze o frumoasă deschide
re festivă competiției la care par
ticipă pugiliști din Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și RomAnia. 
După defilarea sportivilor și into
narea tomului - -
tre, tovarășul 
vicepreședinte 
stanța, a urat 
lor bun venit _  __ „ _
ralul românesc și mult succes în 
întrecerea sportivă.

Gala a debutat eu meciurile , bo
xerilor de categorie ..semimuScid', 
Zdravko Pala (Iugoslavia) — Baha- 
din Osler (Turcia) și Petre Ganga j- 
Stefan Asenov (Bulgaria). Prinja 
partidă, de factură destul de mo
destă, s-a desfășurat în nota de 
dominare a sportivului Pala diii Iu
goslavia. Mult mai mobil și măi 
precis în acțiuni, el a lovit totdea
una primul, învingîndti-1 detașat la 
puncte pe Bahadin Osler, spre dez
amăgirea celor zece ziariști turci 
pre2enți lă Constanța pentru a-.și 
urmări compatrioții. Incomparabil 
mai spectaculoasă a fost întrecerea 
dintre Petre Ganca și bulgarul. Sti- 
fan Asenov. Așa cum ne-a obișnuit 
de mai multi ani, Ganca a boxat și 
de această dată sigur pe el, folo
sind șCu mare eficacitate directele 
de stînga, aceasta in Ciuda faptului 
că Asenov avea avantajul alonjei. 
Superioritatea românului s-a con
turat Încă din prima repriză. Gandfi 
l-a (fepășit pe Asenov și în lupta 
de aprdape punctînd cu Serii de 
croșce la corp și la față. Decizia Ia 
puncte a revenit pugilistului roman 
cu 4y-l, (doar arbitrul bulgar Ivan 
Nikoiov a considerat altfel!).

Marea surpriză a primei reuniuni 
au fumizat-o pugiliștii greci, Care 
au obținut două neașteptate victo
rii. S. Andrias l-a învins la puncte 
pe R. Mile (Iugoslavia) în limitele 
categoriei muscă, iar „cocmmj“ 4. 
Puliaras pe K. Sononur (Turcia). 
Iată și celelalte rezultate înregis
trate in gala de marți. Cat. pană : 
Z. Ivanovici (Iugoslavia) b.p. M. 
Kumova (Turcia) ; cat. semiușoAră: 
St. Vahanov (Bulgaria) b.ab. 2 II. 
Kakuris (Grecia) ; cat. ușoară '. J. 
Stefanov (Bulgaria) b.p. S. Giura 
(Iugoslavia) ; cat. semimijlocie : M. 
Beneș (Iugoslavia) b.ab. 1. M. Ta
tar (Turcia).

Miercuri seara, au avut loc pri-
La că

de stat al țării noaț- 
Dumitru Ivan, prim

al C.J.E.F.S, Con- 
tutu ror pârtieipânți- 
în Orașul de pe litp-

(

-r

r>.

OLIMPIADA DE ȘAH

ÎNAINTEA FINIȘULUI...
Echipa României a avui o evolu

ție mai bună în rundele 10 și 11 ale 
/ Olimpiadei de șah. Ea a în vina Fin

landa cu 2V2-—iy2 (Pusiaitien —
Gheorglriu Va, Clocâltea — Rautoneti 
1—0, fturme — Ghițescu 0—1, Pav
lov — Lenalainen 0—1) și a termi
nat la egalitate. 2—2. cu Bulgaria, 
după patru remize (Gheorghiu — 
Radulov, Pîdevski — Ghițescu, 
Ghizdavu —• Tringov, Kirov — Pav
lov). Alte rezultate : RUNDA A
10-a : Ungaria — U.R.S.S. 2—2 (pa
tru remize. în 45 de minute !), Spa
nia — Suedia 2—2, Filipino — Ar
gentina 2—2, Iugoslavia — Olanda 
2V2—l1/» Ț. Galilor — R.F.G. 1—3,

Cehoslovacia — Anglia 3—t. Bulga
ria — S.U.A. 21,-—iVz ț RUNDA A 
11-A-: Anglia — Ungaria
S.U.A. — Spania 2—1 (1), Suedia — 
Filipine 3—1, Argentina — Iugosla
via V2—31,:, Olanda — T. Galilor
4—0. R.F.G. — Cehoslovacia 
U.R.S.S — Finlanda 4—0.

Ct.ASAMF.NTUr. ; 1. U.R.S.S. 
î. rugoslavia 29!,, 3. Bulgaria 
4. Olanda 261). 5. S.U.A. 26 (1) 
Ungaria 25. 7. 
slovacia 21* 3.

2—2,

34, 
27‘A.

R.F.G. 23V3 3. Ceho- 
________ __ „ 9. Spania 21 (1), 10. 
ROMANIA îi, 11. Anglia 19, 12. Filipino

Suedia 
Galilot

ÎNCHEIEREA vizitei LORDULUI KILLANIH, PREȘEDINIELE C.I.O
Conferința de presă

Aflat Intr-o vizită în țara noas
tră, la invitația Comitetului Olim
pic Român, lordul Killanin, pre
ședintele Comitetului International 
Olimpie, a participat în dimineața 
zilei de marți la o conferință de 
presă organizată de Asociația 
Presei Sportive din România, la 
sediul Uniunii Ziariștilor. Au par
ticipat numeroși ziariști sportivi 
români din presa centrală și de 
specialitate, comentatori de radio 
și televiziune. Au tost prezent!, 
de asemenea. Alexandru Șiperco. 
membru al C.I.O. pentru Româ
nia. cont dr. Emil Ghibu, vice
președinte al C.O.R., activiști ai 
mișcării sportive.

Lordul Killanin a salutat cu

de la Uniunea Ziariștilor
cordialitate pe cei prezenți, mani- 
festindu-și satisfacția de a fi pu
tut lua contact nemijlocit cu rea
litățile sportului românesc. «Am 
fost deosebit de onorat -» a con
tinuat lordul Killanin — de a fi 
fost primit, cu acest prilej, de 
către Excelența Sa, domilul 
Nicolae Ceaușcscu. tn cursul în
trevederii. am putut constata, eu 
bucurie. Interesul pe care pre
ședintele României ii arată pro
blemelor sportului și ale mișcă
rii olimpice"

în continuare președintele C.i.o. 
a arât&t că vizita sa în România 
face parte dintr-o suită de ase
menea contacte cu reprezentanții 
Comitetelor Olimpice Naționale.

România, prin reprezentanții ei, 
și-a adus o contribuție importantă 
la mersul înainte al mișcării o- 
litopICB. Astfel, la apropiata se
siune C.Î.O, de Ia Viena, din oc
tombrie, va fi discutat noul text 
al regulei 26 din Statutul Olimpic, 
relativ la admiterea Sportivilor la 
J.O., pentru a cărui redactare a 
contribuit în mod substanțial Ale
xandru Siperco.

în încheierea euvîntului său, 
lordul Killanin a urat sportivilor 
români multe succese șl frumoase 
realizări în viitor. D-Sa a răs
puns. în completare, la o serie 
de întrebări puse de gazetarii pre
zinți la conferința de presă.

Marți după amiază. lordul Killa- 
nin a părăsit Capitala, întoreîn- 
du-sc lâ Dublin.

1»’’>, 13—14. Argentina și
17’,',. 15. Finlanda 15'/:, f.
î’,ă puncte.

RUNDA A Xn-A : Ungaria 
landa. Spania — ROMANIA.

Iugoslavia
Fin* 

, Pilipine
— S.U.Ă., iugoslavia — Suedia. 
Galilor — Argentina, Cehoslovacia — 
Olanda, Anglia — R.F.G., Bulgaria
— U.R.S.S.

mele meciuri semifinale.__
tegoria muscă, campionul olimpic 
G. Kostadinov (Bulgaria) și-a o- 
norat cartea de vizită în 
rea cu N. Eroglu (Turcia). După 
o scurtă perioadă de studiu, Kos
tadinov a trimis o directă de 
dreapta care l-a expediat pe 
Eroglu- la podea. Sportivul turc a 
reluat lupta dar un nou atac al 
rivalului său l-a determinat pe 
arbitrul Hans Birkle (R.F.G.) sâ 
oprească meciul și să acorde vic
toria prin abandon lui Kostadi
nov. Următoarea semifinală a ca
tegoriei a avut o desfășurare ase
mănătoare. Singura deosebire â- 
constat în faptul că Faredin Ibra
him (România) l-a trimis la po
dea pe A. Strembelian (Grecia) 
îu un croșeu de stînga la bărbie. 
Sportivul grec a abandonat ime
diat ce arbitrul din ring a per
mis continuarea luptei. Deci, în
vingător prin abandon Faredîn 
Ibrahim.

„Cocoșii" Marian Lazăr (România) 
și G. AliSanovici (Iugoslavia) au 
făcut o proastă propagandă spor
tului cu mănuși. Ei s-au angajat 
într-un meci confuz, urît, cu 
multe obstrucții, primind amîridol 
cîte un avertisment. Juriul i-a a- 
co.-dat victoria la puncte lui 
Marian Lazăr. în următoarea 
Semifinală a categoriei, A. Huli- 
aris (Grecia) b. p. I. Iordanov 
(Bulgaria). CELELALTE REZUL
TATE ; cat. pană — G. Pometcu 
(România) b. p. Z. Ivanovici (Iu
goslavia) ; E. Bakrisioris (Grecia) 
b. p. H. RasMov (Bulgaria) ; cat. 
semitișoară — S. Cuțov (România) 
b. p. O. Gelegel (Turcia) ; St. 
Vahanov (Bulgaria) b. p. S. Mă
riei (Iugoslavia); cat. semigrea — 
Constantin Varan (România) b. p. 
M. Rasidov (Bulgaria).

întîlni-

Pau! IOVAN 
Cornel POPA

AZI, LA „I I OREASCA":

START
IN CONCURSUL
INTERNAȚIONAL 
DE PENTATLON

MODERN
Astăzi, la ora 9, în sala FloreaSfca^ 

Țjfoba de scrimă inaugurează cea 
ue-â Xix-a ediție a Campionatelor 
internaționale ’ ' "
ale României, 
cum am mai 
de și proba 
stării gripale „ ...

competiția reunite sportivi de 
certă valoare internațională din 
Franța, Bulgaria, Polonia, Ungaria, 
Cehoslovacia. Forul nostru de spe
cialitate aliniază patru formații, în 
scopul de a verifică un număr* cîț 
mai mare de Concurenți. Unii dintre 
aceștia se pregătesc pentru cam
pionatele mondiale din Uniunea So
vietică. alții — pentru apropiatul 
concurs dotat cu „Cupa Prietenia14, 
care va fi găzduit de țara, noastră.

Antrenorul Gheorghe Totnîuc a se
lecționat în prima echipă pe Dumi
tru Spirite a, Cdnstaiithi Călina, Al
bert COvâCi $i FtaliCiSfc Roilk, Aș
teptăm cu mult interes evoluția, mai 
ales, a Celor măi tineri pentatloniști, 
care ne vdf reprezenta în curind 
într-6 importantă competiție inter
națională.

Dintre concUrehții Străini, reținem 
pe Gyorgy Borlfti și. Peter Laaar 
(Ungaria), DomihiQUe Colladant 
(Franța). Gheorghi Stoiănov (Bulga
ria). Pavel Kubka (Cehoslovacia), 
Janusz Peeiak (Polonia).

de pentatlon modern 
întrecere cate — după 
anunțat — ou cuprin
de călărie, din cauza 
a cailor.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Ea Los Angftlts s-au încheiat cam
pionatele de atletism ale 6.U.A. Cele 
mal bune fezultate din ultima zi : 
too m : R. Wohlhuter 1:43,9 (record), 
400 mg : J. Bolding 48.9, 10 000 m : 
F. Shorter 28:16, prăjină : D. Roberts 
5,33 m, suliță : S. Colson 85,54 m.

Campionatul de ciclism fond al Bel
giei, desfășurat pe distanța de 239 
km a revenit lui Roger Swerts, cro
nometrat în tUl :30. Eddy ÎWorckx nu 
a participat la aciuata ediție.

Selecționata masculină de baschet a 
orașului Pekin se află în turneu în 
Fihlandâ. în meciul de la Turku, se
lecționata țării gazdă a terminat în
vingătoare eu scorul de 84—70 
(40—37)

„Cupa Crhosievgfctel" la fotbal a re
venit echipei Slovan Bratislava, care 
a cîștigăt în acest an și campionatul 
țării. învinși îfi primul joc al finalei 
Cu 1^0 do Slavia Slovan a
ciștigat c61 dc-âi doilea cu ace
lași scOf, ădjudecîndtixșl trofeul în 
urma executării idvitufiiov de ia ’.t 
m (5—4).

în cadrul ttnti'i condu Hi de atletism 
desfășurat la OSHo, Liita Salin (Fin
landa) a alergat 400 m în 5i%h.

Turneul internațional masculin de 
volei disputat în localitatea oiandczâ 
Coevorden s-a încheiat cu victoria 
selecționatei Poloniei. In ultima Z’ s 
polonia — Franța s-^O. Italia Olan** 
du 3—ev.


