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După vizita oficială întreprinsă 
dc șeful statului român, in aprilie 
1972, în Republica Arabă Egipt, 
care a deschis o etapă calitativ 
superioară în dezvoltarea legături
lor de prietenie tradițională dintre 
cele două țări și popoare, un alt 
moment de seamă are loc în planul 
relațiilor bilaterale. Și anume, vi
zita oficială pe care o face în tara 
■noastră, începind de joi, 27 iunie, 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, 
impreună cu soția, doamna Gihane 
El Sadat, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușeseu, și a tovarășei 
Elena Ceaușeseu.

Dezvoltarea cu și mai multă vi
goare a bunelor raporturi româno- 
egiptene constituie încă o mărtu
rie a consecventei politicii externe 
a României socialiste de promova
re a unor largi relații de priete
nie și colaborare cu statele arabe, 
eu toate țările, fără deosebire de 
orânduire socială, in spiritul prin
cipiilor suveranității și indepen
dentei naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. Este 
binecunoscut faptul că România a 
acționat și acționează în direcția 
asigurării unei destinderi reale și 
a unei colaborări trainice între 
națiuni, a statornicirii unor relații 
noi in viata internațională, a solu
ționării prin mijloace politice a 
problemelor majore ce confruntă 
astăzi omenirea — între care și 
înfăptuirea unei păci trainice și 
drepte în Orientul Mijlociu — con- 
siderind că numai prin participa
rea activă, cu drepturi egale, a 
tuturor statelor, indiferent de mă
rimea lor, poate fi edificată o lume 
mai bună, o lume a cooperării și 
înțelegerii intre popoare.

Toți acești factori așează sub 
cele mai favorabile auspicii vizita 
președintelui Republicii Arabe E- 
gipt in țara noastră-

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. La eoborîrea 
din avion, președintele Anwar El

Sadat și doamna Gihane EI Sadat 
sint salutați cu cordialitate de 
președintele Nicolae Ceaușeseu și 
de tovarășa Elena Ceaușeseu.

în aplauzele miilor de bucureș- 
teni, precum și ale unui numeros 
grup de studenți și specialiști 
egipteni aflați în tara noastră, care 
au participat cu însuflețire Ia re- 
întîlnirea dintre cei doi șefi de 
stat, aclamind pentru prietenia 
româno - egipteană. președintele 
Nicolae Ceaușeseu și președintele 
Anwar El Sadat părăsesc aero
portul intr-o mașină, escortată de 
motocicliști, indreptindu-se spre 
reședința rezervată inalților oas
peți.

Marile artere străbătute de co
loana oficială cunosc o vie anima
ție, mii și mii de locuitori ai Ca
pitalei aclamă cu entuziasm pe cei 
doi președinți. Se scandează 
„România — Egipt !“, „Ceaușescu- 
Sadat !“. în Piața Seînteii, la Ar
cul de Triumf și în Piața Aviato
rilor, cei doi șefi de stat sint în- 
timpînați cu puternice uralc, cu 
cinteee și jocuri populare execu
tate de numeroase formații de a- 
matori, imbrăcați in costume na
ționale.

Președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohammed Anwar El Sadat, 
a depus, in semn de omagiu, o 
coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

în cursul serii, președintele 
Mohammed Anwar El Sadat și 
doamna Gihane El Sadat au făcut 
o vizită protocolară președintelui 
Nicolae Ceaușeseu și tovarășei 
Elena Ceaușeseu.

La Palatul Republicii, președin
tele Nicolae Ceaușeseu și tovarășa 
Elena Ceaușeseu au oferit un dineu 
în onoarea președintelui Mohammed 
Anwar El Sadat și a doamnei 
Gihane El Sadat.

O SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ ROMĂNESC

FINALELE PE ȚARĂ ALE „CUPEI TINERETULUI"
® Peste 3 000 de concurenți, la categoriile de virstă 11-14 și 15-19 ani,

încep

p remiera 
mici, 
moașă, 
iubire...

întrecerea pentru titlurile de
sportive, mari sau 

vie, proaspătă, fru- 
inimi, ca și prima 

„Cupei

unei întreceri 
rămine totdeauna 

în amintiri și în 
Această ediție inaugurală a 

tineretului* deține, așadar, dintru început o virtute 
eternă : ea va putea fi întrecută — și va fi, fără 
indoială, in viitor — ea anvergură, măiestrie orga
nizatorică, număr de participant! sau rezultate, dar 
va rămine pentru totdeauna PRIMA, iar campionii 
ei vor fi capii de coloană în lista mereu nouă și 
mereu mai lungă a învingătorilor.

La ora finalelor, putem aprecia că pasiunea, efor
turile. ambițiile și speranțele investite rn „Cupă“ 
au rodit ! Pe parcursul a aproape patru luni, com
petiția și-a dovedit din plin utilitatea, a răspuns 
în eea mai mare măsură ideii care a stat la teme
lia ei, a creat emulație și efervescență, s-a consa
crat ca o întrecere centrală a sportului nostru de 
inasă. Toate acestea sînt, fără îndoială, efectele 
suflului puternic. înnoitor, adus în mișcarea spor
tivă de Hctărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie — 2 martie 1973, document care a avut

EMOȚII Șl SPERANȚE
La ora cînd aceste rînduri a- 

par în pagina de față, Analiștii 
primei ediții de vară a competi
ției de masă cu caracter repu
blican „Cupa tineretului" se află 
pp stadioane, în sălile de sport, 
în apa limpede a piscinelor, pe 
aleile pădurii Brănești, ori la 
poligonul de tir Tunari. Ieri, cu 
24 de ceasuri înainte de a se fi 
dat startul oficial, ne-am aflat 
printre ei, cu unii discutînd în

Concursul internațional de pentatlon modern

PLANK GABOR (Ungaria) ÎNVINGĂTOR IN PROBA BE SCRIMA

campioni la 7 discipline
darul să impulsioneze toate compartimentele acti
vității de educație fizică și sport din țara noastră, 
să le ridice la cote superioare.

Finalele care încep astăzi reprezintă, în tot acest 
context, un serios chestionar. Ele vor trebui să 
dea răspunsul la întrebări deosebit de importante, 
care confruntă sportul de masă românesc, privind 
potențialul său uman și organizatoric, formele și 
mijloacele optime de exprimare și — în ultimă 
instanță — eficiența acestei activități, investită cu 
sarcini și responsabilități de mare însemnătate 
socială.

Ne exprimăm convigerea că festivalul sportiv la 
care vom asista se va ridica la înălțimea tuturor
acestor exigențe. Cu atit mai mult, cu cit această
ediție inaugurală a „Cupei tineretului" se desfă
șoară sub semnul marilor evenimente ale acestui 
an — a XXX-a aniversare a Eliberării și cel de
al XI-lea Congres al partidului, cărora le aduce 
omagiul său tineresc și entuziast.

autocarele ce
i-au transportat
de Ia Gara de
Nord pînă la
căminele stu-
dențești. unde
sînt cazați, cu
alții — este vor-
ba de gimnaste
— în sala Flo-
reasca, unde ve
niseră în... re-
cunoaștere sau
în parcul He-

Valeriu CHIOSE

O imagine

Co- 
miș-

Azi, la poligonul „Tunari“, de la era 9 tirul
La capătul a 

ore de concurs, 
tare fizică și 
participanți, au

mai bine de opt 
de maximă solici- 
nervoasă pentru 

fost desemnați 
ieri primii clasați în proba de 
scrimă, care a inaugurat ediția din 
acest an (a 19-a) a Campionatelor

întrecerii, dind dovadă de o mai 
bună dozare a efortului și, deci, 
de o mai mare rezistență. Reamin- 
tindu-ne de buna sa evoluție de 
acum un an, pe locul 2 s-a clasat 
pentatlonistul cehoslovac Pavel 
Kupka (25 victorii — 942 p), la e-

Plank (dreăpta), în asaltul său eu 
■' i >r : ' ” S , î ' > * 1

Dumitru Spirlea s-a aflat multă 
vreme pe primul plan al dispu
tei, dar in final a pierdut 
multe asalturi la . __
fața cărora pornea cu prima șan
să, fiind astfel nevoit să se mul
țumească cu o poziție mai mo
destă (locui 7—9, cu 23 victorii — 
884 p). Ceilalți component! ai pri
mei noastre garnituri s-au clasat 
pe următoarele locuri10—15. 
Constantin Călina și Francisc Ro- 
lic — cu 855 p, 19—21. Albert Co
vaci 797 p. Pe echipe, primele s-au 
Clasat Franța și Ungaria, ambele 
cu 2681 p. urmate de Dozsa — 
2652 p. România I — 2594.

Astăzi, de Ia ora 9, la poligonul 
Tunari — proba de tir.

mai
concurenți în

răstrău. dună ce 
vizitaseră Muze
ul de istorie a 
Partidului 
munist a 
carii revoluțio
nare și demo
cratice din Ro
mânia.

Toți vroiau să 
că sînt foarte calmi. Dar era o 
aparență. Simplul fapt că acești 
băieți și aceste fete venite pentru 
trei zile la București, la o finală 
de competiție republicană, unde 
reprezintă sutele de mii de ti
neri din toată țara, care s-au

lase impresia

de la antrenamentele de ieri ale 
handbaliștilor

întrecut în fazele de masă nu 
poate să nu le trezească obliga
ții la o comportare foarte bună. 
De aceea s-au și grăbit, imediat

Ion GAVRILESCU

PROGRAMUL
(Continuare in pag. 2—3)

DE ASTĂZI ____
, dc la ora 7,45 : tetratlon (B+F) 

serii, semifinală și finala, lungime (B).
întrecerea echipelor 

m bras (B+F), 100 m 

aer comprimat (B+F)

ATLETISM. Stadionul Tineretului,
60 m (B+F), 100 m (B+F) 
înălțime (F) :

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de ia.' ora 8 ; 
(B+F) ia cat. 11—14 ani ; *

ÎNOT, ștrandul Tineretului, de la orsL 9100 
liber (B+F) — serii. Ia cat. 15—19 ani'

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 9 : pușcă cu 
la cat. 11—14 ani :

handbal și FOTBAL. Stadionul Tineretului, de la ora 8 : meciuri 
în grupele preliminare :

ORIENTARE TURISTICA. Pădurea Brănești. de Ia ora 8.30 : concurs 
pentru categoria 11—14 ani

•j

O PERFORMANTĂ UNICĂ LA BALCANIADA DE BOX

11 PUG1L1ȘTI ROMÂNI IN FINALE!
Ștefan Cosma (România II).

Foto : I, MIHÂICÂ ;

Victorii clare și mai puțin clare în întrecerile semifinale • Calistrat Cuțov,

internaționale de pentatlon modern 
ale României. Firește, în aceste 
condiții, comisia de organizare a 
avut extrem de mult de lucru, 
mai ales că, pe alocuri, materialul 
necesar unei întreceri de scrimă a 
lăsat de dorit.

învingătorul, 
garia), care a 
cu un punctaj 
<29 de victorii). posesorul unei 
tehnici deosebite, s-a desprins de 
adversarii săi în a doua parte a

Plank Gabor (Un- 
încheiat concursul 
remarcabil. 1058 p 

posesorul

galitate cu un alt sportiv din Un
garia, Diera Ferenc, component al 
formației Dozsa. care susține un 
meci bilateral cu campioana țării 
noastre. Olimpia București. Pe 
următoarele locuri s-au clasat : 
Dominique Colladant (Franța), 
Pierre Philipp (Franța). Gyula 
Forgacs (Dozsa) — toți cu 24 vic
torii — 913 p.

Trebuie s-o spunem din capul 
locului, așteDtam mai mult de la 
prima noastră echipă. Dc altfel,

Pametcu și Năstac în formă
CONSTANȚA 27 (prin telefon). 

Deoarece întrecerile din cadrul 
Balcaniadei reprezintă ultimul 
mare test înaintea Campionate
lor mondiale de la Havana, bo
xerii români depun eforturi de
osebite pentru a se impune a- 
tenției selecționerilor federali. O 
medalie de aur obținută acum la 
Constanța poate fi un argument 
hotărîtor pentru includerea în e- 
chipa ce ne va reprezenta. în lu
na august, pe ringul cubanez. Dar

de zile mari • Marian Beneș — nedreptățit de juriu
această miză, trebuie să recu
noaștem, explică în bună măsură 
și tracul unora dintre boxerii ro
mâni în primele partide. Ne gîn- 
dim la „cocoșul" Marian Lazăr, 
la „semiușorul" Simion Cuțov și 
la „semigreul" Constantin Văran. 
Marian Lazăr, de altfel un bun 
tehnician, s-a lăsat atras într-un 
meci plin de obstrucții de către 
adversarul său, G. Alisanovici 
(Iugoslavia). In Simion Cuțov nu 
l-am recunoscut pe campionul

european de la Belgrad. El s-a bă
tut, cum se spune. în parte cu 
turcul Osman Gelegel, dînd și. mai 
ales, primind pumni cu nemilui
ta. A trebuit să depună eforturi 
deosebite în finalul partidei, pen
tru a obține o victorie chinuită,

Paul IOVAN 
Cornel POPA

(Continuare in pag. a 4-«)



ECHIPELE DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI I RAIUL DE DUMINICĂ
EVOLUEAZĂ LA BRUXELLES

mb

I

Tînăra Dorina Cătineanu, una dintre revelațiile anului 1974
Foto : Paul ROMOȘAN

OVICI SI HARADAU5 NEINVINSI5

IN TURNEUL DE SELECȚIE LA TENIS
Runda de joi din cadrul turneu

lui de selecție la tenis a fost do
minată, atît ca durată, cit și ca 
spectaculozitate. de confruntarea 
dintre Dumitru Hărădău și Viorel 
Marcu. începută la ora 14,30, in- 
tilnirea a luat sfirșit la ora 19, 
timp în care am asistat 
variat, cu incursiuni la 
și cu multă „defensivă" 
tea ambilor tenismani.

la un joc 
fileu, dar 
din par- 
Un meci

• CROSUL CRAVATELOR 
Șll, organizat în parcul Argeș din 
Pitești, a reunit într-o întrecere 
atractivă 350 de elevi, reprezen- 
tind pe cei 20 000 de participanți 
la etapele precedente ale compe
tiției organizate in majoritatea 
localităților din județul Argeș. 
Printre ciștigători au figurat Dina 
Turtureanu (Pitești) și Sebastian 
Michuț (Valea lașului). • LA 
ADJUO, in curtea Școlii generale 
nr. 2, este in curs de amenajare 
o microbazâ sportivă. Aici, elevii 
vor avea la dispoziție terenuri de 
volei, handbal, baschet, pistă de 
c'e'gori și sectoare pentru pro- 
be*e de sărituri • „FESTIVALUL 
LUPTELOR*, s-a intitulat competi
ția de masă desfășurată în sala 
Du^C'ea din Galați, la care și-au 
•ce*cat torțele la lupte și trintâ 
cxxpe 25G de flăcăi din județul 
Goc- • CEJ MAI MICI FOTBA
LIȘTI si oroșul Tg. Mureș, plo- 

pcarticipQt la un com- 
acftat e’ cart-e^elor. Dintre cele 
7 ■e ~rșir»fi.T.io<.. dvoâ disputarea 
cv»a4e< pneek locuri J-Qu

edhăpele cartiere lor : u7 
Moiawfcrie*. Aleea Carpați I si 

e CLUBUL TRACTORUL 
BBASOV a cat în folosință o 

de 
la 

de
_ -_______  _____ __ __Cu

dowâ p-sae. • UN REUȘIT FES
TIVAL CULTURAL-SFOrrîV a avut 
loc pe rtfiiBn-d Tr—a din ?u- 

unde 
•ecut La 
etism ș.

a
• ©«

ființă 
jocuri iar 
șcn. Tot 
in cur» 

e popice

fotbo!. welei. hendbc 
popice, apoi ou cssi _ _
“=$ program crfistKL p IN CO
MUNA CAVADINEȘTI (jud Go- 
•oți) J-au făcut o $erie de a-TJ-®- 
najâri sportive simple pe core 
tinerii i$i desfășoară o frumoasă 
activitate. Animatorul activități 
este profesorul Neculai Pezin- 
gene. un autentic instructor poli- 
soortiv. • PE STADIONUL TINE
RETULUI DIN LUGOJ o avjf loc 
o mare serbare culturol-sportivd. 
la care au asistat peste 3 000 de 
spectatori. Programul a fost sus
ținut de două mari ansambluri 
de gimnastică (cite 500 de pio
nieri șî 500 de elevi din licee și 
școli profesionale), corul Hlon 
Vidu", fanfara I.T.L., orchestra de 
muzică populară și echipele de 
dansuri ale Casei de culturA

CORESPONDENȚI : M. Marin, 
1. Costicâ, T. Sirîopol. I. Păuș, C. 
Gruia, M. Avanu, M. Slivna s> 
G. îgnea.

frumos au făcut și Toma Ovici — 
Ion Sântei, deși victoria i-a reve
nit în trei seturi campionului 
României.

Rezultate : Dumitru Hărădău — 
Viorel Marcu 3—6, 6—3. 6—3, 8—6; 
Viorel Sotiriu — Mihai Tăbăraș 
1—6, 6—1, 6—1, 5—7, 6—2 ; Traian 
Marcu — Sever Mureșan 3—6, 6—4, 
3—6, 6—2, 6—1 ; Toma Ovici — Ion 
Sântei 6—4. 6—4, 6—4.

După 4 etape clasamentul arată 
astfel : Hărădău 4 victorii ; Ovici 
3 v. (un joc întrerupt) : T. Marcu 
și V. Sotiriu cite două victorii ; 
Sântei, V. Marcu și Mureșan cite 
1 v,, Tăbăraș 0 v.

Astăzi, de la ora 14,30 sînt pro
gramate întîlnirile Toma Ovici — 
Sever Mureșan și Dumitru 
dău — Mihai Tăbăraș, iar 
ora 15,30 vor juca Viorel 
cu Ion Sântei și Viorel 
cu Traian Marcu.

După cum ne-a informat 
norul Cristea Caralulis, _____
Marcu și Mihai Tăbăraș urmează 
să facă deplasarea, duminică di
mineață, în Cehoslovacia, astfel 
că aceștia nu vor juca ultima 
etapă.

Stadionul Heysel din Bruxelles 
găzduiește la sfîrșitul săptămînii 
un dublu patrulater atletic inter
național : Belgia — Franța — 
Olanda — România, la bărbați și 
Belgia — Olanda — România — 
Spania, la femei în perspectivă, 
cîteva meciuri foarte interesan
te, reunind la startul diferitelor 
probe o serie dintre fruntașii at
letismului european și mondial. 
Avem convingerea că, alături de 
aceștia, sportivii noștri vor fi în 
măsură să realizeze performanțe 
de certă valoare și noi recorduri, 
în acest sens, așteptăm cu inte
res întrecerea pe distanțele de 
5000 m și 10 000 m, la care tână
rul nostru recordman Hie Flo- 
roiu îl va avea ca principal ad
versar pe renumitul recordman 
mondial, belgianul Emiel Pute- 
mans. Ne interesează, de aseme
nea, comportarea 
Ghipu 
torului 
dache, 
piu.

Dintre probele feminine aștep
tăm rezultatul Virginiei loan, în
tr-o nouă tentativă de a-și apro- 
pria recordul lumii la înălțime, 
evoluția Valeriei Ștefănescu, a 
Argentinei Menis, a Marianei 
Suman etc.

Din echipele României care 
s-au deplasat la Bruxelles fac 
parte, între alții: Toma Petres
cu, Nicolae Perța, Dorin Melinte, 
Ion Rățoi, Gheorghe Cefan, Ște
fan Lăzărescu, Șerban loan, 
Gheorghe Megelea, Viorica E- 
nescu, Natalia Andrei, Dorina 
Cătineanu, Cornelia Popa, Va
lentina Cioltan, Eva Zorgo, Ioana 
Pecec.

• Iulie este luna campionate
lor republicane : 6—7 decatlon și 
pentatlon seniori și campionatele 
de juniori III, 13—14 juniori II, 
20—21 seniori (București), 27—23 
concursul școlilor sportive și al 
liceelor cu program de educație 
fizică.

lui Gheorghe 
și Nicolae Onescu, a sări- 
în lungime Dumitru Ior- 

a lui Carol Corbu la tri-

NOU RECORD REPUBLICAN
LA 110 MG
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Eu cred că noi încă nu am 
înțeles prea bine minunea care 
a avut loc sub ochii și în 
auzul nostru, duminică, după- 
amiază, la ultimul meci al sta
giunii, la ultima scenă a pie
sei noastre tragi-comice. Nu am 
înțeles prea bine — și nici nu 
aveam cum să înțelegem totul, 
deodată, în întreaga-i frumu
sețe, fiindcă acel fenomen era 
în afara ordinarului, în afara 
a ceea ce știm, aș spune că 
ne depășea înțelegerea concen
trată în cu totul alte direcții, se 
știu ele care, acum, la spartul 
tîrgului (și încă ce tîrg !). A 
fost ceva frumos pînă la la
crimi 
vadă 
om 
ca 
mi-a 
a 
un 
din Brașov, un su
perior spirit spor
tiv, Stelian lonescu 
(str. Saturn 7), 
mi-a dat telefon 
din urbea sa să-mi 
comunice că nu 
am voie să scriu 
despre altceva de- 
cît despre galeria 
lui „Poli“-.Timișoara. 
sigurat că nici nu am de gind 
să scriu despre altceva, că și 
eu sînt încredințat că fotba
lul nostru n-a dat nimic mai 
nobil și mai patetic în ulti
mii ani, nici nu pot spune de 
cînd...

Să cînți un meci întreg cu 
plăcere și bucurie — plăcerea 
și bucuria jocului, ca niște co
pii ai soarelui ; să cînți la în
casarea unor goluri intr-ade
văr copilărești, pentru care 
greu i-ai putea ierta pe ai 
tăi, într-o finală de Cupă ; să 
găsești în plină înfringere idei 
uimitor de generoase și surî- 
zătoare ca acestea : „Poli, noi 
sîntem cu tine, zău, și la bine 
și la rău“ ----- ‘ «-
cînd toate paralele poetice ! ; 
sâ vezi cu c-.... ____ ...l..
gerea, căci, 
mult iubită", ar trebui să știe 
fotbalul lui Cruyff pentru a 
fi la înălțimea suporterilor ei

și nu exagerez, do- 
prietenu-mi doctor, 

și nesentimental, 
doctorii, 
că și el 

Luni,

că 
rece 

toți 
spus 

lăcrimat.
corespondent

Hără- 
de la 
Marcu 
Sotiriu

antre-
Traian

în cadrul concursului atletic 
„Cupa Progresul", desfășurat ieri 
după-amiază pe stadionul Repu
blicii din București, Erwin Se- 
bestien (Steaua) a stabilit un nou 
record republican în proba de 
110 mg cu excelenta performanță 
de 13,5. Vechiul record era de 
13,7 și aparținea lui Nicolae Per- 
ța și Erwin Sebestien. Cifra nou
lui record reprezintă a doua per
formanță europeană a anului.

PRIMELE STARTURI
„REGATA SNAGOV“

începînd de astăzi, tradiționala 
competiție internațională de cano
taj „Regata Snagov" reunește la 
startul celei de-a 12-a ediții e- 
chipaje feminine din 6 țări : 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, U.R.S.S., Ungaria și Româ
nia. întrecerile — curse de 4 + J 
rame, 2 vîsle, 2 f.c., simplu, 4+1 
vîsle și 8 + 1 — se vor încheia

LA CANOTAJ
duminică, cînd ciștigătorii vor pri
mi din partea federației noastre 
de specialitate frumoase medalii 
și diplome cu insemnele competi
ției. în vederea primelor starturi, 
organizatorii au pus la punct toate 
amănuntele, asigurînd un balizaj 
foarte bun, condiții optime de e- 
voluție tuturor participanților.

FINALELE PE ȚARĂ ALE „CUPEI
(Urmare din pag. 1)

după masa de seară, să plece să 
se odihnească. Cei care au ac
ceptat invitația noastră de a ni 
se destăinui, nu au făcut-o fără 
oarecari rețineri Am căzut de 
acord să nu abordăm chestiuni 
legate de. locurile pe podium. 
Tiberiu Țiganu, conducătorul ti
nerilor arădeni, se afla încă sub 
impresia orelor petrecute la 
munca în agricultură. „Mulți din
tre finalițtii din județul nostru 
au făcut eforturi serioase în ulti
mele zile, îmbinînd munca pe 
diferite șantiere cu orele de an
trenament. Totuși, pot afirma că 
sîntem bine pregătiți". De ace
eași părere era și profesoara 
Letiția Muscă, cea care a pregă
tit cu multă migală echipa de 
gimnastică modernă a Liceului 
nr. 2 din Arad.

Au sosit alte autocare... Aleile 
complexului studențesc de la Re
gie, abia intrate în.,, vacanță, au

devenit iarăși populate. Sătmă 
renii, sucevenii, tulcenii și clu
jenii au fost primii care, după 
un duș înviorător, au ieșit la 
plimbare.

Discutăm cu Aurel Codrea. se
cretar al Comitetului județean 
U.T.C. Satu Mare. Bineînțeles că 
a început prin a ne spune cam 
la ce se așteaptă de la concuren- 
ții finaliști. „Sperăm într-o com
portare cît mai bună a echipei 
de gimnastică modernă. Dar 
veni pretenții și de la cei ce 
reprezintă la atletism înot și 
rientare turistică".

Iți tot cuprinsul după-amiezii 
de ieri, profesori de educație fi
zică, antrenori, tehnicieni, repre- 
zentînd toate disciplinele sporti
ve prezente la faza finală a 
„Cupei tineretului" au circulat 
d« la un cămin la altul, au stat 
de vorbă cu concurenții, au stu
diat foile cu rezultatele obținute 
de aceștia la etapele județene și 
municipale. Firește, toate aces-

a- 
ne 
o-

F(și e foarte greu deocamdată 
să știi fotbal cit Cruyff) ; să 
vezi pe tabelă 1—4 șl atunci 
să explodezi, în minutul 80, în- 
tr-un 
„Poli" 
finală 
cestea 
disiacă a vieții de suporter și 
acea galerie se poate spune că 
ne-a adus paradisul pe tere
nul de fotbal. Și dacă toate a- 
ceste minuni nu sînt suficiente 
pentru 
mintea 
timpul și ne pierdem în fel 
de fel
sau mai puțin meschine la a- 
dresa adversarilor, în calcule 
perfide și rele, in blesteme și 
vorbe grele la adresa 

care „ne-au 
cat meciul..." 
celor care 
vrut să le dea me
ciul..." sau „le-au 
dat meciul...", în 
ură și gură mare 
— atunci să mai 
respirăm adine și 
în fața acestei ex
traordinare „reali
zări" a timișoreni
lor : ovaționarea
adversarului, lipsa 

idei injurioase la a- 
lui, lipsa oricărei iro-

asonant dar copleșitor : 
noi îți mulțumim că-n 
ai ajuns !“ — toate a- 
țin de o viziune para-

a ne deschide mintea, 
celor care stăm tot

de acuzații mai mult

L-am a-

— acest „zău" fă- 
păz alele poetice ■ ; 
ochii mari înfrîn- 
vai, „Poli", „echipa

celor 
mîn- 

sau a 
„n-au

oricărei 
dresa 1 
nii uri te și descurajatoare 
frumusețea supremă I

Că se vor găsi „lucizi" 
nerozi care să susțină că 
vom ciștiga nici 
european, nici măcar 
U.E.F.A. cu asemenea 
play“ și acte „gratuite" 
atît mai trist pentru aceia. Eu 
aș vrea să știu cu ce ne vom 
alege noi, sufletiștii, de pe ur
ma acestei .minuni, izbucnită 
cind nu te așteptai, la capătul 
unui campionat care mai are 
nevoie de comisii de anchetă ! 
Chiar să nu rămînă nimic de 
pe urma acestui eveniment ? 
Tot la „huo !“ și „ați mîncat 
bătaie !“ și „la oase !“, și la 
pumni, și la „spinzurați-1 pe 
Valcarescu !“ — o să rămî- 
nem ? Măcar un : „Poli îți mul
țumim !“ să murmurăm și noi, 
că n-om fi de piatră...

BELPHEGOR

și 
nu 

campionatul 
Cup>a 
„fair- 
— cu

Conferința Comitetului F. R. M.

PENTRU REDRESAREA MOTOCICLISMULUI
Pe agenda de 

ței Comitetului 
rat probleme vitale pentru învio
rarea motociclismului. Informarea 
prezentată de secretarul forului de 
resort, tov. Georgiu Mormocea, a 
scos în evidență faptul că sportul 
cu motor se bucură de o mare popu
laritate în rindul oamenilor muncii 
de diverse virste și profesii, remar- 
cîndu-se o serie de lucruri îmbucu
rătoare, mai ales în privința evolu
ției unor sportivi in concursuri in
ternaționale și folosirea motorete
lor românești — Mobra, care con- 
stitue... poarta motociclismului de 
performanță. S-a apreciat că exis
tă un nesecat izvor de cadre de 
perspectivă dar, din păcate, multe 
elemente talentate s-au pierdut pe 
drum din cauza dezinteresului ma
nifestat de unele organe sportive 
județene, cluburi 
Ca urmare, în 
s-au desființat secții care grupau 
alergători de valoare, așa cum s-a 
întîmplat cu motocicliștii de la Di
namo și Steaua. Unii dintre parti- 
cipanții la discuții au arătat că in- 
timpină dificultăți. La Arad, de e- 
xemplu, din rațiuni greu de înțeles, 
s-a dat altă destinație pistei de 
dlrt-track, fără a se asigura, con-

lucru a conferin- 
federal au figu-

și asociații, 
unele orașe

X-

TINERETULUI"
tea în scopul 
lemente care, 
drumate spre 
tă. Nici unul _ _
drăznit să pronunțe vreun nu
me. Deși mulți și-au notat des
tule. „Cu siguranță — cum ne 
mărturisea și Septimiu Todea, 
adjunct de șef de secție la Co
mitetul Central al U.T.C. — a- 
ceastă primă ediție a „Cupei ti
neretului" va fi bogată și pe pla
nul recoltei de talente...".

în cursul după-amiezii am vi
zitat alt „cartier general" : a- 
cela de la complexul studențesc 
al Institutului agronomic „Ni
colae Bălcescu". Aici se află 
cei mai mici concurenți la etapa 
finală a „Cupei tineretului": pi
onierii. Nerăbdători, mulți din
tre ei au plecat în vecinătate, 
Ia Stadionul și la Ștrandul 
neretului, pentru a face 
noștință, cu un ceas mai 
vreme, cu bazele sportive 
care se vor întrece.

depistării unor 
ulterior, să fie în- 
marea performan- 
dintre ei nu a în-

e-

ti- 
cu- 
de-
pe

DE T
© Mîine du|
în primul 

doilea sfert d 
bul University 
scrie în palm, 
ces, pe deplin 
DE LAURI I' 
PIONAT DIVI 
lung dintre to 
mat, cel mai : 
ÎN DISPUTA 
TINERET-REZ 
tru a doua o. 
ani : PRIM.
„CUPA A + T 
mulării realiză 
ticipante in I 
pionatul de t:

Trei cupe p 
Pentru clubul 
sale de senior 
a marcat 204 
obținînd 61 de 
și tot 18 înfi 
de 97 de parii 
te în anul cc 
Dacă în prima 
blemenco, Bi 
comp, au cor 
plutonul de ia 
al întrecerii, : 
au rulat aprv 
plasa echipei 
depășit-o abia 
tapă, în confr: 
poi, la Ploieșt 
(urcă, frații B< 
cu și coechipi 
dezinvolt, s-au 
lungime de p: 
curent. Univer: 
în faza final 
și cu formația 
eraioveană fiii 
afirmă antren; 
stantin Ardele 
cele mai bune 
Piatra Neamț.

Pentru fotb; 
versitatea Crai 
zintă așadar .: 
izbînzi, cum r 
figurat în pr 
Succesele aces 
măsură, rodul 
rii unui mănur 
tehnicieni (Coi 
și Constantin

form legii, o altă bază corespunză
toare. De asemenea, amatorii de 
motociclism din Lugoj sînt «în si
tuația de a rămîne fără secție, iar 
la Pitești, București și în alte ora
șe nu există trasee pentru con
cursurile începătorilor.

Luînd cuvintul în încheierea lu
crărilor, tovarășul general-It. Ma
rin Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a arătat, printre altele, 
că motociclismului, sport cu un 
profund caracter aplicativ, îi revin 
sarcini importante in contextul ge
neral al dezvoltării mișcării sporti
ve, pentru deprinderile tehnice și 
morale pe care le promovează. A- 
pare limpede că sportul cu motor 
va trebui să străbată în acest an o 
etapă de redresare, acțiune ce im
pune un efort colectiv din partea 
tuturor factorilor responsabili.

Ca președinte al Federației româ
ne de motociclism a fost ales tov. 
general-maior Victor Voichiță, iar 
ca vicepreședinți ing. Traian Bo- 
beanu și ing. Ștefan Șerbănescu. 
Tovarășul Georgia Mormocea a fost 

reales ca secretar al F.R.M.

La 3 iulie. M 
rul lui C.F.R. 
campionatului 
de goluri inse 
de ani. Este. < 

Remus Cir 
Wuj, decanul 
lorilor din pri 
rii. La 34 de 
câtor do fotbal 
buie să-și 
Mihai 
tatăl a 
a treia 
șuteur 
dezmintă 
care o socotest

— La 34 de 
la 24 ! Și țin s 
avea liniște și

pur. 
Adam, 
doi cop 
oară tit 
al cam

acea

500 m (F) : Comb 
nada (Dumitru, Ni 
pet) 1:43,76.

RAY PUGILIȘTII DE LA ȘC. SP.
«'-'A BRAȘOViA au susținut de cu- 
rind două intilniri în compania formației 
Motor Lublin. Prima confruntare, desfășo 
rată in orașul polonez Lublin, s-a î ■; 
cheiat cu victoria tinerilor sportivi 
Brașov, care au cîștigat cu 13—7. __
brașovenii au învins și în meciul revanșă, 
disputat in frumosul oraș de la poalele 
Tîmpei. De data aceasta scorul a fost 
14—6. (Carol Gruia — coresp.) • O ALTA 
INTÎLNIRE AMICALA de box a avut ioc 
la Galați. Formația Box Clubului din lo
calitate a surclasat echipa Metalul Bucu
rești cu 19—3 I (Tr. Sirîopol — coresp.)

CAiAC-CANOE ^A°NRlT,Vlpa “°‘- 
panți la regata de ta Nottingham — ală
turi de caiaciști și canoiști din Anglia, 
Belgia, Canada, R.F. Germania și Dane
marca — au avut o comportare excelentă, 
ciștigind majoritatea probelor disputate, 
lată rezultatele : C 1 - 1000 m : I. 
Patzaichin 4<14,0, K 1 - 500 m (FJ : Pe- 
peringhe (RFGj 2:04,6, 2. Maria Nichi- 
forov 2:06,8, 3. Vicloiia Dumitru 2:09,45: 
K 2 — 1 000 m : Varcbiev — Terente 
3:37.69. K 2 - 500 m (F) : Dumitru - Ni- 
chiforov 1:51,88; K 4 - 1 C00 m : Româ
nia (Sciolnic, Eșonu. Dîba, Coșnitâ) 
3:11,50, K 1 — 500 m : DIBA 1:50.33. 2. 
Eșanu 1:51,81: C 1 - 500 m: 1. Patzoi- 
chin 2:03,35; K 2 - 500 m: 1. Fowler - 
Williams (Anglia) 1 :43,52, 2, Coșniță — 
Sciotnic 1:43,92: K 1 - 10 000 m : An
dersen (Danemarca) 47:53... 4. Maca* 
rencu 49:40; CI — 10 000 m ; Patzaicbin 
53:42: K 2 — 10 000 m: Terente — Vara- 
biev 43:32. K 4 - 10 090 m : România: 
(Coșniță, Sciotnic, Diba, Eșanu); K 4 -

ii- 
tn- 
din 
Tot POLO B« 

invitației federației 
Cehoslovacia, arbii 
ban a plecat ieri 
conduce meciurile 
internațional „Cupe

POPICE
NALÂ. Azi încep i 
rile decisive pentru 
natul divizionar, lat 
reș (f) - Carpați 
Viscoza Lupeni, Vo 
Baia Mare, Record 
București. Voința F 
Dacia Ploiești, Nk 
torul București; Ch 
șița. Gaz metan N 
Voința Aiud, Teba 
veni ; Roman - Ri 
met București, Hidr 
finorul Ploiești, Cc 
București. Primele 
în fiecare serie vor

RUGBY ov^
C.N.E.F.S. (Io oro 1 
o Federației român 
norii, arbitrii și pr 
rugby din întreaga 
se va face analiza 
nai recent încheiat 
ioanele activității v



PE LITORAL,

Bogat program organizat 
de F.C. Constanta

SUDAMERICANII ÎNCEP SĂ RECUNOASCĂ

SPRE O FINALA R.F.G. OLANDA ? □a
WM74

LAURI PENTRU 
imTATEA CRAIOVA
M amiază, pe stadionul Central, un inedit spectacol festiv

al celui de al
- veac al său, clu- 
ea Craiova își în-

s un triplu suc- 
=eritat : CUNUNA

> AL 56-LE A CAM- 
ZIONAR A, cel mai 
»•;. cel mai zbuciu- 

LOCUL ÎNTÎI
F JRMAȚIILOR DE

E8VE, cîștigat pen- 
t-ă in ultimii cinci
1 VICTORIE ÎN 

ca urmare a cu-
• «or echipelor par-
• rizia A și în cam-
- ■’.-rezerve ! 
—ru Universitatea!
:i.-e, prin echipele 

L tineret și juniori 
C: uri (90 primite), 
.. ’.orii (18 egaluri 

-.-ceri) din totalul 
. oficiale disputa- 

r-.petițional 1973'74. 
divizie a țării O- 

» Deselnicu et 
t-? cu autoritate 

cr. capăt la altul 
a i eții Universității

2 pe tot timpul în 
S aua, pe care au

In penultima e- 
--.’-area directă. A-

Stâncescu, Pi- 
i-Lei, Constantines- 
rrii lor, evoluînd 

distanțat cu o 
■ - ;alul lor con-
• ’-ițea a ajuns pînă 
ă a campionatului
de juniori, echipa
- — după 
n-jl federal
■« — una dintre

a-e seriei de

campioană a țării, Constantin De
liu — la tineret, Ion Gîrleșteanu 
Ia juniori), a unui medic excelent 
pregătit (Vasile Frînculescu), a 
unei conduceri de club receptive, 
care a reușit să instaureze și să 
mențină un climat de ACTIVI
TATE SERIOASA ȘI ENTUZI
ASTA LA TOATE EȘALOANELE 
SALE DE JUCĂTORI. In fond, 
acesta este secretul, marele secret 
al celor trei victorii craiovene, 
ale clubului cu atîtea zeci de mii 
de simpatizanți nu numai de-a 
lungul și de-a latul Olteniei, ci 
din întreaga țară.

Mîine, pe stadionul Central, în 
a marii lor 

și reprezen- 
li se vor în- 

campioni și

Ca și în alte sezoane estivale, 
la Constanța va avea loc un bo
gat program fotbalistic. Punctul 
de atracție — Selecționata Japo
niei care, la invitația F. C. Con
stanța, va sosi la 8 iulie pentru 
trei jocuri ; Ia 13 iulie — cu 
F. C. Constanța, la 17 iulie — cu 
Universitatea Cluj și la 23 iulie 
— cu Lotul reprezentativ al țării. La 20 " ' . . . - .
găzdui 
stanța 
tidele 
(orele

iulie, stadionul 1 Mai va 
și întîlnirea F. C. Con- 

— Universitatea Cluj. Par
se vor juca în nocturnă 
19,30).

MINERUL - SELECȚIONATA 
ARMATEI SIRIENE 5-1 (3-0)

Intr-un meci amical internațional 
de fotbal, echipa Minerul Baia Mare 
a întrecut, ieri după-amiază. Selec
ționata Armatei Siriene eu scorul de 
5—1 (3—0). Golurile au fost înscrise 
de Coman (min. 28), chivescu (min. 
34), Hofmeister (min. 37), Sepl (min. 
48, 70). respectiv Cesion (min. 56).

T. TOhATAN, coresp. județean

cum
Con-

la

ki-’.ii de 
■ra. 1974 
K an de 
stiodată i 
’ nnaresul

la Uni- 
r repre- 
frumoase 

n-au mai 
clubului, 
în mare 

* și pricepe
re foarte buni 

»- 'tin Cernăianu 
’ :et — la echipa

cadrul unei serbări 
bucurii, jucătorilor 
tanților Universității 
mina tricourile de 
cupele victoriilor.

Laurențiu DUMITRESCU

METALUL PLOPEN1 - C.S.M. 
SUCEAVA 0-1 (0—1)

Pe stadionul din Plopeni s-a dispu
tat joi după amiază partida Metalul 
— C.S.M. Suceava din campionatul 
Diviziei B — seria I. întîlnlrea s-a 
încheiat cu rezultatul de 1—o (1—0) 
în favoarea oaspeților, ca urmare a 
golului marcat de Selimesi (min. 30).

Astăzi, in cadrul Balcaniadei de tineret,

UN MECI DECISIV: 
ROMÂNIA - BULGARIA
Astăzi vom cunoaște finalistele 

celei de a VII-a ediții a Balca
niadei rezervată echipelor de ti
neret. La București (pe stadionul 
Dinamo), și la Cîmpina, de la ora 
17,30 vor avea loc ultimele jocuri 
din cele două grupe. Și dacă re
prezentativa Greciei pare să aibă 
o misiune mai ușoară în jocul cu 
Albania, fotbaliștii eleni impresio- 
nind prin eyoluția lor din jocul 
cu Turcia, de marți, în schimb 
grupa A programează un joc de
cisiv : de-o parte reprezentativa 
noastră, plină de mari ambiți și 
de... jucători atît de dotați, de 
cealaltă parte selecționata Bulga
riei, cîștigătoarea ultimei ediții. 
Un veritabil derby, in care expe
riența unor jucători 
Sandu. Sătmăreanu II, 
Georgescu, Biiloni sau

care au trecut și prin lotul re
prezentativ A, alături de talentul 
lui Ion Ion, Jivan, Dumitriu IV 
sau Atodiresei trebuie să se sin- 
cronizeze într-un joc unitar. de 
angajament și mișcare. într-un joc 
lucid, în stare să contracareze 
stilul combativ, rapid, al formației 
bulgare, din rîndul căreia se deta
șează „virful“ Hristov, un jucă
tor de clasă, extremele Alexan
drov și Slavov și fundașul dreap
ta Bratanov, foarte decis și ofen
siv. Și chiar dacă echipei române 
îi este suficient și un
egal pentru a se califica în finala 
de duminică (stadionul
de la ora 17,15). credem că ea va 
aborda această partidă dificilă cu 
toată încrederea (și atenția) ne
cesară victoriei și unei evoluții 
pe măsura posibilităților ! (M.M.Î.)

rezultat

ea G.
Dudu

Năstase,

Dinamo,

DUSSELDORF, 27 (prin telefon).
In comentariul nostru de ieri, 

ne-am ocupat mai pe larg de me
ciul R.F.G. — Iugoslavia, în care, 
cu o formație mult remaniată față 
de cea prezentată în grupă, echipa 
gazdă a repurtat o victorie mai cla
ră decît o arată scorul, de 2—6. Nu 
ne rămîne pentru azi, în legătură 
cu acest joc, decît să adăugăm că 
arma nr. 1 a învingătorilor a con- 
stituit-o excelenta lor pregătire fi
zică și că Schon a aplicat într-ade- 
văr principiul de joc pe care îl e- 
nunțase, acela de a nu mai ataca 
fără păstrarea unui necesar coefici
ent de siguranță în apărare.

Nu trebuie să înțelegem de aici 
că R.F.G. a adoptat tactica apără
rii ca trăsătură definitorie. Dimpo
trivă, echipa vest-germană, îm
preună cu Olanda, Polonia și Sue
dia practică la acest campionat 
mondial, după părerea noastră, jo
cul cel 
landezii 
ponenți 
trenorul 
care a 
Michels 
că Olanda putea învinge cu 7—8 go
luri diferență, grație vervei excep
ționale a lui Cruyff, Rep, van Ha- 
negem, Neeskens și Jansen, dar și 
faptului că argentinienii au aplicat 
o naivă apărare în zonă, pe care ad
versarii lor au spulberat-o prin cas
cade de un-doi-uri și pase lungi, 
cinci pe centru in adîncime, cînd pe 
aripi pentru învăluire. Argentinie
nii, cu un joc de asociație deficitar, 
au atacat rar, prin acțiunile indivi
duale ale lui Ayala, Yazalde și Bal- 
buena, dar incursiunile firave ale 
acestora s-au ciocnit de un bloc 
defensiv mobil, bine condus de 
Haan, concurent al Iui Beckenbauer 
la titlul de cel mai bun apărător al 
turneului. în orice caz, dacă victo
ria R.F.G. asupra Iugoslaviei a avut 
darul de a declanșa un nou val de 
optimism în presa de aici („Bild“ 
scria pe toată pagina I : „Minunat! 
Tot așa mai departe, până in fi
nală !“), comentatorul Otto Stube 
dă cronicii sale de la Gelsenkir
chen, din interiorul aceluiași ziar, 
un titlu care invită la reflecții și 
circumspecție : „cine ii va stopa pe 
acești olandezi ?“. Este sigur că, 
in acest moment, Olanda constituie 
adversarul cel mai de temut pen
tru gazde.

Unul dintre cele mai frumoase 
jocuri de miercuri a fost cel de la 
Stuttgart, între două echipe emina
mente ofensive. Polonia și Suedia. 
Deyna și coechipierii săi și-au a- 
dăugat. după 3—2 cu Argentina șl 
2—1 cu Italia, un nou rezultat de

mai ofensiv. Miercuri, o- 
au fost însă principalii ex- 
ai fotbalului de atac. An- 
român Angelo Niculescu, 
văzut meciul elevilor lui 
cu Argentina, ne spunea

prestigiu în palmares, dar trebuie 
să spunem că în fața Suediei, lip
sită de doi atacanți de bază (Kind- 
val și B. Magnusson), au avut și un 
coeficient de șansă. Suedia a bene
ficiat de mai multe ocazii de gol, 
a tras mai mult la poartă (17—11 
raportul de șuturi în favoarea scan
dinavilor) și a ratat un penalty, la 
<>—1. în plus, cu două minute îna
inte de final, arbitrul Uruguayan 
R. Bareto a refuzat suedezilor un 
al doilea 11 metri, poate și mai clar 
chiar decît cel pe care-1 acordase. 
A fost un meci palpitant, deschis, 
cu faze dramatice, cu doi portari 
excelenți (Tomaszewski și Hells- 
trom), la sfîrșitul căruia antrenorul 
Gorski a declarat : „Suedia a fost 
cel mai greu adversar pe care l-am 
întilnit".

Dacă aceste* trei meciuri au fost 
într-adevăr frumoase, interesante 
prin maniera de joc a fiecărui com
batant, în schimb, cel de al patru
lea (Brazilia — R.D.G., la Hanovra) 
a decepționat. S-a jucat închis, des- 
tructiv, mai mult la mijlocul tere
nului. într-un asemenea meci, a- 
proape că nici nu ne puteam aș-

tepta la un gol decît dintr-o lovi
tură liberă. Rivelino și-a arătat din 
nou măiestria în materie. în zidul 
de șase jucători al echipei R.D.G. 
6-a intercalat Jairzinho, iar în cli
pa cînd arbitrul a fluierat executa
rea loviturii, brazilianul a aplecat 
capul și, exact prin breșa creată în 
zid, Rivelino a trimis balonul pu
ternic spre poartă, marcînd — cum 
spunea el, rîzînd, după meci — un 
gol prin „gaura cheii". Oricum, în 
acest meci urît Brazilia a arătat to
tuși _mai mult fotbal, clasa indivi
duală a unora dintre jucătorii săi 
(Pereira, Ze Maria, F. Marinho, Ri
velino, Jairzinho) permițîndu-i re
alizări de joc care să justifice în fi
nal victoria și să atragă atenția că 
s-ar putea ca Zagalo să aibă drep
tate cînd spunea : „Victoria noastră 
asupra acestui adversar incomod, 
care_ a învins pe R.F.G. in grupă, 
nu înseamnă cu nimic mai puțin 
decît victoria Olandei asupra Ar
gentinei. Și, atunci, de ce să nu 
aspirăm și noi in egală măsură cu 
coechipierii lui Cruyff la meciul de 
la 7 iulie ?"

Radu URZICEANU

REZULTATE- CLASAMENTE...
GRUPA A

Olanda — Argentina 4—0 
Brazilia — R.I7. Germană 1—0

(2—0), 
(0—0).

JE URMĂRIRE A LUI MIHAI ADAM
DE ABIA A
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OLANDA
Brazilia
R.D. Germană
Argentina

Partidele următoare, DUMINICA : 
R.D. Germană — Olanda (Gelsenkir
chen, ora 16). Argentina — Brazilia 
(Hanovra ora 16); MIERCURI 3 iulie: 
Argentina — R.D. Germană (Gelsen
kirchen, ora 19.30), Olanda — Brazi
lia (Dortmund, ora 19.30, ora locală).

R.F. Germani® — Iugoslavia 2—0

GRUPA B

(1—0), Polonia — Suedia 1—0 (1—0).

1. R.F, GERMANIA 1 1 0 0 2—0 2
2. Polonia 110 0 1—0 2
3. Suedia 10 0 1 0—1 0
4. Iugoslavia 10 0 1 0—2 0

Partidele următoare, duminica :
R.F. Germania — Suedia (Diisseldorf, 
ora 19.30), Polonia — Iugoslavia 
(Frankfurt pe Main, ora 16); 
MIERCURI 3 iulie : Suedia — Iugo
slavia (Diisselctorf, ora 19.30), Polonia 
— R.F. Germania (Frankfurt pe Main, 
ora 16, ora locală).

Reamintim că finala va avea loc In 
ziua de 7 iulie, la Miinchen, cînd se

CALEIDOSCOP C.M

cele 
disputele

• Arbitrul român Nicolae Rai
ma va fi unul dintre tușierii par- ' 
tidei 
nică

R.F.G. — Suedia, de dumi-
30 iunie, la Diisseldorf.

care nu va ră- 
în lumea colec-

vor întîlni formațiile clasate pe pri
mul loc în grupele A șl B. Pentru 
locul 3—4 (Miinchen, 6 iulie) vor juca 
echipele aflate pe locul secund în 
aceste două grupe.

ANIRENORII, DESPRE 
MECIURILE

DE MIERCURI

Ia activitatea competițională decît 
după ce voi întrece cu un avantaj 
larg de partea mea, recordul 
eficacității pe care-1 deține și a- 
cum Titus Ozon. Mă mai despart 
de el doar zece goluri : el a 
marcat 157, iar eu 147.

— Care credeți că este secretul 
acestei longevități a lui Ozon în 
„fotoliul de onoare" al celor mai 
productivi atacanți ai noștri ?

— în primul rînd, Ozon a fost 
un atacant înnăscut, simțea poarta, 
știa să găsească rezolvările 
mai surprinzătoare în 

iar în al doilea 
rînd, parcă și golurile îl căutau 
pe el. Ca azi pe Gerd Muller, 
în al treilea rînd, ar fi apărările 
supraaglomerate de astăzi, 
îngreuiază nespus viata 
de atac ; și, în sfîrșit, 
încredere în forțele lor 
lor atacanți de azi.

— Cum ați reușit să 
din nou golgeter ?

— De cînd am început să joc 
fotbal, din copilărie, mi-a plăcut 
să marchez goluri. Mi-a plăcut, în 
același timp, și reacția publicului 
la fiecare punct 
teles, astfel, că 
sarea și piperul 
același timp, că 
de mine pe stadion, 
mente sau la meciuri, nu au tre-

Se anunță că portarul olan- 
Jongbloed va fi transferat, 

C.M., la Ajax Amsterdam, 
ce timp de 14 ani a activat 

C. Amsterdam.

după 
după 
la clubul F.

(t S-a mărit capacitatea stadio
nului olimpic din Miinchen pen
tru finalele locurilor 3—4 și 1—2 
eu 3 812 locuri pe scaune. Acum, 
capacitatea arenei miincheneze 
este de 79 300.

altă manifestare 
mine fără ecou 
ționarilor de mărci poștale : Di
recția județeană de poștă și tele
comunicații Cluj ne anunță că 
toată corespondența sosită și tri
misă în și din acest oraș pe toată 
perioada turneului final este 
obliterată cu o stampilă special 
confecționată pentru acest scop.

RiNUS MICHELS (Olanda) : „Echipa
noastră a realizat cel mai bun joc de la 
începutul turneului. Mă așteptam la o 
replică mai valoroasă din partea sud- 
americaniior".

VLADISLAO CAP (Argentina) : MJucînd 
cu Olanda, am descoperit un alt fel de 
fotbal. Este evident acum că America de 
Sud a rămas în urmă și va trebui să lu
crăm foarte mult pentru a ajunge la ni
velul europenilor Ia viitorul campionat, 
găzduit de țara noastră".

MARIO ZAGALO (Brazilia): „Cred că 
am putea să păstrăm titlul, întrucit echi
pa își ameliorează jocul la fiecare par
tidă. După părerea mea, reprezentativa 
R.F. Germania este cea mai bine dotată 
din punct de vedere tactic și tehnic, dar 
Olanda ar putea produce surprize4*.

GEORG BUSCHNER (R.D. Germană) : 
„Brazilia a obținut o victorie meritată, a 
jucat un fotbal mai bun. Jucătorii noștri 
ou avut un complex nedorit, ceea ce i-a 
făcut să practice un joc pasiv în întîlni- 
rea cu formația campioană a lumii".

GEORG ERICSSON (Suedia) : „Partida 
noastră cu Polonia a fost un spectacol 
aqreabil, în care ambele echipe au jucat 
ofensiv".

KAZIMIR GORSKI (Polonia) : „începem 
să resimțim oboseala acestui maraton 
fotbalistic. Sper ca zilele de pauză să 
readucă forța necesară echipei noastre".

HELMUT SCHON (R.F.G.) : „Fotbaliștii 
iugoslavi mi s-au părut obosiți, în timo 
ce echipa noastră și-a regăsit tonusul. 
Sînt mulțumit că tinerii introduși în for
mație s-au încadrat în mecanismul tactic 
al echipei".

MILJAN -----------------
„Soarta r 
tențialul I 
disputat r 
formația i 
care nu i

I MIUANICI (Iugoslavia) 
meciului a fost decisă de po- 
fizic. In grupe, noi am avut de 
meciuri foarte grele, în timp ce 
vest-germană a întilnit adversari 
i-ou pus probleme deosebite".

INSPIRAȚII SAU... NEINSPIRAȚII
cu apărătorii ;

el.

i, care 
unui virf 
lipsa de 
a tineri-

ajungeți

înscris. Am în- 
golul reprezintă 
în fotbal și, în 
orele petrecute 

Ia antrena-

cut în zadar, pot fi «măsurate». 
De aceea mă pregătesc in mod 
special pentru a marca goluri, 
un moment dat, în primăvara 
cestui an, mi-a fost teamă nu 
Bălan, ci de Năstase că mă 
întrece în cele din urmă, i 
ales că a trebuit să stau pe tușă 
cîteva etape. Dar, în final, 
tase a încetinit 
m-am bucurat 
nou primul, marcînd mai multe 
goluri decît atunci cînd eram cu 
zece sau cu șapte ani mai tînăr !

I-am
Adam atît 
zi, cit și 
Cursa lui 
de-abia a

La 
; a- 

de 
va 

mai

Năs- 
motoarele» și 

că am ajuns din 
marcînd

succes lui Mihai 
munca sa de zi cu 

terenul de fotbal, 
urmărire cu Ozon

urat 
în 
pe 
de
început.

Mircea TUDORAN

© Federația R. D. Germane a 
invitat formația Australiei pentru 
un joc amical în R. D. Germană, 
după turneul final. Totodată, forul 
de specialitate din R.D.G. a feli
citat federația australiană pentru 
evoluția apreciabilă avută la ac
tuala ediție de echipa reprezen
tativă.

din ziarul „The 
Manchester : „Eli- 
este o dovadă că 

astăzi stilul defen- 
Cine vrea să ciș-

® Spicuim 
Guardian" din 
minarea Italiei 
in fotbalul de 
siv e demodat, 
tige trebuie să-și îndrepte toate 
forțele spre jocul ofensiv !“

O în afara emisiunii filatelice 
dedicată de Poșta română „Cu
pei lumii", actualmente în plină 
desfășurare în R. F. Germania, o

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
ÎN TOATE AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT AZI ÎNCEPE VINZAREA BILETELOR
TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 7 IULIE 1974, ORGANIZATA CU 
CONCURSULUI INTERNATIONAL DE CĂLĂRIE- OBSTACOLE „CUPA PRIETENIEI** SI pRONOEXPBESNUMEROASE ClȘTIGURI DE 50.000 LEI LA LOTO

Iată pe cîțiva dintre recenții 
cîștigători de premii de 
lei. La Loto : Grigore 
Poiana Cîmpina, jud. Prahova; 
Bunea Niță din București ; Ebe 
Cristian din București ; Pusok 
Vasile din Zalău ; Ștefan Păun 
din București; Brăileanu Vasile 
din Piatra Neamț ; Limoncu Flo
rin din Brad, jud. Hunedoara. 
Guiacsj Iosif din Timișoara; și

50.000 
Ion din

Buta Ana din Brașov, la Prono- 
expres.

Și dv. puteți obține cîștiguri 
mari jucînd 
Pronosport.

la sistemele Loto-

PENTRU 
PRILEJUL

cat. 5 : 125,55 
a 317 lei.
1 : 6.749 lei.

Categoria 
și 2

CIȘTIGURILE
31

TRAGERII LOTO DIN
IUNIE 1974

EXTRAGEREa I : Categoria 1 : 1,50 
variante a 50.000 lei : cat. 2 : 4,80 a 
19.219 lei ; cat. 3 ; 18,50 a 2.651 lei 1

cat. 4 : 25,70 a 1.909 Iei ; 
a 391 lei : cat. 6 ; 154,90

REPORT CATEGORIA
EXTRAGEREA a Il-a :

B : 2 variante 25% a 13.064 lei . 
variante 10’/» a 5.226 lei ; eat. C: 5,45 
a 6.712 lei ; cat. D : 14,25 a 2.567 Iei ; 
cat. E : 73,35 a 499 Iei ; cat. F : 130 a 
281 lei : cat. X : 1.796,55 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 123.486
lei.

Cîștigul de 50.000 lei a revenit lui 
LETT TON din Mereni, satul Ogrăzi 
județul Buzău,

roba finală a campionatului lumii solicită conducătorilor teh
nici soluții rapide. De la meci la meci, antrenorii naționalelor 
trebuie să găsească formula ideală, nu numai în funcție de 

adversar, dar și spre a realiza o prospețime permanentă, psihică și 
fizică, a mecanismelor ce le conduc. în istoria probei supreme s-au 
înregistrat cazuri celebre de erori sau mari reușite în această di
recție. Probabil că atît de proasta inspirație a antrenorului brazilian 
de a nu-1 alinia pe Leonidas, omul nr. 1 de gol, în semifinala din 
1938, în fața Italiei, va rămîne exemplu tipic de greșeală. După cum 
inspirația iui Sepp Hepberger în 1954, cînd a rulat cu mare pricepere 
întregul lot vest-german pe care-1 avea la dispoziție va rămîne o 
pildă în celălalt sens.

Acum, și aici, la ediția jubiliară, intervențiile antrenorilor se cer 
pentru că, intrată în a doua sa fază, întrecerea și-a pus deja am
prenta atît asupra moralului cit și asupra resurselor fizice. După 
cum suitele de defecțiuni din jocurile de pînă acum obligă și ele 
pe directorii tehnici să revadă alcătuirea formațiilor. Prima etapă a 
fazei semifinalelor a fost bogată la acest capitol șî ca succese, și ca 
eșecuri.

în fruntea celor care se pot felicita pentru „inspirațiile zilei" tre
buie să-1 plasăm pe Helmut Schon, care a realizat o remaniere ma
sivă pentru întîlnirea cu Iugoslavia, operațiune criticată înainte de 
joc, dar acoperită de elogii după victorie. Cullmann, Flohe, Honess, 
Grabowski au rămas pe banca de rezerve sau nici măcar acolo, pen
tru ca Bonhof, Wimmer, Holzenbein și Herzog să fie titularizați. 
Efect excelent 1 După cum foarte inspirată a fost și introducerea 
lui Honess în ultimele 20 de minute. Ambiționat de neintrarea de 
la început în joc, dar și menajat fizic, rapidul atacant al lui Bayern 
a fost elementul determinant al definitivării victoriei. Zagalo începe 
și el să arunce noi atu-url în arenă, și ele se numesc Dirceu și Ze 
Maria. Michels ține foarte mult seama de susceptibilitățile lui 
Cruyff, căpitan absolut în teren, atunci cînd îi folosește cu multă 
zgîrcenie pe Israel și Kaiser, jucători cu oarecare ascendent moral 
asupra actualei stele a turneului final. în schimb, iugoslavul Milja- 
nici nu s-a aflat într-o zi inspirată în clipa în care a renunțat la 
Boghicevici și Petkovici, după cum nici Georg Buschner, atît de 
calculat și de minuțios în alcătuirea „ll“-lui de luptă, n-a studiat 
exact toate mutațiile pentru partida cu Brazilia cînd a preferat pe 
foarte palidul Hamann unor personalități ca Irmscher, Lowe sau 
Peter Ducke. _ . ....

Acestea sînt doar primele impresii la capitolul „inspirații sau ne- 
inspirații dar cu siguranță că următoarele acte ale turneului final 
vor veni și ele cu alte lucruri interesante, pro și contra, în aceasta 
privință. Să le așteptăm !... ___ .

Eftimie IONESCU
Dusseldorf, 27 iunie.



„Trofeul Iugoslavia" la handbal masculin Olimpiada de șah

ROMANIA - SPANIA
în localitatea Zavidovici (Iugo

slavia) au început ieri partidele 
celei de-a 14-a ediții a „Trofe
ului Iugoslavia" la handbal mas
culin. în prima etapă, reeditînd 
finala ultimei ediții a campiona
tului mondial, s-au întîlnit re
prezentativele României și R. D. 
Germane. Victoria a revenit, mai 
ușor decît o arată scorul, echipei

țării noastre, cu 20—18 (13—10). 
O partidă excelentă au făcut por
tarul Orban (a apărat șase arun
cări de la 7 m), Birtalan (autor 
a nouă goluri), Voina și Tudosie.

în deschidere, Iugoslavia — 
Ungaria 22—20.

Vineri România întîlnește for
mația Ungariei, iar sîmbătă pe 
cea a Iugoslaviei.

TURNEUL DE LA WIMBLEDON
LONDRA, 27 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon a continuat cu dis
putarea partidelor din turul II al 
probelor de simplu. în concursul 
masculin, americanul Stan Smith

lienii Tony Roche și John Ale
xander s-a întrerupt la situația 
de 7—6, 6—4, 4—6, 3—4.

în proba de simplu femei, ju- 
cătoarea americană Chris Evert, 
favorita nr. 2 a turneului, a în-

C. E. DE LUPTE LIBERE

SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE

PENTRU J. 0; DIN 1976
• România pe locul III in clasamentul pe nafiuni
• Tinerii au confirmat așteptările

MADRID, 27 (prin telefon). — 
După remarcabilul succes obținut 
de lotul țării noastre la campio
natele europene de lupte greco- 
romane, miercuri seara am avut 
prilejul să aplaudăm și frumoasa 
comportare a sportivilor români în 
finalul confruntărilor continentale 
de „libere". Petre Coman (cat. 62) 
și Ladislau Simon (cat. +100 kg) 
au cucerit medaliile de argint, iar 
Vasile Iorga (cat. 82 kg) pe aceea 
de bronz. Alți 5 luptători români 
s-au numărat printre fruntașii în
trecerilor : Ion Arapu (cat. 52 kg), 
Gheorghe Dobrănel (cat. 57 kg), 
Ion Dumitru (cat. 90 kg) și Ena- 
che Panaite (cat. 100 kg) s-au 
clasat pe locul IV la categoriile 
respective, iar Emilian Cristian 
(cat. 74 kg) pe al V-lea. Cele 
trei medalii și punctele obținute 
de luptătorii noștri au adus Româ
nia pe locul III in clasamentul pe 
națiuni, înaintea unor echipe cu 
reputație in arena internațională, 
ca Turcia, Ungaria. R. D. Ger
mană. Franța ș-a.

Succesul luptătorilor români la 
această ediție a campionatelor eu
ropene (anul trecut ei n-au obți
nut nici o medalie, iar țara noas
tră a ocupat doar locul 8) este 
rodul unor strădanii însuflețite in 
timpul pregătirii dinaintea aces
tei competiții. Merite Însemnate 
au și antrenorii Ion Crîsnic. Ion 
Bălrîn și Ion Mureșan care au 
muncit cu
pentru a pregăti 
sportivii din lot.
subliniem că în echipa prezentă 
la confruntările de la Madrid au 
fost introduși mai mulți tineri, u- 
nii dintre ei debuta-nți, ce ne dau 
reale speranțe pentru Jocurile O- 
limpice de la Montreal. Este sufi
cient, credem, să amintim că, 
tînărul Gb. Dobrănel — pentru 
prima oară la asemenea întreceri 
— l-a învins clar pe L. Klinga 
(Ungaria), medaliat cu bronz la

pasiune si 
cit 
De

pricepere 
mai bine 
asemenea,

J.O. și cu argint la ediția „euro
penelor" de anul trecut.

CLASAMENTELE FINALE 
PE CATEGORII

Cat. 48 kg : 1. VITALI TAKCINAKOV 
(U.R.S.S.), 2. M. Kambas (Turcia), 3. T. 
Kudelski (Polonia), 4. J. Navarrite (Spa
nia), 5. M. Selimov (Bulgaria), 6. Z, 
Nikolov (Iugoslavia); cat. 52 kg : 1.
OGNIAN NIKOLOV (Bulgaria), 2. T. Pa- 
țaev (U.R.S.S.), 3. W. Stecyk (Polonia), 
4. Ion Arapu (România), 5. R. Naavala 
(Suedia), 6. G. Boqnani (Italia); cat. 
57 kg : 1. PAVO JELEV (Bulgaria). 2. D. 
Bruchert (R.D.G.) 3. F. Muller (R.F.G), 
4. Gheorghe Dobrânel (România), 5. G. 
Hatzionidis (Grecia), 6. O. Vozer (Ceho
slovacia); cat. 62 kg : 1. DONt-îO 
JEKOV (Bulgaria), 2. Petre Coman (Ro
mânia), 3. T. Toulotte (Franța), 4. Z. 
Stoiarski (Polonia), 5. G. Gorunov 
(U.R.S.S.), 6. R. Brockhoff (R.F.G.); cat. 
68 kg : 1. IANCIO VASILIEV (Bulgaria),
2. M. Ibrahimov (U.R.S.S.). 3. C. Brauer
(R.F.G.), 4. R. Karapak (Turcia), 5. J. 
Kocsics (Ungaria), 6. R. Kîro (luqoslavio) ; 
cat. 74 kg : 1. RUSLAN AȘURALIEV 
(U.R.S.S.), 2. A. Seger (R.F.G.), 3. t. 
Pavlov (Bulgaria), 4. J. Rusznyok (Unga
ria), 5. Emilian Cristian (România), 6. 
U. Schroder (R.D.G); cat. «2 kg: 
VIKTOR NOVOJILOV (U.R.S.S), 2. B. 
Paulitz (R.D.G.). 3. Vasile Iorga (Româ
nia), 4. L. Kovacs (Ungaria), 5. Z. Pe- 
tiev (Bulgaria), 6. M. Uzun (Turcia) : 
cot. 90 kg : 1. LEVAN TEDIAȘVILI
(U.R.S.S.), 2. P. Kurciewski (Polonia), 3. 
A. Stottmeister (R.D.G.), 4. Ion Dumitru 
(România), 5 M. Tepe (Turcia), 6. M. 
Grang ier (Franța) ; cat. 100 kg : 1. HA
ROLD BUTTNER (R.D.G), 2. I. larighin 
(U.R.S.S.), 3. E. Smudjewski (Polonia), 
4. Enache Panaite (România), 5, M. 
Lucuc (Iugoslavia), 6. J. Csatari (Unga
ria) ; cat. 4- 100 kg : 1. SESTAN ANDIFV 
(U.R.S.S.). 2. Ladislau Simon (România),
3. M. Eicheibaum (R.F.G), 4. B. Boev 
(Bulqaria), 5. P. Germer (R.D.G.), 6. 
A. Yidrim (Turcia). R. Bradley (Anglia) 
și S. Carlesi (Italia).

CLASAMENTUL PE NAȚIUNI

1. U.R.S.S. 47 p, 2. Bulqaria 35 
România 28 p, 4. R.D. Germana 
5. Polonia 20 p, 6. R.F. Germania 
7. Turcia 11,33 p, 8. Ungaria 9 
Franța 5 p, 10. Iugoslavia 4 p...
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„Hotărltul Ilie“, 
Press imaginea

așa iți intitulează fotoreporterul agenției Associated 
de mai sus, surprinsă in timpul meciului pe care 
Ilie Năstase l-a susținut cu J. Hrebec.

l-a eliminat cu 
pe sud-africanul 
iar australianul John Newcombe 
a dispus cu 9—8, 6—3, 8—6 de 
compatriotul său Geoff Masters. 
Tînărul campion suedez Bjorn 
Borg l-a întrecut pe australianul 
Ross Case cu scorul de 3—6, 6—-1, 
8—6, 7—5. Partida dintre austra

6—4. 6—1, 6—2 
Robert Maud,

timpinat o dîrză rezistență din 
partea tenismenei australiene 
Lesley Hunt pe care a învins-o 
cu scorul de 6—8, 7—5, 11—9. 
Alte rezultate : G. Janes (Anglia)
— Virginia Ruzici (România) 
6—4, 6—2 ; Jausovec (Iugoslavia)
— Navratilova (Cehoslovacia) 
6—4, 3—6, 6—3.

meci egal; 2-2 cu Bulgaria I
Runda a 12-a a Olimpiadei de 

șah a programat o serie de în- 
tîlniri foarte importante pentru 
lupta care se dă în toate zonele 
clasamentului turneul final A. 
Echipa noastră n-a putut trece 
de aceea a Spaniei, meciul ter- 
minîndtt-se, 2—2, după patru re
mize : Pomar — Gheorghiu, Cio- 
câltea — Torran, Calvo — Ghiz- 
davu și Partos — Bellon (după 
întrerupere). Același rezultat, dar 
ca urmare a patru egalități ra
pide, — în întîlnirea Bulgariei
— U.R.S.S. : Radulov — Karpov, 
Corcinoi — Pidevski, Spasski — 
Tringov și Kirov — Kuzmin. în 
rest: Iugoslavia — Suedia 3—1, 
Ungaria — Finlanda 3r-l, Ceho
slovacia — Olanda l>/z—2'/2, Fi- 
lipine — S.U.A. 1—2 (1), Anglia
— R.F.G. 1—2 (1), Țara Galilor
— Argentina 2>/2—1*/? în runda a 
11-a : S.U.A. — Spania 3—1.

CLASAMENTUL înaintea ulti
melor trei runde : 1. U.R.S.S. 36, 
2. Iugoslavia 32>/2, 3. Bulgaria-
29‘/2, 4. S.U A. 29 (1), 5. Olanda 
29, 6. Ungaria 28, 7. R.F.G 25>/2 
(1), 8—10. ROMANIA, Spania, 
Cehoslovacia 23, 11. Anglia 20 
(1), 12. Fiiipine 191/2 (1), 13. Ar
gentina 19, 11. Suedia 18>/2, 15. 
Finlanda 16*/a, 16. Țara Galilor 
10 puncte.

RUNDA a 13-a : R.F.G. — Un
garia, U.R.S.S. — Spania, RO
MANIA — Fiiipine, S.U.A. — 
Iugoslavia, Suedia — Țara Gali
lor, Argentina — Cehoslovacia, 
Olanda — Anglia, Finlanda — 
Bulgaria.

★
Cu ocazia congresului F.I.D.E., 

dr. Max Euwe (Olanda) a fost 
reales în funcția de președinte 
al forului internațional.

BALCANIADA
(Urmare din pag. I)

la puncte, în fața unui adversar 
cu posibilități tehnice modeste. 
Neconvingător a luptat și Con
stantin Văran în meciul cu M. 
Rașidov (Bulgaria). El și adver
sarul său s-au întrecut în obstruc
ții, punînd juriul în delicata si
tuație de a alege cu multă difi
cultate învingătorul. A fost pre
ferat Văran, cu o decizie de 3—2.

Deși au învins, am făcut aces
te observații critice asupra evo
luției lui Lazăr, S. Cuțov și Vă-

iN CAMPIONATUL DE POLO,

ON MECI ECHILIBRAT:
Campionatul republican de 

polo a continuat ieri, la bazinul 
Dinamo, cu meciurile etapei a 
Vil-a, în care au fost consemna
te rezultate scontate. în general, 
referindu-ne la nivelul tehnic 
al întrecerilor, vom nota că el 
a fost — în partidele de pînă 
acum — scăzut, remarcîndu-se 
acțiunile statice, numărul redus 
al contraatacurilor, (și ratarea ce
lor mai multe, chiar în situația 
de „om în plus"), pasele fără a- 
dresă și penuria șuturilor la 
poartă de la semidistanță. Re
zultate •

DINAMO — C. S. ȘCOLARUL 
BUCUREȘTI 5—0 (0—0, 2—0, 
2—0, 1—0). Campionii din rîn- 
duii; cărora lipsește ID. Popescu 
(accidentat), au avut de înfrun
tat o rezistență dîrză din partea 
tinerilor lor adversari, dar numai 
în primele două reprize. Au în 
scris : Nastasiu 3, Zamfirescu și 
Teodorescui A arbitrat R. Ti 
mod (Clui). > ’ i :

RAPID — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 6—0 (1—0, 2—0, 
0—0, 3—0). Feroviarii au evoluat 
inegal și s-au impus datorită 
plusului lor de experiență și jo 
cului bun practicat de C. Rusu. 
De la Progresul l-am evidențiat 
pe tînărul portar Spînu, în ciu 
da celor șase goluri primite. Au 
înscris : C Rusu 2, I. Slavei 2

Se pregătește să șuteze LĂzăr (Dinamo). Fază din meciul Dinamo —
C.S. Școlarul. Foto . V. BAGEAC

(1 din 4 m), Țăranu și Schervăn 
Olae (R) a ratat o lovitură de 
la 4 m. A arbitrat Fr. Simion 
(Tg. Mureș).

POLITEHNICA CLUJ — VO
INȚA CLUJ 6—6 (2—2, 2—1, 
1—2, 1—1). Derbyul clujean a 
oferit singurul meci echilibrat. 
Au înscris : R. Rusu 2, St. Szi-

lagy, A. Szilagy, Gyarfas, Szebok 
pentru Voința, respectiv Pop, 
Covaci, Dobaru, Chioran, Sziics 
și Crăeiuneanu. A arbitrat N 
Nicolaescu.

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

D. STÂNCULESCU

ran tocmai pentru că așteptam 
mult mai mult de la ei. Credem 
însă că vor onora speranțele în 
finalele de sîmbătă seara.

Revenind la meciurile primei 
gale semifinale, apreciem com
portarea remarcabilă a „penei" 
Gabriel Pometcu. Deși a avut un 
adversar cu alonjă superioară — 
Z. Ivanovici (Iugoslavia) — și de
osebit de „încurcăreț", Pometcu 
a știut să se impună în tot timpul 
partidei.

în gala desfășurată joi seara 
au fost desemnați ultimii finaliști 
ai competiției. Boxerii români au 
reușit frumoasa 
a se califica toți 
sîmbătă.

Spre deosebire 
Calistrat Cuțov a avut o evoluție 
foarte bună, fiind aplaudat cu 
multă căldură de asistență. El 
l-a depășit categoric la puncte 
pe H. Ștefanov (Bulgaria), un 
sportiv cu o alonjă deosebită, a- 
vantaj pe care, însă, nu l-a putut 
fructifica. în cealaltă semifinală 
a categoriei ușoară A. Iliadis 
(Grecia) l-a învins la puncte pe

performanță de 
în finalele de

de fratele său,

M. Gakal (Turcia), după o parli- 
dă viu disputată. în limitele ca
tegoriei semimijlocie, Ion Fuicu 
a întîlnit în sportivul grec P. 
Therianos un adversar rudimen
tar pe care l-a depășit la puncte 
fără dificultate. Tot la „semimij
locie", Marian Beneț (Iugoslavia) 
a fost frustrat evident de victo
rie. După un meci în care l-a do
minat categoric pe bulgarul G. 
Nedelcio, juriul l-a declarat în
vins, doar fiindcă adversarul său 
a avut o sclipire în ultima parte 
a întîlnirii. La „mijlocie mică" 
E. Dervoz (Iugoslavia) a obținut 
decizia la puncte în fața bulga
rului I. Iliev. Reprezentantul 
nostru la această categorie, Ion 
Mocanu a cîștigat destul de greu 
Ia puncte întîlnirea cu A. Iano- 
poulos (Grecia). Așa cum era de 
așteptat, „mijlociul" Al. Năstac 
l-a învins înainte de limită (a- 
bandon rundul 3) pe O. Resul 
(Turcia). La aceeași categorie, D. 
Voskovici (Iugoslavia) b.p. G. 
Grigorov (Bulgaria). Vineri este 
zi de pauză. Finala se dispută 
sîmbătă seara de la ora 18.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ediție
Etapa 

contra-

Ieri a început cea de-a 61-a 
a turului ciclist al Franței, 
prolog desfășurată la Brest, 
timp individual pe distanța de 7.109 
km, a revenit lui Eddy Merckx, cro
nometrat în 8:54,41. Pe locul secund 
— spaniolul Manzaneque, . în 9:00,25

Cu prilejul concursului internațional 
de atletism de la Helsinki, sportivul 
vest-german Michael Karst a egalat 
recordul european în proba de 3 000 
m obstacole cu timpul de 8:18,4. Sue
dezul Anders Gaerderud, care a sta
bilit recordul continental în luna iu
lie a anului trecut, s-a 
cui doi, în 8:19,6.

clasat pe 1q-

intcrna-Congresul federației 
ționale de șah (F.I.D.E.) a 
decis să suspende din toate 
competițiile oficiale Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, țări 
în care se practică discrimina
rea rasială în sport. Propune
rea de excludere a fost pre
zentată de federația marocană 
de șah.

Au luat sfirșit Întrecerile concursului 
international atletic de la Paris, la 
care au participat și o serie de re-

cordmani americani. Iată rezultatele 
înregistrate în ziua a doua de con
curs ; săritura în înălțime ; Stones 
(S.U.A.) — 2,23 ni; 400 m garduri: 
Bolding (S.U.A.) — 49,0; aruncarea 
suliței : Tuița (Franțai — 76,86 m ; 
200 m : Sarteur (Franța) — 21,0: șta
feta 4x100 m femei : S.U.A. 45,8.

După două etape, în Turul ciclist al 
Iugoslaviei conduce rutierul iugoslav 
Ivan Bobovcian, urmat la zece se
cunde de polonezul Matusink. Etapa 
a doua (Raska — Gornji Milanovac) 
a fost ‘cîștigată de Galinauskas 
(U.R.S.S.), cronometrat pe distanța 
de 138 km cu timpul de 3 h 15:5a.

Campionatul mondial de yachting la 
clasa „Tempest" s-a încheiat în loca
litatea olandeză Medemblik cu victo
ria vest-germanului Uwe Mares — 
11,7 puncte, ’ urmat de compatriotul 
său Krick — 33 puncte. Ultima re
gată — a șasea — a revenit italianu
lui Giuseppe Dotti.
Cu
la
american de
Norton,
priza a 8-a pe compatriotul 
Boone Kirkman, tn palmaresul
Ken -Norton figurează 30 de victorii 
(dintre care 27 prin k.o.) și trei in- 
frîngeri.

prilejul unei reuniuni desfășurate 
Seattle (Washington), pugilistoil 

categorie grea Ken 
l-a învins prin k.o. în re- 
8-a pe compatriotul său 

lui
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