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reprezentanți ai județului Argeș
problemei poporu- 
potrivit aspirațiilor 
sale naționale le-

central 
tuației

S-a

ne
ro
de 

sa-

Palatul Republicii au in- 
vineri, 

oficiale

• Primii campioni

28 iunie, convorbi- 
inlre președintele 

Socialiste România, 
și presediu- 

Araiie

„CUPEI TINERETULUI
INAUGURAREA FESTIVĂ A FINALELOR

BWoteca Municipiu'ul^DeW
SALA DE LECAlRÂ

CONVORBIRI OFICIALE
INTRE PREȘEDINTELE 
NICOLAE CEAUȘESCU

ceput 
rile 
Republicii 
Nieolae Ceaușescu, 
tele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat.

Reluind dialogul început cu doi 
ani în urmă, președintele Nieolae 
Ceaușescu și președintele Anwar 
El Sudat an analizat stadiul 
tual și perspectivele relațiilor 
mâna-egiptene. Cei doi șefi 
stat au constatat cu deplină 
tisfacție că acordurile încheiate in 
aprilie 19*2. la Cairo, sînt trans
puse în viață cu succes, determi- 
nînd o dezvoltare intensă a ra
porturilor politice, economice, 
culturale, tehnico-șliințifice din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Egipt. A fost 
exprimată dorința și hotărîrea 
comună de a se acționa și în vi - 
itor pentru extinderea și diversi
ficarea legăturilor bilaterale, pen
tru valorificarea deplină a lar
gilor posibilități existente in acest 
sens, considerindu-se 
corespunde întru 
ambelor țări și 
generale a păcii 
ternationale.

In cursul convorbirilor, pre
ședintele Nieolae Ceaușescu «i 

președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au procedat, de asemenea, 
la un aprofundat schimb de ve
deri asupra principalelor proble
me internaționale actuale, un loo

că aceasta 
tutu! intereselor 
popoare, cauzei 

și colaborării in-

ocupîndu-1 examinarea 
din Oriental Mijlociu, 
relevat evoluția pozitivă 

din ultimul timp spre soluționa
rea pe calea tratativelor a con
flictului din Orientul Mijlociu, a- 
preciindu-se că trebuie depuse ia 
continuare eforturi in vederea 
realizării unei păci drepte si trai
nice în această zonă, care presu
pune retragerea Israelului din te
ritoriile ocupate in urnia războ
iului din 1967, asigurarea integri
tății și suveranității fiecărui stat 
și soluționarea 
lui palestinian 
și năzuințelor 
gitime.

Convorbirile
sub semnul sentimentelor de sti
mă si prietenie ce caracterizează 
relațiile dintre ceie două țări și 
popoare. într-o atmosferă de caldă 
cordialitate și deplină înțelegere.

Vineri după-amiază. președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nieolae Ceaușescu. și președintele 
Republicii Arabe Egipt, Mohammed 
Anwar 
varășa 
Gihane 
reștiul, 
special, 
celor doi președinți, oficialităților 
române și egiptene, li s-a făcut 
o entuziastă primire.

La Sinaia va continua dialogul 
româno-egiptean la cel mai înalt 
nivel.

s-au desfășurat

EI Sadat, împreună cu io- 
Elena Ceaușescu și doamna 
El Sadat au părăsit Bucu- 
îndreptîndu-se, cu un tren 

spre Sinaia. La sosire,
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în ambianța binecunoscută a 
poligonului Tunari, s-a desfășu
rat ieri dimineață proba de tir

PROBA DE TIR
s-au clasat pe locuri modeste : 
16—18 (188 — 868 p), respectiv 
19—22 (187 — 846). Pe echipe au 
cîștigat Franța și România II cu 
2 824 p, urmate de U ngaria 2 780, 
Cehoslovacia 2 758 și România I 
2 692. După două probe, conduce 
Plank cu 2 058 p, urmat de Diera 
(Dozsa) 1876, Colladant (Franța) 
1869 p. Pe echipe : Franța 5483 p, 
Ungaria 5 461, România I 5 286.

Astăzi după-amiază, de la ora 
17, la ștrandul Tineretului se des
fășoară proba de natație, iar mîi- 
ne dimineață (ora 11) la Călugă- 
reni, crosul.

FINALELE

GABRIEL POMETCU

BALCANIADEI
CONSTANȚA, 28 (prin tefefon). 

După trei zile de întreceri, p/rtici- 
panții la cea de a vni-a ediție a 
Balcaniadei de box au ajuns în faza 
finalelor. Sîmbătă seara, de la ora 18, 
în Sala sporturilor din localitate va 
începe asaltul direct pentru meda
liile de aur. Fină acum bilanțul in-

R. KONWINSKI

din cadrul Campionatelor inter
naționale de pentatlon modern 
ale României. Concurenții au sus
ținut examenul unei trageri de 
pistol viteză, încheiată cu o per
formanță bună : polonezul Rys- 
zard Konwinski a obținut în cele 
patru serii 195 p, rezultat cotat 
cu 1 022 p în tabela internațio
nală. O comportare frumoasă a a- 
vut și Ștefan Cozma, din echipa 
a doua a țării noastre, clasat pe 
locul secund, la egalitate de punc- 

. te cu cîștigătorul probei de scri
mă și liderul autoritar al întrece
rii, Plank Gabor (Ungaria). Am
bii au fost înregistrați cu 194 — 
1 000 p. Pe următoarele poziții ale 
clasamentului, cu același punctaj 
(193 — 978), patru sportivi din 
patru țări : Francisc Rolic (Româ
nia), Daniel Chaudieres (Franța), 
Gy orgy Borlai (Ungaria), Peter 
Kurhajek (Cehoslovacia). Con
stantin Călina și Dumitru Spir- 
lea, din prima noastră echipă,

eri după-amiază, pe staaionul Dinamo din Capitală, a avut loc festi
vitatea de deschidere a finalelor ediției de vară a „Cupei tineretului", 
pentru categoriile de vîrstă 11—14 și 15—19 ani.
în tribuna oficială au luat loc tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim- 

secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, Virgiliu 
Radulian, președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor, re
prezentanți ai C.N.E.F.S., U.G.S.R., Ministerului Educației și Invățămîn- 
tului, ai altor organizații și instituții cu atribuții în domeniul sportului.

...Ora 17. In acordurile unui marș sportiv, cei peste 3 000 de partici- 
panți, reprezentind toate județele țării și municipiul București, au pătruns 

pe pista stadionului. Coloana — deschisă de un grup compact de stegari 
— poartă stemele patriei și partidului, precum și emblema ediției inau
gurale a „Cupei tineretului".

într-o scurtă alocuțiune, tovarășul Ion Traian Ștefănescu se adre
sează tinerilor, felicitindu-i pentru performanța de a se fi calificat în 
finalele acestei mari competiții cu caracter republican, le urează succes in 
lupta grea și frumoasă pentru titlurile de campioni și declară deschise 
întrecerile. .

In pauza meciului de fotbal România — Bulgaria, din cadrul tur
neului balcanic pentru echipele de tineret, s-au disputat finalele cursei 
de 100 m plat (cat. 15—19 ani), fiind cunoscuți astfel primii campioni ai 
„Cupei tineretului". Ei sînt reprezentanți ai județului Argeș : Roxana Vi- 
daeff, de la Liceul german din Pitești, cu 13.0 sec, și Florea Turuianu, de 
la Liceul pedagogic din Cîmpulung-Muscel,. cu 11,4 sec.

INTRFCFRI
ENTUZIASTE

Pt STADIOANELE
CAPITALII

dintre ceie mai cunosJ 
baze sportive bucnreș- 
— gazdele a 7 dsseî-

• 5 
cute 
tene
pline ® Echilibrul valoric ți 
buna comportare a concu- 
renților — caracteristicile Pe
rnei ziie • Reprezentanții 
unor județe mai puțin con
sacrate în rîndul protagoniș
tilor !

CĂLI STRAT CUȚOV

(Grecia) ; cat. semimijlocie :
Fuicu — Grozev Nedeleio (Bulgaria); 
cat, mijlocie mică : Ion Mocanu — 
Edii Dervoz (Iugoslavia); cat. mijlo
cie • Alee Năstac — Dragan Vujko- 
vici (Iugoslavia) ; cat. semigrea : 
Constantin Văran — Mate Parlov 
(Iugoslavia): cat. grea : Ilie Dascălu 

— Radko Mitici (Iugoslavia).

Paul IOVAN 
Cornel POPA

SALA SPORTURILOR DIN CONSTANȚA GĂZDUIEȘTE AZI DE LA ORA ÎS

trecerilor este net favorabil 
zentativei României care a reușit, 
pentru prima dată de la inițierea

tradiționalei competiții, să ajungă în 
finale cu toți cei 11 pugiliști. Cele
lalte locuri în ultimul act al compe
tiției sînt ocupate de sportivii Iugo
slaviei (5). Bulgariei (3) și Greciei 
(3). Singura echipă fără reprezen
tanți în finale este cea a Turciei.

Despre lipsa din programul fina
lelor a campionului european Marian 
Benes (Iugoslavia) trebuie să arătăm, 
încă o dată, că se datorează unei 
grave erori de arbitraj. Această deci
zie greșită ne-a surprins, deoarece 
pînâ acum judecătorii s-au achitat 
bine de sarcina încredințată.

Publicul constănțean. mare iubitor 
al „nobilei arbe“. așteaptă cu deosebit 
interes confruntările de sîmbătă 
seară.

Vineri, participa-nții la competiția 
balcanică au avut zi de odihnă. Pen
tru toate delegațiile prezente, foru
rile sportive locale au organizat o 
excursie intitulată „Turul litoralului “, 
cu care prilej boxerii și oficialii 
oaspeți au făcut cunoștință cu fru
moasele construcții românești de pe 
malul Mării Negre.

Sîmbătă dimineață vor avea 
lucrările Conferinței balcanice
box. care vor stabili, printre altele, 
locul de desfășurare a viitoarei 
ediții.

Iată programul galei finale : cat. 
se mim usca : Petre Ganea — Zdravko 

Iugoslavia); cat. muscă : Fa- 
redin Ibrahim — Gheorghi Kostadi- 
nov (Bulgaria); cat. cocoș: Marian 
Lazăr — Athanasios Huliaras (Gre
cia) ; cat. nană : Gabriel Pometea — 
Enaaneil Bakrisieris (Grecia): cat.
se^ius-ar5 : Simion Cuțov — Ștefan 
vthniwv 'Bulgaria): cat. ușoară: Ca- 
listrat Cuțov — Aihaaasivs Ilia di s

ama- 
din 

3 000 
11 si 

cei

loc 
de

Ieri ' a fost prima dintre cele 
trei zile ale finalelor pe țară ale 
Cupei Tineretului. ediția de 
vară. Capitala țării a ținut 
să-și ofere generoasa ospitalita
te celor peste 3 000 de tineri și 
tinere, reprezentanți ai 
tarilor de sport și mișcare 
toate județele. Toți acești 
de pionieri și elevi, între 
19 ani, s-au dovedit a fi
mai buni, de patru luni încoace, 
pe terenurile și bazele sportive 
ale 
desfășurată în localitățile 
baștină. Ei au sosit, fiecare 
speranțe, să-și dispute 
titluri de campioni ai 
neretului.

Stadionul Tineretului 
atletism, handbal și fotbal). Sala 
Floreasca (pentru gimnastică),
Ștrandul Tineretului (pentru
înot). Poligonul Tunari (pen
tru tir) și Pădurea Brănesti 
(pentru orientare turistică) au 
fost ieri dimineață, odată cu 
primele starturi, asaltate d? ti
nerețe și voioșie, dorința de a 
se întrece pe sine a fiecărui con
curent, de a se arăta mai buni 
decît partenerul de întrecere vă- 
dindu-se Ia orice pas. Era to
tuși firesc ca nu toți să reu
șească în încercările lor. Ne-atn

Radu TIMOFTE

marii competiții de masa 
în localitățile de 

ce 
primele 

Cupei ti-

(nenlru

(Continuare în pag. 2—3)



DE LA COMISIA DE ORGANIZARE 
A „TURULUI CICLIST AL ROMÂNIEIu

Comisia de organizare a competiției intereaționale „Turul 
ciclist al României", întrecere dedicată celor două evenimente 
istorice ale acestui an — a XXX-a aniversare a Eliberării și 
Congresul al Xl-lea al partidului — exprimă deosebita sa re
cunoștință și mulțumiri organelor și organizațiilor de partid 
din județele, municipiile și. comunele prin care a trecut cea 
mai importantă competiție ciclistă a anului, pentru sprijinul 
prețios acordat și căruia i se datorează, în cea mai mare parte, 
succesul pe care l-a cunoscut ediția a 20-a, jubiliară, a „Tu
rului României".

Comisia adresează mulțumiri călduroase consiliilor popu
lare, organelor sportive, celorlalte organizații și instituții lo
cale, organelor centrale și locale ale miliției, colectivelor de 
oameni ai muncii, țăranilor cooperatori, tineretului și pionie
rilor, tuturor iubitorilor sportului care au întîmpinat și încu
rajat pe cicliști în temerara lor întrecere. Mulțumirilor noas
tre se alătură cele ale delegațiilor sportive din Cehoslovacia, 
Franța, Maroc și Polonia, care și-au exprimat bucuria de a 
participa la o asemenea competiție și admirația pentru at
mosfera sărbătorească ce a dominat pe întregul traseu.

ZIARUL „SPORTUL" 
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE CICLISM 

A. S.' „LOTO-PRONOSPORT"

POST-SCR1PTUM LA CAMPIONATUL DE RUGBY

STEAUA, 0 CAMPIOANĂ MERITUOASA
CARE A AVUT ÎNSĂ DESTULE EMOȚII

Marica, Motrescu, 
echilibrat pe toate 

A părut la un

de rugby 
cînd s-au

Al 57-lea campionat 
s-a încheiat miercuri — 
disputat doar două restante (dar 
cît de importante...) prin „dialo
gul de la distanță“, pentru titlu, 
dintre Steaua (12—3 cu „U“, la 
Timișoara) și Grivița Roșie (12—13 
cu Chimia, la Năvodari). A în
vins, pe linia de sosire, un mare 
favorit (am numit Steaua), pe de
plin meritat, care s-a prezentat 
drept cel mai puternic și omo
gen XV din întreaga țară. Steaua 
a dominat campionatul în cea 
mai mare parte a drumului său, 
cucerind al doilea titlu consecu
tiv și al nouălea alternativ. Vic
toria sa este rodul unei pregătiri 
superioare (se cuvine subliniat 
meritul antrenorului Petre Cosmă- 
nescu) și, în același timp, o răs
plată binemeritată pentru spriji
nul deplin pe care clubul mili
tar îl acordă de ani de zile spor
tului cu balonul oval. Sfîrșitul

campionatului nu a 
sit de emoții pentru 
litari, iar pentru noi de-a drep
tul pasionant, deoarece a însem
nat un prelungit duel Steaua — 
Grivița Roșie, „arbitrat" — pe 
parcursul ultimelor etape — de 
celela'te participante la întrecerea 
primei divizii. Să recapitulăm pu
țin acest final. Mai întîi în frunte 
a fost (pentru puțin timp) Gri- 
vița Roșie, avantajată — la ega
litate de puncte — de un succes 
asupra Stelei, realizat cu un punct 
în plus față de cel anterior al 
Stelei, din tur. Apoi Dinamo (ad
mirabil și-a apărat șansele a- 
ceastă echipă) face un „nul" (3—3) 
cu Grivița și Steaua, învingătoare.

fost însă lip- 
rugbyștii mi-

șat, Dumitru, 
Bucoș etc.), 
compartimentele.
moment dat capabilă să și cîștige 
marea întrecere. Dar neomogeni
zată suficient, formația a cedat 
în final, incapabilă să tină pasul 
cu cei mai buni. Oricum, Farul 
a realizat cea mai bună perfor
mantă din cariera sa sportivă.

Pe locul patru, Universitatea 
Timișoara (antrenor Mitică Anto
nescu) cu 61 puncte. Timișorenii 
au avut un final bun, cu o suită 
impresionantă de victorii, dar au 
pierdut net duelul cu Steaua. Aș
teptăm din partea fostei cam
pioane o revanșă în viitoarea edi
ție a campionatului.

BAL'

I
I
I
I

Ieri, la Bucu 
cadrul grupelor. 
României a con 
slavia, în schiml 
finala competiție 
locurile 3—4 vor 
după-amiază pe 
ora 15.15.

ÎNTRECERI ENTUZIASTE PE STADIOANELE CAPITALEI
(Urmare din pag. 1)

întîlnit și cu îmbrățișările pli
ne de bucurie de la sfîrșitul 
unui meci victorios la handbal 
sau fotbal, am înțeles și triste
țea din purrmii strînși după o 
încercare nereușită la săritura 
în înălțime. Dar nu înainte ca 
fiecare să fi încercat totul. Și 
poate că în acest fapt constă 
explicația strînsului echilibru 
prin care s-au caracterizat 
mai toate întrecerile la care am 
asistat. A fost primul aspect 
reieșit din spectacolele sportive 
de ieri : forurile locale județe
ne și asociațiile sportive s-au 
preocupat în general de modul 
în care se vor prezenta sporti-

PROGRAMUL
DE AST AZI

vii lor la ultimul act al marii 
competiții.

în sprijinul acestei afirmații 
poate fi adus și nivelul rela
tiv ridicat al întrecerilor. La 
atletism, de pildă, au fost înre
gistrate rezultate bune la 100 m 
băieți și fete (11,4 sec și res
pectiv 12,9 sec), la categoria 
16—19 ani. în acest sens, Vic
tor Firea, secretar general al 
F. R. Atletism remarca : „Deși 
multe rezultate aparțin unor ti
neri aflați la o virstă destul de 
ridicată, am 
cîteva elemente 
te spre sportul
Cu condiția ca, la nivelul jude
țelor, să li se asigure condițiile 
de rigoare". La handbal nu s-au 
înregistrat diferențe astronomi
ce de goluri, unele dintre parti
de fiind extrem de disputate și 
cu virtuți tehnice destul de îm
bucurătoare pentru o acțiune 
sportivă de masă. Greu au

remarcat totuși 
ce pot fi dirija- 
de performanță.

în aceste regiuni care,

tului de masă și de performan
ță : Vaslui și Mehedinți (la at
letism), Ialomița, Brăila, Teleor
man (la handbal), Neamț, Gorj 
și Vrancea (la fotbal). Faptul de
monstrează — din nou — exis
tența unor potențe deloc negli
jabile 
atent exploatate pot produce în 
viitor frumoase surprize.

în încheierea relatării asupra 
primei zile a finalelor Cupei Ti
neretului, aprecieri pozitive la 
adresa organizatorilor acțiunii. 
Consemnăm, de asemenea, faptul 
că cei însărcinați cu asigurarea 
tehnică a desfășurării competi
ției și-au îndeplinit rolul foarte 
serios : la locurile de start erau 
afișate listele de concurs, re
zultatele expuse după disputa
rea întrecerilor; corpul de arbi
tri și-a îndeplinit exemplar obli
gațiile.

Așadar, prima zi din cele trei 
ale finalelor Cupei Tineretului

Tinăra echipă a Griviței Rcs.: are me-itul de a fi ținut treaz interesul 
față de lupta pentru titlu pinâ r. uiumul moment al campionatului, iată, 
în fotografie, pachetul său de înaintași protejindu-și mijlocașul la gră
madă, în meciul cu „Poli" Iași. Foto : V. BAGEACmcidâ, in meciul cu „Poli- Iași. I

București

-^BULGARI.

ATLETISM. Stadionul tineretului, de la 
<ora 8, aruncarea mingii de oină (B) ; 
tetratlon ; aruncarea mingii de oină (F) ; 
tetratlon; înălțime (B) ; tetratlon; lun
gime (F); tetratlon; de la ora 9.30 arun
carea • • - - --
tratlon 
de la

ora
300 m.; pentatlon (B); de la ora 11 lun
gime (F); de la ora 11,45 100 m, (F) ; 
de la ora 12,30 aruncări; după amiază 
de la ora 15 la ora 18,15 înălțime, greu
tate și lungime (B-f-F).

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de la 
©ra 8, concurs (B-f-F), seria a ll-a, categ. 
31—14 ani; de la ora 16, concurs an 
samblu cu obiect portativ, categ. 15-19 
ani.

INCT. Ștrandul tineretului, de Ia ora 
$ categ. 11—14 ani (serii); de la ora 
39, finală categ. 11—14 ani și în conti
nuare finală 15—19 ani, 100 m liber și 
bras (B-rF).

TIR. Poligonul 
ormâ calibru redus și pușca cu 
comprimat

HANDBAL Șl FOTBAL. Stadionul 
re tului.

ORIENTARE TURISTICA. Pădurea 
Oești. de la

mingii de 
(B+F) ; 
ora 9,45 

10.30 •

oină 
înălțime ;

800 m. 
înălțime;

(B+F) ; te- 
lungime ; 
(F) ; de 
tetratlon ; 

ora 11 fun

Tunari. De la ora 9, 
aer

I.

tine-

Brâ- Tinerele gimnaste reprezentante ale 
exercițiu de ansamblu.

județului Sibiu executind un frumos 
Foto : I. MIHAICAoro 8. categ. 15-19 ani.

...ș / M I I N E
ATLETISM. Stadionul tineretului, de

©cc S-11,30 — finale în toate probele. 
GIMNASTICA. Sala Floreasca, de

la

------------ . — la
8—12. concufs-cn samblu fără obiect 

po-îcthr.
‘IOT. Ștrandul tineretului, de la ora 

S, finele ia 100 m. bras și liber (B+F). 
FOTBAL. Stadionul tineretului» de la 

ara 8.
De la ora 12. vor avea loc, pe Stcdio- 

■șd tineretului, festivitatea de premiere 
Ș închiderea competiției.

vins reprezentativele Iași și 
Gorj în întîlnirile cu Vîlcea șî 
Ialomița, la fete, sau Brașov pe 
Teleorman, ca să nu mai amin
tim de meciul egal dintre Mu
reș și Brăila, la băieți.

In altă ordine de idei, am pu
tut remarca saltul din anonimat 
al reprezentanților unor județe 
recunoscute ca avînd o ponde
re

ne-a adus satisfacții pe care le 
dorim repetate Și întărite sîm- 
bătă și duminică...

ia un avans de un punct. Doar 
pentru trei zile, fiindcă Dinamo 
învinge și pe Steaua (13—9) și 
pare a-i da Griviței titlul, care a 
obținut între timp un succes fa
cil în fața Științei Petroșani. Dar, 
cade „bomba" la numai alte trei 
zile, Grivița Roșie pierde in fața 
modestei Agronomia Cluj (0—3) 
și Steaua preia din nou poziția 
intîia in clasament. Definitiv 1 Da. 
deoarece în ultima rundă (restan
țele) se înregistrează rezultatele 
cunoscute care consfințesc victoria 
definitivă a XV-lui din Ghencea, 
cu un avans de 3 puncte : 70 față 
de cele 67 ale Griviței Roșii !

Iată și echipa care a obținut 
acest prestigios succes : Durbac — 
Tcleașă (Vasilică), Budieă (Suciu), 
Enache, Braga — R. Ionescu (A- 
iexandru Dumitru), Mateescu, că
pitanul echipei, (Țața) — Achim, 
Postolache, Corneliu (Fuicu) — 
Șerban, Pintea — Ciornei, Mun- 
teanu, Cioarec.

Cîteva cuvinte despre perfor
manța Griviței Roșii (antrenori 
Viorel Moraru și Radu Demian), 
care realizată de o echipă tînără, 
în formare, apare excelentă. Este 
o victorie și a tacticii, stabilită in 
funcție de fiecare meci, de fie
care adversar, de acești adevărați 
„vulpoi" ai rugbyului. Formația 
grivițeană, alături de eonsacrații 
internaționali Dinu, Pop, Țibuleac, 
Veluda, Bărgăunaș, Miclescu. a 
lansat mulți tineri de talent cum 
ar fi Stoica Enciu, Măcăneață, 
Comănici, Damaschin, despre care, 
cu siguranță, se vor auzi în vi
itor multe lucruri bune.

Cu 62 de puncte, pe treapta 
de bronz a podiumului, Farul (an
trenor Titi Ionescu), cu t 
puternic (Florescu, Dărăban

mal scăzută în direcția spor-

REZULTATE TEHNICE
HANDBAL (întreceri pe grupe) : 

5—2 (3—0), Mureș — Sălaj 21-16 
(0—5), Ialomița — Gorj 7—5 (4—3) ; ____ ________
14—14 (6—7). Timiș — Constanța 14—20 (6—7), Maramureș”-- 
Neamț 32—20 (9—11), Brașov — Teleorman 21—16 (8—8) ■ FOTBAL 
(întreceri pe grupe) : Neamț — Constanța 3—0 (2—0), Corj — 
Alba 5—1 (2—0), Vrancea — Dîmbovița 2-2 (C—0), Satu Mare — 
Dolj 4—0 (3—0) ; ÎNOT (serii, cat. 15—19 ani), 100 m bras fete
— Irma Mocuța (Cluj) 1:39,6; băieți — P. Capotă (București) 
1:25,4; 100 m liber băieți — C. Vecerdea (București) 1:06.5; fete
— Adriana Teodorescu (Prahova) 1:11,7; GIMNASTICĂ, băieți 
(clasament final) : 1. Argeș 156.90 p, 2. Ialomița 154,10 p. 3. Ilfov 
153,45 p, 4. Sibiu 148,30 p. 5. Caraș-Severin 146 p ; feminin (cla- 
^“^’’tul înaintea_ evoluției ultimelor 9 echipe) : 1, București 
16z,95 p, 2. Cluj 157,70 p. 3. Hunedoara 154,70 p, 4. Arad 153 75 p 
5. Frahova 153,35 p. 6. Caraș-Severin 153,20 p. ATLETISM (unele 
dintre rezultatele obținute la probele componente ale tetratlonu- 
lui și pentatlonului) ; 60 m, fele : Stefania Szabo (Ploiești) 8.5, 
Mariana Tiplea (Vaslui) 8.5. Catalin Szabo (Zalău) 8.0 (!) : băieți : 
C. Soare (Gorj) 7,7, G. Marinescu (Mehedinți) 7.8. C. Morgescu 
(Mehedinți) 7,9. Z. Pintea (Satu Mare) 7.8 ; lungime băieți : R. 
Zaman (Mehedinți) 5,36 m. I. Dobre (Ilfov) 5.34 m. M. Dragau 
(Ilfov) țx46 m. C. Vicentiu (Sălaj) 5.42 m. înălțime fete : Lucia 
Radu (Caraș-Severin) 1,41 m. Sanda Frincu (Prahova) Him: 
100 m bâeți : Helge Urmaczv (Brasov) 11.4. F. Turutar.u <?rg-.< 
11,4, R. Boboieiov (Tintiș) 11,5; fete: Roxar.a Vtcoelf .Ar- - 
12,9. Edith Toth (Oradea) 13,0.

feminin : Prahova — Galați 
(10—5), Vîlcea — Iași 4—7 
masculin : Mureș — Brăila

7 000 de spectate 
partidă care a 
parte. Spunem, 
trucît jucătorii 
era suficient și 
litate pentru a 
abordat întîlnirea 
apărare, ieșind sp 
vingere la atac, 
s-au apărat supr 
ționist, încereînd 
fundașii noștri 
mingi adresate 
xandrov și Hrlste 
deschide scorul : 
în viteză, centrea: 
la Năstase care < 
tă ; D. GEORGE: 
simplă formalitat 
in plasă : 1—0.

După pauză, fc 
mai hotărît la a 
noastră, în frunți 
respinge totul. A 
scrie in min. 73 
care a reluat sp 
cu capul, mingea 
de Crișan : 2—0.

Arbitrul M. Sa 
susținut da tușie 
nia) și G. Arm 
condus cu scap:

ROMANIA : Ji 
Sandu. SATMAR 
D. GEORGESCU

S'c 
ni 

j 
u 
a

I
I

Dinamo 
gușana și 
— a avut 
cui cinci), 
mis, i se 
pei condiții (teren, posibilități de 
a-și in'“ 
ataca 
surse .

Pe 
șapte. 
Iraian Doieiu) 
(antrenor Al. Paioșanu), două 
movate. E!e merită felicitări 
tru comportarea 
cial năvodărenii, 
r.or certe valori 
prezentat ca o 
care știe și vrea să joace rugby. 
Restul competitoarelor in întrece
rea primei divizii s-au prezentat 
la un nivel mediu, avind o com
portare oscilantă de la o etapă 
la alta. Sperăm intr-o reabilitare 
a lor în viitorul campionat.

Sintem informați că al 58-lea 
campionat (1974/75) se va disputa 
după o nouă formulă, in sensul 
că numărul competitoarelor va fi 
mărit la 16 (deci nimeni nu a 
retrogradat). Echipele vor fi îm
părțite ».t două serii a cite opt, 
după criteriul clasării la ultima e- 
diție a întrecerii și anume : SE
RIA I : Steaua, Dinamo, Sportul 
studențesc, Gloria, toate din 
București. Universitatea Timișoara, 
Politehnica Iași, C.S.M. Sibiu. 
Constructorul Buzău ; SERIA A 
II-A : Grivița Roșie, Vulcan, Ra
pid, toate din București, Farul 
Constanta. Chimia Năvodari, Agro
nomia Cluj, Rulmentul Birlad, 
Știința Petroșani. Alte amănunte 
într-unul din numerele noastre 
viitoare.

Dimitrie CALLIMACHI

(antrenori Rcmus Dră- 
Ion Tuțuianu) — 55 p. 
un retur excelent (lo- 

Daoă. așa cum s-a pro- 
vor crea din nou echi-

țâri lotul), atunci Dinamo va 
direct titlul. Deoarece re-
are. 
locurile
Chimia

I
șase și, respectiv, 
Năvodari (antrenor 
și Agronomia Cluj 

pro- 
pen- 
spe-

I
avută $i în 
care in afara u- 
indrviduale s-au 

adevărată echipă

I
I
I
I
I
I
I

I

I
I

LOTO
rXlXDIC CONCURS INTERNA- 
UALAKlt ȚIONAL. După ce la Var
șovia călărețul C. Vlad cu Sondor a ciș- 
tigat ..Premiul Varșoviei", iar la Olsztyn, 
Al. Bozan cu Calin a ocupat locul I in 
„Premiul de adio“, sportivii noștri au în
registrat noi succese la concursul inter
național de la Trinwillershagen (R. D. 
Germană). Astfel, Al. Bozan cu Călin și 
C. Vlad cu Sondor s-au clasat, in ordine, 
pe primele două locuri în proba de des
chidere, iar Oscar Recer cu Begonia s-a 
impus in ..Premiu! Balticii", ocupînd, 
totodată cu Banchet, poziția a doua în 
„Premiul de cdio“.
ÎMAT SELECȚIE PENTRU CAMPiO- 
liNVl NATELE EUROPENE. Compo- 
nenții lotului republican și alți înotători 
fruntași iau parte astăzi și mîine (la 
bazinul Dinamo, de la ora 17) ia un 
concurs, in urma căruia vor fi desemnați 
participanții 
din Austria.

la campionatele europene

CUPA OLIMPIA". In sala 
Constructorul din Capitală 

se vor desfășura, astăzi (de la ora 16) 
și miine (de la ora 9), confruntările tra
diționalei competiții „Cupa Olimpia", 
aflată la a 4-a ediție. Și-au anunțat par
ticiparea numeroși sportivi de la cluburi 
și asociații din Capitală și din provincie, 
printre care Dinamo, Universitatea, Poli
tehnica, Olimpia și Metalul București, 
Progresul Făgăraș, Dinamo Constanța și 
Chimia Tr. Măgurele. Concursul este 
deschis seniorilor și juniorilor (masculin 
șî feminin).

JUDO

■ I IDTC etapa a ii-a, divizia 
LUrlt GRECO-ROMANE. Astăzi. 
He ecf'-e etooei a U-a o divizi<

Brașov — C.S. Cimpulung Muscel — Rapid 
București ; Galați : C.S. Botoșani 
rul Constanța - Dunărea Galați; 
Metalul București — Delta îulcea 
colina lași; Rădăuți : Steaua - 
Bacău — 1PROFIL Rădăuți; Cluj: 
Timișoara — C.S. Arad — A.S A. 
Oradea : C.S.M. Reșița — Dinamo 
rești ~ •
Tg, Mureș — Constructorul _
Vulturii textila Lugoj; Pitești : Progresul 
București — Gloria Buzău - C.S. Pitești; 
Slatina : Electroputere Craiova — Carpați 
Sinaia — Aluminiu Slatina. Toate parti
dele încep la ora 16 • TURNEU INTER
NAȚIONAL DE JUNIORI. La Sf. Gheorghe 
se vor desfășura, astăzi și mîine. con
fruntările unui interesant turneu interna
țional de lupte libere rezervat juniorilor. 
Participă concurenți din Iugoslavia, 
lonia și România.

CONCURS POPULAR 
INDEMINARE, Duminică 

avea loc finala concursului popular 
îndetnînare organizat de comisia i 
cipalâ de specialitate a Capitalei pen
tru posesorii de motorete și motociclete, 
întrecerile decisive se vor desfășura pe 
un traseu ales in jurul stadionului „23 
August'*» cu începere de la ora 10. 

PLANORISM BUCANRE InORceo dePU0 

doua etapă a concursului internațional 
al țărilor socialiste de Io Orel (U.R.S.S.), 
disputată pe traseul Pugacevska — Tis- 
mankovo — Maloarhangelsk (322 km), cei 
doi concurenți români Mircea Finescu șl 
Mihai Bîndea, concurînd pe planoare ro
mânești IS-29d, au stabilit un nou re
cord republican ia clasa D-1 (viteză in 
circuit triunghiular 300 km), realizînd 
omindoi aceeași medie orară, 84,180 Itn» 
fr.r. 77,934 km).

— Fa- 
lași î
- Ni- 
A.S.A. 
C.F.R. 
Cluj; 

_..........  Bucu-
Crișul Oradea ; Lugoj: Mureșul

- • - • Marghita —

Po-

DE 
va 
de 

muni-

I
E3

Duminică se 
trecerile din Di 
nele echipe, 
seamnă o simț 
oarece de pe a 
itoarele divizior 
LATI, C. S. R 
LIMPIA SATU

Dar meciurik 
zintă, totuși, t 
deoarece vom . 
în campionatul 
în Divizia C.
,miză“ vom ar 

(locul 18
Călărași ( 
(2 ; 41) 

(13 ; 
29)

30)

din
(1

man 
loza 
zău 
lăți 
(15 ;
32)
Tirg' 'e 
metan Mediaș 
Brașov (17 ; 27 
(14 ; .30) — s 
lurgistul C.ugir 
Oradea (13 ;
(14 ; 32) — U 
Textila Odorhi 
turii Textila L 
ria a IlI-a.

Dar, iată și 
ultimei etape :

SERIA I: C 
ința Bacău, C

PRONOSPORT INFO

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN

FOND GENERAL DE CiȘTIGURI : 921.896 lei d 
report. *

EXTRAGEREA I : 7 41 59 11 50 44 38 36 71
EXTRAGEREA a ll-a : 6 31 5 13 46 90 19 73 70
Plata cîștigurilor pentru această tragere se va f 

tală începind de la 8 iulie pînă la 28 august 1974 
lie pînă la 28 august 1974. Plata cîștigurilor prin 
va face aproximativ după data de 12 iulie 1974.

TRAGEREA 
PRONOEX-

CÎȘTIGUJ
EXCEPȚIO

18 ]

A ÎNCEPUT VÎNZAREA BILE
TELOR PENTRU 
EXCEPȚIONALA
PRF.S DIN 7 IULIE 5974, OR
GANIZATĂ CU PRILEJUL 
CONCURSULUI INTERNATIO
NAL DE CĂLĂRIE-OBSTA- 

COLE „CUPA PRIETENIEI"

AZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU COMPLETAREA SI DE
PUNEREA BULETINELOR LA 
CONCURSUL PRONOSPORT 
DE MÎINE, DUMINICĂ 30 IU
NIE 1974. Programul concursu
lui Pronosport de mîine cuprin
de interesante și palpitante în- 
tîlniri din campionatul national 
ds fotbal categoria 13.

Categoria 
toturisme „I 
2,90 autoturi 
412“ ; cat. 3 
2.500 lei ; cal 
ble în Turci 
diferența în 
7.000 lei ; ca 
6.138 lei ; c; 
Iei ; cat. 7 : 
8 : 1.107,70 
1.822/5 a 10



WIADA“ DE TINERET

NIA - ALBANIA,
Cirrpina, s-au disputat ultimele două partide, din 

“ •.--aniadei" echipelor de tineret. Dacă reprezentativa 
nportarea anterioară, bună, din partida cu Iugo- 

-:surpriză s-a înregistrat la Cîmpina. Și astfel, 
: ROMÂNIA — ALBANIA, iar în disputa pentru 
Bulgaria și Grecia. Ambele meciuri au loc miine 
r.ul Dinamo din Capitală, în program cuplat, de la

MÂNIA

0 (10)^
: asistat la o 

numai în 
in parte, în- 

cărora le 
j’.tat de ega
la finală, au 

e prudent în 
și fără con- 

Lișîii' bulgari 
fn-c, obstruc- 
surprindă pe 
-.•.raatac, cu 
incisivii Ale- 
n min. 25 se 
■esei pătrunde 
partea opusă, 
at spre poar- 
ir.deplinind o 
:.nge mingea

i bulgari ies 
iar apărarea 
►ătmăreanu II, 
ra gol se în- 
- MULȚESCU, 

din plonjon, 
ată impecabil

(Turcia) slab 
Kalati (Alba- 

(Grecia), a

Porațchi, G. 
Bemeanu —

L'MITRIU IV,

Boloni —• ATODIRESEI, Năstase 
(min. 72 : Crișan), Ion Ion (min. 
53 : Mulțescu).

BULGARIA : ZAFIROV — Bra
tanov, TISANSKI, Stoikov, Dimitrov 
— Sokolov, Zeliazkov (min. 40 : 
PRIATEZGOV) — ALEXANDROV, 
Saranov (min. 61 : Kolev), HRISTOV, 
Slavov.

Gheorghe NERTEA

Crmpina: ALBANIA — 

GRECIA 2-1 (2-0)
CÎMPINA, 28 (prin telefon). Parti

da ce urma să desemneze pe ocu
panta primului loc în grupa B și, 
implicit, una dintre finalistele Cupei 
balcanice, s-a încheiat cu o mare 
surpriză: 11-le Greciei, marele favo
rit al grupei, pretendent la cîștigarea 
prețiosului trofeu, a fost învins de 
formația Albaniei ! Meciul a nvut

FESTIVITĂȚI ÎN PREMIERĂ
Astăzi după-amiază, pe stadionul 

Central din Craiova, in cadrul unei 
festivități în premieră pe meleagurile 
Olteniei, componenților echipei Uni
versitatea li se vor înmîna medaliile 
și tricourile de campioni ai țării. O 
încununare și o răsplată a eforturi
lor făcute de această echipă de-a 
lungul unui campionat greu, cîștigat

JLTIMA ETAPĂ IN DIVIZIA B
îcheia și în- 
3. Pentru u- 

etapă în- 
malitate de- 
e cunosc vi-

F. C. GA- 
LCEA și O-

aminică pre- 
•res deosebit 
rmațiile care 

vor activa 
partidele cu 
Victoria Ro- 

:■-) — Celu- 
. Gloria Bu- 
ructorul Ga- 
orul Vaslui 

Galafi (8 ;
I, C. S.

—
30). Cdfțati 
„ierul Motru 
Il-a. Meta- 

•) — Olimpia 
z-oria Cărei 

trad (9 ; 33), 
29) — Vul- 

l ; 32) — se-

: meciuri ale 

scani — Ști- 
aiați — Me-

talul Mija, F. C. Galați — S. C. 
Tulcea, Progresul Brăila — Cea
hlăul P. Neamț, Petrolul Moinești 
— Caraimanul Bușteni.

SERIA A Il-a : Șoimii Sibiu — 
Ș. N. Oltenița, Dinamo Slatina — 
Metalul Drobeta Tr. Severin, Me
talul București — Metrom Bra
șov, Dunărea Giurgiu — Flacăra 
Moroni. Electroputere Craiova — 
Nitramonia Făgăraș, Tractorul 
Brașov — Autobuzul București, 
Progresul București — C. S. Rm. 
Vilcea.

SERIA A IlI-a : F. C. Bihor — 
Ind. sirmei C. Turzii, U. M. Ti
mișoara — Mureșul Deva, Mine
rul Cavnic — Arieșul Turda, Cor- 
vinul Hunedoara — Minerul Baia 
Mare, Gloria Bistrița — C.F.R. 
Timișoara.

BARAJUL
PENTRU PROMOVAREA

CLASAMENTE
CRUPA A

1. România
2. Bulgaria
3. Iugoslavia

1. Albania
2. Greci i
3. Turcia

2 2
2 1
2 0

0
0 
o

0
1
2

4
2
0

GRUPA B
2 1
2 1
2 0

1 
o
1

o
1
1

3—2
5—2
1—5

3
2
1

IN FINALA
două aspecte diametral opuse : în 
prima repriză fotbaliștii albanezi mi
zează pe ofensivă și reuș&c să în
scrie de două ori. Prima dată în min. 
12. cînd XAFA înscrie cu un șut sec, 
de la 20 m ; a doua oară, în min. 23, 
cind MURAȚI marchează din apro
piere (foarfecă peste cap, gol splen
did). Ea reluare, fotbaliștii eleni, că
rora Ie era suficient doar un draw 
pentru a se califica in finală, domină 
categoric, joacă tot timpul cu fun
dașii pe linia de centru, dar nu reu
șesc decît să reducă din handicap și 
aceasta în min. 74, din penalty: TSA- 
MIS transformă lovitura acordată in 
urma unui fault comis în careu de 
Allai asupra lui Kratsos. Și astfel, 
reprezentativa de tineret a Albaniei 
obține o nesperată, dar absolut meri
tată, victorie Și calificarea în finală.

Brigada bucureșteană alcătuită din 
K. Ghemigean, la centru. Max. Po
pescu și Gh. Micloș la linie, a con
dus bine.

ALBANIA : AHMEDANI — Gjeci. 
ALLAI. GJONI, VASO — Baltgjini 
(min. 78 : Kalluci). MURATE — Hox- 
ha, ZERI, Dlraj, XAFA.

GRECIA : Arvanîtls — GOVNARIS, 
Damianidis (min. 60 : KRATSOS), 
Iosifidis. Pelllos — FIROS, Kousoula- 
kls, TSAMIS — Ifandis, Prambis 
(min. 27 : Chatzaras), ARDITZOG- 
LOU.

Aurel PĂPĂDIE

PE STADIONUL DIN CRAIOVA
pe deplin meritat. In continuare va 
fi premiată și formația de tineret-re- 
zerve pentru locul întîi ocupat în 
campionatul cadeților.

Clubului Universitatea i se va de
cerna, apoi, din partea ziarului 
„Sportul**, Cupa AȚ-T.

După această festivitate, spectato
rii prezenți în tribunele stadionului 
vor putea "urmări un atractiv pro- 

- gram artistic la care își vor da con
cursul printre alții : Amza Pelea.

■ Tudor Gheorghe, Mânu Nedeieanu, 
Radu Zaharescu, H. Nicolaide, Fărâ
miță Lambru, Ileana Constantinescu, 
Cornej Constantiniu, Aurelian An- 
dreescu, Norina Alexiu, Mihai Istrate, 
orchestrele de muzică ușoară din Ti
misoara și Slatina, orchestra de mu
zică populară a Filarmonicii craio- 
vene etc.

Azi, la Craiova

A 29-a FINALĂ
A CAMPIONATULUI

DE JUNIORI

Al DOILEA ASALT PETO „REDUTA" FINALEI

SAIM74

O SUGESTIVĂ
ECHIPĂ

A TURNEULUI
DUSSELDORF, 28 (prin telefon), 

în cele opt tabere, zile pline de 
pregătire în vederea meciurilor de 
duminică, cel de-ai doilea asalt 
al finalei. în grupa A, cap dc 
afiș, întîlnirea Olanda 
în ciuda faptului 
Buschner 
Brazilia.
rul olandezilor, a făcut doar u- 
șoare antrenamente cu titularii lu- 
crînd mai mult cu rezervele, dar 
a consacrat ore întregi studierii 
filmelor făcute de 
jocurile echipei 
mocrate Germane. Ieri, el a de
clarat presei : „Două pericole ne 
pîndesc de acum înainte : primul, 
acela ca jucătorii să ajungă a 
gîndi și ei ca suporterii, care ne 
văd de pe acum campioni mon
diali, și al doilea, o eventuală ac
cidentare a lui Cruyff". întrebat 
cum se explică excepționala omo
genitate a echipei, Michels a spus : 
„De luni de zile mă străduiesc să 
unific cele două -«blocuri», Ajax 
și Feyenoord, și mă bucur că am 
reușit". Nu se anunță modificări 
în formație. în cealaltă tabără, 
Georg Buschner este foarte re
zervat. El declară că obiectivul 
principal pe care și l-a propus, 
calificarea în a doua rundă fi
nală, a fost atins și că, de acum 
înainte, orice loc ar ocupa echipa 
R.D.G. în clasamentul final va fi 
un succes. Despre jocul de 
minică el a declarat lapidar : 
landezii sint mari favoriti, 
doar outsideri".

R.D.G., 
că elevii lui 

au pierdut jocul cu 
Rinus Michels, antreno-

„spionii" săi la
Republicii De-

du- 
„O- 
noi

XZÂ

E 1974

130.235 lei

: in Capi- 
ce la 10 iu- 
: poștale se
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974

ÎN DIVIZIA C
Duminică se vor disputa parti- 

dele-tur ale barajului pentru pro
movarea in Divizia C. Iată meciu
rile :

C.F.R. Teiuș — Inter Sibiu, Glo
ria Ineu — Ceramica Jimbolia, A. 
S. Topoloveni — Măgura Codlei, 
Spartac Poșta Cilnău (jud. Buzău)
— Partizanul Bacău, Voința Oradea
— Minerul Sărmășag (jud. Sălaj), 
Minerul Băiuț (jud. Maramureș) — 
Progresul Năsăud, Unirea Săveni — 
Foresta Moldovița, Dunărea Cer
navoda — Automobilul Brăila, Pe
trolul Teleajen — Avintul Urzi- 
ceni, Sg. studențesc Hunedoara — 
Minerul Oravița, Construcții Montaj 
Cluj — Mureșul Luduș, Minerul 
Baraolt (jud. Covasna) — A. S. 
Harghita Odorheiul Secuiesc, Pro
gresul Băilești — Minerul Leurda 
(jud. Gorj), Laminorul Roman — 
Șoimii Iași, Unirea Băbeni (jud. 
Vilcea) — Viitorul Scornicești (jud. 
Olt), Automatica București — Tex
tila Roșiorii de Vede.

La Craiova, pe terenul echipei cam
pioană a țării este programată astăzi, 
de la ora 16, finala campionatului 
republican de juniori. Este a 29-a fi
nală din istoria întrecerii tinerilor 
jucători, pe care și-o vor disputa 
Steaua „23 Auguste — pentru prima 
dată ajunsă în această fază a compe
tiției — și „U“ Cluj, o specialistă a 
acestui campionat, pe care l-a mai 
cîștigat de șase ori pînă acum.

Partida de pe stadionul Central se 
anunță deosebit de echilibrată, în 
rîndul ambelor formații evoluînd 
cîțiva jucători de real talent, unii 
dintre ei fiind și co-mponenți ai re
prezentativei de juniori. Iată loturile 
celor două echipe pentru finala de

UNIVERSITATEA CLUJ : Mircea 
Albu, Gheorghe Toth, Victor Căpu- 
șan, Virgil Bichescu, Marian Neamțu, 
Horea Eremie, loan Reveș, Sep*imiu 
Cîmpeanu, Gheorghe Vaczi, 
Bartalis, Aurel Mureșan, 
zu, Vasile Simon, Ovidiu 
si Gheorghe Păscâlău. 
Andrei Șepci.

STEAUA „23 AUGUST** . 
Iordan, Marian Ncdea, Ion 
Gheorghe Manea, Mircea Bobelnicu. 
Mario Agiu. Vasile Banu, Emilian 
Miran. Vasile Dina, Nicolae Marin, 
Cornel Macoveanu. Marin Lixandru» 
Lucian Albăstrel, Clement Șurenghin, 
Ion Corneliu, Gheorghe Dumitru și 
Pavel Pagu. Antrenor : Petre Mihai

Ignat
Dan Brea- 

Petreanu 
Antrenor ;

: Dumitru 
Irimia,

------------------ PROGRAMUL DE MIINE-----------------
Gelsenkirchen (ora 17) : R.D. GERMANA — OLANDA 
Hanovra (ora 17) : ARGENTINA — BRAZILIA 
Diisseldorf (ora 20.30) : R.F. germania — SUEDIA 
Frankfurt ne Main (ora 17) : POLONIA — IUGO

SLAVIA (Orele de Începere sint cele ale Bucureștiului)

în schimb, 
nou optimist 
lui de al doilea joc din aceeași 
grupă A, cu Argentina. în tabăra 
de la Hanovra, el așteaptă însă 
mai destins decât pînă acum acest 
prim meci Brazilia - 
din cadrul unui C.M.
„Tehnica n-a pierdut 
cu forța în fotbalul 
primatul tehnicii este 
nostru. Oricum* nimeni nu poate 
spune că nu ne-am europenizat și 
noi puțin jocul, din moment ce 
pînă acum, în patru meciuri sus
ținute aici, n-am primit nici un 
gol. Sperăm ca duminică să ju
căm mai liber, deoarece Argentina 
nu practică nici ea stilul închis 
european". Pentru sîmbătă se a- 
nunță în tabăra braziliană vizita 
noului președinte al F.I.F.A., Joao 
Havelange, care revine în Europa 
pentru ultima parte a campiona
tului. Argentinienii anunță mari 
modificări în formație mai ales în 
atac căruia i se reproșează lipsa 
afinității de joc între componenți.

în grupa B, aici, la Diisseldorf, 
din nou toate locurile Rheinsta- 
dion-ului sint vîndute 
ciul echipei gazdă cu 
plouă de două zile 
Presa vorbește despre 
nei noi echipe a lui Schdn și plu
sează în special pe localnicul Herzog 
și pe Bonhof pe care nu-i mai vede 
în afara „llMui de bază. în pri
vința formației, Schdn are difi
cultăți, Hdlzenbein si Wimmer fi
ind ușor accidentați. El declară.

REVISTA
RHEINISCHE FOST, despre meciul 

R.F.G. - Iugoslavia : „Echipa vest-ger- 
mana a întrecut-o pe cea iugoslava în 
toate privințele. Helmut Schon a prezen
tat un 11 echilibrat, care a știut sâ se 
importă între opărare și atac, după lo
gica jocului și după replica adversaru
lui. Cel mai 
Beckenbauer, 
excepțională, 
„sîngele proaspăt**, adus echipei 
pile Holzenbein și Herzog, care 
o mai mare vigoare atacului".

BILD, despre meciul Polonia - 
„Jocul polonezilor n-a fost atît 
cum ne așteptam, dar ei au impresionat 
prin marea lor putere de luptă și viteza 
de joc. Au plăcut mai ales mijlocașii 
Kasperczak și Maszczyk pentru aportul lor 
deosebit. Suedezii ou fost urmăriți de 
neșansă, dar au apărut mai obosiți decît 
în meciurile anterioare".

EXPRESS, referitor la Brazilia — R.D.G.: 
„Un meci urît pe care încă de la pauza 
spectatorii l-au dezaprobat. Campioana 
lumii, avînd din nou de partea sa su
perioritatea tehnicii, a arătat ceva mai 
mult decît în meciurile anterioare, dar 
atacul său încă nu ne-a convins. A tre
buit să vină o lovitură liberă, pentru ca 
brazilienii să cîștige la limită. în acest 
meci, de un tempo foorte scăzut, echipa 
R.D.G. a greșit câutînd mai mult să îm
piedice pe brazilieni să joace, decît să 
creeze ea faze de atac...".

bun de pe teren a fost 
care a jucat cu o intuiție 

dar trebuie subliniat și 
"de ari- 

au dat

Suedia: 
de bun

GOLGETERII
GOLURI : Szarmach (Polonia) ; 

GOLURI ; I.ato (Polonia) ; 
GOLURI: Rep (Olanda);
GOLURI : Bajevici (Iugoslavia),

6.
5
4
3 _ _ . .

Cruyff (Olanda);
2 GOLURI : Houseman. 

(Argentina), Sanon (Haiti), 
(Scoția), Neeskens (Olanda) 
Deyna (Polonia), Edstrom 
Breitner, Miiller (R.F.G.), 
(Brazilia);

1 GOL: Overath, Cullnaann 
S t r e i c h, Hoffmann, 
(R.D.G.), Karasi, Petkovici, 
Surjak, Gealei, Katalinski, 
viei (Iugoslavia), Lorimer 
Rivera, Anastasi, Capello (Italia), He
redia, Babington, Ayala (Argentina), 
Ahumada (Chile), Valdomiro, Jair- 
zinho (Brazilia), De Jong (Olanda), 
Sandberg (Suedia), Bonev (Bulgaria). 
Pavoni (Uruguay).

AUTOGOLURI : Curran (Australia) 
pentru R.D.G., Francois (Haiti) pen
tru Italia, Perfumo (Argentina) pen
tru Italia, Krol (Olanda) pentru Bul
garia.

Yazalde 
Jordan 

— 2 pen., 
(Suedia), 
Rivelino

(R.F.G.), 
Sparwasser 

Oblak, 
Boghke- 
(Sooția),

SîMBATĂ DUMINICĂ

: Lacul Snagov, de
13 : regata internaționala

Zagalo a devenit din 
acum, înaintea ce-

- Argentina 
El afirmă : 
incă duelul 
mondial și 
încă crezul

pentru me- 
Suedia, deși 
neîntrerupt, 
nașterea u-

PRESEI
NEUE RHEIN ZEITUNG, despre Oianda 

— Argentina : .„Apare evidentă diferența 
de pregătire atletică dintre echipele eu
ropene și cele sud-americane. Dar supe
rioritatea în teren a olandezilor a decurs 
nu numai din condiția lor fizică supe
rioara, ci și din clasa jucătorilor. Ei au 
un team echilibrat, excepțional pregătit 
fizic, care se înscrie hotărît pe drumul 
finalei muncheneze. A fost un joc plăcut 
(deși una din echipe a întrecut-o net 
pe cealaltă) pentru că a avut patru go 
juri și multă mișcare în teren".

FRANKFURTER ALLGEMEINE, comen* 
tînd în ansamblu campionatul, constată 
creșterea progresiva a nivelului tehnic și 
spectacular ai jocurilor, pe măsură ca 
competiția înaintează spre faza sa finală. 
Ziarul subliniază succesul de public al 
primei etape din runda a doua finală, 
în care s-a înregistrat o medie de 56 000 
spectatori de meci.

de asemenea, că nu știe dacă va 
începe cu Honnes sau ii va in
troduce după pauză. Suedezii sint 
în general taciturni. Din tabăra 
lor nu prea ne vin ecouri. în 
orice caz, antrenorul Ericsson și-a 
oprit băieții în cantonament, ne- 
maifăeînd greșeala dintre' prima 
și cea de a doua rundă finală, 
cind le-a dat drumul pentru două 
zile acasă, în Suedia, ceea ce se 
pare că a contat decisiv în fixa
rea rezultatului meciului cu Polo
nia. Fundașul Andersson a deve
nit indisponibil. Griji suplimen
tare : recuperarea greoaie a imor 
jucători mai vîrstnici din apărare, 
ca _ Larsson, Grahn și Nordquist, 
toți de cîte 31 de ani.

Ultimul meci al zilei, Iugosla
via — Polonia, reprezintă, după 
părerea comentatorilor, un „exa
men al adevărului" pentru echipa 
revelație a turneului final, cea an
trenată de Gorski. Polonezii se 
pregătesc în localitatea climate
rică Murrhardt. Deși învingă
tori în fața Suediei ei sint nemul
țumiți de jocul prestat. Căpitanul 
lor, Kazimir Deyna, a declarat ieri, 
în cadrul unei " ‘
presă : „Miercuri echipa 
a făcut un meci ___ ___ ,
duminică spectatorii din Frankfurt 
vor vedea că putem trece rapid 
peste o criză momentană de for
mă". în fine din tabăra iugosla
vilor. speranțe în reintrarea lui 
Boghicevici în apărare, și în for
tificarea atacului prin prezența de 
la început a lui Petkovici pe aripă- 
și a lui Bajevici în centru.

Etapa de miine s-ar putea să 
mai încurce lucrurile în privința 
desemnării finaliștilor, dar să le 
și limpezească, aceasta în cazul 
unor victorii ale actualilor lideri 
în grupe R.F.G. și Olanda, care 
au și golaveraj bun. Să vedem ce 
vor aduce următoarele patru jocuri 
pentru clasamente ca și pentru 
echipa turneului final pe care o 
alcătuiește ziarul „Bild“ din lo
calitate și care, după două săp- 
tămîni de competiție, arată astfel : 
Mayer (R.F.G.) — Vogts (R.F.G.), 
Rijsbergen (Olanda), Beckenbauer 
(R.F.G.), F. Marinho (Brazilia) — 
Bonhof (R.F.G.), Neeskens (O- 
landa), Van Hanegem (Olanda) — 
Rep (Olanda). Cruyff (Olanda), 
Gadocha (Polonia). însăși această 
compoziție, eu toată nota inevita
bilă de subiectivism, sugerează o 
finală Olanda — R. F. Germania...

Radu URZICEANU

conferințe de 
noastră 

mai slab, dar

VALENTIN STĂNESCU: I
„S-A CONTURAT MAI PRECIS 
JOCUL FĂRĂ POSTURI FIXE''

rariante au- 
00", cat. 2 : 
skvici 408'' 

antă 10% a 
excursii du- 

3 -dapesta și 
ar pînă la 
■; variante a 
4.55 a 1.403 
xK) Iei ; cat. 
i ; cat. 9 :

ȘTIRI
• Azi, la Cluj, Selecționata Ar

matei Siriene va disputa cel de al 
doilea meci din turneul pe care-1 
întreprinde în România. Formația 
oaspe va evolua în compania lui 
„U“.

• A încetat din viață GHEOR
GHE A.LBU, unul din marii noș
tri fotbaliști de acum patru dece
nii, selecționat de '42 de ori în e- 
chipa națională. Un gînd pios pen
tru acest vechi internațional, din 
partea celor care l-au cuno"'ut sau 
au auzit de el.

CANOTAJ 
orele 9 și 
Snagov.

FOTBAL :
Metalul — Metrom Brașov (Divizia B).

JUDO : Sala Constructorul, ora 16: 
ediția a IV-a a „Cupei Olimpia" 
(masculin și feminin).

ÎNOT : Bazinul Dinamo, de la ora 
17 : concurs de selecție pentru cam
pionatele europene.

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
18.30 : Politehnica Cluj — Rapid, Di
namo — Voința Cluj, Școlarul — Pro
gresul București, meciuri în cadrul 
Diviziei A.

LUPTE : Sala Giulești, de la ora 
16 : triunghiularul Steagul roșu Bra
șov — C.S. Cîmpulung Muscel — Ra
pid București (în cadrul etapei a 

Div. A).

Terenul Metalul, ora 17:

ll-a,

CANOTAJ : Lacul Snagov, de
ora 9 : regata internaționala Snagov.

FOTBAL : Stadionul Progresul, ora 
11: Progresul — C.S. Rm. Vilcea (Di
vizia B) ; Stadionul Dinamo, ora 
15,15 : Bulgaria — Grecia ; ora 17,15: 
România - Albania (finala Cupei 
Balcanice).

JUDO : Sala Constructorul, de la 
ora 9 : .„Cupa Olimpia" (masculin și 
feminin).

INOt : Bazinul Dinamo, de la ora 
17 : concurs de selecție pentru cam
pionatele europene.

MOTO : Stadionul «23 August*, de 
Ia ora 10: finala campionatului popu
lar de îndemîriare, ■

POLO : Bazinul Dinamo, de la ora 
10 : Voința Cluj — Școlarul, Politeh
nica Cluj — Progresul București, Ra
pid - Dinamo (Dîv. A).

2

Aaparut miercuri la Dusseldorf, unde a făcut joncțiunea 
eu grupul tehnicienilor români alcătuit din Angelo Nicu- 
lescu, Nicolae Proca, Robert Cosmoc si Ion Nunweiller, 
antrenorul echipei noastre naționale. Valentin Stâne, u. 

Un fel de pelegrin prin orașele Weltmeisterschaft-ului. el a vi
zionat o serie de meciuri ale rundei întîi la Frankfurt pe Main, 
Dortmund și Stuttgart, Diisseldorf însemnînd doar o nouă escală 
înaintea punctului terminus, Miinchenul, din lungul si interesan
tul lui itinerar. Plăcut impresionat de tot ce a văzut referitor” 
Ia modul de organizare a întrecerii („totul se desfășoară precis, 
ca ceasornicul"), V. Stănescu își cîntărește cu grijă părerile, cele 
de natură strict profesională. Astfel, la prima noastră întreba
re, una de introducere în subiect, „Cum apreciațî nivelul tehnic 
al jocurilor disputate pînă în prezent Valentin Stănescu face 
o primă triere între meciurile din cele două runde. El spune : 
„Abia acum protagonistele au început să apese pe accelerator, 
R.F.G. și Olanda fiind exemple tipice în această privință".

— V-a surprins cu 
acestor echipe ?

— Ceva absolut nu 
turat mai precis acest

— Și cu opt ani în 
dașii Wilson și Cohen 
în apărători.

— Atunci era vorba doar de cîteva posturi, acum toți eei 
zece jucători de cîmp efectuează o cvasi permanentă rotație. Este 
un „carusel", ea la handbal, care îi aduce, cu schimbul, pe fun
dași in linia întii, iar pe înaintași în fața propriei porti. Des
pre eei de Ia mijloc nici nu mai vorbesc... Breitner și Krol sint 
prezenți pe lista marcatorilor alături de Miiller și Cruyff. Nimic 
nu se face însă în mod hazardat, totul e calculat dinainte. Cînd 
„urcă" de pildă, un fundaș în atac, altcineva îi ia locul. Acțiu
nea aceasta de suplinire metodică se înscrie printr-o riguroasă 
diviziune a travaliului pe care-1 depun în teren toți cei zece ju
cători de cîmp. O cursă de 70—80 m, in plină viteză a fundașu
lui sau înaintașului repliat, le dă dreptul acestora, prin rotație, 
la odihnă, altfel, jocul de mare amplitudine, intr-un tempo sus
ținut al ansamblului n-ar fi posibil pe toată durata meciului.

— Ați fost prezent la toate evoluțiile Scoției, viitor adversar 
al tricolorilor în campionatul Europei...

— Și pot afirma că. spre deosebire de reprezentativa Italiei, 
de exemplu. Scoția a părăsii competiția cu fruntea sus. Ea nu a 
pierdut nici un meci, a demonstrat un fotbal mai complet, mai 
modern decît Iugoslavia și mi-am notat multe observații, așa incit 
la viitoarele confruntări să înlăturăm cit mai multe din griji.

— Recentul nostru 0—0 la Rotterdam, cu Olanda, echipa des
pre care pe bună_ dreptate ați avut atîtea cuvinte de laudă, nu 
vă face. cit de cit. optimist pentru preliminariile din toamnă?

• — Optimist, de pe acum ? — a răspuns tot cu o întrebare an
trenorul echipei naționale. Apoi a luat startul pentru a fi punc
tual la întîlnirea cu colegii lui, antrenorii de la cluburi.

- , Gh. NICOLAESCU

ceva, ați depistat vreo noutate in jocul

as putea spune, dar parcă acum 
joc al lor, fără posturi fixe, 
urmă, la World Cup, i-am văzut 

transformați în aripi, iar pe Ball și Peters

s-a

pe
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Ddsseldorf, 28 iunie

con-
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Toma Ovîci, surprins intr-un atac ta fileu, in meciul cu Sever Mureșan

OVICI Șl HĂRĂDĂU DIN NOII VICTORIOȘI 
ÎN TURNIUL DE SflECȚIE LA TENIS

Ovici și Ilărâdău și-au mai adău
gat, ieri, cite o victorie în tur
neul de selecție la tenis, astfel 
că hotăritoare pentru stabilirea 
cîștigâtorului rămine confrunta
rea directă dintre ei. în partida 
cu Sever Mureșan, campionul 
României nu și-a găsit ritmul în 
primul set pe care, de altfel, l-a 
și pierdut. Dar în următoarele 
trei seturi Ovici a fost... Ovici, 
cedînd doar cîteva ghemuri. La 
rîndul său, Dumitru Hărădău a 
trecut ușor de Mihai Tăbăraș care, 
după părerea noastră, poate mai 
mult de cît a arătat în acest 
turneu.

Din rivalitatea sportivă dintre 
Ion Sântei și Viorel Marcu 's-a 
produs o partidă de mare luptă. 
A cîștigat Viorel Marcu.

Viorel Sotiriu a evoluat foarte 
bine de-a lungul celor trei seturi, 
cît a durat partida cu Traian 
Marcu, nelăsîndu-i acestuia din 
urmă de cît trei ghemuri.

ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE POLO,

ÎN SFÎRȘIT, JOCURI ECHILIBRATE

Rezultate : Toma Ovici — Sever 
Mureșan 3—6, 6—.-I, 6—2, 6—4 : 
Dumitru Hărădău — Mihai Tă
băraș 6—0, 6—3, 6—3 ; Viorel 
Marcu — Ion Sântei 6—4, 3—6, 
2—6, 6—4, 6—3 ; Viorel So
tiriu — Traian Marcu 6—0, 6—3, 
6—0.

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

Programul de duminică — ul
tima rundă — stabilit pentru ora 
8,30 este posibil să fie modificat 
urmînd. în acest caz, să aibă loc, 
de la ora 14,30 meciurile : Toma 
Ovici — Dumitru Hărădău ; Vio
lei Marcu — Siver Mureșan și 
Ion Sântei — Viorel Sotiriu.

Ion GAVRILESCU

I 
I
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LONDRA 28. Ploaia stânjenește 
din ce in ce mai mult campiona
tele internaționale de tenis ale 
Angliei. Ieri a fost a treia zi con
secutivă în care norii s-au revăr
sat asupra gazonului celor 15 te
renuri. Este adevărat, acestea nu 
au prea mult de suferit, „courts" - 
urile sînt imediat acoperite de 
prelate, dar... nu se poate juca. 
Printre... picături se mai dispută 
cite un meci, dar aproape de sfir- 
șitui primei săptămâni de între
ceri programul este serios întir- 
ziat, astfel că organizatorii au 
luat de pe acum decizia ca în zi
lele următoare partidele să în
ceapă mai devreme, la ora 13 și 
se discută chiar eventualitatea de 
a se juca și duminică, lucru ne
obișnuit pentru tradiția Wimble-

A ÎNCEPUT
| TURUL FRANȚEI

I Caravana turului ciclist al Franței 
s-a pus în mișcare. Cei 130 de rutieri 
au parcurs ieri prima etapă, Brest —

I Saint Pol de Leon, 144- km. Ea a re
venit italianului Ercole Gualazzini în 
3.25:30. La o secundă a sosit belgia
nul Joseph Bruyere. caie a preluat

I tricoul galben. Liderul este urinat la
16 secunde de Eddy Merckx.

Pentru prima oairă în istoria turu
lui Franței cicliștii vor străbate teri- 

I tortul englez. Ei au fost transbordați
aseară Ia Plymouth, unde azi va 
avea loc o etapă în circuit.

I- - - - - - - - - - - - - - - - - -
| TURNEUL DE VOLEI

| DE LA BUDAPESTA

Iln cadrul turneului internațio
nal masculin de volei de la 
Budapesta : Polonia — Ungaria 3—0. 
Cuba — Iugoslavia 3—0. R.D. Germa-

Ină — Ungaria (tineret) 3—0. în cla
sament, după două jocuri conduce 
neînvinsă echipa Cubei. 

donului. (Precedentul există însă, 
în 1972 finala dintre Smith și 
Năitase s-a jucat într-o dumi
nică tot din cauza ploii).

Ieri după amiază s-au jucat cî
teva partide în cadrul turului II 
al probei de simplu bărbați ale 
cărui prime meciuri s-au disputat 
încă de miercuri. Arthur Ashe, 
proaspătul ales în funcția de pre
ședinte al asociației tenismanilor 
profesioniști, l-a întrecut în trei 
seturi pe sovieticul Kakulia : 
6—1, 6—4, 6—3. Tot in trei seturi 
a trecut și Tom Okker de ma
ghiarul Baranyi : 6—2, 6—3. 6—4. 
Connors, favoritul nr. 3, l-a în
vins cu mare dificultate pe Dent: 
5—7, 6—3, 3—6, 6—3, 10—8 iar 
Orantes l-a învins pe brazilianul 
Koch : 6—2, 6—4, 4—6, 6—2.

OLIMPIADA DE ȘAH

ROMÂNIA- FIUPINE: 2-2
U.R.S.S. sa distanțat în

în runda, a 13-a, șahiștii români 
au obținut un nou rezultat de 
egalitate, de data aceasta în fața 
ambițioasei reprezentative filipi- 
neze : Gheorghiu — Torre 1/2—1/2, 
Balinas — Ciocâltea 1/2—1/2, Ghiz- 
davu — Lontoc 1—0, Bordonada — 
Pavlov 1—0. Cu excepția meciu
lui U.R.S.S. — Spania, încheiat 
cu scorul de 4—0 in favoarea pri
mei echipe. în celelalte intilniri 
ale rundei s-au înregistrat rezul
tate strînse : Olanda — Anglia 
21'-—l1/». R.F.G. — Ungaria 1*/,— 
2'2, S.U.A. — Iugoslavia 2'/,—IV3, 
Finlanda — Bulgaria l'A—2’2, Sue
dia — Tara Galilor 2‘/>—1>.', ; 
Cehoslovacia a întrecut însă clar 
Argentina, cu 3—1.

După consumarea partidelor în
trerupte din runda a 12-a, scorul 
final in intilnirea S.U.A. — Fi
lipino a devenit 2—2 (!). in timp 
ce R.F.G. a învins Anglia cu 
2*/r—!■/».

„Trofeul Iugoslavia*» 

la handbal masculin 

ECHIPA ROMÂNIEI 
DIN NOU 

ÎNVINGĂTOARE: 
18-16

CU UNGARIA
în cea de-a doua etapă a turneului* 

internațional de handbal masculin 
care se desfășoară la Zavidovici și 
care este dotat cu „Trofeul Iugo
slavia'*, selecționata României a în- 
tîlnit reprezentativa Ungariei, de care 
a dispus cu scorul de 18—16 (10—9).
Meciul a fost mai echilibrat în prima 
repriză, cînd cele două echipe au 
condus pe rînd și cînd s-a remarcat, 
din nou, portarul Orban, care a apă
rat trei lovituri de Ia 7 m. în partea 
a doua, handbalist! i. români s-au 
impus, obținînd în final o meritată 
victorie. Punctele formației noastre 
au fost înscrise de Birtalan 6. Tudo- 
sie 6, Gunesch 2, Voina 2, Lic» 
Stockl.

★
Sîmbătă, în ultima etapă a tur

neului, se dispută jocurile : România 
— Iugoslavia și R.D.G. — Ungaria.

iruntcd (lasamentuiui...
înaintea disputării ultimelor 

două runde, U.R.S.S. și-a conso
lidat substanțial poziția de lider 
al clasamentului, totalizînd 40 de 
puncte (77°/o din posibilități) și 
probabil va fi imposibil să mai 
fie ajunsă de vreo altă concu
rentă. Pe locul secund se men
ține Iugoslavia, cu 34 de puncte. 
Foarte strinsă este lupta pentru 
medaliile de bronz, in care sint 
angajate nu mai puțin de cinci 
echipe : Bulgaria 32. Olanda,
S.U.A. 31‘A, Ungaria 3O‘/2 și R.F.G. 
23. în clasament urmează : Ceho
slovacia 26, ROMANIA 25, Spa
nia 23, Filipine 22'/-, Anglia 21*/2, 
Suedia 20. Argentina 20. Finlanda 
13, Tara Galilor li1,/..

RUNDA A 14-a : Ungaria — 
Bulgaria, Spania — Finlanda, Fi
lipine — U.R.S.S., Iugoslavia — 
ROMÂNIA, Țara Galilor — S.U.A., 
Cehoslovacia — Suedia. Anglia — 
Argentina și R.F.G. — Olanda.

Miine, derbyul

Etapa a VIII-a a campionatu
lui republican de polo, desfășu
rată ieri la bazinul Dinamo, a 
oferit meciuri mai echilibrate și 
mai interesante decît în zilele 
precedente. Rezultate :

RAPID — C. S. ȘCOLARUL 
5—2 (2—0, 2—1. 1—0, 0—1). Fe
roviarii au fost nevoiți să lupte 
din răsputeri pentru a depăși pe 
tinerii de la Școlarul care, în de
osebi în ultimele două reprize, 
s-au „bătut" de la egal cu ex- 
perimentații lor adversari. Au 
înscris : I. Slavei, 2, Olac 3 pen
tru Rapid, respectiv Tomeseu și 
Tăureci. A arbitrat R. Timoc.

DINAMO — POLITEHNICA 
CLUJ 11—1 (2—0. 3—0, 3—0,
3—1). Au înscris : Lazăr 3. Popa 
2, Novac. Răducanu. Zamfirescu, 
Nastasiu. Teodorescu. Mirea 
pentru Dinamo, respectiv Cră- 
ciuneanu. A arbitrat I. Drăgan.

D«pâ prima zi a „Regalei Sn.,0," I. SCH1FISTELE NOASTRE
VOR FI PREZENTE IN TOATE FINALELE

Dinamo — Rapid

PROGRESUL — VOINȚA I 
CLUJ 6—5 (2—0, 1—2, 0—3, I
3—0). Un meci palpitant. eu - 
numeroase răsturnări de scor. I 
decis de un „4 m“ transformat » 
de Miu, în ultimul minut de - 
joc. Au înscris : Miu 3, A. Io- I 
nescu 2, Gheorghe pentru Pro- ■ 
greșul, respectiv A. Szilagy, Șt. _ 
Szilagy, Harabula, Gyarfas și R. I 
Rusu. A arbitrat N. Nicolaeseu. • 

întrecerile turului secund con- g 
tinuă azi și se încheie duminică I 
dimineață cînd. la ora 12. are ’ 
loc derbvul Dinamo — Rapid. g

D. ASMARANDEI

CLASAMENT LA ZI |
I. Dinamo 8 8 0 0 56—18 16
2. Rapid 8 7 0 l 51—27 14 13. Voința Cluj 8 2 2 4 59—55 6 1
4. Progresul 8 2 1 5 27—42 5
5. Școlarul 8 2 0 6 25—47 4 136. Polit. Cluj 8 1 1 6 26—55

TURNEUL BASCHETBALISTELOR IN R. P. CHINEZĂ

UN TEST
La înapoierea din turneul în

treprins de reprezentativa femi
nină de baschet a României în 
R.P. Chineză, i-am solicitat an
trenorului principal Sigismund 
Ferencz amănunte asupra aces
tei acțiuni, importantă etapă de 
pregătire și de verificare înaintea 
campionatului european (Italia, 
'23 august — 3 septembrie). L-am 
rugat mai întîi să ne precizeze 
în ce măsură au influențat întîl
nirile din R.P Chineză elimina
rea — parțială sau totală — a 
unor carențe manifestate la tur
neul precedent (Iași, 24—26 mai), 
printre care — de pildă — insu
ficienta pregătire fizică genera
lă și specifică.

UTIL SI INSTRUCTIVs

— Susținind nouă meciuri in 
compania unor partenere deose
bit de valoroase, repetind de pa
tru ori ciclul partidelor decisive 
pentru calificarea in turneul fi
nal al campionatului european 
(n.r. : două jocuri la interval de 
24 de ore) și antrenindu-se a- 
proape zilnic (inclusiv prin cro
suri) componentele lotului și-au 
îmbunătățit simțitor rezistența, 
ne-a declarat antrenorul emerit 
Ferencz. In plus, a fost amelio
rată coeziunea echipei, s-a crista
lizat tactica ofensivă și a fost 
întărită disciplina in joc. Cele 
mai bune jucătoare au fost Sza- 
bados, Gugiu, Mihalic, Giurea 
/excelentă la recuperări) și An- 
dreescu (în evidentă ascendență); 
Tita, Ciocan, Savu și Szabo au 
evoluat sub nivelul obișnuit, iar 
Roșianu și Moraru au fost folo
site puțin.

— Ce ne puteți spune despre 
sportivele țării gazdă ?

— Față de anul 1972, ele au 
progresat in mod simțitor. in 
special in ceea ce privește pre-

REZULTATE. ROMÂ
NIA : 68—69 cu Selecțio
nata armatei R.P. Chineze, 
65—56 cu Selecționata Pe
kin, 57—83 cu R.P. Chine
ză (toate la Pekin), 88—55 
și 60—68 cu Selecționata 
Sanhai, 87—60 și 65—56 
cu Selecționata Hangzhou, 
67—64 și 68—63 cu Selec
ționata Cantor..

cizia aruncărilor la coș, organi
zarea acțiunilor de atac și ur
mărirea balonului sub panouri. 
Am văzut multe echipe valoroa
se, multe jucătoare tinere și ta
lentate. îmi exprim satisfacția 
pentru căldura cu care a fost 
primită reprezentativa României, 
pentru ospitalitatea cu care a 
fost întimpinată in toate orașele 
vizitate. In general, a fost un tur
neu util și instructiv în egală 
măsură.

O. STANCULESCU

Pe o vreme ideală pentru ca
notaj, ieri după-amiază au debu
tat, intr-un cadru festiv deose
bit de plăcut, întrecerile celei 
de a 12-a ediții a „Regatei Sna- 
gov“, competiție internațională 
de anvergură. La startul căreia 
s-au aliniat schifiste din 7 țări 
(Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. 
Germană. Ungaria, U.R.S.S., 
Franța și România). Așa cum 
anticipam, nivelul curselor a 
fost deosebit de ridicat, men
țiuni la capitolul „spectaculosu
lui" meritînd a fi acordate în 
mod special curselor de schif 
simplu (seria I) și dublu vîsle 
(tot seria I).

Spre satisfacția micului — dar 
avizatului — număr de specta
tori prezent în tribună, canotoa
rele românce au reușit să intre 

direct din serii. în toate finalele, 
uneori cu două sau chiar trei 
echipaje ! Or. lucrul acesta me
rită să fie luat în seamă, pentru 
că și celelalte echipe, unele re
prezentante de seamă ale schi
tului mondial (R.D. Germană, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, Franța), 
au prezentat în cîteva probe mai 
multe ambarcațiuni.

Cea mai clară victorie româ
nească a obtinut-o echipajul de 
2 f.c. (Cornelia Neacșu — Mari- 
nela Gliită). care cu timpul în
registrat (3:49.2) se anunță drept 
principal favorit în finala de 
astăzi, unde ma> asniră la locul 
I echipajul U.R.S.S. (Ivanova
— Poziurna, 4:01.0 în serie) și 
cel al Cehoslovaciei (Kocianova
— Mieuleova. 4:15,5). Palpitantă 
se anunță si disputa decisivă 

pentru cucerirea laurilor La 4 +1 
rame, unde reprezentantele 
noastre (Bocan, Stoica, Avram, 
Chertic + Ioniță) vor avea de 
făcut fată puternicului echipaj 
din R. D. Germană (Nitsche, 
Noach, Slenzig, Dăhne + Kar- 
nat). în fine, la dublu vîsle. undș 
tandemul Gina Preda — Iulia 
Crlșan a reușit să depășească 
mai tînărul nostru cuplu Elena 
Berenyi — Maria Rabat, finala 
ne rezervă din nou o dispută 
interesantă, din care nu vor 
lipsi sportivele R. D. Germane 
și U.R.S.S.. întrucît la probele 
de 4 + 1 vîsle și 8 + 1 se vor dis
puta direct finale, rămine de 
văzut ce vor reuși reprezentan
tele noastre astăzi, de la ora 10.

Horia ALEXANDRESCU

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
Rezultate excelente în concursul de 
atletism de la Helsinki : 1 500 m : J. 
Walker (Noua Zeelandă) 3:33,4, 2. F. 
Bayi (Tanzania) 3:37,0, 5 000 m : Knut 
Kvalheim (Norvegia) 13:20,4 (record), 
greutate : Al. Feuerbach (S.U.A.)
21.26 m, 2. Reijo Stahlberg (Finlanda)
21.26 m (record). 400 mg : R. Mann 
(S.U.A.) 49.0. 2. J. Akii-Bua (Ugan
da) 49,7, 800 m : M. Boit (Kenia) 
1:45,1. înălțime : J. Torring (Dane
marca) 2.19 m. suliță : K. Wolfer- 
mann (RFG) 86,92 m. 200 m femei i 
Irena Szewinska (Polonia) 22.7

Etapa a treia a turului ciclist al 
Iugoslaviei Milandvaț — Belgrad (132 
km) a fost cîștigatâ de olandezul A.
Versius în 2 h 57:48. în clasamentul 
general individual conduce iugoslavul 
Ivan Bobovcian urmat la 10 secunde 
de polonezul Wojciech Matusiak.

Astăzi și duminică, la Austin (Texas) 
se va desfășura cel de-ai treilea meci 
atletic dintre selecționatele de juni

ori ale U.R.S.S. și S.U.A. La 5 și 6 
iulie, la Durham (Carolina de Nord) 
se va disputa meciul dintre selec
ționatele masculine de seniori ale 
acelorași țări

Campionul mondial de box la cate
goria mijlocie, argentinianul Carlos 
Monzon își va pune titlul în joc la 
7 septembrie în fața pugilistului aus
tralian Tony Mundine.

La Toronto, Iugoslavia — Canada 
86—71 la baschet masculin. Echipa 
R.P. Chineze a întrecut formația co
legiului G. Brown din Toronto cu 
99—69.

La Madrid au început campionatele 
europene de lupte sambo. Primele 
rezultate : Bagudinov (U.R.S.S.) în
vinge pe Navarrete (Spania) la cat. 
4,3 kg. Knight (Anglia) învinge pe 
Gheorghiev (Bulgaria) la cat. 100 kg, 
Biriukov (U.R.S.S.) învinge pe Veli- 
nov (Bulgaria), cat. 62 ks
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