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PARTIDULUI, OMAGIU
SI FIERBINTE RECUNOȘTINȚĂ

7
ntr-o atmosferă de pu
ternic elan in muncă și 
efervescență creatoare, 
generată de documentele 
celui de al XI-lea Con
gres al partidului, care 

dat tuturor o mărea- 
pre- 

viitoa- 
bună-

ne-au 
ță perspectivă istorică, 
figurină dezvoltarea 
re a țării, ridicarea 
stării și fericirii întregii noas
tre națiuni socialiste, comuniș
tii. întregul popor, sărbătoresc 
astăzi, cu dragoste si recunoș
tință, împlinirea, la 8 Mai 1975, 
a 54 de ani de la înființarea 
Partidului Comunist Român, 
stegarul luptei noastre pentru 
socialism și pace.

De-a lungul glorioasei sale 
existențe, partidul comunist a 
fost cel mai fidel exponent al 
intereselor clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncii 
de la orașe și sate, indiferent 
de naționalitate. în toți acești 
ani, partidul comunist a slu
jit cu abnegație și credință ne
clintită cauza libertății și feri
cirii poporului, politica sa iden- 
lificindu-se cu cele mai avan
sate năzuințe ale maselor largi 
muncitoare. Afirmarea și dez
voltarea rolului conducător al 
partidului — lege de bază a 
construcției socialiste — a fost, 
fără îndoială, factorul determi
nant al strălucitelor victorii cu 
care se mindreșle astăzi între
gul popor român. Așa cum, de 
altfel, se sublinia in Raportul 
prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.: 
„...in decursul întregii sole exis
tențe, partidul nostru ți-a înde
plinit cu cinste misiunea ce și-a 
asumat-o, conducind cu succes 
lupta de transformare revolu
ționară a țării, marea operă de 
făurire a orînduirii socialiste pe 
pămintul României".

In conștiința comuniștilor, a în
tregului popor, marile succese 
dobindiie in acești ani pe toa
te planurile vieții economice, 
sociale, politice, culturale, sînt 
indisolubil legate de rolul de
cisiv al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU in fundamenta

NADIA COMANECI
DISTINSA CV

„MENITUL PIONIERESC
Pionierei Nadia Comăneci, ciștigătoarea titlului 

de campioană absolută a Europei la gimnastică, 
precum și a trei medalii de aur și a uneia de ar
gint in finalele pe aparate din cadrul campiona
telor europene, i s-a decernat, pentru succesele 
obținute in activitatea sportivă și pionierească, 
pentru dirzenia și puterea de muncă care au stat 
la baza acestor rezultate deosebite, „Meritul pio
nieresc', cea mai înaltă distincție a organizației 
purtătorilor cravatei roșii cu tricolor, iar antreno
rilor ei, Bcla și Marta Karoly — diploma de 
onoare a Consiliului Național al organizației pio
nierilor.

în cadrul festivității de inmînarc a distincțiilor, 
desfășurată marți dimineața, tovarășul Virgiliu 
Radulian, președintele C.N.O.P., a felicitat căl
duros pe Nadia Comăneci și pe antrenorii ei pen
tru strălucitul succes obținut la Campionatul euro
pean de gimnastică de la Skien — Norvegia.

Nadia, in mijlocul colegelor sale de 
pionierie, bucuroase de marea ispravă 

a tinerei sportive
Foto : I. MIHAICA

16-20 iunie, la Constanța,

FESTIVALUL 
NATIONAL 

DE MINIBASCHET
radiționalul Festival național de mi- 

nibn ;chet, ajuns la ediția a IX-a, se va 
desfășura la Constanța, între 16 și 20 iu
nie. Comisia de organizare a acestei fru
moase manifestații sportive, care s-a 
bucurat întotdeauna de un mare succes, 
scontează pe participarea a circa 1 000 de 
rninibaschetbaliști din aproape toate ju
dețele țării. Precizăm că Festivalul va 
consta in întrecerea propriu-zisă între 
micii sportivi (impărțiți în două categorii 
de virstă : născuți în 1962 și mai tineri, 
născuți in 1964 și mai tineri), precum șl 
in concursuri de desen, poezie, pictură, 
cor, precizie la aruncările la coș și talie.

rea și aplicarea liniei generale 
a politicii interne și externe a 
partidului.

Către partid, către secretarul 
său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, se 
îndreaptă astăzi, în această zi 
aniversară, odată eu ginduril; 
de dragoste, recunoștință și o- 
magiu ale întregului popor, ce
le po care, exprimînd aceleași 
calde sentimente, Ie închină 
din inimă tineretul sportiv al 
țării, întreaga mișcare de edu
cație fizică și sport, condusă de 
partid pe drumul unei necon
tenite dezvoltări multilaterale.

Angajat cu înflăcărare și res
ponsabilitate în îndeplinirea 
hotăririlor de partid, a indica
țiilor date personal de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
recent accentuate în Mesajul 
adresat participanților la Con
ferința pe țară, activul mișcă
rii sportive își exprimă, in a- 
ceastă zi sărbătorească, întrea
ga sa recunoștință pentru grija 
părintească pe care partidul o 
poartă educației fizice și spor
tului. considerate în țara noas
tră drept activități de interes 
național.

In măreața perspectivă a 
dezvoltării societății românești, 
oglindită în documentele celui 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. întrevedem, alături de 
marile victorii care vor situa 
România pe noi culmi ale ci
vilizației și progresului, și noi 
împliniri in dezvoltarea miș
cării sportive, în afirmarea toi 
mai prestigioasă a reprezentan
ților sportului românesc la cele 
mai importante competiții in
ternaționale. la campionatele 
europene și mondiale. îndeosebi 
la Jocurile Olimpice.

De ziua partidului, ne expri
măm, odată cu ceilalți oameni 
ai muncii, fericirea de a cu
noaște, de a trăi cu convingere 
adevărul că niciodată în mile
nara sa istorie, poporul român 
nu a avut un asemenea con
ducător, călit și încercat în 
lupte, o asemenea forță in sta
re să-1 ducă cu mină sigură 
spre cele mâi înalte teluri la 
care aspiră, ca Partidul Comu
nist Român.
^\\\\\\\\\\\\\^

Start in fin^. \e C90 m (fete, 15—16 ani) din cadrul „Crosului tineretului"
Foto ; V-asiie CIRDEI — Sibiu (Continuare in pag. Î-!)
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ÎN VEDEREA JOCULUI DE FOTBAL CU DANEMARCA

„TRICOLORII" ÎNMULȚESC SPRINTURILE8 ••

• Optimism măsurat in tabăra fotbaliștilor, la Snagov • Răducanu
se gindește la antrenorul danez Strittich • Valentin Stănescu, după 
patruzeci de ani... • Ieri, in joc de antrenament, 5-1 cu Voinfa

• Astăzi, din nou „la două por fi"

dreapta}Dumitru, D. Georgescu, Răducanu ți Lucescu (de la stingă la 
după un supliment de cros pe malul lacului

Foto : Dragoș NEAGU

oaspeții„Tricolorii" sînt Iarăși 
Snagovului. Meciul cu Danemarca, 
care se afla undeva tn umbră, Îna
intea Madridului, a revenit In 
prim plan, datorită punctului cu
cerit de echipa noastră in orașul 
lui Gento și Benito.

în preajma meciului de dumi
nică, se simte o anume încredere

„CROSUL TINERETULUI",
0 COMPETIȚIE OE LARGĂ POPULARITATE 

Șl REALĂ EFICIENȚĂ
Unu! din dezideratele puse de docu

mentele de partid în fața mișcării spor
tive din țara noastră este creșterea efi
cienței competițiilor de masă, sarcină 
subliniată in mod deosebit in Mesajul 
adresat de secretarul general el partidu
lui, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
partiopanților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive.

Inițiat de Comitetul Central al U.T.C. 
și organizat in colaborare cu U.G.S.R. yl 
C.N.E.F.S., „Crosul tineretului**  și-a dove
dit, de-a lungul celor .8 ediții, forța de 
atracție șl vitalitatea tocmai pentru că 
s-a închegat ca o competiție pe cit de 
simplă și accesibilă, pe atit de folosi
toare. Ultima ediție, a răspuns in mare 
măsură sarcinilor reieșite din documen
tele de partid, tocmai pentru că aria 
ei de cuprindere s-a extins în sfera celor

!n tabăra 
neață s-au 
pe... tabla 
țîndu-se In 
cuiul cu Danemarca. _____ ........
Valentin Stănescu s-a referit la 
calitățile generale ale fotbaliștilor 
danezi, nefiind ieri în posesia for
mației probabile a oaspeților ; in 
momentul de față numărul fotba
liștilor „ne-danezi“ care vor evolua 
In echipa lui Strittich începe să se 
contureze.

Clteva impresii dintr-o scurtă 
pauză, înaintea jocului-școală de 
ieri. Răducanu nu uită că antre
norul danez s-a dovedit a fi un 
tactician nu prea inspirat atunci 
dnd a declarat că echipa României 
nu poate marca in poarta lui Iri- 
bar. Portarul giuleștean e de pă
rere că „replica imediată a lui 
Crișan. pe stadionul Bernabeu. va 
fi întărită, duminică, pe stadionul 
23 August". Cornel Dinu, mai re
zervat ca de obicei, cintărește to
tul : „Un joc greu, în ciuda obiș
nuitelor calcule ale hirliei. Vă adu
ceți aminte ce bine au jucat cei 
patru profesioniști danezi-bel
gieni, in jocul de la Copenhaga. 
Nu este exclus ca forța echipei 
daneze să fie cel puțin egală cu 
aceea a „ll“-lui intilnit in toam
na trecută".

Crișan joacă... șuba cu Nun- 
weillcr VI. Deși îi separă un de
ceniu, se simt foarte bine împre-

loan CHIRILA

„tricoloră". Ieri dimi- 
„jucat" 90 de minuto 
de demonstrații, schi- 
linii mari reperele jo- 

— Antrenorul

(Continuare in pag. 2-3)

mai largi categorii de tineri. Cunoscutul 
antrenor de atletism de la Dinamo Bucu
rești. Mihai Tintorescu, prezent la final.-’» 
de la Deva, ne spunea : „Strucîu. i
bine pe categorii do virstă. această m-ra 
întrecere de masa este deschisă, practic, 
întregului tineret. In același timp, dato
rită divizării ei în etape, accentul fiind 
pus pe cele de masă, competiția îndepli
nește toate condițiile formării la tineri 
a unor deprinderi permanente de miș
care*.

Grăitoare în ceea ce privește deprin
derea concurenților cu exercițiile per
manente au fost chiar finalele. Condițiile 
naturale au impus ca alergările, cu ex
cepția unei singure categorii do virstă, 
cea de 15—16 ani (fete), să se desfă
șoare pe o ploaie torențială și la o tem
peratură destul de scăzută. In asemenea 
împrejurări nu ar fi mirat pe nimeni 
dacă unii concurenți ar fi abandonat, 
dar nici un participant nu a părăsit tra
seul I Miile de spectatori le-au adresat 
aplauze fir.aliștilor și pentru această 
performanță, cu atît mai meritorie cu cit 
ei. spectatorii, bine imbrăcați și prote- 
|afl de umbrele au suportat destul de 
grea vremea atit de nefavorabila. „Iotă 
un examen pe care n-aș fi crezut că îl 
pot trece mulți dintre acești tineri" — n» 
spunea unul dintre veteranii crosului ro
mânesc. Gh. Biro.

Comportarea exemplară a concurenți
lor nu este Inexplicabilă dacă ținem sea
ma de etapele prin care ei au trecut 
pentru a ajunge în finale. Profesorul Ion 
Albăstroiu de la Liceul Tudor Arghezl 
din Tg. Cârbunești, venit la finale cu 8 
eleve pregătite de el, ne mărturisea 
„Oricare dintre cei aproape 800 do elevi 
oi mei ar fi venit aici, or fi rezistat și 
ritmului alergării, și distanțelor, ți ca
priciilor vremii. Aceasta pentru că am 
acordat importanță more etapelor do
masă. înaintea fazei pe clasă, elevii s-au 
obișnuit să se antreneze în fiecare «I
cite 10 minute. Aceasta le-a creat e
bună deprindere". De altfel, toți inter
locutorii pe care i-am abordat cu privire

Ion GAVRILESCU



LA CAPĂTUL UNUI AGITAT Șl PRODUCTIV
SEZON DE HOCHEI

La sfîrșitul săptămînii trecute, pi
toreasca așezare de pe Valea Oltului, 
care este Miercurea Clue a găzduit 
ultimul act al ediției 1974/1975 a cam
pionatului republican de hochei. Se 
știe că victoria a revenit în mod 
spectaculos, am zice, „pe linia de 
sosire" echipei Steaua, care in final 
a obținut două victorii mal puțin 
Scontate, mai ales prin proporțiile 
lor în fata liderului de pini atunci, 
Dinamo București. Lăslnd la 6 părtă 
finalul agitat al acestei ediții a cam
pionatului, azi, ne propunem să ne 
oprim ceva mai mult la lucrurile pe 
care le-a adus în beneficiul dezvol 
tării generale a hocheiului nostru 
recent Încheiata întrecere.

In această direcție va trebui să în
cepem cu faptul că jocurile progra
mate în prima grupă a Diviziei A au 
scos în evidență saltul valoric făcut 
de o serie de tineri -
care unii au și fost 
chiar titularizați în 
tativ. Ne gîndim în 
pisaru (Dinamo București), la pere
chea de fundași de la SJG. Miercu
rea Ciuc alcătuită din Antal și Gali, 
precum și la finalul de sezon exce
lent al liniei de atac de la Steaua 
rompusă din Nistor, Kcmenessy și 
Mikloș. Adăugind la aceste succinte 
remarcări șl faptul că, în general, la

hochelști, dintre 
promovați sau 
lotul reprezen- 
acest sens la

Steaua, Dinamo, S.C. Miercurea Ciuc 
șl Dunărea Galați au apărut din ce 
in ce mai “
serie de 
(Cazacu, 
Ciobanu* 
Halus și __ _ .
teamă că vom greși, că în 
1974/1975 campionatul Diviziei A a 
fost mai productiv decît în alți ani 
in ceea ce privește afirmarea ele
mentelor tinere și talentate. Este un 
prim și foarte important element, pe 
care-1 consemnăm cu acest prilej 
gîndindu-ne mai ales că în sezonul 
care urmează selecționata țării va 
avea de făcut față unor solicitări șl 
mai mari. Să nu uităm» spre exem
plu» bă în iarna viitoare hocheiștli 
rfimâni vor evolua și la J.O. și la 
C.M., cafQ se organizează separat.

Legat de obligațiile competiționale 
ale formației reprezentative apare și 
necesitatea de a se reorganiza siste
mul întrecerilor interne, ale căror 
termene vor trebui să tină seama 
de datele la care selecționata va fi 
chemată să joace în întîlniri de veri
ficare sau oficiale. Propunerea ca 
prima grupă să rămînă la compo
nența actuală, urmînd să se desfă
șoare tot pe sistemul turneelor, iar 
cea secundă să fie alcătuită din 6 
echipe și să se dispute sistem divi-

des în ultima vreme o 
elemente tinere șl talentate 
Ungureanu, Dumitru, Vișan, 
Sander, Bartales, Solyom, 

alții) vom putea spune, fără 
— ‘ ediția

în Divizia A la volei

LUPTĂ ACERBĂ PENTRU 
EVITAREA RETROGRADĂRII

Au mai rămas doua etape pînă la în
cheierea campionatelor de volei ale pri
mului eșalon (grupa a tl-a). Două etape 
decisive in stabilirea formațiilor caro 
vor însoți in Divizia B pe cele deja cu
noscute : Petrolul (m) și Spartac (f). In 
grupa masculină, lucrurile sînt încurcate 
în momentul de față, atît in frunte, cit 
și la subsol. Trei echipe (Rapid, Univ. 
Craiova și Poli. Timișoara) aspiră la 
ocuparea primului loc in grupa a doua 
valorică, iar alte trei („U" Cluj-Napoca, 
C.S.M. Suceava și Viitorul Bacău) în
cearcă să evite penultimul loc sortit re
trogradării. In ultimele etape, acestea 
din urmă au de susținut următoarele in- 
tilniri : C.S.M. Suceava - Rapid, Viitorul 
- I.E.F.S., Politehnica - „U“ Ctuj-Na-
poca. Rapid — Viitorul și „U" Cluj-Na
poca — C.S.M. Suceava. In schimb, la 
fete situația este limpede in frunte — 
I.E.F.S., fiind virtuală cîștigătoare a pri
mului loc in grupă — iar in zona retro
gradării Medicina București cu greu se 
mai poate solvă, datorită victoriei surprin
zătoare a gălățencelor la Craiova, în etaj 
pa trecută. Totuși, bucureștencele păstrează 

șanse teoretice. Ele mai cu de susținut 
partidele cu Spartac (azi, de la ora 17

ln Giulești), cu I 
cu Univ. Craiova, 
limp ce C.S.U. intiinește pe 
Constructorul, la Goioți și oe

Olimpia-Constructorul
, toate in București,

Olimpia- 
I.E.F.S. la

5i 
în

București...
Iată clasamentele 

două etape :
înaintea ultimelor

MASCULIN
1. RAPID 19 12 7 47:28 31
2. Politehnica 19 12 7 45:32 31
3. Dniv. Craiova 19 12 7 43:36 31

4. I.E.F.S. 19 11 8 40:37 30
5. „U“ Cluj-Napoca 19 10 9 40:36 2:1
6. C.S.M. Suceava 19 10 9 39:37 29
7. Viitorul Bc. 19 9 10 39:37 28
8. Petrolul PI. 19 0 19 7:57 19

FEMININ
1. I.E.F.S. 19 16 3 53:21 35
2. Olimpia-Constr. 19 13 6 47:32 32
3. C.S.M. Sibiu 19 13 6 44:32 32
4. Univ. Timișoara 19 9 10 37:36 28
5. C.S.U. Galați 19 9 10 38:49 28
6. Univ. Craiova 19 9 10 34:42 28
7. Medicina Buc. 18 6 12 33:42 21
8. Spartac Buc. 18 0 18 13:54 18

sie la date diferite ni se pare mal 
avantajoasă.

Și acum citeva cuvinte despre com
portarea generală a primelor patru 
formații din ierarhia hocheiului nos
tru. Campioana țării, Steaua a ciști
gat pentru a doua oară consecutiv 
titlul, pe temeiul unei mal atente 
pregătiri, a unei preocupări Intense 
pentru valorificarea la maximum a 
{>0816111151110^ jucătorilor din lotul 
respectiv. Pînă către sftrșltul sezo
nului Steaua a „trăit" mal mult pe 
valoarea sistemului defensiv (porta
rul Netedu și fundași Varga, Ioniță, 
Justinian și Făgăraș), după care s-a 
putut detașa mal clar datorită saltu
lui neașteptat făcut de linia amin
tită mai înainte și de revenirea In 
formă a celorlalți atacanțl. Să adău
găm, tot în contul echipei campi
oane, o deosebită disciplină tactică. 
Dinamo București a pierdut a doua 
oară titlul pe... ultimi metri. Cau
zele ? In primul rind, lipsa de preo
cupare pentru creșterea gradului de 
siguranță în apărare, lipsa de disci
plină tactică și uzarea fizică exce
sivă a majorității componenților de 
bază ai formației, problemă mai 
veche în activitatea dinamovlștilor, 
care se complică șl prin aceea că ei 
nici nu știu să respecte normele 
generale ale recuperării după efort. 
S.C. Miercurea Ciuc, cu o echipă 
foarte tînărâ, a vrut să facă mai 
mult, dar lipsa de experiență șl de 
disciplină a majorității jucătorilor au 
influențat negativ comportarea gene
rală a formației. Cit privește Dună
rea Galați, care anul acesta s-a com
portat ceva mai inegal, se pare că 
eforturile antrenorilor șl jucătorilor 
nu mai găsesc sprijin pe plan local, 
unde dragostea pentru hochei s-a 
cam stins. Așa să fie oare ? Dacă ne 
gindim, de pildă, că la ultimele 
jocuri cîțlva talentațl juniori au ră
mas la Galați (Liga, frații Branda- 
bur și alții) numai din motive... ad
ministrative, atunci răspunsul este — 
din păcate — afirmativ.

In Încheiere o mențiune pentru 
îmbunătățirea generală a arbitraje
lor, ca și pentru creșterea gradului 
de disciplină. Sînt șl acestea lucruri 
care vorbesc despre progresul ho
cheiului nostru.

Călin ANTONESCU

Campionatele

CUM
UN

S-au încheiat campionatele republicane de volei la juniori II

ECHIPELE LICEULUI „MIHAI VITEAZU- DIN PLOIEȘTI

ÎNVINGĂTOARE
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-au desfășurat la Rm. Vilcea tur
neele finale ale campionatului re
publican de juniori II, la care au 
fost prezente cîte 8 echipe de fe
te și băieți. Iată clasamentele : 
feminin : 1. Liceul M. Viteazu
Ploiești, 2. Șc. sp. Medgidia, 3. Li
ceul cu program de ed fizică Rm.

Vîlcea, 4. Șc. sp.

DINAMO A CIȘTIGAT
„CUPA 2 MAI

LA CAIAC-CANOE
Peste 

secțiilor 
pe lacul ________ ___
caiac-canoc dotat cu „Cupa 2 Mai“. 
S-au disputat probe pe distanța 
de 500 m pentru seniori, tineret și 
juniori de categoriile I și II. Ială 
ciștigătorii : SENIORI : K 1 F — 
Gica Gheorghe (C.N.U.) 2:37,5. CI
— S. Mihai (Olimpia) 2:25,0. K 1
— S. Cristea (Steaua) 2:06,0, K 2
— Dinamo (Gh. Covaci, M. Vasi-
lescu) 1:58 ; TINERET : K 1 F — 
Ana Ora (Dinamo) 2:37. CI — 
Barna (Dinamo) 2:25, K 1 
Grigorescu (Dinamo) 2:11 ; 
NIORI I : K 1 F ~____
trușel (Dinamo) 2:28, K 2 F — 
Dinamo (Daniela Găinescu, Luxa 
Paraschiv) 2:21, CI — I. Văduva 
(C.S, Școlar) 2:22. C 2 — Olimpia 
(M. Dumitru, C. Druțu) 2:17, K 1
— Al. Giura (Dinamo) 2:06, K 2
— C. S. Școlar (M. Moșoiu, Șt. 
Hazirov) 1:57, K 4 — Dinamo (C. 
Garian, M, Ciobanu, C. Smîntînă, 
M. Filip) — 1:42, JUNIORI II: 
K 1 F — A. Vintilă (Dinamo) 2:32, 
CI — I. Lupu (Dinamo) 2:33, 
C 2 
Vlăsceanu) 2:07, K 1 
dariu (Dinamo) 2:08: 
namo (Gh. Enescu. 
2:08,5. K 4 — Șc. sp. 
C. Rupă, M. Anghel,

270 de sportivi aparținînd 
bucureștene au participat 
Herăstrău la concursul de

Galați, 5. Lie. 
N. Bălryscu Cluj-Napoca, 6. Șc.

gen. 7 Reșița, 7. Șc. sp. Arad, 8. 
Șc. sp. M. Ciuc ; băieți : 1. Liceul 
M. Viteazu Ploiești, 2. Lie. N.
Bălccscu Cluj-Napoca, 3. Viitorul 
București, 4. Liceul cu program de 
ed. fizică Rm. Vilcea, 5. Șc. sp. Ti
mișoara. 6. Șc. sp. Caransebeș, 7. 
Șc. sp. Sibiu, 8. Șc. sp. Galați. De 
remarcat că ambele învingătoare 
ale competiției sînt pregătite de 
antrenorul Mircea Dumitrescu. 
Dintre sportivi s-au remarcat : 
Maria Mititelu, Rodica Ciobanu, 
Dan Popescu, Cezar Pantea, Cristi- 
nel Grigoraș (din echipele ploieș- 
tene, cîștigătoare ale titlurilor), Si
mona Vasiliu, Victoria Istrate, Do
rian Roșiantt, Dragoș Piriianu, Dan 
Avasilichioaie (Rm. Vilcea), Crina 
Georgescu, Mihaela Cuptt, Cristian 
Diamant (Galați), Gulmiza Gelil, 
Florica Percianu (Medgidia), Ște
fan Fodor (Cluj-Napoca), 
Zamfir, Dan Popescu (Viitorul 
București), Luca Ponoran, Gh. 
Hirtie (Caransebeș). Marius Căta, 
Alcx. Csik (Timișoara), Horst Rb- 
berg și Viorel Crăciun (Sibiu).

N. POP — coresp.

Gh.

I.
M. 
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*" k * - —Ieri, In campionatele de handbal

Dinamo și Universitatea București învmgătuare
Azi, celelalte partide ale etapei a XXXI-a

Ieri, în „deschidere" la cea de 
a XXXI-a etapă a campionate
lor republicane de handbal, 
Capitală s-au disputat două 
tractive derbyuri.

DINAMO BUCUREȘTI — H. 
MINAUR BAIA MARE (m) 21—20 
OK Joc foarte echilibrat, mai 
ales in partea sa finală. După *ee 
în prima repriză bucureștenii s-au 
impus lejer, jucind rapid și foarte 
atent în apărare (în acest timp 
oaspeții au manifestat o acută 
ineficientă ofensivă), în repriza 
secundă, atenția și mobilitatea de
fensivă a dinamoviștilor au scă
zut brusc, iar băimărenii au de
venit foarte incisivi. Drept ur
mare în min. 35 scorul a ajuns 
să fie egal (12—12), după care 
— surprinzător, dar meritat — 
H. C. Minaur a condus cu 14—12 
(min. 40). A urmat o spectacu
loasă revenire a handbaliștilor de 
la Dinamo care în min. 46 con
duceau ei cu 17—14 1 Finalul par
tidei a fost agitat, nervozitatea 
jucătorilor fiind ridicată și de 
citeva decizii eronate ale celor 
doi arbitri. Ele însă n-au influen
țat rezultatul final, victoria for
mației bucureștene fiind rezulta
tul firesc al unei superiorități ge
nerale a acestei echipe. Au mar
cat : Grabovschi (5), Deacu (5), 
Dan Marin (4), Slef (2), Cîrlan (2), 
Filipescu, Paizan și Licu — Di
namo, Palko (5), Ignătescu (4), 
Panțîra (4), Mironiuc (3), Avra- 
mcscu (2), Sajgo, Răzor — H. C. 
Minaur. Au condus : VI. Cojo- 
caru și I. Mihăilescu — Craiova.

C. A.

în 
a-

c.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
— I.E.F.S. <f) 13—9 (7—3). Veritabil 
derby, meciul dintre cele două 
formații fruntașe ne-a oferit multe 
momente de handbal autentic, de 
joc frumos, spectaculos. I.E.F.S., 
care, se pare, încearcă să depă
șească o perioadă dificilă, s-a pre
zentat bine în apărare, a dove-

de canotaj pe ambarcațiuni mici

SE POATE PIERDE
TITLU. CIȘTIGAT!

SUCCE
L

I. Lupu . _____ ____
Dinamo (C Vlăsceanu, S.— C. Ljva_ 

K 2 — Di-
M. Scorțea) 
2 (FI. Dinu, 

. . . —=, C. Ioniță)
1:36. Clasament pe echipe: 1. Di
namo 274 p, 2. Olimpia 132 p, 3. 
C. S. Școlar 118 p, 4. Șc sp. 2 
99 P, 5. C.N.U. 92 p, 6.'Steaua 
42 p.

dit multă ambiție. Dacă n-a ob
ținut un rezultat de egalitate, deși 
pentru el au muncit mult Hobincu, 
Alexandrcscu și Frîncu (cele mai 
bune din echipă), aceasta se da- 
torește pripelii în atac, lipsei de 
inspirație a portarilor și ratării 
— de către Doina Radu — a două 
aruncări de la 7 m, in prima 
repriză, cape au diminuat se
rios șansele I.E.F.S.-ului. Univer
sitatea și-a continuat 
■torios", 
tru care 
echipă. Le 
tru faptul 
forma de 
Arghir și
a Doinei Furcoi. Au marcat : Ar
ghir (10), Nițu, Furcoi, Silha pen
tru Universitatea, Hobincu (4), 
Luca (2), Alexandrcscu, Frîncu și 
Radu pentru I.E.F.S. Au arbitrat 
D. Racoveanu și T. Cureîea (Buc.).

H. N.

„marșul vic- 
cucerind o victorie pen- 

merită laude întreaga 
merită îndeosebi pen- 
că știe să folosească 
zile mari a Simonei 
tenacitatea proverbială

Iată programul jocurilor dc 
azi, MASCULIN : Steaua — Poli
tehnica Timișoara (teren Steaua, 
ora 17,30), CAROM — Indepen
dența Sibiu, C.S.U. Galați — „U“ 
București, „U“ Craiova — „U“
Cluj-Napoca, Dinamo Brașov — 
Știința Bacău, FEMININ : Rapid 
— Confecția (teren Giulești, ora 
16), Progresul — Mureșul Tg. Mu
reș (teren Progresul, ora 16), 
Sparta Mediaș — Constructorul Ti
mișoara, Voința Odorhei — „U“ 
Iași. Meciul „U“ Timișoara — Tex
tila Buhuși s-a disputat.

0 EXPOZIȚIE-MUZEU 
A TIRULUI ROMÂNESC

Federația română de tir a luat 
inițiativa organizării unei expoziții 
(inaugurarea va avea loc cu ocazia 
C.E. de arme cu glonț, București, 
19—22 iunie) care să constituie 
apoi nucleul unui viitor muzeu al 
tirului românesc cu sediul la poli
gonul Tunari. în acest scop, forul 
nostru de specialiatate face apel 
la toți posesorii de diverse docu
mente (registre cu însemnări în 
privința tirului, carnete vechi de 
legitimații), trofee, cupe, plachete, 
medalii, diplome, fanioane, ecu
soane, insigne etc. să înștiințeze 
F. R. Tir (str. V. Conta nr. 16, e- 
tajul II).

Debutul îi 
pctițional la 
de participa 
național de 
kunhalas (L 
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a ciștigat pl 
Constantin 
cea de înd 
taculoasă îl

FINALEL
MILITA
In lui 

lități - 
Breaza 
etapei 
chiadei 
Datele 
sînt : 8-j 
tru Scot 
20—25 d 
militară 
ofițeri ; 
(Breaza

La in 
acestor 
vea Iod 
sportivd

Timp <1 
unele intn 
ie), pe do 
pitală s-a 
de tenis | 
Pe tereniț 
s-au 
iar pe 
te“ au 
panți. 
tenis

într 
cell 
fo 

Ori 
a I 

Bucureștii
începute luni ,

Campionatele republicane pe am
barcațiuni mici rezervate senioa
relor s-au încheiat ieri la prinz 
pe apele Snagovului, cele două ti
tluri puse in joc fiind cucerite de 
arădeanca Eîisabeta Lazăr Ia schif 
simplu și de cuplul Georgeta A- 
lexe — Maria Constantin (Voința 
București) Ia 2 f. c.

Deci noile campioane ale țării 
sînt cunoscute, merită 
pentru succesul lor, iar noi putem 
trece la însemnările — mai puțin 
îmbucurătoare — legate de această 
întrecere.

De la bun început vom sublinia 
că la startul campionatelor s-au 
aliniat aproape 100 de sportive 
dintre care 26 au evoluat „hors- 
concours". Printre acestea, majori
tatea componentelor lotului repre
zentativ cu transferuri încă neso
luționate. Un caz aparte l-au con
stituit însă, schifistele de la 
C.N.U., pe care antrenorii lor au 
uitat să le... înscrie în competiție ! 
Oricît ar părea de incredibil a- 
ceasta este, totuși, realitatea, iar 
lucrurile devin și mai grave dacă 
amintim că tandemul Marlena 
Predescu — Maria Rabat a ciști- 
gat, de fapt, proba de 2 f. c., pier- 
zînd titlul republican datorită lip
sei de preocupare a antrenorilor 
lor I ! Cum, însă, campionatele au 
constituit și un serios criteriu de 
selecție pentru lotul național, suc
cesul obtinut de echipajul Pre
descu—Rabat în compania altor 
echipaje de renume (Elena Avram 
— Angelica Chertic, Valeria A- 
vram — Iuliana Balaban, Elena 
Oprea — Viorica Lineara etc.) se 
impune a fi lăudat, cele două gchi- 
fiste studente probind încă o dată

după amiază,

felicitări

marile resurse de care dispun 
valențele tactice deosebite, 
marcate și cu alte ocazii. 2 
spuneam, însă, ele n-au putut trăi 
după finală satisfacția îmbrăcării 
tricourilor de campioane, lucru ne
plăcut, pe care conducerea C.N.U. 
nu trebuie să-1 treacă neobservat. 
Ba chiar dimpotrivă I Tot din în
semnările legate de desfășurarea 
întrecerilor la 2 f. c. vom aminti 
că deținătoarele titlului mondial 
Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță 
au fost oprite de medic să ia star
tul în finală. In fine, proba de 
2 f. c. ne-a mai oferit un aspect 
inedit : pentru a se putea face 
premierea a fost necesară și în
cheierea finalei a Il-a (loc. 7—12), 
în prima finală patru echipaje ca
lificate evoluînd în afară de con
curs !

La schif simplu — o anticipată 
și meritată victorie a maestrei e- 
merite a sportului Eîisabeta Lazăr 
— exemplu de seriozitate și dăru
ire în sportul care i-a adus con
sacrarea. Alături de ea, cuvinte de 
laudă li se mai cuvin dinamovistei 
Ioana 
gescu 
Preda

Iată 
Schif 
3:56,0 — campioană republicană pe 
1975

și 
re- 

Cum

Tudoran, Măriei Geor- 
(Voința) și Gherghinei 

(în afară de concurs).
acum primele clasate : 

simplu : 1. Eîisabeta Lazăr

2. Ioana Tudoran 4:03,5 ; 3. 
Maria Georgescu 4:07,2 ; 2
1. Georgeta Alexe — Maria 
stantin (Voința București) 
— campioane republicane pe
2. Filigonia Toi — Florica I

CE LA 31 MAI INTRA
STANDARDURILE PENTRU J

CROSUL TINERETULUI"
(Urmare din pag 1) O

f. c. : 
Con
sul,3 

! 1975; 
Stoica 

(C.F.R. Timișoara) 3:53,7 ; 3. Elena 
Oprea — Viorica Lincaru (Voința 
București) 3:52,3. Ieri după amiază 
au început întrecerile băieților, 
care continuă astăzi și mîine ; fi
nalele sînt programate sîmbătă di
mineață.

Horia ALEXANDRESCU

in perioada 31 mai 19/5 - 5 iulie 1976, 
potrivit holăririi Federației internaționale 
de atletism urmează o fi realizate stan- 
dardurile de participare la Jocurile Olim
pice de Io Montreal. După cum se știe 
aceste standarduri (ou fost recent stabi
lite la Nairobi) la majoritatea probelor 
sint mai pretențioase decit cele cerute 
atleților pentru J.O. de la Munchen. Iotă 
o listă completă a acestor performanțe, 
cu precizarea că in probele de viteză 
pină la 400 m, standardurile pot fi 'înre
gistrate fie în baza cronometrării ma
nuale, fie o celei electrice : BARBAȚI : 
103 m - 10.2 (electric 10,44), 200 m - 
20,3 (21,04), 400 m - 46.4 (46,54), 300 m
- 1:47.0, 1500 m - 3:40,6 . 5000 m -
13:40,0, 10 000 m - 28:40,0 , 3 000
obst. - 8:32,0, 110 mg - 13,8
400 mg - 50,5 (50,64), lungime - 
triplu — 16,40 m, înălțime — 2,18 
jinâ - 5,20 m, greutate — 19,40
- 60,00 m, suliță - 80,00 m,
- 69,00 m, decatlon — 7650 p;
100 m - 11,4 (11.64). 200 m
(23,74), 400 m - 53,5 (53.64), 800 m - 
2:04,0, 1500 m - 4:15,0, 100 mg - 13,4 
(13,64), lungime — 6,35 m, înălțime —
l, 82 m, greutate — 16,60 m, disc — 56,00
m. suliță - 55.00 m, pentatlon - 4300 p.

Pentru participarea la celelalte probe 
din programul olimpic (maraton, 20 km 
marș și ștafetele de 4x100 m și 4x400 m) 
nu se cer a fi realizate performanța 
standard. Reamintim cu acest prilej că 
aceste performanțe trebuie îndeplinite 
in situația în care la o probă sau alta, 
o federație dorește să fie reprezentata 
de doi sau trei atleți. Pentru un singur 
atlet de probă nu este prevăzută nici 
o restricție regulamentară I

Să sperăm că atleții și atletele noastre 
vor fi în măsură să realizeze in răstimpul 
pînă la J.O. și mai ales la Montreal 
performonțe nu numai cu care să-și cîș- 
tige dreptul de participare, ci și să lupte 
pentru poziții fruntașe în clasamentele 
diferitelor probe I

m 
(14.04). 
7,80 m, 
m, pru
ni, disc 
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la eficiența crosului pentru întărirea să
nătății și sporirea capacității de efort o 
tinerilor, ne-ou mărturisit că binefac-i'ito 
sînt incontestabile. Profesorul Ștefan 
Humă, do la Liceul Nicotină din lași : 
„Alergările, pe orice timp și pe orice 
teren, constituie cea mai bună formă 
de menținere a condiției fizice. „Crosul 
tineretului" — v-o spun și in calitate de 
membru ol comisiei 
pe deplin scopul", 
de la Liceul nr. 2 
gela Cotuna, cit si 
pioni la categoria 
Liceului nostru, precum și _________
Slabu, campioană la categoria peste 19 
ani, acum muncitoare, dor fostă elevă a 
liceului, ou terminat învingători pentru 
că au acordat atenție pregătirii. Ei știau 
că la o finala pe țară nu te poți pre
zenta fără multe ore de antrenament1'.

Sînt și olte argumente care demon
strează co „Crosul tineretului" și-a găsit

centrale - și-a atins 
Profesorul Ion Ciofică 
din Deva : „Atit An- 
Alexandru Sida, corn- 
17—19 ani, elevi ai 

Paraschiva

un făgaș al sau. Iotă citeva : de 
ediție la alta numărul celor care 
parte la etapele de masă este in 
linuă creștere (aproape 3 milioane 
1975, față de ceva mai mult de două 
milioane în 1974) ; tot mai multe cadre 
didactice de specialitate încep să se 
ocupe de pregătirea ediției următoare 
chiar înainte de a se fi epuizat cea In 
curs (la Școala generală nr. 17 din Boto
șani, la Liceul Aurel Vlaicu din Breaza, 
jud, Prahova, la Liceul T. Arghezi din 
Tg. Cărbunești etc.) ; este una dintre 
cele mai convingătoare competiții de 
masă — după cum ne mărturiseau Vale- 
riu Predea, secretarul tehnic of F.R.A., 
Mihai Marinescu, antrenor la Cljbul 
sportiv școlar București și Mihoi Tinto- 
rescu — din cadrul căreia se pot selecta 
elemente valoroase pentru atletismul de 
performanță. Și la această ediție numele 
Măriei Radu și ol lui Alexandru Sida 
ou fost reținute de specialiști, ei urmînd 
a fi supravegheoți și îndrumați inde- 
aproape.

Io 
iau

co»> 
in

CAMPIONATUL DE ȘAH PE ECHIPE ULTIMA RUNDA,
Marele număr de surprize și rezultate 

contradictorii înregistrate in turneul final 
ai campionatului național de șah pe 
echipe ou condus la un finiș incert, pal
pitant. Cu excepția titlului feminin, cîști- 
gat virtual de Medicina Timișoara (dato
rita excelentei prestații a tandemului 
Baumstarck — Makai), celelalte doua, 
absolut și masculin, se vor decide în 
ultima runda. La primul candidează patru 
formații, ta cel de ol doilea trei, ceea 
ce acordă reuniunii finale a întrecerii o 
mare atractivitate.

In runda a 
în plin efort 
rii, a ciștigat 
gajată direct 
prin victoriile 
Vaisman — llîjin 
Neamțu 1—0. Universitatea București n-a 
putut profita integral de acest eșec ne-

7-a, Medicina lași, aflată 
pentru evitarea retrograda
ta Medicina Timișoara, an
in lupta pentru titlu (4—3), 

obținute la primele m^se: 
1—0 și Marcovici —

așteptat al liderilor, fiind ținută... in șah 
de I.T.B.: 3*/2—3’/z (Stoica — Pavlov */ș, 
Grunberg — Troianescu 1—0. Șubă — Bon
doc 1-0, Ghindă — Gavrilă 1—0. Poli- 
hroniade — Teodorescu O-1, Olteanu — 
Chiș 0-1, Barbu — lonescu 0—1). C.S.M. 
Cluj-Napoca — Vulcan 4—3, Politehnica
— Petrolul 3—4, Olimpia-Constructorul
- A.S.E. 5-2.

Runda a 8-a : Medicina Timișoara - 
C.S.M. 4—3 (llijin — Breozu 0—1, Neamțu
— Buză 0—1, Makai — Kantor 0-11) Uni
versitatea — Olimpia-Constructorul 4—2
(1), Medicina lași — A.S.E.
- Politehnica l’/î—57z, Petrolul
î'/z-î'/z (1). Dacă -
ocest meci el va 
Timișoara.

In CLASAMENTUL
1. Medicina Timișoara 16 puncte, 2. Uni-

Olimpia-Constructorul
3-4, Vulcan 

I.T.B.
Petrolul va cîștiga 
ajunge pe Medicina

GENERAL (absolut):

versitateo 
tehnica 1
6. I.T.B.
A.S.E. I 
MASCULIN 
trolul și I 
C.S.M. și I 
Medicina I 
limpia-Coj 
8*/, etc. I

In ultinl 
litehnica I
— Univetl 
Petrolul, I
- Vuitori

se acorda
1 punct).l



pn com- 
marcat

11 inter- 
la Kis- 
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lovaciei 

X.S.S. (2 
echipe).

I o fru-
I să o- 
in cele

Begonia 
Icre, iar 
mer, pe 
ki spec- 

loc în

proba dc forță, cu o prezență 
meroasă la start, ea revenind 
Cornel Ilin cu Viteaz, la înălțimea 
de 2 m ! El a fost urmat de Ale
xandru Bozan cu Baiazid, care a 
ocupat locul secund și la proba 
„alegeți punctole“. De asemenea, 
in proba pe echipe, reprezentativa 
noastră formată din Al. Bozan, D. 
Velea, C. Ilin, O. “ 
sat pe locul doi cu 8 
mația Poloniei (4 p).

Următorul concurs 
la startul căruia va fi 
echipă românească va avea loc la 
Novi Sad, între 16 și 18 mai.

nu
lul

Recer s-a cla- 
p, după for-

internațional 
prezentă și o
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CAMPIONATUI
DE TENIS DE

EUROPEAN
MASĂ TĂCUT

între 18 și 
ciația Surzilor 
va organiza cea de-a treia 
ediție a Campionatului eu
ropean de tenis de masă 
tăcut.

La întrecerile care se vor 
desfășura in sala Florcasca 
din Capitală, și-au anunțat 
participarea sportivi și spor
tive din 15 țări, printre care 
Austria, Belgia, Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R. D. 
Germană, R. F. Germania, 
Italia, Iugoslavia, Polonia și 
Ungaria.

21 mai, Aso- 
din România
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sport, competiția s-a bucurat de 
excelente condiții de desfășurare, 
ca urmare a interesului deosebit 
și sprijinului pe care Hau acordat 
conducerea și antrenorii Școlii 
sportive nr. 3

Atît întrecerile seniorilor, cit și 
acelea ale juniorilor (băieți și fe
te) au fost dominate de sportivii 
de la clubul Steaua, care au pre
zentat in finale 8 jucători.

Dintre finale, cea în care s-au 
întilnit Valeria Balaj și Elena Tri- 
fu (amîndouă de la clubul Steaua), 
a reținut în mod deosebit atenția. 
Avind o condiție fizică mai bună 
decit colega sa, Valeria Balaj și-a 
adjudecat intilnirea la capătul a 
trei seturi : 7—5, 1—6, 6—4. Un alt 
reprezentant 
Mihai Rusu, 
victorie în 
bucureștean 
7—5, 6—4, după ce 
l-a întrecut pe colegul său 
Constantin Popovici.

Rezultate ale celorlalte 
finale : juniori 17—18 ani : 
re — I. Marian (ambii de 
ua) 6—2, 6—3 ; junioare 
ani : Gabriela Sbkd — Doina Io- 
nescu (ambele Dinamo București) 
6—4, 7—6 ; 15—16 ani, băieți : I. 
Iovănescu — A. Dîrzu (ambii 
Progresul) 4—6, 6—4, 6—3 ; fete, 
13 — 14 ani : Mariana Pană — 
Laura Griinberg (ambele Steaua) 
6—5, 6—4.

al clubului Steaua, 
a reușit o meritată 
fața 
Bebe

dinamovistului 
Almăjan, cu 
in semifinală 

de club,

partide 
L. Soa- 
la Stea- 

15—18

MOTORETELOR ROMANEȘTI»
a După o întrerupere de 7 ani, ia 

Timișoara se reiau cursele de moto- 
ciclism pe circuit, duminică urmînd 
a avea loc în centrul orașului un 
concurs republican de viteză. în pro
gram figurează probe pentru toate 
clasele din campionatul national.
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LOTO
LA 11 MAI 1975 : TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
Această tragere prezintă parti- 

cipanților o bogată listă de cîști- 
guri. Se oferă autoturisme „Dacia 
1300“ și „Skoda S 100“, excursii în 
U.R.S.S., de cite 2 locuri — cu 
trenul și avionul — cu o durată 
de cca. 14 zile, în R. D. Germană 
tot de 2 locuri cu o durată de 11 
zile pe ruta Berlin — Postdam —- 
Dresda — Leipzig și în Franța 
(Paris, Valea Loirei) — cu avionul 
durata cca. 8 zile, cîștiguri în bani 
de valoare variabilă și fixă.

Cumpărați din vreme bilete !
★

NOU ! La tragerile și concursu
rile obișnuite Pronoexpres, Loto 
și Pronosport cu o singură vari
antă puteți cîștiga un autoturism 
Dacia 1300 sau alte autoturisme 
care se vor anunța din timp.

★
Miercuri 14 mai a. c., se organi

zează un INEDIT ȘI ATRACTIV 
CONCURS PRONOSPORT. Amă
nunte în agențiile Loto-Pronosnort.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 7 MAI 1975
Fond general de cîștiguri : 

2.610.698 lei

REPREZENTATIVA DE TINERET
PLEACĂ ASTĂZI ÎN DANEMARCA

ÎNMULȚESC sprinturile
(Urmare din pag 1)

tină. Radu Nunweiller ii apreciază 
îndcmînarea. Solicit un time-out : 
„Ce zici, Crișane, marchezi un gol 
in meciul cu Danemarca ?“ Extre
mul craiovean sc oprește brusc din 
joc : „Intii aș vrea 
joc. De gol vorbim 
Radu Nunweiller 
„Joci sigur, Crișane. 
uită aiit de ușor".

Dumitru se plimbă singur, pe 
aice. Din cînd în cînd, încearcă 
execuții tehnice fine cu pietrișul 
din parc. Ca întotdeauna, se decide 
anevoie pentru o declarație. „Un joc 
mai greu decit credeți. Știu foarte 
bine că publicul are anumite gin- 
duri. Vrea să marcăm cit mai 
mult, în perspectiva jocului Spa
nia — Danemarca, de Ia Madrid. 
Mă străduiesc să nu mă gindese 
la acest lucru. Cind vrei prea mult, 
in fotbal, iese Întotdeauna puțin, 
lată de ce aș vrea să uităm de 
clasament și de ceea ce se va in- 
timpla mai (irziu. Sper să ciștigăm 
printr-un joc bun".

Mircea Lucescu urcă agale trep
tele dinspre lac, împreună cu Dudu 
Georgescu. Cei doi se joacă, ima- 
ginind o conversație simplă, in 
limba lui Bereta. Dudu Georgescu, 
către reporter : „S-ar părea eă aș 
putea să fiu in situația de a răs
punde cine știe cărui reporter 
francez, dacă ajung să iau „Ghea
ta de aur" sau, măcar, pe cea de 
bronz. Nu vreau să minii prea 
mult barele din meciurile care mă 
așteaptă, dar un pic de prevedere 
trebuie să am. Mircea spune că 
așa e bine. în ceea ce privește 
jocul cu Danemarca, eu zic eă un 
gol de al meu ar fi de trei ori 
mai prețios decit golurile „Ghetei".

Valentin Stăncscu depune un 
efort de voință pentru a se înca
dra în buna dispoziție a tinerilor 
săi „tricolori". „Totul e să nu o- 
mitem nințic din pregătire. In pri
vința șanselor și a pronosticurilor, 
cei 40 de ani dăruiți fotbalului 
m-au învățat cit de bine e să fii 
prudent. Cum am să uit vreodată 
eă într-o zi tot așa de frumoasă 
ca astăzi, cînd rapidiștii mei se 
gindeau la un 7 sau 8—0 cu Side- 
rurgistul, părăseam în...... .............
mă terenul incărcați cu două go
luri gălățene ? ! Fără îndoială că în 
meciul de duminică avem prima

să știu dacă 
după aceea", 
completează : 

Un gol nu se

cele din ur-

ARBITRII MECIULUI
ROMANIA - DANEMARCA

Intilnirea de duminică, din ca- 
drul Campionatului european, dintre 
reprezentativele României și Dane
marcei, va ti condusă de o brigadă 
de arbitri din Grecia, avîndu-1 la 
centru pe N. Zlatanos, ajutat la li
nie de ». Sakeliarian si S. Karisti- 
nakis.

PE MICUL ECRAN
S11V1BATA 10 MAI, 

in competiția 
<!c ciclism 
(înregistrare 
ora 16,20 : 

C.

ora 16 : 
interna- 
„Cursa 

de Ia 
interviu 
Teașcă ;

Start 
(tonală 
Păcii» 
Berlin); 
cu antrenorul ___ ___
ora 16.30 : Fotbal (finala Cu
pei UEFA — tur și finala 
Cupei Angliei — rezumate 
înregistrate).

DUMINICA ii MAI, ora 16,50: 
Fotbal : România — Danemar
ca (C.E.), transmisie directă 
de la stadionul „2J August".

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Extragerea I : 4 42 26 24 25 8
Extragerea a II-a : 18 15 6 23
Plata cîștigurilor de la această 

tragere se va face astfel : în Mu
nicipiul București de la 15 mai pî- 
nă la 7 iulie 1975, în țară de la 19 
mai pină la 7 iulie 1975 inclusiv.

C1ȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 MAI 1975

Categoria I : (13 rezultate) 11,65 
variante a 7.830 lei

Categoria a II-a : (12 rezultate) 
311,85 variante a 351 lei

Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 
3.378,65 variante a 49 lei.
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• ••
șansă, dar sîntem eonștienți cu 
toții de faptul că șansa se cons
truiește cu goluri, și că golul e 
foarte, foarte rotund".

★
Ieri după amiază, lotul a sus

ținut un meci de antrenament cu 
formația Voința din Divizia B. 
S-au jucat două reprize a cite 45 
de minute. Rezultatul : 5—1 (1—1) 
în favoarea lotului. Golurile „tri
colorilor" au fost înscrise de Do- 
brin, Lucescu, Ktin (2) și 
dănescu. 
Stănescu 
șor i-au utilizat astfel pe compo- 
nenții lotului : Răducanu (lorgu- 
lescu) — Cheran, Sătmăreanu II, 
G. Sandu (Sameș), Anghelini — 
Dumitru (Iordănescu). Dinu, D. 
Georgescu (Bălăci) — Crișan, Do- 
brin (Kun), Lucescu (Marcu). în
locuirile s-au efectuat la pauză. 
Nunweiller s-a accidentat din nou 
la acest joc de antrenament astfel 
că a devenit indisponibil pentru 
partida de duminică. Astăzi, lotul 
susține un nou meci de antrena
ment în compania formației T.M.B.

, . Ior-
Antrenorii Valentin 

și D. Nicolae~Nicu-

Lotul de tineret va decola în 
această dimineață spre Copenhaga. 
Pleacă cu gindul unei comportări 
bune în meciul de simbătă, cînd 
adversarul său, selecționata simila
ră a Danemarcei, va încerca o re
vanșă pentru categorica înfrîngere, 
cu 6—2, din toamnă, la București.

Marți, după-amiază, după un 
antrenament efectuat dimineața, 
elevii lui Cornel Drăgușin și Ion 
Nunweiller au susținut un meci de 
pregătire pe stadionul Voința. Au 
fost trei reprize a 30 de minute 
cu echipele de juniori Voința și 
Dinamo. „Meci de rulaj, de mișca
re 1“ precizase de la început an
trenorul Cornel Drăgușin, semn că 
trebuia să urmărim mai ales dis
poziția de joc a setecționabililor. 
Doctorul Florin Brătilă ne pusese 
in temă, de la bun început : „Am 
foarte multe probleme medicale, 
nu prea grave, dar nici ignora- 
bilc. Răducanu, Mulțescu, Lucuță, 
FI. Marin, Troi, Purima se află 
sub tratament intens". Era vorba 
de probleme medicale aflate în 
general in faza de vindecare, dar 
antrenorii nu vor să forțeze și Ră
ducanu, Mulțescu, Florin Marin și 
Lucuță rămin în afara echipei. Se 
incepe cu Moraru în poartă (Jivan 
apărînd la..., juniori), cu un cuplu 
inedit de fundași centrali (Sma- 
randache—Grigoraș), cu Năstasc și 
Dănilă vîrfuri. Troi joacă totuși, 
pe dreapta, iar pe stingă evoluea
ză Manca. La mijloc c capitolul 
cel mai dificil, căci Beldeanu — 
reținut de examene la Reșița —

să sosească abia la pauză.

ECHIPA DANEMARCEI VINE LA BUCUREȘTI•»

CU CEA MAI BUNĂ GARNITURĂ
Și echipa de tineret aliniază
COPENHAGA, 7 (prin telex).— 

Echipa Danemarcei sosește vineri 
la București, cu un lot alcătuit 
din 16 jucători, dintre care șapte 
sint actuali sau foști profesioniști 
în formații din străinătate. Dar și 
majoritatea celorlalți au o valoare 
ridicată, ca de pildă fundașii Ahl- 
berg, Andreasen și Joergen Ras
mussen, din echipa olimpică a Da
nemarcei, care, în1 turneul final 
al J. O. in 1972 a ocupat locul 5 
și a terminat la egalitate (1—1) 
cu reprezentativa Poloniei, cam
pioană olimpică. Dintre cei șapte 
profesioniști, trei activează în pre
zent in străinătate, iar ceilalți pa
tru au jucat în trecutul apropiat 
în echipe profesioniste fiind ac
tualmente componenți ai unor for
mații daneze. Eigil Nielsen — ex
celent înaintaș sau mijlocaș — 
joacă acum la Basel, in Elveția, 
după ce a activat la Winterthur. 
Mogens Olsen a evoluat in echi
pele daneze înaintaș, dar acum, la 
Cercle Bruges, in campionatul Bel
giei, este folosit mai mult ca fun
daș sau mijlocaș. Peter Dahl — 
un înaintaș foarte 
jucat la Rot-Weiss 
Lierse și acum la 
a fost, de fiecare 
al acestor formații, 
ex-profesioniști sînt Benno Lar
sen, Munk Jensen, Mortensen și 
Joergen Joergensen, care s-au re
întors recent din Suedia, R. F. 
Germania și Olanda.

Prima reprezentativă nu a sus-

periculos — a 
Essen, apoi lă 
Hannover 96 ; 
dată, golgeter 
Ceilalți patru

un „11“ valoros
acest an nici un meci o-ținut în 

ficial. Iată echipa probabilă pen
tru jocul de la București : LAR
SEN — AHLBERG, ANDREASEN, 
MUNK JENSEN, RASMUSSEN — 
OLSEN. NIELS SORENSEN, JO- 
ERGENSEN — NIELSEN EIGIL, 
DAHL, MAURITZEN.

Echipa de tineret (sub 23 
anih care va evolua sîmbătă 
Ilolba-ek, are in componența 
doi internaționali din prima echi
pă : Holding (care in meciul e- 
chipelor de tineret : România — 
Danemarca 6—2, a marcat cele 
două goluri ale danezilor) și Pet
terson. în acest an, în meci ami
cal, echipa daneză a dispus 
4—1 de selecționata similară 
R. D. Germane.

avea să sosească abia la pauză. 
Mișcarea echipei e bună, impre
sionează mai ales Troi, Dănilă și 
Dumitriu IV prin mobilitatea și 
vivacitatea lor. Năstase înscrie 
două goluri, create de Troi, Dăni
lă marchează și el o dată, dar sco
rul nu interesează. După primele 
30 de minute se schimbă parte
nerul, și echipa dinamovistă an
trenată de Gh. Ene e mai vigu
roasă, solicitînd mai mult lotul de 
tineret. După o primă repriză al
bă, antrenorul Cornel Drăgușin îi 
încearcă și pe Mulțescu, Lucuță, 
FI. Marin și Beldeanu, cei care ii 
schimbă pe I. Marin, L. Mihai, 
Grigoraș și Manca. Formația tine
retului se restructurează, apare o 
linie mediană matură și inspirată 
(Dumitriu IV, Mulțescu și Beldea
nu), iar neobositul Dănilă este 
plasat pe stingă într-o variantă 
ofensivă cu Troi și Năstase in 
componență. Noii introduși nu for
țează. dar se mișcă bine, vechile 
întinderi nu se mai resimt.

Ieri după-amiază, „under 23“ a 
întilnit formația Dinamo (lipsită 
de jucătorii selecționați în cele 
două loturi). Scor 8—4 (3—4). Au
torii golurilor : Năstasc 3, Mulțescu 
2, Dănilă, Smarandache și Troi, 
respectiv Moldovan 2, Vrinceanu 
și Bălan. înaintea meciului de ieri 
Lucuță s-a reaccidentat și nu va 
face deplasarea. Antrenorul Cornel 
Drăgușin s-a declarat mulțumit de 
răspunsul jucătorilor săi la so
licitările succesive, la numai 
trei zile după o etapă de cam
pionat. „Joi și vineri vom efectua 
antrenamente și la Copenhaga, și 
sper ca ambiția și valoarea tutu
ror acestor jucători talcntați să se 
împlinească simbătă intr-un joc 
bun și un rezultat favorabil".

Reprezentativa de tineret va ple
ca in această dimineață la Co
penhaga, convinsă — cum mărtu
risea și antrenorul Ion Nunweiller 
— că jocul de simbătă trebuie să 
fie uvertura frumoasă a unui rod
nic sfirșit de săptămînă în fotba
lul românesc.

Mircea M. IONESCU

de 
la 
ei

CU 
a

POUL PRIP ANDERSEN 
redactor la „Berlingste Tidende' 
— Copenhaga.

AGENDĂ BUCUREȘTEANĂ
Iată programai pai udelor care se 

vor disputa în București :
SlMBATA 10 MAI : • stadionul Re

publicii, ora 17 : Progresul București 
— Metalul București (Divizia B) • 
terenul Laromet, ora 16: Laromet — 
Tehnometal (Divizia C) « terenul Si
rena, ora 16.30: Sirena — Șoimii 
TAROM (Divizia C).

DUMINICA 11 MAI : a terenul 
Voința, ora 14 : I.O.R. — IPRECA 
Călărași (Divizia C) « terenul Elec
tronica, ora 14: Electronica — T.M.B. 
(Divizia C) a terenul B. Văcărescu, 
ora 14: Automatica — Triumf (Divi
zia C) a terenul Veseliei, ora 14: 
Unirea Tricolor — Flacăra roșie (Di
vizia C).

ETAPA A XXVI-a A DIVIZIEI B SE DISPUTA SIM3ATA
F.R.F. a stabilit ca partidele din 

etapa a XXVI-a a Diviziei B să aibă 
loc simbătă 10 mai in loc de dumi
nică 11 mai. Meciurile vor incepe la 
ora 17. Fac excepție întilnirile din 
programul concursului Pronosport și 
anume : Electroputere Craiova — Di
namo Slatina (seria a 11-a), Arieșul 
Turda — Minerul Baia Mare, Victo
ria Cărei — Șoimii Sibiu șl Mureșul 
Deva — Rapid Arad (toate din seria 
a IlI-a) care vor avea loc duminică

de la ora 11. Deoarece mai mulți ju
cători din echipa Rapid București 
fac parte din loturile reprezentative, 
partida Autobuzul București — Rapid 
București se va disputa miercuri 14 
mai, de la ora 17. De asemenea, fe
derația a stabilit ca meciurile din 
campionatul Diviziei C să se desfă
șoare duminică de la ora 14, iar cele 
din campionatul de juniori — dumi
nică de la ora 12.30.

Ț

NEDORITA EXCEPȚIE.• ••

n Etapă ,,tare» in campionatul Di
viziei A, cu cele două meciuri de 
mare tensiune de la Brașov șl Ga
lați, unde 
chipe din 
gul roșu, 
Galați și 
erau angajate in confruntări direc
te, menite să îndepărteze formați
ile Învingătoare, măcar cu un pas. 
de locurile primejduite. în aceste 
eondițiunl. ne-au atras atenția cele 
relatate de arbitrul C. Petrea și de 
observatorul federal Gh. Prodea, 
vicepreședinte al Comisiei de disci
plină, despre sportivitatea din teren 
și din tribune la meciul de la Bra
șov. Este semnificativ, de altfel, 
faptul că, ia acest joc de mare mi
ză, nici un jucător nu a trebuit să 
fie avertizat, cartonașul galben ră- 
minînd pină la fluierul _final in bu
zunarul arbitrului C. 
fără 
șl-a 
area 
joc.

cele mai amenințate e- 
zona retrogradării, Stea- 
Politehnica Iași, F. C. 

Chimia Rimnicu Vilcea,

Petrea, care, 
discuție, prin arbitrajul prestat, 
adus și el contribuția la cre- 
acestel atmosfere favorabile de

EXCURSII LA BUCUREȘTI PENTRU MECIUL
DE FOTBAL ROMÂNIA DANEMARCA

OFIC11LE JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară organi
zează excursii la București pentru vizionarea meciului de fotbal 
ROMÂNIA — DANEMARCA, din cadrul campionatului european, 
care va avea loc pe stadionul 23 August Ia 11 mai a.c.

Cu acest prilej se vor vizita și obiective turistice interesante 
din orașul București și de pe traseu.

înscrieri la sediile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE 
TURISM din țară. (PUBLITURISM)

• De notat că și în alte partide,
U. T.A.—Sportul studențesc, A.S.A. — 
Universitatea Cluj-Napoca, F.C.M. 
Reșița — Jiul, Steaua — Universita
tea Craiova, Dinamo — F. C. Con
stanța, cartonașul galben n-a apărut 
nici măcar o singură dată în tere
nul de joc. Faptul acesta — remar
cabil — vorbește de la sine despre 
disciplina jucătorilor, dar invită și 
la unele reflecții asupra discernă- 
mîntului arbitrilor, a nerecurgerii 
la cartonașul galben decit in cazu
rile impuse de unele situații din 
teren, cu exigenta și promptitudi
nea de rigoare, dar fără exagerări. 
Căci, de multe ori, cartonașele gal
bene apar și cind trebuie 
nu trebuie...
• Sub aspect disciplinar, conclu

ziile asupra meciurilor de 
și duminică ar fi putut fi dintre

. cele mai favorabile, dacă peisajul 
etapei n-ar fi fost întunecat de du
ritățile și de incidentele din meciul- 
F. C. Galați — Chimia Rimnicu Vil
cea. Faptele sînt cunoscute, deci nu 
le mai amintim. Arbitrul N. Petri
ceanu, 
pentru care 
de pe teren patru jucători, referin- 
du-se la unele faze de joc viu dis
cutate, arată că, atît în acele mo
mente cit și în altele, a fost „foar
te bine ajutat de ambii tușieri“, a- 
precierc care nu se potrivește cu 
aceea a observatorului federal, E. 
Banciu, în raportul căruia tușierul
V. Toma este făcut responsabil de 
nervozitatea creată în teren de 
unele din semnalizările sale. Evi
dent, ar fi fost binevenite și niște 
precizări în legătură cu aceste sem
nalizări greșite, mai ales că în a- 
cest meci au existat și faze care 
reclamau o părere clară — da sau 
nu — cum a fost aceea in care ar-

după ce expunc 
trebuit să

și cind

sîmbătă

motivele 
elimine

de centru a dat și apoi a 
un gol al oaspeților, la sem-

bitrul 
anulat 
nalizarea tușierului V. Toma. Cînd 
se acordă nota 5 unui tușier, aș
tepți, fără îndoială, și explicații. 
Cit privește arbitrul de centru, N. 
Petriceanu, acesta este notat cu 7. 
Punînd față în față foaia de arbi
traj și raportul observatorului, s-ar 
putea trage concluzia că nimeni n-a 
greșit la Galați. Nici arbitrul de 
centru, nici tușierul, nici... observa
torul.

Jack BERARIU

SANCȚIONAREA UNOR FOTBALIȘTI 
DIN DIVIZIA A

Aseară, Comisia centrală de com
petiții și disciplină luind in dis
cuție uncie aspecte negative din 
campionatul Diviziilor A și 13, 
a analizat și abaterile unor jucă
tori in cursul meciului F. C. Ga
lați — Chimia Rimnicu Vilcea.

Cei patru. jucători eliminați de 
pe teren au fost sancționați în 
felul următor :

• Donose (Chimia Rimnicu 
Vilcea) și Dumitriu Iii (F. C. Ga
lați) : mustrare, 
că Dumitriu III 
de indisciplină

• Codreanu 
Șutru (Chimia 
suspendare pe o etapă.
• S-a dat un avertisment clu

bului gălățean pentru insuficiente 
masuri organizatorice.

S-a ținut seama 
este la primul act 
in activitatea sa. 
(F. C. Galați) și 
Rimnicu Vilcea) :



„NADIA ESTE FANTASTICA"
Ziarul „Sovietski Sport“ elogiază comportarea 
multiplei campioane europene de gimnastică

MOSCOVA, 7 (Ageiprea) — 
Sub titlul „DREPTUL LA ZÎM- 
BET", ziarul „SOVLEȚSKI SPORT" 
publică un amplu articol pe mar
ginea recentului campionat euro
pean feminin de gimnastică. des
fășurat la Skien (Norvegia). și în
cheiat. după cum se știe, cu răsu
nătorul succes al tinerei sportive 
■românce NADIA COMĂNECI. în 
articol se scrie intre altele :

„C’ei wire au încercat să șe gin- 
d'iscă in mod șccicșs la viitoarele 
competiții au șesizțit, jin primul 
rinei, o trăsătură foarte importantă 
si anume, „explozie" gimnastelor 
din noua generație apărută in 
sport după Olimpiada ,de la Miin- 
ehen. Figura cea nfiai strălucită în 
această nouă generație eȘfe gim
nasta româncă de 13 ani Nadia 
Comăneci.

...$tiam că exorqițtul Nadiei Co
măneci la parplele. .reprezintă ceva 
nou in gimnastică. Nu vom înșira 
elementele pe care lc-a executat, 
deoarece ele vor primi denumiri 
ale autoarei lori Se poate spune 
insă un singur lucru : Nadia este 
fantastică. Singura ezitare vizibilă

PE SCURT
ATLETISM • Intr-un concurs, la 

Tokio, celebra sprinteră poloneză 
Irena Szewinska a cîștigat două pro
be : H)0 m în ’1.1,5 și 2dl) ni în 23,4. 
Alte rezultate : -5000 m — Frederick 
(SUA) 13:54,0; lungime — Yohanan 
(India) 7.74 ni. > La San Jose (Ca
lifornia). performanțe valoroase, ne- 
omologabile din cauza virilului favo
rabil peste limită : triplusalt — Tom
my Haines 17,89 rn (rezultat superior 
recordului mondial); lungime — Hai
nes 8.02; prăjină — Dan Repley 5.18 
m; too y — Stcye Williams 9.2 sec. 
și tot el 200 y — 20.2 sec.; greutate
— Al. Feuerbach 19,22 m; 200 m (f)
— Debbie Byficld 23,8 sec. A Marato
nul de ia Karl ‘Marx SUidt : 1. Lesse 
(R.D.G.) 2 h 14:49,6; 2. Gros (Pol), 3. 
Trappel (R.p.Q.) . • Jți cadrul mara
tonului de ia Dufctmăn (R.F.G.), cu 
430 de participant! și... participante, 
atleta vest-germană Christa Vahlen- 
.șieck a stabilit cey mai bună perfor- 
• .irjțA 'feminină mondial^ cu 2h 
Wrfs.ir (perf. hh't. zn 42:33.6 — Liana 
Winter).

BASCHET o In Palat(11 sporturilor 
din Pekin : Finlanda — R.P. Chineză 
«2—76 (53—38) * * Turneul de ia Cam- 
binas (ziua a doua) : Brazilia — 
Porto Rieo 86—62 (42—34) și Canada

jucătorilor români, a celor din lo
to! de „Cupa Davis'*. Ei vor con- 
tîlma. după toate probabilitățile, 
Șă evolueze și în celelalte turnee 
organizate de federația de specia
litate din R.F.G., la Hamburg (19 — 
25 mai) și Diisseldorf (28—31 
mai). Altă grupă do concurenți 
i ste așteptată in seria de turnee bri
tanice, care incep pe terenurile de 
zgură tare (hard—courts) de la 
Bournemouth. în săptămîna viitoa
re. Și aci este anunțată, participa
rea lui Ilie Năstase. Primul nos
tru tenisman promite o revenire 
■in primul plan al competiției, pe 
care a dominat-o in edițiile tre
cute.

Clasamentul marelui circuit se 
face pe baza unui complicat sis
tem de punctaj, care prevede — la 
actuala ediție — bonificații și pen
tru proba de dubiu, ca și pentru 
jocurile din „Cupa Davis". Sînt 
patru categorii de turnee, prima 
dintre ele („triple—crown") acor- 
dind 120 puncte cîștigătorului, a 
două (,,AÂ“) — 80 p, a treia (A) 
— 60 p. iar a patra (B) — 20 p. 
Primul lider al Marelui Premiu
*75 este Newcombe, cu cele 80 n 
cuceKjk' la Melbourne, urmat de 
Connors — 60 p. Creaiy și Roche — 
40 p Alexander, Masters. Metre- 
veli și Warwick — 20 p etc.

Ca de fiecare dată, cursa-ma- 
raton a tenisului se va încheia cu 
„Turneul campionilor" (Masters), 
programat in decembrie la Stock
holm.

— Argentina 90—85 (48—40) « Cam
pionatul masculin al Italiei a fost 
cîștigat de Forst Cantu : 94—71 
(40—30) cu Ignis Varese (a doua cla
sat.în turneul final.

CICLISM • Etapa â 14-a a Turului 
Spaniei a revenit lui Augustin Ta- 
inames îtt clasamentul general con
duce spaniolul Domingo Perurena. 
care cîșligase etapa a 13-a « Turul 
orașului Zurich a revenit belgianului 
Roger de Vlaennnck. care i-a învins 
la sprint, după 254 km, pe Eddy 
Merckx și Francesco Moser.

FOTBAL • in campionatul Polo
niei, dună 23 do etape, conduce 
Ruch Chorz.ow ; cu .39 P (virtuală 
campioană) , urmată ' tie Stal Mielec 
cu 32 p; iar în campionatul Greciei, 
după 29 de etape, lupta pentru titlu 
se dă între Olympiakos Pireu (44 p) 
și A.E.K. (47 p). « Mîinc încep, în 
mai multe ora^e din .Elveția, meciu
rile din cadruț Turneului U.E.F.A. 
pentru juniori. Finala are loc la 19 
mai. la Berna.

HOCHEI a Dcrby-.ul campionatului 
sovietic : T.S.K.A.. — Spartak 4—3.

SCRIMA « A luat sfir.șit compe
tiția internațională de floretă desfă
șurată la Magdeburg. Concursul mas
culin s-a Încheiat cu victoria lui 
Baechstaedt (R.D.G.) 5 v, secundat
de scrimerul cubanez Jon 4 v. Tur
neul feminin a fost cîștigat de. ma
ghiara Hecsey — 4 v. urmată de 
Eltz (R.D.G.), și Rodiiguez (Cuba) — 
3 v. * -

ȘAH « în turneul de la Rovinj 
(Iugoslavia), după 6 runde, conduce 
Nikolac 4 p. urmat de. Keene, Kuz
min. Maro viei și Kovacevici 3‘/i p.
• Meciul pentru titlul mondial femi
nin dintre actuala campioană. Nona 
Gaprindașvili. și oiștigăloareâ turne
ului pretendentelor. Nana Aîeksan- 
dia. va începe la 21 octombrie 1975 
sj va cuprinde 16 partide, lnvlngăloa- 
rea meciului Va fi declarată șahista 
oare va obține 8’/<*  puncte. La scorul 
de 8—8 titlul rămîne In posesia No

nei Caprin da.șviîi. Primele 8 partide 
ale întâlnirii vor avea loc la Pițunde, 
jar celelalte la Tbilisi.

TENIS în primele întîlniri ale 
turneului final WCT de la Dallas 
(Texas) : Borg — Ramirez. Laver — 
Solomon. Alexander — Tanner, Ashe- 
Cox. învingătorii se vor întâlni, în 
semifinale, vineri.

C.M. DE HALTERE 75
Campionatele mondiale de hal

tere se vor desfășura anul acesta 
la Palatul sporturilor din Mosco
vei. între 15—24 septembrie. în 
vederea acestui cvenimeht, a fost 
constituit comitetul de organizare, 
iar in capitala sovietică a fost 
recent în vizită secretarul gene
ral al Federației internaționale de 
haltere, Oscar State, însoțit de 
secretarul federației europene, 
Asen Stocv. 

a fost atingerea barei după cel 
de-al doilea salt. Ovațiile au fast 
insă atît de puternice incit nu pot 
fi comparate decit cu acea „ex
plozie4* din sala olimpică din Miir.- 
chen cînd Olga Korbut și-a etalat 
vestitul element la paralele. La 
sărituri Comăneci a executat în 
mod remarcabil „Țsukahara‘; echer. 
I>a prima încercare s-a ridi
cat sus, a zburat de pe aparat 
circa 5 metri, iar la atingerea so
lului a îndoit puțin picioarele. A. 
doua încercare a fost insa perfectă 
și drept răsplată a primit 9.75. 
Cînd Nadia a apărut din nou să-$i 
execute exercițiul la bîrnă, acest 
nemilos aparat unde penalizările 
sînt aproape inevitabile, ea a în
cercat să-și frece tălpile pantofi
lor cu saciz, dar și-a amintit la 
timp de interdicția de-a dreptul 
stranie, introdusă la al 10-lea cam
pionat european, de a folosi aceas
tă substanță, și s-a dat la o parte. 
Ea a trebuit să se plimbe puțin, 
intrucît lumina roșie a ..stopului4* 
arbitrilor nu-i permitea să se urce 
pe aparat. La început Comăneci a 
făcut o oprire scurtă în poziția 
stînd pe miini, apoi și-a încheiat 
o complicată combinație printr-un 
salt de mare efect în care a exis
tat și o dublă piruetă. Pe panou 
s-a aprins cifra 9,75, ceea ce în
semna că Nadia Comăneci era cam
pioană europeană absolută, deoa
rece Noii Kim ar fi ’trebuit să ob
țină la sărituri nota 9,90, ceea ce 
practic este imposibil. Desigur 
Neli a executat „Tsukahara44 foar
te îngrijit, s-a ridicat pentru sal
tul final destul do ferm, dar în 
ochii arbitrelor dăinuia încă acel 
salt executat de Comăneci. mult 
superior în înălțime și în lungi
mea zborului. Și iată că, pentru 
prima oară, titlul de campioană a 
Europei a revenit unei gimnaste 
românce. Demn de remarcat esteJ 
și faptul' că în istoria campiona
telor europene Comăneci este pri
ma campioană în vîrstă de numai 
13 ani și jumătate44.

ATLETISMUL LA J 0. 
PE „TARTAN '

MONTREAL, 7 (Agerprcs). — 
Concursul de atletism din cadrul 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Montreal se va desfășura pe o pis
tă de tartan, material sintetic fo
losit și la J.O. de la Ciudad de 
Mexico.

AȘII RACHETEI PORNESC
ÎN CURSA-MARATON

iiJ > . >4
-TfiOh. '
wiinoi

Finalele Circuitului W.C.T.. -r 
la Ciudad de Mexico și. acum. Iu 
Dallas — încheie primul „act" al 
cursei non-stop a așilor rachetei. 
Indoor-ul face loc definitiv sezo
nului in aer liber, cuprinzind tur
neele clasice. Ca și in ultimii ani. 
acestea sint grupate în lunga suită 
do întreceri a Marelui Premiu — 
F.I.L.T. Un veritabil campionat 
mondial, desemnînd pe cel mai 
bun tenisman, pe cele mai diverse 
terenuri de joc. La actuala ediție, 
a șasea, sînt prevăzute nu mai pu
țin de 48 turnee, in toate conti
nentele. Bineînțeles, unele se su
prapun, desfâșurihdu-se in para
lel.

Startul s-a dat în această săp- 
tămînă. cu disputarea campionate
lor internaționale de tenis ale Ba- 
variei. la MOnchen. De fapt, este 
al doilea start, primul fiind dat 
conform tradiției în ianuarie, la 
campionatele Australiei. cîștigate 
de John Newcombe — oarecum 
surprinzător — in fața unui Jimmy 
Connors încă nepregătit pe atunci 
pentru probele de anvergura.

Turneul de la Miinchen nu arc 
o participare deosebită. Dar se re
marcă reintrarea argentinianului 
Guillermo Vilaș, ciștigâtorul ulti
mului Marc Premiu. Pentru noi 
este interesant de urmărit prezența

Prima ediție a Căjnpionatelor 
mondiale de haltere pentru juni
ori se va desfășura anul acesta 
intre 5 și 12 iulie la Marsilia. 
Organizatorii francez: au primit 
înscrieri de participare din par
tea federațiilor din România, 
U.R.S.S., Japonia, Spania. Grecia, 
Canada. Irak, Brazilia, R. D. G„ 
Ungaria ș.a.

ASTĂZI, LA BERLIN

START ÎN CEA DE A 28-a EDIȚIE 
A „CURSEI PĂCII

® La start, 102 rutieri din 17 țări • România prezintă o garnitură 
tinărâ • In 15 zile, cicliștii vor parcurge 1965 km, Impărțiți In 13 etape

• Competiția începe cu o ștafetă
Cicliștii din România — împreu

nă cu cei din Polonia și Bulgaria
— dețin o performanță remarcabi
lă : au fost prezenți la toate cele 
27 de ediții ale „CURSEI PĂCII". 
Și acum, la cea de a 28-a ediție, 
care începe astăzi la Berlin, țara 
noastră se numără printre partici
pante. O formație tînără. alcătuită 
din Vasile Selejan, Nicolac Gavri
la. Vasile Pascale, Ion Cojocaru, 
Valentin Iloța și Eugen Dulgheru. 
pornește cu speranța de a se 
comporta onorabil dc-a lungul ce
lei' aproape 2 000 de km, cît mă
soară in acest an întrecerea Ber
lin — I’raga — Varșovia. Misiu
nea nu este deloc ușoară. Printre 
cele 17 reprezentative naționale se 
aflu cea a Poloniei (care are în 
componență pe ultimii cîștigători 
ai „Cursei Păcii'*  — Stanislaw 
Szozda si Ryszard Szurkowski), 
cea a Cehoslovaciei (de asemenea 
avind în formație un cîștigător al 
acestei mari competiții : Vlastimil 
Moravec), cea a Uniunii Sovietice 
(cu remarcabilul sprinter Pikkuus). 
cea a Cubei (realizatoarea unui 
salt valoric remarcabil in lumea 
ciclismului), cele ale R. D. Ger
mane. Belgiei, Italiei — toate 
tenrn-uri puternice, cu cicliști as
piranți la medalii olimpice’.

Cea de a 28-a ediție a „CURSEI 
PĂCII; se desfășoară între 8 și 22 
mtrf. ț>r ruta Berlin — Praga — 
Varșovia (1965 km). Astăzi, pe 
Karl ■ jVIarx-Alee din Berlin se 
disputa prologul : o ștafetă 6x7 
km. Fiecare component al echi
pei reprezintă un schimb de șta
fetă. ultimul decizi nd locul forma
ției în clasament. La 9 mai, cara
vana „Cursei Păcii" pornește la 
drum pe itinerarul Berlin — Mag
deburg (9 mai) — Gera (10 mai)
— Karl Marx Stadt (11 mai) — 
Praga (13 mai) — Hradec Kralove 
(14 maj) — Olomouc (15 mai) — 
Trinec (16 mai) — Opole (18 mai)
— Zielona Gora (19 mai) — Ka
lisz (20 mai) — Konin (21 mai) — 
Lodz (21 mai) — Varșovia (2? mai). 
Deci. 13 etape (in afară de prolog) 
și două zile de odihnă : 12 mai, la 
Karl Marx Stadt. și 17 mai la Tri
nec. Cei 102 rutieri din 17 țări au 
de parcurs 509 km pe teritoriul

CISTÎGATORII MARELUI
PREMIU F.I.L.T.

1!>TO — C. Richey (S.U.A.)
19,1 — S. Smith (S.U.A.) 
tsî2 — I. NAstase (România)
1973 ■ I. NAstase (România)
1974 — G. Vilas (Argentina) 

R. D. Germane, 647 km pe cel al 
Cehoslovaciei și 809 km pe cel al 
Poloniei. Cea mai lungă etapă este 
a XIII-a, Lodz — Varșovia, 176 
km, iar cea mai scurtă este a Xl-a, 
Kalisz — Konin, 39 km contra
timp individual (dar, in aceeași 
zi — 21 mai — se mai desfășoară 
încă o etapă). Anul acesta „Cursa 
Păcii" nu arc prea multe etape de 
munte, dar kilometrajul zilnic es
te, în generai, ridicat.

Prima șansă, atit la individual 
cit și Ia echipe, o au cicliștii polo
nezi. Dintre Szurkowski, Szozda și 
Kowalski este posibil să se alea
gă învingătorul întrecerii. Mai ale.s 
că partea cea mai lungă și mai 
grea a cursei se află pe teritoriul 
Poloniei. Surprizele ar ridica, de
sigur, spectaculozitatea cursei și 
interesul pentru competiție.

Așadar, timp de două săptămînl, 
atenția iubitorilor sportului cu pe
dale. a specialiștilor ciclismului, 
va fi ațintită asupra „CURSEI PA- 
,CII“. Competiția s-a impus prin 
tradiție și prin valoarea perfor
manțelor realizate de fruntașii ei, 
astfel că este socotită — pe drept 
cuvint — una dintre cele mai mari 
manifestații sportive ale anului. 
Participant fiind timp de 10 ediții 
în caravană, am constatat intere
sul enorm pe care-1 stîrnește 
„CURSA I’ACIl", entuziasmul cu 
care milioane de oameni ii întim- 
pină pe acești ambasadori ai prie
teniei dc-a lungul întregului tra
seu. „Cursa Păcii", dincolo de ca
racterul ei pur tehnic, este o mare 
și frumoasă sărbătoare a sportidui.

Hristoche NAUM

La Dresda s-au

CONFERINȚA
La Dresda se încheie prepara

tivele pentru cea <tc a doua Con
ferință sportivă europeană care va 
avea loc, in zilele de 27—30 mai, 
sub deviza „Sportul în viața oa
menilor și a popoarelor" (prima e- 
diție s-a ținut la Viena, în 1973).

Pe ordinea de zi figurează trei 
teme : 1. Contribuția sportului la 
înțelegerea internațională (raportor 
din U.R.S.S.) ; 2. Sportul și edu
cația (raportor din Franța) ; 3.
Sportul și mediul ambiant (rapor
tor din -Austria).

Comitetul internațional de pre
gătire apreciază că sînt întrunite 
toate condițiile pentru ca acest 
înalt forum al organismelor spor
tive europene să-și aducă pe de
plin contribuția la dezvoltarea co
operării între instituțiile sportive 
de pe continent, în spiritul sarci
nilor umaniste, sociale și interna
ționaliste ale sportului, în așa fel 
îneît să fie încurajate demersurile 
spre destindere și înțelegere, spre 
colaborare și pace in Europa.

Ținîr.d seama de importanța 
Conferinței sportive europene, se 
așteaptă participarea unor înalte 
personalități ale vieții publice, re- 
prezentind O.N.U., UNESCO. C.I.O. 
și CIEPS. Potrivit informațiilor so
site la comitetul de organizare, 
vor saluta lucrările Conferinței : 
Kurt Waldheim, secretarul general

TURNEE DE TENIS
Tn 16-lmile de finală ale turneului 

de tenis de la Miinchen, primii doi 
favorițl au cîștigat fără dificultate : 
Năstase — Pccci 6—3, «—3 ; Vitas — 
Tilling G—3, 6—3. In alte partide s-au 
înregistrat rezultatele : Metier — 
McNair 5—7, 6—.1. 6—1 ; Hutka — Lara
6—3, 5—7, 6—4 ; Pinner — Velasco
6— 3, 6—3 ; Bell — l’ibak 6—:’., t)—6,
7— 6 ; Kary — Ph. Moore I.—3, 0—6, 
6—3 ; Vuiil — Creaiy 6—3, 7—6.

La Aix-cn-Provcnce au continual 
jocurile din cadrul competiției femi
nine dotată cu „Cupa Federației".

MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
Aseară la Diisseldorf. s-a desfășu

rat prima manșă a finalei Cupei 
U.E.F.A., dintre echipa Borussia 
Miinchengtadbach și formația olan
deză Twente Enschede. Meciul a luat 
..fir-.it cu un rezultat de egalitate: 0—0.

Returul finalei va avea loc la 21 
mat la Enschede.

C. E. OE JUKIORI, LI POPICE

KMICUAȘI H.ARBAC
CONDUC ÎN PROBA 

Of PfRfCHI
BUDAPESTA, 7 (prin telefon). 

— Campionatele europene de po
pice rezervate juniorilor au conti
nuat miercuri cu probele de pe
rechi. La start s-au aliniat 24 de 
cupluri feminine și tot atitea mas
culine. din 8 țări.

Confirmînd forma bună in care 
se aflu, tinerii popicari români, 
care au obținut medalia de argint 
in proba pe echipe, s-au numărat, 
din nou, printre principalii anima
tori ai întrecerilor. Astfel. Victor 
Miclea și Horia Ardac, dovedind 
multă siguranță in lansări, au rea
lizai cifre remarcabile, preluind 
conducerea in clasament după pri
mele două perechi din cele trei 
cite a înscris fiecare țară in con
curs. Iată rezultatele tehnice după 
prima zi a probei de dublu :

Masculin — 1. V, Miclea -F II. 
Ardac 1731 p.d. (875+856). 2. R. 
Gerinder + R. Zohrer (Austria) 
1712, 3. M. Petelinkar + J. Na
gode (Iugoslavia) 1696, ...5. L. Mol
dovan 4- M. Vartic 1639 (8184-
821).

Feminin — 1, Marika Varga +' 
Barbara Colakovska (Iugoslavia) 
837, ...3. Elisabeta Szilagyi + Ele
na Lupoaie 796 (390 + 406), 4. Silvia 
Maxim + Elena Vasile 784 (388 + 
396).

Joi evoluează ultimele perechi. 
Țara noastră va.fi reprezentată de 
Elisabeta Badea + Gyongy Szucs 
și Grigore Marin + Cezar Lebădă.

incheial pregătirile pentru

SPORTIVĂ EUROPEANĂ
al O.N.U. și lordul Killanin. pre
ședintele Comitetului Internațional 
Olimpic. De asemenea, și-a anun
țat adeziunea la lucrările Confe
rinței directorul general al 
UNESCO, Amadou-Mahtar M’Bow.

De pe acum, primarul general 
al orașului Dresda, dr. Werner 
Queisser, a ținut să asigure pe 
participanți — reprezentanții orga
nizațiilor și instituțiilor sportive 
naționale europene — că vor fi 
primiți cu multă satisfacție in 
marele oraș din R. D. Germană, 
care poartă porecla onorantă de 
„Florența de pe Elba".

TOMA OVICI SE AFIRMĂ
La sfîrșitul s&ptăminii trecute 

s-a disputat la Ziirich (Elveția) un 
mic turneu international de tenis, 
cu participarea jucătorilor români. 
Aceștia au fost prezenți în semi
finale, alături de gazde. Iată re
zultatele : Ovici — Ilolcnstein 
6—4, 6—2 ; Kanderal — Hărădău 
3—7, 6—4, 7—5. Finala a fost ciș- 
tigată de Toma Ovici, învingător 
net cu 6—0. 6—2 asupra lui, P. 
Kanderal. De menționat că, in 
„sferturi44, D. Hărădău eliminase pe 
englezul D. Lloyd, la scorul de 
6—7, 6—4, 6—3.

tele rezultate*

Echipa României a încheiat cu 3—0 
prima sa partidă, cu Luxemburg^ 
(Florența Mihai — Monique Henddl 
6—1, 6—0 ; Mariana Simionescu, Vir
ginia Raziei — Wagner, Ilendel 6—t,
8—6). în schimb, în turul doi, jucăr 
toarele noastre au fost învinse de for
mația Italiei, cu 2—1 (Rosalda Vido — 
Mariana Simionescu 6—2, 4—6, 6—4 ț 
Daniela Marzano — Florența Mihafi 
6—2, 6—1 ; Ruzici, Simionescu — Bass^ 
Zonf 6—1, 6—3). In turul întîi, ltar 
liencele eliminaseră Brazilia cu 3—OL

• ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICII

La Budapesta : Ungaria — Bulgari^ 
2-0 (1—0)

1 â 
La Banja Luka : Iugoslavia -*•  
U.R^S.S. 1—1 (0—0).
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