
VIZITA IN tara noastră 
A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN
Locuitorii Capitalei au făcui o primire 

deosebit de călduroasă delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Populare 

Democrate Coreene

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, a 
guvernului Republicii Socialiste 
România, a tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
în ziua de 22 mai a sosit in țara 
noastră, într-o vizită oficială, o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Demo
crate Coreene, condusă de tovară
șul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

...Aeroportul Otopeni. In aștep
tarea oaspeților, aerogara este îm
podobită festiv. Deasupra salonu
lui oficial, se află portretele tova
rășilor Nicolae Ceaușcscu și Kim 
Ir Sen. Ele sint încadrate de dra
pelele de stat ale celor două țări.

Este ora 13,30. Aeronava prezi
dențială, escortată de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre arma
te, iși face apariția deasupra ae
rogării, apoi aterizează.

La coborirea din avion, tovarășul 
Kim Ir Sen și soția sa. tovarășa 
Kim Săng E, sint intimpinați cu 
cordialitate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Cei doi conducători de partid și 
de stat iși string indelung miinile, 
se îmbrățișează, cu satisfacția re
vederii, de această dată pe pă- 
mintul românesc.

Tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E se îmbrățișează, de a- 
semenea. cu multă căldură.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu salută, 
apoi, pe membrii delegației de 
partid și guvernamentale a R.P.D. 
Coreene.

In intimpinarca tovarășului Kim 
Ir Sen și a tovarășei Kim Săng E, 
pe aeroport se află tovarășii Ma
nea Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu. Iosif Uglar. 
Iiie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc. Nicolae Giosan, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R, și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
generali.

Pionieri oferă buchete de flori 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen. tovarășelor Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E.

Ceremonia sosirii continuă cu 
prezentarea onorului de către gar
da militară. Sint intonate apoi im
nurile de stat ale Republicii Popu
lare Democrate Coreene și Repu
blicii Socialiste România. In semn 
de salut, răsună 21 de salve de 
artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen trec în revistă garda 
de onoare. Urmează prezentarea 
șefilor misiunilor diplomatice acre
ditați la București, a persoanelor 
oficiale române aflate pe aeroport.

Mii de oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Ca
pitalei participă cu însufleți
re ia reîntîlnirea dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen. 
Văzduhul vibrează de înflăcărate 
urale și ovații. Bucureștcnii și 
împreună cu ei tineri coreeni a- 
flați la studii și specializare în 
țara noastră scandează neîntrerupt 
numele celor doi «nducători de 
partid și de stat, aclamă pentru 
prietenia româno-coreeană. flutu
ră stegulețc ale celor două țări.

In aplauzele entuziaste ale ce
lor prezenți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen părăsesc 
aeroportul intr-o mașină deschisă, 
escortată de motocicliști.

Aceeași ambianță caldă o regă
sim pe întregul traseu.

Sute de mii de cetățeni, oameni 
de diferite virste și profesiuni, au 
ieșit in întimpinarea tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
aclamindu-i neîntrerupt, exprimin- 
du-și satisfacția că între țări
le, partidele și popoarele noas
tre s-au statornicit legături strinse. 
frățești, că ele se vor adinei și 
lărgi mai mult cu prilejul vizitei 
inalților oaspeți coreeni. Locuitorii 
Capitalei, asemenea întregului nos
tru popor, iși manifestă, totodată, 
adeziunea fermă față de politica 
externă a partidului și statului, 
sentimentele de dragoste față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Străbătind aceste adevărate cu
loare vii, coloana oficială de ma
șini se oprește în Piața Scinteii. 
Răsună ovații și urale. Cei doi 
conducători de partid și de stat, 
precum și tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E. coboa
ră din mașină. Aici, in semn 
de aleasă cinstire, tovarășu
lui Kim Ir Sen i se inminează 
cheia de aur a orașului, de către 
tovarășul Ion Gheorghe. prim-vice- 
președinte al Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al Capita
lei.

Tovarășul Kim Ir Sen a mulțu
mit pentru cheia orașului care i-a 
fost oferită, pentru primirea căl
duroasă făcută de populația Bucu- 
reștiului.

Numeroși tineri și tinere, în fru
mos port național, grupuri de pio
nieri se apropie de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
de tovarășele Elena Ceaușescu și 
Kim Săng E, oferindu-le flori.
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ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DIN CAPITALA

POLOIȘTII ROMÂNI LA A 3-A VICTORIE:
4-2 CU OLANDA

Partida centrală din ziua a 3-a 
a turneului internațional de polo, 
care a opus formațiile României 
și Olandei a oferit spectatorilor 
poate cea mai interesantă dispută 
din actuala ediție a „Cupei ora
șului București". Și aceasta nu 
numai pentru că poloiștii români 
au reușit o spectaculoasă răstur
nare de scor — de la 0—2 la 4—2 
— dar mai ales, pentru că ambele 
echipe nu și-au menajat deloc 
forțele, au atacat continuu într-un 
ritm vioi, dind prilej celor doi 
portari, FI. Slăvei și Kroon, să se 
remarce cu prisosință.

Reprezentativa țării noastre a 
avut un debut timid și adversarii 
nu s-au lăsat prea mult timp in
vitați la ofensivă. Ei au condus 
cu 1—0 (Stroboer), iar Buunk a 
majorat scorul la 2—0 în repriza 
secundă, cînd poloiștii români au 
avut doi oameni mai puțin in apă. 
Fără să-și piardă cîtuși de puțin 
calmul, jucătorii noștri au conti
nuat să atace agresiv și. încetul 
cu încetul, să pună stăpînire pe 
joc. V. Rus a redus din handicap

(1—2) printr-un „șurub" mult a- 
plaudat, dar tot el a ratat imediat 
o ocazie rarisimă, cînd echipa se 
afla in superioritate.

Egalarea pe tabela de marcaj a 
adus-o Nastasiu abia în repriza a 
treia, la capătul unui contraatac. 
Apoi, au mai înscris C. Rusa (din 
superioritate) și din nou Nastasiu, 
după o combinație cu V. Rus, pe
cetluind scorul final al meciului : 
4—2 (0—1, 1—1, 2—0, 1—0). Me
ritorie evoluția în defensivă a se
lecționatei române (in 6 situații 
de inferioritate a primit un gol) ; 
atacul, în schimb, a ratat din nou 
nepermis de mult, irosind și patru 
din cele 5 „superiorități". Sever 
arbitrajul lui A. Tsantas (Grecia).

Alte rezultate : Iugoslavia — 
România juniori 9—3 (3—0, 2—0, 
2—1. 2—2) și R.S.S. Ucraineană — 
Bulgaria 7—6 (5—3, 0—2, 0—0,
2—1). Astăzi, de la ora 16, la 
bazinul Dinamo sint programate 
meciurile România — România (j), 
Bulgaria — Olanda și Iugoslavia — 
R.S.S. Ucraineană.

Adrian VASILIU

CARE POATE fl IMBONATATITA
In Iugoslavia, selecționata română

cu Grecia, Spania
ria

ca 
de

Obținînd victorii în opt din cele 
nouă meciuri susținute la Hagen, 
în grupa B a campionatului euro
pean de baschet masculin, repre
zentativa României s-a clasat pe 
locul secund in turneul final și s-a 
calificat pentru grupa A a compe
tiției. Performanta selecționatei 
antrenată de M. Nedcf și D. Coli- 
baba-Evuleț este remarcabilă, 
oglindind strădaniile depuse
baschetbaliștii noștri fruntași la 
antrenamente, capacitatea de mobi
lizare și luciditatea in timpul în
trecerii propriu-zise. Tragerea la 
sorți a celor trei serii ale grupei 
A acordă echipei române posibili
tatea clasării pe unul din primele 
două locuri ale SERIEI C, de la 
RIJEKA, în cadrul căreia reprezen
tativa țării noastre va juca, in or
dine, cu Grecia (7 iunie), Spania 
(8 iunie) și Bulgaria (9 iunie), deci 
cu selecționate apropiate valoric 
(in special Bulgaria și Grecia). 
Clasarea in primele două locuri 
aduce calificarea in turneul final 
pentru locurile 1—6.

Bineînțeles, insă, sorții de iz- 
bîndă sint condiționați de munca 
intensă și serioasă ce va trebui de
pusă și de acum înainte, de com
bativitatea ce o vor manifesta 
componenții echipei naționale în 
cursul dificilei întreceri din Iugo
slavia. Tn acest sens, declarația 
făcută ieri, la sosire pe aeroportul 
internațional Otopeni, de Vasile 
Popa, căpitanul reprezentativei, 
este semnificativă : „La Hagen 
am susținut meciuri deosebit de 
dificile, am înfruntat adversari de 
mare valoare, dar ne-am atins 
scopul deoarece am luptat din răs
puteri pentru realizarea Iui. Ace
leași calități va trebui să Ie dove
dim și in Iugoslavia, unde disputa 
va fi mai dură și va cere să fim 
mai pretențioși cu noi înșine. Se-

| ÎNTiLNIRI INTERNAȚIONALE 
I DE HANDBAL LA TIMIȘOARA

I Aproape 15 000 de spectatori ti
mișoreni au urmărit un reușit cu
plaj de handbal. Victoriile, atît 

Ila feminin, cit și la masculin, au 
revenit formațiilor timișorene. La 
fete „U“ Timișoara — Selecționata 

Ide tineret a R. P. Chineze 19—15
(10—5). Principalele realizatoare : 
Sasu. Popa. Lutas (cite 5). respec- 

Itiv, Van Ciu In și Ciu Lin (cite
4). La băieți, Politehnica Timiș. — 
Selecționata de tineret a R. P. 
Chineze 24—20 (14—9).
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va juca,

și Bulgaria
din care facem parte ne acordă 

șansă de calificare în turneul 
și noi vom face totul pentru a q 
valorifica".

Precizăm că celelalte două 
au următoarea

serii 
componență : A 

(SPLIT) : Iugoslavia, Italia. Turcia, 
Olanda : B (KARLOVAC) : U.R.S.S., 
Israel, Cehoslovacia, Polonia. Pri
mele două clasate în fiecare serie 
se vor califica pentru turneul fi
nal 1—6, următoarele vor juca pen
tru locurile 7—12. Ambele turnee 
vor avea loc la Belgrad, Intre 11 
și 15 iunie.

Clasamentul final al grupei B 
(in ultimul meci, Olanda — Gre
cia 83—68) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1—6,

5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
1
0

Grecia 
România 
Polonia 
Olanda 
Ungaria 
Franța

Clasamentul _ _________
kiewicz (Polonia) 158 p. 2. 
(Olanda) 117 p, 3. Cernat 
109 p, ‘ “

î 
î
2
2
4
5

eoșgeterilor

384—375 
421—378 
468—458 
409—397 
365—405 
399—433
: 1. Jl>
Akerboom

... (România)
4. Goumas (Grecia) 108 p, 5.

V. Pop>a. unul dintre cei mai buni 
jucători intr-o partidă decisivă, cu 

Olanda
(Ungaria) 14)6 p. 6. Ladniak 
91 p, 7. Yatzoglou (Grecia)

Losonczy
(Polonia) _. _ _ .
89 p. 8. Gilles (Franța) 82 p. 9. Bo- 
natto (Franța) 80 p, 10. Oczelak (Ro
mânia) 78 p.

10 zile pinâ la campionatele europene de box

Tinerețea și experiența
caracterizează echipa României

• Pe scara afirmării : Simon, Varan, Chipirog • Doi 
români își apârâ titlurile : Gruiescu și S. Cuțov • Spre con
firmarea valorii : Victor Zilberman

Cu 10 zile înainte de gongul 
inaugural al campionatelor euro
pene de la Katowice (1—8 iunie), 
am considerat utilă o scurtă tre
cere în revistă a problemelor ma
rii competiții pugilisticc împreu
nă cu președintele Federației 
române de box, Gheorghe Guriev, 
care îndeplinește și funcția de vi
cepreședinte al Asociației europene 
de box amator (AEBA).

— Campionaiele europene de 
box au ajuns Ia cea dc a 21-a edi
ție, inregistrînd astfel o frumoasă 
tradiție. Ce importanță acordați 
acestei competiții ?

— De fiecare dată — cel puțin 
la ultimele ediții la care am asis
tat — competiția continentală a

celor mai buni pugiliști europeni 
a prilejuit nu numai un larg 
schimb de experiență sportivă, ci 
și posibilitatea evidențierii tine
relor talente. Datorită reușitei u- 
nor asemenea competiții și a lar
gului ecou stîrnit de ele, a cres
cut simțitor popularitatea boxului 
pe continentul nostru.

— Prin oe se distinge, la această 
ediție, participarea boxului româ
nesc ?

— Plecăm spre Katowioc cu o 
echipă in care figurează — mai

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Participanți și (mai ales)... absenți la competițiile de masă
Simbătă 17 și duminică 18 mai...
Sfîrșit dc săptămînă în care am 

fost oaspeți ai orașului Giurgiu. In
tenția noastră a fost aceea de a 
vedea ce activitate sportivă — și 
mai ales de masă — se desfășoară 
aici, în aceste frumoase zile de 
primăvară. Am vizitat cu acest pri
lej principalele baze sportive ale 
orașului, citeva școli, licee, și iată 
constatările noastre :

CEEA CE A FOST
Tn general, activitatea sportivă 

întâlnită în cele două zile (simbă
tă după-amiază a plouat o oră, 
apoi a fost frumos) poate fi pre
zentată. telegrafic, astfel: un meci 
de fotbal, Olimpia Giurgiu-Sirena 
București (Div. C); întîlnirea de 
popice Cetatea Giurgiu — Laromet 
București (Div. A); antrenamentele.

faza județeană a popicarilor de la 
Olimpia; un meci dc rugby, juni
ori, Școala profesională navală 
Giurgiu — ROVA Roșiorii de Vede 
(campionatul școlilor profesionale) 
— iar ca sport de masă: antrena
mentele la tir (baza Cetatea) și un

RAID-ANCHETĂ LA GIURGIU
,\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
meci de fotbal, copii, între echipele 
cartierelor Smîrda și Verde, în des
chidere, pe terenul Olimpia.

AICI NU SE INTRA!
Am întîlnit baze sportive — mai 

arătoase sau mai puțin arătoase — 
nefolosjte.

E păcat și de neînțeles, ca in- 
tr-o duminică frumoasă multi' ba
ze sportive, bune, unele centrale, 
să stea ca părăsite. Iată, de pildă, 
stadionul Olimpia — cu teren de 
fotbal, pistă de atletism, sector de 
sărituri, un teren bituminizat — a 
găzduit doar... două intilniri de 
fotbal (una de Divizia C și alta de 
copii). Frumoasa bază Cetatea. în
conjurată de un bogat decor ver
de, apărea duminică aproape pus
tie. Noroc de niște antrenamente 
la... tir. Terenurile de baschet, vo
lei goale (de altfel unele panouri 
de baschet erau. .. lipsă sau rupte),' 
cel de tenis dc asemenea, cu un 
cablu metalic care marca plasa

Modesto FERRARIt-țl I
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LA ÎNCHEIEREA ÎNTRECERILOR DIVIZIEI A

RIDICAREA PREGĂTIRILOR LA COTE SUPERIOARE, 
OBIECTIV PRIMORDIAL AL HANDBALULUI MASCULIN

' Campionatul masculin de hand
bal, Divizia A, a încununat și la 
a 17-a ediție eforturile sportivilor 
dc la Steaua. Ei au cucerit deta
șat titlul, dovedindu-se net supe
riori colegilor din celelalte 11 e- 
chipe. Este, după opinia noastră, 
o victorie firească. Gațu, Birtalan, 
Kicsid, Voina, Tudosie sint perso
nalități marcante ale handbalului 
-mondial și, reuniți in aceeași for
mație, ei și-au valorificat și mai 
bine calitățile tehnice, inventivi
tatea, pregătirea fizică. Antreno
rii Cornel Oțelea și Otto Telman 
și-au adus contribuția la asambla
rea echipei, știind să-i dea forța 
dc a depăși momentele dificile 
cind 2—3 sau chiar 4 jucători erau 
accidentați.

Dinamoviștii, cu un lot valoric 
inferior campionilor, s-au menținut 
pe treapta a doua a campionatului 
grație eforturilor jucătorilor, am
biției și cunoștințelor vaste ale 
antrenorului emerit Oprea Vlase. 
H. C. Minaur Baia Mare și-a con
firmat apartenența la grupul frun
taș al Diviziei A.

Scurtă trecere în revistă a „pre
miantelor" va fi urmată de o suc
cintă analiză a nivelului la care 
s-a situat campionatul recent în
cheiat. Afirmîndu-ne opinia că el 
s-a situat pe o treaptă modestă, o 
vom ilustra cu faptul că reala bă
tălie s-a dat nu pentru titlu, ci 
pentru evitarea retrogradării. în 
esență, campionatul — dc-a lun
gul celor 33 de etape ale sale — 
nu ne-a relevat noutăți de ordin 
tactic, subliniind, din păcate, arse
nalul tehnic sărac al majorității 
celor ce evoluează mai ales în for
mațiile situate intre locurile 4 și 
12, dar — uneori — chiar și în e- 
ehipele aflate pe podium. Fazele 
de atac sint, de prea multe ori, 
stereotipe, caracterizate printr-o 
interminabilă sultă de pase, neo
rientată spre favorizarea pătrun
derilor, angajarea pivoților 
fructificarea forței jucătorilor 
linia de la 9 m. Ca să nu mai 
bim de faptul că extremele 
atit de neglijate Incit aproape
dispărut. In sistemul defensiv ac
centul se pune aproape în exclusi
vitate pe duritate, înlocuindu-se 
astfel prin forță munca de apro
piere a tehnicii de apărare, bazată 
în principal pe mobilitate. ■ 
o productivitate scăzută, o 
Șă de penalizări, ridicarea 
nii nervoase, degenerarea

Situația este îngrijorătoare, 
atit mai mult cu cit ea se petre
ce in campionatul țării care deține 
un palmares internațional neega- 
lat in lumea handbalului și care 
— in mod firesc — ar trebui să 
reflecte valoarea reprezentativei pe 
care, de altfel, o și influențează.

în fapt, care sint cauzele care 
au condus la această discrepanță, 
Ia neconcordanța dintre performan
țele inaltc ale echipei naționale și 
valoarea modestă a majorității 
formațiilor de club ? Principala 
cauză, in mod sigur, este regimul 
redus de muncă din secții, lipsa 
de dorință a jucătorilor dc a ade
ra la un efort intens, continuu, 
eșalonat dc-a lungul întregului an, 
inadmisibila indulgență A antreno
rilor (generată de comoditate) do 
a accepta compromisuri în pregă
tire. Or, succesele reprezentativei 
de handbal a României au fost ob
ținute tocmai ca urmare a unei

lungi și intense perioade de mun
că, a promovării cu curaj a nou
tăților de ordin tehnic și tactic (u- 
nele dintre ele fiind imaginate 
chiar de tehnicienii noștri), a sur
prinderii adversarilor printr-o pre
gătire fizică de înalt nivel. Există, 
apoi, o insuficientă preocupare 
pentru creșterea forței jucătorilor. 
Pregătirea fizică generală și cea 

“specifică adesea neglijate.

Acesta nu este un deziderat al 
viitorului, ci al prezentului. în 
fața echipei masculine a României 
stă misiunea onorantă de a cuceri, 
la Montreal, titlul olimpic. Obiec
tiv de mare importanță, care poa
te fi realizat numai prin amplifi
carea potențialului afirmat la ul
tima ediție a campionatului mon
dial. Doar eforturile antrenorilor 
Nicolae Nedef și Oprea Vlase nu

Post scriptum... hocheistic

CAMPIONATUL IN CIFRE
Șl DATE STATISTICE

sau 
din 

vor- 
sînt 
au...

De aici, 
avalan- 
tensiu- 
jocului.

Cu

• LA „CUPA ClBINULUI", competi
ție de orientare turistică organizată 
la Sibiu pentru elevi, au participat 
ptnă acum peste 5000 do tineri tu
riști. Numai la ultima „rundă", cea 
de a patra, au fost prezenți, la con
fruntarea din pădurea Dumbrava, 
1 620 de concurențî. • PE PLATFOR
MA CHIMICA a Săvineștilor a avut 
loc o mare competiție fotbalistică de 
masă, la care s-au întrecut echipe 
reprezentative ale secțiilor, ateliere
lor, schimburilor, serviciilor combina
tului. Dintre cele 16 finaliste, meciul 
decisiv l-au disputat formațiile Mo- 
lano 4 și Utilități, scorul fiind fa
vorabil — după efectuarea loviturilor 
de la 11 metri — primei echipe. A.S. 
Relonul a acordat premii șl diplome 
finalistelor. a |N MAI MULTE LO
CALITĂȚI din județul Satu Mare sint 
In curs de amenajare no» spații 
pentru sport. Astfel, pe stadionul 
Olimpia din reședința de județ este 
in curs de finisare pista de atletism, 
la Negrești se lucrează la terenuri 
de tenis, Io Liceul de mecanizatori 
agricoli din Cărei șl la Liceul din 
Tășnad se amenajează terenuri de 
fotbal, Iar la Filatura de bumbac 
din Cărei sportivele vor putea juca 
In curind baschet, handbal și 
volei. • LA MEDIAȘ se desfă
șoară în perioada 18-25 mai săptă- 
mîna cultural-artistlcă-sportivă „Flori 
de mai". Lă festivitatea do deschi
dere. ce a avut loc pe terenul Școlii 
sportive, sportul a fost la înălțime. 
Elevii școlilor med ieșene ou prezentat 
reușite demonstrații de gimnastică, 
box, carting șl Judo. » „CUPA SCINTEII TINERETULUI" la tenis se 
bucură de o largă participare în rin- 
Șurile elevilor din județul Tulcea. In 
faza de masă a competiției au ju
cat nu mal puțin de 4000 de elevi
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Dinamo — Sport Club Miercurea 
Ciuc 14—0 ; del mai mic scor : 
Dinamo — Steaua 1—1.
• primul gol al campionatului 

a fost marcat de Tone (Dinamo), 
ultimul de Herghelegiu (Steaua) ; 
Bașa (S.C. M. Ciuc) a înscris go
lul cu nr. 100, Gh. Huțanu (Dina
mo) pe cel cu nr. 200, Antal (S.C. 
M. Ciuc) l-a marcat pe cel cu nr. 
300, iar Justinian (Steaua) pe cel 
cu nr. 400.

• in clasamentul 
primul loc a fost 
ghiu (Steaua) cu 
goluri și 13 pase 
manță superioară 
obținute de Tureanu (Dinamo) în 
campionatul precedent ; in continu
are : Tureanu 32 p (21-Ț-ll), Fodo- 
rea (Dunărea Galați) 27 p (21+6) ;

• Tureanu a înscris cel puțin 
un gol în fiecare partidă, 10 eta
pe consecutiv ;

• cel mai 
loniță (Steaua) 
de coechipierul 
(13+3) :
• cea mai eficace linie de a- 

tac : Costea, Tureanu, Axinte (Di
namo) 87 p (54+33), urmată de 
Miklos, Kemenes, Nistor (Steaua) 
66 p (38+28) și Gheorghiu, Szabo, 
Herghelegiu (Steaua) 65 p (40 ) 25) ;

• cele mai multe goluri intr-un 
meci : 4, au reușit Popa (Steaua) 
de două ori și Ciobanu (Steaua) ;

• Cu 193 minute penalizări. 
Steaua s-a dovedit cea mai disci
plinată echipă. Urmează : S.C. 
M. Ciuc 215 minute, Dinamo 218 și 
Dunărea 234.

• Hâncu 
mai multe 
să, 68 (trei 
urmează Justinian 59 
58.

• Cei mai tineri 
grupa A : Marcu (Dunărea) și Ca- 
zacu (Steaua), ambii avînd 17 ani 
neîmpliniți.

Sezonul de hochei s-a încheiat, 
sportul cu crosa și pucul nu mai 
este în actualitate. Revenim astăzi 
cu unele date statistice asupra ce
lei mai importante competiții in
terne, campionatul național. Ele 
sint rodul pasiunii profesorului 
Lazăr Enciu, secretar tehnic al fe
derației de hochei :

• în cele două grupe ale divi
ziei (de cîte 4 echipe) s-au dispu
tat 96 de meciuri, în care au fost 
înscrise 900 de goluri (459 în gru
pa A, de elită, cu o medie de 9,56 
goluri de meci și 441 în grupa B, 
cu o medie de 9,4 goluri).

• cel mai mare scor înregistrat ;

uccesul echipei feminine 
de baschet a I.E.F.S. In 
campionatul țârii a pro
dus — in mod firesc — o 

mare mulțumire în rîndul simpa-

Fază din meciul derby al campionatului 
In atac, Gațu este stopat

O primejdioasă atitudine a tehni
cienilor este și stagnarea căută
rilor. Nu sint permise perioade de 
relaxare, munca pentru asigu
rarea progresului, a acelui „pas 
înainte'*, nu poate și nu trebuie 
să înceteze vreodată. Școala româ
nească de handbal este o creație 
colectivă și, deci, progresul ei 
permanent poate fi asigurat nu
mai prin efortul conjugat al Între
gului colectiv de tehnicieni.

INTRE 23

FESTIVAL SPORTIV*'
în aceste zile de mai, cunoscuta 

și frumoasa stațiune balneară 
Slănic Moldova, găzduiește un 
mare „Festival sportiv". De astăzi, 
invitații au și sosit : sportivi din 
șase județe : Bacău, Botoșani, Har
ghita, Neamț, Vaslui și Vrancea. 
Sîmbătă și duminică aceștia — 
băieți și fete — se vor întrece la 
patru discipline : handbal, volei, 
popice, tenis de cimp. în cadrul a- 
cestui festival sportiv, în afara în
trecerilor amintite, vor avea loc o 
serie de demonstrații : gimnastică 
(elevele liceului cu program de 
educație fizică — gimnastică din

(se joacâ și pe terenuri improvizate). 
Printre localitățile evidențiate se nu- 
mârâ Tulcea, Mâcin, Ciamurlia de 
Jos, Isaccea și Dorobanțu. a LA A- 
SOCIAȚIA SPORTIVA CARPAȚI BRA
ȘOV $-a dat in folosință o frumoasă 
arenă de popice cu două piste. Po- 
picâria are și instalații automate, 
pentru returnarea bilelor (sistem ele
vator) și tabelă de semnalizarea re
zultatelor. e 50 DE ARCAȘI din 
Cluj-Napoca, Aninoasa și Tg. Mureș 
au participat la întrecerile de tir cu 
arcul de la Tg. Mureș, competiție 
dotată cu „Cupa Voința*. Trofeul a 
revenit echipelor PTTR Tg. Mureș II 
— la seniori și Minerul Aninoasa — 
la juniori. In probele individuale, la 
arcuri standard, au cîștigat : Z. Be- 
nedek (PTTR Tg. Mureș) — 970 p la 
seniori, Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) — 928 p la senioare șl P. 
Fejer (Minerul Aninoasa) — 962 p la 
juniori. e |N PĂDUREA ROȘCANI, 
nu departe de Galați, a avut loc 
tradiționala, „sărbătoare a bujorilor", 
la care au asistat mii de gâlățenl. 
Programul a fost întregit cu reușite 
demonstrații la lupte, gimnastică, 
scrimă șj box prezentate de membrii 
clubului Dunărea precum și de elevi 
de la Liceul pedagogic și Liceul nr. 
4. • „CROSUL CETĂȚII", competiție 
aflată la a lll-a ediție, s-a bucurat 
de o largă audiență în rîndurile ele
vilor din Sighișoara (1500 de partici
pant!). Printre cîștigâtori s-au numă
rat : Simona Vaipan, Elena Tuba, 
Viorica Janosi, G. Martini, R, Schuf- 
fert șl T. Morar.

CORESPONDENȚI: |. loneseu, R. 
Toma, I. Toth, Z. Rișnoveanu, P. Corzi- 
șa, C. Gruia, I. Pâuș, T. Siriopol și 
I. Tureu.

masculin. Steaua — Dinamo, 
de Grabovschi

Foto : Dragoș NEAGU
suficiente. Ele trebuie susti-sint

nute de inteligența colectivă a gru
pului numeros de tehnicieni ai 
handbalului nostru, de sirguința și 
angajarea voluntară, conștientă, a 
întregului lot de jucători în efor
tul de recuperare a timpului irosit, 
de reconfirmare a poziției de li
deri.

Hristache NAUM 
Călin ANTONESCU

ȘI 25 MAI

LA SLANIC MOLDOVA
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej) ; 
minifotbal (S.C. Bacău — Liceul 
de fotbal Bacău — juniori) ; 
carting (Casa pionierilor din Tg. 
Ocna) — precum și întreceri de 
șah și tenis de masă pentru local
nici și cei veniți la odihnă și tra
tament.

Ieri după-amlază tov. Dimitrie 
Dimitriu, secretar al C.J.E.F.S. 
Bacău, unul dintre organizatori, ne 
spunea : „Acest „Festival sportiv" 
a fost precedat de numeroase com
petiții de masă in județe in scopul 
popularizării sportului de masă. 
Același scop il are și organizarea 
festivalului de la Slănic, intre 23 
și 25 mai. împletim caracterul 
sportiv cu cel cultural. Astă seară 
și miine, la Casa de cultură din 
Slănic Moldova invitații iau parte 
la interesante manifestări cultural 
artistice".

golgctcrilor 
ocupat de Gheor- 
34 dc puncte (21 
decisive) perfor- 
cu un punct celei

5

pe primul antrenor!
S
tizantilor acestei formații, bucu
roși că și-au văzut formația favo
rită răsplătită pentru munco de
pusă la antrenamente șl pentru 
ambiția manifestată in cursul me
ciurilor, La timpul cuvenit, am 
scris despre elementele care ou 
determinat victoria studentelor, 
iar acum avem satisfacția de 
a reveni asupra evenimentului, 
pentru a relata și sublinia o ma
nifestare deosebită. Zilele trecute, 
secția de baschet a I.E.F.S. a or
ganizat o festivitate in cinstea 
antrenorilor care au depistat șl 
instruit, la unitățile „de bază", 
pe actualele campioane republi
cane. Au fost invitați: Gabriela 
Both de ta Școala sportivă Satu 
Mare (profesoara Dianei Mihalic 
și a Viorica» Balai), Angela Min< 
culescu de la Școala sportivă 
Craiova (pentru Ștefania Giurea 
șl Victoria Fluture), Eva Ferencz 
do la Rapid (pentru Ștefania Ba
sarabia), Maria Popevici de la 
Școala sportivă Constanta (pentru 
Eugenia Dumitru), Cornelia Mir- 
cioiu și Constantin Dinescu de 
la Școala sportivă nr. 2 București 
(pentru Rodica Capotă șl Liliana 
Nanu), Tiberiu Bazilides si Fran- 
cisc Hoffmann de la Școala spor
tivă Gheorghieni (pentru Ileana 
Portik și Elena Babare), Gheorghe 
Benone de la Liceul nr. 35 Bucu
rești (pentru Liliana Rădulescu), 
Emil Blaga de la Liceul nr. 4 
Oradea (pentru Laura Steinberg), 
Mulțumirile adresate acestora de 
către antrenorul echipei I.E.F.S., 
prof, loan Nicolau, aducerile amin
te prilejuite de reintllnirea dintre 
foștii antrenori al campioanelor, 
dar mai cu seamă sîmtămîntul de 
recunoaștere o meritelor ilustrat 
de Invitația adresată de I.E.F.S., 
au creat o atmosferă de caldă 
prietenie, pe care particîpantil o 
vor reține multă vreme.

Am tinut să facem public ges
tul secției de baschet a I.E.F.S., 
pentru că el consemnează prețu
irea rodului muncii antrenorilor 
de juniori, atunci cind aceștia 
ajung in vîrful ierarhiei sportive 
sub îndrumarea altor antrenori 
decît a celor care le-au călăuzit 
primii pași spre performante. A 
tost un gest care onorează deo
potrivă pe initiator! și pe invitați, 

și care ar fi bine să devină o tra
diție pilduitoare. (D. St.).

eficace fundaș : 
17 p (10+7), urmat 
său Justinian, 16 p

a „adunat" 
minute 
de cîte

cele 
de pedeap- 
10 minute) ; 

și Gall (S.C.)

jucători în

LAURENȚIU BORBELY, 
CiȘTIGATOR

AL „RALIULUI IAȘI"11

Pe teritoriul județului Iași s-a 
desfășurat, zilele trecute, prima 
etapă a campionatului național de 
raliuri : „Raliul Iași", aflat la cea 
de a șaptea ediție a sa. Cîștigător, 
în acest an, a fost Laurențiu Bor- 
bely (B.M.W.), urmat în clasamen
tul general de Horst Graef 
(B.M.W.) și Mihai Vațianu (Dacia 
1300). Echipajele învingătoare la 
cele trei clase de concurs au fost : 
Constantin Coțovanu-Aurelian Ma
rin (ACR Iași) — pînă la 1150 
cmc ; Laurențiu Borbely-Albert 
Boldizar (Universitatea Brașov) — 
peste 1300 cmc ; Mircea Ilioaia- 
Francisc Scobai (UAP Dacia) — 
clasa națională „Dacia".

In clasamentul general pe echi
pe, locul întîi a fost ocupat de 
Universitatea Brașov, urmată de 
UAP Dacia.
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COPIII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII DE JUDO PE 1975
în sala Școlii 

biu, 336 de copii 
te județele țării 
întrecerile finale 
republicane individuale 
rezervate

sportive din Si- 
din aproape toa- 
au participat la 
ale campionatelor 

de judo 
campionii :

INTERNATIO- 
(R.D. 

au

CICLISM concurs viv-Liom NAL KOLD!TZ
GERMANA). Tinerii cicliști români 
fost prezenți la concursul rezervat junio
rilor și dotat cu „Cupa Koldîtz". 
cerea s-a desfășurat in 3 etape ; 
de 46 km (criteriu), una de 130 
(plecare în 
(contratimp).
H. Winkler
bune poziții __ ....... ................ ..............
Antal (7) și V. Marin (8) în prima etapă. 
A. Antal (10) și V. Marin (11) in cea 
de a doua, V. Marin (15) în ultima. 
In clasamentul generai : V. Marin pe lo
cul 13 și A. Antal pe locul 31.
LUPTF LA turneul interna-

’*■ ȚIONAL DE LUPTE LIBERE
rezervat juniorilor, disputat la Aue (R.D. 
Germană), au participat șl 11 sportivi 
români. Reprezentanții noștri au avut o 
frumoasă comportare: Lajos Sandor (Șc. 
sp. Odorhei) a cîștigat concursul la cat. 
60 kg. fiind declarat și cel mai tehnic 
luptător al concursului. Vasile 
(Gloria Buzău) — la “ ..
Pușcașu (C.S. Onești) — la 87 kg 
ocupat primele locuri la categoriile lor. 
Aurel Șuteu (Șc.
Gheorghe Mitran

Intre- 
una 
km 
km 
de 

mai

bloc) și ultima de 21 
Cursa a fost cîștîgatâ

(R.D. Germană). Cele 
ale sportivilor români î A.

Stănescu
65 kg șl Vasile

au

sp. Cluj-Napoca). 
___ (Progresul Buc.) șl 

Andrei lancu (Șc. sp. Cluj-Napoca) s-au 
clasat pe locul 2. Competiția, rezervată 
sportivilor susceptibili de a participa la 
„Turneul Prietenia" — ce va avea loc 
In municipiul Gheâfghff Gheorqhiu-Dej, 
îa‘ începutul lunii august — ă fost un bun 
prilej de vgflficare a potențialului tineri
lor luptători.
POI O TURNEUL INTERNAȚIONAL DE

V LA TORINO. Intre 27 șl 29 
mai, va avea loc la Torino un mare tur-

neu international de polo la care, 
afara campioanei lumii, Ungaria, 
sint angajate echipele României, 
slaviei. Spaniei șl Italiei (două forma
ții). lată programul întrecerilor: 27 mai: 
Italia (B) — Spania, Ungaria — România 
și Italia — lugoslaviq; 28 mai: Italia (B)
— România, Italia — Spania, Iugoslavia
— Ungaria, Italia (B) — Iugoslavia, Spa
nia — România și Italia — Ungaria; 29 
mai: Italia (B) — Italia, România — Iu
goslavia, Ungaria — Spania, Italia — Ro
mânia, Iugoslavia — Spania și Italia (B)
— Ungaria, a FEDERAȚIA DE SPECIALI
TATE din Ungaria a anunțat echipa ce 
va participa la turneul de la Torino, for
mație pe care o pregătește pentru C.M. 
de la Caii (Columbia) : Molnar — portar, 
Farago, Csapo, Sarosi, Horkai, Wiesner,.... .
Gerendas, 
Pasztray.

RUGBY

Sudan Feher, So mossy

COPII III (9—11 ani) ; cat. 26,500 
kg — M. Racoș (Șc. sp. munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej) ; cat. 29 
kg — A. Bucur (Șc. sp. munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej) ; cat. 32,5 
kg — C. Coroi (Casa Pionierilor 
Timișoara) ; cat. 35 kg — M. Mi- 
clău (C. P. Tim.) ; cat. 40 kg — 
C. Ciortea (Șc. sp. Energia Buc.) ; 
cat. 45 kg — F. T ’ 
nergia) ; + 45 kg — T.
sp. Suceava) ; COPII 
ani) ; cat. 30 kg — D.
sp. Șoimii Sibiu) ; cat.
I. Șerban (Șc. sp. Șoimii) ; cat. 36 
kg — O. Varga (Șc. sp. Oradea) ; 
cat. 40 kg — D. Manete (Rapid Ă- 
rad) ; cat. 45 kg — Fr. Toth (C. P. 
Tim.) ; cat. 52 kg — V. Dumitru 
(C. P. Tim.) ; cat. + 52 kg — M. 
Brianți (Șc. sp. Galați) ; COPII I 
(14—15 ani) : cat. 48 kg — N. 
Ghimpău (Olimpia Buc.) ; cat. 52 
kg — Gh. Cristea (Șc. sp. 1 Buc.) ; 
cat. 58 kg — Gh. Cențiu (Șc. sp. 
Făgăraș) ; cat. 63 kg — O. Tudose 
(Șc. sp. Șoimii) ; cat. 70 kg — G. 
Sapta (Șc. sp. Deva) ; cat. 77 kg — 
M. Zaharia (Șc. sp. Unirea Iași) ; 
cat. + 77 kg — M. Dobre (Olim
pia Buc.).

Rotea (Șc. sp. E-
Baia (Șc. 
II (12—13 
Rațiu (Șc.
33 kg -
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campionatului de juniori programează 
duminică etapa preliminară : C.F.R. Cluj- 
Napoca — Șc. sp. Șoimii Sibiu, Lie. Ind. 
Marină Galati — Șc, sp. Buzău. Gr. șc. 
P.T.Tc. Oradea Șc. sp, Unirea lași, 
Gr. șe. P.T.Tc. BaCâu — Rulmentul BÎf- 
lad. La 1 Iunie, ciștigătoarete acestor 
meciuri vor juca cy cele 4 echipe califi
cate din oficiu t Șc. sp. 2, C. Sp. Șc., 
Rapid — toate din București » și Farul 
Constanta. • DIVIZIA 8 (SERIA CON
ST ANȚEANA). Cea de a treia serie a 
diviziei secunde, a fost net dominată de 
formația Constructorul (antrenor Constan
tin Tânase), care a cîștigat toete în- 
tilnlrlle disputate I

CAMPIONATUL DE 
NIORI. Turneul final 

juniori

„Un sfi 
prezentați» 
AlexandriHie IONESCU — coresp. jud.

O bună parte dintre pescarii a- 
matori, cei care practică undițatul 
în apele de munte sint în plin se
zon. Ei pescuiesc in această pe
rioadă la păstrăvi, iar de la 1 iunie 
și la Iipaui.

Confrați 
pescuitul 
nare, eoni 
16 iunie, 
oada de |

La 1 it 
căpriori, » 
eliberată 
A.G.V.P.S. 
la răpitori 
celor ocro
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îndeamnă la o privire pitoreas
că, nu o dată glumeață, îngă
duitoare, euforică asupra vieții. 
Mari campioni au născut și 
vorbe rele, alții au proliferat 
sute de „bancuri” chiar foarte 
nostime și bine venite. Lia a 
„păcătuit” și a binemeritat prin 
modestie, prin sobrietate, prin- 
tr-o responsabilitate a gestului 
și ideii care au interzis orice 
anecdotică superficială. Lia a 
făcut din sport o faptă serioasă 
și durabilă, expresivă și inteli
gentă, intr-o vreme cînd în lu
me s-a lățit tot mai mult ideea 
că un record nu e cine știe ce 

și nici nu vine din 
prea mari adincimi 
ale ființei. Cu oa
meni ca Lia Mano- 
liu, sportul încetea
ză a mai fi un elan 
oarecare, zgomotos 
și orgolios ai tinere
ții — el capătă o 
dimensiune umană, 
profundă, în care 
pasiunea și farme

cul jocului intră printre actele 
serioase ale demnității și ale 
bucuriei de a trăi.

Revenind pe pămînt, nu mă 
pot împiedica să nu sesisez u- 
nul din cele mai senzaționale 
rezultate din fotbalul internațio
nal, pe care oitindu-l marți de 
dimineață, „cules" cu literă mi
că printre știrile mari și mijlo
cii ale lumii, m-a lăsat cu gura 
căscată și cu ochii enormizați : 
în finala campionatului euro
pean de juniori, Anglia — in- 
ventatoarea jocului, țara unde 
orice copil știe ce-i un șut — 
a invins, după prelungiri (III), 
Finlanda, o țară unde... unde 
toți copiii fac schi, la fotbal tri
bunele sînt golașe și echipa na
țională de seniori se antrenea
ză după orele de birou... Multe 
se intimplâ in fotbalul lumii, 
dar — pînă la alte amănunte 
— Anglia — Finlanda 1—0 
(după prelungiri), în finală eu
ropeană, nu mai ml se pare o 
știre, ci un poem într-un vers, 
bun de pus ca motto la un ro
man de „sport-fiction".
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LA SNAGOV

LA CAIAC-CANOE
Iugoslavia și Bulgaria. Vineri di
mineața vor avea loc probele o- 
limpice clasice, de 1 000 m (K1, 
K 2, C 1, C 2) și cele feminine de 
500 m (K1 șl K 2) ; vineri după 
amiază se vor disputa probele de 
viteză, iar simbătă dimineața pro
bele de fond.

Ă LA GIURGIU
Ședinte al C.O.E.F.S. Giurgiu. Alte
ori avem activități remarcabile îu 
sportul de masă". Se poate să fie 
așa cum ne spunea tov. Pană, mu
nicipiul Giurgiu fiind un centru în 
care, așa cum ne-am convins altă
dată. există o mișcare sportivă. Și 
totuși, socotim, este inadmisibil 
ca un sfîrșit de săptămînă sportiv 
să arate așa cum l-am aflat noi. 
Cu sport de masă inexistent, cu o 
delăsare de neînțeles. O asemenea 
„activitate" în orașul unde sînt 
ȘASE LICEE, NOUA ȘCOLI GENE
RALE, NUMEROASE ÎNTREPRIN
DERI ȘI INSTITUȚII ÎN CARE 
ACTIVEAZĂ 28 PROFESORI DE 
EDUCAȚIE FIZICA, ANTRENORI, 
INSTRUCTORI VOLUNTARI I Să 
nu se fi aflat aici că educației fi
zice și sportului i se acordă un 
rol tot mai important în formarea 
multilaterală a omului societății 
socialiste ?

LOTO

1le
a
a

PE TEMELE JOCULUI

MARGINALII LA DIVIZIA B

UN 0-6 ȘI MULTIPLELE SALE EXPLICAȚII
Duminică 18 mal. Pe stadionul Por

tul Roșu din Galați se înregistra 
unul din cele mal surprinzătoare re
zultate din Divizia B. C.S.U., o echi
pă de mijlocul clasamentului, fără 
mari veleități, Învingea pe fosta di
vizionară A PETROLUL PLOIEȘTI cu 
scorul de 6—o 1 Echipa aliniată de 
Petrolul : Mirzea (Andreii — Idris, 
Eparu, Taporea, Gruber — Gabel, 
Cozarec, Angelcscu — Cismaru, Bălan 
(Ștefănescu), Dobre. Cel mai bun 
dintre ploieștcni — juniorul Cismaru! 
Martori oculari ne-au spus că pro
porțiile scorului 
mari și dacă ar 
10—0 pe nimeni 
mire, după cum 
crurile în teren, 
președintele clubului ploieștean

malputeau fl șl 
fi fost un 9—0 sau 
n-ar fl trebuit 
s-au desfășurat lu- 

Mihal Ionescu, vice- 
■ t șt 

Mihai Mocanu, antrenorul-lnterimar, 
cei care au pus pasiunea și talentul 
lor de sportivi in slujba acestui club, 
ne mărturiseau zilele trecute, cu a- 
mărăciune, că echipa de azi a Pe
trolului a fost surclasată fără drept 
de apel, suferind uua din înfrtnge- 
rile cele mai severe.

Desigur, au mai fost asemenea sco
ruri In Divizia B. Au fost altele de 
proporții șl mal mari. Dar pentru 
Petrolul, club de fotbal cu tradiții șl 
o excelentă „carte de vizită", pentru 
o echipă venită din Divizia A (șl 
care aspira să revină în primul eșa
lon al fotbalului nostru), trebuie s-o 
spunem franc, nu e permis.

Oameni apropiați fotbalului, unii 
care au jucat sub culorile lut Juven
tus de ieri șl Petrolul din ultimii 
ne-au întrebat ce se înllmplă 
echipa din Ploiești. Pentru a le 
tea răspunde, ne-am deplasat la 
locului. Am stat de vorbă cu

să

ani, 
cu 

pu- 
fața 
tov. 

Teodor Constantinescu, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S, Prahova, cu 
ing. Dumitru Iorga, director general 
la Combinatul petrochimic Teleajezi, 
președintele clubului, cu maeștrii e- 
meriți ai sportului Gh. Pahonțu, M. 
Ionescu, M. Mocanu, cu maeștrii 
sportului Al. Froneă și Al. Badea, 
cițiva dintre cei cu care echipa plo- 
leșteană a cîștigat trei campionate 
șl „Cupa României", cu alți iubitori 
al fotbalului. Toți sînt dezamăgiți. A 
reieșit clar un fapt : că actuala e- 
chipă a Petrolului nu mai este o 
echipă in adevăratul înțeles al cu- 
vintulul (Gh. Pahonțu: „Actualii ju
cători nu sint legați de acest oraș, 
do

Există în această afirmație mult a- 
devăr. De ce? Tov. D. Iorga ne măr
turisea : „La Buzău, unde au jucat 
bine și au dominat, au pierdut. In
succesul i-a descumpănit pe jucători, 
șansele de promovare s-au micșorat 
și de aici a urmat coborîrea". Pe
trolul a pierdut și la Bacău și odată 
cu aceasta s-a dus șl orice sansă de 
a revenit în Divizia A. A urmat șl 
plecarea antrenorului Paul Popescu, 
eveniment ce nu se putea să nu lase 
urme. De atunci, care mai de care
— Ștefănescu, Popa, Zamfir, Mureșan
— se gindește la ce echipă va juca 
in viitorul campionat și nu la soarta 
actualei lor formații. Unii joacă 
chiar cu dezlegarea In buzunar. De 
aici a urmat această lipsă de inte
res. Jucătorii aU uitat că a îmbrăca 
tricourile unui club cu un aseme
nea palmares obligă la muncă șl dă
ruire, la performante bune, indisci
plina lui Zamfir, Ștefănescu șl Mîr- 
zea, de pildă, a căror stare de sănă
tate a fost afectată la un moment 
dat datorită vieții nesportive, a avut 
urmări nefaste. Spiritul unei auto
analize temeinice lipsește. Gruber și 
Țaporca mai mult vorbesc decît 
joacă. Acum Zamfir... pretinde că ar 
fi bolnav, ștefănescu e supărat că e 
înlocuit cu juniorul impus de instruc
țiunile federației. Popa că nu joacă 
ș.a.m.d. Credem că a sosit momentul 
să se pună piciorul in prag. Petrolul, 
cu tradițiile sale, nu s1 poate împăca 
cu o astfel de situație. Se impune 
de urgență o analiză profundă (in
clusiv măsurile de rigoare), la care 
să ia parte și cei care au apărat 
cindva culorile Petrolului. Poate că 
ideile unora vor fi folositoare.

In tot mai pronunțata evoluție 
spre rolul complex al jucătorului, 
căruia rigorile fotbalului modern 
îi pretind să fie capabil a rezolva 
la fel de bine misiunile de atac șl 
apărare, era absolut normal ca și 
tactica de ansamblu, cea colectivă, 
să sufere esențiale modificări, tot 
în sensul modernizării, al creșterii 
rolurilor compartimentelor. In a- 
ceastă privință e de notat, ca ele
ment esențial al întîlnirilor de cea 
mai înaltă categorie, permanenta 
întrepătrundere de roluri, de spa
ții și de scopuri ale liniilor de mij
loc și de atac.

începuturile acestei fuzionări de 
funcții sînt bineînțeles, mai 
vechi. Tatonările, căutările și suc
cesele unor experimente au dus la 
realizarea unor linii de o mare 
unitate valorică, alcătuite din ju
cători in stare să realizeze, cum 
s-a mai spus, un gen de „rotație" 
ca în formațiile de volei, petrecu
tă între component» compartimen
tului median și ofensiv. In mod 
cert, echipa care a obținut pri
ma o totală exprimare a ideii și 
cu rezultate excelente, a fost Ajax. 
Atîtea comentarii care au fost de
dicate „stilului" campioanei 
deze au vorbit, ca de un 
determinant al succeselor ei 
cum două sezoane, despre 
și capacitatea de adaptare la fie
care situație a jocului a celor șase 
elemente de o ridicată clasă care 
compuneau liniile de care ne ocu
păm : G. Miihren, Neeskens, Haan, 
Rep, Cruyff, Keiser au prezentat 
adversarilor lor acest element de 
mare surpriză de a apare, oricare 
dintre ei, pe cele șase zone de te
ren, din jumătatea partenerilor de 
întrecere. Se înțelege că acest a- 
devărat „carusel" s-a realizat nu 
numai cu mijloace tehnice remar
cabile și cu o bine pusă la punct 
mișcare de ansamblu ci și cu o

olan- 
factor 
de a- 
forța

pregătire fizică deosebită care ari 
sigura ritmul și permanența neîn
cetatelor deplasări in zonele soli
citate de fază sau de greșitul pla
sament al adversarului. Se și a- 
firmă, astăzi, că dispariția din ma
rea scenă a performanței, Ajaxul 
o plătește tocmai prin împrejura-: 
rea că și-a descompletat, prin diri 
verse plecări sau retrageri, „sex
tetul” care reprezenta baza ideii 
tactice a jocului său. După Ajax 
aveam să înregistrăm, chiar dacă 
nu a fost efectuată cu aceeași per
manență și complexitate, „Lecția 
întrepătrunderii liniilor" și în re
prezentativele Olandei — lucru fi
resc dată fiind influența clubului 
din Amsterdam — și R. F. Ger
mania.

Trebuie să constatăm cu satis
facție că și în echipa noastră re
prezentativă se conturează tot mai 
pregnant asemenea idei. Faptul că 
lotul beneficiază acum atît de mij
locași cu certe și fructuoase posi
bilități ofensive dar și de atacanți 
capabili să realizeze nu numai un 
simplu presing, dar și întreaga obli
gație a momentului apărare sau 
al acelui de inițială construcție o- 
fensivă (Dinu, Dumitru, D. Geor
gescu, Bălăci, Lucescu, Crișan etc.), 
a mărit considerabil mobilitatea 
și raza de acțiune a celor două li
nii. Echipele de club manifestă și 
ele receptivitate față de aceste 
cerințe ale jocului modern dar 
inexistența unor sextete unitare 
valoric face ca atît la Dinamo cit 
și la A.S.A. Tg. Mureș sau la U- 
niversitatea Craiova și Steaua să 
mai fie încă multe de realizat în 
continuare. Vom saluta fiecare 
succes în această privință dar 
ne interesează, bineînțeles, în 
primul rînd, reușitele echipei re
prezentative, și sub acest aspect, 
în apropiatele examene.

Eftimie IONESCUConstantin ALEXE

IN... OFSAID-ANTRENORUL!

clubul pe care îl reprezintă").

ARBITRII ETAPEI
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XXVIII-a A DIVIZIEI
SERIA 1

B

• Foresta Fălticeni — Metalul PlopenI: 
C. Szilaghi (Baia Mare) • Unirea Foc
șani — Constructorul Galați : E. Voicu 
(Oltenița) • C.F.R. Pașcani — Celuloza 
Călărași : C. Bărbulescu (București) • 
Chimia Brăila — Petrolul Ploiești : Al. 
Ene (Craiova) • S.C. Bacău — S.C. Tul- 
cea : Gh. Popovici (București) • Gloria 
Buzău — C.S.U. Galați: C. Niculescu 
(București) a C.S.M. Suceava — Progre
sul Brăila : C. Petrea (București) • 
Ceahlăul P. Neamț — Știința Bacău : Gh. 
Ispas (Constanța) • Oțelul Galați — Ra
ionul Săvinești : C. Ghiță (Brașov).

• Etapă ,,cuminte", atît prin prisma 
rezultatelor, cit și prin aceea a disci
plinei din terenul de ioc. In fapt, o 
etapă că și majoritatea celor din ac
tualul campionat, fără mari surprize, de 
natură să afecteze într-un fel o zonă sau 
alta a clasamentului. De reținut spor
tivitatea cu care echipele și-au apărat 
șansele, conduita lor in acest final de 
campionat, in care fiecare punct cîștigat 
sau pierdut poate avea o importanță 
deosebită. Notat cu 10 de către observa
torul federal AL Tenescu, Francisc Co
loși, arbitrul meciului F.C. Galați — Uni
versitatea Ciuj-Napoca, se simte dator 
să consemneze faptul că sarcina i-a fost 
înlesnită de „jocul corect al celor două

echipe". Și publicul a fost la înălțime, 
deși echipa sa favorita n-a putut smulge 
victoria decît în preajma fluierului final.
• Arbitrul Gheorghe Popovici aratâ câ 

șl jocul Chimia Rîmnicu Vîlcea — A.S.A. 
Tirgu Mureș s-a desfășurat în bune con- 
dițiuni disciplinare. Aceasta fiind situația 
din terenul de joc, a surprins cu atît 
maî mult atitudinea unor spectatori, care 
s-au manifestat nesportiv la adresa 
oaspeților. In schimb, de apreciat atitu
dinea micului grup de suporteri mure
șeni, veniți din dragoste pentru fotbal, 
pentru echipa lor, pe stadionul din Rîm
nicu Vîlcea. Și e drum de la Tirgu Mu- 
»eș pînă aici I O atît de frumoasa pa
siune sportivă Invită la respect și admi-

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

SERIA A ll-A
• Oltul Sf. Gheorghe — Dinamo Sla

tina : I. Joldoș (Cluj-Napoca) • Progre
sul București — Flacăra Moreni : V. lacob 
(Oradea) • C.S.U. Brașov — Automa
tica Alexandria : V. Buimistruc (lași) • 
Gaz metan Mediaș — Ș.N. Oltenița: A. 
Crișan (Arad) • Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Metalul București: O. Miclăuș 
(Timișoara) • C.S. Tîrgoviște — Autobu
zul București; T. Oniga (lași) a Rapid 
București — Tractorul Brașov: I. Rus (Tg. 
Mureș) O Metalul Mija — Voința Bucu
rești : C. Dinulescu (București).

NU VOR JUCA ÎN ETAPA VI
ITOARE A DIVIZIEI B. Cumu- 
lînd trei cartonașe galbene, urmă
torii jucători au fost suspendați 
pe o etapă, neputînd evolua în 
jocurile de duminică : Ad. Con- 
stantincscu (Progresul București), 
Ceacu (Relonul Săvinești), Zaiț (U- 
nirea Focșani), Dancsuy 
Gheorghe), Demenciuc 
(Corvinul Hunedoara).

(Oltul Sf. 
și Enache

COPII ȘI
— STU-

SERIA A III-A

I* C.F.R. Timișoara — Victoria Călan : 
V. Grigorescu (Craiova) O Șoimii Sibiu 
— Metalul Aiud : N. Petriceanu CBucu- 
rești) q Minerul Anina — Minerul Mol

dova Nouă : I. Haidu (Caransebeș) • 
Mureșul Deva — Metalurgistul Cugir : 
V. Gligorescu (Ploiești) • Corvinul Hu
nedoara — Minerul Baia Sprie : D. lor- 
dache (București) • Ind. sîrmei C. Turzii 
— Rapid Arad : Al. Pirvu (București) o 
Vulturii Textila Lugoj — Arieșul Turda : 
Gh. Ionescu (Broșov) a F.C. Bihor — 
Victoria Corei : N. Cursaru (Ploiești) • 
Minerul Baia Mare — U.M. Timișoara : 
M. Cîțu (București).

I
I
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SELECȚIE PENTRU 
JUNIORI LA SPORTUL
DENȚESC. Clubul bucureștean 
Sportul studențesc organizează, în- 
cepînd de luni 26 mai, pe terenul 
Politehnica (Regie) o nouă etapă 
de selecție în vederea completării 
grupelor centrului de copii și ju
niori. Se pot înscrie la acest nou 
„examen" de admitere în pepiniera 
Sportului studențesc juniori și co
pii născuți între anii 1958 și 1966 
Orele de selecție vor fi : diminea
ța între 8 și 10 ; după amiaza în
tre 15 și 17.

Copiii și juniorii dornici să în
vețe fotbalul, cu antrenori ca Tra
ian Ioncscu, Octavian Popescu, 
Dumitru Popescu, I. Cotruț, V. 
Anton și M. Ciornoavă, sînt invi
tați la aceste selecții avînd obliga
ția de a veni cu pantofi de tenis.

Botoșani — Progresul Brăila 1—3 
(0—0). Au înscris : Macovei pentru 
gazde, Ologu (2) și Năsturescu pen
tru oaspeți. (T. Ungurcanu — 
coresp.). Minerul Baia Mare — F.C. 
Argeș 2—1 (1—1). Au marcat : Con- 
druc și Radu pentru Minerul, res
pectiv D. Popescu (din 11 m.). 
(L. Chira — coresp.).

iNCEPÎND DE MÎINE, se pun 
în vînzare, la casele de La Agen
ția C.C.A., stadioanele „23 August", 
Republicii, Dinamo, Giulești, pre
cum și la Agenția Loto-Prono- 
sport din str. Halelor, biletele de 
intrare la meciul de fotbal Steaua 
— F. C. Galați, care se dispută du
minică, pe stadionul Steaua, cu în
cepere de la orele 17, avînd în 
deschidere meciul echipelor de ti- 
neret-speranțe.

rație, șl nu la o primire ostilă. Un iubi
tor al FOTBALULUI nu poate avea o 
asemenea comportare I
• în ultimul timp, s-a putut constata 

un grad sporit de nervozitate în rîndu- 
rile antrenorilor. Nu poate fi contestat 
faptul câ viața de antrenor nu este în
totdeauna dintre cele mol plăcute, in 
capul lor spărgindu-se toate oalele. Dar. 
ce se poate spune despre un antrenor 
care Insultă șl amenință pe arbitru, la 
un meci in care n-a existat nici un mo
ment de tensiune, nici un motiv de ener
vare ? Ne referim la antrenorul echipei 
Olimpia Satu Mare, Gh. Bay care, in 
pauza meciului cu Dinamo, CÎND SCO
RUL ERA 3—0 pentru formația bucu- 
reșteanâ, s-a apropiat de arbitrul Carol 
Szilaghi și a început sâ-l insulte și sâ-l 
amenințe. Prezent la această scenă peni
bilă, observatorul federal, Comei Drogu
lui, propune chemarea Iul Bay în (ața 
Colegiului centrat al antrenorilor. Ce 
pretenții pot avea asemenea antrenori de 
la jucători, dacă ei singuri nu-și pot 
stâpîni nervii fi se comportă de o aseme
nea manieră I

■ Apreciind că loan Rus (notat cu 8) 
a condus, în general, bine partida de la 
lași, dintre Politehnica si F.C. Constatța, 
observatorul federal Mircea Sadoveanu 
iși exprimă, totuși, nedumerirea față de 
unele carențe de autoritate ale arbitru
lui, neputindu-și explica, în primul rînd. 
îngăduința acestuia fată de jucătorul 
Ciocîrlan (Politehnica lași), care a fost 
tot timpul „sâmintâ de scandal*. Poate 
că, ceea ce n-a făcut arbitrul, a făcut 
antrenorul llie Oanâ, care nu poate fi 
de acord, desigur, nici cu gestul lui Cos
ta ș, de a-și părăsi poarta șl do a veni 
la mijlocul terenului, „cu intenția vădită 
de a se râfui cu unii jucători de la F.C. 
Constanța*, 
portare sînt 
golurile din 
acestea, nu 
cu vede.rea.

Fiindcă golurile din com* 
tot atît de importante ca îl 
poartă. Am spune chiar că, 

pot fi trecuta în nici un caz

Jack BERARIU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
27 MAI 1975 :

TRAGERE SPECIALA LOTO
Se acordă cîștiguri suplimentare 

din fond special. Puteți obține :
— Autoturisme Dacia 1300 și 

Skoda S 100 ;
l — Excursii în U.R.S.S., Cehoslo
vacia și R. D. Germană ;
1 — Cîștiguri în bani.
■ Se extrag 58 de numere ciștl- 
țltoare.

Alte amănunte importante se 
găsesc în prospectele tragerii și în 
programul Loto-Pronosport.

408/412, Skoda S100, precum 
premii în bank

Nu uitați ! PRONO-OLIMPIC !
CIȘTXGURILE TRAGERII LOTO

DIN 16 MAI 1975

Și

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

*

în toate agențiile Loto-Prono
sport, asociațiile și cluburile spor
tive, unitățile comerțului și coo
perației se găsesc bilete pentru 
tragerea PRONO-OLIMPIC care 
oferă excursii la Montreal (Cana
da) la Jocurile Olimpice din 1976, 
autoturisme Dacia 1300, Moskvicl

EXTRAGEREA I: Categoria 1: 2 va
riante 25% autoturism DACIA 1300 ; 
a 2-a : 3 variante 25*/. a 6.571 lei și 
13 variante 10% a 2.628 lei ; a 3-a : 
12,40 a 4.345 lei; a 4-a : 20,50 a 2.628 
lei; a 5-a : 93,75 a 575 lei; a 6-a :
139.70 a 386 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 709.843 lei.
EXTRAGEREA a n-a : Categoria 

A : 1 variantă 25% autoturism DA
CIA 1300 ; B : 2,60 a 17.771 lei; C :
10.70 a 4.318 lei; D : 12,95 a 3.568 lei ; 
® 4 £3,70 a 552 lei ; F : 176,25 a 262 
let; X : 1H9,3O a 10Q lei.
REPORT CATEGORIA A : 315.280 lei.
Autoturismele DACIA 1300 au fost 

obținute de următorii participant! : 
cat. 1: MTHAI GHEORGHITA din Cra
iova șl VLAD ROMAN din Rm. Vil- 
cea ; cat. A : VEREȘ IOAN din CluJ- 
Napoca.

APLAUZE PENTRU FOȘTII 
CAMPIONI ! Aplauze pentru cam
pionii de ieri, marți, la Ploiești. 
Clubul Petrolul a organizat o ine
dită întilnire de fotbal. Pe gazon, 
în fața a 10 000 de spectatori, au 
evoluat, printre alții, M. Ioncscu, 
Maroși, I’ahontu, Fronea, Florea, 
Mocanu, Badea, Răducanu, Mo- 
troc, Dan, Greavu, Dinu, Ion Io- 
nescu, Dumitriu II, Codreanu, Nae 
Georgescu, adică jucătorii cu care 
Petrolul și Rapid au cucerit titlu
rile de campioane ale României 
(Petrolul — 1957—58, 1958—59,
1965—66 ; Rapid — 1966—67). întil- 
nlrea dintre... foștii campioni, de 
un excelent nivel tehnic și specta
cular, a fost aplaudată la scenă 
deschisă. Scorul : 4—4 ; dar, din
colo de rezultatul în sine s-a con
firmat din nou dragostea cu care 
foștii jucători sînt înconjurați de 
iubitorii fotbalului.

• MECIURI AMICALE. A.S.A. 
Tg. Mureș — Nitramonia Făgăraș 
5—1 (1—0). Au marcat Mureșan (2), 
Fazekaș, Hajnal, Stingă, respectiv 
Drăgoi. (S. Âlbu — coresp.). C. S.

• O INTERVENȚIE SALUTA
RA. Cu puțin timp în urmă, tere
nul nr. 2 din Complexul sportiv 
„23 August" se prezenta într-o si
tuație precară, punîndu-se — la 
un moment dat — chiar problema 
dezafectării lui I Și aceasta după 
ce, în anii trecuți, alte terenuri 
de fotbal de la „23 August" fu
seseră, rînd pe rînd, desființate, pe 
locul lor construindu-se alte obiec
tive. Iată însă că, în urma „plîn- 
gerilor" antrenorilor de la Centrul 
de copii și juniori Steaua „23 Au
gust" și profesorilor de la Liceul 
„Mihai Viteazul" — unități spor
tive ale căror echipe se pregătesc 
pe acest teren, ca și pe cel de 
zgură, de alături, udat numai de— 
ploi — și care plătesc sume im
portante drept chirii întreprinde
rii de exploatare șl administrare a 
bazelor sportive — s-a trecut ur
gent la reamenajarea terenului 
pentru a deveni practicabil. Acest 
lucru s-a datorat, în mare măsură, 
și recentei intervenții a F.R.F. Nu 
înțelegem însă de ce era nevoie 
de „plîngerl" și, mai apoi, de lfl-» 
tervenții din partea forului de 
specialitate, pentru ca întreprinde
rea respectivă să-și îngrijească așa 
cum trebuie terenurile.

• OPERTAIV, DAR SUPERFI
CIAL. Ne-am bucurat în momentul 
cînd am aflat că — operativ —

Consiliul Municipal pentru Educa
ție I izică și aport București și-a 
trecut în planul de lucru discutarea. 
activității pepinierelor fotbalului din 
Capitală, și ca urmare a notei „RE
COMANDAȚI 80, REȚINUȚI NICI 
UNUL !“, apărută în ziarul „Spor
tul" din 9 mai. Antrenorii centre
lor bucureștene au fost invitați la 
sala Dalles. Acolo, însă, surpriză... 
Ședința a durat exact trei mi
nute (!) și a avut loc într-unui 
din colțurile expoziției de artă 
plastică din hol I Celor prezenți 
li s-a recomandat să facă tot po
sibilul pentru îmbunătățirea efi
cienței muncii lor la nivelul co
piilor și juniorilor. Apoi au fost 
invitați în sală pentru a asculta 
cum s-au pregătit... înotătorii ! 7

„Nu contest nimic din ce s-a 
scris. SolpțiQ ? Trebuie muncit mai 
mult, trebuie să existe o mai mare 
atenție pe întreaga filieră a selec
ției, de la primirea in centru a co
piilor, pînă la alcătuirea echipei na
ționale de juniori" — afirma cu
noscutul nostru tehnician, Traian 
foncscu, cu o zi înaintea ședinței 
de... Juțju din colțul sălii de ex
poziție de la Dalles. Atitudine cu 
adevărat SERIOASA. De la care 
se poate porni în realizarea unui 
salt al activității centrelor de co
pii și juniori din Capitală. Și nu 
numai din Capitală ! (L. D.).



VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ [
A TOVARĂȘULUI KIM IR SEN i

I ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
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SPORTIVI ROMANI

POLONEZUL SZURKOWSKI
ÎNVINGĂTOR

IN „CURSA PĂCII"

Intre timp, piața a devenit o 
vastă scenă. Sțudenți ui Institutu
lui de Educație Fizică și Sport 
creează un sugestiv tablou viu, 
inălțind. sub ocrul senin al acestei 
dimineți de mai, o piramidă, în 
virful căreia, două tinere, în cos
tume populare românești și co
reene, mină in mină, flutură dra
pelele celor două țări, simbol al 
prieteniei dintre partidele, statele 
și popoarele noastre.

Tineri artiști, băieți și fete, dau 
expresie, prin intermediul dansuri
lor populare românești, acestor 
m-mente sărbătorești.

Ca un fierbinte omagiu adus 
celor doi conducători de partid și 
dc stat, corurile reunite ale an
samblurilor Armatei și Rapsodiei 
Române interpretează fragmente 
din cîntecele „Poporul — Ceaușescu 
—România" și „Cintec despre ma
reșalul Kim Ir Sen".

De-o parte și de alta a pieței, 
care 
tr-o 
lori, 
eșarfe roșii, grațioase mișcări 
mi".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
K'm Ir Sen răspund cu căldură 
a-lamațiilor 
prietenești 
taleL

După ce 
seleff, care 
an'matie. ; 
Ioana de 1 
intrarea în Piața Victoriei, de 
P'on’er milițian, care îi salută 
cei doi conducători de partid 

Micuții trompetiști dau 
pentru onor.
drapelului României și a 
Organizației municipale

înflorește o uriașă floare conturată 
de trupurile a zeci de pionieri, 
purtind eșarfe aurii. In mijlocul 
ei, doi 
pelelț 
R.P.D.

Cei 
și de 
Ceaușescu și Kim Săng 
resc, in continuare, o 
demonstrație coregrafică 
tivă executată de elevi 
de sțudenți și studente.

Tineri și tinere. In porturi pio- 
o impresionantă 
prin melodie și 
și bogăția

tineri sportivi înalță dra- 
de stat ale României și 
Coreene.
doi conducători de partid 

stat, tovarășele Elena 
E urmă- 
atractivă 
și spor- 
și eleve,

I
I
I
I

se înfățișează privirilor 
adevărată revărsare de 
sute de eleve execută,

în- 
cu- 
cu 

rit-

mulțimii, saluturilor 
ale locuitorilor Capi-

parcurge șoseaua Kis- 
cunoaște aceeași mare 

același entuziasm, 
mașini este oprită,

co- 
la 

tin 
pe 
și

de stat, 
semnalul

In fata 
steagului 
a pionierilor, pioniera comandant 
Andreea Parmac prezintă raportul. 

Nicolae Ceaușescu și 
Sen, tovarășelor Elena 

E le sînt 
cravate și 
doi 
de

Tovarășilor 
K’m Ir .
C?aușescu și Kim Săng 
oferite, drept amintire, 
insigne pionierești. Cei 
ducători de partid și 
împreună cu tovarășele 
Ceausescu și Kim Săng E, 
membrii delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, cu con
ducători dc partid și dc stat ai 
tării noastre, străbat pe jos piața, 
în uratele entuziaste ale mulțimii.

”ionierii oferă, în cinstea oaspe
ți-or, un program plin de prospe
țime, îndeminarc și gingășie. O 
fanfară execută un marș pionieresc. 
Sînt prezentate, de asemenea, va- 
F’ale activități practice, ce se deș
ir oară in școli, ateliere, case ale 
pionierilor. Ansamblul „Româna- 
sul“ interpretează un reușit mo
ment folcloric.

In acest timp, in centrul pieței

con
stat. 

Elena 
cu

nierești, încing 
horă, ilustrînd 
dans frumusețea 
noastre populare.

Cei doi conducători de 
și de stat, tovarășele 
Ceaușescu și Kim Săng E se prind 
în aceăstă mare horă — o ade
vărată horă a prieteniei și frăției 
romăno-coreene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E, se în
dreaptă apoi spre reședința inalți- 
lor oaspeți, însoțiți de 
tuziasm al miilor de 
dc aclamații și urale.

artei

partid 
Elena

același en- 
bueureșteni,

Ceaușescu,Tovarășul Nicolae 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu s-au reîn- 
tîlnit, joi scara, cu tovarășul Kim 
Ir Sen. secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Republicii 
Populare Democrate Coreene, și 
tovarășa Kim Săng E, cu prilejul 
vizitei protocolare pe care !e-au 
făcut-o inalții oaspeți.

Inlilnirca s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate, 
stimă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceaușescu au oferit 
joi un dineu oficial in onoarea 
tovarășului Kim Ir Sen. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Corcea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și a tovarășei 
Kim Săng E.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o ambianță de caldă priete
nie, tovărășească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen 
au rostit toasturi.

Urmărite cu viu interes și 
subliniate cu aplauze de cei pre- 
zenți la dineu, toasturile au fost 
marcate, în mod solemn, după în
cheierea lor, de intonarea Imnu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Democrate Coreene 
de Stat al Republicii 
România.

și Imnului
Socialiste
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mult ca oricînd — tineri remarcați 
în ultimii ani in centrele nou în
ființate. Aruncîndu-i în focul unei 
competiții de anvergură, vrem să 
le dăm posibilitatea de a cîștiga 
mai multă experiență 
nală. atit de necesară 
unor ti vă a unui boxer 
să obțină consacrarea, 
timul rind ne gîndim 
acești tineri s-ar putea

chiar și pentru 
olimpic de la

dreptățit 
proximul 
Montreal.

— Din 
acum, in

candidați 
turneu

iriternațio- 
în cariera 
care vrea 

Nu în ul- 
că dintre 
ridica în-

de bază ai echipei naționale rămîn 
acasă, urmind separat, dar riguros, 
programul de pregătire olimpică. 
In această situație se află Alee 
Năstac, Calistrat Cuțov. Gabriel 
Pometcu, Ion Alexe, Costică Dafi- 
noiu.

— Ce perspective întrevedeți e- 
chipei noastre la Katowice ?

— De la cei tineri — mă gîndesc 
la Mircea Simon. Constantin Vă- 
ran, Nicolae Chipirog, chiar Gheor- 
ghe Ciochină, Alexandru Tirboi 

se afirme în 
Se știe că

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

formația i 
linii mari, 

nume consacrate.
— Tocmai pentru 

dăm prioritate, la 
europene, unor tineri 
la aceste întreceri.

conturată pînă 
, lipsesc cîteva

că dorim fiă 
campionatele 

sau debutanți 
unii membri

MECI INTERNAȚIONAL
DE HANDBAL

într-o partidă internațională de 
handbal masculin disputată ieri In 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, e- 
chipa locală CAROM a terminat 
la egalitate cu selecționata R.S.S. 

^Ucrainene : 21—21 (9—15). A fost 
un joc dinamic, cu o evoluție pal
pitantă a scorului și cu multe ra
tări ale gazdelor. Principalii rea
lizatori : Berbecaru (5), Blaj și 

'•AfSene (cile 4) pentru gazde și 
Pohanov (5), Soldatov și Ivanov 
(cite 4) pentru oaspeți. Au asistat 
3 000 de spectatori ; bun arbitra- 

1 jul cuplului buzoian E. Traian și 
I. Dumitrescu.

Gh. GRUNZU, coresp.

— așteptăm să 
ringul european, 
adesea un debut poate coincide 
și cu un succes ; e suficient să ne 
amintim de fericitul debut al 
Simion Cuțov la Belgrad, 
ani in urmă. Din partea 
lui Constantin Gruiescu, 
Zilberman, Paul Dobrescu 
cea Tone, așteptăm să-și confirme 
valoarea internațională, făcindu-și 
loc cit mai sus în lupta pentru 
medaliile continentale. Avem de
plină încredere în posibilitățile tu
turor reprezentanților noștri.

lui 
cu doi 
lui și a 

Victor 
și Mir-

PE SCURT • PE
ATLETISM * La Eugene (Oreqon), în 

concurs profesionist, australianul Chris 
Fischer a cîștiqat proba de o mila cu 
timpul de 3:57,3, întrecîndu-l pe record
manul kenyan Ben Jipcho (3:57,6). Alte 
rezultate : masculin : 100 yarzi; Warren 
Edmonson — 9,2 ; lungime: Henry Hines 
— 7,95 m; doua mile: Ben Jipcho — 
8:43,6; 440 yarzi: Edmonson — 45,8; fe
minin : 100 yarzi: Wyomia Tyus — 10,3.

CĂLĂRIE • Concursul de la Wiesbaden 
s-a încheiat cu disputarea unei probe de 
obstacole, în care victoria a revenit vice- 
campionului mondial, irlandezul Eddi 
Macken. L-au urmat austriacul Hugo Si
mon și vest-germanul Fritz Ligges.

CICLISM • Etapa a 6-a a Turului ci
clist al Italiei, Bari—Villari (213 km) a

I
I
I

I
I

BASCHETBALISTELE LA BRA
TISLAVA. — în turneul de bas
chet de la Bratislava, campioana 
României, echipa I.E.F.S. Bucu
rești, a obținut două victorii : 68— 
63 (37—33) cu selecționata dc ju
nioare a Cehoslovaciei și 80—74 
(după prelungiri) cu Vojvodina 
Novi Sad. Alte rezultate : M.T.K. 
Budapesta — Slavia Bratislava 
73—59 ; V.S.J. Praga — Universi
tatea Humboldt Berlin 84—60 ; Slo
van Bratislava — Vojvodina Novi 
Sad 99—63 ; M.T.K. Budapesta — 
Slavia Praga 81—78.

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DE LA PLOVDIV. După trei run
de, în turneul de la Plovdiv con
duc neînvinse Eleonora Gogîiea 
(România) și Tatiana Lemacîko 
(Bulgaria) — cu cîtc 3 p. în run
da a treia, Eleonora Gogilea a 
învins-o pe șahista bulgară Pe
trova.

ATLEȚI VICTORIOȘI IN R. F. 
GERMANIA. în concursul desfă
șurat la Rehlingen : Paul Copu a 
cîștigat proba de 1 500 m în 3:48,0, 
iar Rafira Fița s-a clasat prima pe 
800 m cu 2:07.7.

BOXERI IN CEHOSLOVACIA. 
Pugiliștii de la Dinamo Brașov au 
participat la un turneu în orașul 
Usti Nad Labem. Pe echipe, elevii

antrenorului Mihai Cerchez s-au 
clasat pe locul 2, după Ruda 
Hvezda, cu următoarele perfor
manțe : Damian Cimpoeșu (mij
locie mică) și Ion Peter (semigrea) 
— locul 1 ; Dumitru Negru (mus
că), Achim Taras (ușoară) și Nico
lae Nicolaev (mijlocie) — locul 2. 
Pe locul 3, la categoriile respecti
ve, s-au clasat loan Donose (cocoș). 
Dumitru Codreanu (muscă) și An
gliei Iancu (grea).

CAIACIȘTI LA „REGATA 
GÂND". Sîmbătă și duminică, 
în Belgia, se va desfășura tradițio
nalul concurs Internațional de 
iac-canoe „Regata Gând". La 
ceasta competiție va participa 
un lot de sportivi români, 
cut deplasarea caiacistele 
Cosma, Maria Nichiforov, 
Ivanov și caiaciștii Vasile 
Mihai Zafiu, Vasile Simiocenco, 
Nicușor Eșanu și Ion Dragulschi, 
însoțiți de antrenoarea Maria Na- 
vasart.

ca- 
a- 
și 

fă-Ău
Maria 
Maria 
Di ba,

VARȘOVIA 22 (Agerpres). — Cea 
de-a 28-a ediție a competiției ciclis
te „Cursa Păcii", desfășurată în 13 
etape, pe un traseu în lungime de 
1930 km, s-a încheiat la Varșovia 
cu victoria rutierului polonez 
Ryszard Szurkowski, care reușește 
performanța de a-și înscrie pentru 
a 4-a oară numele în palmaresul 
acestei tradiționale întreceri spor
tive. In clasamentul final Szur- 
kowski a fost urmat de Hartnick 
(R.D.G.) Ia 46”, 
— la 1'64'.

Dintre cicliștii 
s-a clasat Ion 
cui 24 la 10’50”.

Pe echipe locul întîi a 
selecționata U.R.S.S., ur- 
R. D. Germană, Ceho- 
și Polonia. Formația 
s-a clasat pe locul 10. 

etapă, Lodz — Varșovia, 
a revenit la sprint spor-

Pikkus (U.R.S.S.)

români,
Cojocarii

primul 
pe lo—

fost o-
cupat de 
mată de 
slovacia 
Rom^ei

Ultima
(176 km), 
tivului sovietic Vaier! Lihaciov, cu 
timpul de 3 h 48’48”. In același timp 
au sosit I. Cojocaru, V. Hoța, E. 
Dulgheru, N. Gavrilă și V. Pascale.

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
DE UNIS [It IA HAMBURG

Cea de a 69-a ediție a campio
natelor internaționale de tenis de 
la Hamburg a ajuns in faza opti
milor de finală. La simplu băr
bați, Ilie Năstase și-a făcut ușor 
drum spre sferturi, 
americanul — 
7—5,
— Spear 6—1, 6—2 ; Bertolucci — 
Elschenbroich 6—1, 4—6, 6—0 ; 
Fibak — Pecci 6—3, 6—1 ; Parun
— Meiler 6—3, 6—4 : Taylor — So
lomon 7—5, 7—6, Vilas — Gisbert 
2—6, 6—3, 6—3 ; Orantes — Cor
nejo 7—6, 6—1. In sferturi, Năs
tase îl va întilni 
Taylor. Virginia 
răsit competiția, 
net, cu 6—1, 6—1, 
nătoarea titlului i 
nate, Helga 
Germania).

Surpriză a 
Hamburg a 
Jimmy Connors, care a .declarat că 
va juca în dublu cu Ilie Năstase, 
săptămina viitoare, la Roma, unde 
nu va apărea însă in proba de 
simplu.

Voleibalistele noastre sînt
vo-

virtuale cîștigătoare

învingînd pe 
Brian Gottfried cu 

6—1 ; alte rezultate : Kodes

englezul 
a pă- 

întrecută

pe 
Ruzici 
fiind

, de către deți- 
acestor campio- 

Masthoff (R. F.

produs apariția la 
celebrului jucător

Excluderea Rhodesiei
din mișcarea olimpică

LAUSANNE, 22 (Agerpres). — 
La Lausanne au continuat lucră
rile celei de-a 76-a sesiuni a Co
mitetului internațional olimpic. 
Participanții au adoptat în una
nimitate raportul prezentat de Co
mitetul de organizare a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Montreal, 
exprimindu-și deplina încredere in 
organiz.atorii canadieni, 
orașului Montreal. . 
declarat că se vor 
eforturile pentru ca 
anul 1976 să se 
bune condiții.

In ședința de joi, 
ternațional olimpic a decis exclu
derea Comitetului olimpic din Rho
desia, ea urmare a raportului co
misiei de anchetă privind segre
gația rasială în această țară.

A fost ales ca vicepreședinte al 
C.I.O., Silvio de Magalhaas Pa- 
dilha (Brazilia), in locul olande
zului Van Karnebeek, al cărui 
mandat a expirat, iar Maurice 
Herzog (Franța) a fost numit în 
funcția de șef al protocolului 
C.I.O.

Primarul
J. Drapeau, a 

depune toate 
Olimpiada 
desfășoare

din 
în

Comitetul in-

Campionatele balcanice de 
lei, care se desfășoară la Atena, 
se apropie de sfîrșit. aducînd din 
nou în prim plan disputa pentru 
titluri între echipele masculine și 
feminine ale României și Bulga
riei. După ce în ziua a treia e- 
chipa masculină a țării noastre a 
învins cu 3—1 (5.9, — 8.9) pe cea a 
Greciei, trecind pe primul loc in 
clasament, aseară voleibaliștii ro
mâni au primit replica celor iugo
slavi (ale căror progrese din ul
tima vreme stirnesc admirația). 
Evoluind insă bine, reprezentati
va noastră și-a adjudecat victoria

cu
A.
următorii
Schreiber, Chiș, Tutovan, Pop, Du- 
duciuc (Păușescu. Preda, Arbuzov), 

miercuri :
(m) 3—0

Grecia (f) 
— Albania

3—(—14. 11, 6. 13). Antrenorii 
Drăgan și FI. Balaiș au folosit 

jucători : Dumănoiu,

Alte rezultate de 
Iugoslavia — Albania 
(3,5.12). Bulgaria — 
3—0 (2,1,2), Iugoslavia
(f) 3—1 (—10. 6. 3, 4). Aseară, in pen
ultima zi, formația feminină 
României a susținut derbyul eu 
Bulgaria. Scor : 3—1 (10, 8, ■—13, 
14) pentru voleibalistele noastre, 
care se pot consider;» ciștigătoare 
ale competiției.

a

McKenzie, Jordon, Clarke și Eddie Gray 
(atacanți).SURPRIZA DE LA ENSCHEDE

Meciul retur din finala Cupei U.E.F.A., 
de la Enschede, s-a încheiat cu o mare 
surpriză. Cine s-ar fi oțteptat ca, după 
scorul egal (0—0), realizat de Twente în 
deplasare, acesteia să-i scape victoria 
pe teren propriu ? Și totuși, împotriva 
tuturor calculelor meciul Țwente — Bo
russia Monchengladbach s-a încheiat cu 
victoria la scor o echipei vest-germane : 
5—1 I Derutate de începutul furtunos al 
Borussiei, gazdele au fost conduse . in 
min. 9 cu 2—0. Forma excelentă o lui 
Heynckes a făcut ca, la un moment dat, 
scorul să devină 4—0 și în final 5—1 oen- 
tru formația care va cițtiqa ți campio
natul vest-german în acest an. Au mar
cat : Simonssen (min. 2 și 86, ultimul 
din 11 m), Heynckes (min. 9, 51 ți 60), 
respectiv Drost (min. 76). Arbitrul aus
triac Schiller o condus echipele :

BORUSSIA MONCHENGLADBACH : 
Kieff — Vogts, Schaffer, Wittkamp, Klick- 
hammer, Bonhof, Wimmer, Danner, Si
monssen, Jensen, Heynckes.

TWENTE ENSCHEDE :
Jerssel, Overweg. Drost, Oranen, 
Van der Val, Pahlplatz, Bos, 
Zurdema.

După ce Dinamo Kiev (Cupa 
ți Borussia Monchengladbach 
U.E.F.A.)

MtINE, MECI HOTĂRiTOR 
PE „WEMBLEY"

Gross — Van 
Thjissen, 
Jeuring,

Cupelor) 
(Cupa 

ou cucerit trofeele respective, 
la 28 mai urmează ultima finală a com
petițiilor europene rezervate 
club : la Paris se intilnesc 
chen ți Leeds United.

Antrenorul echipei Leeds 
my Armfield, a comunicat 
finală : Stewart, Harvey, Letheron (por
tari) ; Reoney, Cherry. Frank Gray, Hamp 
ton, Modeley. Hunter, Bremner. Giles, 
Yoroth (fundați ți mijlocași); Lorimer,

Miercuri seara pe ,.Wembley", în ca
drul campionatului interbritanic, Anqlia 
a terminat ia egalitate (2—2) cu Țara 
Galilor. Astfel, englezii au realizat cea 
de a doua egalitate in această competi
ție. In partida de la Londra, qazdele au 
jucat foarte bine, reușind să conducă cu' 
1—0 prin golul lui David Johnson marcat 
în min. 10. După pauză. golezii au 
avut o puternică revenire, mareînd do 
două ori prin Toshack (min. 55) ți Grif
fiths (min. 67). Apoi, același Johnson ega
lează în min. 73.

Simbâtă, Io Londra, ore loc ultimul 
meci (hotărîtor) pentru confiquroțio cla
samentului. Anglia intîlnește Scoția. Inte
resul pentru acest meci este enorm. De 
mai multe zile, toate cele 100 000 do 
bilete au fost vindute. La Belfast : 
Irlanda de Nord — Țara Goliior. lată 
clasamentul înaintea
1. Scoția
2. Țara Galilor
3. Anglia
4. Irlanda do Nord

ultimelor
2
2
2
2

jocuri :
1105-23 
0 2 0 4-4 2 
0 2 0 2-2 / 
0 110-31

ELVEȚIA LA PRIMA VICTORIE
echipelor de 
Bayern Mun-

United, Jim- 
lotul pentru

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
fost ciștigată de belgianul Roger de 
Vlaeminck în 6h 24'48*’. |n clasamentul 
general conduce spaniolul Francisco 
Galdos.

NATAȚIE • A luat sfîrșit concursul de 
la Santa Clara, criteriu de selecție al 
înotătorilor americani în vederea campio
natelor mondiale, programate în luna 
iulie la Caii (Columbia). Robin Back- 
haus s-a clasat pe primul loc în cursa 
de 200 m fluture, cu 2:06,0, iar Tim 
Shaw a tei minat învingător pe 1500 m 
liber, cu 15:49,0. Alte rezultate: mas
culin: 200 m mixt: Bruxe Furniss — 2:11,6; 
feminin : 100 m bras: Mary Mirch —
1:17,8; 200 m mixt: Jill Simmons —
2:24,7.

TENIS • Intre 26 mai și 2 iunie, pe 
terenurile de la ,,Foro Itclico" din Roma, 
se vor desfășura întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei. Orga
nizatorii au desemnat ca principali favo- 
riți, la simplu barbați, pe Borg, Vilas, 
Năstase, Orantes, Solomon, Ramirez, Pa- 
run, Gottfried, Dibbs și Gisbert. Favori
tele concursului feminin sînt Chris Evert, 
Martina Navratilova, Dianne Fromholtz și 
M ina Jausovec.

TIR • La Pekin, sportiva Tun Sian-i 
(R.P. Chineză) a realizat în proba de 
pistol (60 focuri) de la 25 m perfor
manța de 590 puncte. Acest rezultat este 
superior cu 3 puncte actualului record al 
lumii.

In meciul de la Berna, Elveția a obți
nut prima victorie în cadrul campionatu
lui european (gr. 6) : 1—0 cu Irlanda. 
După o repriză egală, în min. 75 Elsner 
marchează singurul gol al meciului. Este 
a doua înfrîngere suferită. în decurs de 
4 zile, de către 
clasamentul :
1. Irlanda
2. U.R.S.S.
3. Turcia
4. Elveția

Au mai rămas 
meciuri : Elveția 
brie) ; Irlanda — 
U.R.S.S. “ ‘
cia

echipa Irlandei. lată

5 2 12 1
3 2 0 1!
4 12 1. 
4 112.

de jucat urmata
- U.R.S.S. (12 « 
Turcia (29 octor 

Elveția (12 noiembrie)
— U.R.S.S. (23 noiembrie).

DE PRETUTINDENI
LA KIEV, in meciul din prelim’ 

olimpice : U.R.S.S. - Iugoslavie ’ 
golurile ou fost marcate de Bugrj 
57 din 11 m ți min. 62). ți Hadiipo 
(mln. 87).

IN PENULTIMA etapă a compionatulu 
R.D. Germane, în derbyu! dintre frunța 
țele F.C. Magdeburg ți F.C. Carl Zeis 
Jena, scorul a fost egol : 1—1. Magde 
burg (virtuală campioană) are 40 puncte 
urmată de Jena cu 36 p.

UJPESTI DOZSA este virtuală cam 
pioană a Ungariei. înaintea ultimei etc 
pe, Ujpest are 44 p (un joc mai puțin) 
fiind urmată de Honvăd cu 41 p.
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