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I
I ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA JI SPORTȘl COLABORARE 

ROMÂNIA
Șl REPUBLICA POPULARĂ DEMOCRAIĂ COREEANĂ

Luni dimineața, la Palatul Consiliului de Stat a avut Ioc solemni
tatea semnării Tratatului de prietenie și colaborare între Republica So
cialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.

Documentul a fost semnat din partea română de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Romăn, președintele 
Republicii Socialiste România, iar din partea R. P. D. Coreene de tova
rășul Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Corcea, președintele Republicii Populare Democrate Coreene.

La solemnitate au participat tovarășa Elena Ceaușescu și tovarășa 
Kim Săng E.

Au luat parte tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, 
Cornel Burtică, Lina Ciobanu, Emil Drăgăncscu, Janos Fazckas, Petre 
I.upu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu, Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai Gerc, Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Vasile Patiîineț, loan Ursu, 
George Macovescu, ministrul afacerilor externe. Dumitru Popa, amba
sadorul României la Phenian, alte persoane oficiale.

Au participat tovarășii Kim Dong Ghiu, O Jin U cu soția, Kim Ciăng 
Sun. Riu Giang Sik, Hă Dam. Ciăng Song Nam, Pak Zung Guk, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București, alte persoane oficiale, care însoțesc 
delegația de partid și guvernamentală a R.P.D. Coreene.

In aplauzele participanților, «lupă semnarea tratatului, conducătorii 
dc partid și de stat ai celor două țări s-au felicitat călduros, s-au 
îmbrățișat prietenește.

Tovarășele Elena Ceaușescu și Kim Săng E se Îmbrățișează, de ase
menea. cu multă căldură.

Tovarășii Nicolae Ceaușțscu și Kim Ir Sen au rostit alocuțiuni.
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LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

ÎN VEDEREA MECIULUI CU SCOTIA
-d
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PLECAREA INALTILOR OASPEȚI -l a
mas bun de la tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Lina Ciobanu, Emil Dră- 
gănescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Z--.Z ~___ ,
Nicolas Giosan, Ion Ioniță, loan 

persoane 
la aero-

I
Delegația de partid și 

mentală a Republicii 
Democrate Coreene, condusă 
tovarășul Kim Ir Sen, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, pre
ședintele Republicii Populare De
mocrate Coreene, și-a încheiat luni 
dimineața vizita oficială pe care a 
făcut-o in Republica Socialistă 
România, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, a guvernului Republicii So
cialiste România, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Solemnitatea plecării înalților 
oaspeți arc loc pc aeroportul Oto- 
peni.

Tovarășul Kim Ir Sen și tova
rășa Kim Săng E sosesc impreună 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Intr-o atmosferă însuflețitoarc 
are loc ceremonia oficială.

tnalții oaspeți își iau, apoi, ră-

guvorna- 
Populare 

de

Iosif Banc,

Ursu, de la celelalte 
oficiale române prezente 
port.

La scara avionului,
Nicolae Ceaușescu și _____ T_
Elena Ceaușescu își iau rămas bun 
de la membrii delegației de partid 
și guvernamentale a R.P.D. Co
reene.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen își string cu căldură 
mîinile, se îmbrățișează.

La rindul lor, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Kim Săng E își string 
mîinile, iși iau un călduros rămas 
bun.

Miile de cetățeni prezenți la 
aeroport aclamă cu însuflețire.

La ora 10,20 aeronava preziden
țială a decolat.

tovarășul 
tovarășa
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Tn drum 
popor la 
lorii au

spre Snagov, un scurt 
Televiziune, unde trico- 
vizionat filmul meciului 
cu Danemarca

Foto : S. BAKCSY

„FESTIVALUL SPORTIV* ‘ DE LA SLÂNIC MOLDOVA

ACȚIUNE - MODEL ÎN SPORTUL DE MASĂ
O manifestare reușită, frumoa

să, cu participanți numeroși și 
entuziaști, o acțiune de mare 
eficiență : „Festivalul sportiv1*, des
fășurat timp de două zile la Slă- 
nic-Moldova. Pe scurt, putem spu
ne că manifestarea găzduită în a- 
ceastă perioadă de stațiunea de
numită „perla Moldovei11 constituie 
un model de ceea ce se poate rea
liza în sportul de masă.

Despre „Festivalul sportiv" se 
știa de multă vreme, încă din iar
nă și, firesc, diferite competiții de 
masă, campionate, întreceri dotate 
cu cupe au avut darul să stimu-

leze și să desemneze pc partici- 
panții la recentul festival. Și ast
fel putem remarca, cu acest prilej, 
că la cea de a treia ediție a festi
valului au. fost prezenți reprezen
tanți a șase județe : Bacău, Boto
șani, Harghita, Neamț, Vaslui, 
Vrancca (în prima ediție — două 
județe ; in secunda — patru ju
dețe).

Nu vom insista asupra rezulta
telor înregistrate la această reu
șită manifestare sportivă, deși, în 
unele cazuri, ele ar merita o evi
dențiere, mai ales în 
care, pc plan local,

performanță. Ne

atenția celor 
se ocupă do

Fazd
inttlnirea ... . 
dintre juniorii echi
pelor Metalul și 
T.M.B. desfășurată 
duminică in parcul 
Herăstrău, In ca
drul ,, Primăverii 
culturale bucurește- 
ne“. Amănunte în 
pagina a II-a.

Foto: I. MIHAICA

activitatea de 
propunem, în schimb, să subliniem 
felul în care această reușita acțiu
ne a fost concepută și organizată 
în acest an. Mai întîi, remarcăm 
faptul că a fost bine ales locul de 
desfășurare (o stațiune frumoasă, 
cu un primar. Viorica Leonte, care 
a sprijinit mult activitatea de or
ganizare). Timp de două zile, după 
o frumoasă festivitate de deschide
re, care a inclus și defilarea par- 
ticipanților, în costume multico
lore, prin splendidul parc al sta
țiunii, in drum spre bazele spor
tive, aproape 500 de sportivi s-au 
întrecut la handbal, volei, popice, 
tenis de cîmp, au făcut demonstra
ții de gimnastică, lupte, haltere, 
judo. Printre aceștia, sportivi de 
la liceele din Focșani, din asociații
le Textila Botoșani. Voința Tg. 
Neamț. Rulmentul Bîrlad, precum 
și reprezentanți ai școlilor sporti-

Modesto FERRARINI

Ieri dimineață lotul reprezenta
tiv de fotbal s-a reunit in vede
rea celor două importante con
fruntări internaționale programa
te in perspectiva foarte apropi
ată : meciul cu Scoția de duminică 
1 iunie, din cadrul preliminariilor 
campionatului european și parti
da cu Danemarca din preliminarii
le turneului olimpic:

în jurul orei 11, la apelul an
trenorului V. Stănescu. au răspuns 
prezent următorii 16 jucători : Ră- 
ducanu și Iorgulescu — portari ; 
Cheran, Sătmăreanu II, G. Sandu, 
Samcș ‘ ‘ - — -
Dinu.
Bălăci 
ceseu, 
cu — _____... ______  _______ _
Kun. așteptat să sosească in cursul 
după amiezii.

Programul primei zile a convo
cării a fost precedat de o intil- 
nire a tricolorilor cu 
C.N.E.F.S. și F.R.F. în

5

și Anghelini — fundași ; 
Dumitru. D. Georgescu și 
— mijlocași ; Crișan. Lu- 

Dobrin, Iordineseu și Mar- 
înaintași. Absent motivat :

reia tov. general-locotencnt Marin 
Dragnea, președintele C 
și tov. Mircea Angelcscu, 
ședințe al F.R.F. 
observații și 
legătură 
examene internaționale și in mod 
deosebit, - . • ■
lotul s-a 
leviziune pentru 
ultimei partide, 
mai. împotriva 
drum, atmosfera 
ziție și optimism 
tă. Discuțiile au 
ginea etapei de campionat din 
ajun și au continuat cu gindul la 
meciul de duminică. D. Georges
cu — cîștigător teoretic al „Che
tei de aur" — regretă că n-a în- 
sefis nici un gol la Craiova, dar

C.N.E.F.S., 
vicepre- 

au făcut unele 
recomandări in le- 

cu cele două apropiate

acela 
deplasat

Apoi, 
de. te- 
filmul 
la 11 

Pe

conducerea 
cadrul"că-

I
ieri, la Petroșani, 

JIUL — POLITEH
NICA IAȘI 0—1 
(0—1) (Citiți in pa
gina □ lll-a croni
ca întâlnirii).

In urma acestui 
rezultat clasamen
tul Diviziei A la 
fotbal se prezintă 
astfel :

cu Scoția, 
la studioul 
a viziona 
susținută 
Danemarcei, 
de bună dispo- 
a fost doininan- 
inceput pe mar-

Mihai IONESCU

(Continuare în pag. 3-3)

1. DINAMO
2. Univeniutea Crviooe
3. A. S. A.
4. Steaua
5. F. C. M. Repto
4. Olimpia
7. F. C. Argei
4. Sportul rtudonțotc
9. F. C. Constonra 

Politehnica Timicooro 
U. T. A.
C. F. R. 
Politehnica toți 
Jiul
Chimia Rimnicu 
Steagul roțu 
„U* Cluj-Napoca
F. C. Galați

10.
11.
12.
13.
14. 
1».
14.
17.
1».

iunie

disputată in 
de fotbal

(Continuare in pag. 2-3)

FEROVIAR IA

între 19 si 22 Capitală,

BASCHET FEMININ
Tradiționalele întreceri sportive feroviare, organizate cub 

egida U.S.I.C.. programează anul acesta In tara noastră Cam
pionatul internațional la baschet feminin. Clubul sportiv Ra
pid ne-a anunțat că la această ediție a competiției vor lua 
parte opt selecționate feroviare împărțite, prin tragere la 
sorti, în două serii: ^ERIA A: Cehoslovacia, U.R.S.S., R.P.D. 
Coreeană, Iugoslavia: SERIA B: Polonia, Ungaria, Bulgaria și 
România. Echipele vor juca Intre ele sistem turneu (19, 90 
șt 21 iunie, de la ora 14,30), Iar în ultima zl (22 iunie, de 
la ora 0,30) cîșlig Itoarele seriilor își vor disputa locurile 1—2. 
cele clasate pe locul secund vor juca pentru locurile 3—4 
ș.a.m.d. Campionatul internațional feroviar se Va desfășura 
în sala Floreasca.

Amintim că ediția precedentă a „feroviarelor" a avut loc 
în anul 1971, în Cehoslovacia. Selecționata țării gazdă a cu
cerit primul loc și a fost urmată tn clasament de Polonia, 
U.R.S.S., România etc. In vederea acestei competiții, de real 
pre.,tlgiu pentru secția de baschet a clubului nostru feroviar, 
echipa Rapid șl-a început pregătirile avind In componență 
întregul lot, din care nu lipsesc Ileana Gagiu (cosgctera cam
pionatului republican), Gabriela Bosco, irrna Vaarlescu, Luiza 
Tal etc.
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30 19 4 2 59-30 42 §
30 13 0 4 44—24 35
30 14 3 11 40-35 35
30 14 4 12 54-40 32
30 14 4 12 47-41 32
30 13 4 11 34-33 32
30 13 4 13 47-39 30
30 1Z 5 13 39-44 29
30 11 1 12 34-39 29
30 12 5 13 24—35 29
30 12 4 14 34-34- 28
M i 10 11 23-29 28
30 13 2 15 39-50 28 K
30 11 9 14 35-32 27 &
30 9 9 12 30-48 27
30 10 4 14 36-28 26 0
30 9 8 13 24-36 26
30 10 5 15 24-50 25
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TURNEUL FEMININ DE ȘAH DE LA TIMIȘOARA

LUPTA DIRZĂ 
ÎN PRIMA RUNDĂ

V

La Timișoara a început, ieri, 
turneul internațional feminin de 
șah organizat de clubul local Me
dicina în colaborare cu Comisia 
de șah a C.J.E.F.S. Timiș.

înaintea tragerii la sorți, parti
cipantele au vizitat Clubul cen
tral de șah al orașului, o remar
cabilă realizare a edililor timișo
reni. La ora 11, în sala de festi
vități a Institutului de medicină, 
care va găzdui întrecerea, a avut 
loc ședința tehnică. Jucătoarele au 
fost salutate de prof. dr. docent 
Pius Brînzeu, rectorul Institutului, 
care le-a mulțumit concurentelor 
de peste hotare, in frunte cu cam
pioana mondială Nona Gaprindaș- 
vili, pentru faptul că au răspuns 
invitației ce le-a fost adresată.

A urmat tragerea la sorți. Nu
merele care stabileau ordinea de 
pe tabel se aflau în frumoase po
șete oferite în dar participante
lor. Simbolic, parcă, deținătoarea 
titlului suprem a scos numărul 1! 
Iată rezultatul tragerii la sorți :

1. Nona Gaprindașvili (U.R.S.S.), 
2. Ursula Wasnctsfcy (R.F.G.), 3.

Ligia 
tiana 
Dana 
lava 
zana 
reta

Jicman (România), 4. Ta- 
Vujanovici (Iugoslavia), 5. 
Nuțu (România), 6. Boris- 

Borisova (Bulgaria), 7. Su" 
Makai (România), 8. Margak 
Teodoreseu

Brigitte 
Rădica 
Gertrude 
12. Marghila 
vacia), 13.
(România), 
(Polonia).

După tragerea 
Ioc un coctail.

După-amiază 
prima rundă.

Turneul a început sub semnul 
unei lupte foarte dîrze. In prrț 
mele patru ore de joc se inch® 
iase o singură întilnire : Makai 
a remizat cu Teodoreseu. Partidefe 
decise s-au hotărît cu puțin timp 
înaintea controlului. GapnndașviU 
a ciștigat la Kasprzyk, Banmstar» 
la Vujanovici și Borisova la Hoff? 
mann. Celelalte s-au întrerupt. A# 
tizi se joacă ruda a doua.

I.

9.
10. 
11.

(Români»), 
(Cehoslo- 
Mureșan 

Kasprzyk

(România).
Hoffmann (R.D.G.). 
Reicher (România).

Baumstark 
Polanova 

Margareta 
Irene11

la sorți a avut 

s-a desfășurat



COLȚURI SPORTIVE „CUPA STEAUA“

ALE „PRIMĂVERII
LA CAIAC-CANOE

CULTURALE BUCUREȘTENE
Mii și mii de bucureșteni s-au 

perindat duminică în parcul Herăs
trău, unde „Primăvara culturală 
bucureșteană" le-a oferit variate 
prilejuri de a-și petrece timpul 
liber în mod plăcut și util. Dintre 
manifestările programate pe întreg 
parcursul zilei nu au lipsit, firește, 
cele sportive. Numeroși iubitori ai 
boxului au asistat la gala organi
zată de comisia municipală la Tea
trul de vară, unde cele 9 întilniri, 
susținute de boxeri de la Steaua, 
Metalul, Semănătoarea, Olimpia- 
Constructorul, C. S. Școlar și 
I.E.F.S., au ținut permanent trează 
atenția publicului, stîrnind deseori 
aplauze la scenă deschisă. îndeo
sebi meciurile Z. Simion (Metalul) 
— Th. Minciună (Olimpia-Con-

structorul), FI. Livădaru (Steaua) 
— M. reia (Metalul), M. Tănase 
(Semănătoarea) — D. Stoiciuc (O- 
limpia-Constructorul), I. Gavrilă 
(Steaua) — V. Mălinaș (Metalul). 
De asemenea, s-au bucurat de in
teresul publicului demonstrația de 
ambarcațiuni de pe lac, meciul de 
volei susținut pe distanța a cinci 
seturi de campioana de juniori a 
municipiului, Șc. sp. 2, și o selec
ționată a clubului Progresul, par
tida de fotbal juniori T.M.B. — 
Metalul, precum și concursul popu
lar de tir. Totodată, amatorii de 
mișcare au avut ocazia să se des
tindă făcînd sport pe bazele par
cului, supraaglomerate pînă seara 
tirziu...

ti FESTIVALUL SPORTIV" DE LA SLĂNIC MOLDOVA
(Urmare din pag. I)

ve din Odorheiul Secuiesc, Boto
șani ș.a .

Cine erau, de fapt, acești spor
tivi ? Iată numai două exemple : 
echipa de volei a Fabricii de ele
mente pneumatice și automatizare 
(F.E.R.A.) — Bîrlad a fost formată 
din trei muncitori, un elev, doi 
profesori și un medic stomatolog ; 
printre cei care au demonstrat con
vingător frumusețea sportului, mai 
precis a gimnasticii, s-au aflat 
„urmașele Nadiei Comaneci" — 
fete de 6 sau 7 ani — speranțe 
ale gimnasticii noastre, de la cen
trul olimpic din municipiul Gh.

începind de azi,

Gheorghiu-Dej. Evoluția lor — mai 
este nevoie s-o spunem ? — a fost 
îndelung aplaudată. Nu vrem să 
omitem, de asemenea, întrecerile 
de șah, popice și tenis de masă, 
organizate pentru cei aflați în 
stațiune, la odihnă și tratament.

„Festivalul sportiv" de la Slănic- 
Moldova a fost, din toate punctele 
de vedere, o reușită a sportului de 
masă (incă o dovadă elocventă : 
l-au urmărit, zilnic, mii de per
soane din stațiune), un veritabil 
succes. Și tocmai de aceea aseme
nea manifestări — care duc, în 
ultimă instanță, și la... odihna 
activă a celor aflați în stațiunile 
balneare — ar trebui să se extin
dă. Felicitări, deci, celor care le-au 
conceput și organizat, cu sprijinul 
și sub 
județean 
C.J.E.F.S.

Comitetului 
al P.C.R. :

„CUPA IREMOAS"
LA BOX

Ii-a ediție. „Cupa 
box programează

Aflată la a 
IREMOAS" la 
gale interesante azi și joi, de la 
orele 16 (finala sîmbătă), în care 
se vor întrece pugiliști juniori 
bucureșteni de la Steaua, Energia, 
Viitorul, Olimpia - Constructorul, 
Metalul, Autobuzul, Semănătoarea, 
I.E.F.S. și IREMOAS. Galele au 
loc in sala de sport a IREMOAS.

îndrumarea 
Bacău 

și ceilalți factori cu a- 
tribuții în domeniul sportului din 
Bacău, Slănic-Moldova, Tg. Ocna 
și municipiul Gh. Gheorghiu-Dej.

Sîmbătă dimineața s-au încheiat 
la Snagov întrecerile concursului 
de caiac-canoe organizat de clu
bul Steaua, în care s-au desfă
șurat, paralel, două competiții : re
gata internațională, în care sporti
vii militari au primit replica ca- 
iaciștilor și canoiștilor de la 
T.S.K.A. Sofia, și „Cupa Steaua", 
concurs intern onorat de prezen
ța majorității componenților lotu
lui olmpic. Valoarea modestă a 
oaspeților bulgari a mutat cota de 
interes spre întrecerea internă. 
Remarcăm pofta 
canoiștilor, 
Patzaichin, 
nielov — Gheorghe 
pat Varabiev dovedind o excelentă 
pregătire pentru debutul de se
zon. Și, tot la canoe, o revelație 
— Toma Simionov (fratele campio
nului mondial). Iată citeva rezul
tate din probele de viteză și fond : 
K 1 — 500 m : Borbandi (Steaua) 
1:53,2, Ivanov (lot) 1:54,1, Pavel 
(lot) 1:54,1, C 1 — 500 m : Patzai
chin (lot) 2:02,6, L. Varabiev (lot) 
2:03,9, T. Simionov (Steaua) 2:04,6, 
K 2 — 500 m : Steaua (Malihin- 
Serghei) 1:37,9, Dinamo (Foldi- 
Foldi) 1:38,2, Dinamo (Simionenco- 
Chirilă) 1:38,5 ; ~
Steaua _
Dinamo (Ceatlaș-Cuhutenco) 1:50,4, 
Marcov-Cozlov (lot) 1:50,5 ; ștafeta 
4 X 500 m : Steaua (Borbandi-Po- 
cora-Irimia-Vartolomeu) 7:37,5. Ma- 
carencu - Sciotnic - Coșniță - Pavel 
(Steaua + lot) 7:40,0 ; K 4 — 500 m 
F : Steaua (Girlacu-Cornecnco- 
D. Buri-Nichitov) 1:43,5 ; FOND : 
CI — 10 000 m: L. Varabiev (lot) 
49:24,0, Parmac (Steaua) 49:28,0. 
C 2 — 10 000 m : Steaua (Trandaf- 
Marcov) 44:45,7, K 2 — 10 000 m : 
Steaua (Serghei-Malihin) 
Simionenco-Chirilă (Iot) 
Terente-Varabiev (lot)
K 4 — 10 000 m : Cosniță-Sciotnic- 
Pavel-Macarencu (lot + Steaua)
37:08. (VI. M.).

internă, 
de concurs a 
special, Ivanîn

cuplul Gheorghe Da-
Simionov și Li-

C 2 — 500 m :
(Negrea-Sevastian) 1:49,5,

42:07,0, 
42:09,0, 
42:19,0.

Milne, 28 mai 1973. la orele 
11, vor începe la Centrul de 
medicină sportivă, bd. Muncii 
37—39, lucrările celei de-a V-a 
sesiuni științifice a C.M.S. cu 
tema ,.Aspecte medlco-biolo- 
gicc ale pregătirii olimpice" 
Participă medici, antrenori, 
profesori de educație fizică, 
tehnicieni.

ÎN PRIM PLANUL ÎNTRECERILOR

EC

republican, 
citeva din

• „CRITERIU 
TIVE“ — IN F 
fășurat recent I 
tiției „Criteriul 
zervatâ unități]

Ștefan Lăzărescu in timpul sări
turii de 7,95 m

de si 
anun(a 
Că rej

■ GENGHfn-ÎNACHt
Titlul de campioană balcanică pe 

care l-a cucerit la sfirșitul săptăminii 
trecute reprezentativa feminină de vo
lei a României, confirmă rezultatele 
din ce in ce mai bune realizate de 
voleibalistele noastre în ultimii ani. 
între Jucătoarele care s-au remarcat 
cu prilejul campionatului balcanic de 
la Atena, se află și trăgătoarea prin
cipală Maria Cenglict-Enaclie.

S-a născut la 26 aprilie 1950 și a debutat în activitatea voleiballstică 
la Școala sportivă din Toplița, unde a avut ca antrenor pe prof. 
I. Moldovan, Promovînd examenul de admitere la I.E.F.S., ea a de
venit componentă de vază a acestei echipe. Din 1969, de la virata de 
19 ani, face parte din reprezentativa țării, cu care a participat la două 
ediții ale campionatelor mondiale, la o ediție a C.E. șl la 5 ediții ale 
campionatului balcanic. După absolvirea I E.F.S., Maria Cengher-Enache 
s-a transferat la clubul Farul Constanța, echipă cu care anul acesta 
s-a clasat pe locul 4 in campionatul Diviziei A. Are 1,78 m, este 
profesoară de educație fizică și s-a căsătorit cu voleibalistul Enache, 
de la același club. Se remarcă prin seriozitate in pregătire, prin hăr
nicie și sobrietate, motiv pentru care rămîr.e una dintre sportivele 
de bază ale echipei pentru C.E din toamnă, cînd se așteaptă din 
partea el un randament și mai bun, la nivelul posibilităților sale și 
al exigențelor competiției continentale.

ERWIN SEBESTYEN
(atletism)

După ce a realizat 13,7 s, în proba de 
0 m garduri, cu prilejul „Cupei 

României4*, la o săptămînă, la Poiana 
Brașov, hurd Ierul Erwin Sebestyen a 
obținut două performanțe și mai bune: 
13,5 s în serii (record republican ega
lat) și 33,6 s in finala cursei. Este vor
ba, precum se vede, de trei performanțe 
excelente realizate nu în cele mal bune 
condiții. Prima a fost înregistrată pe o 
pistă grea, din zgură, celelalte pe o 
pistă bună, ce e drept, dar pe ploaie, 
ceea ce, evident, s-a repercutat asupra 
evoluției sportivului.

Tg. Mureș la 13 ianuarie 1950. A începutSebestyen s-a născut la
să practice atletismul în orașul natal, în anul 1968 sub îndrumarea 
profesorului Ionel Ciotea, el însuși fost atlet de performanță. Chiar 
în anul debutului competițional, într-o probă pretențioasă cum este 
alergarea peste garduri, Erwin Sebestyen a obținut un timp promițător 
(15,5 s). De atunci rezultatele sale au marcat o creștere continuă, fiind 
de la un an la altul tot mai bune: 14,6 — 1969, 14,3 — 1970, 14,o — 1971, 
13,9 — 1972, 13,7 (record egalat) — 1973, 13,5 (nou record) — 1974, 13,5 
(dar sezonul este abia la început) — 1975.

Erwin Sebestyen este absolvent al Facultății de psihologie. Face 
parte din clubul Steaua, avindu-1 ca antrenor pe loan Soter. Obiectivul 
său este participarea cu succes la J.O. din 1976.

5—1 pentru 
pe Wembley 
Scoția, decisiv 
campionatul 

firește, s 
proporții 
sporit n 
antreno 

DRAGUt
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și, îndeosebi.
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— Atunci a 

in campionatu 
că de astă d 
decis intr-o n 
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faptul că eelil 
nut trei meci» 
au fost cei trei 
Rioch și Dai 
putut indeplin 
cinile lor de 
secință, Angli 
adversarii dirl 
jucătorii din I

ÎNSEMNĂRI DE LA CONCURSUL ATLETIC 
DIN POIANA BRASOV*

loturile olimpic și 
acest context iată 
semnările noastre pe marginea 
cestei competiții de prestigiu.

In afara recordului egalat 
Erwin Sebestyen (13,5 s la 
m g) o performanță remarcabilă 
este și cea realizată la lungime 
de Ștefan Lăzărescu (7,95 m), am
bele rezultate fiind bine cotate, la 
această oră, pe plan internațional. 
Lăzărescu a avut următoarea serie 
de sărituri : 7,79 m, 7,78 m, 7,75 m, 
nereușit, 7,95 m, depășit. Avînd în 
vedere stadiul actual al pregătiri
lor, opinăm că la Poiana ar fi
putut fi întrecute (in condiții at
mosferice normale) recordul la
înălțime și poate și cel de la pră
jină. Constantin Cirstea, de pildă, 
a trecut la 2,10 m cu cel puțin 10 
cm mai sus, dar la 2,15 m piciorul 
îi aluneca (din cauza ploii) în mo
mentul bătăii. Cam la fel s-au pe
trecut lucrurile și la prăjină, vîn- 
tul puternic stinjenindu-i evident 
pe Dinu Piștalu și pe Nichifor 
Ligor. Subliniem totuși rezultatul 
lui Piștalu (2,15 m) șl reținem pro
misiunea sa de a redeveni record
manul săritorilor noștri. De notat, 
de asemenea, că în acest an el a 
încheiat toate concursurile (sală și 
în aer liber) cu sărituri de peste 
5 metri.

Fără adversari de talia sa, con- 
stănțeanul Hie Floroiu a fost ne
voit, ca și altă dată, să lupte sin
gur cu „cronometrul". La 10 000 m, 
pe o ploaie torențială, a reușit un 
timp mai bun decit cel de 
m (28:38,0 față de 13:57,8). 
o trenă rapidă, Gheorghe 
reanu și, respectiv, Natalia 
au făcut ca rezultatele de la 800 m 
să atingă un plafon valoric mul
țumitor. Datorită lor, Ghipu și Ones- 
cu au reușit 1:47,8 și 1:47,9, iar 
Mariana Suman — 2:04,0. De re
marcat că la fete, Andrei (2:04,2) 
și Maria Puică (2:06,3) au realizat 
recorduri personale. Ne-a plăcut 
evoluția, în special pe planul com
bativității (mai puțin in privința 
tehnicii !), lui Iosif Korodi, învin
gător la 400 m și 400 mg cu 48,0 și 
51,5 — ambele recorduri perso
nale.

Virginia Ioan a trecut ușor, din 
prima încercare, la 1,84 m după

primăvară 
celor pre
ia Poiana

Concursul atletic de 
al seniorilor a prilejuit 
zenți la întrecerile de 
Brașov sumedenie de observații re
feritoare la evoluția participanților, 
în special a celor selecționați în

După succesul poloiștilor noștri

L. Rădu- 
Niculescu; 
Slăvei, D.
C. Rusu 

Slăvei

REZULTATUL UE LA BUCUREȘTI AȘTEAPTĂ CONFIRMAREA LA TORINO
Cei 11 poloiști (și 
antrenorii lor) care 
au invins Iugosla
via cu 7—6. In rîn- 
dul de sus : A. 
Grințescu, G. No
vac, A. Nastasiu, 
CI. Rusu, Gh. Zam- 
fircscu, V. Rus, C. 
Frățilă, 
canu, P. 
jos : FI.
Popescu, 

si I.

suficient deîntrecind 
mele reprezentative ale 
viei și Olandei, clasate 
rile trei și, respectiv, 
ultimul campionat european (Vi- 
ena — 1974) și învingind selecți
onata ucraineană la un scor eloc
vent (9—3), echipa de polo a 
României a trecut cu un califi
cativ bun primul test al ultimei 
sale perioade de pregătire, care 
precede C.M. de la Caii (Colum
bia). Jucînd cu mult aplomb, la 
un nivel valoric ridicat, poloiștii 
din selecționata țării au obținut 
rezultate apreciabile, care vin să 
confirme prestigiul lor în arena 
internațională.

Interesant este că, de-a lungul 
anilor, ,,7“-le României și-a 
înscris asemenea succese în pal
mares, iar naționala noastră con
tinuă să fie singura echipă care 
a reușit să învingă Ungaria, cam
pioană mondială și europeană, în 
ultimii 5 ani. Din păcate însă, ea 
nu le-a mai repetat și în competi
țiile oficiale, pierzind de fiecare 
dată — e drept, la limită — în 
fața unor formații pe care le în- 
trecuse în partide anterioare. Iată, 
deci, un motiv pentru care atit 
selecționabilii, cit și antrenorii 
trebuie să privească concluziile 
acestui prim test cu multă grijă, 
să le însușească cu discernămînt.

In ansamblul jocului echipei 
naționale începe să se observe 
o nouă manieră de a acționa. Ști
ind că nu dispunem încă de un 
centru valoros, robust, poloiștii

clar pri-
Iugosla- 

pe locu- 
patru la

mai

români au renunțat parțial la an
gajările succesive ale jucătorului- 
pivot, încercind să contraatace cit 
mai des cu întreaga echipă. în 
multe situații, chiar și in partida 
finală cu Iugoslavia, sportivii noș
tri și-au depășit adversarii în 
sprinturile lor de la o poartă la 
alta, creindu-și situații de supe
rioritate, din care au și marcat.

După părerea noastră, aceasta 
pare să fie maniera de joc care 
se potrivește cel mai bine cu tem
peramentul și gabaritul poloiști
lor români. Nu e mai puțin ade
vărat insă că o asemenea tactică 
pretinde o pregătire fizică irepro
șabilă, care să permită jucătorilor 
curse rapide (înainte și înapoi) 
aproape pe toată durata întrece
rii. Și, iată-ne în fața unui prim 
punct nevralgic în comportamen
tul naționalei. Aproape fără ex
cepție jucătorii noștri sînt capa
bili să înoate intr-un ritm ridi
cat o repriză, cel mult două. Mai 
mult ei nu rezistă deocamdată și 
din momentul cind primele sem
ne ale oboselii încep 
vizibile, 
suferit, iar loviturile spre poartă 
sînt tot mai ineficace.

Totodată am vrea să readucem 
în discuție problema situațiilor 
de superioritate și de inferiorita
te, de a căror rezolvare este ade
sea legată soarta unui meci între 
două echipe de valori apropiate.

în acest turneu, ca și la ulti
mul campionat european, forma
ția română s-a apărat bine. Por-

să devină 
precizia paselor are de

și sobri (mai puțintarii, atenți , . .
Frățilă in meciul cu Iugoslavia) 
și-au făcut datoria, fiind ajutați 
și de coechipierii lor, aflați intr-o 
zonă omogenă și mobilă, să sal
veze mai mult de jumătate din 
situațiile de „om în minus". în 
ceea ce privește concretizarea mo
mentelor de superioritate, antreno
rii s-au declarat mulțumiți la 
toate partidele, exceptînd-o pe cea 
cu Olanda. Totuși, s-ar putea re
proșa jucătorilor de pe linia se
micercului imaginar nesiguranța 
paselor în unele momente, ca și 
insuficienta colaborare cu coechi
pierii lor aflați la linia de doi 
metri.

De astăzi, reprezentativa Româ
niei (care a plecat duminică la 
Torino cu toți cei 12 jucători fo
losiți în competiția de la Bucu
rești) va fi supusă unui nou test, 
dificil nu numai prin prezența 
la întreceri a echipelor Ungariei, 
Iugoslaviei, Italiei și Spaniei, dar 
și prin faptul că sportivii noștri 
nu au avut practic nici o zi pen
tru recuperarea după efort. In a- 
semenea condiții, formația țării 
noastre va trebui să se concentre
ze din plin și, folosind atuurile 
pe care le deține, să probeze încă 
o dată 
cată.

maturitate și valoare ridi-

Adrion VASILIU
N.R. 

neului 
echipa 
(ia Ungariei.

Astăzi, in prima zi a lur- 
internaționaî de la Torino. 
României va intîlni forma-

la 5000 
Ducînd 
Ungu- 

Andrei,

Rezultatele reuniunii de duminică 
mai stirnit, de data aceasta, ni 
fel de reproșuri. Toate s-au situat in 
perimetrul performanțelor normale și se 
poate presupune câ faptul reprezintă 
efectul sancțiunilor dictate ultima oară 
de arbitri. Râmtne, deci, de sperat câ 
această situație se va permanentiza.

Cea mai spectaculoasă victorie a recot- 
tat-o Sirius, care, mareînd un spor de 
valoare, a invins de justețe pe Sonor 
și Ornic, ambii prezentați în condiție 
maxima. A fost înregistrat și primul deot- 
heat al stagiunii, succesul fiind îm
părțit între Rioosta și Oazn. Ornament 
a obținut a treia victorie, Traian Dinu

Forul 
_ )w a 
noastră 
de tineret (23 ai 
rești mîine, la 
special. Accasl
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RULE TURNEI 
da România -I 
avea loc la 4 i 
o brigadă de a 
pusă din Olc 11 
Vilgor și Atalil

care a încercat direct la 1,90 
(„pentru a vedea cum stau Ia 
ceasta oră" ne-a declarat ea. „Mer
ge bine, vă asigur !“). Discul și 
cercul, foarte lunecoase, au împie
dicat-o pe Argentina Menis să ob
țină mai mult de 60,52 m. Tot res
pectul pentru o atletă ca Viorica 
Enescu care domină net la 100 m, 
200 m și 100 mg, dar ce se întîm- 
plă cu alergătoarele din tînăra ge
nerație, a căror evoluție a fost 
departe de ceea ce se așteaptă. 
N-am înțeles de ce Maria Puică 
după ce a alergat sîmbătă 1500 m 
și duminică la 800 m, la nici un 
sfert de oră mai apoi a luat startul 
și la 3000 m unde a abandonat ! 
Căci nu este vorba de probele 
Vioricăi Enescu, ci, după cum se 
vede, de altele, mult mai dure.

Noua pistă a stadionului din Po
iana Brașov a trecut cu bine exa
menul primului test la care a fost 
supusă. Felicitări celor care au 
pus-o la punct, la nivelul cerințe
lor internaționale !

Romeo VILARA

m
I
I
I
I
I
I
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I
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REZULTATE
a condus victorios doi debutanți — Ani- 
cuța și Hermafon — iar aprantiii P. Pe
tre și R. Stan au trecut Învingători po
toul pentru prima oară in acest an, con- 
ducînd foarte bine pe Rulota și, respectiv. 
Floria.

REZULTATE TEHNICE: cursa I Anicuța 
(Tr. Dinu) 49,6, Migdal, simplu 2, ordi
nea 4; cursa II Hermafon (Tr. Dinu) 
46.7, Colnic, simplu 3, event 4, ordinea 
10; cursa III Rulota (P. Petre) 33,9, Secu
rit, simplu 4, event 11, ordinea 43; 
cursa IV lezura (I. Bănica) 32,8, Sacou, 
simplu 2, event 22, ordinea 15; cursa V 
Floria (R. Stan) 29,3 , Hirca, Copila, 
simplu 7, event 120, ordinea 97, triplu

LOTUL
(Urm
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au apărut nestingheriți la fina
lizare.

— Cu ce „11“ a început jocul 
Willie Ormond ?

— Cu Kennedy — Jardine, 
Munro, McQueen, McGrain — 
Conn, Rioch, Dalglish — Par
lane, McDougall, Duncan. Pe 
parcurs, el a mai efectuat două 
modificări, Hutchison și Macari, 
inlocuindu-i pe Duncan și McDou
gall. Cu toate acestea, ei n-au mai 
adus atacului nici un reviriment.

— Ați vorbit după meci cu Wil
lie Ormond ? Va apela, acum, la 
scoțienii lui Leeds, Bremner, Jor
dan și Lorimer ?

ra
ia- 
ic,

_— Pe antrenor nu l-am mai 
văzut după meci. Cred că vrînd, 
nevrînd se gîndește, din nou, să-i 
utilizeze, la București, pe Brem- 

"■^^’er. Jordan și Lorimer. Dar cinc-1 
g^Hroate asigura, de pe-acum, că a- 

ceștia vor fi proaspeți, la trei zile 
distanță de la finala cu Bayern 
Munchen ?

:ci 
ire
S — In afară de documentele și 

P}1 schemele jocului de pe Wembley, 
ța, prezentate lui Valentin Stănescu, 
fi" ce sfat special i-ațl da dv. în pre- 
fa’ gătirea meciului de duminică ?

— Să se poarte cu „băieții" lui 
fal ca și cum nici n-a auzit de a- 
rr' ceasta înfrîngere suferită de Sco- 
P" ția. Dar, ce trebuie să-1 învăț eu ?! 

Știe el bine ce are de făcut...
fre Gheorghe NICOLAESCU

IEI SOSESC MÎINE
s- pregătire a jocurilor de sîmbătă de 
ia la Pitești (echipa de tineret) și de du- 

I și minică de la București (prima forma
li- ție). Conducerea tehnică a celor două 
bn selecționate a comunicat că va progra- 
tă ma antrenamente zilnice.

SXITĂTI
2- Pentru turneul final al întrecerii s-au 
E. calificat următoarele formații: Școala 
id sportivă „Gloria** Arad, Liceul nr. 
in 4 Timișoara, Școala sportivă Reghin, 
a. Liceul „Mihai Viteazul** București, 
să Școala sportivă Craiova, Școala spor- 
e, tivă Hunedoara, Școala generală nr. 
p. 4 P. Neamț, Școala sportivă „Șoimii** 
k- Sibiu, Liceul cu program de educație
i- fizică Bacău și Școala sportivă Tg.

Mureș. Turneul final al competiției
— cîștigată, pînă acum, cu regula

te ritate, de reprezentanta Liceului „Mi- 
r_ hai Viteazul** din București — se va 

disputa la Mediaș, între 8 și 25 iulie.
a
le ----------- -

S-A REUNIT SI
„Tineretul" s-a reunit și el tot 

■ ieri dimineață. Cei mai mulți au 
r venit la București, de unde au 

plecat cu autocarul la Pitești, acolo
I. unde îi așteptau Troi, Radu II,

A îmi PREGĂTIRILE
lăți, în timp ce Marcu și Bălăci 
privesc parcă și acum cu admi
rație pe Crișan a cărui evoluție în 
meciul cu Dinamo a fost notată 
cu 10.

De la studioul de televiziune, 
lotul a plecat spre tabăra de pre
gătire de la Snagov. Aici, în după 
amiaza primei zile a convocării, 
au continuat discuțiile asupra ul
timului meci internațional, cel cu 
Danemarca. în același timp, a- 
tenția dr. D. Tomescu s-a îndrep
tat spre patru dintre jucătorii cu 
ușoare accidentări — Dinu, Do- 
brin, Iordănescu și Lucescu, pen
tru recuperarea lor integrală și 
cit mai grabnică. Programul zilei 
de azi cuprinde, dimineață, un 
control medical în microcircuit și 
un antrenament fizic, iar după 
amiază o ședință de instruire cu 
caracter complex fizic, tactic, 
tehnic.

Așadar, începind de ieri. Ia Sna
gov, s-a dat startul în pregătirea 
acțiunii de la începutul lunii iu
nie, Scoția — Danemarca.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 31 MAI: ora 14,15s FOT3AL MAGAZIN: finalele Cupei U.E.F.A. 

(meciul retur Twente Enschede — Borussia Monchengladbach), Cupei Cupelor 
(Dinamo Kiev — Ferencvaros Budapesta) și Cupei Campionilor Europeni (Bayern 
MUnchen — Leeds United) — rezumate primite de la Enschede, Basel și 
Paris : selec(iuni înregistrate din partida amicolâ R.D.G. — Polonia, progra
mată miine ia Halle ; avancronică în imagini la meciul România — Scoția, 
prezentarea loturilor, secvențe de la ultimele antrenamente, fragmente din 
întilnirile echipei scoțiene cu Brazilia și Iugoslavia la Campionatul mon
dial — 1974 șl cu Țara Galilor și Anglia, recent, in cadrul campionatului înter- 
britanic («misiune lealizată de Cristian Topesc»).

DUMINICA 1 IUNIE, ora 17,20: Fotbal: România — Scoția (Campionatul eu
ropean). Transmisiune directâ de la stadionul „23 August".

PETROȘANI, 26 (prin telefon).
întreruptă duminică la scorul de 

0—0, partida Jiul — ,,Poli“ Iași a fost 
continuată după 24 de ore, din min. 
14, pe același stadion. Conform regu
lamentului, echipele au intrat pe te
ren în aceeași alcătuire și jocul a 
fost reluat printr-o minge de arbitru. 
După primele schimburi de balon, în 
care oaspeții și-au divulgat inten
țiile defensive, in min. 17 (adică după 
3 minute de la reluare) ROMILA n, 
intr-o acțiune individuală a pătruns 
vijelios printre fundașii Jiului și, de 
Ia 18 m, a șutat puternic. I. Gabriel 
a atins puțin mingea dar nu a putut 
evita golul. Un gol deosebit de va
loros pentru formația ieșeană, anga
jată direct în lupta pentru evitarea 
retrogradării, fiindcă pînă la sfirșitul 
jocului tabela de marcaj n-a mai pu
tut fi modificată. Și, astfel, „Poli* a 
obținut prima victorie a sa în depla
sare în acest campionat, care îi dă 
mari speranțe și șanse pentru rămî- 
nerea în prima divizie.

Echipa oaspe a abordat partida cu

PALMARESE 
S/TUAȚ/A

LA Z/
/N TROFEUL 

„GHEATA DE AUR"
în continuarea prezentării unei do

cumentări privind „Gheata de aur“, 
troleu organizat din anul 1958 de că
tre revista „FRANCE FOOTBALL'* și 
ADIDAS, iată pe laureații întrecerii, 
de la ediția inaugurală și pină 
astăzi: 1968: EUSEBIO (Benfica), Du- 
nai îl (Uj pești Dozsa), Lennox (Cel
tic); 1969: JEKOV (Ț.S.K.A. Sofia), 
Sideris (Panathinaikos), Koegelber- 
ger (Rapid Viena), Dunai II (Ujpesti 
Dozsa); 1970 MULLER (Bayern Miin- 
chen), Devillet (Standard Liege), Je- 
kov (Ț.S.K.A. Sofia); 1971: SKOBLAR 
(Olympique Marseille), Keita (St. 
Etienne), Dedes (A.E.K.); 1972: MUL
LER (Bayern Munchen), Antoniadis 
(Panathinaikos), Harper (Aberdeen), 
Santraci (O.F.K. Belgrad); 1973: 
EUSEBIO (Sporting). Muller (Ba
yern Munchen), Jekov (Ț.S.K.A. So
fia) ; 1971: YAZALDE (Sporting Li
sabona), Krankl (Austria Viena), 
Heynckes (Borussia Monchenglad- 
bach).

Vă reamintim și situația actualei 
ediții a „Ghetei de aur**: 1. DUDU 
GEORGESCU (Dinamo București) 31 
goluri (încă patru jocuri de dispu
tat), 2—4. Onnis (Monaco) 30 goluri 
(încă două meciuri, duminică nu a 
fost etapă în campionatul francez), 
Yazalde (Sporting Lisabona) — a ter
minat campionatul —, Geels (Ajax) 
— a terminat campionatul, toți cu 
cîte 30 goluri. Cu cele 19 goluri la 
activ, Iordănescu (Steaua) se află pe 
locurile 22—30, el avind perspectiva 
de a urca pînă la terminarea cam
pionatului nostru.

„TINERETUL 23"
Zamfir (de la F.C. Argeș), Purcaru 
și Atodiresei. Doar Mulțescu va 
sosi astăzi, intrucit ieri el a jucat 
la Petroșani, iar Manea, acciden
tat, a rămas acasă. Moraru, Puri- 
ma, Grigoraș, FI. Marin, Hajnal, 
Smarandache, Dumitriu IV, Beldea- 
nu, Boloni, I. Marin, Năstase și 
M. Răducanu au plecat spre Pi
tești cu convingerea unei evoluții 
foarte bun.e în partida de sîmbătă 
după-amiază, cu Scoția, în cam
pionatul european. „La drept vor
bind — mărturisea Beldeanu — a- 
cest 3—2 realizat de reprezenta
tiva de tineret a Scoției, acum o 
săptămână, in meciul cu puternica 
formafie Leeds este un mare sti
mulent pentru noi. Sper ca echipa 
noastră să se mobilizeze total sim- 
bătă, iar pină atunci să ne pregă
tim la cel mai înalt nivel".

Pregătirile lotului de tineret 
conduse de antrenorii Cornel Dră- 
gușin, Ion Nunweiller și Em. Jenei 
(convocat pentru faptul că echipa 
Steaua are 5 jucători selecționați 
în acest lot) au început chiar de 
ieri, prin analiza jocului cu Dane
marca, de la Holbaek. Cu gîndul 
la evitarea greșelilor din acea 
partidă, și, mai ales, cu gîndul la 
un rezultat bun, sîmbătă, lotul de 
tineret sub 23 de ani va încerca în 
aceste zile pline (miine, de la ora 
17 meci cu F.C. Argeș, la Pitești) 
să atingă forma maximă la ora 
meciului cu Scoția.

Mircea M. IONESCU

PENTRU IEȘENI
o ambiție rar întîlnită, toți jucătorii 
săi făcînd o adevărată risipă de ener
gie pentru menținerea fragilului a- 
vantaj de un gol, obținut în min. 17. 
Și au reușit acest lucru, datorită pla
samentului șl jocului exact al funda
șilor, imensului travaliu al liniei me- 
diene și Incisivității celor trei vîrfuri, 
mereu gata să pericliteze poarta gaz
delor. Jiul a atacat o mare parte din

Stadion Jiul; teren acceptabil; 
timp frumos; spectatori, aproxi
mativ 6 000. A marcat: ROMILA II 
(min. 17). Raport de cornere: 
10-3. Raportul șuturilor la poarta: 
14—3 (pe spațiul porții : 3—2).
Raportul faulturilor comise: 12-24.

JIUL: I. Gabriel 6 — Nițu 6, 
Stccker 6, Tonca 6, Dodu 6 — 
Naghi 7, Libardl 5, Mulțescu 5 
— G. Stan 5 (min. 40 Mușat 6; 
min 60 Fildiroiu 5), Roznai 5, O- 
logu 5.

POLITEHNICA: Costaș 3 - So- 
fian 7, Toacă 9, Dinu 9, Clocîr- 
lan 7 — Romilă II 8, Anton 7, 
Simîonaș 8 - D. lonescu 7, Dâ- 
r.ilă 8, Costea 8 (min. 88 Ama- 
rendei).

Arbitrajul: FOARTE BUN; la 
centru: Gh. Limona; la linie: C. 
lofciu (ambii din București) și 
I. Hortig (Arad).

Cartonașe galbene: OLOGU, 
DINU. MULȚESCU. DĂNILA.

Trofeu! Petschovschi: 8.
La tineret-speranțe: 2-1 (1-1).

timp, șl-a dominat uneori copios ad
versarul, dar acțiunile șablon ale ju
cătorilor săi, cu mingi aruncate la în- 
tîmplare în careul advers, au fost 
respinse cu ușurință de „centralii* 
Toacă și Dinu.

După deschiderea scorului, gazdele 
au pus stăpînire pe joc, dar lipsa de 
inspirație a lui Mulțescu și Roznai, 
ambii în zi foarte slabă, a anulat 
posibilitatea unei eventuale egalări. 
Se aștepta ca în repriza secundă 
gazdele să schimbe registrul tactic, 
dar ele nu au făcut-o și apărătorii 
ieșeni, adeseori susținuți și de restul 
echipei, au făcut față cu succes tu
turor situațiilor dificile.

Gheorghe NERTEA

REZULTATELE ETAPEI A XXV-a A DIVIZIEI C
SERIA I

CtS. Botoșani — Sportul muncito
resc Suceava 4—0 (2—0), Nicolina 
Iași — Laminorul Roman 1—0 (0—0), 
Metalul Rădăuți — Constructorul 
Iași 2—1 (0—0) Foresta Moldovița — 
Victoria Roman 1—0 (0—0), Danu
biana Roman — Dorna Vatra Doi
nei 1—0 (1—0), Avintul Frasin —
Minerul Gura Humorului 0—0, Uni
rea Iași — A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc 1-2 (0-0), Cristalul Doro-
hoi — Constructorul Botoșani 2—1 
(1-1).

Pe primele locuri, după etapa a 
XXV-a ; 1. C. S. BOTOȘANI 38 p 
(54—17), 2- Danubiana Roman 31 p 
(35—24), 3. A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc 30 p (43—20)... pe ultimele :
15. Sportul muncitoresc 19 p (29—43),
16. Nicolina Iași 10 p (22—67).

SERIA A II-A
Petrolul Moinești — Tractorul Vă

leni 11—0 (5—0), Viitorul Vaslui —
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 
(0—0), Textila Buhuși — Cimentul 
Blcaz 2—0 (2—0), Minerul Comă-
nești — Constructorul Vaslui 3—0 
(1—0), CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 
— Rulmentul Bîrlad 2—0 (0—0), Le- 
teă Bacău — Oituz Tg. Ocna 2—0 
(1—0), Bradul Roznov — Partizanul 
Bacău 4—1 (2—0), Hușana Huși —
Constructorul Gh. Gheorghiu-Dej
3—0 (echipa Constructorul a fost 
exclusă din campionat).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
VASLUI 43 p (57—18), 2. Petrolul
Moinești 40 p (56—14), 3. Letca Ba
cău 33 p (42—25)... pe ultimele: 13. 
Bradul Roznov 20 p (31—45), 14. Con
structorul Vaslui 20 p (22—39), 15. Par
tizanul Bacău 13 p (23—58).

SERIA A III-A
Prahova Ploiești — Dinamo Foc

șani 2—0 (0—0), Chimia Brazi — A- 
vintul Mîneciu 2—0 (1—0), Poiana
Cîmpina — Chimia Buzău 6—1 (3—0), 
Petrolistul Boldești — Bujorii Tg. 
Bujor 6—0 (2—0), Olimpia Rm. Să
rat — I.R.A. Cîmpina 1—0 (1—0),
U.R.A. Tecuci — Victoria Florești 
3—0 (2—0), Petrolul Berea — Pe
trolul Teleajen Ploiești 2—1 (2—1),
Luceafărul Focșani — Carpați Si
naia 5—2 (3—2).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 40 p (65—12), 2. Poiana 
Cîmpina 34 p (61—27), 3. Chimia
Brazi 33 p (53—23)... pe ultimele :
15. Dinamo Focșani 16 p (42—69), 16. 
Bujorii Tg. Bujor 15 p (32—72).

SERIA A IV-A
Dunărea Tulcea — Cimentul Med

gidia 2—1 (2—1), I.M.U. Medgidia — 
Ancora Galați 4—0 (2—0)» Comerțul 
Brăila — Portul Constanța 1—0 
(1—0), Tehnometal Galați — Viito
rul Brăila 1—2 (0—1), Marina Man
galia — Granitul Babadag 3—0 
(0—0), Electrica Constanța — Recol
ta Frecăței 3—0 — Reprezentare,
Rapid Fetești — Voința Constanța
2—1 (1—0), Știința Constanța — Du
nărea Cernavodă 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 41 p (47—15), 2. Electri
ca Constanța 34 p (48—25), 3. Anco
ra Galați 33 p (37—24)... pe ultime
le : 15. Tehnometal Galați 20 p 
(25—41), 16. Recolta Frecăței 6 p
(11—82).

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
LA 15 IUNIE, PRIMA TRAGERE 

PRONO-OLIMPIC, CARE VA O- 
FERA î

— Excursii la Montreal la Jocurile 
Olimpice 1976.

— Autoturisme Dacia 1300, Moak- 
vicl 408/412 șl Skoda S 100.

— Ciștiguri în bani.
IMPORTANT ! ÎWtregul fojid 

cîștiguri se repartizează, biletelor 
cîștlgătoare.

SCOȚIA ÎN VARIANTA
Ar fi, desigur, o eroare să salutăm de sus acest 1—5 al Scoției, 

pe Wembley. Un fotbalist continental știe foarte bine că 
acolo, pe Wembley, s-a consumat „o afacere pur britanică", 

în care o echipă iritată de minusculul 1—0 obținut în Cipru și de 
palidul 2—2 realizat, tot pe Wemb'ey, cu Țara Galilor, a jucat 
totul pe cartea unei rivalități seculare, beneficiind și de împreju
rarea că Scoția a apărut în „catedrala fotbalului" cu mușchii vlă- 
guiți de precedentele trei meciuri jucate în atît de puține zile.

Pentru noi, scorul e mai puțin important. Și asta nu numai pen
tru că în poarta scoțienilor se afla un băiat tare primitor, pe nume 
Kennedy, stimulat doar de sunetul cimpoaielor umflate de numero
șii săi suporteri. Pentru noi, scorul e mai puțin important deoarece 
el pare a fi o simplă excepție în „seria scoțiană" din ultimul an.

Meciul de pe Wembley a fost deosebit de semnificativ — din- 
tr-un punct de vedere care ne interesează. Pe banca naționalei en
gleze se afla jovialul Don Revie, pînă nu de mult antrenor al lui 
Leeds, adică a1 unei echipe „scoțiene" care își impusese stilul 
foarte personal în fotbalul englez, făcînd din echipa lui Billy Brem
ner un fel de copil răsfățat al peluzei britanice. Pe de altă parte, 
în fața echipei naționale a lui Don Revie se afla un team fără 
scoțienii lui Leeds. Din această împrejurare s-a creat următoarea 
situație specială : Anglia a continuat să joace în sti'ul său secular, 
neputînd fi „corectată" de fantezia lui Don Revie — într-o peri
oadă atît de scurtă — iar Scoția, care a jucat pină nu de mult în 
stilul Leeds-ului, „varianta Don Revie”, a evoluat ca o „altă 
Anglie", adică în stilul unei selecționate de jucători scoțieni din 
echipele de club engleze. Fără îndoială că în această confruntare 
Anglia-prima și-a impus punctul de vedere la un scor, poate, exa
gerat, ea avind avantajul terenului, al unei prospețimi evidente și 
al unei consecvențe de stil care se perpetuează de vreo sută și 
ceva de ani.

Sigur că Scoția va găsi o nouă respirație pentru București. Cele 
opt zile de la „cea mai dureroasă dintre înfringerile posibile", pen
tru că e din partea Angliei, vor reface echipa scoțiană. E greu de 
presupus, însă, că ea va regăsi stilul Leeds, mai ales că prezența 
„scoțienilor de la Paris* e prea puțin probabilă. Și așa, însă, 
Scoția rămine o echipă puternică, chiar dacă (sau poate pentru 
că) va juca englezește, adică în stilul de angajament al coechipie
rilor lui Ball sau Channon. Pentru noi, acest stil, care nu este sco
țian, rămine un obstacol, dovadă fiind și evoluțiile echipelor de 
club engleze.

Jucătorii noștri se gîndesc, fără îndoială, la mijloacele de con
tracarare a unei echipe binecunoscute prin combativitatea ei. Ei 
știu foarte bine că arma simplistă a unei combativități egale nu 
este suficientă. Din această frămîntare se va naște, sperăm, acel 
coeficient de inteligență care să rupă monotonia unui ritm insis
tent și să surpindă rigoarea unui fotbal puternic, dar nu întotdea
una foarte suplu.

ENGLEZĂ

I
g loan UHiKILA

SERIA A V-A
Dunărea Giurgiu — Triumf Bucu

rești 3—0 — neprezentare, IPRECA 
Călărași — Automatica București
4—3 (1—0), Azotul Slobozia — Uni
rea Tricolor București 4—1 (3—1),
T. M. București — Sirena București
1—1 (0—0), Șoimii TAROM — Voința 
Slobozia 5—0 (3—0), Flacăra roșie
București — Laromet București 2—0 
(1—0), Tehnometal București — 
1.0.R. București 1—1 (1—0), Elec
tronica București — Olimpia Giur
giu 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂREA 
GIURGIU 38 p (45—12), 2. Unirea 
Tricolor București 33 p (45—28), 3. 
Azotul Slobozia 32 p (43—28)... pe 
ultimele : 15. Voința Slobozia 17 p 
(17—37), 16. Laromet București 17 p 
(21-47).

SERIA A VI-A
ROVA Roșiorii de Vede — Re

colta Stoicănești 0—1 (0—1), Dacia
Pitești — Chimia Tr. Măgurele 2—3 
(0—2), Cetatea Tr. Măgurele — Lo

trul Brezoi 4—1 (1—0), Unirea Dră- 
gășani — Vagonul Caracal 3—1 (1—1), 
Viitorul Scornicești — Chimia Gă- 
ești 2—1 (0—0), Chimistul Rm. Vîl-
cea — Oțelul Tîrgoviște 1—2 (0—0), 
Cimentul Fieni — Textilistul Pitești
4— 0 (3—0), Petrolul Tîrgoviște — 
Vulturii Cimpulung Muscel 2—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
TR. MĂGURELE 38 p (57—18), 2.
ROVA Roșiorii de Vede 34 p (40 — 
22), 3. Cetatea Tr. Măgurele 29 p (40— 
29)... pe ultimele: 15 Chimia Gă- 
ești 18 p (28—37), 16. Textilistul Pi
tești 12 p (17—51).

SERIA A VII-A
Minerul Mofru — Progresul Co

rabia 4—0 (4—0), Cimentul Tg. Jiu— 
ME VA Drobeta Tr. Severin 4—0 
(2—0), Progresul Bâilești — Victoria 
Craiova 1—0 (0—0), C.F.R. Craiova— 
Steagul roșu Plenița 3—1 (1—0),
F.O.B. Balș — Metalurgistul Sadu
5— 1 (3—0), Minerul Rovinari — Pro
gresul Strehaia 0—2 (0—1), C.I.L. 
Drobeta Tr. Severin — Dierna Or
șova 1—0 (0—0), Dunărea Calafat — 
Minerul Lupeni 0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 33 p (45—20), 2. Minerul
Lupeni 33 p (44—21), 3. MEVA Dro
beta Tr. Severin 33 p (29—21)... pe 
ultimele : 15. Progresul Strehaia 
1» p (21—51), 16. Steagul roșu Ple
nița 16 p (24—59).

SERIA A VIII-A
Unirea Sînnicola.u Mare — Meta

lul Oțelu Roșu 2—1 (0—1), Progre
sul Timișoara — Unirea Tomnatic
1—2 (0—1), C.F.R. Simeria — Elec
tromotor Timișoara 6—1 (3—0), Ce
ramica Jimbolia — C.F.R. Caranse
beș 5—2 (4—1), Metalul Bocșa — Mi
nerul Teliuc 4—2 (2—1), Știința Pe
troșani — Minerul Ghelar 3—1 (2—0)» 
Crișana Sebiș — Constructorul A- 
rad 1—3 (0—1), Strungul Arad. —
Minerul Oravița 3—2 (1—2).

Pe primele locuri : 1. UNIREA
TOMNATIC 36 p (42—17), 2. Meta
lul Oțelu’ Roșu 35 p (43—16), 3.
C.F.R. Simeria 28 p (40—28)... pe 
ultimele : 14. Metalul Bocșa 21 p
(36—40), 15. Minerul Oravița 21 p
(24-36), 16. Crișana Sebiș 14 p
(15—62).

Biletele se găsesc de vînzare în 
agențiile Loto-Pronosport, în asocia
țiile șl cluburile sportive și la uni
tățile comerțului și cooperației.

Azi are loc la București Tragerea 
specială Loto ia sala Clubului Fi- 
nanțe-B&npi din str. Doamnei fir. X 
cu începere de la ora 18. în conti
nuare va rulă un film artistic.'; in
trarea gratuită.

■ ■ ■

SERIA A IX-A
Recolta Salonta — Olimpia Oradea

1— 3 (1—2), Constructorul Alba lulia
— Dacia Orăștie 1—2 (0—0), C.I.L.
Blaj — Soda Ocna Mureș 2—1 (1—0), 
Construcții montaj Cluj-Napoca — 
Unirea Alba lulia 3—2 (3—0), Minerul 
Bihor — Arieșui Cîmpia Turzil 1—1 
(0-0), Cimentul Turda — Minaur Zlat- 
na 3-0 (0-0), Aurul Brad — Dermata 
Cluj-Napoca 1—1 (1—1), Voința O-
radea — Textila Sebeș 6—1 (5—1).

Pe primele locuri : 1. DACIA O- 
RAȘTIE 39 p (41—16), 2. Olimpia
Oradea 38 p (51—21), 3. Minerul Bi
hor 30 p (52—31)... pe ultimele : 15. 
Cimentul Turda 19 p (31—41), 16.
Minaur Zlatna 17 p (21—38).

SERIA A X-A
C.I.L. Sighetul Marmației — 

CUPROM Baia Mare 7—1 (3—0), Bra
dul Vișeu — Minerul Baia Borșa
2— 0 (0—6). Unirea Tășnad — Arma
tura Zalău 1—1 (0—1), Voința Cărei
— Someșul Satu Mare 3—0 (1—0),
Minerul Băița — Minerul Suncuiuș
3— 0 (2—0), Victoria Zalău — Minerul 
Cavnic 0—0, Oașul Negrești — Ra
pid Jibou 4—0 (1—0), Bihoreana 
Marghita — Minerul Băiuț 1—2 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L. Sighe- 
tul Marmației 43 p (60—5), 2. Mi
nerul Cavnic 32 p (51—26), 3. Armă
tura Zalău 32 p (42—21)... pe ulti
mele : 15. Unirea Tășnad 19 p (28 — 
50), 16. Victoria Zalău 17 p (19—43).

SERIA A XI-A
Gloria Bistrița -- A. S. Miercurea 

Ciuc 2—0 (2—0), Minerul Bălan —
Unirea Dej 0—0, C.I.L. Gherla — 
Lacul Ursu Sovata 3—0 (3—0), Chi
mica Tîrnăveni — Unirea Cristuru 
Secuiesc 6—0 (3—0), Viitorul Ghcor- 
ghieni — C.F.R. Sighișoara 5—0 
(3—6), Metalul Copșa Mică — Vi
itorul Tg. Mureș 2—0 (1—0), Mine
rul Rodna — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0), Avîntul Reghin — Vitrome- 
fan Mediaș 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA
BISTRIȚA 39 p (60—10), 2. Unirea 
Dej 35 p (44—25), 3. Viitorul Gheor- 
ghieni 32 p (59—34)... pe ultimele :
13. Viitorul Tg. Mureș 21 p (35—39),
14. Minerul Rodna 21 p (31—40),
15. C.F.R. Sighișoara 21 p (17—32),
16. Unirea Cristuru Secuiesc 15 p 
(18—58).

SERIA A X1I-A
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Nitramonia Făgăraș 3—3 (0—2), Mi
nerul Baraolt — Carpați Covasna
6—0 (3—6), Precizia Săcele — Tor
pedo Zărnești 0—0, Inter Sibiu —
I.C.I.M.  Brașov 2—1 (1—1), Măgura
Codlea — U.P.A. Sibiu 4—0 (1—0),
Chimia Or. Victoria — Forestierul 
Tg. Secuiesc 5—1 (3—6), Carpați
Brașov — Textila Cisnădie 1—1 
(1—1), Caraimanul Bușteni — U- 
nirea Sf. Gheorghe 8—2 (5—0).

Pe primele locuri : 1. NITRAMO
NIA FAGARAȘ 37 p (66—20), 2. Ca
raimanul Bușteni 29 p (48—30), 3.
Chimia Or. Victoria 29 p (36—23), 4. 
Precizia Săcele 29 p (33—22).... pe 
ulflmele : 15. Minerul Baraolt 18 p 
(32—59), 16. Carpați Covasna 9 p
(17—61).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către coresponderfții noștri vo
luntari din localitățile respective.

CISTIGURILE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 21 MAI 1975. Extra
gerea i: cat. 2; 1 variantă 25'/» a 
42.722 lei ; cat. 3 ; 8,30 a 5.072 lei ; 
cat. 4 : 38,65 a 1.889 iei ; cat. 5 ; 
65,00 a 648 lei ; cat. 6 : 3.289,95 a 
40 lei. REPORT CATEGORIA 1: 
901.024 lei. Extragerea a Il-a : cat. 
B : 6,50 variante a 5.723 lei ; cat. C; 
35,50 a 1.048 lei ; cat. D : 1.698,35 a 
60 lei ; cat. E : 111,70 a 200 lei ; 
cat. F : 2.440,60 a 40 lei. report 
«ÂTEGORIA A : 964.312 lei. Cîști-
Îiui de 42.722 lei de la categoria 2 
ucat 25«/h a revenit participantului 

DtlMITRU MOROȘAN din GALAȚI»

E :



în „Cupa țărilor latine și Greciei"

TRĂGĂTORII ROMÂNI-
CINCI LOCURI I

La Atena s-a desfășurat, timp 
de trei zile, a 19-a ediție a com
petiției internaționale de tir „Cupa 
țărilor latine șl Greciei", la care 
au fost prezcnți trăgători din 
România (6), Franța, Spania. Mo
naco. Italia, Belgia, San Marino și 
Grecia. Sportivii români au avut 
o frumoasă comportare cucerind 5 
locuri I.

REZULTATE, armă liberă cali
bru redus 60 f culcat : 1. De Chi-

TURNEUL FEMININ
DE BASCHET

DF LA BRATISLAVA
Competiția internațională femi

nină de baschet de la Bratislava a 
luat sfirșit cu victoria echipei lo
cale Slovan care, in turneul final, 
a realizat 6 puncte. Pe locurile 
următoare s-au clasat, cu cile 4 
puncte fiecare, formațiile VS Pra- 
Ra, MTK Budapesta și 1EFS Bucu
rești. Au urmat în clasament, in 
urma rezultatelor înregistrate în 
turneul pentru locurile 5—8, echi
pele Cehoslovaciei (junioare), Voj- 
vodina Novf Sad, Universitatea 
Humboldt Berlin și Slavia Brati
slava.

Antrenorul cehoslovac Jiri VICHA:

„FAVORITELE TURNEULUI OLIMPIC OE HANDBAL:
ECHIPELE ROMÂNIEI, IUGOSLAVIEI Șl R.D. GERMANE1*

Celebru goal-keeper al selecțio
natei de handbal a Cehoslovaciei, 
în prezent antrenorul principal al 
acestei echipe, JIRI VICHA, nume 
cu rezonanță in handbalul mondial, 
■ ste de cîtc.va zile oaspetele țării 
noastre, în cadrul unui schimb de 
experiență. Firește că prezența u- 
nui atit de reputat tehnician la 
meciurile șt antrenamentele spor
tivilor români nu putea trece neob
servată.

— Ce impresie v-a făcut hand
balul românesc, atunci cind nu vă 
încearcă emoțiile dinaintea parti
delor ?

— Cunosc prea bine handbalul 
românesc. Tocmai pentru că îl a- 
preciez sînt azi aci. Cina vrea să 
ajungă in vîrful piramidei unui 
sport, trebuie neapărat să se în- 
tilnească, cit mai des și în forme 
dintre cele mai variate, cu cei 
mai buni.

— Ce v-a plăcut mai mult la 
handbalul românesc ?

— Spectaculozitatea meciurilor, 
preocuparea pentru crearea unor 
faze dinamice și rapide. Dintre 
formațiile pe care le-am văzut, ce) 
mai mult m-au impresionat Steaua 
la băieți și Universitatea Timișoara 
la fete, care s-au dovedit a fi e- 
ehipe bine închegate și mature din 
punct de vedere tactic. Dacă-mi

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO a A 59-a ediție a „Cursei 

de 500 mile" de la Indianapolis a re
venit pilotului american Bobby Unser 
<41 de ani!) la volanul unei mașini 
..Eagle — Offenhauser", cu o me
die orară de 240.134 km. Pe locul 
doi s-a clasat Johnny Rutherford 
(..McLaren-Offenhauser"), iar locul 
trei a fost ocupat de marele favorit 
al cursei, A. J. Foyt („Ford-Co- 
yote).

ATLETISM a Ha Jyvaskala (Fin
landa). Hannu Mikola a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului la aruncarea suliței — 
00.22 m. Pe locui doi s-a clasat re
cordmanul mondial, vest-germanul 
K. Wolfermann, cu 84,70 m. a Re
zultate din concursul de la Modesto 
(California) : lungime — Robinson 
«28 m (cea mal bună performanță 
mondială) ; 440 yg — Bolding 49,8 ; 
1 milă — Waigwa (Kenya) 3:55,8 ; 
greutate — Feuerbach 19.22 m ; disc 
— Kahma (Finlanda) 66,84 m (rec. 
național) ; lungime femei — Eislcr 
(Canada) 6.42 m ; Înălțime femei — 
Huntley 1.85 m. a H. Amer a ciș- 
tigat campionatul de cros al S.U.A., 
disputat la Alexandria (Virginia) — 
13 km în 46 :56.8. Pe locul secund 
W. Rodgers (câștigătorul maratonu
lui de la Boston).

BASCHET a F-chlpa feminină a 
S.U.A. a lucat la Riga cu selec
ționata R.s.s. Letone, gazdele ter
minind Învingătoare cu 99—36 (Se- 
mionova a înscris 25 p). 

rico (Italia) 598 p... 8. Nicolescu 
592 p... 12. Rotaru 590 p... 16. Ca
ban 589 p ; echipe : 1. Italia 1781 
p... 4. România 1771 p ; 3x 40 f:
1. Rotarii 1155 p... 4. Caban 1144 
p... 14. Nicolescu 1114 p ; echipe :
1. România 3413 p ; armă standard 
3 x 20 f : 1. Del Mulenheim (Fran
ța) 573 p, 2. Caban 570 p... 7. Ro
tam 562 p... 9. Nicolescu 559 p ; 
echipe : 1. România 1691 p : pistol 
viteză 60 f : 1. Ion 596 p, 2. Ata- 
nasiu 594 p, 3. Iuga 593 p ; echipe : 
1. România 1783 p ; pistol liber 60 
f : 1. Cremise (Italia) 554 p... 7. 
Iuga 544 p ; echipe : 1. Italia 1645 
p ; pistol cu aer comprimat : 1. 
Porthault (Franța) 382 p. 2. Iuga 
380 p... 10. Ion 375 p ; echipe : 1. 
Franța 1137 p.

PAAVO NURMI
VA FI REABILITAT?

Asociația medaliaților olimpici 
din Finlanda a cerut reabilitarea 
cunoscutului atlet Paavo Nurmi, 
descalificat în anul 1932 sub acu
zația de a fi încălcat regulile 
amatorismului. Paavo Nurmi cam
pion olimpic și recordman mon
dial în probele de fond, a decedat 
in anul 1974.

permiteți, aș exprima și o obser
vație : m-a surprins ineficacitatea 
unor reputați finalizatorl. De 
pildă, Birtalan a înscris la un 
meci doar 3 goluri din 17 șuturi. 
Cam puțin...

— Cum vi s-au părut antrena
mentele handbaliștilor români ?

— O precizare, mai tatii : este 
vorba doar de antrenamentele 
handbaliștilor bucureșteni... Din 
punct de vedere al intensității, 
mi-a plăcut antrenamentul de la 
Universitatea București. Multe e- 
chipe cehoslovace lucrează la fel 
de intens. în ceea ce privește vo
lumul, ar mai fi de discutat. Este 
posibil ca finalul de campionat să 
fi determinat o relaxare.

— în final, v-ara ruga să ne 
dați un pronostic in legătură cu 
Jocurile Olimpice.

-*• N-am fost și nu voi fi 
niciodată un specialist in pro
nosticuri. Nu mă hazardez, deci, 
in această direcție. Este clar, to
tuși. că lista favotiților nu se va 
modifica structural. Adică, eu am 
convingerea că cele trei medalii 
vor fi repartizate între România, 
Iugoslavia șl R. D. Germană. Cam 
așa văd eu lucrurile...

Călin ANTONESCU

BOX • Mexicanul Miguel Cantu 
și-a păstrat titlul mondial Ia cat. 
muscă (versiunea WBC), învingînd 
Ia puncte, după 15 reprize. pe 
B. Gonzalez, în meciul desfășurat 
la Ciudad de Mexico.

CĂLĂRIE • Primele două probe 
ale concursului international de ob
stacole de la Kdln au revenit vest- 
germanulul A. Schokemohle și aus
triacului H. Simon.

CICLISM • După patru etape. In 
Turul Olandei (amatori) conduce 
Jan Ruckert, urmat la 9:47 de bel
gianul P. Lefevre » A 10-a etapă 
a Turului Italiei (Frosinone — Ti
voli, 176 km) a revenit belgianului 
Roger de Vlaemlnck, în 4h48:34. în 
clasamentul general continuă să 
conducă spaniolul F. Galdos.

MOTO • Concursul de dirt-tr^ck 
de Ia Krumbach (R.F.G.) a revenit 
cehoslovacului Jan Ladek, urmat de 
M. Ciskat (Polonia) și V. Gordeiev 
(U.R.S.S.).

RUGBY • în primul meci al tur
neului pe care-1 întreprinde în Aus
tralia, reprezentativa Angliei a fost 
învinsă, la Sydney, de selecționata 
țării gazdă. Australienii au cîștlgat 
cu 16—9.

SCRIMA > Tradiționalul concurs 
Internațional feminin „Floreta dc 
argint0, desfășurat la Como (Italia), 
s-a încheiat cu victoria scrimerei

A 20 a FINALĂ
A C. C. E.

LA FOTBAL
Miine seară, la Paris, va avea 

loc cea de a 20-a finală a „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal. 
Bayern Miinchcn, deținătoarea tro- 
feului, întilneștc pe Leeds United, 
aceasta fiind pentru prima oară 
într-o finală a C.C.E. și a doua 
formație engleză (după Manchester 
United) prezentă in meciul decisiv 
pentru cucerirea invidiatului trofeu 
continental. Miinchenezii, care ocu
pă un loc modest In campionatul 
vest-german, au jucat simbătă în 
deplasare cu Rost-Weiss Essen, 
terminind la egalitate (2—2). prin 
două goluri marcate de Roth. în 
același timp, Leeds a susținut o 
ultimă verificare cu echipa de ti
neret a Scoției, pierzînd cu 3—2. 
în cazul cind finala se va încheia 
la egalitate șt după prelungiri, ca 
va fi reprogramată vineri.

Iată drumul celor două echipe 
pină in finală : LEEDS UNITED
1—2 și 4—1 cu F.C. ZUrich ; 2—1 
și 3—0 cu Vjpesti Dozsa ; 3—0 și 
1—0 cu S.C. Anderlecht ; 2—1 și 
1—1 cu C.F. Barcelona. BAYERN 
MUNCIIEN 2—1 și 3—0 cu F.C. 
Magdeburg ; 2—0 și 0—1 cu Ararat 
Erevan ; 0-0 și 2—0 cu St. Etienne 
(in primul tur, Bayern nu a jucat, 
fiind ciștigătoarea trofeului).

Marele Premiu — FILT 
continuă

în urma rezultatelor înregis
trate la Hamburg — al treilea din 
seria europeană de turnee pentru 
Marele Premiu — FILT 1975 — 
clasamentul uriașului „maraton" 
al tenisului începe să prindă con
tur. în frunte se află M. Orantcs 
(Spania) cu 145 p, după două vic
torii consecutive. Ti urmează de
ținătorul trofeului. G. Vilas (Ar
gentina) și J. Kodes (Cehoslova
cia), cu cite 80 p, iar in continua
re : I. Năstasc (România) 70 p, 
K. Meiler (R.F.G.) 46 p, P. Ber
tolucci (Italia). J. Newcombe 
(Australia) și R. Taylor (Anglia) 
— 42 p, O. Parun (Noua Zeelan- 
dă) 40 p, P. Proisy (Franța) 
32 p etc.

Suita de turnee continuă acum 
cu campionatele internaționale ale 
Italiei, pe terenurile de la „Foro 
Italico" din Roma. Este primul 
„clasic" al anului, învingătorului 
fiindu-i acordate 80 p. Organiza
torii au fixat ca primi favoriți 
pe următorii : 1. B. Borg (deți
nătorul titlului). 2. G. Vilas, 3. 
I. Năstase, 4. M. Orantes.

Iată și rezultatele ultimelor fi
nale de la Hamburg : simplu fe
mei : Renata Tomanova (Cehoslo
vacia) — Kazuko Sawamatsu (Ja
ponia) 7—6. 5—7, 10—8 ; dublu 
bărbați : Orantes. Gisbert (Spa
nia) — Kodes (Cehoslovacia). Fi- 
bak (Polonia) 6—3, 7—6.

Semifinale europene 
în „Cupa Davis“

Ultimul sfert de finală din ca
drul grupelor europene ale „Cu-

CONCURSUL DE DECATLON DE LA PLIEZHAUSEN
Concursul internațional de de

catlon desfășurat la Pliezhausen 
(R.F.G.) s-a încheiat cu victoria 
atletului vest-german Guido 
Kratschmer, care a totalizat 8 005 
puncte. Pe locul doi s-a clasat 
sportivul român Vasilc Bogdan, 
cu 7 727 p, urmat de vest-germa- 
nii E. Miiller 7 523 p, H. Kammer- 

maghiare Ildico Rejto — 4 v, ur
mată în clasament de O. Kniazeva 
(U.R.S.S.) 3 v, M. C. Demaille (Fran
ța) 3 v, C. Collnno (Italia) 2 v, 
C. Josland (Franța) 2 v șl E. Be
lova (U.R.S.S.) 1 v. > Cea 
de-a 17-a ediție a competi
ției de spadă ..Trofeu] Martel* s-a 
desfășurat ]a Poitiers (Franța) și a 
fost cîștigată în mod surprinzător de 
scrimerul englez Timothy Belson, 
învingător în barajul susținut cu 
polonezul Wiech șl compatriotul său 
Johnson. în clasamentul pc echipe : 
Polonia 14 p. Anglia 16 p. Franța 
22 p, U.R.S.S. 42 p. Belgia 83 p 
și Italia 94 p.

TENIS DE MASA • Proba pe e- 
chipe din cadrul turneului de la 
Houston a fost cîștigată de selec
ționata Suediei, care a întrecut în 
finală cu 5—1 formația Ungariei. în 
finala probei de simplu bărbați, 
suedezul Kjell Johansson a dispus 
cu 3—1 de compatriotul său Stel- 
lan Bengtsson.

VOLEI • Competiția internațio
nală feminină de la Praga s-a în
cheiat cu victoria echipei orașului 
Moscova 8 p, urmată de Ceho
slovacia 7 p, R. D. Germană 6 p, 
reprezentativa de Junioare a Ceho
slovaciei 5 p și selecționata secun
dă a României 4 p. • în ultimele 
două jocuri susținute în Japonia, 
reprezentativa U.R.S.S. a învins cu 
3—1 (la Osaka) $1 3—0 (la Tokio) 
selecționata niponă.

AU AVUI 0 COMPORTARE MERITORIE
Selecționata tinerilor înotători 

români care a participat zilele tre
cute la prima ediție a „Cupei ca
pitalelor", competiție internaționa
lă ce a reunit sportivi de 18 ani 
(și mai tineri) din U.R.S.S., Un
garia, România. Cehoslovacia, 
Bulgaria și Polonia, a avut o com
portare meritorie, clasîndu-se pe 
locul III. înaintea unor formații 
mai bine cotate (din Cehoslovacia, 
Polonia și Bulgaria) pe plan con
tinental. Poziția in clasamentul 
întrecerii poate fi cu atît mai mult 
apreciată, cu cit antrenorii noștri 
au aliniat la Moscova o selecțio
nată tinără, cu sportivi între 13 si 
16 ani. Unii dintre aceștia au ob
ținut rezultate bune pentru actua
la perioadă. Astfel, înotătorii ro
mâni au ocupat un loc I. trei 
locuri II și nouă locuri III, corec- 
tînd în același timp 3 recorduri 
naționale de senioare și 4 recorduri 
de junioare. Prezent la acest con
curs, antrenorul federal Tiberiu 
Munteanu nc-a oferit citova amă
nunte asupra evoluției sportivilor 
noștri in capitala Uniunii Sovie
tice.

„Multi dintre specialiștii prezenți 
la Moscova au considerat compor
tarea tinerei selecționate române 
peste așteptări și după părerea 
mea, meritul principal în ocuparea 
locului III revine tinerelor înotă

PE TERENURILE DE TENIS
pci Davis" s-a încheiat, la Paris, 
cu victoria echipei Franței asu
pra celei a Iugoslaviei. Scorul ră- 
mine 3—0 pentru tenismanii fran
cezi (Dominguez — Franulovici 
12—10, 8—6, 6—2 ; Jauffret — Pi- 
lici 6—3, 7—5, 2—6. 6—3 ; Domin
guez. Jauffret — Pilici. Franulo
vici 9—7, 3—6. 6—4. 6—3). La 
scorul de 3—6, 8—6, 3—6 in parti
da Dominguez — Pilici, întilni- 
rea s-a întrerupt din cauza ploii 
și ea nu va mai fi reluată.

Astfel, semifinalele zonei euro
pene (programate pentru a doua 
decadă a lunii iulie) sînt urmă
toarele : grupa A. Spania — 
România, U.R.S.S. — Suedia ; gru
pa B, Cehoslovacia — Ungaria, 
Franța — Italia.

Juniorii noștri la Schwerin
Tinerii noștri jucători M. Mirza 

și L. Țiței au obținut rezultate 
meritorii in cadrul turneului in
ternațional de la Schwerin 
(R.D.G.). Ei s-au calificat în fi
nala probei dc dublu, unde au 
cedat primului cuplu al țării 
gazdă, Emmerich — Rautcnberg, 
la luptă : 6—2, 1—6, 6—7. Româ
nii au fost prezenți în semifina
lele de simplu, unde victoria a 
revenit tot lui Th. Emmerich (în
vingător cu 6—3. 4—6, 6—3 în fi
nală cu polonezul Drzymalski). 
Semifinaliste au fost și fetele 
noastre, Simona Nunweiller și 
Dorina Brăștin. Prima s-a califi
cat în finală, pierzînd cu 7—6, 
6—1, 4—6 la B. Hoffman.

meier 7 465 p și R. Hausner 
7 435 p. în ultimele cinci probe, 
V. Bogdan a obținut următoarele 
rezultate : 110 m — 15,1 ; disc — 
41,10 m ; prăjină — 4,40 m ; su
liță — 58,30 m ; 1 500 m — 4:38,3.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
R. D. GERMANA : Campionatul 

s-a încheiat cu victoria echipei F.C. 
Magdeburg — 41 p (din 52 posibi
le), urmată de F. C. Carl Zeiss Je
na — 38 p și Dynamo Dresda — 
32 p. în ultima etapă : Wismut 
Aue — Rott Weiss Erfurt 2—1 ; Dy
namo Dresda — F. C. Magdeburg 
1—1 : Can Zeiss Jena — F. C. Karl 
Marx Stadt 3-0.

BULGARIA (etapa a 26-a) : 
Ț.S.K.A. Sofia — Trakia Plovdiv 
4—1 ; Pirin Blagoevgrad — Lokomo
tiv Sofia 1—0 ; Dunav Ruse — Sliven
3— 0; Botev Vrața — Akademik
Sofia 4—2 : Levski Spartak Sofia — 
Slavia Sofia 2—0. Clasament : 1.
Ț.S.K.A. — 35 p : 2. Levski Spar
tak — 31 p : 3. Slavia — 31 p.

SPANIA : Campionatul a .fost cîș- 
tigat de Real Madrid — 50 p (din 
68 posibile), urmată dc Zaragoza — 
38 p și C. F. Barcelona — 37 p. Cla
sate pc. ultimele trei locuri, echi
pele Malaga, Celta Vigo și Murcia, 
au retrogradat. în ultima etapă : 
C. F. Barcelona — Atletico Bilbao
4— 0 ; Gljon — Real Madrid 2—0 î 
Valencia — Murcia 1—2 ; Atletico 
Madrid — Betis 4—1 ; Las Palmas— 
Celta Vigo 3—1.

IUGOSLAVIA (etapa a 31-a): Haî- 
duk Split — Vardar Skoplie 1—0 J 
O.F.K. Belgrad — Olimpia Liublia- 
na 0—0 : Celik — Steaua Roșie — 
1—1. Partizan Belgrad — Rileks 1-0: 
Radnicki Niș — Vojvodina Novi Sad
1— 1 ; Zelezniciar —Dynamo Zagreb
2— 2: Clasament: 1. Ilajduk — 42 pî
2. Vojvodina — 40 p ; 3. Steaua Ro
șie Belgrad — 36 p.

GRECIA (etapa a 32-a): A.E.K. — 
Ethnikos 3—0 ; Atromitos — Yan- 

toare, care confirmă progresul din 
această primăvară. Pe prim plan 
ar trebui s-o situez pe cea mai 
tinără campioană a țării, Valeria 
Vlăsceanu. căreia i-au lipsit doar 
două sutimi de secundă pentru a 
depăși granița consacrării interna
ționale (2:30,0) la 200 m spate. La 
13 ani ea se anunță ca un element 
de nădejde al înotului românesc. 
Mai vreau să evidențiez și pe tine
rele crauliste Daniela Georgescu 
(2:19,70 la 200 m) și Ildiko Horvath 
(4:55,70 la 400 m), care au corec
tat vechile recorduri de senioare 
ale Cristinci Balaban. De subliniat 
progresul constant al Mihaclei 
Georgescu (14 ani), care și-a îm
bunătățit recordurile de junioare 
la delfin și al Angclei Vamoși. 
Camelia Hoțescu s-a clasat în am
bele probe de bras pe locul se
cund, depășind numeroase înotă
toare sovietice (specialiste ale pro
cedeului), dar greșelile de tehnică 
o împiedică tacă să atingă rezul
tate de mare valoare. Din echipa 
masculină am să remarc pe I. Sveț 
(64,89 — 100 m spate), A. Birini. 
D. Aldea și II. Lucaciu. Ceilalți 
s-au comportat mai slab. Rezulta
tele de la Moscova îmi confirmă 
speranța că înotătoarele pot cîștlpa 
în acest an Balcaniada de senioare 
și junioare".

Start la Roma
Campionatele Internaționale tic 

tenis ale Italiei au început luni 
la Roma cu o surpriză : argenti- 
neanul Ricardo Cano l-a eliminat 
cu 6—3, 2—6, 6—3 pe EI Shafei 
(Republica Arabă Egipt). în pri
mul tur al probei feminine, Maria 
Neumanova (Cehoslovacia) a în
vins-o cu 6—1. 6—7, 6—1 pe Flo
rența Mihai (România).

CAMPIONATUL MONDIAL
DE AUTOMOBILISM

După cum am anunțat, la nu
mai două săptămini de Ia victoria 
sa pe circuitul dc la Monte Carlo, 
pilotul austriac Nikki Lauda și-a 
adăugat un nou succes în palma
resul său și al mașinilor „Ferrari", 
ciștigînd Marele Premiu al Bel
giei. la Zotder. Victoria Iul Lauda 
a fost clară, el intreeîndu-și cu au
toritate principalii adversari, prin
tre care și pe campionul mondial, 
brazilianul Emerson Fittipaldi (pc 
„McLaren"), clasat pe locul șapte, 
la un tur de învingător.

După disputarea a șase probe, 
Nikki Lauda a trecut pe primul 
loc in clasamentul campionatului 
mondial rezervat nutomobiliștilor 
de formula 1. El totalizează în 
prezent 23 puncte, fiind urmat de 
Emerson Fittipaldi — 21 p, Car
los Pace (Brazilia) și Carlos Reu- 
temann (Argentina) — cite 16 p etc.'

Viitoarea apariție a bolizilor pe 
4 roți este programată peste două 
săptămini la Anderstorp, în Ma
rele Premiu al Suediei.

nina 2—0 ; Olympiakos Pireu — 
Panionios 1—0 ; Panathinaikos — 
Larissa 5—1 ; P.A.O.K. — Panse- 
raikos 2—0. Clasament : 1. (Hympia- 
kos Pireu — 54 p ; 2. A.E.K. — 52 pț
3. T.A.O.K. — 43 p.

UNGARIA (penultima e(apă) : 
Videoton — Tatabanya 6—1; .Cșepel— 
Ferencvăroq o—0 ; M.T.K. — B£-
kescsnba 2—0 ; Vasas — Zalaegcrszeg
3— 1; Raba Eto Gyor — Vjpesti Doz
sa 3—1. Clasament : 1. Ujpesti Doz
sa — 44 p (Virtuală campioană) ;
2. Honv£d — 41 p; 3. Ferencvăros —
32 p.

ELVEȚIA (etapa a 23-a) : Sion — 
Winterthur 2—0 ; Lucerna — Lau
sanne 2—2 : St. Gal — Lugano 1—2 ; 
Servetțe Geneva — Neuchatel 3-1 ; 
Young Boys — Chenols 2—0 ; F.C. 
Zurich — Grasshoppers Zurich
4— 0. Clasament : 1. F. C. Zărich —

33 n (un joc mai puțin); 2. Gras
shoppers — 29 Pî 3. Sion — 27 p.

CEHOSLOVACIA (clapa a 27-a) ! 
Spartak Trnava — Inter Bratislava 
0—2 ; Slovan Bratislava — Jablonec 
1—0 ; Union Teplice — Dukla Fra
ga 0—0 ; Bohemians Praga — Sko
da Plsen 1—0 ; Slavia Praga — 
V.S.S. Kosice 3—1. Clasament : 1.
Siovan — 34 p ; 2. Bohemians —
34 p : 3. Inter — 33 p.

AUSTRIA (etapa a 33-a) : Eisen- 
stadt — Voest Linz 0—3 ; A.S.K. 
Linz — Austria Viena 3—3 ; Sturm 
Graz — Austria Klagenfurt 2—0 : 
Wacker Innsbruck — Austria Salz
burg 1—2 ; Admira Viena — Rapid 
Viena 3—0. Clasament : 1. Wacker
Innsbruck — 46 p : 2. Vocst Linz — 
37 p ; 3. Rapid Viena — 37 n
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