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DUMINICĂ UN MARE EVENIMENT SPORTIV AL ANULUI

ANGAJATA PENTRU MECIUL CU SCOTIA

crpcrlcnfa C, E. E. S.
al sectorului 5 COLABORAREA

CU ACTIVUL OBȘTESC,

GARANȚIE A REUȘITEI
ACȚIUNILOR DE MASĂ

îndcplinirea principalelor obiec
tive care stau in fața sportului de 
masă cere din partea întregului 
activ al mișcării sportive, precum 
și a tuturor factorilor cu atribuții 
în acest domeniu, eforturi conju
gate, permanente, exigență deose
bită în folosirea eficientă a tuturor 
resurselor. în documentele recentei 
Conferințe pe țară a mișcării spor
tive și îndeosebi în Mesajul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se 
subliniază cu deosebită claritate 
că „în vederea ridicării generale a 
activității sportive sînt necesare 
preocupări susținute pentru pregă
tirea și perfecționarea continuă a 
tuturor lucrătorilor din acest do
meniu și, tn primul rind, a profe
sorilor de educație fizică, a antre
norilor, tehnicienilor și activiștilor 
sportivi, pentru formarea unor in
structori și organizatori sportivi 
entuziaști, cu temeinice cunoștințe 
teoretice șl practice".

Știut fiind faptul că activitatea 
sportivă de masă se realizează în 
mare măsură prin aportul unui 
larg activ obștesc, ne-am propus 
ca in rîndurile de față să investi
găm modul în care acest activ este 
angrenat în acțiunile ce se desfă
șoară în diverse unități și la di
verse niveluri. în acest scop, am 
sondat activitatea sectorului 5 al 
Capitalei, sector care se bucură de

bene aprecieri In ceea ce privește 
organizarea acțiunilor de masă. In 
cele peste 100 de asociații exis
tente In sector acționează, după 
cum reiese din statisticile C.E.F.S., 
peste 1 000 de activiști sportivi. 
Cum se lucrează cu aceștia ? După 
cum ne spune tovarășul Ghcorghe 
Dumitru, prim-vicepreședinte al 
C.E.F.S.. o colaborare strinsă între 
C.E.F.S. și activiștii sportivi din 
unitățile de bază în scopul stimu
lării inițiativelor locale, asigura
rea unei permanente legături cu 
organizațiile de partid și conduce
rile întreprinderilor, cu comitetele 
U.T.C. și sindicale, duc la sporirea 
eficienței muncii activului voluntar 
in angrenarea tineretului, a tutu
ror oamenilor muncii in practica
rea sportului, precum și la îmbu
nătățirea bazei materiale. Profesori 
ca Florina Stănescu (Șc. gen. 114). 
Nicolae Nenu (Șc. gen. 109). Victor 
Tibacu (Lie. „Gh. Șincai"), activiști 
că irig. Lucian Duma (Autobuzul), 
Constantin Albu și Constantin Du- 
mitrașcu (Viscofil), Vasile Manda- 
che (T.M.U.C.). Gh. Dumitru 
(I.M.G.B.) și mulți alții se bucură

(Continuare tn pag. 2-3)

Viorel TONCEANU

CUPA EUROPEI" (decatlon și pentatlon)
lina din numeroasele acțiuni 
(Fază din meciul susținut de

v

de atac ale lotului, avind în rolurile principale pe Dudu
Iotul național in compania T.M.13.)

Georgescu și Lucescu. 
Foto : Drago? NEAGU

0 NOUA ZI DE INTENSE 
PREGĂTIRI A ECHIPEI ROMÂNIEI

unui aport 
mijlocit la 
României. Liderul 
„ghetei de aur", Dudu Georgescu, - 
speră să-și continue seria goluri-

care să contribuie ne- 
victoria reprezentativei 

clasamentului

Ieri, cea de a patra zi de pre
gătire a „tricolorilor". Programul 
de desfășurare a activităților a 
fost respectat întocmai. în răs
timpul dintre micul dejun și șe
dința teoretică prevăzută pentru 
ora 10,30, „tricolorii" s-au angajat 
în discuții pe marginea finalei 
„Cupei campionilor europeni", 
Bayern Miinchen — Leeds United, 
disputată miercuri seară, la Paris, 
și încheiată cu rezultatul de 2—0 
în favoarea echipei lui Becken
bauer. înfrîngerea formației engle
ze, în cadrul căreia au evoluat și 
doi dintre probabilii noștri adver
sari de duminică, Bremner și Jor
dan, a dat prilejul unor comenta
rii aprinse, în final, însă, toată lu
mea a fost de acord că valoarea 
fotbalului insular este de necontes
tat și că, tocmai din această cauză, 
pentru obținerea victoriei împotri
va Scoției, se impune mobilizarea 
tuturor forțelor fizice și morale ale 
jucătorilor noștri.

A urmat apoi ședința de anali
ză a jocului-școală de miercuri, 
susținut în compania divizionarei 
B Autobuzul. Antrenorul Valentin 
Stănescu a făcut citeva observații 
asupra comportării echipei în an-

samblu, pe compartimente și indi
vidual, amintind unele minusuri, 
in special in dinamica jocului în 
atac, minusuri care se impun a 
fi eliminate printr-un plus de vo
ință și disciplină tactică colectivă. 
Necesitatea acestui lucru a apărut 
pregnant și din luările de cuvînt 
ale jucătorilor, cu toții conștienți 
de importanța examenului de du
minică in fața unui adversar „in 
premieră". Pentru că, trebuie să 
reamintim, reprezentativa țârii 
noastre întilnește pentru prima 
oară, in istoria ci, selecționata 
Scoției.

...Cu puțin timp înaintea mesei 
de prinz i-am regăsit pe „trico
lori". într-o scurtă plimbare, în 
ambianța pitorească și tonifiantă 
a pădurii Snagov. Recordmanul de 
selecționări in echipa națională. 
Mircca Lucescu, este de părere că 
succesul nostru va depinde în pri
mul rind de coeziunea sufletească, 
de mobilizarea tuturor resurselor, 
de forța dăruirii tuturor corapo- 
nenților formației. Anghelini, a că
rui evoluție in meciul cu Dane
marca a fost apreciată ca foarte 
bună, își manifestă deschis dorin
ța unei comportări valoroase, a

Mihai IONESCU 
Gheorqhe NERTEA

(Continuare in pag. 2-3)

Stadionul Republicii din Capi
tală va găzdui în zilele de 19 și 
29 iulie întrecerile din cadrul unei 
semifinale a „Cupei Europei" pe 
echipe, la decatlon Și pentatlon. 
Celelalte semifinale ale competi
ției vor avea loc la Banska Bistrl- 
ca (Cehoslovacia) și la Barcelona 
(Spania).

La întrecerile de la București, 
Iubitorii atletismului vor avea po
sibilitatea să-i urmărească pe unii 
dintre cei mai redutabili poliatlo- 
niști de pe continent. Vor lua

parte la întreceri echipe repre-; 
zentative din : Austria, Bulgaria, 
R.F. Germania. Italia, Iugoslavia, 
România și U.R.S.S. (decatlon), 
Austria, Bulgaria, Finlanda, Ita
lia, Iugoslavia, România și U.R.S.S. 
(pentatlon femei).

în vederea acestui important 
eveniment al atletismului euro
pean, pistei Stadionului Republi
cii, gazdă tradițională a unor ase
menea competiții, i se aduc. în 
prezent, îmbunătățiri importante.

NOI SUCCESE ALE POLOIȘTILOR NOȘTRI

românia a Învins spania cu 6-3
Șl ITALIA (B) CU 6-4

• După trei runde, echipa țării noastre pe primul loc • în ultima zi 
formația României va intîlni Iugoslavia și Italia

Dupâ antrenamentul de ieri,

AȘTEAPTA ASTAZI
• • • BREMNEU Șl JORDAN

O mulțime de curioși, ieri di
mineață pe „Dinamo", la antrena
mentul fotbaliștilor scoțieni. Inte-

DALGLISH

resați direct sau simpli pasionați 
ai fotbalului.

Punctuali, s-au prezentat la „în
călzire" și cei 19 componenți ai 
lotului A care, într-o jumătate a 
terenului (în cealaltă se află „ti
neretul" lui Jock Stein) efectuează 
exerciții adecvate, de gimnastică, 
la fluierul antrenorului Ron Mc
Kenzie, unul din componenții „tri
umviratului tehnic". Mai sînt 15 
minute pînă la amicalul care va 
opune lotului A pe selecționabilii 
de la tineret, timp în care discu
tăm cu confratele de la_ „Sunday 
Mail", Allan Herron, 
scoțian ne furnizează 
formații, ai căror jucători își vor 
scoate curînd bluzele de trening 
pentru a rămîne în tricouri roșii 
(lotul A) și albastre (lotul de tine-

Gheorghe NICOLAESCU

TORINO 29 (prin telefon). Pe 
linia frumoaselor comportări din 
ultimele zile. reprezentativa 
polo a României și-a continuat 
suita victoriilor în turneul interna
țional din localitate — un mini
campionat european (lipsesc doar 
U.R.S.S. și Olanda din 
șase clasate la ultimul 
continental). în cel de 
meci, sportivii noștri : 
reprezentativa secundă 
cea care peste citeva ore avea să 
întreacă 
6-5 (!). 
pînă în 
de 3—3.
și-au concretizat superioritatea teh
nică și tactică, învingînd cu 6—4 
(2—2, 2—1, 1—1, 1—0). Au înscris, 
pe rind D. Popescu (1—0), Rădu
canu (2—1), Zamfirescu (3—2). Ră
ducanu (4—3 din „om în plus"), D. 
Popescu (5—3) și CI. Rusu (6—4). 
La scorul de 4—3, D. Popescu a 
ratat un penalty, iar în ultimul 
minut, italienii s-au aflat de două 
ori în superioritate, dar echipa 
română n-a primit gol. Bun arbi
trajul lui J. Dirnweber (Austria). 
Celelalte rezultate din programul

de

i primele 
campionat 
al doilea 

au întîlnit 
a Italiei.

formația Iugoslaviei cu 
Meciul a fost echilibrat 

repriza secundă, la scorul 
Apoi, poloiștii români

Italia — Spania 6—6de dimineață :
(2—2, 1—2, 1—1, 2—1) și Iugoslavia 
— Ungaria 8—7 (2—2, 2—2, 1—1, 
3-2).

în reuniunea de după-amiază — 
o primă surpriză de proporții : 
Italia B a întrecut Iugoslavia cu 
6—5 (0—0, 3—2, 2—2, 1—1). Apoi, 
Ungaria a obținut prima victorie 
din turneu în fața Italiei : 7—5 
(1—0, 1—1, 3—3, 2—1). în meci ve
detă s-au întîlnit formațiile Româ
niei și Spaniei, neînvinse pînă în 
acel moment. Poloiștii noștri au 
luptat din nou cu o ambiție dem
nă de toată lauda, obținînd al 3-lea 
succes consecutiv : 6—3 (0—1, 1—1, 
2—0, 3—1). Spaniolii au depus 
eforturi mari și au condus în pri
mele două reprize. în continuare 
însă ei au fost depășiți categoric. 
După ce C. Rusu și Răducanu au 
ratat, pe rind, la un contraatac, 
cînd echipa era în inferioritate, 
spaniolul Sans a deschis scorul 
(1—0). în repriza secundă. C. Rusu 
a transformat 
bitrul olandez 
pe motiv că 
fentat înainte i 
tasiu a obținut

Gh. Zamfirescu trei goluri in 
meciul cu Spania

Confratele 
cele două

(Continuare in pag. 2-3)

PENTATLONIȘTII PARTICIPĂ LA
Echipa de pentatlon modern a 

țării noastre părăsește astăzi Ca
pitala pentru a lua parte, între 
1 și 4 iunie, la un important con
curs internațional, ce va avea loc 
la Roma. La această competiție 
și-au mai anunțat participarea 
reprezentativele Ungariei. Franței, 
Spaniei, R.F. Germania, Italiei ș a.

un 4 metri, dar ar- 
Geurtsen l-a anulat 
jucătorul nostru a 

de a trage, iar Nas- 
: egalarea (1—1). Din

CONCURSUL DE LA ROMA
După întrecerile de la Paris, 

Erevan și Budapesta, pentru spor
tivii noștri Dumitru Spîrlea, Con
stantin Călina, "
Iuliu Galovici (antrenor Dumitru 
Tomiue), acest concurs constituie 
un nou criteriu 
tru campionatele mondiale (Me
xic — septembrie).

Albert Covaci, și

de verificare pen-

nou, spaniolii s-au aflat în avan
taj prin golul realizat de Jane 
(2—1), formația țării noastre ega- 
lînd la începutul celui de al 3-lea 
„sfert" prin Zamfirescu din 4 m. 
De la acest scor (2—2) românii au 
mai marcat prin Zamfirescu (din 
4 m și din acțiune) și V. Rus 
(s.n.), iar spaniolii prin Rubio. 
Clasamentul după 3 runde :

1. ROMANIA
2. Spania
3. Iugoslavia
4. Ungaria
5. Italia
6. Italia (B)

3
3
3
3
3
3

3
1
1
1
O
1

O
1
1
O
2
O

O
1
1
2
1
2



Sîmbătă și duminică, loturile re
prezentative de canotaj ale _ țării 
noastre vor participa la două pu
ternice regate internaționale. Cea 
mai mare parte a fruntașilor schi
tului românesc se aliniază la star
turile „Regatei Moscova", un veri
tabil campionat mondial, atît la 
feminin, cit și la masculin. Printre 
țările care și-au anunțat partici
parea la această tradițională com
petiție se numără Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Iugoslavia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S.

Garnitura țării noastre cuprinde 
toate echipajele feminine medaliate 
la ultima ediție a C.M. : Cornelia 
Neacșu și Marinela Ghiță (2 f.c.), 
Marlena Predescu. Maria Kabat, 
Elena Avram, Angelica Chertio + 
Elena Giurcă (4+1 rame), Elena 
Oprea, Florica Petcu, Critel Wie
ner, Georgcta Militarii, Aurelia 
Marinescu, luliana Balaban, Vale
ria Avram. Elena Gawluc + Aneta 
Matei (8 11). Ioana Tudoran, Elisa- 
beta 
lela

^xWWWWWWWWW

Lazăr, Gherghina Preda, Vio- 
lonescu + Elena Giurcă. După

Sîmbătă și duminică

In acțiune — Irene Oancea, inepui
zabila jucătoare a Rulmentului 

Brașov
. Foto : S. BAKCSY

încheiat Divizia B la handbal

NOI TESTE INTERNAȚIONALE
ALE SCHIFIȘTILOR ROMÂNI

și Constructorulorimul eșalon: Rulmentul BrașovVor activa in
Tg. Mureș (m)Baia Mare

i

Orâșanu (T.C.B.) 6—1, 7—6 ;

modificări 
apar nu- 
antrenorii

stanța: stadia 
Șc, Sp. Unir< 
Șc. Sp. Șoimii

la Lucerna, din 
mai face parte și 
Goncearenco-Pau-

(descoperitorul lui... 
numără în rîndurile 
jucătoare cunoscute, 

e suficient să le amin-

Tinărul echipaj de 4+1 rame al României, medaliat cu bronz la 
C.M. de la Lucerna, pleacă la „Regata Moscova" cu ambiții mari

A. 
a- 
să

CUPA DINAM0“ LA TENIS

cum se vede, singurele 
în echipajele medaliate 
mai la 4+1 vîsle, unde 
lotului reprezentativ caută în con
tinuare o formulă optimă de echi
pă. Pentru Întrecerile masculine 
ale „Regatei Moscova", federația 
de specialitate a desemnat ambar
cațiunile de 2 f.c. (Ilie Oanță-Du- 
mitrii Grumezescu) și 2+1 (Ștefan 
Tudor, Petre Ceapura + Ladislau 
Lovrenschi). Alături de toate aces
te echipaje care au participat Ia 
„mondialele" de 
lotul nostru va 
dubloul Valeria 
lina Sacalov.

Cea de a doua competiție la 
cate sg aliniază alți schifiști ro
mâni, componenți ai lotului repre
zentativ, este „Regata Mannheim" 
(R.F. Germania). In aceste între
ceri vor fi testate echipajele mas
culine de 4 rame f.c. (Zagoni, Fr. 
Papp. Agh, Nistoroiu), 4 vîsle f.c. 
(Mereuțâ. Lambertus, Toma Con
stantin. N. Popa) și 2 f.c. (Nicolae 
Simion-Ernest Gali).

(f). Rafinăria Teleajen și A.S.A
a patra promovată, Con- 
Baia Mare, vine să do- 
prin rezultatul său că 

s-a instalat serios în 
maramureșeană, începind

în urmă cu cîteva zile a căzut 
cortina peste încă o ediție a Divi
zie B de handbal, ediție care a 
avut nevoie de toate cele 18 etape 
pentru a face cunoscute noile pro
movate în primul eșalon, dar mai 
ales formațiile care au retrogradat.

Fruntașele celor patru serii — 
două feminine și două masculine 
— sînt, în final, echipele de fete 
Rulmentul Brașov și Constructo
rul Baia Mare, precum și cele de 
băieți A.S.A. Tg. Mureș și Rafină
ria Teleajen. Așadar, acestea sint 
formațiile care vor activa — înce- 
pînd din toamnă — în Diviza 
Să ne oprim puțin asupra lor. 
supra felului în care au reușit 
facă marele pas al promovării.

Trei dintre cele patru proaspete 
divizionare A ne sint binecunoscute, 
ele activînd în anii trecuți în pri
mul eșalon al handbalului nostru. 
Este vorba de Rulmentul Brașov 
și A.S.A. Tg. Mureș, care revin pe 
prima scenă după numai un an de 
„B" și Rafinăria Teleajen — o e- 
chipă cîndva de „marcă" în Divi
zia A care, după ani de căutări 
și eforturi, reușește să revină în 
rindul celor mai bune 12 team-uri 
din țară. Rafinăria Teleajen a reu
șit, de altfel, să fie cel mai auto
ritar lider al recent încheiatei edi
ții din Divizia B, terminînd cam
pionatul cu un confortabil avans 
de 7 puncte față de următoarea 
clasată.

Cea de 
structorul 
vedească 
handbalul 
capitala 
să intensifice ritmul și la feminin, 
după ce a impresionat prin ascen
siunea formației masculine H. C. 
Minaur. Echipa antrenată de prof. 
Ion Tegen 
Birtalan !) 
sale cîteva 
dintre care 
tim pe Elena Adocliiței și Maria 
Țoncu-Revi (foste la Confecția).

După această scurtă trecere în re
vistă a noilor promovate să ne 
oprim și asupra periferiei clasa
mentelor, unde lupta pentru evi
tarea retrogradării a fost încleșta
tă și deosebit de palpitantă pînă 
in ultima rundă. Au căzut : Celo- 
stuf Brăila, Constructorul Oradea, 
Petrochimistul Pitești și Metalul 
Copșa Mică — la masculin. Voința 
Brașov, Constructorul București, 
Tricoul Oradea și Victoria Guban 
Timișoara — la masculin. Surprin
zător ni se pare eșecul Metalului 
Cop.șa Mică, formație cu îndelun
gate state de serviciu în Divizia B. 
Iată, în încheiere rezultatele în
registrate in ultima etapă a cam
pionatului :

FEMININ, Seria I : Viitorul Va
slui — Voința Brașov 17—15 (9—7), 
Constructorul București — Rulmen
tul Brașov 0—6, Vulturul Ploiești

ciul cel rr 
te cîte m 
vreme, rr 
unul din i 
campiona 
tare simp 
și picior, 
mi se pq

Continuă intrecerile de tenis do
tate cu „Cupa Dinamo", competi
ție la startul căreia sînt prezenți 
sportivi ai cluburilor bucureștene, 
precum și de la Dinamo Brașov, 
Jiul Petroșani și Dunărea Galați.

Pe tabloul de 32 de tenismani 
la seniori, 3 reprezentanți ai clu
bului Steaua s-au calificat în se
mifinale. Este vorba despre C. 
Popovici, M. Rusu și L. Țiței. Re
zultate din „sferturi" : C. Popovici 
— M. Mirza (Progresul) 6—4, 7—5 ; 
M. Rusu — O. Vilcioiu (Dinamo 
Brașov) 6—4, 6—4 ; Gh. Boaghe 
(C.S.U. Construcții București) — S.

ULTIMUL ACT AL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR LA POPICE
BRAȘOV, 29 (prin telefon). După 

luni de zile de întreceri viu dispu
tate, cele mai bune 12 echipe par
ticipante la campionatul Diviziei A 
la popice s-au reunit în localitate 
pentru a-și desemna într-un tur
neu final campioanele tării. Sînt 
prezente la confruntarea din Bra
șov primele trei clasate din fiecare 
serie : Rapid București — actuala 
campioană a tării, Gloria București, 
Laromet București, Voința Tg. Mu
reș, Voința CIuj-Napoca, Voința 
Timișoara — la fete, Constructorul

Galați — deținătoare a titlului. Vo
ința București, Flacăra Cimpina, 
Voința CIuj-Napoca, Minerul Baia 
Mare și Jiul Peirila — la bărbați, 

întrecerea formațiilor masculine 
a Început joi dimineața pe arena 
Hidromecanica, pistele ei de con
curs supunindu-i pe concurenți la 
un serios examen. La 
efectuăm convorbirea 
din fiecare echipă au jucat cite 
două schimburi, pe primul loc a- 
flîndu-se Flacăra Cimpina cu 1750 
p d, urmâtă de Jiul Petrila 1738

ora ci nd 
telefonică,

p d, Voința București 1729 p d, 
Constructorul Galați 1728 p d, Mi
nerul Baia Mare 1686 p d și Vo
ința CIuj-Napoca 1664 p d. Iată și 
cele mai bune rezultate individua
le (după două schimburi) : V. 
Miclca (Jiul) 894, H. Ardac (Voința 
Buc.) 890, D. Constantin (Flacăra) 
883. Competiția feminină a început 
pe arena Rulmentul.

Troian IOANIȚESCU

L. 
Țiței — C. Dumitiescu (Jiul Petro
șani) 5—7, 6—4, 7—6 ; senioare : 
Valeria Balaj (Steaua) — Elisabeta 
Palie (Dunărea Galați) 6—0, 6—0 ; 
Elena Popescu (Dinamo București)
— Florica Butoi (C.S.U. Construc
ții București) 6—3, 6—4 ; Simona 
Nunweiller (T.C.B.) — Mihaela
Crăciun (Progresul) 6—2, 6—4 ; E- 
lena Trifu (Steaua) — Cristina 
Mureșan (Progresul) 6—1, 6—1.

Rezultate din „sferturi" din în
trecerea juniorilor : T. Kadar (Di
namo București) — V. Dabija 
(T.C.B.) 6—3, 2—6, 6—4 ; I. Iovă- 
nescu (Progresul) ■ 
(Progresul) 3—6, i 
Dirzu (Progresul) 
(Dinamo București) 6—2, 3—I 
junioare, turul I :
— luliana Cristică 
6—0 ; Elisabeta Palie 
Rotaru (Dinamo București) 
6—1 ; Eugenia Timuș (Steaua) — 
Dana Beleuță (Dinamo București) 
1—6, 6—0, 6—4 ; Carmen Boteanu 
(Progresul) — Rodica Dănescu (Di
namo București) 6—0, 6—0. între
cerile continuă pe terenurile din 
parcul Dinamo, zilnic, de Ia ora 
8,30 și ora 14.

6—4 ; I. Iovă-
— S. Niculescu
6—3, G—1 ; A.

— S. Zaharia
6. 6—3;

Elena Popescu 
(Steaua) 6—0, 

Marinela
7—6,

— Voința București 9—14 (3—7) !, 
Hidrotehnica Constanța — C.S.U. 
Construcții 7—8 (4—5), Voința Iași
— Gloria Buzău 18—14 (9—5) ; 
Seria a 11-a : Argeșcana Pitești — 
Nitramonia Făgăraș 17—12 (10—5), 
U.T. Arad — Constructorul Baia 
Mare 7—13 (6—5), Voința Sighi
șoara — Oltul Sf. Gheorghe 23—15 
(12—9), Tricoul Oradea — Guban 
Timișoara 17—14 (8—7), „U" CIuj- 
Napoca — C.S.M. Sibiu 17—11 
(7—6) ; MASCULIN, Sena I : Ol
tul Sf. Gheorghe — Agronomia Iași 
18—16 (9—10), Relonul Săvinești — 
Comerțul Constanța 28—10 (18—9), 
Celostuf Brăila — C.S. Pitești 6—0 
(neprezentare), Voința București — 
Rafinăria Teleajen 15—16 (6—11), 
Tractorul Brașov — Locomotiva 
București 33—22 (14—10) ; Seria a 
II : C.S.M. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș 18—15 (8—7), Știința Tg. 
Jiu — Metalul Copșa Mică 24—22 
(13—10), Cuprom Baia Mare — 
Știința Petroșani 11—10 (5—6), Ni
tramonia Făgăraș Gloria Arad 
20—14 (12—7).

BOX S,MBATA SEARA,
jg, ;n grădina de vară 

puri Noi” din cartierul Viton, va 
loc întîlnirea amicală dintre pugiliști» 
clubului bucureștean * ~
rul și cei 
lăți.

în grădina 
din cartierul Vitan, 

amicală dintre . _ 
Olinipia-Constructo- 

de la Constructorul din Ga-

la baschet

i.c.t.n
Ieri,

START LOBI 68-OÎ (36-36)
Di- 

bas-
Ieri s-a desfășurat în sala 

namo o interesantă partidă de 
chet, care a opus echipele I.C.E.D.

FINALELE CAMPIONATE
LOR REPUBLICANE de ju- 

stilul libere se dispută, înce- 
azi și pînă duminică, la Plo 
întrecerea pentru cucerirea tri- 

de campioni sînt angajați cei 
i tineri luptători care și-au

• O INfILNIRE INEDITA da tenis 
la Galați: un schimb de experiență 
între centrele de copii ale clubului 
Dunărea și Tenis Club București. Cu 
acest prilej au avut loc 20 de jocuri 
amicale dintre care 15 au revenit 
gălățenilor. O altă acțiune în favoa
rea sportului alb din orașul de pe 
Danubiu: amenajarea în curtea Tea
trului muzical „N. Leonard" a unui 
teren de tenis, de către salariații a- 
cestui lăcaș de cultură. > 18 ECHI
PAJE din Timișoara, Caransebeș și Re
șița au luat parte la raliul automo
bilistic al județului Caraș-Severiii. 
Traseul de 280 km în circuit (Reșița — 
Oravița — Anina — Bozovici — labla- 
nița - Caransebeș — Reșița) cu două 
probe de coastă, a fost dominat de 
către echipajul N. Leu - W. Hirschvo- 
gel (Reșița). e LA TULCEA a luat 
ființă o nouă asociație sportivă, Au- 
totransport, care funcționează pe lingă 
I.T.A. Membrii asociației vor putea 
practica în mod organizat patru spor
turi : handbal, fotbal, popice și box 
(antrenorul secției este pugilistul do
brogean, Petre Pîrâu). Autotransport 
are o bună bază materială, un teren 
de fotbal și o pcpicărie cu două 
piste. a LA VOINȚA BRAȘOV s-a 
organizat o frumoasă festivitate cu 
ocazia retragerii din activitatea corn- 
petiționclă a maestrel sportului la 
baschet, Octavia Cucuruz-Simon, care 
a activat 20 de ani în formația din 
orașul de sub Tîmpa și peste un de
ceniu în reprezentativa țării. * LA 
LICEUL AGRICOL DIN SIBIU a avut 
loc un reușit festival sportiv la care 
au fost prezenți numeroși elevi. Ei 
au asistat la demonstrații de judo, 
box și gimnastică. Totodată au fost 
premiați cei mai buni atleți ai li
ceului, care s-au evidențiat în între
cerile municipale și județene, printre 
care Carmen Cărau Romulus Marcu 
și Martin Hartman. * O NOUA PRO
MOȚIE de arbitri la Cimpina. dar nu 
la fotbal ci la tenis de masă. Acum,

frumosul oraș prahovean are un lot 
de 13 arbitri calificați, care va con
duce numeroasele competiții cu mica 
minge de celuloid, care se desfășoa
ră cici în toi cursul anului. Printre 
arbitrii care au terminat cursul cu 
calificativul F. B. se numără Elena 
Păduraru, Viorica Vlădoiu, Viorel Se- 
maraiu, loan Micu ș.a. • LA AL3A 
IULIA, comisia județeană de fotbal a 
organizat o amplă dezbatere pe mar
ginea activității in sportul cu balonul 
rotund, la care au fost prezenți toți 
antrenorii și instructorii din județ, 
președinții secțiilor precum și căpita
nii echipelor. După prezentarea re
feratului intitulat ,,Principalele lipsuri 
manifestate de echipele din 
Alba", președintele colegiului 
al antrenorilor din F.R.F., N. 
cu, a prezentat o serie de 
ale antrenamentului modern _ 
DEJ s-a desfășurat a lll-a ediție a 
competiției polisportive „Trofeul An
drei Mureșanu”, organizat de liceul 
care poartă numele poetului revolu
ționar transilvănean. La întreceri au 
fost prezente echipe din opt județe. 
După trei zile de dispute, pe primele 
locuri s au clasat formațiile : Școala 
sportivă Mediaș la baschet fete. 
Școala sportivă Dej la vo*ei băieți 
și handbal fete și Liceul sportiv CIuj- 
Napoca la atletism • LA FINALA P2 
JUDEȚUL ALBA a crosului aplicativ 
desfășurat sub genericul „Pentru a- 
pârarea patriei", au participat 28 de 
grupe (150 de tineri între 16-20 de 
ani, ce* mai buni dintre cei 25 000 
cîți au evoluat la etapele anterioa
re) cîștigătoare devenind Liceul teo
retic Sebeș (ciclul I), Liceul 
Zlatna (ciclul II) la 
(ciclul I) și Liceul 
ciul II) la băieți.

LA CLUJ-NAPOCA, 
PRIMA ETAPA

A CAMPIONATULUI 
DE CĂLĂRIE

CONCURS COMPLET

CORESPONDENȚI:

județul 
central 
Petres- 

aspecte
• LA

„Horea ’ 
fete, I. M. Cugir 
agricol Blaj (Ci-

_____ _________... T. Siriopol, 
Glăvan, P. Comșa, C. Gruia, D. 
toară, C. Virjoghie, I. Filipescu, 
Vatau și V. Sâsăranu.

D. 
Co-
D.

și Start Lodz (Polonia). La capătul 
unui meci echilibrat, 
dramatic, bucureștenii 
cu 68—67 (36—36).
de la I.C.E.D. 
mai bun, în min.

cu un final 
au învins 

Baschetbaliștii 
au luat un start 

11 conduceau 
cu 28—15, dar pînă la pauză oaspe
ții au restabilit egalitatea. După 
reluare, întrecerea a fost echili
brată, gazdele mareînd coșul vic
toriei în ultimul minut de joc. 
Cu acest prilej, cunoscutul jucător 
I. Antonescu a susținut ultimul 
meci in cadrul echipei sale de 
club, incheindu-și activitatea com- 
pctițională.

LUPTE
niorl la 
pind de 
iești. In 
courilor < 
mai buni tineri luptători care ?i-au cî>- 
tigat dreptul de participore in fazele 
anterioare. Competiția, care s-a dove
dit on de on o adevărată rampă de 
lansare a talentelor spre sportul de 
formanță. este așteptată cu viu 
res de tehnicienii noștri.

per- 
into

JU-
Etapa preliminară 

o campionatului republican de juniori a 
consemnat următoarele rezultole: Gr. Șc. 
P. T. Tc. Bacău — Rulmentul Birlod 9—3 
(6—0), Gr. Șc. C.F. Oradea — Șc. Sp. 
Unirea lași 3—11 (3—3), Lie. tnd. Marină 
Galați — Șc. Sp. Buzău 20-9 (4—0), Gr. 
Șc. M.M.R. Cj.-Napoca — Șc. Sp. Șoimii Si
biu O—S (0-0). Duminică vor ovea loc sfer
turile de finală după următorul program: 
stadionul Parcul copilului, de la ora 9: 
CI. Sp. Șc. Buc — Lie. Ind. Marină Ga
lati : Gr. Șc. P.T.Tc. Bacău — Farul Con-

Dlir-DV CAMPIONATUL DERUGBY n'ori.

La CIuj-Napoca se va desfășu
ra intre 5 și 8 iunie prima etapă 
a campionatului republican de 
concurs complet. Și-au anunțat 
participarea călăreți de la Steaua, 
Dinamo, Olimpia — Constructorul, 
C.S.M. ----- -------- " '
C.S.M.
vîntul 
poca.

Avind în vedere numărul mare 
de participanți, prima probă, dre
sajul, va avea loc pe parcursul a 
două zile (toate probele încep la 
ora 9), urmind ca, fondul, în spe
cial, și obstacole să fie decisive 
în desemnarea invingătorului. De 
asemenea, in ultima zi, au fost 
programate, în completare, cîteva 
probe de obstacole.

Sibiu, C.S.M. Craiova, 
Iași, Venus Mangalia, A- 
Cislău și A.S.A. Cluj-Na-

GALĂ DE BOX
LA OLIMPIA-CONSTRUCTORUL

Clubul sportiv Olimpia-Construc- 
torul organizează sîmbătă, 31 
mai, o gală de box cu participa
rea pugiliștllor ’ * ~
Galați.

Reuniunea se 
dina de vară 
cu începere de ia ora 18.00.

de la Constructorul

va desfășura la gră- 
.«Timpuri noi“-Vitan,

DIN EXPERIENȚA C.E.F.S. AL
(Urmare din pag. 1)

de aprecieri bune în colectivele în 
care lucrează și, ca urmare, gă
sesc și un larg sprijin in acțiunile 
pe care le organizează.

Cuvinte frumoase se pot spune 
despre activitatea desfășurată de 
comisiile pe ramuri de sport. Am 
asistat, de pildă, la o ședință de 
lucru a comisiei de orientare tu
ristică, unde președinte este Dumi
tru Ofileanu, de peste 20 de ani 
animator al acestui sport. Ni s-au 
părut demne de notat seriozitatea 
și competența cu care se rezolvă 
aici cele mai diverse probleme : 
de la întocmirea hărților, pînă Ia 
programarea in amănunt a acțiu
nilor. Am aflat, cu acest prilej, că 
toți activiștii de bază din acest 
sport au promovat cursurile de ar
bitri, iar in vederea selectării ele
mentelor cele mai talentate pentru 
competiții se organizează, dumini-

că de duminică, in pădurile din 
jurul Capitalei, concursuri de ini
țiere și concursuri-școală.

„Stilul de lucru al comisiei de 
orientare — ne spune tovarășul 
Gheorghe Dumitru — am căutat 
să-l impunem și altor comisii. Cu 
frumoase rezultate activează co
misiile de cicloturism (președinte, 
prof. Ilie Niculescu), handbal (pre
ședinte, Trandafir Iov), șah (pre
ședinte. Vasile Baltag), sport de 
masă (președinte, Constantin Du- 
mitrașcu)".

înaintea fiecărei acțiuni, chiar 
la nivelul sectorului, C.E.F.S.
ganizează un larg schimb de pă
reri cu activiștii voluntari din școli 
și întreprinderi, cu cei mai califi
cați instructori, 
ajutorul, ținînd seamă, firește, de 
inițiativele și propunerile lor. Prin 
această fructuoasă colaborare s-au 
organizat, in ultima vreme, cîteva 
reușite acțiuni : ștafetele aplicati
ve, desfășurate in Parcul tineretu
lui, ciclocrosurile combinate, orga-

or-

cărora le solicită
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A DE DECONECTARE
a me- 
n toa- 
ultima 
trăim 

ătoare 
echipă 
minte 

i care 
printre 
ui ac- 
e din- 
arată 
ta bilă 
iji în- 
echi- 

e nori 
li cin- 
he în- 

nu-și 
ceva, 

I pen-

de dat. Toți sînt siliți la ones
titate, amor propriu și egoism 
rațional. Surpriza nu poate fi 
decît surpriză, minune, „bombă", 
ca acest „Jiul — Poli" (0—1), cu 
tot ce cuprinde ca uimitor, du
reros și pasionant Campionatul 
are viață, toți sînt implicați în 
destinul tuturor, ca să nu mai 
vorbesc cît mă supără situația 
lui „U", căruia Argeșul, spre 
lauda sa, nu i-a făcut nici o 
concesie, avînd și dînsul dreptul 
său să viseze „la 
U.E.F.A.", după ce doar cu cîte- 
va săptămîni înainte umbla 
infern... Frumos destin !

Poate că înaintea unui meci 
ca acela de duminică, ar fi tre
buit să vă întrețin cu alte idei. 
Nu. îmi

nivel

prin

s ■

i
\

A

ECHIPELE DE TINERET,
ÎN FEBRA PREGĂTIRILOR...

DE INTENSE PREGĂTIRI
ECHIPEI ROMÂNIEI

(Urmare din pag. I)

„Numărătoarea inversă" a lotu
lui nostru de tineret se apropie 
de sfîrșit. Și aceste ultime ore 
dinaintea partidei de mîine, de 
la Pitești, cu reprezentativa simi
lară a Scoției, sint cele mai grele 

.echipajul tinereții" con- 
C. Drăgușin, 

Em. Jenei. E

9 ediții care au încununat-o cu ti
tlul de campioană) opune echipei 
„Mari" un „11“ care diferă foarte 
puțin (mijlocașul Conu a fost pro
movat în prima reprezentativă, 
în locul său a fost selecționat 
Houston II) de acela care a în- 
genunchiat cu o săptămină în 
urmă, într-un „amical", pe fina
lista C.C.E., Leeds United.

Masiv, roșcovan, cu maxilare 
puternice, expresia feței imper
turbabilă, Jock Stein iși privește 
băieții concentrat, aruncind rar 
cite o observație. Nici cînd vor
bește cu noi nu-și dezlipește 
privirea de pe teren. încropim ur
mătorul dialog :

— Ce program asigurați echipei 
pină la ora meciului de la Pi
tești ?

— Vineri la 10 și un sfert, un 
nou antrenament, plecarea spre 
Pitești, in ziua meciului, la ora 
14, cu autocarul.

— Vă hazardați intr-un prono
stic ?

— Sint sigur că va fl dificil 
pentru noi, ca să fiu _ ___  __
sînt deloc optimist, nu ne aștep
tăm să ciștigăm.

— Veți alinia formația pe care 
o observați acum, in compania pri
mei echipe ?

— Nimic nu este stabilit. Willy 
Ormond, antrenorul șef al dele
gației noastre, va avea ultimul cu- 
vint in

Miine 
care va 
turi de 
probabil ________ _______ _
Rough. Houston II. Hansen (Par
tick 'Thistle), Forsyth, Houston I 
(Manchester United). .McCluskey 
(Celtic), Young, Graham, Miller, 
(Aberdeen). Narey, Gray (Dundee 
United). ~ 
Pearson (Everton), 
castle). 
Smith (Kilmarnock).

Mircea M. IONESCU 
Ion CUPEN

pentru „i 
dus de antrenorii
I. Nunweillcr și ____ _
vorba, desigur, de valoarea adver
sarului, dar mai ales de proble
mele medicale apărute în număr 
îngrijorător în cadrul lotului nos
tru. La indisponibilitățile lui Troi, 
Purima și Beldeanu, s-au adău
gat, după ultimul joc de verifica
re, cu F. C. Argeș, și accidentările 
lui Radu II (periostită ia tibia 
dreaptă), Atodiresei (o tendinită 
recidivată) și I. Marin (ruptură de 
fibre musculare). Firesc. întreba
rea care se pune- la această oră 
este 
vor fi recuperați 
timp în care toți cei șase urmează 
un tratament medical intens ? Dr. 
FI. Brătilă ne-a spus că speră in 
refacerea lui Atodiresei, Radu II 
și Purima, dar in privința lui Troi 
(entorsă) și Beldeanu (inflamație 
la călcîiul drept) nu va putea da 
un răspuns decît după ultima șe
dință de tratament, cea de azi di
mineață. în pofida acestui „ad
versar" neașteptat, în tabăra Io
tului nostru domnește o atmosfe
ră bună, optimistă.

★
Ieri, pe „Dinamo", „Tineretul" 

Scoției, s-a antrenat in comun cu 
prima echipă. Din cei 16 jucători, 
antrenorul lor, Jock Stein, (cel 
mai celebru tehnician scoțian, la 
cirma lui Celtic Glasgow in cele

V. Stănescu a operat cîtcva modi
ficări : Kun a luat locul lui Do- 
brin, Sameș pe cel al lui G. Sandu, 
Răducanu a făcut schimb cu Ior- 
gulescu, iar spre sfîrșitul întîlnirii 
Marcu l-a înlocuit pe Crișan. în 
această a doua 
lotul a înscris 
Autorii acestora 
Kun, Dumitru, 
reanu II și din 
final : 6—1, 
rului au fost limitate de forma 
bună a portarului Răducanu, care 
s-a opus în foarte multe situații 
tirului intens și precis al înainta
șilor lotului reprezentativ. în an
samblu, partida cu T.M.B. a con
stituit un test util și un bun mij
loc de potențare a formei sportive 
a selecționabililor și a echipei în 
ansamblul său.

Pentru astăzi, programul cuprin
de, in cursul dimineții, o nouă șe
dință teoretică în cadrul căreia 
este prevăzută și vizionarea fil
mului meciului Spania — geoția, 
disputat la Valencia.

După-amiază, Iotul va efectua o 
nouă ședință de antrenament 
complex, fizic, tehnic, tactic.

lor și în acest joc, deși este con
știent de faptul că de această dată 
va avea de înfruntat o apărare 
foarte redutabilă, în frunte cu 
McQueen.

In după-amiaza zilei de ieri, 
lotul național s-a deplasat cu au
tocarul la stadionul „23 August“ 
pentru cel de al doilea joc-școală 
din cadrul planului de pregătire, 
de data aceasta în '^mpania divi
zionarei C, T.M.B. A « »

S-au '
45 de minute. In prima, lotul a 
folosit următoarea formație : 
ducanu 
măreanu II, Anghelini — Dumitru, 
Dinu, D. Georgescu — Crișan, Do- 
brin. Lucescu. Poarta echipei 
T.M.B. a fost apărată de Iorgu- 
lescu. Selecționabilii au combinat 
mult, s-au mișcat cu destulă ușu
rință, dar au șutat puțin la poartă. 
Scorul, în această primă parte a 
jocului, a fost egal : 1—1, golurile 
fiind înscrise de D. Georgescu pen
tru lot, respectiv Sanda pentru 
T.M.B. După pauză, antrenorul

parte a meciului 
încă cinci goluri, 
au fost în ordine :
Lucescu, Sătmă- 

nou Kun. Rezultat 
dar proporțiile sco-

permit a mă gîndi la 
meciul cel mare 
din ziua de 1 iunie 
(Ziua copilului !) 
după o metodă 
proprie — aștep
tînd cu sufletul la 
gură etapa internă 
din 8 iunie cu 
„Steagul — U“,
Jiul — Galați, 
C.F.R. — U.T.A., 
Argeș — Craiova, 

ba chiar Sportul — Chimia, me
ciuri care de care mai gigea 
și mai deconectante... Și ca să 
duc „metoda" pînă la capăt, 
mă mai gîndesc intens la acest 
Dinu Popescu, poloistul cu 5 
goluri într-un meci, la Islanda 
— Franța (0—0) și mai ales la 
acest băiat numit Ion Cojocaru, 
cît p-aci să soseoscă primul la 
Varșovia, terminînd „în general" 
pe locul 24, dar în particular 
doar la 10 minute de Szurkow- 
ski, asta la debutul într-o cursă 
ca aceea a Păcii. Particularul 
mi se pare mult mai important 
decît „generalul" în care ne-am 
învățat prost că un loc 24 nu 
înseamnă nimic. înseamnă I... 
Dovadă că a nu știu cîta echi
pă din campionatul vest-german 
e campioana campioanelor eu
ropene ! Și mai știu — ghici 
ciupercă I — o echipă care ne- 
calificîndu-se în turneul final al 
mondialelor de fotbal, necalifi
cată dar și neînvinsă, e aștep
tată la aeroport de 10 000 su
porteri entuziaști. Ghicitorile au 
și ele rolul lor drăguț în deco
nectare.
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jucat două reprize a cite

Ră-
— Cheran, G. Sandu. Săi-

(Urmare din pag. I)

ret). In dreptul virfului de atac 
al lui Willie Ormond, masivul îna
intaș al lui Glasgow Rangers, 
Parlane, el trece o cifră (24), a go
lurilor înscrise de acesta in cam
pionatul Scoției, 
al'lăm de la Allan 
șit însă Pettigrew 
de la tineret, care, 
cite 26 de goluri, 
rile 1—2 in clasamentul golgeteri- 
lor in campionatul Scoției. „Cam 
puțin, comparativ cu jucătorul dv., 
Dudu Georgescu", remarcă confra
tele, arătindu-se bine informat 
despre clasamentul „Ghetei de 
aur".

Mai bine ca el, 
Herron, au reu
și Gray, aripile 
înscriind fiecare 
iși împart locu-

sincer nu

această privință.
la ora 14, în autocarul 
demara spre Pitești, ală- 
Jock Stein, vor lua loc 

următorii țhicători :

Ea I

• • • BREMNER SI JORDAN Pettigrew (Motherwell),
Craig (New- 

McWilliams (Airdrie),
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITATI • ACTUALITATI
iot cu victoria studenților la scorul 
1-0.
• ANUNȚ. Biletele pentru meciul 

pid — Progresul, care se va disputa 
5 iunie pe stadionul Giulești, se 
vînzare inccpînd de astăzi la 
obișnuite. In ziua meciului nu 
vinde bilete la stadion.
• U.T.A. - F. C. KARL MARX

3—1 (2—1). Partida amicală s-a disputat
miercuri după amiază și a oferit un joc 
foarte frumos. Victoria a revenit gaz
delor cu scorul de 3—1 (2—1), prin go
lurile marcate de Eroșovschi (min. 24 și 
40) și Domide (min. 51), respectiv Raus- 
chenbach (min. 9). (I. Ioana — coresp.)
• FINALISTA CUPEI U.E.F.A. JOACA 

LA CONSTANfA. Mîine, la Constanța, di
vizionara A din localitate întîlnește cu
noscuta echipă olandeză Twente Enschede, 
finalista din acest an a Cupei U.E.F.A. 
Meciul începe la ora 18.45. Marți 3 iu
nie, t-t la Constanța, 
dezi vor juca cu o selecționată divizio
nară A, 
Steaua, 
lot) și F. C. Constanța.
• MECIURI AMICALE. F.C.M. Reșița

Gloria Bistrița 5-2 (2—0), Nitramonia Fă
găraș — A.S.A. Tg. Mureș 2—2 (1—0).
Mîine la Reșița, F.C.M. întîlnește pe 
F. C. Karl Morx Stodt.

La ora 11 fix „roșii" și „albaștrii" 
stau față in față, așteptînd lovitu
ra de începere. La primii joacă : 
Kennedy — Jardine, Munro, Mc
Queen, McGrain — Dalglish, Rioch, 
Conn — McDougall, Parlane, Dun
can ; iar la „albaștri" : Rough — 
Forsyth, Young, McCluskey, Hous
ton I — Houston If, Narey, Craig 
— Pettigrew, Pearson, Gray.

„ll“-le lui Ormond — același cu 
care Scoția a început sîmbăta tre
cută, pe Wembley, meciul cu An
glia — se instalează mai des în 
jumătatea cealaltă de teren, „lea
gă" mai mult (5 dintre ei fiind 
componenți ai renumitelor forma
ții de club Rangers și Celtic) și, 
fără să caute cu insistență plasa 
porții lui Rough, va reuși, in min. 
15, prin mijlocașul Rioeh, deschi
derea scorului. Un scor care va 
rămîne neschimbat și la finele 
celei de-a doua reprize, tot de 30 
minute, intrucit, așa cum sugeram,

Willie Ormond și Jock Stein au 
urmărit îndeosebi modul în care 
se efectuează unele scheme de joc, 
mișcarea elevilor lor in tereh.

Să mai reținem și faptul că în 
cea de-a doua repriză lotul A a 
aliniat un 11 modificat, după cum 
urmează : Brown — Jardine, Jack- 
son, Rodmen, McGrain — Robin
son, Macari, Dalglish — Hutchi
son, Parlane, Cooke. A fost repriza 
in care McQueen a stat pc tușă — 
intrucit el este primul titular cert 
în proporție de... 100 la sută — 
neascunzîndu-și, în dialogul purtat 
cu noi, dezamăgirea de pe urma 
infrîngerii suferită de echipa lui, 
Leeds United, miercuri seara, în 
finala „Cupei campionilor euro
peni". „Abia ii așteptat pe coechi
pierii mei Bremner și Jordan, ca să 
aflu totul despre meciul de la Pa
ris". Ca și antrenorul Ormond, de 
altfel, la fel de nerăbdător 
vină „întăririle".

COTEC NU JOACA,
GOLGETER!
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• CURS DE PERFECȚ.ONARE CU PRO
FESORII CARE PREDAU FOTBALUL |N 
ȘCOLI. Luna viitoare, la 16 iunie (ora 
18) se vor întîlni la București (sediul 
C.N.E.F.S.) toate cadrele didactice care 
predau fotbalul in unitățile sportive 
școlare. In aceeași seaiă, cei 65 de pro
fesori cu specialitatea fotbal se vor de 
plasa la Snagov unde — între 17 și 22 
iunie — se va desfășura un curs de per
fecționare a acestora, din programul 
căruia se remarcă temele: ,,Prob.'emat;ca 
actuală a selecției in fotbalul de per
formanță", ,,Obiectivele și ponderea fac
torilor instruirii în diferite etape ale pre
gătirii", ,,Evoluția jocului de fotbal pe 
plan mondial", ,,Propuneri privind orga
nizarea activității fotbalistice la eșalonul 
copir-juniori" etc. Printre invitații cursu
lui se numără: dr. Mi.on Georgescu și 
lector M. Birsan, de la I.E.F.S., C. Ar- 
deleanu — antrenor federal, dr. Adal
bert Szogy — Centrul de cercetări 
C.N.E.F.S., internaționalul Nîircea Luces
cu etc.

• REVANȘA VASAS BUDAPESTA - 
SPORTUL STUDENȚESC. Formația bucu- 
reșteanâ Sportul studențesc va pleca sîm- 
bătă la Budapesta unde, marți 3 iunie, 
va susține jocul revanșei cu echipa locala 
Vasas. Prima întilnire core a avut loc 
la București, în luna aprilie, s-a înche-

formată din jucători 
Dinamo (cei care nu

HOTĂRÎRI ALE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
In' ședința sa obișnuita de miercuri 

seaca, Comisia centrală de compe
tiții și disciplină, anallzînd abaterile 
unor jucători din Diviziile A șl B, 
a dictat următoarele sancțiuni: Sima 
(U.T.A.) : o etapă suspendare; Lun
gii (Ș. N. Oltenița): două etape; 
Răuț (Autobuzul): două etape; Gran- 
eea (C. S. Tirgoviște) : o etapă; De- 
beleanu (Știința Bacău); trei etape.

pun in 
casele 

se vor

STADT

____ _____„ _ IU-
fotballțtii olon-

galbene, 
de cam- 

lași).

Acumulind trei cartonașe 
nu vor juca în primul meci 
pionat: Dănilă (Politehnica
Roman (C.F.R. Cluj-Napoca), Bădă- 
luță (Automatica Alexandria), Naghi 
(C.S.U. Brașov), Vătaf șl Ionescu 
(Tractorul Brașov), Roșu (Dinamo 
Slatina), Firlțeanu (Șoimii Sibiu) și 
Coiculescu (Victoria Călan).

LOTO— PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO

DIN 23 MAI 1075

Extragerea I: categoria 1: 1 va
riantă 50% un autoturism Dacia 1300 
șl o variantă 10% a 11-000 lei ; cat. 
2: 1 variantă 25% a 17.675 lei și 4 
variante 10% a 7.070 lei; cat. 3: 8,90 
a 5.163 lei; cat. 4: 16,20 a 2.837 lei: 
cat. 5; 45,30 a 1.014 lei ; cat. 6: 107,90 
a 426 lei.

Report categoria 1 : 702.434 lei.
Extragerea a II-a : categoria 

3 variante 10% cite 1 autoturism 
cia 1300 : cat. B : 2,05 a 18.295 
cat. C: 6.30 a 5.953 lei; cat. D : 
a 1.421 lei; cat. E: 80.05 a 469 
cat. F; 145,30 a 258 lei; cat. X: 1.589,60 
a 100 iei.

Report categoria A : 167.787 lei.
Ciștigul de categoria 1 a fost ob

ținut de Gheorghe Croitoiu din F*e- 
trila — Hunedoara, iar ciștiguriie de 
categoria A au revenit participant

ților: Tudor T. Matei — C. Lung Mus
cel, Vasile Popa — Brașov și Posto- 
lache Botezata din București.

ClȘTIGURI IN AUTOTURISME LA 
TRAGERILE $1 CONCURSURILE 

OBIȘNUITE PRONOEXPRES, LOTO $1 
PRONOSPORT I

A : 
Da
lei : 

26,40 
iei;

Printre primii beneficiari ai noutății 
atribuirii de autoturisme Dacia 1300 pe 
o singura variantă jucată la tragerile și 
concursurile obișnuite se numără Mavro- 
din Sebastian din București, Demeter 
Erzsabet din Odorheiul Secuiesc la Pro- 
noexpres, Columitra Mihai din Constanța 
și Porumb Alexandru din comuna Co- 
chirleanca, județul Buzău. Mihai Gheor- 
ghiță din Craiova, Vlad Roman din Rm. 
Vilcea, Vereș loan din Cluj-Napoca la 
Loto.

Și dv. puteți ciștiga autoturisme Da
cia 1300 ri bani norticioînd la sistemele 
săptăminale Loto Pronosport.

Moment din jocul Scolia (A) — Scolia (tineret). Mijlocașul Conn în 
plină acțiune. Foto: Dragoș NHA.GU

PROGRAMUL Șl
ETAPEI A XXIX-a A

SERIA I : C.S.U. Galați — C.S.M. 
Suceava : G. Fodor (București) ; 
Relonul Sâvinești — S.C. TuLcea : 
Gh. Retezau (București) ; Gloria 
Buzău — Chimia Brăila : V. Cioc 
(Mediaș) ; Foresta Fălticeni — Ști
ința Bacău : F, Pitiș (Obidea) ; 
Constructorul Galați — C.F.R. Paș
cani : C. Niculescu (București) ; 
Petrolul Ploiești — Ceahlăul P. 
Neamț : I. Barbu (Deva) ; S. C. 
Bacău — Oțelul dala ti : V. Dumi
tru (Oltenița) ; Progresul Brăila — 
Metalul Plopeni : Gh. Dragomir 
(București) ; Celuloza Călărași — 
Unirea Focșani : R. Șerban (Craio
va). SERIA A II-a : Metalul Dro
beta Tr. Severin — Metalul Mija : 
T. Andrei (Sibiu) ; Tractorul Bra
șov — Ș. N. Oltenița : I. Honing 
(Arad) ; Rapid —»• Progresul : C. 
Ghiță (Brașov), meciul se dispută 
joi 5 iunie ; Autobuzul Buc. — 
C.S.U. Brașov : V. Palad'>scu (Ga
lați) ; C. S. Tirgoviște — Eloctropu- 
tere : 1. Storoj (Bacău) ; Metalul

ARBITRII
DIVIZIEI B

Buc. — 
(Buc.);
Gaz metan Mediaș :
(Iași) ; Flacăra Moreni — Dinamo 
Slatina: I. Ang heliu (P. Neamț); 
Metrom Brașov— Oltul Sf. Gheor
ghe : M. Moraru (Ploiești). SERIA 
A IlI-a : Metalul Aiud — Mureșul 
Deva : Z. Szeczei (Tg. Mureș) ; 
CJLR. Timișoara — Minerul Baia 
filare : M. Fediuc (Suceava) ; Vic
toria Călan — U.M. Timișoara : I. 
Constantin (Pitești) ; Șoimii Sibiu
— Ind. sîrmei C. Turzii : I. ~ 
(Tg. Mureș) ; Minerul Baia Sprie
— F.C. Bihor : Tr. Moarcăs (Bra
șov) ; Arieșul Turda — Minerul 
Anina : C. Pirvu (Brăila) ; Meta
lurgistul Cugir — Minerul Moldo
va Nouă : St. Marian (Sighișoara); 
Victoria Cărei ■— Corvinul Hune
doara : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) ; Vulturii T. Lugaj — 
Unirea Arad : Gh. Vasilescu I. 
(București).

Voința Buc. : Gh. Limona 
Automatica Alexandria —

M. Rotaru

Isprava lui . _
tată atit de ușor. Atunci, in toam
nă, într-un meci de Divizia B, cind 
echipa sa, C. F. R. Timișoara, a 
ciștigat cu 6—3 (după ce era con
dusă cu 3—1), Cotcc a marcat toa
te cele șase puncte. Numele lui era 
pe buzele multor antrenori, 
și-l doreau in formațiile lor. 
perioada de iarnă, Cotec a 
transferat la Politehnica Timișoa
ra. Apariția sa în Divizia A era 
așteptată cu interes. Au trecut insă
12 etape din acest retur țri Cotec 
nu a jucat. A apărut abia dumini
că, în etapa a XXX-a. cind, in 
min. 66, l-a înlocuit pe Cringașu.

...Și totuși, in fiecare luni, nu
mele lui Cotec apare fa Htkrica 
noastră de fotbal. Ciudat, nu T De
13 elape, Cotec nu mai joacă 
Divizia B. dar este în fruntea 
geterilor din seria a III-a, cu
14 goluri înscrise in toamnă și 
păstrează incă un gol 
de internaționalul Kun 
tul respectiv depășește 
rubrici de caleidoscop, 
ceasta explică, de fapt, o stare de 
lucruri deloc liniștitoare. In fotba
lul nostru, și nu de un an. doi. lip
sesc oamenii de gol, jucătorii de 
valoarea și randamentul unui Ozon 
sau Constantin, Dridea sau Adam, 
Oblemenco, Ene I sau Ion Ionescu, 
ca să nu ne întoarcem 
mult timp in urmă, la 
care într-un campionat 
49 de goluri.

In prezent, la Divizia 
samentele golgeterilor conduc : 
nărui Botez (S. C. Bacău) in seria 
I, Moraru (Gaz metan Mediaș), in 
seria a II-a, și... Cotec, in seria a 
III-a. în urma lor nume cunoscute 
cum ar fi cel al lui Kun II, de 
care am amintit, sau al lui Neagu, 
de la Rapid, cindva „vîrful" națio
nalei noastre. în Divizia A, doar 
Dudu Georgescu demonstrează că 
este un autentic golgeter, în timp 
ce urmăritorii săi — Iordănescu, 
Mureșan, Dănilă — sînt inconstanți.

In Divizia A sau B, problema 
rămine la fel de spinoasă, iar 
„cazul Cotec" poate constitui un 
subiect de meditație pentru antre
norii și atacanții formațiilor noas
tre divizionare și, de ce nu ?, și 
pentru cei care se ocupă de echi
pele de juniori in cadrul unor cen
tre bine dotate material, dar care 
de ani de zile nu mai dau un goL-. 
geter de marcă.
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BIHOR -
SPORTUL STUDENȚESC

(1-0)1-1
Joi s-a disputat la Oradea partida 

amicală de fotbal dintre echipa lo
cală, F. C. Bihor și divizionara A 
Sportul Studențesc, aflată înaintea 
unul turneu în Ungaria. Meciul s-a 
terminat la egalitate ; 1—1 (1—4». go
lurile fiind înscrise de Agud (min. 
37) și respectiv Roșu (min. 66).

I. GIIIȘA — coresp. județean



Antrenorul emerit ION POPA APREdAZA FAVORABIL
ȘANSELE BOXERILOR ROMANI LA C. £

La ora cînd apar aceste rînduri 
echipa de box a României se află 
in drum spre Katowice, locul de 
desfășurare a celei de-a XXI-a e- 
diții a campionatelor europene, 
înaintea plecării l-am solicitat un 
interviu antrenorului emerit ION 
POPA, care ne-a informat despre 
pregătirile pugiliștilor români în 
vederea marelui eveniment spor
tiv internațional.

— Cum apreciați forma sportivă 
a selecționaților ?

— Spre deosebire de alte pe
rioade de pregătire în comun, a- 
ceasta a fost mal scurtă și, fi
rește, s-a lucrat mai intens. Dar, 
cum băieții se aflau după parti
ciparea Ip turneul internațional 
„Centura dte aur“, cei mai mulți 
dintre ei dispuneau de o remar
cabilă capacitate de efort. în a- 
ceste condiții, întreg lotul a mani
festat poftă de lucru, fapt care 
ne-a 
rilor.
bine.__ ______ , ____
xeri se găsesc într-o bună formă, 
fiind, cum se spune, gata de start. 
La acest nivel au ajuns primii 
Paul Dobrescu, Victor Zilberman, 
Gheorghe Ciochină și Constantin 
Văran. La ultimele teste, Mircea 
Tone. Alexandru Tîrboi, Nicolae 
Chipirog și Simion Cuțov au pre
zentat unele semne de oboseală 
fizică. Simion Cuțov, în ciuda re
zultatelor testului, se mișcă foarte 
bine, dar ei a făcut mari efor
turi pentru a se încadra în limi
tele categoriei semiușoară. Starea 
de moment a acestora nu este însă 
de natură să ne îngrijoreze. Zilele 
de odihnă dinaintea startului — 
după cum ne-au asigurat medicii

fac

condiții, întreg lotul a mani-

ajutat în efectuarea pregăti- 
S-a muncit mult și, sperăm. 
De altfel, clțiva dintre bo-

— vor avea darul să-i aducă în 
formă și pe ei.

— Ce șanse acordați elevilor dv. 
la competiția continentală ?

— De obicei, evit să
pronosticuri. In sportul cu mă
nuși este și greu să anticipezi re
zultatele, mai cu seamă atunci 
cînd valorile concurenților sînt 
destul de apropiate. Totuși, luînd 
în considerație forma bună pe care 
o manifestă în ultima vreme, lui 
Victor Zilberman îi acord prima 
șansă față de adversarii pe care-i 
cunosc în Europa. într-o eventuală 
dispută cu iugoslavul 
mai de temut dintre 
cunoscuți — Victor 
șansă. Beneș este 
lupta de la semidistanță, dar în 
„corp la corp" 
mult superior, 
tica aceasta l-a 
pionul mondial

Beneș — cel 
semimijlocii 
are- prima 

periculos în

Zilberman ti este 
De altfel, cu tac- 
învins și pe cam- 
și olimpic, Emilio

Correa. De asemenea, sper într-o 
comportare la nivelul valorii lor 
din partea pugiliștilor Simion Cu- 
țov, Paul Dobrescu și Constantin 
Gruescu. Dintre debutanți, Gheor- 
ghe Ciochină și Nicolae Chipirog 
pot produce surprize. Chipirog, pu
gilist tînăr și necunoscut, lovește 
extraordinar de tare. Este chiar 
mai puternic decît Năstac. Forța 
loviturilor ii poate suplini lipsa 
de experiență. Cu condiția să nu-1 
întilnească în primele meciuri pe 
sovieticul Lemeșev, poate ajunge 
pe podiumul medaliațiior și Con
stantin Văran.

Firește, toți componenții echipei 
noastre sînt bine pregătiți și ca
pabili de performanțe la nivelul 
prestigiului boxului românesc. Dar, 
ca de obicei, în box, un rol im
portant îl au și „sorții**.

Mihai TRANCĂ

Turneul de șah de la Timișoara

GAPRINDAȘVILI ÎN FRUNTE »
Runda a 4-a a turneului Interna

țional feminin de șah de la Timi
șoara a prilejuit campioanei mon
diale, Nona Gaprindașvili, să facă o 
demonstrație a înaltei sale măiestrii 
și a marii sale forțe de joc. In par
tida cu Tatiana Vujanovicl, prima 
jucătoare a lumii a condus un foar
te frumos atac, sacrificind consecu
tiv dama șl un cal. La mutarea 30, 
in fața matului inevitabil, sportiva 
iugoslavă a trebuit să se recunoas
că învinsă.

în a doua partidă decisă a serii. 
Margareta Mureșan — după un start 
slab — a obținut prima sa victorie 
la campioana de junioare, Dana 
Nuțu. Continuă să evolueze foarte 
bine tînăra timișoreancă Ligia Jic- 
man. Ea a remizat, cu negrele, în 
fața experimentatei maestre vest- 
germane, Ursula Wasnetsky. Cu a- 
celași rezultat s-au încheiat întîlni- 
rile Rodica Reicher — Margareta 
Teodorescu, Marghita Polanova 
Borislava Borisova și „derbyul44 
mișorean, Gertrude Baumstark
Suzana Makai. S-a întrerupt parti
da dintre Irene Kasprzyk și Bri
gitte Haffmann.

în clasament, după patru runde, 
conduce GAPRINDAȘVILI cu 3 p 
și o partidă întreruptă, urmată de 
jicman, Borisova și Baumstark cu 
cite 2 p și o partidă întreruptă, 
Makai, Tcodorescu și Polanova 
cîte 2 p.

ll-

CĂLĂREȚII NOȘTRI PREZENȚI

LA ALTE CONCURSURI INTERNAȚIONALE
Călăreții noștri vor participa, în 

cursul lunii viitoare la noi con
cursuri internaționale. Astfel, spe
cialiștii în obstacole vor fi prezenți 
la întrecerile de la Varșovia (6—8 
iunie), Olsztyn (11—18 iunie) — 
Polonia, Frinwillershagen (19—22 
iunie) — R.D. Germană și Aachen 
(28 iunie — 6 iulie) — R.F. Ger
mania. Lotul de obstacole este al
cătuit din Dumitru Velea, Oscar

Recer, Cornel Ilin, Constantin Vlad 
și Alexandru Bozan, sub îndruma
rea antrenorului Dumitru Velicu;

în același timp cu probele de 
obstacole, la Frinwillershagen va 
avea loc și un concurs de dresaj; 
la care vor lua parte și călăreții 
noștri Iosif Moln-ar, Anghel Dones- 
cu și Sorin Soveja, însoțiți de an
trenorul Nicolae Marcoci.

în turneele internaționale de tenis

NĂSTASt Șl OVICI AU OBțlNUt NOI VICTORII

FIȘIER TENIS
MARTINA NAVRATILOVA (Ceho lovatia)
Pentru prima oară, o echipă 

europeană cucerește trofeul su
prem al Tenisului feminin, „Cu
pa Federației44. Autoarea perfor
manței este reprezentativa Ce
hoslovaciei. iar prima el rache
tă, desigur. Martina Navratilova. 
Ea o învingea, la Aix-en-Pro- 
vence, acum cîteva zile, pe aus- 
tralianca Evonne Goolagong 
(6—3, 6—4), consfințind victoria
asupra tenismanelor de la Anti
pozi de opt ori deținătoare ale 
titlului.

Rezultatul nu mai poate fi eti
chetat drept surpriză, fiindcă 
Navratilova are la activul ei — 
de la începutul sezonului — suc
cese din ce în ce mai impor
tante. Tn ianuarie disputa finala 
open-ulul australian, la Melbour
ne, cedînd aceleiași Goolagong. 
Se revanșează asupra ei în Cir
cuitul feminin „indoor", cîștigînd 
(atunci surprinzător) finala de 
la Boston. în aceeași competiție 
mai termină învingătoare la Fair
fax, este finalistă la Chicago, 
Dallas și Los Angeles și de mal 
multe ori semifinalistă. Pentru 
ca să ocupe locul doi în clasa
mentul final, după supercampi-

oana americană Chris Evert, la 
mică distanță.

Născută la Praga (18 octom
brie 1956), „stingace", a început 
tenisul sub conducerea tatălui 
el. Este echivalentul feminin al 
lui Jan Kodes, în tenisul ceho
slovac. Și speră să obțină — ca 
și acesta — o victorie la Wim
bledon.

Cu o singură excepție, primii fa- 
voriți ai probei de simplu din ca
drul campionatelor internaționale de 
tenis ale Italiei, care continuă la 
„Foro Italico** din Roma, au trecut 
fără dificultăți faza optimilor de fi
nală. Ilie Năstase (nr. 3) n-a lăsat 
decît două ghemuri adversarului 
său, australianul Phil Dent, pe care 
l-a învins cu 6—1, 6—1. Bjorn Borg 
(nr. 1) l-a eliminat pe Paolo Berto- _ . . z» . Im*. Z'., 111 c *lUCCi. CU 
Vilas (nr. 
6—4, 6-~2. 
„sferturi “ 
6—0 cu C. 
mon (5—7, 
Manuel Z----------  ------ v
Singur Brian Gottfried (nr. 8) pără
sește turneul, învins de Eddie Dibbs, 
cu 6—4, 4—6, " ■**"
nală Năstase 
cu Ramirez, 
iar Parun îl

în primele ---------
bei de dublu, cuplul Ilie Năstase 
(România) — Jimmy Connors 
(S.U.A.) a învins cu 6—2, 6—3 pe
rechea italiană Vincenzo Franchittî
— Di Mateo. Alte rezultate : Vilas,
Fibak — Holmes, Yuill 6—3, 7—5; 
Orantes, Gisbert — Vattuone, Fa- 
nucci 6—4, 6—2; Munoz, Higueras
— Paish, Di Domenico 6—3, 7—5. In
proba feminină : Virginia Ruzlci, 
Mariana Simionescu (România) — 
Ruppert, Greer (S.U.A.) 7—6, 2—6,
6—3.

O surpriză s-a produs în con
cursul feminin, în care tînăra jucă
toare iugoslavă Mima Jausovec a 
dispus de campioana vest-germană 
Helga Masthoff cu 6—1, 6—0. Pentru

semiflftale s-au mai calificat Chris 
Evert (6—1, 6—3 cu Florcla Boni- 
celli), Martina Navratilova (6—2, 6—4 
cu Linda Boskoff) și Isabel Fer
nandez.

6—4, 6—1, iar Guillermo
2) pe Nikola Pillcl, cu

5- au mai calificat pentru 
Raul Ramirez (7—6, 2—6, 
Barrazzutti), Harold Solo-
6— 2, 6—3 cu Peter Szoke), 

Orantes și Onny Parun.

1—6. In sferturile de fi- 
va juca cu Dibbs, Borg 
Solomon cu Orantes, 

va întîlni pe Vilas, 
partide din cadrul pro-

"Ar
în turneul de la Diisseldorf, tenîs- 

manul român Toma Ovici și-a con
tinuat cu succes participarea. învln- 
gîndu-1 pe englezul John 
6—2. 7—6. Alte rezultate : 
Phillips Moore 6—2, 6—3 ; 
Elschenbroich 6—4, 6—1 ; 
Holecek 7—6, 6—2; Kary 
chael 6—4, 5—7, 7—5; Moore 
rez 6—4, 4—6, 6—2.

Lloyd cu 
Kodes — 
Dibley — 
Filial — 
— Carmi- 

Alva-

NOI ÎNTRECERI
ATLETICE LA PEKIN

SePEKIN, 29 (Agerpres). 
lecționatele de atletism ale S.U.A. 
și-au încheiat turneul în R. P. 
Chineză participînd pe stadionul 
central din Pekin la un nou con
curs în compania sportivilor chi
nezi. în proba de aruncarea cio
canului, atletul chinez Li Yun-piao 
a terminat învingător cu rezulta
tul de 60,22 m„ iar fondistul ame
rican 
cursa de 5 000 
13:49,8.

întrecerile au 
peste 50 000 de

Ted Castineda a cîștigat 
m cu timpul de

fost urmărite de 
spectatori.

Considerat de cîțiva ani drept 
unul dintre cei mai buni disco
boli al lumii, dar marcat de stră
lucirea unui Silvester, Bruch sau

ATLETISM
JOHN POWELL (S.U.A.)

Danek, americanul John Powell 
reușește, în sfîrșit. să intre în 
posesia recordului mondial, pos
tură la care constanța sa în re
zultate (în jup de 65—66 m) din 
ultimele două sezoane, îl îndrep
tățea să spere. E drept că pen
tru a reuși acest 69,10 m, Powell 
a trebuit să fie ,.trezit*4 din... 
respectul pe care îl acorda re
cordului de 68,40 m, al lui Sil
vester și Bruch, ca șl de ulti
ma performanță de 68,48 m reu
șită de John van Reenen.

In fața probei și a lui Powell 
se află acum granița celor 70 m. 
Noul recordman pare cel mai 
îndreptățit să spere la depășirea 
ei : este încă foarte tînăr pentru 
disc (s-a născut la 25 iunie 1947, 
are 1,88 m înălțime și cîntărește 
110 kg), a progresat, pînă acum, 
an de an și 'a scăpat, credem, 
de presiunea psihică a celor 
„trei mari*4. Se mal pune o în
trebare : vor arunca, totuși, bă
ieții 70 m înaintea fetelor, aflate 
la numai 10 cm (și discuri cu 
1 kg mai puțin...) de aceeași gra
niță ? i

ATLETISM A La Budapesta, sulița- 
șul maghiar M. Nemeth a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului — 90.90 m ! în alte probe: 
100 m — Gresa 10,2; înălțime — Ke- 
lemen 2,20 m; ciocan — Encsi 70,10 
m; disc — Muranyi 62,56 m; 400 m
— Paty 47,4. • Norvegianul K. Hjelt- 
nes a cîștigat două probe în con
cursul de la Ypsilanti (California): 
19,51 m la greutate și 60,56 m la disc. 
• Rezultate din concursul profesio
nist de la ,,Madison Square Garden11
— New York: prăjină — Smith 5,61 
m; 1 milă — Jipcho 4:02,7; greutate
— Oldfield 21.66 m; 60 y — Jackson 
6,1. • Cu prilejul unui concurs at
letic desfășurat la Varșovia, polo
neza Irena Szewinska a parcurs 100 m 
plat în 11,2. Buciarski a cfștigat pro
ba de săritură cu prăjina, realizind 
5,45 m (nou record național).

AUTO • In ,.Raliul Acropole", îna-

PE SCURT
intea ultimei etape, conduce pilotul 
vest-german W. Roehre (pe Opel- 
Ascona). Suedezul Bo Waldegaard 
(pe Lancia) are o întîrziere de 7:39. 
Au abandonat O. Andersson, S. 
Lampinen, R. Pinto.

CICLISM • Tn Turul Angliei, după 
3 etape, continuă să conducă Von
dracek (Cehoslovacia), urmat de Fi- 
lipsson (Suedia) la 16 sec șl Matu- 
siak (Polonia) la 29 sec. • Cursa în 
,.nocturnă“ de la Casters a revenit 
francezului Esclassan — 48 km în 
lhl5, înaintea olandezului Zoetemelk 
și a spaniolului Ocana A Schimbare 
de lider în Turul Italiei : tricoul 
„roz" este îmbrăcat de Italianul G. 
Barglin, care a cîștigat etapa contra-

„o

BAYERN MUNCHEN
A CIȘTIGAT
FINALA SLABA"

Fără 
„Cupei 
putată 
s-a ridicat la valoarea așteptată. 
Nici Bayern Munchen, care și-a 
reeditat succesul de anul trecut, 
nici Leeds United, nu au reușit, 
decît arareori, să ofere un fotbal 
de valoare, la nivelul prestigiului 
lor. „A fost o finală slabă care, fi
rește, nu i-a mulțumit pe cei 
50 000 de spectatori prezenți in 
tribunele stadionului Parc des 
Princes" — consemnează comenta
torul agenției France Presse.

Deși a cîștigat cu 2—0, Bayern 
a fost lipsită de forță, permițînd 
formației engleze să domine a-

indoială, a 20-a finală a 
campionilor europeni" dis- 

miercuri seara la Paris, nu

JUBILEUL
într-unul din 

,.Ambasador*4 din 
o placă comemorativă 
împlinirii a 20 de ani de la crearea 
,,Cupei campionilor europeni" la 
fotbal. După cum se știe, din ini
țiativa ziarului francez de sport 
„L’Equipe** și a cronicarului de fot
bal Gabriel Hanot, la 3 aprilie 1955 
s-a hotărît organizarea acestei com
petiții care, de-a lungul anilor, a 
cunoscut o mare popularitate. Au 
fost de față președintele F.I.F.A., 
Joao Havelange, președintele UEFA, 
Artemio Franchi, directorul ziaru
lui „L’Equipe*4 Jacques Goddet, con
ducători ai unor cluburi europene, 
foști internaționali, printre care Di 
Stefano, Gento, Bobby Charlton, 
Kopa și Piantoni.

„c. C. E.“ 
saloanele hotelului 
Paris a fost pusă 

cu prilejul

cronometru de la Forfe dl Marini 
(40 km în 47:04) sosind cu 13 sec 
înaintea lui F. Gimondl. Fostul lider, 
spaniolul 
turnantă, 
samentul

F. Galdos, a căzut la o 
fiind acum la 2:40 în cla- 
general.

La siedlice (Polonia)RUGBV _
s-a disputat meciul international a- 
mical de juniori dintre reprezenta
tivele Poloniei și Cehoslovaciei. Par
tida s-a încheiat la egalitate: 10—10 
(0-10).

ȘAH • în tradiționalul turneu in
ternațional feminin de la Piotrkow 
Trybunalski (Polonia) s-au consu
mat 3 runde. Conduc, la egalitate, 
Margareta Perevoznic (România) și 
Lidia Mulenko (U.R.S.S.), cu cite 
2'/, P fiecare. In runda a treia, Pe
revoznic a cîștigat la poloneza I.it- 
winska, iar Mulenko la Konarkowska- 
Sokolov.

înscrie Lorimer de la Leeds (in imagine cu mina ridicată) dar arbitrul 
va anula golul. Fază din finala C.C.E.: Bayern Munchen — Leeds United 

2—0.

proape 80 de minute. Se pare însă 
că jocul timid al vest-germanilor 
a fost influențat și de accidenta
rea timpurie a lui Andersson (en
torsă la genunchiul sting) și a 
lui Hoeness (Întindere).

Cele două goluri ale învingăto
rilor au fost marcate din acțiuni 
pe contraatac : primul de către 
Roth, care a fructificat pasa lui 
Zobel, iar al doilea prin Muller, 
care a relua* dintr-o bucată cen
trarea aceluiași Zobel. Nu se poate 
însă trece cu vederea faptul că 
la scorul de 0—0, englezilor li s-a 
refuzat, în prima repriză, un pe
nalty (Beckenbauer l-a faultat în 
careu pe Clarke) și apoi nu le-a

fost validat un gol perfect vala
bil, marcat de Lorimer în min. 62. 
De altfel, după meci antrenorul 
lui Leeds, Jimmy Armfield, de
clara că aceste greșeli de arbitraj 
au constituit principala cauză a 
înfrîngerii formației sale.

Arbitrul francez Kitabdjian a 
condus echipele : BAYERN MUN
CHEN : Maier — DUrnbcrger, 
Schwarzenbeck, Beckenbauer An
dersson (min. 3 Weiss), Roth, Zo
bel, Thorstenson, Hoeness (min. 
34 Wunder), Miillcr, Kappelmann. 
LEEDS UNITED : Stewart 
aney, 
Grey, 
Lorimer, Jordan, Allan Clarke.

Madeley, 
Brcmner,

Re-
Hunter, Frank
Giles, Yorath,

La Halle

POLONEZII VICTORIOȘI
Pregătindu-se pentru viitoarele 

meciuri din C.E., echipele R. D. 
Germane și Poloniei au susținut un 
„amical*4 la Halle, în care victoria 
a revenit fotbaliștilor polonezi, în- 
tr-un finiș animat, cu 2—1 (0—0).
Golurile au fost marcate de Lato 
(min. 75) și Marks (87) pentru oas
peți, respectiv Vogel (82). Victoria 
polonezilor este meritată, mai ales 
că Szarmach și Lato au ratat cîteva 
ocazii clare la scorul de 0—0.

CONFERINȚA DE PRESA A
PARIS, 29. — Cu prilejul finalei 

„C.C.E.4*. președintele Uniunii euro
pene de fotbal, Artemio Franchi, a 
ținut o conferință de presă în ca
drul căreia a definit poziția U.E.F.A. 
în ceea ce privește formula de dis
putare a campionatului mondial, 
precizînd : „Noi nu vrem să impu
nem formula noastră, dar am insis
tat să sc mențină sistemul cu 16 e- 
chipe în turneul final, considerînd 
că proiectul cu 20 de echipe nu este

IN ULTIMELE MINUTE
Arbitrul suedez Eriksson a condus 

în fața a 20 000 de spectatori, for
mațiile: R. D. GERMANA : Croy — 
Zapf, KIsche, Krebs, Wătzlich — 
Pommerenke (Hâfner), Schnuphase< 
Tyll (Dtfrncr) — Biedieger, Streich 
(Vogel), Hoffmann. POLONTA: To- 
maszevski (Karwecki) — Ostafinski* 
Szimanowski, Zmuda, Wawrowski — 
Masczyk (Wyrobek), Cmikîewicz, 
Bula — Lato, Szarmach (Marks), 
Puskarz (Kwiatkowski).

CONDUCĂTORILOR U. E. F. A,
deocamdată realizabil din punct de 
vedere tehnic și organizatoric44.

Secretarul general al U.E.F.A.? 
Hans Bangerter, a făcut unele pre
cizări cu privire la viitoarea ediție 
a Cupelor continentale. Astfel, tra
gerea la sorți pentru Cupele euro
pene (ediția 1975—1976) se va efectua 
la 8 iulie, la Ziirich. A fost înregis
trată candidatura a trei țări — El
veția. Scoția si Cehoslovacia — care 
se oferă să găzduiască finala „Cupei 
campionilor europeni" în anul viitor.
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