
Șrni\TA CONSILIULUI DE STAI
In ziua de 30 mai 1975 a avut 

loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România.

La ședință au luat parte, ca in
vitați, viceprim-miniștri ai guver
nului, miniștri și alti conducători 
de organe centrale de stat, precum 
și președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări Națio
nale.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : de
cretul privind Îmbunătățirea regi
mului de construire a locuințelor 
din fondurile statului sau din 
fondurile populației cu sprijinul 
statului in credite și execuție *, 
decretul privind participarea uni
tăților economice române la so
cietăți mixte în străinătate ; de
cretul privind înființarea, organi
zarea și functionarea Comitetului 
pentru Presă și Tipărituri ; decre
tul cu privire la repartizarea în 
producție a absolvenților institu
țiilor de învătămint superior de 
la invătămintul de zi ; decretul 
eu privire la stabilirea programu
lui de funcționare a unităților co
merciale și de alimentație publi
că ; decretul pentru modificarea 
unor articole din Legea nr. 7/1974 
cu privire la realizarea, exploata
rea, întreținerea și finanțarea a- 
menajărilor de irigații și a celor
lalte lucrări de îmbunătățiri fun
ciare ; decretul privind pregătirea 
de conducători auto profesioniști : 
decretul privind pregătirea condu
cătorilor de autovehicule amatori: 
decretul privind stabilirea vechimii 
necesare pentru promovarea în 
funcție (meserie) pe nivele de ca
lificare sau categorii de încadrare 
superioare a personalului opera
tiv și muncitorilor din unitățile de

turism încadrați în activitatea de 
producție prin policalificare în 
perioada din afara sezonului ; de
cretul privind modificarea Codu
lui aerian al Republicii Socialiste 
România, aprobat prin Decretul 
nr. 516 din 5 decembrie 1953, cu 
modificările ulterioare.

Consiliul de Stat a ratificat ur
mătoarele tratate internaționale: 
Protocolul cu privire Ia modifica
rea Statutului Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc și Conven
ției privind capacitatea juridică, 
privilegiile și imunitățile Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc ; 
Convenția pentru reglementarea 
diferendelor relative la investiții 
între state și persoane ale altor 
state : Acordul de cooperare cul
turală între Republica Socialistă 
România și Statele Unite Mexica
ne ; Acordul cultural între guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Liberia ; 
Acordul de cooperare culturală și 
științifică între guvernul Republi
cii Socialiste România și guver
nul Republicii Ruandeze ; Conven
ția pentru reprimarea actelor ili
cite îndreptate contra securității 
aviației civile, încheiată la Mont
real, la 23 septembrie 1971 ; Pro
tocolul încheiat Ia Montreal Ia 16 
octombrie 1974 referitor la un a- 
mendament la articolul 50 alinea
tul „a" al Convenției privind avi
ația civilă internațională, încheiată 
la Chicago la 7 decembrie 1944.

Toate decretele menționate au 
fost, în prealabil, avizate favora
bil de comisiile permanente de 
resort ale Marii Adunări Națio
nale și de Consiliul Legislativ.

în continuare au fost rezolvate 
unele probleme ale activității cu
rente.
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Concursul feminin de șah de la Timișoara
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MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST", DE LA ORA 17,30

ROMÂNIA -SCOTIA, 0 PARTIDA
DE PRIM-PLAN ÎN C.E. DE FOTBAL

DINU
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• încrezători in realele resurse ale echipei 
naționale, in puterea de lupfâ a componenților 
el, iubitorii fotbalului așteaptă din partea 
reprezentativei României o evoluție de nivel 
superior și un rezultat care sâ I mâreascâ 
șansele de clștigare a grupei preliminare
• Pentru succesul echipei naționale, mîine, 
din toate piepturile: „HAI ROMÂNIA!“

Mc QUEENRUNDELE DECISIVE SE APROPIE |
Turncul internațional feminin 

de șah de la Timișoara a conti
nuat ieri după-amiază cu desfă
șurarea partidelor rundei a 5-a. 
Pentru campioana mondială Nona 
Gaprindașvili n-a fost o misiu
ne prea dificilă să o întreacă pe 
junioara Dana Nuțu, care — totuși 
— a jucat curajos împotriva pri
mei șahiste a lumii. Gaprindaș
vili a obținut victoria la mutarea 
a 26-_a. într-o evidentă scădere de 
formă. Margareta Mureșan (care 
a îndeplinit recent norma de ma- 
estră internațională) a pierdut în 
fata Borislavei Borisova. In cele
lalte întilniri ale rundei s-au în
registrat rezultatele : Margareta

Teodorescu — Gertrude Baum- 
stark '/a—*/a, Tatiana Vujanovici— 
Ursula Wașnetsky 1—0, Brigitte 
Hoffmann—Rodica Reichcr 1—0. 
Două partide s-au întrerupt.

în clasament continuă să con
ducă Gaprindașvili cu 4 p. și o 
partidă întreruptă, urmată de Bo
risova cu 3'/a și o partidă între
ruptă în poziție mai slabă la 
Baumstark, care are trei puncte și 
o partidă întreruptă.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte ; după-amiază 
are loc runda a 6-a. Mîine, în ziua 
liberă, participantele au fost in
vitate la o excursie.
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s din
IV-a pre- 

a Campionatului 
conferă meciului

ituația actuală 
mentul grupei a 
liminare 
european 
de mîine, de pe stadionul 

bucureștean „23 August", dimen
siuni cu totul deosebite : intîlni- 
rea România — Scoția (primul joc 
dintre cele două reprezentative, 
din istoria fotbalului celor două 
țări) este una din acele partide în 
care pentru fiecare din cele două 
combatante singura soluție favo
rabilă este victoria !

în grupa respectivă au șanse de 
calificare, la această oră : Spania 
(actual lider), România și Scoția, 
cea de-a patra participantă, Da
nemarca, fiind — practic — scoa-
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Un nou și frumos succes al poloiștilor noștri

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL I
ÎN TURNEUL DE LA TORINO

TORINO, 30 (prin telefon). Ma
rele turneu internațional de polo 
din localitate, care a reunit în a- 
cest an în întreceri trei dintre pri
mele patru clasate la ultimul cam
pionat mondial (Belgrad — 1973), 
s-a încheiat cu un deosebit succes, 
pe cit de neașteptat, pe atît de va
loros. al reprezentativei României. 
Confirmînd un evident crescendo 
pe plan tehnico-tactic și luptînd 
cu o remarcabilă ambiție într-o 
companie dintre cele mai selecte, 
poloiștii români au cîștigat pentru 
prima oară un turneu de mare 
amploare în afara granițelor tării.

Este o veritabilă performanță a 
polo-ului românesc, care succede 
victoriei din „Cupa orașului Bucu
rești", la capătul unui veritabil 
maraton de 10 meciuri în 10 zile, 
dintre care ultimele 5 (la Torino) 
susținute într-un timp record de 
46 de ore !

Ultima zi de întreceri a turneu
lui a oferit partide dramatice, pe 
care spectatorii prezenți nu le vor 
uita mult timp. La capătul lor, 
deși învinsă la limită de două ori 
într-un răstimp de numai 5 ore, 
formația României a rămas pe 
primul loc datorită unui golaveraj

superior. Mai întîi s-au 
cele două selecționate ale 
prima formație lăsînd pe 
rezervelor pe cei mai buni 
lari. într-un meci „în familie", 
Italia A a cîștigat cu 6—3. Apoi, 
Ungaria a depășit categoric echipa 
Spaniei : 11—6. A urmat partida 
România — Iugoslavia, aprig dis
putată din prima și pînă în ultima 
secundă. Poloiștii iugoslavi au 
condus cu 1—0, 2—1 și 3—2 (Be- 
lamarici 2 și Bonacici) și de fie-

întilnit 
Italiei, 
banca 

4 titu-

(Continuare in pag. a 2-a)

CINE VA FI CAMPIONUL
ȚARII LA SPADA ?

Răspunsul: duminică, la „Floreasca //"

Alexandru Istrate (Steaua), unul 
dintre aspiranții la titlul de cam
pion republican de spadă pe anul 

1975

Duminică, în sala Floreasca II 
se vor reuni aspiranții la titlul de 
campion republican de spadă — 
seniori, 55 la număr. Practic, este 
cea mai largă participare la o în
trecere de o asemenea anvergură, 
totodată și cea mai valoroasă. 
Prezența pe planșe a componenți- 
lor lotului republican și, alături 
de ei, a celor care vizează promo
varea în eșalonul de elită al spa
dei românești atestă acest adevăr. 
Altfel spus, campionatul republi
can de spadă al seniorilor consti
tuie un binevenit examen al tră
gătorilor de la această probă, nu 
numai pentru stabilirea ierarhiei 
autohtone, ci și pentru selecționa
rea sportivilor în vederea C.M. 
din iulie, de la Budapesta.

Campionul de anul 
Bărăgan, va avea de 
spadasini care și-au

C.trecut, 
înfruntat 

confirmat 
valoarea în acest sezon competi- 
tional, ca, de pildă, P. Szabo, A. 
Pongraț, Al. Istrate, N. Iorgu, I.

O. Zidaru. 
egal din- 
de dificil 
o dispută

Popa, L. Angelescu, 
Raportul valoric sensibil 
tre ei va face extrem 
acest test, va determina 
foarte echilibrată.

Programul întrecerii :
din primul tur vor începe la ora 
8. Apoi, în continuare, celelalte 
tururi, non-stop, pînă 
campionului.

Sîmbătă, de la ora 
reasca II" va avea loc 
nică.

asalturile

la stabilirea

18, la „Flo- 
ședința teh-

să din cursă. în actuala conjunc
tură, meciul de mîine de pe sta
dionul „23 August" poate 
însă simplificarea luptei, in 
că victoria echipei române 
situa „unsprezecele" nostru 
cui întii al clasamentului, la ega
litate de puncte cu Spania, <lar 
cu un golaveraj superior, anulînd, 
totodată, șansele scoțienilor, han
dicapați sensibil din startul lor 
in competiție (înfringerea de la 
Glasgow, in fața Spaniei). în a- 
ceastă situație (pe care o dorim 
și în care avem argumente să cre
dem), disputa calificării s-ar re
duce la un duel România — Spa
nia, cu șanse — în mod real — 
mai mari de partea „tricolorilor".

Iată, deci, cit de important este 
meciul de mîine, cit de frumoase 
perspective oferă el — în caz de 
victorie — reprezentativei de fot
bal a României, care poate face 
astfel noi pași însemnați pe -dru
mul unei puternice afirmări în 
arena internațională. Avem con
vingerea că jucătorii selecționați, 
cei cărora li se va acorda cinstea 
— și marea răspundere 1 — de a 
îmbrăca tricoul național știu foar
te bine aceste lucruri, 
seama de însemnătatea 
pentru întreaga evoluție viitoare 
a „team“-ului nostru tricolor și 
că, tocmai din aceste motive, s-au 
pregătit cum se cuvine.

Iubitorii fotbalului românesc 
privesc meciul cu Scoția atît cu 
circumspecția pe care este firesc 
să o ai în fața unei echipe de 
certă valoare mondială, în repe
tate rînduri confirmată, cit și cu 
încrederea pc care niciodată n-au 
încetat de a o avea în resursele 
fotbalului românesc, în capacitatea 
și virtuțile echipei noastre națio
nale, încredere căreia ultimele re
zultate ale „tricolorilor" (excelenta 
lor evoluție de la Madrid, soldată 
cu un egal în fața Spaniei, și vic
toria netă de acum trei săptămîni 
cu Danemarca) i-au dat noi con
tururi.

aduce 
sensul 
poate 

pe lo-

iși dau 
jocului

Nu este primul „meci greu" 
care echipa României ii susține 
în București. în situații similare, 
„tricolorii" au mai întilnit : Por
tugalia, Cehoslovacia. Țara Gali
lor și alte echipe prestigioase, 
reușind — de fiecare dată — ca 
printr-o puternică mobilizare a 
tuturor energiilor, făcind apel la 
toate resursele lor tehnice și tac
tice, acționind în teren ca un co
lectiv unitar, puternic sudat su
fletește, să obțină victoriile do
rite.

Drumul bun pe care au pornit 
„tricolorii" in acest sezon. îmbu
nătățirile reale constatate in jocul 
lor. sensibila fortificare a echipei 
printr-o bună selecție, la a cărei 
bază stă plantarea talentului și vi- 
goarei unor tineri noi jucători, 
pe fondul mai vechi al echipei, 
acel nucleu de fotbaliști de recu
noscută valoare continentală, toate 
acestea sînt, pentru cei ce urmă
resc îndeaproape activitatea repre
zentativei noastre, punctele de 
sprijin_ in virtutea cărora ei soco
tesc că echipa de fotbal a Româ
niei pornește miine ca favorită in 
meciul cu Scoția și că transforma
rea șanselor in rezultat 
pc teren, stă realmente 
litățile sale.

Cu atît mal mult, cu 
nu uităm — „tricolorii" 
teren propriu (unde n-au 
dut din 1967 !), în fata ___
blie cald, care — așa cum a do- 
vedit-o de multe ori — știe sâ-și 
susțină favoritii, atit in momen
tele de dificultate, inerente in 
orice meci, cit și în cele de atac, 
insufiîndu-le noi elanuri și forțe 
morale.

Vom fi, deci, cu toții, alături 
de echipa României. Și pînă cînd 
glasurile noastre se vor uni mîine, 
pe teren, într-un fierbinte „Hai 
România", să Ie adresăm azi pur
tătorilor tricoului national, din 
toată inima, o urare de deplin 
succes !

pe

conerct, 
in posibi-

cit — să 
joacă pe 
mai pior- 
unui pu-

Radu URZICEANU
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Arbitru : E. DILEK (Turcia)
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9 Reportaje cu ultimele știri din cele două tabere 
0 Palmarese, clasamente, date statistice ale parti

dei România — Scoția
9 Știri, reportaje din actualitatea fotbalistică



rĂzi și miine, la Constanta în Divizia A de rugby
Un meci de mare atracție:

Turneele finale ale campionatului de popice

^ROMANIA GRECIA DINAMO - STEAUA
RAPID BUCUREȘTI (f) Șl VOINȚA BUCUREȘTI (m)

EA ATLETISM JUNIORI

Virgil Costache, o tinără speranță a atLetismului nostru
Simbătă (de la ora 16) și du

minică (de la ora 15), pe stadionul 
„1 Mai" din Constanța se va des
fășura meciul atletic dintre repre
zentativele de juniori ale Româ
niei și Greciei. întilnirea speran
țelor celor două țări tinde să de
vină tradițională, desfășurîndu-se 
alternativ în Grecia și România, 
la început de sezon.

Ediția din acest an a meciului 
prezintă un interes sporit, întrucît

UN NOU Șl FRUMOS
SUCCES AL POLOIȘTILOR

NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

care dată românii au egalat (C. 
Rusu, Răducanu și Zamfirescu din 
4 m). în final, cînd mai erau de 
jucat 19 secunde, Lozica a înscris 
din nou și, deși formația noastră 
a terminat cu „om în plus", re
zultatul de 4—3 (2—1, 0—1, 0—0, 
2—1) pentru Iugoslavia nu a mai 
putut fi modificat. A arbitrat bine 
Pollman (R.F.G.).

Trei ore mai tîrziu, în primul 
meci al reuniunii de după-amiază, 
România a întîlnit prima formație 
a țării gazdă. A fost din nou un 
meci dramatic pentru selecționata 
noastră (italienii, practic, nu au 
depus eforturi în jocul de dimi
neață), care-și apăra poziția de li
der. Italienii au condus cu 1—0, 
2—1 și 4—3, iar românii cu 3—2 
și 5—4. La acest scor, în repriza 
a treia, arbitrul de poartă italian 
acordă un gol gazdelor, deși min
gea nici nu se afla măcar pe linia 
porții (!). în ultimele 50 de se
cunde, românii au avut 
în atac, V. Rus a făcut 
nejustificat, permițînd lui 
să aducă echipei sale o 
nesperată : 6—5 (2—1, 
1—0). Punctele echipei noastre au 
fost realizate de C. Rusu 2, CI. 
Rusu din 4 m, D. Popescu și Nas- 
tasiu (șut de la 12 m). 
arbitrajul lui Geurtsen

Au urmat alte două 
prize : Spania a întrecut 
cu 7—5 (0—2, 3—1, 1—1, 3—1), iar 
Ungaria nu a realizat decit 3—3 
(0—0, 0—0, 2—2, 1—1) cu Italia (B). 
Aceste rezultate au permis poloiștl- 
lor români (ei se întorc sîmbâtă 
seara în Capitală) să intre în po
sesia frumosului trofeu cu care 
fost

la vară, la Atena, vor avea loc 
campionatele europene pentru ju
niori. Meciul de la Constanța este, 
deci, un prim prilej de realizare 
a unor performanțe care să per
mită selecționarea pentru campio
natele continentului. Mai mult, 
pentru unii din reprezentanții noș
tri, concursul de azi și miine este 
o bună verificare în vederea par
ticipării la apropiatele campionate 
mondiale școlare de la Poitiers 
(5—7 iunie).

Așteptăm așadar, în afara unei 
vietdrii a echipei, rezultate cit 
mai valoroase de la cei mai buni 
juniori ai țării. Ne gindim la 
sprinterii Viorel Dumitrescu și 
Wilhelm Kraus, la alergătorul de 
garduri Adrian Calimente, la sări
torii in lungime Tudorel Vasile și 
Virgil Costachc. la discobolii Colo- 
man Condoroși și Ioan Pop, la 
aruncătorul de ciocan Nicolae Bin- 
dar ș.a. Ne gindim la ei in mod 
special, dar vom fi bucuroși și de 
surprize din partea altora.

începe returul turneelor finale 
în campionatul de rugby. Derby-ul 
etapei se dispută mîine (ora 10), pe 
„centralul" din Șos. Ștefan cel Mare. 
Dinamo și Steaua vor juca un 
meci de cea mai mar« importan
ță. Gazdele vor intra, desigur, în 
teren cu gindul victoriei, o victo
rie care le va da dreptul să pri
vească. în continuare, spre prima 
poziție. De cealaltă parte, actuala 
campioană știe că înfrîngerea în
seamnă pentru ea „stabilirea" pe 
locul patru. Dacă Steaua deține 
avantaj pe înaintare, în schimb 
„treisferturile" dinamoviste sînt 
superioare. Opinăm spre o par
tidă echilibrată, în care succe
sul va fi obținut de echipa mai 
decisă, mai atentă, mai sigură. în 
formația dinamovistă nu se anun
ță nici o schimbare. Antrenorul 
Petre Cosmănescu, însă, arc mari 
probleme. Matcescu, căpitanul e- 
chipei Steaua, este indisponibil și 
locul său va fi luat de Țața, do
tatul mijlocaș la grămadă, 
joacă atit de puțin 
vizie. 
nu este 
în locul 
bil, M. 
ban va ..
Suciu. Mai este posibilă folosirea 
lui Marin Ionescu.

Arbitru : Dragoș Grigorescu.
în celălalt meci al fruntașelor, 

Farul nu poate pierde, logic vor
bind, acasă, cu Știința Petroșani, 
în rest, partide deschise oricărui 
rezultat, pe care le dorim fru
moase : Sportul studențesc — „U“ 
Timișoara, Grivița Roșie — T. C. 
Ind. Constanța. Agronomia Cluj- 
Napoca — Politehnica Iași, Rul
mentul Bîrlad — C.S.M. Sibiu, 
Vulcan — Constructorul Buzău, 
Rapid — Gloria.

care 
în prima di- 

Nici talonerul Munteanu 
în plenitudinea forțelor și 
său va fi utilizat, proba- 

Gheorghe. Talentatul Hol- 
juca centru, in locul lui

BRAȘOV, 30 (prin telefon). Pe 
modernele arene cu patru piste 
Rulmentul (fetele) și Hidromeca
nica (băieții) din localitate au con
tinuat întrecerile turneelor finale 
ale campionatelor divizionare pe 
echipe. Asistăm la concursuri foar
te interesante, fapt — de altfel —• 
firesc deoarece cele mai bune for
mații sînt angajate în lupta pentru 
cucerirea celor două titluri de 
campioane ale țării.

Disputele feminine din primul 
tur (se joacă trei tururi) s-au sol
dat, în general, cu rezultate scon
tate. Astfel, deși a intrat cu 3 ju
nioare în formație — din cauza 
unor indisponibilități — campioana 
țării, Rapid București, și-a confir
mat valoarea. Elevele antrenorului 
Tudor Buzea, de forțe sensibil e- 
gale, au alcătuit un sextet omo
gen, avînd ca principale realiza
toare pe Vasiiica Pințea (457 p d), 
Elena Vasile (445 p d ), Elena Gon- 
cear (439 p d) și Alexandrina Na- 
von (438 p d). Feroviarele au avut 
de înfruntat replica viguroasă a 
echipelor Voința Tg. Mureș și Glo
ria București, care candidează și 
ele Ia invidiatul titlu. Iată ordi
nea formațiilor după turul I : 
Rapid București 2 580 p d — 8 
Voința Tg. Mureș 2 567 p d — 7 
Gloria București 2 557 p d — 4 
Voința Cluj-Napoca 2 444 p d 
4 p, Laromct București 2 438 p.. , , m- . __ O •

P.
P,
P,

________________ d
— 3 p și Voința Timișoara 2 376 
p d - 1 p. La individual, perfor
mera reuniunii inaugurale a fost 
cunoscuta sportivă clujeană Ileana 
Gyarfas, cu 468 p d din 100 lovi
turi mixte.

în competiția băieților, campioa
na țării — Constructorul Galați —

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE PLANORISM, 
CU INVITAȚI STRĂINI

. aerodromul 
„Aurel Vlaicu" de la 
găzdui întrecerile

începînd de , mîine. 
Aeroclubului 
Clinceni va „-------
campionatului republican de pla-; 
norism, la care vor lua parte și 
invitați străini. La startul com
petiției, alături de pil-oții noștri.

dotat turneul.

CLASAMENTUL

PRIMUL TUR
a fost depășită în prima manșă 
de către revelația actualului cam
pionat, Voința București (antrenor 
Roger Cernat). Bucureștenii con
duc, după primul tur, grație unui 
plus de precizie și îndeosebi rezul
tatelor bune obținute de Petre 
Purge (928 p d) și Constantin Voi- 
cu (905 p d). O notă bună pentru 
popicarii din Valea Jiului, care 
s-au apropiat simțitor de reduta
bilii lor parteneri de joc. Rezulta
tele primului tur : Voința Bucu
rești 5 259 p d — 7 p, Construc
torul Galați 5 224 p d — 7 p, Vo
ința Cluj-Napoca 5 131 p d 
Jiul Petrila 5 200 p d — 4 p, Fla
căra Cîmpina 5 120 p d — 2 p, 
Minerul Baia Mare 5 097 p d — 
2 p. Cel mai bun rezultat indivi
dual, în manșa I, aparține lui 
I. Biciușca (Jiul Petrila) — 942 p d.

Au început și confruntările run
dei a doua la băieți. După două 
schimburi, în „duelul" Voința — 
Constructorul Galați rezultatul este 
1 643—1 785 !

Duminică la prînz se va încheia 
cca de a treia manșă. atît la 
băieți, cit și la fete, după care 
vor fi cunoscute noile campioane 
republicane.

Troian IOANIȚESCU

— 5 p,

balonul 
un fault 
Simeoni 
victorie 

2—3, 1—1,

Foarte bun 
(Olanda), 
mari sur- 
Iugoslavia

a
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2. 

B.
4.
5.
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5
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2
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1

2
1
2
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6
6
5
5
5
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gimnastica
mîine, Clubul sportiv școlar București 
organizează o competiție dotată cu tro
feul „Cupa Școlarul” la gimnastică mo
dernă, pentru sportivele de categoria I, 
a ll-a, a lll-a și 
avea loc la Sala 
ora TS’, miine de 
uni gimnaste de
Politehnica, Șc. sp. 1, Șc. sp. 3, Șc. sp. 2, 
Viitorul, Locomotiva, Cutezătorii și C. S. 
Școlarul « FAZA PE MUNICIPIU a cam
pionatului republican de gimnastică mo
dernă s-a încheiat cu următoarele re
zultate : echipe : cat. a IV-a : Șc. sp. 
2 131.35 p, Cutezătorii 121,45 p, Șc. Gen. 
108 119,95 p; cat. a lll-a: Șc. sp. 1 
127,75 px Șc sp. 2, 126,65 p, ..............
121,90 p; individual campus: cat. a IV-a: 
Irina Egăt (Șc. sp. 2) 27,20,
Curăvale (Șc sp. 2) 26,65, Daniela San
du (Șc. sp. 2) 25,95; cat. a lll-a: Irina 
Muller (Șc. sp. 2). 26,27, Anca Gălățeanu 
(Șc. sp. 1) 25,70, Doina Bunoiu și Elena 
Harabagiu (Șc. sp. 1) 25,60-

a IV-a. întrecerea vo 
tineretului (azi de la 
la ora 8,30) și va re
ia I.E.F.S., Liceul 35,

p; cat. 
sp. 2,

sp. 
Viitorul

Adela

MANDRA! turneul final al nHIIUDHl JUNIORILOR. Ultima
fază a campionatelor republicane des
tinate celor mai tineri handbaliști este 
programată anul acesta la Călărași, in
tre 6 și 11 iunie. Pentru acest ultim 
act al campionatelor s-au calificat ur
mătoarele formații : Șc. sp. Ploiești, Șc. 

Hunedoara, Șc. sp. Constanța, Șc. 
Cluj Napoca. Liceul 2 lași și Șc. sp. 

la fete, Șc. sp. Reșița. 
Constanța, Șc. sp. Ploiești, 

Craiova, Șc. sp. Viitorul Cluj- 
lași — la băieți, 

fi găzduite de frumosul te- 
in fiecare

sp.
Sp
2 București 
Se. sp.
5c. sp.
Napoca și Liceu! 2 
Jocurile 
ren Olimpia, 
la ora 9.

vor
zi cu începere de

JUDO INTERNATIONAL
Școala sportivă

TURNEU 
LA SIBIU.

Șoimii Sibiu, in colaborare cu C.J.E.F.S.» 
a organizat, în urma cu cîteva zile, un 
turneu de judo la care au participat 
echipele Wardinsck Club Asconia (Polo
nia), Șc. sp. Miercurea C.S.M.

ELENA TRIFU-CIȘTIGATOARE

Sibiu și Șoimii Sibiu. lata cîștigătorii 
celor 5 categorii: 63 kg — I. Onodi (Șc. 
sp. Miercurea Ciuc), 70 kg — D. Ro
taru (Șoimii Sibiu), 80 kg - O. Pali 
(Șc. sp- Miercurea Ciuc), 90 kg — D. 
Radu (Șoimii Sibiu), 4-90 kq — Fl. Lene 
(C.S.M. Sibiu). (!. IONESCU - coresp. 
județean).
SCRIMĂ LA BOLOGNA va avea jvivimn |oc> în zHele de 31 mai 
și 1 iunie, concursul internațional de flo
reta bărbați dotat cu „Cupa Giovanini", 
ultima repetiție publică in vederea C.M. 
România va fi reprezentată la acest 
concurs test de trăgătorii Mihai T'u și 
Petru Kuki • PREGĂTIRILE FINALE în 
vederea Campionatelor mondiale de se
niori de la Budapesta (11—20 iulie) se 
vor desfășura în două etape, după cum 
urmează : 4—19 iunie la Cluj-Napoca și 
Mamaia (sau Eforie Nord) și 20 iunie- 
8 iulie

TIR
ție a

printre care se numără zburători 
reputați ca Mircea Finescu, maes
tru emerit al sportului, Emil 
Iliescu, Mihai Bindea, Nicolac 
Mihăiță, maeștri ai spartului, vor 
evolua planoriști din Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Bulgaria și Unga
ria. Zborurile se vor efectua pe 
trasee triunghiulare de 100—200— 
300 km, ca și pe rute dus-intors, 
la bordul unor planoare de tip 
Foka și IS-29 D, ultimul fiind 
aparat românesc de înaltă perfor
manță, creație a cunoscutului con
structor Iosif Șilimon.

și miine. la Sibiu și la 
se desfășoară etape im- 
în campionatele republi- 
dirt-track și motocros. Pe 

r___ __ zgură a stadionului Voin
ța din Sibiu, în cea de a treia e- 
tapă a campionatului, metalurgis
tul Gh. Sora, instalat în fruntea 
clasamentului după două etape, va 
trebui să reziste azi asaltului lan
sat de Ion Bobilneanu, aflat la el 
acasă, și de Cornel Voiculeșcu — 
se pare principalii adversari care 
i-ar putea răpi titlul de campion. 
La Tg. Jiu, mîine, penultima eta
pă la motocros, a patra. Pînă in 
prezent conduc în cele trei clasa
mente : Mihai Banii (Poiana Cim- 
pina) — categoria pînă la 500 cmc; 
Ernest Milliner (Torpedo Zămești), 
— categoria pînă la 400 cmc ju
niori ; Jean Pescaru (Steagul roșu 
Brașov) — clasa națională „Mo- 
bra".

• Două rezultate bune obținu
te de Mihai Banu. La concursurile 
internaționale de la Karlovac și 
Zabok, din Iugoslavia, clasa 250 
cmc — cu participarea unor mo- 
tocicliști din 9 țări — el a ocupat 
locurile 5 și, respectiv, 6.

Astăzi 
Tg. Jiu, 
portante 
cane de 
pista de

Și

Azi și miine, în Capitala

NUMEROASE COMPETIIII PENTRU CEI MICI

la Rm. Vîlcea.
IN BUCUREȘTI se va des

fășură azi cea de a lll-a edi- 
Dinamoviadei, finala unei ample 

■ competiții de masa la care participă 
reprezentanți ai asociațiilor sportive Di
namo din toată țara. La întrecerile care 
se desfășoară azi. înainte de amiază pe 
poligonul Băneasa, finalîștii își vor dis
puta întîietatea la probe de pistol și 
pușcă.

LADISLAU BALOGH, TG. MUREȘ 
(cartierul Ady Endre, bloc 32, scara 
C, apt. 111) Posedați foarte multe 
date despre echipa dv. favorită, Di-

A „CUPEI DINAMO' LA TENISx*. —------
în continuarea 

tenis dotate cu 
sportivii calificați 
dispută meciurile 
Pe tabloul de 4 tenișmani figu
rează numele lui
Rusu, Gh. Boaghe și I
Pînă vineri seara se înregistrase
ră următoarele rezultate : C. Po
povici a pierdut cu 2—6. 2—6 în 
fața lui Boaghe și a cîștigat cu 
6—4, 6—3 intîlnirea cu L. Țiței. 
Rusu are două puncte din 3 po-

întrecerilor de 
„Cupa Dinamo", 
in semifinale își 

sistem turneu.

C. Popovici, M. 
L. Țiței.

sibile, cucerind victorii cu 6—0,
6— 2 în fața lui Boaghe și cu 6—3,
7— 5 in confruntarea cu Țiței.

La senioare s-au încheiat în
trecerile. pc primul loc situîn- 
du-se Elena Trii'u (Steaua), care 
nu a cunoscut nici o înfringere. 

cu 6—1, 6—4 pe 
cu 6—1, 6—1 pe

E3EEH33

Ea le-a învins
Valeria BalaJ. _
Simona Nunweiller și cu 6—2, 6—3 
pe Elena Popescu. Pe locurile ur
mătoare : 2. Valeria Balaj 2 v, 
3. Elena Popescu 1 v, 4. Simona 
Nunweiller 0 v.

întrecerile continuă astăzi, de la 
ora 8,39, pe terenurile Dinamo.

(I. Gv.)

namo. Alți dinamoviștl, care ar dori 
să-și îmbogățească cunoștințele în 
legătură cu Dinamo, cu jucătorii de 
azi și de ieri ai acestei echipe 
fotbal, să vă scrie pe adresa de 
sus. Succes, colega 1

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI, 
prilejul instalării lui 
gescu pe primul loc 
„Ghetei de aur“ :

Despre-această 
Astăzi, poți să 
C-a fost comandată. 
Pe... piciorul lui !

CONSTANTIN BABUC, PIATRA 
NEAMȚ. F.c. Argeș s-a întilnit cu 
Real Madrid. în „Cupa campionilor 
europeni". In urma celor două me
ciuri, spaniolii au avut ciștig de 
cauză, dc justețe: 1—2 la Pitești și 
2—0 la Madrid.

MARIUS TOMA. GIURGIU. Tenis- 
manul Toma Ovici are 24 de ani. 
Nu este prea tîrziu, dar nici prea 
devreme pentru a se afirma in are-

de 
mai

cu
Dudu Geor- 

în clasamentul

gheată, 
spui

Concomitent cu suita de compe
tiții deschise seniorilor, ia Bucu
rești, azi 
meroase 
mici. La 
sîmbătă, mvviHuu — ,
și duminică, de la ora 10. se des
fășoară „Marele premiu al copi
lului". în organizarea Școlii spor
tive nr. 2. Iar mîine, la Ștrandul 
Tineretului (complet renovat) se 
dispută o întrecere organizată de 
Școala sportivă nr. 1 (de la_ ora 
11), care va marca totodată și 
deschiderea sezonului de natațje 
din Capitală.

și mîine, au loc și nu- 
concursuri pentru cei 
bazinul Obor, de pildă, 
începînd de la ora 18,

Tot în București, duminică, aso
ciația Titanii organizează in par
cul pionierilor (str. Rotundă), cu 
începere de la ora 9, întreceri pen
tru copii de la 4 la 10 ani pe. pa
tine cu 
precum 
ciuri de 
torul 5.
Parcul Tineretului, 
și 16, sînt programate 
treceri pentru copii. 
Școala generală nr. 43, 
ia Kosmodemianskaia" 
latul Pionierilor.

rotile, biciclete, triciclete, 
și crosuri, 
fotbal. Tot
pe aleia

alergări, me- 
mîine, în sec- 
principală din 
între orele 9 

diferite în- 
La fel, la 
Liceul „Zo- 

și la Pa-

z

na Internațională. Victoria repur
tată asupra lui Tom Gorman ne 
face să credem că și el este con
știent de acest lucru !

TONY OPRIȘAN, POIANA MARE, 
înainte de a juca la Dinamo, Dinu 
a evoluat sub culorile echipei Me
talul Tîrgoviște. Nu mal încerc să 
confirm și celelalte afirmații ale dv. 
despre jucătorii de la Dinamo, in
clusiv dalele lor de naștere, fiindcă 
am impresia că le-ați putea spune 
cu precizie, chiar dacă cineva v-ar 
scula din somn la ora 2 noaptea. 
Cind voi avea nevoie, voi apela șl 
eu la dv. I In orice caz, cred că ați 
figura pe unul din primele locuri 
intr-un clasament al suporterilor di- 
namoviști.

VIOREL
Oricâte

DUMITRANA, 
ar fl echipele finaliste,

TURDA, 
ele

vor disputa finala „Cupei României- 
în București. Niciodată, finala nu a 
avut loc în alt oraș.

NICOLAE A. DRAGAN, DF1. Am 
citit epigramele trimise de ev. Sin-

teți în faza promisiunilor. Ceea 
înseamnă, de fapt, o încurajare 
un îndemn să continuați.

ANGELICA MIHAI, BRĂILA. „A- 
vem Ia Brăila, de aproape un an, 
de cînd s-a inaugurat, un foarte 
frumos stadion de fotbal. Poate că 
ar fi cazul ca F.R.F. să se gîndeas- 
că și la stadionul nostru, atunci 
cind programează unele întilniri in
ternaționale — cum ar fi meciurile 
de tineret sau de juniori — în provin
cie*. După cum ați constatat și dv. 
unele partide internaționale au fost 
programate în orașe din provincie, 
unde ecoul în jurul lor a fost mai 
mare decît cel pe care l-ar fi avut 
în Capitală. Desigur că va veni șl 
rîndul Brăilei.

MIRCEA FLORESCU. BRAȘOV. 
Tînărul și talentatul înaintaș al Uni
versității Craiova și al echipei na
ționale, Zoltan Crișan, s-a născut la 
3 mai 1955, la Oradea. Primul său 
carnet de legitimare : la 7 octombrie 
1969, ca junior, la Minerul Baia Mare. 
In august 1974, a trecut la Univer
sitatea Craiova, pentru ca după mal 
puțin de un an să debuteze in e- 
chipa națională. Iar in meciul cu 
Spania a înscris acel gol de aur, al 
egalărli. Apoi, în partida cu Dane
marca. avea să marcheze două go
luri. Ne rezervă trei pentru meciul 
cu Scoția ? Poate că avem gura au
rită !

ce 
șl

Ilustrații : N. CLAUDIU



„Știm că viitorul oricărui popor, deci și viitorul

poporului nostru, construirea cu succes a societății

socialiste multilateral dezvoltate, triumful comunismului

in România sint nemijlocit legate de felul cum vor

crește copiii patriei, pionierii de astăzi “

NICOLAE CEAUȘESCU
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a 1 iunie, în întreaga lume este, prin tradiție, sărbătorită 
„Ziua internațională a copilului", simbol al dragostei, dar 
și al răspunderilor față de generațiile cele mai tinere, 

în România socialistă această zi are semnificația 
bucuriei nemărginite a milioanelor de copii, calda lor 
recunoștință față de grija părintească pe care le-o 

poartă partidul șî statul nostru, întreaga societate, pentru ca ei 
să se bucure de toate valorile materiale și spirituale ale unei țări 
înfloritoare, în plină dezvoltare.

Copiii sînt fericirea, mîndria și viitorul țării I De aceea, desigur, 
în societatea noastră nici un efort nu este considerat prea mare 
atunci cînd este vorba de asigurarea condițiilor optime de creștere 
și instruire a celei mai tinere generații, de grija pentru educarea 
tuturor copiilor în spiritul dragostei și devotamentului față de patria 
socialistă, față de cauza partidului. Prietenul cel mai iubit al copii
lor din întreaga țară, secretarul general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, spunea : „Ceea ce este hotărîtor în for
marea copiilor ca oameni inaintați ai epocii socialismului și comu
nismului este de a sădi în inimile lor iubirea și respectul față de 
muncă, izvorul celor mai mari și mai depline satisfacții, principalul 
mijloc de perfecționare umană, de progres social".

Cu ecou puternic în milioane de inimi tinere, îndrumările parti
dului, personal ale tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, au devenit 
cea mai prețioasă călăuză de viață și comportare pentru tînăra 
generație, dorința fierbinte a tuturor copiilor fiind, astăzi, aceea de 
a aduce o contribuție oricît de mică la sporirea frumuseților și bo

gățiilor țării, de a deveni cetățeni de nădejde ai patriei.
In vastul și complexul proces de creștere și formare a celei mai 

tinere generații, desfășurat de întreaga societate, sarcini deosebite 
revin, după cum se știe, familiei, școlilor, organizațiilor de pionieri 
și ale U.T.C., precum și altor factori educaționali, printre care se 
înscrie, cu o largă audiență și multiple influențe dintre cele mai 
pozitive, educația fizică și sportul.

Stadionul face și el, astăzi, parte din universul acestei minu
nate copilării. In întreaga țară, pe nenumărate terenuri de sport, 
în obișnuitele excursii spre cabanele munților falnici, ori spre per
lele litoralului însorit, copiii țării află noi izvoare de sănătate și 
de armonie fizică și morală, își fortifică organismul, deprind tai
nele diferitelor discipline și, nu odată, își valorifică cu strălucire 
talentul și aptitudinile, pentru activitatea de performanță, așa cum 
— ne amintim cu bucurie și mîndrie — a făcut-o, recent, pioniera 
Nadia Comăneci, campioană absolută a Europei la gimnastică.

Sportul pionieresc este, astăzi, o realitate pe care o intîlnim 
la tot pasul, pretutindeni, din marile centre industriale pînă în cele 
mai îndepărtate sate și comune. Sînt edificatoare datele prin care 
pot fi evidențiate actualele dimensiuni ale sportului pionieresc. Am 
putea aminti, de pildă, că la „Cupa tineretului" au semnat o entu
ziastă prezență peste 1 200 000 de pionieri și școlari la întrecerile 
ediției de iarnă și 1 500 000 la cea de vară. Sau că în cercurile 
turistice pionierești din școlile generale activează aproape 50 000 
de membri. Sau că la activitatea celor aproape 1 800 de cercuri 
la sporturi tehnico-aplicative (carturi și auto-moto, aeromodele, 
navomodele, tir ș.a.) participă circa 68 800 de pionieri și școlari. 
Sau că „Marșul Victoriei" a reunit, în cadrul diferitelor mani
festări sportive, peste 1 000 000 de pionieri din clasele II—VII...

Ca în fiecare zi, miine, copiii vor fi, din nou, oaspeți dragi 
pe toate stadioanele țării. Ca în fiecare zi, vom îndrepta spre ei 
dragostea, căldura și bucuria părintească, le vom mîngîia obrajii 
și vom trăi puternic sentimentul mîndriei că în România socialistă, 
prin grija partidului și statului nostru, cea mai tînără generație se 
bucură de o minunată copilărie, căreia, cu certitudine, îi va urma 
un viitor luminos și fericit.

Se împlinesc 25 de ani de la 
declararea zilei de 1 iunie ca 
zi internațională a copilului. Anul 
acesta, acțiunile sărbătorești de
dicate evenimentului vor avea loc 
și in cadrul amplelor manifestări 
organizate cu prilejul Anului in
ternațional al femeii. Pe plan 
sportiv, la nivelul municipiilor și 
orașelor, duminică 1 iunie vor 
avea loc diferite concursuri și 
competiții, precum și tradiționale 
întreceri de triciclete, trotinete și 
biciclete, cu participarea copiilor, 
școlarilor și pionierilor.

cea• „ Asaltul Carpaților**,
mai importantă acțiune patriotică 
de educare prin muncă și pen
tru muncă, în spirit revoluționar, 
a pionierilor și școlarilor, a în
scris în perioada 15 septembrie — 
25 noiembrie 1974 cîteva realizări 
importante, printre care execu
tarea a 48 de marcaje ale unor 
trasee turistice și repararea altor 
53, însumînd peste 800 km. Anul 
acesta, îndeosebi in vacanța de 
vară, sînt proiectate marcaje și 
refaceri de marcaje turistice care 
să totalizeze 9 000 km, amenajări 
și construcții de refugii turistice, 
poteci și drumuri județene, locuri 
de popas, acțiuni de îngrijire a 
monumentelor naturii și 
mentelor istorice etc.

a monu-

• Se foc pregătiri 
pentru cea de a Vll-a 
expedițiilor „Cutezătorii",

intense 
ediție a 
care se

Dan GÂRLEȘTEANU

adresează pionierilor și școlarilor 
dornici să studieze, în zone mon
tane aflate la peste 500 m alti
tudine, teme legate de 
de luptă ale poporului 
realizările economice, 
grafie și folclor, de 
geografice, geologice,

tradițiile 
român, de 
de etno- 
fenomene 

_ „ biologice
, . in paralel, să practice spor
tul. De notat că de la 45 de e- 
chipaje cite au luat parte la pri
ma ediție, in vacanța de vară a 
anului școlar 1968—1969, acum s-a 
ajuns la un număr de ordinul 
miilor, ceea ce atestă pasiunea 
copiilor pentru turismul aplicativ.

• „Cupa tineretului**, competi
ție sportivă de masă cu caracter 
republican la care participă și 
pionierii, a marcat anul trecut 
prezența în primul plan ol între
cerilor, la edițiile de iarnă și de 
vară, a reprezentanților județelor 
Prahova (2 894 p), Brașov (2 649 
p) și Suceava (2 593 p). Anul a- 
cesta, interesul față de compe
tiție a sporit în toate școlile și 
unitățile de pionieri, nu numai 
din județele amintite, care vor 
căuta să-și păstreze pozițiile de 
frunte cucerite, ci și în multe al
tele (Cluj, Argșș, Mureș, Har
ghita ș.a.). Se anunță, așadar, o 
întrecere pasionantă I

• O 
unitățile 
generale 
cadrul

frumoasă inițiativă. In 
de pionieri ale școlilor 
au fost confecționate în 

cercurilor tehnico-aplicati-

Turismul de masă antrenea
ză, la sfirșit de săptămină 
sau in vacanțe, tot mai mulți 
purtători ai cravatei roșii cu 
tricolor. Drumeția cu rucsa
cul place, atrage prin ine
dit, reprezintă un foarte bun 
prilej de cunoaștere a fru
museților naturale ale pa
triei. Ea constituie, in ace
lași timp, un izvor de sănă
tate, de călire fizică, de creș
tere a unor generații pline 
de vigogre !

ve diferite materiale care vor fi 
dăruite... viitorilor școlari și pio
nieri, copii din grădinițe. Se e- 
vidențiază, prin amploarea aces
tei acțiuni, organizațiile pionie
rești din județele Prahova, Timiș, 
“ ‘ ‘ fl

sportivâ in județul Gorj, ,,Memo
rialul Costiniuc", Ic atletism, în 
județul Vrancea, toate inițiate în 
anul 1968.

Neamț, Constanța, Suceava 
Ca raș-Severin.

• In numeroase județe ale 
rii sportul pionieresc capătă 
ternice tradiții. De pilda, în

PREZENTE

țâ-
pu- 
ju-

• Complexul polisportiv „Sport 
și sănătate** reunește pe terenu
rile școlilor generale mii de co
pii și pionieri care își trec nor
mele și probele. Din statisticile 
stabilite după primele două tri
mestre de școală rezulta că frun-

gurală au luat parte numoi 46 
onul trecut nu- 

formoțiilor participante a 
Copiii cei mai 

îndrumați < 
secțiile

de echipe (1969), 
mărul 
trecut 
dotați 
școlile 
fotbal

de 2 600 I 
au fost 
sportive sau 

ale unor cluburi.

• Sporește an de an 
rul centrelor de inițiere 
ferite discipline sportive

câtre 
» de

Marile ansambluri de gim
nastică punctează activitatea 
sportivă a multor organizații 
și unități de pionieri, făcind 
deliciul spectatorilor. Iată 
una dintre cele mai reușite 
acțiuni sportive de acest fel, 
organizată de pionierele Sco
lii generale nr. 191 din Ca
pitală (director, prof. Dumi

tru Bucur)

Apă, aer și soare : trei ele
mente armonizate deplin in 
ambianța fermecătoare a 
ștrandurilor și bazinelor de 
înot. In vacanța mare, mii 
de copii și școlari iau parte 
la cursuri de inițiere in inot, 
cunosc tainele unui sport so- 
cial-utilitar dintre cele mai 

importante

ENTUZIASTE 
ÎN VIAȚA SPORTIVĂ A TĂRII 

dețul Timiș, acțiunea de orien
tare turistica intitulată „Gentia- 
na", cu mii de participanți, a 
ajuns anul acesta la a 10-a edi
ție, la fel ca și „Cupa Eliberării" 
la minifotbal organizată in jude
țul Bihor. Alte cîteva acțiuni în
scrise în aceeași sferă : „Crosul 
pionierilor" (începind din 1967) în 
județul Brăila, „Cupa Văii Bar- 
căului" la atletism (1967), în ju
dețul Sălaj, „Cupa Zărăndul" la 
orientare turistică în județul Arad, 
„Cupa micului șahist" în județul 
Ca raș-Severin, Turul județului la 
cicloturism, în cazul pionierilor din 
Covasna, Sărbătoarea narciselor 
în zona Novaci, acțiune cultural-

tașe în această acțiune polispor
tivă de masă sînt organizațiile 
și unitățile de pionieri din ju
dețele Timiș, Constanța și din 
municipiul București, 
complet va fi 
lunii iunie...

Un bilanț 
întocmit la finele

• Fără a fi 
ritară, fotbalul 
printre sporturile cu o mare au
diență în rîndurile copiilor și 
școlarilor. Dovadă și „Cupa spe
ranțelor" la minifotbal, adresată 
elevilor care nu au depășit vîrs- 
to de 12 ani, organizata în va
canța mare, pe străzi și car
tiere : de unde la ediția Inau-

o disciplină prio- 
se înscrie, totuși.

numă- 
in 
și 

cercurilor sportive pionierești 
ganizate în școlile generale, 
finele anului 1974, de pildă, 
mai la notație au ființat 1 _ 
centre de inițiere cu 123 057 par- 
ticipanți. Municipiul București a 
deținut întîietatea in ceea ce 
privește numărul copiilor înscriși 
pentru inițiere — 20 000 cu 20 
de centre —, fiind urmat, în or
dine, de județele Botoșani (10 300 
de participanți cuprinși în 41 de 
centre). Constanța (9 700 — 41), 
Sibiu (8 672 - 18), Ialomița (8 169 
- 62), Brăila (8 120 - 19) etc.

di
al

or-
La

nu-
005

• In afara acțiunilor turistice 
cu caracter municipal, județean 
sau republican, în cadrul școli
lor generale sint organizate nu
meroase altele la orientare tu
ristică sau cicloturism, în care 
sînt cuprinși mii de copii. Cîteva 
cifre. La orientare turistică, în 
județul Brașov au fost organizate 
99 de cercuri cu 2 964 de parti
cipanți, în Cluj 96 cu 2 870 etc. 
La cicloturism, județul Cluj de
ține întîietatea cu 21 cercuri

(5 981 participanți), urmat de ju
dețele Olt și Vrancea.

• In suita bazelor sportive 
școlare și pionierești se înscriu 
numeroase piste aplicative ame
najate cu concursul comitetelor de 
părinți și prin munca patriotică 
a elevilor. Mențiuni speciale pen
tru pionierii din județul Ilfov, care 
și-au amenajat nu mai puțin de 
224 de asemenea piste (pe care 
practică atletismul, gimnastica 
etc), precum și pentru cei din 
județele Constanța (186), Dolj 
(167) și Olt (160).

• Citeva date din calendarul 
competițional al copiilor și pio
nierilor, care rețin în mod spe
cial atenția, fiind vorba de fi
nale republicane ale unor în
treceri sportive programate in a- 
propiata vacanță de vară : cam
pionatele școlilor generale la gim
nastica — Ploiești, 15-18 VI ; fes
tivalul pionieresc de minibaschet 
— Constanța, 18—22 VI ; campio
natul școlar de tetratlon — Me
diaș, 20-22 VI; campionatele in
dividuale de tenis de masă pen
tru copii — Ploiești, 2—5 VII; cam
pionatele individuale de tenis pen
tru copii — Galați 7—13 VII; 
„Cupa speranțelor" la oină — 
Piatra Neamț, 8—10 VIII ; „Cupa 
speranțelor" la minifotbal copii — 
Constanța, 1—8 IX ; concursul de 
juniori și copii la patinaj pe ro
tile — București, 5—7 IX.

Tiberiu STAMA
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DUBLA iNTlLNIRE ROMÂNIA-SCOȚIA, IN C.E.
„TRICOLORII" ÎN PRAGUL MARELUI EXAMEN • Jucătorii noștri, aflați in plina

I 
I

A sosit și ora aceea febrilă, cind 
cronicarul uită deceniile petrecute 
pe stadion. în focul marilor der- 
byuri, î«tr-o vreme cind „tricolo
rii" de astăzi nici nu se născuse
ră, ora aceea în care cronicarul se 
îndreaptă sfios spre tabăra jucă
torilor, pentru a simți cu adevărat 
pulsul momentului.

Ieri, acest moment de reintîlni- 
Te cu Jucătorul a fost înlesnit de 
un coleg scoțian, Ken Robertson, 
de la „Sunday Express", care a so
licitat o scurtă întîlnire cu Dinu, 
căpitanul echipei, cu Lucescu, „li
derul selecțiilor" (cum spune Ken) 
șl cu Dumitru („matadorul de la 
Madrid") — expresia aparținîndu-i 
aceluiași Ken, prezent in tribunele 
stadionului Bernabeu, acum o lună 
șl jumătate.

întilnirea a fost deosebit de in
teresantă. Ken Robertson, un cro
nicar care a văzut multe, a părut 
Intimidat în fața trioului, mai ales 
cînd bloc-notes-ul lui a notat că 
Dinu este jurist, Mircea Lucescu 
•— inginer economist, iar Dumitru 
— ofițer, și cînd și-a dat seama 
că interpretul este inutil, Lucescu 
asigurînd acest rol cu dezinvoltura 
sa obișnuită, clștigată în vestiarele 
/narilor stadioane ale lumii.

Scurta convorbire a internaționa
lilor noștri cu Robertson i-a oferit 
reporterului scoțian (și celui ro
mân) tabloul optimismului lucid 
al „tricolorilor", care au demon
strat o profundă cunoaștere a fot
balului scoțian, prin intermediul 
acelei rare perspicacități a jucă
torului de clasă, care știe sâ re
constituie dintr-o pasă, un dri
bling și o săritură la cap imaginea 
integrală a unui soccer.

Ken Robertson a pus „pe masa"

interviului, în citeva secunde, toa
te întrebările sale, și a primit ur
mătoarele răspunsuri :

CORNEL DINU : „Stimez fot
balul dv. intr-o măsură chiar mai 
mare dccit fotbalul englez, căruia 
îi apreciez robustețea. Apreciez 
plusul de inventivitate al fotbaliș
tilor scoțieni. Am văzut, in ultime
le zile, momenle din meciurile An
glia — Scoția, Leeds — Bayern și 
am revăzut citeva minute bune 
din partida Spania — Scotia, de 
la Valencia. Oricît vi s-ar părea 
de ciudat, ini-a plăcut mai mult 
Scoția de pe Wembley decît Leecte- 
ul de la Paris. Eu mi-ain format 
o opinie in privința modalității in 
care joacă echipa lui Ormond. Vă 
rog să mă iertați dacă nu voi face 
publică această idee. Ceea ce pot 
spune e că meciul va fi jucat cu 
toate resursele și că, la eforturi 
egale, se va impune plusul de o- 
riginalilate, pe care noi sperăm 
si-l asigurăm".

ceca ce am jucat piuă astăzi, la 
București4*.

ascensiune, au toate argumentele

pentru a realiza o performanță prețioasă și de prestigiu • Zecile de mii de spec

DUMITRU : „Pentru mine, jocul 
cu Scotia este cel mai greu din 
toate cele pe care le-am susținut 
pină acum. Și cind spun asta, pun 
in balanță chiar meciurile cu Por
tugalia și Cehoslovacia, in care eu 
nu am jucat. Echipa scoțiană este 
o formație puternică. Nu cred că 
absența posibilă a lui Bremner și 
chiar a lui Jordan ii va scădea 
valoarea. Sint de acord cu Dinu 
cind spune că Scoția de pe Wem
bley este o echipă foarte intere
santă, handicapată mult — în sea
ra aceea — de lipsa de inspirație 
a portarului". Intervine Cornel Di
nu : „Și eu sint de acord cu Du
mitru cind spune că meciul de du
minică depășește ca dificultate tot

MIRCEA LUCESCU își mărtu
risește bucuria de a juca un meci 
decisiv, în sinul unei echipe care 
a reușit performanța de a confe
ri, împotriva tuturor calculelor, o 
strălucire de derby zilei de 1 iu
nie. El are încredere în capacita
tea combinative a echipei noastre, 
in responsabilitatea tuturor jucă
torilor, care sint deciși să nu facă 
nici un rabat pentru a asigura e- 
chilibrul efortului în compania u- 
nei echipe vestite prin combativi
tatea ei și, mai ales, are încredere 
în forța de explozie a tinereții, re
prezentată prin Crișan (despre 
care Ken Robertson spune că i-1 
amintește pe Simoes) și prin An- 
ghclini.

Ken Robertson mulțumește și 
se aruncă intr-un taxi, pentru a 
transmite telexul în Marea Brita- 
nie. Cei trei „tricolori- reintră in 
vestiar. Răducanu se echipează a- 
gale. Deținătorul „carnetului de 
reporter- din „Munca- își reetalea- 
ză umorul : „Dragă colega, te rog 
să nu mă întrebi de meci. Sint 
complet depășit în calitate de cro
nicar. Nu-i vorbă, sint eu emoțio- 
uat și ea fotbalist dar emoția asta 
va pieri în momentul in care ai 
noștri vor da un gol".

...Am văzut odată un film : „S-a 
întimplat... miine". Ce frumos ar 
fi ca scenariul optimist dm» inima 
reporterului să se joace, intact, în 
amurgul primei zile de iunie 1

loan CHIRILA

SCOȚIENII: PROGRAM DE ANTRENAMENT „NON-STOP"
Chiar ue ia sosire, selecționerul 

Ormond ne-a arătat câ pune 
un mare accent pe jocul de mii
ne. Se știe că și antrenorii — u- 
neori mai pronunțat chiar decît e- 
leVii lor — intră în „febra de 
start". Dar fostul internațional sco
țian stabilește un veritabil record 
in materie ; Ormond menține în
tregul lot intr-o pronunțată stare 
de alertă, neadmițînd nici cea mai 
neînsemnată abatere de la pro
gram, cum ar fi o simplă fotogra
fiere sau filmare a lotului. El râ- 
mîne, tot așa, de o totală... intran
sigență și în privința informațiilor 
sau declarațiilor. N-a abdicat, cu 
toate stăruințele noastre, nici de la 
termenul indicat pentru anunțarea 
formațiilor definitive. Nici vineri 
seara, tîrziu, Ormond nu declarase 
nimic cert asupra formației pe care 
o va alege pentru partida de du
minică. Abia astăzi la amiază vom 
afla, oficial, „unsprezecele" ales șă 
inceapă întilnirea cu echipa Româ
niei. Așa că ceea ce am putut cu
lege, spre a ajunge la un „unspre
zece" probabil, am realizat dato
rită colegilor din redacțiile din 
Glasgow și opiniilor unora dintre 
jucători. „Mister Ormond e foarte 
încordat. Niciodată nu l-am văzut 
așa...** observa Mc Queen, care ră- 
mîne, prin voioșia și relaxarea lui, 
la polul opus stării de spirit a an
trenorului.

Selecționerul a aplicat aceeași 
intransigență efectuării programu
lui de antrenament. Ieri diminea
ță. amîndouă loturile oaspe au e- 
fectuat, la complexul „23 August", 
ședințe intense de pregătire care 
ne-au convins, o dată in plus, des
pre marele volum de muncă al fot
baliștilor britanici. Pe terenul prin
cipal, s-a antrenat primul lot, iar 
tineretul a fost oaspe al terenu
lui nr. 4. Ca și la antrenamentul 
din ajun, de pe stadionul Dinamo, 
am remarcat inepuizabila poftă de 
joc a scoțienilor. Faptul că Or
mond forțează pregătirea fizică în 
mod vizibil, trădează dorința lui 
de a imprima jocului de duminică 
un ritm viu. E și părerea confratelui 
nostru. John Blair, de la „Sunday 
People" Glasgow : „Ormond obiș
nuiește să ceară echipei să por
nească cu motoarele in plin. Multe 
dintre succesele reprezentativei 
Scoției s-au realizat în primele 20 
de minute ale întilnirii**. Acesta 
este un avertisment pentru inter
naționalii noștri de a acționa in 
consecință față de „obiceiul" for
mației scoțiene.

După intensul antrenament, sco
țienii s-au grăbit să ajungă la hote
lul „Parc" spre a-și asigura citeva 
ore de odihnă. Apoi, avîndu-1 ca

Un moment din intensivele antrenamente ale fotbaliștilor scofieni 
Foto : Dragoș NEAGU

ghid pe uriașul Mc Queen, un cu
noscător al Bucureșitului, știut 
fiind că el l-a mai vizitat, cu 
Leeds United, cind a jucat cu Ra
pid, au făcut un tur al ora
șului. în dimineața aceasta, pro
gramul antrenamentelor continuă. 
Scoțienii se vor afla, probabil, la 
stadionul Steaua. După-amiază, ei 
vor pleca la Pitești spre a-și urmări 
colegii din lotul de tineret. „Va fi 
o mică repetiție pentru noi, spune 
Dalglish, unul dintre cei mai renu- 
miți jucători ai lui Celtic. Vom în
cerca acomodarea cu atmosfera 
stadioanelor românești". Am încer
cat să desprindem, cit de cit, o 
părere despre întîlnirea de dumi
nică. Raidul nostru n-a fost prea 
fructuos. Am înțeles însă din pu
ținele cuvinte, din zgircitele pro
nosticuri. că internaționalii scoțieni 
își dau scama că îi așteaptă o in- 
tilnire extrem de grea. „Echipa 
României este, in momentul de 
fată, una dintre cele mai in formă 
de pe continent. Ca să realizezi

ceva in fata ci, pe terenul ei, tre
buie in adevăr să prinzi o zi foar
te favorabilă. Știu eu dacă vom a- 
vea o asemenea zi, duminică ?** 
Iată părerea circumspectă, dar 
reală, a lui Hutchison, unul dintre 
componcnții lotului scoțian. •

Se știe că vineri după-amiază 
trebuiau să sosească la București 
cei doi selecționați din echipa Sco
ției care au participat in echipa 
lor de club, Leeds United, la fina
la „Cupei campionilor europeni**. E 
vorba de Bremner și Jordan. în 
cursul dimineții de vineri, federa
ția din Glasgow a comunicat că 
amindoi sint accidentați 
partida de miercuri seara 
nu mai pot face deplasarea. 
că înlocuitorii lor vor juca 
dublă ambiție, tocmai fiindcă 
vorba de titularii celebri pe care 
îi vor suplini..." — iată părerea 
colegului nostru Ken Robertson.

după 
și că 
„Cred 
cu o

e

Eftimie IONESCU

Miguel Vidai, trimisul ziarului

glas:
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„HAI ROMÂNIA I" • Partenerii de întrecere, prestigioși reprezentanți

»»CĂRȚILE»

portari
- RADUCANU
- IORGUIESCU 

jucători da cimp

- CHERAN
- G. SANDU
- SATMAREANU
- SAMES
- ANGHELINt
- DINU
- DUMITRU
- BĂLĂCI
- D. GEORGESCU
- IORDANESCU
- LUCESCU
- CRIȘAN
- DOBRIN
- KUN
- MARCU

M

Antrenori : Valentin

AGENDA PARTIDEI
— Observatorul U.E.F.A. este 

V. Stoikovici, secretarul general 
«1 Federației iugoslave de fotbal.

— La partida de miine va asista 
9i Ladislau Kubala, selecționerul 
echipei Spaniei, care sosește astăzi 
ui Capitală.

““ Meciul va fi transmis in în- 
treglme la radio și televiziune.

DE VIZITA"
ROMÂNIA

Rapid
U.T.A.

29 ant
30 ani

41
3

ALE CELOR oou
SCOT

A 
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Dinamo
Dinamo
Dinamo
Steaua
Steaua 
Dinamo 
Steaua
Uni*. Craiova
Dinamo 
Steaua 
Dinamo 
Univ.
F. a
F. C.
Univ,

Craiova 
Argeș 
Bihor 
Craiova

28 ani
23 ani
23 ani
23 ani
22 ani
27 ani
25 ani
19 ani 

ani 
ani 
ani 
ani 
ani

24
24
30
20
28
25 ani
25 ani

12 A
6 A
6 A
8 A

13 A
50 A
35 A

6 A
9 A

22 A
54 A
5 A

37 A
15 A
11 A

portari

- KENNEDY
- BROWN 

jucători de cimp

- JARDINE
- McGRAIN
- RIOCH
—JMcQUEEN
- COOKE
- PARLANE
- DALGLISH
- MACDOUGALL
- MACCARI
- MUNRO
- HUTCHISON
- JACKSON
- DUNCAN
- CONN
- ROBINSON

Glasgow 
Sheffield

Glasgow 
Celtic G 
Derby (j 
Leeds (J
Chelsea 
Glasgow 
Celtic gI
Norwich 
Glasgow] 
Wolverh] 
Coventry] 
Glasgow 
Hibernia 
Tottenha] 
Dundee I

STANESCU șl D. NICOLAE-NICUSOR Selecționer : Willie ORM'

DOCUMENTARUL JOCULUI
SITUAȚIA IN GRUPA A IV-a

• MECIURI JUCATE : Dane
marca — Spania 1—2 ; Danemar
ca — România 0—0 ; Scoția — 
Spania 1—2 ; Spania — Scoția 
1—1 ; Spania — România 1—1 ; 
România — Danemarca 6—1.

• CLASAMENTUL LA ZI :
1. Spania 4 2 2 0 6—4 6
2. România 3 1 2 0 7—2 4
3. Scoția 2 0 1 1 2—3 1
4. Danemarca 3 0 1 2 2—8 1

DIN ISTORICUL FOTBALULUI 
SCOȚIAN

DE
ției" și 
europeni 
dispus, î 
cu 2—1 
victorie 
tluri de 
timul cil 
tigat Ud 
cluburi 
dinburg 
C.C.E.), 
Dunferm 
în C. M 
diții ; in 
tă din I 
a cunosl 
turneuld 
parte, I 

. >tiufinal 
natul El 
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edițiilor I 
1972. ol 
nări al I 
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• Federația a fost înființată in 
1873 și afiliată definitiv la F.I.F.A. 
în 1946 • Culorile tradiționale ale 
echipei reprezentative : tricou al
bastru închis, chiloți albi, jambie
re albastre • In Scoția activează 
2 300 de cluburi și 76 000 de jucă
tori legitimați • Istoria fotbalului 
scoțian s-a desfășurat paralel cu 
aceea a soccerului englez. Prima 
echipă campioană : Dumbarton, în 
1891 ; ~ “
ției", cuicuia m mii ut' o
Park din Glasgow • în prima di
vizie 
mele
secundă in care joacă 19 echipe. 
Primele două promovoază in Liga I. 
• Cele mai cunoscute cluburi sco
țiene — in același timp mari rivale 
— sint Celtic și Rangers, ambele 
din Glasgow • începind din 1891, 
Celtic a cistigat de 29 de ori ti
tlul de campioană. De asemenea, 
a cucerit de 22 de ori „Cupa Sco-

prima ediție a „Cupei Sco- 
cucerită în 1874 de Queen'sGOLGETE-

GOLUKI : CRIȘAN 
2 GOLURI : Dudu 

(România) și Quini
GOL : Lucescu, Dinu

• CLASAMENTUL
RILOR : ----------
(România) ; 
Georgescu 
(Spania) ; 1 
(România), Jordan, Bremner (Sco
ția), Mejido, Velasquez, Clara- 
munt, R. Martinez (Spania), Ny
gaard, Dahl (Danemarca).
• MECIURILE VIITOARE :

România — Scoția (partida de 
miine, de pe stadionul „23 Au
gust") ; Danemarca — Scoția (Co
penhaga 3.1X.1975J; Spania — Dane
marca (Madrid, 12.X.1975) ; Scoția 
— Danemarca (Edinburg. 29.X.1975); 
România — Spania 
16.XI.1975) ; Scoția ■ 
(Glasgow, 17.XII.1975).

3

(București,
România

activează 18 cluburi, ulti- 
două retrogradînd in divizia

Ing. Sci

ASTAZ

ULTIMELE 10 PARTIDE 
PALMARESE

JUCATE, ÎNTÎLNIREA REPRE
ROMANIA cu Grecia (Bucu

rești) : 3—1 (Campionatul Balca
nic) ; Olanda (Amsterdam) : 0—0; 
Japonia (Constanța) : 4—1 : Bul
garia (Sofia) : 0—0 ; Danemarca
(Copenhaga) : 0—0, C.E. ; Israel 
(Tel Aviv) : 1—0 ; Turcia (Instan- 
bul) : 1—1 ; Cehoslovacia (Praga):
1— 1 ; Spania (Madrid) : 1—1, C.E.;
Danemarca (București) : 6—1,
C.E. ; • PALMARES GENERAL : 
265 111 60 94 462—441.

SCOȚIA cu Zair (Dortmund) :
2— 0, C.M. ; Brazilia (Frankfurt pe 
Main) 0—0, C.M. ; Iugoslavia

1—1, C.M. ;
1—1 ; K. D. 
3—0 ; Spa- 

Spania 
C.E. ; Țara Ga- 

Z. Britanic : 
de Nord (Glasgow) : 3—0. 
Anglia (Wembley) : 1—5,

PALMARES GENERAL:
80 105 845—523

dublei 
Astăzi, 
repre- 

ale celor

A sosit și ziua uverturii 
intilniri România — Scoția ! 
la Pitești, de la ora 17, 
zentativele de tineret 
două țări vor semna prefața im
portantei partide de miine. dar 
gi nilul fiecăreia se va îndrepta in 
special spre clasamentul grupei 
preliminare a Campionatului euro
pean de tineret. Scoția debutează 
astăzi în campionatul european, al 
echipelor de 23 de ani, întilnind li- 
-derul grupei, cu intenția, declara
tă de antrenorul Jock Stein, de a 
realiza ,,o evoluție bună". Același

privința 
așteaptă 
dical J 
asemen 
lucid ita 
apar cj 
ECIII1T

Scoții 
cători d 
tclor sd 
rare tel 
conduc I 
din carl 
Jock Si 
de mini

Main) 0—0, C.M. ; 
(Frankfurt pe Main) : 
Suedia (Stockholm) : 
Germană (Glasgow) : 
nia (Glasgow) : 1—2, C.E. 
(Valencia) : 1—1, C.E. , 
Iilor (Cardiff) : 2—2, C. 
Irlanda 
C.B. ;
C.B. * 
386 201

„AS" Madrid

„PREVĂD VICTORIA ROMÂNIEI

spa-
care este di-

cescu și 
mult mai 
din punct 
afară de

Dudu Georgescu sint 
rafinați decît scoțienii, 
de vedere tehnic. 

astav România are

Printre numeroșii ziariști stră
ini veniți pentru meciul România— 
Scoția se află și Miguel Vidai, 
trimisul special al ziarului 
niol „AS" Madrid,
rect interesat, dat fiind câ echi
pa Spaniei continuă să se afle în 
fruntea grupei. Miguel Vidai a ur
mărit echipa României încă la 
Praga, în seara meciului cu Ce
hoslovacia. El a revăzut-o, bine
înțeles. la Madrid, și face parte 
dintre comentatorii care cunosc 
in amănunțime jocul echipei noas
tre. Iată de ce dialogul nu a mai 
avut nevoie de o pregătire spe
cială :

— Ce părere aveți despre me
eiul de duminică ?

— Prevăd victoria României.
— Argumente ?
— Plusul de tehnicitate al uno

ra dintre jucătorii români. După 
părerea mea. Dumitru. Crișan, Lu-

In 
un 

atu puternic in forța deosebită a 
lui Dinu, jucător capabil să do
mine terenul atil in apărare, cit 
și in atac.

— Care ar fi, 
sele scoțienilor ?

—Sint convins 
sus. Cred. insă.

totuși, conirașan-

că vor juca pe 
, că stoperii ro

mâni, pe care i-am văzut evoluind 
excelent la Fraga și la Madrid, 
nu se vor lăsa păcăliți de săritu
rile spectaculoase ale 
în rest, scoțienii au 
efortului fizic deosebit 
să-1 depună mai ales 
terenului. Eu rămîn 
(sinceră, de altfel) că 
ști să realizeze accelerări 
depășească

adversarilor, 
contrașansa 

pe care știu 
la mijlocul 
la părerea 

românii vor 
care să 

sistemul defensivei in-

sulare. Mă gîndesc Ia Crisan. care 
poate schimba pasul in stilul lui 
Amancio, ca să nu mai 
despre Dudu Georgescu, 
lider al „Ghetei de aur",

vorbesc 
actualul 

. care nu 
e cu nimic mai prejos dccit înain
tașii scoțieni in săriturile la cap".

M. RADUCANU

— Cum 
termală a

— Prin 
bineînțeles _ 
balul oferă atitea și atitea surpri
ze), România ar face un imens pas 
inainte. Aceasta, insă, nu înseam
nă ciștigarea automată a grupei, 
pentru că incul cu Spania — și aici 
nu vorbește doar comentatorul spa
niol — va fi mai greu decît cel 
cu Scotia, deoarece onune două 
echipe cu stiluri apropiate.

vedeți desfășurarea ul- 
grupei ?
victoria așteptată (clar 
nu sigură, deoarece fot-

(I. Ch >

scop animă și lotul nostru, conști
ent de valoarea unei echipe care 
a invins recent cu 3—2 pe Leeds, 
dar hotărît să arunce în luptă toa
tă energia și capacitatea sa.

Va fi pentru jucătorii români un 
mare examen de voință, un exa
men al mobilizării totale in fața 
unui adversar de marcă, reprezen
tant valoros al fotbalului britanic, 
întimplarea a făcut ca tocmai 
acum, in preajma disputei cu pu
ternicul team scoțian. în cadrul lo
tului nostru să apară, în lanț, ac
cidentările. Dintre cei șase acci
dentați au fost recuperați trei (Ato- 
diresei, Radu II și Purima), iar in

ra fot 
aceste 
te un 
pentru! 
să nu 
adus d 
rare ș 
rilor, 
dubla 
butant 
tatea 
Grigori 
zenta I 
de ,.dJ 
teu cil 
gara nil 
ihățrul
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ADVERSARII NOȘTRI DE MIINE,

VĂIUȚI DE UN COMENTATOR NEUTRU

0 REZULTANTĂ A RIVALITĂȚII
CELTIC - RANGERS
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1 Scoției 
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Fotbalul scoțian este 
ca whisky-ul : frige 
cind îl duci la gură, 
dar, în același timp, 
nu e lipsit de savoare. 
Intre altele, să amin
tim că e cel mai bă- 
trin fotbal din Europa. 
Trăind, însă, în umbra 
fotbalului englez, care 
îi ia jucătorii cei 
mai buni, el nu poate 
ajunge pe culmile ie
rarhiei înternaționale 
— cel puțin la ni
velul echipei reprezen
tative.

Cluburile scoțiene 
au fost întotdeauna 
mai productive în 
competițiile europene. 
Astfel, Celtic a cîști- 
gat „Cupa campioni
lor", în 1967, și a dis
putat finala din 1970.

Fotbalul scoțian s-a 
întărit în mod con
stant de pe urma ri
valității acerbe in 
care sînt angrenate, 
de-a lungul decenii
lor, Celtic-ul și Ran- 
gers-ul. Trebuie să
menționăm, însă, că
jucătorii scoțieni pro
gresează mult și in
campionatul englez. 
Echipa națională se
construiește în gene
ral cu cei mai buni 
jucători de la Man

chester United și 
Leeds. Ea își găsește 
destul de repede co
eziunea tocmai dato
rită acestui fapt

Cu McQueen, cu 
Bremner, cu Jordan 
de la Leeds, cu Gra
ham și Macari de la
Manchester 
selecționata 
condusă de 
dispune de

United, 
scoțiană 
Ormond 

numeroa
se argumente, mai a- 
les dacă ne referim
la talentul unui Jar
dine (unul dintre cei 
mai buni fundași o- 
fensivi europeni), al 
unui McDougall sau 
Dalglish. Pe plan indi
vidual, toți acești 
jucători nu sint cu ni
mic mai prejos față 
de rivalii lor continen
tali. De altfel, ei au 
demonstrat acest lu
cru în campionatul 
mondial 1974, unde 
au ratat „la fotogra
fie" calificarea în 
sferturile de finală. In
această echipă, Brem
ner, căpitanul și ani
matorul lui Leeds, 
joacă un rol esențial 
prin al său „fighting

spirit" (combativitate), 
prin abilitate tehnică 
și simț tactic. Mi-aș 
pune însă întrebarea : 
ce fel de prospețime 
fizică și psihică ar 
putea avea scoțienii 
în finalul unui sezon 
lung și dur, care i-a 
solicitat enorm în 
campionat și în com
petițiile europene ?

Românii trebuie să 
fie foarte atenți în 
meciul cu acești ri
vali atletici, care ex
celează printr-un joc 
aerian redutabil (cu 
Jordan pentru pase și 
devieri și cu McQueen 
pentru șuturi). Am a- 
flat, insă, că echipa 
României 1975 (care 
i-a impresionat pe 
prietenii mei danezi 
în cursul recentului 
joc România — Da
nemarca 6—1) posedă 
în Crișan și Georges
cu (viitorul deținător 
probabil al „ghetei 
de aur") oameni de 
gol foarte periculoși 
sau, mai bine zis, 
două vedete care pot 
relansa fotbalul româ
nesc spre culme.

JEAN PHILIPPE RETHACKER
Redactor șef-adjunct 

al ziarului „L’Equipe"-Paris

elimina- 
deși nu 
optimile 
a Tăcut

ERTUGRUL DILEK,
pentru 

?ampio- 
cipat în 
1964 ; e- 
nală ale 
1970 — 

selecțio- 
J. Young 
- 1957).

alați)

ARBITRUL
Arbitrul principal al meciului de 

mîine este ErtugruL Dilek (Turcia), 
în rîndurile de mai jos vi-1 prezen
tăm :

S-a născut în 1935, în Anatolia. In 
copilărie și adolescență a practicat 
voleiul și fotbalul. Din păcate, acti
vitatea sportivă și-a închejat-o des
tul de timpuriu. în 1252, cind nu 
împlinise înod 17 ani și era compo-

MECIULUI
nent al clubului Mamsa, a fost vic
tima unui accident, după care nu a 
mai putut continua activitatea spor
tivă de performanță, pe care dorea 
s-o îmbrățișeze. In același an, si-a 
dat examenul de arbitru. în i960 a

ITEȘTI,

ELOR DE TINERET
roi se 
ui me- 
într-un 
total și 

român 
ce ale

cu ju- 
npiona- 
o apă- 

îe care 
eterilor 
lipa lui 
abil 90 
nvoltu-

care dintre Jucători va căuta dru
mul cel mai scurt spre VICTORIE.

La fluierul arbitrului sovietic A. 
Ivanov (ajutat la linie de compa- 
trioții săi I. Kruașvili și V. Baka- 
nidze) vor apărea în teren urmă
toarele formații probabile :

ROMANIA : Moraru — Zamfir 
(Purima), Grigoraș, FI. Marin, Haj- 
nal — Dumitriu IV, Mulțescu (Bel- 
deanu) Boloni — Atodiresei (Troi), 
Radu II, M. Răducanu.

SCOȚIA : Rough (Partick Thist
le) — Forsyth (Manchester United), 
Young (Aberdeen), McCluskey (Cel
tic), Houston I (Manchester United) 
— Houston II (Partick Thistle), 
Narcy (Dundee United), Craig 
(Newcastle) — Pettigrew (Mother- 
well), Pearson (Everton), Gray 
(Dundee United).

Mircea M. IONESCU

promovat în prima cat eforie a arbi
trilor, iar în 1970 a primit — la vîrsta 
de 35 de ani — ecusonul F.l.F.A.

în ultimii ani a condus numeroase 
meciuri internaționale. ,.Pi?n!r.i a /i 
un valoros arbitru — spune Dilek 
— una din principalele condiții este 
aceea de a avea o bună pregătire fi- 
zică. In timpul liber, joc cu plăcere 
baschet, volei, înot alerg".

Ertugrul Dilek, de profesie func
ționar la o întreprindere de import
export, este considerat, împreună 
cu Babacan, printre cei mai buni 
arbitri turci.

toate 
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mplex 
ru că, 
jnal a 
1 apă- 
atacu- 
poate 

ui de- 
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repre- 
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PROGRAMUL DE MÎINE
DE PE STADIONUL „23 AUGUST"

Organizatorii meciului România — 
Scoția, din cadrul preliminariilor 
C. E., vor oferi, mîine, zecilor de 
mii de spectatori care vor lua Ioc 
în tribunele stadionului „23 Au
gust", un interesant și bogat pro
gram de manifestări distractive și 
sportive. Cu începere de la ora 
14,30 se va desfășura un meci de 
fotbal între două echipe de pitici, 
urmînd ca, în pauza lui, să aibă 
loc un concurs pentru triciclete și 
trotinete rezervat copiilor ; spec
tatorilor li se va prezenta, apoi, 
o demonstrație de aeromodele. 
precum și un concert de fanfară. 
In sfirșit, la ora 17,30 se va da 
lovitura de începere a mult aștep
tatei partide România — Scoția, 
în pauza ei fiind programat, din 
nou, un concert dc fanfară.

PORȚILE STADIONULUI VOR 
FI DESCHISE CU ÎNCEPERE DE 
I-A ORA 13.

ACTUALITĂȚI
Meci international pe litoral 
FINALISTA „CUPEI U.E.F.A.", 

TWENTE ENSCHEDE, 
INTILNEȘTE PE F. C. CONSTANTA

însoritul litoral își inaugurează as
tăzi sezonul internațional de fotbaL 
Premiera o constituie evoluția cunos
cutei și redutabilei echipe olandeze 
Twente Enschede, finalista din acest 
an a „Cupei U.E.F.A.", ocupanta lo
cului IV în campionatul din „țara 
lalelelor-. Ea va juca pe stadionul 
„1 Mai-, cu începere de la ora 18,45, 
cu F. C. Constanța. Al doilea joc al 
fotbaliștilor olandezi va avea loc tot 
la Constanța, marți 3 iunie, cind ei 
urmează să întîlnească o Selecționa
tă divizionară A formată din jucă
tori de la Dinamo, Steaua (cei care 
nu sînt chemați la lotul reprezen
tativ) și, bineînțeles, de la F. C. Con
stanța.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
A JUCAT LA LUCCA

Campioana României a susținut, 
joi, la Lucea, primul meci din ca
drul turneului pe care îl întreprinde 
în italia, întîlnind formația cu ace
lași nume. Partida s-a încheiat la 
egalitate: 1—1 (1—1). Gazdele au des
chis scorul, în min. 2, prin Veronl, 
iar craiovenii au egalat, în min. 13, 
prin ștefănescu (șut puternic de la 
aproximativ 30 m.). Universitatea a 
utilizat următoarea formație: Oprea 
— Niculesm, Boc, Desclnîcu, Negri- 
lă — Strimbeanu, Ciupitu, Ștefănescu 
(min. 35 P&unescu) — Cămătarii, O- 
blemenco, Tarălungă (min. 15 Chivu).

TRIALUL DIVIZIEI 8
Luni se vor reuni la București cele 

două selecționate ale diviziei secun
de, care vor susține un meci-trial 
miercuri 4 iunie, în deschidere la 
partida România — Danemarca din 
preliminariile olimpice. în acest scop, 
au fost selecționați următorii jucă
tori: Eftimescu (Dinamo Slatina), 
Bala. Mihalache, Miculescu, Uilecan 
(Mureșul Deva), Șoaită, Beleaua (Șoi
mii Sibiu), Oală (U. M .Timișoara), 
Popescu (Tractorul Brașov), Ciocan 
(Arieșul Turda), Munteanu (C.F.R. 
Pașcani), Tisa (Rapid Arad). Tănase 
(C. S. Tîrgoviște), Foaie (Vulturii 
Textila Lugoj), Botez (S. C. Bacău), 
Parascliivescu (C.S.U. Brașov), Rădu- 
lescu (Metalul Plopeni) și Zamfir 
(Petrolul Ploiești) — în selecționata 
I; Voinea, Lunci4 C. Bacău), Ma
rinescu, Vasilati timpu (Flacăra 
Moreni), Negroiu (C.F.R. Pașcani), 
Demenciuc, Sălâjan (Corvinul Hu
nedoara), Georgescu, Marinescu 
(C.S.U Galați). Gabel (Petrolul Plo
iești), Naghi (C.S.U. Brașov). Popescu 
(C.S.M. Suceava), Belanov (U.M. Ti
mișoara), Cura (Rapid Arad), Enescu 
(Șoimii Sibiu) și Tismănaru (Minerul 
Moldova Nouă) — selecționata TI.

în urma acestui joc de trial va fi 
alcătuită reprezentativa Diviziei se
cunde care, la 18 iunie, va întîlni la 
Drobeta Tr. Severin echipa similară 
a Bulgariei.

$

• In deschiderea partidei dintre F.C. Constanta șl F.C.M Reșița 
disputată sîmbăta trecută, s-au tntllnlt două echipe de old-boy-, Dez
robirea șl P.C.A., care au activat cu ani în urmă la Constanta De 
ce ? Pentru a... reaminti, în acest fel, iubitorilor fotbalului de pe’ me
leagurile dobrogene că exact acum 60 de ani, la 24 mal 1915, s-a dis
putat la Constanta primul „concurs de fotbal". Victoria din localitate 
primind replica Olimpiei din Brăila. împlinirea celor 60 de ani de la 
acel eveniment va fl marcată astăzi pe malul mărit de o ședință fes
tivă, In cadrul căreia foști jucători constăntent vor primi fanioane, ~ . ... . ...... - amjCaitinsigne, diplome, iar F.C. Constanța va întîlni, într-un meci 
cunoscuta formație olandeză Twente “ ' ’Enschede.

• Demne de subliniat atitudi
nile lui Antonescu și Pigulea 
(reșițeanul a împlinit 32 de ani în 
ziua meciului cu F.C, Constanța), 
cei doi căpitani de echipă care.

PIGULEA

în momentele cînd spiritele înce
puseră să se aprindă, au interve
nit cu hotărîre și autoritate pen
tru a-și calma coechipierii. Dem
ne de subliniat, deși foarte, foar
te normale. Numai că nu peste 
tot se întîmplă așa. Este și mo
tivația acestor cîteva rînduri.

• După greaua înfrîngere sufe
rită în fața echipei argeșene, în 
vestiarul universitarilor clujeni 
era o liniște apăsătoare. Toți ju
cătorii stăteau nemișcați, cu 
capul în jos, prins între mîini. 
în șoaptă, Remus Cîmpeanu, fos
tul jucător al „șepcilor roșii-, az.i 
vicepreședinte al clubului și. în 
acest final de campionat, antre
nor al echipei, ne șoptește : „E 
greu, tare greu de depășit un 
asemenea moment, dar ca unul 
care am trăit și eu astfel de ♦cli
pe nu trebuie să disperăm. Am 
credința că vom reuși să ne strîn- 
gem rîndurile, pentru a nu 
răsi Divizia A, cu condiția 
avem liniște și calm-.

Este adevărat, echipa „U“ 
acum nevoie de sprijin moral și 
de liniște. Mai mult ca niciodată!

pă- 
să

are

! Acesta este prețul pe care l-a• 1 000 de lei o sticlă
plătit Lucius Panculescu, domiciliat în București, str. Mitropolit Șaguna 
108. Și asta fiindcă, aflîndu-se în tribună la meciul Rapid — 
Brașov, a aruncat sticla (nu se știe^ de ce : de bucurie sau 
rare) în direcția terenului de joc.
a fost amendat cu 1 000 de lei.amendat cu 1 000 de lei.

Prin procesul verbal nr.

Tractorul 
de supă- 

0437313, el

Divizia C activează dai 
cu numele de Jurja : Ca-

• în 
arbitri _
rol Jurja șl Andrei Jurja. 
este o simplă potrivire a nume
lui de familie, cum se întîmplă 
uneori, ci de prezența în arbitra
jul divizionar a doi... frați, in
formația are nevoie însă și de o 
întregire : unchiul celor doi Jur
ja este cunoscutul arbitru divi
zionar Anton Munich.

Nu

clubului• Frumoasă inițiativa 
Olimpia Satu Mare de a plasa in 
centrul orașului, vizibil, rezulta
tele fiecărei etape și formația e- 
chipel sătmărene care a evoluat 
în runda respectivă. Inițiativele 
sătmărenilor se vor împlini cu- 
rind și printr-un frumos club, 
unde vor putea veni toți priete
nii Olimpiei, într-un cadru spor
tiv și la propriu șl la figurat.

• Vasile Dumitrescu a fost unul• Vasile Dumitrescu a fost unul dintre cei mai cunoscuți arbitri 
de fotbal din țara noastră. Cel care a primit ecusonul F.l.F.A. în 1967 
șl a condus 7G de jocuri internaționale, în diverse cupe europene, 
în C.E. și C.M. s-a retras acum doi ani, după aproape trei decenii de 
arbitraj. L-am întîlnit zilele trecute și l-am întrebat dacă se mai ocupa 
de fotbal. „Urmăresc cu atenție orice eveniment fotbalistic șt aștept 
cu nerăbdare meciul cu Scoția. De arbitrat nu mai arbitrez. Am 
muncit foarte mult, am reușit să-mi fac un prestigiu și cred că nu 
mal are nici un rost să mă întorc la campionatul județean cum au 
făcut-o alți colegi de-al mei. Cred că după ce depășești vîrsta de 50 de 
ani, e bine să faci loc tineretului*.

SCRISOARE DIN ITALIA

AL 16-lea TITLU AL LUI JUVENTUS
In ciuda unor incertitudini, în 

ciuda citorva infringeri, „ll“-le 
torinez ipotecase, practic, titlul 
italian încă din primele zile ale 
campionatului. Fapt e că, în aceas
tă stagiune, Juventus prezenta, 
fără indoială, formația cea mai 
puternică, cu jucătorii cei mai ex
perimentați. De-a lungul timpului, 
clasa și experiența au sfirșit prin 
a le da prioritate in luptă asupra 
altor echipe.

N-a fost un campionat pasio
nant ; modestia multor echipe a 
scăzut cota generală a jocului și, 
dacă au existat unele dubii asu
pra rezultatului final al întrecerii, 
aceasta a fost consecința mai mult 
a unor „pași falși" ai „ll“-lui alb- 
negru decît a meritelor. puse în 
evidență de alte combatante. Uni
ca excepție — ca niciodată — o 
găsim la Napoli, echipă căreia 
Luis Vinicio i-a imprimat un joc 
cu totul diferit față de altele, tra- 
sîndu-i un drum pe care s-ar

putea înscrie și celelalte echipe, 
într-un viitor nu prea îndepărtat.

Credem că forța lui Juventus 
în acest sezon a fost continuita
tea formațiilor aduse pe teren de 
Carlo Farola, fostul jucător alb-ne- 
gru, acum antrenor al echipei în 
care s-a născut ca fotbalist. Jucă
torii folosiți au fost numai cinci
sprezece : portarul Zoff, care a 
jucat în toate cele 30 de partide; 
apărătorii Gentile (29 prezențe), 
Cuccureddu (27), Spinos! (7), Lon- 
gobucco (9), stoperul Morini (26) 
și libero-ul Soirea (28); mijlocașii 
Furino (28), Causio (28), Capello 
(28), Viola (9) ; vîrfurilc de atac 
Damiani (27), Anastasi (25), Bet- 
tega (26), pentru a sfîrși cu „bă- 
trînul" veșnic tinăr Altafini, acest 
fenomen al fotbalului, care, la 37 
de ani, a jucat 20 de partide, re- 
zolvînd adesea entuziasmant si
tuații critice, fie în campionat, fie 
— mai ales — în Cupa UEFA.

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI
LA RADOM (polonia), meciul ami

cal dintre selecționatele de tineret 
(jucători pînă in 21 de ani) ale Po
loniei șl R. D. Germane s-a Înche
iat la egalitate: 0—0.

ANTRENORUL vest-german Hannes 
Welssweiler a semnat urt contract pe 
timp de doi ani cu cunoscutul club 
spaniol C. F. Barcelona. Welssweiler 
a antrenat 11 ani pe Borussia Moen
chengladbach, funcție in care a fost 
înlocuit recent de Udo Lattek.

ÎN SFERTURILE de finală ale „Cu
pei Portugaliei", Benîlca Lisabona a 
cîștigat in deplasare cu 1—0 meciul 
cu Vitoria Setubal, Belenenses a În
vins cu 2—0 pe F. C. Porto.

Finala se va desfășura la 15 iunie 
între echipele Benfica Lisabona și 
Boavlsta. In semifinalele competiției, 
Benfica a învins cu scorul de 1—0 
formația Belenenses, iar Boavista a 
cîștigat cu 1—0 (după prelungiri) par
tida cu Sporting.

NOUL PREȘEDINTE ai Federației 
de fotbal din Spania este Porta Bus- 
sons, care îl înlocuiește pc Jose Lui 
Perez Paya.

DUPÂ OPT ETAPE, în campionatul 
U.R.S.S. conduce Dinamo Kiev cu 
11 p (un joc mal puțin) urmată de 
Dnepr Dnepropetrovsk — 10 p.

IN CAMPIONATUL Bulgariei con
tinuă să conducă ȚSKA Sofia, cu 
35 p, urmată de Levski Spartak — 
33 p și Slavia — 33 p.

LA NIȘ s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Radnickl și formația 
albaneză „17 Neridori" Tirana, con- 
tind pentru „Cupa Balcanică". Fot
baliștii Iugoslavi au terminat învin
gători cu 3—0 (2—0).

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

SIMBĂTA
BOX : Grădina Timpuri Noi 

(cartierul Vitan), ora 18: Intîl- 
nire amicală între pugiliștii clu
bului Olimpia-Constructorul Bucu
rești și cei ai clubului Construc
torul Galați.

CICLISM : Velodromul Dina
mo, ora 16: „Cupa Steaua'*, în
treceri rezervate juniorilor.

FOTBAL : Teren Sirena, ora 16: 
Sirena — Azotul Slobozia (Div. 
C) ; teren Barbu Văcărescu, ora 
17: Automatica — T.M.B. (Div. 
C) : teren Metalul, ora 17: Me
talul București — Voința București 
(Div. B).

RUGBY : Stadion Tei, ora 15.30: 
Sportul studențesc — Universita
tea Timișoara ; stadion Porcul 
Copilului, ora 17.30: Grivița Ro
șie — T.C. Ind. Constanța; teren 
Vulcan, ora 17.J0: Vulcan — Con
structorul Buzău (Divizia A).

DUMINICĂ
FOTBAL : Stadion ,.23 August": 

ora 17.30: România — Scoția;
teren Autobuzul: ora 11: Auto
buzul - C.S.U. Brașov (Div. B) ; 
teren Laromet. ora 11: Tehnome- 
tal — Fl. Roșie (Div. C); teren 
Voința, ora 11: I.O.R. — Laro- 
met (Div. C) ; teren Triumf, ora 
11: Triumf - IPRECA (Div. C) : 
teren Veseliei, ora 11: Unirea 
Tricolor — Electronica (Div. C); 
teren Steaua, ora 13: Steaua
,,23 August" — Constructorul Ga
lați (juniori); teren Steaua, ora 
13: Steaua București — Petrolul 
Ploiești (juniori) ; teren C.A.M., 
ora 9: $c. șp. nr. 2 București
— Voința București (juniori).

RUGBY : Stadion Giulești. ora 
9 t Rapid — Gloria (Div. A): 
stadion Dinamo, ora 10: Dina
mo — Steaud (Div. A).

SCRIMA : sala Hdr^sca II, de 
la ora 8 ; campionatul republi
can de spadâ (seniori).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 30 MAI 19751

FOND GENERAL DE CIȘTIGUBI: 
768.316 lei.

Extragerea I : 65 19 86 3C 22 78 8 
79 29.

Extragerea a Il-a : 5 15 57 16 27 83 
40 89 9

Plata eiștigurilor pentru acest con
curs se va face astfel : in Capitala 
începind de la 10 iunie la 30 iulie 
1975; in țară, de la 14 iunie la 30 
iulie 1975.

Plata eiștigurilor prin mandate poș
tale se va face începind aproximativ 
de la 14 iunie 1975-

C’IȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 20 MAI 1975:

Faza i: Cat. 1: 1,35 autoturisme Da
cia 1300: Cat. 2 : 3,10 variante a 25.000 
lei din care o excursie în Spania plus 
diferența in numerar; Cat. 3 : 5,110 a 
14.508 lei: Cat. 4 : 45,95 a 1.768 lei; 
Cat. 5 : 90,30 a 400 lei; Cat. 6: 153,10
a 300 lei ; Cat. 7: 251,25 a 200 lei ;
Cat. 8:; 1716,15 a 100 lei.

Faza a II-a î Cat. A : 1,35 aut,otu-
risme Skoda S 100; Cat. B: i. va-
riante a 10.000 lei din care o excursie 
de două locuri in Uniunea Sovietică 
sau R. S. Cehoslovacă șl diferența în 
numerar ; Cat. C: 16,90 a 5 927 lei. 
Cat. D : 131,15 a 764 lei și Cat. E . 
1251,10 a 100 lei.

Nil UITAȚI ’. PRONO-OLIMPlC ’
VA OFEBA : AUTOTURISME DACIA 1 300, MOSKVItT 408/412 Șt 

SKODA S 100, PRECUM ȘI CIȘTIGUBI IN BANI.
BILETELE SE GĂSESC IN AGENȚIILE LOTO-PHONOSPORT, ASO

CIAȚIILE. ȘI CLUBURILE SPORTIVE, UNITĂȚILE COMERȚULUI Șl 
COOPERAȚIEI.



ÎN SPIRITUL HOTĂRÎRII PARTIDULUI Șl DOCUMENTELOR CONFERINȚEI PE ȚARĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII DE MASA,
OBIECTIV PRIORITAR AL ORGANELOR SPORW DIN JUDEȚUL GORJ

A
ța cum se subliniază în Hotărirea
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa
rie— martie 1973 ți în Mesajul 
adresat de tovarățul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la Con
ferința pe țară a mițcării sportive, 

practicarea exercițiilor fizice trebuie să de- 
vlnă o obițnuință pentru întregul tineret al 
patriei noastre, pentru toți oamenii muncii. 
Gorjul, unul dintre județele cu largi posibi

lități in a oferi tinerilor condiții să practice 
sporturile preferate, s-a înscris, in ultimul 
timp — ca de altfel ți celelalte județe ale 
țârii — pe o linie ascendentă in activitatea 
sportivă de masă.

O recentă vizită în acest județ ne-a prile
juit unele însemnări despre viața asociațiilor 
sportive din întreprinderi ți instituții, din școli 
ți de Ia sate, pe care le redăm în această 
pagină.

CONTINUITATEA
ȘI EFICIENȚA ACȚIUNILOR,

In cadrul activități
lor sportive școlare, 
exercițiile de gimnas
tică sint mult îndră
gite, mai cu seamă de 
eleve. Este grăitor a- 
cest instantaneu, sur
prins în timpul unei 
reprezentații la Tg. 
Jiu, cu prilejul închi
derii anului de învă- 
țămint.

A

PREOCUPARE DE MARE ÎNSEMNĂTATE DUPĂ LANSAREA A TREI INIȚIATIVE

interviu cu tovarățul CONSTANTIN DRĂGOESCU,
secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R., președintele C.J.E.F.S

ZECI DE MII DE TINERI
în tabloul dezvoltării generale a 

județului Gorj, activitatea de edu
cație fizică și sport — important 
sector al vieții noastre sociale — 
ocupă un loc de seamă. înscriin- 
du-se pe noi parametri, superiori, 
îndeosebi după apariția Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februa
rie—martie 1973, sportul de masă 
și de performanță a beneficiat și 
beneficiază de îndrumarea perma
nentă a organelor și organizațiilor 
de partid, a Comitetului județean 
Gorj al P.C.R.

Interviul 
tovarășul 
secretar al 
de partid, 
reliefează citeva dintre 
in care s-a acționat, 
măsurile ce urmează a fi între
prinse in continuare.

pe care ni l-a acordat 
Constantin
Comitetului 
președintele

Drăgoescu, 
județean 

C.J.E.F.S., 
direcțiile 

precum și

OMAGIU
PENTRU

ACTIVIȘTII
OBȘTEȘTI

In realizarea calendarelor 
sportive ale C.J.E.F.S. Gorj 
(cel de performanță și cel de 
masă), o contribuție de sea
mă o aduc activiștii obștești 
— peste 100 — care își des
fășoară munca în cadrul co
misiilor pe ramuri de sport. 
Mulți au fost sportivi de per
formanță, ori au iubit spor
tul ca simpli spectatori, dar 
cu atita pasiune îneît cunosc 
fenomenul sportiv în profun
zime.

Doi dintre aceștia activează 
de peste 25 de ani în comi
sia de fotbal : Ion Brelea și 
Tudor Blendea. Primul este 
pensionar și a jucat mulți 
ani la „Tipograful44 Tg. Jiu ; 
cel de-al doilea, ajuns și el 
aproape de virsta pensionă
rii, este cunoscut de sute de 
tineri care, îndrăgind fotba
lul, l-au și practicat la di
ferite echipe. în afară de 
faptul că este prezent în fie
care marți și vineri la ședin
țele comisiei, Tudor Blendea 
face o adevărată muncă de 
educator al tineretului, po- 
vățuindu-i pe jucători, ori 
de cite ori îi întîlnește, cum 
să se comporte în viață, în 
familie, la locul de muncă 
și în societate.

Tot atît de cunoscuți și a- 
preciați pentru contribuția 
pe care o aduc la propaga
rea exercițiului fizic sint și 
Gheorghe Sefter, Gheorghe 
Adam, Victor Pelescu și Ște
fan Dănescu. Acesta din ur
mă, în calitatea sa de pri
mar al comunei Crasna, a 
contribuit hotărîtor la for
marea echipei de oină, la în- 
drăgirea, de către localnici, 
a sportului nostru național.

Toți aceștia, precum și cei
lalți activiști obștești sînt 
prezenți pe stadioane și în 
sălile de sport de fiecare 
dată cînd au loc manifestări 
sportive de masă, alături de 
profesorii de educație fizică 
și de antrenorii și instructorii 
din asociații, contribuind, cu 
cunoștințele lor, la apropie-

„Ideile cuprinse în Mesajul to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarțil general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, adresat participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive — ne-a declarat interlo
cutorul — sint de excepțională im
portanță, atit prin conținutul, cit 
și prin caracterul lor profund mo
bilizator. Pentru transpunerea in 
viață a sarcinii potrivit căreia 
„ACTIVITATEA DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT SA FIE MAI 
STRiNS LEGATA DE PRODUC
ȚIE, SA CONTRIBUIE LA STI
MULAREA ȘI DEZVOLTAREA 
ENERGIILOR CREATOARE ALE 
OAMENILOR MUNCII 1N MUN
CA CONCRETA PENTRU ÎNDE
PLINIREA SARCINILOR DE 
PLAN ÎN ÎNTREPRINDERI, SA 
ASIGURE PARTICIPAREA ACTI
VA ȘI NEMIJLOCITA A MASE
LOR LARGI DE SPORTIVI LA 
ÎNFĂPTUIREA POLITICII GENE
RALE DE DEZVOLTARE ECONO- 
MICO-SOCIALA A ȚARII, DE 
EDIFICARE A NOII ORÎNDUIRI", 
Biroul Executiv al C.J.E.F.S. Gorj 
s-a orientat spre extinderea exer
cițiilor fizice in cadrul asociațiilor 
sportive din școli, întreprinderi și 
instituții. Un accent deosebit a fost 
pus, mai ales in 1974, pe partici
parea Ia „Cupa tineretului", com
plexul polisportiv „Sport și sănă
tate", „Amicii drumeției" și „înotul 
pentru toți". In ceea ce privește 
performanța, precizez că am abor
dat doar citeva discipline, și anu
me unele probe din atletism, pre
cum și handbalul, 
și luptele — pentru 
de bune condiții".

Referindu-se la 
căile prin care organele și orga
nizațiile de partid au controlat și 
îndrumat mișcarea de educație fi
zică și sport, interlocutorul ne-a 
spus : „în ședințele birourilor co
mitetelor județean, municipal, oră
șenești și comunale de partid, ale 
birourilor

folbalul, boxul 
care dispunem

cîteva dintre

organizațiilor de bază

din majoritatea unităților a fost 
analizat modul în care consiliile 
pentru educație 
ceilalți factori, iși îndeplinesc o- 
bligațiile ce le revin. Toate ana
lizele au fost urmate de planuri 
concrete de măsuri, cuprinzind re
comandări referitoare la mobiliza
rea tuturor profesorilor de educa
ție fizică astfel ca, fiecare in spe
cialitatea sa, să-și creeze lin nu
cleu de sportivi, pe care să-i orien
teze spre performanță ; atragerea, 
în întreagă activitate, a unui activ 
obștesc pasionat și cu experiență ; 
declanșarea unor acțiuni simple, 
eficiente și cu caracter de conti
nuitate, avind centrul de greutate 
in ateliere, secții, sectoare, clase, 
ani de studii, intr-un cuvînt acolo 
unde muncesc și invață majorita
tea covirșitoare a tinerilor".

O ultimă problemă la care s-a 
referit tovarășul Constantin Dră
goescu a fost instaurarea unui stil 
de muncă din ce în ce mai per
fecționat, adaptat nu numai la spe
cificul județului, dar și la acela al 
fiecărei asociații în parte : „Reali
zarea unei permanențe a acțiuni
lor noastre impune o muncă de 
calitate a tuturor activiștilor. Avem 
în vedere, în acest scop, ridicarea 
nivelului pregătirii profesionale și 
politice a acestora. Mesajul tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU a 
făcut obiectul unui studiu aprofun
dat, al unor dezbateri in toate a- 
sociațiiic sportive. Pentru ca acti
vitatea membrilor Biroului Execu
tiv al C.J.E.F.S. să se desfășoare 
cit mai concret, am hotărit ca fie
care dintre noi să răspundem de 
cite o comisie județeană pe ramură 
de sport. In lumina înaltei respon
sabilități pe care documentele de 
partid o pretind activității sporti
ve, sintem conștienți că in munca 
noastră se manifestă încă multe 
deficiențe, atit în latura ei organi
zatorică, precum și în cea practică. 
Vom ține seama de aceste lipsuri 
și vom acționa în consecință" — 
ne-a declarat, în încheiere, tovară
șul Constantin Drăgoescu.

AU DEVENIT ADEPȚI

&
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rea tineretului de sport. g:

EfflEEEB

fizică și sport,

Al PRACTICĂRII SPORTULUI
Trei 

după 
C.C. al P.C.R. din februarie—mar
tie 1973, și anume „Cupa pandu
rilor gorjeni", „Cupa fetelor gorje- 
ne“ și „Coloana de aur", se bucură 
de mult interes din partea tineri
lor din această parte a țării. O 
convingătoare dovadă : 18 000 de
participant, în 1974. la prima ma
nifestare, peste 10 000 la cea de a 
doua și aproape 40 000 la ultima.

Fiecare dintre aceste acțiuni 
sportive de masă are la bază un 
astfel de regulament, incit să per
mită, practic, tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii să fie pre- 
zenți în 
pandurilor 
în aceeași măsură, elevilor, 
citorilor, 
de la 
ediție 
ceastă 
treceri 
sind o 
spunea tovarășul Mihai Blaj, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. Gorj 
— am avut în vedere, in primul 
rînd, crearea unui cadru adecvat 
de competiții populare, înțelegind 
prin aceasta posibilitatea ca orice 
tinăr sau gorjean mai virstnic să 
poată practica, 
ganizat, la un 
ciplina pe care 
accent pe etapa 
că acolo, și nu 
re, se află numărul cel mai mare 
al celor dornici să practice exerci
țiile fizice". Vizitînd, timp de o 
săptămînă, peste 50 de asociații, 
ne-am convins că, intr-adevăr, 
„Cupa pandurilor gorjeni" este o 
inițiativă de succes tocmai datori
tă regulamentului nepretențios 
sau, dacă se poate spune așa, pre-

dintre inițiativele adoptate 
apariția Ilotăririi Plenarei

întreceri. Astfel, „Cupa 
gorjeni" se adresează, 

mun- 
funcționarilor, tinerilor 

sate. Desfășurată la prima 
la 5 discipline sportive, a- 
manifestare a pornit cu în- 
în cadrul asociațiilor. „Lan- 

asemenea acțiune — ne

intr-un cadru or- 
nivel modest, dis- 
o preferă. Am pus 
pe asociație, știind 
la fazele superioa-

în sensul că obligă la..tențios 
mișcare pe cei care s-au înscris.

Altă competiție de masă, „Co
loana de aur", este, de fapt, un 
concurs interasociații sportive din 
întreprinderi și instituții. Tovarășul 
Gheorghe Berea, șeful comisiei 
sport șl turism la Consiliul jude
țean Gorj al sindicatelor, ne spu
nea : „Pe baza unul punctaj, sta
bilit pe baza unui regulament, pri
ma cerință fiind înscrierea tutu
ror tinerilor in întreceri, se acor
dă asociației cîștigătoare trofeul 
„Coloana de aur". Anul trecut, la 
prima ediție, acesta a fost ciștigat 
de „Metalurgistul" Sadu. Ne aflăm 
la a doua ediție, aproape de sfir- 
șitul ei. Dorim ca la încheierea 
întrecerii să organizăm, pe sta
dionul municipal din Tg. Jiu, o 
manifestare cultural-sportivă, la 
care vom invita să susțină un meci 
de fotbal — urmând ca aceasta să 
devină tradiție — echipele care au 
ciștigat campionatul Diviziei A și 
„Cupa României". Sperăm că vom 
obține și sprijinul F.R.l'J. Cit 
privește „Cupa fetelor gorjene", 
intrecerea este în curs de desfășu
rare, la startul ei fiind prezente, 
de pe acum, aproape 5.000 de mun
citoare, eleve, funcționare...

I
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Deva. Pe 
rențială, dar sub priviri
le a mii de localnici, are 
loc festivitatea de pre
miere. Printre asociațiile 
cărora li 
de către 
este și 
Arghezi" 
nești : o cupă pentru me
ritul de a se fi prezentat 
la finala pe țară a „Cro
sului tineretului" cu 8 
concurenți. Firește, aflin- 
du-ne la Tg. Cărbunești, 
nu se putea să nu vizi
tăm acest liceu, ai cărui 
elevi cinstesc prin fapte 
demne de laudă, atît la 
învățătură, cit și în sport, 
numele ilustru ce-l poar
tă lăcașul lor de cultură. 
Aici facem cunoștință cu 
unul dintre animatorii 
sportului, profesorul 
educație fizică Ion Al
băstroiu.

Dintre cei peste 300 de

o ploaie to-

se oferă 
C.C. al

Liceul 
din Tg.

trofee, 
U.T.C., 
„Tudor 
Cărbu-

de

Tg. CARBUNEȘTI LA
elevi ai liceului, doar 
vreo 25 nu practică spor
tul, și aceasta din motive 
absolut 
fiecare 
zilnică 
tot atît 
fi...

întemeiate. In 
clasă gimnastica 
este o prezență 
de așteptată ca 

recreația. Fiecare 
elev practică o probă de 
atletism, aleasă de el, dar 
ținind seama de sfaturile 
profesorului Ion Albăs
troiu. Orice elev știe că 
dacă va obține rezultate 
bune in sport (dar este 
primit pe teren numai 
dacă are rezultate bune 
și la învățătură) va primi 
insigna de polisportiv, 
iar la „Colțul sportiv" al 
liceului ii va apare fo
tografia. Baza sportivă, 
formată din terenuri pen
tru toate disciplinele, in 
întregime bituminate, a- 
vind și instalație de ilu
minat noaptea, este ope
ra elevilor, a tuturor

Dar
Și

elevilor liceului, 
toate acestea sint 
OPERA profesorului Ion 
Albăstroiu, care își iu
bește cu pasiune meseria. 
Este și motivul pentru 
care noi i-am dedicat 
aceste citeva modeste 
rânduri.

Intr-un alt colț al ju
dețului, in satul Celei, 
așezat pe un virf de deal, 
se află școala generală. 
Pentru ca aici să apară 
niște terenuri de sport 
a fost nevoie să se talu
zeze mult în „burta" 
dealului. Iar acest lucru 
s-a făcut. Pentru ca gim
nastica zilnică să intre în 
obișnuința elevilor, a tre
buit ca profesorul 
educație fizică, 
Grigorescu, să 
elevi-instructori, 
registreze pe 
magnetofon citeva com
plexe de exerciții, astfel

de
Marcel 

formeze 
să in- 

bandă de

CELEI...
ca la intervale de timp 
acestea să poată fi schim
bate. Iar acest lucru s-a 
făcut. Pentru ca prichin
deii de la grădiniță să 
capete deprinderea ca în 
fiecare zi să se alăture 
colegilor lor mai mari, 
cei din clasa I, la „repri
za" de gimnastică, a fost 
nevoie ca sportul să fie 
considerat ca o disciplină 
ca toate celelalte care se 
învață în școală. Iată ce 
a înțeles directorul aces
tei școli, profesorul de 
biologie Constantin Dia- 
conescu. Întreaga activi
tate sportivă care se des
fășoară în această școală 
izolată de șosea, ca și 
nenumăratele alte acti
vități deosebit de instruc
tive sint opera marelui 
prieten al sportului, di
rectorul Scolii generale 
din Celei, profesorul 
Constantin Diaconescu.

I
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CREIONĂRI...
• SPORT IN CARTIERUL 

CARE LOCUIESC oamenii i
IN 

muncii 
din întreprindere. Prin grija Co
mitetului sindicatului, și ca ur
mare a sprijinului deosebit acor
dat de Combinatul de prelucra
rea lemnului din Tg. Jiu, în cartie
rul C.A.M. al municipiului, unde 
locuiesc foarte mulți dintre anga- 
jații întreprinderii, a fost ame
najata o baza sportivă simplă. 
In timpul liber, muncitorii și fa
miliile acestora petrec ore plăcu
te pe aceste terenuri de sport.

• PREFERINȚELE TINERILOR DE 
LA I. M. SADU. ,,La întreprinde
rea mecanică Sodu — ne spune 
tovarășul Grigore Beuron, secre
tarul comitetului de partid — 
aproape 1 700 de tineri practică 
sportul de masă. Fotbalul, voleiul, 
popicele, excursiile sint cele mat 
îndrăgite. Dar ei ar dori sâ prac
tice și tirul. Avem create toate 
condițiile pentru a ne amenaja 
un poligon. Am dori, insă, 
fim mai îndeaproape sprijiniți 
federația de specialitate 
C.N.E.F.S.*.

sâ 
de 

din

• „CUPA MAJORATULUI", 
bun prilej pentru familiarizarea 
elevilor cu exercițiile fizice îl 
constituie și inițierea, de către 
Comitetul municipal Tg. Jiu al 
U.T.C., a „Cupei majoratului". 
După cum ne spune tovarășul 
Victor Tudorescu, președintele co
misiei de sport și turism al aces
tui organism, competiția se bucură 
de largă participare, mai ales la 
Liceul pedagogic, Liceul Ecaterina 
Tecdoroiu, Liceul Tudor Vladimi- 
rescu. „Intenționăm sâ extindem 
această competiție in toate lice
ele din municipiu" — a încheiat 
interlocutorul.

Un

Pagină realizată de
Ion GAVRILESCU
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i REPETIȚIA OLIMPICĂ 75 I
i SE APROPIE DE MOMENTUL DE VIRF |
I 
I 
I
I 
I

N
e aflăm Ia jumătatea anului 1975, ultimul 
și desigur cel mai important din ciclul 
olimpic care a inceput după Miinchen și 
se va încheia Ia Montreal. Pentru foarte 
multe dintre ramurile sportive inscrise in 
programul Jocurilor Olimpice este ultima 

lună a pregătirilor pentru realizarea, in iulie și 
august, a virfului de formă. Specialiștii noștri au 
hotărit, după cum se știe, ca anul 1975 să fie 
considerat ca o adevărată repetiție generală in 
vederea întrecerilor de la Montreal. Pentru aceasta 
s-a decis ca pregătirile să urmărească atingerea 
parametrilor cei mai ridicați ai formei sportive și, 
implicit, ai rezultatelor in perioada acestor două

luni, avindu-se in vedere faptul că J.O. vor avea 
loc, in 1976, intre 17 iulie și 1 august Evident, 
era extrem de greu ca anul acesta toate marile 
competiții cu caracter internațional să fie progra
mate in perioada Jocurilor, ele avind loc, din di
ferite rației, și la alte date, unele chiar in această 
lună, iunie, care incepe miine (C.E. de box, gim
nastică bărbați, tir, baschet masculin ș.a.).

în rindurile care urmează, prezentăm citeva 
dintre cele mai importante competiții internaționale 
ale lunii următoare, fiind convinși că sportivii noș
tri, care au demarat cu succes in acest an pre- 
oiimpic, vor face totul pentru a obține noi succese 
prestigioase.

CAMPIONATELE CDNIiNENTME DE TIR 
DIN NOU LA BUCUREȘTI

Tn paralel cu participarea la 
diferite concursuri internaționale, 
trăgătorii noștri fruntași fac pre
gătiri intense. De fapt, ei se afla 
în preajma altor competiții de și 
mai mare anvergură, între care în
trecerile ce vor fi găzduite de po
ligonul Tunari. Se știe că intre 
9—12 iunie are loc „Marele Pre
miu Carpați“ la talere și skeet, 
iar intre 14—18 iunie Balcaniada 
la aceleași probe olimpice. Apoi, 
în zilele de 19—23 iunie se dispută 
campionatele europene (ediția a 
VII-a, după 20 de ani de la prima 
ediție, desfășurată tot la Bucu
rești) la probele de armă liberă 
calibru redus 60 de focuri culcat 
și 3 X 40 f, pozițiile în picioare 
șî genunchi, armă standard 60 f 
și pistol calibru mare (individual 
și echipe), iar concomitent (20—22) 
se desfășoară și Campionatele in
ternaționale ale României la pro

GIMNASTICA NOASTRĂ MASCULINĂ, 
LA „EXAMENUL" CAMPIONATELOR EUROPENE

Gimnastica românească, care a 
adus iubitorilor săi atitea satis
facții în ultima perioadă, se află 
— din nou — în fața unui im
portant și sever examen interna
țional : azi și miine, la Berna 
(Elveția), se desfășoară Campio
natele europene masculine, care 
reunesc pe cei mai buni sportivi 
de pe continent.

DOUA COMPETIȚII 
IMPORTANTE PENTRU 

CANOTAJUL ROMÂNESC
Pentru canotajul românesc, luna 

iunie reprezintă o etapă deosebit de 
importantă in pregătirile efectuate 
in vederea participării la Campiona
tele mondiale de la Nottingham (2L— 
30 august). Spunem o etapă impor
tantă, intrucit calendarul internatio
nal din iunie cuprinde două compe
tiții de mare anvergură : ,,Regata
Grunau** și „Regata Snagov“.

Programată in zilele de 14 șt 15 
iunie, tradiționala „Regată Grumir* 
va reuni la start întreaga elită euro
peană a canotajului feminin și mas
culin, prezența — confirmată — a 
schifiștilor din U.R.S.S., România și 
R. D. Germană, țări clasate pe pri
mele trei locuri in clasamentul pe 
rațiuni la ultima ediție a „mondiale
lor", fiind o garanție a participării 
selecte și a ..greutății" întrecerilor.

La acea dată, loturile noastre re
prezentative — din care vor lipsi, 
probabil, doar cuplurile Oanță — 
Grumezescu și Tudor — Ceapura — 
se vor afla la începutul curbei de 
formă, așa îneît este de așteptat 
să realizeze performanțe bune.

Altfel se anunță, însă, lucrurile la 
'„Regata Snagov", rezervată — după 
cum se știe — numai fetelor. Pe lista 
de înscrieri la tradiționala noastră 
competiție internațională figurează 
anul acesta canotoare din 7 țări: 
R. D. Germană, U.R.S.S., Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia și 
România. Se pare că cea mai pu
ternică garnitură va fi aceea a R. D. 
Germane, care a anunțat că participă 
ld întreceri cu un lot foarte nume
ros — 42 de sportive ! întrucît schi- 
fiștele noastre trebuie să se găsească 
atunci într-un punct apropiat ă? for
ma maximă, este de așteptat ca per
formanțele să le depășească pe cele 
înregistrate anul trecut, cînd au ob
ținut doar două victorii: la 2 f.c. și 
84-1. Pină la finele lunii viitoare (re
gata este programată intre 28 și 80 
iunie) vom urmări cu interes evo
luția. reprezentanților țării noastre la 
puternica ..Regată Moscova4*, o altă 
întrecere de anvergură a sezonului, 
care se cor....... '• in momentul apari
ției aceste'

Hmia ALEXANDRESCU 

bele cu glonț. Se cunoaște, desi
gur, că, la campionatele europene, 
probe olimpice sint numai cele in
dividuale la 60 f culcat și 3 X 40 f 
(armă liberă calibru redus), în 
timp ce din programul campiona
telor internaționale pistolul viteză 
și cel liber (individual) sint probe 
olimpice.

Iată, așadar, motivul pentru care 
sînt așteptate cu atita interes com
petițiile internaționale din iunie, 
de la Tunari.

Fără îndoială, membrii loturilor 
noastre reprezentative, antrenorii 
lor ca și întregul activ al fede
rației de specialitate iși dau sea
ma de importanța testului și a 
rezultatelor care se așteaptă. De 
altfel, sportivii au început de 
multă vreme preparativele și o 
serie de cifre inregistrate pe țin
tele de concurs subliniază forma 
ascendentă a unora dintre ci. Dacă

Ne-am obișnuit, 
ca gimnaștii noștri 
succese notabile în 
nivel european, și 
pionatele europene i 
și Londra (1973), 
mondiale de Ia Varna (1974) și în
deosebi întrecerile continentale de 
ia Skien (Norvegia), de la începu
tul acestei luni, au consemnat 
prestigioase afirmări ale sportivi
lor români. Nu ne îndoim că și 
la Berna gimnaștii noștri, a căror 
bună pregătire a fost deseori ve
rificată în ultima perioadă, vor e- 
volua la înălțime și vor realiza 
noi rezultate valoroase.

în urma concursurilor de selec
ție și verificare ce au avut Ioc 
in perioada premergătoare plecă
rii la Berna, o formă deosebită 
au marcat Dan Grecu, Mihai Borș, 

. Ion Checicheș, Radu Branea. care 
au și fost. în ultimă instanță, de
semnați să ne reprezinte la Cam
pionatele europene din acest an. 
Dan Grecu, medaliat cu argint la 
precedentele campionate europene, 
precum și deținător al titlului mon
dial la inele, pornește din nou cu 
o șansă apreciabilă de a se im
pune pe 
pregătire 
nostru la 
nale ale 
cursurile 
țese să apreciem că Grecu. bine 
susținut de Mihai Borș și Ion 
Checicheș, va înregistra rezultate 
bune la această competiție. 

in ultimii ani, 
să înregistreze 
competițiile de 
mondial. Cam- 
de la Grenoble 

campionatele

plan continental. Buna 
dovedită de gimnastul 
campionatele internațio- 

României, ca și în con- 
următoare, ne îndreptă-

ar fi să ne referim numai la ulti
mele rezultate cu care au ieșit 
învingători Corneliu Ion (596 p la 
pistol viteză) și Nicolac Rotaru 
(1 155 p la 3 X 40 f) în „Cupa ță
rilor latine și Greciei" am putea 
spune că speranțele pentru viitor 
sînt îndrituite. Ca să nu mai a- 
mintim și cele 597 p obținute de 
Corneliu Ion și Virgil Atanasiu 
(tot la pistol viteză) la concursul 
armatelor prietene, în R. D. Ger
mană, de acum citeva săptămini. 
De asemenea, este de menționat și 
evoluția taleristului Andrei Mari
nescu la Brno (192 t). Printre cei 
care nădăjduim să își confirme 
valoarea se află, indiscutabil, și 
Dan Iuga. Ștefan Caban, Gheor- 
ghe Scncovici, Marcel Roșea etc. 
Dar. să așteptăm cu încredere și 
evoluțiile altor trăgători experi
mentați sau mai tineri. în acest 
scop, este necesar ca, în conti
nuare, pregătirile să urmeze a- 
cceași linie de seriozitate, de lu
cru intens pentru ca reprezentan
ții României să se prezinte la star
tul competițiilor de la Tunari pe 
deplin apți pentru a înscrie noi 
performanțe de prestigiu.

C. CGMARN1SCHI

La campionatul european din Iugoslavia,

BASCHETBALIȘTII ROMANI VOR LUPTA
SA-ȘI VALORIFICE ȘANSELE PENTRU „1-6“

® Campionatul internațional feroviar reunește juca 
toare reputate Q Primul 
lui de senioare

continentală) pentru 
în

în mod cert, după tragerea la 
sorți a seriilor preliminare ale 
grupei A a campionatului euro
pean masculin de baschet, toate 
cele patru reprezentative rostuite 
în seria C (găzduită de Rijeka) 
s-au bucurat. Cea a SPANIEI (vi- 
cecampioană 
că va întilni adversare care, 
mod normal, nu îi pot periclita 
locul I ; cele ale ROMÂNIEI, 
GRECIEI și BULGARIEI pentru 
că, fiind sensibil' apropiate valo
ric, își păstrează fiecare șanse de 
clasare pe poziția secundă, care 
aduce (ca și prima) calificarea in 
turneul final pentru locurile 1—6 
ale C.E. Dar, această a doua po
ziție nu poate fi ocupată decît de 
o singură formație, iar cele afla
te pe locurile 3 și 4 vor lupta in 
continuare (in turneul 7—12) pen
tru evitarea locurilor 9, 10, 11 și

COȘGETERUL ECHIPEI NAȚIONALE
Dintre cei 204 jucători ale celor 17 formații participante la grupa B a cam

pionatului european de baschet, tinărul reprezentant al României Costel Cernat 
s-a clasat al treilea în ierarhia coșgeterilor (109 p înscrise), după polonezul 
Jurkiewicz (158 p) șî olandezul Akerboom (117 p). Prin marcarea celor 109 
puncte. Cernat a adus o importantă contribuție la realizarea celor opt victorii 
ale selecționatei țării noastre, fapt pentru care merită felicitări. Dar, mai presus 
de cele 109 puncte, felicitările i se cuvin pentru dăruirea cu care a luptat în 
fiecare meci, pentru aportul substanțial adus la întărirea spiritului do echipă, 
pregnant în cele 10 zile ale campionatului european. Pe bună dreptate re
marca antrenorul Mihai Nedef că Cernat s-a distins nu numai prin eficiența sa, 
ci șî pentru tenacitatea cu care a ' 
panouri, adversari superiori ca talie 
2 m. 2,05 m și chiar 2,10 m).

La numai o luna șl ceva de la 
la 2 aprilie 1953). Castel Cernat a 
prima dată la Școala sportivă din Constonțo, unde a 
sub îndrumarea antrenorului Alexandru Petrică. 
in Divizia A reprezintă clubul sportiv Steaua.

Intr-o confidență făcută la înapoierea de la Hagen, Costel Cernat ne-a 
■mărturisit cele două mari obiective personale din acest an: promovarea echipei 
naționale în grupa 1—6 a campionatului european din Iugoslavia și trecerea cu 
succes a examenului de admitere la I.E.F.S.

fi dorim deplin succes în îndeplinirea amindurora!

Erwin Sebestycn in cursa in care cu 13,5 s a egalat necorâul. tării

ATLEȚII... ÎN ANTICAMERA
„CUPEI EUROPEI 1

La jumătatea lunii 
iunie atleții europeni 
pornesc in întrecerea, 
aflată la a 5-a edi
ție, a „Cupei Europei 
— Bruno Zauli" pe e- 
chipel tn timp ce re
prezentativa noastră 
feminină (finalistă la 
ediția precedentă a 
competiției) va con
cura direct in semi
finale, la Budapesta 
(12—13 iulie), forma
ția masculină a Româ
niei va trebui, mai 
intii, să obțină califi
carea. Ca și in 1973, 
atleții români vor e- 
volua in cadrul gru
pei preliminare de la 
Atena, tntrecerile vor 
avea loc pe stadionul 
Karaiskakis din capi
tala Greciei. La start 
vor fi prezente echi
pele Austriei, Bulga
riei, Danemarcei, Gre
ciei, Luxemburgului, 
Norvegiei și Româ
niei. Primele trei cla

sate se vor califica 
pentru semifinale. In 
f uncție de ordinea din 
clasamentul grupei 
preliminare se va face 
apoi repartizarea pen
tru etapa următoare a 
competiției, semifina
lele urmind să se des
fășoare la Torino, 
Leipzig și Londra,

Avind în vedere re
zultatele inregistrate. 
de atleții noștri in 
primele concursuri ale 
noului sezon competi- 
țional in aer liber și 
posibilitatea ca pregă
tirea lor să se îmbu
nătățească in răgazul 
de timp rămas pină la 
jumătatea lunii iunie, 
este de așteptat ca 
formația română să-și 
ciștige dreptul de a 
participa la semifi
nale. Trebuie avut 
insă in vedere faptul 
că la Atena atleții 
noștri vor avea de 
înfruntat adversari

examen internațional al lolu-

12, care duc la retrogradarea în 
grupa B a viitorului campionat.

Așadar, aceasta fiind situația se
riei C a „europenelor", este lesne 
de înțeles că baschetbaliștii ro
mâni privesc cu deplină răspun
dere participarea la grupa A a 
competiției, ale cărei întreceri vor 
avea loc în Iugoslavia, între 7—9 
iunie (meciurile din seriile preli
minare), 11—15 iunie (partidele 
turneelor 1—6 și 7—12). Conștienți 
că tragerea la sorți ie-a acordat 
șanse de calificare în elita bas
chetului european (în celelalte se
rii — A, Ia Split : IUGOSLA
VIA, ITALIA. TURCIA, OLAN
DA ; B, Ia Karlovac : U.R.S.S.,
CEHOSLOVACIA, POLONIA, IS
RAEL, formațiile Iugoslaviei, Ita
liei, U.R.S.S. și Cehoslovaciei fiind 
net favorite), Popa, Cernat, Ocze- 
lak, Novac, Diaconescu, Pîrșu și

înfruntat, în disputa 
(Cernat mâsoară 1,93

pentru recuperare sub 
m, adversarii — pivoți

împlinirea vîrstei 
demonstrat din

de 
plin

22 de ani (s-a născut 
,___ talentul său remarcat
învățat baschetul (în 1966) 

Acum, Cernat este ofițer, îar 

destul de puternici și 
că, tocmai de aceea, 
calificarea nu în
seamnă un simplu 
concurs de rutină. 
Dimpotrivă, selecțio
nații noștri vor trebui 
să lupte serios pentru 
a putea totaliza punc
tele necesare califică
rii, pentru a realiza 
rezultate bune. Există, 
să recunoaștem, pre
mise pentru un ase
menea succes, Sebe- 
styen, Lăzărescu. Cor
bii, Piștalu, Ghipu, 
Floroiu, Cefan și cei
lalți avind posibilități 
reale pentru a se 
impune.

Și pentru că vor
bim de „Cupa Euro
pei" să amintim și a- 
mănuntul că recordul 
competiției Sa proba 
de 1500 m este deți
nut, din 1973, de aler
gătorul român Gheor- 
ghe Ghipu.

Romeo VILARA

ceilalți componență 
gătit de M. Nedef 
Evuleț doresc să folosească prile
jul oferit pentru readucerea se
lecționatei României în plptonul 
fruntaș din care a mai făcut par
te în 1957 (la Sofia) și în 1967 
(la Helsinki), cînd s-a clasat pe lo
cul 5.

Acum, lotul țării noastre (in 
care a fost reintrodus Ivascencu, 
refăcut după 
vechi) se află 
mează ca joi 
via Belgrad.

ai lotului pre- 
și D. Colibaba-

un accident mai 
la Timișoara și ur
să plece la Rijeka,

★
O altă competiție de amploare, 

găzduită de astă dată chiar de țara 
noastră, este Campionatul inter
național U.S.I.C., la care iau par
te selecționatele feroviare ale 
Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, 
Iugoslaviei, U.R.S.S. (seria I). 
Bulgariei, Poloniei, României și 
Ungariei (seria a Il-a). întrecerile 
vor avea loc, între 19 și 22 iunie, 
in sala Floreasca. Important de 
menționat că echipele au în com
ponență jucătoare reputate pe 
plan internațional, printre care 
Dekanova (Cehoslovacia), Fromm 
(Polonia), Bogdanova (Bulgaria), 
Verboczy (Ungaria), Tausan (Iugo
slavia), Gugiu, Bosco, Vasilescu 
(România) ș.a.

★
Tot în luna iunie își inaugurea

ză sezonul internațional reprezen
tativa de senioare a României, 
care se pregătește sub îndruma
rea antrenorilor Gr. Costescu și 
N. Martin, în vederea campiona
telor europene din 1976. Lotul ro
mân va susține primele confrun
tări în Polonia, mai precis la 
Koszalin (25—29 iunie), unde vor 
mai lua parte reprezentativele ță
rii gazdă și Olandei. Menționăm 
că din Iotul lărgii fac parte, în 
afara unor jucătoare cunoscute 
(Gugiu, Ciocan. Tita, Balai, Mi- 
halic, Goian, Salcu etc.) și unele 
elemente tinere promovate în acest 
an (Bară. Tomescu, Bolovan, 
Portik. Merca, Basarabia).

D. STANCULESCU
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MÎINE, LA KATOWICE

START ÎN CEA DE A XXI-a EDIȚIE
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE BOX
• C GRUESCU Șl S. CUTOV AU DE APARAT TITLURILE CUCERITE LA BELGRAD • 
P DOBRESCU Șl V. ZILBERMAN VIZEAZĂ LOCURI FRUNTAȘE • M. SIMON - UN 

„GREU" CE POATE REALIZA MAREA SURPRIZĂ

S-AU ÎNCHEIAT LUCRĂRILE CEI El DE A DUUA
CONFER1NIE SPORTIVE EUROPENE

Elita boxului amator european 
fi-a dat întilnire în orașul polo
nez Katowice pentru a desemna, 
potrivit tradiției, campionii conti
nentului nostru. întrecerea pugi- 
listică ce se desfășoară, după cum 
se știe, din doi în doi ani, a ajuns 
la cea de a XXI-a ediție, reunind 
acum reprezentant! din aproape 
toate țările bătrînului continent, 
în această dimineață, toti preten- 
dentii la supremație în sportul cu 
mănuși au de trecut primul exa
men, și poate nu cel mai ușor, 
acela al cîntarului oficial. Mîine, 
In marea sală de sport din Ka
towice, va răsuna primul sunet 
de gong. Printre delegațiile pre
zente la întrecere se află și re
prezentativa țării noastre, cu un 
lot complet, așa cum de altfel vor 
fi și echipele Poloniei, Uniunii So
vietice, Bulgariei, R. D. Germane, 
Ungariei, Iugoslaviei, principalele 
forte pugilistice ale continentului.

Vor fi prezent! pe ringul polo
nez, pentru a-și apăra titlurile 
cucerite la ediția anterioară, Za- 
sîpko (U.R.S.S.) — semimuscă, 
Gruescu — muscă. Cosentino 
(Franța) — cocoș, Forster (R. D. 
Germană) — pană. S. Cufov — 
semiușoară. Bene? (Iugoslavia) — 
ușoară, Lemeșev (U.R.S.S.) — mij
locie. De data aceasta, însă, Za- 
sîpko va evolua Ia categoria mus
că. Beneș la semimijlocie, iar Le- 
meșev la semigrea.

Aceste cîteva nume de campioni 
ne dau certitudinea unor dispute 
deosebit de interesante și dificile. 
Sîntem siguri că participantii «fă
ră nume", deocamdată, vor lansa 
un atac viguros asupra consacra- 
ților și surprizele nu vor lipsi nici 
de Ia această ediție a «europene
lor1*. Chiar în echipa noaștră, ală
turi de consacrații Constantin 
Gruescu. Mircea Tone, Simion 
Cutov, Paul Dobrescu șl Victor 
Zilberman, sînt șase debutanți la 
marca competiție. E vorba de 
Remus Cozma, Gheorghe Ciochi
nă. Alexandru Tîrboi, Nicolae 
Chipirog, Constantin Văran și 
Mircea Simon. Lotul nostru s-a 
pregătit în ultima vreme la Sna- 
gov. sub conducerea antrenorilor 
emeriți Ion Popa, Constantin Nour 
și Teodor Niculescu.

1000 DE PARTICIPANT! 
IA C. M. DE NATAJIE

BOGOTA, 30 (Agerpres). — La 
cea de-a 2-a ediție a campionate
lor mondiale de natație, ce se vor 
desfășura în luna iulie la Caii 
(Columbia), vor participa peste 
1000 de sportivi și sportive, a 
anuntat un purtător de cuvlnt al 
Comitetului de organizare.

Toti boxerii români așteaptă cu 
optimism startul în marea între
cere. Misiunea cea mai dificilă o 
au, desigur, campionii continen
tali Constantin Gruescu (muscă) 
și Simion Cuțov (semiușoară). 
Gruescu dorește să confirme pă
rerile celor care consideră că nu 
e prea vîrstnic (30 ani) pentru o 
astfel de competiție : „Eu am fă
cut box cu armele tehnicii și 
nu-mi este greu să mai duc o 
campanie europeană*1 — ne-a 
clarat pugilistul militar înaintea 
plecării spre Katowice. In ceea 
ce îl privește pe Simion Cutov, el 
reprezintă o inepuizabilă sursă de 
optimism. îi vine greu să creadă 
că ar putea întîlni un adversar 
mai puternic și mai dîrz decît el. 
Cu o ambiție deosebită și cu do
rința de a se revanșa după acci
dentul suferit la ediția anterioară, 
Paul Dobrescu nu va lăsa, desi
gur, să-i scape și această ocazie 
de a demonstra că este unul din-

Azi și mîine, la Berna

GIMNAȘTI DIN 19 ȚĂRI ÎN ÎNTRECEREA■» 9

PENTRU TITLURILE EUROPENE
BERNA, 30 (prin telefon). Elita 

gimnasticii masculine europene se 
află reunită, zilele acestea, în ca
pitala Elveției, al cărei „Stadion 
de gheată" găzduiește sîmbătă 
(n.r. azi) și duminică cea de a 
Xl-a ediție a campionatelor eu
ropene.

în primul rînd, este de reținut 
faptul că în loturile celor 19 țări 
participante la competiție se află 
toți cei patru gimnaști europeni 
care au obținut titluri mondiale, 
în toamna trecută, la Varna : lau- 
reații ex-aequo de la inele, com
patriotul nostru Dan Grecu și 
sportivul sovietic N. Andrianov, 
campionul la cal cu minere, Z. 
Magyar (Ungaria), și cel la bară, 
E. Gienger (R.F.G.).

Ei sînt, firește, în centrul aten
ției specialiștilor și ziariștilor, dar 
— așa cum ne-a dovedit-o recen
ta întrecere europeană a gimnas
telor — este de așteptat și aici ca 
reprezentanții generației tinere să 
dea o replică plină de curaj, de 
dorință de afirmare, numelor con
sacrate pe plan continental și 
mondial.

Lotul țării noastre, alcătuit din 
Dan Grecu, Mihai Borș și Ion 
Checicheș (rezervă : Radu Bra- 
nea) a sosit la Berna joi seara, 
iar în cursul zilei de vineri a fă
cut cunoștință cu locul de concurs. 

tre cei mai buni „ușori11 din Eu
ropa. Creditat cu o victorie re
centă în fața campionului olimpic 
și mondial Emillio Correa (Cuba), 
„semimijlociul11 Victor Zilberman 
se prezintă la Katowice cu una 
dintre cele mai frumoase cărți de 
vizită. După medalia de argint 
cucerită la „europenele11 din 1969, 
Zilberman are acum posibilitatea 
să-și îndeplinească visul medaliei 
de aur.

Dintre debutanți, cu un interes 
deosebit așteptăm evoluția proaspă
tului „greu11 Mircea Simon. An
trenorul emerit Constantin Nour 
s-a ocupat în mod special de pre
gătirea lui. Posesor al unui bogat 
bagaj de cunoștințe tehnice, boxer 
cu o mare viteză de execuție, Mir
cea Simon poate furniza una din
tre cele mai mari surprize la ac
tuala ediție a campionatelor euro
pene. Evoluții onorante așteptăm 
însă și din partea celorlalți debu
tanți din echipa noastră. Le urăm 
tuturor mult succes I

Sportivii noștri s-au pregătit mi
nuțios în vederea acestui eveni
ment și intră în întrecere ferm 
deciși să se impună atenției arbi
trilor prin execuții corecte și si
gure, purtînd amprenta persona
lității fiecăruia din ei.

Programul campionatelor pre
vede sîmbătă după-amiază, înce- 
pînd de la ora 14.30, proba de in
dividual compus, pentru ca a doua 
zi să se dispute finalele pa. apa
rate.

Conform_ tragerilor la sorți, gim- 
naștii români vor concura în gru
pa a V-a, alături de gimnaștii din 
Anglia și Bulgaria, printre aceștia 
din urmă aflîndu-se și Keranov, 
medaliatul cu bronz la „mondiale
le11 de anul trecut.

Ei vor începe competiția cu 
exercițiile la paralele, după care 
vor evolua la bară, sol, cal cu 
minere, inele și, în încheiere, la 
sărituri.

Sebastian BONIFACIU

RUGBYUL ROMÂNESC IN FAȚA 
UNOR IMPORTANTE CONFRUNTĂRI

DRESDA, 30 (prin telex). In lo
calitate au continuat lucrările ce
lei de-a doua conferințe sportive 
europene. Theodore d’Oultrcmont, 
reprezentantul personal al secreta
rului general al O.N.U., a salutat 
reuniunea, subliniindu-i încă o 
dată importanta.

In numărul său de miercuri, zi
arul „Neues Deutschland11 din Ber
lin apreciază intervenția delegației 
române la prima temă („Contri
buția sportului la înțelegerea in
ternațională11) și menționează pro
punerea ei ca documentele finale 
ale reuniunii să fie înaintate con
ferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare de la Ge
neva, ca o contribuție a mișcării 
sportive de pe continent. Ziarul 
„Deutsches Sportccho11, făcînd da
rea de seamă a lucrărilor in ju
rul temei secunde („Sportul și e- 
ducația11), a consacrat un spațiu 
larg interesantelor idei cuprinse în 
intervenția prof. univ. Ioan Șiclo- 
van, vicepreședinte al C.N.E.F.S., 
care a prezentat roadele științei 
pedagogice românești în acest do
meniu. Apreciată a fost interven
ția prof. univ. loan Kunst-Gher- 
mănescu, membru al Biroului e-

AU FOST DESEMNAȚI FAVORIȚII 
TURNEULUI DE LA ROLAND GARROS

Intre 4 și 15 iunie, pe terenurile 
cu zgură roșie ale stadionului Ro
land Garros din Paris, se vor des
fășura tradiționalele întreceri ale 
campionatelor internaționale de 
tenis ale Franței. Organizatorii 
l-au desemnat ca principal favo
rit al probei masculine pe cam
pionul suedez Bjorn Borg. Urmea
ză pe tabloul capilor de serie, în 
ordine, spaniolul Manuel Orantes, 
argentinianul Guillermo Vilas și 
românul Ilie Năstase. In continua
re : Roscoe Tanner (S.U.A.).
John Alexander (Australia), Raul 
Ramirez (Mexic), Harold Solomon, 
Brian Gottfried (ambii S.U.A.), 
Franțois Jauffret (Franța), Onny 
Parun (Noua Zeelandă). Aleksandr 
Metreveli (U.R.S.S.), Karl Meiler 
(R.F.G.), Jan Kodes (Cehoslova-

TURNEUL DE TENIS 
DE LA DUSSELDORF

Principalii favoriți s-au calificat 
pentru semifinalele turneului in
ternațional de tenis de la Diissel- 
dorf : J. Kodes, Fr. Jauffret, C. 
Dibley și J. Fillol. Ieri, în „sfer
turi11, Toma Ovici a fost învins 
de cunoscutul campion chilian, 
Jaim Fillol, cu 3—6, 2—6. 

xecutiv al C.N.E.F.S., care a sub
liniat însemnătatea ce se dă în 
tara noastră apărării mediului am
biant și legătura strînsă a spor
tului cu problemele acestui do
meniu.

Intr-un comunicat final comun, 
publicat la sfîrșitul reuniunii, par
ticipantii — conducători și repre
zentanți ai unor organizații spor
tive naționale sau instituții gu
vernamentale din 26 de țări eu
ropene — au constatat cu satis
facție necesitatea și importanta re
unirii lor. In cursul celor 4 zile 
de lucrări a reieșit pregnant că 
cea de a doua conferință sporti
vă europeană a constituit „o nouă 
contribuție la încurajarea, stimu
larea unei mai bune cooperări în
tre mișcările sportive de pe con
tinent, în spiritul sarcinilor uma
ne, sociale și internaționaliste ale 
sportului".

Următoarea conferință sportivă 
europeană va avea loc în 1977 în 
Danemarca, la Copenhaga. Pen
tru 1979 a fost acceptată candida
tura Uniunii sportive germane din 
R. F. Germania.

Victor BANCIULESCU

cia), Eddie Dibbs și Stan Smith 
(ambii S.U.A.).

Se remarcă absența americanu
lui Jimmy Connors, ca și a mai 
multor tenismani australieni, care 
au lipsit — de altfel — și de pe 
tabloul de simplu al campionatelor 
Italiei. Turneul de la Roland Gar
ros este unul din cele trei mari 
concursuri clasice în aer liber (ală
turi de Wimbledon și Forest Hills), 
cotat la prima categorie în Ma
rele Premiu F.I.L.T.. învingătorul 
primind 120 puncte.

Primele patru favorite ale pro
bei feminine sînt Chris Evert 
(S.U.A.), Martina Navratilova (Ce
hoslovacia). Julie Heldman (S.U.A) 
și Olga Morozova (U.R.S.S.).

Foro Italico RAMIREZ 
ÎNVINGE PE BORG!
ROMA, 30. — Sferturile de fi

nală ale campionatelor internațio
nale de tenis ale Italiei au debu
tat cu o surpriză : Raul Ramirez 
elimina pe primul favorit. Bjorn 
Borg, la scorul de 6—4, 6_ 3 > în
schimb s-au calificat relativ ușor 
Ilie Năstase (7—5, 6—1 cu E.
IJibbs), Manuel Orantes (6—2, 6_ 4
cu H. Solomon) și Guillermo Vi- 
las (6 3, 6—1 cu O. Parun). în 
semifinale, Năstase întilneste pe 
Ramirez, iar Orantes pe Vilas.

Finala feminină va fi o reedi
tare a celei de anul trecut : Chris 
Evert, care a invins-o pe Mima 
Jausovec (6—2, 6—0), va juca îm
potriva Martinci Navratilova (7—6, 
6—3 cu Dianne Fromholtz).

PERFORMANȚE VALOROASE ÎNREGISTRATE
ÎN CONCURSUL ATLETIC „PRAVDA"
MOSCOVA, 30 (Agerpres). — In 

prima zi a tradiționalului concurs 
internațional de atletism organizat 
de ziarul ..Pravda", care în acest 
an se desfășoară la Soci, record
mana mondială Faina Melnik 
(U.R.S.S.) a terminat învingătoare 
în proba de aruncarea discului, cu 
performanța dc 63,24 m. Pe locul 
doi s-a clasat atleta cubaneză Car
men Romero cu 61,32 m. Cu re
zultate bune s-au încheiat și pro
bele de săritură în lungime băr
bați — Valeri Podlujnîi 7,93 m, 
800 m femei — Liliana Tomova

(Bulgaria) 2:02,6 și săritura în 
înălțime femei — Tamara Galka 
(U.R.S.S.) 1,87 m. In absenta cam
pionului olimpic Valeri Borzov, 
cursa masculină de 100 m plat a 
revenit sprinterului sovietic Niko
lai Kolesnikov, cronometrat cu 
timpul de 10,2.

Alte rezultate : 1500 m — Ma
montov 3:39,8 ; 5000 m— Pariul 
13:35,2 ; 3000 m obstacole — Veli- 
ciko 8:29,4 ; aruncarea greutății — 
Barîcinikov 19,79 m ; aruncarea 
suliței — Grebnev 82,42 m.

După cum se știe, rugbyul ro
mânesc a primit o foarte onorantă 
invitație de a întreprinde, în luna 
august, un turneu in Noua Zeelan
dă, tară în care sportul cu balonul 
oval ocupă un loc de cinste. Pro
gramul turneului echipei noastre 
reprezentative este următorul : la 
6 august, la Girborne, cu Poverty 
Bay ; la 9 august, la Hamilton, cu 
Waikato ; la 13 august, la Palmer
ston, cu Manawatu ; la 16 august, 
la Whangarei, cu North Auckland; 
la 20 august, la Blengheim, cu 
Marlborough ; la 23 august, la In
vercargill, cu Southland ; la 27 
august, la Timaru, cu South Can
terbury ; la 30 august, la Welling
ton, cu echipa de tineret a Noii 
Zeelande.

Pentru a reprezenta cu cinste

culorile țării noastre în confrun
tările cu puternicul rugby neo
zeelandez, a fost alcătuit un lot 
lărgit, de 41 de jucători, din rîn- 
dul cărora, în funcție de compor
tarea din finalul de campionat, 
vor fi apoi aleși cei ce se vor 
pregăti pentru a face deplasarea 
pe îndepărtatul continent austra
lian.

★
Lotul reprezentativ de tineret — 

la rîndul său — va participa și 
el la două importante competiții 
internaționale. Este vorba de un 
turneu la Moscova (24 august — 
1 septembrie) și de tradiționala 
întrecere ce se organizează an de 
an pe litoralul bulgar (15—20 sep
tembrie). Antrenorii lotului sînt 
Eduard Denischi și Ion țuțuianu.

PE SCURT 
rii^TV?:TIS1îI • Pe stadlonul olimpic 
din Helsinki, Iugoslavul L. Susan) 
a cîștigat proba de 800 m în 1 : 491 
intrecîndu-1 pe cehoslovacul J. pia- 
chy — 1 : 50,5. Surpriză la arunwrpa 
suliței, cîștlgată de finlandezul Aimo 
n.n?.iCU 85,3?, m’ în®!ntea recordma- 

mondial Klaus Wolfcrmann 
iMn’01’ T ?1,92 m- In al,e Probe = 
3 T obst- — A- Gaerderud (Su
edia) 8 : 26,0 ; 5 000 m — p. Penkava 
(Cehoslovacia) 13 : 48,0 ; înălțime — 
“• ToerrinS (Danemarca) 2.11 m : 
40® m — H' Schloeske (R.F.G ) 47 o • 
, ^n„linin Ritta Sal‘n (Fin
landa) 52,8. • tn ultima zl a con
cursului de sală de la New York : 
» ~■>- Jipcho 8 : 40,6 ; 440 y —

: înălțime — Radetich

m ;

I

EVERESTUL DIN NOU 
CUCERIT

2 mile — Jipcho 8 :40,6 ; 440 y - 
Smith 47,5 ; înălțime — Radetich 
2,18 ni • Nou record al Franței la 
aruncarea ciocanului 
Accambray 72,44 m.

AUTO • Cea de-a 
„Raliului Acropole"

Jacques

22-a ediție a 
— s-a încheiat la 

Atena cu victoria echipajului vest- 
german Walter Roehrt — Johann 
Berger (pe „Opel Ascona"). Pe lo
cul secund s-a clasat echipajul grec 

.. Sirocos („Alpine 
ediție a cursei 
un traseu de

olimpice ale sportivilor 
din S.U.A. Comisia ur
mează să fie compusă din 
9 persoane. „Pină la Jocu
rile Olimpice de iarnă mai 
sînt doar cîteva luni — a 
declarat Tunney —- șl nu 
mai e timp de lăsat pre
gătirile pe seama întîm- 
plării".

Icistanului, R. F. Germania, 
Malayeziei, Spaniei, Olandei 
și Poloniei.

Chlneze”. Dupâ cum se știe, 
din lotul sportivilor chinezi, 
care au urcat pe Everest, a 
fâcut parte șl o femeie, ti- 
betana Wanthog, care a fost 
conducătoarea adjuncta a 
expediției. Ascensiunea a 
fost efectuată pe versantul 
nordic al Everestulul, consi
derat ca unul din cele mai

expoziției originalul căr
ții umanistului din Berna, 
Nikolaus Wynmann, despre 
învățarea înotului, apărută 
în apul 1538 și fiind deci, 
fără îndoială, cel mâi vechi 
tratat în acest domeniu.

a alpl- 
Chinezâ. 
urce pe 
m), cel 

înalt pisc muntos din 
și-a început oscensiu- 

victorioasă la jumăta- 
__  lunii martie. Atunci a 
tost stabilită tabăra de ba
ză la mînăstirea Rongbuk 
(altitudinea 5000 m), ducă 
care au fost amenajate alte 
5 tabere intermediare. Ulti
ma tabără de asalt a fost 
amenajatei la altitudinea de 
8600 m, iar ascensiunea pe 
vîrf a durat 6 ore și juma* 
tate, încheindu-se cu succes la 
14.30 (ora Pekinului), în 
ziua de 27 mai 1975.

Pe culme, membrii expedi
ției au pus drapelul chinez 
șl au instalat un reper geo
dezic înalt de 3 metri, me
talic și de culoare roșie, a- 
vînd pe el inscripțio ,.Ex
pediția montană a R. P.

Ultima expediție 
niștilor din R. P. 
care a reușit sâ 
virful Everest (8848 
mai 
lume, 
nea 
tea

ÎNOTUL IN EVUL MEDIU

Cu prilejul aniversării a 
30 de ani de la înființare, 
Muzeul elvețian al gim-

JUBILEUL HOCHEIULUI 
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dificile, urcat pentru prima 
data tot de o expediție din 
R. P. Chineza, in anul 1960.

COMISIE SENATORIALA

CAMPIONAT MONDIAL 
DE MABȘ

condus de Giorgios 
Renault"). Actuala 
s-a desfășurat pe 
2 660 km.

CICLISM • După . ..... __.............._
rul Olandei conduce Hans Langer- 
jis, urmat la 16 sec. de A. Hassink. 
• Proba de viteză din cadrul con
cursului desfășurat pe velodromul 
Vincennes din Paris a revenit pis- 
tardului italian Dino Rossi (11,9 pe 
ultimii 200 m) Înaintea australianu
lui Nicholson și a francezului Mo- 
relon. • Rutierul cehoslovac V. 
Vondracek continuă să conducă în 
Turul Angliei, după 4 etape.

NATATIE • în prima zi a cam
pionatelor de natație ale R. F. Ger
mania, care se desfășoară la Ha- 
novra. Peter Nocke a stabilit cea 
mai bună performanță mondială a 
sezonului în proba de 200 m liber, 
cu timpul de 1:53.70. Pe locul se
cund — Klaus Steinbach 1:54,11. în 
concursul feminin au fost realizate 
două noi recorduri vest-germane : 
200 m liber — Jutta Weber 2:08,23 
si 200 m mixt — Brlgit Neumann 
2 : 26.99.

7 etape, în Tu-

Primul campionat mon
dial pentru proba de marș 
pe 50 km va avea loc la 
18 septembrie 1976 în ora
șul suedez Malmd. Aceas
tă întrecere este considera
tă a fi o compensație pen
tru scoaterea — de 
C.I.O. — a probei de 
fond din programul 
pic. Astfel, anul 
vest-germanul Kannenberg 
va trebui să-și apere ti
tlul în afara Jocurilor O- 
limpice, el fiind cîștigăto- 
rul probei olimpice de 50 
km marș de la Milnchen, 
în 1972.

nasticii sportului
deschide, la sediul său 
Basel, o expoziție consa
crată sporturilor pe apă. 
Vor fi expuse obiecte, ta
blouri și modele consacra
te înotului, salvării de la 
înec, jocurilor de apă, ca
notajului, calacului-canoei, 
yachtingului, scufundării 
subacvatice, precum și unor 
discipline deosebite ca sur- 
fingul sau schiul nautic. 
Inițiatorii consideră drept 
cea mai prețioasă piesă a

va 
din

Cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la înființarea fe
derației de hochei pe Iarba 
a Indiei, la începutul anului 
viitor se va organiza la Bom
bay un mare turneu interna
țional. La această competiție 
au fost Invitate cele mai bu
ne 12 echipe din lume, prin
tre care selecționatele Pa-

către 
marș- 
olim- 
viitorSenatorul democrat a- 

merican John V. Tunney, 
din California, a prezen
tat un proiect de lege po
trivit căruia este necesa
ră constituirea unei Co
misii senatoriale de su
praveghere a pregătirilor
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