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ROMÂNIA - DANEMARCA
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE DE FOTBAL

Dudu Georgescu și Dobrin indisponibili, cu ghips la picioare

IERI, LA CONSILIUL DE STAT

La numai 
disputată în _ 
cadrul preliminariilor Campionatu
lui european, reprezentativa de 
fotbal a României se va alinia 
mîine din nou pe stadionul „23 
August", disputînd primul joc în 
cadrul preliminariilor turneului o- 
limpic, adversară fiindu-i formația 
Danemarcei.

Pentru ediția 1976, preliminariile 
turneului olimpic se dispută după 
o nouă formulă. Echipele europe
ne au fost repartizate în patru 
grupe, alcătuite la rtndul lor din 
subgrupe. Echipa României face 
parte din grupa a IV-a, subgrupa 
A, unde are ca adversară repre
zentativa olimpică a Danemarcei. 
In subgrupa Ii, Olanda și Luxem
burg au și disputat cele două me
ciuri (1—0 și 2—1), astfel că for
mația olandeză este calificată. îm
preună cu formația învingătoare 
in cele două manșe România — 
Danemarca (returul la 18 iunie, la 
Copenhaga) și formația Franței, 
calificată direct, vor aleătui o gru
pă de trei echipe eare vor juca 
intre ele în perioada 1 iulie 1975 
— 15 aprilie 1976. Câștigătoarea se 
va califica pentru Montreal.

Iată celelalte grupe europene : 
GRUPA I, subgrupa A : Finlanda

trei zile după partida 
compania Scoției, în ROMÂNIA «

RĂDUCANU

CHERAN G. SANDU

DUMITRU

CRIȘAN

SÂTMAREANU II ANGHELINI

La Palatul Consiliului de Stat 
avut loc, luni dimineața, solem

nitatea conferirii de ordine și me
dalii ale Republicii Socialiste 
România, unor sportivi, pentru 
comportarea remarcabilă și ocupa
rea locului I la campionatele mon
diale de tenis de masă. în proba 
de dublu femei, și 
mondial universitar 
masculin ediția 1975, 
pentru contribuția deosebită adusă 
la dezvoltarea și popularizarea a- 
cestor discipline sportive și creș
terea prestigiului sportului româ
nesc pe plan internațional.

La solemnitate au participat to- 
Ștefan Voitec, vicepre- 

al Consiliului de Stat, Con- 
Stătescu, secretar 

și al Consiliului 
locotenent Marin 

Consiliului
Fizică

Traian Ștefănescu,

a

campionatul 
de handbal 

precum și

DINU

KUN

IORDĂNESCU

LUCESCU

Arbitri : OLC HILMI ; O. Vilgor ți A. Habil (toți din Turcia)

PETTERSSON

SORENSEN

S. LARSEN

V

BASTRUF C. LARSEN

C. NIELSEN J. HANSEN (F. NIELSEN)

L. LARSEN ANDREASEN (A. HANSEN) TUNE

varășii 
ședințe 
stantin 
dențial 
general 
președintele 
pentru Educație
Ion
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele 
Constantin Boștină, 
Consiliului U.A.S.C.R.

Prin decret prezidențial s-a con
ferit ORDINUL „MERITUL SPOR
TIV" clasa I maestrei emerite a 
sportului Maria Alexandru, com
ponentă a echipei naționale de te
nis de masă. Printr-un alt decret 
prezidențial au fost distinși cu 
ORDINUL „MERITUL SPORTIV" 
clasa a Il-a Constantin Banei u și 
Laurențiu Roșu, component! ai 
reprezentativei universitare de 
handbal. Altor patru compo
nent ai reprezentativei uni-

prezi- 
de Stat. 
Dragnea, 
Național 

și Sport, 
print-se-

tinerelului, 
președintele

verși tare 
gâniță, __ ____ ,
rian Vasilache și Ion Tase, li s-a 
conferit Ordinul „Meritul sportiv” 
clasa a Itl-a. iar trei sportivi dLn 
această formație. Adrian Mintiei, 
Victor Neagu și Carol Szabo, au 
fost distinși cu medalia „Meritul 
sportiv" clasa a Il-a.

Inminind înaltele distincții, ta- 
varăsul ștefan Voitec, In numele 
conducerii de partid și de stat, al 
tovarășului N’icolae Ceaușescu, a 
felicitat călduros pe cei decorați, 
pentru meritele dobindite în con
fruntările internaționale. Sublini
ind preocuparea partidului și sta
lului, personal a secretarului ge
neral al partidului, pentru a crea 
condiții din cele mai corespunză
toare dezvoltării sportului in țara 
noastră, vicepreședintele Consiliu
lui de Stat a urat sportivilor noi 
succese Ia învățătură și în muncă 
pentru ridicarea măiestriei sportive.

In numele celor decorați au luat 
apoi cuvîntul sportivii Maria A-, 
lexandru și Constantin Bancfu, 
care au exprimat gratitudinea față 
de conducerea de partid și de stat, 
față de tovarășul' Nicol'ae 
Ceaușescu. pentru marea cinste ce 
li s-a făcut, expresie a grijii per
manente ce o poartă întregul po
por activității de educație fizică 
și sport, sportivilor fruntași. Ei s-au 
angajat să nu precupețească nici 
tin efort pentru a reprezenta cu 
cinste și demnitate culorile Repu
blicii Socialiste România în toate 
intilnirile sportive internaționale, 
pentru gloria sportului romanesc.’

de handbal, Cezar Dră-’ 
Constantin Octae, Ma-i

TERKILDSEN

>y ' DANEMARCA
— Norvegia (3—5 ; returul la 18 
iunie) ; subgrupa B : U.R.S.S. — 
Iugoslavia (1—1 și 3—0 ; califica
tă : U.R.S.S.) ; calificată din ofi
ciu pentru turul al II-lea : Islan
da. GRUPA A II-A, subgrupa A :

OLIMPICII DANEZI PREZINTĂ
0 FORMAȚIE TÎNĂRĂ, AMBIȚIOASĂ

Fotbaliștii danezi, la putini minute de la sosirea lor in Capitala. 
Foto : I. MIHAICA
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Aseară a sosit în Capitală lotul 
fotbaliștilor danezi, care va sus
ține mîine, pe stadionul „23 Au
gust", prima manșă din dubla în- 
tilnire cu echipa noastră din ca
drul preliminariilor turneului o- 
limpic. Este un lot mult modificat, 
față de cel deplasat cu trei săp- 
tămîni in urmă la București, cînd 
fotbaliștii danezi au fost învinși 
categoric de „tricolorii" noștri în 
Campionatul european.

în absența antrenorului echipei 
olimpice daneze, Skotnborg — aș
teptat să sosească astăzi la Bucu
rești, — pe cei 16 jucători selec
ționați in vederea meciului de 

’ milne ni i-a prezentat Erik
Hyldstrup, secretarul general al fe
derației daneze de fotbal. Iată-i c 
portari : M. Terkildsen și I. Lykke ; 
fundași : N. Tune, Al. Hansen, 
S. Andreasen, L. Larsen, S. Lar
sen, P. Mathiasen ; mijlocași : N. 
Sorensen, C. Nielsen, F. Nielsen,
J. Hansen ; atacanți : C. Larsen,
K. Norregard, 
’Pctiersson.

„Este un Iot 
jucători — în 
tatc — foarte 
afirmare, jucători

C.
L. Bastrup, B.

alcătuit numai din 
marea lor majori- 
tineri. dornici de 

cărora nu Ie

optimismul și entuziasmul 
spus conducătorul delegației 

oaspeților. Sperăm să prezentăm 
miercuri o echipă cu 
mult mai puternică decit aceea 
care nu a putut face față atacu
rilor echipei României și credem 
că vom izbuti să obținem un re
zultat bun". Cu Iotul jucătorilor 
danezi a sosit și antrenorul Rudy 
Strittich, antrenorul echipei daneze 
din 11 mai. Cunoscutul tehnician 
ne-a declarai că „din Iotul care a 
pierdut cu 6—1 au fost reținuți 
pentru partida de miercuri doar 
L. Larsen, N. Sorensen și C. Niel
sen. In schimb au fost promovați 
o scrie de jucători remarcați la 
selecționata de tineret, in care, 
îmi pun mari speranțe".

Imediat după sosirea de la Aero
portul Otopeni, lotul danez s-a de
plasat cu autocarul Ia clubul 
Steaua unde a efectuat o ședință 
de saună și masaj.

Programul de astăzi prevede — 
la ora 17.00 — un antrenament de 
aproximativ o eră pe stadionul 
„23 August". Seara, delegația oas
pete și-a manifestat dorința de a 
viziona unul din spectacolele es
tradelor bucurcștene.

iwwwxS

R. D. Germană — Grecia (1—0 și 
4—0 ; calificată : R. D. Germană) ; 
subgrupa B : Irlanda — Cehoslo
vacia (nu s-a jucat nici un meci) ; 
calificată din oficiu 
al II-lea : Austria.
III-A ; subgrupa A : opumu 
R. F. Germania (0—0 și 3—2 ; 
lificată : Spania) ; subgrupa 
Ungaria — Bulgaria (2—0 ; returul 
la 7 iunie) ; calificată din oficiu 
pentru turul al II-lea : Turcia.

Cele patru cîștigătoare ale gru
pelor, la care se vor adăuga și 
Polonia, campioana olimpică de Ia 
Miinehen, și formația Canadei, ța
ră organizatoare, 
tante din Africa, 
două din America 
din zona Americii 
ricii Centrale și 
Caraibilor, vor alcătui turneul fi
nal, programat între 18 și 27 iulie 
1976 în Canada.

In pagina a 3-a. amănunte des
pre pregătirile fotbaliștilor noștri 
pentru meciul de mîine.

pentru turul 
---------- AGRUPA 
Spania

trei
trei din 
de Sud și 
de Nord, 
bazinul

LA GHIMBAV BRAȘOV
VZ V»

0 ADEVĂRATĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ

ca
ll :

reprezen- 
Asia, 
două 

Ame- 
Mării

lipsește 
— ne-a

o apărare

e-

La Ghimbav, lingă Brașov, s-a or
ganizat duminică o splendidă de
monstrație aviatică cu prilejul îm
plinirii a 40 de ani de activitate în 
slujba aripilor românești a aeroclu
bului „Mireea Zorileanu". Progra
mul complex, variat și deosebit de 
atractiv a cuprins zboruri simple și 
acrobatice, formații de planoare,
voluții de avioane In formații. In 
„oglindă", înaltă acrobație, vînătoa- 
re de baloane, lansări de parașutiștl 
individual și in grup etc. Și-au dat 
concursul piloțl străluciți și instruc
tori de renume al acestei generații 
de zburători, dintre care amintim pe 
Nicolae Conțu, Romeo Vlădescu, Ște
fan Calotă, Cezar Rusu, Traian Ciot- 
loș, Titi Enăchescu, Victor Dumi
trescu, numeroși parașutiști printre 
care maeștrii sportului Ana Solea, 
Maria Iordănescu, Victoria Leonida, 
Constantin Iordănescu.

Fluiditatea programului și, mal 
ales, înalta măiestrie dovedită In aer 
au prilejuit una dintre cele mal fru
moase demonstrații aviatice.

Serbării de la Ghimbav I s-a a- 
dăugat șl reușita Inițiativă sportivă 
a Comitetului județean al U.T.C., în 
colaborare cu C.J.E.F.S., lnspectora-

tul Județean școlar. Consiliul jude
țean al organizației pionierilor și 
Consiliul județean al sindicatelor. 
Astfel, a fost organizat un marș al 
tineretului pe distanța Brașov -a 
Ghimbav ș> retur (12 km) la care 
au luat parte peste 15 000 de elevi? 
In paralel, o coloană auto-moto-car- 
ting-ciclism, alcătuită din cîteva sute 
de participant! (peste 350 de ci-' 
cliști) a străbătut același traseu,' 
avînd ca obiective excursia propusă 
șl participarea la marele miting a-, 
viatic.

In completarea programului, spor
tivi fruntași al cluburilor și asocia
țiilor brașovene au făcut demon
strații de gimnastică, lupte, box( 
scrimă, carting și auto.

Dimensiunea manifestațiilor spor- 
tehnlco-apllcatlve de la 
închinate Congresului al 

X-lea al U.T.C. și celei de a X-a 
Conferințe pe țară a UASCH, sue-, 
cesul repurtat, ca și marea partly 
cipare efectivă șl de public, au făț 
cut din această duminică una din 
cele mal frumoase sărbători spor-, 
tive brașovene.

tive șl 
Ghimbav,

Mihai BARA

Presa elvețiană elogiază
performanțele gimnaștilor români
Dan Grecu și Mihai Borș

BERNA, 2 (prin tele
fon). Eveniment impor
tant, Campionatele euro
pene de gimnastică ocu
pă spații largi in presa 
de luni dimineață.

Comentariile conțin a- 
precieri elogioase la a- 
dresa gimnaștilor români 
și mai ales a lui Dan 
Grecu. Ziarul local „DER 
BUND", sub titlul „Cam
pion mondial și campion 
european", scoate in e- 
vidență faptul că Dan 
Grecu a obținut cea mai 
mare notă a competiției 
în finala pe aparate 
(9,80). „SPORT ZURICH" 
a reținut forța cu care 
și-a executat campionul 

a 
remarcat ieșirea cu ju- 

- - iui

român exercițiile Și

amătate de șurub
Mihai Borș, medaliatul 
cu argint la inele. Co
tidianul „TRIBUNE" sub
liniază faptul că la inele 
s-a revenit la lucrul în 
forță, care a făcut cînd- 
va gloria sovieticului A-

zarian : „Sîntem convinși 
că acesta este drumul 
cel bun" scrie comenta; 
torul ziarului și arată că 
„Dau Grecu și-a execu
tat cu ușurință sprijini
rile în brațe, fie cele la
terale, fie cele verticale". 
Totodată, ziarul mențio
nează că reprezentantul 
nostru, ca și Zoltan Ma
gyar (Ungaria), 
nul la cal cu 
și-au confirmat 
de la Varna.

„BERNER
BLATT" 
tura „uluitoare,
făcută de Dan Grecu la 
bară, apoi „clasa mon
dială absolută" a spor
tivului român la inele.

„Cu inelele intrăm în 
domeniul românilor" — 
scrie ziarul „LA SUIS
SE". „Dan Grecu a lăsat 
aici o puternică impresie

Sebastian BONIFACIU

TAG-
remarcă sări- 

înaliă"

(Continuare in pag. 2-3)

Virtuozitate, tehnică înaltă, siguranță — iată 
atuurile lui Dan Grecu

campio- 
mînere, 

victoriile



între 9 și 22 iunie, îa poligonul Tunari

PATRU COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE PRESTIGIOASE

<

POLOIȘTII ROMANI AU CONFIRMAT LA TORINO,
’ A.

Dacă pină la data (19 iunie) 
■începerii campionatelor europene 
de tir (la probele de armă calibru 
redus, armă standard și pistol ca
libru mare) au rămas aproape trei 
săptămîni, totuși, la poligonul Tu
nari preparativele organizatorice 
se desfășoară cu febrilitate. Este 
și firesc pentru că pină la C. E., 
pe standurile renumitului poligon 
sînt programate două întreceri, de 
asemenea, importante. Astfel, luni 
9 iunie se va da startul în com
petiția de trap (talere lansate din 
șanț) și skeet (talere aruncate din 
turn), „Marele Premiu Carpați* 
care va dura pînă în 12 iunie. Iar 
peste două zile (14) va avea loc 
un nou concurs internațional la 
aceleași probe : Balcaniada. După 
o zi de pauză, joi 19 iunie se va 
deschide cea de a VII-a ediție a

c.
ai ----------------------- — _ ------------
duminică 22 iunie. In cadrul ace
luiași interval (cu o zi mai puțin 
însă : 20—22) se vor disputa șt 
campionatele internaționale ale 
României. Deci, o agendă compett- 
țională deosebit de încărcată, tn- 
tr-un cuvînt, competițiile de la 
Tunari vor constitui tot atîtea ma
nifestații de mare prestigiu pentru 
tirul internațional și implicit șl 
pentru cel românesc.

Și încă un element Important 
de reținut : cea de a Vil-a ediție 
a C. E. va fi marcată și de o fes
tivitate jubiliară cu ocazia împli
nirii a 20 de ani de la organiza
rea primului campionat continen
tal găzduit în 1955, tot la Bucu
rești.

E., urmînd ca ultimii campioni 
continentului sâ fie cunoscuțl

BOGATĂ AGENDĂ
COMPETIȚIONALĂ ATLETICA

• In cadrul tradiționalului con
curs organizat de ziarul „Narodna 
Mladej", la Sofia, Roxana Vulescu 
s-a clasat pe locul doi la săritura 
în inălțime cu 1,80 m.

IJin activitatea competițională 
Internațională și internă din a- 
ceastă săptâmînă a atleților noș
tri consemnăm :

• Virginia Ioan, Toma Petres
cu și Erwin Sebestyen vor concu
ra azi, la Rieti (Italia).

• Simbătă și duminică, la Poi
tiers (Franța) se va desfășura cea 
de-a doua ediție a campionatelor 
mondiale școlare. între școlarii ro
mâni care vor participa la C.M. 
amintim pe Cornel Preda, proas
pătul recordman republican de ju
niori la aruncarea greutății, Tudo- 
rel Vasiie, Adrian Calimente, Doru 
Oprea, Niculina Ilie, Mihaela Stoi
ca.

• Simbătă șl duminică, la Pa
ris, se va desfășura tradiționalul 
meci de decatlon între echipele 
Franței, României și Italiei. Vom 
fi reprezentați de Vasiie Bogdan, 
Mihai Nicolau, Gheorghe Lixan- 
dru, Dobre Savenco și Gabar Bara.

• La Ostrava și Bratislava vor 
avea loc joi și simbătă concursu
rile laureaților trofeului „Pantoful 
de aur al Europei". Din țara noas
tră vor participa Vasiie Bichea, 
Nicolae Perțea, Iosif Naghi și Va
lentina Ciollan.

• La sfirșitul săptămînii, Ia Pi
tești, sînt programate întrecerile 
concursului republican de primă
vară al juniorilor de categoria I. 
Concomitent, se vor desfășura cam
pionatele republicane școlare și 
campionatul republican de deca
tlon al juniorilor mari.

S-A ÎNCHEIAT

„CUPA DINAMO“

LA TENIS
întrecerile de te- 
„Cupa Dinamo44, 
a reunit la start

S-au încheiat 
his dotate cu 
competiție care 
sportivi din Capitală și din cîteva 
orașe din țară. La seniori, după 

’disputarea turneului în 4 (semifi- 
naliștii) pe primul loc s-a situat 
reprezentantul clubului Steaua, 
Mihai Rusu, care a obținut 3 vic
torii : el i-a întrecut cu 6—1, 6—2, 
pe Constantin Popovici, cu 6—2,
6—3 pe Gheorghe Boaghe și cu 
6—2, 7—5 pe Laurențiu Țiței. Pe 
locurile următoare : 2. Gh. Boaghe 
(C.S.U. Construcții București) — 
2 v, 3. C. Popovici (Steaua) — 1 v, 
4. L. Țiței (Steaua) — 0 v. Așa
dar, după ce Elena Trifu își adju
decase locul I la senioare, colegul 
ei de club, M. Rusu, a cîștigat 
„Cupa Dinamo".

In intrecerea junioarelor, dina- 
movista bucureșteană Elena Po
pescu, aflată într-un evident pro
gres în acest sezon (ea a întrecut- 
o, în 3 seturi, la capătul unui 
meci spectaculos, pe Simona Nun- 
weiller cu 7—5, 2—6, 6—2), a cîș
tigat cu 6—3, 6—3 finala cu Cristi
na Mureșan (Progresul). La juniori 
a cîștigat Vasiie Tomescu (Steaua).

Ciștigători în probele de dublu. 
Fete : Valeria Balaj, Elena Trifu 
— Simona Nunweiller, Mariana 
Nunweiller (Dinamo Brașov) 6—2, 
6—0 ; băieți : Boaghe, C. Dumi
trescu (Jiul) — Popovici, Almăjan 
(Dinamo) 4—6, 6—4, 6—1.

CREȘTEREA VALORICA DIN ACEST SEZON
La finele celui de al doilea test 

din perioada pregătitoare, echipa 
națională de polo — aflată înaintea 
campionatului mondial (18—27 iu
lie, la Caii) — merită un califi
cativ bun. La Torino, în compania 
unor formații de cea mai bună 
valoare, într-un turneu obositor 
(la fiecare 9 ore cit un joc), se
lecționata României s-a clasat pe 
primul loc — așa cum a făcut-o 
și cu cîteva zile înainte la Bucu
rești — obținînd cel mai mare 
succes din cariera sa. La întoarce
rea în Capitală jucătorii noștri, 
în frunte cu căpitanul lor Cornel 
Rusu, erau — pe bună dreptate — 
mindri de trofeul cucerit. Intr-o 
scurtă discuție cu antrenorul Paul 
Niculescu 
amănunte 
de polo a

— fum 
victorie a

— Sincer să fiu. cunoscînd va
loarea adversarelor pe care le-am 
întîlnit într-un timp record, a- 
veam mari emoții înaintea turne
ului. Ungaria (fără Szivos), cu e- 
chipa probabilă pentru Caii, Iugo
slavia, dornică de revanșă pentru 
înfringerea de la București Spa
nia, în plină ascensiune, dar mai 
ales echipa Italiei, neobișnuită sâ 
piardă pe teren propriu, emiteau 
justificate pretenții, la cîștig. Cu 
toate acestea, echipa României a 
jucat excelent, mai ales în meciul 
cu Ungaria și într-un final cu e- 
moții care cu greu pot fi descri
se s-a situat pe primul loc, dato
rită golaverajului superior. Prac
tic, dacă vom ține cont și de par
tidele de la București, selecționata 
țării a întîlnit in decurs de 10 
zile (exceptînd formația U.R.S.S.) 
pe primele 7 echipe din Europa 
și a cîștigat ambele turnee.

— Am pierdut, totuși, la limită, 
cele două partide din ultima zi. 
Cum vă explicați ?

am putut afla și unele 
asupra evoluției echipei 
României.
apreciați această nouă 
echipei ?

— Nu este ușor să joci in nu
mai 5 ore cu echipele Italiei și 
Iugoslaviei. Dar nu aceasta este 
principala explicație. Am jucat în
tr-un bazin de 25 m și acest fapt 
a redus din start eficacitatea ar
mei noastre de bază, contraatacul, 
mai . ales împotriva Iugoslaviei. 
Mai mult, la una din porți apa 
nu avea decît 1,90 m, astfel că 
Bonacici și Dabovici, de pildă, 
cînd atacau la această poartă... se 
odihneau fără dificultate pe 
fundul piscinei (!). Neșansa a fă
cut să ne aflăm în defensivă, 
împotriva iugoslavilor, la această 
poartă exact în ultima repriză. 
Pentru a-i împiedica pe cei doi 
centri adverși să șuteze nestinghe
riți, poloiștii noștri au fost nevo- 
iți să faulteze des și imediat a- 
poi să facă schimb de oameni. 
La un asemenea schimb, doi apă
rători au ezitat și am primit gol 
cu 19 secunde înainte de sfîrșit. 
In partida cu Italia, la scorul de 
5—5 românii se aflau in posesia 
mingii în ultimele 50 de secunde. 
Ei n-au 
pină la 
a făcut

fost capabili s-o păstreze 
sfîrșit, deoarece V. Rus 
un fault cu totul nejus-

tificat, în atac. Ceilalți jucători 
s-au enervat, n-au mai fost atenți 
și Simeoni s-a trezit singur în 
fața porții, de unde a marcat fără 
dificultate.

— Ce jucători remarcați la sfir- 
șilul acestui turneu ?

— în primul rind pe Fi. Slăvei, 
care a apărat foarte bine. El mai 
are însă dificultăți la mingile șu
tate cu boltă. Gh. Zamfirescu, 
foarte bun conducător de joc 
și D. Popescu, atacant percutant, 
care și-a creat o mică faimă în 
fața tuturor portarilor, au dovedit 
clasa lor înaltă. Cornel Rusu, un 
excelent căpitan de echipă, a fost 
deosebit de util, atît în apărare 
cit și în atac, unde a înscris go
luri prețioase, în momente de 
mare tensiune. Aprecieri favora
bile și pentru Răducanu sau Nas- 
tasiu. Aștept mai mult de la V. 
Rus și I. Slăvei. Ceilalți au fost 
folosiți mai puțin.

— Programul viitor ?
— De luni (n. r. ieri) pină vi

neri, două antrenamente zilnice ; 
apoi un nou turneu, la Minsk.

— Succes 1
Adrian VASILIU

LA MOTOCROS ȘI DIRT-TRACK

CURSE ATRACTIVE ÎN ETAPA A TREIA

CICLIȘTII IN ÎNTRECERI
VASILE TEODOR (DINAMO) ÎNVINGĂTOR ÎN 

„TURUL DOBROGEI"
Cea de a VII-a ediție a „Turu

lui Dobrogei" la ciclism s-a bucu
rat de o participare selectă. La în
trecere 
tre cei 
burile
ua,

au fost prezenți unii din- 
mai buni cicliști de la clu- 
bucureștene Dinamo, Stea- 
Olimpia-Constructorul și 

Voința, precum și de la CIBO Bra
șov, Mureșul Tg. Mureș și Hidro
tehnica Constanța. Disputa a avut 
loc pe parcursul a trei etape și a 
dat cîștig de cauză cunoscutului 
rutier, dinamovistul Vasiie Teodor, 
învingătorul, după ce s-a clasat 
pe prunul loc în etapa inaugurală, 
a reușit să se mențină la șefia 
clasamentului, în ciuda atacurilor 
lansate de ceilalți sportivi.

Prima etapă a „Turului Dobro- 
gei“ desfășurată pe traseul Con
stanța — Cernavodă și retur (136 
km) a ocazionat, in ciuda canicu
lei, o întrecere rapidă (media o- 
rară 39,820 km) și a revenit lui 
Vasiie Teodor (Dinamo București) 
urmat de colegul său de

NOI COMPETIȚII

E-Cirje și G. Negoescu (Steaua), 
tapa a doua, disputată pe ruta 
Constanța — Mihai Viteazul și re
tur (122 km), a fost ciștigată de 
dinamovistul Vasiie Selejean (cu 
o medie de 37,420 km) secondat de 
E. Imbuzan (Steaua) și M. 
(Voința). Ultima etapă s-a 
șurat între Constanța și 
Vodă, dus și întors. Cursa 
extrem de interesantă și s-a în
cheiat cu succesul tînărului ci
clist C. Cirstea (Steaua), care a 
ripostat cu o deosebită vigoare 
contraatacurilor lansate de colegii 
de întrecere. Pe locul secund a 
sosit M. Virgil (Voința), 
treilea s-a clasat C. Jelep (Olim- 
pia-Constructorul). Clasament fi
nal : 1. VASILE TEODOR (DI
NAMO), 2. C. Cirje (Dinamo), 3. 
G. Negoescu (Steaua), 4. M. Ra- 
mașcanu (Dinamo), 5. M. Ferfelea 
(Steaua).

Virgii 
desfă- 
Negru 
a fost

iar al

club C. Cornel POPA — coresp. județean

INTERNE Și INTERNAȚIONALE
Leipzig 
va par-

Unul 
mai bl 
ai 4 
nale d 
în del

Duminică a plecat spre 
un lot de șase cicliști care 
ticipa Ia întrecerile pentru juni
ori, dotate cu Cupa Prietenia. Este 
vorba de A. Antal, V. Marin, Al. 
Vlăstaru, C. Cîrlan, D. Bonciu și 
I. Mirea (antrenor Dan Budiștea- 
nu), sportivi ce vor lua startul 
astăzi, 3 iunie, la un „contratimp" 
pe echipe (80 km), iar vineri 6 
iunie, la o cursă de „bloc", pe 
distanța de 130 km.

★
Un alt lot de alergători români 

este așteptat să participe la un 
concurs pe velodrom ce va avea 
loc la Tuia. Joi 5 iunie vor face 
deplasarea în U.R.S.S. pistarzii 
Șt. Laibner, A. Telegdi, R. 
mion, P. Dolofan, M. Ioniță, N. 
Tănăsescu (antrenori M. Mihăi- 
lescu și I. Gociman).

★
în această perioadă, în țară, 

activitatea competițională conti-

nuă cu aceeași intensitate. La Con
stanța au loc în zilele de 3 și 4 
iunie întrecerile etapei a doua ale 
„Cupei orașelor44, iar între 5—8 iu
nie, tot la Constanța se va dis
puta „Criteriul juniorilor44, com
petiție de fond.

★

Si-

„Cupa Steaua" la velodrom, 
desfășurată in urmă cu citcva zile 
a ocazionat cîteva întreceri spec
taculoase, 
probele din . _
„Cupe" : eliminare 
Laibner _ 
FI. Negoescu (Steaua) ;
de puncte — juniori mari, A. 
Bumbac (Șc. sp. 1) 18 p ; 200 m 
lansat juniori mari, A. Nicolae 
(Dinamo) 12,4 ; eliminare juniori 
mici, M. Ștefan (Steaua).

Iată primii clasați în 
programul acestei 

seniori, St. 
(Dinamo) ; viteză-seniori, 

adițiune 
mari,

O REUNIUNE

PRESA ELVEȚIANĂ ELOGIAZĂ PERFORMANȚELE
G1MNAST1L0R ROMÂNI DAN GRECU SI MIHAI BORȘ» » J

(Urmare din pag 1)

mai ales prin intrarea sa directă 
în sprijin lateral. Nota 9,80 i-a răs
plătit clasa, iar triumful avea să 
fie completat prin cucerirea ar
gintului de către compatriotul său, 
Mihai Borș".

; i.NEUE ZURICHER ZEITUNG" 
Subliniază faptul că gimnaștii din 
răsăritul Europei au dominat co
pios această ediție a campionate
lor. Referindu-se la întrecerile de

• »
la inele, ziarul scrie : „In această 
probă s-a înregistrat un dublu suc
ces românesc. Victoria a revenit 
campionului mondial Dan Grecu, 
care a uimit prin începutul exer
cițiului său, urcind încet in sprijin 
lateral !... Pe locul II s-a clasat 
Mihai Borș, care s-a inspirat din 
rețeta lui Dan Grecu"...

După cum se vede, comentatorii 
sportivi prezenți la C.E. au ținut 
să sublinieze buna comportare a 
gimnaștilor noștri, care au îmbo
gățit cu noi rezultate de prestigiu 
palmaresul gimnasticii românești.

reuniune sosiri spectoculoa- 
se, principala victorie a zilei a re- 
pyrtat-o Sonor, care, ameliorîndu-și re
cordul s-a impus net într-un lot foarte 
valoros, înscriindu-se acum cu serioase 
veleități în Derby. Biruitor a terminat 
parcursul și Rigo — un alt candidat de 
seamă al Derbyului 
avut o problemă grea 
de rezistența modestă 
pus-o adversarii.

O splendidă victorie 
cea Ștefănescu cu Turei < 
nașe, cu Jug, atrăgîndu-i 
plauze din partea spectatorilor, 
cest succes, 
mente printre 
trei ani.

fn sensibil 
nic. Petala și 
nerecunoscut după 
modeste în cursele sale precedente.

care însă n-a 
de rezolvat față 
pe care i-au o-

a recoltat-o Mir- 
asupra lui Tă- 

i entuziaste a- 
Cu a- 

Turei s-a situat actual- 
cei mai buni trăpași de

progres au concurat Or- 
Valy, iar Tufar a fost de 

suita de comportări

Pe stadionul Voința din Sibiu 
s-a desfășurat cea de a treia eta
pă a campionatului republican de 
dirt-track. Au fost dispute aplau
date la capătul cărora pe locurile 
1—2 ale clasamentului etapei s-au 
aflat Gh. Sora și I. Marinescu, 
ambii de la Metalul București. O 
victorie prin care primul iși conso
lidează poziția sa de lider al cam
pionatului. în grupa B, cel care 
și-a adjudecat victoria de astă da
tă a fost P. Constantinescu. Iată 
clasamentele etapei in cele două 
grupe : A. 1—2 Gh. Sora, I. Mari
nescu 10 p ; 3—4. 1. Bobilneanu, 
N. Rlureanu (ambii Voința Sibiu) 
7 p. B : 1. P. Constantinescu (M) 
5 p ; 2—3. I. Rașca (Rapid Arad), 
M. Dobre (M) — 4 p.

După desfășurarea a trei etape, 
prima parte a clasamentelor ge
nerale arată astfel : Grupa A. 1. 
Gh. Sora 33 p ; 2—3. I. Bobilneanu 
și I. Marinescu 23 p. Grupa B. 1. 
IVI. Dobre 14 p ; 2—3. St. Nagy (V), 
Gh. Dumitru (M) 11 p.

Ilie IONESCU, coresp. jude Jean

După o întrerupere de o lună, 
campionatul republican de moto- 
cros s-a reluat duminică cu eta
pa a IlI-a, desfășurată pe un tra
seu ales la marginea orașului Tg. 
Jiu.

Doi dintre principalii favouți ai 
probei de seniori, Mihai Banu (Po
iana Cîmpina) și Aurel lonescu 
(Energia Cimpina), au suferit de
fecțiuni la mașini în manșele în- 
tîia și a treia și, astfel, practic au 
fost absenți din cursă. In această 
situație, a învins Paul 
(I.T.A. Tg. Jiu), urmat 
ment de Traian Moașa 
roșu Brașov) și Andrei 
(Steagul roșu Brașov).

Mult gustate de public au fost 
întrecerile rezervate tinerilor mo- 
tocrosiști. Confirmi nd ascensiunea 
de formă in care se află, juniorul 
Ernest Miilner (Torpedo Zărnești) 
a trecut din nou primul linia de 
sosire, iar la motoretele „Mobra44, 
Jan Pescarii (Steagul roșu 
șov) a cîștigat de data aceasta 
Iul cu micuțul Alexandru 
(Torpedo Zărnești).

Filipescu, 
în clasa- 

(Steagul 
Benedek

Unul 
scrimei 
nică ti 
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ale ace
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BOX 
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CAMPIONII REPUBLICANI DE JUNIORI
LA LUPTE LIBERE

In sala de sport Victoria din 
Ploiești s-au desfășurat, vineri, 
simbătă și duminică, finalele cam
pionatelor republicane individuale 
de lupte libere ale juniorilor I 
(18—20 de ani) și II (16—17 ani). 
La competiția finală au participat 
207 concurenți. lată campionii : 
JUNIORI I : cat. 48 kg — A. Șu- 

(Șc. sp. Viitorul Cluj-Napoca), 
52 kg. — C. Măndilă (Steaua), 
57 kg. — G. Anghel (Steaua), 
62 kg. — L. Șandor (Șc. sp. 

Odorhei), cat. 68 kg.
(Steaua), cat. 74 kg. — S. Gyorfy 
(A.S.A. Brașov), cat. 82 kg — I. 
Ivanov (Șc. sp. Galați), cat. 90 kg.
— T. Seregely (Șc. sp. Tg. Mureș),
cat. 100 kg. — A. Szell (Șc. sp. 
Odorhei), cat. +100 kg. — P. Pri- 
săcaru (Steaua). Primele trei 
locuri în clasamentul pe cluburi 
și asociații sportive : 1.
29 p., 2. Șc. sp. Constanța 
3. Șc. sp. Odorhei 15 
ORI II : cat. 48 kg. — 
(Gloria Buzău), cat. 52 
Gălan (Progresul Bucș),
— E.
60 kg.
Brăila), cat. 65 kg. — V. Stănescu 
(Gloria Buzău), cat. 70 kg — Gh.

teu 
cat. 
cat. 
cat.

D. Buta

Steaua
20 p., 
JUNI-
Brînzâ

p ;
v.
kg. — V. 
cat. 56 kg

Rada (Gloria Buzău), cat.
— M. Cosulschi (Șc. sp.

EXCELENTĂ
REZULTATE TEHNICE : cursa I San

tiago (G. Ciobanu) 46,3, Maia, simplu 
11, ordinea 34, cursa II Susurel (V 
Gheorghe) 46,9, Hanger, simplu 3, e- 
vent 623, ordinea 61, cursa III Tufar (N. 
Sandu) 33,2, Parada, simplu 4, event 
61, ordinea 172, cursa IV Petala (G. 
Grigore) 30,8, Cravașa, simplu 57, event 
106, ordinea 33, cursa V Turei (M. Ște 
fănescu) 27,1, Jug, 
event 40, ordinea 
421, ordinea triplă
(I. Oană) 28,2, 

event 
cursa 
șeta, 
dinea 
Ornic 
3, event 12, ordinea 
(N. Ion) 41,2, lola, 
ordinea 11. Pariul 
suma de lei 32.779 
8 combinații la șase 
fiecare. Retrageri : Sofira.

Niddy DUMITRESCU

Hilton, simplu 8,
16, triplu cîștigător
96, cursa VI Rigo 

Cascada, simplu 2, 
7, ordinea 5, triplu cîștigător 85, 
VII Sonor (G. Solcan) 26,9, Man- 
Robson, simplu 3, event 8, or- 
31, ordinea triplă 246, cursa VH| 
(R. Costică) 26,3, Crina, simplu 

141, cursa IX Valy 
simplu 2, event 11. 
austriac ridicat la 
a fost cîștigat de 

cai a lei 2 048

GIMN/ 
MODE

Fodore (Șc. sp. Brașovia Brașov), 
cat. 75 kg. — C. Megyesi (Șc. sp. 
Tg. Mureș), cat. 81 kg — C. Mar- 
dare (Șc. sp. Brașovia), cat. 87 kg 
— V. Curelaru (Șc. sp. Iași), cat. 
+87 kg — A. Ianko (Șc. 
itorul Cluj-Napoca). 
locuri în clasamentul 
și asociații sportive : 
Brașovia Brașov 23 p. 2. , 
Brăila 20 p., 3. Gloria Buzău 18 p.

I
I

Pe 
1.

sp. Vi- 
Primele 
cluburi 

Șc. sy. 
Șc. sp.

Fl. ALBU — coresp.

ne, se and 
participări 
buri. Ord 
timp, aul 
neala s-d 
au pârtiei 
din două] 
Școlar ! I I 
gistrate ] 
na Dinutfl 
3. Gabriel 
măciuci : I 
Elena Dii 
(Locomotil 
coleta Cil 
na Firicel 
2. Locoml

POLC^
s-au înrel 
Crișul Ol

PE MICUL E
MIERCURI 4 IUNIE, ora 17.20 : Fotbal : RonJ 

liminariile turneului olimpic), transmisiune directă
JOI 5 IUNIE, ora 17 : (pe programul II) : 

(Divizia B), transmisiune directă de pe stadion]
SIMBATA 7 IUNIE, oro 13,40 : Semifinalele d 

la Katowice) ; ora 17,30 : C. E. masculin del 
gistrate de la Berna).

LOTO — PRONOSPORT I
LA 8 IUNIE 1975 : TRAGEREA EXCEPq 

BOXEXPRES

Oferă participanților autoturisme, excursii 
bani.

UN INEDIT CONCURS 
PRONOSPORT LA 11 IUNIE 1975

A.S. Loto-Pronosport organizează 
miercuri 11 iunie 1975 un interesant 
concurs Pronosport cu meciuri din 
etapa intermediară a campionatului 
național A de fotbal. Concursul 
programează următoarele intilniri :

I. ,.U“ Cluj-Napoca — Dinamo 
(pronostic pauză) : II. „U“ Cluj-Na
poca — Dinamo (pronostic final); 
III. F.C. Constanța — Univ. Cv. (pro
nostic pauză) ; IV. F.C. Constanța — 
Univ. Cv. (pronostic final); V. stea
gul roșu — F.C. Argeș (pronostic 
pauză) ; VI. Steagul roșu — F.C. Ar
geș (pronostic final) ; VII. Olimpia 
S.M. — A.S.A. (pronostic pauză) : 
VIII. Olimpia S.M. — A.S.A. (pro
nostic final) ; IX. Steaua — C.F.R. 
Cj.-Napoca: X. „Poli." Timișoara — 
Jiul; XI. U.T. Arad — Poli. Iași ;

*

xn. 
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șița.
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LANUL ÎNTRECERILOR

SLAVEI
zile a cîștigat două 
turnee de amploa
re (la București 
și Torino), a fost 
Florin Slăvei, por
tar al formației re
prezentative. In 
special, la turneul 
din Italia, unde a 
apărat în toate cele 
5 partide, FI. Slă
vei s-a comportat 
remarcabil. Memo
rabilă rămîne fără 
îndoială, evoluția 
sa în partida cu 
Ungaria, campioa
na lumii și a Eu- 
iropei. In acest 
meci, el nu a fost 
învins decît in două 
din cele 7 situații 

„om în plus*, 
de care au benefi
ciat poloiștil ma-
le

ZIDARI)
nții tinerei generații, 
u, a îmbrăcat dumi- 
al țării 
jrinde, 
ante de 
a sa de
e U?e Întrezăresc de 
gl^Slican.
7 t iptembrie 
ut scrima cu 
ului sportiv 
ilui antrenor 
afirmat ca un spor-

:. Din anul 1973 acti- 
rilej de a-și îmbogăți 

Anul acesta, el a 
lomâniei, ciștigătoare 
*1 de la Clermont

la spadă-se- 
performanța 
autodepășire 
perfecționare

1953). 
10 ani 
școlar, 

prof.

în 
joc

care

admitere la I.E.F.S.

ghiari, apărind 
două lovituri de la 
4 metri.

A debutat în se
lecționata țării 
1971, într-un 
împotriva Ceho
slovaciei. De atunci, 
Florin Slăvei (năs
cut la 15 februarie 
1951, la București, 
1,83 m și 81 
funcționar în 
drul M.T.Tc,, 
căsătorit, a mai 
cut parte din 
prezentativa Româ’- 
niei de 75 de ori. 
El este membru al 
clubului Rapid și 
component al echi
pei naționale, 
se pregătește pen
tru C.M. de 
Caii (Columbia).

• kg. Este absolvent
•e pentru concursul de 
olimpic, Zidaru va avea ocazia, foarte cu
ltul și pregătirea, prin participarea la C.M. 
/ăr. este de așteptat (și de dorit) ca tînărul
ducă o contribuție substanțială la succesul '

I
I

DUPĂ JOCUL CU SCOȚIA
IMPRESII NEUTRE

0 ECHIPĂ PREA TEMĂTOARE...
Maniera — stupefiantă și nefe

ricită — în care echipa României 
a lăsat să-i scape victoria dumini
că, ne reamintește unele eșecuri 
ale reprezentativei franceze care 
— și ea, de mai mulți ani, a ratat 
șanse de victorie prin inexperien- 
ță, prin teamă sau 
dență.

Ca și 
„cocoșului 
înfringeri 
meciului și adesea... 
libere.

Trecînd la meciul cu Scoția, pe 
care l-am văzut, am impresia — în 
ceea ce mă privește — că echipa 
română a fost construită și a ju
cat ca și cum ar fi susținut un 
meci în deplasare. Ceea ce i-a 
fost fatal. Mai întîi organizarea 
sa : ar fi fost suficient, poate, ca 
Dinu să joace fundaș central 
Dobrin la mijlocul terenului, 
jucător cu nr. 10, pentru a echi
libra formația și pentru a-i întări 
forța ofensivă. Căci Dobrin, atit 
de acuzat azi, a fost greșit plasat 
în echipă, deoarece el nu 
punct de vedere fizic, 
care să marcheze după o 
aproape 40 de metri. El

prin impru-

românii, 
galic* au 
în ultimele minute ale 

din lovituri

reprezentanții 
suferit și ei

ATENȚIE

Și 
ca

este, din 
jucătorul 
cursă de 
este mai

LA
greu de 
de la

ID 15-9. 
atori au 
box din-
i și Ra- 

echipă
>ria cu 
atractive, 
tzultatele
ii gălă- 
larc, V.
m.n. cu 

p.p. N. 
Frumosu, 
M. Boșcu 
jnu b.p.

Anton, 
t. Voicu 

b.p. I.

8-3 (2-0, 1-1, 3-0, 2-2); Progie-ul Ora
dea — Industria linei Timișoara 6—4 
(2-1, 0-1, 1—0, 3-2); Rapid Arad - Po
litehnica
1-1).

Cluj-Napoca 6—4 (2—1, 1—0, 2-2.

VOLEI DE
în

I
I

TURNEUL MASCULIN 
LA SOFIA. Miine,

Bulgariei, începe un puternic 
internațional masculin de volei,

care participă și reprezentativa 
Lotul — compus din jucătorii 
Dumănoiu. Chiș, Pop, Pău- 

Bariha, Cristian Ion, Duduciuc, 
Braun și Chițigoi, 

de antrenorii A. Drugan și

I
I

ȘCO’ A- 
•mpetiție
i pe>„.u 
ucurește- 
ntă, prin

10 clu- 
it din 
Iar oste- 
intreceri 
sportive 

C.S. 
le Inre-

1. Ele- 
7 (CSS), 
‘țiu cu 
:ss), 2. 
»1ateciuc 
: 1. Ni-
3. Doi- 
Școlar,

capitala 
turneu 
la 
României.
Schreiber, 
șescu, 
Antonescu, Preda, 
pregătiți
Fl. Calais — a plecat aseară spre Sofia. 
La turneu mai iau parte echipele 
loniei, R.D. Germane, Cehoslovaciei, 
gariei, Cubei, Iugoslaviei, Bulgariei 
probabil, U.R.S.S.

i
I
I

zultate : 
Mureș

Ă\\\\\V>
I

I 

ț\\\\\\\\?

pre
gust, 
resul

i de 
înre-

;es

în

;nțesc; 
i. Re-

1975

iriantă 
a 7.050 
at. 5 : 
40 lei.

.008.257
.15 va-
14.30 a
10 lei:
1.025,65
.047.154
egorla 
le NT-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Po- 
Un-

Și.

I
I
I

Fotbaliștii britanici sint 
suportat. După Yorath, 
Leeds, în meciul cu Bayern din 
finala Cupei campionilor europeni, 
de la Paris, scoțianul MLller s-a 
comportat duminică la București 
de o manieră brutală, eliminirtdcu 
o lovitură intenționată pe golgete- 
rul român Dudu Georgescu, care 
reprezenta cel mai mare pericol 
pentru echipa Scoției, așa cum o 
dovedise puțin mai devreme în
scriind un frumos gol cu capul.

Totuși voi spune că, într-un fel, 
Miller ne-a făcut nouă, spanioli
lor, un serviciu, pentru că rănind 
pe Georgescu, a preparat acest 
meci nul care favorizează echipa 
Spaniei, în lupta pentru calificare. 
Ca sportiv doresc insă rapida re
cuperare a lui Georgescu și pre
zența lui in reprezentativa Româ
niei, 
toate echipele din grupa noastră 
să-și joace șansa în plenitudinea 
forțelor. Totuși n-aș vrea ca 
Dobrin să se găsească în fața lui 
Iribar în aceleași mari situații de 
gol, căci s-ar putea ca în octom
brie el să marcheze ! Kubala va 
trebui să pună la punct un sistem 
de neutralizare a lui Dobrin și 
Georgescu, în special a ultimului, 
ale cărui treceri la atac și lovituri 
de cap sint foarte periculoase. Am 
înțeles acum de ce Georgescu este 
primul golgeter european. Este un

a

deoarece mi-ar place ca

curind un jucător creator, care 
să-și lanseze partenerii. Capaci
tatea sa creativă, driblingurile sa
le, care permit echipei să mențină 
mingea în posesia sa, constituie o 
calitate pe care mulți selecționeri 
o caută.

Rănirea lui Dudu Georgescu a 
dărimat echipa română, acesta este 
un lucru real. Pentru ca, cu Dudu 
în teren, cu acest jucător care in
tră in categoria marilor marcatori 
de goluri ai lumii, atacul echipei 
gazdă ar fi rămas foarte de temut 
și i-ar fi împiedicat pe scoțieni 
să-și recapete încrederea și curajul 
de a ieși mai mult la atac, după 
pauză.

Este însă la fel de adevărat 
jucătorii români au fost 
pentru greșeala de a 
prea repede la atac și 
victime ale fricii.

Or, în 
domeniu 
dacă nu 
dacă nu 
riscuri.

EVOLUȚIA PE TEREN PROPRIU,
INSUFICIENT PREGĂTITĂ!

fi 
de

că 
pedepsiți 
renunțat 
a fi fost

orice altîn
obții nimic

fotbal, ca și 
al vieții, nu 
mergi curajos înainte și 
îndrăznești să-ți asumi

J. Ph. RETHACKER
Redactor șef-adjunct al ziarului 

„L’Equipe" — Paris

GEORGESCU!
careulfotbalist foarte periculos în 

adversarilor.
Cred, totuși, că acum Spania va 

obține calificarea, căci apărarea 
română n-a fost prea solidă. Ceea 
ce au obținut scoțienii la Bucu
rești trebuie să realizăm 
dacă nu cumva, 
chipa României 
mai mult.

și noi, 
e- 
Și

pină atunci, 
se va întări

MIGUEL VIDAL 
redactor al ziarului 

WAS“ din Madrid

A lipsit foarte puțin ca echipa 
României să obțină două puncte 
în meciul cu Scoția. 1—0 ar fi 
fost scorul care ar fi dat dreptul 
fotbaliștilor noștri să pretindă 
calificarea. Pentru cîteva zeci de 
secunde, pentru golul egalizator al 
lui McQueen, atributele și comen
tariile jocului devin cu totul alte
le. Este însă de reținut faptul că 
întreaga evoluție a echipei noastre, 
în special după pauză, n-a produs 
un entuziasm prea mare, deoarece 
slăbiciunile erau evidente, chiar 
dacă perspectiva victoriei avansa 
spre minutul 90.

Ceea ce a surprins în mod deo
sebit a fost forța de atac scăzută 
a echipei României. în acest meci, 
acțiunile ofensive 
noastre 
scăzute 
parație 
ciuri și 
79—81. Și înainte de accidentarea 
lui Dudu Georgescu și după aceea. 
De altfel, atît așezarea in teren a 
echipei, cu un virf de atac prea 
izolat, cu pressing rar, cit și cu 
decizia antrenorului V. Stănescu 
de a introduce în locul unui „om 
de gol* ca Dudu Georgescu, un 
mijlocaș, iată fapte care arată 
predilecția pentru o victorie mi
nimală care întotdeauna a stat, 
și va sta și in viitor, pe o muche 
de cuțit. Cum s-a și întîmplat, de 
altfel, duminică seara. Dacă mai 
adăugăm și faptul că fundașii la
terali nu au înaintat prea mult, nu 
au susținut jocul în atac al echi
pei, dacă avem în vedere 
ciunile celor două aripi, 
puțin active spre poartă, rezultă

ale naționalei 
au fost dintre cele mai 
pe teren propriu, în coni
cii media ultimelor me- 

realizările adversarilor :

slăbi- 
foarte

imaginea unei evoluții care mai 
degrabă a semănat cu un joc in 
deplasare decit cu unul pe teren 
propriu care, in mod normal, ofe
ră o serie întreagă de beneficii. 
De altfel, cu toată invincibilitatea 
pe teren propriu a echipei repre
zentative, din anul 1967, constatăm 
că în ultimii 2—3 ani, 
rezultatele 
pe măsura 
punzătoare, 
tul meci cu 
foarte slabă.

Nereușita din meciul cu Scoția 
se datorează pregătirii slabe, atit 
din punct de vedere tactic cit și 
fizic, a echipei naționale pentru 
evoluția pe teren propriu. Cu 
atît mai mult, cu cît, nu pentru 
prima oară, se constată lipsa de 
coordonare in joc, de orientare, de 
determinare precisă a sarcinilor, 
toate acestea încheiate alaltăieri cu 
ultimele 20 de minute de joc in 
care fotbaliștii noștri au încercat 
in zadar, printr-un joc pasiv, să 
ducă la bun sfirșit acel 1—0 obți
nut in niin. 22. Atit conducerea 
tehnică a echipei, cît și jucăterii 
mai experimentați din formație au 
comis o mare eroare finală care 
i-a depărtat de calificare. Să spe
răm însă că neprevăzutul rezulta
telor indirecte și o mai bună mo
bilizare și evoluție a echipei 
României in meciurile cu Spania 
de la București și Scoția la Glas
gow, care să ducă la două victo
rii, vor reda pină în cele din 
urmă, fotbaliștilor noștri întreaga 
șansă teoretică de a ciștiga grupa 
a IV.-a preliminară a C.E

jocurile și 
de „acasă* n-au fost 
unor exploatări cores- 
cu excepția din recen- 
o echipă a Danemarcei

PREGĂTIRILE SELECȚIONATEI NOASTRE PENTRU MECIUL CU DANEMARCA
Reîntoarsă la locul pregătirilor, 

la Snagov, „caravana tricolorilor* 
a intrat în priza meciului de mii-; 
ne cu reprezentativa Danemarcei 
din cadrul preliminariilor olimpi
ce. Firește că nerealizarea în în
tregime a scopului propus în par
tida de duminică cu echipa Scoției 
— inutil să repetăm cit de aproape 
a fost reprezentativa noastră de 
o victorie pe care o putea obține, 
prin prisma marilor ocazii de gol 
avute — i-a afectat pe selecțio- 
nabili, i-a necăjit profund. Acolo, 
la Snagov, luminile din camerele

fotbaliștilor și ale antrenorilor 
s-au stins duminică seara foarte 
tîrziu. Și chiar dacă n-au mai 
ars, nimeni nu poate să spună cu 
certitudine că toată lumea a dor
mit. Cel mai afectat a fost Do
brin — „dacă de o mie de ori 
in-aș mai afla înlr-o asemenea 
situație ca in acel minut 64 nu 
cred că aș mai greși ținta...* — 
mărturisea el cu mare amărăciune. 

Luni dimineața, dr. Dumitru To- 
mescu a efectuat controlul stării 
de sănătate. Meciul cu Scoția a 
lăsat urme foarte serioase asupra

REZULTATELE ETAPEI A XXV l-a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A IV-A

Victoria Roman — Constructorul 
Botoșani 4—1 (2—0), Minerul Gura
Humorului — Unirea Iași 5—2 (5—0), 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc — 
Nicolina iași 7—0 (4—0), C. S. Bo
toșani — Cristalul Dorohoi 4—0 
(2—0), Sportul muncitoresc Sucea
va — Metalul Rădăuți 2—1 (1—0),
Constructorul Iași — Foresta Mol- 
dovița 6—0 (4—0), Dorna Vatra Dor- 
nei — Avintul Frasin 1—1 (0—1), La
minorul Roman — Danubiana Ro
man 3—4 (2—2).

Pe primele locuri după etapa 
XXVI-a : 1. C.S. BOTOȘANI 
(58—17), 2. Danubiana, Roman 
(39—27), 3. A.S.A. Cimpulung 32 . 
(50—30)... pe ultimele : 15. Sportul
muncitoresc Suceava 21 p (31—44), 
16. Nicotină Iași 10 p (22—74).

: 1.
2.
3.

40
33

a 
P. 
P 
P

SERIA A II-A

Viitorul Vaslui — Letca Bacău 
4—2 (1—0), Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — Constructorul Vaslui 5—0 
(1—0), Rulmentul Birlad — Petrolul 
Moinești 0—0 — s-a jucat la Huși, 
Bradul Roznov — Textila Buhuși 1—1 
(0—0), Cimentul Bicaz — Ilușana 
Huși 4—1 (3—0), Oituz Tg. Ocna — 
CAROM Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 
(0—0). Partizanul Bacău — Tracto
rul Văleni 1—6 (0—2), Constructorul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Minerul Co- 

(echipa Constructorul 
din campionat).

mănești 0—3 
fiind exclusă

locuri : 1. VIITORUL
p (61—20), 2. Petrolul

Pe primele
VASLUI 45
Moinești 41 p (56—14), 3. Lelea Bacău 
33 p (44—29)... pe ultimele : 14. Con
structorul Vaslui 20 p (22—44), 
Partizanul Bacău 13 p (24—64).

1. 
> 2.

15.

SERIA A III-A
I.R.A. Cîmpina — Prahova Ploiești 

2—1 (1—0), Bujorii Tg. Bujor —Poiana 
Cîmpina 1—4 (1—2), Petrolul Telea- 
jen Ploiești — Chimia Buzău 0—1 
(0—0), Dinamo Focșani — U.R.A, 
Tecuci 1—1 (1—0), Victoria Florești— 
Petrolul Berea 3—0 (3—0), Avintul
Mineciu — Luceafărul Focșani 2—1 
(1—1), Carpați Sinaia — Petrolistul 
Boldești 1—0 (0—0), Olimpia Rm. Să
rat — Chimia Brazi 2—1 (1—0).

IS Pe primele locuri : 
PLOIEȘTI 
Cîmpina 36 
Brazi 34 p 
15. Dinamo
16. Bujorii Tg. Bujor 15 p (33—76).

I
I

I
1. PRAHOVA

40 p (66—14), 2. Poiana 
p (65—28), ‘ — •

(55—25)... pe
Focșani 17

3. Chimia 
ultimele 5 

p (43—70),

— I.M.U. Med- 
Cernavodă — 

(0—0), Dunărea 
Babadag 7—2 

— Voința 
Tehnometal 

(1-D, Brăila 
— E- 
Recol-

Cimentul Medgidia 
gidia 0—0, Dunărea 
Rapid Fetești 1—0 
Tulcea ~ ’
(3-2), 
Constanța 0—1 
Galați 
Viitorul Brăila — Comerțul 
1—0 (1—0), Portul Constanța
lectrica Constanța 2—1 (0—1). 
ta Frecăței — Marina Mangalia 0—3 
(echipa Recolta fiind exclusă din 
campionat).

Pe primele locuri : 1. 
MEDGIDIA 42 p (47—15), 
trica Constanța 34 p (49—27), 

34 p (38—25)... pc 
Portul Constanța ‘ 
Știința Constanța 
Comerțul Brăila 
Voința Constanța 
Tehnometal Galați

3. Cetatea Tr.
31 p (42—30)... pe

— Granitul 
știința Constanța

' - (0-0), 
Ancora Galați 1—1 

Brăila

Roșiori 36 p (43—24),
Măgurele
mele : 15. Chimia Gâești 20 p
37), 16. “ .......... .. ..............
(18—53).

Textilistul Pitești 12

SERIA A VII-A
Motru F.O.B.

ultl- 
(29—

P

2-0

SERIA A X-A
C.I.L.
Armătura

Sighetu
Za-
Mi-
9—0
Ca-

Balș
Severin— 

Me- 
Jiu 

Mine-

cora Galați 
timele : 
(44—30), 
(31—34), 
(18—23), 
(35-42), 
(26—42).

11. 
12.
13.
14.
15.

CIMENTUL
2. Elec-

3. An
ul-

P
P
P
P
P

SERIA A V-A

23
23
28
23
21

Slobozia — Dunărea Giur- 
(1—0), Tehnometal Bucu- 

Flacăra roșie București 2-0 
I.O.R. București — Laromet

Voința 
giu 1—0 
rești 
(1—0), -------București 2—0 (1—0), Sirena Bucu
rești — Azotul Slobozia 2—1 (1—1), 
Automatica București — T. M. Bucu
rești 3—1 (0—1), Triumf București — 
IPRECA Călărași 3—1 (1—0), Unirea 
Tricolor București — Electronica 
București 4—0 (3—0), Olimpia Giur
giu — Șoimii TAROM București 1—1 
(1—0).

Meciul IPRECA Călărași — Azo
tul Slobozia, din etapa a XXIV-a, 
a fost omologat cu 3—0 în favoa
rea formației din Călărași._ „ _

Pe primele locuri : 1. “
GIURGIU 38 p (45—13), 
Tricolor București 35 p (49—28), 
Azotul Slobozia 32 p (44—33)... 
ultimele : 15. Voința 
(18—37), 16. Laromet 
(21—49).

DUNĂREA
2. Unirea

3. 
pe

P
P

Slobozia 19
București 17

SERIA A VI-A
Chimia Tr. Măgurele — Vulturii 

Cimpulung Muscel 5—0 (0—0), Texti- 
listul Pitești — Cetatea Tr. Măgu
rele 1—2 (1—0), Vagonul Caracal — 
Cimentul Fieni 5—0 (3—0), Chimia
Găești — Dacia Pitești 1—0 (0—0),
Oțelul Tîrgoviște — ROVA Roșiorii 
de Vede 2—3 (1—1), Lotrul Brezol— 
Unirea Drăgășani 1—2 (1—2), Viito
rul Scornicești — Petrolul Tîrgoviș
te 3—1 (1—1), Recolta Stoicăneștl—
Chimistul Rm. Vîlcea 1—1 (1—0)

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 40 p (S3—18), 2. ROVA

Minerul 
(0—0), MEVA Drobeta Tr. 
Progresul Băilești 2—2 (0—1), 
talurgistul Sadu — Cimentul Tr. 
1—0 (0—0), Dierna Orșova 
rul Lupeni 4—0 (1—0), Minerul Ro- 
vinari — C.I.L. Drobeta Tr. Seve
rin 4—0 (3—0), A. S. Victoria Cra
iova — Progresul Corabia 1—0 (0—0), 
Steagul roșu Plenița — Dunărea Ca
lafat 1—3 (0—2), Progresul Streha-
ia — C.F.R. Craiova 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOTRU 35 p (47—20), 2. MEVA Dro
beta Tr. Severin 34 p (31—23), 3.
Minerul Lupeni 33 p (44—25)... pe 
ultimele : 15. C.I.L. Drobeta Tr. Se
verin 20 p (31—46), 16. Steagul roșu 
Plenița 16 p (25—62).

1.

SERIA A VIII-A
Metalul Oțelu Roșu — Ceramica 

Jimbolia 10—1 (3—0), Unirea Tom
natic — C.F.R. Simeria 3—2 (2—0),
Constructorul Arad — Știința Pe
troșani 2—0 (0—0), Minerul Ora vița— 
Metalul Bocșa 1—0 (1—0), Minerul
Teliuc — Crișana Sebiș 5—0 (3—0),
Electromotor Timișoara — Unirea 
Sînnicolaul Mare 1—2 (1—0), Mine
rul Ghelar — Strungul Arad 2—1 
(2—0), C.F.R. Caransebeș — Progre
sul Timișoara

Pe primele 
TOMNATIC 38

1-1 (1-1). 
locuri :
PIul Oțelu Roșu 37 p (53—17), 

nerul Ghelar 28 p (46-r-29), 4. C.F.R.
Simeria 28 p (42—31), 5. 
torul Arad 28 p (33—30)... 
mele : 15. Metalul Bocșa 21 
41), 16. Crișana Sebiș 14 p

1. UNIREA
(45—19), 2. Mcta- 

““ “ 3. Ml-
Construc- 

pe ulti- 
' p (36- 

(15—67).
SERIA A IX-A

Dacia Orăștie — Cimentul Turda 
6—5 (5—2), Olimpia Oradea — Aurul 
Brad 5—1 (1—0), Minaur Zlatna —
Minerul Bihor 1—0 (0—0), Soda Ocna 
Mureș — Voința Oradea 3—1 (0—1), 
Unirea Alba Iulia — Textila Sebeș 
2—0 (0—0), Dermata Cluj-Napoca — 
Constructorul Alba Iulia 0—2 (0—1), 
Recolta Salonta — Construcții mon
taj Cluj-Napoca 0—0, Arieșul Cîm- 
pia Turzii — C.I.L. Blaj .3—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. DACIA O- 
RAȘTIE 41 p (47—21), 2. Olimpia
Oradea 40 p (56—22), 3. Minerul Bi
hor 30 p (52—32).., pc ultimele : 15. 
Cimentul Turda 19 p (36—47), 16.
Minaur Zlatna 19 p (22—38).

Minerul Băița — 
Marmației 2—1 (1—1), 
lău — Bradul Vișeu 3—1 (0—0), 
nerul Cavnic — Oașul Negrești 
(4—0), Minerul Băiuț — Voința 
rei 5—1 (3—1), Minerul Baia Borșa— 
Bihoreana Marghita 2—1 (2—0), 
pid Jibou — Unirea Tășnad 
(5—0), CUPROM Baia Mare — 
toria Zalău 3—1 (0—0), Someșul 
tu Mare — Minerul Suncuiuș 
(4-1).Pe primele locuri : 
GHET 43 p (61—7), 2. 
nic 34 p (61—26), 3. 
lău 34 p (45—22)... pe ultimele 
Unirea Tășnad 19 p (28—56), 16. 
toria Zalău 17 p (20—46).

1. C.I.L.
Minerul 

Armătura

SERIA A XI-A

Ra
fi—0 
Vic-
Sa-
6—3
SI- 

Cav-
Za- 

: 15. 
Vic-

Bis-Vitrometan Mediaș — Gloria 
trița 1—0 (0—0), Unirea Dej — C.I.L. 
Gherla 1—0 (0—0), Foresta Bistrița— 
Avintul Reghin 2—1 (1—0), Viitorul
Tg. Mureș — Viitorul Gheorghicni 
4—1 (1—0), Metalul Copșa Mică —
Minerul Rodna 3—1 (1—0), Unirea
Cristuru Secuiesc — Lacul Ursu So- 
vata 1—1 (1—0), C.F.R. Sighișoara — 

Miercurea Ciuc 2—0 (0—0), Mi- 
Tirhăveni

A.S. 
nerul Bălan 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1.
BISTRIȚA 39 p (60—11), 
Dej 37 p (45—25), 3. Viitorul Ghear- 
ghieni 32 p (60—38)... pe ultimele : 
15. Minerul Rodna 21 p (32—43), 16. 
Unirea Cristuru Secuiesc 16 p (19—59).

Chimica
GLORIA

2. Unirea

Nitramonia Făgăraș — Chimia O- 
rașul Victoria 2—2 (2—1), Textila
Cisnădie — Măgura Codlea 5—1 
(1—0), Carpați Covasna — Progre
sul odorheiu Secuiesc 1—1 (1—1),

Brașov — Precizia Săcele 
Torpedo Zârnești — 
3-1 (1 " ’
Minerul
Sibiu 
(1-1), 

Carpați

I.C.I.M. 
1—1 (1—1), 
U.P.A. Sibiu 
Gheorghe — 
(0—0), Inter 
Bușteni 4—1 
Secuiesc 
(3-0).

Pe 
NIA 
pedo 
mia 
cizia 
timele 
(34—60). 
(18—62).

(1—1), Unirea Sf.
Baraolt 1—2 

Caraimanul 
Forestierul Tg. 

Brașov 3—1
primele locuri : 1. NITRAMO- 

FAGARAȘ 38 p (68—22), 2. Tor-
Zărnești 30 p (40—25), 3. 

Victoria
Săcele

15.
16.

30 p (38—25), 4.
30 p (34—23)... pe 
Minerul Baraolt 20 
Carpați Covasna 10

Chi- 
Pre- 

ul- 
P 
P

ne-au fost transmise de 
volun-

Rezultatele 
către corespondenții noștri 
tari din localitățile respective.

jucătorilor, unii dintre ei nemai- 
putînd fi recuperați. Este vorba 
de golgeterul campionatului nos
tru, Dudu Georgescu, și de Dobrin* 
amindoi avind entorse, fapt pen
tru care in cursul zilei de ieri, 
înaintea prînzului, au fost trimiși 
acasă, cu piciorul în ghips. Se 
pare că indisponibilitatea celor a- 
mintiți este de mai lungă durată. 
Sătmăreanu II acuză și el o lo
vitură in regiunea lombară, și 
este supus unui tratament adec
vat. De altfel, toți cei care au e- 
voluat duminică pe stadionul „23 
August* sint marcați de diferite 
ciocniri, de urme de crampoane. 
Din acest motiv întregul efectiv 
a început programul de refacere 
cu masaj, saună, numai rezervele — 
Iordănescu, lorgulescu, Kun, »a- 
meș, Marcu și Bdloni — au urmat 
un program special de antrenament. 
Ziua de luni a fost și un prilej 
de analiză lucidă a jocului, con
ducerea tehnică 
faci nd o trecere 
părți bune din 
dar mai ales a 
țele de ansamblu apărute în 
priza secundă.

în această dimineață selecționa- 
bilii vor fi supuși la un intens an
trenament fizic-tehnic-tactic, după- 
amiază urmînd să aibă loc ședința 
de fixare a sarcinilor de joc pen
tru întilnirea cu olimpicii danezi.

a reprezentativei 
în revistă a unor 
meciul cu Scoția, 
subliniat deficien- 

re-

ACTUALITĂȚI
• ASTĂZI, F.C. CONSTANȚA - TWENTE 

ENSCHEDE. Meciul revanșă dintre F.C. 
Constanța și formația olandeză »wante 
Enschede se va disputa azi, de la ora 
18,30, pe stadionul 1 Mai din Constanța. 
In echipa constănțeană vor evolua și 
dinamoviștii bucureșteni Constantinescu, 
Deleanu și Radu Nunweiller.
• TRIALUL DIVIZIEI B. Ieri după-omiazâ 

s-au reunit la București jucătorii din Di
vizia B care vor participa la trialul pen
tru formarea selecționatei acestei cate
gorii. Partida va avea loc miine, pe 
stadionul 23 August, de la ora 15,30, in 
deschidere la meciul internațional Româ
nia — Danemarca.

q BILETELE DE INTRARE pentru par
tida internațională România — Dane
marca, care va avea lac miine, s-au 
pus în vînzare de ieri la casele de bi
lete ale stadioanelor 23 August, Repu
blicii, Giulești, Dinamo și Steaua, pre
cum și la cele ale patinoarului artifi
cial 23 August, la agenția Loto Prono
sport din Pasajul subteran Universității 
și la agenția C.C.A.

• ADMITEREA I secția sportivă 
fotbal din Capitală. Se aduce la cu
noștință că la Liceul ,,Mihai Vitea
zul" din București, secția sportivă - 
FOTBAL s-au pus în concurs pentru 
treapta I de liceu 35 de locuri pen
tru anul școlar 1975—76.

înscrierile se Tac pină la 18 iunie 
iar examenul probelor de aptitudini 
(atletism și fotbal) are loc în peri
oada 20-25 iunie a.c. Se primesc 
înscrieri și din provincie. Informa
ții la telefon 42.57.00.



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

MIRCEA TONE L-A ÎNVINS PE FOSTUL CAMPION
CONTINENTAL, SPANIOLUL J.F. RODRIGUEZ

KATOWICE, 2 (prin telefon).
După două zile de întreceri, șapte 
din cele 11 categorii au ajuns în 
faza sferturilor de finală : seml- 
muscă, muscă, cocoș, pană, se- 
mimijlocie, mijlocie mică și mij
locie. La aceste categorii se poate 
spune că o singură victorie In 
plus asigură o medalie. Primii 
dintre boxerii noștri, care au a- 
juns în acest stadiul au fost Coz- 
ina, Gruiescu și Ciochină. încă 
duminică, după o frumoasă festi
vitate de deschidere care a inclus 
și spectacolul oferit de celebrul 
ansamblu folcloric polonez „Sla- 
nsk“ și fanfara minerilor silezieni 
„Julian", cei trei pugiliști români 
au obținut cu siguranță dreptul 
6ă continue lupta. Ceea ce in 
schimb nu a reușit campionul eu
ropean al „penelor" Ștefan Fors
ter (R.D.G.), victima și surpriza 
primei zile de concurs, învins de 
un boxer necunoscut pe plan In
ternațional, sovieticul Askot Ave- 
tisian din Erevan, un puglisit 
foarte puternic.

Remus Cozma, după cum știți, 
a realizat o victorie ușoară in 
fața debutantului italian Antonio 
Caii. Ceva mai greu ii va fi în 
sferturile de finală in fața tînă- 
rului, dar extrem de talentatului 
Dietmar Geilich (R.D.G.). Constan
tin Gruiescu a avut o partidă ceva 
mai echilibrată cu scoțianul (18 
ani) Johny Lawlless, boxer cura
jos, insistent în atac. Abia în re
priza secundă Gruiescu reușește, 
in cadrul unui clinei, o puternică

directă de dreapta, care-1 trimite 
pe adversar în corzi și-l obligă 
pe arbitru 6ă numere pînă la 8. 
fn ultima repriză românul a evo
luat bine și a primit o decizie ab
solut meritată. în sferturi el va 
primi replica unui alt britanic, 
deosebit de dîrz, George Sutton 
(Țara Galilor), care l-a învins pe 
rutinatul Gertenbach (R.D.G.). în 
sfîrșit, Gheorghe Ciochină, s-a dis
tins învingind net un adversar a- 
gresiv, Werner Schafer (R.F.G.), 
pe care l-a uzat cu lovituri de în- 
tîmpinare. In rundul secund Cio
chină și-a expediat adversarul la 
podea și a încheiat ultima repriză 
cu o superioritate evidentă, rea- 
lizînd un succes clar. In sferturi 
Ciochină va boxa cu iugoslavul 
Bratislav Ristici, care a avut o 
epuizantă întîlnire cu bulgarul Pe- 
șev, în care s-au schimbat lovi
turi grele.

Singurul boxer român care a 
evoluat în gala de după-amiază a 
fost Mircea Tone. în primul său

ft?°ci pe ringul „europenelor", re
prezentantul tării noastre la cate
goria cocoș a rost activ și, potri
vit obiceiului său, in ofensivă per
manentă, urmărindu-1 în ring pe 
fostul campion al Europei la cate
goria muscă (ediția 1971), spanio
lul J. F. Rodriquez, pe care-1 de
pășește în primele trei minute de 
luptă. In cursul reprizei secunde, 
potențialul lui Tone pare să fie in 
scădere, el cedînd inițiativa ad
versarului său. Abia ultima repri
ză arată diferența adevărată din
tre cei doi oponent!, spaniolul 
obosit, refuzînd aproape lupta și 
fugind în jurul ringului. Tone îl 
urmărește continuu și punctează 
mult, In ciuda unor contre pe care 
le recepționează, clasa adversaru
lui fiind recunoscută. Victorie 
clară a boxerului român, acordată 
în unanimitate (5—0).

La închiderea ediției : V. Zil- 
berman b.p. 1. Cooney (Scoția).

Victor BĂNCIULESCU

CANOIȘTI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
ÎN CONCURSUL DE JUNIORI DE LA SOFIA

Stadionul de fotbal „Azteca" din Ciudad de Mexico, unde au avut Ioc 
finalele turneului olimpic din i'J68 și campionatului mondial din 197U.

COORDONATE SPORTIVE 
MEXICANE

TURNEUL INTERNATIONAL 
FEMININ DE ȘAH 

DE LA TIMISOARA
9

După o zi de odihnă, turneul 
internațional feminin de șah de la 
Timișoara a continuat cu desfășu
rarea partidelor rundei a 7-a. 
Campioana mondială. Nona Ga- 
prindașvili, cu negrele, a preluat 
inițiativa în întilnirea cu Suzana 
Makai și a întrerupt într-o poziție 
pe care probabil o va cîștiga.

O serioasă candidată la locul 
doi se anunță a fi tînăra jucătoare 
din R. D. Germană, Brigitte Hoff
mann, care a cîștigat la Marghita 
Fofanova. O victorie prețioasă a 
obținut Borislava Borisova — în
vingătoare în partida cu Ursula 
Wasnetsky. Gertrude Baumstark 
n-a putut trece de apărarea exactă 
a Rodicăi Rcicher ; rezultatul : re
miză. în derbyul junioarelor tîmi- 
șorence. Dana Nuțu a întrecut-o pe 
I.igia Jicman. Margareta Mureșan, 
In revenire de formă, a cîștigat la 
campioana țării, Margareta Teo- 
dorescu. Poloneza Irene Kasprzyk 
a pierdut a șaptea partidă conse
cutiv. liind Învinsă de Tatiana Vu- 
janovici.

CLASAMENT : Gaprindașvili 6 
(1),Borisova 5, Baumstark și Hoff
mann 4»/,, Makai 4 (1), Vujanovici 
4 etc.

Astăzi se joacă ruda a opta.

La Sofia s-a desfășurat sîmbă- 
tă și duminică un concurs inter
național de caiac-canoe, la care 
.au participat cei mai buni juniori 
din Bulgaria, România șl Iugosla
via. Sportivii români s-au clasat 
pe primul loc în două probe. La 
canoe simplu 1000 m a cîștigat 
Petre Capusta în 4:34, iar la canoe 
dublu 1000 m a terminat învingă
tor echipajul alcătuit din Petre 
Capusta și Ion Tilu cu timpul de 
4:00,0. Alte rezultate: K1 — 1000

m: Kirov (Bulgaria) 4:01,2, Kl — 
1 000 m : Bulgaria 3:22,5.

★
La sfîrșitul acestei săptămini, la 

Vichy (Franța), se va desfășura un 
important concurs de caiac-canoe, 
la care și-au anunțat prezența nu
meroși sportivi de valoare. Româ
nia va fi reprezentată la această 
regată de Ivan Patzaichin, Gheor
ghe Danielov, Gheorghe Simionov, 
Atanase Seiotnie, Serghei Larion, 
Policarp Malihin, Castel Coșniță 
și Cuprian Macarencu.

La Moscova și Mannheim

NOI PERFORMANȚE Alt CANOTORILOR NOȘTRI
Cea de a doua zi a regatelor 

internaționale de canotaj care se 
desfășoară la Moscova și Man
nheim a adus cîtorva dintre schi- 
fiștii români satisfacția obținerii 
unor rezultate bune într-o com
panie de elită. Cel mai bun re
zultat este acela al echipajului 
feminin de 8+1 care, la Moscova, 
a reușit să ocupe locul II. între- 
cînd ambarcațiunea vicecampioană 
a lumii (U.R.S.S.), fiind depășit 
numai de campioanele mondiale, 
schifistele din R. D. Germană. Or
dinea primelor trei locuri a fost 
următoarea : 1. R. D. Germană 
3:05,8; 2. ROMANIA 3:08,4; 3. 
U.R.S.S. 3:09,8.

O evoluție bună a avut, de a- 
ceastă dată, și echipajul feminin 
de 4+1 rame (Marlena Predescu, 
Maria Kabat, Elena Avram, An
gelica Chertic + Elena Giurcă), 
Clasament : 1. R. D. Germană
3:25,6; 2. Bulgaria 3:28,8; 3. RO
MANIA 3:33,2; 4. U.R.S.S. 3:31,0...

mele poziții revenind, în ordine, 
reprezentanților R. F. Germania 
(6:12,4) și Olandei (6:12,7). Tot 
locul III a fost cucerit și de echi
pajul nostru de 4 rame f. c. (Za- 
goni, Fr. Papp, Agh, Nistoroiu), 
cu timpul de 5:28,1. Primele două 
locuri au revenit R. D. Germane 
(5:16,9) și Franței (5:23,1).

Mexicul, țara dintre două ocea
ne, are tradiții sportive — s-ar 
putea spune — milenare. Intr-a
devăr, pe basoreliefurile străve
chilor monumente aztece se pot 
vedea și azi, roase de vreme, si
luetele unor luptători în arenă, 
arcași întreeîndu-se, sau chiar ju
cători cu mingea. Dotată cu con
diții naturale excelente pentru 
practicarea cxercițiilor fizice, a- 
ceastă țară a continuat de-a lun
gul anilor cultivarea unor aseme
nea prețioase tradiții, amplificin- 
du-le neîncetat.

Azi, sportul mexican se înscrie 
pe coordonatele unor certe afir
mări. Ne gîndim, în primul rînd, 
la succesele unor pugiliști de ta
lie mondială, ca Ramon Valdes, 
Ruben Olivares sau Jose Napoles, 
deținători ai centurii cu diamante. 
O întreagă pleiadă de înotători 
renumiți, avînd în frunte pe Fe
lipe Munoz, cgmpion olimpic la 
200 m bras, sau Guillermo Garcia, 
fost deținător al recordului mon
dial pe 1500 m. De asemenea, echi
pa de polo a Mexicului, una din 
revelațiile campionatelor mondiale 
de la Belgrad ’73 (unde, în con
fruntarea cu poloiștii români, obr 
ținea un rezultat de egalitate : 
3—3). Baschetbaliștii mexicani au 
fost de mai multe ori finaliști ai 
Jocurilor Panamericane, remareîn- 
du-se și în întrecerile olimpice sau 
cele mondiale. In sfîrșit, tinărul 
tenisman de 21 de ani Raul Rami
rez, un autentic campion al ra
chetei, este pe cale de a egala 
performanțele ilustrului său pre
decesor Rafael Osuna.

xz

DUDU GEORGESCU CONTINUĂ SĂ CONDUCĂ
GHETEI DE AUR“

„TROFEUL ADRIATIC!!1 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

In localitatea iugoslavă Pola 
s-au desfășurat întrecerile tradi
ționalului concurs internațional de 
lupte greco-romane dotat cu „Tro
feul Adriaticii", la care a partici
pat și o selecționată română alcă
tuită in majoritate din sportivi ai 
clubului Steaua.

Competiția a fost cîștigată de e- 
chipa Iugoslaviei — cu 18 puncte, 
urmată de U.R.S.S. — 12 p., selec
ționata română — 9 p., Grecia — 
4 p.. Bulgaria — 3 p.. Austria și 
Elveția — Op.

In fine, ambarcațiunea feminina 
4 + 1 vîsle a sosit pe locul IV.

Nesatisfăcătoare a fost evoluția 
echipajelor de 2 f. e. (atît Corne
lia Neacșu — Marinela Ghiță, cit 
și Ilie Oanță — Dumitru Grume- 
zescu ocupînd locurile VI in fi
nale), 2+1 (Tudor, Ceapura + Lo- 
vrenschi) și 2 vîsle (Valeria Gon- 
cearenco — Paulina Sacalov), ul
timele două nereușind calificarea 
in finale.

La „Regala Mannheim" — com
petiție la care s-au aliniat la e- 
diția din acest an schifiști din 12 
țări, printre care R. D. Germană, 
România, R. F. Germania, Anglia, 
Olanda, Elveția și Franța, canoto
rii români și-au trecut la activ 
încă două locuri pe podiumul de 
premiere. Ei au ocupat locul III 
în proba de 2 f. c. (Nicolae Simi- 
on — Ernest Gall), în 6:15,7, pri-

In clasamentul „Ghetei tie aur" nu 
s-au produs — în ultimele zile — 
modificări. Principalul adversar al 
lui Dudu Georgescu, Onnis (Mona
co) a mai jucat un meci de cam
pionat (vineri) fără să marcheze. 
El mai are un singur meci (în de
plasare, la Nîmes), azi cînd se va 
cunoaște situația sa generală în în
trecerea golgeterilor europeni. Iată 
ordinea fruntașilor — în același

»>
timp probabililor cîștigători de 
trofee (aur — argint — bronz) ; 1. 
DUDU GEORGESCU (Dinamo) 31 
goluri, încă 4 jocuri de campionat. 
2—4. Onnis (Monaco), încă un joc 
de campionat azi ; Yazalde (Spor
ting Lisabona), a terminat cam
pionatul-; Geels (Ajax Amster
dam), a terminat campionatul, toți 
cu cite 30 goluri.

CAAAPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

AGENDA SĂPTÂMÎNII

y %£a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w\\^

1^
1- 8 BOX C. E. îa Katowice.

Ungaria •• U.R.S.S. (amical), fa Budapesta.
ț

3 FOTBALig 4 Suedia — Iugoslavia (C. E. ar. 3) ; Islanda — £g R.D.G. (C. E. gr. 7). &lg 4-15 TENIS Campionatele Internaționale ale Franței la Rolandțg Garros (Paris).
îg 4- 8 VOLEI Turneu internațional (m), fa Sofia.‘g 5- 7 ATLETISM Campionate mondiale școlare la Poitiers (Franța).

6— 7 Meci triunghiular Finlanda - R.F.G. - Polonia £
(m.f.), fa Helsinki.

6— 8 CĂLĂRIE C.H.I.O., fa Varșovia.
7 FOTBAL Austria - Cehoslovacia (amical), la Viena ; Bul

1 garia - Ungaria (preliminarii olimpice), la Sofia.
7- 8 ATLETISM Meci triunghiular la decatlon Franța - Italia — &

România, la Paris.Ig CAIAC- Concursuri internaționale, fa Vichy și Miincher». %Ig CANOE
8 FOTBAL Cipru - Portugalia (C.E. gr. 1) ; Norvegia - Iugo %

slavia (C.E. gr. 3) ; U.R.S.S. - Italia (amical).g AUTO Marele Premiu al Suediei (formula 1), la An- ț.
derstorp.

g 8-15 BASCHET C*E, (turneu final). Io Solgrad.

UNGARIA : Campionatul s-a în
cheiat cu victoria formației Ujpesti 
Dozsa, care cucerește pentru a 16-a 
oară titlul. Ujpesti Dozsa a totalizat 
45 p, fiind urmată de Honved — 
42 p și Ferencvâros — 33 p. In ul
tima etapă : Ujpesti Dozsa — Hon- 
vâd 1—1; Ferencvâros — Vasas 3—3; 
Tatabânya — " " “
— Hâladăs . _____
M.T.K. 2—0; Diosgyor — Răba Eto 
Gydr 0—0; Salgotarjăn 
3—1.

FRANȚA (etapa a 37-a): Bastia — 
Sochaux 4—2; Troyes — Monaco 
5—0; Angers — Metz 2—2; Rennes
— Reims 2—2; Lyon — Lille 5—1; 
Lens — St. Etienne 3—1; Nîmes — 
Bordeaux 1—0; Nisa — Nantes 2—2: 
St. Germatn Paris — Strasbourg 
1—1; Marsilia — Red Star 3—2. Cla
sament : 1. St. Etienne — 55 p (vir
tuală campioană), 2. Marsilia — 49 
p. 3. Lyon — 46 p.

AUSTRIA (etapa a 34-a) : Admira 
Wacker — Rapid Viena 1—1; Voest 
Linz — Elsenstadt 1—0; Austria vie
na — ASK Linz 2—3; Austria Kla
genfurt — Sturm Graz 1—1; Austria 
Salzburg — Wacker Innsbruck 0—2. 
Clasament: 1. Wacker Innsbruck — 
48 p (virtuală campioană); 2. Voest 
Linz — 39 p; 3. Rapid Viena — 38 p.

BULGARIA (etapa a 28-a) : Ț.S.K.A. 
Sofia — Etîr Tîrnovo 3—2; Levski 
Spartak — Sliven 3—0; Dunav Ruse
— Akademlk Sofia 1—0; Trakia 
Plovdiv — Slavia Sofia 2—1; Botev 
Vrața — Lokomotiv Plovdiv 3—0. 
Clasament : 1. Ț.S.K.A. Sofia — 37 
p; 2. Levski Spartak 35 p; 3. Slavia
— 33 p.

GRECIA (etapa a 33-a): Panathl- 
nalkos — Panahaikl 4—1; Panlonios
— PAOK 2—2; Olymplakos Pireu — 
Larissa 1—0; Yannina — AEK 0—0;

PECS 2—1; Bekescsaba 
0—0; Zalaegerszeg —

Csepel

Kastoria — Ethnikos 0—0; Serral — 
Atromitos 4—0. Clasament : 1. Olym- 
piakos Pireu — 56 p (virtuală cam
pioană); 2. AEK — 53 p; 3. PAOK 
44 p.

ELVEȚIA (etapa a 24-a): Win
terthur — Lacerna 1—2; F.C. Basel
— St. Gall 8—2; Young Boys Berna
— Grasshoppers Zurich 2—0; Lau
sanne — Servette Geneva 1—0; Lu
gano — Sion 1—0; Neuchatel — F.C. 
Zurich 4—1. Clasament : 1. F. C. 
Zurich — 35 p (virtuală campioană); 
2. Young Boys — 30 p; 3. F.C. Basel
— 29 p.

La a 21-a ediție a ajuns Turul 
ciclist al Mexicului, cea mai im
portantă competiție rutieră de 
dincolo de Ocean. Numeroși ci
cliști europeni și-au cîștigat laurii 
consacrării pe șoselele mexicane, 
dar clasicul circuit este și un 
punct de atracție pentru așii pe
dalei din cele două Americi, aci 
făcîndu-se remarcați rutieri brazi
lieni, argentinieni sau cubanezi.' 
Ultima ediție a cursei a măsurat 
2091 km., impărțiți in 16 etape, 
intre Pachuca și Puebla Mexico.

Sportul mexican și-a verificat 
cu succes și capacitatea organizato
rică, pe distanța ultimului deceniu,’ 
fiind gazda unor competiții de cea 
mai mare anvergură. Atenția in- ' 
tregii lumi sportive a fost atrasă, 1 
în 1968, de organizarea celei de a . 
19-a ediții a Jocurilor Olimpice la ' 
Ciudad de Mexico, intr-un cadru 
grandios și pitoresc, totodată. Baze-» 
sportive excelent utilate au stat la 
dispoziția competitorilor olimpicf, 
iar spectatorilor le-au fost prile
juite amintiri de neuitat. Pentru 
sportivii români. Olimpiada mexi
cană a fost prilej de frumoase a- 
firmări, ei Intorcîndu-se în patrie 
cu 15 medalii, dintre care 4 de aur.

Poeții au cintat frumusețea sta
dionului „Azteca" (106 000 locuri) 
din Ciudad de Mexico, acolo unde 
a avut loc finala campionatului 
mondial de fotbal din 1970. A fost 
una din marile competiții Înscrise 
In istoria sportului cu balonul ro
tund, urmărită și aceasta cu deo
sebit interes pretutindeni în lume.

RAUL RAMIREZ
ÎNVINGĂTOR LA ROMA

ROMA, 2. — Tenismanul mexi
can Raul Ramirez a obținut pri- . 
ma sa mare victorie din carieră, , 
cucerind titlul de campion inter-,„j 
national al Italici, în finala pro-' 
bei de simplu disputată Juni du- ’ 
pă-amiază pe terenul central de 
la „Foro Italico". Intr-o partidă de 
trei seturi — dar care a durat 
aproape 3 ore de joc — Râul Ra-, 
mirez l-a învins pe sponiolul Ma
nuel Orantes cu 7—6, 7—5, 7—5.' 
„Ramirez a acționai cu acuratețo 
de computer, stăpînindu-și per
fect nervii în momentele decisive 
ale meciului" — transmite cores
pondentul agenției „Reuter".

In semifinalele probei de dublu 
bărbați, cuplul Ilie Năstasc, Jimmy 
Connors a învins cu 6—3, 7—6 pe
rechea Orantes, Gisbert. în finală 
Năslase și Connors vor întilni 
cuplul Ramirez, Gottfried.

Ultimele întîlniri ale turneului 
(aminate din cauza ploii) urmează 
să se încheie marți.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
; Angeles, 
un nou re
de arunca- 
La Wichita 
fost crono- 
Alte rezul-

ATLETISM a La Los 
Kathy Schmidt a stabilit i 
cord al S.U.A. In proba i 
rea suliței, cu 63,78 m a 
(Kansas), Jim Bolding a i 
metrat pe 440 y cu 48,9. 
tate : 100 y — Taylor 9,52; lungime 
— Seay 8,04 m; lungime (f) — An
drea Bruce 6,42 m.

BASCHET a La Alma Ata, repre
zentativa feminină a S.U.A. a evo
luat în compania selecționatei R.S.S. 
Kazahstan. Baschetbalistele sovietice 
au repurtat victoria cu 66—53.

BOX • Mexicanul Rodolfo Marti
nez și-a păstrat titlul de campion 
mondial Ia cat. cocoș (versiunea 
WBC), fnvingîndu-1 la Bogota, prin 
k.o. tehnic pe columbianul Nestor 
Jimenez.

CICLISM a Cea de-a 41-a ediție a 
«Marelui premiu al ziarului l’Hu- 
manltă" s-a încheiat cu victoria ru
tierului francez J. P. Boulard, ur
mat de cehoslovacul Milan Sel la 
15 sec. șl bulgarul Martinov la 18

sec. • După cursa Bordeaux — Pa
ris, in clasamentul .Trofeului Super 
Prestige — Pernod" continuă să
conducă detașat Eddy Merckx ca,
280 p. II urmează compatrioții săi; 
Roger de .Vlaemlnck — 111 p, Fred-* 
dy Maertens — 81 p șl " *’
Francesco Moser — 75 p. a DupS$ 
15 etape, în Turul Italiei continuări 
să conducă tinărul rutier italian Fa
usto Bertogllo, urmat de spaniolul 
Francisco Galdos la 2 mln șl de rep
lice Gimondi la 3 min.

ȘAH a Turneul feminin de la 
Plotrkow TrySunalskl (Polonia) a 
continuat cu runda a 6-a, in care 
maestra româncă Margareta Pere— 
voznlc a învins-o pe Irene Winter 
(R.D.G.). Lidera clasamentului con
tinuă să fie Lidia Mulenko (U.R.S.S.R 
cu S‘/i p, urmată de Anna Erenskal 
(Polonia) 4*/a (1) p. Margareta Pe- 
revoznic (România) 4% p. • După! 
trei runde, în turneul de la Buda
pesta, conduce Honfi (Unearial® cu 
2‘/l P.

italianul
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