
VIZITA PREȘEDINTELUI1 
NICOLAE CEAUSESCU I

I
In brazilia

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UN1T1-VA)

Președintele Republicii 
România, tovarășul 
Ceausescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu au

ZIAR Al CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT
Socialiste 

Nieolae 
tovarășa 

plecat, în 
cursul nopții de marți, într-o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Federativă a Braziliei, la in
vitația președintelui Ernesto Gei
sel, și în Statele Unite Mexicane, 
la invitația președintelui Luis 
Echeverria Alvarez și a doamnei 
Maria Esther Zuno de Echeverria. 

Șeful statului român este însoțit 
de Gheorghe Oprea, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, Dumitru Po
pescu. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, George 
Macovescu, ministrul afaceri
lor externe. Nieolae Ioncscu, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, 
Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Republicii.

In drum spre Brazilia, avionul 
prezidențial a făcut în zorii zilei 
de miercuri o escală la Dakar, 
capitala Senegalului.

Pe aeroport, președintele Nieolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați de 
președintele Republicii Senegal, 
Leopold Sedar Senghor, de primul 
ministru Abdou Diouf, împreună 
cu soția, doamna Elisabeth Diouf, 
de ministrul de externe, Assane 
Seek, de alti membri ai guver
nului.

Oaspeții români au fost invitați 
în salonul oficial al aeroportului. 
O gardă militară, in uniforma tra
dițională a cavaleriei 
a prezentat onorul.

In salonul oficial a 
convorbire între 
Nieolae Ceaușescu și 
Leopold Sedar Senghor.

Cu acest prilej, cei doi șefi de 
stat au avut un schimb de păreri 
în probleme de interes comun.

în timpul întrevederii dintre cei 
doi șefi de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întreținut cu doam
na Elisabeth Diouf, soția primului 
ministru al Senegalului.

Oaspeții români au fost conduși 
apoi ia scara avionului de pre
ședintele Leopold Sedar Senghor 
și de celelalte personalități senc- 
galeze. Președintele Nieolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
rămas bun 
negalului.

La ora 
nava prezidențială a decolat, 
dreptindu-se spre Brasilia.

★
Ora 10,30 (15 30 — ora Bueu- 

rcștiului). Aeronava prezidențială 
aterizează pe aeroportul militar 
din Brasilia 
remonialului 
solemnitățile de primire a șefilor 
de stat. Aici se află, în așteptarea 
oaspeților români, președintele Re-

senegalcze,

avut loc o 
președintele 
președintele

și tovarășa Elena 
își iau un călduros 
de la președintele Se-

6.45 (ora locală) aero-
in-

aeroportul 
unde, potrivit ce- 

țării-gazdă, au loc

publicii 
Ernesto 
doamna 
Pereira 
tele Republicii, Magalhaes 
președintele Senatului, Celio Bor
ja, președintele Camerei Deputați- 
lor, Djaci Alves Falcao, președin
tele Tribunalului Federal Suprem, 
Azeredo da Silveira, ministrul 
relațiilor externe, alți membri ai 
guvernului federal brazilian cu 
soțiile, înalte oficialități civile și 
militare.

Președintele Nieolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
intimpinați, cu deosebită cordiali
tate, de președintele Ernesto Gei
sel și de doamna Lucy Geisel. 
Inaltii oaspeți și distinsele gazde 
își string miinile cu căldură-

Președintele Ernesto Geisel pre
zintă șefului statului român per
soanele oficiale braziliene venite 
în intimpinare.

La rîndul său, președintele 
Nieolae Ceaușescu prezintă persoa
nele oficiale române care îl înso
țesc in această vizită.

Comandantul gărzii aliniate pc 
aeroport prezintă onorul președin
telui Nieolae Ceaușescu. Sînt in
tonate imnurile de stat ale Româ
niei și Braziliei, în timp ce, în 
semn de salut, sînt trase 21 de 
salve de artilerie. Președintele 
Nieolae Ceaușescu trece in revis
tă garda de onoare, formată din 
detașamente de ostași ai trupelor 
de uscat, marinei și aviației bra
ziliene, in ținută de gală.

Oaspeții români sînt invitați 
apoi in salonul oficial al aeropor
tului. unde se întrețin cordial cu 
distinsele gazde.

Președintele Nieolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Ernesto Geisel și doam
na Lucy Geisel iau loc în mașini. 
Coloana oficială, escortată de o 
gardă de motocicliști, se înscrie 
pc autostrada care leagă aeropor
tul de noua capitală — orașul 
Brasilia.

Coloana oficială sosește la hote
lul Nacional. Președintele Ernesto 
Geisel și doamna Lucy Geisel iși 
iau rămas bun de Ia președintele 
Nieolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu. urmînd a se re- 
intilni în cadrul altor manifestări, 
înscrise în programul primei zile 
a vizitei.

Ceremonia sosirii, desfășurată 
într-o atmosferă sărbătorească, 
plină de strălucire, atenția deose
bită acordată de președintele țării- 
gazdă, de înaltele autorități bra
ziliene civile 
rezonanță a 
ziarelor și in 
de radio și 
marele interes pe care Brazilia îl 
manifestă față de această vizită, 
înalta prețuire, stimă și consi
derația față de președintele Nieolae 
Ceaușescu, față de poporul român.

Federative a Braziliei, 
Geisel, împreună cu sofia, 
Lucy Geisel, Adalberto 
dos Santos, viceprcședin- 
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în minutul 82, Dinu reia cu capul balonul centrat de Marcu, fixind scorul partidei la 4—0.
Foto : Dragoș NEAGU

ÎN MECI-TUR ELIMINATORIU PENTRU GRUPA PRELIMINARĂ A J. 0

i
ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI

iA ÎNVINS DANEMARCA: 4-0 (1-0)
I ® Autorii celor 4 goluri Kun, C. Sandu, Dumitru, Dinu • Returul

va avea loc la 18 iunie la Copenhaga

și militare, puternica 
vizitei in paginile 
emisiunile posturilor 
televiziune reflectă

La trei zile distanță, după me
ciul cu Scoția, eram curioși să ur
mărim evoluția „tricolorilor" — 
la debutul lor într-o altă între
cere, aceea a preliminariilor la 
Jocurile Olimpice de la Montreal 
—, să-i vedem reabilitîndu-se 
cit de cit în fața unui adversar 
mai slab cotat în arena interna
țională, dar care, la precedenta

a Olimpiadei, ne eliminase

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

R. COZMA, C. GRUIESCU Șl V. ZIL BERMAN

ediție 
prin două victorii.

Țintind calificarea în 
mător, pr intr-o victorie 
propriul teren, echipa noastră a 
declanșat ofensiva la puțin timp 
de la primul fluier de arbitru. A 
făcut-o însă, nu o dată, precipitat, 
punind — în mod greșit — prea 
mare preț (mai ales în prima re
priză) pe acțiunile individuale în 
detrimentul jocului colectiv, de 
ECHIPA, joc care, în condițiile 
apărării supraaglomerate a oaspe
ților, nu și-a găsit sorți de iz- 
bindă.

A rezultat, astfel, pe parcursul

turul ur- 
lejeră pe

primei jumătăți a meciului, 
tă superioritate teritorială a olim
picilor noștri (exprimată și 
raportul șuturilor la poartă: li—0, 
și al loviturilor de colț : 5—0), sa
tisfacție însă pur platonică, ne- 
fiind dublată de succese și pc pla
nul concretizării densei dominări, 
în primele 45 de minute, tribunele 
trăiseră o singură dată bucuria 
golului, atunci, in minutul 15, cind 
Kun scuturase, printr-un șut sec,

o ne-

prîn

Gheorqhe NICOLAESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ȘI-AU ASIGURAT MEDALIILE DE BRONZ
O Alți 5 sportivi români intră in luptă astăzi

KATOWICE, 4 (prin telefon). 
In condițiile in care trei campioni 
europeni (Cosentino, Forster, Be- 
neș) au fost eliminați încă din pri
mul tur — ceea ce vorbește des - 
pre valoarea competiției — se poa
te considera că performanța echi
pei României de a promova 10 din 
cei 11 membri ai săi în etapa sfer-

de miercuri, că 22 din cele 23 de 
țări prezente la C. E. vor avea 
reprezentanți în această fază dar 
că mai puține sînt cele care au 
realizat o proporție mulțumitoare 
de reușită și că acestea sînt, în 
primul rînd : U.R.S.S- — 11 bo
xeri, România — 10, Polonia — 9, 
Bulgaria, Ungaria, Iugoslavia, 
R.D.G., Cehoslovacia — 6, Spania 
— 5 etc. (Belgia e singura țară 
care nu mai are nici un boxer în 
întrecere).

Fostul campion european la 
„muscă", spaniolul Rodriguez, tre
cut la „cocoș", a suportat cu greu
tate atacul permanent al lui Mir
cea Tone și, cu toată tehnicitatea 
sa, a cedat la puncte (0—5) în fața 
perseverenței ofensive a românu
lui. Tone îl va întîlni joi pe sco • 
țianul Bambrik (medalie de bronz 
în 1973 la „semimuscă").

Ca și la Belgrad in 1973, Simion 
Cuțov l-a întîlnit în primul meci 
pe irlandezul Nash, pe care l-a 
sufocat cu atacurile sale insistente. 
Adversarul a apelat la obstrucții 
repetate, împingînd și lovind cu

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

ASTĂZI, LA TUNARI

CONFERINȚĂ DE PRESĂ ÎNAINTEA C.E. DE TIR

REMUS COZMA

turilor de finală este extrem de 
meritorie. Ziarul „Sport" din Ka
towice subliniază, în numărul său

Luni se va da startul în cea de 
a VIII-a ediție a „Marelui Premiu 
Carpați" la skeet (talere aruncate 
din turn) și trap (talere lansate 
din șanț). Pentru această impor
tantă competiție care va fi găz
duită de poligonul Tunari și-au 
trimis pînă acum înscrierile fede
rațiile de specialitate din U.R.S.S., 
Cuba, Spania, Ungaria, Italia, 
Cehoslovacia. Alături de sportivii 
de peste hotare vor concura, bine
înțeles, și reprezentanții Româ
niei. După cele patru zile de în
treceri, în zilele de 14—15 și 17—18 
se va disputa aici Balcaniada (edi
ția a VIII-a) la aceleași probe.

Dar iubitorii tirului vor avea 
de urmărit în continuare un pro
gram complet și la celelalte arme, 
pentru că între 19 și 22 iunie sînt 
programate campionatele europe
ne (ediția a Vil-a) la probele cu 
glonț (armă liberă calibru redus, 
armă standard și pistol calibru 
mare) și tot atunci (20—22) și 
campionatele internaționale ale 
României (ediția a XVIII-a). în a- 
cest scop, Comitetul de organizare 
a campionatelor continentale și 
F. R. Tir au fixat pentru azi, Ia 
ora 13, Ia poligonul Tunari, o con
ferință de presă. Apoi, se va des
fășura un concurs de pistol cu aer 
comprimat deschis ziariștilor.

MARIA ALEXANDRU DISTINSĂ 
CU MEDALIA DE AUR A FEDERAȚIEI 
DE TENIS DE MASĂ DIN JAPONIA

Succesul strălucit obținut de 
Maria Alexandru la ultima ediție 
a campionatelor mondiale de tenis 
de masă de la Calcutta (India, fe
bruarie anul acesta), cind a cuce
rit titlul suprem la dublu femei, 
alături de Shoko Takahashi (Ja
ponia), s-a bucurat de elogii una
nime. Presa niponă — de exem
plu — a acordat spații largi a- 
cestei victorii comune și prieteniei 
dintre sportivii celor două țări. 
După cum se știe, și la ediția pre
cedentă din 1973, la C.M. de la Sa
rajevo (Iugoslavia), jucătoarea ro
mâncă cîștigase același titlu tot 
în compania unei partenere ja
poneze, Miho Hamada.

In acest context, zilele trecute, 
maeslrei emerite a sportului Marja 
Alexandru i s-a acordat medalia 
de aur a Federației de tenis dc 
masă din Japonia ca simbol al 
succesului și cooperării jucătoarei 
noastre cu sportivii japonezi la 
Sarajevo și Calcutta.

Fără îndoială, gestul oficialită
ților sportive japoneze este de
osebit de onorant pentru jucătoa
rea noastră, ca și pentru mișcarea 
sportivă românească, el subliniind 
încă o dată performanța Măriei 
Alexandru, repurtată împreunfi cu 
remarcabila ei coechipieră, Shoko 
Takahashi. Gestul este cu atît mai 
semnificativ cu cit. este pentru pri
ma oară în istoria forului de spe

cialitate nipon cînd o asemenea 
distincție se decerne unui sportiv 
străin.

Medalia de aur primită de Ma
ria Alexandru îndeamnă la noi 
eforturi pentru cucerirea și altor 
performanțe ca și pentru stringe- 
rea continuă a legăturilor de prie
tenie dintre sportivii celor două 
țări.



ACT FINAL
ÎN SPARTACH1ADA DE VARĂ 

A LICEELOR MILITARE

'A

între 29 mai și 1 iunie s-a des
fășurat, la Breaza, ultimul act al 
ediției din acest an a Spartachia- 
dei militare de vară, eveniment 
remarcabil in mișcarea sportivă 
din armata noastră. De data a- 
ceasta, s-au prezentat la startul 
întrecerii elevii liceelor militare 
și cei ai școlii militare de mu
zică, alcătuind următoarele patru 
loturi concurente : Argeșul, Cri
șul, Mureșul și Șiretul.

Competiția, cu larg caracter 
participativ, a reunit in finală 
concurenți bine pregătiți (au fost 
stabilite 3 noi recorduri ale Spar- 
tachiadei). selecționați in cele două 
faze premergătoare — pe subuni
tăți și pe școală, tntrecerile s-au 
constituit intr-o reușita propagan
dă a sportului de masă, într-un 
veritabil moment instructiv-educa; 
tiv. Cei mai tineri ostași ai țării 
au demonstrat deosebite calități 
fizice și morale — calități indis
pensabile unui bun luptător — ro
dul preocupării permanente pe 
care conducerea instituțiilor mili
tare de invățămînt. organele și or
ganizațiile de partid și ale U.T.C. 
din școli o acordă dezvoltării ca
pacității fizice a viitoarelor cadre 
militare, formării unor luptători 
viguroși, dirzi, cu înalte calități 
moral-volitive-

Finala s-a desfășurat pe terenu
rile bazei sportive a Liceului mi 
litar „Dimitrie Cantemir". exce
lent amenajată (de altfel. Liceul 
militar din Breaza a obținut de 
două ori consecutiv cupa „Apăra
rea patriei", acordată pentru cea 
mai bună activitate și bază spor
tivă) șl a beneficiat dc prestația 
unor arbitri bine cotați ca " 
bert. . _‘

La capătul a trei zile de între
ceri viu disputate. în deplină spor
tivitate, au fost desemnați cam
pionii și s-au stabilit clasamen
tele finale.

Rezultate mal bune s-au ob
ținut la atletism : ștafeta 4x100 m 
(46,6 sec. — lotul Crișul), 200 m 
(23,7 — elev caporal Titel Dabi- 
ja, care a cîștigat și proba de

Intre

Fol-
Tacorian. Ranghel ș.a.

r

lotul 
In lungime

Duminică, în campionatul de rugby

DINAMO - FARUL,
ULTIMELE CONCURSUR
SI INTERNATIONALE» »

HM) m cu timpul de 11,5 — 
Mureș) 
(6,21 m. 
noiu —

Proba . _ .
a revenit elevului fruntaș loan 
Văideanu (lotul Crișul), iar cea 
de săritură în înălțime — elevului 
Lucian Ciocan, din același lot. Pe 
echipe, la atletism, ordinea este 
următoarea : 1. Crișul, 2. Mure
șul, 3. Șiretul.

De asemenea, gimnaștii au eta
lat frumoase cunoștințe și deprin
deri, multi dintre concurenți ob- 
ținind note de peste 9,50. în fi
nal, a cîștigat elevul caporal Dan 
Radulescu, de la lotul Mureș, lo
cul I pe echipe revenind tot lo
tului Mureș, urmat, doar la 
puncte, de lotul Crișul. în 
tinuare s-au clasat loturile 
geșul și Șiretul.

Triatlonul militar a revenit 
vului caporal Karoly Benyoczi (lo
tul Crișul). iar pe echipe clasa
mentul este
2. Mureșul,

La jocuri, .
foarte strinse și dc un ridicat ni
vel tehnic — au decis următoarea 
ordine : volei — 1. Mureșul, 2. 
Crișul, 3. Șiretul ; handbal — 
Mureșul, 2. Sireîul, 3. Crișul, 
baschet — 1. ____
3. Șiretul.

în clasamentul general locul in- 
tîi și cupa Spartachiadci au re
venit lotului Mureșul, care a mai 
primit o „Diplomă dc onoare" și 
o cupă din partea C N.E.F.S. ; de 
asemenea. Comitetul județean 
Prahova al U.T.C. a oferit ciș- 
tigătorilor o „Diplomă de onoare". 
Pe următoarele trei locuri, in cla
samentul general, s au situat lo
turile Crișul. Șiretul și Argeșul.

La festivitatea de premiere și 
închidere a Spartachiadci au mai 
fost decernate, din partea 
C.N.E.F.S., ‘
activitatea sportivă" și 
sportive șefilor de loturi 
cadre didactice.

MECI DECISIV PENTRU TITLU ÎN PERSPECTIVA
și săritura
elev caporal Mircea Mu
tatul Mureș).
de aruncare a greutății

1.20 
con-
Ar-

ele-

următorul : 1- Crișul, 
3. Șiretul.
rezultatele și ele

1.
______ ___ ____ . Și

1. Mureșul, 2. Crișul,

Spartachiadci 
decernate, din

„Diplome de merit In 
albume 

și unor

Căpitan NICOLAE RADU

A V-a Sesiune de comunicări științifice a

Prima dintre cele trei etape 
ale returului turneelor finale în 
campionatul de rugby, fără să re
zolve toate „ecuațiile", a adus, 
totuși, unele clarificări. Astfel, 
Steaua nu mai poate, practic, ur
ca de pe locul 4, C.S-M. Sibiu are 
„acontată" poziția a noua, iar Ra
pid va juca la anul în divizia se
cundă. în rest, se mențin sem
nele de întrebare. Fără îndoială, 
problema titlului se va rezolva 
între Farul și Dinamo, singurele 
formații rămase în cursa pentru 
trofeu. Dezlegarea am putea-o ti
vea chiar duminică la meciul di
rect dintre ele, programat pe sta
dionul Dinamo la ora 9,30 aceasta 
în cazul unui rezultat favorabil

actualului lider. O victorie a Fa
rului ar însemna tranșarea luptei 
pentru titlu în favoarea sa, cu o 
săptămînă înainte de final, in
diferent de rezultatele ultimei e- 
tape. O remiză ar menține treaz 
interesul pină la meciurile de la 
15 iunie : Știința Petroșani — Di
namo și Farul — Steaua. în va
rianta succesului dinamoviștilor 
la sfirșitul acestei săptămîni, me
ciul din ultima etapă, de Ia Pe
troșani, ar deveni hotărîtor, Di
namo trebuind însă să ciștige, 
pentru că o egalitate nu i-ar fi 
suficientă, intrind în funcțiune 
punctavcrajul direct, ce poate fi 
favorabil Farului.

între 11 și 15 iunie,

//CURSA VICTORIEI”,
O IMPORTANTA

COMPETIȚIE CICLISTA
între 11 și 15 iunie se desfășoară 

una dintre competițiile tradițio 
nale ale sportului nostru cu pe
dale : „CURSA VICTORIEI".
Organizată de clubul sportiv al 
armatei „STEAUA", întrecerea re
unește ia start sportivi de valoare, 
care vor avea de parcurs 5 etape 
însumind 553 km. Traseul inedit 
va contribui, fără îndoială, la suc
cesul „Cursei Victoriei". Rutierii 
vor evolua pe itinerarul București 
— Cimpulung — l’îrîul Rece — 
Vălenii de Munte — București, 
urmînd ca in ultima zi dc concurs 
să-și măsoare forțele în cadrul u ■ 
nui circuit organizat în Drumul 
Taberei. Nu mai puțin de 8 puncte 
de cățârare vor pune la grea în
cercare pregătirea alergătorilor.

Centrului de medicină sportivă

In pas cu necesitățile muncii practice
Cea de a V-a Sesiune dc comu

nicări științifice a Centrului de 
medicină sportivă, desfășurata cu 
citeva zile în urmă, a purtat în 
mod pregnant amprenta puterni
cului suflu înnoitor, creator, de
terminat — în toate domeniile ac
tivității materiale și spirituale din 
țara noastră — de documentele 
celui de al XI-lea Congres ai 
P.C.R.

în lumina Programului partidu
lui, a Directivelor, lucrătorilor sa
nitari, deci și celor din ramura 
medicinei sportive, le revin sarcini 
deosebit de importante in lupta 
pentru ridicarea standardului de 
sănătate a populației, pentru creș
terea unor generații puternice și 
viguroase, penii u 
Iilor degenerative și 
tendința de extensie in 
tru recuperare rapidă 
după efort, accidente 
năviri.

Tematica abordată 
Sesiune, pe care o putem aprecia 
drept remarcabilă, s-a înscris in 
planul de priorități al cercetării 
științifice medicale, lucrările pre
zentate 
specifică activității 
masă și de performanță și urmă
rind 
aducă contribuția Ia rezolvarea 
unor necesități ale muncii practice.

Genericul sub care s-a desfășu
rat reuniunea, „ASPECTE MEDI- 
CO-BIOLOGICE ALE PREGĂTI
RII OLIMPICE", a căutat să răs
pundă într-o măsură cit mai mare 
cerințelor 
activității 
sport de istoricul Mesaj adresat de 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Conferinței pe tară a mișcării 
sportive.

Cele 32 de lucrări, studii și co
municări supuse dezbaterii, rodul 
muncii lucrătorilor Centrului din 
ultimii doi ani, s-au condus după 
un fir logic riguros și cu tot dia
pazonul lor problematic foarte 
întins, ele s-au apropiat, s-au in
terferat și s-au completat adesea.

Astfel, cercetările din domeniul 
biologiei și medicinei sportului de

prevenirea bo- 
a celor cu 
masă, pen- 
și eficientă 
sau imbol-

la această

abordind o problematică
sportive de

în primul rînd 
contribuția

să-și

sporite puse în fața 
de educație fizică și

performanță s-au înscris 
ticul clasic : selecție — 
— refacere. Numeroasele lucrări de 
la acest capitol rețin atenția prin 
precizia și seriozitatea investiga.- 
țtei, prin cazuistica foarte bogată 
(testările au mers pină la 4 000 de 
subiecți !), prin interpretarea o- 
biectivă și ponderată în formula
rea concluziilor. Ar fi dc amintit 

asemenea teme ca : „Testarea ca
pacității de efort fizic în sprijinul 
selecției sportivilor" (dr. G. Ioni- 
ță), „Modelul biologic al perfor
merului din jocurile sportive in 
sprijinul selecției” (dr. V. Ignat, 
dr. G. loniță, as. R. Indici și P. 
Teleman), „Studiul comparativ a- 
supra abilității motrice. urmărit 
la populația sportivă și nesporti
vă" (Viorica Dumitrescu, T. Butoi, 
D. Anghelin, M. Moroșan), „îndru
marea procesului de antrenament 
bazat pe testarea capacității dc 
efort la canotoarele de performan
ță" (dr. A. Sziigy, dr. G. Che’re- 
bețiu), „Modificări ale timpului de 
reacție condiționate de altitudine” 
(dr. A. Ambruș, prof, dr A. De
meter).

în două studii deosebit de inte
resante și de documentate, dr. I. 
Drăgan (directorul Centrului) și 
colaboratorii săi dr. Ecaterina 
Orosz și dr. A. Vasiliu, abordează 
din nou problema atit de delicată 
și de importantă a refacerii după 
efort, găsind noi căi pentru a- 
ccasta.

O foarte bogată agendă a pre
zentat și studiul morbidității la 
sportivi, capitol de maximă însem
nătate nu numai in munca medi
cului dar și în aceea a antreno
rului și tehnicianului de sport.

Citeva lucrări de actualitate a 
pregătit dr. Lucrcțiu Tărășescu : 
„Considerații asupra îmbolnăviri
lor rino-sinusale la sportivii din 
loturile de înot, polo și sărituri in 
apă", „Modificări fiziologice ale a- 
nalizatorului vestibular (urechii in
terne, n.n.) la sportivii din lotu
rile de gimnastică, patinaj artistic 
și sărituri în apă” (Tulburările de 
echilibru care pot apare în stadiul 
incipient al practicării unor disci-

LOTO
Dupo cum ,om mai Informat, cu pri

lejul campionatelor europene de box de 
la Katowice — Polonia, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport organizează ta 8 
iunie tragerea excepționala Pronoexpres 
BOX-EXPRES. Aceastâ tragere 
participanților : „ autoturisme
1300 șî Skoda S 100 „ excursii
U.R.S.S., R.D. Germană si Spania 
bani, cițtiguri de valoare variabilă 
fixă. Rețineți I Variantele de 15 
participă la toate extragerile. Procura- 
ți-vă din vreme cit moi multe bilete.

CIȘTtGURILE CONCURSULUI PRONO 
SPORT DIN 1 IUNIE 1975 : categoria I 
(13 rezultate) 14,75 variante a 3.528 iei; 
categoria a l|.a : (12 rezultate) 306,40

in trip- 
pregălire

clemente acrobatice), 
asupra hicoacuziilor 

prin trau- 
practican- 
urmă pre- 
importanță

PRONOSPORT INFORMEAZĂ:
variante a 204 lei; categoria a 
(11 rezultate) 2.880,55 variante a

lil-a :
33 lei.

ofero 
Dacia 

în

$• 
lei

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN 4 IU
NIE 1975. FOND GENERAL DE CIȘ- 
TIGURI : 2,759.686 lei din care
2.055.411 lei report. Extragerea t : 
1 39 13 36 44 15; extragerea a It-a : 
3 41 20 2 35. Plata ciștigurilor pen
tru această tragere se va face ast
fel : în București începind de la 
12 iunie 1975 piuă la 4 august 1975. 
iar in țară de la 16 iunie la 4 august 
1975. Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va lace aproximativ din 
16 iunie 1975.

Dar, iată cum se prezintă clasa-
mentele la zl :

Turneul 1—4

1. FARUL 4 3 1 0 81—30 :
2. Dinamo 4 3 0 1 G4—35 :
3. Știința 4 1 1 2 39—81
4. Steaua 4 0 0 4 26—67

Turneul 5—8

5. Sportul stud. 4 i :3 <0 37—35
6. Grivlța Roșie 4 2 1[) :2 73—51
7. „U“ Timiș. 4 1 :2 1 50—41
8. T. C. Ind. C-ța. 4 1 .i :2 33—66

Turneul 9—12

9. C.S.M. Sibiu 4 3 0 1 59—44 1
10. „Poli“ iași 4 2 0 2 65—35
11. Agron. Cj.’Nao. 4 2 0 2 42—68
12. Rulmentul Birlad 4 10 3 15—34

Turneul lL3—16

13. Constr. Bz. 4 3 0 t 45—28 :
14. Gloria 4 3 0 1 28—27 :
15. Vulcan 4 2 0 2 36—34
1G. Rapid 4 0 0 4 23—43

11 
10

7
4

10
10

8
4

10
8
8
6

9
8
8
7

„NOUL VAL" = ASALT 
IREZISTIBIL $1 LA SPADĂ !

Ca și în celelalte probe, și la 
spadă asaltul tinerei generații că - 
tre primele trepte ale ierarhiei 
valorice reprezintă un clement de 
referință dintre cele mai impor
tante. Actuala ediție a campiona
tului republican pentru seniori a 
demonstrat cu prisosință acest lu
cru : după ce in semifinalele pro
bei au ajuns 50 la sută dintre scri- 
merii sub 23 dc ani, in final coefi
cientul a fost și mai categoric — 
peste 75 la sută. Mai mult, pro
ba a revenit unui reprezentant al 
noului val, spadasinul Octavian 
Zidaru-

Rezultă deci, că tineretul a fă
cut susținute și lăudabile eforturi 
pentru a-i ajunge pe consacrați. 
S-a reușit, astfel, ca lotul repre
zentativ să cuprindă multi tră
gători pină mai ieri aflați în eșa
lonul juniorilor mari, astăzi, cu 
o valoare sensibil egală cu aceea 
a unor scrimeri dintre cei mai 
experimentați. Practic, spada a 
devenit una din probele în care 
alegerea „4"-lui României consti
tuie o operație dificilă, în fapt 
putîndu-se alcătui concomitent 
două echipe de valori foarte a- 
propiale. Alături de cei 6 Ana
liști — Zidaru, Popa, Szabo, Pon- 
graț, Angelescu și Bărăgan — pot 
fi incluși fără rezerve în privința 
calităților și a unei prestații de 
substanță, și Al. Istrate, Iorgu. 
Podeanu și, mai puțin cunoscutul 
pină acum. Palotas.

Rămine acum ca antrenorii care 
coordonează pregătirile spadasi
nilor in vederea C.M. (Vasile Che- 
laru, Constantin Stelian, Ion Hal- 
inagyi) și forul de resort să selec-

teze, în n 
vor pleca

A REAP
După < 

disponibil 
de concui 
nostru sa 
dată, în 
finalele a 
luat, deja 
gătire fi 
a federal 
curînd, j 
cu colegi

Compld 
punct cui 
turi de I 
ai lotului 
monescuj 
măsură J 
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tul urmd 
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COMO,

Dc miinc plnâ duminică, Iu riangalia

oină
cM

pline cu 
„Considerații 
(scăderea auzului, n.n.) 
mă sonoră survenite la 
ții tirului”, aceasta din 
zentînd o deosebită 
socială.

Foarte interesante șl utile, nu 
numai sub aspect statistic dar și 
acela practic, ni s-au 
nicărilc „Studiul 
electroencefalogramei 
sportive” (dr. Marta 
Doina Gavrilâ, dr. 
prof. dt. A. Demeter), 
tul recuperator după 
menise" 
batchew), 
dentare la 
Iloafâ) și, 
la studiul 
la sportivi' 
dr. Elisabeta Pufulete, dr. Zoica 
Cioară, dr. I. Drăgan, dr. L. Borș).

Pe marginea tuturor acestor lu
crări s-au purtat numeroase discu
ții, s-au pus întrebări, s-au dat 
răspunsuri, astfel că această sesiu
ne, avind un pronunțat caracter 
de lucru, s-a transformat într-un 
util schimb de experiență pentru 
medicii sportivi, pentru tehnicienii 
care se ocupă de pregătirea și per
fecționarea sportivilor țării.

Valeriu CHIOSE

FINALA „CUPEI ROMÂNIEI" LA OINĂ
Cele niai bune 8 echipe de 

din țară, calificate la etapdle
zonă recent Încheiate, și anume : 
A.S.A. Constanța, „Drum Nou" Bou
reni (Dolj), Dlnamo București, Me
talul Roman, Combinatul poligrafic 
București, „Tricolorul" Baia Mare, 
„Viață Nouă" Olteni (Teleorman) și 
Confecția Rm. Sărat Iși vor disputa, 
începind de iniine. șl în continuare 
sîmbătă șl duminică, finalele „Cu
pei României". întrecerile vor avea 
loc pe stadionul din Mangalia, lo
calitate devenită gazdă primitoare, 
de muiți ani, a ultimului act al 
competiției.

Firește, șanse de a deveni cam
pioană a țării au toate echipele pre
zente la finală, dar dintre acestea

se detașează cu mai multe posibili
tăți C.P. București, cunoscută pen
tru dirzenia cu care a luptat, de-a 
lungul multor ani, șl a reușit să 
intre în posesia trofeului suprem. 
A.S.A. Constanța — revelația acestui 
sezon - 
un lot 
replică 
ne, cit 
care se
Două săptămîni mal tirzlu, pe fru
mosul stadion din Caracal, se va 
disputa o altă întrecere de anver
gură : finala „Cupei U.G.S.R.".

- dispune, de asemenea, de 
valoros, capabil să ofere o 
dîrză atît actualei campioa- 
și celorlalte formații cu 
va întîlni pe terenul de joc.

Antren 
ne-a îmj 
nale 
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de la C< 
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ultim co 
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părut comu- 
motlificărilor 
pe ramuri 
Baroga, dr. 
A. Ambrus, 
„Tratamen- 

operația de 
Stcher- 

traumalice 
(dr. Marga 
„Contribuții 

arteriale

De azi, ia Cluj-Napoca 
PRIMA ETAPA 

NATULUI DE 
COMPLET LA

A CAMPIO- 
CONCURS 

CĂLĂRIE

(prof. Alexandra 
„Leziunile 
luptători" 
mai ales, 

hipertensiunii 
i“ (dr. Carmen Dumitru, 

Elisabeta Pufulete,

baza hipică din 
Cluj-Napoca, specialiștii 
complet iau startul in

începind de azi, la 
municipiul ~ 

în concurs 
prima etapă a campionatului repu
blican. Vor participa la întreceri 
călăreți de la Steaua, Dinamo, Olim- 
pla-Constructorul, C.s.M. 
C.s.M. Iași, C.S.M. Craiova, 
Mangalia, Avintul Cislău și 
Cluj-Napoca.

Joi și vineri, de la ora 9.
pută proba de dresaj, sinibătă (ora 
8) este programat fondul, iar dumi
nică (ora 9) are loc proba de obsta
cole,

Dumitru Velea, 
nel Ilin, Constantin 
dru Bozan, însoțiți 
Dumitru Vclicu, au 
pentru a participa 
concursuri internaționale : 
Olsztyn (Polonia), ~ 
(R.D.G.) și Aachen

ne

BOURGES AS FI
RECORDUL MO

declară NATA1

Sibiu,
Venus
A.S.A.

se dis-

★
Oscar Reeer, Cor- 

Vlad șl Alexan- 
de antrenorul 
părăsit Capitala 
la o serie de 

Varșovia, 
Frinwillershagen 
(R.F.G.).

Sîmbâtâ, 
Andrei a , _ 
9:05,0 cel mai bun rezultat mondial al 
anului. La întoarcere, campioana euro
peana ne-a dat amânunte asupra cursei 
de la Bourges.

„De la început vreau să spun câ aș 
fi putut obține un rezultat superior re
cordului mondial (n.n. 8:52,8 Ludmila 
Braghina). De fapt, organizatorii con
cursului au pus pe picioare cursa de 
3 000 m tocmai în aceasta intenție, in- 
vitînd, pentru tentativa de record mon
dial pe cele mai bune specialiste ale 
probei : Braghina, Nina Holmen (Fin
landa) - campioana europeană, Joyce 
Smith (Anglia), Fracie Larrieu (S.U.A.) 
etc. Se știa de mult despre această 
tentativă, dar din diferite motive, la 
Bourges a venit doar atleta sovietică. 
Braghina mi-a spus însă că nu e pre
gătită pentru 3 000 m (alergase acasă 
o cursa in care obținuse un rezultat

la Bourges (Franța), Natalia 
cîștigat proba do 3 000 m cu

slab, p 
și câ vd 
4x800 ri 
valoare 1 
(clasata 
„europen 
sat" cuJ 
gâtoareq 
fața, dl 
care sal 
simțit I 
mie dJ 
du-mâ, I 
de Ludl 
bine toi 
- ultimi 
în cond 
in care I 
tribuția,] 
Oricum | 
pe ca.-J

La Sinalele campionatelor republicane
NICI UN BASCHETBALIST JUNIOR DE 2 m!?

1
cal
Vi 

la I

Turneele finale ale campionate
lor republicane școlare și de juni
ori desfășurate recent în sala Flo- 
reașca au evidențiat preocuparea 
antrenorilor echipelor respective 
pentru asigurarea unei pregătiri 
tehnice, tactice și fizice __ 1
bune. în special la fete am re
marcat stăruința depusă 
realizarea unui tempo de 
pid, frecvența ridicată a acțiunilor 
de atac și insistența cu care a fost 
aplicată apărarea agresivă. în ge
neral, in ceea ce privește pregăti
rea tactică și fizică s-a constatat 
un progres față de edițiile trecute 
ale competiției, iar la unii jucă
tori și la unele jucătoare a fost 
pregnant progresul calitativ și în 
privința tehnicii, el fiind — in 
mare măsură — rodul evoluției 
respectivilor in echipele diviziona
re A și B, unde pot fi încadrați 
in ultimul an datorită dublei legi
timări (și la acest capitol s-au de
tașat fetele, din rîndul cărora s-au 
impus Florentina Căprița și Ana 
Iatan de la Olimpia-Constructoi^il 
București, Ana Aszalos de 
c?ul „Bol.vai" Tg. Mureș. 
Ciubotarii! și Maia Cuțov 
Școala sportivă Ploiești ș.

cit mai

pentru 
joc ra-

la Li- 
I.iliana 
de la 

a.).

că antreno- 
formații de

Dar, se poate spune 
rii celor mai bune 12 
juniori și junioare ale țării și-au 
făcut pe deplin datoria și au fost 
sprijiniți suficient pentru a con
tribui efectiv la ridicarea perfor
manțelor baschetului românesc ? 
Răspunsul poate fi doar pe jumă
tate afirmativ deoarece, deși au 
muncit mult și cu pasiune, ei nu 
au îndeplinit un obiectiv determi
nant în obținerea marilor perfor
manțe în baschetul internațional 
și anume depistarea și instruirea 
giganților (prin aceasta ințelegind 
talii de minimum 2,05 m la băieți 
șl 1,90 m la fete).
Gheorghe Lăzărescu, 
pia-Constructorul, a 
jucătoare apropiată 
pe Camelia Tănăsescu 
transferată în cursul iernii de la 
Școala sportivă Bacău, unde a fost 
descoperită și inițiată de prof. Va
sile Ghineț. în rest, sâ lăsăm ci
frele să vorbească : 1,83 (Elena
Sălăgean — Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș). 1.81 (Elena Filip și Cristina 
Dumitru — Șc. sp. nr. 2 București) 
ș.a.m.d. (in descreștere, bineînțe
les) la fete : 1.98 (Ioan Mariah — 
Șc. sp. Cluj-Napoca și Fetru Mă-

Singur prof, 
de la Olim- 
prezentat o 

de „barem", 
(1.87),

gurian — Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș), 1,97 (Mireca Bălan — Șc. sp. 
Constanța și Virgil Căpușan — 
Lie. 35 București) ș.a.m.d. Ia bă
ieți.

Deci, nici un finalist cu talie 
de 2 m, deci nici o perspectivă 
pentru echipele de seniori (și im
plicit pentru reprezentativa țării) 
de a-și înviora forțele prin promo
varea unor juniori cu talie foarte 
înaltă. Și aceasta se petrece într-o 
perioadă în care, mai mult decit 
oricind, performanța in baschetul 
mondial nu poate fi concepută 
fără giganți 1 Comentariile sînt de 
prisos. în schimb, considerăm că 
această situație trebuie să consti
tuie un semnal de alarmă pentru 
antrenori, dar mai cu scamă pen
tru federația de specialitate, care 
are datoria de a găsi mijloace sti
mulative pentru depistarea ele
mentelor cu talie foarte înaltă, 
așa cum a făcut cu cițiva ani în 
urmă, cînd a întreprins o vastă 
acțiune (angrenind un mare nu
măr de antrenori, profesori de e- 
ducație fizică și instructori), pă
răsită. din păcate, m-’m-i-ir

D. STĂNCULESCU
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IRS-TEST I

In meci-tur eliminatoriu pentru grupa

Stadion ,,23 August” ; teren 
bun; timp răcoros ; spectatori, 
aproximativ 15 000. Au marcat : 
KUN (min. 15), G. SANDU (min. 
65), DUMITRU (min. 66), DINU 
(min. 82). Raport de cornere : 
12-1. Raportul șuturilor la poartă: 
19-2 (po spațiul porții : 11—1). 
Raportul faulturilor comise: 11—19.

După triaturile pentru alcătuirea loturilor de jWj’orî

BUCUREȘTI - PROVINCIE 1125
O reușită confruntare in premiera

preliminară a J. o

ECHIPA ROMÂNIEI A ÎNVINS
A

ROMANIA : Răducanu 6 — Che- 
ran 7, G. Sandu 8, Sătmâreanu 
II 7, Anghelini 7 — Bălăci 7, Di
nu 7, Dumitru 7 (min. 80 Băloni), 
- Crișan 6, Kun 6, Lucescu 6 
(min. 46 Marcu 6).

DANEMARCA: 4-0 (1-0)
(Urmare din pag 1)
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SPORTUL 
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>esta me- 
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plasa porții apărată de Likke. A- 
tent, Kun fusese, cum se spune 
pe fază

Un timp, după pauză, cînd noul 
introdus, Marcu (în locul lui Lu
cescu), supralicita și el 
pe cont propriu, jocul 
noastre n-a diferit prea 
structură, de cel prestat 
repriză. Un fapt era, însă, 
pede și anume, acela că jucătorii 
componenți ai liniilor dinapoi sînt 

constant 
curind, 

fundași-

acțiunile 
echipei 

mult, ca 
în prima 

lim-

hotărîți să sprijine mai 
ofensiva. Mai constant și, 
mai metodic, 
lor (în min. 
a fost foarte 
rarea scorului) 
din linia a doua (în min. 49 Du
mitru a trimis balonul in stîlpul 
sting al porții lui Likke) sincro- 
nizindu-se, din ce in cc mai bine, 
cu intențiile înaintașilor de me
serie.

Ce a urmat 
firescului.

Surplusul de 
cau în repriza 
noștri — pe fondul unei circulații 
mai derutante a jucătorilor și a 
balonului — a* creat literalmente, 
panică în sistenfui defensiv al for
mației oaspete, care și pînă a- 
tunci se arătase fidelă marcajului 
in zonă. Era clar că la ambiția, la 
combativitatea, care caracterizaseră 
jocul formației noastre in prima 
repriză, ea adăugase acum și ce
lelalte elemente absolut necesare 
unei desprinderi mai clare de ad
versar, unei victorii mai nete : o 
mișcare mai rațională în teren,

„urcările1*
47, Sătmăreanu II 
aproape de m-a jo
și aparițiile celor

a fost de natura

forțe cu care ata- 
a doua olimpicii

execuții tehnice mai corecte, o 
gindire lucidă în spațiul de joc !

Golurile care au urmat, descri
se pe larg la filmul jocului, au 
căzut la capătul unor asemenea 
faze, desfășurate pe un front larg, 
cu participarea jucătorilor aparți- 
nînd tuturor liniilor, la care — din 
păcate — jucătorii noștri, chiar și 
cei din echipele reprezentative, nu 
apelează decit sporadic, pe 
perioade ale unei partide, 
este că, rînd pe rind, G. 
Dumitru și Dinu au primit aplau
zele publicului doritor de goluri !

„Tricolorii**, cu acest avantaj 
Important de 4—0, așteaptă acum 
cu mai

DANEMARCA : Likke — Tune, 
Andreasen, L. Larsen, Mathiasen - 
Sorensen (min. 70 A. Hansen), 
F. Nielsen, J. Hansen 
sen, Bastrup, 
Norregard).

C. Lar-
Pettersson (min. 35

A arbitrat
Hilmi, ajutat 
gor și A. Habil (toți din Turcia).

SATISFĂCĂTOR Olc 
la linie de O. Vil*

Cartonașe galbene : DUMITRU.

scurte 
Cert 

Sandu,

multe și mai mari sperau-

țe meciul retur, de la 18 iunie. 
Danemarca, la Copenhaga, în 
ceste preliminarii olimpice.

în caz de eliminare a danezilor 
(ceea ce constituie un obiectiv 
foarte tangibil), echipa României 
va juca în grupa preliminară a- 
lături de reprezentativele olimpice 
ale Olandei și Franței.

FILMUL MECIULUI
precauție la începutul meciu- 
ta centrul terenului. Abia în 
am consemnat prima acțiune 

Cheran, de la 
a șutat puternic în plasa late- 

După două minute s-a

Multă 
lui. Joc 
min. 13 
mai periculoasă, cînd 
16 m, 
raia. După două minute s-a deschis 
scorul : Dumitru a trimis un șut-bombă 
de la 20 m, portarul a respins balonul 
cu pumnii spre marginea careului și Kun, 
care o urmărit faza, a șutat in plasă : 
1—0. Trece din nou o perioadă in care 
nu se realizează faze de poarta. Peste 
un minut BalacI trimite spectaculos cu 
capul, dar peste poarta. In min, 27 echi
pa noastră a fost aproape de un nou 
gol, insă Lucescu, la 7 m, a ratat. După 
un minut, intr-o perioadă de dominare 
C. Larsen este la un pas de autogol. 
O primă repriză jucată la o poartă — 
cea a danezilor - și totuși scorul a fost 
1—0, căci jucătorii noștri au ratat mult.

După pauză, echipa noastră e mai 
decisă, Sătmăreanu e la un pas de gol 
(min. 47), apoi Dumitru șutează in

MAI MULT DECÎT...

cu 
a-

51, oas- 
egalare, 

Ru
in

49). Dar in min. 
au fost la un pas de 

Larson a trimis pe lingă 
milimetric pe lingă bară.

55 Mathiasen l-a faultat în careu 
Marcu, însă arbitrul a refuzat un 

m clar. In min. 65,_ lovitură liberă 
- — jn

și G. 
noastră 
în mi- 
un șut

bară (min. 
peții 
cînd K. 
ducanu și 
min.
pe 
11 r 
de la 18 m : 
balonul deviata, r- 
Sandu reia in gol : 
se lansează din nou 
nutul următor, Dumitru înscrie cu 
puternic : 3—0. Sînt momente de domi
nare categorică a jucătorilor noștri. In 
min. 75 consemnăm al doilea șut ol 
oaspeților, cînd Răducanu nu poate re
ține mingea trimisă de Ia 20 m. In min.
31 Kun execută o lovitură liberă de la 
18 m, mingea sare din pămint. și-l lo
vește pe portar în cap I Un minut mai 
ttrziu. Dinu ‘ 
înscriind cu
Marcu.

insă
In min. 65, 

șutează Dumitru, 
deviază, Kun centrează 

: 2—0. Echipa 
in atac și

stabilește scorul partidei, 
capul din centrarea lui

AL CONSTANTIN

PLOAIA
DE GOLAVERAJE NEGATIVE

La o privire mai atentă asupra 
clasamentului Diviziei A, atrage a- 
tenția un fapt destul de rar in- 
tilnit : 9 dintre participantele la 
primul nostru campionat au acum, 
doar cu puține etape înaintea fi
nalului, golaveraj negativ ! Trist 
dar adevărat.-. Echipe situate in 
prima jumătate a clasamentului au 
mai puține goluri marcate decit 
primite. E cazul formațiilor Spor
tul studențesc și F. C. Constanța. 
Dar iată „pasivul" celor 9 forma
ții : Sporlul studențesc : —5, F. C. 
Cm.stanța : —5, Politehnica Timi
șoara : —9, U.T.A. : —2, C.F.R.:
—-6. Chimia : —18, Politehnica Iași: 
—12, „U“ Cluj-Napoca: —12, F-C. 
Galați : —26. De la această nedo
rită cavalcadă a golaverajelor ne
gative, dintre echipele aliate la 
periferia clasamentului, fac ex
cepție Jiul (locul 13), cu golave
raj j 1, și Steagul roșu (locul 16), 
cu +8. mai bun decit cel al for
mațiilor Olimpia (locul 6), +1.
F.C.M. Reșița (locul 5), +6, A.S.A. 
(locul 3), +5. Jiul își datorează bi
lanțul favorabil unui meci de ex
cepție, acel 6—0 cu „Poli" Timi
șoara.

Cum se explică acest ridicat pro
cent al golaverajelor negative ? în 
primul tind ar fi, 
citatea atacanților de 
Steaua și Universitatea 
formațiile cu cel

ca un castel de nisip și insuccesul 
ia proporții pe tabela de marcaj. 
După 0—1. in locul unei replici vi
guroase, a schimbării „din mers** 
a tacticii de joc, în aceste echipe 
apare deruta. Cel mai tipic exem
plu ni l-a oferit F. C- Constanța. 
La Cluj și Iași, în meciurile cu 
„U“ și Politehnica, constănțenii au 
primit 7 goluri și au înscris doar 
unul. A fost greu pină cînd gaz
dele au deschis scorul, pentru ca 
apoi golurile să vină cu ușurință. 
In ambele partide, constănțenii au 
avut perioade de descumpănire, de 
nu-i mai recunoșteai. Abia după 
0—3, F. C. Constanța a început să 
joace mai bine, să treacă la ofensi
vă, dar era prea tirziu. Au mai 
pățit la fel F.C.M. Reșița la Iași, 
Olimpia la Dinamo, ..Poli** Timi
șoara la Petroșani. Politehnica Iași 

Sportul studențesc la . . ------- „ să
sau

marcat de atîtea.-. prăbușiri. Este 
vorba aici, în primul rînd, de o 
slabă pregătire psihică, latură im
portantă a procesului instructiv, 
pe care, din păcate, conducerile 
echipelor, antrenorii, jucătorii și 
medicii lor o ignoră.

Constantin ALEXE

să zicem, efica- 
la Dinamo, 

Craiova, 
___  __ ... mai pronuințat 

spirit ofensiv in jocul lor. In al 
doilea rind, insă, este vorba de 
maniera de joc a multor formații, 
mai ales in deplasare. Cele hiai 
multe, alergînd după un punct sal
vator, iau înaintea meciurilor mă
suri excesive de apărare, dar la 
întiiul gol primit totul se dărimă

O F.C. BIHOR - F.C. KARL MARX 
S1ADT 2—0 (0-0). Partidă sa desfășu
rat marți 
priză, 
după 
cîteva 
rescu

după-amiază. In prima re- 
nivelul jocului a fost modest, 

pauză însă publicul a asistat la 
faze mai bune. Au marcat : Flo* 
(min. 79, din 11 m) și Georgescu

(min. 
R.D. 
țara 
lean)

la Steaua, 
Pitești, A.S.A. la 
nu mai vorbim 
F. C. Galați, în 
apar, curent, rezultate ca 
0—4, 0-5, 0-6.

Datorită unor asemenea căderi, 
unele echipe vor avea neplăceri. 
A.S.A. sau F.C.M. Reșița, datorită 
golaverajului pot avea surpriza ne
plăcută de 
europene, 
campionat 
situația va 
exclus ca 
sâ fie stabilită de golaveraj.

Am scris aceste rinduri după 
cele întimplate în meciul cu Sco
ția. Victoria a fost ratată dato
rită unor efori tactice și a nepre
văzutei căderi în final, ceea ce nu 
ni se măf pâre deloc îniimplător, 
de vreme ce campionatul a fost

Dinamo, ca 
de Chimia 

dreptul cărora 
0-3,

a rata un loc în cupele 
la care au aspirat un 
întreg. Pentru altele, 
fi și mai grea. Nu este 

una dintre retrogradate

s-a încheiat !a egalitate : 4—4 
Golurile au fost marcate de : 
vescu (min. 26), 
dulesc'l (min. 53), 
tru .negru-albațtrii' 
Naghl (min. 59 și 
pescu (min. 84) pentru

ACTUALITĂȚI ©
87). Cu acest meci, fotbaliștii din 
Germană și-au 
noastră. “ “

încheiat turneul in
(I. GHIȘA, coresp. jude-

• TRIALUL
la intilnirea
Danemarca, a 
lor din Dîyizia B, 
lecționatei acestei categorii. La 
tul celor 90 de minute de joc,

DIVIZIEI B. In deschidere 
internațională România — 

avut loc trialul jucători 
“ pentru formarea se- 

categorii. La capă- 
partida

(2-1). 
Paraschi- 

Zamfir (min. 28), 
, Foaie (min. 70)

Cura (min.
80, din 11 m), 

.alb-roșii”.

ACTUALITĂȚI

Ră- 
pen- 
42).
Po-

• ASTAZI, RAPID - PROGRESUL. 
Partida Rapid București — Progresul 
București din etapa a XXIX-a a campio
natului Diviziei B - seria 
avea loc azi, de la ora 
dionul Giulești. Meciul va 
Integral, la televiziune, pe

a l|-o, va 
17. pa sta- 
fi transmis 

programul II.

« COMISIA DE COMPETIȚII SI DIS
CIPLINA VA țlNE VINERI ȘEDINȚA SA 
SAPTAM1NALA. In aceasta săptârnînâ,

Cu puțin timp in urmă, pe te
renul de zgură al Complexului 
sportiv „23 August* s-a consumat 
prima acțiune-trial în vederea al
cătuirii Ioturilor republicane, I și 
II, de juniori. Promițător s-au pre
zentat atunci doar juniorii mici, 
cei născuți în anul 1959, cîtorva 
întrevăzîndu-li-se frumoase pers
pective. în schimb, au dezamăgit 
juniorii bucureștcni vizați pentru 
lotul U.E.F.A. ’76 ; s-a exprimat 
opinia — reală, după părerea noas
tră — conform căreia antrenorii 
Constantin Ardelcanu și Vasiîc 
Zavoda vor fi obligați să recurgă 
iarăși, ca și anul trecut, la un 
mare număr de juniori din Pro
vincie pentru a forma noua echipă 
națională de juniori ! Dar, nu se 
știa încă ce va prezenta, la rîndul 
ei, Provincia, din noua promoție 
de juniori. Snagovul — unde s-a 
organizat, săptămîna trecută, al 
doilea mare trial — a dat un răs
puns pozitiv, din cei 76 de jucă
tori supuși unor teste de natură 
fizică și tehnică, destul de mulți 
atrăgind atenția, fiind remarcați și 
reținuți pentru viitoarele acțiuni 
ale loturilor reprezentative. O 
exemplificare. La capitolul viteză 
(30 și 100 m) s-au evidențiat Uțiu 
(F.C.M. Reșița), Speriatu (F.C. Ar
geș), Iancu (C.F.R. Timișoara), 
Benko (Industria sîrmei C. Turzii)

Acest al doilea trial s-a înche
iat însă cu un dublu meci BUCU- 
REȘTI-PROVINCIE. Au fost două 
confruntări în premieră, desfășu
rate, parcă, la tensiunea unor me
ciuri de calificare decisive. S-a ju
cat dîrz și bine. BUCUREȘTI ’59 
și PROVINCIA ’58 conducînd cu 
autoritate „ostilitățile**, in dispu
tele cu Provincia '59 și, respectiv, 
București ’58. Fără îndoială că în 
astfel de partide cel mai puțin 
interesează scorurile, pe prim plan 
trecind REZULTATUL ACȚIUNII 
CA ATARE. Și în sfera acestui re
zultat de ansamblu s-au înscris : 
frumoasele execuții din faza de fi
nalizare ale lui Iordache (Progre
sul București), Bădăluțâ (Automa
tica Alexandria), Honciu (Liceul 
„Mihai Viteazul** București), star
turile explozive ale lui Ravoi 
(A.S.A. Tg. Mureș), cursele și cen
trările precise ale lui Iancu (C.F.R. 
Timișoara), marea capacitate de 
efort și precizia paselor mijloca
șilor Martin (,,Poli“ Timișoara),

Coniac 
tulat 
(Progresul Brăila), 
surprinzător de mature ale tutu
ror portarilor folosiți — M. Ene 
(Liceul „Mihai Viteazul**), Spe
riatu (F. C. Argeș), Ghiulcr (Ra
pid), Lazir (Sportul studențesc). 
Cei mai mulți dintre acești jucă
tori au trecut cu brio severul exa
men la care au fost supuși de an
trenorii loturilor (C. Ardelcanu, 
V. Zavoda, G. Cosma, O. Popescu 
și colaboratorii ior. 1. Kliigc, X. 
Gorgorin, I. Stoișor, Gh. Ene etc. 
prezenți la Snagov. Cu toți au 
remarcat, de altfel, utilitatea con
fruntării București-Provincie.

Finalitatea acțiunii de la Sna
gov 1 Alcătuirea lotului lărgit 
U.E.F.A. ’76.

Iată cum arată acest lot : Șehio- 
pu (Chimia Rm. Vîlcea), Ene (Li
ceul „M. Viteazul") și Speriatu 
(F. C. Argeș) — portari. Sarghiziim 
(Liceul „M. Viteazul**), Pinter (Vo
ința Oradea), Toadcr și Corac 
(F.C. Constanța), Angheleseu 
(I.O.R.), Uțiu (F.C.M. 
Popa și Nicoiov (Rapid).
(Gloria Bistrița). Fogarasi (Dacia 
Orăștie) și Gheorghc (Nitramonia 
Făgăraș) — fundași ; Coniac (Șc. 
sp. Caransebeș), Bisoc (F.C. Bi
hor), Neicuțescu (Sportul studen
țesc), Martin („Poli** Timișoara), 
Bălan (Dinamo), Pricopciuc (Stea
ua), Urziccanu (F.C.M. Reșița), 
Stratulat (Politehnica Iași), l’.iscu 
(Progresul Brăila) și Nucă (Nitra
monia) — 
nerul B. 
mișoara), 
Craiova), 
Cugir), 
Benko și 
mei), Zaharia (Steaua).
(S. C. Bacău), Drasser (Șoimii Si
biu), Sirbu (F. C. Argeș). Bucur 
(Steaua) — atacanți. Așadar, un 
lot de 36 de jucători (BUCU
REȘTI — 11, PROVINCIE — 25) 
care va fi... cernut din nou, prin- 
tr-o sită și mai deasă, în ultima 
decadă a lunii iunie, cînd se va 
alcătui lista celor care vor face 
deplasarea în R.P.D. Coreeană, 
țara organizatoare a ediției din 
acest an a „Turneului Prietenia", 
competiție tradițională care va 
începe la 8 iulie.

(Șc. sp. Caransebeș), Stra- 
(Politehnica Iași). Pascu 

intervențiile

Reșița),
Kaiscr

- mijlocași ; Lupău (Mi 
Mare), Iancu (C.F.R.
Cămătaru
Emandi

Bădăluță 
Mureșan

Ti-
(Universitatea 
(Metalurgistul 
(Automatica), 

(Industria sîr- 
Chitaru

Laurențiu DUMITRESCU

ECHIPELE CALIFICATE PENTRU TURNEUL FINAL 
AL CAMPIONATULUI DE JUNIORI

Duminică 1 iunie s-a dispu
tat ultima etapă a campionatului repu
blican de juniori, lată echipele califi
cate pentru turneul final : Ceahlău!
Piatra Neamț și Sport club Bacău (se
ria I), Rapid și Dinamo București (seria 
a ll-a), Progresul București și Șc. sp. 
nr. 2 București (seria a lll-a), Șc. sp. 
Craiova și Electroputere Craiova (seria 
a IV-a), C.F.R. Timișoara și U.T.A. (se
ria a V-a), Industria sîrmei Cîmpia Tur
zii și „U” Cluj-Napoca (seria a Vl-a), 
Metalurgistul Cugir și Corvinul 
doara (seria a Vll-a), F.C. * 
biu și Șc. sp. Brașov (seria

Partidele turneului final 
gramate pentru zilele de 8, 
iunie, la FOCȘANI și DEVA. La Focșani

Hune- 
Șoimiî Si- 
a Vlll-a). 
sînt pro- 
10 și 12

vor 
?• 
sp.

evolua Ceahlăul, Progresul, Dinamo 
Electroputere (grupa I), Rapid, Șc.

, Craiova, Sport 
(grupa a ll-a), iar 
Metalurgistul, „U" 
sp. Brașov (grupa 
F.C. Șoimii, U.T.A. 
a ll-a).
vor disputa semifinalele la 15 iunie, 
Focșani și respectiv 
cîndu-se la 6 iulie, pe 
August”, în deschidere 
al „Cupei României”.

Simbătă 7 iunie, ora 
consiliilor județene pentru educație fi
zică și sport Vrancea și Hunedoara vor 
avea loc ședințele tehnice ale turneului 
final.

club și Șc. 
la Deva — 

Cluj-Nopoca 
Industria 

. Corvinul 
Ciștigâtoarele grupelor

I). 
si

Deva, finala 
stadionul 
la ultimul

0 PRIMĂVARĂ INFRUCTUOASĂ PENTRU LOTUL DE TINERET
sub 23 
de pri- 

bogat, 
șase 
luni, 
dez- 
asu-

cu

Reprezentatlva de tineret 
de ani a încheiat sezonul 
măvară. A fost un sezon 
cutn doream de mult timp, 
meciuri internaționale în trei
Din păcate, insă, rezultatele au 
amăgit, aruncind umbre grele 
pra intregil activități a eșalonului 
de tineret. Cu meciul de la Ankara 
(l—1) „ciclul de primăvară** al re
prezentativei de tineret părea să 
fie bun. Au urmat insă două înfrîn- 
geri acasă (1—3 cu Cehoslovacia și 
2—3 cu Polonia). Remizele de la 
Dessau (1—1 cu R.D.G.) și Holbaek 
(1—1 cu Danemarca în C.E.) aveau 
să trezească din nou speranțe pen
tru dificila partidă de la Pitești cu 
Scoția. Numai că la 31 mai, „Under 
23- a pierdut cu 2—1 meciul din 
C.E., iar bilanțul său este mai mult 
decit nesatisfăcător : 6 partide, »
victorii, 3 remize, 3 înfrlngeri și un 
golaveraj negativ (7—11). Dacă am 
mai adăuga la aceste meciuri șl 
partidele cu naționala A a țării (1—4, 
la Rm. Vîlcea) și cu lotul de 21 de 
ani (0—3, la București), întrebarea 
fundamentală ar viza tot 
sau non-valoarea lotului

Am putea porni de 
pentru a vedea dacă in 
naționalei", s-au aflat,

cei mai buni „jucători care vin4*. 
Ca PORTARI au fost selecționați în 
cele 3 luni : Jivan, Bathori I, Mo* 
raru și Purcaru. FUNDAȘI : Puri- 
ma, M. Zamfir, Sătmăreanu II, Do- 
brâu, M. Oltcanu, Smarandache, L. 
Mihai, FI. Marin, Grigoraș, Matces- 
cu, Lucuță, Grigore și Hajnal. MIJ
LOCAȘI: Dumitriu IV, Boldni, Ră- 
dulescu, Beldeanu, Kaiser și I. Ma
rin. ATACANȚI : Atodiresei, Troi, 
Anghel, M. Răducanu, Mulțescu, Ma- 

T. Zamfir, Dumitrachc, Dănilă, 
Un 

care, 
pre- 

bune 
-------- pri- 

iar alții au bă- 
porțile naționa- 
o generație de

..valoarea 
de tineret*4, 
la selecție 
„anticamera 
intr-adevăr,

Comisia de competiții și disciplină 
analiza vineri abaterile disciplinare 
ultimele partide ale campionatelor 
vizionare A, 8 și C. Ședința va în< 
la ora 17 și va avea loc la se 
federației.

invin-• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
GATOARE IN ITALIA. In al doilea joc 
al turneului său din Italia, Universita
tea Craiova a evoluat Așcoli, în com
pania fOimației de primă divizie CU Q 
Cetăji Fotbaliștii noștri au ter
minat învingători CU scorul de 2-0 (1—0). 
Au marcat Obleriitf^co și 
Craiovenii au preZOntat 
Oprea - Niculescu, Boc 
Chivu), Bădin, Negrită — 
Ciupitu, $tefănescu
75 Tănase), Oblemenco, 
Marți, Universitatea s-a înapoiat în țară*.

Ștefânescu. 
formația : 

(mia. 20 — 
slrimbeonu, 

Țarăluligă (min. 
Câmotaru.

nea, T. Zamfir, Dumitrache, 
Năstase, Ion Ion și Radu II. 
total de 35 de jucători, dintre 
trebuie să recunoaștem, mulți 
zintă garanția unor evoluții 
și foarte bune in campionatul 
mei noastre divizii, ’ ' ~
tut cu succes și la 
lei. Intr-un cuvînt, 
promisiuni....

Și totuși, evoluția 
jucătorii amintiți mai sus s-a 
tuat sub nivelul posibilităților reale 
datorită superficialității in pregăti
re și jocuri, de unde, ca implicație 
directă, și valoarea scăzută a echi
pei, cu o excepție (partida de 14 
Dassaulț Explicația Căutată,

fiecăruia dintre 
si-

credem, in primul rind, în menta
litatea jucătorilor selecționați în lo
tul de tineret. Unii s-au considerat 
„refuzați" ai primei naționale și nu 
caunxdd’1, iar de aici a intervenit o 
stare de automulfuml^ sau resem
nare, care nu putea duce Ia Rezul
tate bune. Dobrău, Mulțescu, BeP 
deanu, Năstase, Dumitrache sau 
Troi au uitat primii că fiecare can
didat la tricoul naționalei trebuie 
să se dăruiască total frumoasei idei.

Acest sezon fără strălucire al lo
tului de tineret trebuie analizat în 
dubla funcție a eșalonului; rezer
ve? de cadre pentru echipa națio
nală (ceea ce include și rolul de 
rulaj al unor jucători din lotul A) 
și rezultatele intr-o competiție 
continentală. Din ambele puncte 
de vedere concluzia generala 
„n _ <e Ii decit : comportare sub 
iliteh - ceea ce trebuie să re- 
posiOUosfi meditație majoră
prezinte Sema fu» ' ■■■>tori, pen-
pentru tiec'slre dintre n-
tru fiecare aiitjejior. de elub 
rește, pentni <iojectivui de tcS*~ 
cieni care pregătește schiilibul de 
miine al -fotbalului nostru. Ajunși 
la acest capitol, al twinleinn-i-Ro eare

au răspuns de lotul de tineret 
antrenorii **
NunweUler 
Emeric Jenei 
că și în activitatea lor 
unele carențe, 
talisrn în privința anumitor jucători. 
Rabatul făcut lipsei de formă a unui 
Năstase, Dumitriu IV, Manea, .Jivan, 
Ion Ion, Dumitrache, Anghel, Rădu- 
lescu, promovările premature ale 
unui Radu II, I. Marin sau T. Zam
fir, conjugate cu renunțarea 
bruscă la un Dănilă sau Kaiscr, au 
dus la anumite confuzii în privința 
alcătuirii formației de bază. Orice 
s-ar spune, insă, marea cauză se 
află, totuși, la nivelul pregăt 
multilaterale a jucătorilor, care in 
meciul decisiv cu Scoția au dovedit 
mari lacune de ordin volitiv, tehnic 
și mai ales tactic. în fața unei e- 
chipe care își anunțase valoarea 
prin victoria cu 3—2 asupra lui 
Leeds, în fața unui adversar exce
lent pregătit fizic, care a aplicat un 
marcaj strict sufocant și presing con
tinuu, jucătorii noștri s-au inhibat 
brysc, pivrxincl în primul rînd dato
rită ia eticii aplicate.

Tot într-un final de mai, acum doi 
ani, tot la Pitești, reprezentativa 
noastră de tineret sub 23 de ani 
pierdea in Campionatul european 
cu 2—1, meciul cu selecționata si
milară a R.D. Germane. Formația 
aliniată la 26 mai 1973 poate fi sCHI- 
ITjficativă pentru ambițiile renăscute 
âle 0TW£ jucători criticați atunci, 
credem, edn^ljctiv : Ca vai — Afl- 
ghelini, G. Sancîd, Sătmăreanu II, 
Mateescu — Dumitriu IV, Moldovan 
(min. 82 Vișan), M. Popescu — Mul
țescu, D. Georgescu (min. 67 Koz- 
nai), Petrescu. In anul următor a- 
celei eliminări din Campionatul eu
ropean, reprezentativa noastră de 
tineret a reușit să cîștige pentru 
prima dată Balcaniada. Iar Anghe
lini, G. Sandu, Sătmăreanu II, Dudu 
Georgescu și Crișan să ajungă în 
prima reprezentativă. Iată cel mai 
bun argument pentru revenirea, cu 
elan și eforturi tinerești, ale unui 
eșalon dotat, dar și dator pentru 
condițiile create și speranțele inves- 
■'■'.e in el.

Cornel Drăgușin, Ion 
iar, la ultimul joc, și 

trebuie să spunem 
' au existat 

ținînd de sentimen-

.Mircea M. 1ONESCU



Turneul feminin de șah de la Timișoara

CAMPIOANA LUMII 
ÎSI MĂREȘTE AVANSUL

Ziua de marți a fost deosebit de 
fructuoasă pentru Nona Gaprindaș- 
vili, aducîndu-i încă... 2 puncte în 
clasamentul turneului internațional 
feminin de șah de la Timișoara, 
înaintea începerii rundei a 8-a, 
Suzana Makai a anunțat că cedea
ză fără joc partida întreruptă cu 
campioana mondială în seara an
terioară. Apoi, lidera clasamentu
lui a cîștigat sigur întîlnirea cu 
Margareta Teodorescu, mcnținin- 
du-și excepționalul procentaj de 
sută la sută !

Soarta primului loc în turneu 
fiind practic pecetluită, lup
ta se dă pentru următoa
rele trepte ale podiumului. 
După o suită de 5 remize, 
Gertrude Baumstark a înscris un 
punct la Irene Kasprzyk, fiind — 
alături de Gaprindașvili — neîn
vinsă în concurs. Junioara Ligia 
Jicman a stopat-o pe Borislava 
Borisova, obținînd o prețioasă vic
torie. După un start foarte slab 
('/i punct din 5 partide), cealaltă 

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

capul, ceea ce i-a atras un aver
tisment în rundul doi. în minutul 
doi al ultimei reprize, Cuțov în
tețește loviturile și, copleșit de 
avalanșa acestora, irlandezul va fi 
numărat. Doar 20 de secunde mai 
tirziu, la o nouă serie aplicată de 
român, arbitrul consfințește infe
rioritatea lui Nash și oprește pre
matur meciul care, oricum, i-ar 
fi adus victoria lui Simion- în 
„sferturi", Cuțov va lupta joi cu 
englezul D. Gwillian și în caz de 
victorie va fi opus, în semifinale, 
învingătorului din meciul Tomc- 
zyk (Polonia)—Radowski (R.D.G.).

Paul Dobrescu a avut, la cate
goria ușoară, un adversar cu mult 
inferior, danezul J. Neupart, care 
a uzat de dese obstrucții pentru a 
se apăra și a primit un prim aver
tisment în repriza a doua, apoi 
alte două în ultimul rund, ceea 
ce i -a adus descalificarea cu un 
minut înainte de finalul meciului. 
Evoluția lui Dobrescu nu poate fi 
judecată după această partidă. Ora 
adevărului va veni joi, în „sfer
turi". cind îl va întilni pe Ulrich 
Bayer (R.D.G.), care l-a silit la 
abandon pe vicecampionul mondial 
Kolev (Bulgaria).

Și semimijlociul Victor Zilber- 
man a avut un adversar modest,

„GHEATA DE AUR“
întrecerea celor mai buni gol- 

geteri europeni în campionatele de

AStm. IN CE. DE FOTBAL
STOCKHOLM, 4 (Agerpres). — A- 

seară, la Stockholm, intr-un meci 
pentru campionatul european de fot
bal (grupa a treia), echipa Iugosla
viei a învins cu scorul de 2—1 (1—1) 
selecționata Suediei. Au marcat Ka- 
talinskl, Ivezici, respectiv Edstrom. 
In clasamentul grupei conduce Iugo
slavia cu 4 puncte, urmată de Irlan
da de Nord — 4 puncte, Norvegia — 
2 puncte etc.

ATENA, 4 (Agerpres). — Disputat 
la Salonic, In cadrul campionatului 
european de fotbal, meciul dintre e- 
chipele Greciei și Maltei s-a termi
nat cu scorul de 4—0 (2—0) în fa
voarea gazdelor. Au marcat Mavros, 
Antoniades, Iosefides șl Papaioanu.

PE STADIOANELE DIN „ȚÂRA AMAZOANELOR"
Brazilia reprezintă de multă 

vreme o prezență apreciată și di
versă in arena sportivă internațio
nală. Nu sint puțini campionii și 
recordmanii ei, care au devenit 
foarte cunoscute figuri pe plan 
mondial, contribuind astfel la creș
terea prestigiului marii țări din 
continentul sud-american. Să-i a- 
mintim doar pe Maria Bueno, ce
lebra triplă cîștigătoare a Wim- 
bledonului, ca și pe alți doi te- 
r.ismani cunoscuți, Edson Manda- 
rino și Thomas Koch ; pe record
manul mondial și campion olim
pic de trlplusalt Adhemar Ferreira 
da Silva, sau pe actualul principal 
reprezentant al atletismului brazi
lian. Nelson Prudcncio ; pe cu
noscutul înnotător Manuel Dos 
Santos, și pe faimosul campion al 
echitației Nelson Pessoa, să amin
tim despre reprezentativa de bas
chet, protagonistă a multor cam
pionate ale lumii, sau pe asul au- 
todroamelor Emerson Fittipaldi, 
campion mondial. Aceste nume de
monstrează că sportul brazilian a 
urcat treptele celei mai înalte 
performanțe în diverse discipline 

junioară din turneu, Dana Nuțu, 
a depășit se pare tracul debutului 
jucînd din ce în ce mai bine. Ea 
a cîștigat la Tatiana Vujanovici și 
a învins-o miercuri dimineața. în 
partida întreruptă, pe Ursula Was- 
netsky. Aceasta din urmă a cîști
gat la Suzana Makai. Partidele 
Margareta Mureșan — Brigitte 
Hoffmann și Marghita Polanova — 
Rodica Reicher s-au întrerupt. Re
miză în întîlnirea Marghita Pola
nova — Margareta Teodorescu, în
treruptă în runda a 6-a.

Ieri după amiază s-a jucat run
da a 9-a. Iată rezultatele :

Baumstark — Polanova 1—0, 
Borisova — Nujanovici ’/i—*/s. Nu
țu — Kasprzyk 0—1. Patru parti
de s-au întrerupt. Gaprindașvili, 
cu negrele, are avantaj la Hoff ■ 
mann.

Clasamentul : GAPRINDAȘVILI 
8 (1). Baumstark 6V2, Borisova
5%, Hoffmann 4'A (2), Jicman P/a 
(1), Vujanovici 4'A, Makai și Teo
dorescu 4 (1) etc.

Astăzi are loc runda a 10-a.

scoțianul Cooney. Boxerul român 
a acceptat, fără necesitate, lupta 
de aproape, nespectaculoasă. pro
pusă de adversar dar a ciștigat net 
la puncte (5—0), datorită atacurilor 
sale viguroase- în „sferturi" Zil- 
berman are o misiune foarte grea 
în fața lui Plamen Iankov (Bul
garia), care a reușit senzaționala 
victorie prin abandon in rundul 
doi asupra lui Marian Beneș 
(Iugoslavia).

Alexandru Tîrboi, la „mijlocie 
mică", a stăpînit clar ringul în 
care se afla un adversar fără ve
leități, grecul C. Papadopoulos, 
numărat, de altfel, în rundul doi. 
Constănțeanul a fost calm în a ■ 
cest meci care i-a revenit la 4—5 
puncte diferență, după aprecierile 
judecătorilor. în sferturi : Tîrboi 
— V. Saveenko (U.R.S.S.).

Defavorizat de sorții care l-au 
adus încă din primul meci în fața 
campionului olimpic la categoria 
mijlocie V. Lemcșev (U.R.S-S.), tâ
nărul Nicolae Chipirog a suportat 
loviturile dure ale acestuia pină 
la mijlocul reprizei secunde, cind 
a fost făcut k.o. cu o stingă la 
bărbie.

Foarte bine s-a prezentat semi
greul Constantin Văran care l-a 
învins pe grecul I. Hristu prin a- 
bandon în rundul doi. în sferturi : 
Văran — O. Sacse (R.D.G.).

O excepțională impresie a lă-

ÎN PRAG DE FINAL
fotbal de pe continent .se apropie 
de sfîrșit. Marți s-a încheiat cam
pionatul Franței și astfel, jucăto
rul Onnis (Monaco) — care nu a 
înscris în ultima etapă nici un 
gol — a rămas cu 30 de goluri, la 

■ fel ca și Yazalde (Sporting Lisa
bona) și Geels (Ajax Amsterdam), 
care de asemenea au terminat 
campionatul- Singurii dintre frun
tașii rămași încă în cursă sint Dudu 
Georgescu (Dinamo) cu 31 de go
luri (cu 4 etape înainte de fina
lul întrecerii) și vest germanul 
Heynckes (Borussia Miinchenglad- 
bach) care are 25 de goluri mar
cate, cu două etape înainte de 
terminarea campionatului. Borussia 
joacă în următoarele etape cu 
Eintracht Braunschweig — acasă 
(la 7 iunie) și cu Werder Bremen 
— în deplasare (la 14 iunie).

sportive, dovadă a marelui interes 
pentru viața stadioanelor, demon
strat de multă vreme în „Țara 
Amazoanelor".

Dar domeniul in care Brazilia a 
atins cea mai necontestată cele
britate este fotbalul. Valoarea a- 
cestei ramuri sportive, nu numai 
sub raportul popularității ei, dar 

ÎNSEMNĂRI DIN SPORTUL BRAZILIAN
și sub acela al angrenării unui 
imens număr de tineri în practi
carea activității organizate, nu mai 
are nevoie de demonstrații și ar
gumente. Brazilia a realizat, prin 
reprezentativele sale și prin echi
pele de club, prin marele număr 
de jucători faimoși, de ași ai ba
lonului rotund, o veritabila activi
tate de popularizare nu numai a 
fotbalului sau, dar și a întregii 
țări.

Performanțele selecționatei bra-

ASTĂZI Șl MÎINE, LA ISTANBUL

EDIȚIA INAUGURALĂ 
A BALCANIADEI DE JUDO

în sala de sport Altunizade din 
Istanbul vor avea loc, astăzi și 
miine, întrecerile primei ediții a 
Campionatelor balcanice de judo. 
Competiția inaugurală va reuni 
sportivi fruntași din Bulgaria, 
Iugoslavia, România și Turcia. în 
prima zi se vor desfășura con
fruntările individuale, iar în a 
doua cele pe echipe. Favoriți sint, 
desigur, sportivii iugoslavi, clasați 
pe locuri fruntașe la recentele 
campionate europene. La unele ca
tegorii emit pretenții și reprezen
tanții tării noastre. Iată, de altfel, 
lotul României care a plecat ieri 
după-amiază la Istanbul : Ștefan 
Pop și Alexandru Filip (cat. u- 
șoară), Loghin Lazăr și Cornel Ro
man (cat. semimijlocie). Ionel La
zăr și Toma Mihalache (cat. mij
locie), Constantin Știrbu și Gheor- 

sat tinărul „greu" Mircea Simon 
care 1 a întilnit pe uriașul suedez 
K- Wiberg. Sub loviturile româ
nului, suedezul a fost numărat de 
două ori în prima repriză. în ur
mătorul rund arbitrul îl numără 
încă de două ori pe Wiberg, dar 
o laterală de dreapta expediată de 
Simon pune capăt unui meci ine
gal : abandon. în sferturi : Simon 
— Raiko Milici (Iugoslavia).

Singurul reprezentant al nostru 
care a evoluat în reuniunea de 
miercuri după-amiază a fost „semi- 
musca" Remus Cozma. în partida 
sa cu Djetmar Geilich (R.D.G.) am 
urmărit trei reprize aproape iden
tice : atacuri insistente ale lui Coz
ma, cu directe de stînga dublate 
de croșee de dreapta cu care l-a 
depășit destul de clar pe mai tină
rul său adversar. în ciuda rarelor 
riposte ale lui Geilich, sportivul 
român l-a surclasat, arătîndu-se 
net superior adversarului prin 
forță și cunoștințe tehnice. în ur
ma deciziei de învingător primită, 
Cozma este primul medaliat al 
nostru la aceste campionate. în 
semifinale, el il va înitlni pe spa
niolul Jose H. Rodriguez, cîști- 
gător în meciul cu Martin Laules 
(Scoția).

★
în gala de seara. C. Gruiescu b.n. 

George Sutton (Țara Galilor), B. 
Ristici (Iugoslavia), b.p. Gh. Cio
chină, V. Zilbcrman b.p. P. Iancov 
(Bulgaria). V. Saveenko (U.R.S.S.) 
b.p. A. Tîrboi.

TURNEUL MASCULIN DE VOLEI DE LA SOFIA
Iugoslavia —

SOFIA, 4 (prin telefon). In sala 
„Universiada" din capitala Bulgariei 
a început turneul Internațional mas
culin de volei, dotat cu „Cupa Sofia", 
la care iau parte II echipe. împăr
țite în două serii (A : R. D. Ger
mană, Ungaria, Selecționata Mosco
vei, Bulgaria ; B : Cehoslovacia, Cu
ba, Iugoslavia și România). Conform 
regulamentului primele două clasate 
se califică in turneul pentru locurile 
1—4, iar celelalte în turneul pentru 
locurile 5—8.

In prima zi, echipa României a în
tilnit pe cea a Iugoslaviei, de care 
a fost surprinzător învinsă cu 3—1

ziliene sint unice in istoria fotba
lului : trei titluri supreme la edi
țiile 1958, 1962 și 1970 și prima 
definitivă posesoare a intiiului 
trofeu făurit pentru campionii lu
mii — „Cupa Jules Rimet". In 
afara acestor victorii supreme, 
fotbalul brazilian a reușit compor
tări superioare la sute de turnee 

ale echipelor de club, la diverse
le competiții cu caracter oficial 
(„Cupa campionilor America de 
Sud", Cupa intercontinentală etc.), 
In spatele acestor performanțe re
marcabile se află o puternică ac
tivitate. In Brazilia există, orga
nizate pe diverse categorii compe- 
tiționale, aproape 85 000 de echipe. 
Numărul fotbaliștilor, oficial în
scriși în controalele forului de 
specialitate, trece de un milion ! 
Dar cine poate stabili numărul ce- 

gheNache (cat. semigrea), Iacob 
Codrea și Gheorghe Dumbravă 
(cat. grea). La „open" vor con
cura, probabil, C- Știrbu, Gh. Na- 
che, I. Codrea și Gh. Dumbravă, 
iar echipa va fi alcătuită în func
ție de comportarea sportivilor noș
tri în întrecerile individuale. Lo
tul țării noastre este însoțit de an
trenorul Sabin Lucea.

PE TERENURILE DE TENIS
ULTIMELE FINALE 

LA „FORO ITALICO"
Marți seara s-au încheiat cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Italiei, desfășurate timp de 
zece zile pe arena „Foro Italico" 
din Roma. Finala probei de dublu 
masculin a revenit perechii Brian 
Gottfried (S.U.A.) — Raul Ramirez 
(Mexic), cîștigătoare cu 6—4. 7—6, 
2—6, 6—1 în fața cuplului Iiie Năs- 
iase (România) — jimmy Connors 
(S.U.A.), învingătorii au confirmat 
forma lor deosebită din actualul 
sezon, ei deținînd și titlul de cam
pioni de. dublu ai Circuitului 
WCT. în finala feminină : Chris 
Evert (S.U.A.), Martina Navratilo
va (Cehoslovacia) — Sue Barker, 
Glynis Coles (Anglia) 6—1, 6—2.
M. ORANTES SE DISTANȚEAZĂ 

IN MARELE PREMIU FILT
Ln încheierea turneului de la 

Roma, in clasamentul Marelui 
Premiu FILT, conduce Manuel 
Orantes (Spania) cu 205 puncte, ur
mat de Guillermo Vilas (Argenti
na) 120 p, Ilie Năstase (România) 
și Jan Kodes (Cehoslovacia) cite 
110 p, R Ramirez (Mexic) 80 p, 
O. Parun (Noua Zeelandă) 60 p, 
K. Meiler (R.F.G.) 56 p. Fr. Jau- 
ffret (Franța) 51 p, P. Bertolucci 
(Italia) 50 p. B. Borg (Suedia) și 
J. Fillol (Chile) 45 p.

START LA ROLAND GARROS
Pe terenurile elegantei arene pa

riziene Roland Garros încep cam
pionatele internaționale ale Fran
ței, una dintre cele mai prestigi
oase competiții ale sportului alb, 
un campionat mondial neoficial pe 
zgură. Inaugurat în 1928, anul con
struirii stadionului, turneul de la 
Roland Garros a înscris în sclipi
torul său palmares cei mai renu- 
miți ași ai rachetei, de la Jean 
Borotra, Donald Budge și Tony 
Trabert, Ia Rod Laver, Ilie Năstase 
și Bjorn Borg. La actuala ediție, 
alături de tinerii in ascensiune

România 3-1
(13, 6, —12, 13). Jocul voleibaliștilor 
români s-a caracterizat prin nume
roase greșeli la blocaj și prin miș
care greoaie în apărarea din linia a 
doua, in timp ce adversarii lor s-au 
remarcat prin subtile combinații la 
fileu. Antrenorii A. Drăgan și FI. 
Balaiș au utilizat următorii jucători: 
Pop, Schreiber, Dumănoiu, Duduciuc, 
Chiș. Păușescu, Bar iha, Cr. Ion, Pre
da, Chițigoi, Antonescu. în alt meci: 
R. D. Germană — Ungaria 3—1 (—13, 
8, 4. 11). Joi echipa României în-
tîlnește pe cea a Cehoslovaciei.

TOMA HRISTOV

lor care au în fotbal sportul lor 
preferat, cei care-l practică in ore
le libere, mai cu seamă pe imen
sele plaje braziliene ? Numărul și 
calitatea instalațiilor fotbalistice 
din Brazilia reprezintă și ele un 
record : șase stadioane cu peste o 
sută de mii de locuri (Maracana, 
Morumbi. Belo Horizonte, Porto 
Alegre, Mangabcira, Maceio) ală
turi de multe altele puțind găzdui 
intre 50 000 și 75 000 de iubitori ai 
fotbalului, lată cifre care nu mai 
au nevoie de comentarii.

între România și Brazilia s-au 
statornicit trainice și rodnice legă
turi pe plan sportiv. în afara nu
meroaselor contacte care au existat 
intre selecționatele și echipele de 
club din fotbal, în ultimii ani s-a 
amplificat numărul întilnirilor, al 
schimburilor de experiență, al 
contactelor grupurilor de tehni
cieni in handbal, notație, atletism, 
tenis etc. Iar perspectiva ca a- 
cest volum să crească ne face să 
afirmăm că și pe plan sportiv 
punțile care unesc cele două po
poare se vor înmulți și fortifica.

Eftimie IONESCU

ANATOLI KARPOV 
LA PORTOROZ

La Portoroz (Iugoslavia) a în
ceput turneul internațional de șah 
la care participă și marele maestru 
sovietic Anatoli Karpov, aflat la 
prima sa apariție de la obținerea 
titlului de campion mondial. în 
primele partide susținute. Karpov 
a înscris două victorii, învingînd 
pe maghiarul L. Portisch (36 mu
tări) și iugoslavul R. Aosterman.' 

Alte rezultate : Hort—Karnar 
1—0, Gligorici—Mușii 1—0, Mari- 
otti—Pianinei 1—0 (runda 1) ; Par
ma—Ljubojevici ‘/a—*/a, Portisch — 
Hort '/i—’/s Garcia — Mariotti 
*/»—'/a (runda a 2-a).

Raul Ramirez și Guillermo Vilas, 
vor participa și cîțiva dintre marii 
consacrați, printre care și Ilie 
Năstase, Manuel Orantes, Jan Ko
des. în ceea ce-1 privește pe ame
ricanul Jimmy Connors, se pare 
că acesta nu va participa la Paris, 
nici în proba de dublu, preferind 
să joace doar la Wimbledon.

Primele rezultate din turul inau
gural al probei de simplu bărbați : 
Borg — Holmes 6—2, 6—3 ; Vilas 
— Plotz 6—0, 6—0, Alexander — 

• Chanfreau 6—4, 6—2 ; Fillol —
Nedwieczky 6—2, 3—6, 6—1 ; Vol
kov — Mandarino 3—6, 7—6, 6—3 ; 
Metreveli — Bengtson 6—2. 6—4 ; 
Jauffret — Crealy 7—5, 6-^3 ; Pat
tison — Elschenbroich 7—5, 6—4.

Ilie Năstase, Ramirez, 'Orantes și 
Smith vor susține astăzi partidele 
din primul tur. Năstase îb va în
tilni pe australianul Phillips 
Moore.

PE SCURT
ATLETISM • Concursul loturilor R.D.G.»

10 Erfurt : mosculin : greutate — Bcyei
20,19 m; lungime - Reiger 7,89 m; cio
can — Sachse 73,72 m; feminin : 
înălțime — Ackermann 1,87 m ; 100 m
— Stecher 11,41 ; suliță — Fuchs 60,50 
m; 400 m — Rhode 52,70 m. • Anne- 
gret Richter a egalat recordul vest- 
german la 100 m feminin - 11,1. o La 
Wichita (Kansas) : înălțime — Stones 
2,18 m; 220 y — Daniels 20,9; prăjină
— Beli 5,38 m; 3 000 m obst — Smith 
8:36,4. • Două victorii ale atleților fin
landezi, la Eugene (Oregon) : prăjină
— Kalioomaki 5,33 m; suliță — Jaakola 
82,00 m.

BASCHET • In ultimul meci din ca
drul turneului întreprins în U.R.S.S., se
lecționata feminină a S.U.A. a fost 
învînsă la Alma Ata de către o selec
ționată sovietică, la scorul de 92-59

CICLISM • Prima etapă o criteriului 
„Dauphine Libere" a revenit belgianu
lui F. Maertens (213 km în 5 h 30:31), 
urmat de compatriotul său Van Looy.
• Schimbare de lider in Turul Angliei, 
unde conduce acum suedezul B. Jo
hansson, urmat la 42 sec de cehoslova
cul V. Vondracek. Etapa a 9-a (Lin
coln — Seacroft, 120 km) a revenit po
lonezului J. Kowalski in 3h 11:37 • 
După 17 etape în Turul Italiei se men
ține lider Fausto Bertoglio, urmat de 
spaniolul Galdos la 2:04 și Baronchelli 
la 3 sec.

FOTBAL • în preliminariile olimpice : 
Tanzania — Etiopia 3—0 (in tur 0—0) ; 
Tunisia — Algeria 2—1 (în tur 1—1) ; în 
etapa următoare : Tunisia — Maroc.
• St. Etienne a ciștigat campionatul 
Franței — 58 p, urmată de Marsilia 49 
p, Lyon 48 p, Nîmes 47 p. în ultima 
etapă: St. Etienne — Troyes 5—1, Stras
bourg — Marsilia 3—2, Nîmes — Monaco 
3—0. Red Star, Rennes și Angers au 
retrogradat • Finala Cupei Belgiei : 
Anderlecht — Anvers 1—0 a In campio
natul U.R.S.S., după 9 etape, conduce 
Dinamo Kiev cu 13 p (un joc mai pu
țin), urmată de Șahtior 11 p și Dnepr
11 p.

NATAȚIE • Selecție americană pen
tru apropiatele C.M. masculin : 200
m liber — Frazier 1:58,33 (în serii, Shaw 
1:57,37); 200 m fluture — Favero 2:09,73; 
100 m bras — Williams 1 :09,47; femi
nin : 200 m liber — Babashoff 2:06,92; 
100 m bras - Bruge 1:20,29; 200 rn
fluture — Lee 2:23,43; 400 m mixt —
Babashoff 5:08,91. • Noi recorduri vest- 
germane, în piscina de la Hanovra : 
400 m mixt — Geisler 4:35,17 (a doua 
performanță mondială) ; 100 m liber -
Nocke 52,17; 200 m mixt — Koenecker
2:12,66; 1500 m - Lampe 16:20,57; 100 
m liber (f) - Weber 53,53; 800 m (f) — 
Wagner 9:12,69. • Canadiana Joanne
Baker (14 ani) a stabilit un nou record 
al țării la 200 m bras — 2:41,37. • In 
preliminariile turneului de polo pentru 
C.M., la Quebec : Brazilia - Canada 
7-6.

SCRIMA • „Trofeul Giovannini", dis
putat la Bologna, a revenit floretistu- 
lui polonez Wojschichowski, cu 5 victo
rii în turneul final. Pe locurile urmă
toare : Noel și Talvard (ambii Franța)
— 3 v, Pietruska (Franța) 2 v, Dabrowski 
(Polonia) și Romankov (U.R.S.S.) — 1 v. 
Floretistul român P. Kuki a fost elimi
nat în „sferturi".

ȘAH • Clasament final în turneul 
feminin de la Plovdiv : Eretova (Ceho
slovacia) șl Lemaciko (Bulgaria 11 p. Fa- 
talibekova (U.R.S.S. 10Ț*2 P (din 13). Stad
ler (Iugoslavia) 9 p, Sikova (Bulgaria) 
8V2 p, Gogilea (România) 7*/2 P> Szon- 
kiez (Unqaria) 7 p, Michel (R.D.G.) si 
Petrova (Bulgaria) - SVj P etc. • După 
4 runde, la Kecskemet : Holmov 3 p, 
Honfi 2'/2 (1) P» Barczay și Dely —
2*/î P-

YACHTING a D upă două regate, în 
campionatul mondial pentru clasa „Finn”, 
la Llafronch (Spania), conduce olan

dezul Binkhorst.
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