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ÎN BRAZILIA I
La Palatul prezidențial 

din Brasilia, au început, 
seara, convorbirile oficiale 
președintele Republicii 
România, 
președintele Republicii Federative 
a Braziliei, Ernesto Geisei.

Cu acest prilej, între cei doi șefi 
de stat a avut loc un schimb de 
păreri privind relațiile româno- 
braziliene, precum și unele pro
bleme ale situației internaționale 
actuale.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o ambianță de cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

★

Planalto 
miercuri 

între 
Socialiste 

Nicolae Ceaușescu, și

In dimineața zilei de joi, eea 
a vizitei oficiale 
în Brazilia, la 
au continuat con-

I ZIAR Al CONSILIULUI HAJIONAl PENTRU EDUCAȚIE FIZICA SI SPORT

Miercuri dupâ-amiază, doamna 
Lucy Geisei, soția președintelui 
Braziliei, a oferit un ceai în onoa
rea tovarășei Elena Ceaușescu, la 
Palatul Alvorada, reședința parti
culară a președintelui Braziliei. Au 
participat soțiile unor miniștri ai 
guvernului brazilian, ai altor 
demnitari civili și militari.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
întreținut cordial cu doamna 
Geisei. cu celelalte persoane 
zente Ia intilnire.

★

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu au primit, 
miercuri seara, în salonul de re
cenzii al Palatului Itamarati, pe 
șefii misiunilor dinlomatice acre
ditați în capitala Braziliei.

Prezentați de ministrul relațiilor 
externe al Braziliei, Antonio Aze- 
redo da Silveira, reprezentanții 
diplomatici a peste 70 de state, 
împreună cu soțiile, au transmis 
omagiul lor înalților oaspeți ro
mâni.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceausescu s-au 
întreținut cu șefii misiunilor 
plomatiee intr-o atmosferă de 
dă cordialitate.

★

Miercuri seara, președintele 
publici! Federative a Braziliei, 
Ernesto Geisei, și doamna Lucy 
Geisei au oferit în saloanele Pa
latului Itamarati din Brasilia 
dineu oficial în onoarea 
tclui Rennblicii Socialiste 
N:colae_ Ceaușescu și a 
Elena

La 
înaiții 
piuați 
tele 
Lucy Geisei.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o ambianță de caldă cordiali
tate, președintele Ernesto Geisei și 
președintele Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

înalț!

s-a 
Lucy 
pre

di
cai -

Re-

un 
președin- 
Românla. 
tovarășei

Ceaușescu. 
sosirea la Palatul 
oaspefi români sint întim- 
cu cordialitate de președin- 

Ernesto Geisei și doamna

Itamarati

de-a doua zi 
de prietenie 
Palatul Planalto 
vorbirile oficiale între președin
tele Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federative a Braziliei, 
Ernesto Geisei.

La convorbiri au participai to
varășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George 
Macovescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Pungan și Nicolae 
Doicaru, consilieri al președinte
lui Republicii, Nicolae Ghenea, 
ambasadorul României în Brazilia.

Au participat, de asemenea, An
tonio Azeredo da Silveira, minis
trul relațiilor externe, Hugo de 
Abrcu, ministrul de stat, șeful 
Casei militare, Paulo Braz Pinto 
da Silva, ambasadorul Braziliei Ia 
București.

Cu acest 
șefi de stat 
schimb de 
bilaterale in 
examinate căile și mijloacele pri
vind dezvoltarea relațiilor de co
laborare și 
România și 
părți a fost 
prima zi a 
ca relațiile 
cunoască o 
pe multiple 
losi, in acest sens, și mai mult 
posibilitățile de care dispun cele 
două țări în domeniul economic și 
al cooperării tchnico-stiințifice.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme ale situației Inter
naționale actuale. In acest context, 
a fost relevat rolul tot mai impor
tant ce revine țărilor in curs de 
dezvoltare în rezolvarea proble
melor majore ce confruntă ome
nirea, în instaurarea unei noi or
dini po'iticc și economice in viața 
internațională. S-a manifestat, tot
odată. interesul ambelor părți de 
a conlucra 
dial, atit 
Națiunilor 
organisme

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă.

★
Părăsind Palatul Planalto, pre

ședintele Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat, in fața monumentalului 
edificiu, de numeroși cetățeni ai 
Capitalei, care i-au făcut o caldă 
manifestare de simpatie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a răspuns cu 
cordialitate la aceste manifestări 
spontane ale cetățenilor brazilieni, 
expresie a sentimentelor de caldă 
prietenie pe care poporul brazilian 
le nutrește față de România și po
porul român.

prilej, 
a avut 
păreri 
cadrul

între cei doi 
loc un amplu 
în probleme 

căruia au fost

cooperare dintre 
Brazilia. De ambele 
exprimată, ca șî in 

convorbirilor, dorința 
româno-braziliene să 
puternică dezvoltare 

planuri, de a se fo-

mai strîns pe plan mon- 
in cadrul Organizației 
Unite, cît și al altor 
internaționale.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

M. TONE, S. CUTOV ȘI M. SIMON
AU OBȚINUT VICTORII CATEGORICE

Șl S-AU CALIFICAT
KATOWICE. 5 (prin telefon). — 

Iată-ne în cea de-a cincea zi a 
acestor dinamice campionate care 
au cunoscut pînă acum peste 35 
de decizii înainte de limită și în 
care odată cu sferturile de finală 
încep să se cearnă adevăratele va
lori.

Remus Cozma, cu victoria sa clară 
a deschis drumul nostru spre me
dalii. Primul care l-a urmat a fost 
Constantin Gruiescu (muscă), în 
progres fată de apariția anteri
oară. La tentativele lui Sutton 
(Țara Galilor) de a aplica lovi
turi tari, campionul european a 
răspuns potrivit manierei sale cal
me cu directe și un-doi-uri mereu 
întețite. In semifinale, vineri, Gru
iescu îl va întilni pe Sandor Or-

PENTRU SEMIFINALE
ban (Ungaria), care l-a învins pe 
bulgarul Ganusev.

împotriva unui adversar care 
nu-i era superior pe plan tehnic, 
Gheorghe Ciochină (pană) a comis 
erori tactice care l-au privat de o 
victorie ce-i stătea la îndemină 
în fața iugoslavului Bratislav Ris- 
tici, declarat învingător cu o deci
zie la limită (3—2).

Una dintre cele mai pasionante 
șl mai dramatice partide de pină 
acum, au furnizat-o la categoria 
semimijlocie Victor Zilberman și 
Plamen Iankov (Bulgaria). Aureo
lat de senzaționala victorie asupra 
campionului european Marian Be- 
neș, boxerul bulgar a confirmat 
faima sa de ..puncheur", chiar la 
începutul primului minut de luptă

MIRCEA TONE

nimerindu-1 cu o directă de dreap
ta pe Zilberman care a fost nu
mărat. La debutul reprizei secun
de două contre concomitente ale 
combatanților îl determină pe ar-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

48 DE ORE PINA LA DERBYUl CAMPIONATULUI DE RUGBY

FARUL AU VISURI MARI 181

Duminică dimineață, toate 
murile pasionaților balonului 
vor duce spre șos. Ștefan cel 1____
Aici — de la ora 9,30 — Dinamo 
și Farul dau marca bătălie pentru 
titlul de campioană. Firește, în 
ambele tabere, pregătiri, ’ emoții, 
tensiune...

dru- 
i oval 
Mare.

GHEORGHE NICA : „UN SINGUR 
GIND, AL VICTORIEI I"

Pe bucureșteni, reporterul i-a 
aflat la antrenament, pe iarba de

POLIGONUL TUNARI VA GĂZDUI

1ADEVĂRAT FESTIVAL Al TIRULUI INTERNATIONAL
individual și pe e- 
chipe), Campiona
tele internaționale 
ale României la 
probele de arme 
cu glonț și un 
meci bilateral Ro
mânia — Cuba.

Despre toate a- 
ceste întreceri de 
mare anvergură 
s-a referit ieri, 
în cadrul unei 
conferințe de presă 
programată la po
ligonul Tunari, 
președintele Co
mitetului de orga
nizare al Campio
natelor continen
tale Miron Ol- 
teanu, secretar al 
C.N.E.F.S. O

de detalii au 
comunicate a-

dacă ne gindim că, în aceste zile, 
la Tunari vor concura țintași de 
prestigiu din 26 țări (în cadrul 
C. E.). De asemenea, s-a mențio-

(Continuare in pag. 2-3)

la velodrom. Foarte
cian Ion Ttifuianu , ______ _
pentru început, elevii la obișnuita 
încălzire. Toată lumea e prezentă, 
observăm și o figură necunoscută, 
un junior. Numai că trei titulari 
sînt în costum de stradă ; Nica, 
Constantin și Caraiman acuză 
ușoare indispoziții, care nu le cre
ează, însă, probleme pentru derby. 
Căpitanul „XV“-lui dinamovist, ex
perimentatul internațional Gheor
ghe Nica pare foarte destins. Pri
vește cu mare încredere spre me
ciul de duminică : „Nici nu concep 
să nu cîștigăm, gîndul dominant 
la noi fiind cel al victoriei ! Cred 
intr-un joc frumos, în care înain
tarea noastră să reziste puterni
cului pachet advers. Dacă vor avea 
mingi, Paraschiv și Marghescu 
știu să deschidă bine treisferturile, 
unde definem avantajul fanteziei 
centrilor și exploziei aripilor". 
între timp, s-a trecut la „miuța" 
între compartimente. Aldea se a- 
rată în vervă. Roman înscrie o în
cercare, reporterul îșl amintește 
de „copia" din partida cu Steaua, 
reține „candidatura" pentru cea cu 
Farul. Atmosfera e bună, cel mai 
„tonic" e rutinatul Nae Baciu. Ple
căm de la Dinamo, lăsînd aici o 
echipă care muncește intens, calm, 
cu speranțe, dar și cu... emoții.

tînărul tehni- 
și-a chemat,

GHEORGHE DARABAN: „VREM 
SA FACEM SPECTACOL Șl... SA 

ÎNVINGEM I"

Apoi, printre constănțeni. Mihai 
Naca a programat o ședință de 
pregătire fizică, dominată de aler
garea în teren variat. Absolut toți 
băieții sînt in plenitudinea forțe
lor, vorbesc cu mare admirație 
despre doctorul Nicolae Gheraco- 

pol. După 70 de minute de pregă
tire complexă, e ușor de constatat 
o superioară condiție fizică. Notăm 
și sosirea la cros : Dinu, Boghea- 
nu, Băcioiu (foarte dotat „stîlp"), 
Bucos, Borșaru, 
trescu, Dărăban, Varga... 
vin Ianusievici, - ■ ■ 
(ne mirăm, sînt jucători cu viteză, 
aflăm că s-au rătăcit 
și... antrenorul Naca : 
fiu eu cel din urmă !“ Mihai Bu
cos, acest excepțional mijlocaș la 
deschidere, roagă să fie lăsat încă 
10 minute, vrea să-și „regleze" 
piciorul. îl observăm împreună cu 
purtătorul banderolei de onoare a 
Farului, Gheorghe Dărăban: ..De la 
el poate începe realizarea dorin
ței noastre 1 să facem un joc de 
spectacol. Desigur, sperăm in vic
torie și vom da totul pentru ea !".

Geo RAEȚCHI

Avrigeanu, Mo- 
Ultimii 

Cristea, Marica

!n pădure) 
„Prefer să

mijlocaș la

VIAȚA SPORTIVĂ Șl EXIGENȚELE SALE
â\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\X\^^^^

se-

Maestrul sportului Gheorghe Sencovici, unul din
tre cei mai valoroși skeetiști de la_noi, va con

cura, cu începere de luni. Za

Luna iunie poate fi denumită 
pe bună dreptate luna tirului. 
Intr-adevăr, între 9 și 22, la po
ligonul Tunari se vor disputa nu 
mai puțin de cinci competiții in
ternaționale de amploare : „Marele 
premiu Carpați", Balcaniada — la 
skeet (talere aruncate din turn) 
și trap (talere iansate din șanț), 
Campionatele europene (armă ca
libru redus 60 f culcat și 3 X 40 f, 
armă standard 60 f culcat și 3 X 20 
1 și pistol calibru mare, seniori,

rie 
fost 
poi de președin
tele ~ ‘
europene de tir și 
secretar general al 
F. R. Tir, Gavrilă 
Barani.

Cu acest pri
lej s-a arătat că 

pregătirile organizatorice și tehni
ce se află în faza de finalizare,
astfel că numeroșii participant!
prezenți pe standuri vor beneficia 
de cele mai bune condiții de con
curs. Totodată, s-a făcut o infor
mare și asupra stadiului de pre
gătire a reprezentanților României, 
subliniindu-se că se așteaptă ca 
trăgătorii noștri să abordeze com
petițiile în plenitudinea mijloace
lor în lupta pentru întîietate, un 
obiectiv de importanță deosebită,

Confederațîei

Tunari.

• Alcoolul atacă frontal performanța • Potențialul biologic și sănătatea 
grav amenințate • Cariere sportive înecate în băutură ! • Energie, 
timp de creație și recuperare, sănătate și... fonduri irosite fără rost

în conștiința tuturor celor care 
alcătuiesc lumea sportului, dar și 
a unui larg public, s-a încetățenit 
binecunoscuta expresie „a duce o 
viață sportivă", a cărei noțiune în
globează întregul ansamblu de 
norme igienice și de conduită ce 
se cer riguros respectate și con
stituie 2" '
marile performanțe. De altminteri, 
„viața sportivă" a devenit în ul
tima vreme un adevărat etalon și 
pentru oamenii care su fac sport, 
dar care-și impun o viață cumpă
tată, rațională, ordonată, în inten
ția de a valorifica mai bine poten
tele lor fizice și intelectuale în a- 
firmarea profesională, socială, fa
milială.

.climatul" în care se nasc

în ceea ce-1 privește pe sportiv, 
numai o viață cumpătată îi oferă 
condițiile optime pentru manifes
tarea plenară a potențialului său 
biologic, a talentului și aptitudini
lor sale, îi poate înlesni ascensiu
nea firească, gradată și permanen
tă, împlinirea tuturor aspirațiilor. 
Și asemenea sportivului, care țin
tește culmea gloriei, toți cei ce do
resc afirmarea pe alte planuri tre
buie să se supună regulilor „vie
ții sportive". Unor reguli care nu 
îngăduie excepție, baricadînd, cind 
sînt încălcate, chiar și drumul ma
rilor talente spre cotele înalte ale 
consacrării.

Cercetări meticuloase, aprofun
date în anii din urmă, statistici

riguroase atestă convingător con
secințele grave pe care înclinați
ile spre abuz (avind la bază fie 
ingenuitatea, fie snobismul, fie in
fluența ereditară) le au asupra 
vieții și activității individului. Un 
astfel de abuz, care creează înte
meiate motive de îngrijorare in 
lumea medicală și în opinia pu
blică, este consumul de alcool. E- 
fectele sale sint adesea terifiante 
atît prin diversitatea și gravitatea 
bolilor pe care le determină (ane
mii, gastrite, duodenite, hepatos-

Aurelion BREBEANU l

(Continuare in pag. 2-3)



SĂRITORII ÎN APĂ, ÎN PREAJMA ' REPREZENTATIVELE DE HANDBAL TINERET ALE R. P. CHINEZE
SEZONULUI ÎN AER LIBER

• Primele starturi, la Sofia și la Budapesta • Balcaniadele, cele mai
importante întreceri Campionatele

Odată cu încheierea campionate
lor republicane în bazin acoperit 
(desfășurate la sfîrșitul lunii a- 
prilie). săritorii de Ia trambulină 
și platformă au pus punct activi
tății oficiale din timpul iernii și 
primăverii. Dar ei și-au permis 
doar o scurtă perioadă de odihnă, 
deoarece în sezonul de vară vor 
lua parte la numeroase competiții 
interne și internaționale, cărora 
vor să le facă față cu succes. Ca 
atare, incă de la jumătatea lui a- 
prilie ei și-au reluat pregătirile, 
pe care le continuă și acum, în 
cadrul secțiilor cluburilor și aso-

C. S. Arad II (f)
și Progresul București (m)
conduc in campionatele

de tenis de masă
la încheierea turului campio- 
divizionare de tenis de masă 

de 
ultimele 

C.S. Arad

Pină 
natelor .. _______ ___
mai sint două etape (in zilele 
7—8 și 14—16 iunie). Iată 
rezultate, echipe temei :___
II — C.S.M. Cluj-Napoca 8—1, C.S. 
Arad I — C.S.M. Cluj-Napoca 8—1, 
Gloria Buzău — Metalurgistul Cugir 
9—0 (neprezentare), C.S.M. Cluj-Na
poca — Progresul București 5—4,
Metalurgistul Cugir — Voința Bucu
rești o—9 (întrucit Metalurgistul Cu
gir nu a comunicat cu 7 zile înainte 
locul — sală, oră — de disputare a 
meciului, a pierdut, conform regu
lamentului), Gloria Buzău --------
Cluj-Napoca 4—5.

— C.S.M.

CLASAMENT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C.S. Arad II 
Spartac Buc.
C.S.M. Cluj-Napoca 
Gloria Buzău 
C.S. Arad I 
Progresul Buc. 
Voința Buc.

8. Metalurg. Cugir

5
6
6
7
5
4
5
4

5
4
3
2
3
3
1
O

O 
2
3
S
2
1
4
4

10
10

9
9
8
7
6
2

ciațiilor sportive, iar în curînd 
componenții loturilor republicane 
se vor întruni in Capitală pentru 
a se antrena in comun.

Primii care vor lua startul în 
competițiile internaționale din 
timpul verii vor fi juniorii. Sub 
conducerea antrenorilor Elena Ti
mar și Nicolae Spariosu, junioa
rele Anca Făgețean. Ruxandra Ho- 
ciotă, Sorana Iacob, Angela Po
pescu și juniorii Victor Bastar și 
Math ias Kaiss se vor pregăti pînă 
la 19 iunie, dată la care cei mai 
buni (aleși în urma concursurilor 
de selecție) se vor deplasa Ia So
fia, unde vor concura pînă la 25 
iunie. în aceeași perioadă, lotul 
de seniori va participa la o mare 
competiție, la Budapesta. Pină la 
data deplasării, antrenorii Panteli- 
mon Dccuseară, Aurel Breja și 
Dionisie Szabo vor avea în pregă
tire pe Georgiana Săcăleanu. Elena 
Cîrstică, Mihaela Atanasiu, Ion 
Canea și Alexandru Bagiu. între
cerile sint programate între 20 și 
23 iunie.

în luna iulie, o grupă de săritori 
va lua parte la un alt concurs, 
găzduit tot de capitala Ungariei 
(11—14 iulie), iar intre 25 și 28 
ale lunii, reprezentativa de juni
ori va concura la Ljubljana, in 
cadrul Balcaniadei rezervate aces
tei categorii de săritori. Concursul 
cel mai prestigios al sezonului va 
fi Balcaniada seniorilor, care se 
va disputa, la Atena, intre 7 și 10 
august. în sfîrșit, agenda compe
tițiilor internaționale va fi înche
iată (14 și 17 august) odată cu 
desfășurarea „Cupei Prietenia", in 
R. D. Germană.

Cît privește calendarul intern, el 
prevede disputarea campionatelor 
republicane in Capitală, la urmă
toarele date : 19—21 iulie (copiii), 
1—3 august (juniorii), 23—24 au
gust (seniorii).

de sîmbătă :
C.S. Arad I,

Programul partidelor 
Metalurgistul Cugir — ___  _____
duminică: Voința București — Pro
gresul București, Metalurgistul Cu
gir — C.S. Arad II.

Echipe băieți, rezultate : C.S.M.
Iași — Constructorul Hunedoara 
13—4, Universitatea Craiova — C.S.M. 
Cluj-Napoca 12—5, Progresul Bucu
rești — Politehnica București 10—7, 
C.S.M. lași — Gloria Buzău 1—16, 
C.S.M. Cluj-Napoca — Progresul 
București 7—10, Universitatea Cra
iova — Constructorul Hunedoara 
17—0, C.S.M. Iași — Voința Bucu
rești 9—8, Comerțul Tg. Mureș — 
Gloria Buzău 8—9, Locomotiva 
București — Politehnica București 
5—12, Gloria Buzău — C.S.M. Cluj- 
Napoca 10—7.

CLASAMENT

1. Prog. Buc. 7 7 0 95—24 14
2. C.S.M. Cluj-Napoca 8 5 3 82—54 1 3
3. Univ. Craiova 6 6 0 85—17 12
4. Gloria Buzău 8 5 3 68—68 12
5. Voința Buc. 6 4 2 69—33 10
B. Poli. Buc. 6 3 3 56—46 9
7. C.S.M. Iași 6 2 4 32—70 8
8. Constr. Huned. 7 1 6 28—91 8
9. Comerțul Tg. M. 6 0 6 30—72 6

10. Locomotiva Buc. 6 0 6 16—86 6

Programul meciurilor de sîmbătă:
UniversitateaVoința București

Craiova, duminică : Voința București 
— Progresul București, Politehnica 
București — Universitatea Craiova, 
Constructorul Hunedoara — Loco
motiva București, Comerțul Tg. Mu
reș — C.S.M. Iași.

• IN PADUREA „ION CREANGA”, 
din apropierea municipiului Roman, 
s-o organizat un reușit concurs de 
orientare turistică pentru elevi, la 
care au participat 80 de echipe. 
Printre cîștigâtori se află micii tu
riști de la Școala generală nr. 4, 
Școala generală nr. 3 precum și de 
la Liceul de construcții. • PE ALEILE 
PARCULUI SPORTIV “ -------------
din Tg. Mureș s-a 
trecere de patinaj 
care s-au întrecut 
copii intre 6 și 14 
cursei, în postura de 
fost Zita Szoke 
categ. 6—8 ani, _ _
13—14 ani, Arpad Zojomi — 9—10 
si Stepan Nagy - 11-1.2 ani - ... 
de la Șc. gen. nr. 16. » IN LOCA
LITATEA DOBROGEANA, BABADAG, 
a avut loc un reușit festival sportiv 
al tineretului *_ ___ __
tilnrre peste 2700 de tineri 
meroase localități i 
cea. Au avut foc, 
confruntări 
lei, fotbal, _______ a
• LA TETRATLONUL ȘCOLAR^ 
a avut loc zilele 
și la care s-au 
diferite localități 
fov, pe primele 
formațiile Școala 
(fete) ' “
Giurgiu _____
ACESTEI LUNI cunoscuta 
dere brașoveană, 
sărbători 
existență, 
va marca

„23 AUGUST- 
desfășurat o în- 
pe... rotile, la 
peste 120 de 
ani. La sfîrșitul 

cîștigâtori 
($c. gen. 3) 
Gydngyi Kiss

au

ani 
toți

la care și-au dat în- 
din nu- 

ale județului Tul- 
, cu acest prilej, 

amicale la otletism, vo- 
handbal și_ gimnastică, 

care 
trecute la Giurgiu 
întrecut atleți din 
ale județului II- 

locuri s-au clasat 
generală Coșereni 

și Școalo generală nr. 3 
(băieți). a LA SFÎRȘITUL 

.——.„..j întreprin-
Tractorul, își va 

o jumătate de veac de 
In progromul festiv, care 
evenimentul la loc de

AL TIRULUI INTERNAȚIONAL

a lega noi prietenii. In 
aș vrea să profit de pri
mi se oferă pentru a 
pentru căldura și ospi-

a
românesc, pentru a

de deosebită sli- 
care animă po-

hotel Turist,

UN ADEVARAT FESTIVAL

(Urmare din pag. 1)
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licitat conducătorului delegației 
oaspe, tovarășul CIAN SHU WV, 
o declarație. Iată ce ne-a spus 
interlocutorul nostru :

Echipele de handbal tinereț_ale R. P. Chineze tn 
din București

AU EFECTUAT UN FRUCTUOS TURNEU IN ROMANIA
Timp de aproape o lună, repre

zentativele de handbal tineret ale 
R. P. Chineze au efectuat — în 
țara noastră — un stagiu de pre
gătire.

La București, Constanța, Timi
șoara și Călărași, echipele R. P. 
Chineze au susținut o serie de în- 
tilniri amicale, cu formații de toa
te nivelele, pornind de la juniori 
și pînă la campioanele țării, U- 
niversitatea Timișoara și Steaua. 
Pretutindeni, jucătorii chinezi au 
fost primiți cu căldură și prie
tenie, publicul fiind prezent in 
număr mare la fiecare meci.

Asistînd la cîteva antrenamente 
ale jucătorilor chinezi, conduse 
de antrenorul Otto Telman, pre
cum și la meciurile susținute de 
formațiile R. P. Chineze am con
statat nivelul ridicat și concepția 
modernă de joc atît a echipei fe
minine, cit și a celei masculine. 
Sportivii din R. P. Chineză prac
tică un handbal foarte rapid, ba
zat pe o mare viteză de circula
ție și pe o tehnică individuală 
bună, conferită de ușurința 
care este mînuită mingea.

La încheierea turneului, am so-

fața 'modernului

CU

SÎMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, LA BRAȘOV

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA, LA POPICE
Purge, I. Bice, Gh. Silves- 
Cătineann, Gh. Dumitrescu 

Marin, respectiv. Ana Pc- 
Florica NeguȚoiu, Elena 

Margareta Cătineanu,

Reprezentativele de seniori și 
senioare ale țării noastre la po
pice susțin o dublă partidă ami
cală cu puternicele selecționate ale 
Iugoslaviei. în formația masculină 
a României vor evolua componen
ții echipei care anul trecut au 
cîștigat în R. F. Germania 
de campioană mondială. Din 
tetul oaspeților fac parte . 
tori cunoscuți, cum sint N. Dra- 
gas și M. Sterjaz, actualul și, res
pectiv, fostul campion al lumii.

Antrenorii T. Szemănyi (la 
bărbați) și Al. Andrei (la femei) 
vor alcătui echipele din următoa
rele loturi : I. Tismănaru, I. Bă-

titlul 
sex- 

jucâ-

ia?, P. 
tru, A.
și G. 
treseu,
Trandafir,
Vasilica Pințea, Ana Janosi, Elena 
Goncear și Mariana Constantin. 
Jocurile vor vea loc la Brașov', pc 
arena Hidromecanica. Sîmbătă se 
vor disputa meciurile pe echipe, 
iar duminică turneul individual.

„Sentimentele 
mă Și prietenie 
poarele român și chinez, relațiile 
de strinsă colaborare care leagă 
țările noastre se materializează și 
in sport, iar turneul efectuat in 
România de reprezentativele de ti
neret ale R. P. Chineze a fost 
doar una dintre nenumăratele 
mărturii. Am venit aici pentru a 
învăța din bogata experiență 
handbalului 
cunoaște o parte dintre admira
bilii jucători și tehnicieni români. 
Turneul a constituit pentru noi un 
mare ciștig și, totodată, posibili
tatea de 
încheiere, 
lejul ce 
mulțumi 
talitatca cu care am fost primiți". 
(AL. H.).

DUMINICA LA SINAIA

ETAPA IN CAMPIONATUL REPUBUCAN
DE VITEZA IN COASTA
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Duminică 8 iunie, la Sinaia, iu
bitorii automobilismului vor putea 
urmări o interesantă întrecere : 
pe distanța Sinaia — Cota 1400 se 
desfășoară prima etapă a campio
natului republican de viteză în 
coastă. Participanții la această în
trecere vor fi cei mai buni auto- 
mobiliști ai țării din orașele Bucu
rești, Brașov, Cluj-Napoca, Pitești, 
Balș, Timișoara ș. a.

Concursul are loc duminică di
mineață, de la ora 8,30 la 12,30, 
iar antrenamentul oficial, sîmbătă 
de la ora 15,30 la 19.30 (în această 
după amiază, incepind de la ora 
14, are loc și revizia tehnică).

toriul județelor Satu Mare și Ma
ramureș a cuprins o probă spe
cială la Huța și un concurs de 
viteza, foarte reușit la Satu Mare. 
Ciștigători au fost frații N. Poka 
— F. Poka din Cluj-Napoca (Da
cia 1 100), de altfel cîștigâtorii cla
sei pină la 1150 cmc. 
pînă Ia 1000 cmc : Dorner- 
nescu, Sibiu 
1150 cmc : 
Cluj-Napoca (Dacia 1300).

La clasa 
L’ăli- 

(Fiat 850) ; peste 
Tords — Fancsadi,

nat că in perioada întrecerilor vor 
fi prezente și o seamă de perso
nalități din conducerea diferitelor 
organisme ale tirului internațional 
și european, ceea ce va prilejui și 
o serie de reuniuni.

★
în cadrul unei festivități desfă

șurate ieri, președintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea, a in- 
minat trăgătorului Mihai Dumitriu 
(Steaua) titlul de maestru emerit 
al sportului, pentru rezultatele re
marcabile și 
de-a lungul a 
care IG a fost 
republican de pistol viteză.

V-a), disputata joi și la care 
luat parte 17 concurenți, s a 
cheiat cu următoarele rezultate :
1. Era. Fântâneanu (Sportul) 38 p,
2. A. Brebcanu (Sportul) 36 p. 3. 
V. Raba (T.V.) 35 p„ 4. L. Calbcr 
(Agricultura Socialistă) 35 p, 5. V. 
Tonccanu (Sportul).

★
Săptăririna aceasta a luat sfîrșit 

„Raliul Someșului" ajuns la cea 
de a șasea ediție. A fost o între
cere disputată la care au luat par
te 20 de echipaje din cinci județe 
ale țării (Timiș, Cluj, Sibiu. Ma
ramureș și Satu Mare). Raliul — 
organizat de către Filiala A.C.R. 
Satu Mare — desfășurat pe teri-

cinste se află și sportul. Astfel, nu
meroși tineri, alături de cei cu 
timplele cărunte, dar dornici de 
mișcare, de a practica exercițiul fi
zic, din 22 de secții ale întreprin
dem. participă la competițiile de
dicate aniversării. Au loc concursuri 
la fotbal, handbal, popice, orientare 
turistică, volei, tenis și șah. • CLU
BUL SPORTIV UNIVERSITAR GALAȚI 
a luat lăudabila inițiativă de a or
ganiza o mare întrecere la gimnas
tică modernă pentru studente și 
eleve. La diferite categorii de vîrstă 
au terminat 
C.S.U. 
Neamț
• LA 
•Cupa 
tică. Duminică__ ____ ,____
Vl-a a competiției la care 
prezenți — în pădurea Dumbrava — 
aproape 2700 de pionieri și școlari. 
Pină acum la concurs au participat 
aproape 10 000 
tre care peste 
la toate cele

CURS

cîștigâtoore formațiile: 
Galați, Școala sportivă P. 
ți Școala sportivă Brăila. 
SIBIU, continuă cu succes 

Cibinium” Io orientare turis- 
s-a disputat etapa a 

au fost

de tineri turiști, dîn-
500 au fost prezenți 

_ . - șase reuniuni • LA 
ULTIMUL CURS DE ARBITRI de 
fotbal organizat la Cîmpina au fost 
și patru fete. Ele ou terminat cu 
bine, s-au descurcat în 
regulamentului și au c 
vaiere ale fluierului. I 
Lucia lonescu, Florența 
dica Mănoilâ și Elena

terminat 
labirintul 

devenit... ca- 
Numele lor ;

Doinea, Ro- 
i Moga.

CORESPONDENȚI : G. 
Pâuș. M. Topolschi, D. 
Gruia, T. Siriopol, I. 
Vîrjoghie.

Groapă, 
Moraru, 

lonescu și

i. 
c. 
c

activitatea neobosită
20 de ani, dintre 
membru al lotului

★
Competiția deschisă ziariștilor 

pistol cu aer comprimat (ediția
la 
a

VIATA SPORTIVA Sl EXIGENTELE SAIL3 -»
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teatoză, ciroză, cancerul esofagu
lui, leziuni ale miocardului, tulbu
rări mintale, slăbirea inteligenței 
și memorjei, a capacității de con
centrare și a reflexelor, atrofie 
musculară, epilepsie, tulburări ale 
vederii, psihoze etc.), cit și prin 
comportările deviante (atitudine 
ostilă fața de muncă, față de co
lectivitate, stări conflictuale in 
familie și societate, delincvențâ) 
sau prin transmiterea unor grave 
deficiențe (fizice, intelectuale, 
psihice) urmașilor. Consumatorul 
de alcool (chiar și Cel care nu in
tră în categoria intoxicaților) ig
noră sau acceptă cu seninătate și 
nesăbuință toate riscurile care de
curg din utilizarea acestui drog 
periculos. Deși ar părea că are 
un caracter strict personal, prin 
invocarea dreptului individului Ia 
libertatea de opțiune („este viața 
mea și mi-o trăiesc cum cred de 
cuviință"), problema are puternice 
implicații sociale. Pentru că socie
tății noastre nu-i poate rămîne 
indiferentă salubritatea fizică, 
psihică și morală a membrilor săi 
și cu atit mai mult viitorul ei.

Iată de ce sportul, prin rigorile 
impuse celui ce-i pășește pragul, 
a reușit să ofere eticii o noțiune 
cuprinzătoare, ca cea amintită. 
Pentru că cel ce nu se conformea
ză „vieții sportive" se autoelimină, 
mai devreme sau mai târziu. Ciți 
tineri dc mare talent nu au dispă
rut astfel înainte de vreme din 
arene ! La jumătate de drum, pre
supusele viitoare vedete — insufi
cient vegheate de antrenori, de 
părinți și de școală — au uitat 
canoanele „vieții sportive", accep
tând „generozitatea" grupurilor 
amici simpatizanți și pornind 
nesimțite pe un alt drum : cel 
băuturii, al petrecerii timpului 
baruri și restaurante, în mijlocul 
admiratorilor, neglijînd pregătirea 
sirguincioasă prin care se ilustra
seră la un moment dat. Și, astfel, 
cite posibile strălucite cariere nu

de 
pe 
al 
în

s-au inccat in alcool ! Nu nc pro
punem să dăm aici nume — care 
ne stau la indemînă și pe care ci
titorii in mare parte le cunosc — 
din simplul motiv că nu dorim să 
reactualizăm o rană sufletească 
poate încă nevindecată a celor ce 
au căzut, mai de mult sau mai 
recent, victime ale patimii bahice, 
fiind apoi nevoiți să părăsească 
prematur și definitiv scena spor
tivă...

...Și iată de ce considerăm ne
cesar să revenim acum, cind pro
blema consumului de alcool se 
pune cu mai multă stringență, că
pătând o mare implicație socială, 
asupra datoriei civice a fiecărui 
tehnician care se ocupă de educa
rea tineretului sportiv de a con
tribui mai activ, alături de școală 
și de familie, la preîntâmpinarea 
fenomenelor de alcoolism, genera
toare nu numai ale unora dintre 
bolile organice sau psihice cuprinse 
în amplele registre completate de 
știință, ci și ale unor periculoase 
devieri de Ia etică, ale ratării vre
melnice a carierelor sportive.

în acest sens, medicul chirurg 
Mircea Albti ne spunea : „Alcoolul 
consumat chiar și în cantități mici, 
însă repetate, duce la intoxicarea 
lentă a organismului, la inhibarea 
centrilor nervoși și, în acest fel, 
la tulburări cronice și la pierderea 
reflexelor, la scăderea vitezei de 
reacție. De asemenea, alcoolul le
zează celula hepatică, modificînd 
metabolismul glucidie, ceea ce se 
repercutează negativ asupra tra
valiului muscular. In aceste con
diții este clar că, pentru sportiv, 
consumul de alcool înseamnă ra
tare sigură a carierei sale".

în fine, iată de ce vedem 
grenarea tineretului intr-o 
nută activitate sportivă de 
o modalitate eficientă de 
contra abuzului de alcool, de în
depărtare a individului de clima
tul infestat al barurilor, care în
ghit fără rost energie, fonduri, 
timp de creație și recuperare, pe
riclitând în același tâmp sănătatea 
publică...

ATI ETiSh concursulAILCII^b. PUBLICAN de 
vară al juniorilor de categoria 
avea loc sîmbătă (de la ora 15,30) T. 
duminică (de |a ora 9), la Pitești. Con
comitent, se va desfășura și campio
natul republican de decatlon al junio
rilor mari 19 LA PARIS se dispută, mii- 
ne și duminică, meciul de decatlon 
dintre echipele Franței, României și Ita
liei. Formația noastră are în fruntea 
ei pe recordmanul țârii Vasilo Bogdan. 
Tot în Franța, la Poitiers, se desfășoară 
sîmbătă și duminică cea de-a doua e- 
diție a campionatelor mondiale școlare, 
la care vom fi repiezentați de nouă spor
tivi C 
le Bucureștiului, 
naiul concurs 
tul — la ora 
lefoartelor.

BASCHET
NAL PIONIERESC 
avea loc luni 16 iunie, 
din Parcul pionierilor din 
Duminică 15 iunie, la ora 20, 
proceda la tragerea la sorți a 
preliminare, în cadrul ședinței tehnice.

CA1AC-CANOE r’’ATZAh1'urnN, Gheorghe 
Danie|ov, Gheorghe Simionov, Atanase 
Sciotnic, Serghei Larion, Policarp Mali- 
hin, Costel Coșniță și Cuprian Maca- 
rencu, însoțiți de antrenorul Octavian 
Mercurean, ou plecat ieri la 
Vichy pentru a participa la regata in
ternațională care va avea loc sîmbătă 
și duminică • REPREZENTATIVA DE JU
NIORI A ROMÂNIEI a cîștigat triunghiu
larul de la Sofia cu reprezentativele si
milare ale Bulgariei și Iugoslaviei. In 
afara canoiștilor P. Capusta și Gh. Titu, 
dintre sportivii noștri au mai terminat în
vingători : Nastasia Buri la K 1 F, Nasta- 
sia Buri și Floarea Petrușel la K 2 F și 
echipajele masculine și feminine de K 4.

HALTERE

RE 
primă- 

I va 
Și

• DUMINICA dimineața, pe strâzi- 
*. este programat tradițio- 
de marș al poștașilor. Star- 

din fața Palatului Te-9,30

INAUGURAREA FES
TIVALULUI NAȚIO* 
DE MINIBASCHET va 

pe terenurile 
Constanța, 

se va 
seriilor

METALOCHI-
---------- Desfășurată 

la Tg. Mureș, competiția s-a încheiat cu 
următorul 
Napoca, î 
lochimica 
dinea < 
(A.S.A.) 
197,5 kg ; ________---------- , .
Al. Kiss (Clujeana) 265 kg;
(Clujeana) 230 kg; J. Receanu (A.S.A.) 
240 kg; Cs. Mathe (Clujeana) 270 kg; 
St. Tasnadi (Clujeana) 285 kg; Z. Rad 
(Metalochimica) 255 kg. La culturism

clasament : 1. Clujeana Cluj-
2. A.S.A. Tg. Mureș, 3. Meta- 

Tg, Mureș. Cîștigâtorii 
categoriilor : 
195 kg; V.

; G. “

în or- 
Gh. Cir jon iu

Lucaci (Clujeana) 
Bob (A.S.A.) 217,5 

' F.
kg ; 
Biro

în an- 
susți- 
masă 
luptă

scrup 
marcd 
întins 
Nu s 
Le trj 
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la md
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si ng ui 
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greco-romd 
kg), Ion H 
tan (cat. I 
kg), Ghe< 
(cat. 74 li 
kg), Nicol 
Sziliak (q 
(cot. -î~10| 
NAȚIONAU 
avut loc îl 
luptătorii I 
moașe rei 
Preri^u, ll 
II și | 
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PE MICUL
Sîmbătă 7 iunie : ora 13,40 :

— Semifinalele Campionatelor 
europene de box. Transmisiu
ne de la Katowice ; ora 17,30 :
— Campionatele europene mas
culine de gimnastică — fina
lele pe aparate. Rezumat în
registrat de la Berna.

Dunj
— FiiJ
ropene 
registr] 
ora 11
Argeș 
va. Tr
Pitești]



TT Șl CEAM UITAT...
CERCETIND PROBABILUL PENTRU O CIT MM

e cu care 
pe nebu- 
[ Am ter- 
undurerat 
urul meu 
traniu u- 
lu calda 
un meci 
e fotbal, 

„Civilii" 
populație 
[înțelegâ- 
|a moar- 
lun meci 
lie toate 
I fâptuită 
I legi și

țienii, noi ne-am fost nouă în
șine cei mai crunți adversari. 
Pînă într-acolo că propria min
te a uitat propria experien
ță ! Cite meciuri au fost pier
dute astfel, autofraierindu-ne, 
trecînd în apărare la 1—0, „fre- 
cînd" balonul la 0—0 ? Se poa
te uita acel 0—1 cu ceho
slovacii, în minutul 88, în pre
cedentul campionat european ? 
Dar ăla... dar ălălaltul... de-am 
ajuns să vorbim de „fatidicul" 
minut 89 ?“. Ce ar fi trebuit să 
li se strige jucătorilor noștri, 
de pe tușă, din tribune ? Me
moria lor

CALENDAR DE TOAMNA JUDICIOASA FOLOSIRE
A PAUZEI

CEL PUTIN ȘASE INTILNIRI
PENTRU PRIMA REPREZENTATIVA

sclecțio-
Danemarcei a 

încheierea

ie. Știam 
fe îi pot 
lin lume 
p-i bate 
Wembley 
W»e i se 
Iși după 
I n-a mu- 
Ir-adevăr 
I vedete, 
ricativ — 
Li de soi 
Iși fără 
I L-au re- 
L și l-au 
L fotbal. 
Iți minți, 
pr dacă 
bază jo- 
iPlus un 
Iri. Școa- 
litos, de

ar fi trebuit să le 
strige singură, îna
intea 
tare 
cintecele de încu
rajare. Să 
minte 
pățit, 
să-ți șteargă învă
țătura din minte a- 
runcîndu-te la che
remul 
de 
mi

tuturor, 
decît

mai 
toate

nu ții 
ce ai mai 

obosea+a

COMPLTIȚIONALE
După consumarea celor două e- 

xamene internaționale de la înce
putul acestei luni —- meciurile cu 
Scoția și Danemarca — campiona
tul Diviziei A reintră din nou, 
duminică, în actualitate. Dar nu
mai pentru încă două etape, după 
care urmează la mijlocul săptă- 
mînii viitoare — o altă micropau- 
ză intracompelițională (ultima de 
altfel, din acest încărcat sezon), im
pusă dc returul intilnirii cu selecți
onata olimpică a Danemarcei, pro
gramată la 18 iunie, la Copenhaga. 

_ Ritmicitatea întrecerii in care 
sint angajate cele mai bune echi
pe ale țării va înregistra in acest 
fel, un alt, inevitabil, moment de 
scădere și acest lucru ar putea 
influența, mai tirziu, calitatea e- 
vojuției, formațiilor din primul e- 

11.™----- \ dacă nu se iau
instructiv-educa- 
care le reclamă 
de excepție. E- 

nu peste tot aceste măsuri 
să fie în mod riguros a- 
Așa de pildă, la Dinamo, 
și Universitatea Craiova, 
care asigură loturilor na- 
mai bine de două treimi 

indiscuta-

Partida de miercuri cu 
nata olimpică a 
apropiat și mai mult 
sezonului internațional de primă
vară. într-adevăr, mai sînt de dis
putat doar două jocuri și calen
darul internațional anunțat la în
ceputul anului va fi îndeplinit în
tocmai. Vor trebui să mai aibă loc 
cea de a doua manșă 
ca, în preliminariile 
tida de la Drobeta 
dintre selecționatele 
cunde ale României 
programate, ambele,

O agendă și mai 
nunță pentru a doua jumătate a 
anului. într-adevăr, prima repre
zentativă a țării are de pe acum 
perfectate șase jocuri, la care, în 
caz de calificare în faza următoa
re a preliminariilor olimpice, se 
vor mai adăuga cel puțin trei în-

trlniri în turneul final al grupei a 
IV-a a calificărilor pentru Mon
treal (aceste jocuri vor trebui să 
ia sfîrșit la 15 aprilie 1976). Dar 
iată cele șase meciuri ale „trico
lorilor" :

24 septembrie, Atena : Grecia — 
România (Cupa Balcanică).

12 octombrie, București : Româ
nia — Turcia (amical).

29 octombrie, București : 
nia — Bulgaria (amical).

16 noiembrie, București : 
nia — Spania (prelim. C.

39 noiembrie. București : 
nia — U.R.S.S. (amical).

17 deeembrie, Glasgow :
— România (prelim. C. E.).

Proiectele prevăd un program Ia 
fel de consistent și pentru echipa 
de tineret. In afara meciului ofi
cial, pentru campionatul european 
de tineret, cu Scoția (17. XII) pe

terenul acesteia, cadeții noștri vor 
mai intilni Franța (3.IX), R. F. 
Germania (8. X), Turcia (12. X), 
Bulgaria (29. X), Ungaria (12. XI) 
și U.R.S.S. (30. XI).

Juniorii, în afara participării la 
apropiatul 
Prietenia, 
acesta în _____ ___ _
8—18 iulie, vor mai susține întil- 
niri bilaterale cu Ungaria (29. X 
pe teren propriu și 12. XI în de
plasare) și Polonia (22. X în de
plasare). De notat, de asemenea, 
prezența celor mai tineri tricolori 
la Turneul tîrgului internațional 
de la Plovdiv stabilit a se disputa 
între 1 și 7 septembrie. Să adău
găm că pentru participarea la cu
pele europene intercluburi sînt re
zervate datele de 17 septembrie, 
1 și 22 octombrie, 5 și 26 noiem
brie și 10 decembrie.

turneu international 
care va avea loc anul 
R.P.D. Coreeană între

cu Danemar- 
J. O. și par-
Tr. Severin, 
diviziilor se- 
și Bulgariei, 
la 18 iunie, 

bogata se a-

Româ-

Româ- 
E.).
Româ- șalon divizionar, 

din timp, pe plan 
tiv, măsurile pe 
asemenea cazuri 
vident, 
trebuie 
celeași.
Steaua 
cluburi 
tionale ___ ___ ______
din selecționabili sînt, indiscuta
bil, o serie de probleme mai difi
cil de rezolvat sub raportul unei 
pregătiri colective omogene. Grija 
acestora trebuie să se îndrepte, in 
perioada de întrerupere a campio
natului, și asupra activizării jucă
torilor de rezervă în așa fel incit 
eventuala lor utilizare in viitor să 
nu scadă cu nimic randamentul 
în ansamblu al echipelor respecti
ve. Tntr-o a doua mare grupă de 
divizionare A s-ar înscrie forma
ții cu o participare mai restrinsă 
la componența loturilor, precum și 
cele cărora acțiunile pe plan in
ternațional ale fotbalului nostru 
nu le afectează cu nimic unitatea 
pregătirii. Principala preocupare a 
antrenorilor acestor echipe trebuie 
să fie axată pe îmbunătățirea co
eziunii tactice în condițiile jocu
lui. Aceasta, cu atît mai mult cu 
cit o bună parte a formațiilor din 
această ultimă categorie au de 
susținut, în finalul campionatului, 
examene deosebit de grele pentru 
asigurarea existenței lor in Divi
zia A.

Dar, indiferent de «ituația și 
măsurile specifice unui colectiv 
sau altul, în perioada viitoarei 
pauze competiționale atenția ge
nerală se impune a fi concentrată a- 
supra menținerii unui ridicat nivel 
al capacității competiționale a jucă
torilor. Căile realizării acestui dezi
derat, Colegiul central al antrenori
lor le sintetizează în cîteva utile 
recomandări și indicații metodice :

1. Intensificarea pregătirii fizice 
generale prin folosirea unor mij
loace nespecifice ; 2. Lucrul pen
tru îmbunătățirea tehnicii de joc ; 
3. O justă corelație intre regimul 
de antrenament și activitatea ex- 
trafotbalistică ; respectarea cu 
strictețe a regulilor de igienă a 
efortului și viață sportivă pe care 
le pretinde performanța. Numai in 
acest fel presupusele efecte nega
tive ale viitoarei întreruperi a 
campionatului pot fi cu adevărat 
evitate.

hazardului 
obicei nemilos 
se 

mai 
ale 
trist

Scoția

pase mai 
trist decit 

lui Dinu și 
decît ra- 

Dobrin ca-

ce 
orice,

— iată 
trist ca 
slabele prestări 
Dumitru, mai 
teul ucigător al lui
re-i anulează o primă repriză
— de ce s-o ascundem ? — ex
celentă. Poate doar eșecul e- 
chipei de tineret să fie pe mă
sura acestei tristeți, dar nu 
prea ne uităm la el fiindcă e- 
șecul acestui 1—1 l-am văzut 
cu 
că 
ma 
cit 
de 
vreme fericitul Kubala are drep
tate cînd spune că ce ai ratat 
azi „se marchează" miine ? A- 
tunci incredibila ratare a lui 
Dobrin nu se poate „plăti" de
cît prin două victorii la fel de 
mari. După acest 4—0 cu Da
nemarca, am impresia că echi
pa noastră știe să joace doar 
în situațiile 
ral i le oferă 
noscută !

ochii noștri : adevărul este 
a pierde o victorie în ulti- 
secunda e mai cumplit de- 
„a lua bătaie" timp de 90 
minute... Dar dacă prea de-

Vii to-imposibile.
cu dărnicio-i cu-
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Joc frumos, cu o interesantă evo
luție a scorului, multe goluri și faze 
frumoase, dar și cu unele neregula- 
ritățî în repriza secundă (4 carto
nașe galbene pentru Manea, Florin 
Marin, Neagu — Rapid, Apostol și u- 
nul roșu pentru Manea), Giuleștenii 
au început timid jocul fiind surprinși 
de evoluția bună a adversarilor a- 
proape în totalitatea primei reprize, 
iar în a doua, după ce au refăcut 
handicapul, acțiunile lor ofensive 
n-au putut să creeze breșe decisive 
în apărarea Progresului, iată cum 
s-au marcat golurile : min. 11 — 
Sandu a făcut o cursă pe extremă, 
a șutat în bară și NEAGU (P) a re
luat in plasă : fr—1 ; min, 19 — con
traatac fulgerător al lui ȚEVI care 
trimite balonul peste Răducanu. ieșit 
mult din fața buturilor : 0—2 ; min. 
58 — lovitură indirectă executată de 
Iordan și MANEA înscrie de aproa
pe : 1—2 ; min, 59 — FI. Marin cen
trează în careu și NEAGU (R) ega
lează : 2—2 ; min. 73 — o neînțelegere 
a fundașilor centrali rapidiști și 

DRAGNEA înscrie golul victoriei : 
2—3.

Arbitrul C. GHIȚA (Brașov) a con
dus bine. După acest rezultat, Rapid 
totalizează 43 de puncte iar Progresul 
40, pe primele două locuri ale clasa
mentului.

P. VINTILA

LOTO
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Disputate la un interval de trei 
zile, cele două meciuri ale repre
zentativei noastre, susținute dumi
nică in compania Scoției — in ca
drul grupei a IV-a a Campionatu
lui European — și, respectiv, 
miercuri in fața selecționatei Da
nemarcei — in preliminariile olim
pice — ne permit, prin prisma u- 
nor înregistrări statistice compa
rate, cîteva scurte considerații.

în primul rînd, menționăm nu
mărul mai marc de acțiuni ofen
sive ale 
partida 
ză (119), 
ciul țu 
mare de 
in mod 
adversarului de 
construit doar 46 de acțiuni ofen
sive) in raport cu cel de duminică. 
Pe de altă parte, trebuie arătat 
că, in meciul susținut miercuri 
împotriva Danemarcei, activitatea 
pe plan ofensiv a echipei noastre 
a fost ceva mai bine organizată. 
In sprijinul acestei idei, consem
năm și faptul că numărul acțiu
nilor de atac, care au avut în 
componența lor mai mult de 5

selecționatei noastre in 
cu reprezentativa dane- 
față de numai 79 in mi- 
Scoția. Această diferență 
acțiuni — 40 — reflectă 

clar replica mai slabă a 
miercuri (care a

me
de cel cu

pase, a fost net superior în 
ciul cu Danemarca față 
Scoția (48—12).

O a doua constatare 
este aceea a diferenței 
finalizate : în meciul cu 
ca au fost expediate spre poartă 
19 șuturi, dintre care 11 pe spa
țiul porții, față de numai 14 (6) 
in partida cu Scoția. Și aici, ex
plicația de bază constă în diferen
ța de replică între cei doi adver
sari ai echipei României și între 
randamentul 
mai bun în r_____ ___ _________

în sfîrșit, ca un fapt pozitiv, 
evidențiem 
în organizarea acțiunilor ofensive 
din partida cu Danemarca, reflec
tată de repartiția acțiunilor de 
atac, pe perioade de cîte 15 mi
nute : 20 — 20 — 19 — 20 
19, față de realizările din meciul 
cu Scoția : 15 — 17 — 8 — 16 — 
15 — 8, fapt ce scoate în evidență 
„căderile" din ultimele sferturi de 
oră ale celor două reprize, ultima 
fiind decisivă în meciul cu Scoția.

Continuînd comparația înre
gistrărilor statistice trebuie sa 
consemnăm faptul că, în ciuda re-

principală 
acțiunilor 
Danemar-

jucătorilor noștri, 
partida de miercuri.

constanța mani testată

21 —

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• JUCĂTORI SUSPENDAȚI. Comi

sia centrală de competiții și disci
plină a stabilit ca următorii jucă
tori. care au acumulat cite trei carto
nașe galbene, să fie suspendați pe cite 
o etapă și astfel să nu joace în eta
pa de duminică : Nica (Celuloza Că
lărași). Chircu și Boțonea (Voința 
București). Miță (C. S. Tîrgoviște), 
Bitlan (Electroputere Craiova). Cimpu 
(Flacăra Moreni), Preda (Metalul 
Drobeta Tr. Severin), Stauclu (Me
talurgistul Cugir),, Gabor (Minerul ' 
Moldova Nouă). Țurlea (Șoimii Si
biu). Oltean (Metalul Aiud) și Pam- 
fil Radu (Minerul Baia Mare).

• AGENDA BUCUREȘTEANA. Iată 
partidele care vor avea loc, la sfîr- 
șitul săptămînii, în Capitală :

Sixnbătă 7 iunie : • terenul Elec
tronica, ora 17 : Electronica — Auto
matica (Divizia C) • terenul T.M.B., 
ora 17 : T.M.B. — Șoimii Tarom (Di
vizia C) a terenul Voința ora 17 : 
I.O.R. — Sirena (Divizia C) ;

Duminică 8 iunie : • stadionul Di
namo, ora 15,30 : Dinamo — Poli
tehnica Timișoara (tineret-speranțe), 
ora 17,30 : Dinamo - “
Timișoara (Divizia A) 
Republicii, 
dențesc — Chimia Km. Vîlcea (tine
ret-speranțe), ora 17,30 : Sportul stu
dențesc — Chimia Rm. Vîlcea (Divi
zia A) • terenul Metalul, ora 11 : 
Metalul — Metrom Brașov (Divizia

ora 15.39 :

Politehnica 
• stadionul 

Sportul stU-

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE 2 ZILE PENTRU PRO

CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRONO 
EXPRES — BOX-EXPRES DE LA 
8 IUNIE 1975.

Autoturisme, excursii, bani.
★

NU UITAȚI ! 
LA 15 IUNIE 

PIC care vă 
bani și excursii 
zia Jocurilor olimpice din 1976.

ULTIMELE ZILE PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR !
CÎȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE 

LOTO DIN 27 MAI 1975 : 
CIȘTIGURI OBIȘNUITE ’■ 
Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 

25% autoturism .,Dacia 1300“ și 5 
variante 10% a 28.000 lei ; Cat. 2 : 
4,45 a 10.372 lei ; Cat. 3 : 12,40 a 
3.722 lei; Cat. 4 : 38,45 a 1.200 lei ; 
Cat. 5 : 70,10 a 658 lei; Cat. 6 : 193,80 
a 238 lei.

REPORT CATEGORIA I 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. A : 1 vari
antă 10% — autoturism ,,Dacia 1300“; 
Cat. B : 1,90 a 19.373 lei; Cat. C : 
3.75 a 9.815 lei; Cat. D : 25,65 a 1.435 
lei; Cat. E : 92.40 a 398 lei : Cat. 
F : 103.50 a 356 lei; Cat. X : 1.740,60 
a 100 lei.

1975 PRONO-OLIM- 
oferă : autoturisme, 
la Montreal cu oca-

569.359

B) • terenul Voința, ora II : Voința
— Oltul St'. Gheorghe (Divizia B) • 
terenul Triumf, ora 11 : Triumf — 
Olimpia Giurgiu (Divizia C) • tere
nul Laromet. ora 11 : Laromet — 
Azotul Slobozia (Divizia C).
• ARBITRI ROMANI LA MECIURI 

INTERNAȚIONALE. In ziua de 15 
iunie, la Tirana va avea loc partida 
internațională „17 Nendori" Tirana
— Panionios Atena, din cadrul „Cu
pei Balcanice" intercluburi. Ea va fi 
condusă de arbitrul bucureștean Gh. 
Popovici.

zultatului net favorabil din par
tida cu Danemarca, numărul ero
rilor pe plan tehnic a fost mai 
mare decit acela din meciul cu 
Scoția. Un exemphi edificator ni-1 
oferă cele 39 de pase și 12 pre
luări greșite în meciul cu Dane
marca, față de 22 de pase și 5 
preluări greșite din partida 
Scoția.

De asemenea s-a observat, 
mărind circulația 
marea majoritate a acțiunilor 
atac s-au desfășurat, în ambele 
partide, mai mult în zona centra
la a terenului, neglijindu-se ex
tremele, a căror aport, din această 
cauză, a fost destul de puțin sem
nificativ. Și mai pregnantă a apă
rut angajarea la finalizare a jucă
torilor noștri din prima linie de a- 
tac. Iată, de altfel, repartiția nomi
nală a șuturilor din cele două par
tide : în meciul cu Scoția cele 14 
lovituri spre poartă au fost expe
diate de Dobrin (5), Dumitru (3), 
Bălăci (2), Crișan, D. Georgescu, 
Lneeseu și Kun (cîte 1) ; iar în 
întilnirea cu Danemarca de Du
mitru (6), Dinu (3), Kun și Bo- 
loni (cite 2), Lucescu, Marcu, Bă
lăci, G. Sandu, Sătmăreanu II și 
Cheran (cîte 1). De remarcat că 
în jocul de miercuri, Crișan, unul 
dintre golgeterii grupei a IV-a a 
C. E., nu a expediat nici un șut 
spre poartă !

Iată, așadar, cîteva date care 
pot servi ca elemente de autoana
liză pentru jucătorii noștri, repre
zentând un punct de plecare pen
tru remedierea unor deficiențe 
care, prin persistența lor, frînează, 
în bună măsură, procesul de va
lorificare a capacității colective a 
echipei noastre reprezentative.

balonului.

cu

ur- 
că 
de

Adrian VAS1LESCU Mihai IONESCU

CU PATRU ETAPE ÎNAINTE DE FINAL

IN DIVIZIA C ÎNTRECEREA PENTRU ȘEFIE
RĂMÎNE DESCHISĂ ÎN PATRU SERII

REPORT CATEGORIA A : 159.133 lei. 
Autoturismele „Dacia 1300“ au re

venit participanților: rONESCU MI- 
HA1L-GABR1EL, clin Ploiești (categ. 
1) Și DOMȘA VICTOR, din Avrig — 
Sibiu (categ. A).

CIȘTIGURI SUPLIMENTARE : Ca
tegoria G : 1 variantă 25",a a 6.250 
lei și 3 variante 10",i, a 2.500 lei ; Cat. 
H : 4,40 variante a 5.000 lei, sau la 
alegere, o excursie de 1 loc în 
U.R.S.S. sau Cehoslovacia sau R. D. 
Germană și diferența In numerar ; 
Cat. I : 26,50 variante a 3.000 lei, sau 
la alegere, o excursie de 1 loc în 
R. D. Germană sau contravaloarea 
în numerar ; Cat. J : 42,40 variante 

variante a 
variante a

xii iiuiiici <al , ,J ;
a 1.000 lei ; Cat. K : 47,30 
500 lei; Cat. L : 61,85
200 lei.

CIȘTIGURI SPECIALE: 
variantă 10% a 7.000 lei;

a 5.370 lei;

Cat. M
. Cat. N 

variante 10% a 5.370 lei; Cat.
6,70 variante a 6.000 lei (excursii de 
2 locuri în R. D. Germană) 
travaloarea în numerar ;
17,20 variante a 3.000 lei (excursii 
de 1 Ioc în R. D. Germană) 
travaloarea în numerar ; cat. R: 29,80 
variante a 1000 lei ; Cat. S : 126,05 
a 600 lei ; Cat. T : 225,35 variante a 
300 lei ; Cat. U : 167.35 a 200 lei ;
Cat. V : 1.473,25 a 100 lei.

: 1 
: 1 
O :

sau con- 
Cat. P :

sau con-

în cel de-al treilea eșalon valoric 
al competiției fotbalistice. Divizia C, 
au mal rămas de disputat patru 
etape, după care vor fi cunoscute 
cele 12 formații care vor promova în 
campionatul Diviziei B. Acest retur 
al campionatului a fost, și Încă este, 
foarte interesant, privit, în primul 
rînd, firește, prin prisma luptei care 
se dă pe toate treptele clasamente
lor celor 12 serii. Unele dintre frun
tașe, care de la începutul campio
natului au preluat conducerea seriei 
in care activează, sînt ca și califi
cate, ca de pildă C.I.L. Sighetu Mar- 
mației, Nitramonia Făgăraș și C. S. 
Botoșani. Acestea sînt, de fapt, și 
cele mal bune echipe ale actualei 
ediții a competiției, ele au un nu
măr mare de puncte fată de princi
palele lor rivale (9, 8 șl, respectiv, 
7 p). Formația din Sighet, care con
duce de 24 de etape consecutiv în 
seria a X-a, are cel mai bun gol
averaj, a primit numai 7 goluri în 26 
de meciuri (doar unul singur aca
să în etapa a “ ’ "
Baia Mare) șl 
de abateri de 
fruntașă care 
pierde primul 
Medgidia (s. a

Șanse apreciabile Se promovare în 
Divizia B au și primele clasate în 
seriile a III-a (Prahova Ploiești, 4 p 
avans), a II-a (Viitorul Vaslui, 4 p), 
și a V-a (Dunărea Giurgiu, 3 p), a 
Vl-a (Chimia Tr. Măgurele, 4 p). In 
restul de patru grupe lupta pentru 
șefie rămine deschisă, se pare, pină 
la încheierea campionatului (29 iu
nie). Echipa sătească. Unirea Tom
natic (seria a VIII-a. „bănățeană") 
a preluat conducerea de două etape 
de la Metalul Oțelu Roșu care are 
acum un handicap de un punct. De

25-a, de la CUPROM 
nu s-a făcut vinovată 
la sportivitate. O altă 
practic nu mai poate 
loc este și Cimentul 
IV-a — 6 avans).

patru etape a cedat șefia în 
IX-a fdsta divizionară B, 
Oradea, lideră fiind Dacia 
echipă cu un stagiu de nici 
în Divizia C. O luptă de-a 
pasionantă se dă și în fruntea cla
samentului seriei a Vil-a, unde de 
la început s-au instalat în frunte Mi
nerul Motru (retrogradată din ,,B“) 
și MEVA Drobeta Tr. Severin. După 
etapa a 25-a a intrat 
primului loc 
deși învinsă 
a 26-a (0—4 
deoarece în . _ _
acasă, la Lupeni, cu „ll“-le din Mo
tru... Unirea Dej, formație care de 
ani de zile se află în pragul califi
cării, dar de fiecare dată pierde la... 
potou, s-a apropiat acum simțitor 
de prima clasată — Gloria Bistrița, 
echipă provenită din campionatul se
cund — dar se pare că cele două 
puncte în plus ale bistrițenilor vor 
atîrna greu în balanță, ambele divi
zionare au un final de campionat 
identic, cite două jocuri afară și 
cîte două acasă.

Și în acest retur, marea majorita
te a competitoarelor continuă să 
practice un fotbal rudimentar, bazat 
mai mult pe forță. Rar de tot se 
semnalează în foile de arbitraj des
pre comportarea tehnică bună a.vre
unei echipe, în schimb, abundă în
semnările despre nesportivitate. N-a 
fost etapă nici în acest retur în care 
să nu se înregistreze acte de nespor
tivitate. care în unele cazuri au dus 
chiar la întreruperea jocului. Echipe 
ca Unirea Sf; Gheorghe. Bujorii Tg. 
Bujor, Oituz Tg. Ocna. Azotul Slo
bozia, I.O.R. București, Cimentul Fi- 
eni. Minerul Bihor.
Nicolina Iași. Laminorul Roman. Uni
rea Sînnicolaul Mare, Metalul Oțe-

și Minerul 
la scor în 
la Orșova) 
penultima

seria a 
Olimpia 
Orâștie, 
doi ani 
dreptul

în... vîrtejul 
Lupeni, care 
confruntarea 
nu renunță, 
etapă joacă

Voința Oradea,

ș.a. au avut în această pri- 
jucători care au dat dovadă

Iu Roșu 
măvară _ 
de nesportivitate la meciuri.

In această parte a campionatului 
s-au înregistrat și o serie de nepre- 
zentări. In fruntea echipelor, care 
din diferite motive au absentat de 
la joc, se situează echipa sătească 
Recolta Frecăței (Jud. Tulcea), care 
după 3 neprezentări, conform regu
lamentului, a fost eliminată din com
petiție. Ne punem întrebarea, oare 
acestei formații (președintele asocia
ției St. Moroianu) nu i s-au putut 
asigura condiții de participare la 
campionat ? Mai sint echipe sătești 
în competiție, ca de pildă, Unirea 
Tomnatic, Recolta Stoicănești, Trac
torul Văleni, care nu numai că nu 
pierd prin forfait dar au o bună 
comportare în campionat !

Iată și un clasament (teoretic) al 
celor mai bune 20 de echipe : 1. 
Viitorul Vaslui (seria a II-a) 45 p 
(golaveraj 61—20), 2. C.I.L. Sighet (X) 
43 p (61—7), 3. Cimentul Medgidia 
(IV) 42 p (47—15), 4. Petrolul Moi- 
nești (II) 41 p (56—14), 5. Dacia Oră- 
știe (IX) 41 p (47—21), 6. Prahovtf 
Ploiești (HI) 40 p (66—14), 7. Chimia 
Tr. Măgurele (VI) 40 p (62—18), 8» 
C. S. Botoșani (I) 40 p (58—17), 9. 
Olimpia Oradea (IX) 40 p (56—22), 10. 
Gloria Bistrița (XI) 39 p (60—11), 11. 
Nitramonia Făgăraș (XLI) 38 p (68— 
22), 12. Dunărea Giurgiu (V) 38 p 
(45—13), 13. Unirea Tomnatic (VIII) 
38 p (45—19), 14. Metalul Oțelu Ro
șu (VIII), 15. Unirea Dej (XI) 37 p 
05—25), 16. Poiana Cîmpina (IIIi 36 
p (65—28). 17. Unirea Tricolor pucu- 
rești (V) 35 p (49—28),
Roșiori (VI) 36 p (43-24).
nevul Motru 
Minerul Cavnic

ROVA 
19 Mi- 

(Vllf 35 p (47—20). 20.
(X) 34 p (61—26).

T. RÂBȘAN

13.



Turneul internațional feminin de șah de la Timișoara

ÎNAINTEA FINIȘULUI
' Pentru prima dată de Ia înce
perea turneului internațional femi
nin de șah de la Timișoara, toate 
partidele unei runde s-au încheiat 
înaintea scurgerii celor 5 ore regu
lamentare de joc. Așa s-a întîm- 
plat in reuniunea de aseară, a 
10-a pe tabela de concurs.

Cu mici excepții, favoritele s-au 
impus după o luptă interesantă și 
agitată. Campioana lumii, Nona 
Gaprindașviii, a înscris a noua 
victorie consecutivă în intilnirea 
cu Rodica Reicher, la care se va 
adăuga, probabil, cea de a zecea, 
în întrerupta cu Hoffmann, pro
gramată să se reia astăzi dimi
neață. Gertrude Baumstark, în 
cursa pentru locul 2, a învins-o 
pe Margareta Mureșan. Dar, au 
obținut victorii și principalele ei 
contracandidate : Borislava Bori
sova la Dana Nuțn și Brigitte Hoff
mann la Ursula Wasnetsky. Mar-

ghita Polanova a învins-o pe Irene 
Kasprzyk. Remize în intîlnirile 
Ligia Jicman — Margareta Teo- 
dorescu șl Tatiana Vujanovici — 
Suzana Makai. Fără să mai reia 
jocul, Margareta Mureșan s-a re
cunoscut învinsă în partida neter
minată, din runda a 9-a, cu Ro- 
dica Reicher. Și o rectificare de 
rezultat din runda a 8-a : Ursula 
Wasnetsky — Suzana Makai 0—1.

Iată clasamentul după zece 
runde: GAPRINDAȘVILI 9 (1),
Baumstark 7‘Z», Borisova 6'/2, Hoff
mann 5'/j (2). Makai 5‘/j (1), Jic
man 5 (1), Vujanovici 5, Teodo- 
rescu 4'/2 (1), Reicher 4 (1), Po
lanova 3>A (1), Nufu 3*/2, Mureșan 
3 (1), Wasnetsky l‘/« (1), Kasprzyk 1.

Astăzi dimineață se reiau parti
dele întrerupte. După amiază va a- 
vea loc runda a 11-a, cu partida 
centrală Baumstark — Gaprin- 
dașvili.

Turneul de tenis la Roland GarrosTurneul international> 
de volei de la Sofia ORANTES ELIMINAT

POLOISTII ROMÂNI PLEACĂ ASTĂZI LA MINSKi

Revenită în Capitală după tur
neul de la Torino, echipa națio
nală de polo a efectuat în aceas
tă săptămînă, zilnic, cîte două an
trenamente, urmînd ca astăzi să 
se deplaseze la Minsk pentru un 
ultim test înaintea campionatului 
mondial de 
Antrenorii P. 
țescu nu au 
care în lot, 
jucători : C.
— portari, C. Rusu, Gh. 
rescu. A. Nastasiu, D. Popescu, L. 
Răducanu. V. Rus. Ci. Rusu, No
vac. I. Siăvci și N. Olac.

La Minsk, echipa tării noastre 
va intîlni. între 8 și 12 Iunie, se
lecționatele R.S.S.
R.S.S. ~ ‘
tie a __ . ...
turneu urma să participe și se
lecționata Iugoslaviei, dar federa-

la Caii (Columbia). 
Niculescu și A. Grin- 
operat nici o modifi- 
menținînd aceiași 12 
Frățilă și FI. Slavei 

Rusu, Gh. Zamfi-

Bieloruse,
Ucrainene și prima forma- 
Bulgarici. Inițial, la acest

ATLETA IOANA PECEC

Fraga 5 (Agerpres). — Proba 
feminină de aruncare a suliței din 
cadrul concursului de la Ostrava 
a fost cîștigată de atleta româncă 
Ioana Pecec, cu performanta de 
58.72 m. Pe locurile următoare 
s-au clasat Drejova (Cehoslovacia) 
— 53,82 m și Linkova (Ceho
slovacia) — 52,44 m. Proba mas
culină de săritură în lungime a 
revenit atletului sovietic Valeri 
Podluini cu 7.98 m.

PENTATLONISTI! ROMANI
IN CONCURSUL DE LA SOFIA

Sofia 5 (Agerpres). — In con
cursul de pentatlon modern de la 
Varna. după prima zi conduc 
Stefan Cosma (România), Lajos 
Dobi (Ungaria) și Rumen Dimi
trov (Bulgaria) cu cite 1 100 punc
te. Pe echipe locul întîi este ocu
pat de Bulgaria, urmată de Româ
nia. Cehoslovacia, Ungaria și Po
lonia.

POLONEZUL BUCIARSKI-
5,50 m LA PRĂJINĂ!

PARIS, 5 
drul unui 
capitala Franței 
Wojcek Buciarski a stabilit un nou 
record național In proba de sări
tură cu prăjina — 5,50 m. Rezul
tatul lui Buciarski constituie cea 
mai bună performanță europeană 
a anului 
bune din 
s-a clasat 
5.20 m.

(Agerpres). — In ca- 
concurs desfășurat în 

atletul polonez

și una dintre cele mai 
lume. Pe locul secund 
francezul Tracanelli, cu

PE SCURT • PE
ATLETISM a La Arnhem (Olan

da), iondistul belgian Emile Putte- 
mans a stabilit cea mal bună per
formanță mondială a sezonului în 
proba de 5 000 m, cu 13:18,6. Pe lo
cul doi — Jos Hermens 13:22,4 (nou 
record olandez). Pe 100 m sprintera 
australiană Denise Robertson a rea
lizat 11,6. • în concursul profesio
nist de la Atlanta (Georgia), Brian 
Oldfield a aruncat greutatea la 21,22 
m, Iar Ben Jipcho a realizat 3:56,3 
In cursa de o milă. Wyomia Tyus 
a parcurs 60 y în 6,6. « La Ostrava, 
sprinterul cubanez Silvio Leonard a 
egalat recordul mondial în proba de 
100 m plat cu timpul de 9:9,10.

CICLISM • După 18 etape, In Tu
rul Italiei conduce Fausto Bertoglio, 
urmat de spaniolul F. Galdos la 
2:04,0. Etapa a 18-a (Brescia — Ba- 
selga, 223 km) a fost cîștigată de 
belgianul De Vlaemlnck în 6 h 54,31.

NATAȚIE • în prima zl a cam
pionatelor U.R.S.S., VI. Bure a ob
ținut 51,80 pe 100 m liber (la numai

ția de specialitate din 
a anunțat că preferă 
nească jucătorii înaintea 
Jadran" (16—22 iunie).

înainte de plecare, antrenorul 
P. Niculescu ne-a declarat : „La 
acest turneu vom căuta să expe
rimentăm eîteva variante în jocul 
defensiv și să îmbunătățim con
cretizarea acțiunilor de superiori
tate numerică".

această țară 
să-și odih- 

„Cupel

SOFIA, 5 (prin telefon). In sala 
Universiada din capitala Bulga
riei au continuat întrecerile din 
cadrul turneului internațional de 
volei masculin. în deschiderea pro
gramului s-au Intîlnit reprezenta
tivele Cubei și Iugoslaviei. Spor
tivii cubanezi au dominat partida, 
cîștigînd clar cu 3—0 (9, 9, 6). în 
al doilea meci al zilei, Selecțio
nata Moscovei a depășit echipa 
Ungariei cu 3—0 (11, 4, 13),
la capătul unui joc de bună ca
litate. Cu deosebit interes a fost 
urmărită confruntarea dintre for
mațiile Bulgariei și R. D. Ger
mane. Ambele garnituri au oferit 
un spectacol voleibalistic cu nu
meroase faze frumoase, au făcut 
risipă de energie. Sportivii echipei 
gazdă s-au impus, în cele din ur
mă, într-un final pasionant, la ca
pătul a cinci seturi. Deci, 3—2 
(8, 7, —10, —13, 16) pentru 
Bulgaria.

In alte partide din prima zi, 
încheiate noaptea tirziu : Bulga
ria — Selecționata Moscovei 3—0 
(13, 13, 8), Cuba — Cehoslovacia 
3—0 (13, 12, 8).

La încheierea ediției, România 
conducea Cehoslovacia cu 2—1.

Vineri, voleibaliștii români întil- 
nesc formația Cubei.

TOMA HRISTOV

PARIS, 5. — Pe terenurile de 
tenis de la Roland Garros au con
tinuat întrecerile probei de simplu 
masculin din cadrul campionatelor 
internaționale ale Franței. 128 de 
tenismani din toate continentele 
au fost prezenți la start, primul 
tur reducind la jumătate numărul 
acestora.

Dintre rezultatele înregistrate în 
primele două zile am selecționat 
pe cele mai importante și anume : 
Kary (Austria) - El Shaffei (R. A. 
Egipt) 7—6, 6—3 ; Barany (Unga
ria) — Dcblickcr (Franța) 6—3, 
6—4 ; K. Johansson (Suedia) — 
Pinner (R.F.G.) 4—6, 6—3, 6—4 ; 
Kodes (Cehoslovacia) — Fibak (Po
lonia) 3—6, 6—2, 8—6 ; Szoke (Un
garia) — Dowdcswcll (Rhodesia) 
6—3, 6—4 ; Spear (Iugoslavia) — 
Koch (Brazilia) 7—6, 5—7, 7—5 ; 
Solomon (S.U.A.) — Molina (Co
lumbia) 6—1, 6—4 ; Loy o Mayo 
(Mexic) — Stillwell (Anglia) 3—6, 
6—3, 6—2 ; Marten (R.F.G.) — Cor
nejo (Chile) 7—6, 7—6. Jucătorul 
român I. Sântei, calificat din pre
liminarii, a pierdut la fostul cam
pion francez P. Barthes, Ia scorul 
de 4—6, 2—6.

Miercuri după amiază, alți capi 
de serii au intrat în luptă. Ilie 
Năstase l-a învins fără dificultate 
pe australianul B. Phillips Moore 
cu 6—3, 6—2, iar mexicanul Râul 
Ramirez a trecut de englezul J. Fa-

In schimb, spa-rell cu 6—4, 6—1.
niolul Manuel Orantes a fost vic
tima unei surprize de proporții, 
pierzind, la italianul A. Zugarelli : 
3—6, 0-6 !

O frumoasă victorie a obținut al 
doilea jucător român, Tonta Ovici : 
6—3, 7—5, cu australianul Bob
Carmichael. Virginia Ruzici a în
trecut-o pe italianca Maria Năș

ește 
către 
3—6.

suelli : 6—2, 6—4. Eliminată 
însă Mariana Simionescu de 
americanca Dona Ganz : 4—6, 
Primele rezultate din turul II la 
simplu bărbați : Jauffret — Spear 
6—1, 7—5 ; Dibbs — Taroczi 6—3, 
6—4 ; Alexander — Rahim 7—6, 
6-0.

LA 26 IULIE, IN P. E G.

ÎNCEP c e. de volei 
ALE JUNIORILOR

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. I)

bitru să-l numere din nou pe Zil- 
berman, deși Iankov era cel puțin 
la fel de marcat de lovitură. O 
situație ce părea compromisă pen
tru sportivul român e răsturnată 
tocmai acum, cînd Zilberman, cu 
mult simț tactic, lovește puternic 
la ficat ’ ' 
situație 
reprizei 
impune 
berman, _
tic nu s-a încheiat. Finalul e epu
izant. Adversarii nu mai au pu
terea de a lovi decisiv, dar în 
toată această ultimă repriză, în 
prelungite faze de corp la corp 
singurul care lucrează cu brațele 
este Zilberman ceea ce a impre
sionat desigur pe judecători care 
nu au apreciat forța pură, ci cali
tățile de boxer complet ale repre
zentantului nostru (4—1). In semi
finale adversarul lui Zilberman va 
fi campionul danez I. B. Botcker.

Un meci foarte bun a făcut 
Alexandru Tîrboi (mijlocie mică) 
In trei reprize, aproape Identi-

și-l aduce pe Iankov în 
de groggy. Spre sfirșitul 
secunde un pumn norocos 
iarăși numărarea lui Zil- 
dar meciul acesta drama-

SCRIMERII SOVIETICI
LA €. M

Federația de specialitate 
U.R.S.S. a definitivat lotul

a 
de 

sportivi care vor participa la Cam
pionatele mondiale de scrimă, pro
gramate între ll și 20 iulie la 
Budapesta. Din lot fac parte, prin
tre alții, Stankovici, Cij (floretă 
bărbați), Belova; Nikonova. Sido
rova (floretă femei), Șidiak, Kro- 
vopuskov, Nazlimov, Vinokurov 
(sabie) și Lukomski, Paramonov, 
Valetov (spadă).

ce, el a rezistat atacurilor dure 
ale lui Viktor Savcenko (U.R.S.S.) 
și a plasat zeci de stingi eficace 
care au stins adesea entuziasmul 
ofensiv al adversarului. Totuși, 
victoria i-a fost atribuită lui Sev- 
cenko, cu 5—0 !

în gala de joi după-amiază, 
Mircea Tone a atacat dezlănțuit 
din primul minut al partidei cu 
scoțianul John Bambrick, căruia 
i-a aplicat numeroase lovituri, mo
tiv pentru care a fost și numărat 
la sfirșitul reprizei. In următoa
rele minute de luptă, Tone se află 
fără încetare in atac, Bambrick 
încearcă să se apere, dar este co
pleșit de insistența ofensivă a lui 
Tone. învingător Ia puncte (5—0) 
M. Tone. în semifinale, boxerul 
român îl va întîlni pe Andrej- 
kovski (Bulgaria).

Simion Cuțov a început foarte 
sigur pe el disputa cu Desmond 
Gwlliam (Anglia), urmărindu-1 pe 
tot ringul și aplicîndu-i lovituri 
variate. Depășit categoric, numă
rat de două ori în repriza secun
dă. Gwlliam a fost oprit de arbi
trul de ring să continue o luptă 
inegală : învingător prin abandon 
Cuțov. în semifinale, Cuțov îl în- 
tîlnește pe polonezul Tomczik, în
vingător asupra lui Radowski 
(R.D.G.). In meciul cu Ulrich 
Beyer (R.D.G.) Paul Dobrescu a 
luptat cu mai puțin temperament

decit ne obișnuise. In ultimul 
rund, cind a încercat să refacă 
terenul pierdut, a fost avertizat de 
două ori. sancțiuni care au decis 
soarta victoriei 
Beyer. •

în favoarea lui

ediției : cat. scmi- 
pierde ab. II O.

ÎNTRECERI DE SLALOM
NAUTIC

Campionatele mondiale de sla
lom nautic se vor desfășura în a- 
cest an, între 23 și 29 iunie, in Iu
goslavia. întrecerile acestei disci
pline sportive se vor disputa pe 
riurile Treska și Radika.

FITTIPALDI ÎȘI PREGĂTEȘTE REVANȘA!
Bolidul cu nr. 1 al campionului 

mondial de automobilism, brazilia
nul Emerson Fittipaldi, a fost 
printre cei dinții pe pista de la 
Anderstorp, mica localitate din su
dul peninsulei scandinave, unde se 
va alerga duminică Marele Premiu 
al Suediei. El se antrenează asi-

T T
duu pentru această nouă etapă a 
întrecerii piloților de formula 1, 
pregătindu-și revanșa în fața aus
triacului Nikki Lauda, care-1 de
vansează cu numai 2 puncte în 
clasament, după cursele de la 
Monte Carlo și Zolder.

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
58 sutimi de recordul mondial al 
Iul M. Spitz). N. Pankin a cîștigat 
100 m spate cu 1:00,86. In concursul 
feminin : Kobzeva — 1:00.02 
m liber șl Stavko — 1:07,67 
m spate. • La Long Beach 
fornia), Shirley Babashoff a 
nat învingătoare în alte două
400 m liber în 4:22,40 și 800 m liber 
în 8:52,66.

ȘAH • în runda a 3-a, la Porto- 
roz, Karpov a remizat cu Parma. 
Același rezultat în partidele Barle 
— Garda, Liubojevicl — Furman și 
Mariottl — Ribly. Gligorlcl a clști- 
gat la Pianinei, Hort la Osterman, 
Vellmlrovid la Karner, Iar L. Por- 
tisch la Mușii. Conduc Karpov 
(U.R.S.S), Gligorlcl (Iugoslavia) și 
Hort (Cehoslovacia) cu cîte 2'A p 
• în turneul de la Kecskemet, după 
5 runde, conduc Holmov (U.R.S.S.) 
și F. Portlsch (Ungaria) — 3*/s p. • 
Marele maestru Paul Keres. a Înce
tat din viață, în vlrstă de 59 de ani. 
în urma unul atac de cord. De trei

pe îoo 
pe 100 
(Cali- 

terml- 
probe:

ori campion al U.R.S.S., cîștigător a 
peste 20 de turnee Internaționale, au
tor de cărți și studii de șah, Paul 
Keres a fost unul dintre cei mai 
apreclați șahiști contemporani. Re
cent el a cîștigat un turneu desfă
șurat in Canada.

TENIS DE MASA • Proba de 
simplu a campionatelor Canadei, la 
Quebec, a fost cîștigată de suedezul 
S. Bengtsson, Învingător în finală 
cu 3—1 in meciul cu K. Johansson.

VOLEI « Intr-un meci internațio
nal amical, disputat la Lille, selec
ționata masculină a Franței a În
trecut cu scorul de 3—0 (15—11,
15—10, 15—9) reprezentativa R.F. Ger
mania.

YAHTING a A treia regată a C.E. 
la clasa „Finn“, la Llafranch (Spa
nia) a fost cîștigată de sovieticul 
Balașov, secundat de olandezul 
Blnkhorst. In clasamentul general 
Balașov a trecut pe primul loc cu 
29 p, fiind urmat de campionul 
olimpic Maury (Franța) — 35 p.

La închiderea 
grea : C. Văran 
Sachse (R. D. Germană) ; cat. grea: 
M. Simon b. dese. II R. Milici (Iu
goslavia).

MUNCHEN, 5 (Agerpres). — în
tre 26 iulie și 2 august se vor des
fășura în R. F. Germania campio
natele europene de volei rezervate 
echipelor de juniori și junioare.

La actuala ediție a competiției 
și-au anunțat 
ții din 12 țări 
tizate în trei
Selecționata masculină a României 
face parte din grupa I și va 
evolua la Osnabruck, alături de 
echipele Cehoslovaciei, Poloniei și 
Spaniei. Reprezentativa feminină a 
României a fost repartizată în gru
pa a IlI-a, la Stuttgart, alături de 
formațiile Bulgariei, R. F. Germa
nia și invingătoarea meciului Fran
ța — Scoția.

întrecerile preliminare se vor 
disputa între 26 și 28 iulie. Pri
mele două echipe clasate din fie
care grupă se califică pentru tur
neele finale, programate între 30 
iulie și 2 august la Frankfurt pe 
Main (pentru juniori) și Miinchen 
(pentru junioare).

participarea forma- 
care au fost repar- 
grupe preliminare.

ECHIPA IUGOSLAVIEI VICTORIOASA LA STOCKHOLM
Meciul de la Stockholm, desfă

șurat pe stadionul „Rasunda" 
fața a 35 000 de spectatori 
încheiat cu o mare surpriză, 
prezentativa Iugoslaviei a cîștigat 
cu 2—1 (1—1) în fața Suediei și a 
făcut un important pas spre ciști- 
garea grupei a IlI-a. Intilnirea 
s-a ridicat la un bun nivel tehnic, 
a avut un ritm alert, cu goluri 
frumoase și numeroase ocazii ra
tate.

In prima repriză, inițiativa a a- 
parținut gazdelor, care au marcat 
prin Edstrom (min. 17), după care 
Katalinski (min. 41) a egalat. Du
pă pauză oaspeții au jucat mai 
bine obținînd victoria prin golul 
înscris de Ivezici (min. 78). De 
menționat că, cu acest prilej, Iugo
slavia obține prima victorie în 
cele 8 meciuri oficiale susținute 
pină acum între cele două echipe. 
De asemenea, este de notat că 
Suedia a aliniat cea mai bună for
mație, incluzînd în echipă 7 jucă
tori care au evoluat la turneul fi
nal al C. M.

Arbitrul belgian Vital Loraux a 
condus echipele : IUGOSLAVIA : 
Pctrovici — Buljan, Iladgiabdici, 
Musinici, Katalinski, Boghicevici, 
Popivoda, Oblak. Savici (Ivezici), 
Vlădici,

în 
s-a 
Re-

Surjak. SUEDIA : Helm-

UNDE
După 

al C.E.

SE VA DESFĂȘURĂ
cum se știe, turneul final 
se va desfășura în 1976. 

La întreceri vor participa cele 
patru echipe calificate pentru se
mifinale, urmînd ca. U.E.F.A. să a- 
corde dreptul de organizare uneia 
din țările prezente în această fază

stroem (Hagberg) — Andersson, 
Karlsson, Nordquist, Augustsson, 
Frederiksson, Sandberg, 
Jentberg (Nordhal), 
Wendt.

Clasamentul grupei :
1—2. Iugoslavia
1—2. Irlanda de Nord

3. Norvegia
4. Suedia

Grahn, 
Edstrom,

3
3
2
2

0 1 5—3 4 
0 1 4—2 4
0 1 3—4 2
0 2 1—4 O

2
2
1 
0

Luni, la Oslo, Iugoslavia susține 
ultimul meci în deplasare, cu Nor
vegia. Ultimul meci, care poate de
cide primul loc In grupă este pro
gramat la 19 noiembrie : Iugo
slavia Irlanda de Nord.

care a produs la 
o mare surpriză 
Grecia, nu a re- 
revanșă de la 

cu 0—4. După a-

Echipa
Începutul 
întrecînd 
zistat în 
Salonic, pierzînd 
ceastă victorie, Grecia a trecut pe 
primul loc în clasament avînd 
însă două meciuri mai mult decît 
celelalte componente
1. Grecia
2. R.F. Germania
3. Bulgaria
4. Malta

Următorul meci :
Malta, la 11 iunie.
nia va susține la toamnă toate me
ciurile. pe teren propriu

TURNEUL FINAL AL C. E. ?

Maltei, 
anului 

cu 2—0 
partida

ale grupei :
5 2 2 1 11—(
3 1 2 0 4—:
3 0 2 1 5—1
3 1 0 2 2—S

Bulgaria
R. F. Germa-

«
4
2
3

a competiției. Federația vest-ger- 
mană, însă, anticipînd probabil că 
reprezentativa R.F.G. se va califica 
în turneul final, a și Înaintat la 
U.E.F.A. o cerere de a organiza 
întrecerile decisive.

DE PRETUTINDENI
ECHIPA Braziliei va întreprinde 

un turneu în Europa în 1976. Ea 
va juca cu Țara Galilor (19 iunie), 
Polonia (23 iunie), Spania (27 iu
nie), Suedia (1 iulie) și Ungaria 
(4 iulie).

BULGARELLI, căpitanul echi
pei Bologna, și-a încheiat ac
tivitatea competițională, după 392 
meciuri susținute în prima divizie 
a campionatului italian.

CUNOSCUTUL atacant japonez 
Kamamoto, care s-a evidențiat Ia 
J. O. din 1968 la Ciudad de Mexi
co. a fost ales din nou cel mai 
bun fotbalist al Japoniei. La refe
rendum au participat 114 ziariști

ASEARA, IN C.E., la Helsinki
A marcat Chinaglia. în min; 26. din penalty.

japonezi. dintre care 105 l-au indi
cat pe primul loc. El a marcat în 
actualul campionat 21 de goluri (si 
cel de al 100-lea în carieră). Echi
pa sa, Janmar. a cîștigat 
an campionatul și Cupă

CEA MAI cunoscută 
de fotbaliști din Anglia 
care poartă numele de Clarke. în 
prezent cel patru frați joacă în 
echipe profesioniste: Allan (Leeds), 
Franke (Carlisle), Derek (Oxford), 
Kelvin (Walsall). Al 5-lea frate, 
Wayne, are doar 14 ani 
golgetcrul campionatului 
cu 90 de goluri marcate, 
de pe acum solicitat de 
Birmingham și Aston Villa.

(gr. 5) : Finlanda — Italia 0—1 (0—1).

în acest 
Japoniei, 

familie 
este cea

și este 
școlar, 

El este 
Arsenal,
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