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VIZITA PREȘEDINTELUI^
NICOLAE CEAUȘESCU i 

ÎN MEXIC I

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITI-VA I

Duminică după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspeții 
Muzeului Național dc Antropologie 
din Ciudad de Mexico.

Situat în imensul parc Chapulte- 
pec — zonă agreată de locuitorii 
capitalei mexicane pentru frumu
sețile sale naturale, muzeul este a- 
dăpostit intr-un complex dc clădiri 
ultramoderne și prezintă, pe o su
prafață de 30 000 metri pătrați, 
peste 600 000 dc exponate, repre- 
zentînd culturile create succesiv do 
populațiile _ indigene pc teritoriul 
Mexicului pină la venirea conchis
tadorilor spanioli. Este vorba, în 
primul rînd, de culturile Olmecă, 
Totonacă, Toltecă, Aztecă și Maya, 
care au lăsat posterității opere ar
tistice de valoare neprețuită, cc au 
îmbogățit cultura universală.

Ea intrarea în muzeu, președin
tele Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu sînt intimpinați de 
directorul muzeului, prof. dr. Igna
cio Bernal, care îi însoțește, făcind 
o prezentare amănunțită a valori
lor strălucitelor civilizații preco- 
lumbiene, reunite aici prin străda
nia și pasiunea multor generații de 
cercetători ai acestui popor cu 
străvechi tradiții culturale.

Președintele Nicolae Ceaușescu. 
Tovarășa Elena Ceaușescu, persoa
nele oficiale române care ii înso
țesc urmăresc cu interes explica
țiile, zăbovind în fața unor expo
nate caro și-au ciștigat faimă mon
dială, cum sint „Calendarul aztec", 
statuia Zeului Focului și cununa 
împăratului aztec Montezuma, fă
cută din pene de quetzal, pasăre 
care simbolizează dorința de liber
tate.

Vizita inalților oaspeți români 
la Muzeul Național de Antropolo
gic a prilejuit, din nou, calde ma
nifestări dc simpatie din partea 
multor cetățeni ai capitalei aflați 
tn incinta muzeului.

★
Duminică la amiază, după în

cheierea primei runde a convorbi
rilor oficiale, președintele Statelor 
Unite Mexicane. I.uis Echeverria 
Alvarez, l-a invitat pe președinte
le Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, să viziteze com
plexul expozițional, amenajat in 
Palatul sporturilor, situat in partea 
estică a capitalei.

Cei doi președinți, însoțiți de 
persoanele oficiale române șl me
xicane, sosesc la Palatul sporturi
lor, unde sint intimpinați dc ing. 
Alfonso Artega Ugarle, directorul 
general al tîrgurilor și expozițiilor 
mexicane. Se vizitează expoziția 
..tn Mexic — cea mai bună in
vestiție" care prezintă o amplă și 
variată gamă dc produse pe care 
Mexicul le importă. Președintele

INicolae Ceaușescu și președintele i 
Luis Echeverria vizitează apoi ex
poziția ..Mexicul industrial 1975". I 
Cuprinzind o imensitate de produ
se, de la autoturisme pină la o- 
biecte de menaj, expoziția este o | 
adevărată oglindă a realizărilor 
economiei naționale mexicane, a ,| 
potențialului său actual, care o si
tuează pe unui din primele locuri 
in rîndul țărilor latino-americane.

Vizita a permis oaspeților ro
mâni un contact direct cu reali
zările economiei mexicane, releva
rea unor posibilități de cooperare 
intre România și Mexic.

în drum spre reședința oficială, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Luis Echeverria Alva
rez, vizitează un cartier nou al ca
pitalei mexicane.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, s-a în- 
tilnit, duminică. la Ciudad de 
Mexico, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care, 
împreună cu alți reprezentanți ai 
■Tuntei Democratice din Spania, 
face o vizită în Mexic.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și Santiago Carrillo a avut Ioc un 
schimb de vederi în probleme 
privind relațiile dintre cele două 
partide, precum și unele aspecte 
ale situației internaționale actuale.

★
în aceeași zi. tovarășul Nicolae 

Ceaușescu s-a intilnit cu Hortensia 
Bussi de Allende, văduva fostului 
președinte al Republicii Chile.

Iu timpul discuției ce a avut loc 
cu acest prilej. Hortensia Bussi 
de Allende a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri 
și recunoștință pentru ajutorul po
litic, material și moral acordat 
consecvent de România Socialistă 
și poporul român, luptei forțelor 
democratice din Chile impotriva 
opresiunii, pentru restabilirea drep
turilor democratice.

★
In cursul dimineții de luni, to

varășa Elena Ceaușescu s-a intil
nit cu profesori și cercetători dc 
la Universitatea de stat autonomă 
Ciudad de Mexico. Cu acest pri
lej, tovarășa Elena Ceaușescu a 
făcut o expunere privind dezvol
tarea științei șl invățămintului in 
țara noastră in anii socialismului. 
După intilnirea cu oamenii de 
știință, tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțită de doamna Maria Esther 
Zuno de Echeverria, a vizitat In
stitutul mexican pentru ocrotirea | 
copilului, situat la 10 km est de I 
capitală. 1
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La poligonul Tunari au început

ÎNTRECERI
ÎN „MARELE
Pe o vreme frumoasă, in cadrul 

natural atît de îmbietor al pădu
rii dc la Tunari, s-a inaugurat 
ieri cea de a VIII-a ediție a tra
diționalei competiții internaționa
le de talere, „Marele premiu Car- 
pați". După festivitatea de des
chidere, pe cele două standuri re- 
amenajate și situate lingă pavi
lionul central, s-a dat startul în 
prima probă, cea de street (talere 
lansate din turn), manșa întîi (pa
tru serii a cite 25 de talere), 
întrecerile au reunit 27 de țintași 
din cinci țări : Cehoslovacia,
U.R.S.S., Ungaria, Turcia și Româ
nia.

Chiar din seriile de debut lup
ta s-a anunțat pasionantă și ea a 
continuat să sporească interesul și 
emoțiile publicului de-a lungul în
tregii zile. Dacă la consumarea 
primelor 25 de talere, șase trăgă
tori (printre care și românii Bu
duru și Boțilă) doborîseră tot atî- 
tea, la 50 de talere, doar trei (ce
hoslovacii Otava. Machacck și so
vieticul Cerkasov) înscriseseră cifra 
maximă de discuri sparte, pentru 
ca la 75 de talere, in frunte să 
rămînă numai Otava și Machacck, 
care au și terminat ca lideri man
șa dc 100 t.

Foarte apropiat de valoarea ce
lor doi concurenți cehoslovaci s-a 
arătat și compatriotul lor J. Pa- 
nacek. Din rîndul sportivilor ro
mâni, la un nivel constant bun a 
evoluat Dan Buduru, urmat de 
Gheorghe Sencovici, campionul ță
rii Florin Iurcenco și timișoreanul 
Adalbert Osler. O mențiune se cu
vine și tenacelui Bogdan Marines
cu, excelent 
a treia cînd 
talerele.

Azi vor fi ________
trofeelor la seniori și juniori. în-

în seriile a doua și 
a Tăcut țăndări toate

cunoscuti câștigătorii

MIINE, ETAPA A XXXII-a DIN DIVIZIA A LA FOTBAL

Toată atentia sportivității și corectitudinii

DEOSEBIT DE ATRACTIVE
PREMIU CARPAȚI" LA SKEET

Dan Buduru a debutat promițător,

trucît punctajele care separă pe 
candidații la locurile fruntașe 
(după prima zi) sînt minime, se 
așteaptă o întrecere deosebit de 
dirză și spectaculoasă.

Joi, vor răsuna și primele focuri 
pentru cucerirea întîietății în cea 
de a doua probă olimpică a „Ma
relui premiu Carpați“, talerele a- 
runcate din șanț (trap), unde sînt 
înscriși 33 dc participanți din șap
te țări : U.R.S.S., Cehoslovacia.
Ungaria, Spania. Italia. Turcia șt 
România. Și 
o competiție

aici va fi de urmărit 
de marc atractivitate.

C. COMARNISCHI

Rezultate
1—2. J.

după 100 t, seniori :
Otava (Cehoslovacia) și

demonstrind o valoare constantă 
Foto : S. BAKCSY

M. Machacck (Cehoslovacia) cita 
99 t, 3—4. J. Panacek (Cehoslo
vacia) " - • — - -
cîte 98 t, 5—6. Gh. Sencovici (Ro
mânia) și' D. Buduru (România) 
cîte 97 .
nia) și A. Oster (România) cîte 
96 t, 9—18—11—12—13. T. Mato- 
ian (U.R.S.S.), I. Bondor (Unga
ria), A. Skubak (U.R.S.S.), N. Vlă- 
doiu (România) și B. Marinescu 
(România) cite 95 t ; juniori : 1. 
l’alaboș (Ungaria) 94 t, 2—3. I. Io
nică și A. Boțilă (România) cîte 
93 t.

Programul de marți, de Ia ora 
9 : ultima manșă (100 t) la skeet ; 
miercuri, dc la ora 9 : prima man
șă (100 t) la trap.

și A. Cerkasov (U.R.S.S.)

și' D. Buduru (România) 
t, 7—8. FI. Iurcenco (Romă-

Alte jocuri importante 

pentru „zona 

retrogradării" și pentru 

„locurile U. E. F. A.“
Tn programarea tot mai densă a 

finalului de sezon, etapele Diviziei 
A se succed acum la distanțe mi
nime. Mîine, la numai 72 dc ore 
după runda a XXXI-a, are loc a

CLASAMENTUL LA ZI

1. DINAMO 31 19 5 7 61-32 43
2. A.S.A. 31 17 3 11 43-35 37
3. Univ. Craiova n 13 9 9 45-28 35
4. F.C.M. Reșița :il 15 4 12 52-42 34
5. Steaua 31 14 5 12 57-41 33
6. F.C. Argeș
7, Olimpia

31 u 4 13 49-40 32
31 13 6 12 35-38 32

9. Sportul stud. M 13 5 13 42-46 31
9. C.F.R. 31 10 10 11 25-30 30

10. ,4*011“ Tim. 31 12 4 13 28-37 30
U. Jiul 31 12 5 14 37-32 29
42. F. C. Constanța 31 11 7 13 34-42 29
13. „Poli* Iași 31 13 3 15 40-51 89
44. U.T.A. 31 12 4 15 35-38 28
15. Steagul roșu 31 10 7 14 36-28 27

„U“Cj-Napo<a 31 9 9 13 24-36 27
17. Chimia 31 9 9 13 32-51 27

F.C. Galați 31 10 5 14 24-52 25

•XXXII-a etapă a primului cam- 
pionat de fotbal al țării. Va urma 
o pauză datorată meciului selecțio
natei olimpice la Copenhaga (de la 
18 iunie) iar — de la 22 iunie, 
într-o programare duminică— 
miercuri—duminică — se vor des
fășura ultimele două etape ale Di
viziei A plus semifinalele „Cupei 
României". Cum se vede, iubito
rii fotbalului au o bogată și a-

Atacantul dinamovist Zamfir. în luptă pentru balon cu trei jucători ai 
Politehnicii Timișoara : Arnăutu, Decu 
duminică de pe stadionul Dinamo

tractivă agenda fotbalistică al că
rei punct final va fi tradiționala 
finală a „Cupei României" prevă
zută la 6 iulie pe stadionul „23 
August". Dificil și încărcat volum 
de întîlniri la sfirșitul sezonului ! 
Dar și mal anevoioasă se arată 
alcătuirea programului ccmpetițio- 
nal de toamnă care are obligații 
pe plan internațional chiar și mai 
numeroase decit cel aflat pe punc
tul de a se încheia.

Dar să revenim la subiectul cel 
mai actual, etapa de miine a Di-

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2-î)

?i Anghel. Moment din jocul de
Foto : Dragoș NEAGU
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RUNDEI" NR. 32
— JIUL
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA IAȘI 
— SPORTUL STUDENȚESC 
— A.S.A. TG. MUREȘ
— F.C.M. REȘIȚA 
— DINAMO 
— F. C. ARGEȘ 
— C.F.R. CLUJ-NAPOCA

(stadionul Steaua — meci televizat) 
Toate întîlnirile încep 1a ora 17.30.

PROGRAMUL
Timișoara : 
Constanța : 
Arad : 
Galați : 
Satu Mare : 
Rm. Vîfcea : 
Cluj-Napoca : 
Brașov : 
București :

POLITEHNICA 
F. C.
U.T.A.
F. C. 
OLIMPIA
CHIMIA 
„u-
STEAGUL ROȘU 
STEAUA

Miine, in Capitală

START IN COMPETIȚIA CICLISTA 

„CURSA VICTORIEI"
Printre competițiile tradiționale 

ale sportului nostru cu pedale so 
află, la loc de frunte, „CURSA 
VICTORIEI". Inițiată în anul 1951. 
întrecerea — organizată de clubul 
sportiv Steaua, în colaborare cu 
A.S. Loto-Pronosport — se dispută 
anul acesta, incepînd de mîine și 
pină duminică, pe un traseu în 
premieră, deosebit de frumos. Iată 
itinerarul :

Miercuri, etapa I : București — 
Găești — Pitești — Cimpulung, 152 
km (start Ia ora 14, de la km 10,5

\\\‘ ,v

— sosire în fața Consiliului popu
lar al orașului Cimpulung, in jurul 
orei 17) ;

Joi, etapa a Il-a : Cimpulung —■ 
Rișnov — Piriul Rece, 80 km :

Vineri, etapa a III-a : Piriul 
Rece — Predeal — Săcele — Cheia
— Vălenii de Munte — Plopeni, 
137 km ;

Sîmbătă, etapa a IV-a : Plopeni
— Băicoi — Moroni — Tirgovișto
— București, 124 km ;

Duminică, clapa a V-a : circuit 
in Drumul Taberei, 60 km.

Competiția măsoară 553 km. Așa 
după cum se poate constata din 
itinerar, este vorba de un traseu 
foarte greu (8 puncte de câțărare) 
care-i va supune pe cei aproape 
60 de rutieri la un sever examen 
al pregătirii și talentului lor. 
Și-au anunțat participarea cei mai 
valoroși rutieri de la Steaua. Di
namo. Olimpia. Voința și Șc. sp. t 
din Capitală, Mureșul Tg. Mureș. 
Voința Ploiești, CIBO Brașov, Me
talul Plopeni ș.a.

Faptul că se întocmesc numai 
clasamente individuale (pe etape, 
general și al cățărătorilor) dă po
sibilitatea alergătorilor să contri
buie fără menajamente la dinami
zarea cursei.



EDUCAREA TINERETULUI SPORTIV 
PRIN MUNCĂ, PENTRU MUNCĂ
In amplul proces de educare multilaterală a 

tineretului, școala reprezintă unul dintre fac
torii cei mai importanți, sarcinile deosebite 

ee revin în această direcție tuturor unităților de 
tnvățămînt fiind subliniate în numeroase docu
mente de partid. O contribuție însemnată este che
mată s-o aducă școala în special Ia educarea tine
retului prin muncă, pentru muncă. Politehnizarea 
învă(ămintului constituie, în acest sens, o modali
tate direetă de a pregăti și realiza integrarea tine
retului studios în activitatea productivă. Atelicrelc- 
școală, multiplele acțiuni de muncă patriotică — în 
întreprinderi sau pe ogoare, Ia buna gospodărire

LA JUMĂTATEA ANULUI

1975 - UN MIL1ONJX1

VENIT I

Din cei aproape 1 500 de elevi și 
eleve care Învață la Grupul școlar 
pentru industria metalelor neferoa
se, mai bine de 10 Ja sută fac sport 
de performanță tn secțiile de lupte, 
fotbal, box ale asociațiilor sportive 
„Alurom" și Dinamo, sau ale Școlii 
sportive.

Prof. Nicolae ștefănuț, directorul 
acestei importante unități șeolarc, 
se declară satisfăcut de felul cum 
elevii sportivi lșl reprezintă colecti
vul in diferite concursuri sau com
petiții, dar în același timp tine să 
evidențieze trăsăturile morale ale 
acestor tineri de nădejde, comporta
rea lor în viața școlii, in familie șl 
in societate. In toate cazurile, spor
tivii se numără printre cei mai 
vrednici — la carte, la muncă, în 
atelierele-țcoală, in numeroasele 
acțiuni patriotice inițiate de uteciști: 
colectarea fierului vechi sau a me- 
talelor-deșeurl din secțiile I.A.S., a 
resturilor de hîrtie de la cabluri 
sau de la silozurile de aluminiu, a 
sticlelor goale. Nu este de neglijat 
nici aportul pe care elevii sportivi 
11 aduc la înfrumusețarea unor zone 
ale orașului, a sectoarelor ce le-au 
fost repartizate pe str. Ecatcrina 
Teodoroiu și bd. Alexandru loan 
Cuza...

Din datele oferite rezultă că per
formanța realizată de elevii de alei, 
anul trecut, în activitatea producti
vă — și anume obținerea unui venit 
care a depășit cu 300 la sută planul 
inițial — este pe cale să fie repe
tată și în acest an. Pină acum, co
lectivul școlii a realizat produse In 
valoare de 1 milion lei !

Lucrul, desigur, cel mal impor
tant îl constituie faptul că acest 
proces de integrare în muncă se 
desfășoară, In cazul tuturor elevilor 
sportivi, din convingere. Ei repre
zintă — cum ține să aceentueze 
prof, ștefănuț — elemente model 
pentru întreaga școală.

Se face, așadar, simțită preocu
parea pentru educarea elevilor în 
spiritul dragostei față de muncă, un 
rol major avîndu-1 organizația 
V.T.C.. cadrele didactice, profesorii 
și maiștrii, dirlginții Agripina Con
stantin, Ion Bălășoiu, Paul veșea- 
nu, Iulian Hie, Maria Havel ș.a.

SINGURUL INCONVENIENT:

DESFACEREA PRODUSELOR

Liceul „Kadu Grcceanu” poate fi 
asemuit, Intr-un fel, cu o școală a 
handbalului. O echipă de băieți ac
tivează în divizia școlară șl de ju
niori, altele, la nivelul fiecărei cla
se, participă tn tot cursul anului 
școlar la un campionat care stir- 
neș’.c interesul întregului colectiv. 
La „Greceanu" se practică, de ase
menea, cu bune rezultate atletis
mul și luptele. De altfel, pe lingă 
liceu ființează o secție sportivă, u- 
nleă pe oraș, în care activează cam
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sau înfrumusețare a comunelor și orașelor — toate 
acestea concură la materializarea unui obiectiv so
cial dintre cele mai importante.

Cum s-a înfăptuit în acest an școlar integrarea 
în activitățile productive a elevilor, îndeosebi a 
acelora care, în paralel cu învățătura, își rezervă 
un bogat spațiu de timp pentru practicarea spor
tului ? Ce rezultate concrete sînt de semnalat ? Ce 
neajunsuri s-au manifestat ? Ce soluții se preconi
zează ?

Raidul nostru, întreprins în cîteva școli din ora
șul Slatina, a căutat să răspundă acestor întrebări...

pioni ai județului Olt, tineri in pli
nă formare pentru activitatea de 
performanță. Meritele profesorilor 
de educație fizică Elena Mandă și 
Emil Constantinescu în procesul de 
selecție șl Instruire sportivă sint 
evidente, ca, de altfel, și în cel de 
educare a elevilor în spiritul una 
permanente exigente la învățătura 
șl în diverse activități productive și 
obștești.

Gata să ne prezinte o imagine cit 
mal completă a multiplelor activi
tăți ce se desfășoară aici, prof. 
Elena A chimes eu, directoarea liceu
lui, Impresionează prin cunoașterea 
precisă a contribuției elevilor spor
tivi la viața colectivului (evidenți
eri deosebite pentru : Ovidlu Ji- 
Jeu, Rodiră Cestea, Iile Plnteseu. 
Ecatcrina Georgescu. Ilie Bureiu. 
Gina Piperai, fie că este vorba de

tatea unui magazin adecvat se im
pune.

Este o sugestie pe care ne-o în
sușim și o transmitem, la rîndu-ne, 
Inspectoratului școlar (dar și altor 
factori interesați), cu convingerea 
că ea va putea fi materializată.

ELEVII, COLABORATORI DE

NĂDEJDE Al COOPERATO

RILOR DIN SLĂTIOARA...

Raidul nostru 
in cîteva școli 

din Slatina
,\\\\\\\\\\\\w

elevi Intrați anul trecut In liceu 
sau de alții care peste cîteva zile 
Iși vor lua rămas bun de la colegi 
șl profesori. In atelierele-șeoală, 
băieții din anii I și II fac lăcătu- 
șerie, cel din anii III și IV electro
tehnică. Pentru fete există un ate
lier de bobinaj, altul de croitorii*, 
broderie și artizanat. Zilele acestea, 
40 dintre „elevii mari“ vor primi 
atestarea ca muncitori calificați. 
Sînt Insă și activități productive in 
care fetele șl băieții se întîlnese : 
Intr-un efort susținut și rodnic ei 
îngrijesc aleea Oltului, străjuită de 
flori șl peluze de verdeață, una 
dintre cele mal frumoase din oraș.

Din situațiile statistice rezultă că 
planul de producție a fost depășit 
eu aproape 30 000 lei. Cifra ar pu
tea fi cu mult mai mare, dacă pro
dusele elevilor, cu deosebire ale fe
telor care lucrează in sfera artiza
natului, s-ar bucura de un sistem 
de desfacere mai operativ. Necesi

Nu încape nici o îndoială eă Școa
la generală din Slătioara, situată in 
vecinătatea orașului de reședință al 
județului Olt, are toate șansele să-și 
păstreze poziția de frunte între uni
tățile similare și in ceea ce privește 
activitatea productivă. Numai în 
acest an elevii claselor V—VII s-au 
evidențiat printr-o muncă rodnică 
în mediul agricol. El au efectuat 
toate lucrările la zi, pe hectarul 
afectat școlii (culturi de roșii, var
ză și ardei), și au sprijinit substan
țial C.A.P. atit prin îndeplinirea 
sarcinilor contractuale (un lot de 
8 ha este lucrat efectiv de școlari) 
cit și prin ajutarea părinților, ia 
muncile agricole de pe o suprafață 
ce însumează aproape SO ha.

Rodnicia școlarilor și pionierilor 
din Slătioara poate fi reprezentată 
concludent printr-o cifră: 100 000 lei. 
Aceasta este suma care figurează pe 
CEC-ul ce ni l-a prezentat prof. 
Dumitru Popescu, directorul școlii. 
Ea reprezintă echivalentul muncii 
elevilor în agricultura comunei, a 
tuturor elevilor, în rîndul cărora 
practlcanțil sportului, campioni la 
tenis de masă și tir (locul I in edi
ția precedentă a „Cupei Teleor
man"), semnează o prezență deose
bit de activă.

Poate mal importantă decit cifra 
sus-amintită este sublinierea pe care 
ține să o facă chiar directorul școlii: 
„prin muncă, prin integrarea lor 
timpurie la activități practice, copiii 
ajung să-și formeze deprinderi, să 
se educe pentru muncă. Tatăl elevei 
Ileana Popescu (el. VI) remarca la 
un lectorat cu părinții că fiica sa, 
cindva un eopil comod, este astăzi 
un ajutor de nădejde în economia 
familiei, prin stăruința cu care re
zolvă îndatoririle ei zilnice".

raialei cu obligațiile care le revin în procesul dc însușire a unor 
cunoștințe temeinice, elevii se arată receptivi și la importanta acțiune 
dc integrare intr-o activitate productivă complexă, care nu sc referă 
doar Ia ateliernl-școală, ci în același timp la o diversitate dc acțiuni 
menite să-i deprindă, chiar de pe băncile șentii, cu munca dc zi cu zi.

Este concluzia ce se desprinde din raidul întreprins in școlile slă- 
tincne, factorilor dc resort rcvenindu-lc datoria dc a persevera in 
acest sens. Numai astfel roadele procesului de educație prin muncă 
și pentru muncă vor ajunge să fie tot mai bogate !

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

ERORI EVITABILE
H I P I S M

Reuniunea a început printr-o Ine
xactitate de ordin tehnic : in prima 
£U£Să a zilei un minz debutant — 
Hederic — pus să acorde avantaje 
In handicap I Desigur că la baza 
acestei aprecieri au stat valorile ară
tate de el la antrenament. Nicăieri 
Insă, niciodată, încercările de la 
Jțicru nu constituie criterii valabile 
pfnliu handîcapare în probele pu
blice. De aceea, procedeul corect era 
ca mînzul să fi pornit de la egal 
cu ceilalți debutanți, Iar daeă se 
arătase superior acestora la antre
nament, să Ii fost scos de la pa
riuri. Numai astCcl publicul nu poate 
pune la Îndoială probitatea handj- 
caperilor I Dealtfel, cu ani tn Ur
mă, am mal formulat critici în acest 
sens și justețea punctului de vedere 
exprimat lăsase impresia că eluci
dase problema.

Cit privește rezultatele reuniunii, 
marcate de o vreme nefavorabilă și 
o pistă desfundată, n-au oferit con
cluzii semnificative. Notabil : un tri
plu succes înscris de Onache, o 
nouă victorie a Jalinel — cel mai 
valoros minz — prima biruință în 
carieră a lui Fldelina — grație lui 
Ivan — și un prim loc frumos re
alizat de Bănică cu Gram.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
Jaleș (M. Ștefănescu) 46,7 Hederic, 
simplu 4, ordinea 5 ; cursa II Ja- 
llna (S. Onache) 37,4, Răslin, sim
plu 2, event 12, ordinea 52 ; cursa 
HI Fidelina (I. Ivan) 35,9, Coletăria, 
simplu 4, event 10, ordinea 13 ; 
cursa IV Reactor (C. Anton) 33,2, 
Vlcina, simplu 3, event 31. ordinea 
111 ; cursa V Veturia (C. Anton) 
33,8. Ornic, Cascada, simplu 7, event

115, ordinea 89, triplu ciștigător 1205. 
ordinea triplă 534 ; cursa VI lezura 
(S. Onache) 34, Hemiona, simplu 9, 
event 172, ordinea 88, triplu cîști- 
gător 2 993 ; cursa VII Ornament 
(Gh. Tănase) 31,4, Rîs, Madison, 
simplu 4, event 45, ordinea 58, or
dinea triplă 503; cursa VIII Hekla 
(S. Onache) 33,1, Sacou, simplu 6, 
event 41, ordinea 44, triplu cîștigă- 
tor 2 610 ; cursa IX Gram (I. Bă
nică) 44,2, Anicuța, simplu 12, event 
198, ordinea 48. Pariul austriac ridi
cat la suma de lei 26 922 s-a În
chis. Retrageri : Săltița, Hertz, Kera, 
Kallu.

Niddy DUMITRESCU

Cei trei elevi, campioni mondiali școlari la Poitiers : Adrian Cali- 
mente (110 mg), Gina Panait (lungime), Tudorel Vasile (lungime).

VASILE BOGDAN A STABILIT UN NOU RECORD 
OE DECATLON-7971 p.

La Paris a luat sfirșit triunghiu
larul dc decatlon dintre echipele 
Franței, Italici și României. Vic
toria a revenit primei formații. Tn 
clasamentul individual pe primul 
loc s-a situat campionul nostru 
VASILE BOGDAN. El a totalizat 
7971 p, performanță care consti
tuie un nou record al țării (v. r. 
îi aparținea din 1974 cu 7842 p). 
O creștere, precum se vede, de 
peste 100 p, Iui Bogdan, remarca
bil în acest concurs, lipsindu-i 
doar 29 p pină la granița celor 
8 000 de puncte ale consacrării in
ternaționale. Prcfiâtindu-se cu aec- 
eași seriozitate și ambiție ca pină 
acum, insistînd însă mai mult pe 
probele dc aruncări, încă deficita
re, Bogdan va fi în măsură să ob
țină 8 000 p. Cel mai apropiat pri
lej îl oferă semifinalele „Cupei Eu
ropei" de la București (19—20 iu
lie).

In ziua a doua a concursului de 
la Paris, Bogdan a realizat per
formanțele : 15,0 s — 110 mg, 41,46 
m — disc, 4,70 m — prăjină, 59,80 
m — suliță, 4:19,7 — 1 500 m. Pe 
locul doi s-a clasat italianul Mo
dena cu 7573 p — record. Mihai 
Nicolau (7272 p) a ocupat locul 
cinci.

CONCURSUL DE LA BRATISLAVA
în concursul atletic de Ja Bra

tislava, Valentina Cioltan s-a cla
sat a doua la greutate (18,09 m) 
după recordmana lumii, cehoslova
ca Helena Fibingcrova (21,42 m). 
Tot a doua a fost și Viorica Enes- 
eu (13,88 s) la 100 mg, după polo
neza Nowak (13,50 s). La 110 mg 
a eîștigat cubanezul Casanas (13,78 
s), Nicolae Perla a sosit pe locul 
șase (14,41 s).

REZULTATELE BUNE AU LIPSIT,
DAR NU ATLEȚII

Peste 550 dc tineri atleți au parti
cipat sîmbară și duminică la Pi
tești la cele trei competiții reunite 
intr-un singur concurs : campiona
tele republicane școlare, campiona
tul național de decatlon și concursul 
republican de primăvară ale .juni
orilor. Din păcate, și de această dată 
vremea a fost potrivnică atleților, 
ploaia — începută sîmbătă, nu a 
contenit pină la încheierea decatlo
nului, duminică la prins — și frigul 
anulînd orice năzuință spre perfor
manță. In condițiile în care s-au 
desfășurat întrecerile de la Pitești, 
rezultatele — în special cele de du
minică — nu pot fi supuse analizei,, 
precum nu se poate trage vreo con
cluzie asupra stadiului de pregătire 
a concurenților. Merită notate, însă, 
ambiția și dîrzenia cu care ei au 
căutat să micșoreze, pe cit s-a pu
tut, tributul plătit condițiilor vitre
ge de concurs.

Chiar în împrejurările amintite au 
fost înregistrate cîteva performanțe 
promițătoare. Amintim, intre aces
tea, săritura de 4,55 m la prăjină 
a lui Marian Gîrleanu (C.S. Școlar), 
rezultatele primilor doi clasați la 
suliță — Dorin Moruțan (Șc. sp. 
Bistrița) 68,82 m și Ionel Matei 
(C. A. Reșița) 68,00 m — sau la 
2 ooo ni obstacole — Gheorghe BH- 
triceanu (Șc. sp. Unirea Iași) 5:51,2 
șl Vhrrrî Rnxanrfra (Șc. sp. Olimpia 
Craiova) 5:53,6. Pentru felul în care 
au concurat, chiar dacă strădaniile 
lor nu și-au găsit împlinirea, me
rită felicitări și Ibelya Slavik, Ni- 
eoiae Onescu (craiovcanul nu mal 
e junior dar este încă elev), Nicu- 
lina Lungu, Marin Bistriceanu, Eli- 
sabeLa Bakalar, dintre cei mai cu-

SÎNT DE VINĂ...
noscuți, Cornelia Kadu, Elena Ivan 
Mihai Kăduca, Mibaela Nicoară din
tre cei al căror nume nu spun, 
deocamdată, prea multe. Merită a 
fi remarcați și decatloniștii, ei re
simțind cel mai mult asprimea na
turii. Titlul de campion a revenit 
lui Ion Lazăr (Șc. sp. Constanța) 
cu 5 969 p, după ce pină la ultima 
probă, 1 500 m, a condus Virgil Ju- 
răacu (C.S.M. Iași — 5 942 p). Pe lo
cui trei — Constantin Halikias (Șc. 
sp. Ploiești) 5 705 p.

VI. M.
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P. FILIPESCU Șl E. MULN
ÎN CAMPIONATUL DE M1

• Etapa a III-a a campionatu
lui republican de motocros, desfă
șurată la Tg. Jiu, a adus importan
te modificări in clasamentul general 
al probei seniorilor. P. Filipescu 
(I.T.A. Tg. Jiu, a devenit lider cu 
35 p, urmat dc M. Banu (Poiana 
Cîmpina) 34 p, A. Ionescu (Energia 
Cîmpina) 24 p, Tr. Moașa (St. roșu 
Brașov) 18 p, S. Paraschiv (Loc. 
Ploiești) 18 p, A. Benedek (St. 
roșu Brașov) 15 p și D. Motișan 
(Flacăra Moreni) 13 p. La juniori 
conduce E. Miilner (Torpedo Zăr- 
nești) cu 39 p, urmat de G. Dia- 
conu (Automobilul Buzău) cu 22 p 
și V. Ionescu (Loc. Ploiești) 16 p.

Deoarece o serie de sportivi se 
află peste hotare, forul dc resort

a reprogram 
itoare : 6 i» 
Brașov ; 13 
Cîmpina.

• Motocri 
Paul Filipcsc 
multe concu 
Iugoslavia, Ii 
și R. F. Ge

• Concur 
pregătirilor 
campionatul t 
programat d 
s-a anulat c 
etapă a cam 
la 15 iunie, 
a doua etapi 
rești.

EUGEN IONESCU-CRISIEA, VICTORIOS IA AUTOMOBILISM
Șoseaua Sinaia — Cota 1400, a 

găzduit duminică prima etapă a 
campionatului republican dc vi
teză in coastă Ia automobilism. In
teresul de care se bucură această 
competiție este ilustrat de faptul 
că la start au fost prezenți 63 de 
concurenți din București, Brașov, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Pitești, 
Bacău, Balș. Reșița și Deva. Din 
păcate, condițiile de concurs au 
fost vitrege : a plouat tot timpul 
(șoseaua fiind, deci, foarte alune
coasă), iar ceața și uneori... norii 
faceau ea vizibilitatea să fie foar
te scăzută (la 25—50 m). Acesta 
este, dc fațțt, motivul pentru care 
organizatorii și concurenții au ho-

I. VINTILĂ Șl A. BUMBAC -
Învingători iw „criteriul juniorilor" la ciclism

Peste 100 de cieliștl au participat 
sîmbătă și duminică la întrecerile 
ocazionate de cea de a XlX-a ediție 
a Criteriului tineretului pentru ju
niori. Iată rezultatele (șoseaua Con
stanța — Negru Vodă) — contra
timp individual, juniori mici (10 km):
1. I. Vintilă (Petrolul Ploiești) 15 : 27.
2. A. Gutuie (Șc. sp. 1) 15 :57. 3. C. 
Nicolae (Voința Ploiești) 16 :12 ; ju
niori mari (20 km) : 1. R. Ion (Me
talul Plopcni) 30 :11, 2. A. Bumbac 
(Sc sp. 1) 30 : 19, 3. I. Lazăr (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 30 : 38 ; etapa a II-a — 
cursă de fond pe șoseaua Constanța 
— Mangalia : juniori mici (38 km) : 
1. C Nicolae 1 h 01 : 51, 2. 1. Vintilă,

3. Gh. Dănilă (Petrolul Ploiești) — 
toți același timp cu învingătorul ; 
Juniori mari (70 km) : 1. A. Bumbac 
1 h 41 :14, 2. I. Lazăr, 3. I. Bobeica 
(Petrolul Ploiești) — toți același 
timp cu învingătorul . Etapa a III-a, 
cursă pe circuit. Rezultate : juniori 
mici (16,800 km) 1. Gh. Dănilă 28 : 48, 
2. A. Gutuie. 3. C. Nicolae — ace
lași timp ; juniori mari (33,600 km) : 
1. A. Bobeica 54 : 52, 2. C. Ologu (Pe
trolul Ploiești), 3. C. Toader (CTBO). 
Clasament general — Juniori mici. 1.
1. Vintilă, 2 A. Gutuie. 3. C. Ni
colae ; juniori mari : 1. A. Bumbac.
2. R. ion, 3. I. Lazăr.

Cornel POPA — corcsp. județean

tărît — in limitele prevederilor re
gulamentare — să dispute o singu
ră manșă.

Concursul in sine a fost reușit 
grație — evident — temerarilor 
automobiliști care și-au dovedit din 
plin îndemînarea în condiții grele 
de întrecere, dar și Federației de 
automobilism și karting (arbitrii 
și oficialii au stat ore întregi în 
ploaie).

Iată rezultatele tehnice : clasa 
pină la 1 000 cmc — 1. MIRCEA 
RUSESCTJ, Tractorul Brașov (Fiat 
1000 Abarth), 2. Emilian Alcxan- 
drescu, A.C.R. București (Fiat 
127), 3, Cătălin Tutunaru, I.O.B. 
Balș (Fiat 850) ; clisa pini la 1 ISO 
cmc — 1. DORU GINDU, I.O.B. 
Balș (Dacia 1 100), 2. Nicolae Leu, 
C.S.M. Reșița (Fiat 128), 3. Nicolae 
Poka, Motor I.R.A. Cluj-Napoca 
(Dacia 1100) ; pină la 1300 cmc — 
I. EUGEN IONESCU-CRISTEA, 
I.O.B. Balș, 2. Laurențiu Moldo
van, Universitatea Brașov, 3. Gh. 
Nistor, Voința Timișoara (toți pe 
Renault 8 Gordini) ; peste 1300 
cmc — 1. HORST GRAEF, 2. 
Francisc Naghi, ambii Universita
tea Brașov (pe B.M.W. 2002), 3. 
Doru Stanciu Danubiana (R. 8 
Gordini) ; clasa Dacia 1300, grupa 
II — 1. DORIN MOTOC, 2. Cor
nel Motoc, ambii Tractorul Bra
șov, 3. Mmțih Szanta, Dacia Pi
tești. ÎJl clasamentul general (cei 
mai buni timpi) pe primele trei 
locuri : Eugen lonescu-Cristea,
Horst Gracf, Laurențiu Moldovan.

Modesto FERRARINI

B. C. GALATI - I 
BUCUREȘTI 14—6. In 
s-a disputat, zilele

amicala de box dintre pugiliș- 
“ • “ ‘ ‘ $i Metalul

interesante.
cu 

partida ve- 
Amozâroaie 

,____________ repriza se-
Mihai Ploieșteanu. Celelalte

C. Toplici m.n. cu N. Crâ- 
Chiricâ,

_ . P. Ganea 
Duminică b.p. N. 

p.p. M. Peia, 
N. Andrei, I. 

Șt. Voicu m.n. cu 
boxerii gălâțeni.

BOX
dunărean
intilnirea _ ____  __
tii de la Box Club Galați 
București. Dupâ meciuri

METALUL 
i portul 

trecute,

unele de bun nivel tehnic, gazdele 
obținut victoria cu 14-6. In partida
detă a reuniunii, Octavian 
l-a întrecut prin abandon în 
cundâ pe .......... *
rezultate : ___  ..
cîun, M. Glogojeanu b.p. M. 
I. Andone p.p. V. Simion, 
b.p. V. Mâlinaș, Șt.
Popa, V. Munteanu 
D, Bute b.ab. 2 
Tîrîlâ b.p. G. Iliescu, 
N. Tudor. Primii sînt 
(T. SIRIOPOL)

CAIAC-CANOE CISTIGATORI» 
PROBELOR din 

cadrul concursului „Cupa Școlarul” (pro
be de 500 m): juniori i : K 1: C. Smin- 
tînă (Dinamo) 2:02,2, K 2 : C.S. Școlar 
(Hazirov — Moșoiu) 1:52,5, K 4: Olim
pia (Marin — Belei — Pietroaie - Pir- 
leci) 1:39,8, C 1 s I. Văduva (C.S. Șco
lar) 2:15,7, K 4 F : Dinamo (Soare - 
Voicu — Rădulescu — lancu) 2:06,9; ju
niori II : K 1î C. Livadariu (Dinamo) 
2:13,8, K 2 : Dinamo (Enescu - Scorțeo) 
2:00.5, K 4 s Șc. sp. 2 (Dinu - Rupă - 
Angnel — Sterie) 1:53,8, CI: Dichiu 
(Șa. sp. 2) 2:31,3, K 1 F : A. Vintilă 
(Dinamo) 2:38,1, K 2 F : C.S. Școlar 
(Nîcolaescu — Bolboceanu — Diaconu — 
Olteanu) 2:19,9. Clasament pe echipe: 
C.S. Școlar 173 p, Dinamo 152 p, $c. 
sp. 2 108 p.
D/*M O DIVIZIA A (seria a ll-o).

Țg. Mureș : Mureșul 
— Progresul Oradea 4—5 (2—1, 2—1, 0-2, 
0-1). Au marcat ; Lucaci 3, Szarvad»

(Mur.) și Ha 
(Pr). (I. Pău 
TIMIȘOARA h 
9-7 (2-2, 2-
realizator o 
(Gh. Crețu-c<

TENIS
tru tineret d> 
o selecționate 
din S. On 
Nunweiller — 
dlntr-un total 
In turneele 
weiller a în 
drova cu 6— 
turul trei la 
Orâ$cnu și I 
primul tur.

VOLEI 
încheiat cu 
cover, care ii 
cu 3-0 (13, 
slovacia — E 
11). Clasam» 
Bulgaria, 3.
Iugoslavia, 6 
nă, 8. Ung 
MASCULINA 
în Iugoslavie 
turneu, prog 
și 15 iunie, 
lua alături 
slovacia. Cu 
chîpe) • R 
A ROMÂNIE 
Rijeka, unde 
ful turneu <



aatul de r

UN NOU SUCCES I

ROVINCIEI" I
I

OTBAL DUPĂ PRIMUL „SUPLIMENT u
ill

avut ocazii — 
descurce în fața 
ciși și siguri po intervenții, 
notăm, de asemenea, că.placajele 
au fost rare, iar pozițiile de ofsaid 
destul de numeroase (și nu toate 
sancționate) ceea ce a făcut ca 
oaspeții să 
special după 
lipsit să nu 
învinși.

Cea mai periculoasă 
a constănțcnilor s-a dovedit a fi, 
in cele din urmă, Dinamo, mai 
puțin cotată Ia începutul campio
natului. Cu un antrenor serios și 
priceput, I. Țufuianu, care a im
pus un stil de joc modern, cu 
cîțiva jucători de excepție (Niea, 
Constantin, Dragomirescu, Baciu. 
Dăieiulcscu), dinamoviștii au fost 
foarte aproape de a intra în po
sesia tricourilor de campioni, pe 
care le-ar fi meritat pentru dărui
rea și strădaniile depuse, în ciuda 
unor condiții nu prea favorabile. 
Chiar dacă Dinamo nu va urca pe 
prima treaptă a podiumului (a- 
ceasta mai este posibil doar în 
eventualitatea unui insucces al Fa
rului și a victoriei dinamoviste la

I
I
Iadversară

I
I
I
I
I

puțin a
terenul

n-au știut să 
unor jucători

SC 
de
Sa

ceea ce
fie net dominați, în 
pauză, și 

părăsească

I MIINE, ETAPA A XXXII-a
(Urmare din pag. I)

viziei A care preia de la predece
soarea ei aceeași foarte neclară 
situație în partea de jos a clasa
mentului. Meciuri care angajează 
direct formațiile aflate în această 
zonă nu lipsesc. E cazul să amin
tim în primul rînd de partida 
U.T.A. — Politehnica Iași, joc în 
care orice „pas greșit" al arădeni
lor le creează perspective foarte 
neplăcute. Dacă e vorba să cităm 
jocuri în care unul dintre parte
neri e „presat" de poziția foarte 
incomodă din clasament, apoi în 
această categorie intră meciurile 
F.C. Galați — Sportul studențesc, 
Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Re
șița, „U“ Cluj-Napoca — Dinamo 
și Steagul roșu — F.C. Argeș, în
treceri în care gazdele sînt dorni
ce de acumularea ambelor puncte 
puse in joc. Dar nici in întilnirea 
Poliiehniea Timișoara — Jiul nu 
se vor găsi față în față echi
pe fără griji, tot așa cum, F.C.

/l ÎNCEPUT IliRNEll 
FINAL DE JUNIORI
Duminică s-au disputat, la Foc

șani și Deva, primele meciuri din 
cadrul turneului final al campio
natului republican dc juniori. Iată 
rezultatele Înregistrate :

FOCȘANI:
Ceahlăul Piatra Neamț — Elec- 

troputere Craiova 1—0 (0—0).
Dinamo București — F. ------

București 2—1 (1—1).
Sport club Bacău

București 1—2 (0—9). 
Rapid București — 

iova 3—1 (0—0).

Progresul

Șc. sp. 2

Sc. sp. Cra-

inițiază un nou atac spre buturile ad- 
rii constăntenl să intervină.

Foto : D. NEAGU
I
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Petroșani), rămine notabilă perfor
manța realizată.

Citeva cuvinte și despre partea 
inferioară, unde lupta rămine des
chisă între Gloria, Constructorul și 
Vulcan pentru desemnarea celei de 
a doua echipe ce va retrograda 
(Rapid nu mai are nici o șansă), 
dispută in care esaverajul poate 
fi decisiv.

Așadar, un final ceva mai agitat 
și animat decît la edițiile prece
dente.
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Emanuel FÂNTÂNEANU
LOCURILE 1—4

1. FARUL 5 3 2 0 90-38 132. Oinamo 5 3 1 1 70-41 13 1
3. Știința 5 1 1 3 42-87 84. Steaua 5 1 0 4 32-70 7 I

LOCURILE 5—8
1

5. GRI VITA ROȘIE 5 3 8 2 79-54b. Sportul stud. 5 1 3 1 ♦0-41 10 I
7. T.c. ind. C-ța 5 2 1 2 39-68 10 I
8. Universitatea 3 1 2 2 50-47 9

LOCURILE 9—12 1

9. C.S.M. SIBHJ 5 4 0 1 63-44 113 110. Politehnica 5 2 0 3 65-39 9 I
11. Rulmentul 5 2 0 3 48-34 9 1
12. Agronomia 5 2 0 3 42-101 9

locurile 13—16
13.
14.
15.
16.

GLORIA
Constructorul
Vulcan
Rapid

5 4 0
5 3 0
5 3 0
5 0 0

1
2
9

37-30
48-37
42-34
23-49
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11
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DEVA :
C.F.R. Timișoara — 

Napoca 4—3 (3—0).
Metalurgistul Cugir - 

Brașov 4—2 (0—1).
Ind. sirmei C. Turzii

Șoimii Sibiu 2—3 (1—1).
Corvinul Hunedoara 

1-3 (1-2).

,,U‘ Cluj-

Șc. sp.

F. C.

U.T.A.

ACTUALITĂȚI
• NU VOR JUCA IN ETAPA DE 

MIINE : Cioeirlan și Simionaș (am
bii de la Politehnica Iași), Bocșa 
((Olimpia Satu Mare), Uirăienmi 
(,,U“ Cluj-Napoca), Lupu (C.F.R. 
Cluj-Napoca), Deselnicu și Bădin 
(ambii de la Universitatea Craiova), 
toți acumulind eel dc al treilea car
tonaș galben in etapa de duminică. 
In cazul jucătorilor eliminați — Chi
nuia (Sportul studențesc), Nedelcu II 
(F. C. Galați), Berneanu (Universi
tatea Craiova) și Radu II (F. C. Ar
geș) — Comisia de disciplină a 
F.R.F. se Întrunește astăzi, la prinz, 
pentru a decide In consecință, ur- 
mind ca eventualele sancțiuni să fie 
comunicate de către observatorii fe
derali prezenți la meciurile etapei a 
32-a.

• ECHIPA ETAPEI. întocmită pe 
baza notelor obținute de jucători, 
echipa etapei a XXXl-a are urmă
toarea alcătuire : lordache — Lupu, 
Pexa, Matei, AngheUni — Miislățea. 
Tegean, Damian — Atodiresei, Do- 
raide, HajnaL

• INCEPtND DE ASTAZI, la case
le obișnlute, s-au pus în vinzare bi
letele de intrare ja meciul Steaua— 
C.F.R. Cluj-Napoca, care se dispută 
miine pe stadionul Steaua, 
cepere de la ora 17,30. Tn descin
dere, meciul dintre echipele de ti- 
neret-speranțe.

cu în-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU COMPLETAREA ȘI DEPUNEREA 

BULETINELOR LA CONCURSUL PRONOSPORT DIN 11 IUNIE 1975
Acest concurs Pronosport este axat pe meciurile etapei intermediare 

din Campionatul diviziei naționale A de fotbal.
I LTIMELE ZILE PENTRU PROCURAREA BILETELOR 

TRAGERE PRONO-OLIMPIC
LA PRIMA

Această tragere vă oferă excursii la Montreal cu ocazia Jocurilor 
Olimpice din 1976, autoturisme Dacia 1300, Moskvic» 408 412, Skoda S 100 
și cîștlguri în bani.

LA 17 IUNIE 1975 O NOUA TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO 
LA CARE SE ACORDA AUTOTURISME, EXCURSII Șl CIȘTIGURI 

IN BANI

Autoturismul Skoda S 100, atribuit prin tragere la sorți la concursul 
special Pronosport din 25 aprilie 1975 la ciștigurile suplimentare a reve
nit participantului Codreanu Alexandru din București.

C1ȘTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 4 IUNIE 1975 :

Extragerea I : Cat. 1 : 1 va
riantă lOO’/o un autoturism „Dacia 
1300'' și 2 variante 10% a 7 000 lei ; 
Cat. 2 : 3 variante lO’/o a 15 179 lei ; 
Cat. 3 : 12,40 a 3 672 lei ; Cat. 4 : 
51,30 a 888 Iei ; Cat. 5 : 85.25 a 
534 Ici ; Cat. 6 : 3 228,05 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA
969 794 lei.

Exiragerea a II a : Cai. I! : 6,90

1 :

variante 
a 2 321 
60 lei ;
Cat. 1F :

REPORT CATEGORIA A: 
1 110 279 lei.

Cistigătorul autoturismului „Da
cia 1300' cslo participantul PREDA 
VASILE, din București.

Constanța — aflată în „zona celor 
29 de puncte" — își dorește un 
succes în partida cu Universitatea 
Craiova. Nu e cazul să uităm, 
în afara grupului echipelor ame
nințate de locurile retrogradante, 
pe acela al formațiilor care țin
tesc una dintre pozițiile 
dreptul 
U.E.F.A.".
curse sînt A.S.A. Tg^ Mureș, Uni
versitatea 
și Steaua,
marcată, la Iași îndeosebi, pentru 
puterea de luptă. Faptul că prime
le trei evoluează în deplasare, a- 
runcă o notă de echilibru și inte
res în plus asupra respectivelor 
meciuri. In Întregul grup al echi
pelor de prima divizie, doar Di
namo navighează în liniște. Pen
tru că, teoretic, liderul și-a asigu
rat locul I. Ca să-l piardă, A.S.A. 
ar trebui să realizeze numai vic
torii — și la scoruri astronomice 
— în etapele care au mai rămas 
iar formația din șoseaua Ștefan 
cel Mare să nu mai obțină nici un 
punct in restul întîlnirilor. Varian
tă foarte puțin probabilă...

Față de principalele constatări 
ale precedentei etape, una e foarte 
alarmantă și periculoasă : INDIS
CIPLINA, NESPORTIVITATEA. 
S-au înregistrat gesturi incorecte, 
joc dur, vociferări, proteste, in
trări în teren ale persoanelor ne
autorizate de dispozițiile oficiale. 
Dovada cea mai netă a numeroa
selor și gravelor încălcări : patru 
eliminări din teren și 23 de carto
nașe galbene arătate duminică : E 
cazul ea, pentru etapa de miine, 
F.R.F. să delege pe cei mai autori
zați și energici observatori ai ei iar 
„cavalerii fluierului" să demonstre
ze o și mai mare intransigență față 
de orice incorectitudine !

dintre pozițiile dind 
la prezența în „Cupa 

Protagonistele acestei

Craiova, F.C.M. Reșița 
ultima făcîndu-se re-

ETAPA

8

0

tapa a XXXI-a a fost, de 
girilor. Adică, suplimentul 
de ani de zile, să se sfirșească in a 30-a zi.

Prima consecință este oboseala manifestată, pe mai mufte 
planuri, de fotbaliștii fruntași. Tempoul de vals al dinamoviștilor, 
in ultimele jocuri, este o primă dovadă. De altfel, majoritatea 
echipelor noastre acuză această oboseală. Meciul de la Pitești, 
de pildă, cu excesele sale de nervozitate, este mai curind o re
flectare a unei stări de oboseală. Să amintim, în legătură cu 
asta, dificultățile de transport ale formației oltene, în Italia. Nu e 
puțin lucru ca o echipă de fotbal să călătorească într-un autobuz, 
aproape 100 de ore.

Se va putea invoca, desigur, explicația simplistă care rezol 
vă comod problemele oboselii numai prin vioța nesportivă o unora 
dintre fotbaliști. Cum se explică atunci faptul că jucători remar
cabili prin viața lor sportivă — Lucescu, Nunweiller, Anghelini, 
Radu II și mulți alții — manifestă o uzură greu de contrazis, din
colo de criteriile vîrsteî sau tinereții ?

Această oboseală nu se exprimă doar prin încetinirea posu- 
lui in alergare. Sportul mondial traversează, fără îndoială, o pe
rioadă în care „vîrfurile" sînt solicitate la maximum, mai oles în 
zona psihicului. Ilie Năstase, la Paris, a avut un moment de ega
litate cu Panatta, la scorul de 6—6, în al treilea set. Dar, Tn acel 
moment-cheie, a intervenit oboseala, exact oboseala care l-a cu
prins și pe Dobrin în momentul ratării golului de 2—0 in partida 
cu Scoția. Să nu uităm — pentru a elimina orice dubiu — că 
Năstase a traversat momentul acut de oboseală în fața unui 
adversar pe care îl zdrobise cu un an în urmă, la Venețio, condu- 
cîndu-l cu scorul neverosimil de 6—0, 6—0 și 3—0 !, să nu uităm 
— pentru același motiv — că Dobrin a traversat momentul în 
fața unui procedeu care La permis, de 100 sau de 7 000 de ori 
pînă acum, să ridiculizeze portari mai valoroși decît tenacele 
Brown.

Fotbalul nostru a obordat, mai ales în ultima vreme, tem
poul internațional, care e intr-o permanentă creștere. Această so
licitare fără precedent îi marchează în primul rind pe jucătorii 
care s-ou bătut pe toate fronturile, în ultimii 6—7 ani, ajungînd 
astăzi la un grad de uzură care necesită mijloace mai puțin bătă
torite în recuperarea generală a unui admirabil consun» m servi
ciul fotbalului. De asemenea, e nevoie de o perfectă dozare a 
eforturilor depuse de tînăra generație, care a intrat direct în foc, 
arzînd fără opreliști, așa cum se întimplă în cazirf tafentoților 
Crișan și Bălăci, principalii exponenți ai „noului val”.

Privind in perspectiva unui sezon de toamnă care se onunță 
$i moi dificil decît aprigul sezon de primăvară, este momentul ca 
specialiștii să demonstreze, de pe acum, că au intuit această 
stare de lucruri, trecînd la măsuri care să vizeze refacerea psihică 
și fizică de fond a fotbaliștilor.

Sezonul de toamnă, cu nenumăratele lui solicitări, se profi
lează încă înainte de începutul... vacanței. Nu e un simplu para
dox. E realitatea dură a fotbalului 1975...

fapt, prima „repriză" o... prelun- 
unei întreceri care ne obișnuise,

>■
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A XXVII-a A DIVIZIEI C
C. S. BOTOȘANI, CIMENTUL MEDGIDIA, C.l.L. SIGHET Șl NITRAMONIA FĂGARAȘ

9

VIRTUALE CISTIGĂTOARE ALE SERIILOR» RESPECTIVE
SERIA 1 SERIA A V-a SERIA A IX-a

Unirea lași — Constructorul lași 
1—2 (0—1), Metalul Rădăuți — Vic
toria Roman 2—0 (2—0), Laminorul 
Roman — C. S. Botoșani 0—0, Mi
nerul Gura Humorului — Dorna va
tra Dornei 3—2 (2—1), Avîntul Fra
sin — Danubiana Roman 1—0 (1—6), 
Sportul muncitoresc Suceava — Cris
talul Dorohoi 1—0 (0—0), Forcsta
Mbldovița — A.S.A. Cimpulung Mol
dovenesc 1—0 (1—0), Constructorul 
Botoșani — Nicolina Iași 0—1 (0—1).

Pe primele locuri, cu trei etape îna
intea încheierii campionatului : 
C. S. BOTOȘANI 41 p (58—17), 
Danubiana Roman 33 p (39—28), 
A.S.A. Cimpulung 32 p (50—31)... 
ultimele : 15 Sportul 
ceava 23 p (32—44), 
12 p (23—74).

mundtoresc
16 Nicolina

SERIA A

1.
2. 

, 3.
pe 

Sti
lași

11-a
Tractorul Văleni — Rulmentul 

Iad 2—1 (1—0), Minerul Comănești — 
Bradul Roznov 1—1 (1—1), Letea Ba
cău — Energia Gh. Ghcorghiu-Dej 
0—0, Cimentul Bicaz — Viitorul Va
slui o—1 (0—1), Constructorul Vaslui 
— Partizanul Bacău 4—1 (3—1), Hu- 
șana Huși — Petrolul Moinești 0—0, 
Textila Buhuși — Oituz Tg. Ocna 
4—0 (2—0), CAROM Gh. Gheorghlu-
Dej — Constructorul Gh. Ghcorghiu- 
Dej 3—0 (echipa Constructorul fiind 
exclusă din campionat).

Pe primele locuri z 1, 
VASLUI 47 p (62—20), 
Moinești 42 p (56—14), 3. 
Cău 34 _p (44—29)...

P
22 
13

Bradul Koznov 22 
structorul Vaslui 
Partizanul Bacău

Bit-

VIITORUL 
Petrolul 

Lctea Ba- 
pe ultimele : 13. 
(33—47), 14. Con- 
p (26—45), 
p (25—68).

2.

15.

SERIA
Chimia Brazi — T.R.A. Cîmpina 

1—1 (0—1), Petrolul Berea — Lu
ceafărul Focșani 2—-1 (0—0), U.R.A. 
Tecuci — Bujorii Tg. Bujor 8—0 
(5—0), Dinamo Focșani — Victoria 
Floresti 0—1 (0—0), Chimia Buzău — 
Prahova Ploiești 0—0, Poiana Cîm
pina — Olimpia Rm. Sărat 5—1 (3—0), 
Petrolistul Boldești — Petrolul Te- 
leajcn Ploiești 9—0, Carpați Sinaia — 
Avîntul Mineciu 1—1 " “

Pc primele locuri : 1. 
PLOIEȘTI 41 p (66—14), 
Cîmpina 38 p (70—29), 
Brazi 35 (56—26)... pe ultimele : 
Dinamo Focșani 17 p (43—71), 
Bujorii Tg. Bujor 15 p (33—84).

A Ill-a
T.R.A.

(1-1).
PRAHOVA 

Poiana 
Chimia

15.
16.

2.
3.

SERIA /I IV-a

Ancora Galati — Dunărea Cerna
vodă 2—0 (1—0), Electrica Constan
ța — Știința Constanța 3—2 (1—2),
Rapid Fetești — I.M.U. Medgidia 
1—1 (0—0), Granitul Babadag — Co
merțul Brăila 0—0, Voința Constan
ța — Portul Constanța 1—1 (0—0), 
Cimentul Medgidia — Tehnometal 
Galați 3—0 (neprezentare), Viitorul 
Brăila — Marina Mangalia 5—0 (2—0), 
Recolta Frecățel — Dunărea Tulcea 
0—3 (Recolta a fost exclusă din 
campionat).

Pe primele locuri : 1. CIMENTUL 
MEDGIDIA 44 p (50—15), 2. Electri
ca Constanța 36 p (52—29). 3. Ancora 
Galați 36 p (40—25)... pc ultimele :
14. Știința Constanța 23 p (33—37),
15. Tehnometa) Galati 21 p (26—45).

Dunărea Giurgiu — Tehnometal 
București 6—1 (4—0), I.O.R. Bucu
rești — Sirena București 3—1 (2—1), 
•Triumf București — Olimpia Giur
giu 3—2 (2—0), Laromet București — 
Azotul Slobozia 1—1 (1—0), Voința
Slobozia — Flacăra roșie București 
0—0, T. M. București — Șoimii 
TAROM București 2—2 (2—2), EPRECA 
Călărași — Unirea Tricolor Bucu
rești 0—1 (0—1) — s-a jucat la Fe
tești, Electronica București — Au
tomatica București 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DUNĂREA 
GIURGIU 40 p (51—14), 2. Unirea Tri
color București 37 p (50—28), 3. A- 
zotul Slobozia 33 p (45—34)... pe 
ultime)e : 15. Voința Slobozia 20 p 
(18—37), 16. Laromet București 18 p 
(22—50).

SEPIA A Vl-a
Petrolul Tirgoviște — Chimistul 

Rm. Vîlcea 4—1 (2—0), Recolta Stoi- 
cănești — Oțelul Tirgoviște 0—9, 
ROVA Roșiorii de Vede — Textilis- 
tul Pitești 5—2 (4—1), Chimia Tr. Mă
gurele — Viitorul Scornicești 2—0 
(1—0), Dacia Pitești — Vagonul Ca
racal 4—9 (2—0), Cimentul Fieni — 
Chimia Găești 3—1 (1—0), Vulturul
Cimpulung Muscel — Lotrul Brezoi 
2—1 (0—0), Unirea Drăgășani — Ce
tatea Tr. Măgurele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA TR. 
MAGARELE 42 p (64—18), 2. ROVA 
Roșiori 38 p (48—26), 3. Cetatea Tr. 
Măgurele 31 p (42—32)... pe ultimele : 
15. Chimia Găești 20 p (30—40), 16. 
Textilistul Pitești 12 p (20—58)

Vil-a
F.O.B. Balș «—0

SERIA A
Minerul Lupeni —

(1—0), C.l.L. Drobeta Tr. Severin — 
Steagul roșu Plenlța 3—0 — nepre- 
zentare, Dunărea Calafat — Minerul 
Rovinarl 3—1 (2—0), Cimentul Tg. 
Jiu — Progresul Băilești 1—o (0—0), 
Dierna Orșova — A. S. Victoria Cra
iova 3—1 (3—0). Metalurgistul SadU — 
Progresul Strehaia 2—2 (2—2), C.F.R, 
Craiova — Minerul Motru 1—2 (1—2), 
Progresul Corabia — MEVA Droba- 
ta Tr. Severin 9—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOTRU 37 p (49—21), 2. Minerul Lu
peni 35 p (50—25), 3. MEVA Drobe
ta Tr. Severin 34 p (32—26)... pe ul
timele : 14. C.LL. Drobeta Tr. Se
verin 22 p (34—46), 15. Progresul
strehaia 22 p (26—54). 16 Steagul ro
șu Plenita 16 p (25—65).

SERIA A Villa

C.F.R. Simcria — Metalul Oțelu 
Roșu 3—1 (2—0), Crișana Sebiș —
Unirea Tomnatic 0—5 (0—3), r." 
rul Tcliuc — Minerul Oravița 
(1—0), Progresul Timișoara — 
nerul Ghelar 2—1 (2—0), Știința 
troșani — Ceramica Jimbolia 
(1—0), C.F.R. Caransebeș 
structorul Arad 1—0 (0—0) 
Bocșa 
(1—0), Strungul Arad — 
nicolul Mare 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA
TOMNATIC 40 p (50—19), 2. Metalul 
oțelu ROȘU 37 p (54—29), 3. C.F.R. 
Slmeria 30 p (45—32)... pe ultimele : 
14. Metalul Bocșa 23 p (39—42), •' 
Minerul Oravița 23 p (25—38), 
Crișana Sebiș 14 p (15—72).

Rezultatele ne-au fost transmise

zDacia Orăștie — Minaur Zlatna 
11—0 («—«), Cimentul Turda O-
limpia Oradea 1—3 (0—1), Dermata
Cluj-Napoca — Arieșul Cimpia Târ
zii 5—0 (1—0), Soda Ocna Mureș — 
Unirea Alba lulia 2—0 (1—0), C.l.L. 
Blaj — Aurul Brad 1—0 (0—9), Tex
tila Sebeș — Minerul Bihor 2—8 
(2—0), Constructorul Alba lulia — Re
colta Salonta 0—0, Voința Oradea — 
Construcții montaj Cluj-Napoca 1 o 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. DACIA 
RAȘTIE 43 p (58—21), 3. Olimpia 
radea 42 p (59—23), 3. Minerul 
hor 30 p (52—34)... pe ultimele : 
Cimentul Turda 19 p (37—59). 
Minaur Zlatna 19 p (22—49).

O- 
O- 

Hi-
M.
16.

SERIA A X-a
Bihoreana Marghita — Minerul Cav- 

nic 0—9, Victoria Zalău — Minerul 
Băița 2—0 (2—0), Unirea Tățnad — 
Bradul Vișeu 2—1 (1—9), Minerul
Baia Borșa — Voința Cărei 1—9 
(1—9), Minerul Suncuiuș — e.r.L. 
Sighetul Marmațiel 2—2 (1- 2). Ra
pid Jibou — Armătura Zalău 1—9 
(1—9), CUPROM Baia Mare — Some
șul Satu Mare 2—2 (9—1). MinertH 
Băiuț — Oașul Negrești 5—1 (1—Ol

pe primele locuri : 1. C.I.L. Si
GHETUL MARMAȚ1EI «♦ p (63—9>, 
2. Minerul Cavnic 95 p 011—29), ț

....................................... P* 
P 
P

Armătura 
ultimele : 
(30—57), 
(22—46).

Zalău 34 p (45—23)..
15. Unirea Tășnad
16. Victoria Zalău

21 
1ft

SERIA A Xl-a
Bistrița — Chimica Tirnă-

— Vi- 
Lacu i

Gloria _____
veni 4—9 (2—9), Unirea Dej 
itorul Tg. Mureș 7—« (4—0), 
Ursu Sovata — Metalul Copșa Mică
1— 9 (9—0), C.l.L. Gherla — Minerul 
Bălan 2—1 (0—0), Viitorul Gheorghi- 
eni — Vltrometan Mediaș 2—o rn oj. 
Unirea Cristuru Secuiesc — Avîntul 
Reghin 0—3 (0—1), Minerul Hocina 
C.F.R. Sighișoara 5—0 (5—9). A.S. 
Miercurea Ciuc — Forcsta Bistrița
2— 0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA BIS
TRIȚA 41 p (64—11), 2. Unirea Dej 
39 p (52—25), 2. Viitorul Gheorght- 
eni 34 p (62—38)... pe ultimele : 1Ș 
Minerul Rodna 23 p (37—43), 14. Vi
itorul Tg. Mureș 23 p 439—47), 1». 
C.F.R. Sighișoara 23 p (19—37). «- 
Unirea Cristuru Secuiesc 16 p (19—«2».

SERIA A XII-a

Mine- 
2-0 
Ml- 
PC- 
2—1 

Con- 
____ __ . , ,. Metalul 

Electromotor Timișoara 3—1 
Unirea Sln-

Caraimanul Bușteni — Nitramonla 
Făgăraș 2—1 (0—1), Chimia Or. Vic
toria — Precizia Săcele 0—0. Tor
pedo Zărnești — Textila Cisnădie 
2—6 (1—0), Minerul Baraolt — Pro
gresul Odorheiu Secuiesc 1—0 (0—0), 
Carpați Brașov ’
(0—2), t"

C.F.R.

15.
10.

— Inter Sibiu 0—2 
(0—2),' Măgura Codlea — I C I M- 
Brașov 4—3 (1—1), U.P.A. Sibiu —
Carpați Covasna 3—0 — neprezen- 
tare, Unirea Sf. Gheorghe — Fores
tierul Tg. Secuiesc 2—1 (1—0)._  ... •___ i | nirrt» •

p
__  _____ — p .

Caraimanul Bușteni 31 p >
Chimia 
Precizia 
timele : 
(35—60), 
(18—65).

Pe primele locuri 1 
NIA FAGARAȘ 38 
Torpedo Zărneștl 32,

Victoria 31 P

de către corespondenții noștri voluntari din

NITRAMO- 
(69—24), 
(42—25),
(38—25), 

Săcele 31 p (34-23)... pe 
15 Minerul Baraolt 22 
16. Carpați Covasna

localitățile respective.

2.
3.
4.
5. 

ul-
P- 

>0 P



PUNCT FINAL ÎN TURNEUL Cu 6 medalii, locul al doilea în Europa LA „REGATA PRAGA*

DE ȘAH DE LA TIMISOARA BOXUL ROMÂNESC APRECIAT UNANIM
SCHIFISIELE ROMÂNCE 

ÎNVINGĂTOARE 
LA 4+1 RAME

NONA GAPRINDAȘVILI,
13 DIN 13!

Ieri dimineață au fost reluate 
cele două partide întrerupte din 
ultima rundă a Turneului interna
tional feminin de șah de la Timi
șoara. Cîștigînd la Margareta Mu- 
reșan, campioana mondială Nona 
Gaprindașvili reușește să încheie 
competiția cu un rezultat „nec plus 
ultra", 13 puncte din 13 posibile (!). 
performanță rară în istoria între
cerilor pe tabla cu patrate albe și 
negre. Apărîndu-se exact în fina
lul mai slab cu Borislava Boriso
va, Margareta Teodorescu a obți
nut remiză. Iată clasamentul final :

1. NONA GAPRINDAȘVILI 
(U.R.S.S.) 13 puncte, 2. Gertrude 
Baumstark 9*/2 p, 3. Suzana Makai 
S'/s P. 4. Borislava Borisova (Bul
garia) 8 p, 5—6. Margareta Tcodo- 
rescu și Brigitte Hoffmann (R.D.G.) 
7'/a P, 7. Ligia Jicman 6‘/t p, 8—9. 
Rodica Reicher și Tatiana Vujano- 
vici (Iugoslavia) 6 p. 10. Margare
ta Mureșan 5 p, 11—12, Dana Nuții 
si Marghita Polanova (Cehoslova
cia) 4'/s p, 13. Ursula Wasnetsky 
(R.F.G.) 2'/a P, 14. Irene Kasprzyk 
(Polonia) 2 p.

Aseară a avut loc festivitatea de 
închidere a turneului. în numele 
Comitetului de organizare, prof, 
dr. docent Pius Brinzeu, rectorul 
Institutului de medicină din Timi
șoara. a felicitat pe fnvingătoarea 
concursului și pe celelalte premia
te, mulțumind oaspetelor pentru 
faptul că au răspuns invitației ce 
le-a fost adresată și le-a urat noi 
succese.

¥
Derbiul rundei a 6-a, in tur

neul de la Portoroz, opunlnd pe 
Anatoli Karpov lui Liubomlr Liu- 
bojevicl s-a încheiat remiză la mu
tarea 19. în clasament : Karpov
(U.R.S.S.), Velimirovicl șl Gligorlci 
(ambit Iugoslavia) — i'h P, Llubo- 
jevicl (Iugoslavia) 4 p. Furman 
(U.R.S.S.) 3‘/a p (1) etc.

C. E. MASCULIN DE BASCHET

ECHIPA ROMÂNIEI
RIJEKA 9, (prin telefon). Mai 

intii, cîtcva amănunte asupra me
ciului Spania — România desfă
șurat duminică seara, în sala Mla- 
dost din localitate, in cadrul seriei 
C a campionatului european de 
baschet masculin. întrecerea a fost 
marcată la început de o notă de 
echilibru, dar din min. 10 selec
ționata Spaniei, vicecampioană a 
Europei, s-a distanțat cu cîtcva 
coșuri. h» continuare, dorind să 
menajeze jucătorii de bază în ve
derea partidei decisive (cu Bul
garia) pentru calificarea în grupa 
1—6 a C. E., antrenorul M. Nedef 
a rulat întregul lot, fapt care ex
plică diferența de 30 de puncte 
în favoarea spaniolilor (96—66). 
Pentru România au înscris : Nicu- 
lescu 13, Tarău 12. Oczelak 6, 
Pîrșu 6, Zdrcnghea 4, Moisescu 4, 
(Iernat 4, Diaconescu 3, Novac 5, 
Georgescu 3, Popa 6 (a mai jucat 
Mihuță) ; cele mai multe puncte 
ale învingătorilor : Brabender 22,

TURNEUL DE LA ROLAND GARRO$
PARIS, 9 (Agerpres). — în cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Franței, proba de simplu băr
bați a ajuns în faza optimilor de 
finală. Primele rezultate : Rami
rez — Jauffret 6—2, 6—1. 6—4 ; 
Dibbs — Zugarelli 6—4, 7—5, 6—4 ; 
Vilas — Kodes 6—1, 6—4. 6—2 ; 
Parun — Alexander 6—2, 2—6, 3—6. 
6—2, 8—6. ,

în ultimele partide din 16-imi : 
Smith — Moore 6—0, 1—6, 6—2, 
6—3 ; Van Dillen — Kirmayr 6—4. 
6—4. 7—5 ; Solomon — Goven
6-1, 3—6, 6—1, 2-6, 6—1.

Rezultate din cadrul probei de 
dublu feminin : Evert, Navrati
lova — Ruzici, Simionescu 6—3,
6— 0 ; Kroscina, Kozeluhova — 
Mihai, Appel 6—3, 7—5. La dublu 
mixt : Virginia Ruzici, P. Cornejo 
— Anliott. K. Johansson 6—4, 6—0. 
Mariana Simionescu. A. Volkov — 
Nathalie Fuchs, N’Gondrella 6—1,
7- 6.

★

în vederea meciului Franța — 
Italia din cadrul „Cupei Davis", 
(20—22 iunie. Paris), federația 
franceză l-a invitat pe Ilic Nâs- 
tase să se ocupe, timp de citeva 
zile, de pregătirile echipei Franței.

• „Simion Cuțov,
• Gruescu — cea mai
KATOWICE, 9 (prin telex). Cu 

o săptămînă in urmă, in sala 
Ronda din localitate au plecat la 
drum 163 de boxeri din 23 de țâri. 
Firește, nu au ajuns să cucerească 
centura de campioni ai Europei 
decit 11 boxeri, și, printre aceștia 
(alături de șase sovietici, doi po
lonezi, un ungur și un finlandez), 
și un român, deși trei români ar 
fi putut fi posesori ai medaliilor 
de aur.

Cînd s-au stins ultimele acorduri 
ale fanfarei minerilor silezieni în 
frumoasa și moderna sală era evi
dent că succesul major la cea de-a 
XXI-a ediție a campionatelor eu
ropene de box amator a revenit 
pugiliștilor sovietici, dintre care 9 
au primit medalii. în cursul recep
ției care a urmat, la hotelul Kato
wice, organizatorii au premiat e- 
chipa României, pentru locul al 
II-lea ocupat in clasamentul final 
pe țări, după Uniunea Sovietică, 
primul loc (potrivit sistemului cla
sic de punctaj). Cu totalul de 
șase medalii (1 aur, 2 argint, 3 
bronz), România s-a clasat înaintea 
țării gazdă. Polonia, care nu a 
obținut decit 5 medalii (2 aur. 
3 bronz). Dar. dincolo de aceste 
considerente de ordin statistic, tre
buie să spunem că boxul româ
nesc s-a bucurat aici de multă 
simpatie și unanimă apreciere. 
Simion Cuțov a devenit un fel de 
mic erou local, căutat de „vînăto- 
rii de autografe". și omagiat de 
specialiști. Aceștia au subliniat că 
Simion este singurul boxer al com
petiției care a reușit să ciștige 
înainte de limită trei din cele pa
tru mecliiri disputate ! Asemenea 
constatare vorbește de la sine des
pre forța piigilistului nostru, des
pre capacitatea sa de luptă. în 
darea de seamă a galei finale, 
ziarul „SPORT" din Katowice scrie 
că „Atacurile lui Simion Cuțov 
au semănat cu un uragan, fiind 
pustiitoare pentru adversar". Valeri 
Lvov — adversarul său din finală 
— este, de altfel, singurul boxer 
sovietic dintr-un lot foarte valoros 
care a trebuit să se recunoască

IN GRUPA 7-12
Luyk 12. Au arbitrat Ray (Canada) 
și Jarzebinski (Polonia).

Alte rezultate : scria A (Split) : 
Iugoslavia — Turcia 92—65 (44—24), 
seria B (Karlovac) : Israel — Po
lonia 90—84 (50—42).

★

Luni seară, după o evoluție 
slabă, echipa României a fost în
trecuta de cea a Bulgariei cu 
80—62 (33—28). Alte rezultate :
U.R.S.S. — Israel 85—71 (47—38), 
Spania — Grecia 89—63 (41—28). 
Marți este zi de odihnă. întrecerile 
vor fi reluate miercuri, la Belgrad. 
Pentru locurile 1—6 vor juca : 
Iugoslavia, Italia, U.R.S.S.. Ceho
slovacia, Spania și Bulgaria : pen
tru locurile 7—12 : Olanda. Turcia, 
Israel, Polonia, România și Grecia.

CARNET
• La Eugene (Oregon) în cadrul me

morialului „Steve Prefontaine" jamaica- 
nul Don Ouarrie a stabilit un nou re
cord mondial la 220 yarxi (201,17 m) 
cu timpul de 19,9 (v.r. 20,0 Tommie
Smith, S.U.A.). In trecere la 200 m, 
Quarrie a fost cronometrat in 19,8, ci
fră egală recordului lumii. Alte rezul
tate : 100 y ; Steve Williams (S.U-A.)
9,1; 880 y: Rick Wohlhuter (S.U-A.) 
1:45,4 (cel mai bun rezultat mondial al 
anului); 120 y.g. s Guy Drut (Franța) 
13,1 (vint favorabil) ; feminin : 3 000 mt 
Francie Larrieu (S.U.A.) 9:08,8 — re
cord; lungime : Sharon Walker (S.U.A.) 
6,44 m.
• La Bratislava, Valeri Podlujnîi 

(U.R.S.S.) a sărit 8,12 m la lungime, 
iar compatrioata sa Lidia Alfeeva 6,63 
m — cea mai bună performanță mon
dială a sezonului.
• Campionatul de decatlon al 

U.R.S.S., desfășurat la Tallin, a fost 
cîștigat de recordmanul mondial Nikolai 
Avilov cu 8 229 p (cel maî bun rezultat

AUTO • Austriacul Nikki Lauda 
(pe „Ferrari**) a obținut a treia vic
torie consecutivă jn cadrul C. M. 
(formula 1), ocupînd primul loc în 
Marele Premiu al Suediei, desfășu
rat pe circuitul de la Anderstorp 
(321 km în lh59:18 — medie orară 
161.060 km). Campionul mondial E. 
Fittipaldi a sosit al optulea. In cla
sament, continuă să conducă Lauda 
cu 32 p. urmat de argentinianul 
Reuteman - 22 p șl Flttipalldi —- 
21 p.

BOX • Japonezul Tshimatsu Su
zuki și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria ușoara. între- 
cînd la puncte, în 15 reprize, pe 
Tury Pineda. Meciul s-a disputat la 
Osaka

CICLISM • Turul Serbiei s-a în
cheiat cu victoria rutierului ceho-

cel mai bun exemplu al boxului modern11 
valoroasă „muscă" europeană a ultimilor ani

invins înainte de limită, complet 
epuizat. într-o declarație publicată 
de același ziar. Jozef Grudzien 
(Polonia) opina : ..Și eu ani figurat 
po lista campionilor europeni la 
categoria semiușoară (1967), dar cel 
mai bun dintre noi este, fără în
doială, Simion Cuțov. Categoria a- 
ceasta pare un domeniu rezervat 
familiei Cuțov. care și-a înscris 
numele de trei ori in dreptul cam
pionului continental : Calislrat in 
1969, Simion în 1973 și 1975".

în „TRYBUNA RABOTNICZA" 
din Katowice, celebrul boxer polo
nez Jerzy Pictrzikowski scrie în- 
tr-un comentariu că : „Simion Cu
țov este cel mai bun exemplu al 
boxului modern, un model de 
luptător".

Afirmația de la începutul cores
pondenței mele că duminică dimi
neața ar fi putut fi trei campioni 
europeni proveniți din România nu 
este o simplă figură de stil. Fără 
nici un dubiu. Constantin Gruescu 
a cîștigat finala cu Vladislav Za- 
sipko, dar decizia, pe muchie de 
cuțit (3—2), l-a favorizat din nou 
pe Zasîpko in al cărui palmares 
la aceste campionate nu există nici 
o victorie netă, ci numai cu 4—1 
sau 3—2. Fiind superior tehnic și 
tactic in primele două reprize și 
cedînd pasul sub raport fizic doar 
într-a treia. Gruescu merita titlul. 
Oricum. pe baza performanțelor 
sale, el poate fi considerat drept 
cea mai bună muscă europeană a 
ultimilor ani.

în sfîrșit, cel mai îndreptățit 
candidat la medalia de aur — 
luînd in considerare valoarea ad
versarului său din finală, un tînăr 
mai puțin cunoscut pe plan inter
național — era Victor Zilbennan. 
Nu negăm supriza furnizată de 
finlandezul Marjamaa Kalevi, ta
lentat și curajos cum poate nu ne 
așteptam, dar insuccesul lui Zilber-

TREI VICTORII 
ROMÂNEȘTI 

LA „REGATA VICHY"
Simbătă și duminică, la Vichy 

s-a desfășurat o importantă regată 
internațională de caiac-canoe, cu 
participarea unor sportivi din 
U.R.S.S.. Folonia, România, Franța, 
Italia, Spania și R.F. Germania.

Reprezentanții noștri au avut o 
comportare meritorie, cucerind 3 
locuri I. 2 locuri II și un loc III. 
Victoriile au fost realizate de : 
Ivan Patzaichin la C 1 — 500 m, 
cu timpul de 2:07,9, urmat de 
Opara (Polonia) 2:08,8. și de cu
plul Gh. I>anilov-Gh. Simionov, în
vingător în probele de C 2 — 500 
m, cu 1:52,2 (locul II — Lisenko- 
Fokin, U.R.S.S., 1:52,6 ; locul III — 
Opara-Gronovicz, Polonia, 1:55,7) și 
C 2 — 1000 m cu 3:59,0 (locul II 
— Lisenko-Fokin. U.R.S.S., 4:03.7).

Pe locul II s-au clasat : I. Pat
zaichin la C 1 — 1000 m (4:26,0) și 
L. Serghei-P. Malihin la K 2 — 500 
m (1:40,7), iar pe locul III : I/. 
Serghei-P. Malihin la K 2 — 1000 
m (3:37.3).

ATLETIC
al anului) cate reintră după o absență 
îndelungată. Pe locul doi — Leonid Lit
vinenko, 8152 p.
• Performanțe record ale atleților 

cubanezi : Carmen Romero 66,20 m la 
disc (I), al cincilea rezultat feminin al 
tuturor timpurilor, Marcia Garbey 6,57 
m la lungime, Jarvis 83,50 m la sulița.
• 15 atleți au sărit in actualul sezon 

2,20 m sau mai mult la înălțime. Ulti- 
mult dintre ei - Jacek Wszola (junior), 
marea speranță a atletismului polonez, 
care, după ce a reușit 2,22 m, a decla
rat că va sări în acest an 2,30 m...
• Secretul ultimelor performanțe ale 

recordmanului mondial la aruncarea 
ciocanului, Karl — Heinz Riehm (R.F.G.) 
— 78,50 m și 78,34 m - îl constituie, 
potrivit propriilor declarații, cele 1 500 
ore de antrenament anual.
• Recenta aruncare de 90,90 m la

suliță a lui Miklos Nemeth nu va fi
omologată ca record al Ungariei, su
lița cîntărind cu 14 grame sub greuta
tea oficială (800 g.).

slovac J. Bartolsic, secundat de 4:37 
de coechipierul său Fr. Kalisz, pe 
echipe: 1. Cehoslovacia, 2. Polonia. 
• înaintea ultimei etape, in Circti- 

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
itul ,.Dauphin£ Libere1’, conduce 
francezul B. Thevenet, urmat de 
belgianul Van Impe la 8:28.

FOTBAL • Intr-un meci con- 
tînd pentru C.E. de tineret, în lo
calitatea norvegiană Hoenefoss, re
prezentativele Norvegiei și Iugo
slaviei au terminat la egalitate: 0-0. 
• La Kosice, in meciul retur diu- 

mau trebuie căutat in altă parte. 
Să ne amintim că în sferturile de 
finală, cu bulgarul Plamen lankov, 
boxerul nostru a fost numărat de 
trei ori, după ce a primit lovituri 
extrem de dure, și că numai un 
mare efort de voință i-a adus to
tuși victoria și calificarea.

La încheierea competiției, pe 
marele ecran electronic a apărut 
invitația la viitoarea ediție a cam
pionatelor europene din 1977 de la 
Halle (R.D. Germană). în același 
timp s-a anunțat decizia Congre
sului A.E.B.A., care a ales în lo
cul lui Nikolai Nikiforov Denisov 
(devenit președinte al A.I.B.A.) un 
nou președinte al forului pugilis
tic european, pe olandezul Hans 
Hoffman, reprezentantul unei țări 
care nu a avut nici un boxer în 
competiția de la Katowice !

Victor BANCIULESCU

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. S. CEHOSLOVACĂ

SUB SEMNUL
Seria acțiunilor sărbătorești le

gate de cea de-a 30-a aniversare 
a eliberării Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist continuă, printre al
tele, cu marea competiție spor
tivă de masă pusă sub seninul 
Spartachiadei 1975. întrecere tradi
țională, această nouă ediție a 
Spartachiadei cehoslovace va în
trece prin amploare pe toate cele 
precedente. Se poate estima că vor 
lua startul peste 3 milioane de 
participanți, deci aproape un sfert 
din întreaga populație a țării.

Vor fi angrenați în competiție 
tineri și virstnici, una din temele 
probelor demonstrative de gim
nastică fiind tocmai prezentarea 
de programe susținute de familii 
întregi, părinți și copii intre 3 și 
6 ani. Va fi ui spectacol unic de

U. R. S. S.
DISTINCȚII PENTRU

Iubitorii de sport din Uniunea 
Sovietică au aflat cu bucurie de 
înaltele distincții acordate hoche- 
iștilor echipei reprezentative, 
campioană mondială. Prin decre
tul Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., excelenților sportivi 
sovietici le-au fost acordate înalte 
ordine și medalii.

Cu ordinul „Drapelul roșu al 
muncii" au fost decorați antreno
rul principal al reprezentativei 
U.R.S.S., antrenorul emerit Boris 
Kulagin, căpitanul echipei Boris 
Mihailov, primii golgeteri Valeri 
Harlamov și Aleksandr Iakușev. 
Au primit Ordinul „Insigna de o- 
noare" jucătorii Vladimir Lutcen- 
ko, Vladimir Petrov. Ghenadi T'-

R. P. BULGARIA
VIITORI COSGETERI

în dorința de a descoperi ele
mentele cele mai dotate din punct 
de vedere fizic pentru practicarea 
baschetului. ziarul „Naroden 
Sport" din Sofia a organizat re
cent, în colaborare cu televiziunea 
bulgară, un turneu rezervat co
piilor sub 16 ani. Firește, inten
ția organizatorilor nu a fost doar 
observarea calităților tehnice ale 
tinerilor baschetbalist), ci în pri
mul rînd s-a avut în vedere con
stituția fizică, mai exact înălți
mea băieților și a fetelor. Rezul
tatele au fost nebănuit de fruc
tuoase. La turneu s-au prezentat 
zeci de echipe (peste 300 de jucă
tori și jucătoare) 1 Nu mică le-a

tre selecționatele Cehoslovaciei și 
Irlandei, pentru preliminariile tur
neului olimpic, gazdele au repurtat 
victoria cu 1—0 (1—0), prin golul 

marcat în min. io, de Nehoda. în 
primul joc, Cehoslovacia cîștigasc cu 
2—1 • La Dresda, echipa locală Dy
namo a întrecut cu 3—0 (0—0) for
mația poloneză Slask Wroclaw. • 
în semifinalele „Cupei Franței*’ : 
St. Etienne— Bast ia 2—0 ; Lens — 
St. Germain Paris 3-—2 (după pre
lungiri). • Aseară, la Oslo, în gru

PRAGA, 9 (prin telex). Tradi
ționala competiție de canotaj 
„Regala Praga" a aliniat la ediția 
de anul acesta, desfășurată simbă
tă și duminică pe rîul Vltava, 
schifiști și schifiste din România, 
K.D. Germană. Iugoslavia, Polonia 
și Cehoslovacia. Echipajele româ
nești au lăsat o impresie bună, 
obținind poziții fruntașe.

La 4+1 rame, echipa alcătuită 
din Adriana Bocan, Florica Stoica, 
Rodica Ilerbei, Carmen Consiantin- 
nescu + Ecaierina lane a ocupat 
locul I, cu 3:53,0, întrecind echi
pajele R.D. Germane — 3:55,2 și 
Cehoslovaciei — 3:56,0. La 8+1, 
ambarcațiunea României (echipa
jului de 4+1 rame i s-au adăugat 
schifistele Mihalache, Dobroghiu, 
Toth și Iacob) a obținut locul III, 
iar la schi! băieți Mircea Roman 
s-a clasat pe poziția a V-a. în sfîr
șit, un alt rezultat bun a obținut 
și ambarcațiunea de 2 vîsle (Eca- 
terina Depner-Monica Rusz) — lo
cul IV, la fel ca și echipa de 4+1 
visle fete (Mariș, Rusz, Depner, 
Schuster + Ștefănescu).

SPARTACHIADEI
gimnastică de masă, pe care-1 vor 
putea admira spectatorii întrece
rilor finale, programate între 24 și 
29 iunie. pe uriașul stadion 
Strachov din Praga.

Fazele preliminare ale Sparta
chiadei au inceput din toamna a- 
nului trecut, pînă la 20 mai des- 
fășurindu-se întrecerile cu carac
ter local. După 15 iunie sînt pro
gramate fazele regionale, pentru ca 
participanții cei mai buni sâ se 
califice in finale, pe care le va 
găzdui capitala țării.

Pentru întrecerile finale ale Spar
tachiadei. stadionului Strachov i-au 
fost făcute amenajări speciale, ceea 
ce ii dă caracterul unei baze spor
tive moderne, printre cele mai 
mari din intreaga lume.

CAMPIONII LUMII
gankov, Vladimir Șadrin, porta
rul Vladimir Tretiak, precum și 
medicul echipei, dr. Samuil Be- 
lakovski. Alți șase membri ai e- 
chipet primesc medalia de „Erou 
al muncii", iar patru sînt purtă
tori ai medaliei „Meritul muncii". 

Iată ce a declarat, printre altele, 
antrenorul emerit Boris Kulagin, 
cu prilejul decorării hochciștilor : 
„Sîntem mîndri și nespus de fe
riciți. pentru înaltele distincții ce 
ne-au fost acordate și sîntem gata 
să Ie onorăm cu noi succese, pe 
linia glorioaselor tradiții ale spoi 
tului sovietic. Ne vom strădui și 
în continuare să aducem prin a- 
ceasta o contribuție activă In în
tărirea păcii și prieteniei intro 
toți tinerii din lume".

fost mirarea „selecționerilor" 
cînd, în unele formații, au putut 
remarca „adevărați uriași" pentru 
virsta lor. Nouă băieți au depășit 
înălțimea de 2 m, iar 10 fete au 
trecut de 1,80 m. „Goliatul" tur
neului a fost Boi an Dragonov din 
Ruse, a cărui înălțime este 2,08 m ! 
Dintre fete, cea mai înaltă a fost 
Daniela Peseva. care a șî fost se
lecționată în lotul de junioare al 
țării.

De altfel, după acest turneu, zeci 
de tineri au fost selecționați pen
tru taberele de baschet pe care 
le va organiza federația de specia
litate, în timpul vacanțelor șco
lare.

pa a IlI-a a C.E., Iugoslavia — Nor
vegia 3—1 (3—-0). Au marcat : Btil-
:ian, Boghicevici și Surjak, respec
tiv Tumberg.

NATATIE • La Plesteritz, în cam
pionatele R. D. Germane, Ulrike 
Richter a obținut cea mai bună per
formanță mondială a sezonului la 
100 m spate (f) — 1 :03,52. Kornelia 
Ender a cîștigat 100 m liber în 56,65. 
La masculin: 100 xn Uber — Pyttet 
53,04 ; 400 m liber — Strobach
4:04,69 : 200 m spate — Matthes
2:05,85; 400 ni mixt — Boemhert
4:41,63. • Noi recorduri ale U.R.S.S., 
în campionatele unionale de la Mos
cova : 200 m mixt (m) — A. Smir
nov 2:07.95 ; 100 in bras (f) — Liu
bov Rusanova 1:14,30 ; 100 m delfin 
(f) — Tamara Selofastova 1:05,31.
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