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Plecarea din Mexic I
In ziua dc 10 iunie, președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Statelor Unite Mexicane, 
Echeverria Alvarez, au semnat, 
tr-un cadru festiv, 
Solemnă Comună 
nă.

După semnarea 
lemne Comune — 
bază trainică relațiile bilaterale și 
proclamă principiile după care se 
călăuzesc România și Mexicul în 
relațiile internaționale — in pre
zența celor doi șefi de stat, au 
fost semnate celelalte documente 
româno-mexicane.

După semnarea Declarației So
lemne Comune și a celorlalte do
cumente româno-mexicane. cei doi 
șefi de stat iși string miinile în
delung. se îmbrățișează, in aplau
zele întregii asistențe.

Au luat apoi cuvintul nrcședin- 
tele Luis Echeverria Alvarez și 
președintele Nicolae Ceaușescu.

★
Marți seara, la Hotelul „Cantino 

Real" — reședința inalților oaspeți 
români — a avut loc ceremonia 
conferirii titlului de Doctor honoris 
causa al Universității din Yucatan 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Odată cu inmînarca diplomelor, 
rectorul Universității din 
a făcut președintelui

Luis 
, în- 

Declarația 
româno-mexica-

Declarației So- 
care așează pe o

Yucatan 
Nicolae

Intilnire la

Elena
un

Ceaușescu și tovarășei 
Ceaușescu un dar simbolic : __
volum cuprinzind legendele Masa.

A luat apoi cuvintul președin
tele Nicolae Ceaușescu.

*
Miercuri, 11 iunie, s-a încheiat 

vizita oficială de prietenie în 
Mexic a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, efectuată la invitația 
președintelui Statelor Unite Mexi
cane, Luis Echeverria Alvarez și 
a doamnei Maria Esther Zuno de 
Echeverria.

însoțit de președintele Eche
verria Alvarez, de soția șefului 
statului mexican, 
Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Eieda Ceaușescu au ple
cat, miercuri dimineață, spre aero
portul internațional Ciudad de 
Mexico.

Pentru a-și lua rămas bun de 
la inalții oaspeți români, pe aero
port au venit membrii guvernului 
mexican, oficialități civile și mili
tare, decanul corpului diplomatic, 
membrii ambasadei române.

Mii de cetățeni ai capitalei au 
ținut să fie prezenți la aeroport 
pentru a-și lua rămas bun de la 
solii poporului român. La ora 8.30, 
ura locală, aeronava prezidențială 
a decolat. indreptindu-se 
Washington.

președintele 
împreună cu

Washington
cu președintele S. U. A.

Miercuri după-amiază. în timpul 
unei scurte opriri la Washington, 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită președintelui Statelor 
Unite ale Amcricii, Gerald R. Ford, 

militare 
aterizat 
Nicolae 

Elena

Pe aeroportul bazei 
aeriene Andrews, unde a 
avionul, președintele 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au fost iniimpinați de 
Henry A. Catto, șeful protocolului 
S.U.A., Harry Barnes, ambasadorul 
Statelor Unite In România, înalte 
oficialități civile și militare.

Au fost prezent! Cornelie Bog
dan, ambasadorul tării noastre la 
Washington. ambasadorul Ion 
Datcu, reprezentant permanent al 
României la Națiunile Unite, mem
bri ai ambasadei. Oaspeții români 
sînt invitați în elicoptere, care 
după 10 minute de zbor aterizează 
in parcul „Elipsa" al Casei Albe.

Președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, înso
țit de George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe și de per
soanele care i-au ieșit în întimpi- 
nare. se îndreaptă către Casa Albă, 
unde este așteptat de președintele 
Statelor Unite. Gerald Ford și de 
secretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger.

Președintele Gerald Ford îl 
invită pe președintele Nicolae 
Ceaușescu in salonul ..Rotonda", 
unde, după o scurtă intilnire cu 
reprezentanții presei, televiziunii și 
posturilor de radio americane și 
străine, încep convorbirile oficiale. 

Convorbirile dintre cei doi pre
ședinți sint o continuare firească 
a dialogului româno-american la 
nivel inalt început cu ani în urmă.

La sfirșitul convorbirilor, cei doi 
președinți s-au fotografiat șl și-au 
luat un eălduros rămas bun.
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CU 2 ETAPE ÎNAINTEA ÎNCHEIERII DIVIZIEI A LA FOTBAL

0 SINGURĂ CERTITUDINE: DINAMO, LOCUL 1
• 7 echipe (locurile 11-17) ețalonate pe un singur punct în subsolul clasamentului
• Sportul studențesc, la a 4-a victorie în depla sare din retur • A.S.A. Tg. Mureș și (mai ales)

Jiul au obținut prețioase remize

REZULTATE TEHNICE A

in meciul de ieri cu C.F.R. Cluj-Napoca.
Foto : V. BAGF.AC

înscrie cel de-al doilea gol al echipei Steaua

C.F.R.
SPORTUt STUD. 
CHIMIA RM. VILCEA 
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO
JIUL
OLIMPIA SATU MARE

STEAUA — C.F.R. 2—0
„POLI" TIMISOARA — JIUL 1—1

. F.C. CONSTANTA — UNIV. CRAIOVA 2—1
U.T.A. — „POLI" IAȘI 4—0

1 F.C. GALAȚI — SP. STUD. 1—3
. OLIMPIA SATU MARE — A.S.A. 1—1

CHIMIA RM. VILCEA — F.C.M. REȘIȚA 2—0
1 „U" CLUJ-NAPOCA — DINAMO 1—0

STEAGUL ROȘU — F.C. ARGEȘ 1—0

ETAPA VIITOARE (22 IUNIE)
1 U.T.A. — F.C. GALATI

F. C. ARGEȘ — STEAUA
— „POLI" TIMIȘOARA
— F. C. CONSTANTA
— STEAGUL ROȘU
— F.C.M. REȘIȚA
—_„POLI" IAȘI' 
_  A.S.A.
— „U“ CLUJ-NAPOCA

I
I

CLASAMENTUL DIVIZIEI
(0-0) 1. DINAMO 32 19 5 8 61—33 43
(1-1) 2. A.S.A. 32 17 4 11 44—36 38
(1—0) 3. Steaua 32 15 5 12 59—41 35
(2—0) 
fn 11 4. Univ. Craiova 32 13 9 10 46—30 35(U--- 1)
(0__0) 5. F.C.M, Reșița 32 15 4 13 52—44 34
(0—0) 6. Sportul stud. 32 14 5 13 45—47 33
(0-O) 7. Olimpia 32 13 7 12 36—39 33
(0—0) 8. F.C. Argeș 32 14 4 14 49—41 32

9. F. C. Constanța 32 12 7 13 36—43 31
10. „Poli" Timișoara 32 12 7 13 29—38 31

(0—1) 11. Jiul 32 12 6 14 38—33 30
(1—3) 12. U.T.A. 32 13 4 15 39—33 30
(0—1) 13. C.F.R. 32 10 10 12 25—32 30
(0—1) 14. Steagul roșu 32 11 7 14 37—28 29
(Q—1) 15. „U“ Cluj-Napoca 32 10 9 13 25—36 29
(4—3) 16. „Poli" lași 32 13 3 16 40—55 29
(0—1) 17. Chimia 32 10 9 13 34—51 29
(1-D 18. F.C. Galați 32 10 5 17 25—55 25

GOLGETERII DIVIZIEI A

Competifia internațională le tir „Marele premiu Carpafi"

1. OTAVA [seniori] Șl AL. BOȚILĂ [juniori]
Învingători în probele de skeet

31 GOLURI : D. Georgescu (Di
namo) — 4 din 11 m.

19 GOLURI : Iordănescu (Steaua)
— 4 din 11 m.

17 GOLURI: I. Mureșan (A.S.A.)
— 1 din 11 m, Obleraenco (Univ. 
Craiova) — 6 din 11 m.

15 GOLURI: Dănilă („Poli"
Iași), Broșovschi (U.T.A.) — 4 din 
11 m.

14 GOLURI: M. Sandu (Sportul 
stud.).

13 GOLURI: Ghergheli (Steagul 
roșu), Năstase (Steaua), Radu II 
(F.C. Argeș).

Citiți in paginile 2—3, relatări de Io jocurile celei de a XXXII-a etape 
a Diviziei A

• Spaniolul E. Valduvi, lider (după
Spectaculozitatea concursurilor 

de talere a fost din nou subliniată 
ieri, cind cei 27 de tintași anga
jați in cea de a doua manșă 
(100 t) a probei olimpice de skeet 
din cadrul „Marelui premiu Car- 
pați" au oferit o întrecere de-a 
dreptul palpitantă. Dacă laureatul 
competiției cehoslovacul Jaroslav 
Otava s-a menținut tot timpul în 
frunte, deși la o diferență minimă, 
pentru celelalte locuri lupta a 
atins momente de maximă tensiu
ne. Așa cum spuneam, câștigătorul. 
Otava, lider și după prima zi, a 
tras și in continuare cu mare pre
cizie, spărglnd taler după taler și 
realizînd in final 198 de discuri 
doborite (din 200 t), la două puncte 
de recordul lumii.

Pentru stabilirea medaliaților cu 
argint și bronz, întrucit cehoslova
cul J. Panacek și sovieticul A. 
Cerkasov se aflau la egalitate, 
'{fiecare cu cîte 196 t) a fost ne
cesar un baraj in care primul a ieșit 
învingător. Și doi concurenți ro
mâni ar fi putut candida la un loc 
pe podiumul de premiere, dar in 
ultima serie. Florin Turcenco a ra
tat un taler, iar Daniel Buduru, 
trei. Cu mai multă stăpînire de 
sine, ei, ca și Gheorghe Sencovici, 
aveau posibilitatea să obțină cifre 
mai ridicate. în sfirșit, se cuvine 
să remarcăm revenirea promiță
toare a lui Bogdan Marinescu. 
după o îndelungată perioadă de 
eforturi și căutări tehnice.

Competiția deschisă juniorilor a 
adus si ca multe satisfacții, cea 
mai mare fiind prilejuită de suc-

ziua I) la talere aruncate din șanț
cesul înscris de elevul timișorean 
Alexandru Boțită, clasat pe primul 
loc la capătul a două serii de ba
raj cu partenerul său de întrece
re, maghiarul Istvan Talabos.

Rezultate, seniori (200 t) ; 1. J.

al probei de skeet, Jaroslav Otava (Cehoslovacia)Cel mai bun concurent

Otava (Cehoslovacia) 198 t, 2. J. 
Panacek (Cehoslovacia) 196 t (după 
baraj : 24 t), 3. A. Cerkasov
(U.R.S.S.) 196 t (după baraj : 23 
t), 4. FI. Iurcenco 195 t, 5. Gh. 
Sencovici 194 t (ultimele două 
serii : 24—24), 6. M. Machgcek 
(Cehoslovacia) 194 t (22—24)... 9. 
D. Buduru 193 t. 10. N Vlădoiu 
192 t... 12. B Marinescu 190 t (24), 

13. A. Oster 190 t (23), 14. I. Du
mitrescu 187 t.

Juniori (200 t) : 1. A. Boțită 188 
t (după baraj : 25—25), 2. I. Tala
bos (Ungaria) 188 t (după barai : 
25—24), 3. I. Ionică 186 t (după 
baraj : 24), 4. L. Sokol (Ceho
slovacia) 186 t (după baraj : 23).

Cea de a doua probă olimpică

Foto ; I. MIHĂICA

contind tot pentru competiția in
ternațională „Marele premiu Car- 
pați‘‘, talere aruncate din șanț 
(trap) a început miercuri. S-au 
reunit la start 33 de tintași din 
șapte țări : U.R.S.S., Cehoslovacia,

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

ION COSMA (Dinamo) - CÎȘT1GĂT0R ÎN PRIMA
ETAPĂ ft „CURSEI VICTORIEI"

Azi, cicliștii parcurg etapa a

ClMI’ULUNG MUSCEL, 11 (prin 
telefon). Miercuri la amiază, cei 
mai buni rutieri .din țara noastră 
s-au prezentat în Capitală la star
tul tradiționalei competiții cicliste 
„Cursa Victoriei", întrecere orga
nizată de Clubul sportiv al arma
tei „Steaua" și de A. S. Loto- 
Pronosport. Prima etapă a purtat 
caravana de la București la Cîmpu- 
lung Muscel,, via Pitești, 152 km. 
Vremea capricioasă a fost princi
palul adversar al rutierilor. Star
tul (și. apoi, vreo 30 km), pre
cum și sosirea au avut loc pe o 
ploaie torențială, cea din Cîmpu- 
lung — rece, parcă de toamnă. A 
fost o etapă agitată. Deosebit de 
combativi rutierii au refuzat mersul 
monoton, în grup, zburdînd pur și 
simplu pe șosea, chiar și atunci 
cînd fîșia de asfalt se torsiona pe 
urcușuri.

După Butaru, Virgil, Cosma și 
încă 7—8 alergători, care s-au a- 
vintal pe porțiunea dintre Bucu
rești șl Găiești, Ferfelea a făcut 
un veritabil contratimp în avan
gardă, de 28 km. Trecem de Pi- 

ll-a : Cimpulung — Piriul Re<e

teșii și, întreptindu-ne spre Cimpu
lung, notăm o evadare în grup de 
9 cu „cap de coloană" Ion Cosma. 
De altfel, el și Zaroschi — în 
primă instanță — se despart de 
grupul fugar, urmați de Cîrje. pen
tru a decide numai în trei finalul 
primei secvențe a cursei. Pe ul
timele sute de metri, cind ploaia 
se întețise, aclamați de un pu
blic numeros și entuziast, cei doi 
dinamoviști se detașează și sprin- 
tează împreună. Mai proaspăt. Ion 
Cosma învinge clar. Plutonul masiv, 
s-a fragmentat in trei grupe, care 
au sosit la diferente de cîte I 
minut. CLASAMENT : 1. I. Cosma 
(Dinamo) 4 h 15:02 (m.o. 36 km); 
2. C. Cîrje (Dinămo) 4 h 15:02; 3. 
Al. Zaroschi (Metalul Plopcni) 4 h 
15:06 ; 4. V. Ilie (Dinamo) 4h 16:25 : 
5. C. Gonțea (CIBO Brașov) : 6. 
I. Cojocarii (Steaua) ; 7. C. I*«- 
pesitu (Voința București) : 8. L
Butaru (Metalul Plopeni) : 9. C. 
Cirstea (Steaua) : 10. N. David
(Mureșul Tg. Mureș) — nrM.asl 
timp.

Hristache NAUM



ALCOOLUL DUȘMANUL SPORTIVILOR
• False păreri și realitate • Tulburări grave ale vederii și autu

lui • Scăderea vitezei și preciziei mișcărilor • Influențe negative 
asupra comportamentului în societate.

Practicarea diverselor discipline 
sportive, a exercițiilor fizice au 
ca urmare întărirea și fortificarea 
organismului, dezvoltarea armoni
oasă a corpului, sporirea capacită
ții de efort pină la o vîrstă îna
intată. In contrast cu aceasta, con
sumul de băuturi alcoolice are e- 
fecte diametral opuse.

A atribui alcoolului calități și 
însușiri „miraculoase1* (stimulent, 
dătător de forțe noi, de curaj, de 
creștere a apetitului și a căldurii 
în timpul iernii), înseamnă a emite 
false păreri. Nereală este și opi
nia potrivit căreia, datorită unor 
presupuse calorii conținute de al
cool, acesta ar contribui la... pre
venirea înghețului ! Gravă eroa- 
Te... Și motivarea că folosirea bău
turilor alcoolice ar da noi forțe 
sau, în cazul sportivilor, un sur
plus de putere pentru realizarea 
unor performanțe valoroase, nu 
concordă cu adevărurile științifice. 
Alcoolul nu constituie o sursă de 
energie pentru organism, el gene- 
rind foarte repede, după o scurtă 
perioadă de excitație, de biciuire 
a sistemului nervos, o stare de 
oboseală mult mai mare, care îm
piedică obținerea rezultatelor 
dorite.

Care este realitatea ?
Distribuția alcoolului 

mod inegal la nivelul 
țesuturi și organe, cea 
concentrație găsindu-se

se face în 
diferitelor 
mai mare 

__________ w________ în creier. 
Astfel se explică de ce influența 
negativă a acestui toxic se mani
festă, în primul rînd, printr-o se
rie de simptome legate de activi
tatea nervoasă superioară, care 
joacă un rol deosebit și în prac
tica sportivă. Pentru aceasta nu 
sînt necesare cantități mari. Chiar 
gi dozele mici de alcool influen
țează în mod negativ viteza și 
precizia mișcărilor, prospețimea 
reflexelor. In acele ramuri spor-

live unde sînt necesare aceste ca
lități, randamentul ceior care au 
consumat băuturi alcoolice este 
mult mai scăzut în comparație cu 
acela 
Piu, 
biecți 
intea 
statat — „______
zut cu 30 la sută. S-a stabilit, de 
asemenea, pe bază experimentală, 
că simpla consumare a unul păhă
rel de țuică sau coniac duce la o 
scădere a reacției vizuale cu 6 la 
sută după o oră ; 2 păhărele scad 
vederea cu 12 la sută, iar 3 păhă
rele cu 34 la sută. La o concen
trație de 0,4 Ia mie alcool în sin
ge, capacitatea de diferențiere a 
culorilor se reduce cu 40 la sută. 
La aceasta se adaugă și scăderea 
capacității de acomodare a ochiu
lui la obiecte apropiate sau înde
părtate, precum și tulburări 
de auz.

Precizările făcute vizează, desi
gur, și domeniul conducătorilor 
auto. Mulți dintre ei, participant! 
și la diferite concursuri de moto- 
ciclism sau automobilism, ignoră 
repercusiunile deosebit de grave 
ale alcoolului. După consumul a- 
cestuia, chiar în cantitate mică 
(alcoolemie de 0,8 la mie), preci
zia conducerii se reduce cu 20—30 
la sută, iar durata reflexelor crește 
cu 20—65 la sută. Dacă la acestea 
mai adăugăm și faptul că alcoolul 
reduce și acuitatea vizuală, mai 
ales a culorilor roșu și verde, re
zultă pericolul deosebit de mare 
al folosirii băuturilor alcoolice. As
tăzi este stabilit cu exactitate fap
tul că la o alcoolemie de 0,3—0,5 
la mie, riscul accidentelor se du
blează ; că la 0,4—0,9 la mie el 
crește de 3 ori ; că la 1 la mie se 
mărește de 13 ori, iar că la 1,5

al nebăutorilor. Spre exem- 
administrîndu-se unor 
patru pahare cu bere îna- 

unui concurg de tir s-a 
că precizia acestora a scă-

su-

con-

la mic ajunge la 54 de ori. Demn 
de reținut este și faptul că la o 
alcoolemie de 0,3—0,5 la mie nu 
există nici o senzație de beție, iar 
la cea de 1—1,5 la mie se înregis
trează numai o beție moderată, 
consecințele fiind, tocmai de a- 
ceea, deosebit de grave. Cercetă
rile efectuate pe persoane care au 
consumat sistematic și vreme în
delungată băuturi alcoolice, au a- 
rătat că starea funcțională a sis
temului nervos central al aces
tora, chiar cînd n-au băut, este 
identică cu aceea a unora care au 
băut o doză medie unică de al
cool. Cu timpul apare, deci, nu 
numai o imprecizie permanentă a 
mișcărilor, ci șl o slăbire a acti
vității nervoase superioare.

Abuzul se repercutează și asu
pra personalității. Oameni, de re
gulă echilibrați și ponderați in 
timpul stării lor normale, își pierd, 
sub influența alcoolului, controlul 
comportamentului. Efectele nocive 
sînt amplificate de stările de obo
seală. de tensiune nervoasă, de 
astenie, de sănătate precară etc. 
O simplă oboseală fizică, în cazul 
sportivilor, în urma unui antrena
ment sau concurs, coroborată cu 
consumul de alcool — de multe 
ori asociat cu tutunul, în spații 
închise cu o atmosferă deseori vi
ciată — duce la beție, alterînd 
grav și comportamentul. Rezultă, 
așadar, un cumul de factori ne
gativi care influențează nu nu
mai sănătatea, dar au și multiple 
consecințe pe plan social.

Desigur, nu avem pretenția să 
fi epuizat, în spațiul avut la dis
poziție, problema în discuție, as
pectele ei fiind ample și diverse. 
Rîndurile de față s-au dorit 
o pledoarie pentru evitarea 
sumului 
tru un 
ternic.

de băuturi alcoolice, 
organism sănătos și

doar 
con- 
pen- 
pu-

dr. I. ȚUGUI
Directorul Spitalului clinic Colfea

am toate 
sporturile

CONSTRUCTORUL Galați (m) și RAPID București (f) 
POPICEEVOLUEAZĂ iN .X.C.E 41
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DINAMO 0(0}
CLUJ-NAPOCA, 11 (prin telefon)
Cîștigători cu 1—0 în fața lui 

Dinamo, studenții văd perspec
tiva echipei într-o lumină ceva 
mai bună. Jocul, fără să se ridi
ce la un nivel deosebit, a plăcut 
totuși prin încleștarea de forțe 
mai pronunțată în finalul parti
dei, cînd Dinamo a atacat susți
nut dar nu a reușit golul egali
zator. „U” a avut astăzi o linie 
de mijloc foarte activă (demn de 
relevat aportul tînărului Dumi
trescu ; el a împins tot timpul 
linia de atac în terenul advers). 
Cel care a dat cel mai mult de 
furcă apărării dinamoviste a fost 
tînărul Cîmpeanu II. De altfel 
aportul lui trebuie menționat și 
la marcarea

cl șutează foarte puternic, sur- 
prinzîndu-1 pe Constantincscu; 
acesta boxează balonul, dar e- 
xact în piciorul lui COCA. Atent, 
cluj'eanul reia în plasă : 1—I

Și pînă atunci formația care 
se dovedise mai incisivă, mai ho- 
tărîtă fusese tot „U“, care a cău
tat tot timpul drumul cel mai 
scurt spre poarta bucureștenilor, 
în timp ce Dinamo — ai cărei 
jucători au fost mult solicitați 
in acest final de sezon — făcea 
abuz de pase laterale și construia 
atacurile, parcă, cu prea multă 
grijă. N-au lipsit însă fazele 
spectaculoase ca și marile ratări.

0.

Dintri 
cele ; 
Cîmpț 
(min. 
77) și 
tăm c 
trimis 
weille 

Cre< 
trebui 
11 m, 
„scăpa 
de că 
deși a 
partid 
promi

golului. In inin. 58,
lui îrl 
lizeze

Municipal : 
senin, cald ; 

aproximativ 9 000.

teren 
specta- 

A mar*

GRONAU", 
deosebit de 

puternică, la startul căreia se aliniază 
in fiecare an întreaga elita a schifului 
mondial, programează sîmbătă și dumini
că întrecerile ediției 1975. Ca de obicei. 
România prezintă la aceasta regata tra
dițională un lot care cuprinde toate va
lorile sale la această oră. lată com
ponența echipelor care au părăsit 
țara în cursul zilei de ieri: FEMININ: 
2 f.c.î Cornelia Neacșu - Marînela Ghițâ, 
Georgeta Alexe - Maria Constantin, 
Marlena Predescu — Angelica Chertic, 
44-1 vîsle: Ioana Tudoran, Elisabeta La- 
xâr. Gherghina Preda, Elena Afrăsînei + 
Elena Giurcă, 44~1 rame: Marlena Pre
descu, Maria Rabat, Elena Avram, Ange
lica Chertic 4- Elena Giurcâ, 84“ 1 s Elena 
Oprea, Cristei Wiener, Georgeta Milita- 
ru, Aurelia Marinescu, luliana Balaban, 
Elena Gawluc, Florica Stoica, Filigonia 
Toi 4-Aneta Matei; MASCULIN: 2 f.c.: 
Ilie Oanțâ — Dumitru Grumezescu, Chi- 
riac Dânilâ — Gheorghe Moldovan, 24-1: 
Ștefan Tudor, Petre Ceapura 4- Gheorghe 
Gheorghiu, 4 vîsle f.c.: Mereuțâ, Lam- 
bertus, N. Popa, T. Constantin, 4 rame 
f.c.: Zagoni, Georgescu, Nistoroiu, Agh.

"V. Mocia- 
A. Apos-

CANOTAJ ..“X.

Simbătă începe noua ediție a 
„Cupei campionilor europeni" la 
popice (ediția a Vl-a la băieți și 
a IlI-a la femei). Echipele înscrise 
în competiția continentală își dis
pută prima etapă în trei orașe, la 
Dresda (R. D. Germană), Prerov 
(Cehoslovacia) și Niirnberg (R. F.

PRELIMINARIILE
CUPEI EUROPEI" 

LA ATLETISM

Germania). Echipele Constructorul 
Galați — cîștigătoarea titlului mas
culin in campionatul 1973—1974 și 
1974—1975 și formația feminină Ra
pid București — deținătoarea pri
mului loc in anul compctitional 
1973—1974, evoluează la Drcsda în 
compania campioanelor Ungariei 
și Cehoslovaciei. Reprezentantele 
noastre se deplasează azi in R. D. 
Germană. Din formația gălățeană 
fac parte și trei componenți ai re
prezentativei naționale, campioană 
mondială, I. Tismănar, 1. Băiaș și 
I. Biee.

I
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Stadionul 
bun ; timp 
ton\ . 
cat : COCA (min. 58). Raport de 
cornere : 7-4. Raportul șuturilor 
la poarta : 9-10 (pe spațiul por
ții : 3—6). Raportul faulturilor
comise : 11-12.

„U” : Sa lom ii* 7 — Porațchi 6, 
Pexa 7, Matei 8, Ciocan 6 — V. 
Mureșan 8, Anca 8, Dumitrescu 
8 - Coca 7, Cîmpeanu li 8, Ba- 
tacliu 6.

DINAMO : Constantinescu 7 - 
Cheran 7, G. Sandu 7, Sătmărea- 
nu || 8, Deleanu 7 — Nunweiller 
V| 6, Dinu 8, Dobrâu 8 — Custov 
7 (min. 75 Augustin 6), Zamfir 
(min. 7 Vrînceanu 8), Lucescu 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
N. Rainea (Bîrlad) ; la linie: V. 
Gligorescu (uneori neatent) și N. 
Moroianu (ambii din Ploiești).

Cartonașe galbene : DOBRĂU 
și COCA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La tineret-speranțe : 1—4 (0—1).

Am văzfit, pe de o parte, efor
turile neîncetate ale gazdelor de 
a-și materializa superioritatea te
ritorială — mult mai netă, mai 
evidentă, in a doua repriză —, iar 
pe de alta am constatat din nou 
cit de organizat și de disciplinat 
joacă formația din Cluj-Napoca, 
indiscutabil cea mai sîrguincioasă 
formație a noastră la aceste capi
tole. Prima parte a întilnirii a 
fost mult mai echilibrată și ca 
aspect teritorial, acțiunile oaspe
ților la poarta lui I-ordache fiind 
mult mai numeroase și mai peri
culoase decît în al doilea act. Ni 
s-a părut că „virfurilc de atac" 
ale lor din această parte a în
tilnirii (cu un Țegean activ și 
inspirat), au prezentat o mai mare 
forță de percuție decit formula 
din a doua parte. In repriza se
cundă, bucureștenii au forțat, au 
acționat cu mai multă hotărire 
astfel că trecerile centrului tere
nului de către feroviari au deve
nit foarte rare. Steaua a reușit 
să iasă de sub strinsoarca egalu-

i 
de oi

Vi
7,1
pj

io
a|

se

f.c.: —„----- ------------------
Lotul este însoțit de antrenorii 
ni, S. Zelinschi, S. Petrov și 
leant*.
I4ANDRAI s-a încheiat turneul 
iTMIXLzDML HNAL AL JUNIORILOR, 
desfășurat timp de 6 zile pe frumosul te
ren din Călărași. La încheierea jocurilor, 
deosebit de dîrze ...............  ”
de campioane ale 
nit (la golaveraj I) 
nedoara (feminin, 
consecutiv) și $c. ----------------
băieți. Următoarele două locuri în cla
samente au fost ocupate de Șc. sp. 2 
București și Lie. 2 lași la fete, respectiv 
Șc. sp. Ploiești și Lie. 2 lași (M. Stan - 
coresp.).

și echilibrate, titlurile 
țârii pe 1975 au reve- 
echlpelor Șc. sp. Hu- 
pentru a doua oarâ 
sp. Constanța — ta

Absolvențil Institutului de 
Educație Fizica și Sport promo
ția 1955 sînt invitați în ziua de 
21 iunie a.c., orele 10 la reintilni- 
rea colegială după 20 de ani 
de la absolvire, care va avea 
loc in sala de festivități a 
I.E.F.S.

Sîmbătă și duminică, la Atena 
desfășoară întrecerile uneia din gru
pele preliminarii ale „Cupei Europei" 
la atletism. Echipa masculină a Ro
mâniei are ca adversare în lupta 
pentru calificarea în semifinalele 
competiției — obțin acest drept pri
mele trei clasate — reprezentativele 
Austriei, Bulgariei, Danemarcei, Gre
ciei, Luxemburgului și Norvegiei.

Sarcina atleților români este difi
cilă. întrucît în condițiile participării 
cu un concurent la fiecare probă ni
velul valoric al echipelor României, 
Bulgariei, Greciei și Norvegiei este 
sensibil apropiat. In plus, reprezenta
tiva noastră va fi lipsită de Toma 
Petrescu și Erwyn Sebestyen, acci
dentat!. Pentru atingerea obiectivului 
propus — unul din primele două 
locuri — este necesar ca toți compo- 
nenții echipei să concureze la cel 
mai înalt nivel. Echipa probabilă: 
100 m : Adalbert Darvaș, 200 m : Ghe- 
orghe Dulgheru, 400 m: Iosif Korodi, 
809 și 1 500 m: Gheorghe Ghlpu, 5 000 
șl 10 000 m: Ilie Floroiu, 110 mg: Ni- 
colae Perța, 400 mg: Dorin Melinte, 
3 000 m ob.: Gheorghe Cefan, lungi
me: ștefan Lăzărescu, înălțime: Con
stantin Cîrstea. triplusalt: Carol Cor- 
bu, prăjină: Dinu Piștalu, greutate: 
Marin Iordan, «lise: Iosif Naghi, su
liță: Gheorghe Megelea, ciocan: Fre- 
derlch Schneider. Echipele de ștafetă 
nu au fost încă alcătuite.

★
Campionatul republican pe echi

pe la juniori, competiție aflată la 
prima ediție, a ajuns în faza ei fi
nală. După dispute aprige (au par
ticipat la prima fază 37 de forma
ții, dintre care 19 de băieți) pentru 
ultima confruntare — la Mangalia, 
16—18 iunie — s-au calificat cite 
6 echipe : Voința Cluj-Napoca, 
Progresul Oradea, Voința Tg. Mu
reș, Olimpia-Constructorul Bucu
rești, Voința București și Me
talul Roman — la băieți, precum și 

Voința din București, 
Tg. Mureș și Cra- 
Brașov — la fete.
★
pînă sîmbătă, în 
calificare pentru 

se

echipele 
Ploiești, Roman, 
iova și Metrom

De vineri și 
campionatul de 
Divizia A (seniori și senioare) 
desfășoară etapa interjudețeană a 
competiției. La femei confrunta
rea este decisivă, intrucit cele 12 
sexteturi rămase în concurs își 
dispută ultima etapă. La Roman se 
întrec formațiile care candidează 
la cele două locuri în seria Sud a 
campionatului și Ia Cîmpia Turzii 
cele pentru seria Nord. La bărbați 
mai sint în luptă pentru cele 4 
locuri vacante în Divizie 24 de e- 
chipe. (t.r.)
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ȘEDINȚA BIROULUI F.R. FOTBAL
Lotul reprezentativ pentru medul cu Danemarca se reunește azi

o 
R.

de

F.

Rl JHRV HOTĂRIRE a biroului fe-
1 DERAL. Analizînd cele întîm- 

plate la meciul Gloria București - Con
structorul Buzău (foarte important în tur
neul 13—16) — jucătorul Ciocan (Gloria) 
a fost eliminat de pe teren în minutul 
60, dar a reintrat peste cinci minute, In- 
fluențînd în mod decisiv o fază de atac 
a adversarilor — Biroul F.R. Rugby a ho- 
târît rejucarea acestui meci astăzi, pe 
terenul Gloria, de la ora 17. • FINALA 
CAMPIONATULUI DE JUNIORI. Ediția din 
acest an a campionatului de juniori își 
va consuma duminică ultima faza. Fina
listele sint echipele Școlii sportive nr. 2 
București (antrenoare: prof. Mariana Lu
cescu) și Rapid București (antrenor: 
Constantin Vasile). Partida se va disputa 
pe stadionul Olimpia, cu începere de la 
ora 10,30. In deschidere, va avea loc în- 
tîlnirea pentru locurile 3-4, între echipe
le CI. Sp. Șc, București (antrenori: Cor
nel Munteanu și Nicolae Vizitiu) și Farul 
Constanța (antrenor Vasile Bercu). Cele 
două finaliste s-au calificat obținînd ur
mătoarele rezultate: Șc. Sp. 2 Buc. — 
CI. Sp. Șc. Buc. 20-4 șl Rapid — Farul 12-0. 
• TURNEU DE MINIRUGBY. O fru
moasa inițiativa a prof. Viorel Secuianu 
de la școala generala nr. 2 din Fîrtâ- 
neștî (jud. Galați) va fi transpusa în 
practică : în zilele de 14 și 15 funie în 
aceasta comună va avea lâc un turneu de 
minirugby - „Cupa Covurluîului* la 
care participă ©chine din Comarnic, Su
ceava, București, Birlad, Galați și Fîrtă 
neștr.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 11 IUNIE 1975 : 

I.
II.

III.
IV.
V.

VI.
VII.

VUI.
IX.
X.
XI.

XII. ___________
XIII. Chimia Rm. Vllceo

FOND DE CIȘTIGURI : 110.045
face astfel ; în Municipiul București de la 24 iunie pînă Ia
de la 28 Iunie pînă la 11 august 1975 inclusiv.

,,U" Clu|-Nopoca 
„U" Cluj-Napoca 
F. C. Constanta 
F. C. Constanta 
Steagul “ 
Steagul 
Olimpia 
Olimpia 
Steaua 
Poli. Timișoara 
U. T. Arad 
F. C. Galați

Roșu 
Roșu 
S. M.
S. M.

X 
1
1 
1
X
1
X
X 
1
X 
1
2 

2-0 1
la acest concurs se

11 august 1975 ; în țarâ

I
— Dinamo (pronostic pauza)
— Dinamo (pronostic final)
— Univ. “ ‘
— Univ.
- F. C. _ _______ _____
- F. C. Argeș (pronostic final)
— A.S.A. Tg. M. (pronostic pauza)
— A.S.A. Tg. M. (pronostic
— C.F.R. Cluj-Napoca
- Jiul
— Poli. Lași
— Sportul Studențesc
— F.C.M. Reșița 

let. Plata ciștigurilor de

Azi este ultima zi pentru procu
rarea biletelor la prima tragere

CtȘTIGURILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 8 IUNIE 1975: cate
goria 1 (13 rezultate) — 10,00 vari
ante a 6.493 lei ; categoria 2 (12 re
zultate) — 215,35 variante a 362 lei; 
categoria 3 (11 rezultate) — 2.000,30 
variante a 58 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 11 IUNIE 
1975. FOND GENERAL DE CIȘTI- 
GURI : 2.777.747 lei. Extragerea I : 19 
42 25 21 5 17 ; extragerea a II-a : 23 
6 1U 35 32. Plata cîștigurilor de la a-

Craiova (pronostic pauza) 
Craiova (pronostic final) 
Argeș (pronostic pauza)

final)

0-0
1-0
1-0
2-1 
0-0
1-0 
0-0
1-1
2-0
1-1
4-0
1-3

va

se va face astfel : Inceastă tragere
Municipiul București de la 19 iunie 
pină la 11 august 1975 ; în țară de la 
23 iunie pînă la 11 august 1975, in
clusiv.

I
I
I
I
I
I

în ziua de 10 iunie s-a ținut 
ședință de lucru a Biroului F. 
Fotbal.

La primul punct de pe ordinea 
zi, antrenorul Valentin Stănescu
prezentat o informare privind des
fășurarea jocurilor internaționale 
susținute de echipa reprezentativă 
A cu Scoția și Danemarca. Au fost 
apoi analizate, cu fxigență și spirit 
critic, o serie de aspecte legate de 
pregătirea și desfășurarea ceJor do
uă meciuri, Biroul federal expri- 
mîndu-și nemulțumirea pentru re
zultatul meciului cu Scoția și pro- 
punîndu-și unele măsuri care să 
ducă la o cit mai bună prezentare 
a echipei naționale în următoarele 
jocuri pe care ea le mai are ele sus
ținut în grupa preliminară a Cam
pionatului Europei.

A fost prezentată, de asemenea, 
o informare a antrenorului Cornel 
Drăgușin, asupra meciului de la Pi
tești al reprezentativei noastre de 
tineret cu echipa similară a Scoției, 
urmată de dezbateri. Biroul federal 
a adoptat o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea activității echipei 
de tineret sub 23 de ani, ale cărei 
rezultate din acest sezon au fost con
siderate nesatisfăcătoare. Acestui lot 
i se vor aduce importante rema
nieri.

Antrenorul Valentin Stănescu a 
prezentat spre aprobare planul de 
pregătire pentru meciul-retur din 
preliminariile J.O.. de la 18 iunie, 
cu Danemarca, și lotul reprezentativ 
pentru acest meci, a cărui convoca
re se va face azi, joi 12 iunie, la 
orele 11, la București. Lotul are ur
mătoarea componență:

RADUCANU, iorgulescu, che
ran, G. sandu, satmareanu ii, 
sameș, anghelini, purima, 
DUMITRU, DINU, BĂLĂCI, BOLO- 
NI, CRIȘAN, LUCESCU, KUN, M. 
SANDU, IORDANESCU, NASTASE, 
MARCU. După cum se vede pentru 
înlocuirea lui Dudu Georgescu și 
Dobrin (în continuare accidentați) 
au fost introduși doi jucători de 
atac, M. Sandu șl Năstase.

La punctul următor de pe ordi
nea de zi s-a discutat proiectul ca
lendarului intern și internațional 
pentru sezonul de toamnă 1975. In

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^ 
a

zilele care urmează. în urma uncr 
.sugestii ale membrilor Biroului fe
deral, calendarul va primi formă de
finitivă.

In ultima pane a ședinței Birou
lui federal s-au luat in 
unele 
rente.

S-a
cursul 
mează 
convoace

federal s-au luat in discuție 
probleme ale activității cu-

holărit, 
lunii 
a II

o
federal care 
probleme de

înde exemplu, ca 
iulie (data exactă ur- 
ulterior fixată) să se 
plenară a Comitetului 
să dezbată o seric de 

r_______ ___ fond ale activității fot
balistice. între altele, pe 
zi a plenarei urmează să 
modificări în formula 
competițional.

în perioada reluării 
pentru sezonul de toamnă

ordinea de 
figureze și 
sistemului

pregătirilor 
’ (13—14

iulie), antrenorii divizionari A și B 
vor lua parte la București la o con
sfătuire in cadrul căreia se va ana
liza sezonul competițional 1974—1975, 
trasindu-se totodată și sarcinile de 
instruire pentru anul competițional 
care urmează. In aceeași ordine de 
idei, la sfirșitul lunii iulie, la Ora
dea, Colegiul de arbitri va organiza 
un stagiu de analiză și instruire a 
arbitrilor, la care se intenționează 
a fi invitați și unii arbitri de peste 
hotare. pentru efectuarea unui 
schimb de experiență.

Biroul federal a aprobat propune
rile Comisiei de juniori privind ac
tivitatea pe timpul verii la acest 
eșalon (tabere, selecții, cursuri de 
perfecționare a antrenorilor), stabi
lind totodată ca finala actualei edi
ții a campionatului național al ju
niorilor și școlarilor sâ se dispute 
la București în ziua de 25 iunie a.c. 
în deschidere la 
României.

Au fost 
echipelor 
gâtitoare 
(U.T.A. în Olanda, 
da și Spania, Steaua în Spania, 
A.S.A. Tg. Mureș în U.R.S.S.), aces
te turnee urmînd a fi perfectate cu 
organizatorii locali.

semifinala Cupei

PE MICUL ECRAN
• Sîmbătă 14 iunie, ora 15,35 =» 

FOTBAL MAGAZIN: Irlanda - El
veția, Suedia — Iugoslavia, Islan
da — R.D.G. (campionatul euro
pean), Anglia — Țara Galilor (cam
pionatul înter-brîtanic), R.F.G. — 
Olanda, U.R.S.S. — Italia, Iugosla
via — Olanda (meciuri amicale).
• Duminică 15 iunie, ora 15.30 =* 

MAGAZIN SPORTIV: Rugby = Fa-

rul — Steaua (turneul final al cam
pionatului național) ; Călărie — 
concurs internațional de sărituri la 
Olsztyn (Polonia).

• Miercuri 18 iunie, ora 20.00 — 
Fotbal: DANEMARCA - ROMANIA 
(preliminariile turneului olimpic). 

Transmisiune directă de Ia Copen
haga.

aprobate 
de club, 

pentru

unele turnee ale 
in perioada pre- 

sezonul viitor 
Dinamo in Olan- 

Steaua in

A SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂ
NIEI", LA BUCUREȘTI ȘI PLOIEȘTI. 
Semifinalele „Cupei României" la fot
bal se vor desfășura miercuri 25 
iunie. Comisia de competiții a F. R. 
Fotbal a stabilit ca meciul Steaua— 
Rapid să se dispute la București pe 
stadionul „23 August", iar jocul U- 
niversitatea Craiova — A.S.A. Tg. 
Mureș, la Ploiești. Ambele partide 
vor începe la ora 17 și vor fi trans
mise alternativ pe micul ecran.
• SÎMBĂTĂ la constanța tn 

CUPA BALCANICA. Meciul retur din 
cadrul Cupei Balcanice dintre F. C. 
Constanța și Eskișehir (Turcia) se 
va disputa sîmbătă, 14 iunie, la Con
stanța, pe stadionul 1 Mai.

• BARAJUL PENTRU DIVIZIA C.
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DORAN

MEȘ.

(0-0).

și să rea- 
o merita

1 desfășu- 
volumului

1 număru-

n bun ; 
proxima- . 
AELENEI 

min. 87).
. Rapor- 
8-12 (pe 
Raportul

centru :
Florin 

ești) și 
Tr. Se

Sătmă- 
, Semeț 
', Dumb 
. 51 Ion 
6 (min.

6, Radu

otăm pe 
(min. 23), 
, Dobrău 
in. 33, 39,
ă mai no- 
Dinamo a 
prin Nun-

Moldo- 
omir 6, 

, Breton 
. 57 M.

6 (min.

ARI

N. Rai nea 
tură de la 
Vrînceanu 
ost trîntit 
asemenea, 
relungirea 
uitat de...

8. T. »■ 4(2)
POLITEHNICA IAȘI 0(0)
ARAD, 11 (prin telefon)
Partida a întrunit toate atribu

tele unui spectacol fotbalistic de 
înaltă ținută. S-au inserts 4 go
luri, s-a jucat deschis de ambele 
părți, fazele de poartă succedîn- 
ciu-se aproape minut cu minut. 
Localnicii au realizat unul dintre 
cele mai bune jocuri ale lor din 
actualul campionat.

Debutul aparține gazdelor, care 
atacă din start, puternic, obligîn- 
du-șî adversarul 
primul gol cade relativ 
(min. ~ 
toată 
tează 
verși, 
care o reia puternic, Costaș res
pinge și TRANDAFILON, venit în 
viteză, trimite balonul cu capul în 
plasă. Arădenii se mențin in o- 
fensivă și-și creează alte două 
mari ocazii, ratate insă de Bro
șovschi (min. 14) și Domide (min. 
15). In min. 17 scorul se majo
rează : la un corner, Costaș scapă 
mingea, care ajunge la DOMIDE, 
acesta șutează puternic și balonul, 
în traiectoria lui deviază din pi
ciorul fundașului Toacă în plasă. 
După pauză, aspectul jocului se

la defensivă. Și 
repede 

6) în urma unei acțiuni de 
frumusețea : Broșovschi șu- 
de la 16 m în fundașii ad- 
mingea ricoșează la Domide,

REPRIZEI SECUNDE
lui dc minute în care s-a aflat in 
jumătatea de teren adversă.

Principalele momente ale întîl
nirii... Șut puternic Dumitru (min. 
1) apărat de Moldovan. Șut Țe- 
gean (min. 3) blocat greu de Ior- 
dachc, alte ocazii Steaua (min. 5, 
6 și 9), apoi o perioadă activă a 
oaspeților (min. 10—25) pentru
ca Steaua să revină și să-și cre
eze situații bune (min. 26—27—28— 
29), rezolvate de apărarea adversă. 
Pină la pauză, notăm buna ocazie 
irosită de Soo (min. 30). De la re
luare, intensă presiune a gazdelor 
care au favorabile momente de a 
deschide scorul (min. 47—49—52— 
54—56). Primul gol va 1 
min. 73, la o fază puțin 
loasă : AELENEI execută 
tură liberă, inalt, minge 
pentru Moldovan care o și 
un moment, scăpind-o 
plasă : 1—0. ION ION va pecetlui 
victoria printr-o frumoasă execu
ție tehnică (stop pe piept, întoar
cere și șut plasat), la o pasă de 
la Sătmăreanu 1 : 2—0 (min. 87). 
Singurele faze mai periculoase ale 
C.F.R.-ului in această repriză : 
min. 69 (cursă Bacoș) și 84 (șut 
scurt Moga, din interiorul careu
lui).

veni in 
pericu- 
o lovi- 
ușoară 

l reține 
apoi in

Eftimie IONESCU

UN JOC DE EXCELENT NIVEL
schimbă. Acum este rîndul ieșe
nilor să păstreze inițiativa și lor- 
gulescu se remarcă la șuturile lui 
Dănilă (min. 50) și Romilă II 
(min. 52). Contrar cursului jocu
lui, în min. 65 U.T.A. punctează 
din nou : Schepp trimite o pasă 
pe diagonala la BROȘOVSCHI care, 
din poziție de ofsaid, nesemnali
zată de tușierul G. Fodor (care 
afectează calificativul întregii bri
găzi), pătrunde și șutează, înscri
ind al .treilea 
Fină la sfirșitul 
peții se anunță 
Costea (min. 70) 
piere, deviat de 
ciorul, Pojoni salvează (min. 75) 
de pe linia porții și Doru Ioncscu 
ratează o mare ocazie (min. 79) 
de a reduce din handicap. In 
min 85, Sima trimite balonul cu 
capul spre poartă, peste Costaș, 
și Safian, in ultimă instanță, îl 
oprește cu mina : 11 metri clar, 
executat de BROȘOVSCHI, care 
consemnează rezultatul final.

Gheorghe NERTEA

gol al gazdelor. 
partidei, tot oas- 
mai periculoși ; 
— șut din apro- 
Iorgulcscu cu pi-

TIMIȘORENII

TIMIȘOARA, 11 (prin telefon)
Meciul acesta nu era doar

POLI TIMIȘOARA 1(1)
JIUL 1(1)

O 
revanșă la ultima finală a „Cu
pei României". Existau 
ambiții, născute de acel 
tur, de trecerea fostului

și alte 
0—6 din 
antrenor

foarte 
spectatori 

marcat :

Stadion 1 Mai : teren 
bun ,* timp excelent ; 
aproximativ 22 000. Au 
DEMBROVSCHI (min. 16), LIEAR- 
Dl (min. 27). Raport de cornere: 
9-3. Raportul șuturilor la poarta: 
15—7 (pe spoțiul porții : 10—3).
Roportul faulturilor comise : 
12-18.

POLITEHNICA : Jivan 7 - Pope 
7, Crîngațu 7, Arnăutu 6, Moier 
7 — Mehedințu 7, Cotec 6, Dem- 
brovschi 6 — Anghel 7, Dașcu 4, 
Petrescu 6 (min. 58 Istrâtescu 5).

JIUL: I. Gabriel 7 - -
Tonca 7, 
Naghi 7.
(min. 
Roznoi 6, 
șot 8).

Arbitrajul : FOARTE BUN ; Io 
centru Romeo Stincan (București) ; 
■a linie, cu greșeli : Z. Szecsei 
țTg. Mureș) și N. Barna (Tîrnă- 
veni).

Cartonașe galbene : ROZNAI și 
TONCA.

Trofeul Petschovschi: 9.
La tineret-speranțe: 3-0 (0—0).

so

Nițu 7, 
Stocker 7, Dodu 7 - 
Mulțescu 7, Libardi 8 
Ruso) — G. Ston 7, 
Ologu 5 (min. 35 Mu

PARTIDĂ ANTRENANTĂ

teren foarte 
frumos ; spectatori, 

16 C00. Au marcat :

telefon) 
idei, con- 
în careul 
urcaru de 
încercare. 

L masivul 
| rezolvări 
pdiate de 
li Mărcu- 
f.a ultima 

foarte 
iul a fost 
I, p< linia 
trr Purca- 
I ajuns la

it.

> bun ; 
aproxi- 
TURCU 

, OBLE- 
de cor- 
rilor la 

porții: 
comise:

ta 7 -
I Bâlosu 
ktinescu 
nescu 6
nașe 
brcu 
L 7 
(seu 
placi

8,
8.

7,
6, 

- Cri- 
ireu 5

IN : la 
p ; la 
iMiinich

kTl
pmpioane 
lea echi- 
|ia C, in 
Ita în zi- 
I un pru-

ÎUNIORI- 
a a tur- 
disputate 
la Foc- 

L cu ur-

k Cralo-
2 Bucu- 

I— Sport 
Progresul

laie- 
ful-

TURCU și de Ia 18 ni. din 
ral-stinga, acesta l-a expediat 
gerător în colțul lung. A fost un 
gol spectaculos. La frecvența 
atacurilor bine concepute ale con- 
stănțenilor, studenții craioveni 
răspund cu un joc pozițional și cu 
Încercări de lansări decisive ale 
lui Marcu și Crișan. Partida are 
momente de fotbal plăcut. I. Con- 
stantinescu, Turcu, Ncgoescu, Tă- 
nase au o bună dispoziție de joc, 
căutind mereu poarta apărată de 
Purcaru.

Repriza 
cea mai 
de Crișan 
gazdele să reia șirul ; 
spre poarta Universității.

53, 57, 59 golul plutește in aer. 
Zece minute mai tirziu, asistăm 
la o Fază frumoasa: mingea cir
culă pe traseul Mărculescu — Ne- 
goescu — PENIU, și ultimul șu
tează sub „transversală*4: 2—0. 
Oaspeții ies și ei la atac în ulti
mele 15 minute ale partidei, O- 
BLEMENCO este în bună poziție 

în min. 87, 
scorul. La o

a doua debutează cu 
periculoasă fază creată 
pentru ca. după aceea, 

atacurilor 
. Tn min.

F-C. GALAȚI
SP.STUDENȚESC 3(1)
GALAȚI, 11 (prin telefon) 
începutul de partidă a 

dominat dc echipa gazdă, 
realizează, însă, prima fază

fost 
care 
mai 

fierbinte în min. 14, cînd Nedeleu 
II reia cu capul de la 8 m și Su
ciu blochează balonul. Sportul 
studențesc iese apoi la joc și, în 
min. 17, la o excelentă centrare a 
lui Rădulescu, Sandu ratează lo
vitura cu capul, la 6 m de poartă. 
Min. 21 : la șutul lui Chihaia de 
Ia 25 m, Hagioglu era să scape 
balonul în plasă. Oaspeții se im
pun și conduc jocul. In min. 32, 
în situație de „3 contra 1“, stu-

București — Ceahlăul P. Neamț 0-1 
(0—0), Dinamo București — Electro- 
putere Craiova 5—4 (4—1). (V. MA- 
NOLIU — coresp.).

DEVA: Șoimii Sibiu — U.T.A. 2-2 
(1-0), Ind. sîrmei C. Turzii — Cor- 
vinul Hunedoara 0—1 (0—1), C.F.R.
Timișoara — Școala sportivă Brașov 
2—0 (1—0), Univ. Cluj-Napoca —
Metalurgistul Cugir 1—4 (0—0),
(I. SIMION — coresp.).
• MARȚI S-A DISPUTAT IN LO

CALITATE întîlnirea internațională 
amicală dintre echipele Minerul B. 
Mare și Spartak 
(U.R.S.S.). Jocul a 
victoria gazdclor la 
Unicul gol a fost 
drea, (L. CHIRA —

Ivanovrankovsk 
luat sfîrșit cu 
scorul de 1—0. 
înscris de Co- 
coresp.).

de cîteva ori și, 
reușește să reducă ..
acțiune personală, a pătruns in 
stingă careului și... 2—1. Cu a- 
ceastă victorie, meritată, după un 
joc desfășurat in limitele sportivi
tății, gazdele iși asigură liniștea 
înaintea finalului de campionat.

Stelicn TRANDAFIRESCU

STUDENȚII
denții ratează o nouă ocazie, căci 
Hagioglu intervine inspirat și cu
rajos la centrare. In min. 38, RA
DULESCU deschide seorul. Acesta

Stadion Dunărea ; teren alune
cos ; timp ploios, vînt ; spectatori, 
aproximativ 2 000. Au marcat : 
RADULESCU (min. 38), M. SAN
DU (min. 56), DUMITRIU III (min. 
71), MARICA (min. 75). Raport 
de cornere : 9-7. Raportul șuturi
lor la poartă : 7-16 (pe spațiul 
porții : 4-11). Raportul faulturilor 
comise : 8-15.

F. C. GALAȚI : Haqioqtu 5 — 
Haiduc 7, M. Marian 5, Stoicescu 
5, Nedeleu I 5 - Codreanu 5, 
Dumitriu III 6, Morohai 5 (min. 46 
Burcea 7), — Sâlceanu 6, Nedel- 
cu II 5 (min. 68 Pantazis 6), I. 
Ionică 5.

SPORTUL : Suciu 8 — Tănăses- 
cu 8, Cazan 8, Olteanu 8, Gri- 
gore 8 — Chihaia 8 (min. 76 Oct. 
lonescu), Radulescu 8, Cassai 8 
— Petreanu 7, M. Sandu 7 (min. 
79 Roșu), Marica 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru : 
I. Rus ; la linie : I. Soos (ambii 
din Tg. Mureș) și St. Marian (Si
ghișoara), ultimul cu

Trofeul Petschovschi 
La tineret-speranțe :

greșeli, 

’l-l’ (1-1).

I și Haiducdriblează pe Nedeleu
și șutează cu latul la colt, de Ia 
16 m, portarul gazdă, uluit, rămi- 
uînd spectator. A fost o repriză

Stadion U.T.A. ; 
bun ; timp 
aproximativ 
TRANDAFILON (min. 6), DOMI
DE (min. 17), BROȘOVSCHI (min. 
65 și 85, ultimul din 11 m). Ra
port de cornere : 6-8. Raportul 
șuturilor la poarta : 24-10 (pe
spațiul porții : 13—6). Raportul
faulturilor comise : 18-14.

U.T.A. : lorgulescu 9 — Birâu 8, 
Kukla 8, Pojoni 9, Purima 9 — 
Eedea 7 (min. 73 Leac 7), Schepp 
7, Broșovschi 8 — Axente 8, Domi
de 8, Trandafilon 7 (min. 63 
Sima 7).

POLITEHNICA : Costoș 6 - So- 
fian 6, Manea 5 (min. 46 Ailoaio 
7), Dinu 6, Toacă 6 — Romilă II 
7, Anton 6, Simionov 7 — D. lo
nescu 7, Dănilă 7, Costea 6 (min. 
78 Amarandei).

Arbitrajul : BUN : la centru : 
Gh. Popovici ; la linie : G. Fodor 
(cu excepția fazei din min. 65) 
— ambii din București — și T. 
Leca — Brăila.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe: 6-2 (3-2).

SATU MARE, 11 (prin telefon)
Sătmărenii, dornici de a se rea

bilita după eșecul de duminica 
trecută la Reșița, au depus multe 
eforturi pentru a realiza un re
zultat favorabil. Dorința lor nu 
s-a împlinit deoarece, deși au do
minat cu autoritate, acțiunile lor 
ofensive s-au lovit de o apărare 
bine organizată dar, totodată, îna
intașii Olimpiei au irosit multe si
tuații favorabile de a înscrie. In 
ceea ce privește accentul pc de
fensivă al mureșenilor merită de 
semnalat faptul că ei au șutat doar 
de trei ori pe spațiul porții ; sin
gurul realizat în a doua repriză 
este cel care a adus egalitatea pe 
tabela de marcaj !

După primele schimburi dc pase, 
echipele și-au dezvăluit intențiile.

NU S-AU PUTUT REVANȘA
timișorean, Ion lonescu Ia Jiul 
și, mai ales, de nevoia de puncte 
a oaspeților. „Poli", întoarsă cu 
un punct de Ia București, urma 
să joace, deci, pentru orgoliul 
său, Jiul pentru clasament. Și 
studenții au început dezinvolt jo
cul, mareînd destul de repede, în 
min. 16, cînd DEMBROVSCHI a 
șutat foarte frumos de la margi
nea carelui mare. Dar revanșa 
nu se semnase atît de devreme 
cum au crezut jucătorii timișo
reni, și așa. înflorind prea mult 
jocul și ratînd mult (Dașcu min. 
6 și 10 din situații excelente) au 
intrat într-o stare de superficia
litate generală de care Jiul a 
profitat prompt.

Tn spiritul său de luptă, dedi
cat defensivei, echipa din Valea 
Jiului a găsit și luciditatea unor

STEAGUL RO$U 1
FC. ARGEȘ 0(0)
BRAȘOV, 11. (prin telefon)
N-a fost un spectacol de cali

tate și este greu de presupus că 
cineva dintre suporterii Steagu
lui roșu să fi optat pentru așa 
ceva, în locul ... obținerii celor 
două puncte, atit de necesare ră-

Stadion Tineretului ; teren bun; 
timp frumos; spectatori aproxima
tiv 15.000. A marcat : PAPUC 
(min. 55). Raport de cornere : 
7-4. Raportul șuturilor la poartă: 
17—9 (pe spoțiul porții : 9—5).
Raportul faulturilor comise : 17—14.

STEAGUL ROȘU : Adamacho 8
- Hirlab 7, 
Micloș 7 — 
7, Mateescu
— lambor 6, 
Ghergheli 5,

Naghi 7, Pescoru 8, 
Șerbănoiu 7, Cadcr 
6 (min. 46 Niță 7) 
(min. 23 Papuc 7), 

Ghergheli 5, Gyorfi 6.
F. C. ARGEȘ : Ariciu 7 — Zam

fir 6, Dumitrescu 6, Olteanu 7, 
Ivan 7 — Mustățea 7, Toma 6, M. 
Popescu 7 — Troi 7 (min. 84 Radu 
III), D. “ . - •

Arbitrajul : 
centru : V.
Vass și O. Ujheli (toți din Ora
dea).

Cartonașe „ __ _ . —-
Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe: 0-2 (0-1).

Popescu 6, Jercan 6.
FOARTE BUN ; la 

lacob ; Io linie : T.

galbene : NIȚA.

ÎN VERVĂ
dominată de oaspeți (raport de 
șuturi: 9—4), al căror joc combi- 
nativ, condus de Rădulescu, s-a 
impus.

După pauză, în min. 53, funda
șul Haiduc expediază cel mai pe
riculos șut al gazdelor, la care 
Suciu respinge în corner. Min. 56: 
dominarea netă a oaspeților se 
concretizează pe tabela de marcaj. 
M. SANDU, trece de Stoicescu, ii 
driblează pe Marian și Nedeleu I, 
îl tentează și pe apărătorul butu
rilor gălățene și înscrie comod. In 
min. 65, Burcca — cel mai bun 
din echipa locală — creează o fază 
frumoasă pe care o încheie insă 
cu un șut pe lingă bară. Min. 71: 
tînărul Pantazis pătrunde pină a- 
proape de linia de fund, centrează 
pe jos în fata porții și, de la 4 
ni, DUMITRIU III reia în plasă. 
Dar, după numai 4 minute, spe
ranțele de cgalare ale localnicilor 
se spulberă: Petreanu execută o 
lovitură dc colț, apărarea gazdă 
ezită și, dc pe partea opusă. MA- 
RICA șutează, ridicind scorul la 
3—1. Studenții domină jocul și pot 
cîștiga la o diferență mai mare, 
însă Roșu (min. 88) ratează un gol 
aproape sigur, după ce apărarea 
adversă fusese făcută mat. Dife
rența de 
echipe a

valoare dintre cele două 
fost evidentă.

Constantin ALEXE

așa.șarje ofensive periculoase și a;?, 
în min. 27, după ce Jivan a ieșit 
și a respins defectuos, LIBARDI 
a egalai printr-o „ghiulea" d« la 
25 ni. Peste puțin timp, antreno
rul Ion lonescu trimite o umbră 
(Mușat), lîngă Dembrovschi.

Timișorenii îșî pierd și mai 
mult luciditatea odată cu „dis
pariția" din joc a lui Dem
brovschi ; ei domină și ratează 
(Dașcu min. 47, Istrătescu min. 
71, Mehedințu min. 73) ; această 
dominare sterilă nu poate fringe 
— desigur •— puterea de luptă a 
Jiului. Și numai piciorul salva
tor al lui Jivan, din min. 78, 
cînd Roznai șutase de la margi
nea careului, a făcut ca oaspeții 
să nu plece cu ambele puncte.

Mircea M. IONESCU

VICTORIE
în 

un

PENULTIMUL MINUT
Sătmărenii, încurajați de supor
terii lor, au pus accentul pe ofen
sivă, și au creat multe faze frtS 
moașe la poarta lui Nagel. Așsf 
s-a intîmplat în min. 12, 15 și 317 
cînd Kaiser și respectiv, Both 1 
l-au servit ideal pe lancu, însă n-4 
costa a greșit de fiecare data' 
tinta. In schimb, oaspeții și-au în
tărit sistemul defensiv, iar sarcina 
creării situațiilor critice la poarta 
adversă au avut-o doar Fazekas 
și Mureșan. Aceștia, la rîndul lor, 
au irosit posibilitatea de a des
chide scorul in min. 34, la exe
cutarea unei lovituri de colt tind 
Fazekas a șutat puternic, Bathori 
1 apărînd „in extremis".

în partea a doua, fizionomia jo
cului a rămas aceeași : dominare 
insistentă a gazdelor întreruptă de 
contraatacuri periculoase ale mu
reșenilor, dar, nefinalizate dc Fa
zekaș și Mureșan. In min. 81, Ia 
o acțiune ofensivă a Olimpiei, pur
tată pe partea dreaptă, Lucaci a 
centrat în careu și IANCU, mai 
insistent deeît adversarii săi a pre
luat balonul, a șutat see. și a 
înscris. Egalitatea pe tabela de 
marcaj s-a produs în penultimul 
minut al partidei, după executarea 
unui corner, cînd fundașul ISPIR. 
venit și el Ia această fază, a tri
mis balonul, cu eapul, in plasă.

Pompiliu VINTILÂ

Stadion Olimpia ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; 
aproximativ 12 000. Au
IANCU (min. 81). ISPIR (min. 89). 
Raport de cornere: 12-3. Rapor
tul șuturilor la poarta : 16-8 (pe 
spațiul porții: 5-3). Raportul fa
ulturilor comise : 12—11.

OLIMPIA : Bathori I 7 - Be- 
retki 7, Bigan 8, Agiu 7, Filip 8 
— Naom 8, Kaiser 8, Hoțeganu 6 
(min. 70 Gherine 6) - Lucaci 6, 
lancu 7, Both I 7.

A.S.A.: Nagel 7 — Gligore 6, 
Kișs 7, Ispir 8, Onuțan 6 - Naghi 
6, (min. 61 Both II 6), Boloni 7, 
Varodi 5 (min. 46 Pîslaru 6) — 
Fazekaș 7, Mureșan 6, Hajnal 7.

Arbitrajul : FOARTE DUN ; la 
centru : C. Manușaride ; la linie: 
D. lordache (ambii clin Bucu
rești) și C. Pirvu (Brăila).

Cartonașe galbene : NAGEL și 
GLIGORE.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-speranțe: 2-1 (0-0).

spectatori 
marcat:

CU EMOȚII
minerii formației brașovene 
Divizia A. A fost, în schimb, 
meci de mare luptă, în care am
bele echipe au făcut multă risipă 
de energie, duelul lor fiind ade
seori aspru, dar în general co
rect și sportiv. In final, au în
vins gazdele, ceva mai active în 
atac și mai dornice de a obține 
victoria într-o conjunctură favo
rabilă creată de absența din for
mația argeșeană a lui Dobrin și 
Radu II.

în prima parte a întîlnirii am 
a

Steagului roșu și la o suită de 
„ratări Ghergheli". Intr-adevăr, 
în nu mai puțin de 6 situații 
foarte clare de gol, în min. 8, 13, 
19, 22, 26 și 32 (ultima oară, luft 
de la 5 m, singur cu portarul) 
atacantul brașovean s-a jucat cu 
ocaziile, irosindu-le cu o ușurin
ță puerilă. F. C. Argeș s-a apărat 
exact și a contraatacat uneori

asistat la o dominare netă

periculos, una aiuue acțiunile de 
acest fel ale oaspeților fiind la 
un pas de finalizare, în min. 30. 
cînd Adamache a intervenit 
prompt și cu curaj în picioarele 
lui Troi.

Repriza secundă debutează cu 
o nouă mare ratare a lui Gher
gheli (min. 51). Se părea că is
toria primei reprize se va re
peta, dar, în min. 55, o acțiune 
de atac simplă a gazdelor ii o- 
l'eră lui PAPUC ocazia să șuteze 
nestingherit, din apropiere, spre 
poarta lui Ariciu și să înscrie. 
De aici înainte începe lupta pen
tru consolidarea, victoriei sau 
pentru egalare. Reușita va fi, 
pînă la urmă, de partea brașove
nilor. Cu multe momente de in
certitudine, însă, și mai ales cu 
foarte multe emoții.

Mihoi IONESCU

SPRE FINALUL MECIULUI...
CHIMIA ___ 20
F.C.M- REȘIȚA 0(0)

cu participarea extremelor și mij
locașilor.
fără 
fără 
tuși 
gea

RM. ViLCEA, 11 (prin telefon)
Ferma hotărîre a jucătorilor 

vileeni de a obține cele două 
puncte extrem de prețioase pentru 
ei se lovește, din startul partidei, 
dc riposta maturei echipe reșițene 
care, bine grupată 
nu ezită — de cite 
jul — să lanseze 
toarte rapide, pe

în defensivă, 
ori arc prile- 
contraatacuri 

fronturi largi,

; teren bun ;Stadion ,,1 Moi' 
timp frumos ; spectatori aproxi
mativ 10 000. Au marcat : GOJ
GARU (min. 78) ;i C. NICOLAE 
(min. 88). Raport de cornere : 
14—1. Raportul șuturilor la poartă: 
28—12 (pe spațiul 
Raportul faulturilor

CHIMIA : Stana 
7, Plntilie 7, Borz 
Șutru 7, Donose 8, 
58 Bucurescu 6) - 
Gojgaru 7, lordache 7 (min. 76 
Stoica).

F.C.M. REȘIȚA : Ilieș 8 (min. 
24 Constantin 8) — Pigulea 7,
Ologeanu 7, Hergane 6, Filipescu
6 — Pușcaș 6, Beldeonu 7, Bora
7 — Atodiresei 6, Nestorovici 6. 
Florea 7.

Arbitrajul : FOARTE BUN ; 
centru : C. Petrea ; la linie : 
Dinulescu (ambii din București) 
și M. Moraru (Ploiești).

Cartonașe galbene : C1NCA, 
BORZ.

Troleul Petschovschi : 9.
La tineret-speranțe: 2—1 (1—1).

porții :13—2). 
comise: 20—22. 
7 — Lepădate 
7, Cincă 7 - 
Totaru 6 (min.
C. Nicolae 8,

la 
C.

Se joacă aprig, tăios,
menajamente. Fazele, deși

prea mare limpezime, au tu
rnarea calitate că poartă min- 
pină în cele două suprafețe 

de pedeapsă, producînd acolo ve
ritabile suspense-uri.

Chimia atacă mai mult, domină 
și, in prima repriză iși creează pa
tru mari ocazii de gol, pe cai e 
însă le ratează, in. ordine. Pini: • 
lie (min. 4), Gojgaru (min. 9 și 
22) și Tâtaru (min. 32). Subliniem 
faptul că ocaziile ratate de C 
garu sint rarisime din poziție 
singur cu portarul 1

După pauză, F.C.M. Reșița 
lizează o suită periculoasă 
contraatacuri, Nestorovici 
53) șutind de la 7—8 metri.

rea- 
de 

(min.
,____ ___ — pe

lingă poartă. In ultima parte a 
meciului, Chimia mărește frecven
ța atacurilor și obține decizia — 
atunci cînd foarte puțini mai cre
deau că portarul Constantin, în
locuitorul lui Ilieș, accidentat 
grav, va fi învins. In min. 78, Do
nase execută peste zid o lovitură 
liberă de la 18 m, portarul nu 
poate reține balonul, il respinge 
în față, pînă la GOJGARU. care șu
tează imparabil în gol. Zece mi
nute mai tîrziu, la o nouă lovi
tură liberă din marginea careu
lui (lateral stingă), CORNEL NICO
LAE intervine inspirat și deviază 
balonul în gol, din apropierea 
porții : 2—0. O victorie pe deplin 
meritată de formația vilceanâ, un 
argument concludent fiind marele 
număr dc șuturi expediate .-pre 
poarta oaspeților

Laurenv - JMITRESCU



BOXERII ROMÂNI
S-AU ÎNAPOIAT DE LA KATOWICE

Marți scara s-au înapoiat în 
țară boxerii români participanți la 
cea de-a XXI-a ediție a campio
natelor europene. La aeroportul 
internațional Otopeni ei au fost 
intîmpinați de către activiști ai 
C.N.E.F.S., conducători ai unor 
cluburi bucurcștene, sportivi și nu
meroși iubitori ai sportului cu mă
nuși, care i-au primit cu căldură, 
felicitîndu-i pentru frumoasele 
performanțe obținute in confrun - 
tarea cu cei mai buni pugiliști ai 
continentului nostru.

Ieri la amiară, boxerii medo- 
liați la Campionatele europene au 
lost primiți do conducerea 
C.N.E.F.S. in numele Biroului E- 
xecutiv, tov. general locotenent 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a felicitat pe sportivi, 
in frunte cu campionul european 
Simion Cuțov, ți pe antrenorii a- 
cestora, urîndu-le succes în pre
gătirea pentru Jocurile Olimpice 
din 1976.

La primire a porticipot tov. 
Gheorghe Guriev, președintele 
F. R. Box,

lai citcva minute după ateriza
rea avionului, in rindul celor ce 
se îndreptau spre sala de aștep
tare am recunoscut figura veselă 
a celui caro a făcut să cînte. pen
tru el, in cor, 9000 de spectatori

VINERI Șl SIMBATA, LA CONSTANTA

IMPORTANTA CONFRUNTARE INTERNAȚIONALA
polonezi : campionul european Si
mion Cuțov. Discuția. firește, 
s-a referit la evenimentul spor
tiv de la Katowice. Iată ce 
ne-a declarat tinărul boxer : „M-a 
mihnit faptul că lui Gruescu 
arbitrii i-au refuzat titlul de cam
pion european pe care-1 merita. 
Erani decis să fac totul pentru 
scoaterea adversarului din luptă. 
Eram atit de hotărit să obțin o 
victorie categorică incit cred că 
atunci aș fi fost în stare să în
ving și un semimijlociu ! Așa se 
și explică faptul că uneori ani 
neglijat apărarea și am primit 

evitabile de Ia 
că sini mult mai 
am fost convins 
va ceda. Așa s-a

citeva lovituri 
Lvov. Ani simțit 
tare decît el și 
că pînă la urmă 
și întîmplat..."

Următorul nostru interlocutor a 
fost Constantin Gruescu. Mai abă
tut și mai retras decit îi dădea 
dreptul evoluția sa excelentă din 
ringul „europenelor", medaliatul 
cu argint ne-a spus : „Puteam să 
cîștig și mai clar, dar n-am vrut 
să risc. Nu vroiam să-i dau Iui 
Zasipko prilejul să mă lovească, 
tocmai pentru a nu pune iu cum
pănă decizia. Am punctat exact 
atît cit trebuia pentru a fi decla
rat învingător. Dar juriul n-a vrut 
să țină seama de superioritatea 
mea. tini pare nesous de rău.

Mihai TRANCA

gSgB&vV-. : a'-'' <
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Ce/ șase pugiliștl români med alia tl la C.E., împreună cu tehnicienii care 
au contribuit la succesele lor, la citeva minute de la sosirea pe aero

portul Ofopeni. Foto : Vasile BAGEAC

COMPETIȚIA DE
(Urmare din pag. 1)

Ungaria, Spania, Turcia, Italia 
(sînt prezenți șase sportivi repre- 
zentind clubul Diana din orașul 
Milazzo-Sicilia) și România. Prin
tre participanți figurează și două

Campionatul de concurs

complet la călărie

SIBIENII
PE PRIMELE LOCURI 

ÎN PRIMA ETAPĂ
La baza hipică din municipiul 

Cluj-Napoca s-a desfășurat prima 
clapă a campionatului republican 
de concurs complet la care au 
participat sportivi de la Steaua, 
C.S.M. Sibiu, Venus Mangalia, O- 
limpia-Constructorul, C.S.M. Cra
iova și A.S.A. Cluj-Napoca.

Proba de dresaj a fost dominată 
de M. Silvestru (Steaua) cu Dac. 
urmat de D. Roșea (C.SJVt, Sibiu 

. I) cu 7 _ ‘ .
(C.S.M. Sibiu I) cu Saray. Ei s-au 
remarcat, terminind fără penali
zare, și în ziua a doua, la fond, 
în cca mai dificilă probă, alături 
de L. Kevendi (A.S.A. Cluj-Napo- 
ca) cu Ghimp, M. Aluncanu (Olim- 
pia-Constructorul) cu Eros, G. Lu- 
pancu (C.S.M. Craiova) cu Hadic 
și I. Secheii (A.S.A. Cluj-Napoca) 
cu Ghiaur. Dintre cei 19 concu- 
îenți prezenți la startul probei de 
obstacole, 14 au terminat fără gre
șeală.

în urma cumulării punctajului 
realizat în cele trei probe, clasa
mentul arc următoarea configura
ție : INDIVIDUAL: 1. D. Roșea 

-cu Cerbu — 31 p„ 2. M. Silvestru 
cu Dac — 35,34 p„ 3. G. Schneider 

, cu Saray — 36,67 p. : ECHIPE : 
IL C.S.M. Sibiu — 67,67 p„ 2.

A.S.A. Cluj-Napoca — 103.87 p, 3. 
Venus Mangalia — 134,67 p.

în afară de concurs s-au mai 
disputat citeva probe de obstacole, 
care au fost cîștigate de I. Popa 
(Steaua) cu Fudul, G. Schneider 
cu Duglas și N. Mladin (C.S.M. 
Sibiu) cu Bondoc.

Ccrbu și G. Schneider

DE GIMNASTICA FEMININA
Nadia Comăneci selecționată pentru meciul cu Canada

Sala sporturilor din Constanta 
găzduiește, vineri și sîmbătă, un 
important concurs internațional fe
minin de gimnastică : triunghiula
rul România — Ungaria — R.S.F.S. 
Rusă. Valoarea ridicată a gimnas
ticii feminine din cele trei țâri 
angajate in întrecere constituie cea 
mai bună garanție a unui specta
col de remarcabilă factură tehnică, 
chiar dacă nu vor fi incluse în 
echipe cele mai bune dintre gim
nastele pe care federațiile respec
tive le au Ia dispoziție. In prima 
zi (de la ora 17,30) va avea loc 
concursul pe echipe, iar simbătă 
(tot de la 17,30) este programată 
întrecerea pe aparate. Ia care vor 
lua parte cele mai ■ bune două 
sportive din fiecare echipă. Potri
vit protocolului întocmit de orga
nizatori, gimnastele vor evolua nu
mai cu exerciții liber alese.

Echipa română va fi alcătuită 
vineri dimineață din următorul 
lot : Anca Grigoraș, Aurelia Do- 
bre, Gabriela Trușcă, Cristina Itu,

Marilena Neacșu. Mariana Con
stantin, Eva I’aniti. Selecționata 
R. P. Ungare, clasată pe locul III 
la C. M. de la Varna, a sosit ieri- 
seară în Capitală, continuîndu-și 
drumul, cu avionul, spre Constan
ta, iar reprezentativa R.S.F.S. 
Ruse arc anunțată sosirea pentru 
azi-dimineață.

Programul internațional al gim
nasticii noastre feminine prevede, 
la începutul săptămînii viitoare 
(17—18 iunie), un alt meci inter- 
țări : România — Canada. Întîlni- 
rea va avea loc în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej. De menționat că 
federația noastră va alinia o cu 
totul altă formulă de echipă de- 
cit cea de la Constanta : Nadia 
Comăneci, Teodora Ungurcanu, 
Gcorgeta Gabor, Iuliana Marcu, 
Luminița Milea, Gabriela Sabadiș. 
Nicoleta loan. Se va concura ati* 
cu exerciții impuse cit .și cu liber 
alese. ANCA c, RIGOR AȘ

ÎNTRECERILE POLOIȘTILOR
în cadrul turneului internatio

nal de polo de la Minsk, selecțio
nata secundă a U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 5—4 (1—2, 2—1, 
1—1) echipa României. Intr-un 

reprezentativa Bulgariei a în- 
___ cu 7—5 (2—0. 3—1, 2—1. 0—3) 
formația R.S.S. Bieloruse, iar echipa 
României a învins cu scorul de 9—4 
(2—2. 3—1, 2—1, 2—0) selecționata
R.S.S. Bieloruse.

C. E MASCULIN DE BASCHET
IN GRUPA 7-12, ROMÂNIA-TURCIA 77-86

1—0, 
alt

joc, 
vins

(prin telefon).
reprezentativei Româ- 
se califica

BELGRAD. 11
Tentativa
niei de a se califica in turneul 
pentru locurile 1—6 ale ediției a 
19-a a campionatului european 
masculin de baschet a eșuat. Fiind

BOGATĂ ACTIVITATE COMPTTITIONAIĂ IA 1IÎPTT
Pe măsură ce se apropie data 

disputării campionatelor mondiale 
de lupte la juniori și seniori creș
te și numărul competițiilor inter
naționale ce se organizează în a- 
ccste zile. Recent, la Focșani, a 
avut loc un turneu internațional 
de greco-romane rezervat juniori
lor (20 de ani), la care au parti
cipat sportivi din Bulgaria, Polo
nia, Ungaria și, firește. România. 
La acest concurs individual eli
minatoriu, tinerii luptători români 
au cucerit primul loc la patru ca
tegorii : Dinu Obrocea (62 kg). 
Marin Sobariu (74 kg). Z.aharia

„MARELE PREMIU CARPAȚI*
trăgătoare: Rionda Pitar și Cai- 
men Cubas din Spania.

Manșa inaugurală (100 t) s-a 
desfășurat sub semnul superiorită
ții taleriștilor spanioli care numă
ră țintași de mare valoare, cei mai 
cunoscuți fiind actualul campion al 
Europei, Esteban Azkue, sau foști 
deținători ai titlului continental, 
EHadio Valduvi și Ricardo Sancho.

După trei serii (75 t), pe primele 
patru locuri se aflau la egalitate 
(cite 73 de talere lovite) spaniolii 
Valduvi, Sabates. Azkue și sovie
ticul Semenov, în timp ce dintre 
români, cei ma buni se arătaseră 
Ștefan Popovici, unul dintre vete
ranii tirului nostru, împreună cu 
tinărul Da?i Ispasiu, ambii cu cite 
71 t. Apoi, o aversă puternică de 
ploaie a întrerupt concursul pen
tru citeva 
fost însă i 
lei de a 
(25 t) a 
samentul 
astfel. 1.

TIR

întrecerea a 
disputarea ce- 
ultima) scrie 

încheiere cla

t minute, 
reluată cu 
patra (și 
zilei. La 

seniorilor s-a înfățișat
Valduvi 98 t. 2. Azkue

PE SCURT • PE
ATLETISM a La Provo (S.U.A). 

suedezul Hans Hoglund a aruncat 
21,33 m la greutate (record național), 
cel mai bun rezultat european al 
anului. Alte rezultate: 440 y — 
B. Brown 45,34 ; prăjină — Beli 
5.51 m; trlplusalt — Livers 16.81 m 
(vînt favorabil), a La Helsinki, în 
triunghiularul R.F.G. — Polonia — 
Finlanda, la masculin: 3 000 m obst. 
— Kantanen (Finlanda) 8:17.87, Ma
linowski (Polonia) 8:18,58 : ciocan — 
Riehm (R.F.G.) 76.46 m; la feminin: 
400 m — Wilden (R.F.G.) 51.78 :
800 m — Katolik (Polonia) 2:02.42 : 
1 500 m — Wellmann (R.F.G.) 4:11,94. 
• Campionatul de pentatlon al 
U.R.S.S. a fost cîștigat de Nadejda 
Tcacenko cu 4 695 p.

BASCHET a Turneul internațional 
masculin de tineret, disputat la Rio 
de Janeiro, a revenit eclilpel Bra
ziliei, urmată de Uruguay (coșaveraj 
inferior) — ambele cu 6 p. Argen
tina, Chile, Venezuela — 4 p, Peru, 
Paraguay și Bolivia — 3 p.

CĂLĂRIE a Proba principală din 
cadrul CH1O de la Hamburg a tost 
cîștlgatft de călăreata engleză Caro
line Bradley, înaintea vest-aermani- 
lor S. Scenksen șl K. H. Gfebmans.

CICLISM a După 5 etape, in Turul 
Austriei, conduce rutierul sovietic 
Llhaciov, care a înregistrat două 
victorii consecutive de etapă. El 
este urmat de cehoslovacul Prchal

învinsă (luni seară) la un scor ca- 
selecționata 

trebuie 
pentru 

O

de 
română 
turneul 
care intră cu 
în preliminarii.
Greciei. De a- 
baschetbaliștilor 

se clasa pe pri- 
turneu (deci ne

tegoric (80—62) 
Bulgariei, echipa 
să participe la 
locurile 7—12. in 
victorie obținută, 
în fața formației 
cum înainte, telul 
români este de a 
mul loc în acest 
locul 7 în clasamentul general),
ceea ce le-ar aduce rămînerea in 
grupa A a viitorului campionat
european (15—24 septembrie 1977, 
in Belgia, la Liege și Ostende). 
Altminteri, ei vor trebui să supor
te asprimea întrecerilor grupei 45 
care vor avea loc intre 4 și 15 
mai 1977. în Finlanda și Suedia 
(două serii a cite 6 echipe : pri
mele 3 se vor califica in turneul 
final care se va disputa in Finlan
da. iar de aici primele 4 vor pro
mova în grupa A). Precizăm că 
de la actualul campionat european, 
doar primele 7 echipe rămîn în 
grupa A. Acestora li se vor adăuga 
cele 4 calificate în Finlanda și se
lecționata Belgiei, ca tară gazdă.

In prima zi a turneului pentru 
locurile 7—12, echipa României a 
intilnit pe cea a Turciei. Meciul a 
avut o desfășurare echilibrată ma
joritatea timpului. In prima repriză, 
baschetbaliștii români au făcut fată 
apărării în zonă, dar in cea de a 
doua nu au izbutit să treacă de 
„om la om“-ul destul de agresiv 
al formației Turciei. Ca atare, bas
chetbaliștii turci s-au desprins în 
final și au cîștigat cu 86—77 (45—46). 
Punctele formației României au fost 
înscrise de: Oczelak 24. Nîculescu (2, 
Cernat II. Tarăil 10. Plrșu 9. Oia- 
conescu 10. Georgescu 1. Au mal 
jucat Popa. Novac (ambii ușor bol
navi) și Zdrenghea. Cele mal mul
te puncte pentru Turcia. Tosun 17, 
Kuce 14. Aydan 13. Gemen 11.

Tot în grupa 7—12, Israel — Olan
da 81—80.

In turneul pentru locurile 1—6. e- 
chipa Bulgariei a învins cu scorul de 
86—70 (42—35) selecționata Ceho
slovaciei.

Felea (82 kg) și Petre Dicu (190 
kg). N. Ilnrniceanu (52 kg). S. Bo
tez (57 kg), L. Tipa (68 kg). V. 
Andrei (90 kg) și C. Ignat (+100 
kg) s-au clasat pe locul 2. Con
cursul a constituit un bun prilej 
de verificare înaintea campionate
lor mondiale ce vor avea 
Haskovo 
august.

Cițiva 
luptători 
noastre au participat, zilele trecu
te, la un turneu internațional or
ganizat de federația din R.F.G., in 
localitatea Aschaffenburg. La în
treceri au fost prezenți sportivi 
din Austria. Bulgaria. Danemarca, 
Elveția, Franța. Iugoslavia, R.D.G., 
Suedia și R.F. Germania. La a- 
ceastă competiție. Constantin Ale
xandru (48 kg) și Gheorghe Ciubo
tarii (74 kg) au ocupat primul loc. 
Nicu Gingă (52 kg), Ion F.nache 
(82 kg) s-au clasat pe locul 
Ion Dulică (57 kg), locul 3.

Marti seara, au plecat 
Freiburg (R.F.G.) luptătorii 
Brîndușan, Gigei Anghel, 
Pîrcălabti. Vasile Iorga. Vasile Ți- 
gănaș. ' " ’ - - -
Șimon, pentru a participa la un 
turneu 
alături 
Elveția, 
cia și R.F. Germania.

(Bulgaria), între

dintre cei mai 
de greco-romane

loc la
8 și 15

valoroși 
ai țârii

4. Sancho 
Parhimo- 
7. Har tos 
Semenov

t,
6. 
t,
8.

98 t, 3. I). Ispasiu 96 
96 t, 5. Sabates 95 t. 
viei (U.R.S.S.) 94
(Cehoslovacia) 94 t, 
94 t, 9. Popovici 93 t.... 11. A. Ma
rinescu 91 t... 15. M. Ispasiu 90 t. 
Juniori : 1. Sokolov (U.R.S.S.) 89 t, 
2. Putz (Ungaria) 87 t, 3. Dumi- 
tran 85 t.

De remarcat că liderul de pînă 
acum, Valduvi și-a făcut un debut 
mai slab (23 t în seria întîi) pen
tru ca apoi să nu mai greșească 
nici un disc de lut. Din rindul 
reprezentanților noștri o mențiune 
pentru Dan Ispasiu, realizatorul a 
două ' serii complete, ultimele 
(25+25).

Azi. la poligonul Tunari, se aș
teaptă, de asemenea, o întrecere 
pe cit de spectaculoasă pe atît de 
valoroasă. Ora de începere a celei 
de a doua manșe (100 t) : 9. Iar 
în jurul orei 15 este programată 
festivitatea de premiere și închide
re a celei de a VIII-a ediții a 
„Marelui premiu Carpați".

2, iar

sp re 
Petre 
Marin

Stelian Morcov și Ladislau

internațional de „libere-, 
de sportivi din Bulgaria. 
Franța, R.D.G., Ifan. Tur-

TURNEUL DE LA ROLAND GARROS
PARIS, 11. — In optimile de fi

nală ale campionatelor internaționa
le de tenis ale Franței, s-au înre
gistrat rezultatele: Borg—Smith 6— 

" ' Solomon—Gottfried 5—7.
7—6.

fi—4:
7—5, 0—6.

6—2, 1

6—3, 6—0:
1—6, 7—6,
6—3, 6—4,
6—2. “ ~ 
—Parun

. 6—4: Panatta—Fillol 
Andreus—Van DiVcn 
2—ti 6—3; Alexander 

2—ti. 3—6. 6—2, 8—6;

SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Viias—Kodes 6—1. 6—4, 6—2:
rez—Jauffret 6—2. 6—1, 6—4: 
—Zugarelll 6—4. 7—5. 6—4. In 
tarile" probei de dublu, cuplul Gott
fried—Ramirez a dispus de Năstase 
—Melrevcli cu 6—3, 6—2. La dublu 
mixt: Virginia Ruzlci, P. Cornejo 
—Ingrid Bentzer, P. Beust 6—3. 6—3.

în primul meci al sferturilor de 
finală la simplu bărbați Dibbs l-a 
eliminat pe Ramirez: 4—6. 7—6. 6—1, 
5—7, 6—4 1. iar argentinianul Guiller
mo Vilas l-a eliminat cu 6—2. 6—2, 
7—6. pe Onny Parun (Noua Zee- 
landă).

Râm i - 
Dibbs 
„sfer-

la 28 sec șl olandezul Van Helvoirt 
la 41 sec. « Cursa „Dauphine Libe- 
re« s-a încheiat la Avignon cu vic
toria rutierului francez B. Thcvent, 
urmat la 4:57 de italianul Fr. Mo
ser și olandezul J. Zootemelk. Abia 
al 10-lea. la 10:56, a sosit asul bel
gian Eddy Merckx. • In clasamen
tul Trofeului Super-prestige Per
nod1' 
cu 280 p, urmat de 
— 136 p, Fr. Moser 
100 p.

Trofeulul . _ . . _
continuă să conducă Merckx

R. de Vlaeminck 
și b. Thevenet —

FOTBAL • La
(60 000 spectatori),

Rio de Janeiro 
Fluminense a 

dispus de Bayern Miinchen cu 1—0 
(1—0) prin autogolul lui Gerd Miil- 
ler ! • Dynamo Berlin — Csepel
Budapesta o—1 (0—1) • Echipa Is
raelului a obținut 4 victorii în S.U.A. 
și alte 4 partide le-a încheiat la ega
litate. în ultimul meci, Israel a dis
pus de Sel. Olimpică a S.U.A. cu 
5—0 •Brazilianul Fele (34 de ani) 
a acceptat să joace pentru o peri
oadă de timp în S.U.A., în echipa 
Cosmos. Debutul îl va face la 15 
iunie. în meciul cu Randalls Island, 
care va 
S.U.A., 
xic. • 
după 10 
cu 14 d .... . ...
de Sahtior Donețk — 11 n. « Aseară, 
la Sofia, în C.E. (gr. a VIII-a) : Bul
garia — Malta 5—0 (3—0).

fi transmis de televiziune în 
Brazilia, Venezuela și Me- 
In campionatul U.R.S.S.. 
clape conduce Dinamo Kiev 
(un Joc mai puțin), urmată

NATAȚIE a Rezultate din cadrul 
campionatelor R.D.G., la Plesterltz: 
.100 m spate — R. Matthes 57.80; 
200 ni mixt — Wanja 2:12,15 ; 200 m 
delfin — Pyttel 2:02,39: 800 m (f) 
— Kornelia Ender 8:56,59 ; 200 m 
bras (f) — Hannelore Anke 2:33,02. 
• In ultima zl a campionatelor 
U.R.S.S., Marina Maliutina a cîști- 
gat 200 m mixt în 2:26.0 iar Lud
mila Krutakova a înotat 800 m 
9:14,24.

RUGBY a Echipa Franței și-a 
ceput turneul în Africa de Sud 
clnd cu selecționata regiunii " 
Rugbyștii francezi au obținut victo
ria cu 34—18 (12—3). Turneul -----
cezilor va cuprinde șl 
meclurl-test de la Bloemfontein (21 
iunie) și Pretoria (23 iunie).

ȘAH • După 12 runde. în turneul 
feminin de ia Piotrkow conduce Li
dia Mulenko (U.R.S.S.) cu 10 p. 
urmată de Margareia Perevoznic 
(România) — 9 p. Eva Karakas (Un
garia) — 7 (2). • în turneul de la 
Portoroz. dună 7 runde: Karpov șl 
Gligoricl — S*/,. Velimirovlcl și Fur
man — 4‘ș. (11. Llubojevict. Hort
si Mariotti — 4*/?. a La Kecskemet, 
după 10 runde : Holmov — 7, Hon- 
fl — 6'/,.

YACHTING a Francezul S. Maury 
a ci.ștlgat C.E. clasa „Finn", desfă
șurat la Llafranch (Spania).

ȘAHIȘTII ROMANI 
LA TURNEELE ZONALE

în

în- 
ju- 

Natal.

cele
fran- 
douft

La secretariatul F.I.D.E., cu se
diul la Haga, a avut loc tragerea. 
la sorți pentru repartizarea jucăto
rilor în turneele zonale europene 
din cadrul campionatului mondial 
de șah. Iată unde vor evolua șa
hiștii români:

Florin Gheorghiu — la Vraca (Bul
garia), alături de marii maeștri Ma- 
tanovlci, Matulovici (ambii Iugpsla- 
via), Radulov (Bulgaria), Sax (Un
garia), Sigurjonsson (Islanda), Șam-, 
kovici (Israel), maeștrii internațio
nali Bednarski (l’Qlpnia). Hug (El- 

(Bulgaria), Dueball 
(R.F.G.), Ree (Olanda) ;

Victor Ciocâltea a fost repartizat 
în grupa de la Barcelona (Spania), 
împreună cu marii maeștri Uhlmann 
(K.D.G.), Smejkal (Cehoslovaci ax; 
Adorjan (Ungaria), Velimirovlcl (Iu
goslavia). Del Corral (Spania), ma^ 
eștrii internaționali Keene (Anglia),’ 
Sosonko (Olanda). Ermenkov (Bul
garia). Jakobsen (Danemarca) ;

Aurel Urzică va juca la Pola (Iu
goslavia). unde figurează pe labei 
marii maeștri Andersson (Sued iar, 
Csom (Ungaria), Pîdevski (Bulgaria)*. 
Knaak (R.D.G.), maeștrii Internațio
nali Bukici (Iugoslavia). Schmidt 
(Polonia). Bellon (Spania).

veția). Kirov
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