
leri după-amiază, pe aeroportul Otopeni

miile de bucureșteni venifi in intimpinare și-au 

exprimat marea satisfacție pentru rezultatele

fructuoase ale acestei noi ?»
de pace, prietenie fi
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Miercuri, returul partidei din preliminariile olimpice, cu echipa Danemarcei

PENTRU MECIUL DE LA
AU ÎNCEPUT PREGĂTIRILE

A

„Tricolorii" s-iri reunit

17.15, aeronava preziden-La ora 
țială a aterizat. I.a coborârea din 
avion, tovarășul Nicolac Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu sint 
fntimpinați de tovarășii Manea» 
Măneseu. Emil Bobu, Ștefan Voitei'. 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară. 
Lina Ciobanu, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Pană. Ion 
Pățan, Gheorghe Ităduiescu, Leon- 
le Răuiu, Iosif Ugiar, Ilie Vevdeț. 
Ștefan Andrei, Iosif Bane, Mihai 
Dalca. Mihai Gere. Nicolae Gio- 
san, Ion loniță, Vasile Patilineț, 
loan Ursu, împreună cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și organizații ob
ștești, personalități ale vieții cul
turale, generali și ofițeri superiori.

Se aflau, de asemenea, șefii mi
siunilor diplomatice acreditați in 
(ara noastră.

Mii de locuitori ai 
aflafi pe 
însuflețită. 
Nicolae 
Elena Ceaușescu. Ei 
ovaționează, seandind 
„Ceaușescu—P.C.R.", „(caușeseu și 
poporul". ..Stima noastră și min- 
dria. Partidul—f'caușeseu—Româ
nia".

Prin glasul lor. întreaga (ară. 
toți cel ce muncesc, au reafirmai 
sentimentele lor de dragoste și re
cunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru activita
tea neobosită ce o desfășoară pen
tru înflorirea patriei socialiste, 
creșterea prestigiului ei in lume. 
Ei au exprimat, totodată, acordul 
deplin, marea satisfacție lață de 
rezultatele strălucite ale vizitelor 
întreprinse, ale întâlnirilor și con
vorbirilor purtate, față de docu
mentele importante semnate cu 
acest prilej, care se înscriu ca o 
nouă și remarcabilă contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare multilaterală dintre 
România și țările vizitate, la cauza 
păcii și prieteniei între popoare.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu răspund 
cu multă căldură entuziastei ma
nifestări de dragoste a iniilor de 
bucureșteni, vin în mijlocul lor. 
string miinile multora dintre cei 
prezenți.

Repulilicii 
tovarășul Nicolac 

tovarășa 
întors, joi după- 

din vizitele

Președintele 
liste România.
Ceaușescu. 
Ceaușescu 
amiază in ____ .
oficiale de prietenie efectuate in 
Republica Federativă a Braziliei, 
la invitația președintelui Ernesto 
Geisel, și Statele Unite Mexicane, 
la invitația președintelui Luiș 
Echeverria Alvarez și a doamnei 
Maria Esther Zuno de Echeverria. 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au fă
cut, de asemenea, o scurtă vizită 
de prietenie la, Caracas, unde șe
ful statului român s-a întilnit și 
a avut o convorbire cu președin
tele Republicii Venezuela, Carlos 
Andres Perez, și la Washington, 
unde s-a. 
întrevederi
(clor Unite ale Americii,

"K. Ford, precum și cu alte per
sonalități ale vieții politice și e- 
eonomiee.

Joi dimineața, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au sosit ia 
Londra. în aceeași dimineață, to
varășul Nicolae Ceaușescu a avut, 
la Chequers, convorbiri cu primul 
ministru al Marii Britanii, Ha
rold Wilson.

De asemenea, cu prilejul escalei 
la Dakar, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri cu 
președintele Leopold Scnghor.

întregul nostru popor a urmărit, 
zi de zi, cu viu interes, mindrie 
patriotică și loială adeziune a- 
ceastă nouă și strălucită solie de 
pace și prietenie, de înțelegere și 
colaborare internațională.

La aeroportul Otopeni. unde a 
avut loc ceremonia sosirii, dom
nește <> atmosfera sărbătorească. 
Pe frontispiciul aerogării se află 
portretul tovarășului N icolae 
Ceaușescu. încadrat de drapelele 
partidului și stalului nostru. Mi
ile de cetățeni veniți aici flutură 
ategulețe, buchete de flori.

Pe numeroase pancarte se poa
te citi : „Mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. întregul popor 
vă intimpinâ cu dragoste și vă 
urează : Bine ați venit !", „Trăias
că Partidul Comunist Român in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Oaușcsco

Și 
s-au 
Capitală,

Elena

întilnit și a avut 
cu președintele Sta- 

Gerald

Capitalei 
aeroport fac o caldă, 
primire 

Ceaușescu și
tovarășului 

tovarășei 
aplaudă și 

îndelung

i
I
I
I
I
I
I

ieri dimineață pentru ultima partidă a sezonului 
de primăvară

Ultimul joc aî sezonului de pri
măvară 1975 va avea loc miercuri, 
la Copenhaga. Componenții lotu
lui reprezentativ s-au revăzut — 
pentru a cita oară în această sta
giune ? — ieri dimineață la se
diul F.R.F. Marea majoritate a se
lecționaților o compun vechii ti
tulari ai echipei. Notăm și doua 
reveniri în grupul „tricolorilor-*, 
doi centri atacanți. Mircea Sandu 
și Năslase. Dar. iată lista com
pletă a celor convocați :

portari : RADUCANU și IOR- 
GULESCU

fundași : CHERAN, G. SANDU. 
SATMAREANU II. SAMEȘ. AN- 
GHE1.INI. PURIMA

mijlocași : DUMITRU. DINU. 
BĂLĂCI, ROLON!

atacanți : CRIȘAN. M. SANDU, 
KUN. _ 
TASE.

LUCESCU, MARCU. NAS-

(oinpclifid iiitcrnafiondia 8c tir „HARELf PREîlll CARPAjr h încheiat

ELLADIO VALDUVI (Spania) A CIȘTIGAT
PROBA DE TALERE LANSATE DIN ȘANȚ

Ținlașul sovietic V. Sokolov pe primul loc la juniori

FOTBALIȘTILOR
7

COPENHAGA
Au venit, de asemenea, spre a 

fi consultați de medicul lotului, 
dr. Dumitru Tomescu, Dobrin și 
lordănescu. Ambii sint încă acci
dentați. Pitcștcanului i-a și fapt 
aplicat, de ieri, ghipsul la picio
rul unde a suferit o recidivă a 
accidentării din partida cu Sco
ția, iar lordănescu nu e restabilit 
dc pe urma întinderii musculare 
de care suferă de mai multă vre
me și care l-a făcut — de altfel — 
indisponibil și pentru întîlnirile cu 
Danemarca și, apoi, pentru cele de 
campionat. în fine, lui Dudu Geor
gescu i-a fost reaplicat ghipsul, 
deoarece, după ce l-a fost scos 
primul „ambalaj" ghipsat, s-a con
statat că nu este vindecat. In a- 
ceste condiții, reintrarea golgele- 
rului campionatului nostru și, a- 
proape cert, al Europei (ne e greu 
să admitem că Heynckes, centrul 
atacant al Borussiei Monchenglad- 
bacli, singurul rămas în cursă in 
întrecere* „Ghetei de aur", va 
maica șase goluri în meciul de

Eftimie IONESCU

(Continuare in pa<j. ?-3>

„runda" nr. 32 in Divizia A la fotbal

0 ETAPĂ, ÎN GENERAL, REUȘITĂ
După

Ciștigătorul „Marelui premiu 
Carpați" la proba de trap (talere 
aruncate din șanț) este redutabilul 
țintaș spaniol Elladio Valduvi, care 
a înscris numărul maxim de 
discuri doborîte (150 t) în șase 
din cele opt serii și a realizat în 
final 197 t. Este același rezultat 
(i-u două puncte mai puțin decîț 
recordurile mondial, olimpic și 
european, deținute de italianul 
Angelo Scalzone) cu care Valduvi 
a ieșit învingător, acum doi ani, 
la Torino, la campionatele Euro
pei.

în genera], întrecerea a 
zie publicului să asiste la .... ,
tacol deosebit de atractiv, la 
luptă pasionantă 
fruntașe ale competiției, cu excep
ția primei poziții, pe care Valduvi 
s-a aflat în permanență. Dintre 
ceilalți concurenți s-au evidențiat 
un alt compatriot al lui Valduvi, 
Ricardo Sancho, ca și sovieticul 
Igor Semenov. Actualul campion 
continental. Esteban Azuke, a 
evoluat mai puțin convingător.

Cu toate strădaniile, reprezen
tanții noștri n-au obținut rozul-

dat oca
ua spec-
, ’ t o 

pentru locurile

tate la
Tinărul
mul dintre români, pe locul

plafonul lor cel mai bun.
Dan Ispasiu s-a clasat pri- 

■ • a]

C. COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu ochii spre linia de sosire, 
poate și cu gindul Ia pauza care 
va face loc pregătirii meciului re
tur cu Danemarca, în preliminari
ile olimpice, majoritatea divizio
narelor A au făcut apel și, în 
cele din urmă, au găsit resursele 
psiho-fizice necesare accelerării 
tempo-ului in acest final de între
cere.

Au rezultat, astfel, Jbcuri viu 
disputate, antrenante, unele din
tre ele decise în ultimele minute, 
cum au fost, de exemplu, parti
dele U.T.A. — Politehnic* Iași. 
F. C. Constanța — Universitatea 
Craiova, „U" Cluj-Napoca — Di
namo, Steaua — C.F.R. și Olimpia 
Satu Mare — A.S.A. Tg. Mureș.

Cum titlul de campioană a a- 
cestci ediții a însemnat o enigmă 
mai de mult lămurită de Dinamo 
București, celelalte competitoare 
au luptat, miercuri, pentru o po
ziție cit mai bună în clasament, 
unele — mai puține, e drept — 
țintind participarea, la toamnă, în 
cupele europene, altele — mai 
multe la număr — urmărind doar 
să supraviețuiască in prima di
vizie a țării.

în plutonul restrâns al forma
țiilor veleitare, al acelora care se 
vor reprezentante ale fotbalului 
nostru in „Cupa U.E.F.A.“, A.S.

Armata Tg. Mureș, Universitatea 
Craiova, F.C.M. Reșița, s-a infil
trat, de curînd, cti sorți mari de 
izbîndă, echipa Steaua, angajată 
cu apreciabile șanse și pe planul 
disputei în prestigioasa „Cupă a 
României". Ca și A.S.A. Tg. Mu
reș și Universitatea Craiova, do 
altfel, viitoarele combatante. Ia 2!» 
iunie, ale semifinalei de la Plo
iești.

Cit privește grupul formațiilor 
re.trogradante — teoretic vorbind 
—, in momentul de față acesta cu
prinde nu mai puțin de 9 echipe 
(F. C. Constant*, 
ra. Jiul. UT. A., 
poca, Steagul roșu, _ 
poc». Politehnica Iași, Chimia 
Vilcea), ele mai avînd de 
cut prin frigurile emoțiilor 
puțin încă o etapă. Aici, în 
rea zonă a „lanternei roșii", com
plet resemnată a rămas doar F.C. 
Galați, învinsă, miercuri, fără 
drept de apel, pe propriul teren, 
de Sportul studențesc, echipă a 
cărei ambiție și pregătire meto
dică, desfășurată în timp, au a- 
dus-o din vecinătatea lui F. C. 
Galați, unde se afla în toamnă.

Gheorqhe NICOLAESCU

i, „Poli" Timișoa- 
, C.F.R. Cluj-N»- 

,U“ Cluj-Na- 
Rin. 
tra
cei 

ma-

(Continuare in pag. 2-3)

5 minute de gimnastică zilnică
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Excelentul trăgător Elladio Valduvi pe standurile de la Tunari
Foto ; S. BAKCSY

productivitate sporită și o mai bună sănătate
Concluzii deosebit de

recent la
adresat de tovarășul 
CEAUȘESCU partici- 
Conferința pe țară a

Mesajul 
NICOLAE 
panților la ...
mișcării sportive subliniază preg
nant necesitatea extinderii practi
cării exercițiilor fizice, care să 
contribuie la fortificarea organis
mului oamenilor muncii, la creș
terea resurselor lor fizice și la spo
rirea capacității de muncă.

Pe această linie se înscrie și ac
țiunea de generalizare a practică
rii gimnasticii la locul de muncă. 
In planul de măsuri elaborat de 
Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, adoptat în 
ședința din 14 aprilie a.c. se pre
cizează că „Organele sindicale, eu

pozitive după schimbul de experiență desfasurat
intreprinderea „Moldova"

locale pentrusprijinul organelor 
educație fizică și sport, al inspec
toratelor sanitare și al comitetelor 
oamenilor muncii, vor ajuta aso
ciațiile sportive pentru a extinde 
practicarea zilnică, timp de 5—6 
minute, a gimnasticii la locul de 
muncă in întreprinderi și institu
ții, in sectoarele de activitate unde 
condițiile și specificul muncii per
mit aceasta".

în contextul amintit, este indus 
și recentul schimb de experiență 
organizat la întreprinderea „Mol
dova" din Iași. Adjunctul președin
telui comisiei sport și turism de Ia 
Consiliul Central al U.G.S.R., 
prof. Efrem Cherteș, ne-a oferit 
cîteva detalii despre acțiunea ce

din lași
a avut loc la Iași : „O experiența 
de peste doi ani. existentă la în
treprinderea «Moldova-, ne-a per
mis să infelegem că. aici, practica
rea gimnasticii la locul de munci 
a devenit o necesitate pentru ma
rea majoritate a muncitoarelor. 
Preocupată îndeaproape de crește
rea indicelui stării de sănătate a 
muncitoarelor, doctorița Cizela 
Morgenștein a făcut un studiu, mai 
întîi 
nere 
timp

pe un grup restrihs de ti- 
eare practicau gimnastica, 

de aproape 5 minute zilnic.

Interviu realizat de 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)



După campionatele europene de la Katowice

PROFILUL BOXERULUI COMPLET
MARCHEAZĂ TENDINȚA MODERNĂ

După 152 de meciuri, în gale 
ailnice duble, urmărite adesea cu 
sufletul la gură, alteori cu plic
tisul pe care-1 provoacă inevitabil 
fie partidele anoste, fie numărul 
prea mare de imagini pugilistice 
Înmagazinat într-un timp relativ 
limitat — după asemenea expe
riențe vizuale sîntem firește ca
pabili să tragem primele conclu
zii.

Așadar, ce observații ne-a pri
lejuit cea de a 21-a ediție a cam
pionatelor europene de box ama
tor de la Katowice ? Prima im
presie, generală, confirmă valoa
rea ridicată a școlilor pugilistice 
din Uniunea Sovietică și Româ
nia, atestă efortul mare al boxu
lui polonez de a se distinge într-o 
competiție ținută în propria țară 
și subliniază progresele reale ale 
loncurenților din Bulgaria, Unga
ria, R.D. Germană și chiar Spania.

Sigur că cei 9 boxeri sovietici 
prezenți in finale ne obligă 
să luăm in considerație trăsăturile 
caracteristice ale acestui eveni
ment. Selecționerii sovietici au 
efectuat o experiență riscantă, al
cătuind o formație foarte tînără 
(medie de vîrstă 23 de ani), cu 
posesori de lovituri decisive și 
buni tehnicieni (cu excepția — 
surprinzătoare — a rudimentarilor

Avetisian și Bodnia). Tinerețea re
prezentanților sovietici nu trebuie 
înțeleasă în mod absolut, pentru 
că cei mai mulți dintre ei au sta
gii mari în ring (Aleksandr 
'ikacenko, de pildă, acum în 
vîrstă de 20 de ani, boxează de 
vreo 7 ani !). Pe temeiul celor 6 
campioni europeni, se poate spune 
că experiența sovietică a reușit 
(independent de faptul că Zasîpko, 
Limașov sau chiar Lemeșev au 
ajuns la titlurile continentale da
torită unor verdicte nu totdeauna 
obiective). Cel mai tehnic dintre 
ei a fost considerat tinărul de 19 
ani Viktor Ribakov, nu numai 
pentru că a eliminat spectaculos 
pe celebrul campion francez Aldo 
Cosentino (k.o. în repriza 1), ci

La capătul unei competiții care 
a fost ca o interminabilă paradă 
pugilistică continentală, avem po
sibilitatea să distingem tendințele 
zilelor noastre în boxul amator. 
Indubitabil, mergem spre profilul 
boxerului complet — și nu unila
teral — un sportiv stăpîn pe 
mijloacele tehnicii și tacticii in 
ring, cu rezistență indispensabilă 
pentru turnee îndelungi, precum 
și cu lovituri decisive care nu 
implică neapărat k.o.-ul, ci slu
jesc la ținerea adversarului 
sub permanentă tensiune. Exem
plul pe care — în acest sens — 
presa poloneză l-a citat cel mai 
frecvent a fost cel al lui Simion 
Cuțov, la care toate calitățile sînt 
accentuate de exemplara combati-

(Urmare din pag. I)

Concluziile au fost mai mult de- 
cit îmbucurătoare, astfel că argu
mentele, in totalitate științifice, 
prezentate in fata Comitetului oa
menilor muncii din întreprindere, 
uu condus la hotârirea extinderii 
practicării gimnasticii la toate sec
țiile și sectoarele. Directorul în
treprinderii, tovarășul Corneliu 
Paraschiv, s-a dovedit, de aseme
nea, a fi deosebit de receptiv, in- 
eepind el însuși să facă observații 
asupra efectelor practicării gim
nasticii. Concluziile au fost că a 
scăzut simțitor, pe de o parte, in
dicele de morbiditate, iar pe de 
altă parte, a crescut, cu citeva 
procente, productivitatea muncii. 
Dovezi, sc înțelege, care au permis 
ca, in unanimitate, conducerea în
treprinderii, comitetul sindicatului 
(președintă — tovarășa Elena Pa
vel) și comitetul oamenilor mun
cii ifă nu aibă nici un fel de re
zerve asupra utilității practicării 
gimnasticii la locul de muncă".

La rugămintea noastră, interlo
cutorul s-a referit la măsurile con
crete întreprinse în vederea gene
ralizării acțiunii : „însuși pre
ședintele Consiliului județean al 
sindicatelor, tovarășul Teodor Că
lușar, s-a ocupat de introducerea 
și extinderea practicării gimnasti
cii la locul de muncă, atit la 
-Moldova*, cit și in alte 14 uni
tăți economice din municipiul și 
din județul Iași. La rindul lor, ac
tiviștii Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport au spriji
nit acțiunea, acordind asistență 
tehnică de specialitate, prin profe
sori de educație fizică și pțin for
marea cadrelor necesare de in
structoare pentru toate secțiile în 
care s-a introdus gimnastica. Din 
inițiativa tovarășului Gh. Craus, 
șeful comisiei de specialitate de la 
Consiliul județean al sindicatelor, 
și a tovarășului Alfons Dulman, 
activist la secția culturală, s-a fă
cut și un foarte reușit film pe a- 
ceastă temă, intitulat „Muncă, ritm 
și sănătate". Pelicula fiind deose
bit de izbutită din punct de ■ ve
dere artistic,, dar și foarte convin
gătoare, s-a hotărit multiplicarea și 
difuzarea ei în toate județele".

Referindu-sc la schimbul de ex
periență desfășurat la Iași, tova
rășul Efrem Chcrteș ne-a spus : 
„La acțiunea de la Întreprinderea 
-Moldova* au fost prezenți acti
viști ai comisiilor noastre din 11 
județe ale țării. După ce au vi
zionat filmul, iar citeva minute 
mai tîrziu le-au revăzut pe -eroi
ne" practicind gimnastica chiar la 
locurile lor de muncă, s-a căzut de 
acord că sînt condiții, în toate ju
dețele țării, de sporire a ritmului 
introducerii gimnasticii la locul de 
muncă. Am și stabilit pe loc unele 
măsuri, astfel că așteptăm, acum, 
rezultatele. Resortul sport și tu
rism al Consiliului Central al 
H.G.SR. are acest obiectiv pe pri
mul plan al agendei sale de lucru 
și sperăm ca schimbul de expe
riență, foarte izbutit, la care am 
participat, să nu rămină fără e- 
jecte pozitive".

GLORIA BUCUREȘTI - 
CONSTRUCTORUL BUZĂU 

6—0 (3—0) la rugby
Meciul de rugby Gloria București 

— Constructorul Buzău, contînd pen
tru turneul final 13—16 al Diviziei A, 
s-a rejueat ieri și a dat cîștig de 
cauză formației bucureșlene cu 6—0

Temperament focos in atac. Simion 
Valeri Lvov

Cuțov (dreapta) l-a depășit net pe
Foto: HALIMA PINDOR-Katowice

și pentru că și-a învins adversarii 
cu frumoase trăsături de stil, în 
foarte dificile partide, cum uu 
fost cele cu Sonunur (Turcia) sau 
Andrejkovski (Bulgaria), din finala 
categoriei cocoș.

Polonezii au reușit să promo
veze doi campioni europeni, da
torită dîrzeniei cu care s-au pre
gătit și mai ales ambiției cu care 
au nădăjduit în renașterea pugi- 
lismului lor. Veșnic secundul Wie- 
slaw Rudkowski (29 de ani) repre
zintă victoria scrimei cu mănuși, 
a lucidității în ring, care se ob
ține doar la o anumită vîrstă, în 
timp ce Andrzej Biegalski (22 de 
ani), fără a străluci, a cules fruc
tele tinereții și Voinței neabătute 
de victorie.

vitate și de temperamentul său 
focos in atac.

Un ultim cuvînt pentru aproa
pe inevitabila problemă a arbi
trajelor, care au produs și de 
data asta, adesea, amărăciune în 
rîndurile concurenților nedreptă
țiți, a antrenorilor sau a foarte 
ibiectivului public din Katowice. 
Arbitrii-judecători din diverse 
țări sînt prea infiuențabili și din 
păcate încă nu s-a găsit formula 
care să asigure o perfectă impar
țialitate. Aceasta rămîne, oricum, 
una dintre principalele sarcini ale 
forurilor de conducere ale boxu
lui european (AEBA) si mondial 
(AIDA).

Victor BĂNCIULESCU

LA POITIERS, ROMÂNIA ȘI-A ÎNTĂRIT POZȚIA 
IN ATLETISMUL ȘCOLAR MONDIAL

A treia ediție a campionaieio: 
mondiale școlare desfășurată, la 
sfîrșitul săptămînli trecute, la Poi
tiers, a oferit tinerilor noștri a- 
tleți prilejul unei noi afirmări in
ternaționale. Ne face plăcere să 
reamintim bilanțul participării ro
mânești la marele miting școlar : 
trei țitluri de campioni ai lumii
— Gina Panait, Tudorel Vasile 
(ambii la lungime) și Adrian Ca- 
limentc (110 mg), două medalii 
de argint — Niculina Ilie (înălți
me) ,și Cornel Preda (greutate), 
două de bronz — Doru Oprea 
(înălțime) și Mihaela Stoica (100 
mg), un loc patru — Erzebet Am- 
bruș (800 m). Așa cum sublinia 
cotidianul „Centre Expres", care 
llpare la Poitiers, „România, cu 
una dintre cele mai mici delegații, 
a obținut una din cele mai fru
moase recolte de medalii : 8 atleți
— 7 medalii și un loc patru. Și 
tot ziarul francez titra unul din 
articolele rezervate întrecerilor : 
„Românii au dominat săriturile".

Ne face plăcere să reamintim 
și numele celor care au stat la 
baza frumoasei performanțe de la 
Poitiers, antrenorii Niculina Lă- 
zărescu (elevul său Adrian Cali- 
mente este singurul atlet care ciș- 
tigă pentru a doua oară titlul 
mondial !), Ion Moroiu (antreno
rul brăilean „scoate" al doilea 
campion mondial școlar, pe Gina 
Panait, după Doru Oprea. învin
gător în 1973 la Atena), Nicolae 
Păcuraru. Dan Vlădescu. Jeno Ba
logh, Alexei Tcchirdalian, Geta 
Mușat, Atila Kalit.

Succesele școlarilor români sînt 
cu atit mai prețioase, cu cit între 
adversarii întîlniți — peste 300, 
din 20 de țări — se numărau at
leți cu performanțe valoroase, in 
timp ce înaintea competiției nici 
unul dintre sportivii noștri nu era

considerat principal favorit ! (Caii- 
mente l-a întrecut pe polonezul 
Waselewski, creditat cu 14.3, Tu
dorel Vasile — a cărui săritură 
cîștigătoare (7.51 m), fără prag,
măsura, de la locul bătăii, peste 
7,80 m — pe favoritul publicului 
local. Bonnet).

In cele două participări la cam
pionatele mondiale școlare. Româ
nia și-a ciștigat o frumoasă po
ziție in atletismul școlar mondi
al. Competiția de la Poitiers, bine 
pregătită — lăudabilă inițiativa 
federației de a organiza pregătirea 
atleților in comun, .sub directa sa 
conducere — Întărește succesul 
de acum doi ani, de la Atena. Și 
pentru că am amintit de capitala 
Greciei, să nu uităm că. in au
gust, acolo se vor desfășura cam
pionatele europene de atletism ale 
juniorilor, unde vor concura ma
joritatea reprezentanților noștri la 
concursul de la Poitiers, alături de 
alte speranțe ale atletismului io- 
mănesc.

N. LIGOR—5,20 m 
la prăjina

In cadrul unui concurs desfă
șurat la Riga, Niehifor Ligor a 
ocupat locul trei in proba de să
ritură cu prăjina, cu rezultatul de 
5,20 m, cea mai bună performantă 
românească a anului, la 3 cm de 
recordul național care ii aparține, 
între învinșii lui Ligor se numără 
și valoroșii săritori sovietici Iuri 
Isakov și Ianis Lauris. Valentin 
Jurcă a sărit 7,44 m la lungime 
(locul V), iar Dan Betini s-a cla
sat al patrulea la 3 (MX) m obsta
cole, cu 8:47,6.

MARIA PUICĂ ÎNVINGĂTOARE LA BELGRAD
în concursul internațional de Ia 

Belgrad, Maria Puică a ciștigat 
proba de 1 500 m cu 4:21,7. Carol 
Raduli s-a clasat pe locul doi la

aruncarea suliței, cu 72,94 m, iar 
Nicolae Petcu a sosit pe locul 
patru in proba de HO mg cu 14,7.
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VIATA DINTR-0 TUMBA
De la cădereo in genunchi 
in plins a lui Gruescu — la 

pină la tum-
Șt 
auzul deciziei 
ba veselă ș: triumfătoare a lui 
Cuțov după ce l-a scos din 
luptă pe Lvov, am străbătut in 
citeva minute unul din cele 
mai grele drumuri ale vieții 
sportive, acela de la durere la 
bucurie. Cele două mișcări — 
prăbușirea și tumba — sînt 
strîns legate între ele. oricît ar 
fi boxul sport individual. Sport 
al omului față in față cu omul, 
boxul ne-a dat duminică o 
imagine rară, aceea a echipei, 
a oamenilor legați 
idee, prin același 
frați și solidari în
tru lacrimă și ho
hot de rîs fericit. 
Biruit in chip bi‘ 
nefăcător de emo
ție, rupînd 
multe tipare 
bale, 
deschis și 
nești că 
telespectatori, 
țelegeți-mă, 
depășit..." — 
menta vijelia 
țov și ca o 
necesară pentru o evita situa
ția in care ș-a găsit Gruescu, 
față în față 
om, ci și cu 
„tehnică" și 
„superioare", 
inaccesibile. 
Simion Cuțov 
rea sa — a fost și prevăzător 
cu sine, dacă ne este permisă 
această observație hazoasă. In 
fond, cine-l putea asigura pe 
Cuțov că, 
adversarul său n-ar fi fost dat 
învingător cu 5—0, 
mai fie nici 
in „scenariul 
cred că, fără Gruescu.
n-ar fi ridicat arena în picioare 
și n-ar fi auzit, lingă imnul na
țional, cîntecul acela superb : 
„Să ne trăiești 100 de ani"... 
Ferice de cei care au puterea 

■ de o contesta 
nedreptate nu 
ci prin fapte

prin aceeași 
sentiment,

cu 
ver- 

recunoscînd 
priete- 
,,dragi 

în- 
sint

Paul Ochiolbi co
și vitejia lui Cu- 
prudență absolut

//

întrupat forța nemai- 
a celuilalt, puterea

unuia, s a 
pomenită 
de a sfida liberul (sau mai pu
țin liberul) arbitru, inspirația 
frenetică a fiecărei mișcări 
nată parcă și de groaza 
la capătul celor 9 minute 
nu apară cu 5 judecători...
cit tumba aceea copilărească 
din final — pe care un tehni 
cian, vesel și el, de la reluări 
a mai dat-o o dată și „pe dos" 
într-un gag adorabil — mi s-c 
părut, în același „scenariu" 
ideal din capul meu, tot ce se 
putea găsi 
fratern, mai 
ne striga,

nu numai cu un 
alți trei, a căror 
„pumn" îi erou 
incontestabile și 

Fără îndoială că
— în deziănțui-

rămas in picioare,

ca să nu 
o discuție ? Dar, 

meu, eu moi 
Cuțov

Gruescu i-o dot

— în sport - 
incontestabila 
prin vorbe, 
drepte.

Eu cred că
multă putere lui Cuțov (și dacă 
Zilberman n-a moi putut da 
nimic, n-ar trebui să uităm 
meciul lui formidabil cu lan- 
kov. cvosi-finalo, ciștigată cu 
ultimele picături de energie...), 
iar Cuțov i-a dat puțină liniște 
lui Gruescu. Din tristețea

moi expresiv, 
vibrant pentru 

lui Gruescu, 
Popa, nouă ti 
ror : am învins !
Rareori, o tumbă, 
un gest pueril, o 
glumă au cuprins 
atita suflet și sem
nificație.

După cum, 
toreîndu-ne 
partea 
se : 
vom 

mare șoaptă, pentru a nu su 
pâra Giuleștiul, și cu toată mo
destia (căci avem simțul pro
porțiilor) că rareori am văzut 
un meci atit de bun intre două 
echipe românești ca acela de 
Divizia B dintre Progresul și 
Rapid și rareori in țara noastră 
am asistat la o asemenea 
sanctificare o pasei în 
unei echipe, ca aceea 
tuită de Mateianu și 
lui. Aș îndrăzni să spun 
pidul arăta cam jignit 
enervat la fiecare pasă care-l 
scotea din ghete 
In Divizia A — 
va juca, fiindcă 
de dimineață — 
cunoaște că nu 
îi vor opune un 
inteligent și curot. Că, la Cra
iova, 
rupt onest seria fără
— e altă poveste, 
le-om luat două 
Giulești, vroiați să 
somnul ? Ce a fost 
strat, s-a demonstrat joi. 
pentru cei care nu înțeleg de 
glumă în fotbal, încă una. sen
zațională ș: 
Islanda — I 
neuitat. Mai
— Finlanda 
nalty !

cealaltă 
știe ea 

i spune

și din pepeni, 
unde pe merit 
s-a trezit mai 
Rapidul va re- 

muite echipe 
astfel de joc

BELPHEGOR
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VASILE BOGDAN

LA PARIS AM SCAPAT
DE OBSESIA CELOR
8000 DE PUNCTE

Vasile Bt»g- 
dc al doilea 
acest an 
la numai 

cifră

Duminică, la Paris, 
dan a încheiat cel 
decatlon al său din 
un total de 7 971 p, 
de puncte de rotunda
8 000 și cu 129 p peste vechiul 
cord național care ii aparținea 
primăvara anului trecut.

— Cum a fost la Paris ?
— Frumos. Am scăpat de o 

sesie. De 2—3 ani eram pur și sim
plu torturat psihic de aceste 8 (KI0 
de plinele, aveam impresia că nu 
le voi atinge niciodată. Acum, 
chiar dacă nu am trecut de gra
niță, sînt convins că ea imi este 
la indemină.

— Intr-o discuție în iarnă .spu
neai că in sezonul 1975 vei obține 
„totul sau nimic"...

— Da, perioada de căutări amin
tită mă dusese Ia ginclul să aban
donez decatlonul dacă in sezonul 
preolimpic nu voi depăși plafonul 
la care mă stabilisem in ultimele 
sezoane. Am „tras" însă in iarnă 
mai tare ca niciodată, iubesc prea 
mult decatlonul penlru a mă des
părți de el. Cred că sini pe dru
mul bun. la această oră, potrivit 
planificării, trebuia sâ „valorez" in 
jur de 7 700 puncte.

— Să revenim la concursul de 
la Paris. Prezentînd rezultatele ob
ținute la fiecare probă, precum 
și recordurile personale, am dori 
să ne spui unde crezi că se găsesc 
principalele rezerve de progres.

— 100 m : 10,9 (10,6), lungime : 
7,26 m (7,29), greutate : 
(14,90), inălțime : 1,95 i 
100 m: 50,8 
(14,6), disc : 
prăjină : 4,70 
59,80 m 165,80 
(4:18,6). Recordul de Ia greutate il 
reușisem, reamintesc, eu o săptă- 
mină în urmă. Ia decatlonul din 
R. F. Germania. Cre.d că mai pot 
ciștiga puncte Ia toate probele (la 
Paris sărisem 4,85 m la prăjină, 
dar ștacheta, de lemn, a căzut 
cînd eram in groapă), dar în pri
mul rind la aruncări si la 400 m.

— Cînd vom aplauda recordul

românesc de peste 8 000 p la de
catlon ?

— Poate la 
(19—'M iulie), poate 
Balcanice (8—10 august), 
în acest an. 
proiect : 
5-lea titlu 
balcanic.

,Cupa Europei" 
la Jocurile 

Oricum, 
La J- B. mai am un 

ciștigarea celui de-al 
consecutiv de campion

Rubrică redactată de
Vladimir MORARU
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: 13,90 m 
m 

(49,1), 110 mg: 
41,42 m

(1,96), 
15,0 

(42,80 m),
m (1,80 ni), suliță : 
m), 1500 m : 4:19,7
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reîncepe pescuitul sportiv 
In apele de șes

După perioada dc prohibiție, la 16 
iunie reîncepe pescuitul sportiv In 
apele de șes șl colinare, în toată 
țara. Noul sezon de pescuit se a- 
nunță rodnic, mai ales în lazurile 
In care peștii au depus icrele în zi
lele călduroase ale lunii trecute. In 
unele bălți din apropierea Capitalei, 
unde recent s-au ținut concursurile 
de pescuit staționar, etapa pe aso
ciații, concurenții au prins în cele 
trei ore de Întrecere cantități impor
tante de pește, caras mai ales. In 
apele curgătoare, ca șl în Dunăre 
(unde, pc unele porțiuni, pescuitul 
sportiv s-a deschis Încă la slîrșitul 
lunii mai) pînă nu sc va limpezi 
apa și nu va scădea la nivelul obiș
nuit, nu sînt încă șanse de a se ob
ține rezultate cit de cit mulțumi
toare. Totuși, pescarii din Giurgiu și 
Oltenița, de pildă, care s-au arătat 
mal dibaci, au reușit și in această

perioadă 
și involl 
biuțe“,

Ediția 
pescuit 
înaintat: 
ra eonlî 
Tn Buci 
și peso 
V Șl 1 
șite, la 
roși pa

Reprc 
ționar 
itoare l 
național 
la cea 
acesta 
in apn 
mână 
pescari 
A. Bod 
(Carani 
Gh. Su
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S.C. BACAU, RECORD Ot EFICACITATE!
Divizia A nu au reușit această

ARGUMENTE PENTRU
ASCENSIUNE

fostul portar

Constantin ALEXE

aria de

aflăMircea M. IONESCU

TURNEUL FINAL

AL JUNIORILOR
de

O ETAPA,
(Urmare din pag. I)

XXXII-aECHIPA ETAPEI A

ECHIPA CAMPIONATULUI

0 TUNA L

bu- 
din

— Participarea la Balcaniadă re
prezintă o mare obligație, dar și 
o frumoasă încredere arătată aces
tui eșalon atît de tînăr. București— 

2—0 (1—0) ; 
- Progresul

cu 
în 
se 
St iu-

față de 
joc, pen- 
prin mij-

duel. 
Ale- 
pier- 
Elcc-

— Știm foarte bine că la Ilas- 
kovo, unde vor partieipa numai

obținute de 
XXXII-o ore

la sfirșitul turului, pe un loc (6) 
remarcabil, în apropierea frunta
șelor.

I) Oltul
Brașov și 

Severin (seria a 
Anina (seria a 
mai aproape de

Înregistrat 
in cele

eșa- 
Oțc- 

Sf. 
Me-

rești) sau Zahiu (Gloria 
reprezintă eîștiguri pentru 
tineret sub 21 de ani.

C. 
a- 
de

rămas patru etape de 
Divizia B. Dar, pentru 

conturile sînt în-

frunte, este... liniște ! 
a 11-a, doar trei zile 
s-au precipitat, atunci,

Ieri, în etapa a 111-a a turneu
lui final al campionatului republi
can de juniori, s-au 
următoarele rezultate, 
două zone :

fost înlocuit cu AU

Divizia B

ÎN GENERAL, REUȘITĂ

— Din cite se înțelege, 
investigare a acestui lot cuprinde 
și Divizia B !....

— O recentă acțiune a 
nostru, încheiată cu un joc 
șani, ne-a demonstrat că

Marginalii

UT PREGĂTIRILE
L DE LA COPENHAGA

alaci,

9
DISCIPLINA, IN SUFERINȚA

ca 
re
de

întocmită pe baza notelor 
jucători, echipa etapei a 
următoarea alcătuire : lorgulescu — Tă- 
nâsescu, Cazan, Poioni, Purimo — V. Mu
reșan, Rădulescu, Libcrdi — C. Nicolae, 
Cimpeanu |l, Turcu.

ceea ce i-a

e am

A
PRONUNȚATA

antrenorul federal Cornel Drăgu- 
șin, reprezintă, in concepția noas- 

ț tră, o rampă de lansare, un rezer
vor pentru fotbalul românesc.

i — Dacă amintim promovările din 
i ultimul timp 
i de 21 de ani 
I rin, Grigoraș,

fir, I. Marin 
i automat, să

ui se- 
rezen- 
ionata 

des- 
u. Un 
ît în 

ceasta 
fond 
por- 

a lui 
exact 

•ezen- 
ani a 
i pri- 
6 me- 
ea ce, 
ezintă 
■dinea 
area : 
ia — 
prilie 
II ; 25 
l’olo- 

Unga- 
artic

din cadrul lotului
— Morarii, FI. Ma- 
Radu II, M. Zam- 
— atunci, . trebuie, 

ne întrebăm dacă 
s-au și găsit inlocuitori ?...

lotului 
la Foc- 

mereu 
există un „schimb" de nădejde în 
fotbalul nostru. Jucători ca Agili 
(Olimpia Satu Mare), Cimpeanu II 
(„U“ Cluj-Napoca). Ene (C.S. Tîr- 
govișle). Dragnea (Progresul Bucu- 

Buzău) 
Iotul de

bilanț 
ațiuni 
cârca!

„un- 
Bal- 

e va 
garia.
deci, 

nduri
acum, 
intea 
' an- 

ocupă
regă-
cîte- 

cutul, 
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u să
a că- 
ă de

’ger- 
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gure, 
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tului. 
tinete 
acci-

a că- 
irmă- 

ri- 
ical.

chiar

luca- 
espre 
oului, 
•i re- 
■oie?) 
mare 
două 
or 1'i 
prin-

n flată
I «Să-

ui de 
fază, 

sfășu- 
lețene. 
stoarc

<■ IU, 
i reu- 
fiume-

k sta- 
k vi- 
inter- 
al'latii 

I anul 
R.S.S., 
a ro- 
lătorii 
Lești), 
pean li 
ll) și

— Divizia secundă ne oferă lin 
ciinp fertil dc investigare, pentru 
că, prin obligativitatea juniorului 
și limitarea numărului jucătorilor 
in vîrstă există premise obiective 
pentru apariția unor talente care 
trebuie lansate cu încredere. Și 
in viitor sub „lupa" noastră Divi
zia B va reprezenta un „mediu" 
important, ceea ce nu exclude, fi
rește. și atenția îndreptată spre 
Divizia A și campionatul de tine- 
ret-sperante.

vină 
atîția ani !“

Fotbaliștii 
dorința de a 
zonul, deci 
consecință

buie să urmeze campionatului... 
(Universitatea Craiova), „Forma 
noastră ne instalează favoriți..." 
(A.S.A. Tg. Mureș), „Trebuie să 

iar cupa în Giulești, după 
(Rapidul).
noștri nu-și ascund 
termina neînvinși se

că vor să joace în 
la Copenhaga. După 

controlul medical, astăzi va avea 
loc primul antrenament din sur 
ita care .se va încheia, duminică, 
printr-un joc la două porți. Dal
tă vom mai furniza, in zilele ur
mătoare. alte vești din pregătirea 
echipei reprezentative pentru în-, 
lilnirea-retur din preliminariile o- 
limpice eu selecționata Danemar
cei.

Plecarea la Copenhaga 
văzută pentru luni.

• Cu toate că etapa de dumi
nică a prilejuit unor observatori 
și consemnări pozitive — ne re
ferim, de pildă, la cele scrise de 
Mircea Cruțescu și Dumitru lo- 
nescu despre modul cum s-au des
fășurat meciurile C.F.R. Cluj-Na
poca — U.T.A. și, respectiv, F.C.M. 
Reșița — Olimpia Satu Mare. — 
se poate spune că ea a rămas da
toare eticii sportive, in multe 
jocuri înregistrindu-se încălcări ale 
disciplinei : proteste, vociferări, joc 
periculos, atitudini necuviincioase 
față de arbitri. în special, mani
festările lipsite de respect față 
de conducătorii jocurilor s-au re
petai. ceea ce reclamă tlin partea 
Comisiei de disciplină o atitudine 
mult mai fermă, prin aplicarea pe
depselor prevăzute in regulamen
tul de organizare a activității fot
balistice. nu la limitele lor mi
nime. ci Ia cele maxime.

• Sub aspectul indisciplinei, 
meciul F. C. Argeș — Universita
tea Craiova a fost jocul nr... 1 
al etapei. Față de cele ce s-au 
petrecut in terenul de joc, in pri
ma repriză — faulturi grosolane, 
insultarea arbitrului, intrarea pe 
teren, 
meni, 
frunte 
chipe, 
ianu
loman 
raportul său că 
la pauză, să 
echipe, punindu-le in 
la o nouă abatere, meciul 

arbitrului.
NEÎNCUVIINȚATA de ni- 

a cel puțin 10 persoane, in 
cu antrenorii celor două c- 
I I. Halagian .și C. t’ernă- 

— observatorul federal Co- 
Braun-Bogdan arată in 

s-a văzut nevoit, 
avertizeze ambele 

vedere că, 
ar pu-

reprezentative sub 23 de ani, sar
cina noastră va fi foarte dificilă. 
Dar o competiție ea aceasta, in 
care înlocuim loiul nostru de ti
neret de 23 de ani. care a avut 
un sezon foarte încărcat și ai că
rui jucători se vor afla in final 
de campionat, o astfel de compe
tiție „tare" reprezintă cel mai fa
vorabil prilej de lansare în cir
cuitul fotbalului internațional al 
unor tineri dotați. Și chiar dacă 
nu vom putea apela Ia toți titula
rii — cum ar fi Onuțan, Negrilă, 
Aelenei și Rîșniță. angajați în se
mifinalele Cupei României, sau cei 
din echipele angajate în lupta pen
tru evitarea retrogradării — sper 
ca fiecare component al lotului de 
tineret să contribuie la o com
portare onorabilă.

...Un lot care din septembrie ’73 
n-a primit un gol în șapte partide 
internaționale trebuie să creadă el 
în primul rind în valoarea și ca
pacitatea sa !...

FOCȘANI : Dinamo 
Ceahlăul Piatra Neamț 
Electroputere Craiova - 
București 1—1 (0—0) ; S.C. Bacău 
—Șc. sp. Craiova 3—3 (0—3) ; Ra
pid—Șc. sp. 2 București 3—t) (3—0). 
(V. Manoliu—coresp.).

DEVA : „U“ Cluj-Napoca — Sc. 
sp. Brașov 5—3 (2—1); Șoimii Si
biu — Corvinul Hunedoara 2—1 
(0—1) ; U.T.A. — Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii 0—0 ; C.F.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cugir 4—2 
(1—1). (I. Jura—coresp.)

Alcătuită pe baza adiționării notelor 
Jucătorilor, echipa campionatului, după 
32 de etope, se prezintă astfel : lorgu- 
lescu (260) - Porațchi (227) Pexa (234), 
Ispir (228), Deleanu (219) — Naom (232), 
Totaru (230), Beldeanu (222) — Atodire- 
)ei (216), I. Mureșan (220), Hojnal (228).

și „faultul 
Berneanu 
C. Petrea 
motivele 

eliminat din 
arătînd că a

teafi întrerupt, urmînd apoi 
hotărască asupra 

acestui simulacru 
în raportul observatorului 

groso- 
asupra 
(notat 

pentru 
pe 
in-

„F.R.F. să 
zultatului 
meci' 
este menționat 
lan" comis de 
lui Dobrin, iar 
cu 10) explică 
care l-a eliminat din teren 
Berneanu, arătînd că a fost 
sultat, dar că buna cuviință îl îm
piedică să reproducă 
spus Berneanu.

• Un alt arbitru, 
guliei (apreciat de

Sever Dră- 
observatorul 

federal N. Petrescu pentru faptul 
că „a ținut jocul în mină" și no
tat ca atare cu 8), se află in ace
eași situație : nu poate reproduce 
cuvintele pe care i le-a adresat 
Chihaia in meciul Sportul studen
țesc — Chimia Rimnicu Vîlcea și 
pentru care, cum era și firesc, l-a 
eliminat din joc pe fotbalistul 
bucureștean (n.a. in ședința sa de 
ieri după-amiază, Comisia centrală 
de competiții și disciplină a luat 
in discuție această abatere, suspen- 
dindu-1 pe Chihaia pe două e- 
tape).

• Dar jocul brutal, periculos, 
nu trebuie privit cu aceeași în
grijorare ? Desigur că da. Iată, 
de altfel, că un observator fede
ral. C. Drăgușin, care a urmărit 
jocul Steagul roșu — Universita
tea Cluj-Napoca, cere sancționa
rea lui Hîrlab și a lui Tucunel 
pentru joc dur, de natură să in
timideze sau să prejudicieze in
tegritatea corporala a adversarilor.

ACTUALITĂȚI
• INMÎNAREA TROFEULUI 

„GHEATA DE AUR". Revista 
„France Football" a comunicat că 
festivitatea atribuirii trofeelor din 
întrecerea golgeterilor europeni 
(aur, argint, bronz) va avea loc la 
27 octombrie a.c. la Paris.

• EXAMENUL DE ADMITERE LA 
LICEUL „M. VITEAZUL", SECȚIA 
FOTBAL. In ultima decadă a acestei 
luni, între 20 și 25 iunie, este pro
gramat examenul pentru admiterea 
în secția de fotbal a Liceului ,,Mihai 
Viteazul" din București. „Avem 35 
tie locuri pentru anul de invățămtnt 
1975/1976 — ne spunea, cu puțin timp 
în urmă, prof. I. Stoișor — și con
diții substanțial Îmbunătățite, puțind 
oferi unora dintre tinerii admiși și 
locuri în internat..."

înscrierile celor care doresc să sc 
pregătească și pentru practicarea 
fotbalului în cadrul marelui liceu 
bucureștean se fac pină in 18 iunie.
• C. S. BOTOȘANI — S. c. BA

CAU 2—4 (1—2). Miercuri s-a dispu
tat la Botoșani partida amicală din
tre C. S. Botoșani, echipă din Divi
zia C. virtual promovată în eșalonul 
secund, și Sport Club Bacău, lide
rul seriei I a Diviziei B. A l’ost un 
joc spectaculos, cu multe faze de 
poartă, încheiat cu victoria băcăua
nilor prin golurile marcate de Căr- 
puci, Botez șl Pană (2). Matei și 
Șofran au înscris pentru echipa gaz
dă, (T. Ungurcanu — coresp.).

• CURS DE PERFECȚIONARE. 
Marți 17 iunie va începe, la Sna- 
gov, un curs de perfecționare 
profesorii care predau fotbalul 
unitățile sportive școlare. Cursul 
va desfășura zilnic, dimineața 
după amiază, pînă duminică 22 ... 
nie. Vor fl dezbătute principalele 
probleme privind selecția și instrui
rea copiilor în cadrul școlii.
• UN NOU ANTRENOR LA S.

TULCEA. In urma unei recente 
nalize efectuate de biroul secției 
fotbal a clubului tulcean, antreno
rul echipei divizionare B, Paul Ni- 
culescu, a f i Lf__ .7. _‘_X
Kemaladiin. (P. Comșa — coresp.),

• SPORTUL STUDENȚESC EVO
LUEAZĂ IN It. F. GERMANIA. Ieri, 
fotbaliștii de la Sportul studențesc 
au plecat, pe calea aerului, în K.F. 
Germania, unde, vineri, vor susține 
un meci amical cu reprezentativa 
studențească a țării gazdă. Partida 
face parte dintr-un program cultu- 
ral-sporliv ce se organizează în apro
piere de Frankfurt pe Main, în ca
drul unor manifestări studențești.

• S-AU PUS IN VÎNZARE, la ca
sele obișnuite, bilete pentru meciul 
de fotbal dintre echipele Rapid și 
C. S. Tirgovlște, care se va disputa 
duminica, dc la ora 11, pe stadionul 
Glulești.

★
Preocuparea sporită, 

trecutele etape, pentru 
tru obținerea punctelor 
loace corecte, regulamentare, a 
avut darul să înlesnească, într-o 
oarecare măsură, și misiunea celor 
9 cavaleri ai fluierului care au con
dus meciurile „rundei" nr. 32 și 
care, in consecință, au primit nu
mai calificative de foarte bine 
(Constantin Ghiță, Romeo Stîn- 
can, Constantin Petrea, Chiriae 
Manușaridc, Viorel Iacob) și bine 
(Nicolae Rainea, Gheorghe Popo- 
vici, Ioan Chilibar, Ion Rus).

Rămîne, însă, în continuare, loc 
și pentru mai bine pe acest im- 
portant tărîm al disciplinei spor
tive, al atitudinii de fair-play față 
de adversar, arbitri și public, cel

amîndouă...
de alaltăieri n-a mai 
lucru arbitrilor și ob- 
federali, astfel că pfi- 

trebuit să

• Un sportiv nu trebuie să se 
gindească decit la culorile echipei 
pe care le apără în prezent. Este 
ceea ce a făcut portarul echipei 
Steaua, Iordache, în meciul de la 
Iași, apărînd excepțional și fiind 
autorul principal al punctului ciș- 
tigat de Steaua și al celui pierdut 
de Politehnica. Observatorul fe
deral, Gh. Prodea, îi dă nota 10. 
Pentru virtuțile sale tehnice sau 
pentru cele morale ? Presupunem 
că pentru

• Etapa 
dat atît de 
servatorilor 
mii n-au trebuit să recurgă de 
multe' ori la cartonașul galben, de 
avertisment, iar cei din urmă s-au 
putut concentra asupra altor as
pecte ale partidelor. Astfel, Va
lentin Stăpescu arată că, la Cluj- 
Napoca, Dinamo a părut ea „o e- 
chipă obosită, o echipă care a 
cîștigat de mult campionatul". în 
schimb, despre studenții clujeni, 
Valentin Stănescu scrie că „au 
cut risipă de energie, jucind 
același timp organizat".

• Și o... surpriză, legată 
meciul de mai sus. Valentin Stă
nescu nu-i acordă lui N. 
decît nota 7, 
mai fost atît de prompt, 
obicei, în luarea deciziilor. Nu e 
mai puțin adevărat că 
V. Grigorescu 
(notați cu 6), 
deplin datoria.

fa
in

deo...

Rainea 
considerînd că n-a 

ca de

1 ușierii,
N. Moroianu 

și-au tăcut pe 
l-au ajutat.

și 
nu 
nu

Jack BERARIU

Au mai 
disputat în 
unele echipe, 
cheiate de pe acum. Relonul Să- 
vinești (seria I) și Metalul Aiud 
(seria a IlI-a) sînt la 11 și, res
pectiv, 9 puncte distanță de locul 
14, care asigură răminerea în 
Ionul secund. De asemenea, 
Iul Galați (seria 
Gheorghe, C.S.U. 
talul Drobeta Tr.
II- a) și Minerul
III- a) sînt și ele 
Divizia C decît de a-și menține 
locul în campionatul în care încă 
activează. Oricum, lupta care se 
va da la subsolul clasamentelor în 
aceste ultime etape este deosebit 
de animată.

Sus, in 
In seria 
lucrurile 
după victoria Progresului asupra 
Rapidului. Dar, duminică, practic, 

• și aici s-a pus punct acestui
Giuleștenii au făcut egal la 
xandria, în timp ce Progresul 
dea cu 1—3 in fața echipei 
troputere Craiova, condusă de an
trenorul Gh. Dungu, 
al Rapidului.

Dar, despre Rapid 
ca și despre F. C. 
autoritară a seriei 
scris în comentariile 
cedente. Azi ne vom 
lașa seriei I, 
impună în acest sezon de o 
nieră pe care unii nici nu o 
nuiau.

SPORT CLUB BACAU se 
pe primul loc, la șase puncte de 
Progresul Brăila. Duminică, băcă
uanii au cîștigat la Plopeni intr-un 
stil care nu mai surprinde pe ni
meni. Au condus cu 2—0. au fost 
egalați, dar nu s-au mulțumit cu 
o remiză in fața unei echipe 
ne, Metalul Plopeni, au atacat 
nou și au cîștigat cu 3—2.

Mai sînt patru etape, dar, 
pe acum, S. C. Bacău a realizat 
un veritabil record .' Este vorba dc 
numărul golurilor marcate. Forma
ția băcăuană a înscris 73 de go
luri în 30 de jocuri 
te fnfringerea de 22 
eelentă performanță

Ne-am uitat pe 
din ultimii trei ani. 
tre formațiile care

și Progresul, 
Bihor, lidera 
a IlI-a, am 
noastre pre- 
opri la iran- 

care a reușit să se 
ma- 
bă-

și nu cunoaș- 
dc etape. Ex- 
j

clasamentele 
Nici una din- 
au promovat

celorlalte, 
■“ de eta- 
demonstre- 
munca de 

la cluburi, 
determinat, 

pe tușă a

puțin așa ne arată încă unele fap
te consemnate: de această etapă, 
care a văzut, din nou, o serie de 
jucători in neplăcuta situație de 
a primi cartonașul galben : pe
Niță (Steagul roșu), Coca (,,U“ 
Cluj-Napoca), Dobrău (Dinamo), 
Sameș (Steaua), Roznai și Tonca 
(Jiul), Nagel și Gligore (A.S.A. 
Tg. Mureș), Cinei și Borz (Chi
mia Rm. Vilcea). Sînt nume de fot
baliști care, adăugate 
numeroase, „evidențiate1 
pele anterioare, vin să 
ze serioase, lacune în 
educație desfășurată 
deficiențe care au 
miercuri, răminerea 
unor jucători (Ciocîrlan și Simio- 
naș — Politehnica Iași ; Deselnicu 
și Bădin — Universitatea Craiova ; 
Bocșa — Olimpia Satu Mare ; 
Lupu — C.F.R. Cluj-Napoca ; Ra-

Sub privirile „gărzii" sale, alcătuită din Sătmăreanu II, G. Sandu 
și Deleanu, portarul Constantinescu prinde cu ușurință balonul spre 
care se îndrepta și atacantul clujean Coca. (Fază din meciul „U“ 
— Dinamo 1—0). Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoca

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
I.A 17 IUNIE 1975

TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
Această tragere oferă partlcipan- 

ților eîștiguti in autoturisme, excursii 
peste hotare și bani.

Alte amănunte se găsesc în pros
pectele tragerii, pe care le puteți 
procura din agențiile Loto-Prono- 
sport.Nu uitați 1 Numai variantele de 
15 lei participă la toate extragerile.

Partlclpind cu cît mai multe bilete, 
vă măriți considerabil șansele de 
ciștig.

Plata cîștigurilor prin casieriile 
Loto-Pronosport pentru concursul 
PRONOSPORT din 11 Iunie 1975 se 
va race astfel : — în București, în
ot: pi nd de marți 17 iunie 1975 pînă 
la 11 august 1975 Inclusiv — în țară, 
începînd aproximativ de la data de 
21 iunie 1975 pînă la 11 august 1975 
inclusiv.

în Divizia A nu au reușit această 
ispravă. în campionatul 1971—73 
Sportul studențesc a marcat 51 dc 
goluri, iar C.S.M. Reșița — 47, în ...... j _ jg

. in
C. Galați — 41, Chi- 

46, Olimpia

1972— 73 : Politehnica Iași —' 
Politehnica Timișoara — 54 ;
1973— 74 ; F. - “ -
mia Rm. Vîlcea _
Satu Mare — 46. Să fie oare in- 
timplătoare performanța lui S. C. 
Bacău ? Noi credem că nu. Din 
iarnă, la conducerea tehnică a 
echipei a venit fostul internațional 
Gh. Constantin, nu altul decit 
golgeterul Diviziei A in edițiile 
1959—60 și 1960—61. Concepția de 
joc a fostului fotbalist este pre
zentă și în concepția antrenorului 
de azi, care a reușit să schimbe 
ideea de joc a echipei, să facă 
din tinărul Botez un vîrf percu
tant, golgeterul serici sale, cu 22 
(le puncte la activ, să-l readucă 
pe talentatul Pană din nou în a- 
tenția iubitorilor de fotbal, să 
alcătuiască o echipă în care tine
rețea celor mai mulți este de bun 
augur. Și pentru că e vorba de 
eficacitate, să consemnăm și cele 
60 de goluri înscrise de Progresul 
Brăila, precum și cele 59 ale lui 
F. C. Bihor.

• GOLGETERII DIVIZIEI B. După 
etapa disputată duminică, clasamen
tul golgheterilor arată astfel: SERIA 
I : • 22 goluri : Botez (S. C. Ba
cău) « 17 goluri: Ronțea (Progre
sul Brăila) • 16 goluri: Traian
(Progresul Brăila) • 13 goluri : Ma
rinescu (C.S.U. Galați) • 12 goluri: 
Avasllcăi (Forests Fălticeni), Pană 
(S. C. Bacau), Apostoj (C.F.R. Paș
cani) • 11 goluri: Enache (Celuloza 
Călărași) • 10 goluri: Băluță (S.C. 
Bacău), Corendea (S. C. Tulcea), 
Luncovschi (Forests Fălticeni). SE
RIA A n-a : • 19 goluri : Moraru 
(Gaz metan Mediaș) a 15 goluri t 
Georgescu (Metalul București) • 
14 goluri : Neagu (Rapid București)
• 13 goluri: Sava (C. S. Tirgovlște) 
■ 11 goluri: Manea (Rapid Bucu
rești), Cirțu (Electroputere Craiova)
• 10 goluri : I. Stelian (Flacăra
Morenl), Danciu (Voința București). 
SERIA A llI-a : a 14 goluri : Kun D 
(F. C. Bihor), Cotec (C.F.R. Timi
șoara — în prezent la „Poli- Tlmi» 
șoata), Șchiopii (Corvinul Hunedoa
ra) « 12 goluri: Budal (Victoria Că
rei) • 11 goluri : Florescu (F. C. 
Bihor) • 10 goluri : Condiție ți
Moldovcanu (Minerul Bala Marejfi 
D. Ene (Corvinul Hunedoara).

du II — F.C. Argeș, Uifăleanu — 
„U" Cluj-Napoca), tocmai intr-tun 
moment cind echipele lor aveau 
o acută nevoie de ei, in teren.

Va crește, este lesne de pre
supus, încărcătura emoțională â 
partidelor programate în ultimele 
două etape de campionat, cele din 
22 și 29 iunie. Se impune, așadar, 
ca — pe perioada acestei pauze — 
să se aeerde mai multă atenție 
laturei educative a procesului de 
insiruire-anirenarient. In așa fel 
incit un dribling reușit, o pată 
măiastră, un sprint irezistibil sțj 
nu mai fie compromise de gestii. 
necugetate, pasibile de climirăeR 
ale unuia sau altuia dintre jucă
tori, de pe urma cărora suferă c 
întreagă echipă. Conducerile sec
țiilor, antrenorii nu agreează, 
sîntem convinși, asemenea abateri. 
Pentru ce le tolerează ?

Plata cîștigurilor prin mandate 
poștale se va race începînd apro
ximativ de la data de 21 iunie 1975.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 IUNIE 1975

Extragerea I : cat. 2 : 1 variantă 
25% a 14.865 lei și 5 variante 10% a 
5.946 lei; cat. 3: 1 variantă 50% a 
10.135 lei, 4 variante 25% a 5.000 lefi 
7 variante 10% a 2.027 lei; cat. 4: 10,20 
a 4.372 lei; cat. 5; 80,70 a 653 lei; cat. 
6: 128,40 a 347 lei.

Report categoria 1 : 725.943 lei.
Extragerea a Il-a : cat. A: 1 va

riantă 10% un autoturism Dacia 1300. 
cat. B: 3 a 11.623 lei; cat. C: 4,60 a 
7.580 lei; cat. D: 25,55 a 1.365 lei; 
cat. E: 82,75 a 421 lei; eat. F: 149,60 
a 233 lei; cat. X: 1631,90 a 100 lei.

Report categoria A: 104.944 lei.
Ciștigătorul autoturismului Dacia 

1300 este participantul Coman Stelian 
din București.



COSTEL CiRJE (Oinamo) A PRELUAT
TRICOUL GALBEN IN CURSA VICTORIEI" PE SCURT
PÎRÎUL RECE. 12 (prin teleion). 

Caravana „Cursei Victoriei" a 
parcurs joi cea dc-a doua secvența 
a actualei ediții : Cîmpulung Mus
cel — Rucăr — Bran — Rișnov — 
Pîrîul Rece (83 km). Vreme mi
nunată. decor montan de o nease
muită frumusețe și o cursă splen
didă. cu faze de un dinamism en- 
tuziasmant — iată caracteristicile 
acestei etape câștigate de Vasili 
Pascale (Steaua), tânărul care a 
luptat din răsputeri pentru victo
rie.

Din Cîmpulung pînă in virf la 
Mateiaș. pe șoseaua 
meandre, plutonul s-a 
o uriașă reptilă, 
viei au rămas 
spate lupta cățărătorilor. Ordinea 
grimpeurilor la Mateiaș: Pascale, 
Drăgan. Dulgheru. Apoi, un ame
țitor plonjon spre Dragoslavele. 
printr-un peisaj fermecător. Mo
mentului de respiro (de o cobori- 
re cu 80 km pe oră!...) îi urmează 
un altul de efort intens — urcu
șul spre Posada Rucărului. Purtă
torul tricoului galben, Ion Cosma. 
serios zdruncinat de prima căță- 
rarc. cedează și se adăpostește in 
grupul de ariergardă (va pierde 
peste 7 minute pînă la sosire). 
Vin Cheile Dîmboviței și exte-

plină de 
unduit ca 

Doar cîțiva no- 
sâ privească din

nuanța escaladă a Fundatei. La 
Dealul Sasului, in frunte au mai 
rămas doar patru alergători, con
duși de Ion Cojocaru și Vasile 
Teodor. Lucrurile se liniștesc la 
coborirea spre Bran. Se rulează 
In ritm lent, prilej pentru un plu
ton de 18 alergători să se conto
pească cu grupul fruntaș. 30 de 
rutieri atacă panta abruptă spre 
Piciul Rece. O bătălie acerba pe 
cei 5 km de cățărare, cu șefi de 
pluton ce se schimbă pînă in pragul 
sosirii. Clasament: 1. Vasile Pas
cale (Steaua) 2h 26:32, 2. M. Bă- 
dilă (CIBO Brașov) la 5 secunde.
3. V. Teodor (Dinamo) la 10 s.
4. N. Gavrilă (Steaua) la 10 s, 5. 
I. Cojocaru (Steaua) 15 s... 10. C. 
Cirje (Dinamo) la 21 s. Pascale 
nu este singurul rutier fericit. Di- 
namovistul Costel Cirje a preluat 
tricoul galben și va suporta de 
acum presingul unor adversari 
dornici de glorie. Clasament ge
neral: 1. COSTEL CIRJE (Dina
mo) 611.11:45, 2.
(Steaua) la 52 s, 
(I)inamo) la 1:27.

Astăzi, rutierii 
etapa Piriul Re 
Munte — Plopeni (137

Vasite
3. Iun

Pascale
4'ojocaru

parcurge 
Văleni de 
km).

Hristache NAUM

AU FOST FORMATE LOTURILE REPUBLICANE
DE TENIS DE MASĂ ALE JUNIORILOR

euro- 
junio

vederea campionatelor 
de tenis de masă ale _ 
programate la Zagreb, Intre 
10 august, biroul federației

în 
pene 
rilor, 
3 și „ ,—„—, --------
noastre de specialitate a alcătuit 
loturile republicane lărgite din 
Care vor fj formate (in funcție de 
rezultatele obținute în concursu
rile de pină atunci) echipele pen
tru competiția continentală. Iutii 
componența acestor loturi : juni
oare mari : lâana Mihuț (C. S. 
Arad). Ildiko Gyongyosî (C. S.

Simona Petrescu 
Tamara Savu 
.junioare mici :

(Gloria
(Gloria 

Gabriela

I •
CUPA LITORALULUI" 

LA TENIS
Pe terenurile ..Ncptun" din Ma

maia s-a disputat a in-a ediție a 
..Cupei litoralului" la tenis, coai- 
petițle excelent organizată de Școa
la sportivă nr. 2 din Constanța. Alt 
participat cei mai buni juniori și 
junioare din țară, de la cluburile 
Steaua, Progresul. Dinamo. CJI.U. 
Construcții și „Tot înainte* din 
București. Școala sportivă Ploiești, 
Școala sportivă Sibiu, Școala spor
itei St. Gheorghe, precum și de 
la Școala sportivă nr. 2 sl Con
structorul Constanța. In afara ctș- 
tigătorHor, s-au remarcat și con- 
stănțenii T. Bogdan șl Rosemarie 
Melconian (ambii de la Școala spor
tivă. antrenați- de prof. Gh. Pa- 
(richl).

Tânărul ploieștean Florin Miță a 
fost revelația acestui turneu, el în- 
vingînd. la rînd, pe primii 3 favo- 
rlți: A. Dlrzu, 8. Zancu șl V. Dum- 
iivavă. Cîteva rezultate : FI. Niță 
><PloieșU) — A. Dtrzu (Progresul) 
7—5. 6—2; S. Niculescu (Progresul)— 
•T. «ogdan (Șc. sp. Constanța) 7—5, 
7—5; I. Tovănescu (Progresul) — 
D. ffehiuleț (Șc. sp. Constanța) 6—3, 
5—7, 6—2: S. Zancu (Tot înainte) — 
S. Boerică (Șc. ap. Constanța) 6—4. 
«-4. bl finală: Nlță — ~ "
'(Steaua) 4—6. 6—4. 8—6.

In întrecerea fetelor.

Arad), 
Buzău).
Buzău) :
Cadar (Metalurgistul Cugir). Eva 
Ferenczi (C. S. Arad). Marina 
Ghe (C.S.M. Cluj). Mina Mazili» 
(Voința Singiorgiu de pădure), 
Luminița Bălescu (Lotrul Brezo') ; 
juniori mari : Ștefan Morarn (Pro 
greșul București). Cristinel Koma- 
nescu (Gloria Buzău). Adrian Cuc 
(C.S.M. Cluj). Dcneș Pali (Comer
țul Tg. Mureș). Iosif Bohm (Sin
teza Oradea). Eugen Horea (Uni
versitatea Craiova) ; juniori miei : 
Simion Crișan (C.S.M. Cluj). Dan 
Badea (Gloria Buzău), Doru One- 
țiu (Progresul București), Dan Tă- 
cutu (.Școala sportivă Rm. Vîtcea). 
Zsolt Bdhm (Sinteza Oradea).

Antrenorii loturilor sini F. Pa
neth și E. Băcioiu.

J

Divizionara A de handbal mas
culin H. C. Minaur Baia Mare a 
întreprins un lung turneu peste 
hotare, între 19 niai și 11 iunie. 
Primul popas al jucătorilor băi- 
măreni a fost in R.T.D. Coreeană. 
Acolo, echipa antrenorului Lascăr 
Pană a efectuat un stagiu comun 
de pregătire cu prima reprezen
tativă a țării gazdă, pe care a 
întilnit-o. apoi. în cinci jocuri a- 
micalc. sportivii coreeni evoluind 
sub titulatura de Selecționata Phe
nian. în toate cele cinci jocuri, 
victoria a revenit formației II. C. 
Minaur Baia Mare, scorurile în
registrate fiind, in ordine : 31—16. 
33—15. 33 —11, 26—8 și 21—10.

în continuarea turneului, echipa 
.maramureșeană a evoluat la Soci, 
(U.R.S.S.), in cadrul unei competi
ții foarte puternice, la startul că
reia s-au mai aliniat, printre al- 

reprezentativele Poloniei și 
de

tele,
R.S.F.S.R. Prezent!tndu-se și
această dată excelent, handbalișlii 
români au cîștigat turneul. obți- 
nind două victorii prețioase pen
tru palmaresul lor : 17—16 (8—7) 
cu Polonia (!) și 27—21 (14—11) 
cu Selecționata R.S.F.S.R. Dintre 
jucătorii băimăreni s-au remarcat 
portarii Belu, Keil și Negovan. 
precum și jucătorii Mironiuc. Pan- 
țirii, Palko. Revi și Avramescu.

C. E. MASCULIN DE BASCHET

AZI, ROMANIA-POLONIA
BELGRAD. 12 (prin telefon). 

Mai intii. o remarcă referitoare !u 
alcătuirea grupelor valorice 1—6 și 
7—12 ale ediției a 19-a a campio
natului european masculin de bas
chet : prima are exact aceeași 
componență ca la „europenele" din 
1973 (Iugoslavia. Spania U.R.S.S.. 
Cehoslovacia. Italia, Bulgaria), 
cealaltă este aproape identică (Is
rael. Turcia. România. Grecia. Po
lonia, Olanda), singura modificai» 
fiind produsă de calificarea echi
pei Olandei in dauna celei a Fran
ței. Deci, pină acum nici o schim
bare esențială, dar 
trecerea din cadrul 
lc să definitiveze 
Tentativelor țărilor 
ocamdată. vom nota succesul 
tegoric obținut miercuri 
Iugoslavia (deținătoarea 
asupra Spaniei (medalie de 
gint) : 98—76 (41—35) — cele 
multe puncte : Kicanovici 16. Cio
rnei 14. respectiv Brahender 20. 
Flores 16. O primă surpriză a fost

rămâne ca iu- 
turneelor fina- 
ierarhia repre 
europene. De

ca • 
seara de 

titlului) 
ar
ma'

realizată de formația Bulgariei, 
învingătoare cu 86—70 (42—35) a- 
supra Cehoslovaciei. Cele mai 
multe puncte : Golomeev 32. Hris- 
tov 14. Șurkov 12. respectiv Be- 
ranek 15, Pospisil 14.

Joi. in turneul pentru locurile 
7—12 : Grecia — Polonia 79—71 
(36—31). Israel — Turcia 101—77 
(53—38). Clasament: 7. Israel 6 p, 
8. Turcia 5 p, 9. România 3 p, 16. 
Grecia 3 p. 11—12. Olanda și Po
lonia 2 p. Echipa României a avii', 
joi zi de odihnă, iar vineri joacă 
cu selecționata Polonie!.

ATLETISM • La Londra. Alan 
Pascoe a alergat 400 mg in 49,1 in- 
trecindu-1 cu o zecime de secunda 
pe John Akii-Bua. Tn proba femi
nină de 100 m, Andrea Lynch (11,2) a 
invins-o pe Irena Szewinska (11,4).

BOX • Cassius Clay a sosit la 
Kuala Lumpur (Malayezia), în ve
derea meciului pentru titlul mon
dial la categoria grea, pe care-1 vș 
susține aci în compania englezului 
Joe Bugner.

CICLISM • DupS alte două etape. 
Situație neschimbată in Turul Aus
triei: conduce rutierul sovietic Lâ- 
haclov, urmat de olandezul Helvoii't 
la 32 sec și cehoslovacul Prchal 
la 44 sec. o S-a dat startul în Tu
rul Elveției. Etapa-prolog contra- 
cronometru a revenit belgianului 
Roger de Vlaeminck (3.7 km în 
7:2»), Eddy Merckx a sosit al șa
selea. la 24 sec.

FOTBAL • Selecționata Canadei, 
calificată din oficiu în turneul final 
olimpic, ca țară organizatoare, va 
juca cu formațiile Poloniei (la 6 și » 
iulie), K. D. Germane (la 29 și 31 
iulie) și Ungariei (la 6 și 10 august) 
Intîlnirile au loc în cadrul competi
țiilor preollmpicc, organizate înain
tea J.O. de la Montreal 1976. • I.a Va
lenciennes, echipa locală, recent pro
movată tn prima divizie a campiona
tului francez, a dispus cu —2 (1—t» 
de formația poloneză Gornlk Zabrze

ȘAH • Tn runda a opta a turneu
lui de la Portoroz. Portiscli l-a în
vins pe Gligorici, in timp ce Kar
pov a remizat cu Hort. In clasa
ment: Karpov (1, Gllgorici 5*/». Fur
man 5 (l). Liubojevici. Vellmirovici, 
Hort și Ribly — 5 • La Kecskemet, 
după 11 runde : Holmov și HonCi 
— 7';. Hernandez 6'ț>.

TENIS • Rezultate din cadrul tur
neului de la Beckenham (Angli;)): 
Ashe — Messmer C—1. 6—3 : Gor
man — Menon 6—3. 6—4: Tanner — 
Gerken 6—4. 6—4; Bertram — Tay
lor 6—3. 3—6. 6—3; stewart — Mil
ton 6—4, 6—2; Loyo Mayo — Kaiin- 
wazumi 6—3. 7—6.

TENIS DE MASA • SelOCtionala 
masculină a Ungariei a susținut alte 
jocuri, in cadrul turneului p - ca
re-1 întreprinde in Franța. Jucători» 
maghiari au Intîlnit reprezentativa 
tării gazdă, de care au dispus de 
rlouă 
Rouen, 
tilntre. 
pionul 
21—15.

ori cu 5—3. la Alencon șl 
De notat că. în ultima tn- 
Seerettn l-a învins pe cam- 
mondial Jonyer cu 11—15,

LURNEUL DL U ROLAND GARROS
ÎNAINTEA FAZILOR FINALE

do

*4

Dinam», CJ4.U. 
Înainte* din

Dumbravă

__ _ ________  ______  finala «-a 
disputat intre Gabriela Dinu (Di
namo) și Rosemarie Melconian. A 
cîștigat prima dintre ele, cu 6—1, 
6—2.

„AAARFLE PREMIU 
CARPAȚI"

(Urmare din pag. 1)

Inl 
iar

șaselea. In timp ce campionul țării, 
Andrei Marinescu, a ocupat abia 
poziția a noua, cu 183 t !

Proba juniorilor a revenif 
Vladimir Sokolov (U.R.S.S.),
medalia de bronz a fost cucerită 
de Pavel Dumitran, un talentat 
sportiv, sudor la Uzina mecanică 
de utilaj minier din Baia Mare, 
-tnembru al clubului sportiv din 
acest oraș.

Rezultate, seniori (200 t) I I. E. 
Valduvi 197 t, 2. R. Sancho 193 t, 
î. I. Semenov 191 t, 4. E. Azkue 

,1191 t, 5. J. Sabates (Spania) 189 t, 
6. D. Ispasiu 186 t... 9. A. Marines
cu 183 t... 12. kt Ispasiu 179 t, 13. 
Șt. Popovici 179 t, 14. V. Ardenel 
177 t.

Juniori (200 t) t 1. V. Sokolov 
T84 t, 2. I. Putz (Ungaria) 173 t, 
3. P. Dumitran 170 t.

Odată cu încheierea, ieri, a ce
lei de a VIII-a ediții a „Marelui 
premiu Carpați", iubitorii tirului 
la talere vor avea prilejul să ur
mărească si in zilele următoare o 
'altă competiție internațională la 
aceleași probe olimpice. într-ade- 
văr, dacă azi, la poligonul Tunari 
sint programate numai antrena
mente, de sîmbătă se va da star
tul Intr-o nouă ediție a Balcania
dei. Concursurile vor dura timp 
de patru zile consecutiv.

COMPHIJH MAMA
La Skopdje a început turneul 

masculin de volei, la care parti
cipă și o selecționată a României, 
în prima zi. voleibaliștii români 
au intîlnit prima reprezentativă a 
tării gazdă. Reconfirmînd rezulta
tele bune din ultimul limp, echi
pa Iugoslaviei a obținut victoria 
cu ‘ ‘ " 
rii 
FI.

3—1 (6. —12, 11. 10). Antreno- 
formatiei noastre. A. Drăgan și 
Balaiș. au utilizat în acest 

meci pe toti cei 10 jucători care 
compun lotul : Bartha. IXunănoiu,

01 VOIII 01 11 SK0PIJF
Pop, Antonescu, Cr. Ion, Chiș, 
Păușescu, Preda. Braun, Chițigoi. 

în celelalte două partide s-au 
înregistrat rezultatele : Cuba — 
Bulgaria 3—0 (6. 7, 9). echipa cu
baneză dovedind o netă superio
ritate in ceea ce privește pregăti
rea fizică, și Cehoslovacia — Iu
goslavia B 3—0 (5, 3. 10). în ziua 
a doua a competiției sint progra
mate intîlnirile : Iugoslavia A — 
Iugoslavia B. România — Cuba și 
Cehoslovacia — Bulgaria.

I’ARÎS. 12. — Se apropie 
faza finalelor campionatele inter
naționale de tenis ale Franței. în 
contrast cu proba de simplu băr
bați, unde au abundat surprizele, 
întrecerea feminină pare a se în
cheia in limitele rezultatelor scor, 
tate. Primele favorite (cu excep
ția americancei Julie Heldman. 
accidentală) vor fi prezente în se
mifinale. Iată rezultatele din 
„sferturi" : Chris Evert (S.U.A.) - 
— Kazuke 
6—2, 6-2 ; Olga
(U.R.S.S.) — Raquel Gisesfre (Ar 
gentina) 7—5. 6—7, 6—0 ; Martina 
Navratilova (Cehoslovacia) — 
nna Ganz (S.U.A.) 6—1, 6—1 ;

Sawamatsu (Japonia)
Morozova

net Newberry (S.U.A.) Kva 
Szabo (Ungaria) 6—1, 6—2.

în al treilea sfert de finală al 
probei masculine, Bjorn Borg a 
dispus de IL Solomon cu 6—1, 
7—5, 6—4. în semifinale, Vilas In- 
tîlnește pe Dibbs, iar Borg pe în
vingătorul din partida Fanat la — 
Andrews.

în prima semifinală la dublu 
bărbați, australienii Alexander șt 
Dent au cîștigat cu 7—6, 6—4 In 
fața cuplului spaniol Orantes — 
Gisbnrt. 
ieșit din 
(sferturi 
Koch —
6—3 : Fromholtz, Kronk — Ruziei 
Gornejo 6—3, 3—6,

Jucătoarele românce au 
cursă, la dublu mixt> 

de finala): BoalcelW.
Simionetru, Volkov 6—1,

CARNET ATLETIC
„BANANA** ȘI...

Săritura cu prăjina, cea mai 
spectaculoasă și mai complexă 
probă a atletismului, s-a dovedii 
în această primă jumătate a anului 
principalul punct de atracție al 
lumii atletice. După doi ani liniș
tiți — determinați de pierderea lui 
Nordici# (retras), a lui Seagren și 
Steve Smith (trecuți la profesio
nism) — prăjina revine spectacu
los în prim plan prin citeva rezul
tate excelente obținute — peste 
Ocean — ații în sezonul de sală, 
cit și la debutul celui în aer liber.

Pe la sfirșitul lui ianuarie. Dan 
Ripley sărea 5,51 m. adăugind 1 
cm recordului mondial indoor al 
lui Smith. Specialiștii, statisticie
nii din Europa, aflați pentru pri
ma dată în fața acestui nume, 
l-au căutat în listele celor mal 
buni săritori americani ai anului 
trecut. Nu l-au găsit. Nici printre 
primii 10, nici printre primii 15 
sau 20. pentru că cea mai înaltă 
săritură din 1974 a noului record
man măsura doar 4,97 m 1

Dave Roberts era insă cunoscut. 
In 1972 sărise 5,49 m. Ratase de 
puțin calificarea pentru J.O., deși 
cîștigase titlul de campion al 
S.U.A. cu puțin timp înaintea se
lecției. Tn următorii doi ani nu s-a 
ridicat dincolo de 5,33 m, așa că 
săritura de 5,65 m produsă la Gai
nesville, la sfirșitul lui martie, să
riturii mai înaltă cu 2 cm decit 
recordul mondial al lui Seagren, 
poate fi considerată surprinzătoa
re. După cum surprinzătoare sint 
și performanțele lui Mike Tully 
(18 ani) — 5,43 m, nou record 
mondial de juniori și Larry Jesse

TITLUL OLIMPIC
— 5,49 m, săritori care 
mai mult de 5,20 m in

Fiind vorba despre 
prăjina, proba cea mai 
epocii moderne _ ___________,
proba cea mai influențată de 
schimbările materialului de con
curs, ați ghicit, probabil, că spec
taculoasele salturi — la propriu și 
la figurat — se datorează unui 
nou tip de prăjină. Este vorba de 
„Banana-Pole“ (produsă de firma 
Sky-Pole) ale cărei calități sint pa- 
re-se superioare celor dovedite de 
Cata-Pole și Sky-Pole. tipurile cu
noscute azi in toată lumea.

Facem din nou apel la memoria 
dv., rcamintindu-vă că in 1972, cu 
citeva luni înaintea J.O., „prăjina" 
cunoscuse o efervescentă asemănă
toare, Kjcll Isaksson și Bob Sea- 
trren sărind — separat sau împreu
nă — succesiv 5,51, 5,54, 5,59 
5.63 m cu noua — pe atunci 
Cata-Pole. lntrucit era clar 
admiterea noului tip de prăjină 
al cărui prototip a costat 13 000 
dolari — la Munchen ar fi însem
nat inechitate (la J.O. concurența 
trebuie să beneficieze de condiții 
egale de pregătire și întrecere), 
intrucît doar Isaksson (student in 
S.U.A.) și cel trei atleți americani 
beneficiau de Cata-Pole, C.I.O. și 
I.A.A.F. nu au permis utilizarea 
noului tip de prăjină pe motiv că 
nu trecuse un an de la punerea 
in practică a invenției. (America
nii au pierdut la Miinchen pentru 
prima oară titlul olimpic la pră
jină).

De această dată, este adevărat, 
„Banana" a fost lansată pe „piața"

nu valorau 
1974. 
săritura cu 
discutată a 

a atletismului, 
influențată

unul din beneficiariiDau Ripley,
mai bine de un an 

de la Montreal. Dar 
un bun de circulație

americană cu 
înaintea J.O. 
va deveni ea 
internațională, adică va fi ea acce
sibilă — ne referim la cost și la 
păstrarea secretului de fabricație 
— intr-un viitor apropiat săritori
lor din toate 
peta istoria 
unilateral va

tarile ? Sau se 
și invenfia cu 
suferi un nou

★
excelente s-au

va re- 
profit 
eșec ?

Inre-■ Rezultate 
gistrat în concursul „Ziua olimpi
că", la Berlin. La feminin : 8(8) 
m — Gunhild lloffmeister (R.D.G.)

noii prăjini : de Ia 4,97 la 5,51 m 1

2:00,90, Ulrikc Klapezynski (R.D.G.) 
2:01,20; 100 mg — Grazyna Rabsz- 
tyn (Polonia) 13.04; suliță — Kuth 
Fuchs (R.D.G.)------
Ellen Streidt 
masculin : 100 
10,43, Leonard 
greutate 
20.29 m.

■ Noi 
african : 
zuelen a _ .
iar kenianul Thomas Waigwa cal
că pe urmele compatrioțilur săi 
Keino și Jipcho, fiind neînvins In 
acest sezon în cursele de o milă 
(cel mai bun rezultat — 3:54,9)2

62.28 m ; 400 m —
— (R.D.G.) 51.89 ; 
m — Bay (R.D.G.)
(Cuba)

Briesenik
10.44 (!); 

(R.D.G.)

speranțe ale atletismului 
nigerianul Charlton Bhi- 
sărit 8.20 m la lungime.
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