
VIZITA PREȘEDINTELUI ]
REPUBLICII PORTUGHEZE, |

FRANCISCO DA COSTA GOMES
La Palatul Republicii a avui 

loc, simbătă după-amiază, cere
monia conferirii unor înalte dis
tincții române și portugheze.

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a conferit președinte
lui Republicii Portugheze, gene
ral Francisco da Costa Gomes, 
Ordinul „Steaua Republicii So
cialiste România" clasa I, iar 
doamnei Maria Estela- da Costa 
Gomes Ordinul „23 August" cla
sa I.

La rindul său, președintele Re
publicii Portugheze, general Fran
cisco da Costa Gomes, a conferit 
președintelui Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Marea Cruce a Or
dinului Santiago, iar tovarășei E- 
lena Ceaușescu Ordinul „Crucea 
Infantelui Henrique".

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Francisco da Costa Gomes, to
varășa Elena Ceaușescu și doam
na Maria Estela da Costa Gomes 
se felicită reciproc, își string mîi- 
nile cu căldură, in aplauzele în
tregii asistente.

★
14 iunie 1975. O dată care mar

chează un moment memorabil al 
relațiilor româno-portugheze. In 
această zi, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președinte
le Republicii Portugheze, genera) 
Francisco da Costa Gomes, au 
semnat, la București. Tratatul de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări, document de importan
tă istorică, care deschide o etapă 
nouă, superioară. în dezvoltarea 
raporturilor multilaterale dintre 
statele și popoarele noastre, el 
consfințind, totodată; voința co
mună de a conlucra activ și rod
nic in domeniul vieții internațio
nale. in vederea Înfăptuirii prin
cipiilor de egalitate, dreptate și e- 
chitate în relațiile dintre națiuni, 
promovării cauzei păcii și pro
gresului. făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Documentul poartă, de aseme
nea, semnăturile miniștrilor afa
cerilor externe ai României și 
Portugaliei. George Macovescu și 
maior Ernesto de Melo Antunes.

La solemnitate au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu și doam
na Maria Estela da Costa Go
mes.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Francisco da Costa Gomes au ros
tit apoi cuvintări, viu aplaudate 
de toti cei prezenti.

★
Inalții oaspeți portughezi, îm

preună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au plecai, în cursul se
rii de simbătă, într-o scurtă vi

zită pe litoralul românesc al Mă
rii Negre.

Ceremonia plecării din Bucu
rești are loc pe aeroportul Oto- 
peni, împodobit sărbătorește. Mii 
de bucureșteni au venit pentru 
a-i saluta pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Francisco da Costa 
Gomes.

O gardă militară, aliniată pe 
platoul aeroportului, prezintă o- 
norul. In timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie, sînt intonate 
imnurile de stat ale Portugaliei și 
României. Cei doi președinți au 
trecut apoi in revistă garda de o-
noare.

Avionul prezidențial decolează, 
pornind spre aeroportul interna
tional Mihail Kogălniceanu.

★
în aceeași seară, președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, împreună cu 
președintele Republicii Portu
gheze, Francisco da Costa Gomes, 
și doamna Maria Estela da Costa 
Gomes, au sosit pe litoral, pentru 
o scurtă vizită.

In cursul 
președintele 
România.

★
zilei de 
Republicii 
tovarășul

duminică, 
Socialiste 

Nicolae
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii portugheze, Francisco da 
Costa Gomes, tovarășa Elena
Ceaușescu și doamna Maria Este
la da Costa Gomes, au făcut, la 
bordul unor elicoptere speciale, o 
scurtă vizită pe litoral.

*
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Repu
blicii Portugheze, Francisco da 
Costa Gomes, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Es
tela da Costa Gomes s-au reintîl- 
nit duminică in cadrul unui de
jun de rămas bun, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă de caldă 
cordialitate, prietenească.

La despărțire, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la pre
ședintele Francisco da Costa Go
mes și doamna Maria Estela da 
Costa Gomes, se îmbrățișează cu 
prietenie.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat convingerea că se vor re- 
intilni in curind pe păminlul Por
tugaliei.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general a) Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și tova
rășa Elena Ceaușescu, care au fă
cut. împreună cu președintele Re
publicii Portugheze, Francisco da 
Costa Gomes și doamna Maria 
Estela da Costa Gomes, o scurtă 
vizită pe litoral, s-au înapoiat 
duminică seara Ia București.
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ÎN CEA DE A 58-a EDIȚIE,

FARUL CONSTANȚA, CAMPIOANĂ LA RUGBY

CONSTANȚA, 15 (prin telefon). 
Cel de al 58-lea titlu de campioa
nă a tării la ruby a poposit, în 
acest an. la Constanta. El a re
venit, pe drept, formației FARUL 
antrenată de Mihai Naca, care a 
prezentat constant un XV bun și 
echilibrat. 20 de ani i-au fost ne
cesari Constantei să ajungă la a- 
ecastă performantă, care prefigu
rează viitoarele succese al rugbyu- 
lui in marele oraș-port. Și aceasta, 
deoarece Constanta se anunță, de 
pe acum, un mare centru rugbys- 
tic. După Timișoara, acum trei 
ani, iată un alt oraș din provin
cie pe prima treaptă a podiumu
lui. S-a parcurs, astfel, încă o e- 
tapă în bătălia pe care balonul 
oval o duce pentru cîștigarea 
popularității și mărirea ariei sale 
de răspindire.

Duminică, în fata unor tribune 
arhipline (cca. 6 000 de spectatori), 
Farul a întîlnit, în ultima etapă, 
pe fosta campioană, Steaua, de 
care a dispus cu 22—9 (9—3), după 
un joc de mare spectacol. Farul 
a condus de la început ostilitățile, 
iar Steaua a răspuns mai mult

decit onorabil, ceea ce îi face de
plină cinste, A rezultat un meci 
pasionant, echilibrat, in ciuda di
ferenței de scor finale, prea se
veră fată de aspectul partidei. 
Treisferturile Farului — se știa 
dinainte — erau mai bune. Se 
punea problema ca înaintarea să 
le ofere baloane. Ea nu a reușit 
să facă treaba aceasta decit în 

’repriza a doua, cînd constăntenii 
s-au si detașat, de altfel. Pînă in 
min. 60 înaintarea Stelei a rezistat 
și a împiedicat valorificarea su
periorității treisferturilor adverse, 
periculoase ori de cite ori aveau 
balonul. Suspensul a planat a- 
supra partidei (doar 13—9 pentru 
Farul) pînă în min. 72. cînd Cră
ciun „sparge" la o margine și sur
prinde întreaga înaintare a Stelei, 
mareînd irezistibil o încercare, pe

BALCANIADA DE TALERE

TRĂGĂTORII GRECI ÎNVINGĂTORI IN PROBELE DE SHEET
Echipa României pe locul 2

Pavlos Kanellakis (Grecia), cițtigătorul probei de skeet
Foto : Vasile BAGEAC

Poligonul Tunari găzduiește, în- 
cepind de simbătă, cea de a VIII-a 
ediție a Balcaniadei la talere, 
competiție care reunește pe cei 
mai buni trăgători cu arma de 
vinătoare din Bulgaria, Grecia, 
Turcia și România. în primele 
două zile ale competiției s-au dis
putat întrecerile de skeet (talere 
aruncate din turn) care s-au în
cheiat cu dubla victorie a țintași- 
lor greci, ei cîștigînd pe echipe 
și la individual prin Pavlos Kanel
lakis (care a avut o comportare

egală în ambele manșe, doborînd 
cite 97 de talere). Taleriștii noștri 
au avut în această primă jumă
tate a Balcaniadei o evoluție mo
destă, echipa — alcătuită din Dan 
Buduru, deținătorul titlului la edi
ția trecută a competiției, Gheorghe 
Sencovici, Florin Iurceneo și Adal
bert Oster — a avut prea multe 
„rateuri". în timp ce Sencovici și 
Buduru au obținut punctaje mai 
apropiate de valoarea lor, cite 96 
din 100 posibile, Iurceneo și Oster 
n-au realizat decit 91 și, respectiv

92 p, ceea ce a adus formația ro
mână pe locul secund în întrece
rea pe echipe. In această primă 
jumătate a concursului ceilalți 
sportivi ai noștri, care n-au fost 
selecționați în echipă, ca de pildă 
juniorul C. Pintilie și N. Vlădoiu 
au lovit 97, respectiv, 96 de talere 1 

în ziua a doua, cînd s-a decis 
cîștigătorul la individual, s-a dat 
o luptă aprigă între mai mulți țin- 
tași din România, Grecia și Tur
cia. Sencovici a tras cu un punct 
mai mult ca în ziua precedentă, 
Kanellakis a fost constant, a țin
tit tot 97, iar Gul Yunuz (Turcia) 
cu un disc mai puțin și astfel 
punctajele lui Sencovici și Yunuz 
au devenit egale. Pentru ocuparea 
locului doi s-a tras un baraj la 
25 de talere. Sencovici pierde pa
tru dintre țintele zburătoare (tale
rele nr. 9, 11, 12 și 16) iar ad
versarul său trei și astfel Yunuz, 
cu 22 t la baraj, ciștigă medalia 
de argint a Balcaniadei. Trebuie 
să remarcăm forma bună în care 
s-a prezentat la întrecerile de 
skeet juniorul băimărean, Cristian 
Pintilie (fiul cunoscutului talerist 
Gleb Pintilie), care a totalizat 
191 p, realizind un nou record na
țional de juniori (vechiul record 
era de 189 și ii aparținea tot lui).

Iată clasamentele probei de skeet 
— (ECHIPE 400 talere) : 1. Grecia

T. RÂBȘAN

(Continuare in pag. 2-3)

FARUL, a 58-a 
campioană de rug
by a țării. Sus, 
de la stingă spre 
dreapta : Băcioiu; 
Bogheanu, Avri- 
geanu, Celea, Da
raban, Mușat, Bor- 
șaru, Podaru, Cră
ciun, antrenorul 
Mihai Naca. Jos i 
dr. Gheracopol, 
medicul echipei, 
Ianusievici, Mo- 
trescu, Dinu,
Bucos, Marica, 
Cristea, Varga, Ol- 
teanu și Frangu.
Foto: S. BAKCSY

care Bucos o transformă : 19—9 ! 
Partida este jucată. Pe teren se 
găsește o singură echipă — Fa
rul — care mai are resurse să ma
joreze scorul, prin Bucos (1. p.).

Iată cum s-au marcat celelalte 
puncte : min. 23 — neînțelegere 
intre Durbac și Achim. grămadă 
la 15 m, scoate Farul, balonul 
circulă pe linia Olteanu-Dărăban- 
Varga și ultimul înscrie o încer
care. transformată de Bucos : min. 
30 — M. Ionescu în ofsaid. Bu
cos transformă lovitura de pedeap
să ; min. 35 — Durbac reduce din 
handicap, prin 1. p. ; min. 58 — 
fază favorabilă Farului in 22-ul

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

Pentru jocul de miercuri cu ccnipo olimpica a Duiiein<irccl

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
PLEACĂ ASTĂZI LA COPENHAGA

• RADUCANU Șl BĂLĂCI AU DEVENIT INDISPONIBILI • A FOST CON
VOCAT — IN CONSECINȚA — PORTARUL PURCARU • IERI, A AVUT 
LOC UN MECI DE ANTRENAMENT IN COMPANIA FORMAȚIEI ȘOIMII 

TAROM

Lotul reprezentativ de fotbal 
și-a încheiat pregătirile în vede
rea jocului-retur de miercuri, de 
la Copenhaga, din cadrul preli
minariilor olimpice. In prima 
manșă, așa cum se știe, selecțio
nata noastră a terminat învingă
toare cu 4—0 (1—0). Sîmbătă a 
avut loc un nou antrenament 
complex dar el s-a desfășurat 
fără participarea lui Răducanu și 
Bălăci. Portarul reprezentativei a 
devenit indisponibil în urma unui 
deranjament traumatic al muș
chilor abdominali. El urmează 
un tratament special și va fi —

probabil — absent două săptă- 
mini din activitatea comnetiționa- 
lă. Cit il privește pe Bălăci. el 
suferă de o recidivare a unei rup
turi musculare. în aceste con
diții s-a renunțat Ia cei doi ju
cători. A fost convocat în lot, in 
consecință, portarul Purcaru (U- 
niversitatea Craiova). Deci la cu
noscutele indisponibilități — Do- 
brin, Dudu Georgescu. Iordăncs-

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Mircea Sandu (în stingă), in una dintre numeroasele lui acțiuni la 
poarta formației Șoimii TAROM, în jocul de antrenament de «er; al 
lotului Foto '• Dragoș NEAGU



C. CIRJE (Dinamo) ÎNVINGĂTOR IN „CURSA VICTORIEI44
• Ultimele două etape au fost clștigate de V, Selejan (Dinamo)
• V. Pascale (Steaua) — primul In clasamentul cățărătorilor

în meciul triunghiular cu echipele R.S.F.S. Ruse și Ungariei | Si

GIMNASTELE ROMÂNCE, PE PRIMUL LOC | F.C. C

Duminică la amiază a luat sfîr- 
șit, în Capitală, „Cursa Victoriei", 
Întrecere pe etape organizată de 
clubul sportiv Steaua și A.S. Loto 
— Pronosport. Am asistat, timp de 
5 zile, la cea mai frumoasă între
cere rutieră din ultimii ani. Atit 
traseul (cu trei etape în premie
ră), cît și disputa alergătorilor 
ne-au impresionat prin frumuse
țea lor. Excelent organizată (feli
citări clubului Steaua), competiția 
a fost dominată de alergătorii an
trenorului emerit Nicolae Voicu 
(felicitări clubului Dinamo). Ei au 
câștigat — prin Costel Cirje — lo
cul 1 in clasamentul final, precum 
și 4 din cele 5 etape ale întrecerii 
(Ion Cosma, Vasile Teodor șl Va
sile Selejan 2). Păstrăm convin
gerea că actualul succes îl va sti
mula pe Costel Cîrje pentru o 
pregătire conștiincioasă și o evo
luție la nivelul maxim al posibili
tăților sale în echipa olimpică. E- 
roii acestei ediții a „Cursei Vic
toriei" au fost — fără discuție — 
Vasile Teodor, Mircea Ramașcanu 
și Eugen Dulgheru. Ei au realizat, 
în etapa a IlI-a, o senzațională 
evadare pe serpentinele în cobo
râre de la Pasul Bratocea spre 
Cheia, care a scos în evidență nu 
numai temeritatea, ci și măiestria, 
excelenta pregătire a acestor spor
tivi. Apoi, după ce bariera le-a 
stopat drumul spre șefia clasa
mentului (Vasile Teodor ar fi pre
luat „tricoul galben", iar ceilalți 
doi l-ar fi urmat în fruntea ierar
hiei), ei au dat dovadă de o te
nacitate rar întîlnită, luptîndu-se 
pînă la ultima picătură de energie 
pentru a nu fi ajunși de pluton. 
Secunda aceea cu care au sosit 
înaintea grupului masiv reprezintă 
o mare victorie !

Remarcabil a fost și travaliul 
alergătorilor Vasile Pascale, Ion 
Cojocaru, Vasile Selejan, Nicolae 
Gavrilă, Alexandru Zaroschi și 
al altor rutieri care au contribuit

LA CLINCENI, CU PRILEJUL ZILEI AVIAȚIEI

DEMONSTRAȚII AERIENE 
DEOSEBIT DE REUȘITE

Aerodromul de la Clinceni al 
aeroclubului bucureștean „Aurel 
Vlaicu" a găzduit ieri, intr-un ca
dru sărbătoresc și într-o atmos
feră de entuziasm tineresc, mitin
gul de aviație organizat cu prile
jul sărbătoririi zilei aripilor româ
nești. Despre însemnătatea eveni

Instantaneu de la mitingul de aviație ce a avut loc ieri la Clinceni

mentului, precum și despre succe
sele zburătorilor și parașutiștilor, 
militari, civili șl sportivi, a vor
bit general maior Grigore Baștan, 
maestru emerit al sportului. A ur
mat deschiderea taberei de aviație 
organizată aici de C.C. al U.T.C., 
festivitatea de închidere a campio
natului republican de planorism, 
desfășurat săptămîna trecută, după 
care au început spectaculoasele 
demonstrații. Mii de bucureșteni au 
venit să-i admire pe zburătorii 
despre ale căror succese au pri
lejul, deseori, să citească în coloa
nele ziarelor. Totul a fost excelent 
organizat.

Deschiderea au făcut-o parașu- 
tiștii, din al căror program, inter
calat cu celelalte evoluții, amin
tim : salturile de precizie, evoluțiile 
în timpul căderii libere, salturile 
în masă. Printre cei ce au parti
cipat la demonstrații s-au numărat: 
Ion Roșu, Vasile Sebe, Maria Ior- 
dănescu, Ecatcrina Diaconu, multipli 
recordmani republicani și mondi
ali, și alții.

Dintre evoluțiile planoriștilor, de 
un deosebit succes s-au bucurat 
demonstrațiile în formație ale pla- 
noarelor de construcție românească, 
acrobațiile executate pe aparate 
de înaltă performanță, trecerile la 
joasă înălțime, efectuate de ași ai 
acestui sport, printre care amin
tim pe ing. Mircea Finescu, ma
estru emerit al sportului și pilot 
lncercător, ing. Emil Iliescu, Mihai

Plutonul, încă nescindat de evadări, îi are în fruntea sa, printre alții, 
și pe purtătorul „tricoului galben" Costel Cirje (marcat in fotografie 
cu semnul X). Foto : Dragoș NEAGU

— chiar și numai parțial — la di
namizarea cursei.

Ultimele două etape — marcate 
fiecare de evadarea cîte unui grup 
de 4 alergători — n-au putut 
schimba ierarhia cursei, fixată în 
grelele (dar atit de frumoasele) 
etape de munte.

Clasamente :
Etapa a IV-a (Plopenl — Tîr- 

goviște — București, 132 km) : 1. 
V. Selejan (Dinamo) 3 h 12:01; 2. 
V. Petre (Ol.-Constr.) ; 3. I. Du
mitru (Dinamo); 4. C. Nica (Voin
ța Ploiești) — același timp ; 5. S. 
Suditu (Ol.-Constr.) 3 h 13:00; 6. T,

Bindca, Gh. Savastre, N. Mihăiță 
— maeștri și maeștri emeriți.

Impresionante au fost, de ase
menea, demonstrațiile acrobaților 
din zborul cu motor, la bordul 
unor avioane de înaltă performan
ță. Cităm, în mod deosebit, pe 
Mihai Ionescu, Nicolae Conțu, Teo- 

fii Ciotlaș, Cezar Rusu... Cit des
pre Ștefan Calotă, maestru emerit 
al sportului, programul său de 
înaltă acrobație a stîmit puternice 
emoții. Mitingul de la Clinceni s-a 
încheiat cu lansarea din aeronavă 
a unei formații de parașutiști mi
litari,

Viorel TONCEANU

FARUL CONSTANTA, CAMPIOANĂ LA RUGBY
(Urmare din pag 1)

oaspeților șl Marica înscrie o nouă 
încercare ; min. 62 — acțiune în 
terenul Farului, Marica șutează, 
Holban blochează și realizează o 
încercare, transformată de Achim.

Arbitrul Th. Witting a condus 
foarte bine următoarele formații : 
FARUL: Cristea — Ianusievicl, 
Motrescn, Marica, Dinu — Bucos, 
Olteanu — Varga, Dărăban, Poda
ni — Borșaru, Mușat — Celca, 
Crăciun, Băcioiu ; STEAUA : Dur- 
bac — Fuicu, Enache, Holban, 
Braga — R. Ionescu, Țața (Suciu) 
— Zafiescu, M. Ionescu, Achim — 
Șerban, Pintea — Corneliu, Mun- 
teanu, Cioarec (Postolachi).

• LA PETROȘANI, echipa 
Știința a terminat învingătoare cu 
9—7 (6—7) in meciul cu Dinamo, 

Drăgan (Voința București) 3 h 
13:03.

Etapa a V-a (circuit în cartierul 
Drumul Taberei, 20 ture a 2,5 km 
= 50 km): 1. V. Selejan (Dina
mo) lh 07:31; 2. Valentin Ilie (Di
namo); 3. S. Sudîtu (Ol.-Constr.); 
4. T. Drăgan (Voința București) 
același timp; 5. S. Brezeanu (Vo
ința București) lh 07:45 ; 6. N. An- 
dronache (Metalul Plopenl) — ace
lași timp.

Clasament general final: I. COS
TEL C1RJE (DINAMO) 14 h 18:03; 
2. Vasile Pascale (Steaua) la 
0:22; 3. Ion Cojocaru (Steaua) la 
1:27 ; 4. Nicolae David (Mureșul 
Tg. Mureș) la 1:33; 5. Constantin 
Cîrstea (Steaua) la 1:33; 6. Nico
lae Andronache (Metalul Plopeni) 
la 1:34; 7. Alexandru Zaroschi
(Metalul Plopeni) la 1:51; 8. Va
sile Teodor (Dinamo) la 2:02; 9. 
Teodor Drăgan (Voința București) 
la 2:28; 10. Mircea Ramașcanu
(Dinamo) la 2:28.

In clasamentul cățărătorilor (8 
sprinturi) pe primul loc s-a si
tuat Vasile Pascale (Steaua).

Hristache NAUM

CONCURSUL INTERNAȚIONAL

DE CĂLĂRIE DE LA OLSZTYN
OLSZTVN, 15 (prin telefon). — 

După participarea la concursul in
ternațional de la Varșovia, călăreții 
noștri (Alexandru Bozan, Cornel 
Ilin, Oscar Recer, Constantin Vlad) 
s-au prezentat la startul întreceri
lor de la Olsztyn. Ei au avut de 
făcut față unor adversari puternici.

Cel mai bun rezultat al călăre
ților noștri a fost consemnat în 
întrecerea pe echipe, unde ei s-au 
clasat pe locul 5, cu 52 p, după 
formațiile R.F.G. 12 p, Franța 24 p, 
Anglia 40 p și R.D.G. 50 p, de
pășind reprezentativele Olandei, 
U.R.S.S. și Poloniei.

De notat că și în probele indi
viduale călăreții români au avut

BALCANIADA DE TALERE
(Urmare din pag. 1)

379 (M. Pandelis 92, G. Meimari- 
dis 94, P. Pappas 96 și P. Kanel- 
lakis 97), 2. România 375 t (Gh. 
Sencovici 96, FI. Iurcenco 91, D. 
Buduru 96 și A. Oster 92), 3. Bul
garia 368 t, 4. Turcia 364 t. Indi
vidual : 1. P. Kanellakis (Grecia) 
194 t (pe manșe : 97 + 97), 2. G. 
Yunuz (Turcia) 193 t (baraj 22), 3.

prin punctele marcate de Stoica, 
Enciu (2 1. p.) și Martin (1. p. c.), 
pentru oaspeți înscriind Dragomi- 
rescu (încerc.) și Nica (1. p.). A 
condus A. Găgeatu. (Em. NEA- 
GOE-coresp.).

REZULTATE TEHNICE

Locurile 1—4 : Farul — Steaua 22— 
9 (9—3), Știința Petroșani —, Dina
mo 9—7 (6—7) ; 5—8 : Sportul stu
dențesc — T. C. Ind. Constanța 31— 
7 (15—3), „U“ Timișoara — Grivița 
Roșie 17—3 (3—3) ; 9—12 : Agrono
mia Cluj-Napoca — C.S.M. Sibiu 9— 
4 (6—4), Politehnica Iași — Rul
mentul Bîrlad 6—3 (3—3).

CLASAMENTE
Locurile 1—s

1. FARUL 6 4 2 0 112—45 16
2. Dinamo 6 3 12 77—50 13
3. Știința 6 2 13 51—94 11
4. Steaua 6 10 5 41—92 8

IN TOATE
CONSTANȚA, 15 (prin telefon). 

Meciul triunghiular de gimnastică 
dintre reprezentativele României, 
R.S.F.S. Ruse și Ungariei s-a în
cheiat sîmbătă seară cu concursul 
pe aparate, în care au evoluat cele 
mai bine clasate două sportive din 
fiecare reprezentativă. Așa cum 
era de așteptat, în prim planul in
teresului s-au situat din nou spor
tivele românce, care au dominat 
autoritar și cea de a doua zi a 
competiției. Anca Grigoraș, la fel 
ca în prima zi, a evoluat bine, 
asigurîndu-și astfel cîștigarea a nu 
mai puțin de trei probe (sărituri, 
paralele, sol) și ar fi putut s-o 
cîștige și pe a patra, bîrna, dacă 
nu ar fi căzut din nou, obținind 
o notă mică (9,10). Păcat, mai ales 
pentru deosebit de frumoasa evo
luție la acest aparat, pînă și după 
cădere. Nădăjduim ca acesta să ră- 
mînă un accident pentru Anca 
Grigoraș, deoarece ea ne-a arătat 
că și-a recăpătat forma care a con- 
sacrat-o și care i-a adus atîtea 
succese.

După cîteva afirmări peste ho
tare, iat-o pe Cristina Itu impunîn- 
du-se și în cadrul echipei națio-

REPREZENTATIVA FEMININĂ DE VOLEI
A ROMÂNIEI

TURNEUL DE
A CÎȘTIGAT
LA BELGRAD

Turneul internațional feminin 
de volei de la Belgrad s-a în
cheiat cu un frumos succes al re
prezentativei țării noastre. care 
a terminat competiția neînvinsă, 
confirmînd evoluțiile bune din a- 
cest sezon. Iată rezultatele înre
gistrate în turneul din capitala 
Iugoslaviei : România — Bulgaria 
3—2, Iugoslavia — S-U.A. 3—0, 
Bulgaria — Iugoslavia 3—0, Româ
nia — S.U.A. 3—2, S.U.A. — Bul
garia 3—2, România — Iugoslavia 
3—1. Clasament final : 1. ROMA
NIA 6 p, 2. Bulgaria 4 p (7:6), 3. 
Iugoslavia 4 p (4:6), 4. S.U.A. 4 p 
(5:8).

★
în turneul de la Skoplje, selec

ționata masculină română a pier- 

o comportare meritorie, ei termi- 
nind parcursurile de bază fără pe
nalizare, dar reușind să se califice 
în barajul probelor, datorită unor 
timpi inferiori, astfel că au tre
buit să se mulțumească, în final, 
cu locuri modeste. Dintre cei 140 
de sportivi, care au fost prezenți 
la Olsztyn, cei mai bine s-au com
portat călăreții din R.F.G., în spe
cial Werner Schulze, care a cîști- 
gat proba de forță cu o săritură 
de 2 m. De notat, de asemenea, și 
evoluția reprezentantului țării gaz
dă, Ștefan Mitgalski, aflat, în per
manență, printre fruntașii con
cursului.

Gh. Sencovici 193 t (b. 21), 4. P. 
Pappas (Grecia) 192 t (ultima se
rie 25), 5. A. Manolov (Bulgaria) 
192 (24), 6. C. Pintilie 191 t, 7. D. 
Buduru 189 t, 8. A. Oster 189 t, 
9. I. Ionică 189 t.„ 11. N. Vlădoiu 
189 t.„ 13. FL Iurcenco 186 t.

Azi și mîine (de la ora 8,30) tot 
pe poligonul Tunari, au loc între
cerile de trap (talere aruncate din 
șanț) din cadrul Balcaniadei.

Locurile 5—8
5. Sportul stud.
6. Grivița Roșie
7. Universitatea
8. T. C. Ind.

6 2 3 1 71—48 13
6 3 0 3 82—71 12
6 2 2 2 67—50 12
6 2 1 3 46—97 11

Locurile
9. C.S.M. Sibiu

10. Politehnica
11. Agronomia
12. Rulmentul

9—12
6 4 0 2 67—53 14
6 3 0 3 71—42 12
6303 51-105 12
6 2 0 4 51—40 10

I
• Partidele din turneul pentru 

locurile 13—16 (Vulcan — Gloria, 
Constructorul Buzău — Rapid) se 
vor disputa joi.
• S-a încheiat și campionatul 

republican al juniorilor, titlul re
venind formației ȘCOLII SPOR
TIVE 2 București (antrenor : Ma
riana Lucescu), care a depășit în 
finală pe Rapid cu 26—4 (11—0). 
Pentru locurile 3—4 : Farul Con
stanța — Clubul sportiv școlar 
19—9 (9—9).

PROBELE
nale. Treptat, treptat, ea iși cro
iește drum spre titularizare în re
prezentativa țării noastre. Gabriela 
Trușcă, într-o promițătoare reve
nire, s-a impus la bîrnă, astfel că 
gimnastele românce, singure sau 
La egalitate cu sportive din cele
lalte echipe, s-au clasat pe primul 
loc în toate cele patru probe ale 
concursului. Meciul triunghiular 
desfășurat vineri și sîmbătă aici 
a constituit o utilă verificare pen
tru cîteva dintre sportivele noas
tre fruntașe, verificare ce va fi în
tregită în meciul bilateral România 
— Canada, programat marți în Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej.

Rezultate tehnice ale concursu
lui pe aparate : sărituri — Anca 
Grigoraș (România) și Elena Jilina 
(R.S.F.S.R.) 18,70, Galina Serkova 
(R.S.F.S.R.) 18,50 ; paralele — Anca 
Grigoraș, Galina Kolpakova 
(R.S.F.S.R.) și Gabriela Nagy 
(R.P.U.) 18,70 ; bîrnă — Gabriela 
Trușcă (România) 18,75, Mariana 
Ostanina (R.S.F.S.R.) 18,70, Anca 
Grigoraș 18,30 ; sol — Anca Gri
goraș și Cristina Itu 19,00, Erzsebct 
Fekete (R.P.U.) 18,75.

Constantin MACOVE1
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I

înaintea mo 
ța — Eskișehi 
nică", momeni 
împlinirii a 60 
fotbalistică în 
mării. Din pa 
tiv al Consilii 
Educație Fizic 
șui Emil C 
C.N.E.F.S., a 
de maestru er 
cătorului Ante 
al sportului - 
vescu. De asi 
minate „Dipl 
C.N.E.F.S." șl 
deosebite in 
unor activiști

A început 
dintre F.C. d 
(Turcia), card 
cat la un n 
a plăcut totu 
scorului și ris 
cătorilor. R 
desfășurarea j 
au dominat î 
lui, însă ind 
și imprecis la 
cătorii turci J 
gătire fizică, 
din fața propl 
și au construi 
culoase.

Din primell 
luat jocul pel 
obținut cîteva 
cea de a doi 
stantinescu al 
balonul spre I

I
I

Ce-dut partida cu reprezentativa 
hoslovaciei : 0—3 (—2, —15, —11). 
Intr-un alt meci, formația Cubei 
a învins echipa Iugoslaviei 
3—0 (8, 15, 9).

I
cu 1

1
I

A CANOTDRILOB ROMÂNI
IA „RfCATA GRUNAU"

I
BERLIN, 15 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică, schifiștii români s-au 
aliniat la ediția din acest an a pu
ternicei „Regate Griinau*, competiție 
de amploare, care a reunit la start 
principalele forțe din canotajul mon. 
dial (U.R.S.S., R. D. Germană și Ro
mânia) alături de reprezentanții al
tor cinci țări.

Sportivii noștri au avut o compor
tare pe linia evoluțiilor din ultima 
vreme, adică satisfăcătoare. Cel mai 
bun rezultat a fost înregistrat sîm
bătă, în proba de 2 f.c., unde cam
pioanele mondiale Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță s.au clasat pe locul 
XI (în 4 : 11,8), fiind depășite de echi
pajul U.R.S.S. (4:07,7).

Tot în prima zi a regatei, ambar
cațiunea feminină de 44-1 vîsle, a 
obținut locul III, rezultat înregistrat 
și de echipajul masculin de 2 vîsle.

Duminică, în cea de a doua zi a 
competiției, sportivii români și-au 
mai trecut la activ încă două locuri 
III, obținute de fete la 8 4-1 (cu 
timpul de 3 : 06,85) și de băieți la 
4 rame f.c. (6:18,17). Celelalte echi
paje românești prezente la Grunau 
n-au reușit să urce pe podiumul de 
premiere.

I
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lOTOpronosport

informează
I

AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO.
In agențiile Loto—Pronosport se

găsesc ultimele bilete.

I
I

REZULTATELE TRAGERH PRONO-
OLIMP1C DIN 15 IUNIE 1975

RAPID 
in final
RAPID BUC 

BUCUR

FOCȘANI, 
Partida semi 
țiile bucureși 
— ambele a 
pretenții la 
de juniori a 
un spectacol 
momente dd 
numeroase J 
tuații de gl 
dar corectă I 
cu victoria I 
echipei dini 
aliniat un I 
cadrul căruil 
prezența și I 
capabile să I 
ci și mult J 
moviștii. evl 
intilnirii (el 
imite perlei 
seniori și ti] 
bului din a 
virtuale cari 
avut pe pari 
nule ale înt] 
de slăbiciurj 
prompt aclvl 
două ori 1;| 
tipice de <1 
in min. 33| 
care a șutai 
ce a primiți 
opusă a tel 
in min. GOI 
valorificat <1 
Petcu. La c| 
bitrul de J 
drept perlei 
ția in car» 
primit mini 
nate semn;l 
Pirvescu), <1 
de plasamel 
fundaș advl

Arbitrul I 
la linie țe I 
sut, toți trl 
trat foarte I

RAPID : I 
taro, Costel 
Chihodaru, I 
cu. Nicolofl

DINAMOl 
Gheorghiu, I 
Vlad. Licăl 
Stoica — îl 
cu. I

CATEGORIA 1 — Toate biletele al 
căror număr tipărit are identică ter
minația de cinci cifre extrase la ex
tragerea I 35.149.

CATEGORIA 2 — Toate biletele al 
căror număr tipărit are identică ter
minația de patru cifre de la extra
gerea I 5.149 ; sau a ÎI-a 4.894.

CATEGORIA 3 — Toate biletele al 
căror număr tipărit are identică ter
minația de trei cifre de la extragerea 
I 149 ; sau a H-a 894 ; sau a IH-a 
361.

CATEGORIA 4 — Toate biletele al 
căror număr tipărit are identică ter
minația de 2 cifre de la extragerea 
I 49 ; sau a Il-a 94 ; sau a m-a 61 ; 
sau a IV-a 16.

FOND DE ClȘTIGURI LEI : 1.362.319

I 
I
I

C.F.R. TIMI 
SIB 

DEVA, 
mifinala di 
deschiderea

I
I
I

AȘA ARATÂ O VARIANTA CU 13 
REZULTATE EXACTE LA CON
CURSUL PRONOSPORT, ETAPA DÎN 

15 IUNIE 1975

I
I. Ceahlăul P.N. — Gloria Bz. 1 

ÎL Știința Bc. — Unirea Focșani 2 
ILL Oțelul Galați — Met. Plopeni X 
IV. CSM Suceava — Petrolul PL 1
V. Constr. Gl. — S.C. Bacău X 

Oltul Sf. Gh. — Met. Buc. X 
Metrom Brașov — Din. Slatina 1 ------- ----- — - - - i

1 
1
1 
1

X

I
I

VI.
vn.

VIII.
IX.
X.

XI.
XLI.

xni.
FOND DE ClȘTIGURI LEI 158 105.

ACT
• DUMI 

avut loc i 
U.T.A, și 
chciată cu 
(2—2). Ceh 
scrise de 
Axente (mi 
respectiv I 
(min. 39 
84) și J 
IOANA-coi

• ÎN FĂ 
pe stadiorJ 
s-a desfășj 
ța, meciul 
geș și CM 
final : 5—3 
geșenilor. I 
multe fazd 
Mustăfea d 
la 11 m),| 
Toma (mii 
(min. 44), | 
29 și 67). d

IC.S.U. Bv. — Voința Buc. 
Mureșul Deva — Industria s. 
Min. M.N. — Rapid Arad 
Min. Anina — Vulturii Lugoj 
U.M. Timiș. — Corvinul 
Met. Aiud —■ C.F.R. Timiș.

I
I



„Cupa Balcanică1'

ESKIȘEHIR 2-2 (1-0)
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aflat pe linia porții, a rezolvat 
situația critică. în continuare, e- 
chipa antrenată de P. Comănîță a 
mai avut posibilitatea de a ' 
chide scorul, însă Iovănescu 
11), Peniu (min. 12) și Turcu 
16) nu au reușit să înșele 
lenta portarului Dogan. în 
34 după executarea unui corner, 
Bălosu a reluat mingea în plasă, 
deschizînd scorul. La reluare, 
chiar în min. 46, localnicii și-au 
mărit avantajul ca urmare a unei 
frumoase faze creată de Tănase 
și finalizată de Iovănescu. Dar, 
avantajul de două goluri s-a do
vedit a fi insuficient, deoarece 
oaspeții au restabilit egalitatea în 
min. 50 și 53, prin T. Burhan (a 
transformat impecabil o lovitură 
liberă de la 18 m) și Hiidai. Pînă 
la sfîrșit, constănțenii au dominat, 
dar steril.

A arbitrat foarte bine M. Pa
nagiotis (Grecia).

F. C. CONSTANȚA : Popa — 
Mustafa, Antonescu, Bălosu, Nis- 
tor — Tănase, I. Constantinescu 
(min. 78 Negoescu), Iovănescu — 
Mărculescu, Peniu, Turcu.

ESKIȘEHIR: Dogan — Mehmet, 
Bilal, Feza, Yenal — T. Burhan, 
Aii (min. 85 Ceardac), Abdurah
man — Hiidai, Omer, I. Burhan.

F. C. Constanța va mai juca în 
cadrul „Cupei Balcanice" cu Lo
komotiv Sofia : 26 iulie, la Con
stanța și 2 august, la Sofia.

des- 
(min. 
(min, 
vigi- 
min.

IN DIVIZIA B

SERIA I
S.C. TULCEA — FORESTA 

FĂLTICENI 1—0 (0—0)

P. VINTILĂ
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a opus două echipe care, cu mij
loace destul de modeste, s-au stră
duit, totuși, din răsputeri să ob
țină dreptul de a juca în finala 
campionatului de juniori pe ma
rele stadion bucureștean „23 Au
gust", la 25 iunie. Jocul, fără să 
se ridice la un nivel tehnic deo
sebit, a fost interesant doar prin 
numărul mare de ocazii ratate de 
formația timișoreană, prin faptul 
că această echipă, pornită ca fa
vorită, a fost condusă mare parte 
din timp, ea alergînd cu disperare 
după egalare.

Juniorii timișoreni au început 
mai bine partida, au atacat mai 
mult, dar Nae (min. 3) și Bocănici 
(min. 10 și 12) au ratat... singuri 
cu portarul. Și cum și la... juniori 
ocaziile se răzbună, în min. 25, la 
un contraatac foarte rapid, purtat 
de Drasser și Văcaru, ultimul a 
șutat plasat, dcsehizînd scorul. 
După pauză, tinerii fotbaliști fe
roviari au continuat să atace și 
să... rateze o nouă serie de ocazii 
excelente, prin Iancu (min. 53 și 
59). Farkaș (min. 63) și Bocănici 
(min. 65). Ei au obținut, totuși, 
egalarca (min. 71) dintr-un penalty 
transformat ile Bocănici Ia un 
fault comis de apărătorii forma
ției sibiene la... 17—18 m de poar
tă Echipa Șoimii a acuzat șocul, 
șl-a pierdut luciditatea și, în min. 
78, a primit al doilea gol, un gol 
frumos, marcat de Iancu, la o pasă 
excelentă pornită de Ia autorul 
celor mai mari ratări ale meciu
lui — Bocănici. Și, astfel, C.F.R. 
Timișoara s-a calificat în finala 
campionatului. După ce a trecut, 
insă, prin mari emoții, cauzate 
îndeosebi de imprecizia în șuturi 
a atacanților săi.

Arbitrul 
doara) a 
chipe :

, C.F.R. : 
Rotaru, Pascu 
niciar, Hornea _____ „
nici, Nae (min. 41 Iancuh

F. C. ȘOIMII : Sebin - 
Botoroagă, R. Popa, Florea 
mache, Botezatu (min. 79 
S. Popa — Jurcă, Drasser 
Aron), Văcaru (min. 70

TULCEA, 15 (prin telefon). 
Conform previziunilor, jocul a 
vut următoarea înfățișare : domi
nare insistentă a gazdelor, punc
tată de cîteva contraatacuri, u- 
neori periculoase, ale oaspeților. 
Cu toate acestea, golul, atit de 
mult așteptat, a întîrziat, fie da
torită faptului că atacanții tul
ceni nu și-au sincronizat acțiuni
le, s-au pripit în fazele de poartă 
și au șutat cu timiditate, fie da
torită ambiției cu care s-au apă
rat oaspeții. Tuf an (min. 1 și 45), 
Iosif (min. 14), Corendea (min. 
34, 39 și 43) și Denis (min. 41) au 
irosit bune ocazii de a marca.

După 
chipe a 
localnici 
apărării 
A urmat o altă serie de ratări și 
cînd toată lumea se consolase cu 
gîndul remizei, în min. 86 se pro
duce un henț în careul oaspeți
lor și Leca transformă lovitura de 
la 11 m, aducînd liniște în tabă
ra tulcenilor.

Mihai Cruțescu (București) a 
condus foarte bine echipele : S.C. 
TULCEA: Cojocaru — Leca, Muș- 
ter, Zaiț, Iosif — Corendea, De
nis, Stoicescu — Girip (min. 61 
Stănăgui), Tufan, Alexe (min. 46 
Ioneseu) : FORESTA : Boroi — 
Ioniță, Cîrstoiu, Sacas, Lucaci — 
Jarcă, Ganță, Lăcătuș — Avasi- 
licăi, Anton, Moldovan (min. 84 
Pleșciuc).

a-

pauză, tactica ambelor e- 
rămas aceeași. Jucătorii 
nu s-au descurcat în fața 
aglomerate a oaspeților.

Dumitru NEGREA

ȘTIINTA BACĂU — UNIREA 
FOCȘANI 2—3 (1—2)

BACAU, 15 (prin telefon). — 
Cele două formații, Știința Ba
cău și Unirea Focșani, aflate în 
mare suferință de puncte, au ofe
rit o partidă cu multe faze dra
matice. Pentru ambele echipe 
punctele puse în joc reprezentau, în 
perspectiva ultimelor trei etape, 
șansa evitării zonei retrogradării. 
E drept, studenții din orașul de 
pe Bistrița au dominat cu auto
ritate, dar le-a lipsit calmul în 
fazele decisive. Focșenenii au o- 
pus o apărare lucidă, fără a ne
glija trecerile rapide în contra
atac, din care a rezultat, in final, 
mult dorita și meritata victorie.

Performanța zilei a realizat-o 
înaintașul echipei oaspe Fanici, 
cel mai bun de pe teren, care a 
înscris toate cele trei goluri ale 
oaspeților (min. 10, 33 și 73)_ in
tr-o manieră 
tru băcăuani 
II (min. 36) 
din 11 m).

Arbitrul C. 
a condus foarte bine următoare
le formații : ȘTIINȚA : Iovan — 
Drăucean, Georgescu, Ciocoiu (min. 
15 Marcovici), Tudor — Panait I 
(min. 67 Tudose), Panait II, Je-

spectaculoasă. Pen
au marcat Panait 
și Jeleseu (min. 78,

Bizinichi (București)

III

n

a

I), 
r ’

Ir

Ilie Ștefănită (Hune- 
condus următoarele e-

SERIA A Il-a

Manto — Ivuț,
Damian, 
Farkaș,

Matei, 
Vode- 
Bocă-

— Orza,
— Ada-
Zeicu), 

(min. 68 
Zahiu).

Laurențiu DUMITRESCU

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—1 (1—1)
Bucurcștenii au obținut victoria 

de-abia în finalul partidei, rând 
Stoichiță (min. 88), după un a- 
tac prelungit la 
a șutat sec și a 
jonul portarului 
adevărat că, de-a lungul celor 90 
de minute, jucătorii de la Au
tobuzul au avut inițiativa mai 
mult timp, însă acțiunile lor o- 
fensive n-au fost finalizate, mai

poarta oaspeților, 
făcut inutil plon- 
Tulinschi. Este

LOTUL REPREZENTATIV PLEACA AZI LA COPENHAGA
(Urmare din pag. I)

douăcu — s-au mai adăugat 
Răducanu și Bălăci.

Programul pregătirilor 
cheiat ieri după amiază 
tul reprezentativ a susținut 
Snagov un joc de antrenament la 
două porți în compania forma
ției Șoimii TARQM din 
C. S-au jucat două reprize 
45 de minute, scor final 
(5—1). Golurile lotului au 
marcate de M. Sandu (5), 
(2), Dinu, Boloni. Formația 
buințată a fost următoarea 
gulescu (Purcaru) — 
Sandu, Sătmăreanu II 
Anghelini (Purima) — 
ioni — Crișan, 
Lucescu (Marcu), __  ______
rile s-au efectuat Ia pauză. în re
priza întîia, poarta echipei Șoi
mii TAROM a fost apărată de 
Purcaru, iar în a doua de către 
Iorgulescu. Cum se vede, față de 
absențele intervenite, s-a ajuns 
la formula de mijlocași Dinu — 
Boloni, aceasta și deoarece Dumi
tru resimte și el accidentarea din

s-a 
cînd

în- 
lo- 
la

divizia 
a cîte 

9—1 
fost 

Crișan 
între- 

: Ior- 
Chcran, G. 

(Sameș). 
Dinu, Bo- 

M. Sandu, Kun, 
Toate înlocui-

meciul cu C.F.R. Cluj-Napoca si 
nu a putut fi întrebuințat in par
tida de ieri. Se speră însă ca el 
să poată face deplasarea si să 
și joace în partida de miercuri. 
S-a renunțat, de asemenea, la u- 
tilizarea lui Năstase.

Lotul care urmează să facă de
plasarea, sub conducerea antreno
rilor VALENTIN STANESCU si 
D. NICOLAE-NICUȘOR, este ur
mătorul f IORGULESCU. PUR- 
CARU — CHERAN, G. SANDU, 
SATMAREANU II, SAMEȘ, AN- 
GHELINI, PURIMA — DUMI
TRU. DINU, BOLONI — CRI
ȘAN, M. SANDU. KUN, LUCES- 
CU, MARCU. In privința formu
lei pentru întîlnirea de peste două 
zile ea este în funcție de starea 
sănătății lui Dumitru. Asa că de
cizia asupra .,U“-ului ce va fi 
aliniat urmează să fie luată după 
antrenamentele care vor avea loc 
la Copenhaga.

Plecarea spre Copenhaga 
loc în această dimineață, cu 
nul. Chiar în această 
amiază se va desfășura un 
antrenament la Copenhaga, 
doilea fiind programat miine.

are 
avio- 
după 
prim 

al

I

lescu — Săvulea, Sandu, Manola- 
che ; UNIREA FOCȘANI : Ghiță — 
Mitu, Oprișan, Păiș, Costea — 
Borș, Negrea, Canaragiu — Dra- 
gu, Fanici, Buzescu (min. 40 Moi
se ; min. 46 Grămosteanu).

Aurel PĂPĂDIE

PROGRESUL
VINEȘTI 7-0 _________ _ „______  .
Rontea (min. 30. 47, 51, 59, 67), Prapur- 
gel (min. 81) și Radu (min. 85). Jucă
torii Nagusevscht (min. 30) și Geacu 
(min. 62), ambii de la Relonul, au fost 
eliminați pentru insultarea arbitrului. 
(D. Rizu, coresp.).

C.S.M. SUCEAVA - PETROLUL PLO
IEȘTI 3—2 (1—1). Au înscris : losep (min. 
5, 48 , 62), respectiv Dobre (min. 2) șl 
Cizmaru (min. 78). (I. Mindrescu, co
resp.).

C.F.R. PAȘCANI - CHIMIA BRĂILA 
3-0 (2—0). Autorii golurilor : Bunea (min. 
22), Apostol (mîn. 27) și Dumitru (min.
74) . (C. Enea, coresp.).

CELULOZA CĂLĂRAȘI 
LĂȚI 4-2 (1-0). Au
(min. 44), Pitiș (min.
75) , respectiv Dobre 
gescu (min. 86, din 
coresp.).

OȚELUL GALAȚI - 
0-0.

CONSTRUCTORUL GALAȚI - S.C. BA
CAU 2—2 (2—2). Golurile au fost reali
zate de Ploieșteanu (min. 14. 27) pentru 
Constructorul. Chitaru (min. 4) și Du- 

Bacău. (Gh.

BRĂILA - RELONUL SA- 
(1—0). Autorii golurilor :

C.S.U. GA- 
marcat : Enache 

52, 80), Nica (min. 
(min. 83) și Geor- 
11 m). (M. Stan,

METALUL PLOPENI

Constructorul, 
țan (min. 33) pentru S.C. 
Arsente, coresp.).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
ZAU 6—1 (2—0). Au înscris : 
3, 42), Nemțear.u (min. 46, 
(min. 48), respectiv 
(R. Toma, coresp.).

deschidă scorul, cînd Grecu a e- 
xecutat impecabil o lovitură li
beră de la 16 m. In continuare. 
Metalul joacă bine, apărătorii ac
ționează precis, mijlocașii lan
sează numeroase mingi atacanților, 
iar aceștia creează multe ocazii 
de gol, ratate, însă, de 
(min. 7), Petre (min. 10) 
(min. 15). în min. 20 
giștii înscriu din nou, ____ _
acțiune colectivă, pe care a in- 
cheiat-o cu un șut în plasă Geor
gescu. Golul al treilea se înscrie 
în min. 34 (autor — Stan). Oas
peții au jucat timid, fără prea 
mult nerv.

După pauză, nivelul jocului a 
scăzut, inițiativa localnicilor s-a 
menținut, dar ocaziile de gol au 
lipsit. în min. 86, brașovenii au 
redus din handicap prin Gherghe.

Arbitrul C. Iofciu (București) a 
condus foarte bine următoarele 
formații : METALUL : Anghel — 
Martinescu, Grecu, C. Nicolae, F. 
Nicola — Pitaru, Banu — Conea 
(min. 85 Mocanu), Stan, Geor
gescu, Petre (min. 75 Iacob) ; 
TRACTORUL : Cuteanu — Șerb, 
Ciobotariu, Popescu, Ivăncescu — 
Grigore, Arinean — Pascu (min. 
38 Ceică), Gherghe, Ioneseu (min. 
46 Chioreanu), Oancea.

Vasile IORDACHE

Conea 
și Stan 

metalur- 
după o

tru lovirea adversarului. (C. Gruia, co
resp. județean).

OLTUL SF. GHEORGHE - METALUL 
BUCUREȘTI 0-0.

FLACĂRA MORENI - Ș.N. OLTENIȚA 
2—0 (1—0). Autorii golurilor : Ciobanu 
(min. 19), Cimpu (min. 82, din 11 m). 
(Gh. Ilinca, coresp.).

ELECTROPUTERE CRAIOVA - AUTOMA-
TICA ALEXANDRIA 3—1 (1—1). Au înscris:
relea (min. 6 și
50), respectiv Roșu 
coresp.).

78), 
(min

Stăncescu (min. 
. 26), (T. Costin,

1. RAPID BUC. 31 19 8 4 53-17 46
2. Progresul Buc. 31 16’10 5 43-22 42
3. Metalul Buc. 31 14 8 9 44-29 36
4. C.S. Tîrgoviște 31 15 6 10 44-34 36
5. Electroputere Cv., 31 14 5 12 42-36 33
6. Met rom Brașov 31 11 9 11 30-27 31
7. Autobuzul Buc. 31 12 7 12 36-35 31
8. Gaz m. Mediaș 31 14 3 14 41—47 31
9. Dinamo Slatina 31 13 4 14 44-39 30

10. Voința Buc. 31 12 6 13 34-38 30
11. Metalul Mija 31 12 6 13 29-36 30
12. Flacăra Moreni 31 11 7 13 33-41 29
13. S.N. Oltenița 31 12 5 14 25—37 29
14. Tractorul Brașov 31 11 6 14 38-44 29
15. Automatica 31 9 8 14 22-32 26
16. C.S.U. Brașov 31 8 8 15 35-41 24
17. Met. Drobeta 31 8 7 16 31-44 23
18. Oltul Sf. Gh. 31 9 5 17 32-57 23

Stoian

GLORIA BU- 
Petricâ (min. 
72, 89), Niță 

(min. 76).

1. S.C. BACAU 31 18 9 4 75-39 45
2. Progr. Brăila 31 17 6 8 67-36 40
3. Gloria Buzău 31 15 6 10 46-34 36
4. Ceahlăul P.N. 31 15 6 10 42-32 36
5. Celuloza Călărași 31 14 4 13 41-40 32
6. Petrolul PI. 31 13 6 12 40-39 32
7. Metalul Plopeni 31 12 8 11 34-34 32
8. C.S.U. Galați 31 13 5 13 53-38 31
9. Constr. Galați 31 10 11 10 44-35 31

10. C.F.R. 1Pașcani 31 14 3 14 42-36 31
11. S.C. Tulcea 31 11 9 11 32-33 31
12. C.S.M. Suceava 31 13 5 13 43-50 31
13. Unirea Focșani 31 11 8 12 35-45 30
14. Știința Bacău 31 11 6 14 23-27 28
15. Foresta Fălticeni 31 13 1 17 35-61 27
16. Chimia Brăila 31 9 8 14 27-44 26
17. Oțelul Galați 31 8 6 17 35-47 22
18. Relonul Săv. 31 8 1 22 29-73 17

RAPID BUCUREȘTI - C.S. TIRGOVIȘTE
3— 0 (1—0). Din nou tribune arhipline ieri 
în Giulești. Golurile au fost realizate de 
Pop (min. 10) și Neagu (min. 49, 85). 
(Moraru Siivna).

PROGRESUL BUCUREȘTI - METALUL 
DROBETA TR. SEVERIN 2-0 (1-0). Au
torii golurilor : V. Petre (min. 27), D. 
Ștefan (min. 57, din 11 m). (Nicolao To- 
kacelr).

METROM BRAȘOV - DINAMO SLA
TINA 2—0 (0—0). Au înscris : Moldovea- 
nu (min. 48) șl Furnică (min. 78). (V. 
Secăreanu, coresp.).

C.S.U. BRAȘOV - VOINȚA BUCUREȘTI
4- 0 (3-0). _ - -
53), Șulea 
raschivescu 
raschivescu

Au marcat : Bucur (min. 13, 
(min. 24, din 11 m) și Pa- 
(min. 40). In min. 68, Pa- 

(C.S.U.) a fost eliminat pen-

SERIA A IlI-a
MUREȘUL DEVA — INDUSTRIA 
SÎRMEI CiMPIA TURZII 5—2 (2—1)

ETAPA VIITOARE (22 iunie) : 
Petrolul Ploiești — Știința Ba
cău (1—1), Metalul Plopeni — 
S.C. Tulcca (1—1), C.S.U. Galați 
— Ceahlăul P. Neamț (0—1), Fo- 
resta Fălticeni 
(0—1), Gloria Buzău 
Călărași (0—0), 
nești 
d-7).
Brăila (2—2). Chimia Brăila — 
Oțelul Galați 1—1), Unirea Foc
șani — C.F.R. Pașcani

GOLGETERII
• 22 GOLURI : Botez 

cău), Ronțea (Progresul 
16 GOLURI : Traian (Progresul Brăi
la) • 13 GOLURI : Marinescu
(C.S.U. Galați), Apostol (C.F.R. Paș
cani) • 12 GOLURI : Avasilcăi (Fo- 
resta Fălticeni), Pană (S. C. Ba
cău), Enache (Celuloza Călărași)

Relonul
- Constructorul 
S.C. Bacău

C.S.M. Suceava 
Celuloza 

Săvi- 
Galați 

Progresul

(1-2).

(S. C. Ba-
Brăila) •

ales in repriza secundă, de Bu
jor (min. 50 — bară) și de Ren- 
țea și Răutu (min. 51 — ambii, la 
2 m, n-au reușit să expedieze 
balonul în poartă). Oaspeții au 
evoluat la un bun nivel, s-au a- 
părat cu mult calm, iar atacurile 
purtate, în special, de Moraru și 
Kusch, au produs deseori panică 
în careul echipei Autobuzul. Ju
cătorii de la Gaz metan au des
chis scorul, in urma unui contra
atac în min. 21, prin Boboloț. 
După înscrierea golului, unii ju
cători au devenit nervoși și, din 
această cauză, Matache și G. Io- 
nescu (Autobuzul), Moraru și Jiga 
(Gaz Metan) au primit cartonașe 
galbene. Egalarea s-a produs in 
min. 42, după un corner, 
G. Ioneseu a trimis balonul 
plasă printr-o „pădure’1 de 
cioare. în repriza secundă, au fost 
create mai multe faze frumoase 
și, în min. 63. Moraru a finalizat 
un contraatac, însă arbitrul, de
parte de fază, n-a validat golul 
pe motiv că oaspetele ar fi faul
tat pe portarul Matache.

A arbitrat bine, cu excepția 
fazei din min. 63, M. Bădulescu 
(Caracal), Formațiile : AUTOBU
ZUL : Matache — Munteanu, G. 
loneScU, Bică, Cățoi — Șerbăni- 
că, Răutu, Tiniche — Preda (min, 
22 : Lixandru ; min. 46 : Rențea), 
Bujor, Stoichiță ; GAZ 
Tulinschi — T" 
Botoș, Barna — 
Jiga — Kusch.

cînd 
în 

pi-

METAN:
Armean, 
Gergely, 
Boboloț.

Tănăsoiu,
Tatu, 

Moraru, _____
V. POMPILIU

TRACTORULMETALUL MIJA
BRAȘOV 3—1 (3—0)

MIJA, 15 (prin telefon). 
Partidă antrenantă încă din 
mele minute, dar formația 
Mija s-a dovedit mai clară 
acțiuni și in min. 4 a reușit

pri- 
din 

în 
să

ETAPA VIITOARE
Automatica 
trom Brașov 
București — 
(0—0), Gaz 
C.S.U. Brașov 
nița — Electroputere 
(1—2), Rapid București 
talul București (0—1), 
Brașov — Oltul Sf.
(1—2), Dinamo Slatina — Metalul 
Mija (0—1), C. S. Tirgovlște — 
Progresul București (0—1), Me
talul Drobeta Tr. Severin — Fla
căra Moroni (1—5).

GOLGETERII
• 19 GOLURI : Moraru (Gaz me

tan Mediaș) • 1Ț GOLURI : Neagu 
(Rapid) • 15 GOLURI : ------------
cu (Metalul București) e 
LURI : Sava ----- -----
11 GOLURI : 
rești). Cirțu 
va) • 10 GOLURI : 
căra Moreni), Danclu (Voința Bucu
rești) .

(22 
Alexandria - 

(0-1).
Voința 

metan Mediaș — 
" “ ~ N. Olte-

Craiova 
— Me- 
Tractorul 
Gheorghe

iunie) : 
Me- 

Autobuzul 
București

(3—0), S.

Georges- 
13 GO- 

(C.S. Tirgovlște) • 
Manea (Rapid Bucu- 
(Electroputere Craio- 

I. Stellan (Fla-

DEVA, 15 (prin telefon). — 
Mureșul atacă din start, în trom
bă, pe un front larg, fazele buc- 
cedindu-se cu repeziciune la poar
ta lui Kasoni, dar Miculescu 
(min. 10), Szilagyi (min. 12) și 
Niță (min. 18) ratează mari oca
zii. în min. 20, însă, în urma 
unei faze spectaculoase creată 
de Niță și Szilagyi, Moț deschide 
scorul, reluînd cu capul în 
După numai 5 minute, la un 
simplu, purtat de cele două 
treme ale oaspeților, Coloji 
lează cu un șut formidabil 
apropierea porții. Se joacă 
mos, fazele „curg" la ambele porți, 
se șutează mult. în min. 41, e- 
chipa antrenată de Nicolae Oai- 
dă ia din nou conducerea prin 
Selymesi (șut din marginea ca
reului — bară — gol).

în repriza secundă, formația 
gazdă se instalează în jumătatea 
de teren adversă, domină cu au
toritate și se „desprinde". Szilagyi 
(min. 57), Eșu (min. 66) și Selymesi 
(min. 86) marcind trei goluri 
foarte frumoase, în urma unor 
combinații ingenioase, la care au 
mai participat Moț, Cardamisa și 
Szilagyi. în ultimul minut, Fri
ptei reduce din scor.

Arbitrul Coloman Braun (Bra
șov) a arbitrat foarte bine urmă
toarele formații : MUREȘUL : Balla 
— Miculescu (min. 80 Stark), 
Gruber, Iancu, Eșu — Niță (min. 
65 Cardamisa), M. Mihai, Cioba- 
banu — Selymesi, Moț, Szilagyi î 
INDUSTRIA SÎRMEI : Kasoni — 
S. Mocanu, Gacs, Szocs, Olteanu — 
Voroneanu, Lorincz, D. Mocanu — 
Coloji, Pripiți, Vesa (min. 46 Gro
za ; min. 58 Lascău).

D. LAURENȚIU

formații : MINERUL : Donis — 
Sturza, Tudor, Șchiopu, Constan
tin, Kormoș (min. 63 Olaru), Tu- 
culia — Sirghe, Sloiciu, Damian, 
Macai : VULTURII : Marincan — A- 
petrei, Bodea, Ștefan, Bagiu — 
Vraja (min. 72 Pamfile), Imireanu, 
Em. Dumitru 
nu (min. 46 
ghe.

lllll CclllU,
— Foaie, Muntea- 

Tismănaru), Gheor-

Florin SANDU

MINERUL 
TEXTILA

gol. 
atac 
ex- 

cga- 
din 

fru-

ANINA — VULTURII
LUGOJ 1—0 (0—0)

15 (prin telefon). — 
de mare luptă, aspră, 
miza jocului. Meciul

ANINA,
Partidă 

dată fiind____ ________
a început prudent, ambele echi
pe fiind pfăocupate mai mult de 
organizarea apărării. Rareori am 
asistat la periculoase acțiuni de 
atac. Și atunci cînd ele au exis
tat jucătorii nu le-au concretizat 
pe tabela de marcaj (exemple — 
ratările lui Sirghe, Damian, Em. 
Dumitru și Munteanu).

După pauză, minerii și-au or
ganizat mai bine jocul la mijlo
cul terenului și au lansat mereu 
atacuri foarte periculoase la poar
ta adversă. Ofensiva lor a . dat 
roade în min. 75, cînd Stoicin a 
fructificat pasa primită de la 
(Sonstantin. în mirt. 79 șl 86 Sir
ghe și Stoicin au trecut de puțm 
pe lingă majorarea scorului.

Arbitrul I. Chilibar (Pitești) a 
condus foarte bine următoarele

VICTORIA CALAN 0-1BIHOR -
Unicul gol a fost realizat de Ma- 

____ (min. 38). (V. Sere, coresp).
U.M. TIMIȘOARA - CORVINUL HUNE

DOARA 3-0 (1-0). Au marcat : Oală
(min. 31), Hirșoveanu (min. 53) și Covaci 
(min. 84). (C. Crețu, coresp).

METALURGISTUL CUGIR - 
BAIA SPRIE 2-1 (0-0). Autorii 
Moldovan (min. 57), Balogh 
autogol), respectiv Niculaș 
(M. Vilceanu, coresp.).

METALUL AIUD - C.F.R. TIMIȘOARA 
1-1 (1-0). Au înscris : Tarcu (min. 30)
pentru Metalul, Kun I (min. 75) pentru 
C.F.R. (P. Somogyi, coresp.).

MINERUL MOLDOVA NOUA - RAPID 
ARAD 1-0 (0-0). Unicul gol a fost rea
lizat do Gutuie (min. 49). (P. Sumandan, 
coresp.).

ARIEȘUL TURDA - ȘOIMII SIBIU 1-0 
(1—0). A marcat : Milnâ (min. 31. din 
11 m). In min. 28. Oprea (Șoimii) a 
fost eliminat pentru lovirea intenționată 
a adversarului. (P. Sîmion, coresp.).

MINERUL BAIA MARE - VICTORIA CĂ
REI 6-0 (1-0).

F.C. 
(0-1). 
vruțca

și Covaci

MINERUL 
golurilor: 
(min. 66, 

(min. 72).

1. F.C. BIHOR 31 21 5 5 59-22 47
2. Min. Baia Mare 31 15 9 7 49-21 39
3. Șoimii Sibiu 31 17 4 10 51-24 33
4. Corvinul 31 16 2 13 52-36 34
5. Metalurgistul 31 14 6 11 40-35 34
6. Mureșul Deva 31 14 5 12 49-48 33
7. U.M. Timișoara 31 14 3 14 47-38 31
8. Arieșul Turda 31 15 1 15 39-38 31
9. Min. Moldova N. 31 12 7 12 32-33 31

10. Victoria Cărei 31 14 2 15 45-45 30
11. Ind. sirmei C.T. 31 13 3 15 39-49 29
12. Victoria Câian 31 13 3 15 32-62 29
13. Rapid Arad 31 13 2 16 43-43 28
14. C.F.R. Timișoara 31 13 2 16 51-51 28
15. Min. Baia Sprie 31 11 5 15 37-44 27
16. Vulturii T. Lugoj 31 9 7 15 32-48 25
17. Minerul Anina 31 11 3 17 34-60 25
18. Metalul Aiud 31 6 7 18 26-60 19

ETAPA VIITOARE (23 iunie, 5
Minerul Baia Sprie Mureșul
Deva (1—2), Victoria Călan — 
Arieșul Turda —4), C.F.R. Ti
mișoara — Metalurgistul Cugir 
(1—2), Vulturii Textila Lugoj — 
F. C. Bihor (1—2), Rapid Arad 
— Victoria Cărei (0—1), Ind. sîr- 
mei C. Turzii — Minerul Mol
dova Nouă (0—2), Corvinul Hu
nedoara — Metalul Aiud (2—2), 
Minerul Anina — Minerul Baia 
Mare (0—2), Șoimii Sibiu — U.M. 
Timișoara (2—-O).

GOLGETERII
• 14 GOLURI : Kun II (F. C. 

Bihor), Cotec (C.F.R. Timișoara — 
în prezent la „Poli" Timișoara), 
Șchiopu (Corvinul Hunedoara) • 
12 GOLURI : Budal (Victoria Cărei) 
• 11 GOLURI : Floreseu (F. C. Bi
hor) • 10 GOLURI : Condruc și
Moldoveanu (Minerul Bala Mare), 
D. Ene (Corvinul Hunedoara), Scll- 
inesi (Mureșul Deva). ,



PRELIMINARIILE „CUPEI EUROPEI" LA ATLETISM ECHIPA FEMININA RAPID BUCUREȘTI S-A CALIFICAT»

A C.C.E. LA POPICE
Pe stadionul Karaiskakis din 

Atena s-au desfășurat. în noctur
nă, la sfirșitul săptămînii trecute, 
întrecerile preliminare din cadrul 
ediției a V-a a „Cupei Europei — 
Bruno Zauli". Conform așteptări
lor, lupta pentru ocuparea prime
lor trei locuri ale clasamentului 
general, cele care asigură califi
carea în semifinalele _ competiției 
(Torino, Leipzig I' 
12—13 iulie), a fost 
să. ea angrenfnd 
ciei. României și 
altfel, după prima 
rilor. clasamentul 
astfel : 1. Grecia 49 p, 2. România 
43 p, 3. Bulgaria 42 p. Celelalte 
echipe participante au obținut ur
mătoarele punctaje : Norvegia 29, 
Danemarca și Austria cite 23 p.

în întrecerile de sîmbătă seara, 
cele mai frumoase evoluții, dintre 
atleții noștri, le-au avut Ilic Flo- 
roiu și Stefan Lăzărescu. cîștigă- 
tori ai probelor de 10 000 m și, 
respectiv, săritura în lungime. Con- 
stănteanul Floroiu și-a atras rapid 
simpatia tribunelor prin maniera 
sa de a concura. Spectatorii ate- 
nieni l-au aplaudat călduros în 
momentul in care s-a „rupt" de 
pluton, acoperind solitar o buna 
parte a distanței. El a cîștigat cu

timpul de 28:49,2, întrecindu-1 cu 
mai bine de jumătate de tur pe 
norvegianul Per Halle (29:26,4) și

și Londra. la 
; destul de strîn- 
formatiile Gre- 
Bulgarici. De 
zi a concursu- 

[ se prezenta

PRINTRE CULOARE
ILIE FLOROIL

cu un tur pe localnicul Mihail 
Kousis (29:40,0). Cu performanta 
sa anterioară (7,95 m) și avînd in 
vedere constanta demonstrată tn 
toate concursurile acestui sezon, 
Lăzărescu era favoritul probei. El 
a confirmat așteptările, sărind.7,71 
m și clasîndu-se înaintea lui_Had- 
zistathis (Grecia) 7.57 m 
(Bulgaria) 7,54 m.

Un frumos rezultat a 
Constantin Cirstea la 
2,17 m (record personal, la 1 cm 
de recordul țării). El a ocupat 
locul doi, după grecul Dimitrios 
Patronis 2,20 m și înaintea nor
vegianului Falkum 2,11 m. O 
cursă pasionantă a oferit proba 
de 1500 m, ai cărei animatori au 
fost danezul Tom Hansen (meda
liat cu argint la C.E. de la Ro
ma/ și reprezentantul 
Gheorghe Ghipu.
mai bun, danezul si-a adjudecat 
victoria în 3:40,7, urmat la două 
zecimi (3:40.9) de Ghipu. Pe lo
cul trei Zaharopoulos (G) 3:42.3.

Alte rezultate : 100 m : 
georgopoulos (G) 10,5,
(N) 10.9, Gh. Dulgheru (R) 10.9 ; 
400 m : Onisiforou (G) 46,88. Da- 
nov (B) 47,31. ~ 
4x100 “ ‘
40,97, 
41,55 ;
51,45, Paris (G) 51,83, ...4. Melin- 
te (R) 52,12 ; ‘ ‘ ~ ‘ ‘
(B) 19,57 m, 
Loukas (G) 18,75, Iordan
17,77 : ciocan : Manolov (B) 69,48 
...4. Schneider (R) 65,22.

6i Bonev

înregistrat 
înălțime :

maf și nostru
Cu un finiș

Papa- 
Garshol

Korodi (R) 47,83 ; 
m : Bulgaria 40,65. Grecia 
Austria 40,98. România 
400 mg : Bratanov (B)

greutate : Hristov
Hjiltncs (N) 19,24, 

18.75, Iordan (R)

A In cadrul unul concurs de ve
rificare, desfășurat la Poiana Bra
șov, Mariana Suman și Lăcrămioara 
Diaconiuc au înregistrat două per
formante interesante, superioare re. 
cordurilor republicane oficiale. Su
man a realizat 1 :27,8 pe 600 m 
(recordul aparține Ilenei Silai- cu 
1 -.30.4). iar Diaconiuc a obținut 38,4 
b pe 300 m (recordul este 38,8 s — 
Mariana Condovicl). La disc, Ion 
Zamfirache a aruncat 58,82 m, iar la 
suliță. Ioana Pecec 58.12 m.

• Cu prilejul campionatelor de ju
niori ale municipiului București, 
Cornel Preda (C.S.S.) a stabilit un 
nou record republican de juniori la 
aruncarea greutății (6 kg) cu 
17,95 rp (v. r. 17.74 m Marin Iordan). 
Alte rezultate : Florin Bălțat (C.S.S.) 
10.8 s la 100 m și 22.3 la 200 m, 
Gheorghe Dumitrescu (S.S.A.) 14.8 s 
la 110 mg și Sofia Mitrică (S.S.A.) 
13.52 m la greutate.

• La Budapesta, în cadrul cursei 
de 1 500 m, Maria Lincă s-a cla
sat a doua cu 4 :25,8, după alergă, 
toarea Csipan (Ungaria) 4 : 23,8.

AGENDA

SPORTIVI ROMANI
• La campionatele 

box, care vor avea 
și 27 iulie la Sofia, 
va fi reprezentată de 
cătuită din : T. 
din, Z. 
Ilie (C. Ștefanovici), C. Hoduț, D. 
Tănasc, 
V. Croitoru și I. Alexe.

La sfirșitul luni! iulie vor pleca 
la un turneu care va avea loc 
la Havana trei boxeri români : 
Niță Robu (muscă), Mihai Ploieș- 
teanu (pană) și Paul Dobrescu 
(ușoară).

• După disputarea a 5 runde, 
în turneul feminin de șah de la 
Cernăuți conduce fosta campioană 
a U.R.S.S., Valentina Kozlovskaia, 
cu 4 p (1), urmată de Valentina 
Lopatina — 31/-» P (1), Maria Po- 
gorevici (România) și Alla Grin-

PESTE HOTARE
balcanice de 
loc intre 23 
țara noastră 
o echipă al- 

Ghinea, I. Fare- 
Vancca, G. Pometcu, Gh.

D. Cimpoieșu, S. Tirilă,

SAPTAMINII
16—17 ATLETISM U.R.S.S. — R.D. Germană, la Moscova
16—21 TENIS Turneul de la Nottingham.
17—18 ATLETISM Memorialul Rosicky, la Praga.

18 FOTBAL Danemarca — România, în preliminari
ile turneului olimpic (retur), la Copen
haga.

18—22 NATAȚIE „Cupa Mării Adriatice" la polo, la Du
brovnik.

19—22 CĂLĂRIE C.H.I.O. la Frinwildershagen (R.D.G.)
20—22 ATLETISM „Memorialul Kusoczinski", la Varșovia

TENIS Franța — Italia, în „Cupa Davis" (semi
finalele zonei europene, gr. B).

20—23 VOLEI Turneu masculin, la Poznan.
Turneu preolimpic feminin, la Montreal.20—26

21—22 ATLETISM Campionatele S.U.A., la Eugene (Ore
gon).

CANOTAJ Campionatele internaționale ale Franței, 
la Vichy.

ATLETISM „Triunghiular" feminin R.D.G. — Româ
nia — Marea Britanie, la Potsdam.

22 AUTO C.M. (formula 1) — Marele Premiu al 
Olandei, la Zandvoort.

22—26 CICLISM C.E. (juniori), velodrom și fond, la Ge
neva.

g

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
• La Madrid, pentru 

(femi- 
Ceho-

ATLETISM 
semifinalele „Cupei Europei" 
nin) s-au calificat echipele 
slovaciei 63 p, Belgiei și Suediei cîte 
57 p. • La Moscova, în „Memoria
lul fraților Znamenski": disc — Fai
na Melnik 65,66 m, lungime — Lidia 
Alfeeva 6,50 m, 800 m — Evgheni 
Volkov 1:47,6 • La Chicago : 220 y 
— Rosalyn Bryant 23,2 (rec. SUA) 
• La Atlanta (Georgia), 100 y — 
Houston Mc Tear 9,3. • în cadrul
campionatelor Asiei : prăjină — iwa- 
ma (Jap.) 5,20 m.

ale finalei, californienii au învins cu 
96—95 (48—52) formația „Washington 
Bullets", marea favorită a competi
ției.

CICLISM • Turul Austriei (ama
tori) a revenit austriacului Wolfgang 
Steinmayr. Pe echipe a cîștigat Aus
tria, urmată de U.R.S.S. • Etapa a 
treia a Turului Elveției a fost cîști- 
gată de belgianul Roger de Vlaeminck 
(179 km în 4h 49:20) care conduce și 

- --------------;1 general Merckx se 
trei, la 24 sec.

în clasamentul 
află pe locul

competiție 
'" a 

de echipajul Jackie

feld (U.R.S.S.), cu cite 3 p (1).
• La Freiburg (R. F. Germania) 

■-a încheiat duminică competiția in
ternațională de lupte libere dotată 
cu „Marele premiu", la care au par
ticipat, printre alții, sportivi fruntași 
din Franța, Iran, România și din 
țara gazdă. Un frumos succes a re
purtat Vasile Iorga, clasat pe pri. 
mul loc la cat. 82 kg. Alți trei lup
tători români au ocupat locul II la 
categoriile respective : Petre Brin- 
dușan (cat. 52 kg), Marin Ptrcălabu 
(cat. 74 kg) și Stelian Morcov (cat. 
109 kg). Trofeul a revenit sportivilor 
iranieni, Învingători la 6 din cele 
10 categorii.

• •
CHRIS EVERT SI BJORN BORG

ÎNVINGĂTORI
LA ROLAND GARROS

Campionatele internaționale 
tenis ale Franței, disputate 
terenurile de la Roland

de 
pe 

____ Garros, 
6-au încheiat cu succesul tinerilor 
jucători Chris Evert și Bjorn 
Borg, care au cîștigat probele in
dividuale. în finala probei femi
nine : Chris Evert — Martina Na
vratilova 2—6, 6—2. 6—1. în 
finalele probei masculine : 
Borg •— Adriano Panatta 
1—6, 7—5, 6—4 și Guillermo
— Eddie Dibbs 6—1, 6—4,
6—1, iar în finală : Borg — 
6—2, 6—3, 6—4. în finala 
de dublu femei : Evert, Navratilo
va — Morozova, Anthony 6—3, 
6—2. în semifinalele probei de 
dublu mixt : Bonicelli (Uruguay), 
Koch (Brazilia) — Jausovec, Pilici 
(Iugoslavia) 5—7. 7—5, 6—3 și
Teeguarden (SUA), Fillol (Chile)
— Fromholtz, Kronk (SUA) 6—2, 
6—4.

semi-
Bjorn

6—4, 
Vilas
1—6, 

Vilas 
probei

AUTO • Tradiționala
„Cele 24 de ore de la Le Mans' 
fost cîștigată
Ickx (Belgia) — Derek Bc«î (Anglia), 
pe Ford Gulf • La 22 iunie, pe cir
cuitul de la Zandvoort, se va disputa 
„Marele premiu al Olandei" (formula 
I), la care și-au anunțat participa
rea campionul mondial Emerson Fit
tipaldi (Brazilia), austriacul Nlcki 
Lauda, belgianul Jackie Ickx, argen
tinianul Carlos Reuteman, suedezul 
Ronnie Tetersson etc. • „Raliul Ma
rocului" (ediția 18), probă înscrisă 
In campionatul mondial al raliurilor, 
se va desfășura între 24 și 29 iunie, 
pe un traseu însumînd 4083 km. din
tre care 1962 km rezervați probelor 
speciale. Printre participanți : fin
landezii Maklnen, Mikkola, suedezul 
Andersson și francezul Bernard Dar- 
niche.

RUGBY • 
la Brisbane : 
12—17 (5—2).

în C.M. de rugby XIII, 
Tara Galilor — Anglia

turneul de la LjubljanaȘAII e In 
conduce Karpov cu 7 p (1), urmat 
de Furman (U.R.S.S.) cu 61/, p, Gli- 
gorlci (Iugoslavia) 61/, p, Hort (Ce
hoslovacia) 6 p (1). Tn ultimele run
de : Karpov — Mușii 1—0, Gligorlci 
— Osterman remiză șl Parma — Gli- 
goricl remiză. • In turneul de la 
Kecskemet, victoria a revenit lui Kâ- 
roly Honfl (Ungaria) cu 9 p. urmat 
de Holmov (U.R.S.S.) 8'/, p, Hernan
dez (Cuba) 8 p.

BASCHET • Turneul masculin de 
la Alger s-a încheiat cu victoria echi
pei Tunisiei — 4 p, urmată de for
mațiile Algeriei — 2 p șl Marocului. 
In ultimul meci : Tunisia — Algeria 
90—81 (43—36) • Pentru prima oară, 
din 1956, echipa „Golden State War
riors" din o-k)and (California) a 
cîștigat campionatul masculin al 
S.U.A. Tn ultima din cele 7 manșe

TENIS e Arthur Ashe a cîștigat 
finala de la Beckenham (Anglia). în- 
vingindu-1 în finală cu 7—5, 6—4 pe 
compatriotul său Roscoe Tanner. La 
simplu feminin, Greer Stevens 
(R.S.A.) — Patty Hogan 4—6, 6—4,
6—3). • In meciul de „Cupa Davis" 
Franța — Italia (20—22 Iunie, Paris), 
italienii vor alinia formația: Panatta, 
Bertolucci, Barazzutti și Zugarelli.

TENIS DE MASA • La Roubaix, 
Franța — Ungaria 5—3. Francezul 
Secretin l-a învins pe campionul 
mondial Tstvăn Jonyer cu 2—1 (21-11, 
20—22, 21-10) !

DRESDA, 15 (prin telefon). In 
localitate s-au desfășurat jocurile 
uneia din cele trei grupe ale " 
pei campionilor 
ce, la care au 
campioane ale 
București — la 
torul Galați — ,,,
slovaciei șl Ungariei. Formația ra- 
pidistă a obținut o frumoasă vic
torie, clasîndu-se pe locul I șl 
astfel s-a calificat pentru etapa 
finală . _
este prima echipă românească care 
reușește să promoveze în etapa 
finală a C.C.E. La bărbați, echipa 
Constructorul Galați a ratat de 
puțin calificarea, obținînd locul se
cund în serie.

De menționat că rapidistele au 
avut în ambele jocuri o compor
tare remarcabilă, majoritatea ju-

Cu- 
europeni" la popi- 
participat echipele 

Româfiiei (Rapid 
femei și Construc- 
ia bărbați), Ceho-

a competiției. Rapid

cătoarelor i 
peste 400 ]

Rezultate 
cite două partide) 
1. RAPID BUCUREȘTI 4 938 pd 
(Elena Irod 446 + 426, Vasilica Pin- 
țea 400+452, Maria ~ 
400+441, Alexandrina 
390 + 398, Elena Vasile 388 + 396 șl 
Elena Goncear 409 + 386), 2. K6-
bănyai Porcelan Budapesta 4 745 
pd, 3. Lokomotiv Kolin (Cehoslo
vacia) 4 667 pd. BĂRBAȚI i 1. 
ELORE BUDAPESTA 10 252 pd, 2. 
Constructorul Galați 10187 p.d. (A. 
Chirllă 825+835, Gh. Dumitrescu 
843+846, FI. Bucaleț 808 + 836, I. 
Bice 843+853, I. Băiaș 849+822 sl 
I. Tismănar 887 + 940). 3. Slovan 
Bratislava 9 804 pd.

obținînd rezultate de 
pd în fiecare partidă, 

i tehnice (s-au jucat 
FEMININ I

Popascu
Nflvon

Telemac SIRIOPOL

CAMPIONATUL EUROPEAN MASCULIN DE
în clasamentul final, echipa română pe

BELGRAD, 15 (prin telefon). 
Ca și în zilele precedente, sîmbătă 
și duminică selecționata masculină 
de baschet a României a avut o 
evoluție slabă în cadrul grufxei 
7—12 a campionatului european, 
cedînd în fața echipelor Olandei 
(74—80, la pauză 39—44) și Israe
lului (105—119, 40—61). Cele mai 
multe puncte ale formației 
mâne le-au marcat Oczelak 
Cernat 17, Georgescu 14, Nicules- 
cu 12 în prima partidă. Cernat 44 
(!), Oczelak 27, Tarău 12 în cea 
de a doua. Alte rezultate : 
bâtă : 
(50—41), Polonia 
(48-,36); ’
Grecia 74—64 (37—31), Polonia — 
Olanda 86—66 (42—29). Clasamen-

ro-
19,

sim-
Grecia 87—76

_ - Turcia 90—71
duminică : Turcia —

Israel

ACTUALITĂȚI DIN
—eprezentativa Bulgariei a 
IJ obținut în ultima vreme 

citeva rezultate notabile. în 
C.E. ci terminat la egalitate cu e- 
chipa campioană mondială: R.F.G. 
(1—1) și a dispus de Malta (5—0). 
în cadrul preliminariilor olimpice 
a eliminat Ungaria. în continuare, 
pentru calificarea în turneul final 
olimpic, selecționata Bulgariei 
susține un turneu 
formațiile olimpice 
Turciei.

ici penultima 
nu a clarificat lupta pentru 
primul loc în clasament. Sîm

bătă, atit Ț.S.K.A. cit și Levski- 
Spartak au terminat la egalitate 
in deplasare. In ultima etapă, 
Ț.S.K.A. va întilni pe Slavia, iar 
Levski i " ' ” " ~
(etapa 
Ț.S.K.A. 1—1, 
2—2, Slavia —

va
(tur-rctur) cu 
ale Spaniei și

BASCHET
locul 11

grupei : 7. Israel
8 p, 9. Turcia 8 

România 6

10 p, 8. Polo- 
p, 10. Olanda 
p, 12. Grecia 

Israelului

N etapă (a 29-a)

pe Akademik. Rezultate
29): Botev Vrața —

' ' Pirin — Levski
,____ Etar 5—1, Akade-

mik — Cerno More 3—1, Lokomo
tiv Plovdiv — Lokomotiv Sofia 
0—1, Jantra — Trakia 5—0, Spar
tak — Dunav 2—1, Sliven — Mi- 
nior 2—0. în clasament : Ț.S.K.A. 
38 p, Levski 36 p. Slavia și Aka
demik cite 35 p. Dunav 33 p etc.

Cunoscutul fotbalist bulgar 
Dinko Dermendjiev, atacan
tul echipei Trakia Plovdiv, 

a susținut recent cel dc-al 400-lea 
meci în prima divizie a țării. Der- 
mendjiev a debutat în prima divi-

tul 
nia 
7 p, 11.
6 p. Reprezentativa
juca la C.E. din 1977 în grupa A; 
celelalte echipe vor participa 
grupa B, din care primele 4 
vor califica în „A".

Rezultate din grupa 
U.R.S.S. — Bulgaria 
(47—40), Italia — Spania 
(43—36), Cehoslovacia —
72—68 (36—32), U.R.S.S. — 
94—80 (59—39), Iugoslavia — Bul
garia 105—76 (44—37). La ora în
chiderii ediției a început finala 
dintre Iugoslavia (deținătoarea ti
tlului european) și U.R.S.S. (cam
pioană olimpică și mondială).

va

la 
se

1—6 :
94—79
89-61
Italia

Spania

FOTBALUL BULGAR
zie, în urmă cu 
al echipei Botev 
fost singurul meci în care a 
rut intre buturile porții, după 
a fost inclus in linia de 
fiind cotat mai tirziu ca una 
tre cele mai bune extreme drepte 
bulgare. O mărturie grăitoare este 
faplul că Dermendjiev a marcat 
pină azi aproape 200 de goluri, fi- 
gurind pe lista golgeterilor bul
gari pe locul secund (după recor
dul lui P. Jekov — 253). A fost de 
57 de ori selecționat in prima re
prezentativă a Bulgariei și a par
ticipat la 3 turnee finale ale cam
pionatului mondial. La cei 34 do 
ani ai săi, el dispune de multă] 
vigoare și pasiune pentru fotbal| 
și nu intenționează cituși de pu-l 
țin să pună capăt activității corn-] 
petiționale intr-un viitor apropiat^

I

16 am. ca portar
(azi Trakia). A 

apu
care 
atac, 
din-

n baza unei recente hotă-l 
riri a Federației bulgare del 
fotbal, toate meciurile cchi-l 
care activează în diviziile] 
și in campionatele județene]

pelor
A, B____ _______ _ .
se vor desfășura numai simbătă, 
iar în orașele în care stadioanele 
dispun de reflectoare (pînă în pre-; 
zent : Sofia, Plovdiv și Ruse)l 
partidele se vor putea disputa in 
nocturnă și vineri seara. Acea-J 
stă măsură a fost primită cu 
multă satisfacție de iubitorii joJ 
cului cu balonul rotund și de fotJ 
baliștii din Bulgaria.

Toma HRISTOV

CORESPONDENTĂ DIN COPENHAGA

ECHIPA OLIMPICĂ DE FOTBAL
VA ADOPTA 0 TACTICĂ

COPENHAGA, 15 (prin telefon). Echipa 
olimpică a Danemarcei, care va întilni, 
miercuri, la Copenhaga, reprezentativa 
similară o României, a rămas în linii 
mori neschimbată față de cea care a 
evoluat recent la București. Chiar ți ex
trema stingă, Molding, a mai jucat tn 
capitala României, nu în acest an, ci 
în 1974, în echipa de tineret, învinsă cu 
6—2, partida în care, de altfel o marcat 
cele două goluri ale danezilor.

In vederea partidei de miercuri, da
nezii n-au făcut pregătiri speciale. In 
programul lor au figurat doar intilniri de 
cupă ți campionat. Duminica trecută, de 
pilda, intr-un joc de campionat, Maurit- 
sen 
cînd

a arătat o formă excelentă, mar-
5 din cele 7 goluri ale formației

sale. Așa se explică faptul că el va ti 
introdus în formație.

lată, de altfel, echipa probabilă pe 
care antrenorul Stritlich o va alinia : 
Lykke — Thune, Lars Larsen, Andreasen, 
Larsen, Frank Nielsen, 1. Hansen, Mou
ritsen, Bastrup, Claus Larsen, Koiding.

In codrul unei conferințe tehnice, an
trenorul Strittich l-a declarat președin
telui federației de fotbal daneze, Vil
helm Skousen, că de data aceasta, va 
indica o rețetă ofensivă formației sale. 
,,Să nu credeți insă că vom putea ciști- 
go la O rin nnlri, Hnllirln.
a ținut să 
torilor săi.

Cu toate
19 (ora 20

diferență de patru goluri", 
mai spună Strittich interlocu-

că meciul va începe la ora 
- București) el se va desfă-

DUDU GEO1TGESCU

♦

A DANEMARCE 
OFENSIVĂ

șura la Iu si. na zilei, avîr.d în vedere că 
în prezent, în Danemarca se întuneci 
după ora 22. Se scontează pe circi 
15 000 de spectatori - număr destul d 
mare, dacă avem în vedere ultimei 
eșecuri — datorită faptului că televiziu 
nea daneză nu va transmite jocul direct 
ci în reluare, de la ora 22.

Arbitrul întîlnirii este un norvegian 
probabil Nystad.

Poul Prip ANDERSEN 
„Berlinqske Tidende"

A CÎȘTIGAT „GHEATA DE AUR“!
Dudu Georgescu a rămas fără 

adversar și a cîștigat „Gheata de 
aur“ — ediția 1974—75 ! Singurul 
concurent, care ar mai fi putut 
periclita locul I, vcst-germanul 
Heynckes. a încheiat și el campio
natul, mareînd în ultima etapă 
doar două goluri. Așadar, frunta-

Georgescu (Dinamo) 
Yazalde (Sporting),

șii: 1. Dudu
31 g ; 2—4.
Onnis (Monaco), Geels (Ajax) toți 
cu cite 30 g; 5—6. Kuylcn (P.S.V.), 
Riedel (Anvers) cite 28 g: 7. Hey
nckes (Eorussia Monchcngladbach) 
27 g. etc.

CAMPIONATE, CUPE
R. F. GERMANIA. - Titlul cJ 

campioană a revenit echipei 
russia Monchengladbach cu 50 n 
urmată de Hertha B.S.C. cu 44 p 1 
Eintracht Frankfurt pe Main 43 J 
Au retrogradat Tennis Borussia J 
Wuppertal. în ultima etapă : Weil 
der Bremen — Borussia Moncherj 
gladbach 1—4 
Hamburger S. V. 0—1. 
(partide finale): R. D.
NA. Sachsenring Zwickau 
namo Dresda 2—2 
de la 11 m a
PORTUGALIA S
2—1 .
2—0 ; ITALIA (in 
Fiorentina — Roma 
Napoli 2—1. Milan - 
Bologna

Borussia
Bayern Munchen -I

V. 0—1. CUP
GERMA

— dJ 
_ (după lovituri] 
cîștigat Zwickauj 
Boavista — Benfiq 

FRANȚA : St. Etienne 
ITALIA

Led 
turneul final) 
2—1, Torino | 

- Juventus 1—| 
Inter 0—0.

Redacția Și administrația : București, str. V. Conta nr. 16 ; tel. centrală 11.10.05 ; secția cores?. 11.51.09 ; interurban 72 și 126 ; telex : 11180 iport r. Tiparul I. P. „Informația” București 10 361



UMPLE COMPETIȚII SPOBTIVE
ȘI STUDENT!PENTRU ELEVI

„CUPA CONGRESULUI AL X-LEA
AL U.T.C. Șl A CONFERINȚEI A X-A

A U.A.S.C.R."

— pînă la data

Inițiată de C.C. al U.T.C. și 
U.A.S.C.R. in cinstea celor două 
evenimente deosebit de importan
te din viața tineretului și studen
ților — Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R. — cu scopul atragerii 
In practicarea organizată și siste
matică a exercițiilor fizice și spor
tului a unei mase largi de tineri 
și tinere, competiția debutează 
chiar în această săptămînă, odată 
cu întrecerile din cadrul etapei pe 
întreprinderi, instituții, 
cultăți, 
tabere, 
cartiere 
și oină, 
prevede

sectoare)
gust ; etapa a III-a (pe ; 
municipiul București) — 
oada 5—17 august.

Pentru toate celelalte 
ne sportive, competiția se 
fășura pînă la data de 2 
brie.

de 3 au- 
județe și 
in peri-

discipli- 
va des- 
noiem-

A PEN-FINALA EDIȚIEI A VII-A 
TATLONULUI ATLETIC ȘCOLAR

al U.T.C.,

școli, fa- 
unități militare, 

v______ ale tineretului,
etc.. In principal la volei 
pentru care regulamentul 

,______ și etape superioare, inclu
siv finale pe țară (București, in 
ultima decadă a lunii august) dar 
și la atletism, înot, tenis de cîmp 
și tenis de masă, cros, cicloturism, 
orientare turistică, tir, trintă, fot
bal, handbal și baschet.

Pentru disciplinele sportive cu 
etapă finală, programul de desfă
șurare a competiției este urmă
torul :

Etapa I — pînă la data de 13 
iulie ; etapa a II-a (pe orașe. Iar 
pentru municipiul București, pe

comune, 
șantiere

!A. ȘUTEI), C. FODORE
Șl T. SZERECEIY - 

CEI MAI IN FORMĂ

în organizarea C.C. _ ..
Ministerului Educației și învăță- 
mîntului și Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, la 
Tulcea, pe frumosul stadion „Delta", 
este programată finala pe țară a 
„Pentatlonului atletic școlar", 
nul acesta la a Vil-a ediție.

Competiția va avea loc în zi
lele de 19 și 20 iunie și cuprinde 
probe de alergări (100 m și 800 m 
băieți, 100 m și 400 m fete), să
rituri (lungime și înălțime) și a- 
runcări (greutate).

Pentru acest ultim act al în
trecerii s-au calificat, pe baza 
punctajelor obținute in etapa an
terioară, următoarele unități șco
lare : Fete : Liceul „T. Murgoci" 
Brăila, Liceul „O. Goga“ Sibiu, 
Liceul 1 Timișoara, Liceul „L. Pă- 
trâșcanu" Bacău, Liceul pedagogic 
Suceava, Liceul 2 „Mihai Viteazul” 
Ploiești, Liceul „Petru Rareș” P. 
Neamț și Liceul 4 Oradea. Băieți : 
Grupul școlar de coop. Constanța, 
Liceul 8 Iași, Liceul 1 Timișoara, 
Liceul de petrol Cimpina. Liceul 
economic Călimănești, Liceul pe
dagogic Caransebeș, Liceul fores
tier Tg. Jiu și Liceul industrial 
Galați.

„FESTIVALUL FETELOR" 
LA GURA HUMORULUI

a-

LUPIATORI JUNIORI
Continutndu-și pregătirile în ve

derea participării la campionatele 
mondiale de juniori ce vor avea 
loc la Haskovo (Bulgaria), în luna 
august, reprezentativa de luptd li
bere (20 de ani), a țării noastre a 
participat la un concurs interna
țional organizat la Sf. Gheorghe, 
alături de formațiile similare ale 
Iugoslaviei și Poloniei.

Intîlnirile au fost dinamice, 
spectaculoase, sportivii dovedind o 
bună pregătire.

Competiția a fost dominată de 
reprezentanții țării noastre, clasați 
pe primul loc la șapte din cele 
zece categorii de greutate. Iată cîș
tigătorii : 48 kg : Aurel Șuteu (Șc. 
sp. Viitorul Cluj-Napoca) ; 52 kg : 
Constantin Măndilă (Steaua) ; 57 
kg : Emanoiî Radu (Gloria Buzău); 
62 kg : B. Saban (Iugoslavia) ; 68 
kg : Dumitru Buta (Steaua), 74 kg: 
Constantin I’odore (Steaua) ; 82 
kg: Tiberlu Szercgely (Șc. sp. 
(Tg. Mureș) ; 90 kg : K. Busse (Po
lonia) ; 100 kg : J. Kaczniarski
(Polonia) ; +100 kg : Paul Prisăca- 
ru (Steaua).

Dintre sportivii noștri, o fru
moasă impresie au lăsat A. Șuteu, 
C. Fodore și T. Szeregely. (Gh. 
BRIOTA — coresp.).

In frumoasa luncă a riului Mol
dova a avut loc un festival spor
tiv rezervat tinerelor din Gura Hu
morului. Buna organizare a carac
terizat această reușită inițiativă. 
S-au evidențiat reprezentantele a- 
sociațiilor sportive Victoria, 
cadrul Filaturii de bumbac și Vi
itorul (Grupul școlar miner).

In clasamentul pe discipline, pri
mele locuri au fost ocupate de 
sportivele de la Grupul școlar mi
ner, Filatura de bumbac și Școala 
generală 2 (handbal), Grupul șco
lar miner, Voința și Școala gene
rală 2 (volei și ciclism).

C. FILIPOVICI, corespondent

din

Constantin Kdnig, protejat de Ion Stroe, va reuși, cu toată opoziția 
adversarilor, să transmită balonul

de la Șc. sp. 2 vor iniția un
mijlocașului la grămadă și rugbyștii 
nou atac spre buturile rapidiste 

Foto : S. BAKCSY

în campionatul de rugby al juniorilor

Nr. 2 BUCUREȘTI
0 ÎNVINGĂTOARE MERITUOASĂ

ȘCOALA SPORTIVA
9

Campionatul rugbyștilor juniori s-a 
încheiat, pentru a doua oară conse
cutiv, cu victoria, scontată, a echipei 
Școlii sportive nr. 2 București. For
mația s-a impus datorită unui XV 
omogen, avind in componență cîtlva 
jucători cu multă experiență, unii 
dintre ei participînd și la campiona
tele europene de la Heidelberg șl 
Madrid (Teodorin Tudose, Constan
tin Konig, Ion Stroe, Marcel Voicu, 
Eugen Sabău, Paul Chiriac). De alt
fel, acest lucru a fost vizibil și în 
partida finală cu Rapid — meci de 
foarte bună calitate — cînd elevii 
și-au impus superioritatea (26—4) 
tocmai datorită acestui plus de ex
periență, la care s-au adăugat o mai 
lucidă concepție tactică și o precizie 
mai bună în execuțiile tehnice, cu 
deosebire la loviturile de picior. An- 
trenoarea Mariana Lucescu — meri
tă calde felicitări pentru modul cum 
a condus echipa — a utilizat urmă
torul lot : Ion Petre, Fânel Cuc, Paul 
Chiriac, Constantin Merca, Eugen 
Sabău, Nicușor Nedclcu, Vasile Boa- 
eă, Teodorin Tudose, Marcel Voicu, 
Mircea Bidirel, Mircea Tisu, 
Stroe, Daniel Rusen, Dan 
Constantin Konig, Gheorghe Rovcn- 
ța. Florin Constantinescu și 
Stănescu.

Bună și evoluția garniturii rapi
diste care, in ciuda scorului, a jucat

lou
Garofil,

Vasile

mult timp de la egal cu campionii, 
dovedind viteză și indeminare în 
execuții, dar mal puțină coeziune în 
fazele de atac. De menționat că opt 
din componențli formației sînt năs- 
cuți în 1958, ceea ce înseamnă că 
elevii antrenorului Constantin Vasile 
vor emite, in curînd, justificate pre
tenții la titlu, avind în vedere 
schimbarea de generații anunțată in 
celelalte echipe.

Farul Constanța — o prezență mal 
puțin ........." _
Clubul sportiv școlar 
tabloul celor 4 finaliste, pe drept 
vînt cele mal bune 
treceri.

Cu această ediție, 
rugby al juniorilor 
nouă etapă. Pentru 
program competițional 
care să faciliteze mai buna promo
vare a valorilor, incepind cu ediția 
viitoare se va desfășura campionatul 
republican divizionar al juniorilor și 
școlarilor, la care este prevăzută par
ticiparea a 36 de echipe împărțite în 
6 serii. Se împlinește, astfel, o do
rință mai veclte a iubitorilor rug- 
byului, interesați in ridicarea conti
nuă a nivelului performanței tineri
lor noștri jucători.

La prima edifie a

SPRIJINITE MAI

LICEELE CU PROGRAM Dt
SUBSTANTIAL LA CRESTE

înființate în anul 1957, inițial în 
trei centre, București, Timișoara, 
și Brașov, liceele cu program de 
educație fizică s-au dezvoltat sim
țitor. Propunîndu-și să 
pregătirea de cultură 
rală la

ÎNTRECERI de cros cu ocazia 
ÎNCHIDERII ANULUI ȘCOLAR

La Timișoara, în organizarea 
C.J.E.F.S. și a Comitetului jude
țean U.T.C. a avut loc o reușită 
întrecere de cros la care au fost 
prezenți peste 2 000 de elevi și ele
ve. Printre cîștigători — Genoveva 
Apostol (Lie M.I.U.), Lenuța Bu- 
rescu (Șc. gen. 7), D. Forțu (Li
ceul de 
(Lie. „C. 
ger (Lie.

Petru

informatică), Al. Mircu 
D. Loga“), H. Bervan- 
„N. Lenau").

ARCAN, corcsp. județean

LA MAMAIA, REUNIUNEA COMITETULUI DIRECTOR
AL CONFEDERAȚIEI EUROPENE DE VOLEI

previzibilă pe locul 3 — și
completează 

cu- 
in-la actualele

de 
într-o

eamplonatul 
pășește 

a se asigura un 
continuu.

Emanuel FÂNTÂNEANU

asigure 
gene- 

nivelul liceelor și tot
odată să selecționeze din rîndul 
elevilor și să instruiască cele mai 
dotate elemente pentru sportul de 
performanță, aceste unități școlare 
și-au dovedit eficiența. De-a lun
gul anilor, au fost promovați în 
echipe divizionare și chiar în lo
turile reprezentative de tineret și 
seniori numeroși tineri proveniți 
din secțiile acestor licee de profil, 

în baschetul nostru de perfor
manță sînt cunoscute numele spor
tivilor Dan Niculcscu și Gheorghe 
Mihuță — proveniți de la Liceul 
35 din București, al sportivei Su- 
zana Szabados-Pirșu — absol
ventă a Liceului 2 Bolyai din Tg. 
Mureș. Voleibaliștii Laurențiu 
Dumănoiu (component al lotului 
de seniori), Dragoș Popescu, Radu 
Dumitrescu, Cristian Zugravu etc. 
de la Liceul „Vasile Roaită" din 
Rm. Vilcea au întregit, in diferite 
etape, loturile reprezentative.

în cazul atletismului, sportivi 
fruntași ca Dorel Oristudor, Liliana 
Leau, Nicuiina Lungu, Mariană 
Nan (toți de la Liceul Central ex
perimental de atletism din C. Lung 
Muscel), Cornel Preda (Liceul 35), 
Coculeana Bucăiaru, Cleopatra 
Farcaș, Adriana Surdo, Olga Cio- 
banu (provenite de la Liceul 2 
Iași) s-au impus atenției specia
liștilor prin performanțele lor.

In gimnastică, aportul liceelor cu 
program de educație fizică apare 
și mai convingător. Cu ani in ur
mă, in lotul republican de gimnas
tică au fost selecționate sportive 
talentate provenite din aceste uni
tăți școlare, ca — de pildă — Ro- 
dica Secoșan, Mariana Gheciov, 
Ștefania Bacoș (Liceul 4 Timi
șoara), Anca Grigoraș (Liceul de 
gimnastică din municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dcj). Dar exemplul 
cel mai concludent privitor la a- 
portul adus de aceste unități la 
consolidarea sportului de perfor
manță il constituie Liceul de gim
nastică din municipiul Gh. Gheor-

ghiu-Dej 
cel mai t 
Com&neci 
campioană 
acest an. 
pregătire 
lotul nați 
tele Teod 
Gabor, Iu 
val“, în p 
pe Dana 
Dumitrița 
gură conți 
le gimnas 
ultimii aii 
tinde să 
gimnastici 
mente : a 
pricepuți. 
De altfelJ 
profesorii! 
pău și M 
lccționate 
junioare.

Reușita 
program | 
putut real 
te cazurill 
cipale (s 
material I 
mai multi 
mai multi 
Central q 
din C. iJ 
o ingrijon 
eficienței.] 
faptul eja 
jinul acîl 
cu atribu| 
(in specia 
mai slab.| 
cu bune | 
torită fiul

Campionatelor balcanice de judo

SPORTIVII ROMÂNI AII ÎNTRECUT AȘTEPTĂRILE

AZI Ș 
din mun 
Dej găzdl 
țională dl 
pole repl 
României 
mate exq 
lese. De] 
noastră' J 
cătuită n| 
Liceul cu 
Nadia Cq 
reanu, d 
Maieu. (| 
in cursul| 
stanța, q 
mul sprd 
giiiu-Dej.l

Așa cum am mai anunțat, forul 
suprem al Confederației europene de 
volei se va Întruni la Mamaia In 
partea a doua a acestei săptămlni. 
Joi și vineri sînt programate ședin
țele comisiilor tehnice (de organi
zări sportive, de arbitraj, financiară 
ți a competițiilor europene), iar sim
bătă are loc reuniunea Comitetului 
Director. Pe agenda lucrărilor figu
rează o serie de probleme Impor
tante privitoare la examinarea și 
modificarea unor regulamente, la or
ganizarea activității viitoare, precum 
și le pregătirea adunării generale 
la Belgrad (19 noiembrie 1975).

de

ultimele 3 partide 
au pierdut jocurile
(—8, —14,
(—2, -15, —11),
Iugoslaviei B : 3—0

voleibaliștii noștri 
cu Bulgaria : 0—3 

—8) și Cehoslovacia : 0—3 
cîștigînd în fața 

(10, 7, 3).

La Istanbul s-au desfășurat în
trecerile primei ediții a campiona
telor balcanice de judo, competiție 
încheiată, după cum se știe, cu un 
frumos succes al sportivilor ro
mâni, care au cucerit trei din cele 
șase titluri de campioni și 5 locuri 
III. La înapoierea in Capitală, am 
solicitat citcva amănunte antreno
rului Sabin Lucea, care a condus 
lotul țării noastre. 
ne că 
trecut 
țările 
Lazăr 
Lazăr 
Nache , _ .
șit detașat toți adversarii pe care 
i-au întilnit, fie prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică), fie prin 
ippon (înainte de limită). Și tre
buie subliniat faptul că unii din
tre adversarii lor au obținut rezul
tate de prestigiu în marile com
petiții internaționale. De pildă, 
iugoslavul S. Obadov, pe care I.

' ' . „Se poate spu-
reprezentanții noștri au in- 
toate așteptările la confrun- 
balcanice. Pe rină, Loghin 

(cat. semimijlocie). Ionel 
(cat. mijlocie) și Gheorghe 
(cat. semigrea) și-au depă-

876 DE PARTICIPANT! LA FESTIVALUL 
NAȚIONAL PIONIERESC DE MINIBASCHET

l-a învins detașat, cucerise 
de la

Lazăr 
medalia de argint la C.E.
Londra (1973). Foarte aproape au 
(ost sportivii noștri și de alte 
două titluri. „Ușorul" Ștefan Pop. 
însă, deși cîștigase clar meciul 
pentru primul loc în seria sa, a 
fost frustrat de victorie, in între
cerile pe echipe, cu toate că nu 
i-am folosit pe cei trei cîștigători, 
exceptindu-l pc L. " " ' ’
in formație doar 
Bulgaria, au avut 
succes. De fapt, 
cîștigase meciurile 
și Turcia dar arbitrii 
avantajat pe sportivii români".

Lazăr, introdus 
în partida cu
șase reale de
echipa noastră 

cu Iugoslavia 
i-au dez-

în continuare, antrenorul S. Lu
cea a subliniat că la succesele 
sportivilor români in această com
petiție și-a adus un aport impor
tant și reputatul antrenor Han 
Cian Iii din R.P.D. Coreeană, care 
se ocupă de pregătirea lotului nos
tru de o lună și jumătate. în 
încheiere, S. Lucea apreciază că 
sportivii noștri fruntași, continuind 
să depună eforturi susținute 
pregătire, vor putea obține 
viitorul apropiat rezultate bune și 
la confruntările de mai marc an
vergură.

DE V 
noastră | 
și băieți) 
nastcle |

JOI,

n/sv B.C. CONSTRUCTORUL GA-
LĂȚI - STEAUA 13-9. Peste

2 000 de spectatori au urmărit intîlnirea 
amicală dintre formațiile Box Club Con
structorul Galați și Steaua București. 
Partidele au fost de un bun nivel tehnic 
și au constituit o bună propagandă pen
tru sportul cu mănuși. Pentru gazde vic
toriile au fost obținute de Morgoran, 
Duminică, Amăzăroaie, Voicu, Chiracu și 
Lehăduș, iar pentru Steaua de Livădaru, 
Dia, Ghiță și Petropavlovschi. Ganea și 
Gavrila au făcut meci nul.
NIE — coresp.)

CAIAC- 
CANOE

(Gh. ARSE.

PREGATIRI- 
mariie ssat-

in 
în

Sezonul 
inaugureaz 
sânt conci 
zâ pe piși

TURNEUL DE LA SKOPLJE
Turneul internațional masculin 

volei de la Skoplje a luat sfîrșit 
victoria echipei Cubei, urmată 
cele ale Cehoslovaciei, Iugoslaviei 
Bulgariei, de selecționata română 
de echipa secundă a Iugoslaviei.

de 
cu 
de
A,

73 de echipe — cuprinzînd 876 de 
băieți și fete — s-au aliniat ieri pe 
terenul central din Parcul pionieri
lor din Constanța pentru a răspunde 
cuvîntului de bun sosit și urării de 
succes adresate de tov. Tonia Marcș, 
președintele Consiliului județean al 
organizației pionierilor. Evenimentul 
s-a petrecut cu prilejul festivității

15‘
In

ÎN FEBRA DERBYULUI • ••

22 iunie, programează 6 
de 

vor fi supuși la exa- 
individual pe mun- 

Ziua inaugurală 
două etape : 
individual pe 

(10 km), 
- Fundata 

are

Programat cu o lună de zile înain
tea Derbyului, „Premiul cailor de 
4 ant“ marchează startul pregătirilor 
fina'e ale protagoniștilor pentru tra
diționala alergare. De aceea cursa — 
împărțită în două reprize datorită 
numeroaselor adeziuni — a fost ur
mărită cu deosebit interes de spec
tatori, dornici să stabilească din 
timp o linie comparativă cît mat 
exactă între valorile manifestate de 
concurenți.

Efectuînd parcursurile fără greșea
lă și cu sensibile ameliorări de re
corduri au cîștigat — reprizele res
pective — Copila și Robson. Ultimul 
a punctat mai semnificativ. Revela
toriu s-a mal comportat Rigo.

In mare vervă. Gică Tânase a do- 
bfndit trei victorii. Dintre caii săi, 
impresionant evoluează Ornament, 
la al treilea succes consecutiv și al 
cincilea de la începutul stagiunii. 
Frumoasă ni s-a părut victoria lui 
Costică Radu cu Otoman și evoluția 
minzei Sipica. REZULTATE TEH
NICE ; cursa I : Haiducel (Gh. Tă-

nașe) 
cursa _ __  _____
mas, simplu S, event 41, ordinea’ 339 ; 
cursa III : otoman (R. Costică) 31,2, 
Orestia, simplu 13, event 79, ordinea 
48 ; cursa IV : Joben (V. Gheorghe) 
32,7, Turdaș, simplu 3, event 33, or
dinea 17 : cursa V : Ornament (Gh. 
Tănase) 28,1, Madison, Kilowat, sim
plu 6, event 86, ordinea 33, triplu 
cîștigălor 1 598, ordinea triplă 155 ; 
cursa VI : Copila (M. Ștefănescu) 27, 
Satin, simplu 3, event 15, ordinea 9, 
tripluciștigălor 87 ; cursa VII : Rob
son (V. Gheorghe) 26,7, Rigo, Casca
da, simplu 4, event 8, ordinea 17, or
dinea triplă 122 ; cursa VIII : Sacou 
(Gh. Tânase) 30,7, Rețeta, simplu 2, 
event 20, ordinea 67, tripluciștigălor 
74 ; cursa IX : Dințura (G. Avram) 
43,5, Orestica. simplu 23. event 90. 
ordinea 75 Pariul austriac, ridicat 
la suma de lei 47 332, a fost cisligat 
de o combinație la 6 cai a Iei 23 666. 
Report 23 666 lei. Retrageri : Pelerin.

Niddy DUMITRESCU

45, Hoda, simplu 2, ordinea 33 ; 
II : Sipica (D. Toduțâ) 36, Ro-

de inaugurare a ediției a 9-a a Fes
tivalului național pionieresc de mi- 
nlbaschet, competiție care și-a for
mat de-a lungul anilor o tradiție 
frumoasă. Imnul minibaschetbaliști- 
lor, interpretat de fanfara elevilor 
și elevelor din Constanța și apoi ju- 
rămîntul minibaschetbaliștilor au 
creat momente emoționante pe care, 
desigur, participanții nu le vor uita 
curînd.

După amiază, la ora 14,30, au în
ceput întrecerile propriu-zise, care 
vor continua zilnic (între 7,30—12 și 
14—19) pe cele patru terenuri din 
Parcul pionierilor și trei terenuri 
ale Școlii sportive nr. 1. Vineri, Ia 
ora 12, va avea loc festivitatea de 
închidere a Festivalului național pio
nieresc, în cadrul căreia vor fi acor
date premii fruntașilor în clasamen- 

precum și celor din concursurile 
cor, desen și poezie.

te, 
de

CAMPIONATUL INTERNAȚIONAL 
FEROVIAR LA BASCHET FEMININ

De Joi pînă duminică, sala Flo- 
reasca va găzdui întrecerile ediției 
a III-a a Campionatului internațional 
feroviar la baschet feminin. Iau 
parte selecționatele Cehoslovaciei, 
R.P.D. Coreene, Iugoslaviei, U.R.S.S. 
(seria A), Bulgariei, Poloniei, Româ
niei și Ungariei (seria B).

Primele oaspete sosite în 
noastră au fost baschetbalistele 
R.P.D. Coreeană. Venite simbătă, ele 
au efectuat duminică după amiază 
și luni dimineață antrenamente de 
acomodare în sala Giulești. Cele
lalte participante sînt așteptate în 
cursul zilei de miercuri.

țara 
din

IN CADRUL 
LOR pentru 
petiții oficiale ale acestui 

sezon, caiaciști și canoiști români vor 
participa la sfirșitul acestei săptămîni la 
trei regate internaționale programate la 
Brandenburg, Tata și Nottingham.

CANOTAJ D,N.AMO'â. ”!”■petiție tradiționala in 
schiful nostru, și-a consumat zilele tre
cute o nouă ediție, lată cîștigătorii pro
belor in cele două concursuri : MAS
CULIN, vineri: 2 f.c : Simon - Gall (Di
namo) ; 2-j-l : Tudor, Ceapura -j- Lov- 
renschi (Dinamo) ; schif simplu: A. Szy- 
lassy (UTA) ; 8-f-1 : Steaua ; 4 visle :
Dinamo ; simbătă : 2 f.c. : Oanță - 
Grumezescu (Dinamo) ; 2-Ț-1 : Tudor,
Ceapura 4- Lovrenschi (Dinamo) ; schif 
simplu : “ "
Steaua ; 4 visle : 1
vineri : 4-f-1 rame : 
Sansu — Drugă 
Dinamo ; 8-J-1 : 
V. Goncearenco 
ința București ; 
Dinamo ; 2 f.c.
Dinamo ; 8-{-1 : _______ . ____ ___
Goncearenco (Steaua) ; 2 visle : Voința. 
In clasamentul general pe echipe, Dina
mo a ocupat locul I, cucerind trofeul 
pus în joc, pe locurile II și III clasîn- 
du-se, în ordine, Voința București și 
Steaua (I) » LICEUL ȘTEFAN PLAVAT
din Orșova, cu profil de sporturi nau
tice, anunță candidații la examenul de 
admitere pentru anul I (fete și băieți) 
că probele de testare a aptitudinilor fi
zice și examenul medical vor fi susți
nute între 20 și 26 iunie la Orșova. Li
ceul asigură candidaților condiții de in
ternat. Alte informații la secretariatul 
școlii (telefon

CICLISM
ne la Brașov. _ _______ ___T_  t____
cipă cei moi buni rutieri din țara noas
tră, nrecum si alergători din Danemarca 
și Polonia. Competiția, care se desfășoa-

ră între 18 și ,
etape (450 km), in afara etapelor 
fond, participanții 
menul contratimpului 
te și al circuitului, 
(miercuri) programează 
dimineață - contratimp 
ruta Brașov — Poiana Brașov 
după-amiază - etapa Rîșnov 
— Rîșnov (34 km). Astăzi, la ora 18, 
loc ședința tehnică.

HAITFRF VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
nMLILIXL pE pR|MUL LOCe Timp de 
două zile, in sala Dunărea din Galați 
s-a desfășurat finala campionatului re-

din toate ie

V. Nicolae (Steaua) ; 8-f~1 î
Dinamo ; FEMININ,

Dinamo ; 2 f.c. :
(Ceahlăul) ; 4-f-l vîsle : 
Dinamo ; schif simplu : 
(Steaua) ; 2 visle : Vo- 
simbătă : 4-Ț-1 rame :

Ceahlăul ; 4-J-1 visle : 
Dinamo ; schif simplu :

11534).
„CUPA CIBO-, aflată la 
a 12-a ediție, începe mii- 
La actuala ediție parti-

publican de haltere rezervat echipelor 
școlilor sportive. Titlul de campioană a 
revenit sportivilor de la Viitorul Cluj-Na
poca (86 p). Au urmat, Șc. Sp. 2 Ga
lați (85 p), Șc. Sp. Constanța, Șc. Sp. 
Reșița, Gloria Arad, Broșovia Brașov. Pe 
categorii titlurile au revenit următorilor 
halterofili : 52 kg : N. Zaicaș (Cluj-Na- 
poca) 155 kg ; cat. 56 : Gh. Maftei (Ga
lați) 165 kg ; cal 60 : V. Lucaci (Cluj- 
Napoca) 180 kg : cal. 47,5 : C. Vașvori 
(Reșița) 215 kg ; cat. 75 : C. lana (Reși
ța) 230 kg : cat. 82,5 - A. Cserey (Cluj- 
Napoca) 215 kg ; cat. 90 : I. Angheluțâ 
(Galați) 235 kg : cal. 110 : V. Mureșan 
(Cluj-Napoca) 212 kg : cat +110 : T. 
Stanclu (Galați) 180 kg.

HANDBAL BucîffiEȘTi

cat. 90 : I. Angheluțâ

SPORTIVA 2 
organizează 

în ziua de 25 iunie, ora 17,30, la tere
nul Constructorul o atractivă întîlnire in
tre actualele echipe ale școlii și forma
ții alcătuite din absolvenți. Printre corn- 
porrenții echipelor de absolvenți se vor 
număra Cristian Gațu, Cezar Drăgânițâ, 
Constantin Banciu, Ion Vârgâlui și Traian 
Gabriel, precum și jucătoarele Nicuiina 
lordache, Elisabeta lonescu, Maria 
gălui, Marioora Miilor, Georgeta 
și Tudorița Nițu.

ÎMr\T SPORTIVI ROMANI LA BRA-
TISLAVA. înotătorii români 

vor fi prezehți, simbătă și duminică, la 
,.Marele premiu al orașului Bratislava", 
comoetiHe internațională la care mai 
participă sportivi din 9 țări. Din lotul

Văr- 
Vasile

țârii noastl 
Marian Sil 
tereanu și
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VIZITA TOVARĂȘULUI |
TODOR JIVKOV

Capitala patriei noastre a întimpinat | 
sărbătorește,

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNITl-VA Jportul
SsS 7lfiR Al CONȚII Illi III NATIOMAI pruTDii rniirATir ri7irX ci cdodt

cu puternică însuflețire,
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

cu sentimente frățești, delegația de 
partid și guvernamentală a R.P. Bulgaria
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Luni, 16 iunie, a sosit, intr-o 
vizită oficială de prietenie, la in
vitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Bulgaria, condusă 
ile tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
ședințele Consiliului 
Republicii Populare

...Ceremonia sosirii se desfășoară 
pe aeroportul Otopeni, 
împodobit sărbătorește, 
tispiciul aerogării sînt 
drapelele de stat ale României și 
Bulgariei ce încadrează portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Toilor Jivkov. Exprimînd senti
mentele pe care le împărtășesc în 
aceste clipe deosebite miile de 
bucureșteni aflați aici, toți cetă
țenii patriei, pe mari pancarte sint 
înscrise urările : „Bun sosit in Re
publica Socialistă România tova
rășului Todor Jivkov, prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria", „Să 
se dezvolte și să se întărească 
continuu relațiile de prietenie fră
țească, solidaritatea și colaborarea 
multilaterală dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comu
nist Bulgar, dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Bulgaria".

Este ora 11. Escortată dc avioane 
cu reacție ale forțelor noastre ar
mate, aeronava prezidențială ate
rizează ne pista aeroportului.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Toilor Jivkov este salutat cu multă 
căldură de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Toilor Jivkov își string indelung 
miinile, se îmbrățișează.

O gardă militară prezintă ono
rul. Răsună apoi acordurile solemne 
ale imnurilor de stat ale Repu
blicii Populare Bulgaria și Repu
blicii Socialiste România. în semn 
de salut, sint trase 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae 
Todor Jivkov trec in 
de onoare.

Bucureștenii aflați la aeroport 
și împreună cu ei tineri bulgari 
studiază în România precum 
cetățeni ai Bulgariei prietene 
flați în schimb de experiență 
țara noastră — își manifestă, prin 
ovații și urale, deplina satisfacție 
pentru această nouă întîlnirc în
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și

Bulgar, pre- 
de Stat al 

Bulgaria.

care este 
Pe fron- 

arborate

21 de salve

Ceaușescu șl 
revistă garda

ce 
șl 
a- 
in

I ATLEȚI1 NOȘTRI ÎNVINGĂTORI LA ATENA

Todor Jivkov, care pune pregnant 
în evidență trăinicia bunelor ra
porturi ce se dezvoltă constant in
tre cele două țări socialiste vecine, 
sentimentele de caldă prietenie 
frățească și solidaritate ce unesc 
popoarele român și bulgar.

Aceeași ambianță de caldă prie
tenie domnește și de-a lungul în
tregului traseu.

în Piața Scînteii, în uralele mul
țimii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov coboară 
din mașină. în semn de înaltă 
cinstire, tovarășului Todor Jivkov 
i se inminează cheia orașului.

în Piața Victoriei, pionierii 
feră în cinstea înalților oaspeți 
scurt program artistic-sportiv 
o exuberantă tinerețe.

Se încinge apoi o imensă horă, 
horă a prieteniei și frăției 

în care, invitați

I
i
i
i

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT
IN SEMIFINALELE „CUPEI EUROPEI"

o 
româno-bulgarc, 
de tineri și tinere înveșmîntate în 
frumoase straie populare, se prind 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Toclor Jivkov.

Cei doi conducători de partid 
și de stat se îndreaptă apoi 
reședința înalților oaspeți.

Luni după-amiază, tovarășul 
dor Jivkov, prini-secretar al 
mitetului Central al Partidului 
munist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, a depus, in semn 
de omagiu, o coroană de flori Ia 
Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

Tovarășul Toilor Jivkov, priin- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, 
ședințele Consiliului de Stat 
Republicii 
făcut, luni 
protocolară 
Ceaușescu, 
Partidului 
ședințele 
România.

La Palatul Republicii au incenul, 
in ziua dc 16 iunie, convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central 
Bulgar, 
Stat al 
garia.

Convorbirile s-au 
tr-o atmosferă tovărășească, 
caldă prietenie, de deplină înțe
legere și stimă reciprocă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România și tova
rășa Elena Ceausescu au oferit, 
luni, un dineu oficia) in onoarea 
tovarășului Todor Jivkov.

Populare Bulgaria, 
după-amiază, o vizită 

tovarășului Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, pre- 
Republicii Socialiste

al Partidului 
președintele 
Republicii

CAROL CORBU

Comunist 
Consiliului dc 

Populare Bul-

desfășurat în
de

I
I
I
I
I
I
I

ATENA, (prin
Evoluînd foarte bine în ziua 
doua a întrecerilor 
grupei preliminare a 
ropel — Bruno Zauli" 
atieții din echipa României au re
făcut handicapul de 6 puncte cu 
care erau conduși de sportivii greci 
și au mai cîștigat patru puncte, 
clasindu-se astfel pe primul loc : 
1. ROMANIA 94 p, 2. Grecia 90 p, 
3. Bulgaria 82 p, 4. Norvegia 59 p, 
5. Austria 47 p, 6. Danemarca 45 p. 
Cu această victorie echipa noastră 
s-a calificat pentru semifinalele 
competiției, în grupa de la Torino. 
Următoarele clasate, Grecia și 
Bulgaria, s-au calificat în grupele 
de la Leipzig și, respectiv, Londra.

Succesul atlefilor noștri se da- 
torește faptului că, în ziua a doua, 
ei au ciștigat cinci probe (față de 
două victorii, sîmbătă) și s-au 
clasat toți în primele trei locuri

telefon), 
a 

din cadrul 
„Cupei Eu- 
de la Atena,

ale diferitelor pro
be, în timp ce 
principalii adver
sari, gazdele, n-au 
mai realizat decit 
două victorii și au 
avut, la mai multe 
probe, clasări cu 
puncte puține.

Duminică pe sta
dionul Karaiska- 
kis, s-au impus în 
întreceri : Ilie Flo
roiu la 5 000 m, a 
doua victorie după 
cea din ajun de la 
10 000 m, Gheor- 
ghe Cefan la 3 000 
m obst,, Gheorghe 
Ghipu la 800 m, 
Carol Corbu la tri
plu și Dinu Fișta- 
lu la prăjină. Cele 
mai bune rezultate 
ale atleților noștri 
au fost cele reali
zate de Corbu — 
16,62 m și Cefan 
— 8:32,81. De sub
liniat, de aseme
nea, succesul lui 
Floroiu in fața re
dutabilului fondist 
norvegian B8ro.

Iată acum re
zultatele din ziua 

m : Buerfel (A) 21.
Papageorgopoulos (G) 21,76,

Dulgheru (R) 22,02 ; 800 m : Ghipu

(R) 1:50,50, Mermidis (G) 1:51,05 5 
5000 m : Floroiu (R) 13:49,62, BorS 
(N) 13:49,98 ; 110 mg : Vasiliou
(G) 14,18, Mliakov (B) 14,31, Perla 
(R) 14,35 ; 4x400 m : Grecia 3:10,35, 
Bulgaria 3:10,95, România 3:12,50; 
3000 m obst. : Cefan 8:32,81, Ior- 
danov (B) 8:41,42 ; triplu : Corbu 
16,62 m, Flocgstad (N) 15,78 m ; 
prăjină : Piștalu (R) 5,00 m. Ton
gas (G) 5,00 m ; disc : Velev (B) 
62,38 m, Naghi (R) 59,68 m ; su
liță : Thorslund (N) 80,78 m. Djo- 
nev (B) 79,98 m, Megelca (R) 
75,80 m.

Cele 20 de probe ale concursului 
au avut cîștigători din : România 
— 7, Grecia și Bulgaria — cite 5, 
Austria, Danemarca și Norvegia — 
cite 1.

SEMIFINALELE 
„CUPEI EUROPEI

în „Cupa Europei" urmează eta
pa a doua, a semifinalelor care 
se vor desfășura în trei localități, 
precum urmează ; TORINO : Bel
gia, Cehoslovacia, R. F. Germania. 
Italia, — * ■ — . - -
ZIG : 
R. D.
via ; LONDRA : Anglia, Bulgaria, 
Polonia, Spania, Suedia. U.R.S.S.

România, Ungaria ; LEIP- 
Elvcția, Finlanda, Franța, 
Germană, Grecia, Iugosla-

PRELIMINARIILE OLIMPICE LA FOTBAL

MIINE, LA COPENHAGA, RETURUL MECIULUI

DANEMARCA-ROMANI A
COPENIIAGA, 1G (prin telefon). 

Copenhaga nc-a întimpinat cu 
ploaie și temperatură foarte scă
zută. Primele vești din tabăra e- 
chipei noastre marchează bună 
dispoziție și ambiție. Izvorul prin
cipal îl reprezintă, spre satisfac
ția noastră, noii sosiți in lot sau 
noii titulari. Fie că e vorba de 
Purcaru sau Purima, dar mai _ cu 
seamă de Iorgulescu și Boloni, 
toti sînt optimiști și convinși că

tr-o grupă preolimpieă (cu Fran
ța și Olanda), a cărei echipă cîș- 
tigătoare va juca în turneul final 
olimpic de la Montreal. în even
tualitatea unei egalități, cu Dane
marca, după 180 de minute de joc, 
se va disputa un al treilea meci, 
pe teren neutru.

în privința „ll“-lui nostru, 
există la ora cînd telefonez acel 
singur semn de întrebare de care 
aminteam — prezența Iui Dumi-

B313ni. în situația cînd mijlocașul 
dreapta titular nu va fi apt dc

Eftimie IONESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

a doua : 200
69,

(Continuare in pag. a 4-a)

AU SOSIT PRIMII OASPEȚI
.E. TIR

Azi și miine, antrenamente intense la Tunari
al tirului in- 

bine
Veritabilul festival 

ternațional, început de mai 
de o săptămină la poligonul Tu
nari, se apropie de momentul de 

după competi- 
premiu 

ln-

vlrf. Intr-adevăr, 
țiile de talere „Marele 
Carpați** și Balcaniada (se 
cheie azi), joi se va da startul în 
cea de a VII-a ediție a Campio
natelor europene, iar vineri se va 
inaugura și cea de a XVIII-a e- 
dițic a Campionatelor internațio
nale ale României, ambele între
ceri la armele cu glonț și urmînd 
să se termine duminică.

Pentru cele 12 titluri continen
tale la armă liberă calibru redus 
60 f culcat, 3x40 f, (probe olim
pice), 40 f poziția în picioare și 
in genunchi, armă standard 3x20 
f și pistol calibru mare, 
dual și pe echipe, și-au 
participarea peste 150 de 
tori din 23 de țări. Printre concu- 
renții care vor fi prezent! timp 
de patru zile pe standurile reame- 
najate ale renumitului nostru po
ligon se vor afla numeroși țlntași

valoroși din Europa, campioni și 
recordmeni continentali și mon
diali. încă de luni au venit lotu
rile Albaniei, Marii Britanii și 
Spaniei, ieri au continuat să so
sească 
gători, 
cursul 
Tunari 
din plin.

Odată cu 
serie de personalități din 
tirului international. îi avem 
acum ca oaspeți pe Maria Marcos 
(Spania), președinta Comitetului 
feminin al Confederației europe-

pină noaptea tirziu alți tră- 
iar ceilalți sin_ț așteptați în 
zilei
vor

de azi. Pină joi, la 
avea loc antrenamente

sportivii sosesc și o 
lumea 

de

BALCANIADA DE TALERE

indivi- 
anuntat 

trăgă-
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MAURITSEN 

K. LARSEN

LYKKE
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1. HANSEN FR. NIELSEN
BASTRUP HOLDING

ROMÂNIA PENTRU A ȘASEA OARĂ
CAMPIOANĂ LA ECHIPE

I

Arbitrul tntîlnirii : ROLF HANGEN (Norvegia). Partida va fi trans-

misă în întregime la posturile noastre de radio și

LUCESCU KUN (M. SANDU)
BOLONI DINU

ANGHELINI SĂTMAREANU II 
IORGULESCU

echipa României va reuși să eli
mine formația Danemarcei.

După cum se știe, acest dublu 
meci cu Danemarca este un baraj 
eliminatoriu pentru calificarea în-

TV.

CR1ȘAN
DUMITRU (HUN) 

G. SANDU CHERAN I

ROMÂNIA a\\\\\\\\\\\\^

tru (care se simte ceva mai bine) 
— și care deschide două variante 
de formulă : în eventualitatea că 
Dumitru va juca, atunci linia de 
mijloc va fi Dumitru — Dinu —

Ieri, pe poligonul Tunari a înce
put cea de a doua probă a Balca
niadei de talere, cea de trap (talere 
aruncate din șanț). întrecerea pe e- 
chipe s-a încheiat cu o frumoasă șl 
muncită victorie românească, repre
zentativa țării noastre, alcătuită din 
Ștefan Popovlcl — deținătorul titlu
lui balcanic la individual, Mihai Is- 
pasiu, Andrei Marinescu și Dan Is- 
pasiu cîștlgînd locul întîl. Trăgătorii 
români cuceresc acum pentru a șa
sea oară consecutiv trofeul la trap. 
Formația noastră a preluat condu
cerea încă după prima serie de 25 
de talere șl a menținut-o pină la 
sflrșit. După cea de a doua manșă 
de 25 de talere, echipa bulgară s-a 
apropiat simțitor de rezultatul cvar
tetului nostru (185—183). în seria 
următoare, datorită faptului că trei 
dintre țintașli români au realizat

cite 24 p, reprezentativa română 
s-a detașat cu 14 p (280—266), dar In 
final bulgarii au remontat serios din 
acest handicap.

După 100 de talere, deci la jumă
tatea concursului individual, conduc 
in clasament veteranii tirului nostru 
cu arma de vînătoare, ștefan Po- 
povici și Ion Dumitrescu, cu 95 șl, 
respectiv, 94 de talere lovite. Pe ur
mătoarele locuri se află Z. Batayas 
(Grecia) și N. Nanev (Bulgaria) cu 
cite 93 t, I. Dankov, G. Toncev (ambii 
din Bulgaria) și M. Ispaslu (Româ
nia) cu cite 91 t.

Clasamentul pe echipe (400 talere) : 
1. România 365 t, 
3. Grecia 344 t, 4. 
se încheie proba 
cursul Individual.

Nicolae Rotaru, medaliat cu brom 
la J.O. ’72 la armă liberă calibru 
redus 60 f culcat (proba inaugu

rală a C.E. de la Tunari).

2. Bulgaria 360 t, 
Turcia 333 t. Azi 
de trap — con-

T. RABSAN

ne de tir, J. A. Escorial (Spania) 
și P. Glesner (Danemarca), mem
bri ai Comitetului executiv al 
C.E.T., iar marți sînt așteptați K. 
Hasler (Elveția), președintele 
U.I.T., G. Viehos (Grecia), vice
președinte al U.I.T. și E. Zimmer
mann (R.F. Germania), secretarul 
general al U.I.T.



TAI CONCRET,

fl/ICA VOR CO^RIBUI
II SPORTULUI ROMANESC

în 
de 
în

usul el
Nadia 

liți) 
>pei 
tru 
ate
;imnas- 
eorgeta 
n „nou 
iprinde 
Sasu și 
re asi- 
manțe- 
ine. în
Galați 

eră a 
Argu- 

inicieni 
ionate. 
anțelor 
a Tal-
ost sc-
:an de

or cu
s-ar fi
n toa-
i prin- 
sprijin 
icut și 
nceput 
Liceu! 

tlctism 
strează 
planul 
și in 

. spri- 
’Tocale 
ortului 
ste tot 
centru 
— da- 
e spe-

cialitate, rezultatele au înregistrat 
o simțitoare scădere. O situație a- 
proape asemănătoare oferă, în ca
zul gimnasticii, liceele de profil 
din Cluj-Napoca, Tg. Mureș și 
Baia Mare. în privința atletismu
lui, la fel se prezintă situația și 
în liceele cu program de educație 
fizică din Brașov și Cluj-Napoca.

Pentru ca aportul acestor uni
tăți sportive școlare la creșterea 
nivelului performanțelor să fie și 
mai substanțial, se impune din 
partea organelor locale cu respon
sabilități în acest domeniu o per
manentă grijă față de existența 
și activitatea lor. Din păcate, prea 
puține sint exemplele pozitive. 
Cel mai edificator este cel de la 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
unde personal primarul localității, 
tov. Valerian Ghineț, găsește su
ficient timp pentru a se ocupa de 
problema sportului 
pentru a-i 
sar.

Oferind 
și instruire 
școală (criteriu care nu este încă 
generalizat), avind condiții de via
ță și de pregătire corespunzătoare 
(prin acestea ințelcgind nu numai 
bază materială pentru sport ci. pe 
același plan, existența internate
lor), liceele cu program de edu
cație fizică din țara noastră iși 
pot aduce o contribuție tot mai 
însemnată la potențialul de valori 
al sportului românesc.

și, implicit,
acorda sprijinul nece-

posibilități de selecție 
încă din primii ani de

Tiberiu STAMA 
Mihai TRANCA
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efectua antrenamente comune, pre
cum și tin schimb de experiență 
cu sportivi din țara noastră. Ti
nerii gimnaști chinezi se vor de
plasa pentru citeva zile la Timi
șoara, spre a asista la finalele 
campionatului republican pentru 
copii, unde vor efectua și o de
monstrație. De asemenea, Împreună 
cu gimnaști români, oaspeții vor 
susține o demonstrație, pc 26 iu
nie, in Capitală.

tara 
(fete

Gim- 
vor

DOUA gimnaste românce pleacă 
astăzi spre Franța, unde vor par
ticipa la tradiționalul concurs de 
la Antibes. Este vorba de Alina 
Goreac și Anca Grigoraș, însoțite 
dc antrenorul Nicolae Covaci. Se 
va concura numai cu exerciții li
ber alese. • Al ți gimnaști români 
sint angajați in zilele următoare 
in concursurile internaționale : e-

L CONCURS INTERNAȚIONAL
UI DE DIRT-TRACK
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Alături da cei mai buni alergători ro
mâni vor evolua sportivi din R.D. Ger
mană, Polonia și Ungaria. Motocicli-știi 
ain cele patru țări se vor reîntilni sîm- 
bătă la București și duminică la Brăila.

PRIMELE REZULTATE
ALE CAMPIONATULUI DE VITEZA

Desfășurată duminică la Reșița, prima 
etapă a campionatului de viteză pe cir
cuit a reunit peste 60 de mococicliști. în 
deschidere a avut loc festivitatea retra
gerii din activitatea competițională a 
maestrului sportului Werner Hirschvogel 
(C.S.M. Reșița).

Campiona’tul a debutat cu întreceri 
mult gustate de numeroșii spectatori, cea 
mai pasionantă cursă fiind furnizată de 
cele 9 cupluri prezente la startul pro
bei de ataș și încheiată cu următocrea 
ordine : Deck Wentzel — Nicolae Ciu- 
botea (Voința Sibiu), Ion și St. Cior- 
basy (I.R.A. Tg. Mureș), Paul Miilner — 
Ion Popa (Torpedo Zărnești). lată în
vingătorii la celelalte clase : 70 cmc — 
G. Seuchenstein (C.S.M. Reșița), 125 cmc
— C. Boboiescu (C.S.M. Reșița), 175 cmc
- G. Seuchenstein, 259 cmc - I. Lă- 
zărescu (Energia Cîmpina), 500 cmc - 
Otto Ștefani (Steagul roșu Brașov).

Dan “........GLÂVAbU coresp. județean.

„CUPA

Consiliul 
organizează duminică 
calitate, prima ediție 
la motocros. deschisă 
do concurenți, Pină i 
nunțat participarea motocicliști din Bra
șov, Moreni, Sf. Gheorghe, Cîmpina și 
Cîmpulung Muscel.

MOBRA-

asociației

LA MOTOCROS

Torpedo Zărnești 
i pe traseul din lo- 
f a „Cupei Mobru", 
i tuturor categoriilor 
în prezent și-au a-
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Clubului Finanțe-Bănci, din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 
18. In continuare va rula un film 
artistic, intrarea gratuită.

ClȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 11 IUNIE 1975.

Extragerea I : Cat. 2 : 2,10 variante 
a 15.621 lei. Cat. 3 : 16,80 a 1.953 lei ; 
Cat. 4 : 44,75 a 733 lei ; Cat. 5 : 178,25 
a 184 lei ; Cat. 6 : 4.731,15 a 40 lei. 
REPORT CATEGORIA 1: 1.002.598 lei. 
Extragerea a Il-a : Cat. A : 2 varian
te (50%) cîte 1 autoturism „Dacia 
1300“ ; Cat. B : 9,55 a 3.791 iei ; Cat. 
C : 37,95 a 954 lei; Cat. D : 1.654,95 
a 60 lei; Cat. E : 143,80 a 200 lei ; 
Cat. F : 2693,40 a 40 lei. REPORT 
CATEGORIA A : 1.006.482 lei. Câști
gurile de categoria A, au fost obți
nute de MARTA VAMANU și CON
STANTIN CIUTA, pe cite o variantă 
jucată 50%. Ambii bîștigătoTi -sint 
din București.
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I
ACTUALITĂȚI

• MIINE, LA DROBETA TR. 
SEVERIN : ROMANIA — BULGA
RIA (SELECȚIONATELE DIVIZI
EI B). Stadionul „1 Mai“ din Dro- 
beta Tr. Severin va găzdui miine 
o întilnire amicală internațională 
între selecționatele Diviziei B ale 
României și Bulgariei. Oaspeții au 
sosit în localitate în cursul dimi
neții de luni. Partida va începe La 
ora 17,30.

© C. S. TÎRGOVIȘTE — RAPID 
BUCUREȘTI, AMICAL. — 
Miercuri, la Tîrgoviște, cu începe
re de la ora 16, se dispută me
ciul amical dintre echipa locală și 
Rapid București.

cași ; Baiacliu („U“ Cluj-Napoca), 
T. Zamfir, Vrânccanu (Dinamo), 
Dragnea (Progresul București), Ra
du II (F. C. Argeș) și Pcniu (F. C. 
Constanța) — atacanți.

Dintre acești fotbaliști va fi de
finitivat lotul de 17 jucători care 
va pleca luni 23 iunie în Bulgaria, 
în primul meci, formația noastră 
va întilni echipa Turciei, la Has- 
kovo, miercuri 25 iunie, ora 20. 
Cel de-al doilea meci din grupă 
va fi susținut de lotul nostru la 
27 iunie, ora 16, la Dimitrovgrad, 
în compania selecționatei Bulgariei.

BRAVO, DUDULE!
Dudu Georgescu a cîștigat „GHEATA DE AUR" ! Acest trofeu 

european atit de invidiat e o surpriză în primul rînd pen
tru comentatorii europeni, obișnuiți cu scorurile strinse ale 

echipei noastre naționale. Succesul lui Dudu este, însă, o surpriză 
și pentru mulți dintre iubitorii fotbalului nostru. Cine și-ar fi închi- 

un fost stoper la Progre- 
de F.C.M. Reșița, înaintea 

ajunge să cîștige trofeul

• A FOST ALCĂTUIT LOTUL 
LĂRGIT DE TINERET (21 de ani) 
care va participa la Balcaniadă, 
la Haskovo, între 22—29 iunie. El 
cuprinde următorii jucători : 
Clipa (Steagul roșu). Ștefan (Di
namo), Cristian (F. C. Argeș), — 
portari ; M. Zamfir, Bărbulescu 
(F. C. Argeș), Berețchi, Agiu (O- 
limpia Satu Mare), Naghi (Steagul 
roșu), Zahiu (Gloria Buzău), Ma
tei („U“ Cluj-Napoca) și Enc 
(C. S. Tirgoviște) — fundași ; Kai
ser (Olimpia Satu Mare), Iovănes- 
cu (F. C. Constanta), I. Marin, Au
gustin (Dinamo). Cfmpeanu II („U“ 
Cluj-Napoca), Bora (F.C.M. Reșița) 
și Burcea (F.C. Galați) — mijlo-

• ABSENȚE ȘI PREZENȚE ÎN 
LOTUL POLITEHNICII TIMI
ȘOARA. De citcva săptămîni, de 
la pregătirile studenților lipsește 
Bungău. Atacantul timișorean ur
mează in prezent un ’ tratament 
medical intens, dar el va apărea 
în arenă abia în sezonul viitor. In 
schimb, la sfirșitul săptămînii tre
cute a început 
indisponibil din

pregătirile Lața, 
iafnă.

ÎN CAPITALA,
Duminică, in Ca-

1

• DUMINICA 
ÎN DIVIZIA A. 
pitală, cele două partide de Di
vizia A vor începe zla ora 17,30 și 
se vor disputa după următorul 
program :

Dinamo — Politehnica Iași 
dion Dinamo).

Sportul studențesc — F. C. 
stanța (stadion Republicii).

(sta-

Con-

LA GIMNASTICA
chipele 
evolua 
nia formațiilor similare ale R. 
Ungare. Mircea Gheorghiu, Gheor
ghe lușan, Gabriela Trușcă, Aure
lia Dobre și Dan Grecu 
concura în Cehoslovacia.

de juniori (f + m) vor 
la Budapesta, în compa- ... - - p

vor

LA TIMIȘOARA încep miine fi
nalele campionatului republican 
de capii, cat. a IV-a și a IlI-a, 
care se vor desfășura după urmă
torul program : miercuri 18 —
băieți, vineri și sinibâtâ — fote, 
luni și marți — gimnastică mo
dernă.

DER8YURI RATATE
IN CAMPIONATELE

DIVIZIONARE
DE TENIS DE MASA

In ultima etapă a turului cam
pionatelor divizionare de tenis de 
masă pe foile de arbitraj au fost 
consemnate următoarele rezultate :

Echipe fele : Progresul Bucu
rești — C. S. Arad II 9—0 (ne- 
prezcntarc), Progresul București — 
C. S. Arad I 5—4, C.S.M. Cluj- 
Napoca — Voința București 8—1, 
Metalurgistul Cugir — Spartac 
București 4—5.

Echipe 
București 
5—12, Politehnica 
C.S.M. Iași 9—8, 
Napoca — Voința București 14—3, 
Progresul București — Universi
tatea Craiova 9—8, Locomotiva 
București — C-S.M. Iași 6—11, Po
litehnica București — Comerțul 
Tg. Mureș 7—10, Constructorul 
Hunedoara — Gloria Buzău 2—15.

Asupra rezultatelor meciurilor 
feminine Progresul Buc. — C. S. 
Arad II, Progresul Buc. — C. S. A- 
rad I și cel al partidei masculine 
Progresul Buc. — Universitatea 
Craiova (adică întîlnirile derby ale 
etapei) urmează ca forul de spe
cialitate să decidă, intrucît for
mațiile C. S. Arad și Universita
tea Craiova au depus contestații 
pentru faptul că echipele gazde nu 
au respectat regulamentul campio
natelor.

bărbați : Locomotiva
Comerțul Tg. Mureș 

București — 
C.S.M. Cluj-

PE MICUL ECRAN
• MIERCURI 18 IUNIE : ora 

20,00 — Fotbal : Danemarca — 
România (preliminariile tur
neului olimpic) — transmisiu
ne directa de la Copenhaga.
• SÎMBATA 21 IUNIE : ora

15,25 : Emisiunea „Galeria
campionilor- prezintă pe Che
ryl Toussaint, Dave Hemery, 
Kipchoge Keino, Ludwik Da- 
nek, Imre și Miklos Nemeth 
(atletism), Janet Lynn (pati
naj artistic), Miroslav Cerar 
șl Janez Brodnik (gimnasti
că), Michael Wenden (nata- 
tie) și echipa feminină de vo
lei a Japoniei.
« DUMINICA 22 IUNIE : 

ora 15,25 — Atletism feminin: 
selecțiunl din întilnirea R.D.G. 
— Anglia — România de la 
Polsdam ; ora 15.45 — Bas
chet feminin : finala Campio
natelor internaționale ferovia
re ale României.
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• ANTRENOR NOU LA 
MIA RM. V1LCEA 1 Sîntem 
mati că, 
încheierii returului, antrenorul 
Victor Stănculescu a fost înlocuit 
de la conducerea tehnică a divi
zionarei A Chimia Rm. Vîlcea. în 
locul său va funcționa ca antre
nor principal Dumitru Anescu.

CHI- 
infor- 

cu două etape înaintea 
returului,

puit că un mijlocaș de intens travaliu, 
sul, un jucător descoperit „prin binoclu" 
tuturor divizionarelor bucureștene, va 
eficacității europene ?

Dudu Georgescu este in primul rînd
El cîștigă trofeul intr-o perioadă în care nenumărate voci au con
damnat.. îngustimea tehnicianului care l-a plasat in linia a ll-a, 
în urma unui Zamfir sau Vrinceanu. EI ciștigă acest trofeu in anul 
în care și-a dăruit energia pe tot terenul, împotriva tuturor calcu
lelor elementare. In sfirșit, el ciștigă acest trofeu in anul în care, 
atit la Dinamo cit și in echipa națională, a jucat pentru defensivă 
mai mult decît toți ceilalți coechipieri ai săi de compartiment.

Dudu Georgescu a cîștigat titlul de golgeter al Europei I El nu 
are șutul lui Eusebio, ciștigătorul unei trecute ediții. El nu are 
zvîcnirea finală a lui Gerd Miiller, un alt cîștigător al trofeului. 
El nu are strălucirea tehnică a unui Skoblar, unul din cîștigătorii 
cei mai aplaudați, deoarece conducea, în acea vreme, atacul lui 
Olympique Marseille. Exceptind detenta, Dudu Georgescu nu are 
alte atribute esențiale ale unui golgeter. In schimb, el a dorit 
golul cu o înverșunare care l-a determinat să se bată ca un sto
per, să alerge ca un mijlocaș și să plutească în careu ca un cen
tru înaintaș englez, în așteptarea centrărilor de pe ambele părți 
ale terenului.

Dudu Georgescu este, fără îndoială, un cîștigător neașteptat.

o victorie asupra schemei.

f.....................
Cu toate acestea, bioqrafia lui sportivă anunța un posibil ciștigă- 
r“" ......................................... .....
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tor. Sâ lâsâm de o parte succesele adolescenței, cînd Dudu Geor
gescu cîștiga doua titluri de golgeter în Divizia B. Sâ ne amintim 
câ într-o zi din toamna anului 1973, într-un joc cu Finlanda, cînd 
echipa României conducea cu 8—0, dar cînd avea nevoie de încâ 
un gol, pentru a putea avea și beneficiul teoretic al unei „remize" 
Albania — R. D. Germanâ la Tirana, Dudu Georgescu a debutat 
ca internațional în aceste ultime minute și a înscris „al 9-lea gol", 
adicâ golul cel mai de preț. în cursul aceleiași toamne, la Madrid, 
cînd scorul meciului Atletico — Dinamo era 1—1,
Dudu Georgescu a înscris un gol mare, într-o situație greu previ- 
zibilâ, ca și aceea a succesului sâu de astâzi. Anul trecut, la 
Kâln, Dudu Georgescu a marcat printr-un șut formidabil, de la 20 
de metri, pentru 2—0, forțînd din nou o situație ca și imposibila. 
Acum o lunâ, în meciul cu Danemarca, el și-a onorat pentru 
prima oarâ titlul de golgeter virtual, înscriind douâ goluri. în 
sfîrșit, în meciul cu Scoția, Dudu Georgescu a realizat ultima sa 
performanțâ de prim rang, înscriind cu capul, pe lîngâ unul din
tre cei mai buni stoperi europeni, McQueen.

Bravo, Dudule !

mijlocașul
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REZULTATELE ETAPEI A XXVIII-a A DIVIZIEI C
Un scor „record absolut": Metalul Otelu Rcsu Crișana Sebîș 19-1! (în sena a V.II-a)

SERIA I SERIA A V-A SERIA A IX-A
Dorohoi — Foresta Mol- 
(2—0), Danubiana Roman 

muncitoresc Suceava 3—0 
Iași — Dorna Vatra

Cristalul 
dovița 6—0 
— Sportul 
(1—0), Unirea 
Dornei 1—3 (1—2), Avintul Frasin — 
Metalul Rădăuți 1—0 (0—0), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Minerul 
Gura Humorului 2—0 (0—0), Con
structorul Botoșani — Laminorul 
Roman 0—1 (0—1), Nicotină lași —
C.S. Botoșani 1—3 (1—1), Victoria
Roman — Constructorul Iași 1—1 
(1-1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XXVIII-a : 1. C. S.
BOTOȘANI 43 p (61—18), 2. Danubia
na Roman 35 p (42—28), 3. - ~ *
Cîmpulung 34 p (62—31)... pe 
mele : 15. Sportul muncitoresc 
ceava 23 p (32—47), 16. Nicolina 
12 p (24—77).

SERIA A II-A

A.S.A. 
ulti- 
Su- 
lași

Bu-Constructorul Vaslui — Textila 
huși 2—1 (0—1), Rulmentul Bîrlad — 
Cimentul Bicaz 2—0 (1—0), CAROM 
Gh. Gheorghiu-Dej — Viitorul Vaslui 
2—1 (1—0), Petrolul Moinești — Le- 
tea Bacău 1—3 (1—2), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — Hușana Huși 4—0 
(1—0), Oituz Tg. Ocna — Minerul 
Comăneșți 2—1 (2—1), Bradul Roz
nov ’ ■ - -
Partizanul Bacău 
Gh. Gheorghiu-Dej 3—0 
torul fiind eliminată din

Pe primele locuri : 1.
VASLUI 47 p (63—22), 
Moinești 42 p (57—17), 3. 
cău 36 
Bradul 
tizanul

Tractorul Văleni 3—3 (2—1), 
Constructorul 

(Construc- 
campionat).

VIITORUL
2. Petrolul 
Letea Ba- 

p (47—30)... pe ultimele 
Roznov 23 p (36—50), 15. 
Bacău 15 p (28—68).

SERIA A III-A

14. 
Par-

Brazi 
Tg. Bujor — Di- 
Petrolul Teleajen 
Sinaia 1—0 (1—0), 
Avintul Mîneciu 

Buzău — Olimpia

Prahova Ploiești — Chimia
2—1 (0-4)), Bujorii “ “ *
namo Focșani 1—2, 
Ploiești — Carpați 
I.R.A. Cîmpina — 
1—0 (0—0), Chimia
Rm. Sarat 1—0 (1—0), Petrolul Ber
ea — U.R.A. Tecuci 2—0 (2—0), Vic
toria Florcști — Petrolistul Boldești 
6—4 (2—2), Luceafărul Focșani — Po
iana Cîmpina 2—0 (1—0). _

Pe primele locuri : 1. ““
PLOIEȘTI 43 p (68—15), 
Cîmpina 38 p (70—31),
Brazi 35 p (57—28)... pe ultimele : 15. 
Dinamo Focșani 19 p (45—72), 16. Bu
jorii Tg. Bujor 15 p (34—86).

PRAHOVA 
2.

3.

SERIA A IV-A

Poiana 
Chimia

Electrica Constanța — Cimentul 
Medgidia 1—0 (0—0), Dunărea Cerna
vodă — Portul Constanța 1—0 (0—0), 
Ancora Galați — Granitul Babadag 
3—0 — neprezentare, știința Con
stanța — Viitorul Brăila 1—2 (1—1), 
I.M.U. Medgidia — Tehnometal Ga
lați 5—0 (1—0), — Tehnometal s-a re
tras de pe teren în min. 60, Dună
rea Tulcea — Voința Constanța 0—0, 
Marina Mangalia — Rapid Fetești 
3—3 (2—1), Comerțul Brăila — Re
colta Frecăței 3—0 (Recolta fiind ex
clusă din campionat).

Pe primele locuri : 1. 
MEDGIDIA 44 p (50-16), 
Constanța 38 p (53—29), 1 
Galați 38 p (43—25)... pe 
14. Știința Constanța 23 p (34—39), 15. 
Tehnometal Galați 21 p (26—50).

CIMENTUL
2. Electrica
3. Ancora

: ultimele :

Laromet București — Dunărea 
Giurgiu 0—0, Electronica București — 
IPRECA Călărași 2—0 (1—0), Azotul 
Slobozia — T.M. București 2—1 
(2—0), Șoimii TAROM București — 
I.O.R. București 1—1 (1—1), Olimpia 
Giurgiu — Voința Slobozia 2—0 
(0—0), Sirena București — Automa
tica București 0—0, Flacăra roșie 
București — Triumf București 2—1 
(0—0), Unirea Tricolor București — 
Tehnometal București 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1, " “
GIURGIU 41 p (51—14), 
Tricolor București 311 p (51—29), 
Azotul Slobozia 35 p 
Urnele : 
(18—39), 
(22-50).

15. Voința
16. Laromet

SERIA A

DUNĂREA
2. Unirea 

3.
(47—35)... pe ul-

P 
P

Slobozia 20
București 19

VI-A

Cetatea Tr. Măgurele — Cimentul 
Fieni 3—0 (1—0), Lotrul Brezoi — 
ROVA Roșiorii de Vede 1—0 (0—0), 
Viitorul Scornicești — Dacia Pitești 
2—0 (2—0), Vagonul Caracal — Re
colta Stoicănești 3—0 (1—0), Chimia 
Găești — Petrolul Tîrgoviște 5—1 
(3—1), Oțelul Tîrgoviște — Unirea 
Drăgășani 2—2 (1—0), Chimistul Rm. 
Vîlcea — Chimia Tr. Măgurele 1—0 
(0—0), Textilistul Pitești — Vulturii 
Cîmpulung Muscel 1—2 (1—0).

Pe primele locuri 1. CHIMIA TR, 
MĂGURELE 42 p (64—19), 2. ROVA 
Roșiori 38 p (48—27), 3. Cetatea Tr. 
Măgurele 33 p (45—32)... pe ultimele: 
15. Chimia -
Textilistul

3.

Găești 22 p (35—41), 
Pitești 12 p (21—60).

16.

SERIA

Motru

A VII-A

— C.I.L. Drobcta 
(3—0), MEVA Dro-
— Minerul Lupeni

— Cimentul 
roșu

1—1

Minerul
Tr. Severin 6—1 
beta Tr. Severin 
2—0 (0—0), F.O.B. Balș 
Tg. Jiu 2—1, Steagul roșu Ple- 
nița — Dierna Orșova 1—1 (0—0),
Progresul Băilești — Dunărea Cala
fat 1—0 (0—0), A.S. Victoria Craiova 
— Progresul Strehaia 3—1 (0—0),
Progresul Corabia — Metalurgistul 
Sadu 3—1 (0—0), Minerul Rovinari — 
C.F.R. Craiova 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
MOTRU 39 p (55—22), 2. MEVA Dro- 
beta Tr. Severin 36 p (34—26), 3. Mi
nerul Lupeni 35 p (50—27)... pe ulti
mele : 14. C.I.L. Drobeta Tr. Severin 
22 p (35—52), 15. Progresul Strehaia 
22 p (27—57), 16. Steagul roșu Ple- 
nița 17 p (26—66).

SERIA A Vin-A

Metalul Oțelu Roșu — Crișana 
Sebiș 19—1 (10—1) !!!, Unirea Tom
natic — Știința Petroșani 1—0 (1—0), 
Constructorul Arad — Minerul Te- 
liuc 3—0 (1—0), Ceramica Jimbolia — 
Minerul Ghelar 1—1 (0—0), Unirea
Sînnicolaul Mare — Progresul Timi
șoara 4—1 (1—0), Minerul Oravița — 
C.F.R. Simcria 2—1 (2—0), Metalul
Bocșa — Strungul Arad 3—1 (1—0),
Electromotor Timișoara — C.F.R. Ca
ransebeș 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1.
TOMNATIC 42 p (51—19), 
OJelu Roșu 39 p (73—21),

UNIREA 
2. Metalul 

. 3. C.F.R.
sfmeria 30 p (46—34), 4. Constructo
rul Arad 30 p (36—31)... pe ultimele : 
13. Metalul Bocșa 25 p (42—43), 14. 
Progresul Timișoara 25 p (34—43), 
15. Minerul Oravița 25 p (27—39), 16. 
Crișana Sebiș 14 p (16—91).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri

Construcțil montaj Cluj-Napoca — 
Dacia Oraștie 0—2 (0—0), 'le. na
Sebeș — Olimpia Oradea 1—0 (0-0), 
Arieșul Cimpia Turzii — Recolta Sa- 
lonta 2—4 (1—3), Minaur Zlalna — 
Soda Ocna Mureș 1—3 (0—1). Mine
rul Bihor — Dermala Cluj-Napoca 
3—1 (1—0), Voința Oradea — Cimen
tul Turda 4—0 (3—0), Aurul Brad — 
Constructorul Aibă lulia 4—2 (2—1), 
Unirea Alba lulia — C.I.L. 
(1-0).

Pe primele locuri : 
ORAȘTIE 45 p (60—21), 
Oradea 42 p (59—24), 
Bihor 32 p (55—38)...
15. Cimentul Turda
16. Minaur Zlatna 19

SERIA A

Blaj 4—2

1.
2.
3. 

pe
19 p 

P (23

X-A

DACIA
Olimpia 
Mineru-l 

ultimele : 
(37-50), 

-32).

Voința Cărei — C.I.L. Sighetu Mar- 
mației 2—1 (0—0), Minerul Bălța — 
Rapid Jibou 1—0 (0—0), Armatura
Zalău — Bihoreana Marghita 3—2 
(1—1), Bradul Vișeu — CUPROM 
Baia Mare 5—2 (3—0), Unirea Tășnad
— Minerul Baia Borșa 3—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Victoria Zalău 3—0
— neprezentare. Minerul Cavnic — 
Minerul Suncuiuș 1—0 (1—0), Some" 
șui Satu Mare — Minerul Băiuț 3—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. C.I.L.
GHETU MARMAȚIEI 41 p 
2. Minerul Cavnic 37 p (62—26), 
mătura ~ 
timele : 
(33-^57), 
(22—49).

Zalău 36 p (48—25)...
15. Unirea Tftșnad 

Victoria Zalău16.

SI- 
fM—11), 

3. Ar- 
pe ul- 

23 p 
19 p

SERIA A XI-A

Vitrometan Mediaș — Unirea Dej 
0—2 (0—2), Avintul Reghin — Gloria 
Bistrița 0—3 (0—3), Foresta Bistrița 
— Minerul Bălan 5—1 (3—0), Miner'll 
Rodna — Lacul Ursu Sovata 
(1-0), 
Gherla 1—0 (1—0),

3—0 
Sighișoara — C.I.L. 

A.S. Miercurea 
Ciuc — Viitorul Gheorghieni 3—1 
(0—1), Metalul Copșa Mică — Unirea 
Cristuru Secuiesc 5—1 (4—1), Chi
mica Tîrnăveni — Viitorul Tg. Mu
reș 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA
BISTRIȚA 43 p (67—11), 2. Unirea
Dej 41 p (54—25), 3. Viitorul Gheor
ghieni 34 p (63—41)... pe ultimele :
15. Viitorul Tg. Mureș 23 p (40—51),
16. Unirea Cristuru Secuiesc 16 p 
(20—67).

C.F.R.

SERIA A XII-A

Nilramonia Făgăraș — Măgur:. 
Codlea 5—0 (3—0), l.C.l.M. Brașov — 
Torpedo Zărnești 3—0 (1—0), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Carpați 
Brașov 0—0, Textila Cisnădie — 
U.P.A. Sibiu 1—3 (1—0), Inter Sibiu 
— Forestierul Tg. Secuiesc 2—2 
(1—0), Precizia Săceie — Unirea Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0), Minerul Bara- 
olt — Căraimanul Bușteni 4—0 (2—0), 
Carpați Covasna — Chimia Or. Vic
toria

Pe
NIA
cizia
Zărnești 32 p (42—20)
14. Minerul Baraolt
Măgura 
Carpați

1—0 (1—0).
primele locuri
FĂGĂRAȘ 40 p (74—24). 2. Pro-
Săceie 33 p (38—23), 3. Torpedo 

pe ultimele :
p (39—60), 15. 

(29—53), 16.
(19—65).

voluntari

1. NITRAMO-

24
Codlea 24 p
Covasna 12 p

din localitățile respective.



DINAMO BUCUREȘTI A CÎȘTIGAT 
CONCURSUL INTERNATIONAL 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

Simbătă și duminică, în sala Di
namo din Capitală a avut loc un 
concurs internațional de lupte gre- 
co-romane pe echipe, la care au 
luat parte formațiile Dinamo Bucu
rești (2), Dynamo Lukenwald și 
Ruda Hvezda Praga. Prima echipă 
a dinamoviștilor bucureșteni s-a 
clasat pe primul loc, ciștigînd toa
te întîlnirile susținute : 9—1 cu 
Ruda Hvezda Praga, 6—4 cu Dy
namo Lukenwald și 9—1 cu Dina
mo II. Locul secund a fost ocupat 
de Dynamo Lukenwald, care a ter
minat la egalitate (5—5) cu Dina
mo II și a învins cu 8—2 pe Ruda 
Hvezda Praga. Dinamo II — Ruda 
Hvezda Praga 7—3. Prima forma
ție a clubului bucureștean a fost 
alcătuită din I. Ncdelcu, N. Gingă,

Mîine, returul
(Urmare din pag. 1)

joc, locul său va fi luat de Kun, 
iar în centrul liniei de atac va a- 
pare M. Sandu. în rest, nume cu
noscute, cu sublinierea că Iorgu- 
lescu reapare în poarta primei re
prezentative, unde a mai avut 
evoluții merituoase, după cum 
poate vă reamintiți, atît în tur
neul sud-american de anul trecut, 
cit și în prima repriză a partidei 
cu Grecia, tot din sezonul trecut. 
Dc altfel, inimosul fotbalist din 
Arad ne mărturisea că ține cu tot 
dinadinsul să demonstreze că pur
tătorul tricoului nr. 1 de miercuri 
nu e o rezervă. Acum, cînd vor
bim cu Bucureștiul, îl vedem pe 
Iorgulescu făcînd un supliment de 
antrenament pe aleile din jurul 
hotelului Bell-Air, ceea ce dove
dește că el își întărește spusele 
cu fapte. Și M. Sandu ar vrea să 
realizeze o întîlnire care să-l re
actualizeze în echipa reprezentati
vă, unde aparițiile sale au fost 
într-adevăr meteorice.

în privința lotului danez, știrile 
sînt puține si contradictorii. An
trenorul Strittich nu a renunțat 
la obiceiul său de a comunica 
formația în ziua meciului, cu 
două ore înaintea primului fluier 
al arbitrului. Confrații noștri de 
aici, între care corespondentul 
nostru. Poul Prip Andersen de la

ATLEȚII ÎNVINGĂTORI IA ATENA
(Urmare din pag. 1)

Concursurile vor avea loc în zi
lele de 12 și 13 iulie. La aceleași 
date sînt programate și semifinale 
în competiția feminină : LUDENS
CHEID (R.F.G.) : Cehoslovacia,
Danemarca, R. F. Germania, Fin
landa, Italia, Polonia (12 iulie), 
BUDAPESTA : Austria, Belgia. 
Franța, România, Ungaria, U.R.S.S. 
(13 iulie), SOFIA : Anglia, Bulga-

CAMPIONATUL MONDIAL 
DE MOTOCROS

Cea de-a șasea probă a cam
pionatului mondial de motocros 
(clasa 125 cmc) s-a desfășurat în 
localitatea poloneză Olsztyn și a 
fost cîștigată de sportivul belgian 
Gilbert de Roover, învingător în 
ambele manșe. In clasamentul ge
neral al competiției continuă să 
conducă belgianul Gaston Rahicr 
— 169 puncte, urmat de Gilbert 
de Roover — 109 p și cehoslovacul 
Antonin Babrovski — 91 p.

★
în cadrul întrecerii pentru clasa 

500 cmc, la Chișinău s-a desfășu
rat o nouă probă, cîștigată de 
sportivul belgian Roger de Coster, 
care a totalizat 27 puncte. L-au 
urmat suedezul Oke Johnsson și 
finlandezul Heikki Mikkola. In 
clasament, după disputarea a pa
tru probe, continuă să conducă 
Mikkola — 96 p, secondat de
Coster — 84 p.

MIRCEA FINESCU. CAMPION REPUBLICAN LA PLANORISM
După o săptămînă de întreceri 

deosebit de disputate, campionatul 
republican de zbor fără motor s-a 
încheiat duminică, la Clinceni. In
teresul pentru fiecare probă a fost 
sporit, pe de o parte pentru că 
s-au testat cu acest prilej o serie 
de noi planoare românești de înal
tă performantă, iar pe de altă par
te, fiindcă au participat la compe
tiție planoriști cunoscuți din Bul
garia, Cehoslovacia, Ungaria și 
R.D.G., ceea ce a dat posibilitatea 
unei mai bune aprecieri valorice. 
Rezultatele au fost pe măsura aș
teptărilor. Puși la grele încercări 
din cauza timpului nefavorabil, cu 

N. Horniceanu, C. Ionescu, I. Pă
un, A. Popa, I. Enache, V. Fodor- 
pataki, N. Martinescu și V. Dolip- 
schi.

Dintre luptătorii dinamoviști, o 
comportare foarte bună (pe linia 
ultimelor rezultate) a avut Gh. 
Ciobotaru, din formația secundă, 
care printre alte victorii a obținu
t-o și pe cea asupra lui A. Popa, 
component al primei echipe.

După cum arată și rezultatele, 
cea mai echilibrată întîlnire a pri
mei formații dinamoviste a fost 
cea cu Dynamo Lukenwald (6—4). 
Victoriile bucureștenilor în acest 
meci au fost realizate de N. Gin
gă, C. Ionescu, I. Păun, I. Enache, 
N. Martinescu și V. Dolipschi 

(m. ir.).

meciului DANEMARCA — ROMÂNIA
„Berlingske Tidende“, au ajuns la 
o formulă cu un ridicat grad de 
probabilitate care cuprinde 8 ju
cători folosiți în partida tur. de 
la 4 mai, cîștigată cu 4—0 de o- 
limpicii noștri. Șase sînt titulari 
cerți : portarul Lykke, linia de 
fundași (Thune, Andreasen, L. 
Larsen și S. Larsen), mijlocașul 
J. Hansen și extrema Holding. O 
să ne oprim puțin la ultimul ju
cător, intr-un fel în mare vogă 
aici, Ia Copenhaga, el fiind soli
citat de Borussia Monchenglad- 
bach, care insistă să-l aibă în li
nia sa do atac în viitorul sezon. 
Holding a marcat și duminică 
două goluri foarte frumoase și a 
manifestat o excelentă dispoziție 
de joc, ceea ce l-a determinat pe 
antrenorul Strittich să afirme că 
fostul titular al lotului de tineret 
va fi un veritabil lider al parti
dei de miercuri. Pentru celelalte 
cinci posturi există unele discuții, 
dar se pare că cele mai mari șan
se le au Mauritsen și Fr. Nielsen 
(în linia de mijloc), K. Larsen .și 
Bastrup pentru tricourile cu nr. 7 
și 9. De altfel, prezența unui a- 
tacant (Mauritsen) în linia de mij
loc demonstrează voința selecțio
nerului danez de a alinia o echipă 
cu o sporită forță ofensivă. Gaz
dele nu-și ascund dorința unei 
victorii neapărate, care să mai 
șteargă din dimensiunile actualu- 

ria, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Olanda, Suedia (13 iulie).

Primele două clasate din fiecare 
grupă se califică pentru finalele 
ediției a V-a a „Cupei Europei" 
care vor avea loc la Nisa, la 16-17 
august.

MECIURI ALE ECHIPELOR 
DE SENIORI

In zilele următoare, reprezenta
tivele de seniori și senioare ale 
României vor participa la două 
concursuri importante. Fetele vor 
evolua (la 21—22 iunie) în com
pania atletelor din R. D. Germană 
și Marca Britanie, la Potsdam, iar 
băieții vor participa la un meci 
patrulater cu totul inedit (25—26 
iunie, Roma) : Italia, România, 
Spania și R. P. Chineză. Con
semnăm astfel prima participare 
oficială a reprezentativei R. P. 
Chineze pe un stadion european, 
moment care este așteptat cu mult 
interes în cercurile largi ale spe
cialiștilor și iubitorilor acestui 
sport,.

KARPOV SE DISTANȚEAZĂ
După 11 runde și disputarea unor 

partide întrerupte, în turneul inter
național de șah de la Ljubljana con
tinuă să fie în frunte campionul 
mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.) 
cu 872 p, urmat de Ribly (Ungaria)
— 7 p, Furman (U.R.S.S.), Gligorlci 
(Iugoslavia) și Hort (Cehoslovacia)
— 6*/a P (1)» Llubojevici (Iugo
slavia) — 6’/2 p.

fronturi de furtună sau puternice 
descendențe, sportivii noștri au do
vedit o bună pregătire, alături de 
piloții cu îndelungată experiență 
evidențiindu-se cîteva elemente ti
nere și talentate. Cit despre apa
rate, ele pot concura cu produse 
similare de peste hotare în aceas
tă clasă (standard).

Iată și rezultatele : proba I, zbor 
de distanță cu țel fix și reîntoar
cere la bază, Clinceni — Ale
xandria — Clinceni, ca și cea de 
a doua, Clinceni — Turnu Măgu
rele — Clinceni, au fost cîștigate 
de Nicolae Mihăiță (Buc.). în pro
ba a treia, Clinceni — Turnu Mă-

C. E. MASCULIN DE BASCHET

ECHIPA IUGOSLAVIEI Sl-A PĂSTRAT TITLUL: 
90-84 IN FINALA CU U. R. S. S.

Ediția a 19-a a Campionatului 
european masculin de baschet s-a 
încheiat duminică noaptea, în sala 
Pionir din Belgrad cu victoria re
prezentativei tării gazdă, care rea
lizează această performantă pen
tru a doua oară consecutiv. în fi
nala desfășurată în compania se
lecționatei U.R.S.S., baschetbaliștii 
iugoslavi au condus permanent, din 
primele minute, avînd uneori a- 
vantaj de 10—12 puncte. De fie
care dată, însă, echipa sovietică a 
revenit, iar în final a micșorat 
simțitor din handicap, dar numai 

lui scor general de 10—1 între se
lecționatele română și daneză. In
tr-o declarație făcută aseară în- 
tr-o emisiune radiodifuzată, Strit
tich a afirmat chiar că nici o di
ferență de 4 goluri nu este insur
montabilă.

Avem însă toată încrederea că 
tricolorii vor ști să arate și 
miercuri seară, pe cel mai mare 
stadion danez Idrots Park, că di
ferența dintre cele două echipe 
este cea arătată în ultimele parti
de și să pășească în grupa pre
liminară a J.O. cu Olanda și Franța, 
fără nici un fel de dubii.

Meciul se va disputa pe stadio
nul Idrotș Park (capacitate 50 000 
de locuri) cu începere de la ora 
19, ora locală (20. ora Bucureștiu- 
lui).

Retrospectivă Roland Garros ’75

„NOUL VAL"
Aceiași ciștigători. ca și anul 

trecut, sint înscriși pe răbojul e- 
diției ’75 a turneului de la Roland 
Garros. Primul campionat mondial 
al tenisului — cel pe terenuri cu 
zgură — revine din nou repre
zentanților tinerei generații, Chris 
Evert (20 ani) și Bjorn Borg (19). 
Iar ca notă generală, „noul val“ 
a șters de pe tabelul întrecerii 
toate numele vechilor consacrați. 
cu mult înaintea finalelor. Cel mai 
„bătrin" competitor în sferturi de 
finală era neozeelandezul Onny 
Parun (28), iar în semifinale ro
lul de decan aparține italianului 
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CLASAMENTUL 
MARELUI PREMIU FILT

1. G. Vilas (Argentina) 210 p
2. M. Orantes (Spania) 205 p
3. B. Borg (Suedia) 165 p
4. J. Kodes (Cehoslovacia) 125 p
5. I. Năstase (România) 117 p
6. R. Ramirez (Mexic) 110 p
7. O. Parun (N. Zeelandă) 90 p
8. E. Dibbs (S.U.A.) 85 p
9. A. Panatta (Italia) 70 p

10. Fr. Jauffret (Franța) 66 p
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Adriano Panatta (25). încă dina
inte de start comentatorii il a- 
șezaseră pe Ilie Năstase printre 
„veterani", surprinzător poate nu
mai pentru cei care uită că pri
mul tenisman român împlinește 
vîrsta de 29 de ani, respectabilă 
chiar în sportul cu racheta, așa 
cum o demonstrează mica noastră 
statistică. Pe terenurile pariziene, 
cifrele de vîrstă au fost invers 
proporționale cu cele ale perfor
manței...

Năstase și-a apărat șansele pînă 
în 16-imi, cînd a cedat unui Pa
natta în zi mare. Rezultat care 
rămîne, desigur, sub cele înre
gistrate la Hamburg și Roma, unde 
figurase în semifinale. Dar — așa 
cum reiese din comentariile pre
sei străine — campionul nostru a 
avut de luptat și cu o apreciabilă 
doză de neșansă. La „Foro Ita- 
lico“ era foarte gripat, iar în par- 

gurele — Clinceni, pe primul loc 
s-au clasat : Gh. Răileanu (Pitești), 
Rosch Ervin (Brașov), Sergiu Si
don (Buc.), iar în cea de a patra 
probă, Clinceni — Alexandria — 
Clinceni locul I a fost împărțit 
între Mircea Finescu și Mihai Bîn- 
dea (Buc.). Clasamentul general, 
primii trei : Mircea Finescu, — 
3664 p ; Mihai Bindea — 3 654 p, 
Lie Octavian (Brașov) — 3 520 p. 
Dintre invitați s-au evidențiat Bo- 
humir Zajdl (R.S.C.), Aleksander 
Rusev (R.P.B.), Tibor Szentvolgyi 
(R. P. U.).

Viorel TONCEANU 

atît, deoarece reintroducerea lui 
Ciosici în formația iugoslavă a 
readus acesteia superioritatea în 
lupta sub panouri și o mai bună 
orientare a jocului. Scor final : 
90—84 (44—37). Au înscris : Kica- 
nici 22, Ciosici 16 (cel mai bun 
de pe teren),Dalipagici 11, Jelovac
9, Plecas 8, Slavnici 12, Deliba- 
cici 6, Solman 2, Zizici 3, Jerkov 1 
pentru Iugoslavia, respectiv S. Be
lov 29, Salnikov 17, Edeșko 14,
A. Belov 9, Jighili 6, Korkija 5, 
Zarmuhamedov 4. Au arbitrat
B. Richardson (S.U.A.) și G. Rae 
(Canada).

Alte rezultate : Spania — Ceho
slovacia 87—67 (46—34) — Bra- 
bender 21, respectiv Pospisil 20 ; 
Italia — Bulgaria 90—73 (48—40) 
Barrivieri 23, Rccalcatti 21, res
pectiv Golomeev 18.

Clasament final — srupa 1—6 :
1. IUGOSLAVIA 10 p, 2. U.R.S.S. 
9 p, 3. Italia 7 p, 4. Spania 7 p, 
5. Bulgaria 6 p, 6. Cehoslovacia 
6 p ; grupa 7—12 : 7. Israel 10 p, 
8. Polonia 8 p, 9. Turcia 8 p,
10. Olanda 7 p, 11. România 6 p, 
12 Grecia 6 p. Primele șapte e- 
chipe sint calificate pentru grupa 
A a campionatului european din 
1977 (15—24 septembrie. în Belgia).

Clasamentul coșgeterilor : 1. Go
lomeev (Bulgaria) 162 p, 2. Bra- 
bender (Spania) 151 p, 3—4. S. Be
lov (U.R.S.S.) și Jurkiewicz (Po
lonia) 136 p, 5. Akerboom (Olanda) 
129 p. 6. Yanai (Israel) 121 p.

CÎȘTIGĂ LAURII
tida cu Ramirez a trebuit să-și 
aștepte pe teren o jumătate de oră 
adversarul, care întîrzia fără a fi 
penalizat de arbitri. Năstase a în
ceput jocul sub imperiul nervi
lor, ceea ce i-a și cauzat blocajul 
muscular care l-a dus la aban
don. La Paris, din nou nervii au 
fost aceia care au decis o par
tidă aparent ușoară, în care lui 
Panatta (învins net la ultima lor 
confruntare, în „Cupa Davis") greu 
i se putea acorda vreo șansă.

Nu s-au schimbat numai listele 
purtătorilor de lauri, ci și modul 
cum se obțin aceștia. Tenisul în
suși este în continuă schimbare. 
Năstase a rămas același fin mî- 
nuitor al rachetei, dar forța pusă 
în joc pare astăzi decisivă. Borg, 
copilul-minune suedez, este un ju
cător care știe să lovească pu
ternic mingea și face aceasta 
foarte conștiincios — spun mar
torii oculari. Trimite peste fileu 
totul, sau aproape totul. Borg este 
un „zid" în tenis. $1 împotriva 
„zidului" nu se cîștigă...

Rd. V.

ÎNAINTEA MECIULUI CLAY - BUGNER
Sosit la Kuala Lumpur (Malaye- 

zia), campionul mondial de box la 
categoria grea, Cassius Clay, șl-a în
ceput antrenamentele in vederea me
ciului pe care-1 va susține aici, Ia 
1 iulie, în compania noului său șa- 
langer, campionul european, englezul 
Joe Bugner. Clay a declarat că se 
află în formă bună și că va ciștiga 
înainte de limită. Cel doi pugiliștl

CAMPIONATE • CUPE
IUGOSLAVIA (etapa a 32-a) : 

Rijeka — O.F.K. Beograd 2—0 ; 
Olimpia Liubliana — Celik Zenica 
0—0 ; Steaua Roșie Belgrad — 
Hajduk Split 1—2 ; Dynamo Za
greb — Velez Mostar 0—0 ; Sa
rajevo — Sloboda Tuzla 3—1 ; 
Bor — Zelezniciar 1—0 ; Vojvo- 
dina Novi Sad — Partizan Bel
grad 2—0 ; Vardar Skoplie — Pro
letar Zrenianin 5—0 ; Radnicki 
Kraguevac — Radnicki Niș 0—0. 
Clasament : 1. Hajduk — 44 p ;
2. Vojvodina — 42 p ; 3. Steaua 
Roșie — 36 p.

ELVEȚIA : Campionatul a fost 
cîștigat de F. C. Ziirich (39 p) ur
mată de Young Boys Berna — 
33 p și Grasshoppers Zurich — 
33 p. In ultima etapă : Grasshop
pers — St. Gali 4—2 ; Lausanne — 
Young Boys 4—1 ; F. C. Ziirich — 
Winterthur 1—0.

SPANIA (meciuri retur din sfer
turile de finală ale „Cupei") : 
Real Madrid — Las Palmas 5—0 
(în tur 0—4) ; Zaragoza — F. C. 
Barcelona 1—0 (în tur 0—0) ; Gra
nada — Atletico Madrid 2—1 (în

PE SCURT
ATLETISM o La Budapesta : înălțime

- Kelemen (Ung) 2,22 m, suliță - Csik
(Ung) 85,10 m, 5000 m — Glans (Sued) 
13:47,8 ; 400 m — Karttunen (Fin) 47,6 ; 
800 m - Sa viei (lug) 1:47,2 ; 200 m - 
Vernen (Pol) 21,2 ; 1500 m - Zemen
(Ung.) 3 : 30,4 ; disc - Schmidt 
(R.D.G.) 64,40 m, 100 m (f) — Orosz
(Ung) 11,5 ; 800 m (f) - Lazar (Ung) 
2:04,6 ; 200 m (f) - Rosset (Fr) 24,1. 
• La Moscova, în cadrul ,,Memorialu
lui fraților Znamenski" : ciocan - Bon- 
darciuk (U.R.S.S.) 73,80 m ; greutate — 
Briesenick (RDG) 19,50 m ; 3000 m (f) — 
Penikowska (Pol) 9 :13,0 ; 3000 m obst
— Maiorov (URSS) 8:32,6 ; prăjină — 
Kișkun (URSS) 5,20 m ; disc - Jurba 
(URSS) 60,24 m ; înălțime (f) — Filato
va (URSS) 1,80 m ; 100 mg — Kononova 
(URSS) 13,4 > La Stuttgart, 100 m (f) — 
Maren Gang 11,0 (rec. RFG) e l-a Duis
burg, 200 m — Ommer (RFG) 20,7.

BOX • In primul său meci profesio
nist, la Opatija, fostul campion olimpic, 
mondial și european la categoria semi
grea, iugoslavul Mate Parlov l-a învins 
prin k.o. în rundul 3 pe italianul Danto 
Lazzari, într-un meci programat pe dis
tanța a 6 reprize.

CICLISM q Tradiționala cursă „Midi 
Libre" a fost cîștigată de italianul Fran
cesco Moser, urmat de olandezul Zoete- 
melk, francezul Seznec și spaniolul Tor
res. Ultima etapă a revenit francezului 
J. P. Danguillaume • în Turul Elveției, 
după 4 etape, lider continuă să fie bel
gianul Roger de Vlaeminck, urmat la 24 
sec. de compatriotul său Eddy Merckx și 
elvețianul Lauis Pfenninger « După 3 
etape, în Turul Luxemburgului conduce 
belgianul Frans Verbeeck.

MOTO • A treia probă a C.E. pentru 
motociclete cu ataș (750 cmc), desfășu
rată la Florența, a fost cîștigată de el
vețienii Robert Grogg și Andreas Graber 
(,,Norton"). In clasamentul general con
duc olandezii Van Heugten și Dick Sten- 
bergen.

NATAȚIE • La Mannheim, Intilnirea 
de înot dintre selecționatele U.R.S.S. și 
R.F. Germania a revenit sportivilor sovie
tici cu 178-160 p. Cîteva rezultate, mas
culin : 200 m spate - Samalov (U.R.S.S.) 
2:12,6 ; 100 m bras - Lang (R.F.G.) 
1:07,5 ; 400 m mixt — Simirnov (U.R.S.S.) 
4:40 : 200 m liber - Nocke (R.F.G.) 
1:56,2 ; feminin : 100 m delfin — Natașa 
Popova (U.R.S.S.) 1:05,4 ; 100 m spate
- Nadia Stavko (U.R.S.S.) 1:07,8 ; 200 m 
bras - Alla Volkova (U.R.S.S.) 2:41,6.

RUGBY a C.M. în 13 : Australia — 
Țara Galilor 30—13, la Sydney.

TENIS a in ultima finală a turneului 
do la Roland Garros, la dublu mixt : 
Fiorela Bonicelli (Uruguay), T. Koch 
(Brazilia) — Pamela Teeguarden (S.U.A.), 
J. Fillol (Chile) 6—4, 7-6. S-au încheiat 
și turneele de juniori. In finale : R. Vas- 
selin (Franța) — P. Elter (R.F.G.) 6—1,
6—2 ; Regina Marsikova (Cehoslovacia)
— Linda Mottram (Anglia) 6-3, 5-7, 6—2.
• Luni, în preliminariile turneului inter
național de tenis de la Wimbledon în 
proba feminină de simplu Linda Teney 
(S.U.A.) a învins-o cu 6—3, 6—2 pe Flo
rența Mihai (România). • A început 
turneul internațional masculin de tenis 
de la Nottingham. Rezultate mai impor
tante : Lloyd (Anglia) — Pattison (Rho
desia) 4-6, 6—3, 6—4 ; Fibak (Polonia) — 
Mandarino (Brazilia) 5—7, 7—5, 6—3 ;
Gottfried (S.U.A.) - Dibbs (S.U.A.) 6-1, 
5—7, 6—2 a în cursul zilei de luni au 
fost stabiliți favoriții apropiatului tur
neu internațional de tenis de la Wim
bledon (23 iunie — 5 iulie), lată pri
mii 10 favoriți : 1 Connors (S.U.A.);
2 Rosewall (Australia) ; 3. Bora (Su
edia ; 4 Vilas (Argentina^ : 5 Năs
tase (România) ; 6 Asche (S.U.A.) : 7
Smith (S.U.A.) ; 8 Ramirez (Mex'c) ;
9 Okker (Olanda) ; 10 Alexander (Aus
tralia). La feminin prima favorită es*e 
Chris Evert (S.U.A.).

YACHTING • Dună a doua reaată, 
în C.M, la clasa ,,Finn”, la Ma'mo (Sue
dia), conduce neozeelandezul John Far
mer — 6 p, urmat de australianul
Berrand - 10 o. Regata a doua a fost 
cîștigată de Berrand.

s-au mai întîlnit în anul 1973, în o- 
rașul Las Vegas, victoria revenind 
la puncte lui Clay.

în caz că va termina învingător. 
Clay își va pune titlul în joc in 
fața fostului campion al lumii, Joe 
Frazier. Acest meci ar urma să aibă 
loc în cursul lunii octombrie la Ca
iro sau Manila.

tur 0—2) ; Atletico Bilbao — Real 
Sociedad 3—1 (în tur 1—3 : Atle
tico Bilbao s-a calificat în urma 
executării loviturilor de la 11 m). 
Pentru semifinale s-au calificat 
Real Madrid. Zaragoza, Atletico 
Madrid și Atletico Bilbao.

POLONIA. După cum s-a mai 
anunțat, în cadrul competițiilor 
preolimpice „Montreal — 1975“, e- 
chipa Poloniei va susține două 
partide cu reprezentativa Canadei. 
Ambele jocuri se vor disputa la 
Montreal, primul la 6 iulie, iar 
cel de-al doilea în ziua de 9 iu
lie. In vederea acestor întîlniri, 
antrenorul polonez Kazimierz 
Gorski a selecționat un lot de 
17 jucători, din care fac parte, 
Tomaszewski, Szmuda, Gorgon, 
Ostafinski, Szimanowski, Kasperc- 
gak, Lato, Deyna ș.a.

Celebrul fotbalist brazilian Pele și-a 
făcut debutul în echipa „Cosmos- 
din New York. în prezența a peste 
20 000 de spectatori, „Cosmos- a în
tîlnit echipa „Dallas Tornado-. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de egali
tate : 2—2 (0—2). Unul din punctele 
echipei „Cosmos- a fost marcat de 
Pele.
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