
DE AUTOTURISME PITEȘTI
In aceeași atmosferă de caldă 

prietenie 
zilele dc 
in țara 
partid și 
blieii Populare Bulgaria, condusă 
dc tovarășul Todor Jivkov.

Marți dimineață, la Palatul Re
publicii. s-a desfășurat cea de-a 
doua rundă a convorbirilor oficiale 
intre tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
-secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, șî tova
rășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

După încheierea acestei noi run
de de convorbiri, cei doi condu
cători dc partid și de stat au fă
cut o vizită prin unități economice 
din Capitală. In continuare, tova
rășii Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au plecat la Sinaia.

ir
In cursul zilei de miercuri, 

tovarășul Nicoiae Ceaușescu și to
varășul Todor Jivkov au făcut 
vizite in orașul Brașov și Ia între
prinderea de autoturisme din Pi
tești.

...Decoiind de Ia Sinaia, elicop
terul prezidențial aterizează, după 
puține minute de zbor, pe stadio
nul din Brașov.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu șl 
Todor Jivkov trec apoi in revistă 
garda militară, care prezintă ono
rul.

Mii de cetățeni ai orașului s-au 
adunat aici, pe stadion, pentru a-i 
saluta din inimă pe inalții oaspeți.

Brașovenii iși manifestă cu în
suflețire sentimentele de dragoste 
și prețuire față de tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. bucuria de a 
se reintilni cu secretarul general 
al partidului nostru, care, în repe
tate rinduri. a venit in mijlocul 
lor, analizînd împreună cu ei as
pecte esențiale ale dezvoltării ac
tuale și in perspectivă a orașului 
și județului. Ei iși reafirmă, tot
odată. profunda simpatie și con
siderație față de tovarășul Todor 
Jivkov. sol stimat al poporului 
bulgar.

in aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, tovarășii Nicoiae 
Ceaușescu și Todor Jivkov iau loc 
intr-o mașină, escortată dc înoto- 
cieliști. indreptindu-se spre între
prinderea „Tractorul".

Aici, de-a lungul Întregului tra
seu al vizitei in întreprindere, 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
salută cu entuziasm pe cei doi 
conducători de partid și de slat.

Înainte de 
Todor Jivkov 
de onoare și 
pe muncitorii 
creai aici o puternică bază a 
atracțiilor de mașini.

Coloana dc mașini urcă 
spre stațiunea Poiana Brașov,

frățească a continuat, in 
marți și miercuri, vizita 
noastră a delegației de 
guvernamentale a Rcpu-

din cele mai pitoreștibătînd una <" ' ' '
artere din țară.

Mii dc oameni ai muncii aflați 
in excursie sau Ia odihnă în sta
țiune, ca și numeroși turiști stră
ini prezenți Ia locul de sosire, au 
făcut înalților oaspeți o entuzias
tă manifestare de simpatie.

In onoarea tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Ro
mânia, și a tovarășului Todor Jiv
kov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului dc 
Stat al Republicii Populare 
garia, Comitetul județean 
șov al P.C.R. șî Consiliul popu- 

au oferit, miercuri, 
Poiana Brașov. un

Iar județean 
in stațiunea 
dejun.

nui- 
Bra-

★
ana Brașov, tovarășii 

Nicoiae Ceaușescu șî Todor Jivkov 
se îmbarcă la bordul unui elicop
ter special, pierind spre Colibași, 
unde sc află cunoscuta Uzină de 
autoturisme Pitești.

Sosirea tovarășilor Nicoiae 
Ceaușescu și Todor Jivkov in mij
locul constructorilor dc autoturis
me dc la Pitești a fost marcată dc 
aceeași atmosferă entuziastă, mii 
de localnici făcind celor doi con
ducători de partid și de stal o pri
mire plină de căldură.

Însoțiți de uralele mulțimii, to
varășii Nicoiae Ceaușescu și Todor 
Jivkov sint invitați să viziteze o 
expoziție a produselor realizate 
aici, precum și platoul din fața în
treprinderii. unde sint prezentate 
ultimele realizări.

Tovarășii Nicoiae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au cuvinte de înaltă 
apreciere pentru calitatea și per
formanțele autoturismelor 
aici, pentru 
colectivului

Vizita se 
taj general, 
osebit de semnificativ 
ceselc obținute dc colectivul arge- 
șean: tovarășilor Nicoiae Ceaușescu 
și Todor Jivkov le este prezentat 
autoturismul 200 000. Tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu sc urcă la vo
lan. invitind pe înaltul oaspete să 
ia loc alături, după care pornește 
motorul coborind mașina de pe 
banda dc montaj. Cei prezenți a- 
plaudă cu însuflețire. 
„Ceaușescu — Jivkov".

...Din nou pe platoul 
uzinei. Mii de argeșeni

De ia I’oi.i

create 
priceperea și hărnicia 
piteștean. 
încheie în 
prinir-un

secția mon- 
moment de- 
pentru sue-

scandează

fata

plecare, tovarășul 
semnează in cartea 
ii felicită călduros 
brașoveni rare au 

con-

din
. . aflați aici 

ovaționează indelung pentru prie
tenia româno-buigară.

Tovarășul Nicoiae Ceausescu și 
tovarășul Todor Jivkov părăsesc, 
în această atmosferă de entuziasm, 
uzina piteșteană, pleeînd. la bor
dul unui elicopter special. la 
București.

apoi 
siră-

★
In cursul după-amiezii. tovarășii 

Nicoiae Ceaușescu și Todor Jivkov 
s-au înapoiat in Capitală.
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LA POLIGONUL TUNARI

SE INAUGUREAZĂ CEA DE A VII-a EDIȚIE
A CAMPIONATELOR EUROPENE DE TIR

Impodobit 
cu întreaga

sărbătorește și dotat 
aparatură modernă, 

poligonul Tunari. gazda atîtor 
competiții internaționale de mare 
anvergură — 
șurat, printre 
campionatelor 
1955, 1965 și 
— este gata . 
participants celei de a Vil-a edi
ții a campionatelor Europei la ar-

tot aici s-au desfă- 
altele și edițiile 
continentale din 

1970 (numai talere) 
pentru a primi pe

• 150 de concurenți din 24 de țâri# în programul primei zi'es

proba olimpică de armă

mele de calibru redus 60 f culcat, 
3x40 f, 40 f poziția în picioare, 40 f 
poziția în genunchi, armă standard 
3x20 f și pistol calibru mare, in
dividual și pe echipe.

Ștetan Popovici — din nou campion balcanic la talere lansate din sanl- 
Citifi amănunte in pagina o IV-a

liberă 60 focuri culcat

„Două sînt motivele care expli
că marea audientă de care se 
bucură actuala competiție in lume 
și, mai cu seamă, pe continentul 
nostru, ne spunea președintele Con
federației europene de tir și secre
tarul general al F.R.T.. Gavrilă 
Barani. Mai intii. pentru că aceste 
campionate nu s-au mai organizat 
din 1971, iar în al doilea rînd, 
pentru că actuala competiție se 
află la o distantă de numai un an 
de J.O. din 1976. Iată deci că atit 
C.E. care Încep joi. cit și campio
natele internaționale ale României, 
care se deschid vineri, reprezintă 
pentru fiecare concurent o bună 
ocazie de verificare a forțelor. în 
ceea ce-i privește pe sportivii ro
mâni avem credința că ci vor face 
totul ca să confirme potențialul 
tirului nostru, cu precădere in pro
bele olimpice".

într-adevăr. la campionatele eu
ropene al căror start se va da as
tăzi, s-au Înscris un număr foar
te mare de tintași : 150. din 24 de

(Continuare In pag. a 4-a)

VICTORIOASA Șl IN MECIUL RETUR DE LA COPENHAGA: 2-1

ECHIPA ROMÂNIEI A ELIMINAT DANEMARCA
DIN PRELIMINARIILE OLIMPICE LA FOTBAL

Revenit in echipa naționala, Mircea Sandu
Aseară, la Copenhaga, echipa de fotbal a

a înscris cele două goluri ți apoi a fost accidentat

Aseară, la Copenhaga, echipa de fotbal a României a învins for
mația Danemarcei și în meciul-retur, cu 2—1, eliminind-o din prelimina
riile olimpice (dublul meci din subgrupă) cu scoruț general de 6—1. 
Astfel, fotbaliștii noștri au reușit o primă calificare, în una din grupele 
preliminare olimpice la fotbal, în care vor avea ca adversari fotbaliștii 
din echipele Olandei și Franței, într-un turneu cu meciuri tur-retur ȘÎ "Cla
sament final pe baza adiționării punctelor. Echipa de fotbal a României 
pornește la toamnă favorită în jocurile din această grupă șl, în 
care o va cîștiga, se va califica pentru turneul fina! olimpic 
Montreal '76.

cazul in 
de la

COPENHAGA 18 (prin telefon)

CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU DEZVOLTAREA
SPORTULUI ÎN CARTIERE?

• INIȚIATIVE CU UN LARG ECOU • AMENA
JĂRI DE BAZE SIMPLE Șl COMPLEXE • ACTIVITĂȚI 
ZILNICE PENTRU TOATE CATEGORIILE DE VIRSTA •

încheiat, deci, 
său sezon de 
„tricolorilor"

Echipa României a 
cu o victorie dificilul 
primăvară. Victoria 
este pe deplin meritată. Ea a fost 
obținută la capătul unui joc cu 
o desfășurare specială. In prima 
parte, jucătorii noștri au evoluat 
mult sub așteptări, mai ales din 
cauza atacului, care nu a reușit 
să mențină mingile furnizate de 
linia de mijloc. Am remarcat 
în special demarcajul timid al 
trioului ofensiv și. mai ales, pe 
cel al lui Kun.

După pauză, meciul s-a „aprins" 
imediat, odată cu golul înscris de

proaspătul introdus. Mircea Sandu, 
care a valorificat. în stilul său 
impulsiv, o combinație Boloni — 
Lucescu. Echipa noastră avea să 
se descătușeze în mai puțin de 
două minute, după Înscrierea celui 
de al doilea gol. de același Mircea 
Sandu, care a „sancționat" cu o- 
portunitate o neînțelegere a apă
rării daneze. Din acest moment 
și pînă Ia sfirșitul meciului, echi
pa României a evoluat cu o clasă 
peste jocul din prima repriză, ex- 
celind prin demarcările eficace ale 
lui M. Sandu și Crlșan, activizați 
mereu de linia de mijloc. Acest 
joc de mișcare a pus In dificultate 
echipa daneză, care nu a putut 
face față ritmului. Din păcate, 
rănirea vîrfului nostru de atac 
M. Sandu a privat echipa de prin
cipalul ei realizator. în aceste con
diții, acțiunile ofensive au căpătat 
un alt contur, exprimat prin ma
rea ocazie ratată de Boloni.

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)

tn urma Hotăririi Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februaric-martic 
1973 activitatea sportivă în car
tiere și in zonele de agrement ale 
localităților, a fost, evident, im
pulsionată, acțiunile fiind facili
tate și de apariția, în ultimii doi 
ani. a numeroase terenuri simple 
și baze sportive complexe. într-un 
recent raid-anchetă. întreprins în 
.sectoarele 3, 4, 6 și 8 ale Capi
talei nc-am propus să urmărim 
felul cum sint utilizate aceste 
..oaze ale sănătății", cum au con
tribuit ele la atragerea cetățenilor 
dc toate virstelc la practicarea 
exercițiilor fizice in aer liber.

UN TEREN DE FOTBAL NEFOLOSIT DE DOI ANI • OPINII 
ALE CETĂȚENILOR

COMPLEXE SPORTIVE 
INTRATE IN PATRIMONIUL 

POPULAȚIEI

Vizitind citcva dintre comple
xele sportive și de agrement din 
aceste sectoare — . „Voinicelul". 
„Titanii", „Timpuri Noi" (sectorul 
4), Sălaj-Vicina. Salul de vacanță 
Dumitrana. de pe malul Argeșu
lui (sectorul 6). „Cireșarii", „Strău- 
lești (sectorul 8) a ieșit în' evi
dentă faptul că acestea, la care 
se mai pot adăuga și altele a-

flate în diverse zone ale Capita
lei, s-au înscris în circuitul pu
blic, ele devenind un cadru pro
pice atit pentru organizarea unor 
acțiuni destinate elevilor și tine
rilor cit și pentru satisfacerea ne
voilor de mișcare a cetățenilor. 
Demn de remarcat ni se pare și 
faptul că aceste baze au fost in
tens utilizate, in timpul anului de 
invățămint și de către școlile din 
apropiere, pentru efectuarea ore
lor de educație fizică. In această 
direcție exemplele sint numeroase. 
La „Voinicelul", de pildă, au exis
tat. numai în această primăvară, 
campionate pentru elevii .și copiii 
din cartierul Balta Albă la hand
bal (42 de echipe), volei (32). bas
chet (23). iar la ..Titanii" au fost 
angrenați in competiții asemănă
toare copii de la 6 la 14 ani din 
cartierul Titan. (In ceea ce pri
vește aceste baze, după cum ne 
spiinee Dan lonesru, secretar al 
C.E.F.S.. prin renli'arca lor s-a 
imbunălafit considerabil activitatea

în întreg sectorul). Cetățenii care 
locuiesc, in zona Ferentarilor frec
ventează complexul Sălaj-Vicina. 
care funcționează neîntrerupt, timp 
de 12 ore. Pe cele trei terenuri 
de tenis am găsit în plină desfă
șurare cupa purtînd numele com
plexului, la care s-au înscris a- 
proape 200 de copii, tineri și a- 
dulți. De asemenea, pe terenurile 
de volei, handbal, baschet și fot
bal sint organizate curent compe
tiții la nivelul cartierului. Tot aici, 
Școala sportivă nr. 3 (unitate care 
patronează acest complex) Iși des
fășoară dimineața activitățile pro
prii. iar după-amiaza întreaga 
bază este pusă în mod gratuit Ia 
dispoziția cetățenilor. (După cum 
ne spunea tovarășul profesor Mi-

Raid-anclieiă realizat de :
Em. FANTÂNEANU, M. FERRARINI. 
I. GAVRILESCU si Tr. IOANITESCU

(Continuare in pag. 2-3)

GIMNASTELE NOASTRE 
ÎNVINGĂTOARE IN MECIUL CU CANADA

MUNICIPIUL GII. GI1EOR- 
GHIU-DEJ 18 (prin telefon). — 
In fața unui public entuziast, s-a 
desfășurat timp dc două zile, în 
sala de sport din orașul nostru, 
Intilnirea amicală dintre echipe
le feminine de gimnastică ale Ro
mâniei și Canadei, prilej pentru 
ambele formații de a-și verifica 
potențialul de concurs și pregă
tirea. în prima zi cele două se
lecționate au prezentat, în cadrul 
unei demonstrații-concurs, exer
cițiile impuse, iar miercuri după- 
amiază gimnastele au evoluat cu 
exercițiile liber alese. A fost un 
spectacol de înaltă ținută și mă
iestrie sportivă, dominat autori
tar de campioana europeană ab
solută. Nadia Comăneci. răsplătită 
cu note foarte mari pentru vir
tuozitatea etalată de ea la apara

te. Astfel, la sărituri Nadia a 
primit 9,80, la bîrnă 9,75 iar la 
sol 9,85 ! O impresie excelentă a 
produs și Teodora Ungureami. cîș- 
tigăloare la paralele, împreună 
cu sportiva canadiancă Muncey 
Kelly, precum și Luminița Milea 
și F.va Paniti, ambele situate pe 
locuri fruntașe Ia sol, respectiv 
birnă.

In mod firesc, victoria a reve
nit, atit pe echipe dt și la indl- 
vldual, sportivelor românce, evi
dent superioare In fața oaspetelor.' 
Iată rezultatele tehnice : pe echi
pe — ROMÂNIA 184,60 ; CANA
DA 176,30 ; individual compus : 
Nadia Comăneci 38,15, Teodora 
Ungureanu 37,30, Eva Paniti șl 
Luminița Milea 36.05. GInetle Du
fresne 35.80. Svlvie Laurent 35,00. 

Gh. GRUNZU-coresp.



REPERE ÎNAINTEA C. M. DE SCRIMĂ DE LA BDDAPESTA „CURSA" PENTRU
La floretă:

între 10 și 20 iulie, la Buda
pesta, scrimerii români vor fi pre
zinți la campionatul mondial, a- 
vind acumulate intr-un sezon, În
ceput mai devreme ca de obicei, 
nenumărate ore de antrenament 
și de concurs. Știind că planifi
carea virfului de formă urmărește 
tocmai competiția nr. 1 a anului — 
C. M„ putem considera, totuși, ma
rile și tradiționalele competiții in
ternaționale — la care scrimerii 
români sînt de regulă invitați — 
drept repere în estimarea șanselor 
lor pentru Budapesta.

Vom incepe cu floreta.
Echipa feminină a României va 

concura la actuala ediție a cam
pionatelor mondiale de pe poziția 
medaliatei cu bronz la Grenoble 
'74. Dar nu cu aceeași echipă ce 
a urcat anul trecut pe podium : 
Ana Pascu, Ileana Gyulai, Suzana 
Ardeieanu, Magdalena Bartoș, E- 
caterina Stahl. Pentru că prima 
abia și-a reluat antrenamentele, 
după luni de absență, neputîndu-se 
Încă conta pe ea, iar cea de a 
doua se află tn concediu prenatal. 
Nici Ecaterina Stahl n-a fost la 
începutul sezonului în plenitudi
nea forțelor, așa incit echipa re
prezentativă a debutat, în februa
rie, în întîlnirea de la București, 
cu echipa R.F.G. (10—6), în for
mula : Suzana Ardeieanu, Magda
lena Bartoș, Viorica Draga. Elena 
Pricop. In C.C.E., Steaua (la care 
a reintrat Ecaterina Stahl, alături 
de Ardeieanu, Bartoș, Draga) a 
obținut locul III. Iar la „Trofeul 
Martini" doar Ardeieanu și Pricop 
au ajuns pînă în semifinale. Și 
dacă în .Cupa Bielorusiei", de la 
Minsk — concurs de categoria A 
in calendarul F.I.S. — echipa și-a 
demonstrat resursele printr-un loc 
III (în urma formațiilor U.R.S.S. 
și Ungariei, înaintea Italiei), a 
pierdut în schimb nescontat revan
șa cu echipa R.F.G. la Goppingen. 
In turneul individual de la Gop
pingen, însă, Ardeieanu și Stahl 
au intrat în finală, prima clasîn- 
du-se cu 3 v în urma trăgătoare
lor sovietice Sidorova și Kniazeva,

fetele luptă pentru medalii, băieții încearcă
componente de bază ale echipei 
campioane mondiale. Aceleași fto- 
retiste au figurat și în finala „Tro
feului Jeanty". de această dată 
Stahl fiind cea mai bine clasată 
(locul IV), trofeul revenind, ca și 
„Martini", maghiarei Schwarzen
berger. La patrulater, echipa Ro
mâniei a pierdut în fața Ungariei 
și Franței, cîștigînd la aceea a 
Italiei. Ultima participare a scri- 
merelor noastre în acest sezon a 
fost „Floreta de argint", de la 
Como, nici una din cele trei 
(Stahl, Bartoș, Pricop) neajungînd 
in fazele finale ale turneului.

Așadar, fără a beneficia do un 
cvintet omogen valoric, din care 
să se poată alinia oricind un „4" 
redutabil, echipa de floretă fete 
a demonstrat că are, totuși, resur
se de a intra în lupta pentru 
un loc fruntaș în ierarhia mon
dială. Condiția realizării : un a- 
port consistent al tinerelor trăgă
toare Bartoș, Draga, Pricop, Cri- 
șu, care n-au înscris, pînă acum 
cel puțin, acel crescendo atît de 
așteptat de antrenorii A. Vîlcea 
și G. Matei. Este adevărat că va
loarea nu așteaptă numărul anilor, 
dar nici anii nu trebuie să treacă 
în așteptarea confirmării...

*
Florctiștii au avut in întrecerile 

pe echipe la care au participat 
in acest sezon rezultate nesatisfă
cătoare. Debutînd la patrulaterul 
dotat cu .Cupa Gaudini", care în 
acest an a fost găzduit la Bucu
rești, ei au trebuit să se mulțu
mească cu locul III : o victorie 
(10—6 la Ungaria), o înfringere 
la tușe cu Franța și una netă 
(3—13) cu Italia. Chiar și după 
locul periferic obținut la ultima 
confruntare internațională a se
zonului, „Turneul eelor 7 națiuni", 
de la Miinchen, antrenorul I. Zi- 
lahi se declara optimist, în fața 
biroului federal. La Miinchen — 
unde principalele protagoniste au 
fost reprezentativele Franței, 
U.R.S.S., Ungariei și Poloniei —

intrarea in primul eșalon 
fioretiștii români au obținut o sin
gură victorie, în fața echipei se
cunde a R.F.G. (11—5), au termi
nat la egalitate cu Italia (inclusiv 
la tușaveraj), au pierdut la tuș- 
averaj cu Polonia, la limită (7—9) 
cu franța și Ungaria și au fost 
clar întrccuți de campioana mon
dială, echipa U.R.S.S. (4—12). In- 
vocînd rezultatele strînse realizate 
în această companie și faptul că 
fiecare floretist român a tras cînd 
foarte bine, cind foarte slab (Pe- 
truș — 3 v cu Franța și Polonia, 
1 v cu Italia ; Kuki — 3 v cu 
R.F.G. I și 0 v cu U.R.S.S. ; Tiu 
— 3 v cu Ungaria și Italia, 0 v 
cu U.R.S.S. ț Niculescu — 3 v cu 
U.R.S.S. șl Italia și 0 v cu R.F.G. 
I), antrenorul lotului își exprima 
speranța că, ajungînd să aibă un 
randament omogen al cvartetului, 
reprezentativa de floretă a Româ- 
nisei s-ar putea dasa printre pri
mele șase echipe ale lumii. Acum 
nu mai este însă timp doar pen
tru speranțe, ci pentru un efort 
conjugat și intensiv, astfel incit 
Mihai Țiu să redevină acel pivot 
al formației, Petru Kuki — a că
rui pregătire precompetițională a 
fost nesatisfăcătoare — să dobin- 
dească mai multă rezistență de 
concurs. Constantin Niculescu și 
Tudor Pctruș să nu mai rateze 
psihic asalturile, Petre Buricca 
să-și dezvolte gîndirca tactică, iar 
întreaga echipă să dobindcască a- 
eca coeziune morală care-i lipseș
te la această oră.

în ceea ce privește turneele in
dividuale, în afara mezinului Pe
tru Kuki (care și-a apărat cu suc
ces, la Ciudad de Mexico, titlul 
de campion mondial de tineret, fi- 
gurînd și in palmaresul „Floretei 
Leningradului") și a lui Mihai Tiu 
(clasat pe locul IV în turneul indi
vidual de la București), nici o altă 
mare competiție (de ex.: ,.Adrien 
Romei", „Giovannini") n-a con
semnat printre finaliști vreo pre
zență române^că. Iată de ce, nu
mai eonvingiift la Budapesta, flo- 
retiștîi se vor putea gindi Ia Mont
real !

DE CICLISM
I-am însoțit pe rutieri în „Cursa 

Victoriei". I-am admirat pentru 
curajul lor, pentru frumusețea 
disputelor, pentru performanțele 
notabile realizate In etapele cu 
profil montan. Ne-am bucurat pen
tru reușitele celor din generația 
tînără. Toate acestea au fost. însă, 
dominate de gîndul că îi vedem 
la lucru pe olimpici, pe cei ce 
în curînd (iulie — Grecia, Cam
pionatul Balcanic, august — Bel
gia, campionatul mondial) vor da 
marele examen pentru a-și asi
gura sufragiile selecționerilor.

Cum poate fi caracterizată com
portarea principalilor candidați o- 
limpici î Doi dintre ei — Vasile 
Teodor și Mircea Ramașcanu — 
merg pe o linie ascendentă. Buna 
pregătire Ie permite să atace pe 
porțiunile cele mai grele, să-și 
domine cu autoritate adversarii. Se 
poate spune că ei formează baza 
de la care antrenorul N’ieolae 
Voicu pornește în alcătuirea cvar
tetului pentru proba de 100 km 
contratimp. Coslel Cîrje, cîștigă- 
torul întrecerii, nu s-a distins de- 
cît printr-un rulaj „cuminte". El 
resimte încă lipsa pregătirii sîr- 
guincioasc în perioada de iarnă. 
Poate că acum, in „ceasul al 12- 
lea". va deveni conștient de ta
lentul său, de posibilitățile mari 
pe care le are pentru a deveni o 
vedetă autentică. Ion Cosma s-a 
accidentat și a abandonat după ce 
cîștigase prima etapă a întrece
rii. Ne-a surprins, însă, compor
tarea neașteptat de slabă pe munte. 
Știam că nu este un „grimpeur" 
redutabil, dar de aici și pînă la 
a ceda la al doilea urcuș și a veni 
printre ultimii este — totuși — 
o distanță prea marc. Valentin Die 
ni s-a părut apatic, lipsit de in
teres și, în plus, mult prea „greu" 
pentru perioada competițională. 
Ceilalți candidați potențiali... dis
par tocmai pentru faptul că nu 
realizează nimic care să-i impună. 
Am crezut că Ion Cojocaru, după 
izbutitul său debut în „Cursa Pă
cii", este capabil de mai mult. 
El s-a străduit, dar lipsa de ex
periență și — din această cauză

ECHIPA OLIMPICĂ
CONTINUĂ...
(credem) — posibilitatea redusă de 
a judeca cursa I-a privat de o 
activitate eficientă în pluton.

Trecînd în revistă comportarea 
principalilor rutieri care pot al
cătui echipa olimpică ajungem la 
concluzia că, deși există un pro
gres notabil (atestat de rezultatele 
din competițiile interne și interna
ționale), lotul este apăsat încă de 
unele carențe. Am aflat, cu regret, 
că unii dintre tinerii rutieri nu-și 
impun o viată sportivă in adevă
ratul sens al cuvintului. în mod 
firesc, abaterile de la regulile 
binecunoscute se răzbună pe per
formanțe.

Nădăjduim că toate defecțiunile 
vor fi înlăturate printr-o activi
tate corelată a tuturor factorilor, 
că echipei olimpice i se va crea 
(și își va crea 1) toate condițiile 
pentru îndeplinirea baremului de 
participare Ia Montreal. Aceasta 
cu atit mai mult cu cit avem con
vingerea că Iotul posedă suma de 
valori pentru realizarea perfor
manței necesare, că ea poate să 
se înscrie printre candidatele po
tențiale la cucerirea unei medalii 
Ia Jocurile Olimpice.

Hristache NAUM

Paul SLĂVESCU

din actuala ediție de campionat, con- 
tind pentru turneul final 13—16, care vor 
decide formațiile retrogradate. Este vorba 
de intîlnirile Vulcan — Gloria (teren 
Vulcan, ora 17) și Constructorul Buzău — 
Rapid. Reamintim că numai giuleștenii 
au încheiat ,,conturile" în Divizia A, cele
lalte echipe disputîndu-și astăzi șansa 
,.supraviețuirii" pe prima scenă.

CAIĂRIP LOTUL REPREZENTA-
TIV de dreSQ. a, ț6rl| 

noastre, format din Iosif Molnar, Anghel 
Donescu și Sorin Soveja (antrenor Nl- 
colae Marcoci) vp participa, intre 19 și 
22 iunie, la un concurs internațional, ce 
va avea loc la Frinwillershcgen (R.D. 
Germano). Specialiștilor in dresaj li se 
vor alătura și călăreții care au fost pre- 
zenți la disputele de la Varșovia și 
Olsztyn (Alexandru Bozan, Cornel llin, 
Oscar Recer, Constantin Vlad) pentru o 
lua parte la concursul de obstacole.

CONCURSUL 
BLICAN DE 
s-a consumat 
Hunedoara, 

mare de

REPU- 
JUNIORI 
în sola 

Timp de 
spectatori

Suzana Ardeieanu (stingă). componentă de bază a reprezentativei 
feminine de floretă, la debutul acestui sezon, in meciul cu echipa 

R.F.G., intilnind-o pe Kircheis

HANDBAL
III. Turneul final 
Constructorul din 
trei zile un numâr 
a putut asista la partidele dîrz disputa
te și echilibrate, de un neașteptat nivel 
tehnic. La sfîrșitul întrecerilor, pe cea 
mai înalta treapta a podiumului de pre
miere au urcat formațiile Șc. sp. Hune
doara - Io fete și Șc. sp. Sibiu — la 
băieți. (I. VLAD — coresp.)

SĂRITURI 
IN APA 
format din 
xandra Hociotă,
Valentin Ciupitu, însoțiți 
rea Melania Decuseară, pleacă astăzi la 
Sofia pentru a participa, sîmbătă și du
minică, la un concurs internațional. In 
aceleași zile, Elena Cirsticâ, Mihaela Ata- 
nasiu, Anca Făgețeanu, Felicia Cîrstea 
și Victor Bastar, conduși de antrenorii 
Pantelimon Decuseară și Elena Timar, 
vor lua parte la un concurs ce se va 
disputa la Budapesta.

PARTICIPĂRI LA CON
CURSURI în Bulgaria 
și Ungaria. Un grup 

Angela Popescu, Ru- 
Sorana lacob și 

de antrenoa-

POLONEZUL J.BALD ÎNVINGĂTOR 
ÎN PRIMA ETAPĂ A „CUPEI CIBO‘‘

BRAȘOV, 18 (prin telefon). 
Miercuri dimineața s-a dat startul 
în cea de-a 12-a ediție a „Cupei 
CIBO". In intreccre șînt angrenați 
37 de concurenți, fruntași ai ciclis
mului românesc, și alături de ei 
rutieri de Ia Hvidovre C.K. (Da
nemarca) și K. S. Motor Jelcz 
(Polonia). Prima etapă s-a dis
putat pe ruta Brașov — Rupea — 
Brașov (123 km). Cursa a fost 
animată, mai ales la întoarcerea 
de la Rupea, cînd un grup de 
patru alergători (C. Cîrje, M. Vir
gil, C. Cîrstea Si polonezul J. 
Bald) reușește prima tentativă 
mai serioasă, obținind la poalele 
dealului Bogata un avans de 1:40. 
Din plutonul mare se desprind opt 
alergători (V. Teodor, P. Drăgan, 
M. Bădilă. M. Ramașcanu. N. Ga
vrila, E. Dulgheru, N. Andronache 
și S. Brezeanu) care rulează pu
ternic și la Feldioara reușesc să 
facă joncțiunea. Grupul fugarilor 
atacă vertiginos, sprintul final 
fiind cîștigat de polonezul Jozef 
Bald, cronometrat m 311.08:38. Ur
mează în ordine : M. Bădilă
(CIBO), C. Cîrje (Dinamo), P. 
Drăgan (Voința Buc.). N. Ga
vrila (Steaua), V. Teodor (Dina
mo). E. Dulgheru (Voința Plo
iești). N. Andronache (Metalul 
Plopeni), M. Ramașcanu (Dina
mo) ș.a. .

Azi au loc 2 etape : dimineața 
contratimp individual 10 km Bra
șov — Poiana Brașov, cu plecarea 
ia ora 9.30 din minut în minut, 
iar după amiază de la ora 16 
etapa a 3-a. Rișnov — Fundata — 
Rișnov (34 km).

C. GRUIA, coresp. județean

MOTO CONCURS DE VITEZA, 
IN BUCUREȘTI. După o 

îndelungată întrerupere. Capitala va găz
dui din nou întreceri în cadrul campio
natului republican de viteză pe circuit. 
Astfel, etapa a doua a competiției men
ționate va avea loc duminică, în orga
nizarea F.R.M. și C.S.M. București, pe 
un traseu ales în cartierul Tei-Toboc 
(capătul tramvaielor 16 și 17). Și-au a- 
nunțat participarea peste 60 de moto- 
cicliști din aproape 20 de asociații șl 
cluburi sportive.

TENIS DE MASA
de la stadionul Republicii, incepe un 
concurs internațional cu participarea ju
cătoarelor și jucătorilor de la Voința 
București și Start Praga. întrecerile au 
loc la probele pe echipe și individual, 
după următorul program : joi, de îa o- 
rele 9 și 17, iar vineri, de la aceleași 
ore. • VINERI, SI MB AT A Șl DUMINICA, 
în Sala sporturilor din Galați, se vor 
desfășura campionatele republicane in
dividuale ale juniorilor mari, la cinci 
probe.

La întoard 
line a țării nd 
reprezentau ți a 
gat una dini 
ale „Cupei d 
antrenorului I 
leanu amantul 
de pe stadiol 
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tul de cchipl 
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lui maxim, 11 
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CE SE ÎNTREPRINDE PEN
(Urmare din pag. I)

• FINALA „CUPEI TUDOR 
PARASCHIVA” la fotbal, orga
nizată pentru a iv-a oară în ju
dețul Hunedoara, s-a disputat la 
Petroșani, între echipele de copii 
ale Școlii sportive Petroșani șl Da
cia Orăștie. Cupa memorials a re
venit tinerilor fotbaliști din Valea 
Jiului, care au clștigat cu li—1 
(2—1) a PESTE 1000 DE. PIO
NIERI ȘI ȘCOLARI din Adjud și 
comunele Învecinate au partici
pat la „Ștafeta indeminării șl is
cusinței", manifestare aflată la a 
cincea ediție. In trecerea probe
lor, care a avut loc în Lunca Și
retului (tragere cu pușca cu aer 
comprimat, alergări, sărituri peste 
obstacole, aruncarea greutății, o- 
rientarea cu ajutorul busolei 
etc.), cele mal dibace au fost e- 
chipajele „Cutezanța", „Păunasii" 
șl „Avintul" din comuna Burcioa- 
U • IN JUDEȚUL SATU MARE 
s-a desfășurat „Raliul Someș", la 
care au fost prezențl automobl- 
Ilțtl din Cluj-Napoca, Sibiu, Ti
mișoara, Bala Mare șl, evident. 
Satu Mare. Dintre cele 20 de e- 
chlpaje, pe primul loc s-a cla
sat, după parcurgerea traseului 
de 250 km șl a unor probe spe
ciale, clujenii N. Poka — Fr. 
Poka, învingători șl la clasa 1150 
cmc • LA PIATRA NEAMȚ s-a 
desfășurat tradiționala întrecere 
polisportivă „Cupa chimistului", 
organizată de consiliul județean 
al sindicatelor șl C.J.E.F.S. La 
fotbal a clștigat Bradul Roznov, 
la tenis de masă Gbcorghe Mun- 
teanu (Relonul Săvlneștl). iar la 
popice „Hîrtia" p. Neamț a CU 
OCAZIA ÎMPLINIRII a 20 de ani 
de la Înființarea Școlii sportive 
din Tg. Mureș, s-a organizat In 
orașul de pe Mureș un mare con
curs de volei. la care au
participat 18 echipe (10 de
fete) din numeroase localități ale 
țării. Trofeul jubiliar a fost ad
judecat de către echipele Școala 
sportivă P. Neamț (la fetei șl 
Școala sportivă „N. Bălccscu" 
Cluj-Napoca (la băieți) a LA

A. S. HIDROMECANICA BRA
ȘOV a început tradiționalul cam
pionat de casă la popice, la care 
s-au înscris 16 formații, repre
zentând secțiile introprlndorii. 
Competiția constituie și un pri
lej de selecție pentru echipa di
vizionară a asociației brașovene 
■ PROGRAMUL SPORTIV al 
„Festivalului cultural-sportfv ie
șean", organizat de consiliul ju
dețean al sindicatelor Iași șl 
C.J.E.F.S. la baza de agrement 
Ciric și la care au asistat peste 
15 000 de persoane, s-a încheiat 
cu succesul reprezentativelor a- 
sociațiilor Unirea și Moldova — 
la handbal băieți, respectiv fete, 
Unirea — la volei masculin, Teh- 
noton — la volei feminin, Trustul 
de construcții industriale si în
treprinderea de confecții la ori
entarea turistică. La popice, cele 
mal bune punctaje le-au atins 
Elena Oprea (Tehnoton) șl Gheor- 
ghe Popovicl (C.F.R.), iar la tenis 
de masă au obținut primul loc 
Carmen Olaru (Lie. nr. 3) șl Dan 
Husărescu -------- ' .
• „CUPA 
competiție sportivă de masă, s-a 
desfășurat anul acesta între 8 șl 
15 iunie. In program au figurat 
concursuri la o scrie de discipline 
ca : fotbal, tenis de masă, caiac- 
canoe, volei etc. întrecerile de 
tenis de masă — organizate de 
către A.S. Voința — au fost do
minate de sportivii din Tg. Mu
reș — L. Tokes (juniori) si B. 
Voit (seniori). • HALTEROFILII 
de la C.S.M. Sibiu șl C.S.M. Alba 
Iulia s-au întilnlt Intr-o reuniune 
amicală, în care au dominat si- 
blenli, cîștigînd cu 5—2. Cel mai 
bun rezultat aparține iul M. Tuli 
(Sibiu), care la categoria 
a obținut 168 kg — nou 
județean’.

ierea primului tur al competiției, clasa
mentul arată astfel :

PQLQ DIVIZIA. Rezultate rfrn
seria secundă : Rapid

Arad — Mureșul 8-2 ; Politehnica Cluj- 
Napoca — Crișul Oradea 4—3. La înche

1. Politehnica 5401 35-26 8
2. Crișul 5 3 1 1 24-13 7
3. Rapid 5 3 0 2 30—23 6
4. Progresul 5 2 1 2 22-24 5
5. Mureșul 5 1 0 4 25-37 2
6. lnd. linii 5 1 0 4 28-41 2

ULTIMELE MECIURI 
ALE CAMPIONATULUI. 

Astăzi se dispută ultimele doua partide

RUGBY

VOLEI ECHIPELE REPREZEN
TATIVE ale României

vor lua parte la noi confruntări de ve
rificare în vederea participării fa C.E. 
din această toamnă. Echipa masculină 
se deplasează la Poznan, unde este 
programat, între 20 și 23 iunie, un tur
neu la care vor mai fi prezente, după 
cum am fost anunțați, formațiile Cubei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei și o se
lecționată sovietică, iar echipa feminină 
a țării noastre participă la tradiționalul 
tuineu de la Lodz (25-30 iunie), alături 
de formațiile Cehoslovaciei, Ungariei, 
Bulgariei, U.R.S.S., Cubei, Poloniei A și 
Poloniei B.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
(Trust, constr. lnd.) 
ORAȘULUI REGHIN",

56 kg 
record

CORESPONDENȚI : S. 
Al. Sirbu, I. Toth, It. Toma, 
AIbu, C. Gruia, Al. Nour, 

Păus si I Ionescu.

Băloi, 
C. 
I.

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

LOTO DIN 17 IUNIE 1975

Fond general de cîștlgurl : 938,286 
lei.

Extragerea I : 66 59 43 5 28 87 70 
82 2 63 53 29.

Extragerea a n-a : 67 85 51 36 27 
65 90 37 13 76 24 58.

Extragerea a ni-a : 34 18 90 72 12 43 
Extragerea a IV-a : 8 54 2 6 36 52 
Extragerea a V-a : 89 37 24 38 17 63

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 15 IUNIE 1975
Categoria I : (13 rezultate) 1,40 va

riante a 33.879 lei.
Categoria a n-a : (12 rezultate)

634,80 variante a 174 lei.
Ciștigul de categoria a ill-a, fiind 

sub plafonul minim de 20 lei, fondul 
respectiv a fost atribuit conform re
gulamentului celorlalte două cate
gorii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 18 

IUNIE 1975
Extragerea I : 28 19 34 35 44 33.
Extragerea a Il-a : 13 37 45 11 23.

FOND GENERAL DE ClȘTIGURI : 
2.656.025 lei din care : 2.009.080 Io
report.

Plata cîștigurilor se va face în Ca11 
pltală începînd din 26 iunie pină la 
18 august, în țară aproximativ din 
30 iunie pînă la 18 august 1975 in
clusiv, iar prin mandate poștale a- 
proximativ din 30 iunie 1975.

CÎȘTIGURILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE BOX-EXPRES DIN 8 

IUNIE 1975

Faza I : cat. B : 3,20 variante a 
20.000 lei sau la alegere o excursie 
în Spania și diferența in numerar ; 
cat. C : 5,65 a 8.545 lei ; cat. D :
35,80 a 1.349 Iei ; cat. E : 59,85 a 500 
lei ; cat. F : 343,10 a 200 lei ; cat. 
G : 1.156,10 a 100 lei.

Faza a n-a : cat. 2 : 2,10 variante 
n 10.000 lei sau la alegere o excursie 
in U.R.S.S. sau R. D. Germană și 
diferența în numerar ; cat. 3 : 7,30 
a 10.000 lei ; cat. 4 : 19,55 a 3.84G
Iei ; cat. 5 : 200,30 a 400 Iei ; cat. 6 : 
827,50 a 100 lei.

hail Nedelcu, directorul școlii, în 
fiecare zi cite un cadru didactic 
asigura asistența tehnică). Pe ma
lul Argeșului se află o frumoasă 
zonă de agrement : „Satul de va
canță Dumitrana". Solicitările pen
tru căsuțele de aici ale celor care 
doresc să-și petreacă zilele de la 
sfirșit de săptămînă în aer liber 
sînt numeroase. Aici există tere
nuri de fotbal, handbal și volei. 
Semnificative ni se par pentru a 
ilustra ceea ce a însemnat rea
lizarea complexelor de la „Cire- 
șarii" și „Străulești", două cifre : 
7 000 de cotizanți (se plătește 1 
leu pe lună pentru a beneficia de 
condițiile materiale existente) la 
„Cireșarii" și aproape 2 000 de ti
neri prezenți zilnic pe terenurile 
sportive și la ștrandul de la 
„Străulești". Să mai adăugăm că 
amenajările din parcurile „Româ
nia Muncitoare" și „Nicolae Băl- 
cescu" au constituit pentru locui
torii din aceste zone o invitație 
către mișcare în aer liber. Cu 
toate aceste indiscutabile realizări, 
am remarcat nefolosirca — de doi 
ani — a terenului de fotbal la 
„Cireșarii", deși solicitările sînt 
numeroase. Totodată, menționăm, 
și faptul că, spre deosebire de 
anul trecut, cînd terenurile de te
nis erau utilizate și de cetățenii 
mai vîrstnici, în prezent acestora 
din urmă accesul le este inter
zis, deși există multe momente 
de pauză, în care terenurile nu 
sînt utilizate de nimeni. Cam în 
aceeași situație se prezintă și po- 
picăria, asociațiile I.R.A. Grivița 
și Victoria C.F.R. manifestînd in
teres pentru organizarea unor 
campionate de casă. Așa cum spu
neam. toate aceste baze au fost 
folosite in timpul anului școlar și 
pentru desfășurarea orelor de e- 
ducație fizică. Am aminti, dintre 
acestea, școlile generale nr. 82, 89,

130, 133, K
196, 200 și I
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SUL ÎN PRELIMINARIILE „CUPEI EUROPEI" I
TRI AU PRILEJUL DE A SE AFIRMA I

ORINO, IN SEMIFINALE"
une antrenorul federal D. Girleanu CE AU ARĂTAT SEMIFINALELE JUNIORILOR?

— Citeva considerații după grupele de calificare de la Deva și Focșani —
Meciurile campionatului republican de juniori, desfășurate săp- 

lamina trecuta, s-au încheiat, așa cum se știe, după disputarea semi
finalelor, cu victoria echipelor RAPID BUCUREȘTI și C.F.R, TIMI
ȘOARA, care își vor disputa, miercuri 25 iunie, finala.

în rindurile care urmează, citeva considerații Ia sfirșitul 
întrecerilor zonale.

Constantin Cirstea a tării la Atena 2.17 m, la 1 cm de recordul tării. 
Pe cind

pionul european Torring !), Iosif 
Korodi, Gheorghe Dulgheru (a luat 
startul în patru probe). Victoria 
de la Atena a mărit încrederea 
atleților noștri în propriile posibi
lități. Toți sînt deciși să se pre
gătească cu toată conștiinciozita
tea în vederea semifinalei de la 
Torino (19—20 iulie) unde vor face 

tele noastre le vor realiza în com
pania celor germane și britanice. 

Pentru 
mația 
altele, 
atlete : 
mioara 
Rai'ira 
rina Cătineanu, Maria Ionescu, 
Virginia Ioan, Valentina Cioltan, 
Mihaela Loghin, Argentina Menis, 
Ioana l’ecec.

acest triunghiular for- 
Homâniei va conta, intre 
pe aportul următoarelor 
Viorica Eneseu, Lăcră- 

Diaconiuc, Mariana Suman, 
Fița, Natalia Andrei. Do- 

Cătineanu,

PARTICIPĂRI LA COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE

I.a sărbătorirea aniversării a 40 
de ani de la crearea F.S.G.T., trei 
atleți români (Paul Copu, Gheor- ________  ..._______ ___ ___ ...
ghe Megelea și Iosif Naghi) vor . tală ediția a XXX-a, jubiliară^ a 
lua parte simbătă la un concurs 
internațional în Franța.

Vineri și simbătă, la tradițio
nalul concurs „Memorialul Kuso- 
cinski" de la Varșovia participă și 
șase atleți români : Mariana Giur
giu, Niculina Ilie. Dan Betini, 
Gheorghe Hidi, Adrian Laurențiu 
și Nicolae Petcu.

LTAREA SPORTULUI IN CARTIERE?
tății sportive la nivelul cartiere
lor se face simțit pe multiple 
planuri — de la realizarea unor 
)»ze pînă la organizarea acțiu
nilor — aici adueîndu-și o sub
stanțială contribuție, 
cetățeni și factorii cu 
domeniul

Raidul 
sectoare 
evidență ____
zice și sportul au devenit pentru 
mulți cetățeni o necesitate. Iar 
dorința de a-și petrece în mod 
plăcut timpul liber a fost facili
tată de amenajarea unor spații a- 
decvate. Tocmai de aceea, pentru 
a răspunde solicitărilor, este ne
cesar să se amplifice eforturile

-------------------------- OPINII
MIRCEA MATEI, președintele A.S. 

Titanii : „In jurul blocului nostru
„Y 1" — cu 630 de apartamente — 
am început construirea unor terenuri 
de handbal, tenis, fotbal. Interesant: 
ne fac cereri de primire în asociație 
și locatari din alte blocuri".

Medic DUMITRU STAFI : „Proble
ma este deosebit de complexa, ea 
incluzînd și sfera educaționala. De 
aceea, ca locuitor de 15 ani în acest 
cartier îmi dau seama ce a însem
nat realizarea „Cireșarilor". Referim 
du-mâ la aceasta, daca spun câ un 
arbore elimina în 24 de ore 2Q-60 
kg de oxigen și absoarbe tot atîta 
bioxid de carbon înseamnă, totodată, 
un argument în plus pentru a pe
trece o parte din timpul liber aici. 
Ceea ce și fac împreună cu întrea
ga familie".

Ing. GUSTAV BOHM : „Realizarea 
spațiior destinate mișcării au însem
nat în fapt o pledoarie elocventă 
pentru combaterea sedentarismului. 
Iar noi, cetățenii cartierului, aflați în 
jurul 
prompt invitației". 

ION RADU, șeful complexului CI- 
reșarii : „Căutăm să oferim un co
dru cît mai plăcut prin organizarea

totul pentru a obține cel mai bun 
rezultat românesc din istoria par
ticipării în „Cupa Europei**. Vor 
întîlni acolo adversari puternici 
(R. F. Germania, Italia, Ceho
slovacia. Ungaria, Belgia), atleți 
de calibru, dar sint convins că 
vor ști să folosească marea șansă 
de afirmare care li se oferă**.

MARATONUL DE LA DEBNO
In localitatea Debno din Polonia 

a avut loc un mare concurs in
ternațional de maraton cîștigat de 
englezul Ronald Hill cu un timp 
excelent : 2.12:34,2. Alergătorii ro
mâni, deși au obținut cele mai 
bune performanțe din activitatea 
lor, au incheiat_ cursa pe locuri 
modeste : 
2.23:41,0, 
2.26:54,0, ,____
2.29:37,0. în clasamentul 
România 
Polonia și Danemarca.

CIRCUITUL DE MARȘ P.T.T.
Duminică va avea loc în Capi- 

Nicolae 
Damian 

Constantin 
pe echipe, 
trei, după

cursei de marș „Circuitul P.T.T.". 
La întreceri, in afara concurenti- 
lor români, vor lua parte sportivi 
din cluburile de Poștă și Teleco
municații din Bulgaria, Cehoslova
cia, Grecia și Polonia. Se vor des
fășura două probe : 10 km — ju
niori I și veterani, 20 km — cursă 
internațională.

pentru atragerea spre practicarea 
exercițiilor fizice a unui număr 
sporit de cetățeni, prin organiza
rea unor acțiuni sportive simple 
și accesibile pentru toate vîrstele, 
prin realizarea a noi spații pen
tru joacă, sport și agrement în 
zonele de locuit, prin folosirea in
tensivă a celor existente.

Așa cum se subliniază !n Me
sajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la Conferința pe tară a 
mișcării sportive, formarea obiș
nuinței de practicare independentă 
a exercițiilor fizice și sportului la 
un număr cit mai mare de ce
tățeni trebuie să stea în atenția 
preocupărilor tuturor organelor cu 
atribuții in

$1 atractive acțiuni. In 
cel mal mulți dintre

diverse
pentru 
aceasta este și un excelent prh

unor 
plus, 
copii, 
lej de a-și forma prin sport deprin
deri utile pentru vlațâ.

Ing. CONSTANTIN MARTIN, pre
ședintele asociației „C. 6 Panteli-
mon" : „Avem proiecte mari, pe mă- 
sura dorințelor exprimate de locata
rii din cartier. Vom organiza sâptă- 
minal diferite concursuri, precum șl 
întilniri cu echipe ale asociațiilor 
„Cosmos" șl „Vatra Luminoasă".

ION RUSU, președintele A.S. 
„Blocuri Ferentari" : „Experiența no 
demonstrează că dacă le sînt oferite 
condiții, cetățenii slnt dornici să 
practice, in timpul liber, sportul pre
ferat, Pentru a răspunde unor mal 
vechi dorințe, om inițiat un ciclu de 
lecții pentru învățarea înotul yl 
către copiii cartierului, 
bazinul asociației este 
dovadă că ne aflăm 
bun".

ILIE TURCU, președintele 
Club-ului : „Tenisul a luat, 
amploare și in zona Cotrocenilor. 
Dorind să răspundem acestei mari 
afluențe, om înființat, în parcul Hi
podrom, „Amicii Tenis-clubuiui". Pe 
terenuri : zilnic peste 300 de copiii"

de
Afluența la 
deja 

pe un
mare.

• La DEVA și SIMBRIA s-au 
jucat săptămina trecută, într-o or
ganizare foarte bună, meciurile 
grupelor a IlI-a și a IV-a ale 
turneului final de juniori. Dispu
tele au fost aprige (C.F.R. Timi
șoara — „U“ Cluj-Napoca 4—3 ; 
F. C. Șoimii Sibiu — U.T.A. 2—2 ; 
Metalurgistul Cugir — C.F.R. Ti
mișoara 2—4, echipa din Cugir con
ducând cu 2—1 cu 8 minute îna
inte de final !), desfășurate intr-un 
spirit de sportivitate exemplară. 
S-au marcat multe goluri, aproape 
cinci de fiecare meci, faptul da- 
torîndu-se, pe de o parte, jocu
lui ofensiv practicat de majori
tatea echipelor, dar și comportă
rilor mai slabe ale portarilor. Pe 
parcursul celor 12 partide s-au re
marcat cîțiva jucători care vor fi 
chemați la trialurile loturilor de 
juniori. E vorba de portarul A. 
Sebin (F. C. Șoimii Sibiu), fun
dașul S, Orza (F. C. Șoimii Sibiu) 
și mijlocașii E. Timpea (Metalur
gistul Cugir) și S. Popa (Șoimii 
Sibiu). în schimb, au dezamăgit 
jucătorii reținuți pentru lotul na
țional lărgit in urma trialului de 
la Snagov : Fr. Benko și I. Mu- 
reșan (Industria sîrmei C. Turzii), 
R. Iancu (C.F.R. Timișoara) și 
C. Eniandi (Metalurgistul Cugir).

Din grupul celor 8 participante 
la... jumătatea turneului final de 
la Deva (echipe caracterizate ast
fel de antrenorul federal Constan
tin Ardeleanu : „U.T.A. — l'ără
rezistență ; Metalurgistul Cugir — 
robustă, cu o bună concepție de 
joc ; „U“ Cluj-Napoca — cam
pioana ratărilor, C.F.R. Timișoara
— formația cea mai echilibrată ; 
Corvinul Hunedoara — combativă 
doar in finalul întrecerii ; Indus
tria sîrmei C. Turzii — tehnici
tate bună ; F. C. Șoimii — eco
nomicoasă in joc și... norocoasă ; 
Șc. sp. Brașov — lipsită de șansă, 
in fiecare meci deschizind sco
rul**) s-a desprins in ciștigătoare 
C.F.R. TIMIȘOARA. Formația an
trenată de prof. Aurel Bojan a 
cîștigat pe deplin meritat semifi
nala cu F. C. Șoimii Sibiu (an
trenor prof. V. Mureșan), ea do- 
minînd cu autoritate.

Așadar, C.F.R. Timișoara, „cea 
mai echilibrată** dintre formațiile 
grupate la Deva, va juca pe sta
dionul ,.23 August** din Capitală, 
„într-o finală cu Rapid sau Di
namo vom porni ca out-sideri. 
S-ar putea ca tocmai acesta să 
fie... atu-ul nostru** afirma la sfîr- 
șitul meciului cu F. C. Șoimii, 
Hornea, căpitanul echipei timișo
rene. (I. d.).

• La FOCȘANI, meciul Rapid
— Dinamo a constituit — potrivit 
unor aprecieri obiective — o ve
ritabilă finală a campionatului 
național de juniori. Ambele echipe
— atît cîștigătoarea, Rapid, cît și 
Dinamo — s-au prezentat bine 
pregătite, au în componența lor 
mulți jucători cu reale perspective 
de afirmare în sfera performan
tei și s-au bucurat de o condu
cere tehnică (RAPID : I. Mihăi- 
lescu ; DINAMO : Gh. Ene) com
petentă și experimentată. Aprecieri 
pozitive se impun a fi făcute și 
in legătură cu comportarea unor 
formații cu veleități mai mici, cum

COMBATIV NU ÎNSEAMNĂ A FI DUR $1 NESPORTIV!
Există înscris, în caseta tehnică 

a fiecărui meci de campionat, un 
raport care exprimă numărul de 
faulturi comise de gazde și de 
oaspeți. Considerate separat, cele 
două cifre sugerează, într-o anu
mită măsură, imaginea unei între
ceri oarecare privită prin prisma 
durității angajamentului și a spor
tivității, dar ne oferă o premisă 
insuficientă pentru o analiză mai 
de conținut a ceea ce urmărim, 
de fapt, cu ajutorul unor aseme
nea elemente statistice. De aceea 
ne-am propus, ca bază de discu
ție, date ce se referă la întreg 
ansamblul divizionar A. Cea mai 
importantă dintre acestea repre
zintă totalul faulturilor comise în 
cele 15 etape ale returului desfă
șurate pînă în prezent: 3 513 (1 642 
— gazdele, 1 871 — oaspeții). Asta 
înseamnă în medie 234 de faul
turi pe etapă, 26 de meci sau un 
fault la mai puțin de trei minute 
de joc efectiv 1

Și-acum, pe scurt, citeva con
cluzii. Prima ar fi aceea că, în 
general, numărul infracțiunilor, 
rezultînd din disputa directă Intre 
jucători pe teren, este destul de 
ridicat. Evident, sînt și situații 
inevitabile uneori, mai ales în 
condițiile unor partide cu miză 
deosebită. Procentul cel mai mare

•.••*<. ; • • • ' ;*. .4 .* .>■ 

au fost, de pildă. Ceahlăul P. 
Neamț și Șc. sportivă nr. 2 Bucu
rești. Merită a fi subliniate, de 
asemenea, spiritul de sportivitate 
care a caracterizat, în ansamblu, 
Întrecerile din această zonă, cali
tatea arbitrajelor, precum și stră
duințele organizatorilor (C.J.E.F.S. 
Vraneca) de a asigura condiții op
time desfășurării competiției.

Dincolo însă, de aceste citeva 
considerații care ne oferă, fără 
îndoială, un prilej de reală satis
facție, meciurile zonei de la Foc
șani au scos in evidență și unele 
carențe, menționate în continuare, 
succint, așa după cum au rezultat 
dintr-o discuție cu delegatul 
F.R.F. la aceste întreceri, fostul 
internațional Octavian Popescu. 
Astfel, se poate afirma că antre
norii au pus accentul, în princi
pal, pe formarea de echipe, preo
cupați fiind aproape exclusiv de 
rezultat, de performanța colectivă 
și nu — așa cum ar fi trebuit — 
de promovarea unor elemente noi, 
de talent, pentru împrospătarea 
fondului general de selecție. Așa 
se explică și faptul că, la Focșani, 
nu a apărut nici un jucător de 
valoare față de ceea ce se știa 
anterior. Interesul major pentru 
rezultat a generat și o serie de 
măsuri forțate pe plan tactic, care 
nu numai că au diminuat frumu
sețea spectacolului, dar au scos 
la iveală și insuficienta atenție 
acordată, în special pregătirii fi
zice și tehnice, capitole la care 
s-au înregistrat lipsurile cele mai 
supărătoare, a căror pondere se 
resimte, de altfel, cel mai mult 
in definirea unor individualități 
fotbalistice de certă valoare, (m. i.).

NOTĂ

ERA ABSOLUTĂ NEVOIE DE I75Z Km?!...
I.a Început am crezut că este o 

simplă intimplare sau o delegare 
de ultimă oră, menită sâ acopere 
anumite „clacări" de circumstanța. 
Era vorba de doi arbitri din Cluj- 
Napoca delegați să olieleze la un 
meci Intre Poli Timișoara și Stea
ua. Iar al treilea, un tușier, venise 
tocmai din Brăila. Numai că Ia o 
analiză mai atentă aveam să ne 
dăm seama că, dincolo de aparen
țe, nu mai exista elementul acci
dental, ci alte exemple care prin 
repetabilitatea lor ne duc la conclu
zia unei reguli ce începe să se în- 
firlpe. Ar Ii suficient, credem, să 
amintim că la un meci între A.S.A. 
șl Dinamo, alături de arbitrul de 
centru din Iași și un tușier din 
Cluj-Napoea mal figura șt un ar
bitru de linie din Tîrgovlște ; sau 
la un meci ca F. C. Galați — Di
namo, la duetul ploieștean N. 
Cursaru — V. Grlgorescu să se a- 
dauge un tușier din Tg. Mureș. E- 
xemplele au fost „agravate” recent: 
la partida Jiul — Dinamo arbitrul 
de centru era din Cluj-Napoca, un 
tușier tot de pe malul Someșului, 
iar celălalt tocmai de la... Iași. Ca 
să nu mal vorbim de meciul de 
la Constanța dintre Fotbal Club și 
Steaua care probabil reprezintă un 
record in materie : brigăzii lornța- 
tă din doi ploleștenl 1 s-a alăturat 
un arbitru de linie din.„ Bala

de faulturi înregistrate nu are 
însă ca explicație inevitabilul, ci 
— așa cum am avut prilejul a 
constata, urmărind echipele noa
stre fruntașe de-a lungul actualei 
ediții de campionat — ncregulari- 
tățile, în priricipal, au la origine : 
insuficiente în pregătirea tehnică, 
în special în ce privește atacul de 
deposedare ; scăderi evidente ale 

PE TEMELE JOCULUI

capacității de efort, caracterizate 
în neputința de a da o replică 
corectă în angajamentul cu adver
sarul ; lipsuri de ordin moral ma
nifestate mai ales sub forma unei 
atitudini vădit neloiale tată de 
partenerul de întrecere. O a doua 
concluzie, care se poate desprinde 
din statistica faulturilor, este că 
oaspeții joacă ceva mai tare de
ci t gazdele. Pe undeva lucrul a- 
cesta ar trebui să ne bucure, dacă 
el ar exprima o formă de mani
festare a curajului colectiv, în 
lăudabila tentativă de estompare 
a avantajului terenului. In reali
tate, însă, oaspeții faultează mal 
mult pentru că se apără aproape 
tot timpul, folosindu-se de o foar

ĂcrmiTAn
• PERIOADA DE TRANSFERĂRI 

Intre 1 Si ZI IULIE. Federația ro
mână de fotbal a stabilit ca în pe
rioada 1—21 iulie jucătorii de orice 
categorie se pot transfera de ia 
asociație (club) la alta, numai cu 
acordul scris al secției (clubului) de 
la care solicită transferarea. Regu
lamentul prevede ca, In cazul în care 
nu obțin acordul scris al secțiilor 
(cluburilor) unde sînt legitimați, ju
cătorii pot solicita transferarea la 
secții (club) de categorie superioară, 
dar cu drept de participare la jocu
rile oficiale (campionat și Cupa Ro
mâniei) după o perioadă de caran
tină de 6 (șase) luni de la data noii 
legitimări ; în perioada de carantină, 
ei pot fi folosiți la meciurile inter
naționale și interne amicale.
• CURS DE PERFECȚIONARE, 

La SNAGOV. Marți dimineață a în
ceput la Snagov cursul de perfec
ționare cu profesorii de educație fi
zică care predau fotbalul in unită
țile sportive școlare, curs organizat 
de Ministerul Educației șl învâțămin- 
tului în colaborare cu C.N.E.F.S. și 
F.R.F. Pe parcursul a 6 zile, un nu
măr dc peste 60 de cadre didactice 
vor audia și vor dezbate o gamă 
largă de subiecte menite să ridice 
gradul de competență profesională 
al acelora care se ocupă de selecția, 
instruirea și educația celor mai ti
neri fotbaliști cupnnsi in rețeaua 
sportivă școlară
• NU VOR JUCA DUMINICA... O 

serie masivă de jucători au ajuna* 
la cel de-al treilea cartonaș galben, 
astfel că nu vor juca duminică. Este 
vorba de : Cincă (Chimia Rni. Vil- 
cea), Sanies (Steaua), Moldovan (D;- 
namo), Enache (Jiul), Spelas (Stea
gul roșu), Olteanu (Constructorul 
Galați), Scăetean (S. N. Oltenița), 
Marin Cărei (Vulturii Lugoj), Gacs 
(Industria Sîrmei Cîmpia Turzii) si 
Mihai Marian (Mureșul Deva), Pru- 
teanu (S.C. Bacău).
• IERI, IN MECI AMICAL, C. fi. 

TIRGOVIȘTE — RAPID BUCUREȘTI 
3—I (1—3). Peste 5000 de spectatori 
au urmărit un joc frumos, cu multj- 
faze de poartă. Au marcat : Iordan 
(min. 8), Rădol (mill. 33), C'iobanu 
(min. 43 — autogol), Liță (min. 60) 
pentru Învingători, Tânase (min. 26), 
Eeonomu (min. 67, din 11 m., și min. 
89) pentru învirRi.
• CLUBUL SPORTIV VOINȚA, or

ganizează selecție pentru copiii și ju
niorii născuțl între anii 1959—1963. 
Cei interesați se vor prezenta cu 
echipament corespunzător la stadio
nul Voința din Șos. Pipera nr. 3« 
(capătul tramvaiului 5), începînd de 
astăzi șl pînă simbătă. între orele 
»—11 și 16—18.
• MECIUL DINTRE DIVIZIO

NARELE B, RAPID ȘI METALUL, se 
dispută, duminică, în Gluleștl, de la 
ora 11. Biletele s-au pus în vînzare 
de astăzi la cașele obișnuite

Mare, In timp ce alți arbitrii din 
București, Ploiești sau Buzău stă
teau în fața micilor ecrane. Nu 
știm dacă cinvva a făcut un calcult 
al kilometrajului parcurs de tușie- 
rul din Bala Mare pentru meciul 
de la Constanta. Oricum, sînt 1752 
de km (pe linia ferată, via Bucu
rești), cum 1530 km sînt între Iași 
șl Petroșani (bineînțeles tur-retur). 
Șl atunci, firesc, ne întrebăm, dacă 
Colegiul central al arbitrilor studi
ază cit de cît și aceste „nimicuri" 
de ordinul sutelor de kilometri (ca 
să nu spunem totuși miilor 1), cind 
deleagă arbitri de linie (și nu de 
centru) la anumite partide.

N-ar fi foarte rău ca ce! care 
se ocupă etapă de etapă cu dele
garea arbitrilor la partidele tuturor 
celor trei eșaloane ale fotbalului 
nostru, să se gîndească că arbitrii 
au nevoie șl de odihnă pentru pre
gătirea lor fizică necesară. Bineîn
țeles, ne referim numai la acele 
cazuri în care nu se urmărește o- 
mogenizarca unor brigăzi. E vorba 
în special de acei tușlerl care slnt 
delegați parcă la întimplare, deși cu 
puțină chibzuință s-ar putea rezol
va și această relație, uneori difi
cilă, dintre kilometraj și necesită
țile brigăzilor de „cavaleri ai flu
ierului". Să sperăm că ultimele e- 
tape nu ne vor mal oferi recorduri 
de 1752 km !... (M.M.L)

te variată gamă de neregulari lăți 
pentru a se opune golului. Și- 
apoi, să nu uităm și contribuția 
arbitrilor, foarte exigenți cu echi
pele In deplasare și mult mai in- 
găduitori cu gazdele, în condițiile 
săvîrșirK aceleiași infracțiuni.

în sfîrșit, cea de-a treia conclu
zie o sugerează media celor 234 
de faulturi de meci, la care am 
adăugă, ca un fapt deosebit de 
semnificativ în actuala conjunc
tură, tendința de depășire a aces
tei cifre în ultimele două etape 
de campionat. Fără îndoială, miza 
este aceea care-și pune amprenta, 
acum în finalul întrecerii eompe- 
titionale, pe desfășurarea meciu
rilor, contribuind decisiv la creș
terea combativității jucătorilor. 
Dor, o fi combativ nu înseamnă 
a fi dur și nesportiv, și nici a 
transforma lupta sportivă intr-o 
sursă de accidente. F -aiul, ade
văratul fotbal, se poate juca, in
contestabil, mai bine atunci cind 
se respectă prevederile regula
mentului și legile tair-play-ului. 
Atunci cind jucătorii sînt bine 
pregătiți și fac apel numai la mij
loace fotbalistice pentru a-și a- 
propia victoria. De aceea spunem: 
cît mai puține faulturi și cit mai 
mult spirit de sportivi’sta !

Mihai iONESCU



ȘTEFAN POPOVICI,
CAMPION BALCANIC

A opta ediție a Balcaniadei de 
talere lansate din șanț (trap) s-a 
încheiat cu un frumos succes al 
sportivilor noștri. După ce, luni, 
echipa României a cucerit titlul 
în proba pe echipe, iată că marți, 
la poligonul Tunari, a fost înscris 
un nou succes. Autorul este tena
cele si experimentatul tintas Ste
fan Popovici. invingător in proba 
individuală cu 189 t, ceea ce re
prezintă un nou record balcanic, 
vechiul record aparfinind altor doi 
trăgători români, fostul campion 
olimpic de la Roma. Ion Dumitres
cu, si fostul deținător al medaliei 
de bronz la campionatele mondiale. 
George Florescu. ambii cu cite 
188 t.

Ștefan Popovici cîștigă pentru a 
doua oară consecutiv titlul balca
nic și evoluția lui ne standurile

REPREZENTATIVA
FEMININA DE HANDBAL
A ROMÂNIEI CONDUCE

de la Tunari merită o subliniere 
specială, chiar dacă cifra obținută, 
comparativ cu cele înregistrate pe 
plan internațional nu se situează 
la cel mal bun plafon. Ceea ce se 
cuvine a fi apreciat la acest spor
tiv este puterea lui de concentrare, 
stăpânirea de sine cu care concu
rează. Astfel, prin întreaga lui ac
tivitate de ani de zile. Ștefan Po
povici oferă tinerilor un exemplu 
de comportare demn de urmat.

O luptă interesantă s-a dat și 
pentru ocuparea locurilor trei și 
patru (pe locul secund sltuindu-se 
N. Nanev din Bulgaria). Tînărul 
Mihai Ispasiu și Ion Dumitrescu 
au terminat concursul la egalitate 
de puncte : 185. Pentru departajare 
au fost necesare două serii de ba
raj, în final cîștigînd Ispasiu cu 
un taler în plus doborît.

REZULTATE TEHNICE, indivi
dual : Stefan Popovici (România) 
189 t — campion balcanic. 2. Na- 
niu Nanev (Bulgaria) 186 t, 3. Mihai 
Ispasiu (România) 185 t (după baraj: 
23 t — 24 t). ' ' 
(România) 185 
— 23 t), 5.
(România) 182 
nescu 180 t.

4. Ion Dumitrescu 
t (după baraj : 231 
Emanuel Panduru 
t, 6. Andrei Mari-

IN TURNEUL DE LA PRAGA
C. COMARNISCH1

CAPII DE SERII
LA WIMBLEDON

FEROVIAR LA BASCHET FEMININ
Activitatea baschetbalistică esti

vală se inaugurează astăzi după 
amiază, în sala Floreasca, prin me
ciurile primei etape a ediției a 
IlI-a a Campionatului internațio
nal feminin al U.S.I.C. Iau parte 
selecționatele feroviare ale Ceho
slovaciei, R.P.D. Coreene, U.R.S.S. 
și echipa de junioare a Bucureștiu- 
lui (în grupa A), Bulgariei. Po
loniei, României și Ungariei (în 
grupa B). Echipa de junioare a 
Capitalei va juca în afară de con
curs. Toate formațiile au sosit la 
București în cursul zilei de ieri, 
cînd au și efectuat antrenamente 
de acomodare.

Selecționata feroviară a țării 
noastre și-a început pregătirile în 
•vederea acestei confruntări incă de 
la încheierea campionatului repu- 
plican. și este animată de dorința 
de a ocupa un loc fruntaș in cla
samentul final. Desigur, misiunea 
este dificilă, deoarece loturile oas
pete au în componență jucătoare 
reputate. Formația română (alcă-

tuită din : Ileana Gugiu, Gabriela 
Bosco, Rodica Golan, Mariana An- 
dreescui Stefania Basarabia, Luiza 
Tall, Irina Vasilescu, Mioara Gă- 
escu, Maria Csikos, Alexandrina 
Biră, Stelea Petrea și Domnita 
Gheorghe; antrenor : Sigismund 
Ferencz) debutează azi la ora 18, 
cînd va întîlni reprezentativa fe
roviară a Ungariei.

Programul complet al zilei de 
azi : de la ora 14,30 : Cehoslovacia 
— R. P. - - --------------
București 
Ungaria, 
ora 17.30, 
festivă a

D. Coreeană. U.R.S.S. — 
(junioare), România — 

Polonia — Bulgaria. La 
va avea Ioc deschiderea 
competiției.

LONDRA, 18, — Comisia de orga
nizare a turneului internațional de 
tenis de la Wimbledon, care începe 
la 23 iunie, a comunicat noi liste ale 
capilor de serii, în probele de dublu. 
La masculin, primii favoriți sînt 
B. Gottfried (S.U.A.) — R. Ramirez 
(Mexic), urmați — în ordine — de 
J. Connors (S.U.A.) — I. N&stase 
(România), R. Hewitt — F. McMillan 
(R.S.A.), R. Lutz — S. Smith 
(S.U.A.) și J. Alexander — Ph. Dent 
(Australia). La femei, primele pe
rechi sînt Evonne Goolagong (Aus
tralia) — Peggy Michel (S.U.A.), 
Billie Jean King — Rosemary Casals 
(S.U.A.), Chris Evert (S.U.A.) —
Martina Navratilova (Cehoslovacia) ; 
iar la mixt : Margaret Court (Aus
tralia) — M. Riessen (S.U.A.), Billie 
Jean King ‘ ‘
(Australia), 
Jan Kodes

în prhnul 
Ilie Năstase întilnește pe jucătorul 
sovietic Teimuraz Kakulia, iar lor» 
Tiriac va juca împotriva englezului 
Mark Cox. Cele două românce. Vir
ginia Ruzici și Mariana Simionescu. 
vor întîlni, respectiv, pe jucătoarele 
franceze Rosa Marla Dar mon și Fran- 
coise Durr.

(S.U.A.) — Tony Roche 
Martina Navratilova — 
(Cehoslovacia).
tnr al probei de simplu.

ril.AGA, 18. Pregătindu-sc pen
tru turneu! final al campionatu
lui mondial, echipa feminiaâ de 
handbal ă 
aceste zile 
în capitala 
ma clapă, 
a Intîlnit 
Ungariei.
dirz disputat, în care handbalis
tele românce au dominat net în 
repriza secundă, victoria a reve
nit echipei României cu scorul de 
16—10 (7—6). în aceeași zi. prima 
formație a Cehoslovaciei a dispus 
de reprezentativa B cu 18—13 
(5—5).

în a doua etapă. România a în- 
tilnit Cehoslovacia B. pe care a 
învins-o Ia scor : 21—7 (9—4). Din 
nou, după cum se vede. în partea 
a doua a meciului prestația hand
balistelor noastre a fost superioară 
celei din prima repriză. Cehoslova
cia a întrecut Ungaria cu scorul 
de 21-9 (10-5).

în clasament conduce echipa 
ROMÂNIEI c.i 4 puncte (golaveraj 
3T—17), urmată do form «ați ile Ceho
slovaciei A 4 puncte (golaveraj 
39—22), Ungariei 0 p si Ceho
slovaciei B 0 p.

în ultimele partide programate 
de acest turneu se întîinesc echi
pele României șl Cehoslovaciei A, 
Ungariei și Cehoslovaciei B.

llomănici participă în 
la un turneu organizat 
Cehoslovaciei. în pri- 
reprezentativa noastră 
puternica formație a 

La capătul unui meci

CAAAPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

țări. Toate loturile au sosit la lo
cul de întrecere, unde au și fă
cut antrenamentele de acomodare. 
Sînt prezenți numeroși trăgători 
de valoare internațională recunos
cută, iar proba olimpică de armă 
liberă calibru redus

PROGRAMUL 
INAUGURALE

60 £ culcat.

ZILEI 
(.ion

De la ora 9 : festivitatea 
dc deschidere.

De 
proba 
redus

la ora 10 : start in 
de armă liberă calibru 
60 de focuri culcat.

proba inaugurală, este cea mai a- 
glomerată (84 de participants și 
va reuni, așa cum sublinia maes
trul emerit al sportului Nicolae 
Rotaru, 30 de concurenți cu per
formanțe de peste 597 p (recor
durile lumii și al continentului 
fiind de 599 p). Iată de ce se aș
teaptă o întrecere pasionantă, a- 
cerbă. pentru cucerirea medaliilor.

într-o asemenea companie de 
rlitâ, evoluția reprezentanților noș
tri va fi urmărită cu un interes 
major (echipa va fi alcătuită din 
patru concurenți aleși dihtr-un lot 

N. Rotaru, Șt. Caban, 
Satala. R. Nicolescu). 
această probă, forma- 

i deține recordul mon- 
___ ___ p, realizat la Plsen 
(Cehoslovacia), in 1969. Prin ur
mare, un stimulent în plus pentru 
ca tintașii noștri să lupte pentru 
apărarea prestigiului eistigat de-a 
lungul anilor.

Printre alți competitori de frun
te ai primei zile se numără și 
sovieticul Parhimovici, polonez.ii 
Marucha și Trajda. belgianul La- 
f or tu ne, grecul Manthos. austria
cul VVaibel, precum și Wunderlich 
(R. D. Germană) etc. Deci, încă 
din debut, campionatele europene 
anunță o întrecere de cel mai 
înalt nivel.

Apoi, cu începere de vineri, pe 
toate standurile poligonului Tu
nari. concursurile se vor disputa 
din plin. Concomitent cu campio
natele continentale vor avea 
și campionatele internaționale 
României, ambele competiții 
cheindu-se duminică.

de cinci :
M. Ilea. E.
De altfel, la
tia României
dial cu 2380

loc 
ale 
in-

ECHIPA ROMÂNIEI A ELIMINAT DANEMARCA
(Urmare din pag. 1)

Antrcnorii Knobel (Olanda) și 
Robert (Franța), prezenți la meci, 
au scos în evidență decalajul din
tre cele două părți ale jocului. 
Fostul antrenor al lui Ajax a fost 
de părere că echipa noastră a ac-

ționat cu o jumătate de potential 
in prima repriză, poate și la adă
postul marjei de siguranță pe care 
i-o dădea scorul de la București. 
Concluzia noastră : o victorie me
ritată. cu eforturi deosebite, la ca
pătul unui sezon greu. Mențiuni 
pentru forgulescu, Sătinărcanu II. 
G. Sandu. Dumitru, Dinu si. bine
înțeles. M. Sandu.

se comportă mult mai bine

FILMUL MECIULUI
Meciul incepc in tempo rapid, 

danezii fiind deosebit de activi. 
Se vede că doresc cu orice preț 
o revanșă sau cel puțin un joc 
bun. Chiar din start, ei sînt cei 
care combină mai mult si dau de 
furcă apărării noastre. In 
4, Cheran trimite o

min.
pasă în... pi-

Park î teren 
; aproxima-
Au marcat : 

27), M. SAN-

Stadionul Idraets 
moale; timp frumos 
tiv 30 000 spectatori. 
SORENSEN (min. 
DU (min. 47 și J9). Raport de 
cornere: 16-10. ' ’
lor la poarta î 13—20 (pe spa
țiul porții : 5-5). Raportul faul
turilor comise : 9-12.

DANEMARCA: Lykke - Thune, 
Andreasen, L. Larsen, S, Lar
sen - K. Larsen, J. Hansen, So
rensen - Mauritsen, Bastrup 
(min. 69 Petersen), Kolding.

ROMANIA : Iorgulescu — Che
ran, G. Sandu, Sâtmâreanu li, 
Anghelini — Dumitru, Dinu, 86- 
lonj — Crișan, Kun II (min. 46 
M. Sandu ; min. 74 Marcu), Lu
cescu.

K Arbitru : Rolf Haugen (Norve
gia) .

Ra portul șuturi -

sen, și continuate de linia de a- 
tac, de Mauritsen și extremii Hol
ding. De altfel, în min. 11 și 15 
Iorgulescu intervine foarte bine 
la două situații de gol create de 
cei doi atacanți danezi. Cîteva 
pase ale lui Dumitru și Dinu, ca 
și un reușit „un-doi“ între aceș
tia* nu sînt suficiente pentru a 
pune în pericol poarta lui Likke. 
in schimb atacurile danezilor con
duc Ia marcarea unicului gol al 
reprizei : în min. 27, Sorensen e- 
xccută un corner de pe partea 
dreaptă, mingea ajunge în careul 
nostru Ia K. Larsen, șutul aces
tuia este respins la MAURITSEN 
care trimite mingea în 
Iorgulescu.

Repriza secundă este 
animată decît prima și 
special, datorită echipei

poarta lui

mult mal 
asta. în 
României

care
decît pină atunci. Răsturnarea sco
rului are loc mai repede decît se 
așteptau 
nezi. ci 
România 
atac al
SANDU. ... ________
înainte în locul Iui Kun II, fructi
fică o pasă a Iui Lucescu. trimi- 
tînd^ balonul pe lingă Likke, in 
plasă : 1—1 ; două minute mai 
tîrziu, fundașii danezi Andreasen 
și L. Larsen greșesc la o minge 
destul de ușoară și același MIR
CEA SANDU înscrie, trimifind, 
din nou, mingea în plasă : 2—1 în 
favoarea României, scor care nu 
se mai modifică pînă în final, 
cu toate încercările făcute atît de 
danezi cit și do fotbaliștii ro
mâni. Dintre celelalte momente 
mai importante ale meciului, le 
enumerăm pe cele din min. 60 
(Lucescu face o frumoasă cursă pc 
extrema, dar greșește pasa), min 
62 (șut periculos al lui K. Larsen), 
68 (șut Mauritsen). 71 (centrare 
foarte frumoasă a lui Holding), 80 
(Iorgulescu reține, atent, un șut 
al aceluiași Mauritsen). 83 (Boloni 
se pripește și șutcază din apro
piere, puțin lateral dreapta. în 
portarul ieșit) și 89 (Anghelini îl 
deposedează in extremis pe Hol
ding, lansat în interiorul careului).

nu numai spectatorii da- 
și... telespectatorii din 
: în min. 47. la primul 

., tricolorilor". MIRCEA 
introdus cu un minut mai i

ROMÂNIA - BULGARIA (seledionate divizionare B) 1-1 (1-0)

ciorul lui K. Larsen, 
tează, dar Iorgulescu
curajos la picioarele
lui danez. Notăm, în continuare,
două șuturi ale lui Dumitru și Lu
cescu (min, 6 și 9), dar puțin 
periculoase pentru poarta Iui 
Likkc. Combinațiile formației 
gazdă sînt bine susținute de linia 
de mijloc, în special de Soren-

acesta șu- 
plonjează 
înaintașu-

DROBETA TR. SEVERIN. 18 
(prin telefon). — Pe stadionul 
,,l Mai", în prezența a circa 4 000 
de spectatori, s-a disputat miercuri 
întîlnirea internațională dintre se
lecționatele diviziilor B din Româ
nia și Bulgaria. A fost un meci 
interesant, cele două formații rea- 
lizînd numeroase acțiuni ofensive, 
în min. 12, la primul atac mai le
gat al echipei noastre. RADULES
CU a reluat cu capul, imparabil, 
încheind cu gol o fază mult gus
tată. La reluare, atacanții selec
ționatei noastre (Apostol — min. 
55, Rădulescu — min. 61. Zamfir 
— min. 65 și 70) s-au „jucat" în

fața porții cu mari ocazii de gol. 
Și, in loc de 2—0 sau 3—0. în 
min. 75 va fi 1—1. PANCEV șu
tind violent din interiorul careu
lui.

Selecționata Divizionară B a tă
rii noastre a prezentat formația : 
Giron — Șoailă (min, 85 Micules- 
cu), Ciocan, M. Popescu (min. 46 
Lunca), Boțonea — Gabcl (min. 
64 Cîmpu), Georgescu, Naghi — 
Rădulescu (min. 68 C. Popescu), 
Apostol, Zamfir (min. 80 Cura).

A arbitrat bine Sever Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin).

Laurențîu DUMITRESCU

flȘIER Gimnastică

NIKOLAI ANDRIANOV (U. R. S. S.)
țîșnlnd impetuos în frunte, cu 
celle perspective de a deveni nu 
-numai primul gimnast al U.R.S.S., 
ci și ai lumii.

Nikolai Andrianov (născut la 
1 decembrie 1952 in orașul Vla
dimir, 1,66 m înălțime. 57 kg., 
student la Institutul pedagogic, 
membru al clubului Burevestnik 
Vladimir, antrenor 
kaciov), apare ca 
echipei sovietice la C. 
Ljubljana din 1970 ; în

3

Campionatele europene de gim
nastica de la Berna au aclus de
plina consacrare internațională a 
Iul Nikolai Andrianov. Timp de 
mu Iți ani '
pei

..omul nr. 2« al echl- 
soviettce, îată-l, in sfîrșit,

Nikolai Tol- 
rezervă a e- 

M. de la 
1971, la 

ocupă locurile 3 la sol, 
cal cu minere, 2 la inele, 
sărituri, 2 ia paralele ; în 
la <T. O. de la Munchen, o- 
locurile 1 la sol. 3 la sări- 
în 1973, la C. E. — 1 ia 

*. * ' ' ’ , 1 la să-
la paralele ; la Varna, 

din 1974 — campion

cupă 
turl ;
soi, 4 la cal, 2 Ta inele, 
rituri, 2 I 
la C. M.
mondial la inele. La egalitate cu 
Dan Grecu, șl locul 2 ia indi
vidual compus: la C. E. din 
1975 — campion european la in
dividual compus. sol, sărituri, 
paralele, bară.

KARL-HEINZ RIEHM
Cel 

letic 
lui este, fără îndoială, cel reușit 
la aruncarea ciocanului do către 
Karl-Heinz Rielim (R. F. Germa
nia) — 78,50 m. cu 1.84 m mal 
mult decît vechea performanță 
supremă ce aparținea sovieticului 
Spiridonov. Celor înclinați să 
creadă că recordul lui Riehm a 
fost doar o întîmplare fericită, 
vest-germânui le-a dat o replică 
imediată, reușind după o săptă- 
mînă, la Sofia. 78,34 m. De alt
fel. în concursul de la Rhelnin- 
gen, Riehm a aruncat succesiv 
76,70 ni, 77,56 m. 78,50 m, 77,16 m 
și 77,28 m, ameliorînd 
ori recordul lumii. (Și 
două aruncări valabile 
superioare recordului 
anterior — ispravă unică 
ria atletismului !).

Noul recordman are 24 do ani
— născut la 31 mal 1951 la Konz, 
1.87 m și 108 kg — și este arhi
tect. Se antrenează foarte mult
— 4—5 ore pe zi — acesta fiind 
secretul excepționalelor sale re
zultate. Folosește în aruncare

mat spectaculos record at- 
al primei jumătăți a anu-

m, de trei 
celelalte 
au fost 
mondial 
în isto-

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Atletism

. F. G.J

aruncători va- 
patru. Evoluția 

1971 
1973
1973
1974

doar trei piruete. în timp ce ma
joritatea celorlalți 
loroși utilizează ____
rezultatelor : 1970 — 61,50 ni,
— 71,22 m, 1972 — 73,92 m,
— 73,98 m, (in toamna iui 
a fost operat la genunchi).
— 71,10 ni, 1975 — 78,50 tn.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
RASCTIET 9 în partida inaugu

rală a turneului de la Havana, e- 
chipa Cubei a învins selecționata de 
tineret a Iugoslaviei cu 92—71 (47 — 
32). A doua zi : Sel. 
Canada 90—85 (42—43),
Cuba B 98—55 (46—29).

CICLISM • Turul
Iul a revenit belgianului Frans Ver- 
beek. urmat de compatrioțil săi 
Teirlinck și Van Springel 9 După 
etapa a 6-a a Turului Elveției, Ro
ger de Vlaeminck și-a consolidat 
situația de lider în clasamentul ge
neral. Eddy Merckx se află la 52 

. • După 6 etape în Turul Ita
lici (amatori) conduce Gialdinl, ur
mat de Conti • tn clasamentul tro
feului „Super- Prestigc-Pernod“ con
tinuă să conducă Eddy Merckx cu 
280 p, urmat de Francisco Moser — 
160 p., Roger de Vlaeminck — 136 p. 
Bernard Thevenet — 110 p și Joop 
Zoetemelk — 105 p.

FOTBAL 9 Campionatul 
riei s-a încheiat cu victoria forma
ției Ț.S.K.A. SeptemvrLsko 
Sofia — 39 p (din 60 posibile), urma
tă de Levski Spartak — 38, Slavia 
Sofia — 36, Dunav Ruse și Akade- 
mik Sofia — 35. In ultima etapă : 
Ț.S.K.A. — Slavia 1—1, Levski —- 
Akademik 2—0. Dunav — Lokomotiv 
Plovdiv 2—0 • Campionatul Ceho
slovaciei a luat sfîrșit cu victoria 
echipei Slovan Bratislava (pentru a 
7-a oară 
mată de 
hemians 
Brno — 
Nitra au 
pă : Slovan 
sice — Zbrojovka 1—0, T. Z. Trinec

iugoslavă 
Cubei /X

Luxemburgi?-

sec.

Bulga-
Znamu

campioană), cu 39 p., ur- 
Inter Bratislava — 37, Bo- 
Praga — 36 șl Zbrojovka 
32. Sparta Praga și A. C. 
retrogradat. în ultima eta- 

Inter 4—2, V. S. Ko-

- Bohemians 5—0 9 In penultim*
etapă a campionatului Poloniei : 
Gomlk Zabrze — Legia Varșovia 
0—5, Zaglebie Sosnowiec — Ruch 
Chorzow 2—1, Stal MIelec — G.K.S. 
Tichy 0—1, Polonia Bytom — Slask 
Wroclaw 0—0. Clasament : 1. Ruch 
44 p, 2. stal 38 p, 3. Slask 34 p. • 
Turneu internațional la Paris : Va
lencia (Spania) — Flumlnense (Bra
zilia) 1—0 (1—0) — gol înscris în
min. 3 de Keita.

NATAȚIE • Cu prilejul unui con
curs de natație desfășurat la Long 
Beach înotătorul american Bruce 
Furniss a stabilit un nou record al 
lumii în proba de 200 m liber cu 
timpul de 1:51,41 (vechiul record era 
de 1:51,66 și aparținea lui Tim Shaw).

ȘAH 9 în turneul de la Ljublja
na, după 12 runde : Karpov o1.'., 
Hort 8, Furman șl RibTy 7’/2, Gligo- 
ricl 7 (1), Liubojevici 7.

TENIS • In turneul dc la Nottin
gham, tinerii jucători englezi an 
furnizat surprize ; M. Farrell elimi
nă pe S. Smith (9—8, 9—8), iar «I- 
Feaver pe O. Parun (9—8. 6—4). ‘ 
alte partide : Connors - 
6—4 ; Vilas — Ganzabal 
6—3 ; Ashe — Stewart 
Roche — Crealy 6—2, 
mlchael — V. * 
6—1 ; Alexander — 
Gorman 
Okker -

în 
Kary G—1, 
5—7, “ “

9—8, 
9—8 ;

Amritraj 8—6, 
Moore 9—8,

- Flbak 7—5, 1—6,
Van Dillen 6—3. «—6 : Me- 

treveli — Loyo Mayo 4—6. 6—3. 6—2.
VOLEI O Turneul feminin de la 

Praga s-a încheiat cu victoria e- 
chipei Dinamo Moscova. In partida, 
decisivă, voleibalistele sovietice au: 
întrecut cu 3—2 formația Ruda 
Hvezda Praga.

6—3.
9—7 :
Car-
1—6.
6—4;

8—6 :
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