
VIZITA PREȘEDINTELUI 
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Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT
La invitația președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu. luni dimineața au 
sosit in Capitală, într-o vizită ofi
cială de prietenie în tara noastră, 
președintele Republicii Gaboneze. 
Albert Bernard Bongo, și doamna 
Josephine Bongo.

Ceremonia sosirii înaltilor oaspeți 
gabonezi a avut loc pe aeroportul 
Otopeni, împodobit sărbătorește. 
Pe frontispiciul salonului oficial se 
află portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Albert Bernard Bongo, 
Încadrate de drapelele de stat ale 
României și Gabonului.

In intimplnarea solilor poporului 
gabonez au venit tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
Ceaușescu, 
partid și de stat, membri ai gu
vernului, conducători de instituții 
centrale, generali.

Este ora 11,00. Aeronava prezi
dențială aterizează, fiind escortată 
de la frontieră de avioane cu 
reacție ale forțelor noastre armate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu salută 
cu căldură pe președintele Albert 
Bernard Bongo și pe doamna Jo
sephine Bongo, la coborîrea din 
avion. Cei doi șefi de stat își 
string îndelung miinile, prietenește.

La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Josephine 
Bongo își string miinile cu cordia
litate.

Ceremonia continuă cu intonarea 
Imnurilor de stat ale Gabonului și 
României, în timp ce răsună 21 de 
salve de artilerie.

■Numeroși bucureșteni, aflati pe 
aeroport, participă cu însuflețire 
Ia intilnirea dintre cei doi pre
ședinți, aclamindu-i minute în șir. 

în uratele și ovațiile celor de 
fată, președinții Nicolae Ceaușescu 
și Albert Bernard Bongo părăsesc 
aeroportul într-o mașină, escorta
tă de motocicliști. Pe traseu are 
loc aceeași caldă primire. Mii și 
mii de cetățeni ai Capitalei acla
mă pentru prietenia româno-gabo- 
neză, reafirmînd solidaritatea 
poporului nostru cu lupta poporu
lui gabonez, a tuturor popoarelor 
africane pentru dezvoltare liberă, 
de sine stătătoare, pentru dreptul 
de a fi stăpine pe propria lor 
soartă.

și tovarășa Elena 
alți conducători de

na Josephine Bongo au făcut, in 
cursul după-amiezii de luni, o vi
zită protocolară președintelui Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolac Ceaușescu, și tova
rășei Elena Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au 
întreținui cu inalfii oaspeți intr-o 
ambiantă de caldă prietenie, carac
teristică bunelor relații 
între țările și popoarele

★
La Palatul Republicii 

luni, 23 iunie, convorbirile oficiale 
între președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Gaboneze, Albert Bernard 
Bongo.

Cei doi șefi de stat au avut 
aprofundat schimb de vederi 
legătură cu evoluția actuală și 
perspectivă a relațiilor dintre ță
rile și popoarele noastre. Expri- 
mindu-și satisfacția fată de modul 
favorabil in care se dezvoltă legă
turile de prietenie și colaborare 
româno-gaboneze, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Albert Ber
nard Bongo au examinat posibili
tățile existente de amplificare 
și adincire a raporturilor poli
tice, economice, tehnico-știiijți- 
fice și culturale, au analizat și sta
bilit noi căi și domenii de coope
rare reciproc avantajoasă, în sec
toare importante ale industriei și 
în alte sfere de activitate de inte
res comun, în folosul ambelor țări 
și popoare, al propășirii lor eco
nomice și sociale, al cauzei păcii 
și înțelegerii intre națiuni.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă 
de înțelegere și

statornicite 
noastre.

au început,

un
in 
în

de caldă prietenie, 
stimă reciprocă.
★
Republicii 

tovarășul 
tovarășa

Socia-
Nicolae 

Elena

★
Președintele Republicii Gabone- 

ze, Albert Bernard Bongo, și doam-

Președintele 
liste România, 
Ceaușescu, și 
Ceaușescu au oferit, luni, un dineu 
oficial în onoarea președintelui 
Republicii Gaboneze, Albert Ber
nard Bongo, șl a doamnei Jose
phine Bongo.

In cursul dineului, desfășurat 
într-o ambiantă de caldă prietenie, 
președintele Nicolac Ceaușescu și 
președintele Albert Bernard Bongo 
au rostit toasturi.

Urmărite cu deosebită atenție și 
subliniate cu vii aplauze, toastu
rile au fost marcate, la sfirșitul lor, 
prin intonarea Imnurilor de stat 
ale României și Gabonului.
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MECIURI ATRACTIVE ÎN SEMIFINALELE „CUPEI ROMÂNIEIu ■

„U“ CRAIOVA A.SA Tg. MORLȘ Șl STEAUA RAPID
In deschiderea partidei de pe stadionul „23 August",
finala campionatului de juniori: itapid —C.r.lt Timișoara

Actuala ediție a „Cupei Româ
niei" a ajuns in faza semifinalelor. 
Datorită programului competițio- 
nal deosebit de încărcat, sferturile 
de finală s-au disputat cu mai 
bine de șase luni in urmă. Atunci, 
la 11 decembrie 1974, Universita
tea Craiova a invins pe „U“ Cluj- 
Napoca cu 5—1, Steaua pe Stea
gul roșu cu 5—4, după prelungiri, 
A.S.A. pe F.C.M. Reșița cu 1—0, 
tot după prelungiri și Rapid pe 
Ceahlăul P. Neamț cu

Deci, 
Steaua, A. S. Armata 
șl Rapid București și-au 
dreptul să joace în semifinale 
să aspire, in continuare, la cuce
rirea prețiosului trofeu.

La penultimul act al „Cupei" 
iau parte actualele ocupante ale 
locurilor doi și trei din clasamen
tul Diviziei A — 
versitatca Craiova, 
rea specialistă a 
11 ori cîștigâtoarc 
o divizionară B, . .
cunoscută — Rapid București, — 
care în anul de „carantină" in 
divizia secundă încearcă să reedi
teze performanța din 1972, ci nd 
a cîștigat pentru prima oară „Cu
pa" în perioada de după război.

în meciurile de mîine, care 
anunță deosebit de atractive, v 
fi aliniate cele mai bune garni
turi. Interesantă se anunță întîl- 
nirea de la Ploiești, între două 
formații de forțe egale, adepte ale 
jocului ofensiv. Dar la fel de a-

tractivă este și confruntarea de 
la București. Să nu uităm că Ra
pid a eliminat din competiție pe 
Dinamo București.

Iată programul semifinalelor :
București : STEAUA — RAPID, 

stadionul „23 August", ora 19 ;

Universitatea
1—0.

Craiova, 
Tg. Mureș 

ciștlgat 
și

A.S.A. și Uni- 
— Steaua, ma- 
competiției, de 
a trofeului, și 
nu mai puțin

DE TIR, 0 REUȘITA PE TOATE PLANURILE
Aprecieri elogioase ale oaspeților ia adresa organizârii $i a nivelului competiției

Marile competiții de tir găzduite 
de poligonul Tunari, în special 
campionatele europene și campio
natele intei'aaționale ale României, 
care au polarizat atenția iubitori
lor acestui sport de la noi și de 
peste hotare, au confirmat pe de
plin așteptările. Pe tabloul de 
onoare au fost înscrise o suită de 
performanțe remarcabile printre 
care figurează rezultatul de 2297 p 
obținut de formația U.R.S.S. la ar

598 p (a. 1. calibru redus 60 f cul
cat), A. Mitrofanov (U.R.S.S.) 571! 
p (armă standard 3 x 20 f, R. M. 
579 p), 381 (a.l.c.r. 40 f poziția în pi
cioare, R.M. 383 p), 1 164 p (a.l.c.r. 
3 x 40 f, R.M. 1 167 p), Ștefan Ca
ban (România) 577 p (a. s. 3x20 f), 
P. Kovarik (Cehoslovacia) 393 p 
(a.l.c.r. 40 f poziția în genunchi, 
R.M. 396 p). precum și Corncliu Ion 
(România) 595 p (pistol viteză, 
R.M. 598 p), învingător în campio
natele internaționale.

Laureații probei olimpice de a.l.c.r. 3x40 f. 
(Polonia), locul II, A. Mitrofanov (U.R.S.S.), 
nia), locul III,

De la stingă : E. Pcdzisz 
locul I, St. Caban (Romă- 

Foto : Dragoș NEAGU

A.S.
stadionul Petrolul,

Ploiești : UNIV. CRAIOVA — 
ARMATA, 
ora 17.

★
în caz de egalitate, după 90 de 

minute de joc, meciurile se vor
prelungi cu două reprize a cite
15 minute. Dacă egalitatea
menține și după 120 de minute,

se

(Continuare în pag. 2-3) J

RESTANȚELE DIVIZIEI A

1 — 2), Iugoslaviei (0—1—1) și A- 
ustriei (0—0—1).

Dar, o reușită deosebită a re
prezentat-o și modul impecabil 
cum au fost organizate competi
țiile de la Tunari. Iată, de altfel 
și opiniile unora dintre oaspeți, o 
serie de personalități din conduce
rea forurilor internaționale ale 
tirului, conducători de delegații, 
sportivi

Dr, KURT HASLER (Elveția), 
președintele U.I.T. : „Deși ediția 
de la București a purtat numărul 
7, ea a constituit pentru toți cei ce 
iubesc tirul un frumos jubileu, 
marcind împlinirea a două decenii 
de la debutul campionatelor con
tinentale. Totul a fost frumos : 
organizarea, ambianța, întrecerile

Ieri, în meciurile-restanță din 
Divizia A :

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA IAȘI 1—2 (0—1)

SPORTUL STUDENȚESC — F.C. 
CONSTANȚA 2—1 ți—0)

(citiți cronicile în pag. 2—3)

CLASAMENTUL DIVIZIEI A

Dinamo — Politehnica Iași l—2. 
Sătmăreanu și G. Sandu prezenți 
in atac, dar absenți in... apărare.

Foto : Dragoș NEAGU

(Continuare în pag. 2-3)

1. DINAMO 33 19 5 9 62-35 43
2. A.S.A. 33 17 1 12 45-38 38
3. „U" Cv. 33 11 a 10 49-31 37
4. Steaua 33 15 5 13 59-43 35
5. Sportul st. 33 15 5 13 47-48 35
6. F.C.Argeș 33 15 4 14 51-41 M
7. FCM Reșița 33 15 4 11 53-47 34
& Olimpia 33 13 7 13 37-41 33
9. Jiul 33 13 a 14 40-34 32

10. U.T.A. 33 14 4 15 43-39 32
11. C.F.R. 33 11 10 12 26-32 32
12. F.C. C-ta 33 12 7 14 37-45 31
13. „Poli" Tim. 33*12 7 14 29-39 31
14. „U“ Cj-Nap. 33 11 9 13 27-37 31
15. „Poli" Iași 33 li 3 16 42-56 31
16. Chimia 33 11 9 13 35-51 31
17. St. roșu 33 M 7 15 37-29 29
ÎS. FC Galați 33 10 5 IS 26-59 25

A XX-a ediție a Campionatelor internaționale 
de pentatlon modern ale României

mă standard 3 x 20 f, cifră care în
trece cu 17 puncte recordul lumii, 
precum și succesul realizat de tină- 
rul concurent român Mircea Ilca 
la proba olimpică de armă liberă 
calibru redus 60 f culcat, campion 
al Europei cu 599 p. record mon
dial egalat. în același context pot 
fi subliniate și alte rezultate de 
valoare : Eugen Satala (România)

Fără îndoială, performantele 
sportivilor noștri la C.E. sint îm
bucurătoare (șapte medalii in 12 
probe), intr-un clasament pe țări 
ci ocupînd locul secund cu 1 me
dalie de aur, 2 de argint și 4 de 
bronz, după reprezentanții U.R.S.S. 
(9—2—1) și înaintea Cehoslovaciei 
(1—1—1), Poloniei (1—1—1), R. F. 
Germania (0—3—1), Ungariei (0 —

Pe traseul de călărie amenajat 
la stadionul Olimpia-Constructorul 
din Capitală, se dă mîine startul 
în cea de-a XX-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de pen
tatlon modern ale României, în
trecere care reunește sportivi din 
Bulgaria, U.R.S.S.. Franța. Ungaria, 
Austria, Polonia, Italia, Spania și, 
firește, România, constituind un 
bun prilej de verificare a pregă
tirii în vederea campionatelor 
mondiale din acest an. Multe din 
țările care și-au anunțat prezența 
la concursul din București ali
niază garnituri puternice, ceea ce 
constituie un motiv în plus ca și 
publicul nostru spectator să aș
tepte cu interes competiția.

Tara noastră va alinia trei e- 
chipc, în primele două figurînd

cei mai buni pentatloniști români 
la această oră : Dumitru Spârlea, 
Constantin Călina, Albert Covaci, 
Iuliu Galovici, Alex. Naghi, Liviu 
Pătrașcu, Marian Cosmescu, Ște
fan Cosma. Reținem, de asemenea, 
numele lui Alain Cortes, Domini
que Colladant (Franța), Konwinski 
și Kawecki (Polonia), Musanov și 
Donev (Bulgaria), Hclmulh Wiser 
și Brunn Jerebicnic (Austria), Ma
rio Medda (Italia). Sava Stork și 
Raivo Rosman (U.R.S.S.).

Proba de călărie, care inaugu
rează întrecerea, este prevăzută a 
se desfășura miercuri și joi.

Concomitent cu Campionatele 
internaționale ale țării noastre se 
va alcătui un clasament și pen
tru „Cupa Țărilor latine".

Joi după-amiazâ, 
la „Floreasca": 

DEMONSTRAȚIE 
INTERNAȚIONALĂ 
DE GIMNASTICĂ-

• Intre protagoniști, campionii 
europeni Nadia Comăneci 
și Dan Grecii

După cum am mai anunțat, e-i 
chipele de gimnastică (tineret) ale 
R.P. Chineze se află de cit va timp 
în țara noastră, prilej cu care 
sportivii oaspeți au avut un util 
schimb de experiență și au efec
tuat antrenamente comune cu 
tineri gimnaști români. De aseme
nea, la Timișoara echipele R.P. 
Chineze au evoluat în cadrul a 
două demonstrații.

Iată că joi, 26 iunie, de la ora 
18, se oferă și bucureștenilor oca
zia de a admira măiestria gimnaș
ti lor din R.P. Chineză. Ei vor evo
lua in sala Floreasca împreună cu 
sportive și sportivi de frunte din 
țara noastră. Intre aceștia se vor 
afla și Nadia Comăneci, campioa
na absolută a Europei, Dan Grecu 
proaspătul campion al Europei la 
inele, Mihai Borș, medaliat cu 
argint la C.E. de la Berna.

Firește, sportivii vor prezenta 
numai exerciții liber alese, la apa
ratele preferate sau la cele la cart 
au exerciții de cea mai înaltă tchr 
nicitate.

%25e2%2580%2594C.r.lt


sDuminică, în „Cupa Voința1- la canotaj

întrecerea dotată cu „Cupa Vo
ința" la canotaj a început la fel 
de matinal ca oricare altă reuniu
ne nautică organizata, duminică, 
pe lacul Herăstrău. Astfel, cind 
crainicul de la radio anunța, pri
ma emisiune de „Sport" a zilei, 
juniorii erau de mult in bărci, la 
încălzire, profitîr.d din plin de 
lăudabila înțelegere a celor de la 
I.C.A.B. de a nu lansa universale
le decit la ora 10 fix.

Deci, două ore dc pistă liberă 
dacă organizatorii ar fi dat startul 
la opt, trei orc de concurs dacă 
programau plecările la 7 diminea
ța. în cazul „Cupei Voința*, cu 
peste 300 dc schifiști cuprinși in 
27 de starturi, prima cursă ar fi 
trebuit anunțată la ora 5.45 dimi
neața. Firește, nu se putea acest 
lucru. De aici, 
felul, cu toată 
organizator de 
ției.

tn primul rind, a lipsit arbitrul 
de parcurs, șalupa care 
asupra bunei desfășurări 
Nu putea fi. deoarece - 
de timp — plecările 
non-stop. Deci, fără 
chiar în cazul unor abordaje, 
pui, au lipsit arbitrii pe probe. La

neroguli de tot 
strădania clubului 
a face fată situa-

veghează 
a cursei, 
in criză 

se dădeau 
contestații 

A-

alte întreceri, e drept, nu se obiș
nuiește. în cazul de față, însă, 
erau necesari. O cursă de schif 
4+1 rame, bunăoară, era flancată 
de perore, de simpluri, startul fiind 
„comasat" tot din cauza crizei de 
timp. Ceva în genul curselor dc 
antrenament mecanic, dar cu mul
tă bătaie de cap la sosire unde, 
dacă eventual se reușea să se ob
țină ordinea venirii, nici vorbă 
de timpii parcurși. Mai ales că 
între starteri și cei de la sosire 
legătura se ținea prin... binoclu.

Repetăm, specialiștii clubului 
Voința au făcut tot posibilul ca 
reuniunea să se desfășoare, cit de 
cit, în condiții normale. Marea a- 
flucnță de participanți s-a datorat 
și unei precizări din regulament 
care obligă schifiștii ca pînă la 
campionatul municipal să aibă 6—8 
starturi oficiale. Aceasta, în con
dițiile amintite, pe o pistă care 
intr-o duminică programează caiac- 
canoe, în alta, schif.

Clasamentul general al „Cupei 
Voința" : feminin : 1. Voința 96 p. 
2. Șc. sp. 1 90 p. 3. Olimpia 44 p . 
masculin : 1. C.Ș.Ș. 55 p, 2. Steaua 
47 p, 3. Șc. sp. 1 42 p.

La București și Zărneșli

întreceri spectaculoase ale MOTOCICLIȘTILOR
• Cea de a doua etapă a campio- 

uaiului republican de viteză pe cir
cuit la motociclism s-a desfășurat în 
Capitală. Ca de obicei, bucureștenii 
«-au dovedit iubitori ai acestui sport, 
venind în număr de cîteva mii pe 
marginile traseului ales în cartierul 
l’ei-Toboc. întrecerile au fost dispu
tate, cu participare la start îmbu
curătoare (în special clasele 175 cmc, 
(rină la 500 cmc și ataș). Păcat că 
observația critică privind numărul 
mic de participant se referă la cla
ca națională Mobra (43 de înscriși, 
so la start). Dintre motocicliști o 
impresie deosebită au făcut Cornel 
Boboescu (125 cmc) și Otto Stephani 
(pînă la 500 cmc), ambii în formă, cu 
mașini bine puse la punct. Dar iată 

câștigătorii : clasa „Mobra" 70 cmc 
— Dumitru Vasilcscu (St. Roșu Bra-

ACTUALITAT1 DIN CICLISM
Ciclismul romanesc se altă — în 

aceste zile și in cele imediat urmă
toare — angajat intr-o scrie de im
portante competiții internaționale 
peste hotare.
• ieri au plecat la Brno, pentru a 

participa La „Marele Premiu ai 
Cehoslovaciei®, pistarzii Ștefan Laib-

și Atila Telegdi. Ei sînt însoțiți 
-de an&ftiorul Mircea Mihăilescu. în
trecerea sC desfășoară între 25 șl 27 
iunie.
• Reprezentativa dc contratimp a 

(Avii noastre — alcătuită din Mir. ta 
buuașcanu, Costel Cirje, Valentin 
«ie și Constantin Cirstea (antrenor 
nicolae Voicu) — participă vineri Ic 
„Premiul olimpic1*, competiție orga
nizată de forul de specialitate din 
Ungaria.
• La 2 iulie se deplasează In 

«aria lotul național de juniori 
ea participa ia „Cupa Sliven** 
iulie). Lotul este alcătuit din
lentln Marin, Andrei Antal. Traian 
Mvbu, Ion ltatlu șl Ion Micea (an
trenor Dan Budișteanu). Poate că de 
această dată tinerii noștri rutieri, se 
«or comporta mal aproape de i 
„Iul exigentelor.
• La Cottbus (R.D.

desfășoară ' “ ' '
competiție 
contratimp 
apante se 
olimpică a __________, ____ ___ t____
citește pentru Campionatul Balcanic

Campionatul Mondial. Formația 
ea fi alcătuită din Vasile Teodor, 
Mircea Ramașcanu, Costel Cirje, va
lentin Ilie (Ion Cosma).

« Intre 11 și 13 iulie se desfășoară pe 
velodromul Dinamo din Capitală 
competiția internațională dotată 
„fUPA ZIARULUI SPORTUL**.

șov). El a cîștigat șl trofeul „infor
mația București ului‘-; 125 cmc — Cor
nel Boboescu (C.S.M. Reșița) ; 
175 cmc — Giinther Seuchenstein 
(C.S.M Reșița) ; 250 cmc — Ionel 
Pascotă (Progresul Timișoara) ; 
500 cmc — Otto Stephani (St. Roșu
— Brașov); ataș — Wentzel Beak, 
Nicolae Ciobotea ' 
„veterani" 
(M. Fr.).
• Prima 

motocros, 
traseul de 
lingă Zărnești. în organizarea aso
ciației locale Torpedo, a reunit mo
tocicliști de la asociațiile și cluburile 
Steagul Roșu Brașov, Poiana Cîm- 
pina. Flacăra Moroni, Locomotiva 
Ploiești, Muscelul Cîmpulung-Mus- 
cel, Automobilul Buzău și noua 
secție de moto Electro Sf. Gheorghe 
(instructor Andrei Fazekas) care a 
avut in K. Kerekeș (12 ani) cel mai 
tînăr alergător al concursului.

La seniori — pînă la 500 cmc, 
M. Banu a cîștigat fără drept de 
apel cele două manșe, principalii lut 
adversari fiind P. Filipescu, Tr. Moa
șa, D. Motisan (pînă s-a accidentat), 
A. Benedek, S. Paraschiv, C. Goran, 
T. Bălănoiu ș.a. în probele juniorilor
— pînă Ia 350 cmc și ale posesorilor 
de motorete ,,Mobra". E. Millner și. 
respectiv, J Pescaru au confirmat 
bunele aprecieri. Iată învingătorii : 
seniori : M. Banu (Poiana Cîmpina), 
juniori '— E. Mulner (Torpedo Zăr
nești). motoreta „Mobra" — J. Pe&* 
caru (St. roșu Brașov). Tr. I.

J

ÎN PRIM-PLANUL ÎNTRECERILOR

MIRCEA ILCA
I

Bul- 
care 
(4-6
Va-

Germană) se 
la 9 iulie tradiționala 

internațională de 100 km 
pe echipe. Printre parti- 
va afla și reprezentativa 
României, care se pre-

cu

REZULTATE

Programarea reuniunilor suplimen
tare — începînd cu joi 26 iunie, de 
1* orele 16 — a restrîns volumul 
concurențllor duminicali, fără a di
minua totuși cu nimic elementele dc 
«tcacție ale curselor obișnuite. Chiar 
dacă au lipsit vedetele — păstrate 
«â se confrunte duminica viitoare —, 
alergările și-au menținut spectaculo
zitatea, numai că rezultatele înregis
trate le apreciem ca fiind mai pu- 
Ita semnificative. Notabil rămîne 
faptul că, în genere, probele au de
venit perfect normale, succesul iu- 
vjngătorilor anunlîndu-se prin per
formanțele anterioare. O notă pozi
tivă, care, la fel cu toată lumea, 
«m dori să se mențină mereu.

Cele mai frumoase victorii le-au 
recoltat Creol și Madison, cu cave 
Hoitan și, respectiv, Georgescu au 
făcut multă risipă de energie să le 
«sigure locul prim la potou. In pro
gres remarcabil s-au comportat Tu
tor și Balerin. REZULTATE TEH
NICE : Cursa I : Orar (I. Bănică) 
*9,5, Tufăria, simplu 2, ordinea 11: 
cursa II : Răslin (Tr. Marinescu) 

event 11,
Balerin

a I :
. simplu 2, 
Răslin (Tr.

Nuța, simplu 3, 
dînea 10 ,* cursa H( : 
i£plcan) 34.9, Coletăria, simplu 
■event 6, ordinea 25 ;
Creol (N. Boitan) 27,6, Fundata, 
fcopla, simplu 4, event 11, ordinea 19,

cursa

or- 
(G.

2, 
IV : 

, F-

T I
I

Noul campion al Europei la proba olimpică 
de armă liberă calibru redus 60 focuri culcat 
î- titlu cîștigat cu brio în prima zi a compe
tiției continentale. La nici 17 ani (ii va împlini 
la 25 august), performanța lui Mircea Ilea a 
produs senzație, ea fiind obținută la C.E. de 
seniori. Ilca s-a concentrat la maximum, în 
acest concurs, și așa cum i-a spus antrenorul 
său, Ion Quintus, înaintea întrecerilor, a ră
mas tot timpul confruntării de un calm im
perturbabil. După cele 60 de focuri el a în
scris 599 p (din 600 posibile) și astfel a obținut 
titlul de campion continental ’ 
vîrstă cînd nimeni în istoria 
șit o asemenea performanță.

Mircea Ilca s-a născut la 
în clasa a Xî-a la Liceul dc chimie 
din orașul său natal (a terminat cl. 
media 8,48). Practică tirul din 1971 la asociația 
sportivă C.F.R. Arad și-1 are ca antrenor pe 

Bon Quintus. Este campion al țării la juniori mici (armă standard 60 t 
culcat). Dintre performanțele lui internaționale, dinaintea recentelor 
campionate europene menționăm cele din 1974 : locui IV la C.E. de 
juniori și locul 26 la C.M. de seniori din 164 de concurențe.

de seniori, 
tirului

Arad,

nu a
la o 
reu- .

eleveste 
ind uslrialâ 
a X-a cu

EUGEN SATALA (Tir)

V. TOFAN

o răsplată pen- 
miinca perseve-

(Voința 
Nicolae

Sibiu) ;
Roznovan

Mobra" la 
pe 
de

ediție a „Cupei 
desfășurată duminică 
pe Dealul Berghina,

(Urmare din pag. 1)

propriu-zise. 
nou că tirul 
neavoastră".

GEORGES

M-am convins din 
c iubit in tara dum-

VICIIOS (Grecia), 
vicepreședinte al U.I.T. : „Vin de 
fiecare dată cu bucurie în Roma
nia, îmi place să-mi regăsesc prie
tenii, să regăsesc Bucureștiul me
reu mai frumos. România nu-și 
dezminte reputația de fruntașă a 
tirului european, atit prin rezul
tatele țintașilor săi cit și prin ac
tivitatea celor care conduc tirul 
sportiv, reușita acestei ediții a 
C.E. fiind rodul strădaniilor unor 
adevărafi iubitori ai acestui sport“.

ERNST ZIMMERMANN (R.F. Ger
mania), secretar general al U.I.T. : 
„Am urmărit timp de patru zile o 
competiție foarte interesantă, exce-

NORMALE
ordinea triplă 222 ; cursa V : Tufar 
(G. Avram) 32,3, Suta, simplu 5. e- 
vent 24, ordinea 31, triplucîștigător 
53 ; cursa VI : Madison (I. Georges
cu) 29, Manșeta, Cascada, simplu 5, 
event 31, ordinea 12, ordinea triplă 
51 ; cursa VII : Mentor (M. Șlefă- 
nescu) 33, Habana, simplu 2, event 
G, ordinea 9, triplucîștigător 56 ; 
cursa VIII : Pigmeu (I. Oană) 50, 
Odol, simplu 5, event 13, ordinea 70. 
Pariul austriac, ridicat la suma de 
lei 39 895, a fost cîștigat de o com
binație de 7 cai a 19 947 lei și de 
35 combinații cu 6 cai a lei 569 fie
care.

Niddy DUMITRESCU
ț\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^
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ULTIMELE DOUA JOCURI ALE ETA

Prima înfringere
DINAMO 1(0)
POLITEHNICAIASI 2(1)

bun ; 
oproxi- 
ROMI- 

GEORGES-

pe ter

medaliatul cu 
(în aceeași 
unde a ciș- 

Ilca) la un

argint 
probă 
tigat 
singur punct dife
rență (598 p) de 
învingător. Succesul 
lui Satala reprezin-

tă 
tru 
rentă pe care o de
pune în orele de 
pregătire. După 
cum ne spunea u- 
nul din antrenorii 
sal actuali. Viorel 
Manciu, Satala este 
un sportiv sîrguin- 
cios, vine la antre
nament primul și 
pleacă ultimul... A 
început să practice 
tirul în urmă cu opt 
ani la Unirea Foc
șani (primul său 
antrenor — prof. 
Ion Oprișan). Sat 
la s-a transferat la 
Metalul București 
în 1971, apoi, în 
anul următor, a tre
cut la Dinamo, 
de activează și

Eugen Satala 
născut la 8

un* 
azi.
s-a 

mai

IN

1950 la Focșani și 
este angajat al Mi
nisterului de Intei - 
ne. în afara spor
tului îl preocupă, 
în mod deosebit, li
teratura cu subiect 
istoric. Se pregăteș
te pentru a 
la Facultatea 
drept. El n-a 
să cucerească 
nici un titlu

intra 
de 

reușit 
încă 

de 
campion al țării la 
seniori (a fost cam
pion doar la juni
ori), Anul acesta 
s-a clasat pe locul 
al II-lea la marele 
concurs internațio
nal din Cehoslova
cia, „Cupa Victo
riei". cu 597 p — 
la proba la ca 
acum a devenit vice- 
campion al Euro
pei,

ÎNTRECERI DISPUTATE 
CUPA LITORALULUI'//

CONSTANȚA, 23 (prin telefon), 
în organizarea Școlii sportive nr. 
1 și a ziarului „Litoral" s-a dispu
tat cea de a IV-a ediție a „Cupei 
Litoralului" la volei, rezervată e- 
chipelor de juniori. La întreceri 
au participat, timp de opt zile. 
23 de formații (15 feminine și 8 
masculine). S-au remarcat : Melania 
Costea, Tatiana Prisăcaru (Șc. sp. 1 
Constanța), Doru Ciucă (Șc. sp. 2 
București), Ghcorghc Gheorghe 
(L.E.F.S. Rm. Viicea), Ion Căescu 
(Șc. sp. P. Neamț). Eugenia Mareu 
(Șc. sp. Deva) și Mariana Dragu 
(Farul Constanța).

în competiția feminină s-a de
tașat echipa Școlii sportive nr. 1

LA VOLEI
Consianța 
ciov), care 
nirile 
locuri s-au ____  _______
și Șc. sp. P. Neamț.

în disputa formațiilor masculine 
pe primul loc s-a situat Școala 
Sportivă P. Neamț (antrenor N, 
Teodorescu), urmată de Șc. sp. 2 
București și L.E.F.S. Km. Viicea.

Câștigătorilor le-a fost inmînat 
trofeul transmisibil „Cupa Litora
lului*'. De asemenea, celor mai 
buni le-au fost oferite cupe, pla
chete. diplome din partea organi
zatorilor.

cu

(antrenor Lucian Top- 
■ă cîștigat toate întîl- 

3—0. Pe următoarele 
clasat Farul Constanța

r. ENACIIE, corcsp.
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Stadion Dinamo : teren 
timp frumos ; spectatori 
mativ 12 000. Au marcat : 
LA II (min. 45). D.
CU (min. 69), COSTEA (min. 72). 
Raport de cornere : 6-7. Rapor
tul șuturilor la poartă : 11—11 (pe 
spațiul porții : 4-5). Raportul
faulturilor comise : 10—13,

DINAMO : Cavai 6 — Cheran 
7, G. Sandu 4. Sătmăreanu II 5. 
Deleanu 6 — Dinu 7, Dobrău 5 
(min. 60 Augustin 6). Custov 4- 
Lucescu 4, D. Georgescu 6. Vrin- 
ceanu 7.

POLITEHNICA : Costaș 8 - So 
fion 5, Toacă 7, Dinu 6. Ciocir- 
lan 5 — Romilă II 6, Simionov 4, 
Simionaș 6 - D. lonescu 5. Dă- 
nilă 7, Ailoaîei 4 (min. 62 Cos- 
tea 5).

Arbitrajul : ACCEPTABIL ; 
centru ; V. lacob ; la 
Vass și O. Ujheli (toți 
dea).

Cartonașe galbene :
Trofeul Petschovschi :

la
linie : T. 
din Ora-

Aproximativ 12 000 
tori (mai puțin cei 
de suporteri ieșeni) au plecat de
zamăgiți de calitatea slabă a jo
cului La care au asistat. Aceasta 
în special datorită nesatisfăcă
toarei comportări a echipei 
bucureștene, a cărei evoluție a 
fost departe de ce se aștepta. Și 
Dinamo ne-a arătat de atîlea ori 
adevărata sa valoare. Ieri, însă, 
a fost de nerecunoscut.

Meciul s-a reluat din minutul 
20, după întreruperea de dumi
nică, de data aceasta în condiții

de 
din

a

(Urmare din pag. I)

spec la- 
grupul

cile

lent organizată, în care s-au obți
nut unele rezultate de valoare, ai 
cărei protagoniști au fost trăgătorii 
sovietici, alături de care compor
tări notabile au avut sportivii ro
mâni, polonezi și cehoslovaci".

IURI RADNIKOV (U.R.S.S.), 
antrenor de stat : „Țin să subli
niez marile eforturi pe care le 
depune Federația română de tir 
pentru propășirea acestui sport. 
Organizarea a fost excelentă, în 
ciuda enormelor greutăți de a găz
dui deodată atitea competiții in
ternaționale importante".

PAUI. GLESNER (Danemarca), 
vicepreședinte al C.E.T. : „Impre
siile mele de la aceste campiona
te sînt mai mult de natură... extra- 
sportivă, aflindu-mă la prima vizi
tă în România. Sint înclntat de 
tot ce am văzut, de capitala dum
neavoastră, de acest splendid po
ligon Tunari, pe care noi in Dane
marca nu-l avem...".

MiLUN C'LTANOVKI (Iugo
slavia), membru în prezidiul CJE.T. : 
„Despre o competiție la care un 
junior, cum a fost cazul românului 
Mircea Ilca, a egalat recordul mon
dial al seniorilor nu se poate spu
ne decit lucruri bune. Marea ma
joritate a participantilor au venit 
bine pregătiți și multi dintre ei au 
obținut rezultate valoroase. Si de 
data aceasta România a fost o 
gazdă primitoare"

JOSE ESCORIAL (Spania), 
membru în prezidiul C.E.T. : „La 
a patra mea vizită la București, 
constat că nivelul tirului in Româ
nia crește necontenit. Organizarea

C.E. și a campionatelor internațio
nale s-a situat la cel mai inalt 
plafon. E o plăcere pentru mine 
ca să admir de fiecare dată stră
daniile Încununate de succes ale 
tuturor celor care se ocupă cu tirul 
sportiv la dv“.

SANDOR HAVAI (Ungaria), 
membru în prezidiul C.E.T. : „Com
petiție cu multe rezultate foarte 
bune, cu unele surprize care fac 
sportul atit de interesant și fru
mos. Condifii organizatorice opti
me, cu toate că un campionat eu
ropean cere din partea gazdelor o 
atenție îndreptată spre multe, foar
te multe direcții. Tinărul trăgător 
român Ilca m-a impresionat, 
un lucru extraordinar să fii un 
mare campion la 17 ani!“

JOZSEF ZAPEDSKI (Polonia), 
campion olimpic la pistol viteză : 
„Cunosc poligonul Tunari de la 
prima ediție a C.E. (1955) t de a- 
tunci s-a modernizat permanent și 
a găzduit multe competiții de an
vergură ca și aceste ediții ale eu
ropenelor _4i campionatelor inter
naționale aie Ro-'-juței, care au 
fost foarte reușite".

E

MICUL ECRAN
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Miercuri 25 iunie, 
A.S.A. Tg. Mureș 
Craiova (semifinala 
- transmisie directă

Simbătă 28 iunie, 
bal magazin : ..Gheata de 
reportaj filmat cu Dudu Georgescu, 
primul fotbalist român care a cîș
tigat trofeul acordat celui mai 
eficace jucător din Eurppa ; Bulga
ria — Ungaria, Norvegia — Iugosla
via, finala Cupei Belgiei (Anderfecht

ora 17 : Fotbal:
— Universitatea 
Cupei României 
de la Ploiești) 
ora 15,10 : Fot- 

,aur“ —

— Anvers), finala Cupei Franței (Șt 
Etienne — Lens), finala Cupei R.D.G.
(Dynamo Dresda - 

Zwickau) și primul meci 
in echipa „Cosmos" din

Duminică 29 iunie, ora 
bol : Transmisiune directă 
etapă a campionatului național - Di
vizia A. In pauză „Festiva
lul național de minibaschet" — re
portaj filmat de Tiberiu Vătașescu.

Sachsenring 
al lui Pe'e 
l\lew York.
17,20 : Fot 
din ultima

se vor executa, alternativ, 
cinci lovituri de la 11 ni.

Reamintim că finala „Cupei Ro
mâniei" se dispută in ziua de 6 iu
lie, la București.

★
In deschiderea semifinalei de 

mline a „Cupei României", de pe 
stadionul „23 August" din Capi
tală, de la ora 17,00 se va disputa 
finala campionatului republican de 
juniori.

în ultimul act al celei de a 
XXX-a ediții a întrecerii speran
țelor fotbalului nostru se vor in-

de joc exc 
bun a lipsit 
acțiune ofer 
Custov este 
către arbiti 
ofsaid. Apo 
Toacă a o[ 
în careu, a 
fază, lasă îi 
în miu. 38. 
excelentă o 
aceea jocul 
Mingi decis 
ma careulu 
greșeală a 
se încheie e 
Cavai : Să 
fectuos bal 
porți, Dini 
MII.A urm 
nie de la 1

După pai 
teren. AceLi 
ArbiU , ,.>■ 
unele fault 
lungi, nimă 
in fața por 
(W, UinaUH 
oaspeților s 
trează, DU 
tează din 
căci ('ostaș 
prima fază, 
șutează in 
arbitrul îl 
in situație 
avantajului 
Salina 
contraatac 
ție bună j 
scrie de la 
gistrat prii 
ren propri 
in actualul

tilni forma 
C.F.R. Tini, 

Antrenori
Ion Mihăile 
Bojan, vor 
formații pr 

RABID : 
taru, Costei 
Tihodaru, I 
cu, Nicolov

C.F.R. : ] 
Rotaru, Pai 
niciar, Forn 
Ianeu.

înaintea 
de la orele 
monstrațic 
ale Centrul

PROIECTE DE 1
în perioada dintre cele două se

zoane, unele dintre echipe proiec
tează efectuarea unor turnee peste 
hotare. Așa cum am mai anunțat, 
Dinamo va disputa — in cursul lu
nii iulie — un turneu în Olanda, 
Steaua urmează să evolueze în 
Spania, iar F. C. Bihor va partici
pa la mai multe jocuri în Suedia. 
Aceste turnee sînt în stadiul de
finitivărilor. Și alte echipe — din 
prima sau secunda divizie — in
tenționează să efectueze turnee 
peste hotare.

Mai notăm proiectul de turneu 
în Cehoslovacia al lui F.C.M. Re
șița. Tot pe agenda activității in
ternaționale întilnim „Turneul 
Prietenia", rezervat echipelor re-

prezentative 
cesta el va 
Coreeană ir 
nii viitoare

LOT
CÎȘTI

Dir

Extragerea 
te a 22.365 
lei ; Cat. 4 
84,80 a 448

REPORT 
lei.

HANDBAL AZI ,NCEPE Tf“ MIȘOARA a 5-a edi
ție a „Trofeului Begar 
lor, competiție organizată de 
sportivă și ziarul 
lung. întrecerile se vor desfășura

rezervat junioare- 
____ I' 1’3 Școala 
Neuer Banater Zei* 

______ ______ . ’ , pe 
terenul Universitatea. Participă echipele 
de handbal junioare Empor Rostock 
(R.D. Germană), Zryw Chorzow (P°£o_ 
nia), Șc. sp. Hunedoara, Șc. sp. 
Gheorghe, Șc. sp. Piatra Neamț, Șc. 
sp. Timișoara, Lie. 2. Brașov și Lie. 4 
Timișoara » IN SALA SPORTURILOR din 
Cluj-Napoca s-a încheiat concursul repu
blican al formațiilor de juniori mici- 
lată primele clasate: masculin — 1. Lie. 4 
Timișoara; 2. Lie. 2 lași; 3. Șc. sp. Ga
lați ; feminin 
sp. Sibiu : 3.

Sf.

- 1. Lie. 2 lași ; 2. Șc. 
$c. sp. 2 București.

I UPTF ECHIPELE DE JUNIORI
S'VI ALE S.U.A., care urmea
ză să participe la C.M. de lupte greco- 
romane și libere de juniori de la Has- 
kovo (Bulgaria) au evoluat 4n sala Du
nărea din Galați, susținînd primele con

fruntări amicale. La libere au ciștigat 
sportivii americani cu 13—6, în fața 
selecționatei Galați, iar la greco-roma- 
ne victoria a revenit cu 17—6 românilor.

MOTO in concursul interna- ■ ivzivx Ț|ONAL DE DIRȚ.TRACK des
fășurat la Brăila — cu participarea unor 
motocicliști din Bulgaria, R.D. Germa
nă, Ungaria și România — o compor
tare frumoasă a avut-o reprezentantul 
nostru Gh. Sora. In fața a 7 000 de 
spectatori, el a cîștigat toate cele cinci 
manșe la care a participat, ocupînd lo
cul I în concurs, cu 15 puncte. L-au 
urmat I. Bobîlneanu 12 p, K. Bewer 
(R.D.G.) 10 p, U. Jurge (R.D.G.). E. 
Gyula (Ung.), I. Berkî (Ung.) - toți cu 
9 p. (N. COSTIN coresp ). « CON
CURS REPUBLICAN DE REGULARITATE 
Șl REZISTENTA. Intre 26 și 28 iunie se 
va desfășura, in organizarea asociației 
sportive I.O.B. Balș, un concurs repu
blican de regularitate și rezistență, re
zervat posesorilor de motociclete. Și-au 
an«nțat pqrticipqrea,. pînă in prezent»

concurențî di 
nești, Sf. Gb 
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LOTUL DE TINERET 
AL TĂRII NOASTRE,

LA STARTUL BALCANIADEI CUPA MULT AȘTEPTATĂ

balul 
rima 
ti lor, 
e de 
ie în 
jinut, 
Tiîna 

de 
nue. 
•te o 
>upă 
mat. 
■eaj- 
•avă 
riște 
; lui 
de- 

>rici 
RO- 
iter-

Roșu (nr. 9) s-a dovedii mai iute decît Balos U (nr. 6) și... /—0 pentru
Sportul studențesc. Foto : S. BACKSY

OASPEȚII, APROAPE
DE EIM RE/ILTAT EGAL

t în 
șeii.

’ase 
;ază 
nin. 
«•ea 
«n- 
țu- 

—1, 
t la 
stin 
■nut 
seu 
gea 
de 
un 

izi- 
iu- 
re- 
te-

f

Deși nu trecuseră nici patru mi
nute, oaspeții stadionului Repu
blicii erau conduși cu 1—0 datorită 
promptitudinii lui ROȘU .și insis
tenței lui Radulescu, fostul jucător 
al Constanței, Mai mult. Petreanu 
acționase cu succes pe partea 
dreaptă producînd panică în ju
mătatea de teren a oaspeților (de 
altfel, singurele sale acțiuni 
coerente de-a lungul 
meci). Jucătorii de pe i 
leagă mai frumos 
nia lor de mijloc, mai 
este mai insistentă și 
trece pe lingă egalare 
la o excelentă centrare 
nașe. Din nou Tănase _ ___  ....
fața porții lui Suciu, are o foarte 
bună poziție (min. 10) dar ridică 
mingea peste bară. Jocul este des
tul de antrenant, ambele echipe 
desenînd pe verdele proaspăt al 
gazonului atacuri și contraatacuri 
destul de reușite. La unul din ele 
(min. 24) același Rădulescu 
trează foarte inteligent în 
porții, Cassai este acolo, dar 
din, cu prețul accidentării, 
vează situația. După ce Tănăsescu 
(min. 30) șutează foarte periculos 
cu capul, în min. 37 asistăm la o 
fază prelungită de atac a constăn
țenilor, în care Mustafa și Peniu 
au avut cele mai bune ocazii de 
a înscrie. Imediat contraatac bucu- 
reștean prin 
Roșu este la 
își salvează

SPSTUDENȚESC 2[1)
F. C-CONSTANTA 1(0)

Și
pc, 
rel 
île

•ă-
îe, 
is-

ci,
le-
ci,

ri»

ici

X

).

mai 
întregului 

malul mării 
jocul, li- 

omogenă, 
Iovănescu 

in min. 7, 
a lui Tă- 

se află în

neobositul 
balon, dar 
poarta.

cen- 
fata 
Co- 
sal-

Radulescu. 
Antonescu

Republicii : teren
frumos ; spectatori, 
5 000. Au marcat : 
4), LICA (min. 60), 

70). Raport de 
șuturilor 

(pe spațiul

Stadionul 
bun ; timp 
aproximativ 
ROȘU (min. 
MARICA (min, 
cornere : 8—6. Raportul 
la poarta : 12—13 , .
porții : 6-4). Raportul faulturilor: 
4-14.

SPORTUL STUDENȚESC : Suciu 
7 — Tânăsescu 7, Cazan 7, M. 
Olteanu 7, Grigore 7 — O. lones- 
cu 6, Cassai 7, Rădulescu 8 (min. 
71 Țolea 5) - Petreanu 6 (min. 
59 Leșeanu 5), Roșu 6, Marica 6.

F.C. CONSTANȚA : Ștefonescu 
7 — Mustafa 6, Antonescu 8, Bă- 
losu 6, Cod in 5 (min. 29 Lică 8) 
— I. Constantinescu 7, Iovănescu 8, 
Tănase 8 — Mărculescu 6 (min. 
73 Negoescu 6), Peniu 6, Turcu 7.

Arbitrajul : BUN ; la centru I. 
Chilibar (Pitești) ; la linie : M. 
Fediuc (Suceava) și P. Mărășes- 
cu (lașij.

Cartonașe galbene : M. OL
TEANU.

Trofeul Petschovschi : 9. 
La tineret-speranțe : 2—2 (0—0).

ORT INFORMEAZĂ
va-
846
E :

Extragerea a Il-a : Cat. B : 8,35 
riante a 3.849 lei; Cat. C : 38,00 a 
lei ; Cat. D : 1.635,05 a 60 lei ; Cat. 
138,85 a 200 lei; Cat. F ; 2428,45 a 40 
lei;
REPORT CATEGORIA A : 1.038.623

NOU!

Afuma.cm£/'cocă

LA SERIILE CE SE AFLĂ ZV VINZARE 
SE GĂSESC CÎSTIGURI SUPLIMENTARE 
ÎN SÂNI. AUTOTURISME

Cîștiguri 
suplimentare la 

LOZ ÎN PUC!

Azi are ioc la București tragerea 
specială Loto la sala Clubului Finan- 
te-Băncl din sir. Doamnei nr. 2, cu 
Începere de la ora 18.

tn continuare rulează un film ar
tistic.

Intrarea gratuită.

Jocul constănțenilor devenise 
mai clar odată cu intrarea in joc 
a lui LICA. El a acționat pe ex
trema stingă și cursele sale 
semănat panică in jumătatea de 
teren a bucureștenilor. în min. 60 
Lică expediază un splendid șut 
prin surprindere de la 35—40 m, 
in colțul lung : 1—1 ! Si tot con- 
stănțenii trec pe lingă gol, în min. 
62 cînd Peniu ratează o mare oca
zie în fața lui Suciu. Și cum oca
ziile ratate se răzbună, în min. 70 
MARICA transformă cu precizie 
o lovitură liberă de la aproximativ 
16 ...................................
au 
cu

au

m : 2—1. în final, tot oaspeții 
inițiativa și în min. 76 Iovănes- 
expediază balonul în bară,

Mircea TUOORAN

Ieri, la ora 12. la sediul F.R.F. 
s-a întrunit lotul de tineret al tării 
noastre, in vederea participării la 
Balcaniada găzduită de orașele 
Haskovo și Ilimitrovgrad (Bulga
ria). Antrenorii C. Drăgușin și I. 
Voica au convocat următorii ju
cători : Ștefan (Dinamo). Cristian 
(F.C. Argeș) — portari ; Bărbii- 
lescu (F.C. Argeș), Agiu (Olimpia 
Satu Mare), Zahiu (Gloria Buzău), 
Ene (C.S. Tîrgoviște) — fundași ; 
Burcea (F. C. Galați), Iovănescu 
(F C. Constanta), Kaiser (Olimpia 
Satu Mare), Augustin (Dinamo) — 
mijlocași ; Grosu (Sp. studențesc). 
Radu II (F.C. Argeș), Moga (C.F.R. 
Cluj-Napoca), Hațeganu, Berețki 
(Olimpia Satu Mare), Leac (U.T.Â.)
— înaintași.

Precizăm că operațiunea de se- 
Jecție a întimpinat dificultăți o- 
biective, neputindu-se apela la 
fotbaliștii angrenați in semifinalele 
„Cupei României", in meciurile 
decisive pentru evitarea retrogra
dării sail la cei care-și susțin 
examenul de bacalaureat.

Lotul a plecat spre Haskovo, 
ieri, la ora 18,45, cu avionul (via 
Sofia), cu excepția fotbaliștilor de 
la Dinamo și F.C. Constanta, care, 
după disputarea etapei a XXXIII-a, 
amînatâ cu o zi, vor face jonc
țiunea cu lotul, astăzi la ora prîn- 
zului. împreună cu reprezentativa 
de tineret face deplasarea și arbi
trul S. Drăgulici (Drobeta Tr. Se
verin), delegat de 
de arbitri, pentru 
tea țării noastre, 
niadei.

Iată programul 
cele două serii. Ciștigătoarele 
pelor iși

SERIA I. 22 iunie : Bulgaria — 
Turcia '
România 
nocturnă, ora 20) ; 27 iunie : Româ
nia — Bulgaria (Dimitrovgrad, ora 
18).

SERIA A II-A. 27 iunie : Grecia
— Iugoslavia (Haskovo) ; 29 iunie : 
partidă pentru locurile 3—4 (Dimi
trovgrad. ora 10) ; finala : Haskovo, 
ora 17,30.

Colegiul Central 
a oficia din par- 
in cadrul Balca-

de jocuri

vor disputa finala.

din 
gru-

(Haskovo) ; 25 ittnie :
— Turcia (Haskovo, în

5

9

Campionatul primei divizii avansează lent, spre final. Acest 
tempo a fost accentuat și de pasul liderului, care lasă im
presia unui maratonist epuizat, încercind să-și recapete su

flul in cei 2—300 metri după firul de sosire. Impresia este neplă
cută, in ciuda celor citeva excepții. Restantele de ieri, și mai 
ales cea de pe Dinamo, au accentuat absența Jocului, lăsînd tri
bunelor impresia că jucătorii sînt de mult în vacanță.

Mai mult ca oricînd, iubitorii fotbalului așteaptă cu nerăbdare 
etapele finale ale Cupei României.

Pe fondul ritmului melancoKc al campionatului, jocurile Cupei 
sînt așteptate ca o renaștere a ambițiilor. Nu întimplător, poate, 
semifinalele aduc la start echipele clasate pe locurile 2—3—4, 
adică tot ce are mai bun, în momentul de față, elita fotbalului 
nostru, apreciind că Dinamo, cu forțele sale împuținate, din mo
tive obiective și subiective, n-ar fi putut da, in Cupă, o re
plică de campioană. In compensație, semifinalele beneficiază de 
prezența Rapidului, o echipă care, înainte de război, ciștiga 7 
cupe, fără să fi reușit să obțină un singur titlu național, expri- 
mînd parcă instabilitatea și capriciile unei formații foarte iubite.

Mîine, în semifinale, se întîlnesc patru „boxeri" cu pumnul pu
ternic. Nici una dintre cele patru echipe nu agreează combinația 
infinită, pe metru pătrat. Toate cele patru formații ști-u să lo
vească, fără un studiu prea prelungit. A.S.A. Tg. Mureș, dețină
toarea locului doi, are o lime de mijloc rafinată, care știe să 
dea o plecare oportună celor doi cai fără călăreți, Mureșan și 
Fazekaș. Universitatea Craiova, cu Marcu și Crișan ia rampă, se 
bazează in continuare pe rutinatul ochi periferic al lui Obfe- 
menco, unul din jucătorii care cunosc foarte bine dimensiunile 
dreptunghiului de gazon. Steaua, echipa cea hnai grăbită, își an
gajează virfurile cu iuțeală maximă, sfidind orice calcul al pro
babilităților, pentru a forța decizia. în sfîrșrt. Rapid aduce în jo
cul semifinalelor citeva amintiri frumoase și mai ales dorința de 
revanșă a unor jucători dispăruți timp de un an de pe prima 
scenă a țării, dar care s-au încălzit foarte bine în interiorul 
potcoave mereu încinse.

Așadar, semifinalele Cupei încearcă să revitalizeze acest 
de sezon nu prea strălucit.

unei

final 3
Aștept! nd jocurile de mîine, să amintim cititorilor noștri

7. ’ ” ' . .. startul re
turului. Era vorba de ordinea primelor patru echipe în clasa
mentul final al campionatului. Acum, cind mai sînt 90 de minute 
de joc, să reamintim că Libardi, căpitanul Jiului, a dat un pro
nostic care e la un pas de împlinire. El a prezentat ordinea : 
1. Dinamo, 2. A.S.A., 3. Uni». Craiova, 4. Steaua. $i chiar dacă 
acest foarte interesant pronostic nu se va împlini sută la sută, 
intuiția fostului internațional este realmente notabilă..

Așadar, mîine, la semifinalele Cupei, in care echilibrul for
țelor elimină Surpriza.

din pronosticurile făcute de căpitanii de echipă, la

?\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI C

ÎN 11 DIN CELE 12 SERII SE CUNOSC
CARE PROMOVEAZĂ IN DIVIZIA

Continua lupta pentru șefia seriei a Vll-a
între Minerul Motru și MEVA Drobeta Tr. Severin

SERIA I SERIA A IV-A

SERIA A VII-A

unul i

I
loan CHIRILA

FORMAȚIILE
B

SERIA A X-A

C. S. Botoșani — Victoria Roman 
5—0 (1—0), Sportul muncitoresc Su
ceava — Avîntul Frasin 4—1 (2—0), 
Metalul Rădăuți — Constructorul Bo
toșani 3—0 (1—0) Danubiana Roman 
— Nicolina Iași 14—0 (2—0), Dorna 
Vatra Dornei — A.S.A. Cîmpulung 
Moldovenesc 1—0 (1—0), Foresta Mol- 
dovița — Unirea Iași 4—1 (1—1), Con
structorul Iași — Minerul Gura Hu
morului 3—1 (0—0), Laminorul Ro
man — Cristalul Dorohoi 5-1 (2-1).

clasament 
campiona- 
45 p (66— 
37 p (56 —

Pe primele locuri in 
după penultima etapă a 
tulul: 1. C. S. BOTOȘANI 
18), 2. Danubiana Roman 
28), 3. A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
34 p (52—32)... pe ultimele : 13 Cris
talul Dorohoi 26 p (41—45), 14. Uni
rea Iași 26 p (38—47), 15. Sportul mun
citoresc Suceava 25 p (36—48), "
Nicolina Iași 12 p. (24—91).

SERIA A II-A

16.

Viitorul Vaslui — Oituz Tg. Ocna 
2—0 (0—0). Rulmentul Bîrlad — Hu- 
șana Huși 2—0 (0—0). Petrolul Mol- 
nești — CAROM Gh. Gheorghiu- 
Dej 4—O (2—0), Tractorul Vâleni — 
Constructorul Vaslui 0—1 (0—1), Bra
dul Roznov — Energia Gh. Gheor- 
ghiu-Dej 0—1 (0—0). Letea Bacău — 
Minerul Comănești 4—1 (4—0). Texti
la Buhuși — Partizanul Bacău 4—1 
(2—1), Constructorul Gh. Gheorghiu- 
Dej — Cimentul Bicaz 0—3 (echipa 
Constructorul fiind exclusă din cam
pionat).

Pe primele locuri: 1. VIITORUL VAS
LUI 49 p (65—22), 2. Petrolul Moi- 
neștl 44 p (61—17), 3. Letea Bacău 
38 p (51—31)... pe ultimele : 13. Hu- 
șana Huși 21 p (40—53), 14. Bradul 
Roznov 23 p (36—51), 15. Partizanul 
Bacău 17 —p (35—67).

3.

SIRIA A IU-A

Avîntul 
iești 0—1 
Chimia Buzău 1—1 (1—1),
Focșani — I.R.A. Cîmpina 2—0 (0—0), 
Chimia Brazi — Petrolistul Boldești 
1—1 (1—0), U.R.A. Tecuci — Lucea
fărul Focșani 2—1 (1—0), Olimpia 
Rm. Sărat — Carpați Sinaia 2—2 
(2—0), Poiana Cîmpina — Petrolul 
Berea 5—1 (2—1), Bujorii Tg. Bujor 
— Petrolul - ■ -.........................-
(0-0).

I Mîneclu — Prahova Plo- 
L (0—0), Victoria Florești — 
Buzău 1—1 (1—1), Dinamo

Teleajen Ploiești 0—2

Pe primele 
PLOIEȘTI 45 
Cîmpina 40 p 
Brazi 36 p (57—29)...
13. Luceafărul Focșani 22 p (31 ___
14. Petrolistul Boldești 22 p (35—61),
15. Dinamo Focșani 21 p (47—72), 16. 
Bujorii Tg. Bujor 15 p (34~88).

locuri : 1. PRAHOVA 
p (69—15) 2. Poiana

(75—32), 3. Chimia
pe ultimele: 

* -irt.

Marina Mangalia — Cimentul Med
gidia 0—0, Tehnometal Galati — E- 
lectrica Constanta 1—2 (1—0). I.M.U. 
Medgidia — Comerțul Brăila 3—0, 
(3—0), Dunărea Tuleea — Știința 
Constanța 1—0 (0—0), Viitorul Brăila 
— Ancora Galați 2—1 (1—0), Portul 
Constanța — Rapid Fetești 2—0 (1—0), 
Voința Constanța — Granitul Baba
dag 5—1 (3—1), Recolta ~ '
Dunărea Cernavodă 0—3 
colta fiind exclusă din

Frecăței — 
(echipa Re- 
camplonat).

Pe primele locuri : 1. < 
MEDGIDIA 45 p (50—16), 
ca Constanta 40 p (55—30) 
Medgidia 38 p (47—22), _ ______
Galați 38 p (44—27)... pe ultimele :

........................ " P *' "
P
P

CIMENTUL
2. Etectrl- 

), 3. I.M.U.
4. Ancora

13.
14.
15.

Granitul Babadag 25
Știința Constanța 23
Tehnometal Galați 21

SERIA A V-A

(30-45), 
(34-40), 
(27—52).

Dunărea 
București 
București ___ ______
(3—3), Tehnometal București 
limpla Giurgiu “ " - -
București 
(3—2), Voința Slobozia 
București 2—1 (0—0), IPRECA Călă
rași — T. M. București 4—1 (1—1), 
Automatica București — Șoimii 
TAROM București 1—0 (1—0), Tri
umf București — Electronica Bucu
rești 2—0 (1—0).

Giurgiu — Unirea Tricolor 
3—0 (3—0), Flacăra roșie
— Sirena București 4—4 -------------   o- 

3—1 (1—0), I.O.R,
Azotul Slobozia 4—4 

Laromet

T.

Pe primele locuri : 1. DUNĂREA 
GIURGIU 43 p (54—14), 2. Unirea 
Tricolor București 38 p (51—32), 
Azotul Slobozia 36 p. 
ultimele ; 14. IPRECA Călărași 23 
(38—52), '■ -------- -------- ■
(20—40), 
(23—52).

15. Voința
16. Laromet

.. 3.
(51—39)... pe

P
P
P

Slobozia 22
București 19

SERIA A VI-A

Tr. Măgurele — Unirea
8—0 (4—0), Vulturii Cîm- 

,____ „ — Oțelul Tîrgoviște
2—0 (2—0), Dacia Pitești — Chimistul 
Rm. Vîlcea 3—1 (2—1), Cimentul Fieni
— Viitorul Scornicești 1—0 (1—0),
Recolta Stoicănești — Textilistul Pi
tești 2—0 (1—0), ROVA Roșiorii de
Vede — Cetatea Tr. Măgurele 3—0 
(0—0), Petrolul Tîrgoviște — Vagonul 
Caracal 4—0 (2—0), Chimia Găiești
— Lotrul Brezoi 5—2 (0—0).

Chimia
Drăgâșani 
pulung Muscel

Pe primele locuri : I. CHIMIA TR. 
MĂGURELE 44 p (72—19), 2. ROVA 
Roșiorii de Vede 40 p (51—27), 3. 
Cetatea Tr. Măgurele S3 p (45—35)... 
pe ultimele : 14. Vagonul Caracal
24 p (38—41), 15. Chimia Găiești 24 p 
(40-43), 16. Textilistul Pitești 12 p 
(21-62).

Minerul Lupeni — Minerul 
0—1 (0—0), Dunărea Calafkt — 
Drobeta Tr. Scvcrin — meciul______
oprit de către arbitru in min. 77 la 
scorul de 1—2 (1—0), deoarece echi
pa Dunărea nu șl-a apărat corect 
șansele (1), C.F.R. Craiova — Me
talurgistul Sadu 1—0 (0—0), C.LL.
Drobeta Tr. Severin — F.O.B. Balș 
2—0 (0—0), Minerul Rovlnari — Dier- 
na Orșova 3—1 (2—1), Progresul
Strehaia — Progresul BăUeștl 4—2 
(2—0), Cimentul TX Jiu — Victoria 
Craiova 1—1 (1—0), Steagul roșu
Plenița — Progresul Corabia X—0 
(0-0).

Motru 
MEVA 
a fost

Meciul Progresul Corabia — MEVA 
Drobeta Tr. Severin, din etapa a 
XXVH-a (rezultatul pe teren 3—1), 
a fost omologat de către F.R.F. cu 
3—0, In favoarea formației MEVA, 
deoarece Progresul a folosit un ju
cător fără drept de joc t

Pe primele locuri : I. MINERUL 
MOTRU 41 p (55—23), 2. MEVA Dro
beta Tr. Severin 38 p (36—23) — dtn 
26 Jocuri, 3. Minerul Lupenl 35 p 
(50—28)... pe ultimele: 14. C.I.L. Dro
beta Tr. Severin 24 p (37—52), '* 
Progresul Strehaia 24 p (31—59) 
Steagul roșu Plenița 19 p (27—66).

SERIA A VIU-A

is.
15.

Unirea Tomnatic — Electromotor 
Timișoara 4—0 (2—0), Crlșana Seblș 
— Ceramica Jlmbolia 0—6 (0—2), 
Strungul Arad — Metalul Oțelu Roșu 
2—3 (0—1), Minerul Ghelar — Mine
rul Oravița 3—3 (1—0), Progresul Ti
mișoara — știința Petroșani 5—1 
(3—0), Minerul Telluc — C.F.R. Ca
ransebeș 4—0 (1—0), Unirea Sînnico- 
lau Mare — Constructorul Arad 2—1 
(1—0), C.F.R. Simeria — Metalul 
Bocșa 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : I. UNIREA 
TOMNATIC 44 p (55—19), 2. Metalul 
Oțelu Roșu 41 p (76—23), 3. C.F.R. 
Simeria 32 p (47—34)... pe ultimele : 
14. Minerul Oravița 26 p (30—42), 15. 
Metalul Bocșa 25 *" "
șana Sebiș 14 p

p (42—44), 16. Cri- 
(16—97).

A IX-A
— Dacia Orăștle

SERIA
Minerul Bihor ______ ____,

1—3 (0—1), Olimpia Oradea — Arie- 
șul Cîmpla Turzii 4—0 (1—0), Cimen
tul Turda — Construcții montaj Cluj- 
Napoca 2—1 (1—0), Aurul Brad —
Textila Sebeș 4—0 (2—0), MLnaur
Zlatna — Unirea Alba Iulia 2—0 
(1—0), Dermata Cluj-Nap oca — Vo
ința Oradea 0—0, Constructorul Alba 
Iulia — Soda Ocna Mureș 2—0 (1—0), 
Recolta Salonta — C.I.L. Blaj 4—1 
(3-1).

Pe primele locuri : 1. DACIA O- 
RAȘTIE 47 p (63—22), 2. Olimpia
Oradea 44 p (63—24), 3. Minerul Bi
hor 32 p (56—38), 4. Voința Oradea 
32 p (W—44)... pe ultimele: 13. C.LL. 
Blaj 22 p (38—63). 14. Arieșul Cîm- 
pia Turzii 22 p (31—67), 15 Cimentul 
Turda 21 p (39—55), 16. Minaur 
Zlatna 21 p (25—52).

C.I.L. Sighetu Marmațiel — Armă
tura Zalău 1—0 (0—0), Minerul Baia 
Bocșa — Minerul Cavnic 1—o (0—0), 
CUPROM Bala Mare — Minerul Băl
ța 0—0, Someșul Satu Mare — Oașul 
Negrești 0—0, Minerul Băiuț 
nirea Tășnad 1—0 (0—0), 
șeu — Minerul Sunculuș 
Vctoria Zalău 
(0—1), Voința 
Marghlta 2—1

— Rapid 
Cărei — 

(1—0).

U-
Bradul Vi- 
1—0 (1—0), 
Jibou 0 3 
Bihoreana

locuri :Pe primele 
GHETU MARMAJIEI 
2. Minerul Cavnic 37

C.I.L. 
p .
(62—27)

1.
46

------------- ------------- p
Armătura Zalău 36 p (48—26)... 
ultimele “" *
(36—53), 
(37—59), 
(33—58), 
(22—52).

14.
15.
16.

SI- 
(65—11), 
— 3.

P^
P 
I»
P 
P

13. Oașul Negrești 25 
Minerul Sunculuș 25 
Unirea Tâșnad 23 
Victoria Zalău 19

SERIA A XI-A

Bistrița — C.F.R. SighișoaraGloria _______ _. . _ .
3—0 (3—0), Chimica Tîrnăveni — Fo
rests Bistrița 4—0 (1—0), C.I.L. Gher
la — A. S. Miercurea Ciuc 4—1 
(1—0), Metalul Copșa Mică — Unirea 
Dej 2—1 (1—1), Viitorul Tg. Mureș — 
Lacul Ursu Sovata 2—2 (0—0), viito
rul Gheorghlenl — Avîntul Reghin 
5—2 (1—0), Minerul Bălan — Vltrome- 
tan Mediaș 1—0 (0—0), Unirea Cns- 
turu Secuiesc — Minerul Rodna 2—3 
(1—2).

Pe primele locuri : 1. CH.OIMA 
BISTRIȚA 45 p (70—11), 2. Unirea 
Dej 41 p (55—27), 3. Viitorul Gheor- 
ghieni 36 p (68—44)... pe ultimele : 
13. Avîntul Reghin 25 p (32—51)l, 14. 
C.F.R. Sighișoara 25 p (20—40), 15, 
Viitorul Tg. Mureș 24 p (42—53). 16. 
Unirea Cristuru Secuiesc 16 p (22 — 
70).

SERIA A XII-A
Carpați Brașov — Nitramonla Fă

găraș 3—0 (1—0), Forestierul Tg. Se
cuiesc — U.P.A. Sibiu 2—1 (0—1).
Carpați Covasna — Caraimanul Buș
teni 1—2 (1—1), Inter Sibiu — Tor
pedo Zărneștl 1—0 (1—0), Chimia Or. 
Victoria — Minerul Baraoll 5—3 
(2—0), Unirea Sf. Gheorghe — 
I.C.I.M. Brașov 2—3 (1—2), Textila.
Cisnădie — Progresul Odorheiu Se
cuiesc — amînat. Măgura Codlea — 
Precizia Săcele 4—0 (4—0).___

Pe primele locuri : 1. NITRAMO- 
NIA FAGARAȘ 40 p (74—27), 2. Chi
mia Or. Victoria 33 p *• Ca~
raimanul Bușteni 33 p
Precizia 
ultimele 
(33—55), 
(41—65), 
(20—67).

____ (53-40),
Săcele 33 p (36—27)... 

; 14, Măgura Codlea 26 
Minerul
Carpați

15.
16.

★
ne-au

Baraolt 24 
Covasna 12

4. 
pe
P
P
P

fost transmiseRezultatele--------- -----
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Conform regulamentului competiți
ei, echipele clasate pe locul I vor 
promova în Divizia B, iar cele clasa
te pc locurile 15—16 vor retrograda 
In campionatele județene.



SPORTIVI ROMANI
activitate atletică internațională

triunghiularul14 de la Dresda

JfATALlA'ANDREI

_____ , , _ i de 
care au obținut totuși 
cu echipa Marii Bri-

Stadionul olimpic din Roma va 
fi gazdă, miercuri șl joi, a patru
laterului dintre reprezentativele 
masculine ale Italiei, R.P. Chineze, 
României și Spaniei. Competiția 
este așteptată cu foarte mult in
teres mai ales prin participarea, 
in premieră pe continent, a atle- 
ților din R.P. Chineză.

în vederea acestei confruntări 
echipa noastră a plecat ieri în 
Italia. Au făcut deplasarea printre 
alții : Darvaș, Petrescu, Dulgherii, 
Cristeilor. Korodi, Melinte, Ghipu, 
Or.escu. Lupan, Floroiu, Andreica, 
Olan. Bichca, Lăzărescu, Ligor, 
Pistalu, Cirstea, Torok, Sebestyen, 
Megelca, Schneider. Singura ab
sentă notabilă este cea a record
manului de la triplusalt, Carol 
Corbu care acuză o ușoară acei- 
dentare. în locul său va evolua 
tînărul Adrian Ghioroaie, una din
tre revelațiile acestui sezon. .

Acesta este al optulea meci din-

COMPETIȚII
DE FOTBAL

IUGOSLAVIA (penultima etapă) : 
Partizan Belgrad — Radnlcki Kra- 
guevac 4—3 ; O.F.K. Beograd — Voj- 
vodina Novl Sad 2—2 ; Proletar 
Zrenianin — Steaua Roșie Belgrad 
1—3 ; Sloboda Tuzla — Vardar Sko- 
pile 3—2 ; Hajduk Split — Olimpia 
Llubliana 5—1 ; Sarajevo — Bor 5—0; 
Rudnicki Niș — Dynamo zagreb 0—0; 
’'elez Mostar — Zelezniciar Sarajevo 
1—0. Clasament: 1. Hajduk Split — 
46 P (virtuală campioană); 2. Voj- 
vodlna 43 p ; 3. Steaua Roșie Bel
grad — 38 p.

U.R.S.S, : Pahtakor Tașkent — 
Dnepr Dnepropetrovsk 1—0 ; Dina
mo Kiev — Dinamo Tbilisi 3—1 : 
Cernomoreț Odesa — rp.S.K.A. Mos
cova 0—0 ; Zenit Leningrad — Ararat 
Erevan 1—2 ; Karpati Lvov — Lo
komotiv Moscova 0—0 ; Torpedo 
Moscova — S.K.A. Rostov pe Don 
1—2. După 12 etape, în clasament 
conduce Dinamo Kiev cu 18 p (un 
joc mal puțin), urmată de Ararat 
Erevan — 15 p.

italia : Ultimele rezultate din 
grupe, in meciurile de cupă. Grupa 
A : Napoli — Torino 1—0 ; Roma — 
Florentina 2—2 ; grupa B: Juventus
— Milan 2—1 ; Bologna — interna- 
zionale 1—0. în finală : Fiorentina — 
Milan.

SPANIA (meciurile tur ale semifi
nalelor ,,Cupei"): Zaragoza — Real 
Madrid 2—2; Atletico Madrid —Atle
tico Bilbao 2—0. Partidele retur se 
vor disputa duminică 29 iunie.

★
LA TOKIO, în prezenta a peste 

25 000 de spectatori, s-a disputat me
ciul dintre echipele Japoniei și R.P. 
Chineze din cadrul „Cupei Asiei". E- 
cliipa R.P. Chineze a repurtat victo
ria cu scorul de 2—1 (2—1).

AMÎNAT (inițial) pentru 1976, se 
pare că meciul America de Sud — 
Europa ce trebuia să aibă Ioc la 18 
iunie la Rio de Janeiro, va avea loc
— totuși — anul acesta. Comitetul 
executiv. al Qoflfegerâției ■șy.d-âPe- 
ricane de fotbal a (mut recent <5 
reuniune la Buenos Aires, prilej cu 
care reprezentanții Argentinei s-au 
arătat dispuși a organiza a doua Zi 
mondială a fotbalistului la 31 octom
brie a.c. la Buenos Aires,

RECENT, la Lima a Svut loc un 
meci Peru — reprezentativa Ameri
ca de Sud (denumită ,,Restul Afne- 
ricii") încheiat la egalitate : 1—1.

D.Triunghiularul cu echipele R.
Germane și Marii Britanii, desfă
șurat, simbătă și duminică, la Dres
da a constituit primul examen serios 
din acest sezon al reprezentativei 
feminine a României. De fapt, exa
men mai dificil nici că se putea, 
selecționata R.D. Germane fiind 
indubitabil cca mai puternică forță 
în atletismul feminin mondial. De 
altfel, rezultatele concursului indi
că clar diferența de „gabarit", 
dintre competitoare, gazdele pier- 
zind o singură probă, _ ștafeta d- 
4 x 400 m, în 
același timp 
tanti.

în aceste 
sați în mod_

condiții, eram intere- 
deosebit de scorul in- 

tilnirii cu Marca Britanic, și ea o 
echipă cu veleități în atletismul 
continental, mai pe măsura forțe
lor noastre, și de performanțele 
individuale ale fruntașelor atletis
mului romăncsc. Reprezentantele 
noastre au cîștigat meciul cu atle
tele insulare, lucru îmbucurător. Și 
în ceea ce privește rezultatele in
dividuale avem unele motive de 
satisfacție. Vom Începe cu noul 
record realizat la 1500 m de Na
talia Andrei. Ea coboară, în sfîrșit,

tre echipele Italici și României, 
toate cele șapte întilniri de pină 
acum fiind cîștigate de peninsu
lari : 117—90 în 1965 — Neapole, 
108—103 în 1966 — București, 130—81 
în 19G8 — Roma, 122—90 în 1969 
— Stockholm, 117—95 în 1970 — 
București. 132—90 în 1971 — Tori
no, 122—87 în 1972 — Milano.

Cu R.P. Chineză și Spania,,for
mația noastră nu s-a întilnit nicio
dată.

Echipa R. P. Chineze a sosit 
ieri la Roma.

sub 4:10,0 la prima cursă impor
tantă din acest an. Insuccesul la 
limită in fața lui Waltraud Strotzcr 
se datorează unei deficiențe tactice
— la Intrarea in ultimul tur 
Strotzer avea 15 m avans — poate 
unei subaprecieri a posibilităților 
de moment. Natalia a terminat 
foarte tare, mai bine ca oricînd, 
ea care nu este renumită pentru 
finișul său. Adversarele erau epui
zate după cursă, Andrei nu, și evi
dentele rezerve de energie se pot 
materializa — in primul rind prin- 
tr-o mai mare încredere în forțele 
proprii — în cifre în jur de 4:05,0
— 4:06,0 ! Foarte bună și compor
tarea celei de-a doua alergătoare 
românce la 1 500 m. Rafira Fița. 
care a realizat 
personal (4:13).

Subliniem și 
cel mai bun 
Suman, atît la 
la 800 m (2:01,4) rezultatele sale 
ocupînd locul trei între cele mai 
bune performante mondiale ale se
zonului. Ca și Andrei, Suman este 
o valoare sigură, una din cele mai 
bune specialiste de pe continent.

Adăugind și rezultatele bune 
obținute la lungime de Dorina 
Cătincanu (6.43 m) și Maria Io- 
neseu (6,42 m), ambele cu cele mai 
bune evoluții în acest sezon, și 
timpul ștafetei dc 4 x 400 m, epui
zăm constatările îmbucurătoare. 
Așteptam mai mult, mărturisim, 
finind seama de posibilitățile de
monstrate anterior, de „firmă", de 
la liiginia Ioan și Argentina 
Menis. Ne amintim că anul trecut, 
pe vremea aceasta. loan lupta de 
la egal, dincolo de 1,90 m, cu 
Ackermann, că Menis nu s-a cla
sat de ani buni mai jos de locul 
doi, chiar în concursuri la care 
participa Faina Mclnik. Este ade
vărat, potrivit planificării, atletele 
noastre trebuie să atingă vîrful de 
formă cam peste o lună. Distanta 
între performanțele de azi și o- 
biectivele — ce nu sint, 
prea îndepărtate ! — 
insă prea mare. Să aștentăm. 
tuși, și să sperăm...

un valoros record

ascensiunea spre 
nivel a Marianei 
400 m (51,79) cit și

în timp, 
ni se pare 

to-

CARNET ATLETIC

PESTE HOTARE
NOI SUCCESE LA 

„REGATA NOTTINGHAM"

După cc, în prima zi a finalelor 
concursului internațional dc caiac- 
canoe de la Nottingham, ciștigase- 
ră două probe, duminică, sportivii 
români au obținut alte trei victorii. 
Perechea Serghei Larion — Poli- 
carp Malihin s-a clasat pe primul 
loc la caiac 2 — 500 ni cu timpul 
dc 1:38,12. Celelalte dcuă succese 
au fost realizate în prcbcle de 
fond : la caiac 4 — 10 000 m echi
pajul alcătuit din Vasile Serghei 
— Policarp Malihin — Cuprian 
Macarcncu — Pavel Erast a cîști- 
gat, înregistrînd 39:46,32, iar la 
canoe simplu 10 000 m, Lipat Vara- 
biev (învingător simbătă în proba 
de 1 000 m) a sosit primul, în 
53:40,24.

MARIAN SLAVIC VICTORIOS 
LA BRATISLAVA

în cadrul concursului interna
țional de înot pentru „Marele 
Premiu al Slovaciei", care s-a des
fășurat la Bratislava, înotătorul 
român Marian Slavic a terminat 
învingător in proba de 200 m liber, 
cu timpul de 2:00. Pe locurile 
următoare s-au clasat Grouda 
(Cehoslovacia) — 2:01 și Petriavi- 
cius (U.R.S.S.) — 2:01,7. în proba 
de 400 m liber, cîștigată de bel
gianul Van Stenberg — 4:16,8, Ma
rian Slavic a ocupat locul 3, cu 
4:20,3.

GIMNASTELE LA PRAGA
Concursul internațional feminin 

de gimnastică de la Praga s-a în
cheiat cu disputarea finalelor pe 
aparate. La bîrnă, victoria a re
venit sportivei cehoslovace Sou- 
kupova cu 18,65 p. Gimnasta ro
mâncă Aurelia Dobrc a ocupat lo
cul 5. cu 18.45 p. Iată celelalte în
vingătoare : paralele : Kralova (Ce
hoslovacia) — 18,95 p ; sărituri : 
Aleksiutina (U.R.S.S.) și Kracker 
(R.D.G.) — cite 18,75 p ; sol : Kno- 
pova (Cehoslovacia) — 19,35 p ; 
(Aurelia Dobre s-a clasat pe lo
cul 6, cu 18,65 p).

TURNEUL DE VOLEI DE LA 
POZNAN

Turneul internațional masculin 
de volei de la Poznan, la care au 
participat echipele Cehoslovaciei, 
Cubei, României și Poloniei, s-a 
încheiat cu victoria surprinzătoare 
a reprezentativei Cehoslovaciei, 
viitoare adversară a voleibaliștilor 
români în seria a 3-a a C.E. din 
Iugoslavia. Iată rezultatele înre
gistrate de formația României : 
2—3 (11, —9, 10, —1, —2) cu Ceho
slovacia, 0—3 (—12, —13. —14) cu 
Cuba, 0—3 (—11. —8, —8) cu Po
lonia. în celelalte meciuri : Polo
nia — Cuba 3—2 (8, —14, 8, —11. 
1), Polonia — Cehoslovacia 2—3 
(—13, 11, 11. —13, —12) !, Ceho
slovacia — Cuba 3—1 (—10. 15, 1^ 
7). Clasament final : 1. Cehoslova
cia 6 p. 2. Polonia 5 p, 3. Cuba 
4 p, 4. România 3 p.

START LA WIMBLEDON 75
• Jim Connors și Chris Evert iși apără titlurile • „Noul val" in fața 

campionilor in revenire • Previziunile specialiștilor
Jim Connors, tenismanul nr. 1 

al anului trecut și prim cap de 
serie al acestui Wimbledon In 
prag de centenar (fondat 1877), se 
prezintă destul de îngrijorat la 
start. Noul supercampion ameri
can întîmpină opoziția celorlalți 
ași ai rachetei, nu numai pe te
ren, ci și în afara lui. în conti
nuă atitudine de frondă față de 
organizațiile oficiale, ca și de cele 
cvasioficiale, care „cartelează" te
nisul în diferite grupuri de influ
ență, temutul Jimmy face figură 
originală și mult discutată in lu
mea fostului „sport alb".

tâmini, el a suferit usturătoare în- 
fringeri, la Chichester și Notting
ham.

O altă apariție mult comentată 
a actualei ediții, — al cărui start 
oficial s-a dat ieri după amiază 
— este australianul Ken Rosewall. 
Fenomen de longevitate sportivă 
(41 de ani, in noiembrie), el iși 
datorează, desigur, constanța in 
carieră nu numai unui talent ie
șit din comun, ci și vieții sportive 
ireproșabile de la care nu s-a 
abătut nici o singură zi.

Ca ți Rosewail. n-a reușit să-ți 
serbeze un meritat triumf pe cele-

• La Dresda, in cadrul meciu
lui masculin dintre echipele R.D. 
Germane și Marii Britanii (ciștigat 
de gazde cu 147—75) atleții din
R.D. Germană au stabilit două va
loroase recorduri 
Beilschmidt 
galind cea 
a sezonului 
lui Istvan 
Schmidt 66.80 rn la aruncarea dis
cului (ecl mai bun rezultat euro
pean și al treilea din lume in a- 
cest sezon). Interesant clasamentul 
la greutate : Rothenburg 20,98 m, 
Beyer 20,97 m. Bricsenick 26,96 m 
(toți din R.D.G.) ! Cîștigătorul a 
participat... în afara concursului !

• Rivalitatea dintre prăjiniștii 
polonezi Tadeus Slusarski, VVojcieeh 
Buciarski și Wladislaw Kozakiewicz 
ii adusese pe toți trei intre Cei 
mai buni specialiști de pe conti
nent. Cu o săptămină In urmă 
Buciarski sărise 5,50 m și părea 
că „s-a desprins" de colegii săi. 
Simbătă insă Kozakiewicz a reușit 
5,60 m — primul european care a- 
tinge această înălțime. Noul re
cordman are 22 di; ani și cel mai 
bun rezultat anterior al său mă
sura 5,45 m. Săritorii polonezi NU 
utilizează faimoasa ..banana-pole" !

• Două noi vedete ale săriturii 
în lungime : Isabela Lusti (Elve-

naționaie : Rolf
2,24 m Ia înălțime (e- 

mai bună performanță 
ce aparține maghiaru- 
Major) și Wolfgang

ția) a reușit 6,65 m (și 6,82 m 
un vint ajutător de 2,3 m/s), 
polortezul Grzegorz Cybulski devi
ne, cu 8,27 m, al treilea săritor 
european al tuturor timpurilor 
după Ter-Ovanesian (U.R.S.S.) și 
Schwarz (R.F.G.) 8,35 m.

9 Ilona Schbknecht (R.D. Ger
mană) a 
mondial 
greutății 
cord era 
nea).

• La .
egalat recordul S.U.A. la 400 mg 
in 48,1. Mark Enyeart a alergat 
800 m in 1:44,87. cel mai bun re
zultat mondial al anului. Alte re
zultate : 100 și 200 m : Quarrie (Ja
maica) 10.16 și 
Terry 16,71 m, 
bach 21 m.

• La Paris,
miiller (R.D.G.) 
corduri mondiale; la marș: 11:29,6 
la 3 km și 19:26.2 la 5 ~ '
Paris, Faina Melnik 
discul la 66,54 m.

• Prima săritură de
la triplusalt în acest sezon a fost 
realizată de recordmanul mondial 
Viktor Sancev : 17,15 m la Saari- 
jarvi (Finlanda). La suliță : Ilovi- 
nen (Finlanda) l-a întrecut pe 
Siitonen : 85,08 m față de 85,04 m.

stabilit un 
de junioare 
cu 19.47 
dc 19,23

m 
m

Eugene,

cu 
iar

nou record 
la aruncarea 
(vechiul ro
și ii aparți-

Jim Bolding a

20,12, triplusalt : 
greutate : Feucr-

Karl Heinz Stadt- 
a stabilit două re-

km. Tot la 
a aruncat

peste 17 m

De un secol aproape, Wimbledon-ul desemnează in fiecare an pe marii 
campioni ai tenisului. t

El a început sezonul cu rezul
tate contradictorii. învins de New
combe în finala campionatelor 
Australiei, la inceput de an, Con
nors a fost o singură dată invitat 
în indoor-ul W.C.T., la Denver 
(Colorado), cind și-a permis să ri
diculizeze — la propriu și la fi
gurat — toți adversarii. Apoi, însă, 
n-a mai fost atit de convingător. 
Dimpotrivă, în ultimele două săp-

brul gazon al arenei londoneze 
nici campionul român Ilie Năsta- 
se. Dar finala sa cu Smith, in 
1972, este și acum citată in anto
logiile tenisului.

Cu interes este așteptată evo
luția noilor campioni ai zgurci 
— Bjiirn Borg, Guillermo Vilas, 
Raul Ramirez — care pot fi redu
tabili și pe gazon. Iar dintre ve
chii consacrati, in formă par a 
fi Arthur Ashe, Tom Okker sau

PE SCURT • PE
AUTO • După ..Marele premiu 

al Olandei", disputat pe circuitul de 
la Zandvoort, în clasamentul cam
pionatului mondial rezervat piloți- 
lor de formula I (după 8 etape) 
conduce Nieki Lauda (Austria) 38 p, 
urmat de Carlos Reutemann (Argen
tina) 25 p. Emerson Fittipaldi (Bra
zilia) 21 p, Carlos Pace (Brazilia) 
18 p, James Hunt (Anglia) și Clay 
Regazzoni (Elveția) — 16 p.

CĂLĂRIE o Călărețul vest-ger- 
man Ateenken (pe Fidibus) și el
vețianul Kandrian (pe Golden Shut- 
len) au cîștigat ultimele probe indivi
duale ale concursului de Ia Fontaine
bleau. „Premiul națiunilor" a re
venit formației Italiei (P. d’lnzeo, 
St. Angioni, V. Orlandl, G. Manci- 
nelli) cu 18.5 p, urmată de Belgia 
25. Franța 36,25 si 'fiJF.G. 31.75.

CICLISM • La Lausanne au În
ceput C.M. de juniori (ediția I). 
Curea JJond a revenit Italianului 
Robdrto Visentini (127,200 km în Th 
16:36), urmat în același timp de 
olandezul A. Verstijlen și italianul 
A. Massupcco • Campionatul de 
fond al Franței, desfășurat la Li
moges, a fost cîștigat de RegiS Ou- 
vion — 246 km in 5h 53:46 Ttâ- 
Jianul Rugero Gieldini a terminat 
învingător în Turui Italiei pentru 
amatori, urmat de compatrioții săi

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
A. Sgalbazzi la 9 sec și F. Conti 
la 1:17.

NATAȚIE • S-a încheiat selecția 
înotătorilor americani la Long Beach 
(California). Cu noi recorduri ale 
S.U.A. s-au soldat probele feminine 
dc 100 m liber — Shirley Babashoff 
57,74 (a 4-a performanță mondială 
din toate timpurile) și 800 m liber 
— Heather Greewood 8:46.51. Alte 
rezultate : 100 m fluture — Jagen- 
burg 55,78 ; 200 m mixt — Tyler 
2:06,93 ; 200 m bras — Colella 2:22,03; 
200 m spate — Shaw 2:05.44 ; 200 m 
fluture (f) — Valery Lee 2:15,12 și 
200 m bras (f) — Laura Siering 
2:40,35. • Reprezentativa U.R.S.S. a
terminat neînvinsă . turneul de polo 
de la Budvar (Iugoslavia), totali- 
zînd 10 p. Pe locurile următoare : 
Iugoslavia 6 p, S.U.A. 5 p, Cuba 
4 p, Italia 3 p. Ungaria 2 p. Re
zultate din ultima zi : U.R.S.S. — 
Ungaria 5—4 (0—1, 3—2, 0—0, 2—1),
Iu^sTavia* — Cuba 7—6 (2—2, 2-1, 
2—2, 1—1), S.LLA. — Italia 4—4 (0—2, 
î—o, î—o, 2-=2y:

TENIS • Echipa Ffanțel a eliminat 
cea a Italiei, în semifinalele zo- 

fîei europene (grupa B) a „Cupei 
Davis", la scorul final de 3—2. Ieri, 
în ultimul meci de simplu, întrerupt 
duminică seara, Fr. Jaufftet l-a în
vins pe C. Barazzutti cu 6—2, 4—6,

6—3, 3—6, 6—3. în finala grupei B, 
francezii vor întîlni formația învin
gătoare din cealaltă semifinală, Ceho
slovacia sau Ungaria. • Turneul de 
la Poznan a fost cîștigat de Th. Em
merich (R.D.G.), învingător cu 6—3, 
4—6, 6—3 în finala susținută cu polo- 
nezul H. Dziemalski O în clasamen
tul „Marelui premiu FILT" : 1. Vi
las 230 p, 2. Orantes 205 p, 3. Borg 
165 p, 4. Kodeș 130 p, 5, Năstasc 
117 p, 6. Ramirez 110 p, 7. Parun 
90 p, 8. Dibbs 85 p, 9. Okker și Ro
che cîte 80 p.

VOLEI • Turneul masculin, or
ganizat de federația japoneză de 
specialitate, a programat, în orașul 
Osaka, alte două partide. IJrima re
prezentativă a țării-gazdă a între
cut cu 3—0 (15—10, 15—10, 15—8) for
mația R. D. Germane, iar selecțio
nata secundă a Japoniei a dispus 
cu 3—2 (6—15, 16—14, 9—15, 15—5,
15—12) de echipa Bulgariei. • în 
ultimul meci al turneului internațio
nal feminin de la Praga, selecțio
nata Cehoslovaciei a întrecut cu 3-2 
(9—15, 15—12, 15—10, 13—15, 15—8)
formația Cubei. CoThpe'tiția a fost 
cîștigată de reprezentativa Cubei — 
7 p (setaveraj 11—5), urmată dc R.D. 
Germană — 7 p (10—61. cehoslova
cia — 7 p (11—7), Ungaria — 5 p.

chiar Tony Roche, un alt nume 
celebru care nu este înscris pe 
lista cîștigătorilor.

De lapt, nu sint docît trei ab
sențe notabile în această ediție. 
Nu vor lua parte John Newcom
be (accidentat la genunchi în cam
pionatul american inter-orașe), 
Rod Laver (în perspectiva unei 
apropiate retrageri) și Manuel O- 
rantes.

în sfîrșit, să mai notăm că toate 
marile vedete ale tenisului femi
nin vor fi la start, in frunte cu 
Chris Evert (deținătoarea trofeu
lui), Billie Jean King, Margaret 
Court, Martina Navratilova, Evon
ne Goolagong, Rosemary Casals, 
Olga Morozova, Virginia Wade.

★
Ieri, în ziua inaugurală, o ploaie 

torențială a întrerupt majoritatea 
jocurilor. Cîteva rezultate înregis
trate : Connors — Lloyd 6—2, 6—3, 
6—1 ; Parun — Frazer 6—3, 6—2, 
9—7 ; Borg — Andrews 6—2, 6—4, 
6—4 ; Gottfried — Lewis 6—3, 6—1, 
6—1 ; Stilwell — Battrick 6—3. 
6—4. 6—4 ; V. Amritraj — Phillips 
Moore 7—5, 6—3, 6—4 ; Ruff els — 
Gerulaitis 3—6, 6—4, 6—2, 3—6, 
6—1; Metro veil — A. Amritraj 6—4,
6— 1, 6—2 ; Cox — Tiriac 6—2. 6—2,
7— 5.
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