
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

DACIADA
Competiții, acțiuni, inițiative...
Din județe continuă să ne sosească vești privind acțiunile organi
zate în cadrul „DACIADEI", manifestări la care au luat parte 
zeci de mii de tineri și tinere. Publicăm in ziarul de astăzi citeva 

din ultimele corespondențe sosite la redacție.
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In sala asociațiși sportive Di

namo din Piatra Neamț s-au 
desfășurat, timp de două zile, 
finalele pe țară ale Dinamovia- 
dei de tenis de masă, competi
ție organizată în cadrul „Daci- 
adei". Cu acest prilej și-au dis
putat întîietatea circa 100 de 
concurențl din peste 40 de aso
ciații sportive Dinamo, de fapt 
finaliștii desemnați în etapa de 
masă a competiției. Menționînd 
condițiile excelente asigurate 
acestei finale de către A.S. Di
namo Piatra Neamț (președinte

col. Aurel Mihalcea) iată rezul
tatele:

Masculin: 1. Vasile Apian 
(Dinamo Bistrița Năsăud), 2. 
Mihai Gheorghiță (Dinamo 
Rîmnicu Vîlcea), 3. Andrei Fil
ka (Dinamo Tg. Mureș). Echi
pe: 1. Dinamo Bistrița, 2. Di
namo Tg. Mureș, 3. Dinamo 
Cîmpina. Feminin: 1. Nicoleta 
Telentin (Dinamo 1 București), 
2. Irma Dobrescu (Dinamo 
Miercurea Ciuc), 3. Dorina Ște
fan (Dinamo 2 București).

SPARTACHIADA MILITARĂ DE VARĂ
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I La înapoierea în patrie, luptătorii noștri, care au obținut un strălucit succes la Campiona- 
tele europene de greco-romane, au adus, pe lingă cele șapte medalii, dintre care trei de g 
aur, o cupă impresionantă prin mărime și frumusețe, atribuită echipei României, situată Ș
pe primul loc in clasamentul celor mai bune performanțe pe națiuni. Foto : Ion MIHAlCA 0

La Campionatele europene de lupte libere

In cadrul competiției națio
nale „Daciada**, în perioada 
22—29 mai, s-a desfășurat, la 
Sibiu, etapa finală a Spartachi- 
adei militare de vară între 
școlile militare de ofițeri. Timp 
de 8 zile, într-o atmosferă de 
sărbătoare, cu o organizare mi
nuțioasă și o sportivitate depli
nă, s-au întrecut în concursuri 
sportive și aplicativ — milita
re un număr însemnat de elevi 
ai școlilor militare de ofițeri. 
Loturile participante au cuprins 
pe cei mai buni elevi la învă
țătură și in practicarea sportu
lui, fiind selecționați în con
cursurile interne de masă des
fășurate în cadrul fiecărei școli 
militare. CJEFS Sibiu, școala 
sportivă și școlile militare din 
localitate au asigurat cele mai 
bune terenuri, săli și baze spor
tive pentru desfășurarea con
cursurilor. Toate acestea au fă
cut ca Întrecerile să fie atractive, 
viu disputate, performantele ob
ținute la unele probe să consti

tuie recorduri militare, ceea ce 
arată nivelul ridicat al compe
tiției. Iată cîștigătorii probelor:

ATLETISM. 100 m și 200 m 
— Romulus Puiu (Cibinul); 
400 m — Mircea Popa (Cerna); 
800 m și 1 500 m —■ Marian 
Cordoneanu (Timișul); lungi
me — Iosif Crișan (Cibinul); 
înălțime — loan Armane» (Ci
binul) ; greutate — Mihai Bo- 
ciu (Măcinul); aruncarea gre
nadei — Petru Știubeanu (Cibi
nul) •; ștafetă 4x100 m — Cibi
nul; ștafeta 4X400 m — Cerna 
Clasament final: 1. Cibinul, 2. 
Cerna, 3. Macin. GIMNASTICA. 
Individual — 1. Ionel Trancă 
(Măcinul), 2. Lucian Dumitriu 
(Cibinul), 3—4. Neculai Con
stantin (Rodna) și Damian Bri- 
ciu (Cibinul); echipe — 1. Ci
binul, 2. Măcinul, 3. Rodna.

14. col. NICOLAE BURLAN

SPORTIVII ROMÂNI AU OBTINUT 
TREI MEDALII DE BRONZ

PRIN EM. CRISTIAN SI DEBUTANTII GH. RAȘOVAN SI L. SANDOR9 9 9 9 y

(Continuare in pag 2-3)

ASTAZI „SFERTURILE* 
CUPEI ROMÂNIEI LA FOTBAL

BURSA, 31 (prin telefon). 
Marți seara, în sala de sport 
„Atatiirk" din localitate, in fața 
unui public extrem de numeros 
(peste 5.000 de spectatori) și 
deosebit de entuziast s-au în
cheiat întrecerile competiției 
continentale de lupte libere. 
Reprezentanții României s-au 
situat și aici în rîndul frunta
șilor, trei dintre ei cucerind 
medalii de bronz : Gheorghe 
Rașovan (cat. Vi kg). Lay os 
Șandor (cat. 62 kg) și Emilian 
Cristian (cat 74 kg). Alți trei 
sportivi ai tării noastre i 
clasat pe locuri fruntașe : 
Brîndușan (cat. 57 kg) 4, L. 
mon (cat. +100 kg) 5 
Pușcașu (cat 100 kg) 
cui 6.

Dacă unii competitori

Si 
Pe

s-au
P.

■ Și-
V.

■ lo-

ai for-

mației noastre de la care 
așteptau comportări mai 
moașe (L. Simon, V. Iorga, T. 
Seregely) n-au confirmat aș
teptările, în schimb ne bucură 
ideea întineririi lotului. bine
venită. doi dintre tinerii noștri 
reprezentanți — la prima lor 
competiție de acest gen — reu
șind șă urce treptele podiumu
lui de premiere al Campionate
lor europene. Cei doi tineri sînt 
Gh. Rașovan și L. Șandor. Pri
mul, în lupta pentru un loc 
mai bun, în partida a 3-a a 
fost învins la puncte de S. 
Kornilaev (U.R.S.S.). L. Șandor 
a continuat seria succeselor 
înainte de limită. evoluînd exce
lent și în turul 4, cîndl-a întîl- 
nlt pe iugoslavul H. Darlev, 
care înaintea acestui meci avea

se 
fru-

doar 0,5 puncte de penalizare. 
După oe Darlev a obținut un 
punct tehnic printr-o fixare, 
reprezentantul țării noastre a 
trecut rapid la spatele adver
sarului, obținînd egalarea și cu 
o dublă „cheie" la cap l-a fi
xat în „pod" și apoi, în min. 3, 
a finalizat tușul. In partida ur
mătoare însă, n-a mai reușit 
aceeași performanță, fiind în
vins la puncte (8—13) de bul
garul M. Dukov, in urma unei 
dispute extrem de aprige. E- 
milian Cristian a susținut în-_ 
tîlnirea decisivă pentru califi- * 
carea în turneul final în com
pania lui P. Siring (R.D. Ger
mană). Cu o serie de fixări

Mihai TRANCA

(Continuare In pag. a 4-a)

Divizia feminină A de handbal

PENTRU A 9-a OARA
• Pe 
I.E.F.S. 
plăcută ® Vor reuși „U“ lași și Constructorul 

Timișoara să rămînă în
Mai agitat ca 

pionatul feminin 
Divizia A, și-a 
toarea în ultima 
a 33-a. înaintea 
versitatea Timișoara conducea 
cu un singur punct avans asu
pra I.E.F.S.-ului. Meciul dintre 
ele, programat pe terenul de la 
„Tineretului" hotăra : echipa
victorioasă devenea campioană.

podiumul de premiere au mai urcat 
și „U“ București © Rapid, o surpriză

prima divizie ?
aricind, cani
de handbal, 

decis învingă- 
etapă, cea de 

finalului, Uni-

CLASAMENTUL EINAL

PROGRAMUL MECIURILOR
Brăila s STEAUA - S.C. BACAU
Drobeta Tr. Severin : „U" CRAJOVA - U.T.A.
București s RAPID - AUTOMECANICA

Această partidă se dispută pe stadionul Republicii.
F.C.M. REȘIȚA - METALUL BUCUREȘTI

• Toate meciurile încep la ora 17.
Sibiu :

Astăzi se joacă „sferturile" 
„Cupei României". Aparent, 
ele au patru favorit! indiscu
tabili. Steaua, liderul campio
natului, întîlnește o echipă cu 
destule dificultăți în lupta pen
tru evitarea retrogradării (S.C. 
Bacău) ; Universitatea Craiova, 
mereu în plasa cuplului Dina
mo — Steaua, joacă in compa
nia unei echipe (U.T.A.) care

1. 
z.
3.
4.
5.
fi.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

„U“ TIMIȘ. 
I.E.F.S.
„U“ BUC. 
Rapid Buc. 
Confecția 
Progresul 
„U« Cluj-N. 
Mureșul 
Constr. Tmș 
„U“ lași 
Voința Od. 
Tex. Buhușl

Multi dintre spe
cialiști aoardau 
șanse mari studen
telor din Capitală, 
socotind decisiv a- 
vantajul terenului. 
Si, așa cum a în
ceput meciul, pă
reau să aibă drep
tate. Timp de 12 
minuite, I.E.F.S. 
jucat „ca la 
te" : ' 
combinații 
și șuturi bine pla
sate.
Scorul ____ _____
4—1 pentru bucureștence !

Subit, fără posibilitatea unei 
explicații, I.E.F.S. a căzut, și-a 
oprit „motoarele", și-a încîlcit 
jocul, a ocolit cu încăpăținare 
poarta. Sesizînd degringolada 
adversarelor, speculind bine a- 
vantajele pe care — paradoxal 
— un teren desfundat le poate

a
„ud jua. car- 

în Viteză, cu 
subtile

puternice, 
arăta în

Universitatea Timișoara, campioană de handbal a României. De la stingă la 
dreapta — sus : Iolanda Cîmpeanu, Lidia Stan, Cristina Petrovici, Darinca 
Marcov, Constantin Lache — antrenorul echipei, Terezia Popa — căpitanul 
echipei, Doina Cojocaru, Cornelia Iepure; jos 
Natașa Vezelici, Florica Chiș și Ana Gebauer.

: Nadire Luțaș, Niculina Sasu, 
Foto : Dragoș NEAGU

acel minut oferi unei echipe experimentate, 
timișorencele au trecut la cîr- 
ma jocului, au refăcut handi
capul pînă la pauză (4—4) și — 
mai ales datorită jocului ex
celent al Tereziei Popa — și-au 
asigurat victoria (5—4) în par
tea a doua a meciului. Apoi, 
le-a fost extrem de ușor să-și 
mențină avantajul pentru că

riposta adversarelor devenea din 
ce în ce mai palidă. Cum a 
fost posibil ca timp de 38 de mi
nute I.E.F.S. să nu înscrie nici 
un gol? Iată o întrebare la care

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

are un program foarte greu în 
ultimele șase etape ; F.C.M. 
Reșița, o divizionară A fără 
griji, întîlnește pe Metalul ; în 
sfîrșit, Rapid are „șansa" în
fruntării unei echipe din cate
goria C, Automecanica Bucu
rești, adică are de partea sa 
calculul net al hîrtiei.

Și totuși, „sferturile" sînt pa
sionante. In ciuda diferențelor 
de categorie și de formă spor
tivă, iubitorii fotbalului ' ‘ 
convinși că în cel puțin 
dintre meciurile „ultimilor 
se va produce surpriza.

Făcînd această afirmație, 
gîndim la faptul că pînă 
Automecanica București are 
palmaresul său recent elimina
rea unei echipe din Divizia A, 
Politehnica Iași. De ce n-ar fi 
echilibrată și întilnirea Rapid
— Automecanica, o întîlnire în 
care divizionara A vine după 
o înfrîngere severă, la Tg. Mu
reș ?

F.C.M. Reșița pare favorită, 
la Sibiu, dar echilibrul partidei 
cu Metalul este neîndoielnic, 
deoarece bucureștenii așteaptă 
întotdeauna „Cupa României" 
pentru a demonstra că reprezin
tă mai mult decît o constantă 
aproape monotonă a Diviziei 
B.

Partida de la Brăila, Steaua
— S.C. Bacău, așteptată cu ne
răbdare de publicul local, se a- 
nunță un meci de luptă, de
oarece băcăuanii, învinși Ia li
mită de Dinamo, par deciși să 
stea la pîndă. pentru a valori
fica, eventual, siguranța unui 
lider a cărui serie de succese 
poate conferi jucătorilor săi o 
prea mare încredere.

La Drobeta Tr. Severin se va 
juca un meci de mare interes, 
Universitatea Craiova — U.T.A. 
Universitatea visează să joace 
o finală cu Steaua, pentru a 
reedita, ca nivel tehnic, meciul 
de pe Ghencea, dar arădenii, 
care vor juca duminică tot cu 
Universitatea Craiova, la Arad, 
meciul lor de campionat, au 
un stil dezinvolt, care deschi
de suficiente variante.

sînt 
unul 
opt“

ne 
Și 
în



IICA INTERNAȚIONALĂ A COPILULUI

NUMEROASE CONCURSURI
Șl COMPETIȚII DE MASA

Intr-o atmosferă de mare însuflețire, în întreaga țară au 
avut loc sau se află în plină desfășurare concursuri și competiții 
de masă dedicate Zilei internaționale a copilului cu participarea 
preșcolarilor, reprezentanți ai celei mai tinere organizații de 
masă „Șoimii patriei", a școlarilor și pionierilor. Iată citeva 
relatările primite Ia redacție...

din

Meciul de rugby Franța — România 

ÎN LOTUL NOSTRU, CLIMAT 
DE ÎNCREDERE ȘI ANGAJARE

^x^\\\\\\\\\\\\

in Capitală, peste 200 de na- 
vomodeliști pionieri s-au în
trecut. duminică, desemnîn- 
du-și campionii la numeroasele 
probe din cadrul acestei disci
pline ......
veliere etc.). Tot în Capitală, 
luni a avut loc un concurs de 
gimnastică ritmică si sportivă, 
inițiat de sectorul 3 și desfă
șurat în sala de sport a Școlii 
generale nr. 58, iar marți un 
concurs atletic programat la 
Școala generală nr. 190, sub e- 
gida sectorului 5. Un festival 
sportiv de amploare, cu aproape 
5 000 de copii se va desfășura 
astăzi, pe stadionul Metalul, 
începind de Ia orele 15.

In județul Vîlcea, rețin a- 
tenția concursurile de trotinete, 
triciclete și biciclete organizate 
în municipiul reședință al ju
dețului, precum si în orașele 
Drăgâsani, Călimănesta. Brezoi, 
Olănesti și Horezu etc. în ziua 
de 1 iunie, stadionul .1 Mai" 
din Rm. Vîlcea va fi gazda u- 
nei mari acțiuni sportive 
participarea 
preșcolari.

în județul Cluj.
din municipiul Cluj-Napoca au 
luat parte la o competiție de 
baby-baschet (6 echipe), orga
nizată de Casa pionierilor, 
precum și la Întreceri de tro
tinete și triciclete. O reușită 
competiție de handbal a avut 
Ioc în municipiul Turda (21 de

(machete, hidroglisoare,

cu
a peste 2 000 de

preșcolarii

fost 
ju- 

gene-

echipe), cu care prilej au 
desemnate campioanele pe 
deț i formațiile școlilor 
rale Panticeu (băieți) și nr. 3 
Dej (fete). Concursuri de tro
tinete, triciclete și biciclete 
s-au desfășurat, de asemenea, 
în aproape toate localitățile ju
dețului.

în județul Gorj, preșcolarii 
și pionierii din Tg. Jiu. Cărbu- 
nești, Motru, Novaci. Țicleni 
Si din alte așezări ale Județu
lui au fost prezenți în con
cursuri de gimnastică, precum 
si în întreceri de cros, 
tinete, triciclete, biciclete 
din sfera unor discipline 
tive aplicative (carturi, 
modelism s_a.).

★
Sala Sparturilor Constructo

rul din Hunedoara a găzduit 
o frumoasă întrecere de gim
nastică cu participarea 
lor de la 
cipiu (7). 
grădiniței 
resp.)

tro- 
sau 

spor- 
aero-

eopii- 
grădinitele din muni- 

Pe locul I, echipa 
nr. 1 (L Vlad, co-

*
Sub egida Consiliului Jude

țean Caraș-Severin al organi
zației pionierilor, copil din 
Caransebeș. Oravița, Bocșa, A- 
nina. Moldova Nouă si Reșița 
au luat startul Intr-un concurs 
de carturi. Cîștlgători : Gianina 
Stan (Oravița) și Ion Faur 
(Caransebeș).

DACIADA
(Urmare din pag. 1)

TRIATLON MILITAR. Indivi
dual — 1. Ștefan Achim (Ieze
rul), 2. Gh. Constantin (Măci- 
nul), 3. Gh. Florea (Iezerul) ț 
echipe: 1. Cibinul, 2. Iezerul, 
3. Măcinul. DUELUL DE FOC. 
Echipe — 1. Iezerul, 2. Cibinul 
3. Timișul. PATRULA MILITA
RĂ. 1. Cerna, 2. Cibinul, 3. 
Măcinul. BASCHET. 1. Măci
nul, 2. Rod na, 3. Paringul. 
HANDBAL. 1. Timișul, 2. Mă
cinul, 3. Rodna. VOLEI. L Ci
binul, 2. Măcinul, 3. Rodna.

CLASAMENT GENERAL: L 
Cibinul 138 p, 2. Măcinul 112 p, 
3. Cerna 85 p.

Case ale pionierilor. Pe primele 
locuri s-au clasat *. 1. Suceava, 
2. CSmpulung Moldovenesc, 3. 
Gura Humorului.

O frumoasă acțiune a înaintașilor — Băcioiu și M. lonescu. Fază 
din ultimul joc de antrenament-verificare, disputat duminică pe 
ttadionul „Parcul Copilului". Foto : Dragoș NEAGUttadionul „Parcul Copilului".

Miine, echipa de rugby a ță
rii noastre va pleca la Paris, 
unde urmează să intîlnească — 
Simbătă, pe .Parc des Princes" 
— formația Franței, intr-un 
meci amical, considerat ca un 
mare eveniment sportiv inter
național. La încheierea pre
gătirilor, am cules mai multe 
opinii și declarații care, după 
părerea noastră, exprimă con
vingător dorința ți hotărîrea 
rugbyștilor români de a face 
totul pentru a realiza un re
zultat de prestigiu, pe măsura 
poziției fruntașe pe care o de
țin în ierarhia europeană a a- 
cestui sport.

.Echipa este bine pregătită — 
ne spune antrenorul Petre 
mănescu — si decisă să 
firme valoarea arătată In 
cu Franța din noiembrie 
trecut, ca și in partidele 
făsurate ulterior. Știm,
eă ne așteaptă un examen ex
trem de greu, căruia, pentru 
a-i face față la nivelul aștep
tărilor, va trebui — antrenori 
ți jucători — »ă-i acordăm 
maximum de atenție pînă în

Cos- 
eon- 
jocul 
anul 
des- 
însă,

minutul... 81 !“ împărtășind a- 
ceste ginduri, antrenorul Vale- 
riu Irimescu declară : .Este un 
meci de mare importantă, un 
joc de palmares, ceea ce ne o- 
bligă la o evoluție cit mai bu
nă, la Încercarea de a obține, 
și la Paris, un succes. Apreciem 
în mod deosebit valoarea par
tenerilor de întrecere, dar avem 
toată încrederea în pregătirea 
Si in puterea de dăruire a Ju
cătorilor noștri. Sperăm, de a- 
eeea, ca partida de simbătă să 
prilejuiască o nouă recunoaș
tere a Înnoirilor și progreselor 
pe care le-a înregistrat rugbyul 
românesc In ultimii ani".

Ne-am convins, de asemenea, 
că toti jucătorii se simt anga
jați cu responsabilitate in a- 
ceastă nouă reprezentare a cu
lorilor sportive ale patriei. Sînt 
ginduri pe care ml le-au îm
părtășit, printre alții, Murariu, 
Alexandru, Paraschlv și Bucos, 
autorii celor 15 puncte care au 
decis strălucitul succes al e- 
chipei României 
meci cu formația Franței. .Fie
care dintre noi — spune Gheor-

ghe Nica, de peste 60 de ari 
international, căpitanul echipei 
— a înțeles că, in acest meci, 
va trebui să dovedim, în pri
mul rînd, omogenitatea si spi
ritul de echipă. Așa am ciști- 
gat la București, așa putem 
anula, la Paris, avantajul tere
nului pe care-1 are XV-le 
Franței". Jucător de renume, 
din lotul actual cu cele mai 
multe selecționări pentru me
ciurile cu Franța (acum al 
12-lea), Constantin Dinu crede, 
de asemenea, in „coeziunea pu
ternică, în spiritul colectiv ca
re s-au instaurat în rindul ju
cătorilor. O contribuție însem
nată in partida de simbătă va 
trebui s-o aibă organizarea eit 
mai eficientă a jocului înaintă
rii, astfel incit linia de trei- 
sferturi să-și poată aduce, la 
rindul ei, un aport substanțial 
exprimat în spectaculozitate și, 
mai ales, în.„ numărul de 
puncte !“

Așadar, campionii Europei — 
Împreună cu toti iubitorii spor
tului din tara noastră — aș
teaptă intîlnirea de pe JParc 
des Princes" cu realism, pre
țuind așa cum se cuvine va
loarea partenerilor de întrecere, 
dar, în același timp, cu încre
dere în forțele proprii, ta pre
gătirea pe care au făcut-o, cu 
dorința unanimă de a reajlza 
un joc frumos, de nivel tehnic 
ridicat si un rezultat de pres
tigiu.

Dan GĂRLEȘTEANU

„U‘‘ TIMIȘOARA — 
CAMPIOANĂ

(Urmare din pag. 1)

din ultimul

După Campionatele balcanice de volei

MUNCA SUSȚINUTĂ CONTINUĂ
La recentele Campionate bal

canice de volei, desfășurate în 
localitatea Adana (Turcia), re
prezentativa masculină de volei 
a României a realizat, după 
cum se știe, un frumos succes, 
cucerind titlul la. capătul unor 
apreciate victorii în fața tu
turor partenerelor de întrecere. 
Amănunte despre evoluția e- 
chipei noastre și despre activi
tatea viitoare a voleibaliștilor 
am solicitat antrenorului 
ge Eremia.

— Ce 
pionatul 
general

• SUCEAVA. Pretutindeni In 
Județ, ample acțiuni sportive. 
In municipiul Suceava, de pil
dă, s-au desfășurat întreceri de 
handbal, volei, tenis de masă, 
tenis de cîmp și popice la care 
au participat peste 1 000 de ti
neri din întreprinderi, insti
tuții și școli. De remarcat un 
frumos concurs de aeromodelism 
susținut de sportivi de la cinci
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^
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ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII DE MAȘINI 
REȘIȚA 

Angajează urgent: 
muncitori calificați in meseriile de: 

strungar, frezor, turnâtor-formar, forjar 
Angajează de asemenea, muncitori necalificați pentru 

calificare în meseriile de : strungar, frezor, forjar, tumă- 
tor-formar, prin cursuri de scurtă durată (6 luni), cu 
participare în producție.

Condiții de angajare: candidațil să fie absolvenți al 
școlii generale sau ai liceului de cultură generală. Pen
tru meseriile de forjar și turnător-formar se primesc 
candidați și cu minimum 4 clase ; vîrsta : între 17 ani și 
4 luni și 40 ani.

ACTELE NECESARE LA ANGAJARE
— Act de studii.
— Carnet de 

fost angajat.
• Se asigură 

tra cost.
• Pe durata 

mă de 1.250 lei lunar.
• Se decontează biletele de călătorie de la domiciliu 

la întreprindere pentru cei ce ae angajează pentru cali
ficare.

După terminarea cursului absolventul este obligat să 
lucreze cel puțin 5 ani In producție.

Informații suplimentare la telefon 964. 19500.

muncă șl notă de lichidare dacă a mal

cazare în cămin și masă la cantină con-

școlarizării se asigură o retribuire mini-

I -

I

I

I

prezentativei naționale, ști
ind că in toamnă vor avea 
loc campionatele europene?

— Ca și precedentul turneu 
din Cehoslovacia, disputele din 
cadrul Balcaniadei au constituit 
un util mijloc de verificare a 
unor elemente tinere, suscepti
bile de a completa lotul na
țional. Mă gîndesc în special 
la Macavei, P. lonescu, Manole 
și Enescu. Desigur, trebuie să 
menționez faptul că succesul 
realizat ne bucură și ne dă în
credere în forțele noastre.

— Cum a evoluat echipa 
aliniată la Adana ?

— în analiza evoluției forma
ției pe care o conduc împreună 
cu antrenorul Constantin Ben- 
geanu trebuie avut în vedere 
că baza pregătirii a fost în ca
drul cluburilor, acesteia adău- 
glndu-i-se un scurt stagiu de 
antrenamente comune. Cea mai 
bună prestație a fost în ceea 
ce privește preluarea și con
strucția atacului, care au con
stituit de altfel arma principa
lă a echipei, precum și mobili
zarea foarte bună pentru jocuri. 
Mai puțină satisfacție au dat 
blocajul și apărarea in linia a 
doua, cărora ar trebui să le a- 
daug și serviciul, care nu a 
pus probleme adversarilor. Din
tre jucătorii utilizați remarc 
pe Oros — In nota obișnuită, 
Dumănoiu — constant, Pop — 
în progres, P. lonescu — cu un 
substanțial salt calitativ, Arbu
zov — util. Sub cotele aștepta
te, din punct de vedere al psi
hicului de concurs, Macavei și 
Manole.

— Cum apreciați rezultate
le perioadei actuale și ee 
se află pe agenda activității 
lotului in următoarele luni?

— Făcind un bilanț al rezul
tatelor obținute pînă acum, pot 
aprecia că el este mulțumitor, 
eu rezerva că ți adversarii in- 
tUnlți se află la Începutul pre
gătirilor, că există multe schim
bări în efective, că toți antre
norii sînt încă în tatonare pen
tru găsirea celor mai bune for
mule în perspectiva campiona
telor europene. în perioada 
următoare o serie de jucători 
vor pleca la tratament (Oros, 
Dum&noiu, Udișteanu, Tutovan, 
Pfiușescu, Pop, P. lonescu, Ar

buzov), iar alții, alcătuind un 
lot secund (Chifu, Țerbea, L 
Aurel, Maca vei, Manole, Mo- 
cuța, Mășcășan, Corcheș, Igniș- 
ca, Enescu, Chezan) vor lua 
parte la trei turnee — în Bul
garia, Polonia și R.D. Germană 
— rezultatele puțind să ofere 
concluzii lămuritoare asupra ce
lor care pot fi luați în vedere 
pentru completarea lotului, deși 
deocamdată, nu pot spune eă 
rint mulțumit de cele ce ne-au 
oferit ei pînă in prezent. La 
terminarea acestor competiții, 
care coincide și cu încheierea 
perioadei de tratament, va ur
ma o pregătire intensă, în ve
derea participării la Universia
dă, „Trofeul Tomis" și campio
natele europene.

Em. FANTANEANU

Campionatul Diviziei B la 
feminin s-a incheiat cu victo
ria echipelor CHIMPEX Con
stanța (seria I) și Voința Bucu
rești (seria a Il-a), care au 
promovat în Divizia A. Iată 
clasamentele finale :

I
22 21
22 19 
22 18 
22 15
22 11 11 48:39 33 
221111 38:44 33 
22 10 12 36:42 32 
22 9 13 32:46 31 
22 8 14 37:48 30 
22 01C 28:53 28 
22 3 19 16:59 25

SERIA
L CHIMPEX C-ța
Z. Medicina Buc.
1. I.T.B.
4. — — -
(.
f.
7.
8.
».

10.
U.

• Echipa Electronica Bucu
rești a fost eliminată din cam
pionat pentru neorezentări.

SERIA A
I. VOINȚA BUC,
X. Corvinul Deva
3. Univ. Buc.
4. Olimpia Buc.
5. Flacăra r. Buc.
6.
T.
8.
9.

10.
11.
12.

„U” CJ.-Napoca 
C.P.B.
Olimpia Or. 
Dacia Pit. 
Mondiala S. M. 
Construct. Arad 
C.S. Zalău 
Drapelul r. Sb.

Penicilina □ lș. 
Voința Cv. 
Spartac Buc. 
Voința M. Ciue 
CSU Tg. Mureș 
GIGCI. Brașov 
C.S. Bm. Vil cea

1 S3: 8 43
3 W :13 41
4 SS;22 40
7 82:87 37

8 58:21 39
4 ȘȘ;33 38 
<50:37 38
9 51:33 35

II-A
22 17
22 16
22 ÎS
22 13
22 12 10 45:43 34
22 11U 42:45 33
22
22
22
22
22
22

813 33:5131
8 14 38:48 30
814 39,50 30
814 31:53 30
7 15 34,51 23
7 15 34:52 23
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nui „Cetat 
sfirșltui să 
cerile can< 
primăvărfe 
a n-a. Au
curenți rep 
de atletism' 
municipiul 
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Rezultai 
Stoica (S.S. 
Stoica 21,4 
<Șc. sp. S. 
P. Levițchi 
3 000 m : i 
record ; li 
(LCEA C-li 
Tarbă 39.3 
duraru (Lie 
record ; 10 
(A C. Ret 
P. Stanciu 
piu : m. 1 
Înălțime : 1 
1,90 m ; pi 
(CSM lași) 
Tlrichltă (i 
«lise <i,5 i 
Olimpia Ci 
cord ; cioc 
sulița : M. 
FETE : 100 
reșul Tg.

Campioi

Baza hlfRĂtUuțl 
azi, prima 
lui de con 
Federației" 
ne «punea 
irig. Mirce. 
luate toate 
asigura a< 
țiuni un < 
șurare“.

întrecerii 
de concur 
start călăi 
namo, C.f 
Cluj-Napo' 
C.SJML laș 
ză probe

I

este aproape imposibil de răs
puns !...

Victoria finală a Universită
ții Timișoara este pe deplin 
meritată. Echipa pregătită de 
antrenorul Constantin Lache a 
condus în majoritatea timpului 
in clasamentul Diviziei A și a 
dat impresia unei mai mari si
guranțe, a unui joc mai tehnic, 
mai bine gîndit. Al S-lea titlu 
al echipei din orașul de pe ma
lurile Begăi a fost cucerit și 
datorită punerii in valoare a 
unor talente recunoscute : Doi
na Cojocaru, Tereza Popa, Ni
cotină Sasu, Cristina Petrovici. 
Locul II reprezintă pentru 
LE.F.S. o performanță merito
rie, ca și treapta a IlI-a pe 
care Universitatea București a 
cucerit-o fără aportul Simonei 
Arghir (aflată in așteptarea u- 
nui copil) și al Doinei Furcoi 
(accidentată) — in ultimul tur 
al campionatului. O surpriză 
deosebit de plăcută : Rapid pe 
locul IV. Este meritul Anei 
Stănișel, ai Nataliei Alexan- 
drescu. al Sultanei Iagăru și al 
Ștefaniei Oancea, dar in pri
mul rînd al excelentului antre
nor care este Francisc Spier. 
Părăsesc prima scenă a handba
lului feminin — firește, cu gîn- 
dul de a reveni — Voința O- 
dorhei și Textila Buhuși. Ce 
vor face în barajul cu divizio
narele B, formațiile Constructo
rul Timisoara și Universitatea 
Iași 7 Vor rămîne ele în pri
ma divizie sau vor face loc câș
tigătoarelor diviziei secunde, 
Constructorul Baia Mare și Hi
drotehnica Constanța 7

După o 
căreia cor 
tentatlv r' 
turnee de 
lor efectu: 
natului ei 
Întrecerile 
la polo sî 
meciurile 
dele prime 
sinul Dlr 
program : 
București 
greșul Buc 
reștl, Dina 
poca. Șl 1 
curlle stnt; 
doar duni 
la ora io 
șoară trac 
— Dinamo.

După al 
nouă pauî 
avea loc 
săptămînal 
tembrle, U

Holi

Turneul 
de la T 
aseară cu 
tru sovleti 
care înche 
(4-5-6—0). 
de, liderul. 
și a cîștlg- 
dpalui săi 
mul loc, 
slovac Jar 
tat, în 
WirthensoJ 
cu Todor 

Un frun 
jucătorul 
rcanu, cai 
maestru i 
mele dou? 
eu Pldevs

O/N TOATE5POI
BASCHET
DROG AN", competiție organizată 
de A.S.I.C.E.D. pentru cinstirea 
amintirii iestului său jucător, 
victimă a seismului de la 4 mar
tie, se va desfășura în zilele de 
3 și 4 iunie in sala Construcția 
Vitan-Bîrzești. iau parte echipele 
divizionare A Dinamo — campi
oana țării, I.E.F.S., I.C.E.D. șl 
formația IPROMET din divizia B.

BOX „memorialul petre pop-.
La Reșița s-a încheiat cea 

de a l'll-a ediție a turneului inter
național de box „Memorialul Petre 
Pop". La întrecere au fost prezenți 
sportivi din Iugoslavia, Algeria și 
România. După dispute interesante, 
atractive, pe cea mat înaltâ treapta 
a podiumului de premiere au urcat, 
In ordinea celor 11 categorii : C.
Marcel (Met. Tîrgov), N. Nlcolae 
(Dacia Pitești), AL Dobăeș (Met. 
Bocșa), V. Moldovan (Met. Oțelul 
Roșu), Ad. Turc it u (C.F.R. Craiova), 
C. Muscă (C.S.M. Reșița), FI. Gre- 
cescu (C.F.R. Craiova), Dușan Ba
rata (Iugoslavia), A. Stana (C.F.R.

Timișoara), 
șița), Fr. 
fița). (D.

CICLISF
continue, 
neață, d 
ap. 2 
startul < 
al mu 
desfășurat 
Seniorii ș 
pe &0 km 
învingător 
sprintul j 
ua) 2 h 0 
Juniorii r 
împreună 
plecare, 
A. Gutuie 
timul jur 
nai au i 
un avans 
Gutuie C 
37 km), 
campion 
ce al doi 
a devenit 
mici.
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I DUPĂ ETAPA A 28-a

Carnet atletic I
Pe stadio- 

j ifășurat, la 
' cute, între- 
' jibAican de 

• ae categ. 
532 de eon
ii de secții 

județe și 
Organiza- 

.F.S. Hune- 
c£»n păcate 
“îplet nefa- 

Cu acest 
strate trei 

pentru 
(16—17

n]
rsl 
le

m : A.
200 m:
Seredai

100
,9 ; 
V.
; 1500 m : 

ași) 4:03,6 ; 
1,6 — nou 

. A. Tarbă
300 mg. : 

♦st. : L pă- 
17,3 — nou 
A. Hirspec 

: lungime : 
a4 m ; tri-

1*4,82 m 1
Ac. 2 Iași) 
.Irumăzescu 
■eutate r ° 
16,58 

• ă (Șc.
— nou 
ă 55,46 
A.) 56,46 ui, 
jovan (Mu- 
*0 m 1 Ne-

: S. 
m ;
sp. 
re- 
rn ;
m;

govan 27 „2 ; 400 m : S. Bun ea
(S. C. Brăila) 58,9 ; 800 m 
Cojocaru (Șc. sp. Olimpia 
2:14,8 ; 1 500 m : Eug. Nicola (Șc. 
sp. Arad) 4:41,5 ; 100 mg : El.
Aflorei (Lie. 2 Deva) 14,5 ; 300 
mg : Cr. Cojocaru 54,8 ; lungime: 
T. Bighiu (S. C. Bacău) 5,49 m ; 
înălțime : N. Condurache (Lie. 
2 Iași) 1,72 m ; greutate : D. Șu- 
melan (AC Reșița) 12,55 m ; disc: 
E. stoica (Met. Hunedoara) 38,74 
m ; suliță : M. Rotaru (Șc. sp. 
Onești) 45,82. m. (Aurei JURA — 
coresp.)
• Astăzi, la ora 9, pe stadionul 

Tineretului din Capitală are loc 
tradiționalul Concurs al foștilor 
săritori ou prăjina 1

★
Cîteva rezultate din concursuri 

internaționale : SOFIA (Narodna 
mladcj) : 100 m : T. Petrescu
10,75, 2. stoikov (Bulgaria) 10,78,3. 
CI. Șușelescu 10,86 ; 200 m : Pav
lov (B) 21,05, 2. Petrescu 21,15, 3. 
Șușelescu 21,22... 7. Gh. Dulgheru 
21,61 ; 400 m : 1. Kusiak (Pol.)
47,47... 8. Dulgheru 48,48 ; 800 m : 
Paraesan (Ungaria) 1:48,6, s. N. 
Onescu 1:49,3 ; 1 500 m : Kanev 
(B) 3:50,0, 2. Onescu 3:50,7 ; disc : 
Vibranec (Ceh.) 63,34 m, 4. I. 
Zamfiraehe' 61.20 m... 8. Naghl
57,24 m ; ciocan : Dulgherov (B)

" record ; VARȘOVIA :
Bielczyk (Pol.)

C. Raduly 77,94 m ;
74,00 m 
suliță : 
m... 4.

1.

Cr. 
Cv.)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ă DIVIZIEI A

IN COMPLETAREA CRONICILOR
CARE SlNT ADEVÂRAȚII

SUPORTERI ’ !...
di- 
Un 
cu

vre-

86,12
- ------- „ ._ _ lun

gime • 1. Girald (Cuba) 8,00 m.„

I
S. D. Iordache 7,64 m. I

concurs complet și „Cupa Federației' 
la călărie I

eliel din 
ceplnd de 
ampionatu- 
t și „Cupa 
După cum 
hergheliei, 
au fost 

entru a se 
'tante ac- 

de desfă-

fond pe
Ooi) și 

„Cupa

ampionatul 
rnnesc la teaua, Di- 

A.S.A. 
iangalla șl 
m ftgiurea- 
(mlercuri),

valea rîulul Sucevița 
obstacole (vineri). 
Federației* cuprinde nu

mai probe de obstacole, la dis
pute participînd, în afara sporti
vilor de la cluburile menționate, 
și călăreți de la Petrolul Plo
iești și Bucovina Rădăuți. în a- 
ceastă privință se impune șl o 
observație : rămine de neînțeles 
de ce Ia întrecerile cupei nu vor 
fl prezenți și reprezentanți de Ia 
C.S.M. Sibiu și Olimpia Bucu
rești, absențe care nu onorează 
frumoasele cărți de vizită ale a- 
cestor cluburi. Concursul începe 
vineri, urmînd să se încheie du
minică.

I
I
I
I
I

L.I-am întâlnit duminică 
mineață în Gara de Nord, 
grup de vreo 20 de tineri, 
eșarfe și steaguri ale echipei 
favorite, Dinamo. Pe o
me rea, cu vînt și ploaie sîcîi- 
toare, acești tineri au preferat 
să ia drumul Bacăului, chiar 
dacă partida se televiza. I-am 
văzut și în tribunele stadionu
lui băcăuan, comportîndu-se ci
vilizat, la peluza dinspre tabela 
de marcaj. Și-au încurajat, 
sportiv, formația favorită și, în 
min. 9. cînd Dinamo a deschis 
scorul, mica galerie a alb-roși- 
lor, firesc s-a bucurat și a a- 
plaudat. Din acel moment, cîți- 
va spectatori băcăuani au încer
cat (și au reușit !) să-și „răz
bune" echipa favorită care nu 
a putut măcar remiza, tăbărînd 
pe .grupul bucureștenilor". Sce
ne penibile, huliganice, în ca
re acei suporteri adevărați ve- 
nițl de la 300 km, pe o vreme 
urâtă, au fost scuipați, înjurați, 
loviți și bătuți. Au intervenit 
până la urmă organele de ordi
ne, împiedicînd adevărate „bar
barii", dar pe obrazul sportivi
tății pata a rămas. Vrem să 
credem că asemenea scene nu 
se vor mai întîmpla la Bacău 
sau în altă parte, că adevăra- 
țll suporteri al lui Sport club 
(și alții, ai celorlalte diviziona
re) vor reuși să preîntîmpine 
sau să Înăbușe manifestările 
negative ale falșilor susținători. 
Pentru că, respectîndu-1 pe oas
peți. îl obligi să te respecte.- 
(M.M.I.),

• seria I la polo se reia astăzi
în cursul

Hui repre- 
ia cîteva 
pregătiri- 

'a campio- 
acest an, 
seria I — 

î azi prin 
nd. Parti- 
oc, la ba- 
următorul

18 : Rapid 
adea, Pro- 
I.U. Bucu- 

. 3. Cluj-Na- 
. ătoare jo

ia ora 18.
3 începînd 
se desfă- 

■by Rapid

ttmul) se va disputa între 
30 octombrie. i 51

re-înaintea întrecerilor care 
încep astăzi, clasamentul Diviziei
A — seria I se prezintă astfel

1. Rapid 5 4 1 0 55-25 !
2. Dinamo 5 4 0 1 39-25 1
3. Voința Cluj-N. 5 3 1 1 36-28 1
4. Progresul 5 1 1 3 28-38 3
5. C.N.U. 5 1 1 3 27-40 !
6. Crișul 5 0 0 5 21-50 (

• tn etapa Inaugurală a Divi-

9
8
7
3
3
0

I
I
I
I

EROAREA APĂRĂTORILOR
LUI F. C. BIHOR

a urma o 
treilea va 
de etape 
1 î5 sep- 
trulea (ul-

zlei A — seria a ÎI-a : Industria 
Unii Timișoara — C. S. Școlar 
București 4—6 (1—1, 2—1. 1—2,
3—2) — au înscris Pițigoi 2, Bone 
3, Tomescu pentru C. S. Șc., res
pectiv Kremer 2, Tota și Schultz. 
(C. CREȚU — coresp) ; Progresul 
Oradea — Vagonul Arad 3—4 (1—1,
2—0. 0—2, 3—1). (L GHIȘA — 
resp.).

co-

gat turneul de șah de la Timișoara
.11 — o nota de maestru internațional

I
I
I
I

PE STADIONUL DIN PLOIEȘTI

Meci între 
selecționatele

diviziilor B din

de șah 
încheiat 

îlul maes- 
HOLMOV, 
competiția 
două run
ci Biriescu 
viei. Prin- 
,lat la pri- 
stru ceho- 
t neaștep- 
jindă, la 

remizase 
eegistrează 
nil Ungu- 
j notă de 

In ulti- 
remizat 

♦viei. Per-

formanța o reușește și «nărui 
campion francez Todorcevid, în
vingător în runda a 10-a la 
Dijin.

Alte rezultate : Neamțu — Mar
tino vi ci 1—0, Ciocâltea — Șaho- 
vici V2—Vi, Biriescu — Ilijln 
l/s—Vj (runda a 10-a), Șahovid — 
Neamțu ¥3—Va, Hljin — Wlrthen- 
sohn, Jansa — Ciocâltea. Pîdev- 
ski — Biriescu întrerupte (runda 
a 11-?).

CLASAMENTUL : Holmov 8,
Jansa CV2 <1), Todorcevici, Ungu- 
reanu «Va, Pîdevski 6 (1), Șaho- 
vici 6, Martinovici «Va» Wirthen- 
sohn, Ciocâltea 4Va (1). Neamțu 
4*/a, Biriescu 3 (1), Ilijin l‘/a fl).

Astăzi dimineață se redau par
tidele întrerupte.

I
I
I
I
I
I

LS.M.
C.5.M. Ro- 
oresp.).

>A FR1- 
ji a ploii 
Vâ dimi- 
ranții Șc.

de la 
de fond 

București, 
<exandriei. 
întîietatea 
upat, iar 
iecis la 
llă (Stea- 
ră 38,700). 

iU alergat 
in după 
n pluton 
chiv (ul- 
înă în fi
le pluton 
1 câștigat 
die orară 

declarat
1, în timp 
paraschiv 
juniorilor

I I IPTF LA BRAȘOV A AVUT 1 
Luric LOC UN TURNEU |N.
TERNAȚIONAL de greco-romane, ba I 
șase categorii de greutate, avînd ca 
protagoniști sportivi de la Vorwarti 1 
Frankfurt pe Oder (R.D.G.), Școala 
sportiva Brașov ia și Steagul roșu I
Brașov, organizatoarea competiției. Pe 
primele locuri s-au clasat : categ. | 
57 kg — G. Toader (St. r.) ; 62 kg 
— S. Petrolt (Vorwârtz) ; 68 kg — 
N. Marinescu (St. r.) ; 74 kg — K. 1 
Ihrke (Vorwârtz) ; 82 kg — N. Pa- 
noite (St. r.) și 100 kg — A. Hampu J 

G GRUIA — coresp.(St, r.).
Tn memoria unu
ia DINTRE EMI- 

____ PEDAGOGI AI TENISU
LUI românesc, Hie Ivan, T.C.B. a 
organizat prima ediție a „Memo
rialului" care-i poartă numele. 
Competiția a fost rezervată copi
ilor și Juniorilor, la start fiind 
prezenți peste 160 de concurenți. 
Cîștigători : Gabriel Oniceag și 
Monica Radu (ambii Dinamo Bu
curești) — la cat. 9—10 ani ; Io- 
nuț seșu și Alice Dănilă (Dina
mo) — 11—12 ani ; Emil Hnat 
(T.C.B.) șl Carmen Cazacliu 
(Steaua) — 13—14 ani ; Dorin An
tonescu și Gabriela Szftko (Dina
mo) — 15—16 ani ; Eduard Pană 
și Gabriela Dinu (Dinamo) — 
17—18 ani. (Marieta POPESCU — 
coresp.).

TENIS
NENJII

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

e Fără îndoială, «chipa oră- 
deană trece prin momente di
ficile. Duminică, antrenorul R. 
Cosmoc nu l-a putut folosi pe 
Popovici și Florescu — suspen
dați, pe Kun II și Georgescu — 
accidentați. Iată una din expli
cațiile noului eșec. Dar mai 
este vorba și de slabul randa
ment al altor jucători —Lupău, 
Ghergheli, Al. Naghi, Bigan, 
Lncaci, E. Naghi. Cel mai mult 
a surprins lipsa de orientare 
a unora dintre el, jucători cu 
vechi state de serviciu în pri
ma divizie a țării, tn dorința 
de a egala, întreaga echipă a 
lui F.C. Bihor s-a năpustit spre 
careul adversarilor, neglijînd 
complet „momentul apărării" și,

astfel, contraatacurile Inițiate 
cu multă dibăcie de Bălăci, Do- 
nose, Marcu sau Cîrțu i-au 
prins pe picior greșit pe apă
rătorii și mijlocașii arădeni. 
Deși aveau... experiența primu
lui gol primit, ei n-au înțeles 
că e nevoie de un dublaj per
manent, mai ales în zona ex
tremelor adverse. Și eroarea i-a 
costat. Mai mult, scorul putea 
Ijia chiar proporții. In min. 57, 
Marcu a scăpat din nou singur, 
dar a șutat imprecis, iar in 
min. 84, după ce a driblat și 
portarul, Cîrțu a șutat în bară 
doar de la 5 m. Universitatea 
Craiova, deci, în ciuda faptului 
că a fost dominată cu atîta au
toritate putea cîștiga chiar cu 
4—0. Deși au fost avertizați de 
viteza lui Marcu, apărătorii o- 
rădeni (în special Bigan, E. 
Naghi și Lucaci) au încercat 
să rezolve duelurile cu extrema 
craioveană în mod individual și 
au pierdut.

• Infracțiunea nu trebuie 
sancționată în funcție de locul 
unde se comite. în preajma 
careului de 16 m, cînd există 
pericolul golului, cei mai mulți 
arbitri sancționează orice fel de 
Infracțiune comisă de înaintași, 
în zonele neutre ale terenului, 
exigența scade. Așa s-a întîm- 
plat duminică la Oradea. Lo
calnicii n-au negat randamen
tul slab al echipei lor și nici 
înfrângerea. Au imputat, însă, 
arbitrului o greșeală care a dus 
la înscrierea primului gol de 
către craioveni. Cam în zona 
cercului de la mijlocul terenu
lui, Ștefănescu a intrat în po- 
aesia balonului printr-un atac 
periculos, cu talpa. Deși lingă 
craiovean se afla un adversar 
și se impunea lovitura liberă 
indirectă, arbitrul Fr. Coloși a 
trecut-o cu vederea și, din a- 
eeastă fază, s-a născut golul. 
O tratare superficială a 
faze care părea anonimă a 
urmări pe tabela de 
(AL. C).

ploaia a mai amenințat și alte 
dăți, ba chiar i-a obligat pe 
spectatorii veniți, mereu în nu
măr mare, să stea tot timpul 
la adăpostul umbrelelor. Și a- 
ceasta nu mai departe de în
ceputul acestui sezon competi- 
țional. Ca să nu mai vorbim 
de toamna anului trecut cînd, 
indiferent de vremea bună sau 
rea, stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara devenea neîncăpător a- 
proape Ia fiecare întîlnire de 
campionat. Alții explică o ast
fel de situație ca o consecință 
a comportării sub nivelul posi
bilităților și a unor rezultate 
nesatisfăcătoare obținute de 
„Poli" în ultimul timp, mai 
ales pe teren propriu. Pentru 
că, se spune, publicul timișo
rean, bun cunoscător al fot
balului. și din această cauză 
foarte pretențios, nu se mulțu
mește cu orice fel de specta
col. Același public, însă, care, 
nu de mult, cucerea pe merit 
trofeul sportivității, oferind e- 
xemplul generos și de invidiat 
al unui atașamenț — cum se 
zice — și Ia bine și la rău, 
fată de eebipa studenților ti
mișoreni, a început, se pare, a 
uita că obligația de veritabil 
suporter trebuie dusă pină la 
capăt. Și pe vreme bună și pe 
vreme rea, la propriu și la fi
gurat. La rîndul său, „Poli", 
astăzi într-o situație care nu 
corespunde aspirațiilor sale, 
dar lipsită de suportul moral 
necesar, trebuie să nu precupe
țească nimic pentru a ieși din 
impas. Și nu încape îndoială 
că numai eforturile conjugate 
ale publicului timișorean și ale 
echipei sale favorite vor face 
ca aceasta din urmă să găseas
că drumul adevăratei împliniri. 
(M.I.)

România și Bulgaria
In baza relațiilor statornicite 

între federațiile din cele două 
țări, astăzi, pe stadionul Petro
lul din Ploiești, are loc o inte
resantă partidă internațională 
amicală, devenită tradițională, 
între selecționatele Diviziilor B 
din România și Bulgaria. La 
una din -confruntările prece
dente, găzduite de țara noastră, 
anul trecut, la Alexandria, oas-j 
peții au lăsat o impresie fru
moasă, intîlnirea fiind 1 apreci
ată de către spectatori.

De data aceasta, selecționata 
română va cuprinde jucători 
din loturile celor trei lideri din 
divizia secundă — Petrolul, C.S. 
Tîrgoviște și Olimpia Satu Ma
re. Vor evolua printre alții 
Constantin, Sotir, Simaciu, To- 
poran (Petrolul), Ene și Sava 
(C.S. Tîrgoviște), Mureșan și 
Matei (Olimpia).

Partida va începe la ora 17,30 
și va fi arbitrată de M. Moraru 
(la centru), A Avramescu și N. 
Moroianu (toți din Ploiești).

ACTUALITĂȚI
ți PROGRAMUL JOCURILOR 

ETAPEI A 29-A DIN CAPITA
LA. La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni, campionatul Diviziei A 
programează, în Capitală, trei 
jocuri care se vor disputa ast
fel : SÎMBATA : Dinamo — 
F.C. Bihor, pe stadionul Dina
mo de la ora 17,30; DUMINICAî 
Sportul studențesc — Steaua, 
pe stadionul Republicii, de la 
ora II ; Rapid — Progresul, pe 
stadionul, Giuleșii, tot de Ia 
ora 11.

SPRIJINUL RECIPROC

unei 
avut 
scor.

par-Duminică, la Timișoara, . 
ttda Politehnica — Progresul a 
fost urmărită de un număr de 
aproximativ 6000 de spectatori, 
cifră reprezentînd una dintre 
cele mai reduse participări, din 
ultimii ani, ale iubitorilor fot
balului din acest oraș, la un 
joc oficial al echipei lor favo
rite. Unii au motivat acest lu
cru invocind ploaia care a con
stituit o amenințare continuă 
pină aproape de ora începerii 
meciului. Tot ce se poate. Dar

DESPRE UN GOLGETER

DYNAMO
ÎN FINALA CUPEI

Azi, la Zagreb,
-SPORTUL STUDENȚESC

BALCANICE — 1976
După cum s-a mai anunțat, 

astăzi, la Zagreb, are loc prima 
manșă a finalei pe 1976 a Cu
pei Balcanice intercluburi, în
tre formația locală Dynamo, bi
necunoscută în fotbalul euro
pean, și echipa bucureșteană 
Sportul studențesc. Este pentru 
prima dată în istoria lndelun-

Astăzi, meci restanță In Divizia A

BINAMO - POLIIEHNICA
TIMIȘOARA

OBLIGATORIE^
A

In realizarea spectacolelor 
fotbalistice, relația echipe 
— arbitri, cu reciprocâ 
funcționalitate, este obligatorie. 

Două bune forrriâții pot și tre
buie să faciliteze (prin presta
ția lor, corectă și de frumoasă 
factură) misiunea cavalerilor flu
ierului, după cum aceștia din 
urmă au datoria să înlesnească 
(prin arbitraje competente, cin
stite) desfășurarea normală a 
jocurilor la un nivel cît mai ri
dicat cu putință.

Spre acest deziderat comun, și ta . 
beneficiul publicului spectator, se 
îndreptau duminică pe „Repu

blicii" și echipele 
Sportul studențesc 
și U.T.A., angajate 
într-o partidă fără 
prea mari impli
cații în clasament.' j 
în pofida condiții- ‘

SI O RELAȚIE
O restanță așteptată ou 

tificat interes, azi pe 
nul din șos. Ștefan 

Mare : Dinamo — „Poli". Ii 
revedea, astăzi, * 
distanță — față 
lorii celor doi 
fotbaliștii celor doi Nunweiller, 
pe Cheran, Sătmăreanu H, Do- 
brău, Ștefan, Custov și Dudu
Georgescu, ca să numim doar pe 
cîțlva dintre dinamoviștl. Insta-
lindu-se, de curînd, în fruntea 
clasamentului „Ghetei de aur" — 
ediția 1977, despre Dudu Geor
gescu va fi vorba în rîndurlle
care urmează, despre acest jucă
tor de excepție a 
cărui frumoasă rea-
Uzare (35 de go
luri in 27 de me
ciuri !) ‘ . .
între-altele, tot < 
ce au reușit, 
rlndul lor, 
campionat nu 
9 echipe ! Un _
s-a dovedit, așadar, mai produc
tiv, pînă acum, decît F.C.M. Ga
lați (25 de goluri), S. C. Bacău 
(27), Corvin ul (28), Răpiri (29), 
Progresul (30), Sportul studențesc 
(30), „Poli" Timișoara (31), Po- 
Utehnica Iași (32), F. C. Argeș 
(32). Unei a 10-a formații, lui 
F. C. Constanța, i-au fost ne
cesare, duminică. 5 goluri pentru 
a-1 ajunge pe ...Dudu Georgescu. 
Or fi mediocre, nu ne îndoim, 
aceste echipe la capitolul „forță 
de atac", dar sîntem, de aseme
nea, siguri 
Georgescu 
o valoare, 
prisosință, 
intr-un alt
ECHIPIERI, ALȚI ADVERSARI — 
a reușit să marcheze imparabile 
goluri în partidele cu Italia, Ce
hoslovacia și Iugoslavia.

De bună seamă, Dudu Geor
gescu nu mai este, de mult, o 
„gheată" surpriză, necunoscută. 
Pe zi ce trece, devine o verita
bilă „Gheată de aur", competi
tivă in disputa cu așii europeni, 
in materie, Geels, Dieter Miilier 
șl Varadi :

jus- 
tere- 

cel 
vom 

la o săptâmlnă 
In față cu jucă- 
Rădulești — pe

depășește, 
ceea 

la 
in 
mal 

i singur jucător

PE TEME ACTUALE

puțin de

s. c.

lor neprielnice 1
(gazon înmuiat de ploaia căzută | 
trei zile In șir), ambele formații | 
se străduiau să-șl aducă, tn fe- ; 
Iul lor, contribuția la 
partidei.

In această întrecere, 
fără patimi și asprimi, a 
nit, nedorit, o... decizie 
a arbitrului I. Rus care, 
moment dat, a dictat un penalty, 
la o minge respinsă cu mina de 
portarul Jivan. Apoi, ca șl cum 
nimic nu s-ar fi întimplat, I. Rus 
a „închis ochii" la un fault co
mis de Grigore, în careu, asupra 
lui Nedelcu II. Cum s-ar spune, 
absența cîntărea mal greu, tn 
aprecierile „cavalerului fluieru
lui" decît evidența. Nu știm (nici 
nu credem, de altfel) dacă la 
situația de 1—fl în favoarea ei. 
Sportul studențesc ar Ii avut ne
voie de un asemenea ajutor ! 
Cert e că deciziile lui Rus au 
sttmit animozități în teren șl 
suspiciuni în tribune. Dar ce e 
mal trist este faptul că această 
stare de lucruri fusese generată 
de arbitraj, in ultimă analiză o 
problemă de relații umane, de 
psihologie...

Gheorghe NICOLAESCU

reușita
purtatâ 
interve- , 
stranie , 
la un

gată a acestei competiții, ajun
să la cea de-a 15-a ediție, cînd 
finala se dispută între echipe 
din România și Iugoslavia, com
petiție în care team-urile ro
mânești au avut de multe ori 
comportări dintre cele mai fru
moase. Reamintim, astfel, că 
Steagul roșu Brașov-(ed. 1961— 
1963) -ți Rapid (ed. 1964—1965 și 
1965—1966) au cucerit trofeul, 
Iar Farul Constanța și A.S.A. 
Tg. Mureș au fost finaliste.

Sportul studențesc, care a fă
cut parte din seria I, alături 
de Akademik Sofia și Adana- 
spor, s-a calificat în urma ur
mătoarelor rezultate: 2—4 și 
1—0 cu Akademik, 1—1 și 7—0 
cu Adanaspor; Dynamo Zagreb, 
în seria a Il-a. a jucat cu Di
namo Tirana (2—1 și 2—1) șl 
Ethnykos Pireu (2—1 și 0—1).

de faptul că Dudu 
reprezintă, realmente, 

A demonstrat-o, cu 
In ultimul an, cînd, 
context — ALȚI co

ora 17,30, pe sta-Astăzi, la
său, echipa TBnâmo va 
Pe ,.
este restanță, din etapa 
și, odată consumat, cla

samentul Diviziei A va fi adus, 
integral, la zi.

Ce fac echipele, înaintea a- 
eestei partide cu implicații 
multiple în clasament ?

Dinamo iși reconsideră, într-o 
oarecare măsură, ideea de for
mație, Dinu neputînd evolua, 
din pricina celor 3 cartonașe 
galbene acumulate. Este pregă
tit pentru a-1 înlocui, L Marin.

Studenții timișoreni au sosit 
ieri în Capitală, cu avionul. De 
la aeroport »-au îndreptat di
rect spre stadionul Dinamo, 
pentru un antrenament lejer. 
Anghel nu a făcut deplasarea, 
fiind accidentat. Accidentați, 
dar probabil recuperabili, Bar
na și Mioe.

Arbitrează la centru V. Tătar 
(Hunedoara).

dionul 
întîlni 
Meciul 
a 18-a,

,Poli“ Timișoara.

DUMINICA, 5 IUNIE 1977

TRAGEREA

participați ca cit mai malta 
bilete!

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vă reamintim cîteva caracteris

tici ale tragerilor „Loto-2“

• Se efectuează 3 extrageri — 
in continuare — de cite 4 numere 
dintr-un total de 75 numere 
rite ( de la 1 la 75).
• Se atribuie ciștiguri pe 

tegoril.

dife-

6 ca-

1300“

Rezultatele tragerii vor. fl trans
mise și la radio în cursul serii.
CÎȘTIG URILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI
DIN 29 MAI

1977

I (13 rezulCATEGORIA
tate) 1 29,75 variante a 3.882 lei

• Autoturismele „Dacia . 
se acordă în cadrul valorii uni
tare a clșHgurilor de la 
categorie, tn ' ' 
loarea calculată este egală 
superioară 
rismulul.

orice 
cazul in care va- 

__ Bau 
contravalorii autotu-

CATEGORIA 2 (12 rezulta
te) : 686,20 variante a 393 lei.

întrucît valoarea unitară a 
cîstigurilor de categoria 3 <11
rezultate) a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, fondul de ciș
tiguri de la această categorie a 
fost repartizat celorlalte două-



C.C.E. LA PENTATLON MODERN
SE ÎNCHEIE AZI CU PROBA DE CROS

LVOV, 31 (prin telefon). — 
Pe măsură oe ' se aoropie de 
final, „Cupa campionilor euro
peni* la penta-1-on modern ofe- 
,ră dispute tot mai dîrze, con- 
curenții aruneînd în luptă toată 
capacitatea lor competițională, 
pentru obținerea celor mai bune 
rezultate. Marti după-amiază, în 
cea de a patra zi de concurs, 
s-a desfășurat proba de nata- 
tie, la finele căreia, cel puțin 
în partea sa superioară, clasa- , 
mentul pe echipe a căpătat 
contur. Astfel, cîștigînd natația 
cu un punctai destul de ridi
cat, Legia Varșovia a trecut pe 
locul al treilea al clasamentu
lui, cu reale șanse de a ataca 
si unul din celelalte locuri pe 
podium. Echipa Olimpia Bucu
rești s-a situat pe locul 7 
natatie (Galovici — 1060
Spîrlea — 1028 p. Călina
1016 p, Crăciuneanu — 916
s 1 ............. ..

la 
P.

P)»

cu 4020 p, după Legia Varșovia, 
— 4600 p Honved Budapesta — 
4358 p. ȚSKA Moscova — 4344 
p, F. K. Helsinki 4216 p. S. K. 
Berlinul occidental — 4108 p și 
Fiamo d’oro Roma — 4088 p. 
La individual, proba de natație 
a fost cîstisa'ă de sportivul so
vietic Șmelev.

După patru probe, iată cum 
sînt situate echipele ne primele 
șase locuri ale clasamentului : 
ȚSKA Moscova 15 625 
ved Budapesta 15 544 
Varșovia 15 413 p. 
București 14 833 p, S. 
linul occidental 14 218 
motiv Praga 13 945 p. 
vidual, continuă să conducă P. 
Gorlov (ȚSKA). Sportivii ro
mâni ocupă următoarele poziții: 
8. Galovici 3903 p ; 16. Călina 
3719 p ; 19. Spîrlea 3679 p ; 24. 
Crăciuneanu 3535 p. Miercuri — 
ultima probă, crosul.

O MEDALIE
ION GYORFI Sl-A ASIGURAT 

„EUROPENELE" 
in ring, 4 pugiliști
LA

Astăzi români

p, Hon- 
p, Legia 
Olimpia 
K. Ber- 

p, Loko- 
La indi-

HALLE, 31 (prin telex).
în prima gală de marți, iu

goslavul Tadija Kacear (mijlo
cie mică) a fost al doilea vice- 
campion olimpic eliminat din 
primul tur, el fiind învins prin 
abandon de către scoțianul Ma- 
larky, în urma unei nefericite 
răniri la arcadă. O întîmplare 
asemănătoare a provocat pre
matura părăsire a competiției 
de către „mijlociul" nostru 
Costică Chiracu. încă de la în
ceputul primei reprize a me
ciului său cu olandezul Magiel- 
se, gălățeanul s-a arătat supe
rior în ținuta pugilistică, în 
forță. Din păcate, recurgînd la 
o prelungită tatonare, Chiracu 
a aplicat doar lovituri izolate 
și a permis adversarului, în 
ultimul minut al primului rund.

CAMPIONATELE EUROPENE DE LUPTE LIBERE

GHEORGHERAȘOVAN LAYOS șandor EMILIAN CRISTIAN
(Urmare din pag. I)

să-i provoace o rană cu șiretul 
mănușii, ceea ce a determinat 
pe 
că 
La 
un 
lui , ____ ,
sprîncenei drepte și deci nu la 
arcadă, nu sîngera), arbitrul a 
făcut apel la medicul de servi
ciu și acesta, cu o hotărîre pri
pită, nefondată, dictează opri
rea partidei. Astfel Chiracu se 
vede eliminat, nu din vina lui, 
într-un meci în care victoria 
sa aproape nu se punea la în
doială.

Gala de. seara a debutat cu 
meciul dintre Vasile Didea și 
Viktor Savcenko (U.R.S.S.). îm
potriva sfaturilor antrenorilor, 
de a ataca de la început, Didea 
a stat în expectativă, cedînd 
inițiativa adversarului său, care 
a punctat decis, obligînd chiar 
arbitrul din ring să-1 numere 
pe Didea la sfirșitul primului 
rund. La reluare, Didea, parcă 
timorat, ca un debutant, mani- 
festînd apatie în ring, a fost din 
nou surprins descoperit și nu
mărat de trei ori, fiind astfel 
eliminat prin decizia de aban
don dictată de arbitru, în repri
za secundă.

Ultimul sportiv român din a- 
ceastă gală. Ion Gyorfi a învins

arbitrul din ring să opreas- 
lupta și să tamponeze rana, 
începutul rundului doi, fără 
motiv ferm (întrucît rana 
Chiracu, aflată deasupra

la puncte (5—0) pe Gunther Pe
ters (R.F. Germania), asigurîn- 
du-și medalia de bronz.

Miercuri și joi se dispută, 
„Eissporthalle", 
finală în urma 
cunoaște pe 
Campionatelor 
mai puțin de 4 boxeri români 
abordează încă de miercuri a- 
ceastă etapă importantă, in 
care o singură victorie aduce 
onoruri în palmares. In primele 
lor apariții pe ring, Alexandru 
Turei, la categoria semimuscă, 
iar la categoria cocoș Teodor 
Dinu vor încerca să-și justifice 
selecția, în fața redutabililor 
adversari stabiliți de sorți : 
campionul sovietic Anatoli 
Kliuiev, și, respectiv, pugilistul 
polonez Miroslav Wawrzyniak. 
La a doua lor apariție se vor 
afla „semimljlociul" Vasile 
Cicu (într-un meci dificil cu 
iugoslavul Zdravko Bășici) și 
„greul" Mircea Simon (împo
triva cehoslovacului Ladislav 
Resl).

la 
sferturile de 

cărora îi vom 
toți medaliații 
europene. Nu

★
A.I.B.A. a stabilit datele da 

disputare a C.M. de la Bel
grad (6—20 mai 1978) și C.E. de 
tineret de la Dublin (8—17 iunie 
1978).

Victor BANCIULESCU

ROLAND GARROS ÎNAINTEA

SFERTURILOR DE FINALĂ

succesive, el l-a dominat în 
permanență pe Siring, obținînd 
o victorie clară la puncte (10— 
3), care îi asigură o medalie. 
Și P. Brîndușan a fost la un 
pas de o medalie în partida cu 
V. Alexeev (U.R.S.S.) Deși a 
fost condus la puncte (1—4), 
el a reușit să refacă terenul 
pierdut, preluînd chiar la sfîr
șitul reprizei secunde conduce
rea cu 5—4. Finalul meciului 
l-a găsit însă mai proaspăt pe 
Alexeev, care a cîștigat la 
puncte cu 9—6. V. Pușcașn, cu 
toate că a fost învins de cam
pionul european H. Buttner 
(R.D. Germană), și-a justificat 
selecția în echipa națională. Tî- 
nărul sportiv român (20 ani) a 
luptat curajos în acest meci, 
conducînd la un moment dat 
cu 5—4 și reușind să-și ducă 
adversarul într-o situație difi
cilă la sfîrșitul primei reprize, 
cînd Buttner a fost salvat de 
gong. în final, plusul de expe
riență al multiplului medaliat 
al marilor competiții internați
onale și-a spus cuvîntul, reu
șind să cîștige la puncte. Ne-

așteptat de slab s-a prezentat 
fostul campion mondial și eu
ropean L. Șimon. După înfrân
gerea discutabilă prin descali
ficare în partida cu J. Balla 
(Ungaria), el a pierdut fără 
drept de apel prin tuș (min. 3) 
meciul cu bulgarul M. Raicev.

în gala finalelor, programate 
marți seara, cei trei sportivi 
români au întîlnit pe cei mai 
valoroși luptători ai categoriilor 
respective, care au și cucerit 
titlurile continentale. Tînărul 
debutant L. Șandor a luptat cu 
V. Yumin (U.R.S.S.), campion 
mondial în 1974 și european în 
1975, în fața căruia a pierdut la 
puncte. Dar, de-a lungul me
ciului, Șandor a imprimat luptei 
un ritm sufocant, determinînd 
arbitrii să-i dea adversarului 
două avertismente. Superiorita
tea tehnică a lui Yumin însă 
i-a dat acestuia posibilitatea să 
acumuleze punctele necesare 
victoriei. L. Șandor a obținut 
medalia de bronz. Gh. Rașo
van, debutant și el la o compe
tiție de asemenea amploare, a 
luptat curajos în partida cu S. 
Stoianov (Bulgaria), dar în ul
timul minut n-a reușit să evite

tușul, revenindu-i medalia 
bronz. Foarte aproape de 
mare succes a fost E. Cristian. 
El a avut inițiativa și avantajul 
pînă aproape de sfîrșitul me
ciului cu P. Marta (U.R.S.S.), 
conducînd cu 4—3, 5—4 și 6—5. 
Sportivul sovietic primise și 
două avertismente, dar cu o fi
xare, el a egalat (6—6), după 
care, părăsindu-1 forțele, a în
ceput să evite lupta. Arbitrii au 
cerut de două ori descalificarea 
și de fiecare dată juriul nu a 
fost de acord. Cum Cristian a- 
vea neapărat nevoie de victorie 
pentru a schimba medalia de 
bronz (pe care și-o asigurase) a 
încercat o fixare și a fost con
trat, scorul devenind 6—7, re
zultat cu care a luat sfîrșit 
meciul.

PARIS, 31 (Agerpres). — 
Campionatele internaționale de 
tenis ale Franței au continuart 
pe terenurile de la Roland Gar
ros din Paris cu disputarea par
tidelor din optimile de finală 
ale probei de simoki bărbați. 
Iată rezultatele înregistrate : 
Raul Ramirez — John Yulll 
6—2, 6—4, 6—3 ; Wojtek Fibak
— Rolf Gehring 6—7, 6—4, 6—2, 
3—6, 6—4 ; Adriano Panatta — 
Buster Mottram 2—6, 4—6, 6—3,
6— 4, 6—4, Guillermo Vilas — 
Stan Smith 6—1, 6—2, 6—1.

Astăzi, în sferturile de finală, 
Ilie Năstase îl va întilni pe 
Brian Gottfried, iar Florența 
Mihai va juca Împotriva 
Boshof.

Alte rezultate i simplu 
(sferturi de finală) : 
Jausovec
7— 5. 6—4 I Regina
— Renata Tomanova 
6—3.

lui L.

femei 
Mima 

Pam Teeguarden 
Marsikova 
7-6, 6—7,

★
Comentlnd^-Partida

tase
Ilie Năs-

Jan Kodes cîștigată luni

NOI VICTIME ALE AUTOMOBILISMULUI
PROFESIONIST

După cum anunță ziarul 
„SPORT“-Zurich, automobilis
mul profesionist a făcut noi 
victime, pe circuituul Targa 
Florio din Sicilia. Cu prilejul 
unei curse rezervate categori
ilor G.T.-Sport, automobilista 
italiană Gabriela Ciuti a intrat 
în plină viteză cu mașina sa, 
de fabricație „Osella", care de
rapase la o curbă periculoasă, 
într-un grup de spectatori, o- 
marind pe unul dintre ei și ră
nind grav alți cinci. In mulți
mea, care se afla într-un defi
leu fără ieșire în afara pistei, 
se găseau mai multe femei și cîți- 
va copii. Automobilista care pro
vocase accidentul a fost și ea 
transportată la spital, în stare 
gravă.

Ziarul citat critică organiza
rea de curse pe vechiul circuit 
sicilian, care — așa cum se su
bliniază — de foarte multă vre
me nu mai corespunde cerin
țelor actuale ale unei întreceri 
automobilistice de anvergură. 
De asemenea, insuficiența mă
surilor de securitate pentru 
spectatori se dovedește adesea 
cauza numeroaselor accidente în 
asemenea curse.

Iată, desigur, doar cîteva mo
tive, dintre cele foarte nume
roase, care generează asemenea

tragice evenimente în activita
tea sportului cu motor din ță
rile occidentale. In goana după 
cîștiguri, căutînd mereu mări
rea profitului prin reclamă ief
tină, patronii industriei de au
tomobile aleg cel mai rapid 
și comod debușeu al produselor 
lor, nesocotind elementarele mă
suri de precauție «reclamate de 
o întrecere pe pistă.

Lista victimelor sacrificate pe 
acest „altar" al automobilismu
lui profesionist, tragic îmbogă
țită acum cu cele de la Targa 
Florio, conține asemenea nume 
celebre ca acelea ale lui Al
berto Ascarî, Jim Clark sau 
Jochen Rindt. uciși la volar) în 
timp ce purtau cununa de cam
pioni mondiali ai formulei 1. 
De fiecare dată au urmat cam
panii de presă, s-au făcut an
chete, s-a vorbit despre necesi
tatea remedierii unei stări de 
fapt inadmisibile. Soluțiile a- 
doptate de forurile competente, 
de la federații și cluburi spor
tive pînă la autorități, s-au do
vedit însă simple paleative.

Și cursele continuă, foarte a- 
desea în aceleași condiții pre
care în care se desfășuraseră și 
pînă atunci. Așa cum a fost 
recent cazul și la Targa Florio...

★
Clasamentele finale pe categorii: 
. ------ . -------- .-j STOIANOV

S. Kornilaev 
Rașovan (Ro- 

I L HELMUTH 
2. A. Ivanov 
Stecyk (Polo- 

VIKTOR ALE- 
2. M. Selmanov 
Gokdogan (Tur

48 kg : 1. STOIAN 
(Bulgaria), 2, 
(U.R.S.S.), 3. Gh. 
mânia) ; 52 kg : 
REICH (R.D.G.), 
(U.R.S.S.), 3. W. 
nla) ; 57 kg : L 
XEEV (U.R.S.S.), 
(Bulgaria), 3. S. _____ o_„ ,__
cia), 4, P. Brîndușan (România); 
62 kg : L VLADIMIR YUMIN 
(U.R.S.S.). 2. M. Dukov (Bulga
ria), 3. L. Șandor (România) ; 6* 
kg : L SEYDI SABAN (Iugosla
via), 2. M. Sary (Turcia), 3. I. 
Gaiderbekov (U.R.S.S.) ; 74 kg : 
L PETR MARTA (U.R.S.S.), 2. R. 
Karabaciak (Turcia), 3. E. Cris
tian (România) ; 82 kg : 1. 
MAIL ABILOV (Bulgaria) 
Zanglov (U.R.S.S.), 3. J. 
(Polonia) ; so kg : 1. 
PROKOPCIUC (U.R.S.S.), 
Lutfiev (Bulgaria), 3. J. 
(Turcia) ; 100 kg : 1. 
BISULTANOV (U.R.S.S.), 
GOcIu (Turcia), 3. H.
(R.D.G.), ...6. V. Pușcașu 
nia) ; +100 kg : 1. —_______
PARȘUKOV (U.R.S.S.), 2. M. Ra- 
cev (Bulgaria), 3. P. Drozda 
(Cehoslovacia) .„ 5. L. Șimon 
(România).

2.

IS- 
2. H. 

Gorski 
ANATOLI 

2. C. 
Demlz 

ASLAN 
2. M. 
Buttner 
(Româ- 

VLADIMTR

99 CUPA
INTERCOMTIMEMTALA-

LA BASCHET
Localitatea iugoslavă Gelje_______ ____ _ a 

găzduit meciul dintre selecțio
natele Iugoslaviei și Canadei, 
contînd pentru „Cupa intercon
tinentală" la baschet masculin. 
Gazdele au terminat învingă
toare cu scorul de 95—74 <4&— 
33), avîndu-1 ca principal rea
lizator pe Dalipagici (17 punc
te). La Anderlecht, în cadrul 
aceleiași competiții, reprezenta
tiva Braziliei a învins cu scorul 
de 92—80 (46—43) formația Bel
giei.

în clasament, după 5 etape, 
conduce neînvinsă echipa Ita
liei, cu 10 puncte, urmată de 
formațiile Israelului — 9 punc
te și Iugoslaviei — 8 puncte 
(un joc mai puțin disputat).

de jucătorul român, corespon
dentul agenției „France Presse" 
notează : „La șase ani după 
finala din 1971, care punea față 
în față aceiași doi jucători, ro
mânul Ilie Năstase și-a luat o 
splendidă revanșă. Superb do 
Ia un capăt Ia altul al partidei. 
Năstase și-a etalai cu măiestrie 
repertoriul, părînd a-și fi re
găsit forma, ca și dorința de a 
reedita succesul repurtat aici 
în 1973. Misiunea sa nu va fi 
însă ușoară, scrie același co
mentator, întrucît chiar în sfer
turile de finală el va avea un 
adversar dificil, în americanul 
Brian Gottfried, actualul lider 
al Marelui Premiu FILT, un 
jucător care se acomodează 
foarte bine cu terenurile de 
zgură".

„Cupa Davis"
ARBITRUL MECIULUI

ROMANIA-ANGLIA
Federațiile de specialitate din 

România și Anglia au căzut de 
acord asupra arbitrului întîlni- 
rii de tenis dintre reprezenta
tivele celor două țări, care-și 
dispută semifinala grupei A e- 
uropene din „Cupa Davis", la 
București, In zilele de 10—12 
iunie. Arbitrul desemnat este 
Jaime Bartrolî (Spania).

IlMTlLNIRl INTERNATIONALE
DE fOÎBAL

• Argentina — Polonia 3—1 
(1—1). Au marcat Bertcmi (min. 
40, 72) și Luque (min. 53), res
pectiv Lato (min. 32). Partida 
s-a disputat la Buenos Aires 
pe stadionul „Boca Juniors" în 
fața a 50 000 de spectatori • 
In campionatul interbritanic, la 
Belfast : Irlanda de Nord — 
Anglia 1—2 (1—1) • In C.E. 
tineret, la Helsinki : Finlanda 
— Anglia 0—1 (0—1).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La Soci a luat 

sfîrșit tradiționalul concurs pen
tru premiul ziarului „Pravda". 
Iată câștigătorii din ziua a doua: 
trlplusalt — Ghenadl Kovtunov 
16,78 m (Viktor Saneev s-a cla
sat pe locul doi, eu 16,73 m) ; 800 m - --------- ----- - — -
10 000 m 
pia) 28:04.4 : 
Grebnev 85,30 
Budkin 50,8 ; 
Zaicik 74,26 m 
rina Sidorova —............
Irina Bondarciuk 9:02.0 ; 400 mg 
(f) — Tatiana Storoje 58,1 ; 800 m 
(f) — Nadejda Mușta 2:02,5. • La 
Dortmund, atleta vest-germanâ 
Eva Wilms a stabilit un nou re
cord național în proba de arun
carea greutății, cu rezultatul de 
20,96 m. Campioana olimpică 
Annegret Richter a terminat în-

1:48,1 ;
(EtiO- 

Nikolai 
— Oleg 

Boris 
— Ma-

Serghel Cikov
— Mirius Yfter 

suliță — 
m ; 400 m 

ciocan —
; 200 m (f)
22,8 ; 3 000 m (f)

vingătoare în probele de sprint ; 
100 m — 11,30 și 200 na — 
Alte rezultate: prăjină — 
(Australia) 5,30 m ; 200
Muster (Elveția) 20,79 ; 800 
Wuelbeck (R.F.G.) 1:47,95 ;
(f) — Christiane Wildschek 
tria) 52,95 ; 800 m (f) — 
marie van Nuffel (Belgia) 2:02,32.

SCRIMA • Competiția inter
națională masculină de floretă 
pentru tineret de la Bologna a 
fost cîștigată pentru a doua oară 
consecutiv de scrimeru! polonez 
Koziejowski, care a totalizat în 
turneul final 5 victorii. L-au ur
mat Behr (R.F.G.) — 3 v si 
Montano (Italia)

ȘAH • în turneul feminin de 
la Piotrkow Tribunalski, după 6 
runde, conduc Lia Bogdan 
(România), Ludmila Saunina

22,96.
Baird 
m — 
m — 
400 m 
(Aus- 

Anne-

(U.R.S.S.) și Eva Karakas (Un
garia), cu cîte 4,/2 p în runda 
a 6-a, Lia Bogdan a remizat cu 
Szvencik, în timp ce Karakas a 
pierdut la Hoffman, iar Saunina 
a remizat cu Szmacinska. a „Me
morialul Capablanca“ de la Cien- 
fuegos (Cuba), continuă să aibă 
lider, după 9 runde, pe șahistul 
sovietic Iosif Dorfman — 8 p, 
urmat de Ermenkov (Bulgaria)
— 6Vi p, Letcinski (Cehoslovacia)
— 6 p (1), Andersson (Suedia) si
Romanlșin (U.R.S.S.) — cîte 6 p.

2 V.

TENIS DE MASA © Proba de 
dublu masculin din cadrul con
cursului Internațional de tenis 
de masă de la Montreal a re
venit cuplului iugoslav Surbek— 
Kosanovlci, care a învins în fi
nală ou 3—2 perechea vest-ger
mană Lelss—Stelwag.
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