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Campionatele europene de box

ȘASE SPORTIVI ROMÂNI 
AZI, ÎN SEMIFINALE

Aseară, Titi Tudor și Calistrat Cuțov și-au asigurat medalii
Aseorâ la Halle s-au încheiat sferturile de finală ale C.E. de 

box, astăzi după-amiazâ fiind programate, in două gale, semifi
nalele. Șase pugilițti români - DINU TEODOR, TITI TUDOR, CA
LISTRAT CUȚOV, VASILE CICU, ION GYORFI ți MIRCEA SIMON — 
calificați pentru această penultimă fază a întrecerii continentale

ATLEȚII NOȘTRI TREBUIE SA ONOREZE
CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE

CU PERFORMANȚE DE VALOARE
Mîine și duminică — în fie

care zi întrecerile se desfășoa
ră după-amiaza, cil începere 
de la orele 16 — pe stadionul 
Republicii din București se vor 
desfășura Campionatele inter
naționale de atletism ale Româ
niei, primul concurs internațio
nal al sezonului de primăvară 
găzduit de țara noastră. Con
comitent este programat și 
concursul republican de primă
vară al seniorilor, una din com
petițiile devenite tradiționale 
ale atletismului intern.

Iubitorii atletismului își vor 
da din nou întilnire pe stadio
nul din Dealul Spirii la un 
concurs devenit clasic în calen
darul internațional, care și-a 
dobîndit renumele prin perfor
manțele reușite aici de-a lun
gul anilor de atleți intrați în 
istoria acestei discipline olim
pice și care a adus, în egală 
măsură, celebritate și stadionu- 
lui-gazdă. Se poate spune, fă
ră teama de a exagera, că sta
dionul Republicii este — prin 
numeroasele recorduri mondiale 
sau continentale la care a fost 
martor — unul din monumen
tele atletismului european, cu 
a cărui faimă se pot compara 
doar stadioane ca Bislet din 
Oslo, Letzigrund din Ziirich sau 
Karaiskakis din Atena. Bâtrî- 
nul stadion, îmbrăcat cu .haină 
nouă, de rekortan, pentru a ti
ne pasul cu progresul atletis
mului, se poate mîndri, dealt
fel, că a fost gazda primului 
record mondial al acestui an, 
la 21 mai, cînd Natalia Mără- 
șescu a spulberat recordul mi
lei, ducîndu-1 la 4:23,8.

Vom avea oare prilejul
asistăm și cu ocazia „interna
ționalelor" la noi performanțe 
răsunătoare? Să sperăm, și să 
mai sperăm că ele vor fi reali
zate în primul rînd de frun
tașii atletismului românesc, al 
căror start în acest sezon a 
fost, s-o recunoaștem, șovăiel
nic .(Cu excepția Nataliei, de
sigur și a altor cîteva rezulta
te, pe care le-am numi mai de
grabă promițătoare decît valo
roase și care pot fi numărate 
pe degetele unei singure mîini).

Concursul de sîmbătă și du
minică este deci un bun prilej 
de reabilitare pentru atleții 
noștri. înțelegem prin reabili
tare obținerea unor rezultate

să

— urcă azi în ring, posesori ai medaliilor de bronz. Televiziunea 
română transmite prima gală (incepind de la ora 16,05), în care 
vom urmări evoluțiile boxerilor noștri Dinu Teodor (cu Konig - 
R.F.G.), Vasile Cicu (cu Kruger 
Gorstkov - U.R.S.S.).

R.D.G.) ți Mircea Simon (cu

Ilic Floroiu (in frunte), va alerga la campionatele internaționale 
prima cursă de 10 000 m din acest sezon. El speră să 

un rezultat bun, pe măsura pregătirii efectuate.
realizeze

care să ne determine să privim 
cu optimism evoluțiile lor în 
viitoarele concursuri interna
ționale ale sezonului — Univer
siada, Cupa Europei, Jocurile 
Balcanice și Campionatele eu
ropene de juniori (campionatele 
internaționale reprezintă un 
test pentru întreg lotul de ju
niori), cu atît mai mult cu cit 
marea majoritate a vedetelor 
noastre se vor alinia la start. 
(Intre indisponibilități: Gina 
Panait și Horia Toboc). Așa
dar, Natalia Mărășescu, Corne
lia Popa, Ileana Silai, Argenti
na Menis, Niculina Vasile, Ma- 
ricica Puică, Ilie Floroiu. Be- 
dros Bedrosian, Carol Corbu și 
toți ceilalți, aveți cuvîntul !

• In afara lui Julian Morri
son (64,12 m la disc) și Ri
chard Spencer lotul cubanez 
pentru „internaționale" mai cu
prinde pe Isabel Taylor (11,6 
la 100 m, 23,8 la 200 m), Asun
cion Acosta (11,6 și 23,7), Gri- 
cel Machadu (13,7 la 100 mg), 
Angela Carbonell (1,81 m la 
înălțime) și Luis Delis (60,37 m 
la disc).

• Delegația Cehoslovaciei cu
prinde pe Maria Pilarova (55,88

m anul trecut la disc), 
va Margoldova (4:18,6 
m) și Lukas Janoska 
la 20 km marș).

Mirosla- 
la 1500 
(1.30:40,2

HALLE, 2 (prin telex). Am 
trăit aci, la „Eissporthalle", mo
mente de mare tensiune, urmă
rind tentativa celor trei repre
zentanți ai noștri care au urcat 
în ring în gala de seară, alături 
de trei parteneri valoroși, de a 
se califica în semifinalele Cam
pionatelor europene de box : 
Faredin Ibraim, Titi Tudor și 
Calistrat Cuțov. Toate trei par
tidele s-au ridicat la un înalt 
nivel spectacular, grație calită
ții boxului practicat de compe
titori și am avut bucuria să 
vedem arbitrii din ring ridicînd 
brațul învingătorilor Titi Tudor 
și Calistrat Cuțov, acesta din 
urmă fiind una din simpatiile 
miilor de spectatori care urmă
resc întrecerile. îndrăznim să 
spunem că am fi putut să-l' nu
mărăm și pe Ibraim printre

cei care s-au calificat în semi
finalele de vineri, dacă tactică 
sa ar fi promovat dintr-un în
ceput ofensiva la care îi dădeau 
dreptul valoarea și experien
ța sa, în locul unei defensive 
prelungite peste limitele nece
sare.

Oricum, faptul că in această 
întrecere deosebit de grea, care 
triază atît de riguros, uneori cu 
unități de măsură diferite, pe 
competitori (ne referim la opri
rea nejustificată a lui Costică 
Chiracu, în timp ce trei spor
tivi au boxat după aceea cu ar
cadele deschise), țara noastră 
plasează in semifinale șase 
sportivi, este semnificativ. Vi-

Victor BANCIULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

NOI DOVEZI DE ADMIRAȚIE
PENTRU NADIA COMANECI
CARACAS, 2 (Agerpres). — 

în ziarul „El Universal", unul 
dintre cele mai mari din Vene
zuela, a apărut recent artico
lul intitulat „Poezie în acțiune: 
Nadiă Comănec>“, însoțit de o 
sugestivă fotografie a celebrei 
gimnaste românce, triplă cam
pioană olimpică și de două ori 
campioană absolută a Europei.

articol se menționează căîn
Nadia Comaneci a devenit un 
adevărat idol 
neri și copii 
gă. „Este o 
bliniază, care 
nare decit atunci cînd
Temple era o copilită cu zulufi 
aurii".

pentru mii de ti- 
din lumea 
admirație, 
nu a avut

întrea- 
se su- 
asemă- 
Shirley

Echipa noastră a sosit ieri la Paris

MECIUL DE RUGBY FRANȚA - ROMANIA
AȘTEPTAT

PARIS, 2 (prin telefon). De 
citeva ore, după o prietenească 
primire făcută pe aeroportul in
ternațional Orly, rugbyștii noș
tri se află în capitala Franței, 
care va găzdui sîmbătă (de la 
orele 15,30) partida amicală din
tre echipele reprezentative ale 
țării gazdă și României, fondu
rile realizate urmînd a fi de
puse în „Contul 1977“. în drum 
spre hotelul Lutetia, unde a 
fost cazată formația noastră, ca 
și în discuțiile purtate cu ofi
cialități ale rugbyului francez,

CU DEOSEBIT INTERES
gazdele și-au exprimat întreaga 
lor compasiune pentru efectele 
distrugătoare ale seismului de 
la 4 martie, și toată admirația 
pentru organizarea eforturilor 
de refacere și reconstrucție a 
zonelor calamitate.

De la specialiștii și de la 
confrații prezenți la aeroport 
aflăm cu satisfacție că acest 
meci este considerat ca un im
portant eveniment sportiv, nu
meroși fiind cei care și-au asi
gurat, de la această oră, biletul

CUM ACȚIONAȚI PENTRU EXTINDEREA 
PRACTICĂRII EXERCIȚIILOR FIZICE?

Ne răspund activiști ai comitetelor uniunilor sindicatelor de ramură

Reieșite din importantele 
documente de partid pri
vitoare la dezvoltarea e- 

ducației fizice și sportului, sar
cinile sindicatelor au fost in
cluse într-un amplu plan de 
măsuri adoptat de Consiliul 
Central al U.G.S.R. la sfîrșitul 
anului trecut. Atingerea unor 
însemnate obiective în această 
privință și-au propus, la rîndul 
lor, comitetele uniunilor sindi
catelor de ramură. In ultimele 
zile, am purtat discuții cu mai 
mulțl activiști : LÂURENTIU 
DRAGOMIRESCU, președintele 
Comitetului uniunii sindicatelor 
din presă, poligrafie și edituri ; 
CORNEL., SCURTU, vicepre
ședinte și VASILE MARTI- 
NELI, de la C.U.S. din între
prinderile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică ; E- 
MANOIL SIMION din partea 
C.U.S. din agricultură, industria 
alimentară și ape, și DRAGO-

MIR MOISIN de la C.U.S. din 
metalurgie și construcții de ma
șini.

1. Cum acționați pentru 
locul de muncă ?

Laurențiu Dragomirescu : 
Principala noastră preocupare 
s-a îndreptat către atragerea in 
practicarea gimnasticii a anga- 
jaților care lucrează in cele 64 
de întreprinderi poligrafice din 
Capitală și din țară. Necesita
tea corectării poziției ortostati- 
ce, specifică unor meserii din 
întreprinderile poligrafice, pre
cum și faptul că in această ra
mură lucrează foarte mulți ti
neri, ne-au îndemnat să e1rtbo- 
răm un program diversificat. 
A devenit de-acum obișnuință 
la întreprinderile poligrafice 
Banat, Iași, Galați, Sibiu, Cluj- 
Napoca, precum și la I.P. Fila
ret ți Arta grafică din Capi-

Redăm, în cele ce urmează, 
răspunsurile primite de la in
terlocutorii noștri.

extinderea gimnasticii la

tală, ca, zilnic, timp de 5—7 
minute, angajații din majorita
tea secțiilor să participe la „re
priza" de gimnastică. Ne pro
punem ca această utilă formă 
a exercițiului fizic să fie tran
sformată într-un fenomen de 
masă. Prin aceasta, atit sănăta
tea angajaților, ~cît și producti
vitatea muncii se vor îmbună
tăți.

Vasile Martineli : Intr-unui 
din cele mai mari bazine car
bonifere ale țării, in Valea 
Jiului, peste 1 500 de angajați 
ai Întreprinderii de utilaj mi
nier din Petroșani practică gim
nastica la locul de muncă. In 
vederea extinderii acestei acti

vități am adoptat un plan de 
măsuri pentru cuprinderea in 
practicarea gimnasticii și a ti
nerilor care își desfășoară mun
ca la institutele de cercetări și 
proiectări miniere din Petro
șani, Baia Mare și Deva. Cu 
puține excepții — uzinele elec
trice din Constanța și Doicești, 
ICEMENEB.G din București, 
precum și exploatarea petrolie
ră de la Băicoi — gimnastica 
la locul de muncă nu a devenit 
o preocupare serioasă a anga
jaților din unitățile petrolului 
■și energiei electrice. Deși dis
punem de suficiente argumente 
care pledează pentru practicarea 
gimnasticii la locul de muncă, 
nu găsim încă înțelegere totală 
din partea conducerilor între
prinderilor respective. La rîndul 
lor, organizațiile sindicale pot 
acționa mai eficient in vederea 
generalizării gimnasticii.

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

de intrare la „Parc des Prin
ces".

Importanța apropiatei întîlnirl 
dintre campionii europeni și 
cîștigătorii „Turneului celor 5 
națiuni" este pe larg subliniată 
de altfel și de presa de astăzi. 
Paralel cu meciul Franța — 
România, se comentează aici, 
cu viu interes și recenta finală 
a campionatului francez, cîști- 
gată de Beziers în fața rugbyș- 
tilor de la Perpignan, precum și 
apropiatul turneu al sportivilor 
francezi in Argentina.

Meciul de ‘ ’..................
amicală, este 
chis oricărui 
doială. ne-ar 
a rugbyștilor 
joc dar, înainte de toate, echi
pa noastră este hotărîtă să-și 
aducă o prețioasă contribuție la 
realizarea unui spectacol spor
tiv de înaltă calitate, în care 
vor trebui să cîștige frumusețea

sîmbătă, întîlnire 
— credem — des- 
rezultat. Fără în- 
bucura o victorie 
români în acest

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

CANOTORII ROMÂNI AU PLECAT 
LA „REGATA MOSCOVA'*
In cursul zilei de ieri au pără

sit Capitala componenții ioturi
lor reprezentative de canotaj, 
care vor evolua sîmbătă și du
minică la prima competiție in
ternațională a anului, „Regata 
Moscova". Au făcut deplasarea 
următorii sportivi : Marlena Pre- 
descu — Florica Petcu, Elena 
Avram — Angelica Chertic 
(2 f.c. și 4+1 rame), Felicia Afră- 
siloaia, Aneta Marin, Maria An- 
done, Paraschiva Mariș + Elena 
Giurcă (4+1 vîsle), Elena Oprea*  
Paulina Sacalov, Olimpia Bălăci, 
Stela Bandol, Maria Roman, Ma
ria Stroian, Carmen Constanti- 
nescu, Petrica Crețu + Ecaterina 
lane (8+1) — la feminin, Simion

i Gali (2 f.c.), Bularda, Ceapura 
+ Lovrenschi (2+1), Albeș, Gru- 
mezescu, Popa și Chihaia (4 ra
me f.c.)*



CAMPIONATE» COMPETIȚII
„Cupa Jean Calcianu" 

la automobilism
Duminică, 5 iunie, Capitala 

va găzdui un interesant con
curs automobilistic de viteză 
dotat cu „Cupa Jeai Calcianu" 
— în memoria unuia din pro
motorii sportului automobilist 
din tara noastră, pilot cu per
formanțe meritorii atît în țară, 
cit și peste hotare.

Cea de a V-a ediție a „Cu
pei Jean Calcianu" va fi orga
nizată în acest an de către fi
liala ACR București (prin co
misia locală de automobilism 
și karting) și A.S. Unirea Tri
color București, pe un traseu 
mai puțin obișnuit pentru aler
gările de viteză pe circuit si 
anume pe aleile din Pădurea 
Băneasa.
șeaua ce 
circa 500 
iești — 
ales, cu 
dreaptă, 
de 90 de grade, va trece prin 
lata restaurantului Băneasa.

întrecerea se va desfășura la 
cinci clase, două dintre aces
tea fiind rezervate autoturis
melor românești Dacia 1 100 și 
Dacia 1 300. De altfel. pentru 
decernarea „Cupei Jean Cal
cianu" se organizează o cursă 
separată, la care vor participa 
primele trei mașini Dacia 1 100 
si Dacia 1 300 din cursele la 
clasele respective. în program 
iifiurează si întreceri pentru 
începători.

• După cum se știe, din ca
uza timpului nefavorabil, cea 
de a doua etapă — din patru
— a campionatului republican 
de dirt-track a fost reprogra- 
mată : cele trei etape vor avea 
loc la 6 iulie — Sibiu, 7 august
— București, 25 septembrie — 
Arad.

Startul va fi pe so- 
duce spre pădure (la 
m de șoseaua Bucu- 
Ploiești), iar traseul 
lungi porțiuni în linie 
dar si cu i—5 viraje

• între 26 iunie și 3 iulie 
în țara noastră vor avea loc nu 
mai puțin de 4 concursuri in
ternaționale de dirt-track, la 
care vor lua parte — alături 
de motocicliștii români — și o 
serie de specialiști ai genului 
din Austria, Iugoslavia, Polo
nia, Ungaria și Uniunea Sovie
tică. Programul este următorul: 
Brăila (26 iunie), București (23 
iunie), Sibiu (30 iunie). Arad 
(3 iulie).

Victorii la scor in 
campionatul de polo

în programul de ieri al cam
pionatului republican de polo au 
figurat trei meciuri intre echipe

disproporționate ca valoare. Di
ferența de nivel a jocului prac
ticat nu a fost micșorată nici 
măcar de faptul că in două din
tre formațiile favorite n-au evo
luat unii dintre componența lor 
de bază (Nastasiu șl Rus la 
Dinamo, R. Rusu la Voința Cluj- 
Napoca) suspendați pentru o 
etapă ca urmare a faptului că, 
in ziua precedentă, fuseseră 
eliminați fără drept de Înlocuire.

în prima partidă a zilei Rapid 
a dispus de C.N.U. eu 11—7 (4—0, 
4—1. 2—2, 1—4) după două re
prize in care a dominat net și 
alte două în care, văzindu-se În
vingători, feroviarii au Început 
să ia jocul prea ușor șl studenții 
au redus serios din handicap ! 
în meciul următor Dinamo n-a 
lăsat insă nici o speranță Cri- 
șului Oradea. Urmărind îmbună
tățirea golaverajului, care ar 
putea fi decisiv la încheierea 
competiției, dinamoviștii au ob
ținut o victorie netă, cu 14—1 (3—0, 
3—0, 4—1, 4—0). In ultimul joc 
Voința Cluj-Napoca a întrecut 
Progresul cu 9—4 (3—0, 1—2, 2—1, 
3—1).

în programul de azi, de la 
ora 16. La bazinul din Parcul 
Dinamo : Dinamo — Progresul, 
Crișul — C.N.U., Rapid — Voința.

La Cluj-Napoca 
și la Ploiești, 

„Cupa federației” 
Ia baschet (f)

Întrecerile de baschet femi
nin dotate cu „Cupa federației" 
continuă prin turneele care se 
desfășoară de azi pînă dumi
nică la Cluj-Napoca (seria I) 
și la Ploiești (seria a Il-a). 
Programul de azi cuprinde ur
mătoarele meciuri : Crișul O- 
radea — Mobila Satu Mare, O- 
limpia București — Universita
tea Cluj-Napoca, I.E.F.S. — U- 
niversitătea Timișoara (serial), 
Sănătatea Ploiești — C.S.U. 
Galați, Politehnica București — 
Voința București, Rapid Bucu
rești — Voința Brașov (seria a 
Il-a). Menționăm că înaintea 
acestor întîlniri în fruntea cla
samentelor se află — neînvin
se — Olimpia, respectiv Voința 
Brașov și Rapid. La competiție 
nu 
din

iau parte baschetbalistele 
lotul reprezentativ.

Luna iunie, bogată 
concursuri de dirt-track

• Duminică 5 iunie începe 
o nouă întrecere rezervată a- 
lergătorilor de dirt-track din 
țara noastră : „Cupa F.R.M." 
competiție care va dura o săp
tămînă. Vor avea loc patru 
concursuri, sistem turneu. Par
ticipă echipe (formate din 4 
țnotocicliști titulari și o rezer
vă) din patru orașe, reprezen- 
tind de fapt cluburile Metalul 
București, Voința Sibiu, 
Brăila si Rapid Arad.

Cele patru concursuri se dis
pută astfel : Arad — 5 iunie. 
Sibiu — 7 iunie. Brăila — 9 
iunie, București — 12 iunie.

in

c.s.

^\\\\\\\\\\\\\\^^^^^JUNIORII NOȘTRI AU AVUT 0 EVOLUȚIE 
C. E. DE POPICE 

palii animatori ai ediției ’77 a 
C.E., iar rezultatele lor — ob
ținute pe piste din material 
plastic, pe care joacă acasă 
doar de două luni — au fost 
dintre cele mai valoroase, unii 
dintre sportivii români fiind a- 
preciați ca jucători de talie in
ternațională chiar și în rînduri- 
le seniorilor. Din delegația ro
mână, de departe cel mai bun, 
cu rezultate de valoare interna
țională, a fost dublul campion 
european, Alexandru Tudor, ca
re a jucat cu multă precizie, 
fiind stăpîn pe tehnica care se 
cere pe pretențioasele piste din 
material de plastic. In toate 
cele trei probe — echipe (911 
pd), perechi (926 pd — rezul
tat record al „europenelor" la 
proba de 200 lovituri mixte) și 
individual (916 p d) — Tudor a 
obținut cel mai mare punctaj 
dintre toți participanții la con
fruntarea continentală. El se a- 
nunță ea un valoros component 
al reprezentativei noastre de 
seniori (Tudor termină în acest 
an junioratul). De remarcat 
faptul că in jocul pe echipe, 5 
din cei șase jucători au „mers" 
foarte bine, doar unul singur 
a... capotat, Constantin Marin 
(780 p d), dar s-a reabilitat și 
el In proba de perechi, unde, 
împreună cu Gh. Scholtes, a 
reușit să ciștige medalia de 
bronz.

Deci, concluzia este că băieții 
noștri s-au comportat excelent, 
ei depășindu-și principalii ad
versari, popicarii din R.F. Ger
mania și Ungaria, la toate ca
pitolele : medalii și valoarea re
zultatelor.

Interlocutorul nostru ne-a re
latat că și fetele, puteau obține 
mai mult (ele au ciștigat două 
medalii de argint — echipe și 
perechi și una de bronz — pe
rechi) dar, după pierderea lo
cului I la echipe, la numai 5 
puncte față de formația R.F. 
Germania, s-au demoralizat. 
Dacă cea mai slabă jucătoare a 
formației, Elisabeta Badea (378 
p d) evolua măcar la o valoare 
medie (ea obține în întrecerile 
din țară, cu regularitate, cifre 
de peste 400) reprezentativa ro
mână ar fi fost campioană a 
continentului !

în întrecerea la perechi patru 
dintre sportivele noastre au ju
cat bine cucerind medalii de 
argint (Elena Vasile și Ildico 
Szasz) și bronz (Olimpia Dra- 
gu și Maria Iosif-Nichifor).

Cu toate minusurile unor ju
cătoare, comportarea generală a 
sportivilor noștri se poate spu
ne că a fost remarcabilă și ne 
bucură faptul că avem un va
loros schimb pentru reprezen
tativele de seniori.

T. RABȘAN

FOARTE BUNĂ LA
Participarea reprezentativelor 

noastre de popice la cea de a 
V-a ediție a campionatelor eu
ropene de la Zagreb s-a 
dat, după cum se știe, cu 
frumos succes, fiind cea 
reușită evoluție de pînă acum 
la competiția continentală. Ti
nerii noștri popicari au obținut 
7 medalii: două de aur — echi
pe și individual băieți 
Alexandru Tudor), trei de ar
gint — echipe fete și 
fete și băieți și două de
— perechi fete și băieți. Față 
de precedentele „europene" ju
niorii noștri (tineri pînă la 23 
de ani — vîrsta limită a junio
ratului la popice) s-au prezen
tat într-un real progres, ceea 
ce reiese ți din numărul de 
medalii cîștigate la edițiile de 
pînă acum ale competiției: 1969
— 3 medalii, 1971 — 2, 1973 — 
4 și 1975 — 4, 1977 — 7.

După cum ne relata prof. La- 
dislau Szocs, secretar al F.R.P., 
juniorii români au fost princi-

SERIC

sol- 
un 

mai

(prin

perechi 
bronz

CUM ACȚIONAȚI PENTRU EXTINDEREA
PRACTICĂRII EXERCITIILOR TWICE?

(Urmare din pag. 1) cel puțin la 50 la sută din a- 
ceste unități.

Dragomir Moisin : Întreprin
derea Progresul din Brăila a 
constituit un exemplu pentru 
multe unități din ramura in
dustriei constructoare de ma
șini. Dacă chiar și aici se con
sidera, la început, că 5—7 mi
nute de gimnastică zilnică duc 
la stagnarea producției, acum, 
dimpotrivă, părerea unanimă 
este că practicarea gimnasticii a 
contribuit eficient la creșterea 
randamentului. Un studiu efec
tuat de comitetul sindicatului a 
stabilit cu exactitate că cel pu
țin două-trei procente de creș
tere a productivității trebuie 
puse pe seama introducerii gim
nasticii. Practica s-a extins, 
ulterior, ht11 întreprinderea 23 
August din Capitală, la intre- 

~ prinddrea de osii și boghiuri 
Midin Balș și ia alte unități. Deși 

sint condiții in unele secții, se 
acționează destul de timid in 
introducerea gimnasticii de că
tre comitetele sindicatelor de la 

Drobeta 
Hidromeca- 

.derea de șuru-

Emanoil Simion : Trebuie să 
spun că, mai cu seamă in in
dustria alimentară, practicarea 
gimnasticii, atit in schimbul de. 
dimineață, cit și in cel de du
pă amiază, a găsit un teren 
deosebit de fertil. Faptul că din 
partea comitetelor sindicatelor 
s-a făcut o propagandă eficien
tă, că, pe de altă parte, direc
torii unităților au ințeles utili
tatea acestei „pilule naturale" 
de întărire a organismului an- 
gajaților, gimnastica la locul de 
muncă se practică de multă 
vreme ți cu excelente rezultate 
la întreprinderile de produse 
zaharoase Dezrobirea . din.Bra*  
șov, din Timișoara și Ciujy jjțal 
poca. De asemenea, la.îuț/ell 
prinderile de conserve din, Dcî| 
București, Popeșli-Leordenu 
gimnastica a devenit o otnjfiuș 
ință zilnică. Avem insă unele 
greutăți la întreprinderile de 
bere. Acestea, de altfel, fac o-^_ ___ ____ _____
biectul preocupărilor noastre șantierul naval din 
chiar din aceste zile. Vrem ca Turnu-Seperin, la 
pînă la sfîrșitul ^uluiiîăil^tppQțțicaQinîiștieprțndc . 
ducem practicarea gimnasticii buri din Brașov.

2. Ne puteți vorbi de unele acțiuni sportive de masă, 
caracteristice ramurilor de activitate ?

L. D. : Cu 6 ani in urmă co
mitetul sindicatului nostru ini
ția (n.n. — fost sportiv, insuși 
președintele comitetului uniu
nii, Laurențiu Dragomirescu, a 
elaborat primul regulament) 
„Crosul tipografilor", competiție 
de masă dotată cu „Cupa 
Decembrie 1918". De la an 
an această întrecere atrage 
start tot mai mulți tineri și 
nere, mai ales la etapele 
masă. Practic, nici o întreprin
dere poligrafică din țară nu 
este absentă de la frumosul 
concurs de cros. O altă tradiție

13 
la 
la 

ti
de

care s-a creat de-a lungul ani
lor s-a materializat in întrece
rile de orientare sportivă. Ini
țiatoare a fost I.P. Oradea. Se 
poate vorbi acum de o partici
pare a reprezentanților tuturor 
întreprinderilor poligrafice la 
concursurile ce se desfășoară 
In fiecare an in pădurea de la 
Băile Felix.

Cornel Scurtu : Trei mari 
competiții, specifice fiecărei ra
muri, și-au căpătat notorietate 
de-a lungul anilor: este vorba 
de „Cupa minerului", „Cupa 
petrolistului" și „Cupa electri-

■

CIȘTIGATORI DE AUTOTURISME EA SISTEMELE LOTOPRONOSPORT
In prima parte a anului 1977, Administrația de Stat Loto Prono

sport a atribuit parlicipanțiior la sistemele de loterie și pronos- 
*""" .—------------------ -- . autoturisme.ticuri sportive un mare număr de 

Iată listele ciștigătorilor :

Tg.

Co-

Bra-

Autoturisme „Dacia 1300*
LOTO ți „LOTO-2"

Gheorghe Constantin din Bucu
rești
Szalma Istvan-Ștefan din 
Mureș 
penes Ezstera, com. Fili a _ 
vasna
Siulea Ironim din Făgăraș — 
șov 
JLungescu Emil din Brașov
Florescu Vasile din Botoșani 
Mladen Ion-Gheorghe din Plo
iești
Dumitrascu Mihai din Iași 
Soccanu Aurelia din Constanța 
Balasz Imre din Sighetul Marma- 
ției — Maramureș
Acs Alexandru-Șandor din Satu 
Mare
Dumitru Zamfir din București 
Coza Nicoiae din București 
Tascău Gh. Nicoiae din Ploiești 
Surgel Gh. Mișu din Drobeta-Tr. 
Severin
Manole Dumitra-Tatiana, com. 
M. Kogălniceanu ?— Constanța 
Odagiu Hie din Craiova 
Costescu Vasile din București 
Știrbescu Liliana din Tîrgoviște 
Puianu Mihăilă din Tg. Jiu —. 
Gorj
Brindas 
Kovacș 
Timiș
Paraschiv Elena din Constanța 
Anohim Petre din Sinaia

Opriș Constantin din Ploiești 
Avram Nicoiae din Craiova 
Bodea Pantelimon din Cavnic — 
Maramureș
Bădescu Alexandru din București 
Manole p. Constantin din Tg. 
Neamț
Alexandrescu Dumitru din Bucu
rești
Ștefan Ion din București 
Proca Ion din București
Clotan Cornel din Brașov 
Ștef&nescu Apostol din Lehliu — 
Ialomița
Sarkadi Andrei, com. Aeîs — Satu 
Mare
Fătu Ion din București 
Ghețu Petre din București 
Filp Ana din Brașov 
Ștefan Maria din Rădăseni — 
ceava
Popa Mircea Radu din Constanța 
Lungu Dumitru din Ciorani — 
Prahova
Bartha lozsef din Oradea 
Zftrnescu Constantin din Galați 
Cazacu Maria din Galați
Samoilă Gheorghe dir*  Tecuci __
Galați.

Su-

PRONOEXPR£S

BudUaPodar Iordan, com. 
Brașov 
Stanciu Grigore, corn.
— Brașov
Georgescu Eugeniu 
Manole Maria din 
Avram Mircea din____
Grigore A. Gheorghe din Nehoiu
— Buzău
Briciu Mihai din Nehoiu — Bu
zău
Derczeni Adam din Tg. Mureș 
Giuglca Mircea din Timișoara 
Nicolaescu Dima, 
Veche — Timiș 
Ianisi Arpad din 
Costache Nicușor 
Năstase Ion 
hova 
Iosif Ghcorgh 
Kardoș Olga 
nedoara 
Tent Florian 
Mesaroș Ana 
Vasilescu IUe 
Matei Nicoiae din București 
Corbu Ileana din București 
Buttkai Kalman din Tileagd 
Bihor 
Tudor G. Ion din Vllcănești 
Prahova 
Paholnlski Die din Bacău 
Stoica

Ghimbav

Giurgiudin 
București 
Baia Mare

com. Chisoda

Tg. Mureș 
din București

din Urlați — Pra-

e din Sibiu
din Călan — Hu-

din Holod — Bihor
din Baia Mare
din București

Moscu din București

LOZ IN PLIC

Eva, com. Zagon co-

Maria din Oradea 
Mihaly, com. Ghilad

Marin P. Lucian din Boldești-
Scâeni — Prahova
Vaear Ion din Baia Mare 
Vinesar Flore rtin Timișoara 
Baulea Dumitru, com. Loamneș 
— Sibiu
CMdteaș Iuîiana din Timișoara

Folie 
vasna 
lordache ion din Bolintin Vale — 
Ilfov
Pop
Alba
Paku
Satu -------
Kovacs Ioan-Mihai din Afad

Dimitrie, satul Bucium

Alexandru, corn. Livada 
Mare

danului". Cele mai interesante 
sint etapele de masă, intrucît 
la startul lor sint prezenți atît 
angajați ai unităților respecti
ve, cit și membri de familie ai 
acestora. De asemenea, atit in 
Valea Jiului, cit și in alte lo
calități miniere, se desfășoară 
cu bune rezultate „Cupa pre
paratorului" (pentru angajații 
din întreprinderile de prepara
re a cărbunelui), cu ediție de 
iarnă și de vară. Datorită con
dițiilor existente, la Întreprin
derea pentru distribuirea ener
giei electrice din București, la 
uzina electrică din Constanța, 
se practică yachtingul ; la Doi- 
cești a căpătat extindere oină, 
la Electrica din Timișoara — 
tenisul de cimp. Faptul că baza 
de masă a acestor discipline 
s-a dezvoltat destul de mult, a 
permis asociațiilor sportive res
pective să se înscrie cu echipe 
în activitatea de performanță.

E. S. : lntrucit in industria 
alimentară lucrează foarte mul
te femei, am acționat pentru a- 
tragerea acestora in competiții 
sportive de masă specifice. Ast
fel, asociațiile Victoria din Bod 
(jud. Brașov) și întreprinderea 
de conserve Flora din Capitală, 
asociația „Delta" a Centralei de 
pescuit din Delta Dunării au 
inițiat campionate de casă la 
volei, handbal, șah și tenis de 
masă. Vrem ca, in genul cursei 
de fond pe Dunăre, competiție 
de masă cu o largă participare, 
organizată de asociația sportivă 
Delta, să instituim și alte ma
nifestări. Sint condiții pentru 
organizarea de duminici cultu
ral-sportive la întreprinderea de 
țigarete din București, la în
treprinderea de bere din Dro
beta Turnu-Severin, precum și 
la asociația sportivă „Cibo" a 
întreprinderii de produse zaha
roase din Brașov. Aceasta din 
urmă organizează, de 14 ani, 
competiția cicliști de perfor
manță dotată cu cupa ce poartă 
numele asociației dar, paralel, 
au loc și concursuri cicloturisti
ce pentru mulți dintre angajații 
acestei întreprinderi.

D. M. : „Ziua constructorilor 
de mașini" și „Ziua metalur
gistului" prilejuiesc, de cițiva 
ani, organizarea de competiții 
care încep cu etapa de masă 
și se termină cu finale la nive
lul centralelor. Astfel, anul a- 
cesta este rîndul municipiului 
Brașov să găzduiască finala de 
Ziua constructorilor de mașini, 
încă de pe acum, cu ocazia e- 
tapelor de masă, se face selec
ție în vederea întrecerilor care 
vor ave. loc în luna iulie la 
Brașov. I a rîndul lor, între
prinderi ca Electromureș din 
Tg. Mureș ți Electroaparataj 
București organizează competi
ții sportive de masă la fiecare 
sfirșit de săptămână. De regulă, 
acestea se desfășoară în aer 
liber, paralel cu manifestările 
sportive desfășurîndu-se și pro
grame cultural-artistice.

PREGĂTIRI PENTRU 
BALCANIADA DE TALERE
La poligonul Tunari au înce

put pregătirile lotului național 
de talere (turn și șanț) care va 
participa la Balcaniadă. Compe
tiția se va desfășura în locali
tatea Varna din - - •
tre 29 iunie și 5 
fac parte printre 
Oster, Alexandru 
Ionică, Ion Toman, Alexandru 
Boțilă, Alexandru Florin, Mihai 
Ispașiu și Dan Ispațiu.

Bulgaria, în- 
Iulie. Din lot 

alții, Adalbert 
Sencovici, Ion

I

Se cabine, 
căm totuși 
finala euro, 
asociație \ (ț 
tregime'de 
așa cum n 
ment de aci 
n-o lăsăm s 
extrage un 
noi toți, ef 
care stau cu 
doctorului .

Personal, . 
formidabilă, . 
oasă — cu; 
ginea unei 
mane prea 
fără dinți, ; 
Hughes, ci ■ 
are aceeași 
sie, ba ch 
că „am fc 
prinși văz 
dominăm 
mani și ci 
că ei mer 
al doilea 
Ion...". Hai 
tanic mai 
că a fost î 
doar 15 
după ce S , 
Fie, așa 
pare admi 
verpool n- 
miercuri, 
simbăta d 
Chester, ci 
Angliei, p 
lui Hughe 
tru Cupa 
deosebit c 
Cupa Eur 
la fel de 
în două 1. 
pentru p 
Cupa „ini 
la fel de 
temă" — 
zentat do 
fost oami 
ceea ce-i 
și foarte

DIN

a) 
mo scul i'

HANDBAL
chipelor femin • 
vor completa 
mat să se d 
pe terenul Di 
14 ți 15 iunie 
ticipa echipei' 
rul Timișoara, 
locurile 9 și 
tehnica Con; 
Baia Mare - 
două serii 
țiile
„U- Ciuj-Nap 
Divizia A, li 
»,U" Craiova 
cele două sc 
S-A ÎNCHEIA*  
etapă fiind 
rezultate : FE 
tac București 
10—3, Știința 
șov 8—7, Vuit 
PTT — Relor 
GIL Craiova 
Mare 11-11 
structorul Hm
— Sparta Mi 
13 Decembrie 
into Sighișoa 
4-7 ; MAS< 
tqlul Vâsli 
goviște 14—11
— Petrolul 
București — 
torul — Loc 
ceava — C< 
Seria a II-c 
Reșița 9-5, i

De azi, la Mang

FINALA „CUPEI ROMÂNIE
După citeva luni de întreceri, 

care au angrenat numeroase e- 
chipe de la sate și orașe, „Cu
pa României" la oină a ajuns 
în faza finală : de azi și pînă 
duminică, tradiționala competi
ție a sportului nostru național 
iși va derula ultimele secvențe 
pe stadionul din Mangalia.

Jocurile zonale, penultima fa
ză a „Cupei României", s-au 
desfășurat la Sibiu. Hunedoara, 
Vaslui și Drobeta Turnu Seve
rin, cu participarea a 34 de

echipe car 
dintre act 
șit, grație' 
rioritate 
obțină dr 
finala pe 
reșli — 
țării și 
Celuloza 
man, Avi 
biu, Un 
Confecții 
Nouă Oi

noastre 
crescut 
nivelul

Investigațiile 
au confirmat că a 
preocuparea, la 
comitetelor sindicatelor 
de ramură, pentru atra
gerea angajat ilor în prac
ticarea exercițiilor fizice 
și sportului. Se acționea
ză, insă, insuficient, pen
tru introducerea gimnas
ticii Ia locul de muncă, 
formă simplă de practica
re a exercițiilor fizice, 
dar deosebit de utilă.

Concursul Pronosport din 5 iu
nie 1977 cuprinde etapa diviziei 
naționale A cu meciuri foarte im
portante atît pentru șefia clasa
mentului eît și pentru zona 
trogra dării. Iată 
cestui concurs și 
trenorului secund 
namo București, 
WEIIXER :

I. Spo-rtul stud.
II. Rapid ~ 
in. F.C.M. Reșița

geș 1
IV. U. T. Arad — „U*  Craiova 1
V. F.C.M. Galați — Polit. Tim. 

X 2
VI. S. C. Bacău — Jiul 1
VII. Corvinul — F. C. Constan

ța 1
Vin. Polit. lași 

Mureș 1, X

programul 
pronosticul 
al echipei
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ÎATEA ÎN JOACĂ
sâ urun- 

Vire spre 
le fotbal- 
ță_în in- 

■ nostru, 
n eveni- 
tură). să 
a fără a 

pentru 
tfru cei 

în strada

-a părut 
uit curi- 
■in ima- 
oest-ger-r-' 
■iculoase, 
șcătură". 

englez,

egalat, 
mi se 
că Li- 

ai bine' 
1, decît 

Man- 
it Cupa 
'. Jocul 
ui pen- 
u s-a 
pentru 

t jucat 
-u zile, 
lecisive 
tchipei: 
olicitat 
'a „ex- 
u pre- 

.•nu au 
ă fețe, 
os dar

Seriozitatea-n joacă devine 
o problemă din ce in ce 
mai apăsătoare in secolul 
nostru. Asta, e, n-avem de 
ce glumi nerod pe tema 
asta. Englezii nu s-au „mo
bilizat" de două ori, in două 
feluri, n-au „murit" că au 
pierdut simbătă, nu au uitat 
jocul pină miercuri, nu au 
„căzut" nervos, fiindcă pur 
și simplu între simbătă și 
miercuri ei nu știau alt joc, 
decît acela al lor, englezesc, 
cu toate ale lui. Oamenii se
rioși nu-și inventează două 
stări morale. Ei nu „renasc" 
cu una, cu două. Cu același 
joc serios și bun poți pierde 

la Manchester
(mare bucurie pen
tru noi, cei care 
ținem cu această 
echipă tragică, al 
cărei cintec azi 
este, din minutul 
1 pină în minutul 

șlagăr 
in ro- 

suna 
fi, t>a 

poți cîștiga la Bo-

90, vechiul 
spaniol care 
mânețte ar 
— „Ce va

fi-“) ?i . .
russia. Totu-i să fii sigur pe 
jocul tău. Această siguranță 
e rezultatul imediat, ea vine 
din toate 
tale și-fi 
și „cap". 
siguranță 
zultatele 
dureroase.

Dimbovițean cum sint, din 
Izvor încordat spre Giulești, 
om de pe Bega sau de pe 
Criș, muzica aceasta venită 
de pe Tamisa ne privește — 
dacă stai 
direct și 
fabu’~

rezultatele vieții 
dă demnitatef calm 
Numai cu această 
poți înfrunta re- 

imediate cele mai

să te gîndești — și 
personal, ca intr-o

BELPHEGOR

£ SPORTURILE
BARAJ 

irea e- 
care 

progro- 
icurești, 
de 13. 

or par- 
structo- 

' ate pe
Hidro- 

factorul 
celor 

forma- 
vinești, 
-10 în 
ÎU 
:e 
3.

monia 14—13, Sideful J im bol ia — Vo
ința Sebeș 6-0 (ne prezenta re), Me
talul Hunedoara — Timișul Lugoj 
22—15, H. C. Minaur II — Știința 
Petroșani 21—17.

în
• ultima 

toarele 
Spar- 

âlărași 
j| Bra- 
a 3-8, 

/ ll-a :
Baia
Con- 

jeșana 
■nia — 
7, Vo- 
jorghe 

Me- 
Tîr- 

îhe - 
partoc 

Trac- 
J Su~ 
17-8 ;

CSM 
Nitra-

PARAȘUTISM 'JNU| c* *™  
CURS INTERNATIONAL desfășurat pe 
aerodromul Oppin din Halle, la cere 
au participat sportivi din 6 țâri, 
pa raș ut is tul român Ilia Neagu a 
obținut un frumos succes, realizînd 
— împreuna cu Igor Tjorlo (U.R.S.S.) 
și Bernd Wiesner (R.F.G.) în proba 
de salt individual de la 800 m cu 
aterizare la punct fix 0,00 m — me
dia celor 5 salturi. în proba de salt 
în grup de 4 de la 1 000 m cu ate
rizare la punct fix, Maria lordânescu, 
Eva Lutsch, Valeria Ciurea și Ga
briela Ciurea au ocupat locui 3 
(6,23 m — media celor trei salturi 
individuale).

• ASTAZl. TRAGEREA LA 
SORȚI A SEMIFINALELOR „CU
PEI ROMÂNIEI”. Astăzi, la ora 
13 la sediul F.R.F. din str. Dr. 
Slaicovici nr. 42, va avea loc 
tragerea la sorți a semifinalelor 
„Cupei României, 
disputa la 15 iunie, 
delegații echipelor 
versitatea Craiova, 
talul București.

• BILETELE DE 
meciul Rapid 
va avea loc duminică diminea
ță pe stadionul Giulești, se gă
sesc de vînzare, astăzi șl mtine, 
la casele obișnuite. In ziua me
ciului nu se vor vinde bilete la 
stadion.

RADIO PRIMA ETAPA 
A CONCURSU- 

AMATORISM RIL<>R zonale Ml IM I VrtlOFI PENTRU TINE
RET la radiogoniometrie operativă 
(„vînătoare de vulpi4*)  a fost cîș- 
tlgată de următorii sportivi : Ga
briela Birceanu (Galați) și Pavel 
Babeu (Dîmbovița) — „Cupa 
Munteniei* 4 (Pitești) : Leontinița 
Niga (Suceava) și Gabriel Patri- 
chi (Bacău) — „Cupa Moldovei44 
(Iași).

LA SFIRȘITUL ACESTEI SAF- 
TAMINI, poligonul Tu-nari va 

o interesantă competiție de 
Este vorba de „Cupa Joița",

TIR
găzdui 
talere.
concurs organizat de asociația spor
tiva Unirea din Joița, în colaborare 
cu CJ.E.F.S. Ilfov. Vor avea loc în
treceri de talere-turn și de talere-

Lo 
cei

șanț, pentru seniori și juniori, 
întreceri vor participa unii dintre 
moi buni taleri^ ti ai noștri.
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Este vorba de ALFA, care iți desfă
șoară activitatea in cadrul osociației 
sportive cu 
natului 
Noua 
numai 
luntar) 
tele secției, 
dispoziția scrimerilor de la Alfa 
află o solă (cea 
Oradea) precum 
vate — planșe, lame, manechine etc.

același nume a Combi- 
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Cîștigul în valoare de 44.482 lei 
. a revenit narticipantului TANASE 

GH. CORNELiu din București,

IPOST-SCRIPTUM LA ETAPA SFERTURILOR
I DE FINALA ALE CUPEI ROMÂNIEI"
I 119 MINUTE DE JOC VALOROS

Jumătate în glumă, jumătate 
în serios, antrenorul Stelei, E- 
merich Jenei, asigura pe toată 
lumea, înaintea meciului 
S.C. Bacău,
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cu 
că echipa sa va 

scuti pe cei prezenți de neșan
sa prelungirilor, în condițiile 
în care toate privirile fixau 
îngrijorate norii negri, preves
titori de ploaie, rostogolindu-se 
deasupra stadionului din Bră
ila. Poziția celor două formații 
în clasamentul Diviziei A, pres
tația lor de-a lungul întregu
lui sezon, valorile individuale 
care le alcătuiesc, deznodămîn- 
tul meciului direct din retur 
(3—0 pentru Steaua) dădeau 
dreptul unui optimism nedisi
mulat, în tabăra bucureșteană. 

Cum aveau să decurgă lucru
rile, concret, după fluierul de 
începere a partidei ? în an
samblu, Steaua s-a exprimat la 
nivelul ei mediu, care atinge 
o cotă mulțumitoare dacă o 
raportăm la valoarea generală 
a campionatului. Se înțelege, 
deci, că rezistența dîrză, im
previzibilă, a băcăuanilor își are 
originea in saltul de calitate 
demonstrat în această întîlnire. 
Depășindu-și vizibil condiția,
S.C. Bacău a ripostat prin mar
caj sever în preajma propriu
lui careu, prin dublaj atent — 
cînd era cazul — și lansări 
decise în atac ale lui Muntea- 
nu și Botez, plasați mereu în 
zonele mai șubrede (descom
pletate numeric) ale defensivei 
bucureștene. Pentru a vă edifi
ca asupra echilibrului de forțe, 
propunem spre interpretare, 
următoarele date tehnice. Șu
turi la poartă : Steaua, 22 (pe 
spațiul porții, 13) ; S.C. Bacău, 
19 (10) ; cornere obținute :
Steaua, 7 ; Ș.C. Bacău, 10 ; fa
ulturi comise : Steaua, 14 ; S.C. 
Bacău, 16.

Epilogul acestei partide, îm
pinsă la limita a 120 de minu
te, se cunoaște. Tușierul C. 
Pirvu n-a semnalizat un of
said din care lordânescu a 
marcat golul victoriei în pen
ultimul minut de joc. Reac
ția echipelor ? Cei de la Stea
ua, spre lauda lor, nu au afișat 
o bucurie ostentativă. Fotbaliș
tii băcăuani au protestat vehe
ment, dar lucrurile nu au luat 
o turnură violentă, căci antre
norii Nicușor și Vătafu. învin- 
gîndu-și mihnirea, au interve
nit prompt, liniștindu-și jucă- 

I tarii. (I. C.).I
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• Despre meciul de „Cupă" 
de la Drobeta Tr. Severin va 
trebui evidențiat faptul — chiar 
cu riscul de a ne repeta — că 
au existat două atitudini dia
metral opuse ale celor două 
combatante in ceea ce privește 
considerația față de competiția 
în sine. Una, aceea a Univer- 

Craiova, echipă care a 
cu maximă seriozitate 
cu dorința obținerii căli
și cu gîndul la cucerirea 

cealaltă, a U.T.A.-ei,

sității 
tratat 
jocul, 
ficării 
trofeului . 
a cărei prezență în teren a lă
sat impresia unei simple for
malități competiționale, lucru 
care ne face să ne întrebăm, 
firesc, acum, ce rost a mai a-I

I Astăzi începe la Hunedoara

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATULUI 
JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR
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Stadionul Corvinul din Hune
doara găzduiește, începînd de as
tăzi, jocurile turneului final al 
campionatului republican al ju
niorilor și școlarilor. Echipele 
ciștigătoare ale celor șapte serii 
care au obținut dreptul de par
ticipare stot următoarele : Liceul 
de fotbal Bacău, Petrolul 
iești, Metalul București, 1 
sitatea Craiova, Liceul 
mișoara, F. C. Baia 
Chimica Tîrnăveni. In 
celei de a 8-a echipe, 
centrală de juniori a 
nu se desemneze ciștigătoare în 
seria a Vil-a, anuiind rezultatele 
a două meciuri din ultima etapă: 
C.F.R. Simeria — Șc. sportivă 
Sibiu și Gaz metan Mediaș — 
Șc. sp. Șoimii Sibiu. Toate aceste 
patru echipe au primit joc pier
dut cu 0—3. Din aceste 
la turneul final va 
afară de concurs) 
sportive Hunedoara.

In urma tragerii 
a avut loc aseară, 
stadionul Corvinul, 
disputa patru partide după ur
mătorul program : ora 9 : F.C. 
Baia Mare — Liceul de fotbal 
Bacău ; ora 10.30 Chimica Tlrnă- 
venl — Școala sportivă Hunedoa
ra ; ora 16 : Metalul București — 
Universitatea Craiova ; ora 17.30: 
Petrolul Ploiești — Liceul nr. 4 
Timișoara. Echipele au fost

motive, 
participa (în 
echipa Școlii

la sorți care 
la ora IS, la 
astăzi se vor

stadionului din Dro- 
Severin, mai bine de 
au venit de la Craio- 

dacă

vut tot efortul echipei arădene 
pînă la această fază a cupei 
dacă, după cum se vede, o in
teresa numai campionatul ? • 
Un cuvînt de laudă pentru gaz
dele meciului de la Drobeta Tr. 
Severin, care au trecut cu suc
ces un dificil examen organi
zatoric, Stadionul Municipal 
din localitate nemaicunoscînd o 
asemenea afluență de public 
decît în ziua inaugurării sale, 
2 mai 1976. • Din cei peste 
30 000 de spectatori prezenți în 
tribunele ' ... _
beta Tr. 
jumătate 
va. Firesc acest lucru, 
avem în vedere fidelitatea recu
noscută a galeriei craiovene fa
ță de echipa favorită, dar și 
apropierea geografică, ca să nu 
mai spunem și afectivă dintre 
Craiova și Drobeta Tr. Severin. 
Acest ultim argument aduce, 
totuși, în discuție — deși tardiv
— problema. programării unui 
joc între două echipe de ace
eași categorie într-o localitate
— teoretic neutră — care avan
tajează însă cel puțin din punct 
de vedere al distanței, pe una 
dintre ele. Ce părere are în a- 
ceastă privință Comisia centra
lă de competiții a F.R.F. ? (M.I.).

RAPID ȘI „MOMENT!’
AULOMECANICA"

De la 1—6, duminică, 
campionat, la Tg. Mureș,

în 
..la 

6—1. miercuri, în Cupă. Acesta 
este drumul Rapidului în ulti
mele zile. Numai că această 
metamorfoză trebuie privită în 
primul rînd în funcție de ad
versar. Pentru că, una e să 
joci cu A.S.A. Tg. Mureș, și 
alta e să ai ca partener o for
mație de Divizia C, fie ea și 
merituoasă, cum a fost cazul 
Automecanicii București. Care 
este, deci, adevărata față a Ra
pidului : o echipă fără virtuți 
ofensive sau <> echipă de apă
rare ? „Momentul Tg. Mureș", 
la care se pot adăuga și altele, 
prezintă formația giuleșteană 
obsedată de blocarea, cu orice 
preț, a adversarului, de inco
modarea echipei gazdă de a 
juca. Iar această subordonare 
totală unui eventual punct, n-a 
putut aduce decît un egal în 
tot acest campionat, la Iași, 
și acela cu prețul unui joc urît, 
dur. „Momentul Automecanica" 
vine, însă, și contrazice „stilul 
pur defensiv", bazat pe anti- 
joc al Rapidului. Chiar dacă 
adversarul n-a fost de mare 
rang, miercuri, feroviarii au e- 
talat în prima repriză o dispo
ziție ofensivă așa cum nu i-am 
văzut de foarte mult timp, cu 
angajări, sprinturi, centrări in 
mare viteză, combinații foarte 
spectaculoase și, firește, 6 goluri. 
Această renaștere ofensivă de
monstrează că Rapid are dis
ponibilități de atac, dar și le 
anulează din lipsă de cutezanță.

„Momentul Automecanica" 
poate însemna redobîndirea în
crederii în capacitatea ofensivă 
a Rapidului. .

Despre meritele învinșilor din 
cupă, am amintit în cronica de 
ieri Să mai subliniem că, în 
drumul său spre sferturile de 
finală, Automecanica a elimi
nat o formație din campionatul

împărțite în două serii a 
cîte patru formații. Regula
mentul competiției prevede ca 
meciurile să se desfășoare după 
sistemul turneu (fiecare cu fie
care) și vor fi conduse de arbitri 
din loturile divizionare A, B, și 
C din raza județului Hunedoara. 
Cîștigătoarele celor două serii își 
vor disputa finala duminică 12 
iunie, la București. (Gh. NT.)

ACTUALITĂȚI

care se vor 
Vor participa 
Steaua, Uni- 
Rapld și Me-

INTRARE la 
Progresul, care 

loc duminică

municipal (3—0 cu Electra 
București), o echipă din Divi
zia C (4—2 eu Progresul Cora
bia) și două reprezentante ale 
eșalonului secund (3—0 cu F.C.M. 
Giurgiu și 1—0 cu Chimia Tr. 
Măgurele). Iar marea perfor
manță a reprezentat-o elimina
rea, cu 1—0, a unei divizionare 
A care învinsese în campionat, 
Rapidul, la București : Politeh
nica Iași ! 13 goluri marcate de 
Automecanica în această ediție 
a „Cupei României", recoman
dă, credem, spiritul ofensiv al 
unei echipe antrenată de Con
stantin Matache, fost portar !... 
(M. m. l>.

..MICA BUTURUGĂ"
NUMITĂ METALUL

Dacă partida de la Sibiu ar 
fi figurat în concursul de pro
nosticuri sportive, cu siguranță 
că multi ar fi prevăzut si vic
toria metalurgistilor bucureș- 
teni, în ciuda faptului că echi
pa antrenată de Paul Popescu 
avea eondiția „buturugii mici" 
în fața unui „car mare" — 
respectiv F.C.M. Reșița. Acest 
credit s-a născut din isprăvile 
mai vechi ale Metaiului. for
mație care începe să se defi
nească drept o echipă specia
listă a popularei competiții 
în care cei mici produc ..șocuri" 
puternice.

CUM A JUCAT SPORTUL STUDENȚESC LA ZAGREB?
După cum am mai anunțat, 

prima manșă a finalei „Cupei 
Balcanice" s-a disputat miercuri 
seara, la Zagreb, echipa locală 
Dinamo cîștigînd cu 3—1 (2—0) 
întâlnirea cu Sportul studen
țesc. Amănunte despre acest 
joc ne-a furnizat, ieri, la so
sirea în tară, Viorel Kraus, 
vicepreședintele clubului bucu- 
reștean : „Partida, urmărită de 
circa 12 900 de spectatori. a 
fost așteptată cu un mare in
teres. după victoria echipei 
noastre naționale la Zagreb. A 
fost un joe dinamic și frumos, 
în care echipa noastră a evo
luat bine, deși n-a beneficiat 
de efectivul complet, iar la 
jumătatea primei reprize l-a 
pierdut pe Marica. apoi și pe 
M. Sandu, accidentați. Istoria 
golurilor ? In min. 11 M. Ol- 
teanu a greșit trimițind balonul 
la adversar, iar Kranciar a în

MARGINALII
PROMISIUNI PARȚIAL ÎN

DEPLINITE. Duminică s-a dis
putat la Timișoara unul dintre 
meciurile cele mai interesante 
ale seriei a IlI-a din Divizia B :
U.M.T. — Olimpia Satu Mare. 
Evoluau, așadar, două formații 
cu pretenții într-o partidă care 
— chiar dacă nu influența hotă- 
ritor pozițiile celor două com
batante în ierarhia seriei — 
promitea să ofere spectatorilor 
o întrecere pe măsura celor 
mai optimiste așteptări. Pen
tru că. atît Olimpia (practic 
promovată în prima divizie), 
cît și U.M.T., ferită de emo
țiile luptei din subsolul clasa
mentului, puteau să arate tot 
ce știu într-o dispută^ mai pu
țin dominată de miză. Pe te
ren, însă, doar gazdele si-au 
onorat obligațiile fată de ele 
insele și fată de public, si a- 
cest lucru mai ales pe par
cursul primei reprize cînd, 
grație unui joc bun, variat ș» 
eficace, al întregii echipe, au 
înscris patru goluri.

în acest timp. Olimpia, aș
teptată cu justificat interes ca 
o „ex si viitoare divizionară A“ 
a fost pur și simplu de nerecu
noscut. eomnorțîndu-se aseme
nea unei echipe venită la Ti
mișoara în excursie si nu din 
rațiuni șl îndatoriri competi- 
ționale. Jucătorii din Satu 
Mare, în egală măsură infa
tuați si neglijent! în joc, au fă
cut în primele 45 de minute 
o falsă demonstrație de fotbal, 
pe care publicul timișorean, 
în mod firesc, a dezaprobat-o. 
După pauză. în urma inter
venției hotărîte a antrenorului 
Gh. Staicu. lucrurile s-au mai 
schimbat intrucitva. Oaspeții 
au înscris un gol, fără a mai 
nrimi vreunul, figr n-au reușit 
decit rareori să se ridice prin 
calitatea jocului și prin ambi
ție (excepții ; Bocșa, Kaizer, 
Popa) la poziția de lider auto
ritar a! clasamentului. Si, ast-

în primele 70 de minute, di
ferența de categorie a fost anu
lată în teren, reprezentanții în
treprinderii „23 August" depă
șind la toate capitolele — disci
plină de joc, gindire tactică, fi
nalizare, combativitate — pe ad
versara lor care se recoman
dase tribunelor doar cu firma 
Diviziei A. Nu știm dacă în 
subconștientul reșițenilor s-a 
aflat acea stare de subestimare 
care deseori duce la autodimi- 
nuarea șanselor, dar am con
statat cum „buturuga mică" 
și-a declanșat marile ambiții, 
eum, in jurul veteranului 
Georgescu s-a strins o adevă
rată echipă in care Profir, 
Lungu, Prodan, Omer, Călăra- 
șiu, Nedelcu și ceilalți nu și-au 
permis momente de relaxare, 
fiecare sărind în ajutorul celui
lalt pentru a repara inerentele 
greșeli care apar pe parcursul 
unui joc. Metalul a avut în a*  
ceastă întîlnire o liniște inte
rioară cum rar poți vedea chiar 
și la formațiile noastre de Di
vizia A. Antrenorul Paul Po
pescu si elevii lui merită feli
citări pentru că au onorat „Cu
pa României" prin seriozitatea 
cu care au abordat întlinirea 
de la Sibiu (bine condusă de 
arbitrul S. Drăgulici), nemena- 
jîndu-se pentru partidele din 
campionat, care trebuie să îi 
pună cît mai la adăpost în 
clasament. (S. T.) 

scris; în min. 22, Cerin a cen
trat înalt, toată lumea a cre
zut că mingea va ieși peste 
poartă, dar ea s-a oprit sus. Ia 
colțul lung, în plasă ! ; in min. 
52 același Cerin intervine. Ia 
7 m de poartă, cu piciorul la 
nivelul capului apărătorilor noș
tri, încercind o foarfecă, O. lo- 
nescu se ferește, arbitrul turc
T. Ziad nu sancționează jo
cul periculos și astfel am 
primit al treilea gol. Punctul 
nostru, înscris în min. 84, a 
fost realizat de Cazan, deschis 
la 20 m de O. Ionescu. Un gol 
care ne dă mari speranțe pen
tru returul de la 15 iunie, Ia 
București. Formația utilizată : 
Răducanu — Tănăsescu, Ciuga- 
rin, M. Olteanu, Manea — 
Cătoi, Cazan. O. Ionescu — 
Chihaia, M. Sandu (min. 46 
Predeanu), Marica (min. 24 
Cassail".

LA DIVIZIA B 
fel, promisiunile unui meci, 
teoretic atractiv și interesant, 
au fost doar partial realizate, 
în primul rînd prin contribuția 
gazdelor, Olimpia rămînind 
datoare publicului din Timi
soara, obișnuit să o cunoască 
ca pe o echipă în adevăratul 
înțeles al cuvîntului. (M. I.)

DECALAJUL VALORIC ȘI-A 
SPUS CUVÎNTUL. Greu, foar
te greu își pot imagina cei ce 
nu au asistat la partida Voința 
București — Steagul roșu Bra
șov (scor 0—3). disputată dumi
nică în Capitală, cum s-a pu
tut ca o echipă ca Voința Bucu
rești (care în tur a deținut 
chiar șefia seriei !) să piardă 
la un scor de forfait pe teren 
propriu. Dar. acel 0—3 cu care 
a cedat în fața echipei brașo
vene confirmă degringolada 
formației bucureștene. Echipa 
este debusolată. jucătorii săi 
au un moral scăzut, depunin- 
du-și astfel, candidatura la un 
loc în... Divizia C. situație ca
re. cu o asemenea comportare, 
nu poate fi evitată.

Victdria formației brașovene 
a fost absolut meritată, chiar 
la acest scor sever, ea iliis- 
trind fidel raportul de forte 
din teren, în care diferența de 
randament si. mai ales, matu
ritatea tactică și-au spus cu- 
vîntul. Partida avea miză pen
tru ambele echipe : gazdele 
luptau pentru a se salva de la 
retrogradare, iar oaspeții pen
tru a se menține în „plasa" 
liderului (C.S. Tîrgoviște). de 
a-și păstra șansele în lupta 
pentru revenirea pe prima sce
nă fotbalistică a tării. în a- 
cest con’ext. și în ciuda tere
nului greu si alunecos, partida 
a fost aspră, fără menajamen
te, dar corectă, evidențiind o- 
mogenitatea. echilibrul forma
ției din Brașov, aflată într-o 
evidentă ascensiune. (Aurel 
PĂPĂDIE).



CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

neri, în cele două gale semifi
nale', Dinu Teodor, Tili Tudor, 
Calistrat Cuțov, Vasile Cicu, 
Ion Gyorfi și Mircea Simon se 
vor strădui să schimbe bronzul 
pe argint, cu gîndul la... aur.

La categoria muscă, Faredin 
Ibraim a întîlnit pe sovieti
cul Aleksandr Tkacenko, de 
oare a fost învins Ia puncte 
(decizie 4—1). într-un meci 
subliniat în repetate rînduri cu 
aplauze, pugilistul nostru a răs
puns cu „contre" de stînga o- 
fenșivei lui Tkacenko, dar lo
viturile sale au fost prea rare, 
în repriza secundă Ibraim în
cearcă în continuare să-și sto
peze adversarul cu acțiuni de
fensive, reușește citeva lovituri 
la plex și, în ultimul rund, în
tr-o tîrzie hotărire de a ataca, 
arată că ar fi putut prelua ini
țiativa și domina o mai bună 
parte a timpului, fapt confir
mat de dificultatea în care s-a 
arătat Tkacenko spre sfirșitul 
meciului.

O splendidă și deosebit de 
muncită victorie la puncte a 
obținut, in limitele categoriei 
pană. Tili Tudor, in partida sa 
cu Klaus-Dieter Ott (R. F. Ger
mania). Avantajat de alonjă și 
cu un excelent joc de picioare, 
boxerul român s-a impus încă 
din primul minut, prin directe 
de întimpinare. Incomodat de 
lovituri și de garda inversă a 
lui Tudor, boxerul vest-german 
face totuși eforturi să se a- 
propie, dar este contrat de fie
care dată. La sfirșitul primei 
reprize, în urma unei „contre" 
de stingă, Ott este numărat. 
Repriza secundă aparține, de a- 
semenea, clar lui Tili Tudor, 
deși Ott s-a străduit să răs
pundă și el. O rezistență ieșită 
din oomun îl ajută pe Ott să 
atace cu o incredibilă prospe
țime în ultimul rund, care a- 
(pare astfel echilibrat, dar pri
mele două reprize ale lui Tu
dor au hotărît, fără dubiu (de
cizie 5—0), pe învingător. Titi 
Tudor are asigurată, de pe a- 
cum. o medalie.

îndreptățind așteptările, Ca- 
listrat Cuțov a ciștigat întrece
rea sa cu puternicul pugilist 
ungur Laszlo Juhasz (categoria 
ușoară). Excelent orientat tac
tic, Cuțov a atacat din primul 
moment cu directe de stînga și 
s-a deplasat derutant, obligîn- 
du -și adversarul să se retragă 
în permanență și să răspundă

arareori și fără adresă. Spre 
sfirșitul primei reprize am asis
tat la un splendid duel de di
recte, care atesta că în ring se 
află doi tehnicieni de înaltă va
loare. Repriza s-a încheiat în 
favoarea pugilistului român, 
care a continuat să stea la con
ducerea luptei și în rundul ur
mător. Buna pregătire și boga
ta sa experiență internațională 
l-au ajutat pe Calistrat Cuțov 
să ghicească mai toate inten
țiile lui Juhasz și să riposteze 
eficace cu directa de stînga și 
„contre" de dreapta la toate ac
țiunile ofensive ale acestuia. 
Repriza a treia ne arată o 
luptă mai echilibrată. Urmărim 
un schimb spectaculos de lovi
turi, nici unul dintre pugiliști 
nemaiavînd timp pentru... „pas 
înapoi". Zestrea acumulată de

Intr-o ședință a Comitetului 
executiv al A.E.B.A., ținută 
la Halle, s-a decis ca viitorul 
congres al forului pugilistic 
european A.E.B.A. să aibă 
loc in România, la Mamaia, 
în perioada 7—12 august 1978. 
De asemenea, au fost confir
mate datele viitoarelor cam
pionate europene de box : 
19—26 mai 1979, in orașul K61n 
din R.F. Germania.

boxerul român în primele re
prize a fost hotărîtoare în ob
ținerea deciziei la puncte (4—1) 
și calificarea lui în semifinale, 
ceea ce presupune, firește, de 
pe acum o medalie.

★
Specialiștii și presa acordă 

multă atenție boxerilor români, 
considerîndu-i printre candida- 
ții principali la întîietate. Ast
fel, cotidianul sportiv berlinez 
„Deutsches Sportecho" de as
tăzi publică în pagina a treia 
un desen reprezentînd pe Mir
cea Simon însoțit cu explica
ția: „Experții așteaptă o fina
lă la categoria grea între Simon 
(România) și Fanghaenel 
(R.D.G.). Este subliniată în 
comentarii eficacitatea lovituri
lor tînărului tipograf bucu- 
reștean, dar se pune la îndo
ială viteza sa de execuție. Con
comitent, ziarul local „Freiheit" 
apreciază că semifinala Simon 
— Gorstkov (U.R.S.S.) repre
zintă, de fapt, o adevărată fi
nală, ținînd seama de valoarea 
competitorilor. Același ziar din 
Halle a publicat un interviu 
cu frații Simion și Calistrat Cu
țov, luat la hotelul sportivilor.

Autorul menționează decizia 
lui Simion de a rămîne în ca
tegoria „semiușorilor" (pentru a 
arăta că tot el este cel mai 
bun) și încrederea sa nemăsu
rată în fratele său, Calistrat, 
despre care spunea : „Acum el 
poartă răspunderea în familie...". 
Simion Cuțov a făcut prin
soare cu ziaristul din Halle că 
fratele său va deveni campion 
european, opt ani după primul 
său titlu cucerit la București 
(1969).

în cursul acestui interviu, 
autorul se adresează și antreno
rilor noștri, cu următoarea în
trebare: „Ce le-ați spus după 
înfrîngere sau victorie celor doi 
Cuțovi?" Referindu-se la Simi
on CUțov, cei doi tehnicieni ro
mâni au răspuns: Ion Popa — 
„Și din greșeli se învață"; Con
stantin Dumitrescu — „Nu i-am 
spus nimic. Aștept să-mi spu
nă el mie..."

★
Vineri la „Eissporthalle" se 

desfășoară în două reuniuni 
consecutive, după-amiază și 
seara, semifinalele celei de a 
22 ediții a Campionatelor euro
pene de box.

Iată acum meciurile de azi ale 
sportivilor noștri. Categoria co
coș : Dinu Teodor — Konig 
(R;F.G.) ; Pană : Titi Tudor — 
Gotfryd (Polonia) ; Ușoară: 
C. Cuțov — Gaj da (Polonia) ; 
Scmimijlocic : Cicu — Kriiger 
(R.D.G.) ; Semigrea : Gyorfi — 
Sachse (R.D.G.) ; Grea : Simon 
— Gortskov (U.R.S.S.).

Rezultate tehnice. Cat. semi- 
muscă: Sutcliffe (Irlanda) b.p. 
Fletcher (Anglia); Srednicki 
(Polonia) b.p. Hornak (Ceho
slovacia). Cocoș: Pehlivanov 
(Bulgaria) b.p. Rodriguez (Spa
nia) ; Foerster (R.D.G.) b.p. 
Sacirovici (Iugoslavia). Semiu- 
șoară: Rusevski (Iugoslavia)
b.p. Tomczyk (Polonia); Weller 
(R.F.G.) b.p. Gilbody (Anglia). 
Semimijlocie: Iankov (Bulgaria) 
b.p. Kelly (Anglia); Limasov 
(U.R.S.S.) b.k.o. 1 Lancastre 
(Franța); Grea: Suvandjiev 
(Bulgaria) b. dese. 3 Peci (Iu
goslavia) ; Fanghaenel (R.D.G.) 
b. neprezentare Gruber (R.F.G.).

La Roland Garros

CUPLUL FLORENȚA MIHAI-IVAN MOLINA 
ÎN FINALA DE DUBLU MIXT

PARIS, 2 (Agerpres). — Fi
nala probei de dublu mixt din 
cadrul campionatelor interna
ționale de tenis ale Franței, 
care se desfășoară pe terenurile 
de la Roland Garros din Paris, 
se va disputa între cuplul Flo
rența Mihai (România) — I. 
Molina (Columbia) și perechea 
americană Carillo — McEnroe, 
în semifinale, Florența Mihai 
și I. Molina au învins cu 6—4, 
6—3 cuplul Beillan (Franța) — 
Laimina (Maroc), iar Carillo și 
McEnroe au dispus cu 6—1, 6—4 
de perechea australiană Evers 
—Letcher.

In sferturile de finală ale 
turneului rezervat junioarelor, 
jucătoarea româncă Lucia Ro
manov a întrecut-o cu 7—6, 6—3 
pe tenismana argentiniană Ma- 
druga.

Alte rezultate : dublu femei 
(finală) : Regina Marsikova 
(Cehoslovacia). Pan Teeguarden 
(S.U.A.) — Rayni Fox (S.U.A.), 
Helen Gourlay (Australia) 5—7, 
6—4, 6—2 ; simplu bărbați 
(sferturi de finală) : Vilas — 
Fibak 6—4, 6—0, 6—4 ; Rami
rez — Panatta 7—6, 6—3, 7—5.

★
Comentînd partida de miercuri 

dintre Ilie Năstase și Brian 
Gottfried, corespondentul agen
ției „France Presse" scrie, în
tre altele : „Românul Năstase, 
care ciștigase in 1973 proba de 
simplu la Roland Garros. nu 
va reuși, din păcate, eventul, 
fiind eliminat de americanul 
Gottfried la capătul unei par
tide de excepțional nivel. A 
fost o întrecere sportivă formi
dabilă, fiecare jucător luind pe 
rind avantaj sub aclamațiile ce
lor peste 12 mii de spectatori. 
Magistral la toate nivelele, 
Năstase a ciștigat primele două 
seturi și atunci credeam că el 
va reînnoi demonstrația făcută 
în turul precedent in partida 
cu Kodes. Dar Gottfried actua
lul lider al Marelui Premiu 
F.I.L.T. s-a agățat literalmen
te de fiecare minge și a egalat

scorul. In setul decisiv, cind 
întunericul începea să învăluie 
arena, americanul s-a detașat 
cu 3—0 în timp ce Năstase, ex
tenuat de efort, mai are totuși 
o revenire, reduce la 3—5, dar 
americanul, pe serviciul său, 
cîștigă setul și meciul". Ilie 
Năstase a declarat după meci : 
„Nu prea mi-a mers jocul. Nu 
mai sint adaptat la terenurile 
de zgură și partide de cinci 
seturi. Am jucat toată iarna in 
sală pe plastic, apoi am ieșit 
pe zgură, ca să mă reintorc 
imediat în sală. Acum fac efor
turi de adaptare la noile condi
ții de joc și poate că ele iși 
vor da roadele mai tirziu. Cel 
puțin, așa sper..."

CONCURSUL 
DE TIR DE LA SUHL1 

în cadrul unui concurs inter
național de tir, desfășurat la 
Suhl (R.D. Germană), tînărul 
țintaș român Marian Oncică a 
realizat un rezultat foarte bun 
în proba de pușcă liberă 3X40 
f: 1 158 p. Cu această perfor
manță, Oncică s-a clasat, într-o 
companie extrem de puternică, 
pe locul 3, în urma campionului 
olimpic la pușcă liberă 60 fc,
K. Smieszek (R.F.G.), cu 1 168 
p, și a lui V. Vlasov (U.R.S.S.), 
cu 1 161 p, dar întrecîndu-i pe 
multiplii campioni mondiali sau 
europeni L. Wigger (S.U.A.), A. 
Mitrofanov (U.R.S.S.) — ambii 
1 158 p, E. Pezisz (Polonia) și 
U. Lind (R.F.G.) — ambii 1 156 p.

în proba de 3X20 f, Marga
reta Vochin (21 de ani) s-a 
clasat pe locul 9, cu 561 p. iar
L. Giușcă a realizat la pistol 
liber 551 p, rezultat cu care 
a ocupat locul 15. Proba de pis
tol liber a fost cîștigată de A. 
Egrișin (U.R.S.S.),' cu 568 p, 
urmat de H. Volimar și U. Pot- 
teck (ambii R.D.G.), cu 566 p 
și, respectiv, 558 p.

30
30
30

1. Steaua Roșie
2. Dynamo
3. Sloboda

Campionate

MECIUL DE RUGBY FRANJA- ROMANIA
(Urmare din pag. 1)

și virtuțiile sportului cu balo
nul oval.

Ceva și despre rugbyștii 
francezi... în ciuda faptului că 
echipa a fost anunțată încă de 
acum două săptămîni, iată au

Prognoza pentru sîmbătă, vre
me constantă. Un argument în 
plus pentru reușita întîlnirii. 
Este, de altfel, și urarea pe 
care ne-a făcut-o mica delega
ție de gimnastică a țării noas
tre (Alina Goreac, Gabriela 
Trușcă, Dan Grecu și prof.

POLONIA (ultima etapa) : Arka 
Gdynia — ROW Rybnik 0—0, Lech 
Poznan — Slask Wroclaw 2—0, L.K.S. 
Lodz — GKS Tychy 3—1, Odra Opole — 
Pogon Szczeczin 1—1, Ruch Chorzow — 
Stal Mielec 0-2, Szombierki Bytom 
— Widzew Lodz 0—1, Wisla Craco- 

Gornik Zabrze 0—1, Zaglebie 
— Legia Varșovia 2—1,

30 17 7 6 38-32 41 
30 14 10 6 46-31 38 
30 1 5 7 8 41-32 37 

(ultima 
Leixoes

a
Dinamo
— Za ria

(etapa

18 9 3
13 10 7
12 10 8

54-29 45
46-32 36
37-27 34

6-a) : Dinamo 
Kiev 1—1, Di- 
1-0, Alma Ala

a părăsit 
României 
noastre o

Capitala, cu direcția Paris, lo
in vederea partidei amicale pe 
va susține sîmbătă după-amiază 
Din lot fac parte Nica, Bucos, 
Ortelecan, Pinlea, Corneliu etc. 
de ing. Matei Ludu, vicepreșe- 
în componența sa pe antrenorii

Joi dimineața 
tul de rugby al 
care XV-le țării 
cu reprezentativa Franței. 
M. Ionescu, Dinu, Băcîoiu,

Lotul, care este condus 
dinte al F. R. Rugby, are 
Petre Cosmăncscu și Valeriu Irimescu, precum și pe arbi
trul Florentin Tudorache.

Din delegație face parte, de asemenea, secretarul F. R. 
Rugby, Ovidiu Marcu, care va sosi la Paris vineri seara, 
după încheierea lucrărilor Congresului F.I.R.A. de la Casa
blanca (1—3 iunie).

început să apară unele incerti
tudini. Prima: Imbcrnon. acci
dentat în finala campionatului 
Franței. El urmează a fi înlo
cuit cu Sappa, trecut ne lista 
rezervelor. La fel nu este certă 
nici utilizarea lui Bastiat. ast
fel că privirile tehnicienilor se 
îndreaptă către Petrissans. Se 
discută de asemenea posibilita
tea folosirii lui Vaquerin (ba
rat de-a lungul întregului se
zon de către Cholley) aflat în 
mare formă. Un argument: e- 
voluția sa în meciul Beziers- 
Perpignan. L’Equipe publică o 
declarație a lui Vaquerin care 
afirmă printre altele: „N-am 
decît o singură dorință: să re
găsesc XV-le Franței. Am mai 
jucat în fața românilor și aș 
vrea să reintru în națională, 
folosind această ocazie../*.

Atît francezii cît și jucătorii 
noștri vor susține vineri un 
antrenament pe stadionul 
Croix. După antrenament am
bele echipe vor fi primite de 
către dl. Jacques Chirac, pri
marul Parisului.

în finalul acestor rînduri al
te cîteva amănunte. Aici la 
Paris vremea este frumoasă și 
relativ caldă (20 grade Celsius).

Mircea Bibire), aflată în drum 
spre Brazilia, unde va participa 
— împreună cu sportivi din 
alte țări — la un festival inter
național de gimnastică...

via — (_ _ 
Sosnowiec — I
1. Slask
2. Widzew
3. Gornik

PORTUGALIA 
Beira Mar — 
Porto - Guimaraes 4—2, ______
Benfica Lisabona 0—2, Sporting Lisa
bona — Belenenses 4-0 ; F. C. Braga
— Boa vi sta 0—1
1— 3, Varzim —
1. Benfica
2. Sporting
3. F. C. Poito

CEHOSLOVACIA 
Lokomotiv Kosice • 
4—1, Skoda Plsen ■
2— 1, Sparta Praga

Bratislava — 
Trencin 3—3, Spartak Trnava 
hemians Praga 1—0, Zbrojovka Brno
— Slavia Praga 2—2, Z.V.L. Jilina — 
Barvik Ostrava 2—0, Frydek Mustek — 
Union Teplice 1—1.
1. Dukla — ....................
2. Slavia
3. Inter

IUGOSLAVIA 
Sloboda , .
— Zagreb 0—0, Zelezniciar — Radnicki
3— 1, Steaua Roșie — O.F.K. Belgrad 
0—2, Napredak — Sarajevo 0—1, Rijeka
— Borac 6—1, Hajduk — Velez 2—1, 
Dynamo — Olimpia 3—2, Celik — 
Buducnost 2—0.

U.R.S.S. 
Moscova 
namo Tbilisi
— Cernomoreț 2—1 , Șahtior — Ararat 
1-0, Torpedo — Zenit 0-0, Lokomo
tiv Moscova — Ț.S.K.A. J—1,. Baku -r 
Karpatî 2—0, Dnepr
1. Dinamo Moscova
2. Dinamo Tbilisi
3. Alma Ata

— Kuibîșev 3—1.
6 3 3 0 8-1 9
6 3 3 0 10-4 9
6 3 3 0 6-3 9

3-0, Slovan

etapă) :
2-0, F. C.
Atletico —

; Estoril — Se tu bal 
Academico 1—0.

30 22 5 2 67-24 51
30 17 8 5 59-26 42
30 18 5 7 72-27 41 

(etapa a 29-a) :
- Dukla Praga 
— Inter Bratislava 

— V.S.S. Kosice 
Jed nota 
- Bo-

17 6
13 10
15 6

a
Partizan 3—O7 Vojvodina

29
29
29 

(etapa

6 57-32
6 51-22
8 52-34

30-a) :

40
36
36

★
La sfirșitul sâptămînii trecute s-au 

disputat finalele cîtorva cupe națio
nale. lata rezultatele : Vejle B.K. — 
B. J909 Odense 2-1 (Danemarca) ; 
Dynamo Dresda — Lokomotiv Leipzig 
3—2 (R. D. Germana) ; Trabzonspor
— Besik bas Istanbul 1—0 și 0—0 (Tur
cia) .

iNTlLNIRI INTERNAȚIONALE
• La Praga s-a disputat în- 

tîlnirea internațională amicală 
dintre reprezentativele Cehoslova
ciei și Austriei. Scor final : o—0.
• Selecționata U.R.S.S. a ter

minat învingătoare în competiția 
internațională rezervată echipelor 
de tineret, desfășurată la Cannes. 
In finală, fotbaliștii sovietici au 
întrecut cu scorul de 6—0 for
mația Austriei.
• Turneul pentru echipe de 

juniori, desfășurat la Nisa, a fost 
ciștigat de echipa braziliană 
Fulminense, care a întrecut în 
finală cu scorul de 5—0 for
mația Dinamo Kiev.
• în continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Argentina,

X

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Rezultate înre- 

de la Cerri- 
400 m — 

(Trinidad) 
Tom Woods 

5 000 m 
13:37,3;
Haynes 

___ (f) — Ja- 
2:05,2: 200 m 

Andrea Lynch (Anglia)

ATLETISM
gistrate în concursul 
tos ...............
Charles 
46,32 ; 5
(S.U.A.)
— Nick
lungime 
(S.U.A.) 
ne Merrill (S.U.A.) 
(f) - ’ *
23,64.

AUTO o După 1700 km parcurși, 
în „Raliul Acropole” continuă să 
conducă pilotul suedez Bjorn 
Waldegaard (pe „Ford Escort”). 
Pe locul doi, la 3 min., se află 
englezul Roger Clark („Ford Es
cort”).

BASCHET • La Namur (Bel
gia) s-a disputat meciul Belgia
— Argentina, contînd pentru
„Cupa intercontinentală”. Bas- 
chetbaliștii argentinieni au obți
nut victoria cu 96—77 (45—42),
avîndu-1 ca principal realizator 
pe Aguire (25 p).

(California) : 
Joseph 

înălțime — 
2,21

: Rose (Anglia) 
— Tommy 

7,98 m: 800 m

m ;

BOX • La sfirșitul acestei 
săptămîni se dispută, la Caracas, 
prima ediție a unui interesant 
meci triunghiular care va opu
ne reprezentativele Cubei, S.U.A. 
și Venezuelei. După cum anunță 
agenția Prensa Latina, din echipa 
Cubei, avînd în frunte pe Teo- 
filo Stevenson, vor face' parte 
cunoscuți pugiliști ca: Hernan
dez, Her era, Duvalon, Horta, A- 
guilar, Estable, Aldama, Marti
nez, Montoya, Soria și Milian. Și 
în echipa țării gazdă figurează 
nume cunoscute : Gamaro, Bece- 
ra, Trujillo, Bompart, Guevara, 
Bastidas, Paisan și alții. In for
mația americană se remarcă 
mijlociul Jackson și trei boxeri 
de categoria grea: Page, Green 
și Clarke.

HIPISM • Derbyul de galop 
de la Epsom (Anglia),a fost ciș
tigat de jocheul englez Lester 
Pigott, pe calul „Minstrel*, ur
mat de Willy Carson (cu „Hot

Grove"), Record de spectatori 
(250 000) pentru ultimele 20 de 
ediții. .

ȘAH o „Memorialul Capablan- 
ca” a •- ‘ —
runda 
învins 
Cobo,__ ___________ .. _ . _
Hedman. A fost consemnată re
miza în partidele Letcinsky-Fara- 
go, Rodriguez-Dorfman, Estevez- 
Ferrera și Ermenkov-Romanișin. 
Lider al clasamentului se menține 
Dorfman (U.R.S.S.) cu 9l/2 P, ur
mat de Garcia (Cuba) — 9 p, 
Andersson (Suedia) și Romanișin 
(U.R.S.S.) — cîte 8V2 • Prima se
mifinală a turneului candidaților 
la titlul mondial masculin de șah 
se va desfășura la Geneva, între 
marii maeștri Boris Spasski și 
Lajos Portisch. Meciul începe la 
1 iulie și — conform regulamen
tului — va cuprinde 16 partide, 
în cealaltă semifinală, se întîl- 
nesc Lev Polugaevski și Viktor 
Korcinoi.

continuat la Cienfuegos cu 
a 12-a, în care Garcia l-a 
pe Antoșin, Andersson pe 
iar Menvielle a ciștigat la

echipa Poloniei a jucat la Cor
doba cu formația Talleres. Gaz
dele au ciștigat cu 1—0 (0—0), 
prin golul marcat de Bravo în 
min. 52.

FOTBALIȘTII VEST-GERMANI 
IN TURNEU

în cadrul pregătirilor pentru 
campionatul mondial, selecționa
ta R.F. Germania a plecat în
tr-un turneu în America de Sud, 
urmînd să joace la 5 iunie, la 
Buenos Aires, cu reprezentativa 
Argentinei, apoi cu cele ale U- 
ruguayului, Braziliei și Mexicu
lui. Din lotul vest-german fac 
parte numai cinci dintre compo- 
nenții echipei care în anul 1974 
a cucerit titlul de campioană 
mondială. Este vorba de porta
rul Maier, fundașul Vogts, mij
locașii Bonhof, Flohe și atacantul 
Holzenbein.

DEBUTUL LUI BECKENBAUER 
LA NEW YORK

Pe „Giant Stadium" din New 
York, în prezența a 25 000 de 
spectatori, s-a desfășurat întîl- 
nirea amicală de fotbal dintre 
echipele New York Cosmos și 
Lazio Roma, mareînd debutul 
new-yorkez al jucătorului vest- 
german Franz Beckenbauer în 
formația gazdă. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 (1—1) în 
favoarea fotbaliștilor italieni. 
Golurile au fost marcate de 
Garlaschelli, Agostinelli și Wil
son, .respectiv, Chinaglia și Rildo.

In preliminariile C.M.

UNGARIA, CALIFICATA
PENTRU BARAJ

în urma rezultatului de sîm
bătă, de la Budapesta, Ungaria 
— Grecia 3—0, clasamentul fi
nal al grupei a 9-a europene 
a preliminariilor C.M. de fot
bal arată astfel :
1. Ungaria 4 2 11 6—4 S
2. U.R.S.S. 4 2 0 2 5—3 4
3. Grecia 4 112 2—6 3

După cum se știe, reprezen
tativa Ungariei va întîlni în
meci de baraj pentru un loc la 
C.M. din Argentina pe cea de 
a 3-a clasată din turneul sud- 
american de calificare, la care 
vor lua parts Brazilia, Bolivia 
și Peru.
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