
VIZITA TOVARĂȘULUI
GUSTAV 

ÎN TARA
La invitați» tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat și a guvernului, miercuri 
dimineața a sosit în Capitală, 
intr-o vizită oficială de priete
nie în țara noastră, delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, condusă de tovarășul Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, 
președintele Republicii Socia
liste Cehoslovace.

Eveniment de mare impor
tanță in cronica relațiilor 
româno-pehoslovace, noua în- 
tîlnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak pu
ne pregnant în evidență bunele 
raporturi care s-au statornicit 
și se dezvoltă între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, în
tre țările noastre socialiste, 
sentimentele de prietenie sta
tornicite intre popoarele noas
tre și dorința de a extinde co
laborarea in toate domeniile de 
activitate, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialis
mului, păcii și înțelegerii in 
lume.

Cu aceste sentimente, Capita
la patriei noastre, locuitorii ei 
— și, prin ei, întregul nostru 
popor — au intîmplnat cu bucu
rie pe solii Cehoslovaciei prie
tene.

Ceremonia sosirii a avut Ioc 
Pe aeroportul Otopeni, împodo
bit sărbătorește.

In întîmpinare au venit to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășii Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
«•ioară, Janos Fazekas, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu. Iosif Uglar, Hie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Ion Co- 
man. Teodor Coman, Nicolae 
Glosau, Ion Siănescu, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, condu
cători de instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești.

La coborîrea din avion, to
varășul Gustav Husak este în- 
tîmpinat cu multă căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului. Tovară
șul Nicolae Ceausescu și 
tovarășul Gustav Husak îșl 
string îndelung mîinile, se îm
brățișează.

Ceremonia sosirii continuă 
cu onorurile militare ale gărzii 
aliniată pe aeroport.

HUSAK 
NOASTRĂ

Miile de bucureștenî prezenjt 
ovaționează, fac o caldă mani
festare de simpatie celor doi 
conducători de partid și de stat.

In această atmosferă, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak iau Ioc într-o 
mașină deschisă, escortată de 
moiocicliști, îndrepiîndu-se spre 
reședința rezervată înalților 
oaspeți. - .. . . „

Zeci de mii de locuitori al Ca
pitalei, prezenți pe întregul tra
seu, in Piața Scînteii și în Pia
ța Victoriei, unde coloana ofi
cială face scurte opriri, îșl 
manifestă prin ovații și urale 
satisfacția pentru reîntilnirea 
celor doi conducători de partid 
și de stat, convingerea că ac
tualul dialog la nivel înalt va 
deschide noi orizonturi conlucră
rii rodnice româno-cehoslovace, 
aclamă îndelung „Ceaușescu — 
Husak".

La reședința rezervată înal
ților oaspeți, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Gustav Husak se 
întrețin într-o atmosferă cordia
lă, prietenească.

•ir
Tovarășul Gustav Husak, se

cretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, . președintele 
Republicii Socialiste Ceho
slovace, a făcui, miercuri 
după-amiază, o vizită . pro
tocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

au început, în ziua de 22 iunie, 
convorbirile oficiale între dele
gația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația 
de partid și guvernamentală 
a Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secrelar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Convorbirile se desfășoară în
tr-o atmosferă de prietenie fră
țească, cordialitate și înțelegere 
reciprocă.

■ir
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar generai al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
oferii, miercuri, un dineu oficial 
în onoarea tovarășului Gustav 
Husak, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Cehoslovacia.
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LA „DACIA" PE PANOUL DE ONOARE, 

LA „DACIADĂ" PE PODIUM
• Fruntașe în muncă și în sport la „Festivalul fetelor argeșene1*

întrecere de cros sau alergare după... sănătate
Fotografii : *Petre PACURARIU — Pitești

înainte de a o cunoaște în 
postura de campioană, o întîl- 
nisem pe Ioana Vlăsceanu în 
secția punți de transmisie a 
întreprinderii de autoturisme 
Dacia din Pitești. Este strungă- 
riță. „Finisez ultima piesă pen
tru ziua de azi — ne-a spus 
atunci — apoi plec la antrena
ment”. N-am rămas sâ-i urmă
rim cursele pe a'eile din preaj
ma întreprinderii. Știm. însă, 
sigur că le-a făcut. Altfel n-ar 
fi obținut un frumos loc I la 
concursul de duminică.

noul evidențiatelor în sport. Pe 
cel al muncitoarelor fruntașe 
se află de multă vreme portre
tul ei”. Facem o firească legă
tură între aceste cuvinte și cele 
exprimate de tovarășul Gheor
ghe Călin, secretarul Consiliu
lui județean Argeș al sindicate
lor, cu prilejul scurtei discuții 
pe care am purtat-o : „Am do
rit ca, in cadrul „Daciadei", 
acest festival si marcheze pa
siunea cu care tinerele din a- 
sociațiile sindicale argeșene

muncesc în producție și apoi 
iși petrec in mod plăcut timpul 
liber, făcind sport. Dacă am 
reușit lucrul acesta, ne-am rea
lizat obiectivul”.

Dorința organizatorilor s-a 
realizat. Nu este o coincidență 
faptul că fetele care alcătuiesc 
echipa de handbal Textila Pi
tești — clasată pe primul loc 
— fac parte și in producție din 
aceeași echipă fruntașă; Acest 
lucru l-am putea spune și des
pre specialista în calcul electro
nic, Mariana Manea, campioană 
județeană a festivalului la șah, 
despre Maria Gherghiescu, 
campioană și ea, la tenis da 
masă.

Festivalul a pus in evidență 
cîteva adevăruri care — sîntem 
siguri — merită să fie sublinia
te. Este vorba, în primul rînd, 
de faptul că, acolo unde i sa 
acordă atenție, unde conducă
torii de Întreprinderi și activiș
tii sindicali înșiși intervin cu 
autoritatea lor, activitatea spor
tivă se poate desfășura cores
punzător cerințelor și dorințelor 
exprimate de oamenii muncii. Io
nela Ursu, președinta comitetu
lui sindicatului de la una din 
cele mai mari întreprinderi pi
te; lene, „Textila", ne spunea: 
„Ne-am străduit ca un număr 
cit mai mare din cele aproape

Ion GAVRJLESCU

(Continuare in pag 2.3)
Revedere, după cîteva zile, pe 

unul din terenurile de sport ale 
ștrandului din municipiul Pi
tești, cu prilejul unei ample 
manifestări din cadrul ..Dacia-
dei" : „FESTIVALUL SPORTIV 
SINDICAL AL FETELOR AR- 
GEȘENE”. Prima probă : cro
sul. Se scandează nume, fetele 
de pe margine iși încurajează 
cu fervoare colegele. Apoi, fe
licitări și îmbrățișări. Pe treap
ta cea mai înaltă a podiumului 
urcă Ioana Vlăsceanu. „Acum — 
ne spune secretarul asociației 
sportive „Dacia" — va trebui 
să-i punem fotografia și pe pa-

Simbătă și duminică, pe Stadionul Republicii

MECIUL DE ATLETISM ROMANIA - FRANȚA, IA A PATRA EDIȚIE

GHEORGHE CEFAN

în palmaresul reprezentative
lor masculine ale României și 
Franței va fi înscrisă, la sfîrși- 
tul acestei săptămîni, a patra 
întilnire. Acestor întîlniri li se 
adaugă și întrecerile din cadrul 
„Cupei Europei — Bruno Zauli" 
care este, precum se știe, o 
competiție pe echipe. Dar, pen
tru că la aceasta din urmă e- 
chipeie sînt formate doar din 
cîte un atlet de probă, palma
resul nu reține decît meciurile 
cu formații complete. Așadar, 
simbătă și duminică, pe Stadio-

nul Republicii, al patrulea meci 
România — Franța. Primul, în 
1955, tot la București, a revenit, 
în mod neașteptat, echipei ro
mâne care a pierdut insă re
vanșa, din 1956, la Paris. A tre
ia întilnire s-a desfășurat, pe 
un stadion neutru, la Bruxelles, 
în 1974. La capătul unei reuni
uni Interesante — în cadrul u- 
nui patrulater la care au mai 
participat Belgia și Olanda — 
victoria a revenit formației ro
mâne cu 106—103 p.

în vederea partidei cu Fran
ța, Federația română de atle
tism a alcătuit echipa noastră 
națională: 100 m și 200 m: 
Toma Petrescu și Claudiu Su- 
șelescu, 400 m: St. Nagy și Gh. 
Dulgheru, 800 m și 1500 m: 

. Gheorghe Ghipu și Nicolae O- 
nescu, 5000 m și 10 000 m: Ilie 
Floroiu și Cătălin Andreica, 
3000 m obst.: Gheorghe Cefan 
și Paul Copu, 110 mg: Erivin 
Sebestyen și Nicolae Petcu, 
400 mg: Paul Ionescu și Gheor
ghe Avram, lungime: Dumitru 
Iordache și Tudorel Vasile, tri
plu: Carol Corbu și Adrian 
Ghioroaie, înălțime: Măricel
Onciu și Adrian Proleasa, pră
jină:'Nichifor Ligor și Cornel 
Anton; greutate: Gheorghe
Crăciunescu și I’aul Neagu, 
disc: Ion Zamfirache și Iosif 
Nagy, ciocan: Tudor Stan și 
Nicolae Bindar, suliță: Carol 
Raduly și C-tin Grigoraș.

întilnirea, dată fiind valoa
rea ridicată a partenerilor de 
întrecere, se anunță dificilă 
pentru echipa noastră, dar așa 
cum ne-a declarat recordma-

nul țării Carol Corbu, cel mai 
vechi component al naționalei, 
toți atleții din reprezentativă 
vor lupta din răsputeri pentru 
a realiza performanțe cit mai 
bune, pentru a înregistra un 
nou succes al culorilor noastre,

• Următorul start al repre
zentativei de seniori a Româ
niei va avea loc la Varșovia 
(16—17 iulie) Ia semifinalele 
„Cupei Europei", alături de e- 
chipele Poloniei, R.F. Germa
nia. Suediei, Spaniei. Norvegi
ei, Bulgariei. Primele două 
clasate se califică pentru finala 
A de la Helsinki, următoarele 
două, pentru finala B de la 
Goteborg, in luna august. Tot 
în august, cei mai merituoși 
dintre atleții-studenți vor evo
lua la Sofia în cadrul Univer
siadei *77.

leri, in campionatul național de rugby

0 ETAPĂ INTERESANTĂ, 
DEȘI CU SCORURI MARI

A XIII-a etapă 
campionatuluia 

de rugby (penulti
ma) a avut, con
form așteptărilor, 
o desfășurare nor
mală. Steaua, lide
rul necontestat al 
competiției, iși 
continuă cursa so
litară in fruntea 
plutonului celor 13 
participante in pri
ma Divizie, in 
timp ce in zona 
„lanternei” două 
echipe bucurește- 
ne, Olimpia 
Gloria, și-au 
greunat și 
mult situația, 
iată cîteva 
nunte de la 
dele etapei.

STEAUA, 
FLUVIU. 
intr-un 
nimat, 
la o 
cind oamenii 
crează, 
dintre echipa mi
litară, 
campioană de cîte
va etape, și CSM Sibiu, o for
mație tînără, dar nu lipsită de 
posibilități, nu s-a bucurat —

în
moi 
Dar, 

amă-
parti-

SCOR 
Jucată 

cvasi-ano- 
dimineața, 

oră (9.30) 
lu- 

partida

virtuală

ATLETE ROMÂNCE VICTORIOASE
La întrecerile din 

ale tradiționalului 
atletic irUernațional 
Iul Rosicki", de la 
concurat cu succes sportivele 
românce Valentina Groapă 
Lăcrămioara Diaconiuc. 
a cîștigat 
(pe locul 
17,70 m), iar cea de a 
învins Ia CI _ ___________
53,83 s. Alte Vezultate : Giralt 
(Cuba) 8.11 m la lungime, Leo
nard (Cuba) 10,22 s la 100 m, 
Juantorena (Cuba) 47,0 s la 400

acest an 
concurs 

„Memoria- 
Praga, au

' și
Prima 

18,04 m 
Loghin 

doua a 
400 m cu timpul de

greutatea cu 
doi Mihaela

m, Kirst (R.D.G.) 2,24 m la
înălțime, la fete : Isabel Taylor 
(Cuba) 11.56 s la 100 m. Svetla 
Koleva (Bulgaria) 2:00,8 la 800 
m, Ildiko Szabo (Ungaria) 6,56 
m Ia lungime, Milada Karbano- 
vă (Cehoslovacia) 1,36 ni la 
înălțime.

ir
în concursul internațional de 

la Koln, Natalia Măfășescu a 
cîștigat proba de 1500 m cu 
timpul -de 4:06,85. Pe locul doi 
s-a clasat Maricica Puică cu 
4:07,04.

Dispută acerbă la o margine între înaintașii 
Griviței Roșit și Farului. Ciștigă balonul 
bucureșteanuî Vlad Vasile Foto : S. BAKCSY

din păcate — de o ambianță 
corespunzătoare, ambianță ne
cesară oricărei partide din pri
ma divizie. Cei care, totuși, au 
fost în tribune s-au putut con
vinge de neta superioritate a 
XV-lui militar, care a demon- 
strat-'din nou că posedă o for
mație capabilă să practice un 
rugby modern. Scorul: 54—^9 
(10—6) ne scutește de prea mul
te comentarii, el indicînd în 
mod peremptoriu că s-a jucat 
intr-un singur sens. Doar pri
ma repriză a fost ceva mai e- 
chilibrată. Am asistat atunci 
la cîteva atacuri bune ale si- 
bienilor care le-au evidențiat 
veleitățile. Totul s-a stins însă 
repede, ca un foc de paie... Au 
marcat : Enache (12), Achim

(Continuare în pag. 2—3)



• Record de participant!—izoo-la restivaiui national pionieresc de la constanțaeln
prim planul preocupărilor, selecția Jucătorilor cu talie înaltă • 0 reală Oază de

masă pentru baschetul de performanță
Tradiționala „mie“ de parti- 

cipanți la Festivalul național 
pionieresc de minibaschet a fost 
net depășită la ediția a Xl-a 
desfășurată zilele trecute la 
Constanța, unde au fost pre
zente 120 de 
totalizat 1 200 
între 8 și 12 
care vorbește 
pre popularitatea 
minibaschetului. despre 
nea și hărnicia unor profesori 
de educație fizică, despre pers
pectivele actualilor minibaschet- 
baliști de a deveni performeri 
de talie internațională. Desigur, 
însă, cuprinderea în activitatea 
competițională a unui atît de 
mare număr de copii necesită 
eforturi organizatorice 
bite și, în acest sens, se 
vine să prețuim și să felicităm 
C.J.E.F.S. și Consiliul județean 
al organizației pionierilor Con
stanța pentru contribuția adu
să la deplina reușită a Festiva
lului, precum și pe prof. Ste- 
lian Gheorghiu, inimos și per
severent, neobosit In intenția 
sa de a promova minibasche- 
tul.

Referitor la întreceri, desfă
șurate timp de cinci zile pe ce-

echipe, care au 
de elevi și eleve 
ani ! Un record 
de la sine des- 

crescîndă a 
pasiu-

deose- 
cu-.

ai minibaschetului se preocupă 
de selecția jucătorilor și jucă
toarelor cu talie înaltă, a că
ror prezență în rîndul forma
țiilor s-a făcut din plin sim
țită la Festivalul 
Este de-a dreptul 
să vezi în fiecare 
de echipe (36 fete 
26 băieți II, 24 băieți I) 
copii în jur de 12 ani avind ta
lia de peste 1,70 m și o teh
nică corespunzătoare. De altfel, 
cei mai inalți au și fost pre- 
miați (dar nu pentru... gaba
rit !) : Eva Andaci (Șc. sp. 
Brașov) 1,79 m, Suzana Tak 
(Șc. sp. Tg. Mureș) 1,78 m. Mo- 
nica Tașcă (Șc. sp. Ploiești) 
1,77 m. D. Vîlsan (Casa pionie
rilor Constanța) 1,82 m, L. 
Geambaș (Șc. sp. 1 Constanța) 
1,82 m, D. Dinu (Șc. sp. 2 
București) 1,78 m.

în mod cert. minibaschelul 
nu mai este o joacă, ci o acti
vitate organizată în scopul in
struirii timpurii în domeniul 
baschetului, o reală bază de 
masă a baschetului de 
manță, fapt care obligă 
mul rînd federația să-i 
toată încrederea și tot

constănțean. 
impresionant 
din cele 120 
I. 34 fete II.

3-4

perfor
in pri- 
acorde 
spriji-

ln derbyul Șc. sp. 3 Steaua — Șc. sp. 1 Constanța, au abundat 
aruncările la coș spectaculoase, 
de mai sus

așa cum se vede și în imaginea 
Foto : D. STANCULESCU

BOXERI SANCȚIONAȚI Șl ANTRENORI ATI

le nouă terenuri (șase în aer 
liber, trei în săli) amenajate 
!n frumosul Parc al pionerilor 
și la Școala 
vom menționa 
spectacolelor 
completată de 
tehnică, la unele echipe de un 
nivel remarcabil. Mai mult. în- 
sușindu-și în mod serios rolul 
de antrenori (ceea ee. din pă
cate. nu fac foarte multi antre
nori remunerați de școlile spor
tive sau de secțiile cluburilor 
și asociațiilor sportive). pro
fesorii de educație fizică adepți

sportivă nr. 1, 
că frumusețea 

sportive a fost 
buna pregătire

nul. să-l socotească sprijin de 
nădejde în redresarea care spe
răm să aibă loc cit mai curînd.

Dumitru STANCULESCU
CLASAMENTE

Clasamentul general pe echi
pe (sînt incluse și probele de 
cor, poezii etc.) : 1. CASA
PIONIERILOR CONSTANȚA, 
2. Șc. sp. Brașov. 3—4. Șc. sp. 
1 Constanța și Șc. sp. Satu 
Mare.

Baschet-băieți I : 1. ȘC. SP. 3 
STEAUA (prof. N. Iliescu). 2.

ă &

'PONDENȚU  NOST®
I

• STADIONUL PETROLUL din 
Ploiești o găzduit zilele trecute 
un reușit concurs de atletism, 
ciștigat de elevii Liceului „I. L. 
Caragiale” - la băieți șl fete 
(prof. Maneta Tudor). La indi
vidual cele mai bune rezultate 
le-au obținut Mihaela Manole 
(Lie. „M. Viteazul") și Doru Fi- 
nichiu (Lie. mecanic Ptopeni). * 
A. Ș. VOINȚA SATU MARE o or
ganizat în cadrul competiției po
lisportive naționale Dacie da o 
mare întrecere de box la cere 
au luat parte pugiliști Juniori din 
Cluj-Napoca, lași, Tg. Jiu, Mâcin, 
Tg. Mureș, Botoșani șl Satu Mare. 
Foarte bine s-au comportat ia 
juniori mari sportivii din CiuJ- 
Napoca, Botoșani și Macin, Iar 
la cei mici reprezentanții orașe
lor Satu Mare, lași și Tg. Jiu. • 
ELEVI DIN URZICENI (jud. Ilfov) 

de 
,Cupei de cris- 

------------- _j ll-a. 
După întreceri viu disputate, pri
mul loc a revenit Școlii generale 
nr. 1 Girbovi (prof. C. Dinutescu), 
iar pe locul secund s-a stluot Șc. 
gen. nr. 1 Urzlceni. • „VARIE
TĂȚI PE STADION" s-a intitulat 
manifestarea cultural-sportivă ce 
a avut loc în urmă cu cîteva zile 
la complexul sportiv Tractorul din 
Brașov. Spectatorii au asistat la 
un frumos program care a avut 
o bogată repriză sportivă : de
monstrații de box. Judo, karate 
și ciclism (cursă de urmărire). 
Apoi, au urmat jocuri de hand
bal, probe atletice și un meci 
de fotbal între selecționatele B 
5i C ale orașului (3—1 pentru 
..B-). a IN COMUNA SLIVNA

s-au reunit în primele zile 
vacanța în cadrul J
tal* la atletism, ediția a

G'ud. Galați) s-a organizat 
mare întrecere polisportiva, 
care au luat parte elevi din 10 
localități. S-au remarcat tinerii 
din Benești ia fotbal, cei din 
Cavadinești la volei Iar gazdele 
la handbal. Printre animatorii a- 
cestei acțiuni s-a aflat prof. Con
stantin Berescu. • LA SF. 
GHEORGHE s-a desfășurat tra
diționala întrecere șahistă dotata 
cu „Cupa Oltul*, la care au con
curat șahiști din cinci orașe. Tro
feul a revenit reprezentanților 
municipiului Sibiu, care au tota
lizat 12 p. Pe locurile următoare 
s-au situat Brașov 11,5 p, Satu 
Mare 8 p, M. Ciuc 5 p și Sf. 
Gheorghe 2 p. A IN INCINTA 
spitalului teritorial din orașul Tg. 
Bujor a fost amenajată prin 
muncă patriotică o frumoasă ba
ză sportivă, compusă din terenuri 
de tenis, baschet, volei și o po- 
picărie. Valoarea muncii patrio
tice se ridică la aproximativ 
150 000 lei. A IN ZONA NOR
DICA a orașului Baia Mare, in 
incinta Liceului industrial a fost 
pus la dispoziția elevilor un 
nou teren de handbal, acoperit 
cu un strat de bitum. A PESTE 
70 DE PiONIERI din judeul Sibiu 
au patricipat timp de patru zile 
la concursul de cicloturism „Floa
rea prieteniei*. La semicurse au 
ciștigat sportivii de la Casa pio
nierilor Mediaș, Iar la biciclete 
de oraș au terminat 
loc cei de Ic Casa 
Cisnădie.

RELATĂRI DE LA : I. 
Z. Kovacs, T. Mircea, 
D. Moraru, Gh. Briotă, 
riopoi, V. Sâsâranu și I. Ionescu.

o
Io

pe primul 
pionierilor

Tânăsescu, 
C. Gruia, 

T. Si-

Alexandru Tacaci, coșgeterul 
Festivalului, cîșiigătorul „CU
PEI ZIARULUI SPORTUL"

Șc. sp. Tirgoviște (I. Valerian), 
3. Șc. sp. 1 Constanta (L. 
chia) ; băieți II : 1. ȘC.
TG. MUREȘ (E. Torday), 
Casa pionierilor Craiova 
Cojocaru). 3. Șc. sp. Botoșani 
(E. Bordeianu) ; fete I : 1.
ȘC. SP. CLUJ-NAPOCA (H. 
Pop), 2. Șc. sp. Satu Mare (G. 
Ghiurcan). 3. Șc. sp. Brașov 
(Elena Roșu) ; fete II : 1. ȘC. 
SP. GHEORGHIENI (A. Bo- 
gos,i), 2. A.S. Voinicelul (Floa
rea Roată). 3. Casa pionierilor . 
Buzău (I. Boboc).

.CUPA ZIARULUI SPOR- 
oferită coșgeterului abso- 
Festivalului, a fost cu- 

de Alexandru Tacaci (11 
elev la Școala generală 

din Tg. Mureș, realizator 
puncte. Ceilalți coșgeteri: 

I : R. Rogoveanu (Șc.

Do- 
SP.

2. 
(FI.

TUL", 
lut al 
cerită 
ani), 
nr. 1 
a 211 
băieți . _ ................
gen. 12 Constanța) 171 p; fete I: 
Corina Porumb (Șc. sp. Cluj- 
Napoca) 177 p ; fete II : Edith 
Mate (Șc. sp. Gheorghieni) 
167 p.

Alți cîștigători : concursul
de cor : Șc. generală Pucioasa ; 
poezii : Anișoara Spoială (Șc. 
sp. Giurgiu), poezia „Noi, 
baschetbaliștii !“ ; machete : 
Șc. sp. Tg. Mureș ; desen : 
Liliana Aprofira (Șc. sp. Ba
cău).

PENTRU COMPORTAREA DE LA (
A fost adoptat un plan de mâsuri pentru activitati

Miercuri dimineață a avut loc ședința Biroului 
F. R. Box, în care s-a analizat comportarea pugi- 
liștilor români la campionatele europene de la 
Halle (pe larg comentată și în ziarul nostru) pu- 
nîndu-se în discuție și proiectul de hotărire al 
Biroului federal privind măsurile de îmbunătăți
re a activității viitoare. Lucrările ședinței s-au 
desfășurat în prezența tov. Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S. Au fost prezenți, de asemenea, 
trenori, specialiști, iubitori -al sportului cu 
nuși din țara noastră.

Chiar din cuvîntul de deschidere, rostit de 
Gheorghe Guriev, președintele F. R. Box, 
desprins faptul că. în ciuda celor șase medalii 
obținute de boxerii noștri, rezultatele la între
cerile continentale sînt sub posibilități ; ele nu 
au satisfăcut pe numeroșii iubitori "ai acestui 
sport. Din discuții a reieșit concluzia că perfor
manțele boxerilor noștri sînt nesatisfăcătoare 
datorită pregătirii necorespunzătoare la nivelul 
lotului, indisciplinei manifestate de unii sportivi 
in timpul pregătirilor (tolerată și de antrenori), 
motiv pentru care Biroul federal a hotărît scoa
terea din lotul național, pe timp de trei luni, a 
boxerilor I’aredin Ibraim, Simion Cuțov, Vasi- 
îe Didea și Mircea Simon, dîndu-se un avertis
ment lui Alexandru Turei și antrenorilor care 
i-au pregătit.

La slîrșitul săptăminii

//CUPA DUNĂRII"
LA HALTERE (juniori)

Vineri, sîmbătă și duminică 
se va desfășura la Trencin 
(Cehoslovacia) ediția din acest 
an a „Cupei Dunării" la hal
tere pentru juniori. România 
va fi reprezentată de o echipă 
completă, din care nu vor lipsi 
și cîțiva halterofili care vor 
participa la campionatele mon
diale și europene, de la Sofia 
(9—17 iulie). Printre aceștia se 
numără N. Țuțuianu (cat. 
șoară), S. Klimov 
mijlocie), 
șrea) și 
mijlocie), toți de la Chimpex 
Constanța. Lotul este însoțit de 
antrenorii Tiberîu Roman și 
Mihai Constantinescu.

u-
(cat. semi- 

Ilie Vasile (cat.
Petre Dumitru (cat.

an- 
mă-

tov. 
s-a

Spiritul în care s-au disdyji 
tuale ale boxului românesc a; 
căutîndu-se soluțiile cele mai t 
această disciplină sportivă atît; 
țara noastră să revină în rînd 
plan mondial. în acest sens, B, 
propus, printre altele, următe 
Analiza activității tuturor secți 
funcție de rezultate, menținere 
desființarea lor. 2. O mai mar 
tru selecția și pregătirea boxer: 
lecția în lotul național de senil 
nată de comportarea în meci-' 
și de păstrarea greutății optirt 
gătirii. 4. Revizuirea sistem , 
astfel îneît să faciliteze, progres 
componenți af lotului junio: 
pentru C.M. din 1980. 5. îmbui 
de pregătire a loturilor, prin . 
și intensității, dar și prin creșb 
de abaterile de la disciplina sp 
rea antrenorilor cu rezultate I 
din evidență a antrenorilor ir 
desfășoară o muncă necorespui

BOGATĂ AGENDĂ LA MO
• „Cupa Prietenia" la mo- 

tocros continuă. După concursul 
de duminica trecută de la Mo- 
reni, etapa a V-a a prestigioa
sei competiții internaționale va 
avea loc în ziua de 26 iunie pe 
traseul de la Szczecin (Polonia), 
în lotul nostru 
s-au produs, după 
la Moreni, cîteva 
tați (de exemplu 
Gheorghe Oproiu 
tați) și, în consecință, vor 
fectua deplasarea următorii, a- 
iergători : Ernest Mulner, Nico
lae Arabadgi, Gheorghe Voicu 
și Romeo Diaconu. Aceștia vor 
fi însoțiți de 
Moașa.

• Amatorii 
dirt-track din 
Sibiu și Arad vor avea posibili
tatea să urmărească atractive 
întreceri internaționale, cu par
ticiparea unor valoroși motoci- 
cliști din Austria, Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și Uniunea 
Sovietică. Iată programul con-

reprezentativ 
întrecerile de 
indisponibili- 
Mihai Banu, 
sînt acciden- 

e-

cursurilor : 21.
28 iunie la I 
la Sibiu și 3 i 
noastră va : 
aceste concur 
sportivi Co 
Gheorghe Sor 
Nicolae Rîure 
o serie de ti

• Motocicli 
și Alexandru 
U.R.S.S. pent . 
trei concurși

antrenorul Traian

reuniunilor de 
Brăila, București,

0 E
(Urmai

LA „DACIADĂ" PE PODIUM
(Urmare din pag. 1)

5 000 de femei, cite lucrează in 
întreprinderea noastră, majori
tatea tinere, să-și petreacă o 
parte a timpului liber făcind 
sport. Festivalul a venit in in- 
timpinarea dorinței noastre. Nu
mai in secția filatură, pentru a 
da un singur exemplu, la etapa 
de masă au concurat la hand
bal, cros, volei, șah, tenis de 
masă și popice, peste 250 de 
fete. Este meritul lor, dar și al 
președintei comitetului sindical 

'de secție, Constanța Grigore, că 
azi îji văd răsplătite eforturile, 
noi obținind cîteva locuri I, II 
și III".

Și la alte întreprinderi din 
municipiul Pitești, precum și 
din Cîmpulung, Curtea de Ar
geș și Topoloveni, întrecerile 
din cadrul festivalului au în
viorat activitatea de masă. A- 
ceasta se datorește, în primul 
rînd, faptului că s-a acordat 
mare atenție etapelor din ca
drul secțiilor, atelierelor și gru
pelor sindicale. George Apostol, 
activist cu probleme de sport 
și cultură la consiliul municipal 
al sindicatelor, ne vorbea des
pre organizarea foarte bună a 
întrecerilor de masă la combi-

natul petrochimic din Pitești, 
evidențiind numărul mare de 
tinere care au fost prezente la 
start in cadrul secțiilor polieti
lenă de înaltă presiune, rafină
rie și hidroenergetic. La toate 
etapele întrecerilor din cadrul

mi-a retrezit gustul exercițiilor 
in aer liber" ; Mariana Rusu 
(tehniciană la întreprinderea de 
rețele electrice Pitești) : „Dacă 
pînă la începerea concursurilor 
din grupele sindicale activita
tea sportivă la noi era destul

(6), Durbac 
lexandru, Co 
Fuicu, Murai 
cite 4) și Af. 
tru sibieni 
reușite de Mc 
tida a fost c 
ghe Bucur, u 
perspectivă.

GRIVIȚA 
VANȘAT. El 
campioană cu 
un joc bun. 
în teren. XV 
Pop și C. I 
cu vechi sta; 
profitat de 
constănțenilor 
prompt o fon 
ralmente și d: 
ta a numero . 
a fost. în gei 
Grivița Roși< 
luciditate, a 
Au înscris î 
încercare a i 
l.p.) și Fălci 
punctele de i 
lui aparțin li 
bitrajul prost 
a nemulțumit

bi» - -wx a

Una dintre echipe va pierde, dar toate aceste tinere vor avea de 
ciștigat de pe urma sportului.

DEZAMAG 
teva sute de 
decepționați 
a echipei li 
care, nerefăci 
turneu în Ita 
formației bu< 
cu 6—14 (0— 
linie de trei 
au reușit să 
tantin (min. 
39) două înec 
tot dinamovij

JUNIORI JUDOKA
POLONEZI LA SIBIU

Selecționata 
a voivodatului 
nia) va evolua vineri și dumi
nică la Sibiu. Cei 20 de tineri 
polonezi vor concura mîine, pe 
terenul Luceafărul, în cadrul 
unui turneu individual, întîl- 
nindu-i pe juniorii de la Școa
la sportivă Șoimii din locali
tate. Duminică va avea loc în
trecerea pe echipe. (I. Ionescu 
— coresp.)

de judo (juniori) 
RszeszcWv (Polo-

festivalului au participat peste 
12 000 de tinere. Am dorit să 
cunoaștem și cîteva opinii ale 
sportivelor, motiv pentru care 
am efectuat un sondaj-fulger 
pe tema utilității unei astfel 
de competiții. Mariana Manea : 
„Sint 
acum 
tie a 
sport 
rupt.

sigură că nu voi lipsi de 
înainte de la nici o edi- 
festivalului. Am făcut 
in școală, apoi am intre- 
Participarea la festival

de 
un 
mulie colege 
început să iubească 
Dorina Coman : 
lergările și sint f ericită de locul 
doi obținut la cros, 
de cite ori am puțin 
și constat cu tot mai 
tisfacție că mișcarea 
atît in producție, cit 
ța de toate zilele".

slabă, festivalul a constituit 
puternic stimulent. Foarte 

de-ale mele au 
sportul";

,lmi plac a-

Fac sport 
timp liber 
multă sa
mă ajută 
și in via-

LOT' ‘
reaminti 

TRA
va

IUNIE, ____ ,
NALA PRONC

Se atribuie 
1300“ șl „Sko ■ 
peste hotare, 
roase ciștigur, 
și variabile.

Se participă 
15 lei variant 
zarea că num 
iau parte la

Finaia campionatului de con
tratimp pe echipe, programată 
să se desfășoare duminică 26 
iunie, se amină — motive teh
nice — pentru o dată ce se va

anunța ulterior. Amintim iubi
torilor acestui sport că celelalte 
finale, la probele cicliste de 
șosea, se vor disputa la datele 
anunțate inițial.

NUMERELE 
TRAGEREA 

DIN

EXTRAGE
36 20 17 

EXTRAGE!
45 19 8
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lăți
s

oare
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ac- 
«, sincer, 
pntru ca 
jgită in 
Elor pe 
ral și-a 
juri : 1.
'Iră și, în 
yea) sau 
:jire pen- 
1. 3. Se- 
londițio- 
îrificare 
>ul pre- 
etițional 
■ boxeri, 
cgătețte 
ptivității 
ilumului 
iței față 
stimula- 
,-luderea
r care

ANCA

.---------

TURNEE I
INTERNATIONALE I

DE ȘAH |
Lia Bogdan, lideră la Sinaia I

Runda a 3-a a turneului în- 
ternațional feminin de șah de g 
la Sinaia a furnizat o surpri- î 
ză de proporții : tinăra jucă
toare din R. D. Germană, Petra I 
Feustel a învins-o pe marea I 
maestră internațională Maria 
Ivanca. Cîștlgînd la Emilia g 
Chiș, Lia Bogdan a trecut în I 
fruntea clasamentului. Iată ce- ■ 
lelalte rezultate : Ghindă — , 
Milivojevici 1—0, Krumova — | 
Polihroniade V2—'/h Grosch — | 
Sikora V2—'A, Nechifor — Vo- 
kralova și Mureșan — Seme- I 
nova întrerupte. |

PROTAGONISTELE CAMPIONATULUI
ÎNAINTEA deciziei finale

ISM
Brăila, 

1 iunie 
d. Țara 
.tată la 
noscuții 
■ulescu, 
Ineanu, 
a și de 
ori.
Dobre 

flă în 
pipa la 
t-track.

CLASAMENTUL : Bogdan ■
2V2, Semenova 2 (1), Krumova, I 
Feustel 2, Ghindă, Polihroniade ■ 
l‘/2 P- etc. -

Start la Satu Mare
La Satu Mare a început cea | 

de a 2-a ediție a turneului in- I 
ternațional de șah din localita
te. Cei 12 concurenți (7 ro- I 
mâni și 5 de peste hotsro) ocu- | 
pă următoarea ordine pe tabe
lul de concurs : g

1. Pavlov, 2. Gheorghiev | 
(Bulgaria), 3. Haritver (Cana
da), 4. Ghindă, 5. Kozma I 
(Cehoslovacia), 6. Kapostasz | 
(Ungaria), 7. Fischer, 8. L Sza
bo, 9. Ungureanu, 10. Troianes- I 
cu 11. Ciocâltea, 12. Bellon | 
(Spania).

In runda inaugurală a fost I 
înregistrată o singură victorie : I 
Troianescu a cîștigat la Harit
ver. Celelalte partide ap fost I 
remize : Pavlov — Bellon, ■ 
Gheorghiev — Ciocâltea, Ghindă . 
— Ungureanu, Kozma — Szabo, | 
Kapostasz — Fischer.

DIMMOVISTII RĂMÎN CU PICIOARELE PE PĂMÎNT->
Miercuri dimineața. liniște 

deplină pe terenul de antrena
ment al dinamoviștilor. Mo
tivul : in ajun au susținut două 
antrenamente, iar după-amiază 
au disputat un joc amical, la 
Giurgiu, cu divizionara B din. 
localitate. In căutarea ultime
lor informații despre lideri, po
posim în biroul președintelui 
clubului, colonelul Cosma Liță. 
Aici i-am găsit și pe cei doi 
antrenori. Ion și Lică Nun- 
weiller, care încearcă o fixare 
a finalului de campionat 
punctul de vedere al 
Dinamo. Optimismul lor — 
sînt, evident, optimiș’i — 
are nimic comun cu beția 
forică. „Firește, credem 
șansa noastră și pentru

din 
echipei 

căci 
nu 

eu- 
în 

a o 
fructifica nimeni nu-și permite 
nici un fel de deconectare. Sîn- 
tem cu picioarele pe pămint. 
Și ca jucător, am gindiț la fel. 
Cînd 
șitul 
o să 
(ION 
ne-au dat și telefoane,

arbitrul va fluiera sfîr- 
partidei cu Reșița, atunci 
fie timp și de sărbătoriri". 

NUNWEILLER). „Unii 
felici-

tîndu-ne pentru cîșli'area tit
lului. Le-am spus sâ ne sune 
joia viitoare, seara, dacă va fi 
cazul. îmi amintesc un joc dis
putat cu vreo 12 ani în urmă, 
eînd jucam ultima partidă de 
campionat Ia volei cu rivala 
noastră Rapid. Conduceam cu 
2—0 la seturi — ciștigate deta
șat — dar, după o dispută isto
vitoare, am pierdut 
2—3 și o dată cu el 
(COSMA LIȚA).

Deck Dinamo se 
„priza1’ pregătirilor 
două jocuri, pa care 
deră tot atît de grele ca și 
acest duel indirect cu marea sa 
rivală. Steaua. „Noi știm că re
dutabilii noștri adversari vor fa
ce și ei totul pentru a cîștiga a- 
cest final, valoarea lor de ne
contestat dindu-le dreptul să 
aspire încă la titlu". (LICA 
NUNWEILLER).

Atmosfera bună din lot. 
coeziunea sufletească a echipei, 
pregătirea atentă, iată atuurile 
„alb-rosilor“.

Stelian TRANDAFIRESCU

meciul cu 
și titlul". Un nou exercițiu, avîndu-l ca executant pe Dumitru : sprint cu 

balonul peste mini-obstacole Foto : S. BAKCSY

P3

află în 
ultimelor 
le eensi-

i INTERESANTĂ |
■1)

iu, A- 
tolachi, 

•u (toți 
; pen

ii fost 
). Par- 
Gheor- 
îăr, de

A RE- 
echipa 

) după 
nișcare 
de Al. 
.ționali 
iciu, a 
rmă a 
cționat 
:ă mo- 
absen- 
’artida 
:ă. dar 
lus de 
merit, 
ingura 
doi (2 
+ tr.), 
Faru- 
'. Ar- 
onescu 
iipe.
CHI

Jl. Ci
li fost 

* astație 
■hnica, 
recent 
o fața 
inamo 
cu o 

vervă, 
Cons- 
(min. 

pauză 
care

marchează prin același Marin . 
o nouă încercare, pe care Nica I 
o transformă, de data aceasta : ■ 
0—14 1 (min. 60). Pentru local- . 
nici a realizat Paraschivescu I 
(2 l.p.). A condus corect M. Ga- I 
vriei. (V. Diaconescu, coresp.).
'LA PETROȘANI, ȘTIINȚA I 

S-A IMPUS CATEGORIC. | 
Studenții din Valea Jiului nu 
au pierdut ocazia de a-și adău- I 
ga noi puncte în clasament, I 
cîștigînd cu 20—7 (11—4), după 
un joc frumos, cu Rulmentul ■ 
Bîrlad. Au marcat : Tudose I 
(încerc., tr. l.p.c.), Burghelea ■ 
(2 încerc.), Stoica (1 p), respectiv 
Crețu (încerc.), Mihalcea (1 p). I 
(E. Neagoe, coresp.).

UNIVERSITATEA 1N REVE
NIRE. XV-le de pe Bega nu a I 
lăsat nici o speranță Olimpiei | 
învingînd-o cu 33—0 (11—0). 
Joc frumos în care au marcat g 
Matei, Florea, Chirifă, Cojoca- I 
ru, Dumitru, Peter (cite o in- • 
cerc.), Peter (1 p.c.) și Comă- _ 
nici (3 tr.), (P. Arcan, coresp.).

Alte rezultate (seria B ): I 
Sportul studențesc — Agrono
mia CIuj-Napoca 16—15 (7—6). I 
Un meci deosebit de disDutat. | 
(N. Ștefan, coresp.) ; Gloria 
Buzău — Rapid Buc. 12—6 (6-3). g 
Buzoienii au fost mai buni. Au I 
înscris Apostol (2 l.p.). Ceauș ■ 
Si Mogoș (cite o l.p.c.) pentru . 
gazde, respectiv Sișiu (l.p.c.) și I 
Marin (l.p.c.). (I. Stănescu, I
coresp.).

ABSOLVENȚII I.C.F., 
promoția 1957, se reîntîlnesc 
in ziua de 2 iulie a.c., ora 
10. la sediul Institutului. In- 
fprmatii suplimentare la te
lefonul 83 8310 (tov. Lăză- 
rescu).

I 
I

•JOSPORT INFORMEAZĂ
!A, 26 
PJIO-

.Dacia 
icursiî 
nume- 
- fixe

LA

■ 6 șl 
preci-
15 lei 

ile.

FOND GENERAL DE CÎȘTI- 
GURI : 889.264 LEI, din care 
239.933 lei, report.

Plata ciștigurilor la această 
tragere se face astfel : de la 
30 iunie pînă la 22 august, 
inclusiv (în municipiul Bucu
rești), începînd de la 4 iulie 
pină la 22 august, inclusiv (în 
țară) și aproximativ de la 4 
iulie prin mandate poștale.

CIȘTIG URILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN 14 

IUNIE

FAZA I : Categoria 2 : 3,20 
variante a 25.000 lei sau, la a- 
legere. o excursie de un loc

Moment din antrenamentul de marți după-amiază : Ion Nun- 
weiller explică elevilor săi tema de lucru. Foto : V. BAGEAC

STEAUA - EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU 
CÎȘTIGAREA UNUI TROFEU, CEL PUȚIN

.... încălzire" — în pofida ce
lor aproape 30 de grade la um
bră — efectuată după toate're
gulile pregătirii moderne și, a- 
poi, pe acest necesar funda
ment, lecția non-stop. cu ca
racter tehnico-tactic, timp de 
90 de minute, cît durează, de
altfel, o partidă de fotbal. Dar, 
„tehnico-tactic" este mai mult 
o denumire de circumstanță, 
elastică, trecută în caietul de zi 
al conducerii tehnice, intrucît 
— gratie celor circa 100 de 
sprinturi, în doi, la centrări și 
finalizare — antrenamentul de 
Ieri al echipei STEAUA a că
pătat atributele pregătirii com
plexe. la toti factorii jocului.

De ce atîta zel depus de ab
solut toti 17 componenți ai 
lotului. inclusiv Dumitru și 
Ion Ion (recuperați după acci
dentările suferite și deci apti 
de joc amîndoi pentru meciul 
de duminică cu Politehnica Ti
mișoara), inclusiv sobrul și ini
mosul Sameș, ultimul partiei- 
ptnd la antrenament cu handi
capul unui început de gripă ?

Ceea ce intuiam. cunoscînd 
seriozitatea formației militare, 
ca si... antecedentele ei, ne re
ferim la „eventul" stagiunii 
1975—76, a rezultat și din spu
sele tovarășului colonel Gheor
ghe Drăgănescu, președintele 
clubului : „Fotbaliștii noștri a- 
cordă, firește, o importantă

•••

majoră Cupei, dar ci n-au re
nunțat nici la 
veți putea vedea, 
dînd cu întregul 
atît ultimele două 
viziei A, 
României".

campionat. Ii 
așadar, abor- 
lor potential 
etape ale Di- 

cit și finala Cupei 
Kvyiiiauici , „Numai pregătin- 
du-ne, în continuare, cu con
știinciozitate maximă, vom pu
tea încununa activitatea noastră, 
la sfirșiiul sezonului, cu cîști- 
garea unui trofeu", ne mărturi
sea și tovarășul colonel Gheor
ghe Florescu, șeful secției de 
fotbal.

Gheorghe N1COLAESCUACTUALITATI
• FINALA CUPEI ROMÂNIEI, 

ediția 1976—77, în care se vor 
întîlni formațiile Steaua — actua
la deținătoare a trofeului — și 
Universitatea Craiova, este pro
gramată la data de 3 iulie, cu în
cepere de la orele 17, pe Stadio
nul Republicii din Capitală.

• MECIUL C.S.U. GALAȚI —
GLORIA BUZĂU di.n cadrul pri
mei serii a Diviziei B, meci con-

“ a 
se 
cu

tind pentru penultima etapă 
actualei ediții de campionat, 
va disputa sîmbătă 25 iunie, 
începere de la ora 17,30.

A’ 
IN

■w

VARA SE POT PREGĂTI BOBOCII
Și in această vară, cîteva sute 

dintre cei mai ta lenta ți tineri ju
cători din țară se vor pregăti In 
tabere organizate de F.R.F. și 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntul-ui. Va fi, indiscutabil, un 
foarte bun prilej pentru antrenori 
cu o mare experiență, cu mulți, 
— mulți ani de activitate cu co
piii și juniorii, să cearnă valorile 
eșalonului in vederea alcătuirii 
unor selecționate reprezentative 
puternice.

După cum se știe, prima noas
tră echipă de juniori se va ali
nia la startul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. (din nou cu Iu
goslavia). In prealabil, ea va tre
bui să participe la o nouă edi
ție a tradiționalei competiții Tur
neul Prietenia, organizată în a- 
cest an de federația de speciali
tate din Ungaria.

La Simeria, ifnde există condi
ții optime de pregătire, vor pu
tea fi întîlniți, de la 11 iulie, 
printre alții, Zamfir, Tararaclie,

Geolgău, Ciobanu, Istrate etc., 
jucători evidenția ți în divizia na
țională — unii chiar și în primul 
nostru eșalon. La Simeria vor fi 
chemați, pentru început, 120 de 
juniori născuți după 1 august 
1959. Apoi „sita“ va începe să 
cearnă pe baza unor criterii 
severe. Vor rămîne cei mai buni. 
Care vor fi aceștia, vor decide 
antrenorii ; antrenorii centrelor, 
antrenorii federali, cîțiva antre
nori de Divizia A invitați să-și 
spună cuvîntul. C. Ardeleanu, V. 
Zavoda, I. Biikosy, T. Codreanu, 
C. Oțet, A. Măndoiu și V. Mure
șan vor constitui grupul perma
nent al taberei, care își va în
cheia activitatea la 10 august.

în perioada 7—31 iulie, Tîrnă- 
veni. orașul campioanei de ju
niori n din acest an, orașul lui 
Bdlftni și Fazekaș, va găzdui alte 
120 de „speranțe** * ” 
nostru. Este vorba de 
mici", __1 _____
gust 1961. Selecția va fi condusă

ale fotbalului 
_ ‘ „juniorii 

cei născuți după 1 au-

■ ■■

MECIURI AMICALE
F.C.M. GIURGIU — DINAMO 

BUCUREȘTI 1—1 (1—0).
Partida s-a disputat, ieri după 

amiază, pe stadionul din Giurgiu 
și a fost urmărită de peste 5 000 
de spectatori. Dinamo a folosit 
formația de bază — numai Dinu 
nu a jucat a dominat In cea 
mai mare parte a timpului, dar 
nu a reușit să înscrie decît un

singur gol ș! acela în ultimul mi
nut de joc, prin G. Sandu. Pen
tru formația locală a marcat Săt- 
măreanu ii — autogol — în min. 
37. Dudu Georgescu, golgeterul 
primei noastre dvizil. a jucat nu
mai o repriză, prima. (Tr. Bar- 
bălati — coresp.)

de Ioan Kluge, acest neobosit 
descoperitor de talente ale lot- 
balulul nostru. Sexagenarul an
trenor va conduce la Tîmăveni 
un colectiv de tehnicieni tineri 
(Emil Dumitriu, D. Romilă, M. 
Redeș, N. Anton. Gh. Dumitrescu, 
N. Mihai), antrenori care au ce 
Învăța de la coordonatorul cen
trului Progresul, cel prin mîinile 
căruia au trecut Beldeanu, NSs- 
tase, M. Sandu, Dumitriu IV, 
Bora șl „Gheata de aur“ din '75 
șl ’77 — Dudu Georgescu.

în sftrșit, alte două orașe 
găzdui tabere. La Călărași 
H convocațl elevii evidențiațl 
unitățile sportive școlare cu clase 
de fotbal, iar la Ineu va avea loc 
faza finală a ..Criteriului școlilor 
sportive", la care vor participa 
cele 10 echipe calificate In urma 
disputării fazelor preliminare.

De subliniat faptul că, spre 
deosebire de anil precedent!, șta
cheta pretențiilor selecției va fi 
mult ridicată. Talia, viteza de 
reacție, ușurința tn preluare și 
transmitere a balonului, sponta
neitatea in alegerea celor mal 
eficiente soluții în joc vor con
stitui criterii precise și obiective 
care vor eîntărl în aprecierile 
șl judecățile antrenorilor.

• JOCURILE DE DIVIZIA 
PROGRAMATE DUMINICA 
CAPITALA se vor desfășura după 
cum urmează : Stadionul Repu
blicii : Rapid — Corvinul Hune
doara ; stadionul Progresul : 
Progresul — F.C.M. Galați. Am. 
bele întîlniri vor începe la ora 
11, avînd în deschidere (ora 9,15) 
partidele de juniori. Cea de a 
treia întîlnire programată dumi
nică în Capitală, 
Steaua și Politehnica 
se va ’ ““
Steaua, 
17,30 ; 
15,45, __ .
tre formațiile de juniori ale ce
lor două cluburi.

aceea dintre 
Timișoara, 

desfășura pe stadionul 
cu începere de la ora 

in deschidere, la ora 
fiind prevăzut meciul din-

—S.C. BA-

vor 
vor 
din

Gheorghe NERTEA

în Italia, sau excursii duble în 
U.R.S.S. sau R.D.G., sau pe li
toral și diferența in numerar; 
cat. 3 : 6.95 a 23-227 lei; cat. 4: 
58,90 a 2.741 lei; cat. 5: 
a 400 lei; cat. 6: 143,90 a
lei; cat. 7 : 216,45 a 200 1
cat. 8 : 1.617,45 a 100 lei.

FAZA a Il-a : Cat. A :
variante a 50.000 lei sau,
alegere, o excursie di’.blă

80,90
300

3,05 
la 

„ . in
Italia sau U.R.S.S. sau R.D.G. 
sau pe litoral și diferența în 
numerar; cat. B : 2,70 variante 
a 10.000 lei sau, la alegere o 
excursie dublă în U.R.S.S. sau 
R.D.G. sau pe litoral și dife
rența în numerar ; cat. C : 15,80 
a 3.802 lei; cat. D : 117,70 a 510 
lei; cat. E : 1.092,70 a 100 lei.

VIITORUL VASLUI
CAU 4—3 (4—2)

Partida a plăcut mult celor a- 
proximativ 2 000 de spectatori da
torită și numărului mare de go
luri. Au înscris : Spirea (3) și 
Vlad, pentru Viitorul, Antohi, 
Margasoiu și Zamfir, pentru bă
căuani. (M. Moga — coresp.).

CHIMICA TÎRNÂVENI — A.S.A. 
TG. MUREȘ 3—3 (1—2).

Golurile au fost
Man, Nohitin și Oprișor,
tiv Va rodi, Onuțan — din 
și Naghi. (I. Ducan —

marcate de 
respec- 
penalty 
coresp.)

AVÎNTUL URZICENI 
TROLUL PLOIEȘTI 0—4

Liderul primei serii a Diviziei B, 
Petrolul Ploiești, a evoluat marți 
Ia Urziceni în compania divizio
narei C, Avîntul, pe care a în- 
trecut-o cu scorul de 4—0. 
marcat : Pantea (min. 37), 
(min. 70), State (min. 82) și 
nolache (min. 90). (Mircea 
barcea — coresp.).

- PE- 
(0-1).

Au 
Ene 
Ma- 
Ta-

• SELECȚIONATA CUBEI EVO
LUEAZĂ DUMINICA LA MO- 
RENI. După meciul susținut luni 
la Plopeni, cu Metalul și cel pro
gramat astăzi ia Tîrgoviște cu li
dera seriei a doua, C. S. Tîrgo
viște. selecționata Cubei va juca 
duminică dimineața la Moreni cu 
divizionara B din localitate, Fla
căra Automecanica. întîlnirca 
este programată la ora 11.

• RELUAREA PREGĂTIRILOR 
ÎN VEDEREA NOULUI CAMPIO
NAT este prevăzută pentru 16 
iulie, cu controlul medical al ju
cătorilor divizionari A și B.

• TRIAL DE JUNIORI. Săptă- 
mjna trecută, pe stadionul Pro
gresul, a 
niori la 
jucători, 
categorii 
16—17 și __ ___ ___ _
grupă au fost reținuți cite 8—10 
jucători, care voi participa la ta
berele centralizate de la Simeria 
și Tîmăveni.

avut loc un trial de ju- 
care au participat 300 de
Testările s-au făcut pe 
de vîrstă : 14—15, 15—16,
17—18 ani. Din fiecare

DE LA „BULEVARDUL"-ISPAS,
LA „ALUNECARILE“-JURCA!
în toamnă divizionara B Voința 

București și-a uimit pur și sim
plu suporterii prin dezinvoltura 
cu care aborda și cîștiga meciuri, 
atît pe teren propriu, cît și în 
deplasare. în retur, însă, echipa 
— cu exact același lot de jucă
tori — a devenit de nerecunoscut, 
ajungînd pe unul dintre locurile 
retrogradante ale clasamentului. 
Duminică, în etapa a 32-a, a 
primit, pe teren propriu, replica 
formației Chimia Tr. Măgurele, 
care — fără discuție — nu este 
nici C.S. Tîrgoviște, nici Steagul 
roșu, nici Chimia Km. Vilcea sau 
Dinamo Slatina. Chimia Tr. Mă
gurele este o echipă mediocră, 
care se zbate de multă vreme în 
subsolul clasamentului. Ea a ve
nit, însă, la București ca să cîș- 
tige și a cîștigat. Fără să prindă 
o... zi de excepție. Ci pentru că 
Voința a jucat lamentabil. Mai

ales în repriza secundă. Au fost 
cîțiva jucători care au căutat 
să-și apere corect șansele (Decu, 
Pestrițu, Danciu). Ceilalți, însă, 
au fost adeseori penibili, au mi
mat că joacă. Jur că — cel inves
tit cu banderola de căpitan al 
echipei ! — a... alunecat de cî
teva ori ca din senin, cînd adver
sarul său direct se afla cu min
gea la picior ! Ioniță, Lică, Denu 
au excelat prin pase trimise la 
întîmplare. iar Ispas (în prima 
repriză extremă dreapta și auto
rul unor ratări „din 6 m“, după 
pauză trecut fundaș stingă) a 
fost practic coautor la ultimele 
două goluri, lăsînd pe partea 
un „bulevard" liber, pe care 
zburdat cum au vrut și cînd 
vrut Radu, Nica, Solomon 
chiar Bădăluță, cel mal slab 
cător al oaspeților ! (L. D.).

sa 
au 
au 
și 

Ju-



Corespondență din Soîia Turneu! de polo de la San Remo

ORAȘUL UNIVERSIADEI ’îî DEBUT FAVORABIL AL ECHIPEI ROMÂNIEI

ÎN FEBRA ULTIMELOR PREGĂTIRI 9-6 CU ITALIA B SI 8-8 CU U.R.S.S.o

• 24 de șantiere ale viitoarelor construcții sportive
După 16 ani, Universiada de 

vară va avea loc din nou, in luna 
august, la Sofia ! Pentru a găz
dui, așa cum se cuvine, acest 
important eveniment sportiv 
internațional care, în acest an, 
va cunoaște o participare re
cord. capitala Bulgariei a de
venit un adevărat șantier de 
construcții sportive. După cum 
ne-a informat tov. Petar Cela- 
kov, vicepreședinte al Comite
tului bulgar pentru cultură fi
zică și sport, la Sofia au fost 
deschise 24 de șantiere, suma 
totală învestită pentru acestea 
fiind în jurul a 23 de mili
oane de leva. Lucrările, de rea- 
menajărl sau de construcții, se 
află în plină desfășurare. Ele 
vor fi terminate în timp util, 
astfel ca întrecerile din cadrul 
celor opt discipline sportive să 
se poată desfășura in 
optime.

O acțiune deosebită 
Centrul Universitar 
Botev", unde va pulsa, 
inima Universiadei. în cele 9 
blocuri de locuit (5000 de pa
turi) vor fi cazați toți compe
titorii. Masa acestora va fi asi
gurată prin cantine „self-servi
ce". menu-urile fiind alcătuite 

funcție de specificul culinar 
diferitelor zone geografice, 
acest centru va funcționa 
„Casa Tineretului" care va

condiții

a vizat 
„Hristo 

de fațft.

în 
al 
In
Și 
adăposti un variat program de 
manifestări cultural-distracti- 
ve. In perimetrul Centrului 
„Hristo Botev" se înscrie și no
ua sală sportivă (44x24 m), peste 
2500 de locuri, care va găzdui 
meciuri din cadrul turneului de

Vedere din avion a stadionului „Vasil Levski"

SAN REMO, 22 (prin tele
fon). Tradiționalul turneu in
ternațional de polo care reu
nește anual unele dintre cele 
mai bune echipe din lume a 
început cu participarea selec
ționatelor Italiei. Olandei. Ro
mâniei. Ungariei. U.R.S.S. și a 
formației secunde a Italiei (in 
afară de concurs). Echipa ro
mână a întîlnit în meci de de
but reprezentativa 
țării gazdă, 
cu scorul de 
0—2. 3-1).
meci. România a jucat cu re
prezentativa U.R.S.S., campioa
nă a lumii. întrecerea a fost 
echilibrată, mai cu seamă în 
ultima repriză. cind poloiștii 
români izbutiseră să refacă un 
handicap de trei goluri cauzat 
de forma slabă a portarilor (Fl.

Slavei și Spinu) și de unele 
greșeli comise in anărare. Scor: 
România — U.R.S.S. 8—8 (1—2, 
1—3. 3—1, 3—2), datorită jocu
lui bun din ultimele două re
prize. cind s-a insistat asupra 
contraatacurilor și au fost folo
site situațiile 
numerică.

secundă a 
realizînd victoria 

9—6 (2—1, 4—2, 
In al doilea său

de superioritate 
Au înscris : Popes

cu, C. Rusu cile 2. Nasiasiu, CI. 
Rusu, Rus, I. Slavei cite 1 pen
tru România, respectiv Grigo
riev 4, Kabanov 2, Dreval și 
Sagacv.

Alte rezultate : Ungaria (fără
Far ago și Csapo)
5—7 I
U.R.S.S. 
o—l.
Italia B 7—2 (1—0. 3—8. 2—0,
1-2).

(1—1. 3—1, 
. — Italia 

3—1, 1—2),

— Olanda 
0—2. 1—3). 
5-6 (1—2,
Ungaria —

Italia — Olanda 7—6
(1—1. 3—0. 2—2. 1—3).

Ieri, la Wimbledon
volei și finalele acestuia. Vo
leibaliștii vor mai juca însă și 
în sălile „Cerveno zname", 
„Lokomotiv" și „Rakovski". Se
cretarul tehnic al comisiei de 
organizare a turneului de, vo
lei, tov. Bojidar Takev, ne-a 
relatat că la întreceri vor fi 
prezente unele dintre cele mai 
valoroase formații din lume, 
între care cele ale Uniunii So
vietice, Japoniei, Cubei, Româ
niei, Ungariei etc. O participa
re inedită este cea a reprezen
tativei feminine a Mongoliei.

întrecerile de natație se vor 
desfășura în bazinul „Diana", 
aflat în vecinătatea „Școlii spe
ranțelor olimpice" (profilată pe 
trei ramuri : haltere, box, nata
ție), cele de baschet vor avea

CAMPIONATELE MONDIALE
DE POPICE DIN 1980

loc în sala „Universiada" (inau
gurată cu prilejul7 ediției 
1961 găzduită de Sofia), 
gimnastica și luptele vor 
găzduite de sala „Festivalna" 
(construită în anul 1968). Atle
tismul, ca și cele două impor
tante festivități, de deschidere 
și cea de închidere a Univer
siadei, vor avea loc pe stadio
nul național „Vasil Levski", cu 
circa 80 000 de locuri. Pista sta
dionului va fi acoperită cu tar
tan, ca și cea a stadionului 
Akademik (8 culoare), unde se 
vor desfășura antrenamentele 
atleților.

întrecerile Universiadei de 
la Sofia vor fi urmărite de un 
mare număr de reprezentanți 
ai presei scrise și al celei audio
vizuale. La dispoziția acestora, 
la hotelul „Moscova" (18 etaje), 
din apropierea „Parcului Liber
tății" va fl organizat centrul de 
presă.

din 
iar 

fi

TOMA HR1STOV
Sofia, 21 iunie

VOR AVEA LOC LA BUCUREȘTI
Lucrările Congresului F.I.Q

iunieîn zilele de 17—19 
s-a desfășurat la Helsinki 
Congresul jubiliar al Fede
rației internaționale de po
pice (F.ț.Q), marcînd a 
25-a aniversare de la reîn
ființarea forului internațio
nal. Federația noastră a fost 
reprezentată de prof. Ladis- 
lau SzScs, secretar al F. R. 
Popice, care este și președin
te al Comisiei tehnice a 
F.I.Q. La ordinea de zi a 
Congresului au figurat 13 
puncte între care și alege
rea noului președinte al 
F.I.Q. Această funcție a fost 
încredințată lui Frank Baker 
(S.U.A.), secretar executiv 
al Congresului american de 
bowling. Printre hotârîrile 
luate da Congres se numără 
aprobarea organizării mari
lor competiții internaționale 
în următorii ani, ca de pil
dă : C.M. pa asfalt în 1978 
la Lucerna (Elveția) și în

1389 la București, C.E. de 
juniori in 1979 la Augsburg 
(R.F.G.), C.M. de schere 
(popice pe piste de parchet) 
în 1979 la Koln (R.F.G.) și 
C.M. de bowling in 1979 la 
Manila (Filipine), unde va 
avea loc și următorul Con
gres.

S-a adoptat propunerea 
federației române de spe
cialitate ca edițiile viitoare 
ale C.C.E. să se desfășoare 
după us nou sistem, și anu
me, întrecerea echipelor fe
minine direct finală, dacă 
numărul formațiilor partici
pante nu trece de opt, iar la 
bărbați jocuri bilaterale tur- 
retur. Prof. Ladislau Szocs 
a fost reales președinte al 
Comisiei tehnice a F.I.Q și 
a fost distins cu medalia de 
argint a F.I.Q., pentru con
tribuția adusă la activitatea 
forului internațional.

NASTASE CIȘTIGA DE LA 0-2!
LONDRA, 22. — Pe gazonul 

de la „AII England. Club" din 
Wimbledon, Întrecerile tenis- 
manilor continuă pe o vreme 
rece și umedă. încheiate întâl
nirile din primul tur al probei 
masculine, cei 64 de jucători 
calificați abordează acum a 
două rundă a disputei pentru 
cel mai invidiat titlu din te
nisul internațional. Ilie Năstase 
l-a avut in față pe Andrew Pat
tison, un adversar dificil (care-I 
învinsese, in anii trecuți, la 
Monte Carlo șl Forest Hills). 
După o luptă dîrză, campionul 
român a ciștigat cu 7—9, 3—6, 
7—5, 8—6, 6—3.

A ieșit din cursă una din 
fostele glorii ale Wimbledonu- 
lui, australianul Rod Laver, În
vins de Dick Stockton cu 3—6, 
9—7, 6—4, 7—5. Surprinzător a 
fost eliminat Brian Gottfried

După a 79 a sesiune a C. I. O

OPTIMISM IN PRIVINȚA
VIITORULUI MIȘCĂRII OLIMPICE

— în- 
recent 
Arpad 
Comi

cele mici, care 
să organizeze

inlen- 
Olim-

(favoritul nr. 5), de out-siderul 
Byron Bertram, la scorul de 
6—2, 4—6, 6-4, 6—3. în al
te partide : Smith — Pasa
rell 6—4, 6—3, 7—5 ; Cox — 
Alexander 8—6, 6—4, 7—5 ; Pi- 
lici — V. Amritraj 9—8, 6—3, 
6—2 ; Mottram — McMillan
6— 4, 7—5, 7—5: Meiler — J.
Lloyd 2—6, 3^-6, 6—2, 6—4,
9—7 ; Lutz — Ralston 5—7, 6—3,
7— 5, 6—2 ; Dominguez — 
Bohmstedt 6—2, 8—9, 6—3, 7—5; 
S. Mayer — Panatta 8—9, 6—0,
6— 2, 6—4 ; Borg — Edmondson 
3—6, 7—9. 6—2, 6—4, 6—1; Con
nors — Rjessen 6—4, 8—9, 6—1,
8— 6; Okker — Docherty 8—9,
7— 5, 6—3, 7—5.

Fără surprize decurge lupta 
In proba feminină, unde pri
mele rezultate din turul doi 
sînt. următoarele : Renata To
manova — Brigitte Cuypers 
6—4, 2—6, 6—3 ; Betty Stove — 
Pam Teeguarden 6—3, 3—6,
6—2 ; Rosie Casals — Vai Zie- 
genfuss 6—3, 6—2 ; Sue Barker
— Helga Masthoff 6—1, 6—3 ; 
Kerry Reid — Gail Lovera 6—1» 
6—1 ; Terry Holladay — Kris- 
tien Kemmer 7—5, 6—4 ; Tracy 
Austin — Etly Appel 6—3. 6—X
- Iată și ultimele rezultate în
registrate in turul intii, la sim
plu masculin : Okker — Case

6—1, 6—1 ; D. Lloyd — 
6-4, 3—6, 6—3, 3-6,

BELGRAD. (Agerpres). — 
Competiția internațională femi
nină de handbal „Trofeul Iugo
slavia", s-a încheiat la Danilov- 
grad cu victoria primei repre
zentative a Iugoslaviei, care a 
totalizat 10 puncte. în clasamen
tul final urmează formațiile

Ungariei —8 p, U.R.S.S. —6 p. 
Poloniei — 4 p, Olandei — 2 p 
și selecționata secundă a Iugo
slaviei — Op.

în ultimul meci al turneului, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 30—17 (17—11) forma
ția U.R.S.S.

PR AGA, (Agerpres). 
tr-un interviu acordat 
ziariștitor cehoslovaci, 
Csanadi — membru în 
tetul executiv al Comitetului
internațional olimpic, președin
tele Comisiei programelor o- 
limpice — a declarat, printre 
altele : „Consider că cea de-a 
79-a sesiune a C.I.O., încheiată 
recent la Praga, ocupă un loo 
deosebit 
limpice.

După 
cane de 
la Montreal, multi 
plicarea de sancțiuni care ar îi 
putut duce la scindarea mișcă
rii olimpice internaționale. La 
Praga, însă, nimeni, nici chiar 
dintre aceia care la Montreal 
solicitau sancțiuni, nu a mai 
revendicat ca C.I.O. să recurgă 
la astfel de măsuri, ccca ce a 
constituit un fapt pozitiv al 
actualei sesiuni, asigurind pen
tru viitor unitatea mișcării o- 
limpice.

Deosebii de important este și 
faptul că C.I.O. s-a debarasat 
de un anumit conservatorism 
caracteristic pînă acum și a re
cunoscut necesitatea unei des
centralizări a Jocurilor Olimpi
ce, incurajînd astfel acele țări,

in istoria

retragerea 
la Jocurile

mișcării

țărilor afri- 
Olimpice de 
au cerut a-

îndeosebi 
ționeiză 
pi&de.

în urma sesiunii de Ia 
sîntem optimiști in privința vi
itorului mișcării olimpice. Du
pă părerea mea, in cadrul miș
cării olimpice există in conti
nuare posibilități de democrati
zare. Astfel, in primul riad, 
trebuie să se rezolve cit mai 
urgent problema R. P. Chine
ze, deoarece este de ncconceput 
ea o țară cu un popor dc 900 
milioane de locuitori să nu fie 
membră a mișcării olimpice.

La sesiunea C.I.O. de la Pra- 
ga un rol deosebit l-au jucat 
țările socialiste, al căror presti
giu a crescut și cu acest pri
lej-. ■»

Praga

DUPĂ CE FORMULĂ SE VA 
DESFĂȘURA CAMPIONATUL 

EUROPEAN t

TELEX • TELEX » TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM a La 

tilnirea atletică 
(masculină) s-a încheiat ' 
mătoarele scoruri : S.U.A. 
lia 127—94 ; S.U.A. — 
13")—36 ; italia — Anglia 
Rezultate : 10 km marș - 
(Italia) 41:15,5 (rec.

Torino, in
tri unghiulară 

cu ur- 
Ita- 

Anglia 
131—92. 

- Vlsnl 
(Italia) 41:15,5 (rec. european) ; 
5 000 m — Black (Anglia) 13:25,5 ; 
prăjină — Jessee (S.U.A.) 5,40 m ; 
200 m — Mennea (Italia) 20,37 ; 
triplusalt — Livers (S.U.A.) 16,71 
tn. In meciul dintre selecționa
tele feminine ale Italiei șl S.U.A., 
victoria a revenit atletelor ameri
cane cu scorul de 85—61 p. Rezul
tate : 1 500 m — Brown (S.U.A.) 
4:19.0 ; 100 mg — Ongăr (Italia) 
13.77 ; Înălțime — Slmeoni. (Italia) 
1.88 m ; 200 m — Ashlord (S.U.A.) 
23,35. B Intîlnirea de decatlon 
disputată la Bernhausen (R. F.

Germania) Intre echipele 
Germania și U.R.S.S. s_a 
iat cu scorul general de 
53 9S8 puncte în favoarea 
lor. Clasat pe primul loc 

atletul sovietic 
mal bună ner_ 
a sezonului —

dividual, ______ _
nîuk a realizat cea 
formanță mondială 
8 193 p.

BASCHET a în

R. F. 
tnehe- 

54 277— 
gazde- 
la ln- 

Grebe-

29 s de Uell Sut-

BASCHET • In. cadrul turneu
lui său în Japonia, echipa femi
nină a U.R.S.S. a jucat la Osaka 
cu selecționata țării gazdă, pe 
care a învins-o cu 103—59 (45—39).

CICLISM a
continuat cu etapa a șaptea (Fie- 
sch — Bellinzona) cîștigată de 
Eddy Merckx, care a parcurs dis
tanța de 142 km în 3h 47:43. Li
der al clasamentului general se 
menține Michel Pollentier (Bel-

Turul Elveției a

gia), urmat la 
ter (Elveția).

NATAȚIE « 
„Turneului națiunilor-, la Viena, 
Ulrike Richter (R.D.G.) a cîștigat 
două probe : 100 m fluture — 
1:05.52 șl 100 m spate — 1:03,83. 
Alte rezultate : 100 m spate — 
Rolko (Cehoslovacia) 1:00,1 ; 100
m fluture — Pyttel (R.D.G.) 
5611 ; 200 m bras — Dementiev 
(U.R.S.S.) 2:26.93 ; 400 m mixt — 
Hargitay (Ungaria) 4:37,06 ; 
m mixt (f) — Tauber 
4:50,18 ; 200 m bras (!) 
(Ungaria) 2:42.64.

ȘAH e Turneul de Ia 
(Iugoslavia) s-a Încheiat 
toria marelui maestru danez Bent 
Larsen — S'h p (din 13). Pe locu
rile următoare : Hort (Cehoslo
vacia), Savon (U.R.S.S.) — 9 p.

In ultima zl a

400
(R.D.G.)
— Kiss

Portoroj 
cu vic-

6—2, 
Icaza 
6—4 ; McMiilan — Fassbender 
6—4, 6—4, 6—4 ; Parun — See- 
wagen 8—6, 7—5, 9—8 ; Alva
rez i- Thung 6—4, 4—6, 6—3, 
6—3 ; Andrew — Carnahan 

■3—4, 6—2. 6—4 .
Au început Întrecerile și în 

proba de dublu bărbați. în cea 
mai echilibrată partidă a zilei, 

Marty 
a în- 
6—2, 
aus- 

John 
Ruf-

perechea americană I 
Riessen — Roscoe Tanner 
vins cu 3—6, 6—0, 8—9, 
6—2 cuplul „veteranilor" 
tralieni Rod Laver — 
Newcombe. Alte rezultate: _
fels, Stone — Prinsloo, Schein- 
der 7—5, 6-4, 6—0 ; Ball, War
wick 
6-3, 
Dent 
6—0, 6—2.

— Pasarell, Van Dillen
6—3. 6—4 ; Alexander,

— Mukerjea, Nunna 6—3,

formațiile clasate pe locurile doi 
In grupe să lupte pentru locul 
trei.

BERNA 
ședinții șl 
naționale 
Uniunea 
(U.E.F.A.) 
săptămînă 
ția) la o ________ _________
reia se vor examina patru pro
puneri privind formula campio
natului european lnterțări. Iată 
aceste propuneri :

— Menținerea formulei eu pa
tru finaliste, dar cu reducerea 
fazelor preliminarii.

— Propunerea federației vest- 
germane ca toate meciurile ince- 
pind cu sferturile de finală 
siv și finala să aibă loc 
sistemul tur-retur.

— Propunerea federației 
giene de a se organiza un tur
neu final cu opt echipe, in care 
țara organizatoare să participe 
din oficiu și să fie invitată și o 
țară extraeuropeanA

*- Propunerea comisiei de orga
nizare pentru un turneu final de 
opt echipe împărțite în două 
grupe urmlnd ca învingătorii 
să-și dispute locurile 1 Șl 2. iar

22 (Agerpres). 
secretarii 
de fotbal 
europeană 
participă 
la Grindelwald (Elve- 

reuniune In cadrul că-

Pre- 
federațiilor 

afiliate la 
de fotbal 
In această

inclu- 
după

bcl-

MECIURILE DE BARAJ 
DIN ITALIA

Dumlnică s-a încheiat șl cam
pionatul Diviziei B din italia, 
ciștigat de echipa Lanerossl Vi
cenza, care promovează în prima 
divizie. Pentru celelalte două 
locuri rămase vacante în prima 
ligă, trei echipe sînt angajate în 
meciuri de baraj : Atalanta. Cag
liari și Pescara. Tntîlnirile_ sînt 
programate 
miercurea

duminica aceasta, 
șl duminica x viitoare.

DE PRETUTINDENJ

Cupei Spaniei se va• Finala . . 
desfășura la 28 iunie, între Athle
tic Bilbao și Betis Sevilla.

o în campionatul S.U.A., echi
pa Cosmos din New York a în
vins cu 3—1 formația Tampa Bav. 
prin cele 3 goluri maroate de- 
brazilianul Pele . (38 de ani).

« în turneul de la Paris : St. 
Germain Paris — Ferencvâros 
Budapesta 2—l, după executarea 
loviturilor de la 11 m.
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