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La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
luni după-amiază a sosit in 
Capitală, intr-o vizită oficială 
la tara noastră general-locote- 
nent Olusegun Obasanjo, șeful 
guvernului militar federal, co
mandant suprem al forțelor ar
mate ale Republicii Federale 
Nigeria.

Noua intilnire dintre președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia și șeful statului nigerian 
reprezintă un eveniment de 
deosebită însemnătate în cronica 
relațiilor româno-nigeriene, care 
au marcat o continuă dezvolta
re și aprofundare după vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 
în Republica Federală Nigeria, 
din martie 1977. Noul dialog ia 
nivel inalt româno-nigerian de 
la București reprezintă o măr
turie a voinței celor două țări 
și popoare de a promova ra
porturi tot mai strinse intre ele, 
de a conlucra mereu mai rod
nic, de a-și aduce o contribuție 
activă la rezolvarea marilor 
probleme care confruntă astăzi 
omenirea, la lupta popoarelor 
pentru democratizarea relațiilor 
interstatale, pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și eco
nomice mondiale, pentru lichi
darea politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, pen
tru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

înaltului 
loc pe 
Bucu- 
sărbă-

sie satisfacției pentru noul dia
log U nivel inalt româno-nige- 
rian. care va contribui la ri
dicarea pe noi trepte a colabo
rării si cooperării dintre Româ
nia și Nigeria, in folosul reci
proc al celor două popoare, al 
cauzei păcii și colaborării inter
naționale.

In aplauzele mulțimii, pre
ședintele Nicolae Ceausescu si 
generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo au părăsit aeroportul, 
indreplindu-se spre reședința 
rezervată înaltului oaspete.

De-a lungul traseului, mii de 
locuitori ai Capitalei au salu
tat cu sentimente calde, prie
tenești pe cei doi șefi de 
stat, care dintr-o mașină 
deschisă, escortată de motoci- 
cliști, au răspuns cu cordialitate 
manifestărilor de simpatie ale 
mulțimii.
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Munca, prima condiție a performanței atletice

SĂRITORII Șl ARUNCĂTORII TREBUIE 
PRINDĂ PASUL" SEMIFONDISTELOR!

Ceremonia sosirii 
oaspete nigerian a avut 
aeroportul internațional 
rești-Otopeni, împodobit 
torește.

La ora 15,30 aeronava 
lă cu care călătorește șeful sta
tului nigerian a aterizat.

La coborîrea din avion, gene
ralul locotenent Olusegun 
Obasanjo a fost salutat cu cor
dialitate de președintele Nicolae 
Ceaușescu. Cei doi șefi de stat 
si-au strîns mîinile cu prietenie.

Garda militară, aliniată pe 
aeroport, a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Nigeriei și României, 
in timp ce in semn de salut 
au fost trase 21 de salve de 
tun.

Solemnitatea primirii oficiale 
s-a încheiat 
de onoare.

Numeroși 
pe aeroport 
suflețlre pe 
pentru prietenia dintre țările și 
popoarele noastre, dînd ®xpre-

specia-

cu defilarea gărzii

bucureșieni aflați 
au ovaționat cu în- 
cei doi șefi de stat,

★
La scurt timp după sosire, 

generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, șeful guvernului mili
tar federal, comandant suprem 
al forțelor armate ale Republi
cii Federale Nigeria, a făcut, 
la Palatul Republicii, o vizită 
protocolară tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România.

★
La Palatul Republicii au în

ceput luni, 5 iunie, convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
șeful guvernului militar fede
ral, comandant suprem al for
țelor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie 
și cordialitate, de înțelegere și 
stimă reciprocă.

★ 
Președintele 

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. 
luni, un dineu oficial in onoa
rea generalului locotenent 
Olusegun Obasanjo, șeful gu
vernului militar federal, coman
dant suprem al forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă cal
dă, prietenească, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
locotenent Olusegun Obasanjo 
au rostit toasturi, urmărite cu 
atent!» și subliniat» cu aplauze.

Republicii 
tovarășul 
a oferit,

HatoșIlie Floroiu, urmat de Andreica, 
cursei de 10 000 m

și Zaharia 
Foto :

fruntașii 
I. MIHAICA

Și acum, la concurși/! de 
primăvară și la „internaționa
le", ca și de multe, foarte 
multe ori la alte competiții at
letice, punctul forte în evolu
ția atleților noștri l-au consti
tuit performanțele alergători
lor pe distanțe medii și lungi. 
Cu excepția frumoaselor sur
prize oferite ia săritura în 
lungime de Gina Panait (6,71 
m) și la triplusalt de Adrian 
Ghioroaie (16,54 m), singurele 
rezultate cu adevărat competi
tive pe plan internațional sînt 
cele înregistrate de unii din
tre specialiștii semifondulul și 
fondului. Natalia Mărășescu,
Maricica Puică, Fița Lovin,
Antoaneta Iacob, Elena Tărîță,
Georgeta Gazibara ș.a. pe de
o parte, Ilie Floroiu, Cătălin 
Ăndreica, Gheorghe Zaharia 
(din Galați, o revelație la 

10 000 m). Florea Șandru. Va- 
sile Bichea, Dan Betini etc. pe 
de altă parte, sînt autori ai

rezultate care depășesc 
generală a competiției de

unor 
nota _ _ .
la sfîrșitul săptăminii trecute.

Cum se explică faptul că de 
mai multă vreme cei care dau 
strălucire unui concurs autoh
ton, care duc greul bătăliilor 
In competiții internaționale pe

echipe (meciuri bilaterale, Bal
caniade, „Cupa Europei"), care 
obțin succese notabile în mari 
competiții sînt mereu Mără
șescu, Silai, Puică, Suman, 
Floroiu ?... Sint, oare, aceștia 
cei mai talentați dintre atlefii 
de frunte ai țării ? S-ar putea 
spune cumva că, de exemplu, 
Fița Lovin eSte mai dotată 
decît, să zicem, Tudorel Va- 
sile, actualul lider al sărito
rilor noștri în lungime ? Sau 
că Natalia Mărășescu ori Ma
ricica Puică au aptitudini și ca
lități superioare celor ale lui Ion 
Zamfirache sau Adrian Pro- 
teasa ? După părerea noastră, 
nu ! Dimpotrivă, s-ar putea 
spune că din punct de vedere 
al talentului sînt mulți arun
cători, săritori sau sprinteri 
mai înzestrați de natură decit 
sînt chiar vedetele semifondu- 
llli și fondului nostru. Secretul 
reușitei acestora din urmă stă 
insă in volumul și calitatea 
muncii de pregătire desfășura
tă, in motivația pentru marea 
performanță, in viața sportivă

Romeo VILARA 
Vladimir MORARU

emplu, 
dotată

(Continuare in pag. 2—3)

SĂ DĂM RUGBYULUI ROMÂNESC
UN SUFLU NOU,

DE CARE ARE
MAI PUTERNIC, 
NEVOIE! (II)

Sub însemnul „DACIADEI", in sectorul 7 al Capitalei

DIN PATRU CARTIERE, ȘTAFTTEIT AU ADUS MESAJE ALE HĂRNICIEI, 
DAR Șl ALT VOINICIEI, ALE PASIUNII PENTRU SPORT

Un porumbel alb înălțindu-se 
spre un soare de culoarea la
nului de grîu copt și desenul 
realizat pe pătratul de asfalt 
de Bogdan Csapa, de la Șc. 
gen. 198, multiplicat, parcă, in 
sute și sute de priviri, au fost 
laitmotivul serbării din par
cul din Calea Plevnei, desfă
șurată duminică dimineața sub 
generoasele însemne ale „Da- 
ciadei" și festivalului național 
„Cintarea României pentru

rului 7 — Militari, Giulești, 
Drumul Taberei, piața ,,13 De
cembrie" — au pornit ștafetele, 
ducînd cu ele mesajul hărnici
ei și voiniciei celor ce trăiesc 
și muncesc in această mare 
zonă a Capitalei. Primirea lor, 
într-o entuziastă și multicolo
ră mulțime, a constituit, de 
fapt, startul în avîntate dispu
te. cu inimoși sportivi și pa
sionați susținători, „și unii $1 
alții în mare cîștig, după o zi

Bo.rul rămine una din cele mai îndrăgite discipline, de aceea în
cepe sd apară și in competițiile de masă din cadrul „Daciadei' 

Foto : Vasile BAGEAC

reușită, trebuie să o 
de la început, organi-

a cărei 
spunem 
zatorii merită felicitări.

...De dimineață, dinspre cele 
patru mari cartiere ale sccto-

petrecută în aer liber, in care 
sportul și-a dezvăluit incă o 
dată calitățile de tonic uni
versal, fără contraindicați!, al 
organismului", cum ne spunea

Gheorghe Istrate, secretar al 
Comitetului de partid al sec
torului.

In timp ce pe terenul de 
handbal echipele de la „Semâ- 
nătoarea“ și URBIS iși dispu
tă întîietatea într-o încleștată 
finală. arbitrii consemnează 
sosirea la cros, la una din cele 
șapte categorii, întrecere care 
a reunit la start aproape 2000 
de participanți. Primul sosește 
Vlad Cuza, dintr-a Vl-a. de la 
„IM". Nu este la prima 
torie. A mal cîștigat de 
ori locul întii pe sector 
sosit al V-lea la „Crosul

vic- 
două 
Si a 
pio-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Iată, în continuarea temei a- 
bordate de noi cu două săptă- 
mini în urmă, o parte din cau
zele lipsurilor semnalate în jocul 
echipelor noastre de rugby și 
evidențiate, mai ales, in cele 
două confruntări cu selecționata 
B a Angliei.

Pierind de la premisa că 
rugbyul românesc arc o poziție 
respectată in lumea balonului 
oval, că a parcurs pînă acum 
un drum in general ascendent 
— mai ales la nivelul echipei 
reprezentative —. trebuie să re
cunoaștem că mai sint destul 
de multe de făcut pentru a se 
produce saltul calitativ pretins 
de rigoarea întrecerilor interna
ționale. mereu mai pretențioasă.

In primul rînd trebuie să re
cunoaștem că, cel puțin deo
camdată. nu avem, din păcate, 
un corp de tehnicieni și antre
nori superior calificați, cores
punzător numeric, pentru toate 
echipele de copii, juniori, tine
ret si seniori, care să excludă 
caracterul superficial al muncii 
de instruire care . dăinuie Ia 
unele echipe. Se face resimțită, 
de asemenea, lipsa unui corp 
de arbitri de certă valoare, ca
pabil să depășească actuala 
fază de interpretare factologică 
a partidelor și care, bazat pe o 
înțelegere și aplicare modernă 
a spiritului jocului în esența Iul

creatoare, să dea rugbyului 
românesc stimulentul ofensiv și 
constructiv, în final, spectaculos 
și eficace, de care are în pri
mul rînd și în cea mai mare 
măsură nevoie. Dar mai mult 
ca orice ducem lipsă de un 
efectiv suficient de jucători de 
maximă valoare fizică și tehni
că. capabili să constituie garan
ția și suportul indispensabil al 
unor partide de concepție supe
rioară, de spectacol atrăgător si 
de mare 
care pînă 
selecționa 
naționale 
devărat reprezentative.

Pentru remedierea acestor 
lipsuri generale, precum și a 
altora, este absolut necesar ca 
in perioada care ne mai des
parte de turneul din Anglia și 
Țara Galilor și de viitorul meci 
cu Franța, dar și în continuare, 
să se ia o serie de măsuri. 
Astfel, este de primă urgență 
să se recomande insistent, ba 
chiar să se urmărească și să se 
ia măsuri energice în consecin
ță pentru ca in cadrul activi
tății compeliționale de orice 
nivel și din orice localitate, ju
cătorii, antrenorii, arbitrii si mai

eficientă, efectiv din 
la urmă să se poată 

oricînd 2—3 echipe 
(sensibil egale), cu a-

D. MANOILEANU

(Continuare in pag. 2—3)

NOI CONCURSURI INTERNAȚIONALE
PENTRU LOTURILE NOASTRE DE GIMNASTICA
Glmnastele șl gimnaștil noștri 

fruntași se află în fața unor noi 
turnee internaționale de pregătire 
șl verificare, menite a testa for
ma componenților loturilor repre
zentative care urmează să par
ticipe la Campionatele mondiale 
din toamnă, programate la Stras
bourg.

Sîmbătă șl duminică, în capitala 
Suediei, Nadia Comăneci, Dumi- 
trița Turner șl Rodica Dunca au 
luat parte, împreună cu sportive 
ale țării gazdă, la concursuri de
monstrative, cu exerciții liber a- 
lese, organizate cu prilejul ani
versării a 75 de ani de la înfiin-

țarea organizației sportive suede
ze. Tot sîmbătă și duminică, e- 
chipa noastră masculină a întîl- 
nit puternica reprezentativă a 
R.D. Germane într-un concurs cu 
exerciții impuse și liber alese, în 
care gimnaștil noștri au avut o 
comportare meritorie.

In această dimineață urmează 
să plece în Franța loturile noas
tre (feminin șl masculin) pentru 
un turneu de concursuri cu echi
pele țării gazdă, programate la 
Vernon (miercuri, 7), Strasbourg 
(vineri, 9) șl Dijon (sîmbătă, 10). 
Vor face deplasarea ; Teodora

Ungureanu, Marilena Neacșu, An
gela Bratu și Carmen Savu, 1OC- 
urmînd să 11 se alăture Nadia Co
măneci, Dumitrlța Turner șl Bo
dies Dunca sosite de luni în ca
pitala Franței. Echipa noastră 
masculină va fi alcătuită din Dan 
Grecu, Nicolae Oprescu, Ion Che- 
clcheș, Sorin Cepoi, Liviu Mazllu 
șl Romulus Bucuroiu.

Duminică 11 iunie, loturile vor 
reveni acasă, urmînd să plece a- 
pol In R.P. Chineză, pentru un 
mare turneu Internațional progra
mat la Șanhal, în perioada 16—2* 
iunie.



1N ACEASTA LUNA, PE AGENDA „DACIADEF
Iunie se anunță o lună deosebit de bogată în 

întreceri cu caracter național, care se vor desfă
șura sub semnul marii competiții naționale „Da- 
ciada". Sint programate finale atît în cadrul con
cursurilor de masă, cit și de performanță. Iată 
o agendă a principalelor manifestări care vor 
avea loc in această lună :

IN SPORTUL DE MASA :
• Spartachiada militară de vară pentru școlile 

de maiștri șl subofițeri din cadrul Ministerului 
Apărării Naționale — pînă în ziua de 11 iunie, 
la Sibiu ;

• „Cupa U.T.C." la tir, pentru sportivi de 14-19 
ani, 10—11 iunie, Ia Arad ;

• „Festivalul național de baschet" (8—10 ani 
și 11—13 ani), 16—22 iunie, la Constanța ;
• Orientare turistică (10—14 ani), 16—18 iunîe, 

la Focsani.
• Concurs de tir (10—14 ani), 16—18 iunie, la 

Focșani ;
• Concursul național sătesc de atletism — „Cu

pa UNCAP", 17—18 iunie, la Pecica (Arad) ;
• Spartachiada militară de vară pentru trupe 

ale Ministerului Apărării Naționale, categoria I 
și II, 18—-25 iunie, la P. Neamț ;

• Concurs de aeromodele, zbor captiv (10—14 
i ju-ani, 14—18 ani și peste 19 ani), 25 iunie, în 

dețul Dîmbovița.

In sportul de performanța

tenis de eimp, juniori, $—11 iu-• Concurs de 
nie, la Oradea ;
• Concurs de 

Suceava ;
• Concurs de 

iunie, la Craiova ;
• Concurs de lupte libere seniori, 16—18 iunie, 

la Tg. Mureș ;
• Concurs de gimnastică juniori, 17—23 iunie, 

la Oradea ;
• Concurs de tenis de masă juniori, 18—20 

nie, la Sf. Gheorghe ;
• Ciclism, proba de contratimp pe echipe 

sea — seniori, 20 iunie, București ;

handbal juniori, 8—10 iunie, la

lupie greco-romace seniori, 9-11

iu-

ȘO-

BASCHETUL IN PLINĂ ACTUALITATE
IN DIVIZIA A : FINAL LA BĂ

IEȚI, RELUARE LA FETE

Clasamentul campionatului 
național masculin, din care a 
rămas să se. desfășoare doar 
turneul final :

la normele și probele de con
trol. Menționăm că simbătă se 
reia Divizia A la senioare pnc 
meciurile etapei a 18-a.

PROMOVĂM IN Ji

I
I

ȘTAFETELE AU ADUS9
(Urmare din pag. 1)

nierilor" pe municipiu. lângă 
el, Viorel Lățea, de la „202“, 
este puțin necăjit. „Am sosit 
al doilea, tot după Vlad, ca la 
crosul de luna trecută. Nu se 
poate, odată și odată trebuie 
să se mai inverseze locurile !“

Micile gimnaste de la șco
lile nr. 121, 152, 156, 157, 159 
și Liceul pedagogic evoluează 
cu grația, în frumoase progra
me de gimnastică ritmică și 
modernă. Mai încolo, judoka 
de la Casa pionierilor și șoi
milor patriei fac o reușită de
monstrație, ca și luptătorii de 
la URBIS. La ringul de box 
aglomerație mare, în timp ce 
aeromodeliștii conduși de Cris
tian Berar așteaptă, la rindul 
lor. startul. Dealtfel, dintre 
ed, pe Savin Grigore, Florinei 
Răzvan, Costinel Costache și 
Valeriu Cornea îi vom vedea 
luna viitoare și la campiona
tele naționale.

Dar unde să te uiți mai în- 
tîi ? La finala de mini-fotbal 
(între școlile generale 160 și 
193) sau la întrecerile de te
nis ? La evoluția impetuoasă a

O VICTORIE 
CÎNTEC!cu...

Am asistat duminică Ia citeva aler
gări (premiile Dorohoi, Domnești, 
Dealul Mare, Deva) în care câștigă
torii respectivi (Bavari, Fapta, Tugaru, 
Galera) au fost nevoiți să se între
buințeze serios pentru a putea trece 
primii potoul. Am putut vedea insă 
și o probă (premiul Dumbrăvița) 
core prin desfășurarea ei suscită u- 
nele discuții suplimentare. Nu cîști- 
gătoarea cursei ne-a determinat să 
insistăm ceva mai mult asupra a- 
cestei alergări, ci maniera în core 
restul concurenților au înțeles să-și 

șansa. Suvana era recomon- 
performanțete anterioare și 
de ultima cursă (cind mar- 
cu un coeficient de apro- 
secunde), dar cu valoarea 
duminică — 1:35,2 — nu

apere 
data de 
în special 
case 1:34 
ximativ 4 
realizata 
putea termina în nici un caz învin
gătoare. Cu toate acestea, ea a reu
șit sâ treacâ prima linia sosirii fiind
că principalii adversari (Verbina, Ho- 
bița, Organist. Turculeț), ca și restul 
cailor nu au fugit la valorile lor 
reale, drverii respectivi conducîn- 
du-i mai mult decît neconvingător. 
Dacă lui G. Tănase nu i se poate 
reproșa nimic (în fond, el a profitat 
de ,,apatia" adversarilor), în schimb, 
celorlalți driveri li se poate imputa 
(fără rezerve) maniera incorectă în 
care au înțeles să-și susțină pensio
narii în alergarea respectivă. Credem 
că unele măsuri din partea condu
cerii hipodromului se impun. Rezulta
te tehnice. Cursa I : 1. Versiunea (G. 
Ciobanu) rec. 1:41,3, 2. Sentimental. 
Simplu 3. Ordinea 9. Cursa a If-a :
1. Fecioras (G. Grigore) rec. 1:41,4,
2. Solitara, 3. Horoscop. Simplu 4.
Ordinea 17. Event 30. Ordinea triplă 
127 Cursa a Hl-a : 1. Fapta (Tr.
Dinu) rec. 1:31,6, 2. Turica. Simplu 
1,60. Ordinea 14. Event 14, Cursa a 
IV-a : Suvana (G. Tănase) rec. 1:35,2r 
2. Fricos, 3. Rujnița. Simplu 2,50. Or
dinea 34. Event 6. Ordinea triplă 92. 
Cursa a V-a i Tugaru (I. Oană) rec. 
1:27,9, 2. Samaita. Simplu 4. Ordi
nea 25. Event 22. Cursa a Vl-a : 1. 
Bavari (G Avram) rec. 1:24,1, 2.
Friu, 3. Hederic. Simplu 4. Ordinea 
18. Event 21. Ordinea triplă 80. Cursa

1. Recurs (I. Oană) rec. 
Cornel. Simplu 3. Ordinea

a Vll-a :
1:32,1, 2. ______ __  „ _______
14. Event 6 Triplu cițtigător 79. Cursa 
a Vill a . 1. Santiago (D. Toduță)
rec. 1:26,6, 2. Ruja, 3. Sacou. Siirr- 
Pțu _3. Ordinea 23. Event 19. Ordinea 

Cursa o IX-a : 1. Galera 
. . -------.---) rec. 1:28,3, 2. Merîș.
Ordinea simplă 15. Triplu cîștigător 
1—• Pariul austriac s-a ridicat la 

de 31 945 lei ți a fost cițtigat 
tichete cu 7 cai a 2 662 lei fie- 
»• 29 tichete cu 60 combinații 
cai a 266 lei.

triplă 375 Cur 
(N. Gheorghe) 
C - ■ ■
139.
suma 
de 6 
care 
cu 6

Gh. ALEXANDRESCU

• Ciclism, proba de contratimp individual 
sea — seniori, 27 iunie, Cluj-Napoca ;
• Ciclism, proba de fond individual șosea, 

niori, 29 iunie, Cluj-Napoca.

MESAJE ALE HĂRNICIEI
sau la jocurile ' dis- 
Greu, foarte greu de

carturilor 
tractive ? 
ales...

Flaviu _
a II-a de la „169“, și-a înăl
țat smeul, lucrat cu migală 
tocmai pentru această zi, care 
acum urcă în volte line spre 
soare ca un porumbel alb. Ii 
surprindem privirea ațintită 
spre nemărginitul albastru și 
înțelegem mai bine desenul Iui 
Bogdan, al lui și ale celor
lalți, pentru care fiecare zi în
seamnă a întoarce o nouă filă 
în minunata carte a copilăriei 
fericite.

Mureșan, din clasa

(Urmare din pag. 1)

pe care ei o duc. Natalia Mă- 
rășescu, de exemplu, realizea
ză într-o lună, la antrenamen
te, citeva sute de kilometri, 
adică cel puțin tot atit cit a- 
leargă Kazankina, Bruns, Pe
trova sau Waitz, fruntașe 
mondiale ale semifondului, 
cele cu care urmează să-și 
măsoare forțele. La fel fac 
Puică, Lovin și Iacob ; pro
porția este, desigur, similară 
Ia Floroiu sau la Andreica !

Se știe clar, astăzi, că pen
tru a putea realiza ceva deo
sebii trebuie ca un atlet să 
desfășoare un mare volum de 
muncă, de o calitate superi
oară. Sînt cerințe obligatorii, 
care condiționează performan
ța ! Din păcate, în atletismul 
nostru această cerință este în
țeleasă și acceptată necondi
ționat doar de antrenorii și a- 
lergătorii de la semifond și 
fond. Ceilalți specialiști, deși 
sint și ei de acord cu această 
teorie, impusă de evoluția at
letismului mondial, dovedesc 
in practică — cu unele, excep
ții — un conservatorism de-a 
dreptul supărător. Stagiile de

ȘO-

se-

1. STEAUA 44 43 1 4180-3145 87
2. Dinamo Buc. 44 41 3 4763-3129 85
3. „U“ Cj.-Nap. 44 27 17 3621-3547 71
4. I.C.E.D. 44 25 19 3847-3926 69
5. Farul 44 22 22 3635-3862 66
6. C.S.U. Brașov 44 20 24 3739-3883 64
7. Univ. Tim. 44 19 25 3880-3968 63
8. Rapid 44 15 29 3266-3547 59
9. I.E.F.S.-LÎC. 2 44 14 30 3399-4025 58

10. C.S.U. Sibiu 44 14 30 3441-4181 58
11. Dinamo Or. 44 13 31 3149-3494 57
12. Poiit. lași 44 11 33 3680-3893 55

La Sf. Gheorghe și la Arad 
s-au desfășurat ultimele tur-, 
ale Diviziei B, în urma cărora 
se cunosc toate formațiile pro
movate în prima divizie a 
țării : C.S.U. Galați (antrenor 
— D. Baltag), URBIS Răco
rești (R. Diaconescu) la băieți, 
P.T.T. București (D. Parasch;- 
vescu) și Voința București (AL 
Strugaru) la fete.

I TiTLUl
J

I B

'Primele patru 
parte, de vineri 
că (în sala Floreasca), la tur
neul final ; ultimele două au 
retrogradat Participarea la 
turneul final este condiționată, 
însă, de îndeplinirea haremuri
lor de talie (minimum 3 jucă
tori de 2 m) și de puncte (110)

Pe terenurile brăilene

ÎNTRECERI DE TENIS
BKAILA, 5 (prin telefon). In 

remarcabile condiții organizatori
ce a luat sfîrșit primul turneu 
republican de tenis desfășurat în 
provincie. La băieți, „Cupa Con
structorul" a revenit Iui Adrian 
Viziru (Sănătatea Satu Mare), 
care a suplinit handicapul vlrstei 
(30 de ani) printr-un joc de ca
litate. In finală, A. viziru întrece 
pe O. Vîlciora (Dinamo Brasov) 
eu 6—3, 1—6, 6—4. In semifinale : 
A. Viziru — FL Nlță (Politehnica) 
9—2, 6—2 ; O. VUciotu — C. Po
povic! (Steaua) 7—5, 6—9. Finala 
probei de dublu bărbați a reve
nit cuplului O. Vilcioiu — FL Se-

PERFORMANȚEI ATLETICE
pregătire pe care atleții noș
tri fruntași le-au efectuat in 
diferite țări, împreună cu 
sportivi de certă valoare, ca și 
documentația existentă astăzi 
arată clar că fără o muncă la 
cei mai înalți parametri orice 
obiectiv de înaltă performanță 
pe care și l-ar propune cineva 
nu poate fi realizat !

Față de această situație, de
loc nouă la noi, la nivel de se
niori cit și la juniori, o între
bare anume revine cu persis
tență : de ce specialiștii probe
lor de aruncări și de sărituri 
nu caută să se alinieze, în ac
tivitatea lor, colegilor de la 
semifond și fond, să le „co
pieze" atitudinea față de mun
că, de pregătire in general ?

Dacă altfel nu se poate, ar 
trebui ca Federația noastră de 
atletism să ia măsuri — chiar 
de ordin organizatoric — pen
tru a aduce la același numitor 
concepția despre performanța 
sportivă — și căile de realiza
re a ei — a tuturor teh
nicienilor atletismului nostru, 
indiferent de specializare. Iar 
modelul trebuie să-l constituie 
munca și rezultatele fruntași
lor de la semifond și fond 1

SĂ DĂM RUGBYULUI ROMÂNESC
MAI PUTERNIC, DE CARE ARE 

tatea fazelor, pe păstrarea cit 
mai îndelungată a balonului in 
teren, nu pe trimiterea lui exa
gerată și nejustificată in mar
gine. pe legile grupajului și 
replierii permanente în urma 
balonului etc. Această concepție 
de joc va trebui să 
rînd și absolut 
structura teoretică a 
coșului de instruire 
și la loturi, criteriul de bază 
ai normelor de selecție și al 
probelor de control, scopul ac
tivității rugbystice din întreaga 
tară. Deoarece numai așa vom 
reuși să dezvoltăm fondul de 
jucători de excepție, deja exis
tent, dar mai ales să punem cu 
adevărat in lumină bogăția de 
talente de care dispunem. Și 
să ridicăm astfel la valori su
perioare actualul standard al 
rugbyului românesc.

Ar mai fi nevoie, de asemenea, 
de răspîndirea în întreaga masă 
de instructori, antrenori, arbitri 
și jucători, mari și mici, a unui 
adevărat model al jucătorului 
perfect : desăvîrșit tehnician, 
■virtuoz al balonului, stăpîn de
plin al tuturor procedeelor teh- 
nico-tactice (executate cu mina 
și cu piciorul). în carp 
este atît de bogat și 
adept și slujitor deplin 
play-ului, a jucătorului

(Urmare din pag. 1)

ales conducătorii echipelor și 
cluburilor mari și mici SA-ȘI 
SCHIMBE RADICAL MENTA
LITATEA DESPRE PREGĂTI
RE ȘI JOC. Astfel criteriul, 
pină acum de bază, simplist și 
adesea exclusiv, al VICTORIEI, 
va trebui completat cu un nou 
complex de valori tehnice și 
tactice al cărui rezultat, direct, 
dar superior, să fie tot victoria, 
insă in condițiile unui spectacol 
de ținută tehnică și sportivă co
respunzătoare. SÂ NE PREO
CUPE, AȘADAR. CALITATEA 
JOCULUI ȘI NU NUMAI RE
ZULTATUL LUI.

Dar 
putea 
muncă 
tuturor 
Ia membrii biroului federal și 
pînă la cel mai tînăr instructor 
sau căpitan de echipă. în acest 
scop ar trebui, credem, ela
borată de urgentă, difuzată și 
prelucrată la toate nivelele, o 
bază teoretică a concepției de 
joc, în care accentul să cadă 
pe atac și eontraatac, cu expli
carea legilor lui fundamentale, 
pe folosirea în principal a pasei 
si loviturii de picior tactice, tot 
în scopul atacului, pe cursivi-

aceșt lucru nu se va 
obține decît printr-o 

asiduă și perseverentă a 
factorilor hotăritori, de

echipe iau 
pină dumini-

LA BRAȘOV, TURNEU 
INTERNAȚIONAL DE JUNIOARE

LA INDICI DE SUCCES
gărceanu (Dinamo), care au în
vins cu 6—2, 6—1 pe FI. Nfță — 
C. Curcă (ambii Politehnica).

Turneul feminin s-a desfășurat 
pe moderna bază a asociației 
Spartacus. Trofeul a fost cucerit 
de prima favorită. Elena Trifu 
(Progresul). Ea a învins, succesiv, 
pe Mariana Badgiu (Constructorul 
Brăila) cu 6—3, 6—3 ; Rodiră 
Gheorghe (Spartacus Brăila) 9—L 
7—5 ; Simona Nunweiller (Pro
gresul) 7—5, 6—2. Pe locul doi, tl- 
năra sportivă brăileancă Rodea 
Gheorghe. Finala de dublu femi
nin : Elena Trifu, Elena Popescu 
(Politehnica) — Mariana Hadgiu, 
Elena Cotuna (ambele Construc
torul Brăila) 6—3, 6—1.

In această săptămină, la Galați, 
se dispută „Cupa Dunărea" rezer
vată fetelor.

S. IONESCU

devină cu- 
obligatoriu 
însuși pro- 
la cluburi

rugbyul 
generos, 
al fair- 
capabil,

De azi pînă joi, în Sala 
sporturilor din Brașov se dis
pută un turneu internațional, 
la care iau parte selecționatele 
de junioare I ale României și 
Ungariei și echipa de junioare 
II (cadete) a României. Pentru 
cadete (antrenori — Gh. Roșu 
și Ileana Ghiță), competiția 
constituie o verificare a pre
gătirilor efectuate în vederea 
„Cupei Prietenia" și a cam
pionatului european din acest 
an.

RECORD DE PARTICIPARE LA 
FESTIVALUL DE MINiBASCHET?

înscrierile primite pină a- 
cum la Comisia de minibas- 
chet (condusă de prof. Ste- 
lian Gheorghiu) anticipează o 
participare record la cea de a 
12-a ediție a Festivalului na
țional pionieresc, care va avea 
loc Ia Constanța, intre 16 și 22 
iunie. Pină acum se contează 
pe 1700 de copii între 8 și 12 
ani, ceea ce ar însemna o de
pășire cu circa 200 de mini- 
baschetbaliști față de „ediția 
record" de anul trecut.

DIN TOATE SPORTURILE
a TI ETICII LA SFIRȘITUL SAP- AILtlIbM tamInii, pe stadio
nul din Craiova vor avea loc fi
nalele campionatelor republicane 
școlare, la care vor participa unii 
dintre cei mai buni atleți juniori 
ai țării. Competiția reprezintă, 
totodată, o bună verificare a can- 
didaților pentru Balcaniada de 
juniori de la Ankara (1—2 iulie).
nr»Y VICTORIE IN DEPLASARE. 
D'-JA zilele trecute, pe arena 
Voința din Mediaș, a avut loc 
Intllnirea amicală dintre pugiliștii 
de la Voința din localitate și cei 
de la Metalurgistul Cugir. Boxerii 
oaspeți, bine pregătiți de antre
norul C. Stănescu, au obținut vic
toria cu 19—13. Iată citeva rezul
tate (primii fiind sportivii din Cu
gir) : I Crețu b.p. Șt. Gall, D. 
Huștiuc m.n. cu Gh. Todea, G. 
Blaga p.p. T. Lazăr, I. Hemaister 
p.p. I. Barabaș, N. Scit b.ab. 1 
Al. Popescu, Gh. Dan b.p. I. Ve- 
reș, R. Gaftoneanu b.ab. 2 M. Ra- 
poty, Gh. Constantin b.ab. 3 Al. 
Exnuer • FINALELE CAMPIO
NATELOR CLUBURILOR ȘCOLA
RE. Intre 9 șl 11 Iunie vor avea 
loc la Sibiu finalele pe țară ale

campionatelor de box pentru clu
burile sportive școlare.
POLO ÎN ETAPA A U-A a

Diviziei A (seria a n-a): 
Progresul Oradea — Ind. Unii Ti
mișoara 13—7 (2—2, 3—9, 3—1, S—4). 
Au marcat • Băjenaru 4, Cotranță 
3, Garofeanu 3, Harabula 2, Vidi- 
can (Pr.) și S. Toth 2, Brunkumer 
2, N. Toth 2, Doboșan (I. L ) • 
Mureșul Tg. Mureș — Rapid Arad 
3—13 (0—2, 2—3, 1—4, 9—i). Reali
zatori : Unc 4, Suhanek 2, Szabo 
2 Marc 2. Brînzei, Barbu, Borz 
(R) șl Magyary, Kiss, Petelei (M).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

UN SUFLU NOU, 
NEVOIE! (II)

pentru aceasta, de mari eforturi 
fizice, intelectuale și psihice. 
Puternic, iute și rezistent, inde- 
minatic și stăpîn pe reflexele 
sale, jucător care rind pe rînd 
să placheze, să participe la o 
aglomerare, să paseze, să prindă 
un balon venit de la adversari 
și să alerge cu el în plină vi
teză spre ținta adversă, apoi 
din nou să paseze sau să șuteze 
cu precizie acolo unde se vor 
afla — si ei veniți din timp — 
partenerii și în spațiul cel mai 
puțin apărat de adversari. Apoi 
din nou să placheze... etc. etc. 
Pentru toate acestea, ar fi ne
cesar să deschidem — la ini
țiativa federației — o adevăra
tă competiție între antrenori, 
instructori și echipe pentru des
coperirea și promovarea cit mai 
multor jucători de acest fel, 
fără de care nici o formație nu 
poate aspira la mari performan
țe de scor sau de spectacol.

în sfîrșit, ar fi binevenită o 
Îmbunătățire a volumului și 
conținutului antrenamentului, 
mai ales sub aspectul seriozi
tății, conștiinciozității și com
petenței, Ia toate nivelurile de 
vîrstă și de competiție, care să 
ducă treptat la crearea, cit mai 
curînd, a unui adevărat sistem 
ru.rbystic românesc. calitativ 
asemănător celui francez și 
britanic.

Zilnic, numărul participanților 
care Intră in posesia autoturisme
lor și a marilor premii In bani la 
LOZ IN PLIC este într-o continuă 
creștere.

Vă prezentăm pe clțlva dintre 
numeroșii mari cîștigători din ul
tima perioadă :

ROBITU FĂNEL din com. Lun
ca, jud. Teleorman — autoturism 
„Dada 1300“

SIMULESCU ION din Reșița, 
jud. Caraș-Severin — autoturism 
„Dacia 1300“

ROȘCA VERGINIA din Cluj- 
Napoca — autoturism „Dacia 1300“

APOSTU TOADER din Bacău — 
autoturism „Dacia 1300“

JEDERAN IOAN din Satu Mare
— 50 000 lei

StRBU M. GHEORGHE din Cra
iova — 50 000 lei

DUMINICESCU ȘTEFAN din Pi
tești — 50 000 lei

VOINESCU GHEORGHE din com. 
Victoria, jud. Iași — 20 000 lei

JURCĂ TRANDAFIR din 
Sag-Timișeni, jud. Timiș — 
lei

RAȘNIȚA IUDIFTA
— 20 000 lei

KUS DOREL-NICOLAE 
Napoca — 20 000 lei.

Participând șl dv. la
popular sistem de loterie, vă 
putea Înscrie numele pe lista 
rilor cîștigători I

com.
20 000

din
din
cel

Blaj
Cluj-

Nu uitați 1 Fiecare loz cumpărat 
— o șansă în plus !
ClȘTIGURILE TRAGEBH PRONO- 
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categoria 1:1 variantă 25"', au
toturism DACIA 1309 ; catego
ria a 2-a : 1 variantă 25% AUTO
TURISM DACIA 1309 ; Categoria 
a 3-a : 11,59 variante a 4.547 lei ; 
Categoria * 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
REPORT 
lei.
5.287 Iei.

Autoturismele Dacia 1399 au fost 
obținute de LATAREȚU NICOLAE 
din T1RGU-JIU șl CRISTU AN
DREI din BUCUREȘTI.

ASTA23 este ULTIMA ZI rfnd 
vă mai puteți procura bilete la 
tragerea obișnui'a Pronoexpres de 
mîine 7 iunie a.c. 1

a
4- a :
5- a :
9-a :
7-a :
t-a :

51.59 a L9C2 lei ;
173.59 a 434 Iei ; 
5A14 5O a 49 lei ; 
139.73 a 299 le! ; 
2-656,75 a 40 lei.

a 
a
CATEGORIA 1 : 317. J79

REPORT CATEGORIA 2 :

I
I
I
I
I
I
I
I Atac

I au f

I
I
I
I

I Co

I
I

4:

I 
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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Steliștu Sameș, Vigu șt Moraru au stopat drumul „ghetei de aur” 
(Dudu Georgescu) spre gol. Fază de joc din derbyul Dinamo — 
Steaua Foto ; D. NEAGU

| UITE GOLUL, NU E GOLUL • ••

VA DECIDE PE „DIAGONALA 
Cettlanta - Oradea 

Lmrea, în „pentagonul 
radea- Tirgoviște 
I 'ser campionatului Di- 
I ce linia de sosire. Pe 
La plutonului divizionar 
tul și în coada dasa- 
Leazâ" puternic, pe a-
Ei imposibilul...
pa acestor eforturi de 
plin — cu două etape 

— destul de tulburi.
E întrecerii nu au pri- 
L Deciziile se amină, 
uri de clarificare au a- 
a de duminică. Ele se 
cru titlu care (după in- 
pi Timișoara, la Tîrgo- 
la două pretendente : 
eș. Se poate vorbi,, de 

reducere a numărului 
ele două locuri pentru 
rol de aspirante, mai 

după eșecurile suferite 
doar Politehnica

1 studențesc.
Sântele actualei ediții a 
itru ntlul de campioană, 
Eă. în prezent, un ușor 
echipei Steaua. Aceas- 
j excelent, mai are de 
(unde, forțînd victoria 

“, ar anula tentativa de 
și cu F.C.M. Reșița, la 

i evoluează la Bihor —

în meciul Metalul — Progresul Vulcan, 
rezultat influențat a'e arbitraj

riile 
nuă

■nilor

nu- 
Po- 
ni-

B. două 
srop. ci 
fge care
tV:; - cind 
ic diverse 
kc. Picat I 
ca făcut din 
or de apări- 
d de foarte 
devenind ei 
etacanți ai

că l-a 
’erwseu, dar 
rr la poartă, 
nplu palme^ 
k. Pe partea 

ft el 
ez o ertre- 

tdtale

-Arad-Reșița
unde vor fi obligați 
să lupte pentru 
cel puțin un punct, 
dacă nu două (caz 
în care orădenii 
cad și ei în pla
sa retrogradării) 
pentru a-și menține șansele înain
tea ultimei etape, cînd vor întîlni, pe teren 
propriu, U.T.A. Așadar, campioană, Steaua 
sau F.C. Argeș. O reeditare a disputei din 
ediția de campionat 1967—68. Atunci a 
cîștigat Steaua. își va lua acum revanșa 
F.C. Argeș ?

Pentru medalia de bronz luptă, cu șanse 
aproximativ egale. Politehnica Timișoara 
și Sportul studențesc. Prima formație, cu 
un golaveraj mai bun, mai are de jucat 
cu Dinamo la București și cu Jiul acasă; 
cea de a doua, cu Sport club la Bacău, 
și cu C.S. Tîrgoviște, pe teren propriu. 
Teoretic, punctul sau punctele obținute în 
deplasare vor decide numele celei de-a 
doua echipe românești care va fi înscrisă 
în Cupa U.E.FA.

Care vor fi ocupantele locurilor 16 și 17? 
După etapa de duminică, lucrurile s-au 
complicat în mod evident, „hora retrogra
dării" cuprinzînd acum nu mai puțin de 
cinci echipe : F.C. Bihor (cu F.C. Argeș 
— acasă și Politehnica Iași — în depla-

sare); F.C. Constanța (cu Steaua — pe te- 
teren propriu și Universitatea — la Cra
iova) ; F.C. Olimpia (cu F.C.M. Reșița — 
în deplasare și F.C. Corvinul — la Satu 
Mare); Politehnica Iași (cu C.S. — la Tir- 
goviște și F.C. Bihor — la Iași) ; Petrolul
(cu U.T.A. — la Arad și Sport club — la 
Ploiești). Toate cinci candidatele la retro
gradare SPERĂ ! F.C. Bihor și F.C. Con
stanța speră să cîștige în fața celor două 
pretendente la titlu, F.C. Argeș și Steaua, 
caz în care ar fi salvate. Olimpia speră să 
obțină măcar un punct de la Reșița Și 
atunci lucrurile s-ar simplifica pentru ea. 
Dar și Politehnica Iași și Petrolul speră să 
aducă cite un punct de la Tîrgoviște și, 
respectiv, Arad. Și mai speră în același 
timp ca orădenii să piardă... cu F.C. Ar
geș. constănțenii... cu Steaua și Olimpia la 
Reșița Speranțe indirecte... Oricum, n-ar 
surprinde pe nimeni dacă ultima etapă va 
hotărî retrogradarea, in funcție de citeva 
goluri, poate chiar de unul singur...

în plină

„Creierul" de joc al craio

venilor Ștefănescu

ns ata- 
ieteanâ

Utilitatea pasei la distanți a 
fost demonstrată cu prisosință 
și in meciul dintre Universita
tea Craiova și F. C. Petrolul. 
Minute in șir, in prima parte 
a intilnirii, craiovenii — și in 
special mijlocașii — au prefe
rat o țesătură de pase „pe me
tru patrat", mingea fiind trans
misă mai mult lateral și nu in 
adincime, așa cum ar fi fost 
indicat. Această manieră de 
joc a ușurat mult sarcina apă
rătorilor ploieșteni. Timpul tre
cea și, astfel, nu se intimpla 
nimic deosebit in preajma por
ții apărate de Mîrzea. Formația 
craioveană a ieșit însă din im
pas datorită unui singur jucă
tor — căpitanul Ștefănescu —, 
care a simțit că este nevoie să 
faci ceva pentru a schimba gre
șita concepție de joc a coechi
pierilor. Și Ștefănescu, cu 
calmul și luciditatea care-l ca
racterizează, a început să jude
ce fiecare minge, să gindească 
fiecare acțiune. Ieșind des din 
dispozitiv, „creierul" craioveni- 
lor a găsit culoare pe care să-i 
lanseze, cu pase de o mare pre
cizie, în adincime, pe Marcu și 
Crișan. Așa s-a și marcat golul 
al doilea prin Câmătaru, gol 

re il are drept coautor pe 
efinescu. datorită unei exce- 
ate pase in adincime adresată 
i Marcu. Jocul complet al lui 
efinescu îl indică — din nou 

— drept cel mai bun „libero" al 
fotbalului nostru.

Gheorghe NERTEA

pentru titlul de campioni, pi- 
teștenii, comportindu-se in ge
neral fără orizont, „cu mult 
mai slab decît in partidele an
terioare", după cum ne spunea 
antrenorul FI. Halagian, lăsau 
impresia că sint mai aproape 
de... poalele clasamentului, de- 
cit de virful lui ! Dealtfel, cu 
un portar mai atent in locul lui 
Feher, coautor la primul și al 
treilea gol primit, cu mai multă 
șansă la șutul in bară al lui 
V. Mureșan și la „bomba" ex
pediată in min. 88 de Smaran- 
dache, miraculos respinsă de 
Cristian, elevii lui Gh. Staicu 
puteau pleca 
ambele puncte, 
caseta tehnică 
dică apropiere 
echipe au expediat • același nu
măr de șuturi, cite 14) și chiar 
superioritate la capitolul „cor- 
nere" de partea Olimpiei. Așa
dar, atenfie F.C. Argeș la me
ciurile viitoare !

desfâșurare a „EI Mundialului" 
argentinian, campionatul nostru 
divizionar A, despre care n-am 
avut prea multe cuvinte de lau
dă pentru calitatea lui, ne ține 
încordată atenția și ne face să 
fim mai aproape de... noi.

Mihai IONESCU

AFRESCU

e

Surprizele de Ia Pitești.

Marile surprize ale partidei 
de duminică, de la Pitești, au 
fost comportările — diametral 
opuse — ale celor două for
mații, Olimpia și F.C. Argeș, 
in timp ce sătmărenii jucau de 
parcă ei erau acasă și luptau

acasă chiar cu 
Chiar cifrele din 

publicată ieri in- 
de forțe (ambele

Mircea TUDORAN

De ce doar cu cuțitul

la os ?,

Antrenorii și jucătorii

Era în minutul 78 al par
tidei dintre Metalul București 
și Progresul vulcan, socotit, 
pe bună dreptate, un adevă
rat derby bucureștean al se
riei a H-a din Divizia B și 
ultima echipă reușise să e- 
galeze : 2—2. Arbitrul de cen
tru N. Georgescu (București), 
eare a condus slab, a anulat 
însă goluL De ce ? întreba
rea și-au pus-o și ce: 9—10 000 
de spectatori prezenți la me
ciul de pe stadionul Meialul. 
Iată cum a decurs faza in 
care golul Progresului nu a 
fost validat. La unul din nu
meroasele atacuri ale forma

ției Progresul Vulcan, o min- 
adresată lui L Sandu.

pe partea dreaptă, îl găsește 
pe acesta nemarcat : urmea
ză o centrare in terenul me- 
talurgiștilor, balonul ajunge 
la Dragu (care, în momentul 
transmiterii mingii, nu se 
găsea In poziție de ofsaid), 
acesta înaintează nestingherit 
și înscrie. Precizăm că în 
timpul desfășurării acțiunii 
tușierul Silviu S.ăncescu sem- x 
nalizase ofsaid, dar „centra
lul* a făcut semn ca jocul 
să continue și a validat gotul, 
pentru ca la insistențele me- 
talurgiștilor sâ se consulte 
eu colegul de linie, să revină 
și să hotărască anularea golului.

V. IO] CHE

ȘTIRI, ȘTIRI
DINAMO — CAMPIOANA 

MUNICIPALA DE copn. Dumi
nică, în deschidere la derbyul Di
namo — Steaua, disputat pe sta
dionul „23 August-, s-a jucat, In 
Cadrul , .Daciadei-. finala ramp'rv- 
natuluj munidpal de copii (năs- 
cuți In 1964). S-au Intilnit Din?mo 
(antrenor : C. FTițilă) și T.M.B. 
(antrenor : E. Mladin), victona 

dinamoviștilor cu 2—0reven 
(4—4)
• PENULTIMA ETAPA A DI

VIZIEI A — LA ORA 16. Pentru 
a da posibilitatea iubitorilor fot
balului de a urmări, pe micul e- 
cran. transmisiile de la turneul 
final al C.M. din Argentina, F.R.F. 
a stabilit ca penultima etapă a 
Diviziei A să se dispute de la ora 
14 (In loc de 17.36).
• duminica, finala cam

pionatului REPUBLICAN DE 
JUNIORI. După cum se știe, în 
urma preliminariilor desfășurate 
săptămîna trecută la Baia Mare, 
sub genericul „Daciadei44, au fost 
desemnate echipele finaliste ale 
campionatului republican de juni
ori. Este vorba de Progresul Vul
can București și F.C. Baia Mare, 
care își vor disputa finala com
petiției duminică 11 iunie (ora 14), 
pe stadionul Dinamo, în deschi
dere Ia partida de campionat Di
namo — Politehnica Timișoara.

PENTRU ELEVI
FOTBAL

Liceul industrial „Elec- 
troaparataj-, str. Hamba
rului. _ sector 3, primește 
înscrieri la concursul 
pentru ocuparea locurilor 
la clasa a IX-a, profil e- 
lectro.eânic cu program 
de,educație fizică, specialitatea fotbal.

înscrierile se fac In pe
rioada 16—19 iunie 1978, 
din toate județele țării.

La Înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele acte:

— fișă tip de înscriere
— adeverință ~ ~ tip M.S. 53
— adeverință

eliberată de 
care va cupru__  _
zultatele la probele hepa- ' 
tice și cardiovasculare. I

Probele de aptitudini ■ 
se vor susține în perioa- ■ da 20—29 iunie 1978.

Elevii din provincie ad- - 
mișt Ta concurs vor be- - 
neficia de masă și cazare. "

Relații suplimentare la ‘ telefon 27.33.35. ,

medicală

REZULTATELE ETAPEI A 28-a
• Noua dintre cei 12 capi de serii, virtual promovați în „B" • Ș.N. 
Oltenița a c iști gat derbyul cu Electronica București și are un avan
taj de 4 p • Continua lupta pasionanta pentru șefia seriei a Vl-a 
intre Viitorul Scomicești și Flacâra Moreni - ambele cu cîte 43 p 

și +50 golaveraj • O etapa cu multe victorii la scoruri marimulte victorii la scoruri mari

IN DIVIZIA C
— Laminorul Nădrag 2—0 (1—0), 
Vulturii Textila Lugoj — Unirea 
Sînnicolaii 4—1 (2—1), Metalul 
Bocșa — Unirea Tomnatic 4—1 
(2-0).

Pe primele locuri 5 
RUL ANINA 39 p ( 
Unirea Tomnatic 31 ] 
3. C.F.R. Simeria 31 p

SERIA A IX-a
înfrățirea Oradea — Rapid A- 

rad 3—1 (1—1), Minerul Suncu-
iuș — Constructorul Arad 1—0 
(0—0). Voința Cărei — Voința 
Oradea 1—i (0—0), Minerul Bi
hor — Rapid Jibou 2—1 (0—0), 
Oașul Negrești — Recolta Salon- 
ta 1—0 (1—0), Strungul Arad — 
Oțelul Oraș dr. Petru Groza 5—0 

Someșul 
Bihorea-
Ilha-Se-

1. MINE- 
(53—21), 2. 
p (46—25), 
(42-37).Focșani 3—0 (3—0), Petrolul

Băicoi — Victoria Țăndărei 3—3 
(1-1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI ■ — — - — ■
Focșani 
Focșani

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Cetatea Tg. Neamț 3—2 (1—1),
Unirea Șiret — Metalul Rădăuți 
1—4 (0—2), A.S.A. Cîmpulung
Moldovenesc — Avîntul Frasin
1— 1 (0—0), Șiretul Bucecea —
Metalul Botoșani 2—1 (1—0), I.T.A. 
Piatra Neamț — Zimbrul Suceava
2— 4 (1—2), Laminorul Roman — 
Cimentul Bicaz 2—0 (0—0), 
talul Dorohoi — Bradul 
6—0 (2—0), Doma Vatra
— Foresta Fălticeni 4—0 (1—0).

Rezultatul meciului I.T.A. 
Neamț — Șiretul Bucecea, i 
etapa trecută, a fost 1—2.

In conformitate cu art. 119 < 
Regulamentul de organizare a ; 
tivității fotbalistice, F.R.F. a omo
logat rezultatul meciului Cristalul 
Dorohoi — LT.A. P. Neamț, din 
etapa a XXIV-a, cu 3—0 In fa
voarea primei echipe, deoarece 
LT.A. P. Neamț nu s-a prezentat 
cu echipa de juniori în campio
natul județean.

Pe primele locuri în clasa
ment, după etapa a 28-a : 1. 
MINERUL GURA HUMORULUI 
42 p (golaveraj 65—26), 2. Lami
norul Roman 37 p (55—26), 3. 
Metalul Rădăuți 35 p (58—33), 4. 
Foresta Fălticeni 35 P (38—28).

SERIA A H-a
Rulmentul Bîrlad — Constructo

rul Iași 8—2 (6—1), DEMAR Mă- 
rășești — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 1—0 (1—0), Aripile Bacău — 
Flacăra Murgeni 2—1 (1—0), Nico- 
lina Iași — Minerul Comănești 
2—1 (0—1), C.S.M. Borzești — Pe
trolul Moineștl 7—0 (4—0), Letea 
Bacău — Constructorul Vaslui 
4—0 (3—0), TEPRO lași — Petro
listul Dărmănești 3—0 (Petrolistul 
fiind suspendată), Oituz Tg. Ocna
— Partizanul Bacău 3—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL IAȘI 46 p (80—20), 

C.S.M. Borzești 40 p (69—22). 
Letea Bacău 35 p (69—20), ' 

Energia Gh. Gheorghiu-Dej 35 p 
(53—23).

A.S.A.

Cris- 
ROZBOV 
Domei

p. 
din

din 
ac-

2.
3-

Unirea 
Dinamo

44 P (61—16), 
38 p (61—22), 
36 P (61—30).

SERIA A V-a
Electronica București 

Oltenița 1—3 (0—2), 1.0.R. Bucu
rești — Mecanică fină București
2— 7 (1—1), Automatica București
— Abatorul București 0—0, Avln-
tul Urziceni — Sirena București 
4—4 - ~ ------- ------------------
rești
3- 1 
rești 
rești 
București 
rești 2—0 (1—0), T.M. București — 
I.C.S.I.M. București 0—3 (0—1).

Meciul I.O.R. București — Ș.N. 
Oltenița, din etapa a xxvi-a (pe 
teren 1—1) a fost omologat cu 
3—o In favoarea Ș.N.O. deoarece 
I.O.R. a folosit un jucător sus
pendat.

Pe primele locuri 1. ȘJ4. OL
TENIȚA 37 p (39—14), 2. Auto
matica București 33 p (38—25), 
3. Tehnometal București 33 p 
(36—29), 4. Electronica București
33 p (30—25).

SERJA A Vl-a
Automobilul Curtea de Argeș — 

Viitorul Scomicești 0—1 (0—1),
Flacăra Moreni — Recolta Stoi- 
cănești 7—0 (2—0), Petrolul Videle
— Chimia Găești 3—1 (2—1). Pe
trolul Tirgoviște — Dada Pitești 
1—1 (1—1), Cimentul F5enj —
Cetatea Tr. Măgurele 2—1 (1—4),
ROVA Roșiori — Progresul Cora
bia 2—0 (1—0). Electrodul Slatina
— Metalul Mija 2—1 (1—1), Con
structorul Pitești — Progresul 
Pucioasa 4—2 (4—1).

Pe primele locuri : i. VIITO
RUL SCORN IC EȘTI 43 p (74—24)

— 21 de victorii. 2. Flacăra Mo
reni 43 p (60—16) — 19 victorii, 
3. Progresul Corabia 38 p 
(50-23).

SERIA A VU-a
C.S.M. D robot a Tr. Severin — 

C.F.R. Craiova 5—0 (2—0), Pro
gresul Băilești — Metalurgistul 
Sadu 2—0 (2—0), Constructorul 
Tg. Jiu — Știința Petroșani 4—0, 
Minerul Motru — Mecanizatorul 
Simian 1—o (0—0). LO.B. Balș — 
Chimistul Rm. Vîlcea 3—0 (2—0), 
Minerul Rovinari — Unirea Dro- 
beta Tr. Severin 1—0 (0—0), Dier- 
na Orșova — Lotru Brezoi 2—1 
(2—0), Constructorul Craiova — 
Unirea Drăgășani 1—2 (0—2).

Pe primele locuri ; 1. C.S.M.
DROBETA TR. SEVERIN 
(66—12), 2. Lotru Brezoi 

(47—28), 3. Chimistul Rm.
34 o (34-23).

SERIA A Vtn-a
Minerul Anina — C.F.R. Simeria 

6—0 (2—0), Minerul Ora vița — 
I.M. Orăștie 1—1 (0—1), Gloria
Reșița — Metalul Hunedoara 2—1 
(1—1), Metalul Oțeiu Roșu — 
Electromotor Timișoara 3—1 
(1—1), Minerul Vulcan — Minerul 
Ghelar 4—0 (2—0), Nera Bozovici

S. N.

Sirena
(1—2), Unirea Tricolor Bucu-
— Flacăra roșie București 

(1—0), Automecanica —
— Șoimii TAROM 
nu s-a disputat,

Tehnometal

Bucu- 
Bucu- 

Voința
Bucu-

(1—0), Gloria Arad — 
Satu Mare 0—5 (0—2), .1
na Marghita — Minerul 
ini 2—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. 
ȚIREA ORADEA 42 p
2. Strungul Arad 37 p
3. Constructorul Arad 
(40-20).

1NFRĂ- 
(52—17), 
(44—21).

35 p
SERIA A X-o
Băkiț — Minerul Cav
ii—0), CUPROM Baia 

Mare — Lăpușul Tg. Lăpuș 0—0, 
Foresta Bistrița — Dermata 
Cluj-Napoca 3—0 (neprezentare). 
Oțelul Reghin — Minerul Bălța 
3—0 (2—0), Construcții Cluj-Na-
poca — Bradul Vișeu 3—1 (2—1), 
Bebe Singeorz Băi — Minerul 
Baia Sprie 2—0 (2—0), Tehnolrig 
Cluj-Napoca — Minerul Rodna 
2—0 (1—0). Unirea Dej — C.I.L. 
Gherla 5—1 (2—1).

Pe primele locuri : 
RUL CAVNIC 39 p (53—19), 
Minerul Baia Sprie 34 p '
3. Minerul Bălța 34 p
4. Lăpușul Tg. Lăpuș 
(42—35).

SERIA A Xl-a
Chimia Or. Victoria — 

Cimpina 3—0 (3—0), Car păți Bra
șov — Viitorul Ghteorghieni 1—1 
(1—0), C.PL. Sf. Gheorghe — 
Minerul Baraolt 1—o (0—0). 
I.R.A. Cimpina — Metalul Tg. 
Secuiesc 2—i (I—0). Metrom Bra
șov — Progresul Odor hei 1—0
(4—4) Minerul Bălan — Tome- 
do Zămești 1—1 (0—1), I.U.P.S.
Miercurea Ciuc — C.S.U. Bra
șov 5—0 (3—0). Precizia Săceîe 
— Carai mânui Bușteni 2—2 
(1-9).
Pe prime’e locuri : 1. POIANA 

CÎMPINA 46 p (60—16), X C.S.U. 
Brașov « p (49—26), 3. Viitorul 
Gheorghien: 29 d (38—30), 4. Tor
pedo Zărnești 29 p (32—23).

SERIA A Xll-a
Sticla Turda — Industria sîr- 

mei Cimpia Turtii 0—2 (0—1),
Carpați Mîrșa — Metalul Ai ud 
2—1 (1—0), inter Sibiu — Meta
lul Copșa Mică 1—4 (1—4), Uti
lajul Făgăraș — I.P.A. Sibiu 
1—0 (0—0), Unirea Alba lull a —- 
Soda Ocna Mureș 1—0 (0—0), 
I.M.I.X. Agnita — Mureșul Lu
duș 3—2 (3—1), Metalul Sighișoa
ra — Constructorul Alba Iulia 
6—0 (3—0), Textila Cisnădie — 
Automecanica Mediaș 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SIRMEI C. TURZH 41 p 
(74—21), 2. Metalul Aiud 37 p 
(44—18), 3. Carpați Mîrșa 36 p 
(47—30).
Rezultatele ne-au fost transmf-* 

se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

lui 
C.S. Tirgoviște s-au temut de 
replica echipei timișorene, for
mație angajată in lupta pentru 
titlul de campioană a țării. Îna
inte de meci, antrenorul secund 
al lui „Poli", Costică Radules
cu, afirma cu luciditate că fără 
puncte „de afară" nu se poate 
obține ceea ce se dorește, iar 
„Poli" Timișoara nu cunoaște 
arta agonisirii unor astfel de 
puncte, evoluînd excesiv de 
prudentă în ofensivă pe stadioa
nele din țară. Cum a făcut-o 
și la Tîrgoviște, când pe par
cursul unei întregi reprize (pri
ma) a expediat un singur șut 
pe poarta lui Coman (Păllini- 
șan, din lovitură liberă de la 
aproximativ 40 m ! 7). Sigur, ar 
putea fi invocată accidentarea 
lui Anghel. Argumentul nu 
poate convinge insă decit in
tr-o mică măsură. Pentru că 
„Poli" — fără Anghel — din 
finalul meciului a fost o cu totul 
altă echipă. Una dezlănțuită, 
atacind cu vigoare, realizind 
faze ofensive, spectaculoase, 
prin care apărarea tîrgovișteană 
a fost prinsă pe picior greșit și 
pină la urmă forțată să cede
ze. A FĂCUT INSĂ TARDIV 
CEEA CE TREBUIA SA FACĂ 
DIN TIMP. Nu atunci cînd cu
țitul ii ajunsese la os...

Ca „Poli" la Tirgoviște pro
cedează, din păcate, și celelalte 
divizionare A. Excepțiile — pen
tru că există și excepții — nu 
fac nimic altceva decit să- 
confirme

Minerul 
nic 3—1

1. MINE, 
î. 

(57-31), 
(40-28), 

34 p

Poiana

1.
2.
3.meditație — reculegere ?

SEȚI DELTA!

îi *
i zile nuri 
prin 

e de turism,
=
ile — de 
843 tir. 4, 

" bd.
Si ealea 
au pro- 

e orele 8

r. 35,

4.

altceva 
regula. O regulă din 
se poate CIȘTIGA... 
un titlu de campioa-

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL 
INTERBUCUREȘTEAN 

STEAUA 
Sportul stud. 
Dinamo

4 2 11 7—8 5
4 2 0 2 4—5 4
4 112 5—5 3

SERIA A Ill-a
Pescărușul Tul cea — Progresul 

Brăila 4—0 (2—0), Unirea Eforie
— I.M.U. Medgidia 0—1 (0—1),
Electrica Constanța — Marina 
Mangalia 5—1 (2—0), Dacia Unirea 
Brăila — Oțelul Galați 5—3 (3—1), 
Șoimii Cernavodă — Granitul Ba- 
badag 0—0, Cimentul Medgidia — 
Autobuzul Făurei 6—0 (3—0), Uni
rea Tricolor Brăila — Minerul 
Măcin 7—0 (4—0), Ancora Galați
— Chimpex Constanța 3—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL BRAILA 47 p (66—18), ‘

------- ‘ (51—20), 
36

Ancora 
Unirea 
(50—21).

Galați 40 p . 
Tricolor Brăila

SERIA A IV-a
Rm. Sărat — 

Dinamo

2.
3.
P 42 p

34 PVilcea
Chimia 
Focșani 
‘ Pe- 
Gugești

Olimpia
Brazi 1—1 (1—1)
— Victoria Lehliu 8—1 (5—0) 
trolul Berea — Foresta
5—3 (4—2), Unirea Focșani — Vic
toria Florești 2—0 (0—0), Chimia 
Buzău — Petrolul Teleajen Plo
iești 3—1 (0—0), AvSntul Mîneciu
— Azotul Slobozia 6—1 (4—1), Pe
trolistul Boldești — Luceafărul

2.
3.



ASTĂZI SE DĂ STARTUL ÎN 
COMPETIȚIA CICLISTĂ INTERNAȚIONALĂ 

„CURSA VICTORIEI *
' Astăzi, la amiază, se va da 
startul într-una din cele mai 
importante alergări cicliste de 
fond ale anului. Este vorba de 
„Cursa Victoriei", competiție ce 
se va desfășura în organizarea 
Clubului sportiv al armatei. 
Steaua, ți A.S. Loto-Pronosport, 
cu sprijinul tehnic al Federa
ției române de ciclism.

La întreceri vor participa cei 
mai buni cicliști români, in 
Crunte cu Mircea Romașcanu, 
Vasile Teodor și Ion Cojocaru. 
Lor M se vor alătura două echi
pe de peste hotare : Dukla 
Praga și o selecționată a Ar
matei sovietice.

SPORTIVI ROMÂNI LA
NOI VICTORII ALE CAIACIȘT1- 

LOR LA TATA

In ziua a doua a regatei in
ternaționale de caiac-canoe des
fășurată în orașul Tata, caia- 
ciștii românî au obținut trei noi 
victorii in probele pe distanța 
de 500 m. Naslasia Nichitov și 
Agafia Orlov s-au clasat pe 
primul loc la caiac dublu cu 
1:43,2, iar împreună cu Maria 
Nicolae și Adriana Mihala s-au 
impus la caiac-4 cu 1:32,2. 
în proba masculină de caiac-4 
echipajul Ion Bîrlădeanu — Ni- 
cușor Eșeanu — Beniamin Bor- 
bandi — Vasile Merzlinchin a 
sosit primul în 1:14,0. Cuplul 
Eșeanu—Borbandi s-a clasat al 
doilea la K 2 in 1:29,2, iar Ion 
Bîrlădeanu a ocupat locul trei 
ia. caiac simplu în 1:41,1

★
Ta sfîrșitul acestei săptă- 

mlnl, un grup de caiaciști și 
canoîști români se va alinia la 
startul tradiționalei regate 
Brandenburg (R. D. Germană).
M. CARP Șl A. ARENDT PE 
LOCUL SECUND LA NESSEBAR

între 28 mai și 4 iunie s-au 
desfășurat la Nessebar, în Bul
garia, întrecerile tradiționalei 
regate de yachting „Slîncev 
Briag" (Țărmuri însorite), la 
care au fost prezenți sportivi 
din R. D. Germană, România, 
Ungaria, U.R.S.S. și Bulgari*. 
Cu acest prilej, tinerii Mir ce» 
Carp Și Adrian Arendt, de la C.S. 
A.S.E. București (fost C.N.U.), 
campioni ai „Daciadei". au a- 
vut o comportare foarte bună, 
elasîndu-se în toate cele 7 re
gate ale probei de F.D. pe locul 
secund, poziție pe care au ocu
pat-o și în clasamentul general.

La Roland Garros

VIRGINIA RUZICI-ÎN SFERTURILE Df FINALĂ
PARIS, 5. Campionatele de 

tenis ale Franței au continuat 
pe terenurile de la Roland Ga
rros. Jucătoare» româncă Virgi
nia Ruzici a obținut a patra 
victorie consecutivă, invingind 
în „optimi" pe sportiva fran-

POLOISTII ROMÂNI 
LA FLORENȚA

Echipa națională de polo a 
României a plecat ieri diminea
ță în Italia pentru a participa 
la marele turneu internațional 
de la Florența (6—8 iunie). Au 
făcut deplasarea FI. Slăveî și 
D. Spinu — portari. L. Rădu- 
eanu, D. Popescu, A. Naslasiu, 
V. Rus, A. Schervan, R. Mirea, 
G. Gaiță, I. Slavei, I. Feher, 
CI. Rusu, Însoțiți de antrenorii
St. Kroner și AI. Szabo.

în afara selecționatei române 
și-au mai anunțat participarea 
echipa Ungariei, campioană o- 
limpică și' europeană, cea a 
U.R.S.S., actuala campioană mon
dială, formația Italiei — vice- 
campioană olimpică, cea a Olan
dei, medaliată cu bronz la ulti
ma ediție a J O., și cea a Spa
niei. Așadar, șase din cele opt 
echipe (lipsesc Iugoslavia și 
R.F. Germania) care și-au dis
putat anul trecut titlul de cam
pioană a continentului. Turneul 
— cel mai valoros organizat în 
acest an — mai prezintă o difi
cultate în plus, toate echipele 
fiind nevoite să susțină cite 5 
partide în 48 de ore !

După cum am mal anunțat, 
„Cursa Victoriei" are progra
mate șase etape, care se vor 
derula, în marea lor majoritate, 
pe trasee montane. Astăzi, tn 
prima etapă, startul festiv va 
avea loc la ora 12,45, din Calea 
Plevnel, din fața clubului spor
tiv Steaua. De aici, caravan* 
tidistă se va îndrepta spre lo
cul de unde se va da startul 
tehnic: km 10,500 pe șoseaua 
București — Gâești (stația 
PECO). Iată traseul complet al 
primei etape : București — Tăr- 
tășești — Tirgoviște — Cîmpu- 
lung — Cabana Voina (156 km). 
Sosirea la Cabana Voina va 
avea loc în jurul orei 17,30.

REGATE iNTERNAIlONAIE
cu 18 p, după valorosul cuplu 
sovietic S. Oreșkin—G. Beloku
rov, învingător in toate rega
tele.

O evoluție meritorie a avut-o 
și tinărul Cătălin Luchian (16 
ani) în clasa Finn (învingător 
bulgarul T. Hristov). Aflat la 
prima sa regată internațională, 
C. Luchian (cel mai tinăr con
curent din probă) s-a clasat pe 
locul 14 (din 45) și al 8-lea din
tre juniori, poziții care demon
strează un mare salt valoric al 
tînârului sportiv. Antrenorul 
Matei Carapancea, care i-a în
soțit pe sportivii noștri la Nes
sebar, ne-a declarat că majori
tatea tehnicienilor prezent! la 
regată au fost plăcut impresio
nați de calitatea ambarcațiuni
lor (construite de I.PL. Regbin) 
pe care au concurat sportivii 
români.
CANOTOARELE DE DOUĂ ORI 

PE LOCUL III LA MOSCOVA

La primul lor concurs inter
național din acest an, canotoa
rele românce au avut compor
tări meritorii. Luînd startul în 
cadrul tradiționalei „Regate 
Moscova", competiție de mare 
amploare, două echipaje româ
nești s-au clasat pe locul III. 
Astfel, ambarcațiunea de 4 rame, 
alcătuită din Elena Oprea, Flo
rie» Peicu, Elena Avram șl 
Georgela Masca, a realizat 
timpul de 3:25.2, sosind după băr
cile U.R.S.S. 3:22.4 și R.D. Germa
ne 3:24.8. în proba de 4 vîsle. or
dinea primelor trei a fost iden
tică, Mariana CaUnă, Anei» 
Marin, Lucia Buzuc și Maria 
Andone fiind cronometrate tn 
3:17,4, al 3-lea timp al finalei, 
după U.R.S.S. 3:15,2 și R. D. 
Germană 3:13,8.

ceză Frederique Thibault eu 
6—3, 6—2. în sferturile de fi
nală. Ruzici o va lntilni pe 
Bonicelli (Uruguay).

în alte partide ale probei 
feminine de simplu : Mima 
Jausovec — Leslie Bowrey 
6—1, 6—3 ; Kathy May — Hana 
Strachonova 6—1. 6—1 ; Helga 
Masthoff — Lesley Hunt 7—6, 
6—4 ; Bonicelli — Teeguarden 
6—3, 6—7, 6—4 : Simon — Gon
zales 6—4, 6—3.

în sferturile probei de dublu 
femei, perechea Virginia Ruzici 
(România), Mima Jausovec (Iu
goslavia) a învins cu 7—6, 6—2, 
cuplul Gonzales, Madrugn (Ar
gentina.

în optimile de finală la sim
plu bărbați, Manuel Orantes 
l-a eliminat pe Tim Gullikson 
cu 6—3, 7—6, 6—7, 6—1, iar Vi
las pe Ashe cu 6—2, 6—2, 6—2.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM o In concursul interna* 

țional universitar de la Torino, atle
tul sovietic Iakovlev a cîștigat proba 
de triplusalt — 16,89 m, urmat de 
Tsu Cen-Sien (R.P. Chineză) — 16,34 
m. Campionul olimpic Alberto Juan- 
torena (Cuba) a terminat învingător 
la 800 m, cu 1:48,4. Alte rezultate : 
100 m — Leonard (Cuba) 10,38 ; 5 000 
m — Zarcone (Italia) 13:45,8 ; suliță
— Puranen (Finlanda) 84,50 m ; înăl
țime — Wieland (Olanda) 2,27 m ; 
100 m (f) — Chivas (Cuba) 11,49 ; 
înălțime (f) — Simeonl (Italia) 1,89 
m. • Rezultate din concursul de la 
Sofia : 100 m — Petrov 10,44 ; 400 m
— Popov 47,25 î greutate — Stolev 
19,81 m ; 100 mg (f) — Guseva 13,73;

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
ÎNAINTEA CELEI DE A DOUA ETAPE, 

DECLARAȚII, MODIFICĂRI, SPERANȚE NOI
BUENOS AIRES, J (prin telex). Au trecut des

tul de greu, aid, în orașul devenit pentru aproape 
o lună capitala fotbalului mondial, zilele de dumi
nică și luni. Televizoarele instalate la centrul de 
presă n-au mai transmis tn direct, dar destui zia
riști acreditați la Murufialul argentinian s-au aflat 
în moderna clădire de pe Avenida Sarmiento, avizi 
de reluările golurilor Înscrise In primele meciuri, 

informații proaspete. Aceasta este activitatea oorpu- 
Ce fac Insă jucătorii 7 Pregătesc, firește, etapa a 

patru grupe, programată marți și miercuri.

Argentina 7?

precum și de 
lui de presă, 
doua a celor

După jocurile primului tur, 
antrenorii celor 16 participan
te constituie obiectul interesu
lui ziariștilor prezenți la 
Mundial". Astfel, la Villa Ma- 
rista, sediul echipei Braziliei, 
„capetele sînt plecate", scrie 
„La Razon", care continuă 
astfel : „Coutinho nu vrea să 
modifice sistemul de joc al e- 
rhipei sale, cu toate că Zico, 
Cerezo și Gil l-au dezamăgit 
profund. Se pare că ei nu vor 
juca cu Spania, fiind înlocui ți 
CU Mendonca, Chica* și To- 
ninho". Dealtfel, Coutinh* a 
declarat că „nu trebuie să ro
șim pentru egalul nostru ia 
fața Suediei, care a jucat bine, 
dacă Scoția, plecată drept noa 
dintre favoritele competiției, a 
pierdut in fața Perului*. La 
fel de... fără chef după îadila- 
gerea în fața Austriei este șl 
Ladislau Kubala : „Nu trebuia 
să disperăm. In fotbal toiul e 
posibil".

Un alt antrenor foarte criti
cat in aceste zile de pauză ta 
Cupa Mondială este Alistar 
McLeod, al echipei Scoției. 

Astfel, ..Daily Mirror" scrie 
că: „McLeod i-a luat Scoției 
toate șansele in Cupa lumii" 
prin modul cum a pregătit e- 
chipa și cum a prezentat-o în 
fața PeruluL „Daily Express" 
consacră o pagină portarului 
Peruvian Quiroga : „cel mai 
scund portar al turneului final 
a fost un uriaș în meciul cu 
Scoția". Ziarele insulare co
mentează cu amărăciune decla
rația managerului peruvian, 
Marcos Calderon, care, după 
victoria culorilor sale, a spus: 
„Vreau să mulțumesc Scoției 
pentru echipa pe care ne-a 
pus-o in față !“

PROGRAMUL MECIURILOR DE AZI
Grupa I ARGENTINA — FRANȚA, la Buenos Aires

De I* ora 11,46 in direct la T.V.
ITALIA - UNGARIA, la Mar del Plata

Grupa a ll-a MEXIC - R.F. GERMANIA, la Cordoba
De ia ora 22,55 la T.V. (înregistrare)

POLONIA — TUNISIA, la Rosario

Așadar, n-a fost penalty ! Iată-l pe Platini căzind, nejenat 
de nimeni, in careul echipei Italiei (Zaccarelli chiar se 
ferește să-l atingă pe atacantul francez) I Deci arbitrul Nicolae 
Rainea a avut dreptate arătindu~i cartonașul galben lui 
Platini pentru simulare. De la stingă la dreapta; Scirea 
Tardelli, Platini ji Zaccarelli. Telefoto : AP-AGERPRES

1 500 m (f) — Stețeva 4:19,8. a La 
Eugene (Oregon), Greg Foster a sta
bilit un nou record american pe 110 
mg — 13,22. Henry Rono (Kenya) a 
cîștigat la 3 000 m obstacole, în 
8:12,39.

GIMNASTICA « Desfășurată la 
Eberswalde, întîlnirea amicală dintre 
echipele masculine ale R.D. Germane 
șl României s-a încheiat cu scorul de 
555,70 - 554,75 p în favoarea gazdelor. 
La individual compus, primul s-a cla
sat Ralph Baerthel (R.D. Germană) 
— 112,55 p, urmat de Dan Grecu (Ro
mânia) — 112,30 p. In concursul pe 
aparate, D. Grecu a terminat învin
gător *n probele de inele — 19,45 p 
și paralele — 19,05 p, iar Ion Che-

Cu toate că a cîștigat, 
Helmut Senekowitsch vrea să 
introducă in „ll“-le austriac 
pe Krieger, libero-ul lui F.C. 
Bruges, suspendat pentru pri
mul joc, și pe Hattenberger, 
refăcut, pentru a-1 surprinde 
pe suedezi cu o altă față a e- 
chipei sale.

Să încheiem această trecere 
în revistă a unor declarații cu 
aceea a lui Helmut Schon: 
.Echipa mea (n.n. — R. F.
Germania) nu mai este aceea 
din 1974 șl nu cred că vom 
mai ajunge in finală. Mi-ar 
face multă plăcere să mă re- 
trag din activitate cu un nou 
titlu mondial, dar..." Comen- 
tind partida Brazilia — Suedia, 
corespondentul ziarului vest- 
german „Bild am Sontag" scrie 
au fără ascunsă ironie: „Ex
cepțional ! Brazilienii joacă la 
fel de prost ea și noi ! Marii 
favoriți ai campionatului mon
dial n-au reușit aproape nimie 
la fața suedezilor și s-au izbit 
in special de Helstrom, eare, 
după cum se știe, joacă U F.C. 
Kaiserslautern, așa că deocam
dată doar suedezii au arătat 
cit de bun este fotbalul vest- 
german". Comentatorul se re
feră și la faptul că șase com
ponent ai naționalei Suediei 
activează tn cluburi din 
R.F.G._

Să încercăm acum o privire 
panoramică asupra acestei 
manșe. O manșă cu jocuri de
cisive pentru multe echipe, dar 
mai aleă pentru cele învinse la 
primele lor apariții pe scena 
Mundialutui, reprezentativele 
Franței, Ungariei (seria I), Me- 
xicului (seria a Il-a), Spaniei 
(seria a Hl-a). Scoției și Iranu
lui (seria a IV-a). Va obține

cîcheș s-a clasat primul la sol, cu 
18,925 p.

VOLEI • In ultima zl a turneului 
feminin de la Schwerin (R.D. Ger
mană) : Cuba — R.D. Germana (A) 
3—1 ; Bulgaria — România 3—1 ; R.D. 
Germană (B) — Cehoslovacia 3—2.
Competiția a fost cîștigată de selec
ționata Cubei. • „Turneul armatelor 
prietene*4 (masculin) s-a încheiat la 
Liberec cu vîctoria echipei ȚSKA Mos
cova — 9 p (setaveraj 14-4), urmată 
de Dukla Liberec — 9 p (13—5), 
ȚSKA Sofia - 9 p (13-8), Steaua 
București — 7 p, Dukla Liberec (ti
neret) — 6 p și Honved Budapesta — 
6 p. In ultima zl. Steaua București 
a întrecut pe Honved Budapesta cu 
3-0 (9, 9, 8).

Franța marți. Pe River Plate,' 
în meciul cu Argentina, ceea ce 
nu a reușit în partida cu Ita
lia î Greu, foarte greu de cre
zut, chiar dacă Hidalgo a re
structurat total planul de abor
dare a jocului cu Argentina, 
prevăzînd, între altele, sarcină 
speciale pentru Platini, mai o- 
fonsive deeît și-a permis jucă
torul nr. 1 al Franței în între
cerea cu echipa Italiei. Scepti
cismul cu care tehnicienii pre
zenți la Buenos Aires cintăresc 
șansele echipei Franței are aco
perire în forța de joc demon
strată de argentinieni în jocul 
cu Ungaria.

Misiune dificilă în aceeași se
rie, dar la Mar del Plata, pen
tru selecționata Ungariei, obli
gată să alinieze pentru partida 
cu Italia o formație fără To- 
rocsik și Nyilasi, ambii suspen
dați pe o etapă. Bearzot, an
trenorul italian, nu-și ascunde 
un optimism justificat de pof
ta de joc manifestată în meciul 
cu Franța de trioul liniei to
ții : Causio, Rossi, Bettega, 
Dacă Mexicul (seria a Il-a) și 
Iranul (seria a IlI-a), învinse 
săptămina trecută, aflate acum 
în fața redutabilelor echipe ale 
R. F. Germania și, respectiv, 
Scoției, se pot socoti practic 
eliminate, to schimb Spania, 
adversara Braziliei, poate să 
spere totr-o reabilitare. Cu con
diția ca Ladislau Kubala să re
zolve to mod fericit conflictul 
Iul cu ziariștii spanioli și, se 
pare, chiar cu o parte dintre 
jucători, și unii și alții parti
zani al formulei de echipă cu 
Leal și Santillana în locul lut 
Qsrdenosa și, respectiv, Ruben 
Cano, preferații antrenorului în 
precedenta partidă. Altfel, dor
nică de revanșă, Brazilia va 
putea surmonata dificultățile ei 
pe care Claudio Coutinho în
cearcă să le ascundă prin... de
clarații : „Nu sînt motive de 
lamentare, a spus el. Atft 
ml-am propus pentru prima 
partidă. Cunosc și alte echipe 
care aa începui turneele finale 
printr-o egalitate, ceea ce nu 
le-a împiedicat să ciștige cam
pionatul mondial".

Vom fi miercuri la Mar del 
Plata pentru această importan
tă partidă, împreună cu antre
norul Constantin Cernăianu, în 
scopul de a observa pe adver
sarii de ieri și de mîine ai 
echipei noastre naționale, fot
baliștii spanioli. 4

Gheorghe NICOLAESCU ]

Primul caz de dopaj la
„El Mundial"

După haitianul Jean Joseph 
care, cu patru ani în urmă, la 
turneul final din R.F. Germania, 
a fost descoperit că s-a dopat la 
meciul Italia — Haiti, iată că și 
de data aceasta, în Argentina, 
computerul special pus la punct 
la sediul comisiei de organizare a 
dat rezultat pozitiv la analizele 
făcute scoțianului Willie Johnston* 
El a luat parte la meciul Peru — 
Scoția (3—1). După anunțarea re
zultatului, medicul echipei scoție
ne, John Fitzimmons, a declarat 
că Johnston suferă de astm da
torită unei alergii și înaintea par
tidei cu Peru a luat medicamente 
antihistaminlce. Jucătorul scoțian, 
atacant la formația West Brom
wich Albion din Birmingham, în 
vîrstă de 31 de ani, a luat ..Fen
camfamine*. Socotit drept unul 
din „copiii teribili* ai fotbalului 
scoțian, Johnston a fost pînă a- 
cum de 12 ori eliminat de pe te
ren și a fost ’scos pe timp de 6 
am din echipa națională, unde 
nu a revenit deeît a~”l

După cum se anunță, conduce
rea echipei a făcut apel și l a- 
liza va fi repetată. Johnston este 
pasibil de suspendare pentru în
treg turneul din Argentina, așa 
cum a fost suspendat și Jean Jo
seph pentru toată competiția des
fășurată cu patru ani în urmă.

PRECIZĂRI ALE F. I. E. A.
BUENOS AIRES, 5 (Agerpres).' 

— La recentul congres al Federa
ției internaționale de fotbal s-a 
precizat că niimai jucători! din 
țările Europei și Americii de Sud 
care au participat la meciurile de 
calificare ale campionatului mon
dial nu vor putea lua parte la 
jocurile turneului olimpic de la 
Moscova. In schimb, fotbaliștii 
din celelalte continente șl zone 
geografice nu vor fi supuși aces
tei interdicții, care, în general, a 
fost sever criticată de delegați.

Reaacțio ,1 admimstrațio : cod 70139 Bucure;», str V Conte t« of P.i.T.R 1, tel. centrală 1110 05 1 seețio coresp. 115109; Interurban 437 s lele» 10 3M romsp. Tiparul t.P. ..Informația"
Pentru străinătate ; abonamente prin ILEXIM — departamentul export-import presă, P.O. Roi 136-137. telex ii 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. R. 1. ' * 10363


