
COMITETULUI’POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

Marți, 6 iunie 1978, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc țedinta Comitetului 
Politie Executiv al C.C. al 
P.CJL

Comitetul Politie Executiv a 
examinai proiectul de Decret al 
Consiliului de Stat cu privire 
la calcularea, elaborarea si 
controlul utilizării fondului de 
retribuire a muncii in industrie. 
Comitetul Politic Executiv a in
dicat măsuri de îmbunătățirea 
proiectului in conformitate cu 
Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie a.e.. care a 
stabilit introducerea ca indica
tor de bază al activității între
prinderilor valoarea producției 
nete, precum și trecerea la cal
cularea si elaborarea fondurilor 
de retribuire in industrie in 
funcție de îndeplinirea planului 
la acest indicator.

In continuare. Comitetul Po
litie Executiv a luat in discuție 
si a aprobat propunerile de mo
dificare a Legii nr. 37 din 1975 
privind sistematizarea, proiecta
rea si realizarea arterelor de 
circulație in localitățile urbane 
și rurale. Modificările aprobate 
vor asigura condiții mai bune 
de desfășurare a traficului ru
tier in continuă creștere.

Comitetul Politie Executiv a 
dezbătut apoi unele probleme 
privind repartizarea in produc
ție a absolvenților institutelor 
de invățâmint superior — cursuri 
la zi — promoția 1978. Măsu
rile adoptate de Comitetul Po
litie Executiv au in vedere asi

VIZITA ȘTTULUI STATULUI 
MGTRIAN, GENERAIUI LOCOTENENT

OLUSEGUN
La Palatul Republicii au con

tinuat, marți, S iunie, convor
birile oficiale intre președintei* 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, și 
șeful guvernului militar fede
ral. comandant suprem al for
țelor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo.

★
După inchcicrea primei runde 

a convorbirilor oficiale la nivel 
înalt româno-nigeriene. genera
lul locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful guvernului militar federal, 
comandant suprem al forțelor 
armate ale Republicii Federale 
Nigeria, a făcut o vizită la în
treprinderea de mașini grele din 
Capitală, unitate reprezentativă 
a industriei noastre construc
toare de mașini, care ocupă 
astăzi un loc important in pro
cesul de industrializare a între
gii țâri.

In încheierea vizitei, gene
ralul locotenent Olusegun Oba
sanjo a semnat în cartea de 
onoare și a adresat felicitări co
lectivului pentru succesele ob
ținute. 7

★
In cursul dimineții de marți, 

generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, șeful guvernului mi
litar federal, comandant suprem 
al forțelor armate ale Republicii 
Federale Nigeria, aflat în vizită 
oficială in țara noastră, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

★
în _ cursul după-amiezii de 

marți, generalul locotenent OIu- 
seguu Obasanjo, șeful guvernu
lui militar federal, comandant 
suprem al forțelor armate ale 
Republicii Federale Nigeria, a 
fost oaspetele colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
ale Combinatului de prelucrare 
a lemnului și Combinatului pe
trochimie din Pitești.

înaltul oaspete a sosit la Pi
tești eu un elicopter special 
care a aterizat pe stadionul „1 
Mai*. în intimpinare au venit 
numeroși locuitori ai orașului, 
care au făcut generalului loco
tenent Olusegun Obasanjo • 
primire prietenească. 

gurarea necesarului de specia
liști pentru toate unitățile de 
producție si pentru celelalte 
domenii de activitate, in con
cordantă cu obiectivele dezvol
tării economice și sociale a 
tării. In acest cadru, o atenție 
deosebită va fi acordată satis
facerii eu prioritate a cerințelor 
de cadre ale ramurilor de vîrf, 
cercetării stiintifiee, ale județe
lor și zonelor deficitare, prin- 
tr-o utilizare cit mai judicioasă 
alît a cadrelor existente, cit si 
a tinerilor specialiști din pro
moția acestui an.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu, seeretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat 
o informare despre vizita ofi
cială de prietenie pe care a 
efectuat-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușeseu in fruntea unei 
delegații de partid și de stat, in 
Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Socialistă 
Vietnam. Republica Democrată 
Populară Laos șl Kampuchia 
Democrată, precum și cu pri
vire la convorbirile avute eu 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr. și pri
mul ministru al Indiei, Morarji 
Desai.

In legătură cu această vizită, 
Comitetul Politie Executiv a 
adoptai o hotărire care se dă 
publicității.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politie Executiv a soluționat 
probleme ale activității curente 
de partid și de stat.

OBASANJO
Coloana oficială de mașini s-a 

îndreptat, apoi, spre centrul mu
nicipiului Pitești, unde un mare 
număr de locuitori au salutat 
eu căldură pe șeful statului ni
gerian.

Generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, șeful guvernului mi
litar federal, comandant ' su
prem al forțelor armate ale 
Republicii Federale Nigeria, 
este invitai la un dejun, oferit 
in onoarea sa de Comitetul E- 
xecutiv al Consiliului popular 
județean Argeș. La dejun au 
participat persoanele oficiale 
nigeriene și române, care il în
soțesc pe șeful statului nige
rian.

După dejun, șeful statului ni
gerian, generalul locotenent O- 
lusegun Obasanjo, însoțit de 
persoane oficiale române și ni
geriene, de reprezentanți ai 
organelor locale de stat, a vizi
tat Combinatul de prelucrare a 
lemnului, unul dintre cele mai 
mari complexe cu acest profil 
din țară.

In continuare, șeful statului 
nigerian a vizitat o altă impor
tantă unitate industrială piteș- 
teană — Combinatul petrochi
mic.

Vizita pe această platformă a 
constituit peniru oaspeți și un 
prilej de explorare a unor po
sibilități de cooperare între Ro
mânia și Nigeria în domeniul 
petrochimiei.

Șeful statului nigerian și per
soanele oficiale române și nige
riene care l-au însoțit s-au îna
poiat in cursul după-amiezii in 
Capitală.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și șeful guvernului 
militar federal, comandant su
prem al forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, ge
neralul locotenent Olusegun 
Obasanjo, au continuat, marți 
după-amiază. la Snagov, con
vorbirile oficiale.

Dună convorbiri, președintele 
Renublicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușeseu, a 
reținut Ia dineu pe șeful gu- 
vernnlui militar federal. co
mandant suprem al forțelor 
armate ale RenuWeii Fed««>’« 
Nigeria, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo.
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SPAȚII ALE SĂNĂTĂȚII Șl CIVILIZAȚIEI URBANE
In municipiul Pitești, fiecare non cartier an amenajări peatri joacă și sport

Credem ei nu greșim afir- 
mtod că, intr-un clasament pe 
țară, municipiul Pitești ar ocu
pa probabil primul loc în ceea 
ce privește asigurarea spațiilor 
de joacă și sport pentru mid 
și mari, in noile cartiere de lo
cuințe. Acțiunea a fost inițiată 
de Comitetul municipal Pitești 
al P.C.R. și la ea au fost an
grenați toți factorii cu răspun
deri și atribuții în sport, ca și 
întreprinderile din oraș. Planul 
Întocmit de gospodarii piteștenl 
a vizat toate cartierele noi —

SĂ DĂM RUGBYULUI ROMÂNESC
UN SUFLU NOU, 

DE CARE ARE
Arătam in numărul de ieri al 

ziarului dt de necesară și. în 
același timp, binevenită ar fi 
IMBUNATATIREA CONȚINU
TULUI ANTRENAMENTULUI 
RUGBYȘTILOR. la toate nive
lurile de vîrstă și competiție, 
in ideea de a crea, cit mai 
curînd. un • sistem rugbystic 
românesc.

Pentru atingerea acestui scop 
se cere multă muncă, pricepere 
și spirit de perspectivă. De a- 
ceea. ar fi necesar ca antre
norii si instructorii să fie apre
ciat! după valoarea și rezulta
tele în acest sens ale muncii 
lor și nu numai după criteriul 
relativ și neconcludent al per
formanțelor interne, uneori in
fluențate și de factori neobiec
tivi. Este nevoie ca aceștia să 
fie instrui ti permanent și con
secvent, începlnd chiar din a- 
ceastă perioadă, în spiritul o- 
biectivelor enunțate, să fie pro
movați sau retrogradați tot în 
același sens, dar și ajutați și 
controlați la locul lor de mun
că, în orașele și orășelele tării 
unde își duc activitatea bazați 
cel mai adesea numai pe entu
ziasmul și priceperea lor de 
foști jucători, uneori cu mulți. 
foarte mulți ani în urmă.

S-ar impune, tot in această 
ordine de idei, publicarea și 
difuzarea unor norme precise 
de selecție, a unor culegeri de 
exerciții, a principiilor și 
mijloacelor de realizare a con
cepției de joc enunțată mai sus. 
Este necesar ca antrenorii eme
riti, cei consacrați și întregul 
activ al colegiului central de 
antrenori, in frunte cu antreno
rul federal, să facă deplasări in 
teren unde să ajute pe colegii 
lor mai tineri sau mai puțin 
experimentați din Petroșani, 
Timișoara. Sibiu, Gura Humo
rului. Suceava. Buzău, Oltenița,

Etapa inaugurală a „Cursei Vicloriei“ la ciclism

■ CÎTEVA EVADĂRI, DAR ÎNVINGĂTORUL 
A FOST DECIS LA SPRINTUL FINAL

ClMPULUNG MUSCEL, fi 
(prin telefon). După o frumoasă 
festivitate de inaugurare a com
petiției, desfășurată pe platoul 
din fata clubului organizator — 
Steaua — caravana ciclistă mul
ticoloră a luat startul tehnic (de 
la km 10,500 de pe șoseaua 
București — Găești) în prima 
etapă a „Cursei Victoriei" : 
București — Tirgoviște — Cîm- 
pulung — cabana Voina. Vre
mea bună, însorită și o dispo
ziție de concurs cu totul remar
cabilă lăsau să se întrevadă. 

și sint multe —, execuția fie
cărei „microbuze sportive* fiind 
Încredințată cite unui activist 
cu muncă de răspundere la Con
siliul popular, la Consiliul sin
dicatelor, la Comitetul U.T.C. 
etc. precum și asociației sporti
ve din întreprinderea care are 
in cartierul respectiv cei rr.si 
mulți oameni ai muncii. Cu 
mijloacele materiale și tehnice 
asigurate de municipalitate, 
prin muncă patriotică și cu do
tarea in materiale sportive fă
cută de asociații și de C.J.E.F.S.

MAI PUTERNIC, 
NEVOIE! (III)

Birlad, Craiova. Brașov și chiar 
din_ București.

Ar fi. de asemenea, uiil — 
aceasta In viitorul cel mai a- 
propiat — să se îmbunătățească 
formulele de campionat, iar cel 
de juniori să devină un stimu
lent pentru atragerea copiilor 
și tinerilor șl nu doar un prilej 
de a „scoate* anual cite un 
campion, mereu bucureștean, și 
dintre aceleași două, trei for
mații.

în sfîrșit, și activitatea arbi
trilor va trebui examinată se
rios și exigent în spiritul celor 
enunțate mai sus. făcind din ea 
un stimulent viu, neformalist, 
al progresului rugbystic. Ar tre
bui să dispară astfel din pre
ocuparea arbitrilor „grija" exa
gerată pentru precizia și exac
titatea „farmaceutică" și să-și 
facă loc în arbitraje spiritul 
larg interpretativ si creator al

D. MANOILEANU

(Continuare in pag. 2—3)

Rutierii au pornit in „Cursa Victoriei”... Foto : Dragoș NEAGU

încă de la primii kilometri 
parcurși, că aveam să asistăm la 
o dispută dintre cele mai îndîr- 
jite. Și așa a și fost.

Mai întîi se lansează din plu
ton V. Kvetan (Dukla) și V. 
Koropkov (SeL armatei sovie
tice), cărora 11 se alătură A. 
Sipoș (Steaua). Fugarii luptă să 
se distanțeze, dar plutonul le 
dejoacă intenția și îi prinde. 
Acum vine rindul să-și încerce 
șansa alți patru rutieri : L. O- 
lejar (Dukla), A. Bliuskin (Sel. 
armatei sovietice), V. Bănescu 

Argeș, mu realizai — Intr-o 
primă etapă — cîteva spații de 
joacă și sport despre a căror 
utilitate ar fi de prisos să mai 
vorbim. Cartierele Găvana L 
Găvana IL Găvana Nord șl 
Războieni au astăzi cite c mi- 
crobază cu sectoare separate 
pentru joacă și sport, cartierul 
Trivale are 3 asemenea micro- 
baze, iar cartierul Banatului va 
dispune In curind de un veri
tabil parc de odihnă, sport șl 
agrement Jn terase, valorifi- 
cindu-se intr-un mod cu totul 
origi nai un teren accidentai 
care— nu promitea nimic. La 
fel de ingenioasă este și rezol
varea găsită pentru amenajarea 
..parcului sportiv" din cartierul 
Craiovei. O fostă ripă de mari 
proporții. Ungă care s-a oprit, 
firesc, orice construcție edilita
ră, este umplută cu pămintul 
rezultat din escavațiile de la 
construcțiile de locuințe și în
treprinderi și, ca prin farmec; 
apare un vast platou, căruia 1 
se adaugă zi de zi alte terenuri 
de sport. Spre bucuria numero
șilor elevi de la școala generală 
nr. 11 și a copiilor din cartierul 
respectiv.

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

ECHIPA ROMÂNIEI
PENTRU C.E. DE TINERET 

LA BOX
Campionatele europene de 

box pentru tineret vor începe 
la 10 iunie în orașul irlandez 
Dublin. La actuala ediție, fede
rația noastră va deplasa o e- 
chipă alcătuită din 6 pugiliști: 
Radu Daniel (muscă). Till Cer
cel (pană). Ștefan Imbre (semi- 
mi jlocie). Floricel Ungureanu 
(mijlocie mică). Vasile Girgavu 
(mijlocie) și Ion Joița (semi
grea). Antrenorul echipei este 
Teodor Niculescu.

(Steaua) și D. Bonciu (Dina
mo). Aceștia, rulînd constant cu 
o viteză orară de peste 50 km, 
reușesc să obțină la un mo
ment un avans față de pluton 
de peste 2 min. Este momentul 
cînd sportivii cu pretenții din 
caravană se hotărăsc să treacă 
la acțiune. Ne referăm în mod 
special la dinamoviștiî M. Ro- 
mașcanu și C. Cîrje. care, du
pă citeva sprinturi seci, se rup

Gheorghe ȘTEFAN ESCU

(Continuare in pag. 2—3)



Sub genericul „DACIADEI" La încheierea campionatului feminin de

SFlRSIT DE SĂPTĂMÎNA ÎNSEAMNĂ PENTRU*1 V

V

TOT MAI MULTI CLUJENI MIȘCARE IN AER LIBER, SPORT>

Cine s-a aflat duminică di
mineața la răscrucile drumuri
lor dintre municipiul Cluj- 
Napoca și ademenitoarele sale 
locuri de agrement a Încercat 
senzația caravanelor ce 
tează, vara, spre litoral, 
animației întîlnite pe 
poteci montane, atît de 
roase erau turismele cu excursio
niști și atît de dese-grupurile 
cu rucsacuri pornite spre raiu- 
rile de verdeață unde clujenii 
programaseră să-și petreacă 
ziua de odihnă, generos servi
tă de o vreme superbă. Printre 
excursioniști, numeroși membri 
al cercurilor de turism de la 
reputatele întreprinderi clujene 
Metalul roșu, Carbochim, Cluja- 
na, Someșul, Farmec, precum și 
din unitățile cooperației meș
teșugărești care, conform unui 
program stabilit sub impulsuri
le „Daciadei". caută să-și com
pleteze 
menite 
fortifice

înain- 
sau a 

vestite 
nume-

săptămîna cu activități 
să destindă nervii, să 
mușchii și să sudeze

relațiile dintre toți cei ce mun
cesc in aceeași unitate produc
tivă. Așa se face că în pădurile 
Făget și Hoia, pe firul Some
șului. de la Gilău la Tarnița și 
pe frumoasa cale a Băișorii, 
sportul a fost duminică omni
prezent, întruchipîndu-se — pe 
lîngă drumeție — în antrenante 
partide de volei, fotbal si tenis, 
în alergări pe diferite distante 
sau amuzante întreceri de tras 
la frînghie, cu toate desemnînd, 
dincolo de cîștigătorul momen
tului. și un ciștigător de fond : 
sănătatea, buna dispoziție a 
omului, valori pe care „Dacia- 
da“ pune un maxim preț. -Du
minică de duminică, grupele 
sportive de la nivelul coopera
tivelor trimit in drumeție peste 
1000 de membri, dintre care 
multi rămin practicanți consec
venți ai acestei forme de miș
care" — ne spunea tovarășul 
Eugen Marchiș, președintele 
clubului Voința, ilustrindu-ne 
dinamismul cu care acționează

INITIATIVE GENERATE DE
(Urmare din pag. 1)

„DACIADA"

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA-0 INVWmRf

Răspunzînd preferințelor spor
tive ale copiilor, tinerilor și oa
menilor muncii din Pitești, mu
nicipalitatea a asigurat amena
jarea de terenuri pentru volei, 
handbal, baschet, tenis de timp 
și. unde a fost posibil, de fot
bal. Dar activitatea sportivă de 
masă și de performanță piteș- 
teană beneficiază și de alte 
spații în cartiere, ca și de sălile 
construite în ultimii trei ani 
prin contribuția cetățenilor și 
valorificarea producției ateliere- 
lor-școală, de pe lîngă școlile 
generale nr. 10, 11.. 12, 14 și 2, 
ultima în curs de realizare.

„Concepem noile cartiere ca 
entități distincte, cu dotări pro
prii de spații comerciale, de a- 
limentație publică și 
pentru joacă și sport, 
înțeles că „Daciada" 
nu numai acțiuni de 
ei, mai cu seamă, 
zilnică a exercițiilor 
sportului, 
slujba sănătății și puterii de 
muncă, a creșterii unor genera
ții bine și multilateral dezvol-

tate* — ne spunea tovarășul Va
leria Nicolescu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Pitești al 
P.C.R., primarul municipiului, 
pe care l-am intîlnit chiar pe 
unul din ..șantierele sportului", 
în obișnuitul său tur zilnic de 
informare asupra mersului tre
burilor gospodărești ale orașu
lui.

Scriam la începutul acestor 
rînduri despre posibilitatea pla
sării municipiului Pitești pe pri
mul loc într-un clasament pe 
țară al preocupării pentru acti
vitatea sportivă și de agrement 
din cartierele de locuit. Am fi 
bucuroși să fim contraziși, prin 
vești sosite din alte orașe...

JDaciada" printre cei 10 000 de 
cooperatori clujeni.

Impulsurile „Daciadei" le-am 
simțit insă și „acasă", printre 
cei rămași să-și dispute fazele 
județene — la judo, volei și 
baschet — ale marii competiții 
naționale ce animă Întreaga su
flare românească. Printre tinerii 
în kimono (inițiati in cadrul 
cercurilor de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei) 
tineri din toate profesiile : mun
citori. elevi și studenli. cu 
totii preocupați de a-si asigura 
un loc in prima finală pe tară. 
Printre fericitii ciștigători ai 
acestui mandat am retinut nu
mele lui Ioan Anca, de la 
Grupul școlar auto și pe cel al 
tehnicianului Dan Hirișcău.

Mare animație și printre cei 
aflați la „porțile dorului" : ju
niorii I și II care se vor schim
bul de miine al voleiului si 
baschetului divizionar clujean. 
Printre promisiuni : garnituri
le Clubului sportiv scoiar Viito
rul (antrenori : Vasile Pop —vo
lei. Elena Voștinaru și Mihai 
Cucu — baschet), cele care, do
rind să ilustreze că numele 
„Viitorul" nu este doar un sim
bol. au câștigat duminică fazele 
județene ale campionatului re
publican al școlarilor si junio
rilor. competiție pusă sub a- 
celași nobil însemn : „Daciada". 
Tot sub genericul 
stat și competiția 
„Cupa pionierului" 
municipiul 
într-un rar 
echipe (băieți si fete), 
din cele 14 centre sportive ale 
județului, au căutat să demon
streze, pe lingă bucuria mișcă
rii, faptul că jocul pe semicerc 
a prins, în această zonă a țării, 
rădăcini puternice, pe care „Da- 
ciada" 
tenit

.Daciadei" a 
de handbal 
găzduită de 

Dej și desfășurată 
entuziasm. 24 de 

venite

le va fortifica necon-

Nușa DEMIAN

amenajări 
Apoi, am 
înseamnă 
amploare 

practicarea 
fizice și 

ca o obișnuință, în
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SUCCESE ROMANEȘTI IN CAMPIONATUL 
DE RALIURIBALCANIC

Automobiliștii români care 
participat. între 1 și 4 iunie. 
„Raliul Gunaydin' 
doua etapă

au 
la 

cea de a 
a Campionatului

Prima măsură a r. P. Boi, după „mondiale"

0 VASTA CAMPANIE DE SELECȚIE
PRIN TURNEE LA BUCUREȘTI,

a '

HUNEDOARA, ZALĂU, PLOIEȘTI Șl BACĂU
Recunoscînd slăbiciunile în 

munca de selecție de pînă a- 
cum — cu triste efecte la cam
pionatele mondiale de box de 
la Belgrad — federația noastră 
de_ specialitate a luat o primă 
măsură semnificativă și impor
tantă pentru viitorul pugilismu- 
lui nostru. Măsura vizează o 
vastă și imediată campanie de 
selecție, cuprinzînd întreg efec
tivul de boxeri din țară.

Intre 19 iunie și 23 iulie, în 
5 centre din țară se vor orga
niza turnee de verificare și se
lecție, la care pot participa toți 
boxerii de perspectivă care au 
împlinit 18 ani. Cei remarcați 
cu aceste prilejuri vor fi coop
tați în lotul lărgit ce urmează 
să înceapă pregătirile în vede
rea campionatelor europene din 
1979 (Koln) și pentru turneul 
olimpic din 1980 (Moscova).

Candidații la selecție se vor 
prezenta la turneele fixate tn 
următorul program :

București, 19—24 iunie (boxe
rii din municipiul București);

Hunedoara, 28 iunie — 2 iulie 
(cei din județele Timiș, Hune
doara, Alba, Arad. Caraș-Seve- 
rin, Cluj, Mehedinți, Bihor);

Zalău, 3—9 iulie (Mureș, Ma
ramureș, Satu Mare, Sibiu, Bra
șov, Harghita. Bistrița-Năsăud, 
Covasna, Sălaj);

Ploiești, 10—16 iulie (Argeș, 
Olt, Prahova, Dolj, Dîmbovița, 
Buzău, Ialomița. Gorj, Vîlcea, 
Ilfov. Brăila, Teleorman) ;

Bacău, 17—23 iulie (Galați, 
Vrancea, Tulcea, Constanța, 
Iași, Bacău, Neamț, Suceava. 
Botoșani, Vaslui).

O asemenea largă acțiune de 
„răscolire" a potențialului exis
tent este sortită succesului cu 
condiția ca operațiile de urmă
rire, verificare și selecție să fie

efectuate de cadrele tehnice cele 
mai competente, cu temeinicie 
și simț de răspundere.

Pentru că turneele acestea 
sînt concomitent excelente- mij
loace propagandistice în fa
voarea boxului, sugerăm ca la 
galele din provincie să fie pro
gramat și cite un meci atractiv 
între fruntași recunoscuți ai 
pugilismului nostru.

bal câni c de raliuri — au avut 
o bună comportare. La startul 
întrecerii s-au prezentat 75 de 
echipaje, din rindul cărora doar 
21 au terminat cursa (1800 km, 
dintre care trei pătrimi pe ma
cadam). Pe locul I In clasamen
tul general s-au situat frații L 
și K. Ciubricov (Bulgaria) pe 
Renault 5 Alpine, iar pe cel se
cund Eugen Ionescu-Cristea și 
Cătălin Tulunaru, pe Renault 
12 G. Cuplurile L. Balint—M. 
Panaite și 1. Olteana—O. Scobai 
(ambele pe Dacia 13C0) au ocu
pat locurile 5 și, respectiv. T. 
Câștigătoare pe echipe : Româ
nia, iar in clasamentul pe mărci 
de mașini (au concurat Renault 
12 TS, Datsun. Ford Escort, 
Renault 5 Alpine, Lada) — 
Dacia 1300. Cuplurile ȘL Ian- 
covici—P. Vezeanu. frații C. si 
D. Motoc au abandonat (primu
lui echipaj 1 s-a rupt puntea 
autoturismului, iar cel de-al 
doilea a depășit timpul regula
mentar).

Tcnipa treftuie Insă întărită cu jucătoare
Mai... grăbite, fetele handba

lului nostru și-au încheiat în
trecerile Diviziei A. lăsîndu-i 
pe băieți să mai trudească încă 
două săptămîni. Se știe. Uni
versitatea Timișoara a cîștigat 
din nou titlul national. Este o 
victorie meritată, chiar și așa 
cu o înfringere în ultima etapă, 
pe teren propriu, și cu numai 
două puncte avans din zestrea 
foarte bogată de care dispunea 
la un moment dat. Elevele an
trenorului Constantin Lache au 
meritul de a fi fortat la înce
putul și la mijlocul disputei, 
atunci cînd multe echipe nu 
începuseră încă să-și facă so
cotelile...

Anul acesta. Universitatea Ti
mișoara a suportat handicapul 
plecării — temporare sau defi
nitive — a unui masiv lot da 
jucătoare cu experiență. Plătind 
tribut neprevederii, clubul șl 
antrenorul s-au văzut în situa
ția de a dispune de un lot 
restrins. uneori de numai 8—9 
jucătoare (dintre care doi por
tari...). Dar. chiar si în aceste 
condiții precare, echipa timișo
reană a reușit victorii specta
culoase in deplasare, s-a 
sat in clasament si si-a 
ținut avantajul pină la 
campionatului, adăugind 
timp și o prețioasă victorie în 
prima ediție a „Cupei Români
ei". Cum a fost posibil 7 Mai 
intii. trebuie spus — fără a 
încerca să diminuăm meritele 
handbalistelor de pe malurile 
Begăi — că actualul campionat 
a avut un nivel scăzut, poate 
și din pricina schimbării multor 
loturi prin Întinerire. Majorita
tea formațiilor au părut aduna
te In pripă, dezorientate, dis- 
punind de o capacitate tehnico- 
tactică redusă- Pe acest fond, 
bine speculat de timișorence, 
Universitatea a avut șansa de 
a dispune in formație de trei 
jucătoare îndrăgostite de hand
bal și de echipa lor. Terezia 
Popa — căpitanul echipei, Lidia 
Stan și Nadire Luțaș, care au 
constituit 
făcut „adevărate minuni' 
Sind să transmită din 
mul și abnegația lor si 
lor coechipiere. Lor 
rează Timișoara acest 
si firește antrenorului 
tin Lache. Sigur, lucrurile nu 
se pot perpetua. Nu numai pen
tru că un vechi proverb spune 
că .ulciorul nu merge de multe 
ori la apă", ci — mai ales — 
pentru că noul regulament pre
vede obligativitatea de a avea 
un Iot de cel puțin 12 jucătoa
re care să fi trecut normele de 
control I Victoria de acum tre
buie să constituie un stimulent, 
o obligație pentru Timișoara 
sportivă, pentru clubul Univer
sitatea și pentru antrenorul 
Constantin Lache de a asigura 
echipei un lot numeros și valo
ros, capacitatea de a se com
porta în viitoarele întreceri la 
nivelul renumelui pe care si 
l-a creat.

Surprizele plăcute ale acestui 
campionat s-au numit Hidro
tehnica Constanța șl Mureșul 
Tg. Mureș. Echipa din Constan
ța, pregătită de unul dintre 
tehnicienii de valoare ai hand
balului românesc, prof. Traian 
Bucovală, a reușit rara perfor
mantă de a urca pe podiumul 
de premiere (locul II) chiar în 
anul în care a promovat în Dl-

vizia A. Și poate că ar fi reușit 
chiar să cîștige titlul dacă an
trenorul ar fi avut un mai mare 
răgaz de omogenizare a echipei. 
Lîngă Frîncu si Cazacu au ve
nit Hobincu și Lăcustă, forma
ția căpătînd mai multă valoa
re, dar dovedind carențe în pri
vința exprimării imitare, a le
găturii spontane în joc. Mureșul 
Tg. Mureș (locul IV, antrenor 
V, Helwig) a impresionat prin 
vigoare, prin dîrzenie și prin- 
tr-o aprigă dorință de afirmare. 
Celor care au crezut că prin 
retragerea din activitatea spor
tivă a Rozaliei Soș echipa de pe 
Mureș va cădea, tinerele hand-
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municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
în care C.S.M. Borzești întîl- 
nește pe Dinamo București, li
derul clasamentului. După cum 
se știe, echipa pregătită de Ion 
Zarzu a reușit în acest campio
nat două surprize (ambele pe 
teren propriu...) și anume ace
lea de a învinge pe Steaua 
(15—14) și pe H.C. Minaur Baia 
Mare (16—14). Ce se va întîm- 
pla joi ? La Bacău, Știința poate 
să-i spulbere lui Dinamo Bra
șov toate speranțele de supra
viețuire în A, în timp ce la 
Baia Mare H.C. Minaur are 
neapărată nevoie de victorie 
pentru a se menține in cursa 
ce s-a declanșat pentru cea de

A. Se detașează dintre 
cinci partide aceea din

a treia tr 
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„CURSA VICTORIEI'* L
(Urmare din pag. 1)

• ZILELE TRECUTE s-a 
dat In folosință la Craiova, ta 
vecinătatea stadionului Cen
tral, o modernă șl frumoasă 
sală de sport multifuncționa
lă. Noua construcție sportivă, . 
realizată de Trustul județean 
de construcții Dolj, are o su
prafață utilă de aproape 2000 
mp, tribune cu peste 2000 
locuri. • PESTE 300 DE E- 
LEVI din județul Olt au par
ticipat Ia întrecerile finale 
ale competiției dotată cu 
„Cupa fiii Oltului", la atle
tism, volei și handbal. La vo
lei, fete șl băieți,. au cîștigat 
elevii de la Școala generală 
Izblceni ; la handbal băieți, 
reprezentanții liceului „Ion 
Minulescu" Slatina ; la fete, 
elevele de la Școala generală 
Coman, iar la probele atletice 
s-au remarcat, printre alții, 
Maria Budu, Daniela Ciodaru, 
Marian Dincă și Ovidlu Nica. 
• NOUL CAMPION MON
DIAL la popice, Iosif Tismă- 
nar, a fost primit la Brașov, 
după înapoierea de la Lucer
na. într-un cadru festiv. Săr
bătorirea s-a făcut pe... arena 
de popice Rulmentul, unde 
Ttsmănar joacă cu echipa lui 
tn meciurile de campionat. 
Au fost de față reprezentanți 
ai întreprinderii Rulmentul, 
al C.J.E.F.S. șl. firește, nume
roși popicari din orașul de la

COHESPOmill
noștri

poalele Tîmpel. • 12 ECHIPE 
DE FOTBAL ale A.S. Textila 
Giurgiu au participat la com
petiția dotată cu „Cupa mun
cii". In finală s-au tntilnlt for
mațiile secțiilor „Mecanică" 
și „Țesătorie", victoria reve
nind primei echipe cu 4—7, 
după prelungiri. O ȘASE for
mații și-au disputat lntîleta- 
tea In „Trofeul Ilfov" la vo
lei, competiție găzduită de 
orașul Oltenița. După jocuri 
frumoase, de acceptabil nivel 
tehnic, victoria a revenit e- 
ehipelor Filatura Oltenița Ia 
fete șl Automecanica Giurgiu 
ia băieți. • TINERII ȘAHIȘTI 
DIN PLOIEȘTI au avut recent 
In mijlocul lor, la un simul
tan la 30 de mese, pe marele 
maestru internațional Florin 
Gheorghiu, revenit ta orașul 
unde a cunoscut primele sale 
succese. Scorul a fost, evi
dent, favorabil lui Florin 
Gheorghiu cu 29,5—0,5. Singu
rul ploieștean care a reușit o 
remiză a fost Lucian Vasiles- 
cu (Petrolul). • ASOCIAȚIA

SPORTIVA sănătatea Satu 
Mare a organizat, zilele tre
cute, un reușit concurs de te
nis pe baza sportivă din zo
na de agrement de pe malul 
Someșului. Printre ciștigători 
s-au aflat elevul Stefan Lern 
de la Liceul „Mihal Emlnes- 
eu". ttnăra Suzana Feher de 
Ia Unio și A. Viziru, jucător 
legitimat la asociația organi
zatoare. • PE ptNGA LI
CEUL DE CONSTRUCȚII DIN 
URZICENI s-a dat în folosin
ță o frumoasă sală de sport 
avtad dimensiuni de 32X16X 
7,5 m, cu instalații pentru vo
lei. baschet, gimnastică etc. 
Inaugurarea au făcut-o cel 
mal mid sportivi al orașului, 
eu ocazia unui concurs orga
nizat special pentru ei. • PE 
POLIGONUL LETEA din Ba
cău s-a desfășurat o întrecere 
de tir din cadrul „Daciadei", 
la care au fost prezent! țln- 
tașl din oraș, cit șl din județ. 
Pentru etapa următoare a 
competiției s-au calificat ju
niorii Ionel Fuiclu și Maria 
Plăcintă (Bacău), precum șl 
seniorii Iosif Totu (Bacău) si 
Cornelia Ianoș (Tg. Ocna).

RELATARI DE LA : Șt
Gurgui, C. Ghițescu, C. Gru
ia, Tr. Barbălatâ, D. Moraru- 
Bllvna, I. Tănăsescu, L Toth, 
V. Timuc și E. Teirău.

și ei din pluton, trăgînd alți 
cinci sportivi. Cursa de ur
mărire se încheie la Tîrgoviște, 
unde Romașcanu și compania 
ii prind pe cei patru fugari.

Cu 50 km înainte de Cimpu- 
lung. șoseaua începe să urce, 
pedalajul se îngreuiază si 
stropi mari și reci de ploaie 
răpăie pe șosea. Asfaltul ud îi 
determină pe 
cu prudentă 
de alergare 
cînd începe 
nunțat către 
de cățărare 
Cehoslovacul 
zează că este 
ce. forțează 
sprintul de cățărare Și continuă 
apoi să ruleze de unul singur 
spre Cîmpulung. Plutonul plea
că în goană după el, și pe de
fileul care duce la cabana Voi- 
na, Masiar este 
sprintul final se ; 
sportivi-, victoria 
unui cehoslovac, 
care a parcurs 
4.06:20, (medie < 
km). 2. V. Teodor (Dinamo), 
1 R. Sarafulir, 4. V. Koropkov 
(ambii Sel. armatei sovietice),

alergători să fugă 
si. astfel, ritmul 

se reduce tocmai 
urcușul mai pro- 
punctui cu sprint 
de la Stoienești.
S. Masiar sesi- 

! momentul să ata- 
i rulajul, cîștigă

: prins. La
angajează 10 
revenind tot
V. Kvetan, 

152 km ta 
orară 38,040

5. C. Cîrj
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EXCURSII PE LIT
In luna iunie OFICIILE JUDEȚENEȘjLDE 

București organizează excursii de 2 pină * 
de pe litoral.

Vă reamintim că în această lună se be 
tante reduceri de tarife față de lunile iu e 

r in programul excursiilor sfat induse 
de la Histria și Adamclisi, a mozaicul-.: ce 
finariul, turul litoralului.

Pentru informații suplimentare, documen 
puteți adresa la toate filialele oficiilor ju 
I.T.H.R. București.
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jocului, atit de mult așteptat si 
de dorit de toată lumea.

Altfel, zadarnic vom încerca 
să obținem victoria printr-un 
șir nesfîrșit de busculade ne- 
spectaculoase și istovitoare, 
printr-un excesiv apel la lovi
turile de picior direct în mar
gine sau printr-un exclusiv 
(chiar dacă perfect) joc defen
siv, destructiv, necreator și ne- 
spectaculos. în șcest fel. pe lin
gă faptul că vom ceda adversa
rului aproape tot timpul iniția
tiva tactică, pe lingă faptul că 
în cele din urmă nu vom mai 
putea obține mult dorita victo
rie sau o vom obține greu și 
problematic din cîteva lovituri 
de picior eventual transforma
te. pe deasupra — și acesta ni 
se pare lucrul cel mai impor
tant — nu vom oferi publicului 
si nici adversarilor posibilitatea 
unui joc deschis, spectaculos, 
cu faze alternînd dintr-o zonă 
de teren într-alta, cu pase
multe, cu lovituri tactice de
picior în teren (adevărate pase 
șl ele), cu driblinguri, aglome
rări și dezaglomerări succesive și 
alternative, cu intercalări 
înaintașilor în jocul 
dinapoi și invers, cu 
mereu accelerat si în 
multe încercări reușite 
formate.

Iată aici expuse, desigur mi- 
mar și deloc limitativ, o parte 
din acțiunile pe care le consi
derăm oportune pentru progre
sul rugbyului românesc. Iată 
enunțate cîteva din măsurile 
care se impun a fi luate pen
tru ca bunul renume de care 
se bucură echipele noastre de 
club și reprezentative pe plan 
intern și international să cape
te o dimensiune în plus: 
ACEEA A ÎNALTEI TEHNICI
TĂȚI I Astfel îneît, pornind de 
la nivelul primelor echipe de 
copii și juniori și pînă la cel 
al echipei campioane și a re
prezentativelor naționale, toate 
formațiile noastre să exprime 
intenția și hotărîrea de a con
stitui un tot omogen avind la 
bază o concepție modernă si un 
stil de joc pe dt de eficace pe 
atît de spectaculos. Ar fi ne
drept ca acest sport tn care 
tara noastră s-a impus eu des
tulă autoritate peste hotare să 
rămînă doar în pragul saltului 
calitativ la care îi dă dreptul 
tradiția sa și nesecatul izvor de 
talente de care dispune.

Cu aceste gînduri, pline de 
speranțe întemeiate, am scris 
rindurile de fată, adresate tu
turor celor care Iubesc rugbyul, 
H stimează pe rugbyștl si aș
teaptă de la el noi si reale 
succese. Dar, mai ales, adresate 
celor de care depinde ca In
tr-un viitor cît mal apropiat să 
dăm rugbyului românesc un 
suflu nou. mai puternic, de care 
are atîta nevoie 1

ate 
liniilor 

un ritm 
final cu 
și trans-

Paralela toamnă - primăvară, 
oglindă a Instabilității 

echipelor noastre

I A. S. A
I Acest spectaculos final de campionat ne îndeamnă să privim 

și în.„ trecutul imediat, la ierarhia turului. Comparind clasamentul 
_ toamnei cu cel al primăverii, vom avea multe explicații pentru 

* fapt din prima — * *
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pulul cit 
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lctndu-se 

mal ri- 
prece-

JPaciadei* — ctt și celelalte for
mații au prezentat garnituri 
foarte tinere șl bine pregătite. 
După ce s-au desfășurat meciuri 
in cadrul a două serii, după for
mula „flecare cu fiecare*, a 
avut loc turneul final.

CLASAMENT FINAL : 1. Di
namo Cotrocenl, 2. Dinamo Car- 
pați, 3. Dinamo Olt, 4. Dinamo 
Someș, 5. Dinamo Șirei, 8. Di
namo Timiș, 7. Dinamo Băneasa, 
8. Dinamo Marea Neagră, 8. Di
namo Tunari, 16. Dinamo Cim- 
plna, 11. Dinamo Slatina, 12. Di
namo Zalău.

e, Dina-
s-a de- 

loan* a
DE SCRIMA DE LA TIMIȘOARA 
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de studenții ieșeni .
eare se desfășoară sistem Indi
vidual, la toate probele. ___

Întrecerea a relevat forma 
bună a scrimerilor din Centrul 
universitar ieșean, dștigători în 
două probe (floretă fete șl spa
dă). totodată ocupanții primu
lui loc ta clasamentul general.

Organizarea, in bune condițl- 
unl a competiției, a fost asigu
rată de U.A.S.C. ~ 
C.J.E.F.S. Timiș.

Clasamente pe probe. Fioreiă 
băieți : l Eugen Helm (Politeh
nica Timișoara) 5 v„ 2. George 
Oancea (I.E.F.S.) 4 v-, 3. Gheor
ghe Pordea (Politehnica Timi
șoara) 2 v., 4. Ernest Mătușan 
(Politehnica Iași) 2 v., 5. Ștefan 
Kato (I.E.F.S.) 1 v„ 6. Ladislau 
Huff (Politehnica Iași) 1 v. Flo
retă fete : 1. Virginia Costea 
(Politehnica Iași) 6 v„ 2. Maria

Timișoara «1

RETURTUR
1. A.S.A. Tg. M. 17 9 4 4 29-16 22 î. Sportul stud.
2. Steaua 17 7 6 4 38-20 20 X Steaua
X F.C. Argeș U 8 4 5 29-23 20 X F.C Argeș
4. Poli. Tîm. 17 8 4 5 23-21 20 A Poli. Tim.
5. Dinamo 17 7 4 6 26-22 18 X CS. Tirgoviște
6, F.C. Olimpia 17 8 2 7 25-23 18 6. F.C Corvinul
7. Jiul 17 8 1 8 27-26 17 7. Ueiv. Craiova
t. Sportul stud. 17 8 1 8 20-23 17 X Dinamo
9. U.TJK. 17 6 5 6 24-27 17 9. Jruf

10. S.C Bacău 17 5 7 5 23-30 17 10. U.TJA.
11. F.C. Petrolul 17 6 4 7 22-21 16 11. F.C Bihor
12. Univ. Craiova 17 6 4 7 16-15 16 12. Polit lași
IX F.C. Constanța 17 7 2 8 24-27 16 IX F.C Constanța
14. F.C. Bihgr 17 7 2 8 21-28 16 14. S.C Bacău
15. C.S. Tirgoviște 17 6 4 7 15-22 16 1X F.C Petrolul
16. Polit lași 17 5 5 7 18-16 15 16. F.C Olimpia
17. F.C. Corvinul 17 5 5 7 17-24 15 17. A3JL Tg. M.
18. F.C.M. Reșița 17 4 2 11 15-90 10 18. F.CM. Reșița

1. Șochează „ schimbarea la 
față“ a liderului de toamnă, 
AJS.A. Tg. Mureș, autoarea u- 
neia dintre cele mai spectacu
loase căderi din fotbalul nostru. 
Candidată Ia titlu, in toamnă, 
echipa lui Tiberiu Bone se află 
pe penultimul loc al returului ! 
Cum a fost, oare, posibil ca de 
la un titlu... amanetat, formația 
să fie fericită că mai sint nu
mai două etape și că punctele 
agonisite in tur ajung pentru a 
nu retrograda?! Degringolada li
derului de toamnă a început In 
penultima etapă a turului, tind 
a pierdut pe teren propriu în 
fața hunedorenilor. Cu nu
mai 10 puncte (!) adunate în 
retur, A.S.A. Tg. Mureș se vede 
și în afara cursei pentru Cupa 
U.E.F.A., acum, cinci, după trei 
participări, echipa dobîndise dt 
de cit o experiență internațio
nală.

2. La polul opus, Sportul stu
dențesc. în zona mediocră la 
sfirșitul turului, echipa lui M, 
Rădulescu și V. Kraus este li
der al returului și candidată la 
Cupa U.E.F.A. Fără gafa lui 
Răducanu din meciul cu Steaua 
— zic cei mai mulți — Sportul 
studențesc n-ar mai fi putut fi 
oprită din drumul spre titlu.

Oricum, zvicnirea
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9
9
8
7

15 5 6 4 25-18
15 7 2 6 20-16
15 7 1 7 IM5 _
15 6 3 6 23-20 1 5
15 6 3 6 23-23 15
15 7 1 7 14-23 15
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15 6 2 7 14-16 14__ ?
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15
15
15
15
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15
15
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1
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1
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5
5
9
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27-17
32-24
25-24
20-12
13- »

19
19
19
17
17
16
16
15

5. Dacă A.S.A. Tg. Mureș este 
un caz special, există și un alt 
grup al căderilor : Olimpia, Pe
trolul, F C. Bihor și S.C. Ba
cău. Returul slab al acestor pa
tru echipe se datorează pierde
rii unor puncte prețioase pe 
renul propriu. Și aceasta 
datorită jocului modest

te- 
tot

0
3
2
2
2

I
7
•
9
9

ZI-24 
18-22 
12-22 
18-22
13-28

14
13
12
10
14

Rădu-A.
lescu, constanța lui O. Ionescu 
și seriozitatea menținută de cei 
doi tineri antrenori au conferit 
echipei constanță și forță, 
exact ce-i lipsise în finalul se
zonului de toamnă.

3. Clasamentul returului ne 
prezintă și o oglindă a con
stanței — intr-un sens sau altul 
— a echipelor noastre. Steaua, 
F.C. Argeș și Politehnica Timi
șoara pe linia constanței poziti
ve, F.C.M. Reșița, Politehnica 
laș*. V-C. Constanța și— chiar 
Dinamo pe linia constanței ne
gative. Dincolo de aceste echipe, 
instabilitate pe toată linia, ceea 
ce nu putea decît cobori nive
lul valoric al campionatului.

4. Au fost și două spectacu
loase salturi din zona mediocri
tății : C.S. Tirgoviște și F. C. 
Corvinul, prima merituoasă pen
tru disciplina ei exemplară, lup- 
tfnd pilduitor pentru a rămîne 
in Divizia A. Fără a le nega 
meritele, trebuie să spunem că 
prezenta tirgoviștenilor înaintea 
craiovenilor și mureșenilor — 
echipe cu loturi incomparabil 
superioare — se datorează in 
specia] crizei consacraților.

ANTONESCU - LA UN PAS (O PARTIDĂ)
DE RECORDUL LIII ADAM

Lansați intr-o pasionantă 
«cursă de urmărire” (pentru a 
depăși recordurile lui Oblemen- 
co și, respectiv, Adam), Duda 
Georgescu și Antonescu au 
făcut pași importanți, apropiin- 
du-se și mai mult de telul pro
pus. Constănteanul Antonescu 
mai are un singur pas — o 
partidă — de făcut si va reuși 
să-l egaleze pe Adam, deoare
ce duminică, la Oradea, el a 
jucat meciul cu nr. 353.

Iată situația .la zi* in cele 
două clasamente :

Adam — 354 de prezente în

Dizivia A, Antonescu 353, Vigu 
338, Dobrin 336. R. Cîmpeanu 
328, Lereter și R. Nunweiller 
327. Deleanu 325, Birău 319, I. 
Jenei 315, Dornide 313, Dinu 309,
M. Constantinescu 307, Anca și 
Sătmăreanu I 306, Pescaru 301,
N. Naghi 300 etc.

Oblemenco — 170 de goluri 
în prima divizie. D. Georgescu 
164, Adam 160, Ozon 157, Gh. 
Constantin 149, M. Dridea 142, 
Dumitrache 139, Dobay 130, 
Vaczi 125, N. Naghi 118, Ene II 
116, FI. Voinea 115. Bodola 
Iordănescu 108, I. Ionescu 
Ene I 103, Baratki 100 etc.

114, 
107,

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Gospodinov (LEJ.S.) 4 ▼„ 3. E- 
Mza Kelemen (Politehnica lași) 
8 4. Adriana Boghiu (I.EJ.S.)
3 v„ 5. Valentina sorochln (Po
litehnica lași) 3 v„ 8. Sanda 
Stroini (Politehnica Timișoara) 
2 v. Spadă : 1. Mircea Olariu 
(Politehnica Iași) 5 2. Cris
tian Popa (I.E.F.S.) 3 v„ 3. WiRi 
Rotundu (Politehnica Iași) 2 v., 
4. Sergiu Costan (Politehnica Ti
mișoara) 2 v.. 5. Mihail Butu- 
man (Politehnica Timișoara) 
2 v., 6. Gheorghe Nltă (i.E.F S.) 

1 v. Sabie : 1. Gheorghe Bîrdan 
(LE.F.S.) 4 v.d.b. 2. Vaisile Ola-

n> (Politehnica Iași) 4 v. d.b„ 
3. Vasile Șuta (Politehnica Iași) 
4 v.d.b„ 4. Ion Nicolae (Politeh
nica Iași) 2 v-, 5. Emeric Măr- 
cuș (Politehnica lași) 1 v., 6. 
Gheorghe Dobrotan (I.E.F.S.) 

Clasament pe echipe : 1.
Iitehnica Iași, 2. I.E.F.S., 3. 
litehnica Timișoara.si -- ’ .....
Tg.
di (ie 
fost 
gur _ 
ieșit din concurs chiar dtn pri
mul tur...

0 v. 
Po- 
Po-

din 
tra- 

au 
sin-

o subliniere : studenții 
Mureș, oraș cu veche 
în scrima universitară, 
reprezentati printr-un 

scrimer, un spadasin, care a

REZULTATE DIN DIVIZIA A DE TENIS DE MASA

tn camptonațele Diviziei A de 
tenis de masă s-au disputat noi 
partide. Iată rezultatele înregis
trate : feminin — Progresul Buc. 
— C.S.M. Cluj-Napoca 8—1, Pro
gresul Buc — Spartac Buc. 8—1 
și Politehnica Bue. — C.S.Ș. Rm. 
VUcea 3—6 ; masculin : Locomo
tiva Buc. — C.S.Ș. Craiova 10—7, 
Tractorul Brașov — C.S.Ș. Odor- 
helul Secuiesc T—10, Politehnica 
Buc. — Gloria-Șoimii Buzău 
3—14 șl Comerțul Tg. Mureș — 
Progresul Buc. 6—11.

Partida Constructorul Hune
doara — C.S.M. Iași nu s-a mai 
disputat, formația hunedoreană 
fiind eliminată din campionat 
pentru două neprezentări (nejus
tificate) consecutive.

LUPTE LIBERE 
LA TG. MUREȘ

• Intre 8 și U iunie, la Arad 
vor avea loc finalele campiona
tului republican de Juniori — 
probele individuale.
• în perioada 18—20 Iunie, la 

Sf. Gheorghe vor avea loc fi
nalele pe țară ale „Daciadei*, la 
copil și Juniori.

Concursul de lupte libere se
niori din cadrul ,,Daciadei“, pro
gramat la Tg. Mureș, va avea 
Ioc ta zilele de 12—15 iunie șl 
nu la ÎS—îs iunie cum s-a a- 
nunțat anterior.

6, Există și un număr de 
chipe care n-au spus mai 
mic — Universitatea Craiova, 
Jiul și U.T.A. — toate trei os- 
cilind intre meciuri foarte bune 
și evoluții mediocre. Cum toate 
aceste echipe au la cîrma k>r 
antrenori pricepuți, sintem ten
tați să credem că vinovății 
principali sint jucătorii celor 
trei formații (și in mod deose
bit craiover.ii, cu ur.ul dintre 
cele mai bune loturi din cam
pionat), comozi, superficialii.

e- 
ni-

Paralela intre tur și rele 15 e- 
tape ale returului, și. mai ales, 
investigația atentă a sezonului 
de primăriul este semnificativă 
pentru inconstanța echipelor 
noastre. De unde se impune 
concluzia — dealtfel de multe 
cri amintită — că spectaculosul 
final de campionat nu se dis
pută la cota unei valori ridica
te, ei el este efectul unei nedo
rite NIVELĂRI DE SUS ÎN 
JOS. Ceea ce trebuie să dea de 
gindit, cel puțin acum, la sfâr
șitul luptei. Pentru că, să nu 
uităm, clasarea pe podium im
plică, automat, marea obligație: 
a reprezentării superioare in 
cupele europene...

Mirceu M. IONESCU

Marți (13 iunie) vor avea loc ta 
Capitală două jocuri de selecție 
Intre patru formații alcătuite din 
jucători care activează în Divizia 
B, prin această acțiune F.R.F, ur
mărind verificarea acelor elemen
te ce s-au făcut remarcate în a- 
cest sezon șl eventuala lor inclu
dere — a jucătorilor cei mai ta- 
lentați — In lotul de tineret, în 
cel olimpic... Trei selecționate 
vor fi alcătuite din jucători care 
activează la unele formații din 
cele trei serii, iar a patra va cu
prinde pe fotbaliștii de la echi
pele bucureștene Progresul Vul
can, Rapid, Metalul șl Autobuzul.

- Jucătorii convocați urmează să 
se prezinte la sediul F.R.F. luni 
12 iunie, la ora 11.

PUBLICUL TiRGOVISTEAN
LIDER AUTORITAR IN

ț,TROFEUL PETSEHOVSCHI**
Cu două etape înaintea fina

lului întrecerii în Divizia A,‘ 
spectatorii trigoviștenl au un a- 
vans consistent, care se poate 
dovedi hotăritor in „disputa* cu 
ceilalți spectatori din țară, în 
primul rînd cei din București 
sl Craiova, care ii secondează 
in tradiționala întrecere dotată 
cu „Trofeul Petschovschi*. decer
nat anual de ziarul nostru celui 
mal sportiv public. Duminică, la 
dificila partidă cu Politehnica 
Timișoara, suporterii tîrgovișteni 
au fost notați eu 10 (este a noua 
oară cînd primesc nota maximă 
ta acest campionat), consolidîn- 
du-și astfel poziția de lideri.

Iată cum se prezintă situația 
In acest clasament al sportivită
ții publicului după etapa a 32-a: 
L Tirgoviște 9,31 ; 2. București
9,04 ; 3. Craiova 8,93 ; 4. Constan
ța 8,87 ; 5—7. Ploiești, Satu Mare 
și Arad 8,81 ; 8—9. Pitești șl Ba
cău 8,69 : 10—12. Timișoara. Re
șița șl lași 8,56 ; 13. Tg. Mureș 
8,50 ; 14. Hunedoara 8,31 ; 15. O- 
radea 8,18 ; 16. Petroșani 7,93.

1 1
8

i

I

î

CUM SE POT CIȘTIGA TREI ANI
ÎN PREGĂTIREA MICILOR FOTBALIȘTI...

grupâ-experiment „crește"• La centrul

sub îndrumarea

Progresul, o

unui antrenor
foarte mic 

ar face ori-

Inimos - Iulian Drășănescu
Există un grup 

de antrenori care 
ce pentru ca activitatea fot
balistică să fie mal bună, care 
au o arzătoare pasiune pen
tru acest sport atît de mult 
iubit, dar care in ultimul timp 
ne-a oferit foarte puține satis
facții. Din acest grup restrîns 
face parte și Iulian Drăgă- 
nescu, „elev* al lui I. Kluge 
șl N. Gorgorin, astăzi „profe
sor* la Centrul de copil șl 
juniori Progresul București. 
Lucrează la acest centru din 
1975. Voluntar, deci fără să 
fie retribuit, și inimos. Iar 
cei 45 de copil din cea mal 
mare grupă (ca număr) din 
toate pepinierele fot
balului nostru îl 
simt afecțiunea de 
patru ori pe săptă- 
mînă timp de cite
trei ore. Și vin atrași de ma
rea lor dorință de a învăța și 
practica fotbalul, fără să știe 
că participă la un experiment 
despre care ne-a vorbit „pro
fesorul* lor.

„în centrele din țara noas
tră — sublinia Iulian Drăgă- 
nescu — nu au mal fost or
ganizate pini acum grupe de 
copii de 8—10 ani. La Progre
sul s-a luat această inițiativă 
și marea grupă a celor mal 
mici fotbaliști a prins contur. 
Dar cum numărul celor se
lecționați este de 45, a fost 
necesară o împărțire pe trei 
subgrupe (A, B, C), criteri
ile constituindu-le— vlrsta șl 
calitățile pe care le au. Pină 

este 
di-

mal 
tre-

două sau

șl cu aceste subgrupe 
obligateriu să se lucreze 
ferențiat. Procedindu-se 
și ținind cont că selecția, 
cu seamă la acest nivel, 
baie să fie continuă și efec
tuată cu cea mai mare răs
pundere, am reușit să stimu
lăm dirzenia, perseverenta, 
ambiția fiecărui copil de a se 
pregăti ta așa fel Incit să poa
tă obține dreptul de a fi co
optat tatr-o subgrupă superi
oară, drumul pornind de la 
C Ia A.-

— Ce se urmărește, în fond, 
prin acest experiment 7

— Necesitatea unei pregătiri 
cit mai timpurii cu putință, 
care prezintă mai multe avan
taje. Este vorba, mai Intii, de 
atragerea spre fotbal și pen
tru fotbal a unor copii care 
altfel s-ar îndrepta — poate — 
spre alte sporturi. Copiii din 
această grupă ajung în scurt 
timp foarte vioi, ei dezvol- 
tindu-se mai armonios de
cît colegii lor de la școlile 
unde învață, dar care nu fac 
sport. In sfîrșit, ceea ce mi 
se pare esențial, se mărește 
timpul de pregătire In centre 
de la 8 Ia 10—11 ani. Aș vrea 
să vă mai spun că avem tn 

această grupă experi
mentală copii deo
sebit de talentați, 
pe care, împreună

cu doctorul Eugen Cristea 
(pregătirea efectuîndu-se șl 
sub supravegherea sa perma
nentă și competentă), sper 
să-i ajut să urce treptat... 
treptele fotbalului. Astfel de 
grupe, consider eu, 'stat nece
sare ta toate centrele.

Și de copiii care le alcătu
iesc, completăm noi, să se 
ocupe oameni care au răb
dare șl tenacitate, care do
vedesc o mare pasiune pentru 
fotbal Ca antrenorul vo
luntar de la „școala* Progre
sul, cercetătorul de la Institu
tul de fizica și tehnologia a- 
paratelor cu radiații, cel care 
in timpul Iul liber poposește 
de patru ori_ pe săptămînă tn 
mijlocul a 45 de copil 
a-1 ajuta să pătrundă 
fotbalului.

Cîți dintre antrenorii 
tăzl ar face ce face
Drăgănescu ? Iată o Întrebare 
care ar trebui să-1 determine 
să mediteze pe foarte multi 
dintre cel răspunzători de des
tinele fotbalului nostru. Mal 
ales pe antrenori.

pentru 
tainele

de as-
Iulian

Laurențiu DUMITRESCU
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NU UITAȚI

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va avea loc la Casa de cultură

participați 
cucrt 

mai multe, 
bilețel

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
reamintim că se acordă 

cîștlguri și pentru 3 numere din ■ 
toate cele 12 extrase șl pentru 
2 numere din cele 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri.

Participarea — pe bilete seria 
„R* de 10 lei completate cu una 
variantă simplă achitată 100% 
sau cu 4 variante simple achi
tate 25%.

Rețineți ! Procurarea biletelor 
— pină s rnbătă 10 iunie a.c.

a sectorului 2, din str. M. Emî- 
nescu nr. 89, la ora 16,45. Pa
noul cu rezultatele tragerii va fi 
televizat in cursul serii.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 IUNIE 1978

Categoria 1 : (13 rezultate) 24,50 
variante a 5.579 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate) 680,25 
variante a 241 lei ;

Categoria 3: (11 rezultate) 5.228,50 
variante a 47 lei.



La sfirșitul săptăminii, pe poligonul Tunari,

CAMPIONATELE INTERNATIONALE 
DE TIR ALE ROMÂNIEI

Concomitent, va avea loc „Marele premiu €arpa|i“ ia taiere
La numai două săptămini de 

la Campionatele de tir ale țâ
rilor latine și. Greciei, poligonul 
Tunași devine încă o dată cen
trul de interes al iubitorilor 
sportului tragerii la tintă. Este 
vorba tot despre o competiție 
care se bucură de un bineme
ritat prestigiu în rîndurile tră
gătorilor de valoare din Euro
pa si chiar din alte continente : 
Campionatele internaționale ale 
României, ajunse la a XX-a e- 
diție. Vor fi prezenți tintași 
din i Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Egipt, 
Franța, Iugoslavia, Italia, Po

lonia, Spania, Suedia. Ungaria, 
U.R.S.S. Trăgătorii din Cuba și 
din Italia (o echipă din Sici
lia) au sosit luni in țară, iar 
cei din Suedia, ieri. Restul de
legațiilor sînt așteptate să so
sească în cursul zilei de azi. 
urmînd ca de mîine să înceapă 
antrenamentele de acomodare.

întrecerile Campionatelor in
ternaționale de tir ale Români
ei se vor desfășura vineri, sim- 
bătă și duminică. In program, 
probele olimpice pentru arme 
cu glonț și mistreț alergător. 
Concomitent va fi organizată și 
cea de a IX-a ediție a «Marelui 
premiu Carpati* la talere.

CANOTOARUE ROMÂNCf PRINTRE FRUMAȘElt
„REGATEI MOSCOVA-

S-au întors in Capitală cano
toarele românce care au parti
cipat la «Regata Moscova*, tra
dițională competiție internațio
nală care anul acesta a atras 
la start peste 1200 de partiă- 
panți. Și in ziua a II-a de în
treceri reprezentantele tării 
noastre s-au comportat bine. 
Marlena Zagoni și Angelica 
Chertie au «tras* cu multă 
ambiție, sosind pe locul secund 
in proba de 2 Le.. după echi
pajul R.D. Cermane. Tot pe 
locul doi s-a clasat de această 
dată și ambarcațiunea română 
de 4+1 vîsle. devansată de echi
pajul U.R.S.S. cu numai două 
secunde. In sfîrșit. in finala 
-opturilor*. extrem de disputa
tă. schiful fetelor noastre a 
pierdut locul dci — in favoarea 
sportivelor din R.D. Germană

— pentru un .doc de barcă*.
In ansamblu evoluția cano

toarelor românce la acest mare 
concurs international poate fi 
apreciată ca bună. He s-au cla
sat pe primele trei locuri In 
toate cele 5 probe la care au 
participat. Ultimele rezultate 
tehnice : I U: L ELD.G. 3:32.4;
2. România (Zageni—Chertie) 
3J6J ; 1 UJLS5. 3.37,0 ; 4+1 
risje: L U.RJSS. 3:17.4; 1 Romi- 
■ea 3J9.B ; X Polonia 3 223 ; 
4+1 rame : L R.D.G. 3:34.2 ; 1 
URSS. 3J5.B : X U.R.S.S. 
3:35.4 ; dubla visle : L UJIS.S. 
3:22.6; X RD.G. 3:30,0; X 
UHS5. 337.3 : simplu : L Cr. 
Scheiblich (RD.G.) 3:403 ; X 
M. Ambroș (Ungaria) 3:19.6 ; X 
M Kobelinska (Polonia) 3333 ; 
«+1 : L U.RS.S. 330jO: 1 RD.G.
3. X33: X România 3:04,4.

DUBLA IERARHIE
DiN B0XUL PROFESIONIST

3

2

5

Orice statuticuu serios el bazsW pmferionirt u>oa<Sst 
trebuie si țină „conubxliiate bt ps-riiS dubiă" «reaed cUad 
x« hotărăște sd inrocmeesed ierarhia de momeai s oricâret 
categorii de pugiliști. La fel, remstela de pretutindeni. Ee 
publici pe pagini distincte clasamentele mondiale ..--t-e ala 
„pumnacilor pe bani*.

Explicația trebuie căutată b. profunda Esco-dle dintre fo
rurile care te cheamă ..unice-sale", dor au de fapt psdert 
foarte parțiale ! Deosebirea pe firmă e ed snefa ■ dea „con
siliu", iar celeilalte — «rrocîsrie*. O enciclopedie trasă („The 
Oxford Companion to Sports and Gov-ert, ZJ75) consideră că 
.cea mat apropiată de oarecare autoritate internațională" ar fl 
.World Boxing Council* (WBC). tnfHnțaiă la Mexico fat 3*3 
ri reconstituită ut is«» Această organizație indude federații 
de box profesionist din America Latină, America de Nord, dU 
Aria, precum șt Uniunea Europeană de Box — avfad bt ț-m/ 
27 țări membre. (Să amintim aici cd o a treia organizația care-ți 

arogi dreptul da a recunoaște campioni — „New York Sute 
Athletic Commission” — a semnat tas agrement de lucru cu 
Consiliul). Principala rivală este -World Boxing Association”. 
provenită dir.tr-o mei veche grupare pur no—i-a-nerleani. 
fondată In 1310 : ..National Boxing Assooiztion" (avtnd la te
melie organizații p'-zlistice din etteoa state americane).

Disensiunile celor două organizațM mondiale merg plnă acolo 
Incit, in ultimele lor clasamente, «u există unanimitate decit 
intr-un singur caz. acela at campionuiai lumii ta categoria 
mijlocie — columblz'.ul Rodrigo Valdez. Dar In celelalte 12 ca
tegorii 2 (Pentru că boxul profesionist — tot din dorința de 
a inmuifi posibilitățile de profit — a ajuns la 13 categorii, 
față de 11 tn boxul amator l). Deci, in alte 12 categorii — 
fiecare organizație cu propriul ei campion mondial I WBA Iși 
permite. de pildă. să-l ignore eu desivirșire (netreeindu-l 
printre primii I» clasați) pe campionul mondial recunoscut de 
WBC la categoria semigrea — Mate Parlov I Aproape siste
matic, cine e tntr-o parte recunoscut drept campion mondial, 
dincolo nu figurează decit ea challenger. Situația cea mal 
caraghioasă intervine, acum, la categoria maximă — si ea ne 
oferă „cheia misterului". Cită vreme a domnit Incontestabil 
peste această categorie Cassius Clay (alias Muhammad Aii), ono
rurile veneau din ambele părți. Cum a părăsit arena ..cel mat 
mare", cum au sl apărut na mai puțin de patru candidați, doi 
de-o parte, doi de alta. Pentru că Spinks tine la revanșa eu 
Clay, WBC nu-l mai recunoaște, acceptlnd tn schimb o întâl
nire pentru titlu Intre Ken Norton (plnă anul trecut challenger 
nr. 1 unanim) si Larry Holmes.

Disputele de acest gen sini vechi. Se practicau de prin anii 
’30—40. mai ales tn Jurul categoriilor mijlocie si grea, cele mai 
populare, cele mai urmărite de public, cele tn jurul cărora 
se rulează fondurile bănești cele mai grase. Astfel se clarifici 
si mai mult lucrurile. Cearta intervine cind — vorba poporu
lui — e de dobindit un os de ros.-

Victor BANCIULESCU

CAMPIOIAIATUL MONDIAL DE FOTBAL
■ _______________  -

<,<£>> AZI CLARIFICĂRI IMPORTANTE 
~ ÎN ULTIMELE DOUĂ GRUPE

Desigur, cele mai importante 
dintre partidele programate azi 
sînt cele din grupa a III-a : 
Austria — Suedia și Brazilia — 
Spania. Cu toate că ambele au 
nemulțumit in jocurile lor de 
debut, totuși, cel ce va pune fa
ță in față echipa de trei ori 
campioană a lumii cu cea ibe
rică este cel mai așteptat, 
în tabăra braziliană domneș
te o activitate febrilă. Clau- 
di» Coutinho, nervos după 
cum transmit agențiile de pre
să, este „• culme a îndoielilor*, 
iar jucătorii săi sînt crispați. 
Meciul egal din fața Suediei i-e 
făcut să fie neliniștiți $1 de 
aceea partida cu Spania, de la 
Mar del Plata, este foarte im
portantă pentru ambele forma
ții. Ținuți in șah de suedezi, 
brazilienii nu au convins pe ni
meni. Cit despre spanioli, aceș
tia, lntrecuți de austrieci, și-au 
compromis foarte serios șansele. 
Nemulțumit, firește, de rezultat, 
Coutinho vrea să dea mai mul
tă rigoare defensivei. Nu s-a 
hotărit însă asupra formației 
definitive. Singura modificare 
sigură este înlocuirea lui Rive- 
lino (ușoară entorsă la glezna 
dreaptă). în rest mister com
plet

Incertitudinea domnește și a- 
supra compoziției exacte a e- 
chipei Spaniei. Se 
pra introducerii lui 
cui lui Pirri, și a 
in locul lui Isidoro 
veni fundaș stingă 
accidentării lui De la Cruz. Nid 
Kubala nu are zile prea liniști
te, existind o încordare intre el 
și citiva jucători, intre care 
fundașul Cardenosa (nemulțumit 
de sarcinile sale în cadrul tac
ticii de joc) și mijlocașul Leal 
(socotește eă ’ ‘ ‘
de la început 
stria).

Antrenorul 
son. a făcui cunoscut presei că 
dorește să prezinte o echipă mal 
ofensivă în fața Austriei : ,.Me- 
eiul va fl mai dificil decit cei 
ce Brazilia. Este vorba de an

discută asu- 
Olmo în lo- 
lui Guzmaa 
care va de
ca urmare a

trebuia să joace 
în meciul cu Au-

suedez, G. Erics-

ATLETISM • La Karl Marx 
Stadt, Marita Koch (R.D.G.) a 
egalat recordul mondial pe 200 m
— 22:06. • în concursul de la
Sofia : 200 m — Tille (R.D.G.)
20,60 ; 400 m — Bratanov 'Bulga
ria) 50,14 ; disc — Bugar (Ceho
slovacia) 63,14 m : disc (D — Fa
ina Melnik (U.R.S.S.) 63.10 m ;
200 m (f) — Ivanova (Bulgaria) 
23.23. • La Eugene (Oregon), în 
campionatele universitare ale 
S.U.A. • triplusalt — Livers 17.15 
m ; prăjină — Tully 5.53 m ; su
liță — Roggy 86 48 m (în califi
cări 89.30 m) ; 200 m — Edwards 
20.16 : 1 500 m — Scott 3:37.58 :
5 000 m - Chapa 13:35 29 : 400 m
— Walker 48,92 ; înălțime — Ja
cobs 2.21 m.

AUTO q ..Marele Premiu al 
Spaniei" (formula 1) a fost cîști- 
gat de americanul Mario Andretti 
(Pe „Lotus"). — medie orară de

150.523 km. El a fost urmat de 
suedezul Ronnie Peterson („Lo
tus") și de francezul Jacques La
fitte (,,Ligier“). în clasamentul 
C.M. continuă să conducă Mario 
Andretti. • ..Raliul Acropole" a 
fost cîștigat de pilotul vest-ger-

joc cheie, determinant pentru 
clasamentul grupei. Ne este tea
mă de acești austrieci pentru 
că-i cunoaștem bine*. (Să no
tăm că în 1973, la Gelsenkir
chen, tn meci de baraj pentru 
Weltmeisterschaft, suedezii au 
ciștigat greu, cu 3—2, golul de
cisiv fiind marcat de Edstrom). 
Referindu-se la plîngerea bra
zilienilor care l-au recuzat pe 
arbitrul galez Clive Thomas 
„pină in anul 2000“ pentru că 
nu le-a acordat goliri marcat cu 
clteva secunde după fluierul fi
nal, Ericsson a spus : „E păcat 
că Brazilia, de trei ori campi
oană a lumii, țară a fotbalului, 
protestează contra deciziilor n- 
uui arbitru*.

In grupa a IV-a, partida O- 
landa — Peru, a căpătat, brusc, 
altă culoare după victoria de 
sîmbătă a peruvienilor. Antre
norul Ernst Happel a anunțat 
cîteva retușuri în echipa Olan
dei : apărarea va fi întărită prin 
prezența lui Poortvliet, ca al 
patrulea fundaș. El va lua lo
cul kd Haan, destul de șters in 
meciul cu Iran, ca și cunoscu
tul Rep, care ar putea ceda lo
cui său lui Lubse. Peruvienil 
insă, mulțumiți de evoluția lor 
de pină acum nu anunță modi
ficări, antrenorul Marcos 
ron fiind calm și făclnd 
Urile obișnuite.

S-ar putea înregistra 
priză în partida Scoția — Iran ? 
Stimulată de performanța Pe
rului, Iran dorește să reușească 
mai mult în fața Scoției : „Con
tra Olandei am jucat sub valoa
rea noastră. Eram la primul joo

intr-un turneu final al C.M. șt 
am fost contractați, departe da 
fotbalul demonstrat de noi ia 
medul de la Toulouse, cu Fran. 
ța. Sînt sigur că vom arăta ceea 
ce știm în partida cu Scoția*, 
anunță antrenorul Hesmat Mo- 
hadjerani. De cealaltă parte, ia 
tabăra Scoției, o echipă dezo
rientată după înfrîngerea ia 
fața Perului și „afacerea Johns
ton* se anunță posibila reintra
re a fundașului McQueen. „Ma
ri amatori de whisky și bere, 
scoțienii due la sediul lor de Ia 
Alta Gracia, de

FROGRAMUL 
DE AZI (7

lingă Cordoba,

MECIURILOR
iunie)

Spania — Brazilia, la Mar 
del Plata ;

Austria — Suedia, Ia Buenos 
Aires (ambele H grupa a 
Ul-a).

Olanda - Para, Ia Mendoza;
Scoția — Iran, la Cordoba 

(ambele în grupa a IV-a),

FE MICUt NOSTRU ECRAN

Calde- 
pregă-

O SUT-

ITALIA

Ora 16,00 : Argentina — 
Franța (înregistrare) ; Ora
18,40 : Spania — Brazilia 
(transmisie directă) ; Ora
23,10 x Olanda — Peru (înre
gistrare).

• viață puțin conformă eticii 
sportive. Pentru ei nopțile sînt 
scurte. Cu toate astea au pro
mis eă vor arăta miercuri, ia 
fața Iranului, adevărata valoare 
a fotbalului scoțian*, transmits 
aceeași agenție France Presse.

UNGARIA 3-1 (2-0)
Pe stadionul din Mar del Plata, 

pe un timp rece sl un gazon 
moale, M 000 de spectatori an 
asistat Ia o partidă In care for
mația Italiei a reușit momente 
de fotbal de buni calitate, demon- 
strlnd eă rămlne una dintre pre
tendentele la un loe fruntaș, la 
duda faptului că fotbaliștii un
guri încep mal bine fin min. 4

PE SCURT
euțil foarte aprinse eu SchSn. și 
chiar contra lui Schon, ceea ce 
nu corespunde adevărului. Dealt
fel. acesta din urmă a și trebutt 
al declare că raporturile dintre el 
șl Vogts slnt dintre cele mai bu
ne, născocirile amintite ivtnd 
Soar scopul de a vlri zîzanie Intre 
el șl jucătorii săi.

• După unii statisticieni, eu 
prilejul meciului Brazilia — Sue
dia ar fl fost doborît „recordul 
mondial- al selecționărilor în e- 
chipa națională. Pe primul loc a 
trecut suedezul Bjorn Nordqvist 
cu 109 selecții, urmat de Bobby 
Moore (Anglia) — 108, Bobby 
Chariton (Anglia) — 106, Billy 
Wright (Anglia) — 105, Tordjoern 
Svensson (Norvegia) și Leonel 
Sanchez (Chile) — 104. Franz Bec
kenbauer (R.F. Germania) — 103, 
Gilmar, Djalma Santos (Brazilia), 
Josef Bozsik (Ungaria) — 108. 
Președintele F.I.F.A., Joao Have- 
lange, susține însă că Rivelino a 
jucat de 110 ori în naționala Bra
ziliei, iar potrivit altor versiuni 
recordmanul ar fi Attouga, unul 
din portarii echipei Tunisiei, care 
ar fi îmbrăcat tricoul de inter
național de 176 ori !

• Căpitanul formației vest-ger- 
mane, fundașul Berii Vogts, șl-a 
pierdut surtsul Intr-una din di
minețile trecute. La originea su
părării sale, articolul unul repor
ter al unui ziar de știri senzațio
nale din R.F.G., care a scris că 
el ar fi fost In fruntea unei dis-

Giuseppe Perletto — 232 km în 
5 h 15:45 (medie orară 44,030 km).

FOTBAL • în finala „Cupei 
Turciei- (retur) : Trabzonspor — 
Adana Demi spor 0—0 (în tur 
3—0). © Finala „Cupei Elveției" :

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

man Walter Rohrl (pe „Fiat A- 
barth") urmat de finlandezul 
Markku Allen.

BOX • La Cagliari, campionul 
european la cat. muscă (profesio
niști). italianul Franco Udella l-a 
învins rrin k.o. (6) pe snanioîul 
Mariano Garcia. Pugilistul italian 
și-a păstrat pentru a 7-a oară 
centura.

CICLISM • Turul Toscanei a 
revenit la sprint rutierului italian

Servette Geneva — Grasshoppers 
Zurich 1—0 (în primul joc : 0—0). 
o în „Cupa Europei Centrale" : 
Volvodina Novi Sad — Honved 
Budapesta 2—1. © în campionatul 
U.R.S.S, după 10 eta^e conduce 
Dinamo Tbilisi cu 14 p. e Cu do
uă etape înaintea încheierii cam
pionatului Bulgariei, pe primul 
loc se află Lokomotiv Sofia — 
40 p. urmată de Ț.S.K.A. — 39 p.

NATAȚIE © înotătoarea ameri-

• întrebat care este marea m 
ambiție tn „Cupa Lumii*, Sepp 
Maler, portarul echipei R.F. Ger
mania. a răspuns : „Să-1 bat pe 
argentinianul Guillermo Vilas în 
finala turneului de Ia Wimble
don !• Fără comentarii.
• Comitetul de organizare a 

respins contestația delegației bra
ziliene privind decizia arbitrului 
Clive Thomas (Țara Galilor), care 
a anulat golul Înscris de echipa 
Braziliei la sfirșitul meciului cu 
formația Suediei, meci Încheiat 
la egalitate : 1—1. După cum s-a 
putut vedea șl in transmisia de la 
televiziune. In ultimul minut de 
joc formația braziliană a benefi
ciat de o lovitură de colț, In ur
ma căreia Nelinho a reluat balo
nul cu capul in plasă. Referitor 
la această fază, arbitrul Clive 
Thomas s declarat : „Nu am a- 
cordat al doilea gol al brazilieni
lor deoarece am fluierat sfirșitul 
meciului imediat după executarea 
lovituri! de colț, timpul regula
mentar de joc fiind epuizat”. La 
rîndul său, portarul suedez Ron
nie Hellstrom a precizat că arbi
trul a anunțat că va fluiera sfir
șitul jocului etnd mingea se va 
afla In aer șl de aceea nu s-a 
mal opus la intervenția jucătoru
lui brazilian.

L. Nagy ratează deschiderea sco-' 
ruluL apoi Pusztai șl Fazekas 
sînt șl el foarte aproape de a-l 
Învinge pe Zoffi. peninsularii ist 
demonstrează încet, încet clasa, 
stăplnesc jocul și în min. za 
Causlo trimite mingeă In bară. 
Bettega (min. 24) și din nou 
Causio (min. 27) au situații foarte 
bune de șut, dar fie că tntlrzle. 
fie că portarul Meszaros inter
vine cu succes și golul este a- 
minat. Dar numai pină In min. 
S4 cînd ROSSL golgeterul cam
pionatului italian, ișl reliefează 
calitățile sl Înscrie după o com
binație eu TardellL După numai 
un minut scorul va fi 2—0 prin 
punctul reușit de BETTEGA care 
a știut să se descurce 
trei fundași unguri, 
pauză Italia 
BENEITL 
mingea in 
In min. st 
construită 
care l-au 
loar de 
va lua 
jocului 
pediază 
dar. In 
se arată mal _ ... _
min. 81 reduc scorul din penalty 
(A. TOTH) la o fază In care a- 
preciem că Gentile nu l-a faul
tat pe Csapo.

Arbitrul Ramon Baretto (Uru
guay) a condus formațiile :

ITALIA : Zoff — Gentile. 
Bellugl, Scirea, Caprini (min. 80 
Cuccureddu). Tardelll. Benetti. 
Antognonl. Causio, Rossi, Bette
ga (min. 84 Graziani).

UNGARIA : Meszaros — Martos. 
Kocsls, Kerekl, J. Toth. Csapo. 
Pinter, Zombori, Pusztai, Faze- 
kas (min 46 A. Toth), L. Nagy 
(min. 46 Halasz).

printre 
Si dup* 

conduce jocul 
după ce expediaz* 

bară (min. 56). înscrie 
In urma unei faze abil 
de Rossi și Bettega, 
creat un excelent cu- 

șut. Se părea că scorul 
proporții după aspectul 
(In min. 67 Bettega ex- 
din nou balonul în bară), 
final, fotbaliștii unguri 

periculoși și in

cană Penny Dean a parcurs dis
tanța de 36 km în 8 h 11:30, per
formanță ce constituie un nou re
cord mondial. Vechiul record îi 
aparținea cu 8 h 32:0. > Echipa 
de polo a Cubei a jucat la Baku 
cu reprezentativa locală pe care 
a întrecut-o cu 6—5.

TENIS • După o absență de 
două luni, Jimmy Connors și-a 
făcut reintrarea în turneul de la 
Beckenham (Anglia), învingîndu-1 
cu 6—2, 6—2 pe Peter Pearson.

TIR • Proba de pistol liber, 
în concursul de la Muncheri, a 
fost cîștigată de sovieticul Suma- 
toșin, cu 567 p.

VOLEI • Echipa feminină a 
U.R.S.S. a evoluat la Nagoya (Ja
ponia) în compania selecționatei 
nipone. Gazdele au obținut victo
ria cu 3—0 (16, 6. 10).

TUH Df IA BOLAND GARHOS 
h FAZELE DECISIVE

PARIS, 6. Campionatele in
ternaționale de tenis ale Franței 
se apropie de fazele decisive. 
In proba de simplu feminin, 
s-au disputat primele partide 
din sferturile de finală : Jau- 
sovec — May 6—4, 6—2 ; Mar- 
sikova — Masthoff 6—3, 6—3.

Rezultate din turul 4 al Dro- 
bei de simplu masculin : Stoc
kton — Gehring 7—5, 6—1. 6—3; 
Gildemeister — Alexander 7—5, 
6—4, 3—6. 4—6. 6—4 ; Borg — 
Tanner 6—2, 7—6 ; Dibbs —
Fibak 6—3, 7—5, 6—1 ; Ramirez 
— Pecci 6—2, 6—2, 7—6.

Sferturi de finală, la dublu 
bărbați : Fibak. Okker — Ed
mondson. Marks 4—6. 6—4, 6—3: 
Mayer, Pfister — Kodes. Smid
6— 3. 6—7. 7—5 ; Stockton. Van 
Dillen — Dibley, Warwick 6—3,
7— 5.

La dublu mixt. Virginia Ra
ziei, P. Dominguez — Beillan 
(Franța), Lamina (Maroc) 6—3, 
6—0.
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