
încheierea vizitei 
ȘEFULUI STATULUI NIGERIAN, 
' GENERALUL LOCOTENENT 

OLUSEGUN OBASANJO
Miercuri, 7 iunie, s-au înche

iat la Palatul Republicii, con
vorbirile oficiale intre to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, și generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo, șeful 
Guvernului militar federal, co
mandant suprem al Forțelor ar
mate ale Republicii Federale 
Nigeria.

Cei doi șefi de stat și-au ex
primat profunda satisfacție fată 
de rezultatele fructuoase ale 
convorbirilor purtate, fată de în
țelegerile la care au ajuns, afir- 
mindu-și convingerea că, pe 
baza lor, se va realiza o colabo
rare tot mai strînsă, tot mai 
rodnică. între România și Nige
ria. în interesul celor două tari 
și popoare, al cauzei păcii, înțe
legerii și cooperării între na
țiuni.

După încheierea convorbirilor 
oficiale, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și șeful Gu
vernului militar federal, coman
dant suprem al Forțelor arma
te ale Republicii Federale Ni
geria, generalul locotenent Olu
segun Obasanjo, au semnat, 
miercuri dimineața, în cadrul 
unei ceremonii care a avut loe 
la Palatul Republicii, Declara
ția solemnă comună și Comu
nicatul comun.

După semnare, președintele 
Nicolae Ceaușescu și generalul 
locotenent Olusegun Obasanjo 
s-au felicitat cu căldură, și-au 
strins îndelung miinile, s-au îm
brățișai cu cordialitate.

Cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni, urmărite cu interes 
și aplaudate de cei prezenți.

★
Generalul Olusegun Obasanjo, 

șeful Guvernului militar federal, 
comandat suprem al Forțelor 
armate ale Republicii Federale 
Nigeria, împreună cu persoa
nele care îl însoțesc, a vizitat, 
miercuri dimineața, o expoziție

VIRGINIA RUZICI IN SEMIFINALE
LA ROLAND GARROS

Miercuri, în sferturile de fi
nală ale turneului internațional 
de tenis de la Roland Garros 
jucătoarea româncă Virginia 
Ruzici a obținut o frumoasă 
victorie cu 6—7, 6—4, 8—6, in 
fața campioanei uruguayene 
Fiorella Bonicelli. Jocul a fost 
deosebit de pasionant, Virginia 
Ruzici terminînd învingătoare 
datorită unui finiș superior

„EXPERIENȚA UN1TĂȚIL0R P1L0T, LA BAZA ÎNTREGII ACTIVITĂȚI
DIN ACEASTA COMPETIJIE CARE NE UMPLE INIMILE DE BUCURIE...:*

AZI, JUDEȚUL 

OLT

a^^pHorita^n indepiinirea Programului 

| de dezvoltare a mișcării noastre sportive

Județ cu recunoscut potențial 
în activitatea sportivă de masă 
Si. cum a dovedit mai recent. 
Si în cea de performantă, Oltul 
s-a impus atenției in ultima 
vreme, prin preocuparea tot 
mai pregnantă manifestată con
stant in sportul pentru toți, la 
orașe dar și la sate, prin inter
mediul marii întreceri naționale 
„Daciada**. Despre activitatea 
sportivă desfășurată sub Însem
nele marii competiții, consem
năm astăzi — în cadrul anche
tei ziarului nostru — opiniile 
prof. Valerian Petrescu, preșe
dintele C.J.E.F.S. Olt.

— în perioada care a trecut 
de la lansarea ..Daciadei-* am 
fost — în mai multe rînduri — 
oaspeții sportivilor din diferite 
orașe și sate ale județului. 
Peste tot întrecerile organizate 
sub genericul marii competiții 
naționale au purtat amprenta 
entuziasmului, a unui interes 
puțin obișnuit.

— Pentru noi, „Daciada", orga
nizată din inițiativa tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele tării. ne-a umplut 
inimile de bucurie, dar ne-a si 
obligat să răspundem cu elanul, 
cu însuflețirea caracteristică ti
neretului nostru. Am căutat, de 
aceea, să dăm un conținut cît 

de produse ale industriei noas
tre constructoare de mașini, •- 
menajată pe platoul Complexu
lui Expozițional din Piața Scîn- 
teii.

★
Generalul locotenent Oluse

gun Obasanjo, șeful Guvernului 
militar federal, comandant su
prem al Forțelor armate ale 
Republicii Federale Nigeria, și-a 
încheiat, miercuri la amiază, vi
zita oficială pe care a făcut-o 
in țara noastră la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Solemnitatea plecării înaltului 
oaspete a avut loc pe aeroportul 
internațional Otopeni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și generalul locotenent Oluse
gun Obasanjo au sosit la aero
port împreună.

Mii de cetățeni ai Capitalei, 
veniți Ia aeroport, au salutat cu 
căldură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl pe șeful statului 
nigerian, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo. Ei aplaudă 
îndelung, flutură stegulețe al» 
celor două țări.

In această atmosferă priete
nească are Ioc ceremonia oficia
lă a plecării.

Garda militară, aliniată pe ae
roport, prezintă onorul. Se in
tonează imnurile de stat ale 
Republicii Federale Nigeria și 
Republicii Socialiste România, in 
timp ce, in semn de salut, sint 
trase 21 de salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo trec in revistă garda 
de onoare.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu șl șeful 
statului nigerian, generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo, își 
string cu căldură miinile. se Îm
brățișează.

La ora 12, aeronava oficială a 
decolat, îndreptindu-se spre 
Varșovia.

care i-a permis să-și pună în 
valoare tehnica sa. In alt med, 
Brigitte Simon (Franța) a dis
pus cu 6—3. 6—3 de cehoslovaca 
Miroslava Bendlova și o va în- 
tilni în semifinale pe Virginia 
Ruzici.

Astăzi, în semifinalele probei 
de dublu femei Ruzici (Româ
nia), Jausovec (Iugoslavia) — 
Marzano (Italia), Smith (S.U.A.).

mai bogat — așa cum se impu
ne — fiecărei întreceri. Iată un 
adevăr pe care l-au înțeles toti 
fiii Oltului, tineri sau mai 
vîrstnici. „Daciada" a însemnat 
cel mai fericit prilei de a apro
pia pe oameni, indiferent de 
profesiune, de o anumită ramu
ră sportivă, cea care a răspuns 
cel mai direct aptitudinilor și 
gusturilor fiecăruia. S-a reușit, 
in această privință, să se orga
nizeze concursuri și competiții 
în toate unitățile preșcolare și 
școlare, pe ani, pe specialități. 
La orele de educație fizică, la 
cele de activități sportiva în 
colectiv, copii și tineri au adus, 
in sprijinul reușitei marii între
ceri. multe sugestii personale, 
toate urmărind continuitatea, 
cuprinderea largă a maselor și 
eficiența. N-a fost vorba numai 
de formarea unor deprinderi de 
mișcare prin sport ci. prin in
termediul numeroaselor con
cursuri și competiții, s-a reali
zat si un alt obiectiv impor
tant, neglijat altă dată, șl anu
me o selecție riguroasă, un prim 
pas către activitatea sportivă de 
performantă.

— Așadar, „Daciada** a ‘im
pulsionat în mod deosebit acti
vitatea sportivă de masă, cu 
precădere la nivelul copiilor, al 
tineretului. Cum apreciat) rit-
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HANDBALISTELE 
NOASTRE 

LA „TROFEUL 
IUGOSLAVIA** 

între 13 și 17 iunie, echipa 
feminină de handbal a Români
ei va participa la tradiționalul 
turneu • internațional „Trofeul 
Iugoslavia**, care se va organiza 
anul acesta in localitatea Pola. 
Lotul care urmează să facă de
plasarea va fl definitivat in 
cursul zilei de azi.

Sport al grației și frumuseții, 
gimnastica atrage ca un mag
net mii ji mit de tinere, dorni
ce sd-și perfecționeze necontenit 
măiestria, țintind marile succese 
repurtate de campioanele noas
tre autentice, Nadia Comănect 
și Teodora Ungureanu. In ca
drul „Daciadei", la Școala ge
nerală nr. 110 din București cla
sele III—IV om prezentat un pro
gram de exerciții de ansamblu, 
mult aplaudate de publicul 
spectator.

Foto : Ion MIHAlCA 

mul in care se realizează cerin
ța stipulată in Regulamentul 
competiției, aceea ca tinerelul, 
oamenii muncii să dobindească 
deprinderea practicării sistema-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Dc miinc, Cdnipioiidttlc intcriKițioiuilc ac tir ale României 

„CAPUL DE AEIȘ“ Al ÎNTRECERILOR — PROBA DE PISTOl VITEZĂ
Poligonul Tunari cunoaște 

febra premergătoare marilor 
competiții : antrenamente asi
due. discuții între antrenori și 
trăgători privind specularea la 
maximum a condițiilor caracte
ristice de concurs. Sportivi pur- 
tînd treninguri cu însemnele 
celor 14 țări participante roiesc 
în jurul standurilor de pistoale, 
pușcă, talere și mistreț, antre- 
nîndu-se la probele programate 
în cadrul actualei ediții a Cam
pionatelor internaționale de tir 
și a „Marelui premiu Carpati".

La această oră. comitetul de 
organizare a competiției a re-

Inccpiiid dc miinc, la Craiova, in cadrul „DACIADEI"

UJPTELE GRECO^ROMANE 
ÎȘI DESEMNEAZĂ CAMPIONII

Noua sală a sporturilor din 
Craiova îi primește azi pe cei 
mai buni luptători români de 
la stilul greco-romane. reuniți 
pentru desemnarea campionilor 
marii competiții naționale „Da
ciada".

Ciștigătorii fazei de zonă și 
componenții lotului național vor 
fi supuși astăzi unui examen 
destul de sever, trecerea nor
melor de control, după care, 
vineri dimineața, vor începe în
trecerile propriu-zise.

SCHIMBARE DE LIDER
ÎN „CURSA VICTORIEI** LA CICLISM

. PREDEAL, 1 (prin telefon). 
Miercuri dimineața, caravana 
ciclistă angajată în frumoasa 
dispută a „Cursei Victoriei" a 
luat startul, din centrul ora
șului Cimpulung Muscel, în cea 
de-a doua etapă a competiției 
care trecea prin Rucăr — Bra
șov — Piriul Rece și avind ca 
punct final Predeal (Cioplea). 
Un traseu (93 km) pe cît de 
pitoresc, pe atît de dificil de 
parcurs pe bicicletă (profil 
muntos) cu șase sprinturi de 
câțărare. Etapa a fost cistigată 
de Vladimir Korobkov (Selec
ționata Armatei Sovietice), care 
devine astfel lider. Mateiașu, 
primul punct de câțărare. este 
trecut în ordine de S. Renat 
(Sel. Armatei sovietice). E. Dul- 
gheru (Voința București) și V. 
Hie (Dinamo). De aici, din vîrf 
de munte, se plonjează spre 
Dragoslavele în mare viteză. 
Pe serpentinele Posadei Rucă- 
rului. M. Romașcanu (Dinamo) 
se desprinde de pluton cu ușu
rință șl cîștigă cel de al doilea 
punct de cătărare. Cel de al 
treilea punct de cătărare este 
ciștigat de V. Hie (Dinamo), 
urmat de S. Litvinov (Sel. Ar
matei sovietice) și M. Romașca- 

zolvat toate problemele speci
fice. contribuind și pe această 
cale la obținerea unor rezul
tate înalte.

Proba de pistol viteză va fi 
— după toate previziunile — 
extrem de interesantă. Ea reu
nește. printre alții, pe experi- 
mentatii trăgători sovietici Vic
tor Torșin și Aleksandr Baka
lov, francezul Jaques Brâu, 
cehoslovacii Ivan Nemethy și 
Vladimir Hurt. Adăugind și nu
mele reprezentanților noștri 
Corneliu Ion, Marin Stan și 
Dan Iuga, opinăm că pe Tu
nari vor fi prezenți cei mal 

în rîndul aspiranților la titlu
rile de campioni naționali al 
„Daciadei** se află numeroși 
medaliați ai marilor competiții 
internaționale din ultimii ani, 
competiții la care reprezentanții 
țării noastre au repurtat succese 
răsunătoare. Considerăm că este 
suficient să amintim numele 
unor campioni continentali sau 
mondiali ca Nicu Gingă, Con
stantin Alexandru, Ștefan Ruso, 
Ion Păun. Roman Codreanu sau 
al medaliaților cu argint și 
bronz Mihai Boțilă, Petre Dicu, 
Nicolae Horinceanu etc. pentru 
a avea o imagine asupra nive
lului valoric la care se vor dis
puta întrecerile din Cetatea Bă
niei. Din lista amintită lipsește 
numele dublului campion euro
pean Ion Draica. a cărui par
ticipare este încă incertă, con- 
stănțeanul acuzînd dureri în 
regiunea lombară.

Am amintit numai numele 
celor care au reușit să se dis
tingă in întreceri internaționale, 
dar numărul aspiranților la 
titlurile de campioni este mult 
mai mare. în rîndul acestora 
figurează si o serie de tineri 
talentati (N. Zamfir. Șt. Negri- 
san, Gh. Minea. L. Tipa. G. 
Dumitriu, I. Răduțescu etc.), 
care vor avea si ei un cuvînt 
de spus, ca și mai vechii luptă
tori. multiplii campioni ai tării. 
Ion Enache și Nicolae Marti- 
nescu.

nu. In plutonul fruntaș au mal 
rămas numai 32 de sportivi, din 
64 citi au plecat din Cimpulung. 
Sprintul de la Fundata (al pa
trulea punct de cătărare) este 
trecut în ordine de L. Olejar 
(Dukla Cehoslovacia). A, Plius- 
kin (Sel. Armatei sovietice) și 
N. Savu (Dinamo). Pe serpen
tinele dinspre Piriul Rece în
registrăm o tentativă. în care 
se deprind de pluton V. Ko
robkov, N. Savu și L. Olejar 
și vor trece. în această ordi
ne. la sprintul de la Piriul Rece 
si linia de sosire de la Predeal, 
sus pe Cioplea.

CLASAMENTUL ETAPEI : 1. 
V. Korobkov 2 h 43:40, 2. N. Savu 
2 h 45:1, 3. L. Olejar (același 
timp), 4. V. Teodor (Dinamo) 
2 h 47:04. 5. M. Romașcanu 2 h 
47:06, 6. T. Sîrbu (Dinamo)
2 h 47:10. în clasamentul gene
ral. după -două etape, pe pri
mul loc s-a instalat sovieticul 
V. Korobkov, urmat de N. Savu 
și L. Olejar.

Etapa a treia se dispută joi. 
pe ruta Predeal — Brașov — 
Feldioara — Rîșnov — Piriul 
Rece — Predeal (Cioplea) — 
165 km.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

buni specialiști, la această oră, 
ai pistolului viteză.

Amintim că printre trăgătorii 
români, înscriși la alte probe, 
figurează Ilie Codreanu, Marian 
Oncică, Nicolae Rotaru, Dumi
tra Matei, Niculina Iosif, Ma
riana Feodol, Eva Olah — Ia 
pușcă, Anișoara Matei, Ana 
Ciobanu, Maria Sălăjan — la 
pistol standard. Ion Mihai, A- 
drian Mănescu — la mistreț a- 
lergător, Mihai Ispașiu, M. To- 
moioagă, A. Oster. I. Toman st 
B. Marinescu — la talere.



SPIRITUL OFENSIV
CÎȘTIGA TEREN IN RUGBY
0 etapă cu 44 de „încercări"
Pe fondul unei etape consi

derată calmă, fără modificări 
spectaculoase în_______  ... clasament 
(doar Universitatea Timișoara 
— in prima grupă valorică _ — 
a schimbat locul cu Rapid, iar 
Politehnica Iași, în grupa a 
doua, a făcut același lucru cu 
C.S.M. Sibiu), caracteristica 
partidelor programate simbătă 
și duminică a constituit-o, de 
departe, spiritul ofensiv : 13 
din cele 16 echipe competitoa
re au înscris nu mai puțin de 
44 de „încercări" ! Lideră la 
acest capitol, care merită toată 
atenția, a fost, incontestabil, 
Dinamo (10), formația care se 
impune, acum, spre sfîrșitul 
campionatului printr-o vervă 
și un ritm de joc cu totul re
marcabile, urmată de Farul 
(7), Steaua și T.C. Ind. Con
stanța (cite 5) și Politehnica 
Iași (4). Cu cite două încercări 
urmează Știința Petroșani, Rul
mentul Bîrlad, Universitatea 
Timișoara, Politehnica Cluj- 
Napoca și Minerul Gura Hu
morului, cite o încercare au 
reușit R.C. Grivița Roșie, 
R.C. Sportul studențesc și 
chiar ultima clasată,

Firește, faptul este 
tor. Echipele noastre 
mul eșalon valoric 
mult apetit de joc. 
trebuie atribuit atît sportivilor, 
in calitate de autori ai unei 
asemenea orientări, cit și an
trenorilor, care, iată, caută să 
impună în procesul de instrui
re singura concepție care tre
buie să fundamenteze rugbyul 
modern — aceea de a realiza 
un avantaj printr-un joc mo
bil, de permanentă mișcare și 
nu din momente fixe. Este, 
totodată, și singura pledoarie 
convingătoare în sprijinul rug- 
byului, în ideea de a spori nu
mărul echipelor (în rîndurile

și juniorilor îndeo- 
a aduce în tribune

copiilor
sebi), de 
tot mai mulți spectatori.

Tiberiu STAMA
CLASAMENTUL

1. FARUL C-TA 11 9 1 1 175- 86 30
2. Steaua 11 9 0 2 310-108 29
X Dinamo 11 6 1 4 138- 94 24
4. Știința Petroșani 

R.C. Gr. Roșie
11 5 1 5 128-128 22

5. 11 4 1 6 85- 99 20
6. Univ. Tint. 11 4 0 7 65-142 19
7. Rapid *) 11 3 0 8 91-251 16
8. Rulmentul Bd. 11 1 2 8 79-163 15

9. Polit. lași •) 11 8 0 3 208- 97 26
10. C.S.M. Sibiu 11 7 1 3 145- 84 26
11. T.C. Ind. C-ța 11 7 0 4 177- 79 25
12. R.C. Sp. stud. 11 6 2 3 134- 88 25
1X Polit. Cj.-Nap. 11 5 2 4 111-141 23
IX Min. G. H. 11 3 1 7 95-177 18
15. C.S.M. Sv. 11 2 1 8 46-122 16
16. Olimpia 11 2 1 8 87-215 16

•) Conform regulamentului, echipe-
lor Rapid și Politehnica lași, li se
xcade un punct pentru câ ou avut 
mai mult de 3 jucători eliminați de 
pe teren.

Olimpia, 
incurs ja- 
din pri- 

manifestă 
Meritul

VEȘTI DIN MOTOCICLISM
o Duminică 

pînd de la ora 
de zgură a stadionului Metalul 
din Capitală se desfășoară cea 
de a doua etapă a „Cupei 
F.R.M." la dirt-track. Participă 
cei mai buni motocicliști ai ge
nului din București, Sibiu, 
Brăila și Arad.

• Trei alergători români de 
dirt-track vor pleca în Uniunea 
Sovietică pentru a lua parte la 
trei concursuri internaționale. 
Este vorba despre campionul 
nostru Gheorghe Sora, din 
București, precum și de sibienii 
Ion Bobileanu și Nicolae Rîu- 
reanu.

• Doi alergători tineri — 
Marin Dobre și Ionel Pavcl — 
au fost invitați la un concurs 
internațional rezervat juniorilor 
in Bulgaria.

11 iunie, înce-
10,30. pe pista

I.E.A.B.S. angajează prin 
concurs dactilografă prin
cipală II în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 
12/1971. Informații la te
lefon nr, 20.70.40 (inte
rior 43).

MINIBASCHETUL NU ESTE BOAR UN PAS 
SPRE MAREA PERFORMANȚĂ

Interviu cu prof. STELIAN GHEORGHIU,
Sintcți inițiatorul minibasche- 

tului in țara noastră, .motorul" 
unei activități despre care zia
rul .Sportul" (și nu numai el) 
a avut întotdeauna numai cu
vinte de laudă. Vă rugăm să ne 
spuneți tovarășe Stelian Gheor
ghiu, președinte al Comisiei de 
minibaschet, ce a determinat 
pasiunea dumneavoastră pentru 
această disciplină sportivă ?

— O îndelungată experiență 
m-a convins că minibaschetul 
este jocul sportiv care dezvoltă 
și consolidează, in cea mai mare 
măsură, capacitățile intelectua
le și fizice ale elevilor, oferin- 
du-Ie totodată o specializare 
sportivă timpurie.

nibaschetbalișu beneficiază — 
in afara modalității proprio 
zise de a se întrece intr-uu ca
dra organizat — de posibilita
tea de a lua parte la concursuri 
de poezie, cintec, desen (bine
înțeles, toate avind drept su
biect minibaschetul), de a efec
tua excursii la locuri de mare 
interes 
flate 
gazdă, 
trecuți 
Bacău,
trece și anul acesta 
ța. Festivalurile de 
constituie nu numai 
dispute sportive, ci
de îmbogățire a cunoștințelor in 
domeniul economiei, istoriei, 
geografiei.

economic și turistic, a- 
in apropierea orașelor 
Așa s-a petrecut în anii 

Ia Botoșani, Suceava, 
București, așa se va pe- 

la Constan- 
mini baschet 
ocazia unei 
și un prilej

— Ce reprezintă festiva
lurile naționale pionierești 
pentru participanți 7

— A devenit minibaschetul 
prima treaptă a baschetului 
de performanță 1

— De fiecare dată (și așa va 
fi și in acest an) pionierii mi

ÎNTRECERI feminine de tenis

PENTRU „CUPA DUNAREA"
GALAȚI, 7 (prin telefon). — 

într-un cadru organizatoric de 
bun nivel, au început marți în
trecerile turneului republican de 
tenis rezervat senioarelor, dotat 
cu „Cupa Dunărea". Sînt pre
zente 16 jucătoare din Bucu
rești. Brăila, Arad. Tg. Mureș 
și Galati. Printre protagoniste 
figurează tinăra fostă gălățean- 
că Rodica Gheorghe (Spartacus 
Brăila), Simona Nunweiller 
(Progresul București), Mariana 
Hadgiu (Constructorul Brăila) 
și Sanda Proca (Dunărea Ga
lati), care sînt, dealtfel, cape
tele de serii.

Marti s-a disputat o rundă 
preliminară. în urma căreia

gălățencele Reia Anghelescu 
Carmen Velicsar s-au calificat 
pe tabloul probei de simplu. 
Iată cîteva rezultate din primul 
tur : Rodica Gheorghe 
ria Tudose 
6—1, 6—2 ; 
(T.C.B.) — 
rea Galați)
Velicsar (Dunărea Galati) — Ana 
Breda (Mureșul Tg. Mureș) 5—7, 
6—2. 6—2 ; Reia Anghelescu
(Dunărea Galati) — Doina Io- 
nescu (Dinamo) 6—4, 6—0.

în paralel au loc întrecerile 
de dublu, urmînd ca sîmbătă 
cîștigătoarele să fie desemnate 
în intîlnirile finale.

T. SIRIOPOL — coresp.

Și

Vale-
(Dunărea Galați) 
Mihaela Drăghici 

Liliana Ștef (Dună- 
7—5.' 6—3 ; Carmen

------------- ■-*

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE JUNIORI
LA TENIS DE MASA

tla a 12-a 
prima sub egida 
găzduită intre 
Se municipiul

16 si 22 iunie 
Constanța ?

rind. numărul

— Cunoaștem minibaschetba- 
liști ajunși in Ioturile naționa
le, printre aceștia putîndu-i a- 
minti pe Maria Roșianu, Liliana 
Duțu. Mariana Andreescu, Dia
na Mihalik, 
Florentin 
Zgriban. 
cred că 
sportive școlare, ai secțiilor de 
juniori ale cluburilor sportive

Virgil Căpușan, 
Ermurache. Valeriu 

Dar, sincer vorbind, 
antrenorii cluburilor

— în primul 
record al participanților, după 
aprecierile actuale circa 1700. 
Apoi, încercăm o formulă care 
să asigure susținerea cit mai 
multor meciuri de către fiecare 
echipă, in scopul acumulării 
unui plus de experiență fată de 
edițiile precedente. Dealtfel, Ia 
festivalurile organizate pe plan 
local (dar cu participante re
prezentând mai multe județe) 
Ia Craiova. Oradea, Constanța, 
Hîrșova, Medgidia și Vaslui s-au 
făcut încercări (reușite) în acest 
sens. Doresc să precizez, însă, 
că fiecare ediție a Festivalului 
national pionieresc de minibas
chet constituie ea insăși 
periment, un mijloc de 
stata ce mai putem face 
ca această manifestare 
vă, cu valențe educative, să se 
desfășoare de la an Ia an in 
condiții tot mai bune.

■3

CE

un ex- 
a con- 
peniru 
sporti-

Dumitru STĂNCULESCU

SURPRIZE VA MAI ADUCE ETAPA DE AZI
A CAMPIONATULUI DE HANDBAL?

a cam- 
handbal 
meciuri 
fruntea 
pentru

Cea de a 16-a etapă 
pionatului masculin de 
programează astăzi noi 
importante, atît pentru 
clasamentului, cât și
„zona fierbinte" a retrogradării. 
Actualul lider, Dinamo Bucu
rești, va juca in deplasare cu 
C.S.M. Borzești (care a întrecut 
recent, pe teren propriu, pe 
Steaua și Minaur Baia Mare). 
Partida este programată Ia 
Focșani, întrucît terenul echipei

C.S.M. este suspendat. Steaua 
va avea o misiune mult mai 
ușoară la Săvinești, unde va 
primi replica ultimei clasate, 
Relonul.

Două întîlniri se anunță deo
sebit de importante pentru echi
pele care încearcă să evite ulti
mele locuri. La Bacău, Știința 
va juca cu Dinamo Brașov, iar 
la Timișoara este programat 
meciul Politehnica — Universi
tatea Cluj-Napoca.
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Moderna Sală a sporturilor, dată 
recent In folosință la Arad, găz
duiește in zilele de 9, 10 și 11 iu
nie campionatele individuale de 
juniori la tenis de masă, ramură 
care a adus arădenilor unele din
tre cele mai mari satisfacții spor
tive din ultimii ani. întrecerea 
va reuni aproape tot ce are mai 
bun tenisul de masă românesc și 
cînd facem această afirmație ne 
gîndim la faptul că juniorii au 
cea mai mare pondere nu numai 
In ceea ce privește rezultatele in
ternaționale valoroase, ci și in 
componența lotului de seniori. 
Dacă vom adăuga la aceasta ob
servația că ne aflăm în preajma 
campionatelor europene de juni
ori de la Barcelona vom avea i- 
maginea completă a importanței 
deosebite de care se bucură a- 
ceastă competiție. Ceea ce ur
mează să aflăm în cele trei zile 
de concurs este stadiul pregăti
rilor. Așa cum ne spunea antre- 
noarea federală Ella constantlnes- 
cu, actuala ediție a campionatu
lui individual al 
zintă un mare 
membrii lotului, 
să demonstreze 
credere în continuare. După cum

juniorilor repre- 
examen pentru 
care vor trebui 
cine merită în-

BOGAT PROGRAM PENTRU EXCURSII
Fiecare anotimp al anului are farmecul său și oferă un 

cadru inedit pentru excursii.
Din traseele turistice pe care vă invităm să le practicați 

în această perioadă nu trebuie să lipsească stațiunile mon
tane de pe Valea Prahovei și Valea Oltului, cabanele din 
munții Banatului și munții Apuseni, excursiile spre litoral sau 
pe alte trasee îndrăgite de dv.

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București vă oferă 
în același timp posibilitatea de a vă stabili singuri itinera- 
riile pe traseele preferate.

Organizatorii de turism, buni cunoscători în materie, dîs- 
punînd de cunoștințe multilaterale și de documentație bo
gată, vă oferă un sprijin calificat in 
in stabilirea tematicii și

Dacă doriți ca masa 
gusturile și preferințele 
rilor de turism alegerea 
publică.

Rețineți, deci, că pentru vacanțe, pentru excursii, un consi
lier autorizat, un bun sfătuitor pentru organizarea excursi
ilor este

organizarea excursiilor,
itinerarelor, 
și cazarea să 
dv., lăsați la 
unităților hoteliere și de alimentație

fie în conformitate cu 
aprecierea organizato-

C FI CIUL JUDEȚEAN DE TURISM
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nu este exclus, firește, ea și alțl 
sportivi să se impună atenției 
specialiștilor 0 conducerii federa
ției.

Se va juca pe 9 mese de tip 
„Sigmar-, asigurate de federație, 
avlnd alături scorere „IEABS- ți 
„Tibhar*, intrate in dotarea Sălii 
sporturilor. Participanți ; 117 bă
ieți și 10S fete din toate județele 
țării.

(Urmare din pag. 1)

si spor-

că acest 
in ma-

★
S-au încheiat întrecerile com

petiției internaționale de tenis 
de masă pentru juniori desfă
șurată în orașul cehoslovac To- 
polcany. Concursul masculin a 
fost ciștigat de selecționata Ce
hoslovaciei, care a învins în fi
nală cu 3—0 formația U.R.S.S. 
In semifinale, echipa Cehoslova
ciei a întrecut cu 3—0 formația 
României, iar U.ILS.S. a dispus 
cu 3—2 de selecționata secundă 
a Cehoslovaciei.

Proba feminină a revenit re
prezentativei U.R.S.S.. învingă
toare cu 3—1 in finala susținută 
cu selecționata Cehoslovaciei. 
Fetele noastre au ieșit din pri
mul tur, învinse de echipa Iugo
slaviei cu 3—1.

In probele individuale, Simion 
Crișan a ciștigat la ungurul 
Bathory (2—1) dar a pierdut 
la Ezr (Cehoslovacia) cu 0—2 ; 
Badea a fost învins de Rak 
(Cehoslovacia) cu 2—0 ; Z. Bohm 
a trecut de primii doi adver
sari (2—0 cu Vytejcek, Ceho
slovacia și 2—1 eu Assner. R.F. 
Germania), dar a pierdut la 
Stepanek, Cehoslovacia (0—2). 
Crinela Sava a ajuns in turui 
trei, iar Gabriela Kadar 
doilea.

La dubluri — aceleași 
tate modeste.

★
Zilele trecute a avut 

Fraga Spartachlada cooperatistă 
internațională de tenia de masă, 
la care au participat sportivi din 
Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, 
România și Ungaria. Conducăto
rul delegației noastre, prof. A. 
Mateeaș, și antrenorul Imre Te- 
rebeșl au remarcat cîteva rezul
tate meritorii ale sportivilor noș
tri. Astfel, sînt de subliniat locu
rile I și ni obținute In proba In
dividuală de juniori — Gabriel 
Malcoldy, respectiv Vaslle Hodas, 
ambii de la Voința Satu Mare, 
precum si locul n pe care s-a 
clasat junioara Adriana Bădules- 
eu (Voința Buzău). La senioare, 
Rodica Gagu (Voința Buzău) a 
ocupat locul m. în proba pe e- 
ehlpe. Voința Buzău a ciștigat lo
cul III la feminin, iar Voința Sa
tu Mare locul XV la masculin.

in al

rezul-

loc la

tice a exercitiilor fizice 
tului ?

— Doresc să precizez 
ritm a fost in creștere 
joritatea asociațiilor sportive. în
«ele din sfera invățămintului 
aproape că nu există elev care 
să nu fie cuprins intr-o activi
tate sportivă de masă, peste 
ceea ce se realizează curent la 
lecțiile de specialitate. S-a reu
șit totodată să se asigure un 
contiaut mult mai bogat activi
tății sportive de masă desfășu- 
șurată de tineretul din între
prinderi. din mari unități de 
producție (întreprinderea de osii 
și boghiuri Balș, întreprinderea 
de aluminiu Slatina. întreprin
derea de vagoane Caracal ș.a.). 
acolo unde există condiții opti
me pentru a realiza acest obiec
tiv. O experiență pozitivă, sub 
genericul „Daciadei". au repre
zentat-o competițiile pe profe
sii, mai ales in ramuri de sport 
aparținind atleticii grele — 
lupte, judo, box. Cit privește 
satul, apariția unei forme or
ganizatorice, prin crearea Consi
liului comunal de educație fizi
că și sport, a constituit un spri
jin în reușita „Daciadei". Există 
in județ un număr de 16 loca- 
lităti-pilot (Băbiciu, Iancu Jia- 
nu. Izbiceni, Stoicănești, Seaca, 
Traianu, Radomirești etc.) care 
se bucură de o îndrumare me
todică permanentă din partea 
organelor sportive. în unele au 
apărut — sub imboldul tot mai 
numeroaselor întreceri organi
zate sub genericul „Daciadei" 
— centre de pregătire în dife
rite ramuri de sport, in lupte 
mai ales. Experiența acestor 
localităti-pilot, cu o participare 
masivă de tineri în activități 
sportive de masă, tinde să fie 
generalizată treptat pentru ca 
de ea să beneficieze toate sate
le și comunele.

— Am întâlnit in cileva loca- 
contribuind Ia reușita 
acțiuni, alături de acti- 
sportivi, foarte multi pro- 

de educație fizică. De 
Ia Caracal, la Corabia, la

— Avem 
de profesori 
12 antrenori 
și mai bine 
tori sportivi 
lor răspund 
noastre, se remarcă prin initia
tive valoroase, de mare efica
citate, în special în domeniul 
atletismului de masă, sub for
ma crosurilor, al întrecerilor 
pentru desemnarea celui mai 
iute, mai puternic sau mai 
sprinten tînăr dintr-o clasă, din- 
tr-o școală, dintr-un atelier, in 
pregătirea copiilor pentru iniție
re în natatie (totodată pentru 
amenajarea unor bazine popu
lare de înot), acțiune generală 
pe județ, ca răspuns la chema
rea lansată de județul Praho
va. Cîteva exemple : profesorii 
Mircea Botoiu (Caracal). Stan 
Stăvaru (Ianca). Darius Slănes- 
cu (Corabia), Ion Păun (Iancu 
Jianu), Marian Băboi (Potcoa
va). Mihai Stoenescu (Tătulești), 
iar în orașul Slatina Emilia 
Voicu, Ecaterina Parcescu și 
Ion Popescu.

— Considerați că s-a făcut 
totul pentru reușita întreceri
lor „Daciadei" Ia nivelai cerin
țelor Programului de dezvolta
re a mișcării sportive ?

— Sîntem conștienti că reu
șitele noastre, multe și frumoa
se. mai cu seamă în sfera acti
vității sportive de masă, nu pot 
acoperi unele neajunsuri. Nu 
am realizat, de pildă, generali
zarea activității sporfive la ni
vel de clasă, atelier și secție, 
in pofida unei activități orga
nizatorice mult îmbunătățite. 
De asemenea, s-a făcut mult 
prea puțin pentru pregătirea, 
în continuare, a sportivilor cali
ficați în etapele superioare ale 
„Daciadei". Unii dintre aceștia 
se pregătesc din proprie initia-

în județ peste 200 
de educație fizică, 
cu normă întreagă 
de 250 de instruc- 
activi. Majoritatea 
prompt chemărilor

tlvă și nu 
— sub inc 
unor tehni 
spori șanse 
rezultate n

— Conc-u 
le organi'za 
drul „Dalei; 
gistrate, lai;: 
există o 
factorii cu 
niul sportu 
teriza acea:

— O a 
există, resi 
rile docume 
ganele sno: 
deaproape 
spectoraiui'. 
in acțiuni 
sportului la 
deaproape 
tr-o serie i 
dine : Băbic 
Radomirești 
Stoicănești 
voia unei și 
rări cu sind 
cele din B 
de pildă, c 
de alumină 
singur cadz 
activitatea 
angajați. Și 
lași oraș, o 
din cartier, 
nefolosită. i 
ar putea S 
tineretul ta < 
din scoți-
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lităti. 
unor 
viștii 
fesori 
pildă, 
Stoicănești. Care este in gene
ral contribuția cadrelor didacti
ce de sneciaiitate la organ■'zarea 
-i reușit* întrecerilor .Dacia
dei" ?

DE MÎINE, LA IAȘI,

ROMÂNIEI»
Baza hipică 

va găzdui, 
timp de trei___ _______________
cadrul unei noi ediții a tradițio
nalei competiții ..Cupa României*. 
La startul probelor (numai ob
stacole) vor fi n-ezenți călăreț» 
de la Steaua, Dinamo, C.S.M. si*

din municipiul last 
lnceplnd de mîlne, 
zile, Întrecerile din

ÎNTREC!

LA CÂL
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DL AfARA PARE MULTA IMPROVIZAȚIE;

V-au plăcut combinațiile „la 
milimetru* dintre Cubillas și 
Chumpitaz sau — mai cu seamă 
— dintre Cubillas și vechiul său 
comper de 
Soții ? Sigur 
Țesăturile de 
o virtuozitate 
care așii echipei Perului sînt 
de mult cunoscuți, au reprezen
tat unele dintre cele mai spec
taculoase momente, de pină a- 
cum, ale „Mondialului* argenti
nian. Firește că asemenea sec
vențe de fotbal apelează și la 
imaginația de moment, la cali
tățile de desăvirșiți tehnicieni 
ale jucătorilor. Dar, în spatele 
lor se află și sute, mii de repe
tări. „Cred că de aproape zece 
ani de cind joc cu Soții, spune 
Cubillas. am făcut repetiții de 
„un-doi“-uri cu nemiluita. Mai 
cu seamă înaintea campionatu
lui din Mexic, imi aduc aminte, 
am lucrat trei luni, zi de zi, 
eîte două ore la această mane
vră tactică a noastră care avea 
să ne iasă de minune pe sta
dioanele din Leon și Guadala
jara. O vreme am lipsit de la 
echipa noastră de club din Li
ma. Tot așa și Soții. Cind ne-am 
regăsit la vechiul club. Ia Alian
za, foarte repede ne-am refăcut 
bagajul nostru tactic. Acum, 
știu, chiar dacă nu-i văd. unde 
trebuie să fie Soții sau Chum
pitaz intr-un anume moment al 
jocului. Din 
improvizație, 
în pregătire, 
transpirație*, 
billas.

Am început cu un caz edifi
cator în privința rolului pe care 
combinațiile specifice în atac îl 
au în eliminarea, pe cit posi
bil. a intîmplării din jocul ofen
siv. Am făcut-o pentru că du
minica trecută cronicarii noștri

la Alianza Lima, 
că v-au plăcut, 

pase, efectuate cu 
tehnică pentru

afară pare multă 
Vă asigur însă că 

în teren, e multă— 
a încheiat Cu

au urmărit dacă formațiile 
noastre de frunte, cele din Di
vizia A, încearcă asemenea com
binații, dacă arată că au pre
gătit ceva la antrenamente, că 
încearcă să pună în valoare 
calitățile deosebite ale unui ju
cător sau altul, în folosul echi
pei, al spectacolului sportiv. Am 
constatat cu destulă amărăciune 
că remarcile — în această pri
vință — sînt foarte puține ; ma
joritatea colegilor noștri s-au 
întors, cum s-ar spune, cu tolba 
goală...

Prima constatare generală, la 
firavul capitol pozitiv, este a- 
ceea că dacă s-au observat ten
dințe de manevre tactice cu vi
zibile amprente de repetare la 
antrenamente, de lucru dinainte 
exersat, apoi acest lucru se în
registrează la lovituri libere, în 
general la faze fixe. Unele for
mații, ca Sportul studențesc și 
C.S. Tîrgoviște, de pildă, fie că 
efectuează acele derutante star
turi în diferite direcții, încer- 
cînd destrămarea zidului și ivi
rea momentului prielnic pentru 
șut, ale mai multor jucători, 
fie că trimit în urmărirea efec
tului loviturii 2—3 jucători care 
— în situația că portarul sau 
bara resping mingea șutată din 
lovitura liberă — încearcă re
luarea în plasă. La Sportul stu
dențesc. echipa care ne-a oferit 
cele mai 
efectuare 
specifice, 
cială s-a 
rile de colț. După cum. încer- 
cîndu-se să se pună în valoare 
calitățile de dribler ale lui 
dulescu. o serie de acțiuni 
văzut pe acesta atrăgînd 
mulți adversari asupra sa, 
ment în care se produceau 
bruște demarcări ale coechipie-

multe exemple de 
a unor combinații 

o mișcare tactică spe- 
observat si la lovitu-

Ră- 
1-au 
mai 
mo-

(4
118.,..

rilor. beneficiari ai unor spatii 
favorabile de acționare spre 
poarta adversă. Să mai vorbim 
despre preocuparea utilizării o- 
fensive a fundașilor, element 
prezent și decisiv pentru rezul
tatul jocului in modul de a ac
ționa al Politehnicii Iași. Să mai 
amintim despre reușitele lui 
Stefănescu în efectuarea insis
tentă a deschiderilor lungi pen- 
trul cel mai rapid om al ciaio- 
venilor, Marcu, apoi despre ace
le specifice combinații, tot pe 
largi spații, Hajnal—Fazekaș, 
despre o serie de acțiuni vă
dind preelaborarea, pregătirea 
la antrenamente, realizate de 
trio-ul băcăuan Vamanu—Chi- 
taru—Botez, Prea puține însă, 
prea izolate realizări fată de 
numărul echipelor, al jucători
lor dota ti. al capacității antre
norilor. Observați cite formații 
lipsesc, din grupul de 18. din 
șirul de exemple de mai sus !

In fotbalul modern, dovadă 
fiind turneul final din Argenti
na, meticulozitatea pregătirii și 
forța de anticipație încearcă să 
elimine pe cit posibil intimpla- 
rea. improvizația exclusivă. E- 
chipele noastre de frunte nu 
pot păși pe treapta superioară 
de calitate atit de dorită, dacă 
nu inteleg că, prin analizarea 
caracteristicilor jucătorilor și o 
muncă specială in consecință, 
trebuie să ajungă Ia efectuarea 
unor acțiuni mult exersate in 
antrenament. încercate cu insis
tentă în meciuri în care procen
tajul „întimplare* sau al ..șutu
lui fericit” să fie cit mai mic.

Eftimîe IONESCU
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„1000 flc speranțe" diipâ etapa din 25 22 mal

13 ANTRENORI INTR-UN TORN DE FILDES...
țiativa ca aceste vaste tria
turi să fie supervizate de 
antrenorii echipelor divizio
nare A, recunoscuȘi prin ca
pacitatea lor profesională, 
precum și de alți tehnicieni, 
mulți dintre ei ocupindu-se 
toată viața cu șlefuirea unor 
veritabile talente, jucători 
care au urcat a joi treptele 
fotbalului nostru, ajungînd 
pină in virful piramidei. 
Ioan Kluge, Francisc Fabian, 
Leonte lanovschi. Mihai Bîr- 
zan, Șt.

„1000 de speranțe..." am 
intitulat cea mai vastă ac
țiune de depistare a unor 
veritabile tinere talente atit 
de necesare fotbalului nos
tru. In zilele de 25, 26 si 27 
mai s-au desfășurat triaturi
le in 20 dintre cele 39 de 
judefe ale tării. Nu mai in
sistăm acum asupra criterii
lor de selecție. Interesează 
— credem — in ce măsură 
acțiunea s-a desfășurat in 
condițiile corespunzătoare, da
că organele sportive 
au luat din vreme 
măsurile necesare 
pentru ca nici o 
valoare să nu sca- 

selec-
constatări'e 
in orașele

locale

Un minut 
de ETICA

pe „sitei** 
ționerilor. Din 
făcute direct 
reședință de județ, precum 
și din situațiile înaintate la 
federație, se pot desprinde 
cite va concluzii, care fac 
subiectul acestor rinduri.

Este vorba, înainte de 
toate, de ATITUDINEA fac
torilor direct interesați viza
vi de „1000 de speranțe...** 
In județe ca Sibiu, Gorj, 
Maramureș, Cluj, la triaturi 
au participat sute de juniori 
și sita a cernut cu severita
te, fiind reținuți cei mai 
dotați 5 ia fiecare categorie 
de virstâ. In schimb, la 
Neamț, Vaslui și Harghita 
totul a purtat amprenta im
provizației. La Neamț, preo
cuparea organelor locale a 
fost... zero. La Vaslui au par
ticipat numai 96 de juniori. iar 
la Harghita doar 62 ! 2 Greu 
de crezut câ in aceste județe 
copiilor nu le place fotba
lul... Pentru a se scuza (deși 
nu-i nevoie), vinovății ar 
trebui să caute alte moti
vații..

Vrednică de aplauze ini-

în

Scănculescu și alti 
cițiva AU PARTI
CIPAT EFECTIV 
la această acțiu
ne, „ochiul* lor 
versat cîntărind de- 
alegerea unuia sau 

dintre jucători. în
cisiv 
altuia 
schimb, dintre antrenorii di
vizionarelor A au fost pre- 
zenți la trialuri numai Leo
nid Antoni. Ion Motroc, Mir
cea Râdulescu, Florin Hala
gian și Ion Ionescu, Doar 5 
din 18 ! Să fi fost, oare, 
chiar atit de ocupați ceilalți 
13 antrenori incit să nu fi 

participa — pentru 
ore numai — la o 
de maximă utilitate 
fotbalul nostru ?
IC- iunie sint zilele 

le desfășurării selec-

putut 
citeva 
acțiune 
pentru

S, 9. 
rezerva 
fiilor in celelalte 19 județe 
ale țării. Poate că de 
aștă-dată și cei 13 antrenori 
ai divizionarelor A absenți 
la triaturile din 25—27 mai 
se vor decide să coboare 
din... tumul lor de fildeș, 

numai pentru 
un NU 

y dintre ju- 
să fie selec-

Chiar 
spune 
despre 
niorii 
fionați 
de judef.

a .ri 
un DA sau
x

propuși
intr-o reprezentativă

sau

laurențiu DUMITRESCU

ALEARGA PREA ÎNCET CRUPUL SPERANȚEIOR
intemațio- 
sezon care

S-a încheiat sezonul 
nai de primăvară. Un 
a solicitat destul de mult și lotu
rile de tineret și olimpic în do
rința, așa de acut dictată de rea
lități, de a „se lua pulsul" noii 
promoții, de a fi încercați, văzuți 
la lucru în condițiile unor parti
de oficiale cit mai mulți dintre 
Jucătorii tinerei sau foarte tine
rei generații. Nu vrem să ne o- 
prim acum asupra unor omisiuni 
sau erori în convocările la dife
ritele loturi, asupra unor uitări 
din operațiunea selecție. Ceea ce 
dorim să punem în prim-plan, 
situație care a avut unele reper
cusiuni chiar și asupra alcătuirii 
loturilor, a produs destule greu
tăți selecționerilor, este încetinea
la în progres sau inconstanța sau 
cum vreți s-o mai numiți a mul
tora dintre tinerii fotbaliști în 
care s-au pus mari speranțe.

Din grupul acesta cităm, pentru 
absolut toate categoriile de mo
tive de „defecțiuni pe traseu" (de 
la neseriozitate în pregătire pînă 
la motive de ordin obiectiv — în-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
UN NOU SUCCES !

La ultima tragere obișnuită Lo
to din luna mai a.c.

ANTON MARIA din Pitești și 
DUMITRU CONSTANTIN din 

București au cîștigat cite un au
toturism „Dacia

Iată un motiv 
participa șl dv. 
aceste trageri.

Vă reamintim 
LOTO :
• se extrag In total 18 numere 

din 90
• se acordă categorii unice de 

cîștiguri pe întreaga tragere
• se poate cîștiga șl cu 3 nu

mere din cele 18 extrase
• pe bilete completate cu una 

variantă combinată sau una com
binație „cap de pod* achitată 
100% sau 25% și calculată cu 5 lei 
varianta simplă componentă, pu
teți obține importante suite de 
cîștiguri.

REȚINEȚI ! AST AZI — ULTIMA 
Zi cînd vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea obișnuită 
LOTO de mîine 9 iunie a.c.

1300“.
in plus pentru a 
cu regularitate la

că la tragerile

Partlelpind eu cit mai multe bi
lete, vi măriți șansele de a intra 
tn posesia marilor cîștiguri.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 7 IUNIE 1978
Extragerea I : 23 40 24 26 22 43. 

Extragerea a n-a : 34 14 20 35 15 
18. FOND TOTAL DE CIȘT1- 
GURI : 1.050.366 lei din care
317.978 Iei, REPORT LA CATEGO
RIA 1 și 5.287 lei REPORT LA 
CATEGORIA 2.

Plata clștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 15 iunie 
pînă la 7 august, în tară aproxi
mativ din 19 iunie pînă la 7 au
gust 1973 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 19 
iunie 1978.

absente cauzate de ac- 
pe Țălnar, I. Moldovan,

delungate
cidentări) ....
I. Ion, Cîrțu, Cămătaru, Țicleanu, 
Boldici, Gall, Nadu, Nucă, Barna. 
Grosu. Cernescu, Florean, Nem- 
țeanu, Bueu, grupul S.C. Bacău 
în frunte cu Vamanu, apoi Lu- 
pău, Fildan, Bărbulescu, Coraș, 
Uțiu, Jacotă, I. Petcu, șt. Petcu, 
D. Zamfir, Tararache, Gh. Dumi
trescu, Isaia, F. Grigore, Mathe 
etc. etc. Marea majoritate a a- 
cestui grup de sportivi dotati, pe 
bună dreptate promovați în pri
mele echipe de club, chemați și 
la diverse loturi, prezintă carac
terul inconstanței, al lipsei de re
gularitate in comportare, a unei 
nesiguranțe pentru antrenori in 
privința randamentului pe o pe
rioadă de timp. Intr-un cuvint, 
grupul speranțelor noastre aleargă 
prea tncet spre linia consacrării. 
Or, fotbalul nostru nu prea are 
timp de așteptat, cum timp nu 
are însăși grăbita evoluție a jo
cului, tn general.

Iată motive de reflecție In lun
ga vacanță de vară pentru tinerii 
sau foarte tinerii jucători. Toam
na să fie a scadenței, dar a u- 
nei scadente onorate. Altfel, știți 
povestea cu datornicul care tot 
amină plata... Pierde creditul 1

B. I.

UN MIC EXPERIMENT INDICAT
Șl PENTRU FOTBALUL MARE
Cartonațele galbene parca nu mai 

sperie astăzi pe nimeni. Etapa de e- 
tapâ, arbitrii sancționează diferitele 
abateri de la regulament, dar aspec
tul disciplinar nu se îmbunătățește. 
Dimpotrivă I Cu cit ne apropiem de 
final, avalanșa cartonașelor galbene 
crește. Jucătorii s-au obișnuit, se pa
re, cu etapa de suspendare care se 
acorda pentru o serie de trei carto
nașe galbene, mai mult — unii și-au 
făcut din aceasta un „procedeu tac
tic", forțînd absența de un meci, 
din echipă, cind se joacă în depla
sare sau cînd întilnirea e dificilă. 
Exemple se cunosc, nu știm la ce ar 
mai servi repetarea lor, din moment 
ce cartonașele curg. Se caută soluții 
de viitor, s-au făcut chiar propuneri 
pentru ca această formă de apărare 
a fair-play-ului și a regulilor de joc 
să nu devină o simplă formalitate. 
Am aflat, chiar, despre o excelentă 
inițiativă □ comisiei de fotbal a sec
torului I (președinte Gheorghe Vasi- 
lief) din Capitală care face un expe
riment in actualul campionat : pentru 
3 cartonașe galbene, jucătorul respec
tiv stă o etapa ; pentru 6 cartonașe, 
nu joacă două etape (fără ca „re
colta** de cartonașe să fie anulată), 
iar cînd a înregistrat al nouălea car- 
tonaș-avertisment, el își încheie acti
vitatea în campionat I Experimentul a 
dat imediat roade, pentru că echipe

recunoscute pînă nu demult pentru 
abateri disciplinare (I.C.P.A., Energia.

I.U.C.T. Otopeni, P.T.T. ți 
devenind

A.M.C., I.U.C.T. Otopeni, 
oițele) l-au cumințit, jocul 
mai curat, mai sportiv.

Ne întrebăm dacă un 
experiment n-ar fi indicat 
eșaloanele superioare. 
Divizia A ?

Cu perspectiva lețirii din campionat, 
cu siguranță că Miculescu n-ar fi 
ajuns la 8 cartonaș, galbene (record 
in materie I), că Boloni, Anton, Rusu, 
Sălâjan, Zahiu, Bodin, Gruber, Stoica 
(Steaua), Bălăci ți Leac ar fi stat pe 
tuțâ trei etape (ți nu două), pentru 
cele țase cartonașe galbene achizi
ționate, iar Agiu, Schepp, Barna, Ti- 
lihoi, Ciugarin ți Beldeanu ar fi e- 
voluat cu mult mai mult respect pen
tru joc acum, cind ou acumulat cite 
cinci avertismente. De fapt, experi
mentul sectorului I ol Capitalei vine 
ți repune în drepturi valoarea unei 
sancțiuni ce se vrea cu sens educa
tiv, restructurînd ți mentalitatea în 
numele căreia mutți jucători îți pro
pun să obțină cu orice preț al treilea 
(sau al țaseleo) cartonaș. Nu e oare 
mai normat ca jucătorii noștri să-ți 
propună să nu mai obțină nici măcar 
primul cartonaș?!?

osemenea 
și pentru 

chiar pentru

Mircea M. IONESCU

FOTBAL
PENTRU ELEVI

Liceul industrial „Elee- 
troaparataj", str. Hamba
rului, sector 3, primește 
înscrieri la concursul 
pentru ocuparea locurilor 
la clasa a IX-a, profil e- 
lectrotehnic cu program 
de educație fizică, specia
litatea fotbal.

înscrierile se fac în pe
rioada 16—19 iunie 1976, 
din toate județele țării.
La înscriere, elevii vor 
prezenta următoarele acte:

înscriere 
medicală

— fișă tip de
— adeverință

tip M.S. 58
— adeverință 

eliberata de 
care va cuprinde și re
zultatele la probele hepa
tice și cardiovasculare.

Probele de aptitudini 
se vor susține în perioa
da 20—29 iunie 1973.

Elevii din provincie ad
miși la concurs vor be
neficia de masă și cazare.

Relații suplimentare la 
telefon 27.33.35.

medicală 
dispensar,

Am primit o scrisoare de la I. Bîrsan din 
Fălticeni. Spicuim cîteva rînduri, pe care, 
poate, le vor citi și cei ce se ocupă de 
soarta fotbalului din acest oraș. „Sînt un 
iubitor al acestui sport, pe care, împreună 
cu alți prieteni, am dori să-1 practicăm. Ne 
facem timp pentru aceasta, avem și minge, 
dar numai un teren pe care să putem juca 
nu găsim. Pe cel pe care evoluează echipa 
din localitate nu avem voie să intrăm. Dacă 
îndrăznești să calci cumva iarba te aleargă 
îngrijitorul cu bățul. De ce nu avem voie 
să călcăm iarba, pentru că sîntem încălțați 
cu teniși sau pentru că sîntem prea mici“ ? Conform — ----- . . _
C.N.E.F.S. __________ , ___  _ __ ____
pregătirea sportivilor de performanță, ba
zele sportive trebuie să fie puse la dispo
ziția tineretului școlar, în mod organizat, 
fără plată, pe bază de program zilnic. Si
tuația, deci, se poate rezolva foarte ușor 
dacă există preocupare din partea celor în 
drept. Școala și conducerea divizionarei c 
Foresta Fălticeni, de pildă, au datoria să 
organizeze întreceri pentru copii, să le di
rijeze activitatea acestora. Iată, copii care 
doresc să joace fotbal sînt. Se cere doar a 
fi stimulată această dorință, mai ales că 
Fălticenlul fotbalistic simte nevoia de noi 
jucători. Dacă ne amintim bine, în 1967 Fo
resta Fălticeni a fost finalista „Cupei Ro
mâniei". De atunci însă nu s-a mai auzit 
mai nimic despre această formație.

M. Diaconescu — Slatina. Vă înțelegem, 
iubiți atît de mult echipa lui Dobrln și sîn- 
teți fericit cînd vă gîndiți că F.C. Argeș ar

hotăririi Biroului Executiv al 
nr. 387/7.IV.1977, fără a impieta

putea cîștiga și campionatul și Cupa. Ar 
fi un frumos succes tovarășe Diaconescu, 
rod al seriozității și dăruirii acestor jucă
tori, cu două-trei excepții fără nume sono
re, al hărniciei și priceperii de care a dat 
dovadă cuplul de antrenori FI. Halagian — 
T. Dima. De aici și pînă a-i dedica o poe
zie (de șapte strofe) ni se pare însă prea 
mult dacă avem în vedere nivelul fotbalului 
nostru, reprezentat în aceste zile pe stadi
oanele „Mundialului" argentinian doar de... 
arbitrul Nicolae Rainea. Deci, odele să le 
lăsăm pentru altă dată, poate pentru 1982 ! 
Acum și. nu numai acum, fotbalul are nevo
ie de muncă, de modestie, de sîrguință și 
nu de poezii.

V. Radu — Reșița. „Vrem..." Cartea poș
tală trimisă de dv este dominată de acest 
imperativ. Dar cine nu vrea ca cel mai bun 
să învingă, ca acest campionat să nu Ce 
viciat de aranjamente între jucători sau clu
buri. Supărarea dv se datorează probabil 
si comportării foarte slabe a echipei F.C.M. 
Reșița. Cît privește arbitrajele, unele au fost 
slabe, uneori a existat imnresia de părti
nire. De fapt, pentru unele „clacări", de
cizii neconforme cu realitatea (față de care 
ziarul nostru a luat atitudine la momentul 
oportun), unii arbitri nu sînt delegați 
prezent. în privința lui L Igna, el a 
trat și va mai arbitra în Divizia A. 
cest an vi se va realiza dorința ca 
„Cupei României" să se dispute pe 
ne’itru, deoarece nici o formație din 
tală nu s-a calificat măcar în semifinale. 
Să știți însă că, de regulă, aproape în toată

ln 
arbi- 

In a- 
finala 
teren 
Capi-

Europa, finala Cupei are loc în capitala 
țării respective. In Anglia se joacă de 56 
de ani la Londra, pe stadionul „ Wembley". 
Important este ca echipele să joace bine. 
E și cel mai greu lucru.

L. Tufă — Reșița. Poate a fost o neînțe
legere de nu vi s-a dat voie să intrați pe 
stadion pe baza legitimației de arbitru pe 
care o posedați. Conducerea clubului din 
Reșița (inclusiv tov. Valentin Munteanu, pre
ședinte) ar trebui să cunoască faptul că va
labilitatea permiselor eliberate de C.N.E.F.S. 
și C.J.E.F.S., nu poate fi suspendată de că
tre un club, ci doar de organul emitent și 
aceasta în cazuri cu totul și cu totul deo
sebite (cînd e vorba de o competiție de an
vergură și la care solicitările de bilete sînt 
foarte mari), hotărîre care se aduce la cu
noștință celor vizați cu mult timp înainte.

D. Matei — Sibiu. „Orașul nostru a găz
duit recent meciul din „Cupa României" în
tre Dinamo și Universitatea Craiova. N-am 
scăpat prilejul de a vedea la lucru două din 
echipele fruntașe ale fotbalului nostru. To
tul a fost plăcut, însă un lucru ne-a mirat 
și ne-a nemulțumit : biletul de intrare a 
costat 10 lei, însă obligatoriu era să cumperi 
și programul editat cu acest prilej. Acest 
program (pe care vi-1 trimitem), de a cărui 
calitate nu sîntem mulțumiți, a fost vîndut 
obligatoriu cu suma de 3 lei. Costă, într-a- 
devăr, atit ? E corectă practica adoptată de 
clubul sibian Ideea editării unui asemenea 
program, în care au fost prezentate cele 
două formații ce aveau să evolueze în ora
șul dv., merită a fi apreciată. Conținutul a- 
cestui program este interesant. Ați făcut 
mai bine cunoștință cu cele două formații, 
cu jucătorii, antrenorii și conducerile lor. 
Prețul lui, dacă, ’
(pe program nu 
este exagerat și 
goare. Poate că 
odată cu citirea 
dv.

Intr-adevăr, a fost de 3 lei 
e trecut nici un preț 171) 
contravine normelor în vi
ce! în drept se vor sesiza 
acestor rfnduri trimise de

Constantin ALEXE



SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

TURNEUL DE POLO
/ DE LA FLORENȚA

La Florența au început între
cerile unui mare turneu inter
national de polo, la care sînt 
prezente primele reprezentative 
ale României, Olandei, Spaniei, 
Ungariei, Uniunii Sovietice si 
Italiei.

în cel mai disputat meci al 
etapei inaugurale s-au întîlnit 
formațiile României si Italiei. 
La capătul unei întreceri ex
trem de echilibrate, gazdele au 
învins cu 10—9 (1—2. 4—2, 2—2, 
3—3).

Celelalte jocuri ale zilei s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate : Ungaria — U.R.S.S. 6—4 
(1—1, 2—1, 1—0. 2—2) ; Spania 
— Olanda 9—6 (2—2. 3—0. 2—1,
2— 3).

LUPTĂTORII NOȘTRI EVOLU
EAZĂ LA DEBRECEN

In cadrul competiției inter
naționale de lupte greco-romane 
„Turneul Armatelor prietene", 
desfășurată la Debrecen (Un
garia). sportivul român Victor 
Prențiu s-a clasat pe locul doi 
la categoria 82 kg. în limitele 
categoriei 62 kg. George Dumi- 
triu a ocupat locul trei.

CONCURS DE GIMNASTICA 
LA ȘAN HAI

După cum s-a mai anuntah 
Ia 16 iunie se va desfășura la 
Sanhai un mare concurs inter
național de gimnastică, la care 
și-au anunțat participarea spor
tivi și sportive din România. 
Canada. R.P.D. Coreeană. Re
publica Arabă Egipt. Franța, 
Japonia. Olanda și R.P. Chine
ză. Din loturile tării noastre 
fac parte, printre alții, tripla 
campioană olimpică Nadia Co
maneci. Teodora Ungureanu, 
Marilena Neacșu, Dan Grccu și 
Sorin Cepoi.

AU ÎNCEPUT FINALELE CIRCUI
TULUI BRITANIC DE TENIS

La Manchester (Anglia) se 
desfășoară două importante 
turnee Internationale de tenis, 
în primul tur al probei finale 
a Circuitului britanic de primă
vară, tînărul tenisman român 
Andrei Dirzu l-a intilnit pe 
austriacul Robert Reininger, 
partida întrerupîndu-se din cau
za ploii la scorul de 4—6. 9—8. 
Evoluînd în turneul principal. 
Marian Mirza a obținut două 
victorii: 6—4. 7—5 cu J. Sulli
van și 6—0. 6—0 cu B. Stanley 
(ambii Anglia)

„TROFEUL SOFIA" LA VOLEI 
MASCULIN

In capitala Bulgariei au În
ceput întrecerile turneului in
ternational masculin de volei 
dotat cu „Trofeul Sofia". Iată 
primele rezultate 1 R.D. Ger
mană — Italia 3—0 O. 13. 10). 
Cuba — Iugoslavia 3—1 (11. 4, 
—7. 6) și Ungaria — Polonia E
3— 0 (9. 15, 12). Echipa Români
ei nu a evoluat în prima zi.

VILAS ÎNVINGĂTOR 
DUPĂ 5 SETURI 

LA ROLAND GARROS
In turneul masculin de tenis 

de la Roland Garros, au înce
put partidele din sferturile de 
finală ale competiției : Stoc
kton — Orantes 5—7. 6—3. 6—4, 
6—4. Vilas — Gildmeister 6—4, 
2—6. 6—1. 3—6. 6—3.

ATACUL CÎȘTIGĂ NOI POZIȚII ÎN FAȚA APĂRĂRII
BUENOS AIRES, 7 (prin te

lex). Aid, la Buenos Aires, du
pă victoria Argentinei asupra 
Franței, ziarele cintă succesul 
cu un entuziasm de nedescris. 
Marele cotidian Clarin scrie pe 
toată pagina : „Argentina v au 
fuerza ofensiva". Ce importanță 
are faptul că echipa iul Menottl 
a deschis scorul tn urma unul 
penalty acordat după ce arbitrul 
elvețian Duvach, aflat la cîțlva 
metri de fază, a preferat să se 
consulte cu tușierul canadian 
care a ratificat solicitările zgo
motoase ale tribunei, deși, după

stă in faptul că are numeroase 
variante. Cu gindul la atac, bă- 
trtnul Helmut l-a aruncat tn a- 
renă pe Dieter Muller și pe 
Rum meni gge șl astfel, cum spun 
reporterii argentinieni, pe teren 
șl-au disputat șansele un tigru 
și un mielușeL

Marea surpriză « zilei a fast 
dificila victorie a Poloniei asu
pra Tunisiei. Gmoch reproșează 
jucătorilor săi o anumită subes
timare a adversarului, dar a- 
ceasta este un fel de a te scuza 
cu abilitate. Tunlsienii au jucat 
foarte frumos meritau un

Mar del Plata. Rosti, unul din vârfurile de atac 
in luptă pentru balon cu jucătorul ti» 
Meszaros. (Fază din meciul Italia — 1

ale echipei italiene, 
zgw Kocsis, in fe/a porții lui 
Ungarie, 3—1).
Telefoto : A.P.-AGERPRES

a

titlu măgulitor : „Africaner made 
tn sud americano*.

Cel mal frumos moment fotba
listic al zilei de marți l-a oferit 
Italia. Trei goluri ți trei bara 
In medul cu Ungaria spun des
tul. Italia pare realmente o e- 
chlpă nouă. Squadra lui Mazzola 
care ■ strălucit In Mexic și a 
trăit crepusculul la Weltmelster- 
schaft este o echipă nouă, chiar 
dacă selecționerul Enzo Bearzot 
pare un pensionar obosit. Marți 
seara, meciul eu ungaria a fost 
comentat de Helenio Herrera la 
T.V. Aveam In fața noastră un 
argentinian care a jucat fotbal 
In Franța șl care avea să con
ducă plnă la urmă echipele Spa
niei șl Italiei, ale marilor orașe 
fotbalistice Barcelona șl Milano. 
La un moment dat, crainicul l-a 
intrebat pe Don Helenio dacă 
socotește Italia de astăzi superi
oară lui Intemazionale. Herrera 
a zîmbit și a răspuns că Italia 
de astăzi nu ar fi fost posibilă 
firi disciplina severi de la In
ter. Italia de astăzi face un joc 
mal complet. Paolo Rossi, cel 
mal scump jucător din teren, 
joacă dezinvolt In toate zonele, 
amintind de Mazzola. Bettega e 
mal bun decit Peiro Iar Causio 
mal constant șl mal combativ 
decit Jalr. In Unla a doua Anto- 
gnoni e. intr-un fel. a sinteză 
Corso — Suarez, poate eu un 
minus de clasă, dar cu un plus 
de mobilitate, el beneficiind șl de ...—. _ ... . eu gu_ 

șl Be- 
făcind, 

Stefano 
partidă

STENOGRAMA
lata rezultatele și autorii go'u- 

rilor la meciurile desfășurate marți 
noaptea.

Argentina 
Au înscris : 
din 11 _m), 
pectiv 
trat :

GRUPA I
— Franța 2—1 (1—0).
Passarella (mln. 45 - 

. Luque (min. 73), res- 
Platinl (mln. 60). A arbl- 

J. Dubach (Elveția).

GRUPA A ll-A
Germania — Mexic 6-0 
Au marcat : D. Muiler

14), H. Muller (min. 29), . . - . -j s.

R.F.
(4-O).
(min. ....................  ,.......
Rummenigge (min. 38 și 73) 
Flohe (min. 44 șl 89). A arbitrat: 
F. Bouzo (Siria).

Polonia — Tunisia 1-0 (1-O). A 
înscris ; Lato (min. 43). A arbi
trat : A Martinez (Spania).

CLASAMENTELE DUPĂ 
DOUA ETAPE

GRUPA I

părerea noastră, Tresor a căzut 
cu totul involuntar pe minge 
In acel hotărltor minut 151 Ce 
importanță are faptul că Franța 
șl-a dominat adversara majori
tatea reprizei a doua, ratind la 
1—1 cea mal mare ocazie de plnă 
acum a Mundial ului ? important 
este faptul că Argentina iți con
tinuă drumul spre un titlu pe 
care cei mai multi dintre co
mentatori B consideri inevitotM, 
tn ciuda faptului că ar mai e- 
xlsta citeva echipe de Învins șl 
că ArgesiUna a jucat plnă acum 
două meduri fără să convingă : 
,^Sln eonvencer*, cum afirma 
fără echivoc ziarul La Opinion. 
Este ceea ce gindim șl no4 dnd 
avem tn vedere jocul dezordonat 
al trio-ulul din față in care Hou
seman, Luque șl Kempes ma
nifestă neastimpărul unor verita
bili cal de rodeo, coeficientul de 
siguranță șl de normal previzi
bil fiind foarte mic, ceea ce și 
face ca productivitatea atacului 
să fie destul de mică. Dar, vom 
trăi șl vom vedea—

Echipa Iul Sch&n a surclasat 
Mexicul, cu gindul la locul ta
tii tn grupă, pentru a evita • 
probabilă semifinală mal grea, 
așa cum s-a tntîmplat șl la 
We'.tmeisterschalt T4, cind. pler- 
zînd tn fața echipei R.D. Ger
mane. Beckenbauer și compania 
au evitat Olanda. Deși mexi

canii au jucat slab, el limitin- 
du-se să mînglie cu anumită ele
ganță mingea. 
ide ea lui Menotti, 
ci

Schdn a întărit 
care spunea 

forța fotbalului vest-german
L

pentrs curajul 
d*p4 pauzd, 

timp publicului 
jucător de pe

lor o- 
oferlnd 
pe cel 
teren, 

extrem

meci e?<ti 
fensiu de
In același
mal bun
Bate vorba de talentatul 
stingă DAieb. Ziarul darin o- 
maglază echipa tunisiană cu un

sprijinul a doi mijlocași 
flet de fundași: TardeUi 
netti, acesta din urmă 
după părerea iul Dă 
(încă un argentinian), o 
impresionantă.

Meciul Argentina — ____
promite un spectacol deosebit, 
el avtnd Împotriva așteptărilor 
o miză mare : cucerirea dreptu
lui de * juca Intr-o grupă, teo
retic, mai puțin teribilă decit a- 
ceea in care ar putea fi și Olanda 
fi cliiar Brazilia. Italia are șl 
varianta jocului egal, dar squa- 
dra azzurra care a atacat 1S0 
de minute sub privirile tnctnta- 
te ale Iul H eleni o Herrera, va 
respinge, sperăm, faimoasa va
riantă a Iul 0—0 pentru a În
tări ldeea că acest Mundial ofe
ră zorile îmbietoare ' 
epoci de domina fie 
după ce fotbalul a 
bine de zece ani 
letargic In tranșeele

Italia

ale unei noi 
a atacului, 
trăit mal 

somnul său 
apărării.

loon CHIRILA '

CRUPA A ll-A

1. ITALIA 2 2 0 0 5-2
2. Argentina 2 2 0 0 4-2
3. Franța 2 0 0 2 2-4
4. Ungaria 2 0 0 2 2-5

4
4
0
0

1. R.F. GERMANIA 2 110 6-03
2. Polonia 2 110 1-03
X Tunisia 2 10 13-22
4. Mexic 2 0 0 2 1-9 0

GRUPA A lll-A
1. AUSTRIA 2 2 0 0 3-1 4
2. Brazilia 2 0 2 0 1-1 2

3—4. Spania 2 0 111-21
3-4. Suedia 20111-21

GRUPA A IV-A
1. OLANDA 2 110 3-03
2. Peru 2 110 3-13
3. Scoția 20112-41
4. Iran 2 0 111-41

AZI, PE MICUL NOSTRU
ECRAN

Ora 17 : Austria — Suedia (în-
reglstrare)

A DOUA ETAPĂ Ă JOCURILOR DIN GRUPE
AUSTRIA SUEDIA 1-0 (1-0)

in mln. 40, etnd Kraakl a trans
format o lovitură de la 11 m. a- 
cordată de arbitrul olandez 
Charles Corre» pentru un pre
supus fault comis de Bzrg asu
pra lui Jara I După pauză, timp 
de 15—1» de minute suedezii au 
avut inițiativa, dar apărarea 
austriacă. In frunte cu Pezzey șl

PE SCURT
Trei portari n-au primit nld un gol : Maier (R.F.G.), Tomaszew- 
(Polonia) și Jongbloed (Olanda).
Bertrand-Demanes, portarul echipei Franței, s-a accidentat foarte 

serios in meciul cu Argentina. Transportat la spitalul Fernandez din 
Buenos Aires, 1 s-au făcut radiografii și s-a constatat o foarte seri
oasă contuzie in regiunea lombară. EI s-a lovit de stîlpul din dreapta 
sa la un șut a! argentinianului Valencia. Cit despre Luque, care a 
primit o lovitură tn cotul drept, a fost și el dus imediat la spital, dar, 
după cum au comunicat medicii, starea sa nu prezintă gravitate.
• înaintea plecării tn Scoția, pe aeroportul din Buenos Aires, Willie 

Johnston, acuzat de dopaj, a declarat că „ceea ce am luat înaintea 
meciului cu Peru este o doctorie banală, pe care in Scoția o iau in 
mod frecvent, fără să anunț medicul*.

• Polonezul Kazimir Deyna speră să rotunjească la o sută cifra 
selecționărilor sale in reprezentativa țării. Meciul cu Tunisia a fost cel 
de-al 93-lea sub tricoul național, cel cu Mexicul va fi al 99-lea, Iar 
tn cazul calificării tn grupele semifinale, Deyna are toate șansele să-și 
realizeze visul.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Kaunas, Vil- 

ma Bardaouskene a realizat cea 
mal bună performanță mondială 
a sezonului la săritura tn lungime 
— 6,77 m (recordul U.R.S.S. îi a- 
parține, cu 6.82 m). * In con
cursul de la Ostrava, brazilianul 
Joao de Oliveira, recordmanul 
mondial al probei de triplusalt, a 
stabilit un nou record național la 
lungime 8.13 m. Alte rezultate : 
ciocan — Buneev (U.R.S.S.) 73.70 
m : suliță - Michell (R D G.) 81.56 
m ; <00 mg (f) — Slamova (Ce
hoslovacia) 60,97 ; suliță (f) — 
Homoll (R.D.G.) 60.30 m • Cursa 
de marș Strasbourg — Paris a re
venit iul Josy Simon (Luxem
burg), care a parcurs 501 km tn 
66 h 10:47 fiind urmat la 3 h 36:50 
de francezul Serge Schneider. Este

pentru a patra oară că Simon 
termină învingător în tradiționala 
întrecere (el a mai clștigat edi
țiile din 1971. 1972 și 1975).

AUTO * „Raliul Scoției* a re
venit pilotului finlandez Hannu 
Mikkola (pe ..Ford Escort*), ur
mat de coechipierul său Pentti 
Arikkala șl englezul Roger Clark. 
Traseul cursei a măsurat 1 850 km.

BASCHET • Rezultate înregis
trate tn „Cupa Națiunilor* : Tur
cia — Italia 107—77 (42—28) ; O- 
landa — Israel 114—98 (60—51). In 
clasament după 5 etape, conduce 
echipa Italiei, cu 3 p.

CICLISM • tn urma rezultatelor 
înregistrate In ultimele competi-

TELEX • TELEX
ții rutiere, tn clasamentul „Tro
feului Super-Prestlge* conduce 1- 
talianul Francesco Moser, cu 173 
puncte, urmat de belgienii Roger 
de Vlaeminck — 109 p și Michel 
Pollentler — 104 p.

TIR • Proba de pistol liber, tn 
concursul de la MUnchen. a fost 
cîștigată de sovieticul Sumatoșln. 
cu 56/ p

VOLEI • Echipa feminină a 
U.R.S.S a evoluat la Nagoya (Ja
ponia) tn compania selecționatei 
nipone Gazdele au obținut victo
ria cu 3—0 (16. 6 10) A în finala 
turneului masculin de la Hong 
Kong selecționata R.P, Chineze a 
învins cv 3—0 (12, 7. 9) formația 
Canadei

fost întotdeauna 
mijlocul reprizei

BRAZILIA
La Mar del Plata, in fața a 

aproximativ 45 000 de spectatori, 
nu tntUnlt cele două presupuse 
favorite ale grupei a m-a. Bra
zilia șt Spania. In vederea aces
tei lntilnlri, antrenorii celor două 
echipe au operat citeva impor
tante schimbări cu intenția evi
dentă de a torta victoria. Tere
nul greu, impropriu pentru un 
bun control al balonului, a con
stituit un serios handicap pen
tru ambele formații, lnfluențind 
și calitatea spectacolului fotba
listic care a avut, din această 
cauză, de suferit. In prima re
priză jocul a fost echilibrat, dar 
cu puflne laze periculoase pe 
poartă. Flecare echipă a avut 
cite o ocazie de a deschide sco
rul : spaniolii tn mln. 24 cînd 
Santillana a ratat din poziție 
favorabilă Intercepția unei ex
celente centrări a lui Juanito : 
brazilienii In mln. 23. tn urma 
unul atac prelungit ctnd funda
șul central spaniol Olmo a tri
mis balonul 
propriei porțl.

După pauză meciul este mai

OLANDA
Aseară, la Mendoza, In grupa 

a iv-a, reprezentativele Olandei 
șl Perului au terminat cu un 
scor alb (0—0). Deși olandezii au 
dom nat mal mult, el n-au pu
tut străpunge apărarea bine or
ganizată a peruvienllor. După 
desfășurarea partidei, scorul este 
echitabil.

Arbitrul A. Prokop (R. D. Ger

pentru finalul partidei, victoria 
austriecilor este meritată. Au 
jucat formațiile :

AUSTRIA : Koncllia — Sara,
Pezzey, Breltenberger, Oberma- 
yer, Probaska, Hickesberger. 
Kreuz, Krieger (mln. 73 Weber), 
Krankl, Jara.

SUEDIA : HellstrSm — Borg. 
R. Andersson, Nordqvist, Briand- 
sson. Tapper (min. 37 Thorsten- 
sson), L. Larsson. Linderotti 
(min. 62 Edstrom), Bo Larsson, 
Sjbberg, Wendt.

SPANIA 0 0
dinamic, se caută cu mal multă 
insistentă golul. Brazilienii sint 
de citeva ori foarte aproape de 
a înscrie, dar Reinaldo (mln. 53). 
Dirceu (mln. 57) șl Nellnho (min. 
69) ratează. Ocazia cea mai mare 
de gol a meciului a aparținut 
Insă spaniolilor care în min. 75 
au avut in piciorul Iul Cardenosa 
golul, al victoriei, poate. Ama
rai a salvat de pe linia porții 
și plnă în final ambele echipe, 
acționînd prudent, nu mal riscă 
nimic, mulțumindu-se — tn mod 
surprinzător — cu un rezultat de 
egalitate. dezavantajos pentru 
amîndouă sl în primul rînd pen
tru spanioli. Arbitrul Sergio Go- 
nella (Italia) a condus următoa
rele formații :

BRAZILIA : Leao — Nelinho, 
(min. 70 Gil), Oscar, Amarai, 
Edlnho — Batisa, Cerezo, Dirceu 
— Toninho, Reinaldo, Zico (min. 
33 Mendonca).

SPANIA : M. Angel — San Jose, 
Olmo, Miguell (min. 50 Biosca), 
Marcelino — Leal, Urla (min. 73 
Guzman). Asensi — Juanito. San- 
tillana, Cardenosa.

PERU 0 0
mană) a condus formațiile : 

OLANDA : Jongbloed — Suur- 
bier, Rijsbergen, Haan, Poortvi- 
let, Krol, Jansen, Neeskens (mln, 
68 Naninga), W. Kerkhof, R. 
Kerkhof, Rensenbrink.

PERU : Quiroga — Duarte,
Manzo, Chumpitaz, Diaz, Velas
quez, Cueto, Cubillas, Munanle, 
(min. 64 Sotil), La Rosa, Oblitas.

SCOȚIA - IRAN 1-1 (1-0)
La Cordoba, tot în grupa a 

IV-a, aseară, selecționatele Sco
ției și Iranului au terminat ne- 
decis : 1—1 (1—0). Meciul a fost 
interesant, extrem de disputat 
sub raportul angajării. Punctul 
cucerit de iranieni este absolut 
meritat. Au marcat ; Movadat 
(autogol în min. 43) pentru sco
țieni, respectiv Danaifar (în min. 
72).

A arbitrat Joussu N’Dye (Se
negal) următoarele formații.

SCOTIA : Rough — Jardine. 
Donachie, Buchan, Dalglish (min. 
74 Harper), Jordan, Hartford* 
Gemmil, Maccari, Doesburg. 
Brandts.

IRAN : Hejazi — Movadat* 
Abdolahia, Kezarani, Eskanda- 
rian, Parvin, Sadeghi, Ghassim- 
pour, Danaifar, Faraki, Naibagha*
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