
130 de ani de la Revoluția din 1848,
30 de ani de la actul naționalizării I
MDMEHTE CU PROFUNDE SEMNIFICAțll 

ÎN-ISTORIA IĂRII NOASTRE
Am deprins în acești ani de luminoase împliniri, anii 

socialismului, să ne apropiem eu și mai multă dragoste, 
cu adincă simțire de istoria neamului șt patriei, să 
evocăm și să cinstim, cu entuziasm și mîndrie, trecutul 

glorios al națiunii noastre, momentele cele mai semnificative 
ale existenței sale milenare în vaira-I strămoșească.

O coincidență, care nu este singulară in tumultuoasa Isto
rie a patriei, face ca ziua de 11 iunie să rămină puternic în
tipărită in conștiința poporului nostru, ea a zi ea dublă 
semnificație pentru dezvoltarea societății românești. Ea ne 
aduce aminte de unul dintre evenimentele ernriale din isto
ria modernă a țării — revoluția burghezo-democratică de la 
1848 — de lupta românilor din Moldova, Muntenia și Tran
silvania pentru împlinirea năzuinței lor de veacuri, unitatea 
națională, pentru independență și libertate serială, penis a 
dreptate și frăție. La. distanță de un secol — răstimp la 
care idealurile pașoptiștilor au căpătat valențe șl sensuri aot 
prin afirmarea puternică in viața socială a plasei muncitoare 
și a partidului său revoluționar — se situează actul naționa- 
lizării principalelor mijloace de producție prin .exproprierea 
expropriatorilor”, act revoluționar eare a succedat unor eve
nimente memorabile, ce consfințiseră cucerirea puterii poli
tice de către clasa muncitoare și aliații săi.

Lichidarea Ia 11 iunie 1948 a proprietății capitaliste, crea
rea sectorului socialist, cu pondere dominantă în economia 
națională, au asigurat puterii politice cucerite de clasa mun
citoare fundamentul economic de care avea nevoie, a permis 
trecerea la conducerea planificată a economiei naționale, 
dezvoltarea rapidă a forțelor de produeție, transformarea so
cialistă a agriculturii, instaurarea relațiilor socialiste în în
treaga economie națională.

In cei 30 de ani care au trecut de Ia istoricul act al națio
nalizării, poporul nostru — condus ca înțelepciune și cute
zanță de Partidul Comunist Român pe drumul edificării so
cietății socialiste, al bunăstării și civilizației — a obținut 
realizări impresionante in toate sectoarele de activitate. Ne 
mindrim astăzi cu o țară tot mai înfloritoare, mai prosperă, 
cu o industrie puternică, dinamică, modernă. Creșterea in 
aceste trei decenii a producției de 45 de ori, a investițiilor de 
42 de ori, a ponderii industriei în crearea venitului național, 
dezvoltarea armonioasă a tuturor zonelor țării, ridicarea ne
contenită a nivelului de trai al întregului popor — expri
mată recent în mod convingător in importantele creșteri ale 
retribuției oamenilor muncii — sint realități care decurg din 
superioritatea proprietății socialiste, din justețea politicii e- 
conomice promovată de partidul și statul nostru.

Sărbătorirea a 130 de ani de la revoluția din 1848 și a 30 
de ani de la naționalizare găsește poporul nostru ferm hotă- 
rit să dezvolte și să întărească in continuare proprietatea 
socialistă, profund angajat in transpunerea în viață a impor
tantelor prevederi ale Programului partidului, a hotăririlor
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Mîine, etapa a 33-a a Diviziei

-
PRCHETAW DIN TOATE TARIU. UPPU-V* |

î ifflportdfllc pr&bc ak „lakr8«(lonikl<>r“ aa revenit trăgătorilor noștri

ÎNCĂ 0 VICTORIE DE PRESTIGIU a LUI L. POP:
507 p LA PISTOL LIDER!

• Anișoara Matei și Nicufina 
losif, alte două invingâtoaro 

merituoase

$
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Cu 567 p, Laurențiu Pop se află la numai 3... pași de bariera celor
570 puncte... Foto : Vasile BAGEAC

Cea de a 20-a ediție a Cam
pionatelor internaționale de tir 
ale României, găzduite de poli
gonul bucureștean Tunari, a de
butat ieri sub excelente auspi-

A la fotbal

cii. Satisfacția ne este accentu
ată de faptul că trei probe au 
revenit trăgătorilor români care, 
la numai două săptămlni de dnd 
au dominat autoritar Campiona
tele țărilor latine și Greciei, m 
afirmă cu pregnanță și la a- 
c ea stă nouă competiție de an
vergură și de răsunet european.

Fără îndoială. In fruntea per

formanțelor înregistrate trebuia 
te situăm cele 567 puncte, no* 
record personal, realizate de tâ
nărul Laurențiu Pop In proba 
de pistol liber. Aproape că ■* 
mai există concurs intern ea* 
internațional la care acest ta
lentat trăgător că participe șt 
să nu-1 câștige și, fapt foarte 
important, să nu-și dc-pășeaacă 
propriile recorduri ta această 
probă olimpică atit de dificilă. 
Situat la numai trei puncte de 
mult invidiate barieră a celor 
579 de puncte, Laurențiu Pop * 
numără acum printre tnvtașM 
să! șl pe suedezul Ragnar Stau 
naker (566 p), campion olimpte 
in. 1972, pe sovieticii Petrov Șl 
Silov sau pe cehoslovacul Hra- 
mada, gu toții, personalități de 
primă mărime în tirul mondial.

O frumoasă victorie a obținut. 
In proba de pușcă standard te 
f.c., o altă trăgătoare tinări, 
Nicnlin* Iosif. Realizând 586 Jk 
la numai un punct de cea mal 
bună performanță a sa, reali
zată In 1977, fosta elevă a an
trenorului D. S laica de la Școala 
sportivă nr. 1 a arătat că • 
poete suplini cu brio pe coteoa

Radu TIMOFTE

(Continuare In pap. 2—3)

SE VOR DA, ÎN SFÎRȘIT, RĂSPUNSURILE 
LA MARILE ÎNTREBĂRI ALE CAMPIONATULUI.
Mîine, penultimul act al ediției 

nr. «a a campionatului de fotbal. 
Care va rămîne, pentru memoria 
noastră, ca unul dintre cele mal 
pline de neprevăzut campionate. 
Din păcate, nu și ca unul de va
loare fotbalistică...

Mîine, s-ar părea, este etapa 
marilor decizii. Faptul că frunta
șele clasamentului — Steaua șl 
F.C. Argeș — evoluează In depla
sare, că ele întîlnesc două dintre 
echipele plasate foarte... periculos 
in clasament ; apoi împrejurarea 
•că, la Tîrgoviște, Arad șl Reșița, 
Politehnica Iași, Petrolul și, res
pectiv, Olimpia, trei dintre „per
sonajele* luptei pentru evitarea 
retrogradării susțin șl ele partide 
importante, toate aceste date ne 
Iac să considerăm cele cinci ta- 
tilnirî ale etapei a 33-a mal sus

PROGRAMUL ETAPEI
- F.C, PETROLUL i;
- POLITEHNICA IAȘI
- STEAUA <
- UNIV. CRAIOVA
-F.C ARGEȘ ]>
- POLITEHNICA TIM. «[

• Cine va ciștiga titlul ?
® Cine va retrograda ?

menționate ca punctele de greu
tate ale programului si tot atîtea 
ocazii de rezolvare ale întrebări
lor : cine va fi campioană T cine 
va retrograda 7 Așa cum se 
sublinia tatr-un comentariu de Ia 
Începutul săptămlnll, titlul se va 
decide mîine pe „diagonala* Con
stanța — Oradea iar retrogradarea 
In „pentagonul* Constanța — O- 
radea — Tlrgovlște — Arad — Re
șița.

Răinta jocurile Jiul — Universi
tatea Craiova, Dinamo — Politeh
nica Timișoara șl S.C Bacău —

Sportul studențesc eare prezinți 
și ele atracție prin valoarea for
mațiilor aflate in deplasare, capa
bile de a surmonta handicapul a- 
cesta și de a furniza rezultatelor 
etapei și alte surprize.

Partide decisive în atîtea orașe 
din țară, mîine. Să mai amintim, 
oare, cită nevoie de spirit de spor
tivitate, de corectitudine, de o 
atitudine civilizată a spectatorilor, 

arbitraje competente au ele ?

VIRGINIA RUZICI IN 3 FINALE
LA ROLAND GARROS

? Arod
J Tîrgovițte
< Constanța

Petroșani
;! Oradea 

București

*.

Reșița
Bacâu 
Hunedoara

U.T.A.
c.s.
F.C.
JIUL
F.C BIHOR
DINAMO

^Stadion Dinamo)
F.CM. - F.C OLIMPIA
S.C. -SPORTUL STUDENȚESC
F.C. CORWNUL - A.S.A. TG. MUREȘ

Toate partidele ser începe la ora 16.

CLASAMENTUL
de

1. STEAUA 32 16 7 9 70-46 39
2. F.C Aro«» 32 17 5 10 54-47 39
X Poli. Tim. 32 16 5 11 45-33 37
4. Sportul stud. 32 17 2 13 47-40 36
5. Dinamo 32 14 5 13 45-37 33
6. as. Tîraoviste 32 13 7 12 28-31 33
7. A.S.A. Tg. M. 32 13 8 13 47-38 32
a. Uni». Craiova 32 13 6 13 36-31 32
9. Jiul 32 14 4 14 50-46 32

1». U.T. Arad 32 12 8 12 47-98 32
11. F.C Coronal 32 18 11 11 42-42 31
12. S.C Bacău 32 12 7 13 44-54 31
IX F.C Bihor 32 14 3 15 35-51 31
14. F.C Constanța 32 13 4 15 38 43 38
1X F.C Olimpia 32 13 4 15 37-45 38
16. POlît. lași 32 11 7 14 39-37 29
17. F.C Petrolul 32 11 7 14 40-43 29
18. F.C.ML Reșița 32 8 4 20 28-58 20

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
SE REIA CU PARTIDE INTERESANTE
Duminică, sltinol derby Steaua - Dinam o al actualului campionat mascaUa

După o Întrerupere de 
mult de o lună (perioadă 
care reprezentativa țării 
pregătit și a participat la cam
pionatul european), Divizia A 
la baschet feminin se reia prin

mai 
in 

i-a

„OMUL NU 
NICI PREA

ESTE NICIODATĂ NICI PREA TINAR
BÂTRÎN PENTRU A FACE SPORT4

etapa a 19-a. Iată jocurfto 
etapei de astăzi șl mîine (latre 
paranteze, rezultatele din turul 
competiției) : Olimpia Bucu
rești — Crîșul (75—81, 81—83). 
Politehnica București — I.E.F.S.- 
Lic. 2 (64—71, 70—81), Progregte 
București — Universitatea Ti
mișoara (63—83, 65—63), Rapid — 
C.S.U. Galați (67—65, 90—60),
Voința Brașov — Universitate* 
Cluj-Napoca (82—98, 90—96).
Mobila Satu Mare — C.S.Ș. 
Ploiești (108—78, 104—62).

Clasament Ud:
Județul Prahova — ca întreg 

teritoriul tării — s-a înscris in 
anii socialismului cu realizări 
de seamă in înfăptuirea politi
cii partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în acest cadru, ac
tivitatea sportivă de masă și de 
performanță s-a ridicat la cote 
superioare, o contribuție de 
seamă avînd-o marea competi
ție națională „Daciada”.

Convorbirea noastră cu to
varășul Constantin Marinov, se
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele 
C.J.E.F.S., a scos în evidență 
realizările de pină acum, pre
cum și importantele obiective 
ce stau in fața mișcării sporti
ve prahovene.

— Tovarășe președinte, ce a 
însemnat .Daciada* pentru

AZI, JUDEȚUL PRAHOVA
activitatea sportivă din jude
țul dumneavoastră î

— „Daciada”, manifestare 
sportivă de prestigiu, înscrisă 
în perimetrul numeroaselor ini
țiative ale secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, dez- 
voltind pe plan superior tra
dițiile valoroase ale sportului

românesc, ne-a oferit cadrul 
organizatoric necesar angrenă
rii copiilor, tineretului, celor
lalți oameni ai muncii în prac
ticarea sistematică și organiza
tă a exerâțiilor fizice, sportu
lui și turismului. Datorită mo
dului în care a fost concepută, 
această competiție are menirea 
de a scoate și mai mult în evi

dență marile valori educative 
ale sportului, dea contribui la 
integrarea mai deplină a acti
vității sportive ta ansamblul 
muncii educative.

— In ea ritm se realizează 
cerința ea tineretul, oamenii 
muncii să dobîndească deprin
derea practicării sistematice a 
exerclțiilor fizice șl sportului T 

— Considerînd că niciodată 
omul nu este nici prea tînăr, 
nici prea bătrtn pentru a învăța 
și a face sport, ne-am îndrep
tat atenția asupra tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, dar se
lectiv, în funcție de vîrstă. Ast
fel, pentru preșcolari s-a asi
gurat efectuarea a cel puțin 
o oră pe zi a exercițiilor fizice 
în aer liber, iar cu sprijinul

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag. 2—3)

1. Ropid
2. I.EF.S.-Uc. î
3. Mobila
4. Criful
5. Politehnica
4. „U* Q.-Ncp.
7. Olimpia
8. Progresul
9. Univ. T'.m.

10. Voința
11. GS.5. Plolețfl 

•12. C.S.U. Galați

34 29 ! Z755-2299 «3 
34 26 8 2864-2442 M
34 21 13 2900-2066 56 
34 21 13 2471-2203 S
34 20 14 2512-2284 54 
34 22 12 2541-2318 S3
34 17 17 2498-2453 51
34 15 19 2333-2449 4» 
34 14 20 2500 2704 «
34 13 21 2557 2575 <7
34 4 30 2138-3007 36 
34 2 32 2084-2816 36

A început turneul final te 
campionatului național masculin, 
cu participarea echipelor Steaua, 
Dinamo București și Universi
tatea Cluj-Napoca. în partid* 
de ieri, Dinamo — Universita
tea Cluj-Napoca 93—65 (49—32).

Azi are loc Întâlnirea Steaua — 
„U” Cluj-Napoca. iar mîine a* 
dispută tradiționalul derby 
Steaua — Dinamo, care Încheie 
ediția * 29-a * campionatului 
țării.



La Craiova, intr-o organizare sărbătoreasca in campionatul de rugby, meciuri decisive

A ÎNCEPUT FINALA „DACIADEI“ 
LA LUPTE GRECO-ROMANE

CRAIOVA, 9 (prin telefon). 
Federația română de lupte nu 
putea face o alegere mai bună, 
decît aceasta a Craiovei ca loc 
de disputare a campionatelor 
individuale de greco-romane, 
prima ediție care se desfășoară 
sub genericul „Daciadei". Orga
nele sportive locale și In spe
cial președintele comisiei jude
țene de lupte, fostul interna
țional, prof. Constantin Bușolu, 
s-au străduit și au reușit să a- 
sigure Întrecerilor un cadru 
festiv, condiții optime de des
fășurare. După o frumoasă fes
tivitate de deschidere. In care 
craiovenii au lnmînat frumoase 
cupe componenților echipei re
prezentative, clasată pe primul 
loc In Europa și antrenorilor 
săi, organizînd. In același timp, 
retragerea din activitatea eom- 
petițională a maestrului emerit 
al sportului Gheorghe Bercea- 
nu — a cărui carieră sportivă 
este legată de acest oraș — cei 
mai buni 144 de luptători din 
țară și-au început întrecerea.

Noua și frumoasa Sală a spor
turilor din localitate a găzduit 
meciuri de o bună valoare teh

nică, in care medaliațU noștri 
la marile competiții internațio
nale au fost nevoițl să depu
nă eforturi serioase pentru a 
putea ciștiga. De pildă, cam
pionul european la cat 48 kg 
C. Alexandra a trebuit să-și 
etaleze toate cunoștințele teh
nice pentru a-1 depăși pe tină- 
rul rapidist M. Iordache. La fel 
și Gh. Ciobotara (Dinamo) — 
cat 74 kg — a avut de înfrun
tat un Unăr curajos, M. Ior- 
dăchescu (Cîmpulung Muscel) 
pe care l-a întrecut destul de 
greu. N. Glngă (52 kg), Intr-o 
foarte bună formă, I-a învins 
prin descalificare pe A. Tănase 
(Sinaia), după ce l-a condus la 
puncte cu 17—L L Păun (62 kg) 
a avut un med mai ușor in 
primul tur (câștigă prin desca
lificare min. 3 ta fața lugoj a- 
nului A. Schmidt), dar el II va

avea ca adversar ta confrunta
rea următoare pe constănțeanul 
Șt. Negrișan (câștigător și el 
Înainte de limită ta meciul cu 
C. Ionescu — I.E.F.S.).

Alte rezultate tehnice : cat.
48 kg — A. Ghită (Rădăuți) b. 
dese. L Ionilă (Craiova), N. Fa
solă (Suceava) b.p. L Asaftei 
(Botoșani) ; eat. 52 kg — M. 
Preda (Craiova) h. dese. Gh.

C. Turcu (Ba- 
FL Avram (Ba- 

Aiaco- 
tuș N. 
Ștefan 
Balaur 
Prențu 
(Meta-

Vlman (Pitești). 
eSu) b. dese. (!) 
cău) ; cat. 62 kg — D. 
boaiei (Rapid Buc.) b. 
Dumitrache (Bacău). St 
(Slatina) b. tuș M. 
(Steaua) ; 74 kg — V. 
(Steaua) b.p. Gh. Glonț 
tal Buc.). V. Mihai (Constanța) 
b. tuș A Apetrei (Steaua).

întrecerile se vor Încheia du
minică la prinz.

Mihai TRĂNCA

SE VA HOTĂRÎ MIINE
După o etapă fără veleități. în 

care s-a jucat calm, favoritii va- 
lorificîndu-și cu precizie șansele, 
iată-ne în fața unor .partide- 
cheie- ale celui de-al 51-lea cam
pionat național de rugby. In
tr-adevăr, cu greu am putea afla, 
la ora de față, un program mai 
atrăgător ca acela de duminică 
care aduce față-n față (în Capi
tală) patru dintre protagonistele 
actualei ediții : R.C. Grivița Rosie 
(locul 4) — Farul (1) (teren Par
cul Copilului, ora 8) si Dinamo 
(3) — Steaua (2) (teren Olimpia, 
ora 10,30). Apare cu totul regre
tabil in acest context (spre a nu 
spune inadmisibil I) ca federația 
■i na fi putut determina cele 
două echipe organizatoare sA cu
pleze partidele. In acest fel se 
servesc, desigur, doar interesele 
mărunte ale cluburilor, în nici un 
caz fi cele ale spectatorilor, ale 
rug by ului InsușL O practică că
reia ar trebui să 1 se pună capăt 
pe viitor.

Iată ce formații vor trimite în 
teren cele patru team uri. R.C. 
GRIVITA ROȘIE (antrenori : V. 
Moraru si R. Demian) : Simion — 
Marin. Podărăscu, Codoi, Negoescu 
— Fălcușan, Bărgăonaș — Pena, 
Tlșu, Vlad — Tufeanu, Btroe —

SOARTA TITLULUI?
Scarlat, Pasache. Dinu (o echipă 
tînără cu multe disponibilități). 
FARUL (antrenor : M. Naca) : 
Cristea (Gh. Dinu) — Motrescu, 
C. Vasile, Holban, Burghelea (Ia- 
nusevici) — Bucos, N. Dinu — 
Borșaru (Urdea), FI. Constantin, 
Podarii — Mușat, Malancu — Io- 
niță, Dobre, Băcioiu (așadar vor 
fi prezente toate vedetele !). DI
NAMO (antrenor : L Tuțuianu) : 
Fl. Ionescu (Petre) — Aldea, Con
stantin, Ni ca, Chiricencu — Mar- 
ghescu, Paraschiv — Marin, Ro
man. Zafiescu li — Borș, Iordan 
(Caragea) — C. Gheorghe (Baciu), 
Rovența, Țurlea (o echipă în pli
nă formă), STEAUA (antrenori : 
P. Cosmănescu st L Danciu) : 
Durbac — Teleașă, Enache, Zafi
escu I, R. Ionescu — Alexandru, 
Suciu — Murariu, M. Ionescu, A- 
chim — ____ , _ •••-
Cioarec, Munteanu, Cornelia (cu 
excepția lui Fulcu, toată lumea 
în teren).

In rest programul arată astfel : 
Știința — Rapid ; Rulmentul — 
Universitatea ; C.S.M. Suceava — 
R.C. Sportul studențesc ; Olimpia
— T.C. Ind. Constanța ; C.S.M. Si
biu — «Poli* Iași ; Minerul GJBL
— «Poli* Cluj-Napoca.

Pintea, Postolachi

In campionatul masculin de Handbal, Divizia A

NEUNIREA STEAUA-H.C MINAUR BAIA MARE

0 REUNIUNE, RELATIV, 
PLĂCUTA

Mal puțin bogata ta partanti 
(ea șl In spectatori dealtfel), cea 
de a doua reuniune intermediară 
a reușit. Intr-o oarecare măsură, 
■ă satisfacă pretențiile celor pre
sent Joi după-amlază pe hipo
dromul din Ploiești. Alergările, 
•xceptînd pe cele rezervate mln- 
jHor (în care latura spectaculară | 
a lăsat de dorit), a oferit, totuși, 
dispute atractive, ta etteva sosiri 
(premiile Dîmbovița, Doftana, 
Dumbrăvioara) câștigătorii fiind 
serios solicitați de drlverll res
pectivi. Rafon, adus de M. Ște- 
fânescu cu „hățurile pe sus", a 
reușit — intr-un final electrizant 
— să-l Întreacă chiar pe potou pe 
Otlllan (excelentă cursă făcută 
de acesta, dar credem că Tr. Ma
rinescu a greșit socotlndu-se clștl- 
gător tn momentul etnd a trecut 
ta fruntea plutonului), Halducel 
(nesperat de docil șl condus cu 
multă convingere de G. Tănase) 
a dispus de puțin, dar sigur, de 
Hermafon, cu care Tr. Dinu * 
făcut tot ce a putut pentru a 
dștiga. Iar Tîrpu. realizlnd un 
■alt de valoare de peste 2 secun
de, șl-a adjudecat, relativ ușor, 
ultima probă a zilei. In rest, ni
mic de retlnut. poate doar „in
dulgența" oficialilor față de ac
țiunea (deloc „ortodoxă") avută 
de Superb in cursa cîștlgată de 
acesta. Rezultate tehnice : Cursa 
1 : 1. Surduc (V. Gheorghe), rec. 
1:44,5, 2. Hallcia. Simplu 8. ordi
nea 25 ; Cursa a 2-a : L Rlst 
(N. Gheorghe) rec. 1:S6.3, X Sam
ba, 3. Polița. Simplu J. ordinea 
IS, event 59, ordinea triplă 124 ; 
Cursa a S-a : 1. Indian (M. ște- 
fănescu) rec. 1:32,4, X Franklin. 
Simplu 4, ordinea 59, event 29, 
triplu clștigător 1441 ; Cursa a 
4-a : 1. Superb (Al. Nacu), rec. 
1:29,5, 3. Femina. X Călin». Sim
plu 8, ordinea 22, event 81. ordi
nea triplă 787 ; Cursa a 5-a : 1. 
Bafon (M. Stefănescu) rec. 1:2«,4, 
X Otillan. Simplu 10, ordinea 34, 
event 111. triplu clștigător 627 ; 
Cursa a 6-a : 1. Halducel (G. Tă
nase) rec. 1:26,6, X Hermafon. 3. 
Joben. Simplu X ordinea 37, e- 
Vent 27, ordinea triplă 149 ; Cursa 
■ 7-a : 1.
rec. 1:30,2. nun. ojuipiu 
ordinea 33, event 105, triplu cîsti- 
gâtor 757.

Gh. ALEXANDRESCU

Tîrpu (N. Gheorghe) 
X Abil. Simplu 14.

DOMINA ETAPA A XVII-a

tradipe ta 
uirr.ee ta» 
am a

Din programul penultimei e- 
tape a campionatului masculin 
de handbal, Divizia A, care se 
desfășoară duminică ta rinei 
orașe, se detașează — ea un 
veritabil derby — meciul din
tre STEAUA și aC. MIN AUR 
BAIA MARE. Campionii vor 
Încerca, desigur, să-și ta re
vanșa și pe teren propriu asu
pra câștigătorilor „Copci Româ
niei*. De mare importanță este 
și lntOnirea de ta

1. DINAMO Buc- 14 M X 8 38
2. UUI 3 W5-2M 26
X H.G Minwr M • 3 3 281-29» ta
A C.S.M. Bort. 14 8 1 7 291-268 17
s. . Tmu 14 8 8 8 290-266 14
A Gloria Arad T4 7 1 7 235-257 14
7. Știinta Bacâa ta 1 1 9 287-299 12
L U. q.-Nap. ta 8 8 21 257-266 10
9. Dlnomo B». N 3 3 18 1S-264 9

ta Ralonui Sâv. ta 1 3 tt 98-3M 3

JUNIORII GÂLÂȚENI-iN FINALĂ!
SUCEAVA, 9 (prin telefon). 

Turneul final al campionatului 
republican al juniorilor și șco
larilor a continuat pe stadionul 
»Arini“. Nici de această dată 
nu a lipsit rezultatul-surpriză, 
echipa CL sp. șc. 2 București 
suferind o nouă tafringere : 
6—9 (6—3) cu CI. sp. șc. Bucu
rești ! In celălalt mea pentru 
locurile 5—8, CL sp. șc. 2 Con
stanta — Școlarul Oradea 
25—13 (12—9).

In partidele vedetă ale zilei,

Arad. <En-

tre GLORIA 
BUCUREȘTL 
etapei a XVTI-a :

DINAMOșl
Iată programul

Steaua
din Ghencea,
Gloria
Dinamo

• BUCUREȘTI :
(terenul

O ARAD :
• BRAȘOV :
• CLUJ-NAPOCA : Universitatea
• TIMIȘOARA : Politehnica

HANDBAL PENTRU ELEVI
Lteeol industrial .Electronica", ate. prof. D. Pompei ar. 3 

sector 1 București, primește Înscrieri la concursul prnira 
ocuparea locurilor la clasa a IX-a (profil electrotehnic) ca 
program de educație fizică, specialitatea handbal.

înscrierile se primesc in perioada 16—19 tenie 1973, Eta 
toate județele țării.

Probele dc aptitudini se vor susține In perioada 20—29 te
nie 1978.

Elevii din provincie admiși la concurs vor beneficia de 
masă și cazare.

Relații suplimentare la telefon : 88.70.60.

PE PISTELE DE ATLETISM
• La Miskolc, tn cadrul „Cupei 

Dunării- ta maraton, Gheorghe 
Buruiană a obținut tm rezultat 
excelent • X 17:54.6 (al treilea re
zultat românesc din toate timpu
rile) cu care s-a clasat pe locul 
doi. Foarte bine s-au comportat 
șl Mircea Vlcol X13:04,6 (locul 4), 
Gheorghe Motorca X23:07.8 (locul 
S), Dorel Gruia X39:08,8 (locul 10).
• Participînd la concursul atletic 
internațional ^Narodna Mladej", 
desfășurat la Sofia, atiețil noștri 
(top juniori) au obținut următoa
rele rezultate : Mihai Etae 1X13 m 
șl Tlberlu Gola 14.34 m ta trlplu- 
salt. Daniel Grasu 43,73 m șt Mi
hai Blră 47,76 m ta aruncarea dis- 
euiul, Maria Badea 47,84 m șl E- 
lena Anghel 47,42 m în aceeași 
probă. • Mărșăluitorul Cornel Pa- 
tușlnchl va participa mline ta tra
diționala cursă Fraga — Podebrad.
• nie Florolu. Gyorgy Marko șl 
Eva Raduly vor 11 prezențl luni 
ta „Marele Premiu al orașului Bu
dapesta". • La tradiționalul con
curs „Ziua Olimpică" care se va 
desfășura la Berlin săptămlna vi
itoare (14—15) vor lua parte șl a- 
tletele noastre Flța Lovln, Elena 
Tărfță, Glna Panait șl Doina An
ton.

una dintre finaliste a fost de
semnată — la capătul unui 
meci foarte spectaculos — nu
mai datorită unei clauze regu
lamentare. R. C. Sportul stu
dențesc și Lie. ind. marină Ga
lați au terminat la egalitate, 
0—0. gălățenii (oricum, perfor
merii ediției) ealificîndu-se ta 
finală grație mediei de vîrstă 
mai scăzute ! Ei vor întîlni, 
duminică, în jocul pentru locu
rile 1—2 formația Locomotiva 
București, care și ta acest 
pornește ca mare favorită, ea 
tavingînd și azi (ar. ieri) la 
un scor concludent : 32—11
(10—3) pe Lie. Metalurgie Iași.

Ion MÎNDRESCU — coresp.

an

CAMPIONATELE INTERNATIONALE Dl TIR ALE ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

el de echipă națkmalA Dumitra 
Matei. Aceasta a-a aflat intr-o 
zi mal slabă, na ea Joc (al doi
lea jn clasamentul general) d 
ca performanță (593 p).

Anlșoara Matei a demonstrat 
că este in mare revenire de 
formă. Ea a-a impus te totre-

Pentru a veni In sprijinul amatorilor de drumeție șl te 
scopul reducerii timpului de deplasare de la domiciliu la 
locul de plecare, Începînd cu 11 iunie ic. In fiecare dumi
nică ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RES
TAURANTE BUCUREȘTI, înființează pe lingă cele 3 „puncte 
fixe* existente (Oficiul P.T.T.R. — Bereeni, cinematograful 
Gloria și cinematograful Favorit) încă 6 locuri de plecare in 
excursii :

1) cartierul Militari, din stația Veteranilor. Plecarea la 
ora 6,10 ;

2) cartierul Panielimon, din fața întreprinderii Electroapa- 
rataj. Plecarea Ia 6,20 :

3) Parcul Tineretului — Intrarea principali — vizavi de 
Liceul Gh. Șincai. Plecarea 6.20 ;

4) cartierul Bucureștii Noi — Casa de culturi „înfrățirea 
între popoare*. Plecarea 6,10 ;

5) cartierul Pajura — la capătul liniei de troleibuz 87. 
Plecarea Ia 6,20 ;

6) hotel Intercontinental. Plecarea Ia 6,45.
Traseele propuse : București — Poiana Brașov ; Bucu

rești — Vălenii de Munte — Cheia ; București — Cîmpu
lung — Cabana Voîna ; București — Pitești — Curtea de 
Argeș.

Plata se face direct la autocar. în timpul excursiei se 
asigură un dejun la restaurant.

cerea de pistol standard, nu fără 
emoții care s-au păstrai pteă la 
ultimul foc al principalei sale 
adversare, maghiara Lmszlone 
Kotroczo care a ratat decarul și 
a trebuit să se mulțumească 
doar cu poziția a doua. Victoria 
Anișoarei Matei constituie, con
comitent, o frumoasă revanșă 
asupra franțuzoaicei Evelyne 
Manchon, Învingătoare acum 
două săptămlni in campionatul 
țărilor latine șl Greciei. De 
menționat și comportarea hd L 
Olăresca, care, accidentat la o 
mină, a rei^it 597 p la pușcă 
liberă 60 f.c.

REZUI.TATB TEHNICE : pușcă 
liberă W t.c^ seniori i i. J. 
Vogler (Cehoslovacia) M7 p/100. 
X L Olârescu 597/99 p. 3. L Co- 
dreanu 596 p. 4. M. Ondcă 596 p, 
X Gh. Pavlov (Bulgaria) 596 p, 
6. N. Rotaru 596 p ; pistol stan
dard. senioare : L Anișoara Matei 
530 p. 3. Laszlone Kotroczo (Un
garia) 67» p, X Maria Sălăjan 
573 p. 4. Agnes Ferencz (Unga
ria) S76 p, 5. Evelyne Manchon 
(Franța) 376 p ; pușcă standard 
68 f.c. senioare : L Nlculina Iosif 
596 p, X Dumitra Matei 593 p, 
X Regina Petzke (R.D.G.) 593 p, 
4. Mariana Tomescu 592 p. 5. Ve
ronica Tripșa 592 p : pistol liber. 
60 f, seniori : 1. Laurentiu Pop 
567 p. X Ragnar Skanaker (Sue
dia) 566 p, 3. Vasili Sflov (U.R.S.S.) 
566 p.— X Dan Iuga 556 p.

SIMBATA
BASCHET. Solo Florsasco,

ora 14 : Olimpia — Crișul (f. A), Pro- 
(L 

(m. 
Po-

preșul — Universitatea Timișoara 
A), Steaua - „U* Cluf-Nopoca
A), Rapid - C.S.U. Galați (t. A). 
Utehnlca — LE.F.S.-L1C. 2 (l. A).

DUMINICĂ
—. — .. ____ ________ , 1°

oro 8 : Olimpia — Crișul (f. A), Pro-
BASCHET. Sala Florwtco, de

7-
Xresul — Universitatea Timișoara (f. 
), Steaua — Dinamo București fm.

A). Rapid - C.S.U. Galați (f. A). 
Politehnica — LE.FA.-Llc. 2 (LA).

BOX. Ar.na Timpuri Noi (colea 
Dudeștî), ora 10: „Cupa Școlarul XX".

FOTBAL Stadionul Dinamo, ora 10: 
Dlnamo — Politehnica Timișoara (]un.), 
oro 16 : Dlnamo — Politehnica Timi
șoara (Div. A) i stadionul Gtatațti.

ora 11 î Rapid — Pandurii Tg. Llu 
(Dlv. B) ; teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Chimia Tr. Măgurele 
(Dlv. B) ; teren Politehnica, ora 11 ; 
Unirea Tricolor — Electronica (Dhr. 
Q ; teren FI. roșie, ora 11 t FL ro
șie — Șoimii TAROM (Dlv. C) ; ieren 
Abatorul, ora 11 : Abatorul — T.M-B. 
(Div. C) ; teren Larorr.et, ora 11 î 
Tehnometal — I.O.R. (Div. Q ; teren 
ICSIM, oro 11 : ICSIM - Avintul Ur- 
zlcenl (Dhr. C) ; teren Sirena, ora 
11 : Sirena — Mecanica flnâ (Dlv. C).

HANDBAL. Teren Ghencea, ora 11 : 
Steaua — H.G Mlnaur Baia Mare 
(m. A).

MOTO CICLISM. Stadionul Metalul 
(Pantelimon), ora 10,30 i „Cupa 
F.R.M.** la dirt-track.

RUGBY. Teren Parcul copilului, ora 
9 : R.C. Grivița Roșie — Farul (Dlv. 
A) ; teren Olimpia, ora 9 : Olimpia 
— T.C. Ind. Constanța (Div. AJ, ora 
10,30 : Dinamo — Ste-ttua (Dîv. A).

GxpnflRMi
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Cea Ce-* 
ră, a Balcar 
organizată 
<5e specialit 
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teri Băile 
— Ion Cri» 
tor și anii 
șah) se va 
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în campionatul de tenis de mas<

FAVORIJII AU DOMINAT PRQ
ARAD, 9 (prin telefon). In Luminița 8

* ’--- v4.tr. -<Sala sporturilor din localitate, 
intr-o organizare excelentă, au 
început întrecerile campionatu
lui republican individual de 
tenis de masă al juniorilor.

In prima parte a zilei s-au 
disputat întrecerile probei de 
dublu băieți și dublu fete. Pe 
tablourile de eoncurs au fost 
Înscrise 47 șl, respectiv. 29 de 
dubluri. La fete titlul de cam
pioană republicană a fost ciști- 
gat, așa cum era de așteptat, 
de dubiul EVA FERENCZI (C.S. 
Arad — antrenor Emil Proco- 
peț), MARIA PAUN (CJ3.Ș. Cra
iova — antrenor Cătălin Cojo
cari), care a Întrecut In finală 
cu 2—0 (13. 17) pe Crinela Sava 
(C.S. Arad) și Gabriela Kadar 
(Metalurgistul Cugir). In semi
finale au mai ajuns dublurile 
Nela Stoinea, Ana Sabău și

duc.
In concur: 

și-au dispt 
cuplurile 
CRIȘAN, ZI 
Cluj-Napoca 
Farkas) — 
greșul Buc.) 
ria-Șoimii I 
campion rei 
cerit de clu, 
cu 2—0 (17, 
au mai jucș 
Mihai Crai 
Meszaroș, A 
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„DÂCIADA“, acțiune prioritară in î 
tru modul li 
ganizeze act 
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derea meca 
binalele pel 
și Brazi. »ci 
Băicoi și B< 

Realizările 
min ti t pinâ 
sibile ta eo: 
sporite «cort 
zei material 
locali, date: 
momentul d< 
localitățile ■ 
ve dispun di 
zare practic 
«port preferi

tehaloeat 
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trecerilor , 
— Judetui 

un fond »■* 
care isi 
deplinire 
fizice C «pe 
de pertoy-a: 
120 de ăjtre: 
instructori și 
fesori de edu 
fășoarâ activ 
întreprinderi 
secțiile de pe 
buri și asoci 
cești a asiguri 
desfășurarea 
condiții a act 
nale și a tuti 
nifestări eupr 
„Daciadei*. i

(Urmare din pag. 1)

organizației „Șoimii patriei* s-au 
Inițiat acțiuni sportive cum ar 
fi : întreceri de biciclete, tro
tinete, triciclete, concursuri de 
alergări și aruncări, jocuri di
namice, cele mai reușite acțiuni 
fiind cele de la Ploiești, Cim- 
pina. Sinaia, Filipești de Pă
dure și MiziL Pentru tineretul 
școlar, unde procentul de cu
prindere în activitatea sportivă 
de masă este de peste 80 la 
sută, s-a pus accentul pe cam
pionatele școlare. Crosul pio
nierilor și Crosul tineretului 
complexul polisportiv „Sport și 
sănătate*, „Amicii drumeției", 
precum și pe acțiunile de ini
țiere Ia Înot, gimnastică, schi și 
patinaj.

în activitatea 
să din județul 
muncitoresc a 
zentat Alături 
pe asociație 
principală formă de atragere a 
oamenilor muncii In practicarea 
sportului — cupele pe ramură 
de producție (Cupa petrolistu
lui, Cupa metalurgistului. Cupa 
textilistelor. Cupa mecanizato
rului, Cupa constructorului), 
desfășurate în principal în aer 
liber, au dat posibilitatea mun
citorilor fi familiilor acestora 
să-și petreacă Intr-un mod <ât 
mai plăcut o parte a timpului 
liber. In folosul sănătății și al 
producției. Se evidențiază pen-

sportivă de ma- 
nostru sportul 

fost bine repre- 
de campionatele 

sportivă — ca

uirr.ee
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BAZLE

brie. Au fost trimise Invitații 
de participare federațiilor din 
Albania, Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia și Turcia. Confirmările de 
participare slnt așteptate pină 
la data de 1 Iulie. După cum 
•e ște, ta cadrul Balcaniadei de 
*ah sint puse în joc următoa
rele titluri : masculin (la 3 ta
ble), juniori (la 3 table) șl fe
minin (la 2 table, O aenloari șl 
o junioară).
TURNEE INTERNApONALE LA 

SATU MARE Șl IAȘI
între 26 iunie șl I* tulle. K 

Satu Mare, șl 1—14 Iulie la Iași 
vor avea loc turnee internațio
nale. La Satu Mare șl-au confir
mat participarea Jorge Armas 
(Cuba), Jan Banas (Cehoslova
cia) și Jan Dobo» (Polonia). 
Dintre jucătorii români eote si
gură prezența maestrului loan 
Blriescu. Cea de-a 3-a ediție • 
„Memorialului Sadoveanu", de M 
lași, se va disputa dup* siste
mul open (elvețian). Printre 
concurenți: Hausner (Cehoslova
cia), Satl (Ungaria), Scheizel 
(Polonia), precum șl o seria de 
fruntași ai șahului românesc.

ALTE PARTICIPĂRI 
INTERNAȚIONALE

între 14 șl 30 iunie la 
Gora, în Polonia, va avea 
turneu internațional de 
la care va lua parte ~ 
român Parik Ștefanov. 
maestru Internațional 
Gheorghiu este invitat, 
șl 30 Iulie, la două 
turnee ce se vor desfășura la 
Philadelphia și New York. în 
aceeași perioadă maeștrii inter
naționali Teodor Ghițescu, Mihai 
Șubă șl Octav Trolanescu, pre
cum și maestrul Emanuel Bel
cher se vor număra printre par- 
«clpanțil la festivalurile șahiste 
de la Bagneux șl Val Thorens. 
din Franța. Intre 1 șl 13 Iulie, 
Marina Pogorevici va participa 
la tin turneu Internațional de 
jtinloere In, Ungaria, iar între 
2 și 13 tulle, Mihai Ghindă va 
juna într-un puternic concurs 
organizat la Pernik, în Bulgaria. 
Sinaia va găzdui intre 2 și 3 
Iulie tradiționala tatUnire femi
nină dintre echipele României 
Si Iugoslaviei.

Jelenla 
Joe on 
tineret 

maestrul 
Marele 
Florin 

între 1 
puternice

I
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LA COMPLEXUL STEAUA
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Sub genericul „Daciadei*, la 
Complexul sportiv Steaua din 
Capitală se va desfășura, mii- 
ne, o duminică cultural-sportl- 
vă, ocazionată de aniversarea 
a 130 de ani de la revoluția 
din 1848 și 30 de ani de la na
ționalizare. Programul cuprin
de demonstrații și meciuri la 
8 discipline sportive.

Astfel, lncepînd de la ora 
9,30 vor avea loc Întreceri Ia 
tenis, handbal, baschet, rugby, 
box, scrimă, lupte și fotbal, la 
care-și vor da concursul spor
tivi ai clubului Steaua și clu
bului sportiv școlar Steaua, 
precum și echipe de juniori 
de la Grivița Roșie (rugby) și 
de copil de la grădinițele din 
sectorul 7. în Jurul orei 10,30, 
înaintea Începerii turneului 
fulger de rugby, o ștafetă a 
tinerilor sportivi va aduce me
sajul lor cu ocazia zilei de 11 
iunie.

I
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profesorilor P. Columban (Li
ceul energetic). Doina Cerviș 
(Liceul C. D. Gherea), Gh. An
gliei (Școala generală nr. 6), 
Corneliu Constantinescu (Școala 
generală 5), Marin Teleanu 
(Școala generală 9), ȘL Petrea 
(Liceul I. L. Caragiale) — din 
Ploiești, I. Necșulescu (Mîneclu), 
Gh. Văsîi (Izvoarele), ▼. Mano- 
lescu (Păulești), Gh. Ionescu 
(Vărbilău) precum și al antre
norilor Gr. Oprișescu (atletism), 
G. Năstase (baschet). Elena 
Sima (gimnastică), V. Ioniță 
(handbal), C. Iovan (sanie), 
Mihai Mitrofan și V. Vasiliu 
(înot), Z. Sima (ciclism), N. 
Burchi (biatlon), E. Popa (box), 
C. Butnaru (șah).

— Ce considerați că nu ■-* 
realizat încă la nivelul cerin
țelor programului dezvoltării 
mișcării sportive 7

— Nu sîntem satisfăcut! de 
modul cum este organizată ac
tivitatea sportivă la nivelul nu
cleelor de bază din întreprin
deri și instituții. Este important 
ea ponderea acțiunilor asocia
țiilor sportive s-o dețină atelie
rul, secția, sectorul, adică locu
rile unde își desfășoară munca 
cei chemați să dea viață obiec
tivelor „Daciadei*. Pe de altă 
parte, acolo unde Întrecerile de 
masă se desfășoară corespunză
tor, tehnicienii noștri nu stat 
totdeauna prezenți pentru a 
aduce în secțiile de performan
ță pe cei mai înzestrați tineri, 
în ceea ce privește atragerea

După zece ani, 
același duel: 

Steaua — F.G Argeș

—Mal *68. Cadou* etape îna
intea finalului de campionat, 
in frunte Steaua ft F.C. Argeș. 
Prima dștigaae cu 1—0 derbyul 
bucurcștean ea Progresul, pi
teștenii Învinseseră, eu 4—3, rob 
Feleac, pe 
dominat 
primise nota 
două 
nuna

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

intr-un meci 
Dobrin, care 
ti între cele 

candidate la eu- 
____ de campioană. două 
puncte avans. în penultima eta
pă, Steaua na reușește să trea
că pe terenul său de studenții 
clujeni (1—1), ta timp ce piteș- 
ter.il înving acasă, ea 1—Â. pe 
Petrolul și se apropie la un 
punct de lider. în ultima etapă, 
ambele formații Joacă ta de
plasare : Steaua, la Ploiești, F7C. 
Argeș, la București, eu Progre
sul. Piteștenii obțin un egal, dar 
militarii clștigă ia Ploiești cu 
3—1 și devin campioni.

„Duspă zece ani, același duel ! 
De data aceasta, cu două etape 
Înaintea finișului, egalitate de 
puncte intre cei doi alergători 
fie cursă lungă, despărțiți doar 
de golaveraj. Acum, in penul
tima etapă, ambele formații vor 
evolua in deplasare : Steaua — 
liderul — la Constanța, F.C. Ar
geș, la Oradea. Cine va trium
fa de data aceasta?, se Întreabă 
mii de suporteri. Am căutat 
un prim răspuns intr-un „dia
log 1* distanță* intre Vigu și 
Dobrin, care n-au vorbit intre 
ei, dar și-au rostit replicile prin 
intermediul reporterului. Dobrin 
și Vigu, prezenți in cele două 
loturi ji «etan zece *ni.„

I
I

BULETINUL DE ȘTIRI"
• U.T-A. a parcurs, ta a- 

eeast* săptămlnă, ridul obtr- 
noit de antrenamente, fără s* 
joace Ins* nid o partid* ami
cală, Toți compooențfl lotului 
arădean «tot apți de Joc; 
F. C. PEIkOLUL a susțtaat 
Joi * partid* de verificare la 
Sibiu, ea F. C. Șotanil, fiind 
învins* cu 3—0 1 N-*u jucat 
Standa șl Dobrescu, reținuți 
pentru examene. El vor face, 
totuși, deplasarea M Arad. 
State are trei cartonașe gal
bene și, la consecință, an va 
Juca.

« C. S. TIRGOVIȘTE s-a 
pregătit eu seriozitate pentru 
ultima apariție pe teren pro
priu. Nid un jucător indispo
nibil ta lot Singura noutate 
ta formație : FL Grigore va 
Începe jocul ca titular ; POLI
TEHNICA LAȘI vine astăzi en 
avionul In Capital*, de unde 
Își va continua drumul spre 
orașul in care va da „marea 
bătălie* cum ne spunea, 
vicepreședintele dubului, 
Herman. Lotul ieșean 
complet
• F.C. CONSTANTA a 

gătit eu mare griji acest joe 
dificil ca Steaua. Elevii lai 
Gheorghe Ol* eu evoluat joi 
la Medgidia 
minute eu 
Ignat acuzi 
pini la ora

I
I
I

I
I
I
I CI repriza • 30 

Omental, 4—$. 
• contuzie, ins* 
Jocului el va a

fetelor ta practicarea exerdții- 
lor fizice, am făcut un pas im
portant ta această direcție prin 
organizarea „Festivalului spor
tului feminin*, manifestare a- 
flată ta acest an la a doua edi
ție. în toate localitățile stat, 
totuși, și mai multe posibilități 
— încă nevalorificate — pentru 
ea tinerele să fie mai mult 
prezente pe terenurile 31 ta să
lile de sport

— Cum «o materializează 
conlucrarea factorilor cu răs
punderi d atribuții ta rezol
varea sarcinilor „Daciadei* î

— C.J.E.F.S., ca organ împu
ternicit prin lege cu conducerea 
unitară a activității sportive 
din județ nu-și poate duce la 
Îndeplinire această sarcină de- 
cît cu sprijinul celorlalte or
ganizații cu atribuții — Consi
liul județean al sindicatelor, 
Comitetul județean al U.T.tȚ, 
CJ.O.P., Inspectoratul școlar, 
U.J.C.A.P., U.J.C.M., UJ.C.CL, 
etc. Dacă la nivel județean co
laborarea intre aceste organi
zații se desfășoară corespunză
tor. mai Jos, ta asociațiile spor
tiv? și chiar la nivelul unor 
localități, ea nu s-a ridicat tacă 
la nivelul cerințelor. Pentru în
lăturarea acestei deficiențe. în
tregul nostru activ „a fost 
repartizat pentru a răspun
de efectiv de modul ta care 
se desfășoară munca ta aso
ciațiile sportive, de a îndruma 
și sprijini consiliile comunale 
și orășenești pentru educație 
fizică și sport

— Cine va ciștiga campionatul 
Iosif Vigu ? Steaua sau F. C. 
Argeș 1

— Steaua, normal 1
— Argumente 7
— La Constanța noi mergem 

să eîștâgăm partida, așa cam am 
făcut-o și în ultimele două 
campionate, eind am învins ea 
1—4. Formația noastră și-a gă
sit forma, iar reintrările Iui Za- 
Mu și Stoica vor întări echipa.

— La Constanța ți-ai regăsit 
cândva a doua tinerețe, la... O- 
radea te-ai născut. Ce crezi, 
deci, despre F.C. Bihor, ea să 
nu te întreb despre... F. C. Ar
geș 7

— La Oradea duminică, se va 
juca, ea și la Constanța, ea... 
retrogradarea la ușă. Bihorenii 
Își vor disputa ultima carie, și 
cred că nu vor pierde nici mă
car un punct. Spun aceasta pen
tru că reprezintă, oricum, • e- 
ehipi mai experimentată decât 
cea constănțeană, foarte talen
tată. dar poate prea tânără pen
tru un meci decisiv pentru ea.

★
— Nicolae Dobrin, 

Stelei. F.C. Argeș nu 
șansă la titlu !

— Tot așa cum 
noastră, bucureștenii 
• șansă. Mai mult, noi atacăm 
și titlul și Cupa !

— Duel psihologic ?
— Am argumente I Not sas 

pierdut foarte rar i* Oradea. 
F.C Bihor n-a reușit să Învin
gă duminică • echipă eriecm

ta tabăra 
are nid a

AL CELOR 18 DIVIZIONARE JT
refăcut ; STEAUA anunță re
intrările lui Z*hiu d Stoica, 
după etapa de suspendare 
pentru cele trei cartonașe gal
bene.___  ,
• JIUL a susținut ta eurstd 

acestei săptămtai un med da 
verificare ta compania forma
ției din Paroșeni (7—0). Nu 
vor juca ta meciul de miine 
Dumltrache (suspendat) și Să- 
lăjan, care continuă să fie in
disponibil ; UNIVERSITATEA 
CRAIOVA nu intenționează să 
schimbe echipa care a ciștigat 
in etapa precedentă cu Petro
lul. Este posibilă, totuși, utili
zarea lui Bălăci, care și-a is
pășit etapa de suspendare.

• F. C. BIHOR. Firesc, par
tida de miine de la Oradea 
este deosebit de importantă 
pentru configurația finală a 
clasamentului, ceea ce stârneș
te un deosebit interes pe plan 
local. La Oradea plouă toren
țial de trei zile. Cu o singură 
excepție (Georgescu), lotul bi
horean este valid ; F. C. AR
GEȘ, sosită cu avionul, are o 
singură absență ta formație : 
Bărbuiesca, care a acumulat 3 
cartonașe galbene.
• DINAMO a susținut 

miercuri un Joc de verificare 
ta compania divizionarei C 
▼oinț* București (scor: i—1). 
Mid ta partida de miine, Di
namo nu-i va putea utiliza pe 
Cherao și L Moldovan (operați 
de menise). în schimb, va re- 
tatra Dinu ta linia median* ; 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
nu-i va putea folosi pe An- 
ghel, accidentat ta meciul de 
duminica trecut* de lu Tîrgo- 
viște. în locul Iul va evolua 
Cotec.

PROGRAMUL ETAPEI DE
SERIA I ! F.QM. Galați - Deho 

Ttdcea, CF.R. Pașcani — Viitorul Va*- 
hd, C.S. Botoșani — I.C.I.M. Brașov, 
OS.M. Suceava — Nitramonia Făgă
raș. Gloria Buzău — Oftul Sf. Gheor- 
ghe, Steagul roșu Brașov — Portul 
vomtanțo. Ceahlăul P. Neamț — 
CS.U. Galați, Tractorul Brașov — Ro- 
lomil Sâvinești, Victoria Tecuci — F.C. 
Brăila.

SERIA a D-a • Rapid București — 
Pandurii Tg. Jiu, F.QM. Giurgiu — 
Chimia Rm. Vîlcea, Metalul Plopeni 
— Gaz metan Mediaș, Muscelul Cim
poi ung — Progresul Vulcan București, 
Unirea Alexandria — Celuloza Câlă-

LOTO—PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 9 IUNIE 197»
Extragerea I: « S Man 

K 80 38 61
Extragerea a n-a : 11 78 it «3 

TS 29 42 86 2
FOND TOTAL DE CTȘTIGUBI : 

1.036.096 lei din care J50.4S1 lei 
report la categoria L

CTȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO

DIN 30 MAI 1978
Categoria 8: 3.00 variante a

35.000 lei sau la alegere o ex
cursie de 2 loourl In R.P. Bulga
ria — Grecia sau R. P. Ungară 
sau în R. P. Polonă și diferența 
In numerar. Categoria 3: 3,25 

mai slabă ea F.C. Argeș. Iar e- 
ehipa noastră a primit la timp 
semnalul de alarmă, duminică, 
in meciul de acasă eu Olimpia 
Satu Mare, eiștigat greu.

— Să admitem că F.C Argeș 
ar câștiga la Oradea. Același lu
cru ii poate face și Steaua la 
Constanța. Iar «teliștii au un 
golaveraj net superior echipei 
tale !...

— Ea no ac ri vom eiștiga 
1* Oradea. Zic că nu vom pier
de ! La Constanța gazdele nu au 
insă voie să piardă măcar un 
punct, dacă vor să joace la anul 
in „A". Știu ri Steaua * mai 
ciștigat la Constanța, cum am 
făcut-o și noi Ia Oradea. Dar 
nici un meci nu seamănă eu al
tui. Decide forma ! Iar eu mă 
Simt foarte bine, duminică 
mi-am intrat, zic eu, în mină. 
Ceea ce e un atu in plus pentru 
• echipă eu • formă constant 
bună, cum s-a dovedit F.C. Ar
geș. mai ales in deplasare !_

...După zece ani. același duel 1 
Steaua sau F.C. Argeș 7 Fieca
re crede In șansa sa, aducând 
argumente mai mult sau mai 
puțin Întemeiate. Răspunsul fl 
vom primi miine ! Pîaă atunci, 
atîtea Întrebări și ia privința 
campionatului mondial. One & 
va ciștiga 7 „Finala va fi Ar
gentina — R.F. Germania* a zis 
Vigu. „Tot Brazilia va triumfa, 
chiar dacă a pornit greu F, a 
venit răspunsul lui Dobrin.

Multe Întrebări mai are acest 
iunie fotbalistic 1-

Mirceo M. IONESCU

• F.C.M. REȘIȚA s-a pre
gătit ta „familie* pentru ulti
ma apariție ta Divizia A ta 
fața propriilor ei spectatori. 
Antrenorul Ion Motroc anunță 
e* întregul lot de jucători este 
valid ; F. C. OLIMPIA a pus 
accent deosebit pe pregătirea 
morală pentru acest joc ta 
care speră să realizeze nu nu
mai o evoluție bună (ea la 
Pitești), dar și un mare punct 
in clasament Tot lotul este apt 
de Joc.
• S. C. BACAU a efectuat 

antrenamente obișnuite, re- 
Dunțînd la Jocul de verificare 
de la mijlocul s&ptămînil. 
Mulțumit de randamentul for
mației sale ta meciul cu Jiul, 
antrenorul D. Nicolae-Nicu- 
gor va menține aceeași for
mulă de echipă. O singură ex
cepție : Florea, suspendat o 
etapă pentru acumularea a trei 
cartonașe galbene ; SPOR
TUL STUDENȚESC ' are ace
leași vechi indisponibilități: 
Manea, M. Sanda și Grasa. în 
poartă va fi preferat ta con
tinuare. Lazăr.
• F.C. COKVINUL a efec

tuat antrenamente zilnice, la 
care au luat parte toți Jucătorii 
eu excepția lui Georgescu, ta 
continuare accidentat Se pre- 
conisează a fi folosit* forma
ția din etapa trecuta, dar Dn- 
mitriu IV nu va figura deoa
rece a acumulat trei cartona
șe galbene ț A.S.A. TG. MU
REȘ s-a pregătit intens ta a- 
eeastă săptămlnă. Mureșenii 
vor prezenta la Hunedoara 
eea mai bună formație șl spe
ră să realizeze un rezultat mai 
bun ca în partida-tur dintre 
cele două formații.

MlINE A DIVIZIEI B
rași, Autobuzul București — Chimia 
Tr. Măgurele, Eiectroputere Craiova — 
Șoimii Sibiu, Prahova Ploiești — Me
talul București, Dinamo Slatina — 
Cârcoti Sinaia.

SERIA A lll-a : Gloria Bistrița — 
„U" Cluj-Napoca, Mureșul Deva — 
Metalurgistul Cugir, U.M. Timișoara 
— Aurul Brad, Dacia Ordștie — C.I.L. 
Slghet, QFJL Cluj-Napoca — F. C. 
Baia Mare, Avîntul Reghin — Armă- ’ 
tura Zalău, Minerul Moldova Nouă — 
C.F.R. Timișoara, Victoria Cărei — . 
Victoria Că'an, Chimica Tlmăvenl — 
Minerul Lupe ni.

variante a 14.418 lei «au la ale
gere o excursie de 1 Joc în R-P. 
Bulgaria — Grecia «au de 3 
Jocuri In R. P. Ungară «au R.P. 
Polonă și diferența ta numerar. 
Categoria 4 : 40 variante a 3.334
lei; Categoria 5 : 88,25 a 400 lei; 
Categoria 6: 123 a 300 lei; Cate
goria 7: 210,50 a 200 lei; Cate
goria 8: 1.339 a 100 lei. Catego
ria A: 1 variantă a so.ooo lei 
«au la alegere o excursie de 1 
locuri ta R.P Bulgaria — Grecia 
sau R. P. Ungară sau In R.P. 
Polonă și diferența ta numerar. 
Categoria B: 2,50 variante a 
10.000 lei sau o excursie de 1 
loc ta R.P. Bulgaria — Grecia 
sau 2 locuri ta R.P. Ungară «au 
R.P. Polonă șl diferența în nu
merar. Categoria C: 10,75 varian-

VA OLifiM TIMIȘOARA
AL TREILEA TITLU

DE JUNIORI?...
Final pasionant în cea mai 

importantă competiție rezerva
tă juniorilor din țara noastră 
— Divizia națională. Pierzind 
pe teren propriu derby-ul 
campionatului (0—1 cu S. C. 
Bacău !), F.C. Constanța, una 
dintre cele mai bune echipe 
ale actualei ediții, a permis 
juniorilor timișoreni să treacă 
pe primul loc al dasamentu- 
lui. Patru echipe sînt înșirate, 
acum, pe distanța a numai 
două puncte ! Una dintre ele 
va fi campioană. Dar asta in
teresează mai puțin. Pentru 
că principalul scop al competi
ției — afirmăm încă o dată — 
rămîne acela de a aduce în 
prim-plan tineri jucători ca
pabili să îmbrace în orice mo
ment tricourile formațiilor 
seniori.

Știm că la Bacău se află 
Verigeanu.

Știm că la Constanța, în 
chipa lui " 
există un Zahiu, pornit 
urmele lui D. Zamfir 
Ignat.

Știm că la F. C. Argeș 
ră un Nițu, cei mai dotat 
tre portarii „școlii* piteștene. 
Dar tot la fel de bine știm că 
in cele mai multe dintre echi
pele Diviziei de juniori se află 
jucători fără valoare, cu care 
se pierde timpul și, din pă
cate, nu numai timpul. Des
pre REZULTATELE ediției 
actuale vom reveni, insă, după 
Încheierea campionatului. Pină 
atunci, iată clasamentul „la zi*.

de
un
e-

Constantin Mareș, 
pe... 
sau

apă- 
din-

t. rou. TÎM. 32 ÎS 0 i 40*20 44
2. F.C Constanța 32 1» S 1 59-29 43
X S.C Bacâu 32 20 3 9 44-40 43
4. F.C Argeș 32 17 • 7 45-22 42
1. Uni». Craiova 32 12 14 0 40-29 38
X F.C Corvinul 32 14 9 9 55-42 37
T. Steauo 32 14 7 11 Oî-32 35X Sportul stud. 32 ÎS 5 12 30-35 35X F.C Petrolul 32 10 13 9 25-23 33M. A.S.A. Tg. M. 32 13 0 13 41-39 32ti. U.T.A. 32 11 • 13 32-36 30tx Polit. lași 32 11 7 14 39-48 29IX F.C. Olimpia 32 10 • 14 36-50 28tx F.C.M. Reșița 32 7 13 12 23-35 27IX Dinamo 32 10 5 17 32-59 25!X F.C Bihor 32 • 7 17 29-46 2317. Jiul 32 4 9 19 17-48 17IX as. Tirgonște 32 5 3 24 29-84 13

Mline, pe stadionul Dlnamo

FINALA 
„SPERANȚELOR" 

Progresul Vulcan intilncșfc 
pc F. c. Bala Marc

’«’Sresul Vulcan București 
«1 F. c. Bala Mare vor dis
puta mline finala campionatu
lui republican de juniori, ediția 
1977—1978. sînt formațiile care 
și-au eîștigat acest drept la tur
neul organizat, cu puțin timp în 
armă, la Bala Mare, dnd s-au 
clasat pe primul loc în cele dou* 
grupe — de cite patru — alcă
tuite prin tragere la sorti. Iată 
echipele probabile care se vor a- 
llnia la startul partidei ce va de
semna pe campioana țării la ca
tegoria juniori II. PROGRESUL 
VULCAN : lavn; — Bocman, Pir- 
vu. Bămulescu, Nuțu — Săndoi. 
Strlmbeanu, Stoica — Gurin, Run- 
ceanu, Matei. Antrenor : Gheor
ghe Cristoloveanu. F. C. BAIA 
MARE : KOblos — Clontaș, Ba
dea, Fătul, Lazin — Baiza, Năpră- 
dean. Coteț — Sabău, Beretean, 
Moldovan. Antrenor: Ioan Bartha. 
Cel mal buni jucători ai celor 
două formații In meciurile din 
cadrul turneului final au fost 
Dan Pîrvu șl, respectiv. Dinu 
Moldovan. Finala de mline (ora 
14, pe stadionul Dinamo, ta des
chidere la partida de Divizia A 
Dinamo — Politehnica Timișoara) 
va avea, așadar, ca punct de a- 
tractie și duelul dintre tundașul 
central bucureștean si atacantul 
bălmărean. golgeter — împreună 
su băcăuanul FI. Verigeanu — 
al turneului final. Cine va cîsti- 
ga disputa 7 Echipa cu cea mal 
bună apărare (Progresul Vulcan 
— 2 goluri primite) sau eea care 
s-a dovedit a fi cea mal eficace 
(F.C. Baia Mare — 12 goluri
marcate) 1 

te a 8.531 lei sau la alegere o 
excursie de 1 loc în R.P. Polonă 
«au 2 locuri in R.P. Ungară și 
diferența In numerar. Categoria 
D: 75,25 a 1.226 lei. Categoria E: 
732 a 100 lei. Cîștigul de 50.000 
lei a fost obținut de ANDREI 
NUCULA din PIATRA NEAMȚ.

★
Vă reamintim că ASTAZI este 

ULTIMA ZI cind vă mai puteți 
procura biletele cu numerele dv. 
preferate pentru tragerea L.OTO-2 
de mîine, duminică 11 iunie a.c.

Tragerea va avea loc la Casa 
de Cultură a sectorului 2 din str. 
M. Eminescu nr. 89, la ora 17. 
Panoul cu rezultatele tragerii va 
fi televizat în cursul serii.

★
ASTAZI este ultima zl si pen

tru depunerea buletinelor Ia con
cursul Pronosport din 11 iunie



MIRCEA ROMAȘCANU VICTORIOS
ÎN ETAPA A IV-a A „CURSEI VICTORIEI»
in clasamentul general conduce T. KoroftHOT (r.R.S.S.)

PREDEAL, 9 (prin telefon). 
După trei etape în „Cursa Victo
riei", una mai dificilă ca alta, 
datorită lungimii traseelor, și a 
numeroaselor urcușuri pe care 
participants au trebuit să le 
escaladeze, a urmat vineri di
mineața, în sfirșit, o etapă mai 
Scurtă : 7 km — pe șoseaua
Rîșnov — Predeal. O etapă in
tr-adevăr scurtă, dar care pen
tru concurenți a fost o adevă
rată piatră de încercare a po
tențialului lor de luptă in con
dițiile înfruntării (din nou) a 
unui urcuș, de astă dată de unul 
singur. Vineri dimineața s-a 
desfășurat etapa contracrono- 
metru. pe un mini traseu, dar 
cu o diferență de nivel de 306 
m. în asemenea condiții grele 
de concurs am avut satisfacția 
să înregistrăm un prim si fru
mos succes românesc. Victoria 
în etapă a revenit lui Mireea 
Romașcanu, care a dorit să a- 
rate care-i sînt resursele reale. 
Același lucru l-a demonstrat și 
colegul său de club. Vasile Teo
dor. care a ocupat locul secund.

CLASAMENTUL ETAPEI : L 
M. Romașcanu 14:52, 2. V. Teo
dor 15:06 (ambii de la Dinamo),' 
3. VI. Korobkov (Selecționata 
armatei sovietice) 15.-09, 4. L
Cojocaru (Steaua) 15:12. 5. AL 
Pliuskin (Sel. armatei sovieti
ce) 15:22. 6. V. Marin (Dinamo) 
15:29.

CÂDETELE ROMÂNIEI 
învingătoare in turneul 
DE BASCHET DE LA BRAȘOV

Timp de trei zile. în noua 
și moderna Sală a sporturilor 
din Brașov s-a disputat un 
turneu internațional de bas
chet la care au participat re
prezentativele României (juni- 
oare II — cadete și junioare I), 
Ungariei (j uni oare I) și Vo
ința Brașov (senioare). în
trecerea a constituit un im
portant test înaintea Balcania
dei de junioare (4—6 august 
in Iugoslavia) și a Campiona
tului european de cadete 
(14—25 august, în Spania). E- 
chipele noastre (cadete născu
te în 1961 și mai mici și ju
nioare născute în 1960 și mai 
mici) au avut, în special pri
ma, evoluții satisfăcătoare. 
Formația cadetelor, pregătită 
de antrenorii Gheorghe Roșu 
și Ileana Ghiță, s-a clasat pe 
primul loc. IATA REZULTA
TELE : România — cadete : 
83—81 (45—40) cu Ungaria —
junioare, 57—62 (37—30) cu
România — junioare și 116—57 
(48—29) cu Voința Brașov ; 
Ungaria — junioare 91—44 
W3—19) cu Voința, 71—61 
(37—33) cu România — juni
oare : România — junioare 
53—61 (27—27) cu Voința. Cla
sament final : 1. România — 
cadete, 2. Ungaria — junioare 
3. Romania — junioare, 4 Vo
ința Brașov.

TELEX
BASCHET • Selecționata Italiei 

a obținut o nouă victorie ta 
■Cupa Națiunilor*. învingtad la 
Pesaro cu 99—94 (47—51) formația 
Israelului • In meci retur pentru 
..Cupa Națiunilor-, la Montpellier 
Franța — Turcia 124—93 (46—36) 
la masculin.

ciclism « In etapa a 16-a a 
Turului Angliei pentru amatori 
(Scarborough — Darlington. 106 
lcm). învingător olandezul Willy 
Maessen. cu timpul 2 h 54:56. In 
clasamentul general individual se 
menține lider polonezul Jan Br- 
zczny 0 Prima etapă a Turului 
luxemburgului, desfășurată ta 
: urui orașului Esch, a fost clști- 
.sată de belgianul Van den Haute, 
care a parcurs 124 km in 3 h 32:10.

FOTBAL • La Atena, în finala 
..Cupei Greciei" A.E.K. — p.A.O.K 
Salonic 2-0 (0-0) • In finala
„Cupei Italiei". Internazionale 
Milano — A.C. Napoli 2—1 (1—1).

TENIS • Rezultatele înregistra
te :n sferturile de finală ale tur
neului de la Beckenhau : Connors
— Schneider 6—2, 9—8. Smith — 
Namara 6—4, 2—6. 8—6. Menon — 
Moore 6—4. 6—3, Feaver — Pra- 
joux 6—2, 7—5.

VOLEI ffî Continuîndu-și turneul 
în Japonia, selecționata feminină 
a U.R.S.S. a întîlnit în orasui 
Kyoto selecționata niponă. Volei
balistele japoneze au ciștigat cu 
3—1 (2—15. 15—10, 15—8, 15—4). • 
Iată rezultatele înregistrate în tur
neul masculin de la Sofia : Cuba
— România B 3—1 (5. —11. 10. 6), 
Franța — Iugoslavia 3—1, Ungaria
— Italia 3—1, Bulgaria — R. D. 
Germană 3—0.

Tot vineri, dar după-amiază, 
a avut loc etapa a 5-a. De data 
aceasta s-a alergat pe ruta 
Predeal — Rișnov — Zărnești 
— Perșani — Rîșnov — Pre
deal (145 km), in majoritatea 
timpului pe ploaie și frig. To
tuși. întrecerea a fost disputa
tă, cu câteva evadări. Cea 
mai lungă dintre evadări (a- 
proape 35 km) a fost inițiată 
de Mireea Romașcanu și Va
sile Teodor. Victoria In etapă a 
fost decisă insă tot la sprintul 
finaL unde V. Teodor a pier
dut din nou locul L de această 
dată în favoarea eehoșlovacu- 
liM V. Kveiaa. Acesta a par
curs cel 145 km in 3h_39:49 
(medie orară 38,100 km) și a 
fost urmat de : 1 V. Teodor 
(Dinamo) 3h39:51 ; X S. Litvi
nov ; 4. R. Sarafulin (ambii
din SeL armatei sovietice) ; 5. 
V. Hie (Dinamo) ; 8. V. Korob
kov (SeL armatei sovietice), 
toti în același timp.

în clasamentul general conti
nuă să conducă V. Korobkov, 
urmat de V. Teodor, N. Savu 
și M. Romașcanu.

Simbătă se desfășoară ultima 
etapă pe traseul Predeal — Si
naia — Tirgoviște — București 
(sosirea la jurul orei 17 pe 
Bd. Ion Ionescu de la Brad).

Gh. ȘTEFANESCU

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL
BRAZILIA-LA UN PAS DE ELIMINARE?

BUENOS AIRES, 9 (prin 
telex). Deocamdată, trei echipa 
calificate in grupele semifina
le : Italia, Argentina și Austria. 
Altele 4 se pot considera In a- 
ceeași situație : K F. Germania, 
Polonia. Olanda, Peru. Marele 
semn de Întrebare rămlne a 
doua calificată in grupa a treia, 
unde Brazilia riscă eliminarea 
dacă nu învinge Austria. Mai 
mult decit atit. Brazilia poate 
C eliminată chiar dacă face un 
joc egal, sâ zicem 0—0. în acest 
caz. Spania sau Suedia, care 
joacă Intre ele, se pot califica 
în urma unei victorii cu două 
goluri diferență (ca să lămurim 
mai bine lucrurile, să facem 
precizarea că departajarea în 
grupe se face astfel : la puncta
jul egal, decide golaverajul — 
diferența — iar in cazul unei 
noi egalități se califică echipa 
cu mai multe goluri înscrise. 
Dacă egalitatea persistă, se re
curge la tragerea la sorți. Spa
nia sau Suedia ar avea, In 
cazul unui 2—0, coroborat cu 
acel 0—0 brazilian, un plus de 
goluri înscrise). Toate acestea 
sînt calcule teoretice, dar dacă 
e să ne gîndim la jocurile de 
pină acum. Brazilia ar putea 
obține victoria numai dacă 
Austria ia piciorul de pe acce
lerație.

Dacă acceptăm, totuși, că 
Brazilia se califică, iar celelal
te jocuri se vor desfășura nor
mal. grupele semifinale ar ave* 
următoarea componență :

A. Italia, Polonia, Austria, 
Peru.

B. Argentina. R.F. Germania, 
Brazilia, Olanda.

wCalificarea Austriei pentru gru
pele semifinale este singurul 
lucru pozitiv al zilei de miercuri, 
marcată, dealtfel, prin trei rezul
tate egale și cel mal mic număr 
de goluri înregistrat de la înce
putul competiției : 3, în 4 meciuri. 
Victoria Austriei este dintre cele 
mai logice și scorul nu reflectă 
superioritatea oamenilor lui Se- 
nekowitsch care, fără măiestria 
dovedită Încă • dată de portarul 
suedez HellstrSm, ar fi reușit un 
scor mai mare*, transmite din 
Buenos Aires agenția France 
Presse, care adaugă : „Cele patru 
meciuri ale zilei au fost caracte
rizate prin vigoare. Nu s-a flu
ierat decît un penalty (în meciul 
Austria — Suedia), dar pe cele
lalte trei terenuri șocurile au fost 
numeroase și adesea la limita re
gulamentului*.

Deși dezamăgit, antrenorul sue
dez G. ERICSSON are cuvinte de 
laudă la adresa echipei învingă
toare : „Nu știu dacă a fost sau 
nu penalty, dar austriecii au ju
cat mai bine decît noi și rezul
tatul e just, indiferent de pe
nalty. Am știut dinaintea turneu
lui final că austriecii vor fi cel 
mai nuternici adversari, chiar mai 
puternici decit Brazilia*. Funda
șul Nordqvist explică faza penal- 
tyului : „Nu mă așteptam ca ar
bitrul să acorde lovitură de la 11 
m, mai ales că a și ezitat cîteva 
secunde înainte de a da decizia. 
Nu l-am atins pe Krankl, el a

Azi, la Dublin

START ÎN C. E. DE BOX PENTRU TINERET
începînd de ari, .In capitala 

Irlandei, Dublin, vor incepe 
campionatele europene de box 
pentru tineret. Cei mai buni 
reprezentanți ai „noului val“ 
pugilistic european se vor in- 
tîlni pe ringul de la „Național 
Boxing Stadium* pentru de
semnarea celor 11 campioni. In 
dimineața aceasta, pretendenții 
la titlurile europene vor face 
vizita medicali, cintarul oficial, 
după care vor urma tragerile

BOXERI ROMÂNI 
PE PODIUM IN TURNEUL

DE LA TUNIS
în cadrul turneului interna

țional de box de la Tunis, la 
care au participat pugiliști eu
ropeni și africani, mica dele
gație de sportivi români, con
dusă de arbitrul craiovean 
Mihai Voiculescu, a obținut 
locuri de onoare in palmaresul 
competiției. Astfel, Marian Tiz- 
măneanu (muscă) a ciștigat tur
neul, cu 3 victorii consecutive; 
Florian Țîrcomnicu (cocoș) a 
ocupat locul 2, iar Pani Mun- 
teanu (semimijlocie) s-a clasat 
al treilea.

Cum poate fi modificată a- 
ce astă componență 7 Argentina, 
invingînd astăzi Italia, ar faca 
un bun schimb de locuri. La 
joc egal, Italia își păstrează lo
cul in grupa outsiderilor, adi
că in grupa A. Polonia ar face 
și ea schimb de locuri cu R.F. 
Germania dacă ar învinge Me
xicul cu un scot mai mare dedt 
6—0, ceea ce e greu de presu
pus, cu atit mai mult cu rft 
R.F. Germania poate învinge 
Tunisia cu mai mult decît un 
goL In grupa a treia. Brazilia 
poate obține locul 1 Invingînd 
Austria cu 2—6. în sfirșit. Peru 
poate termina pe locul 1 in 
grupă dacă face scor cu Iranul, 
ceea ce e iarăși improbabiL

în aceste condiții, meciul 
Argentina — Italia are o Încăr
cătură emoțională deosebită. 
Dacă Argentina nu Învinge, «- 
tund echipa lui Menotti va fi 
in situația nu tocmai plăcută 
de a juca direct cu R.F.G. la 
14 iunie pe River Plate, adică 
un med pe care argentinienii 
l-ar primi cu sufletul Împăcat 
doar In finală.

*
Și acum, pentru că v-am obo

sit cu calculele, vă propunem 
un minut de destindere. Am 
alcătuit pentru dv. echipa pri
melor două runde : HellstrSm
— Vogts. Krol, Pezzey, Bossis
— Nawalka, Cubilias, Benetti — 
Krankl, Luque, Rossi. Argu
mente : Hclstrom și-a salvat e- 
chipa în medul cu Austria; 
Vogts este sufletul noii forma
ții vest-germane. care se asam
blează jucind ; Krol pare sin

căzut In fața mea, ce e drept, 
cu mare repeziciune*. Portarul 
suedez, Hellstrom, are cuvinte de 
laudă pentru înaintașul austriac : 
„Krankl este fără nici o îndoială 
unul dintre cei mai buni atacanți 
centrali ai Mundialuiui, dacă nn 
chiar cel mai bun“.

Referindu-se la meciul urmă
tor. cel cu Brazilia, antrenorul 
SENEKOWITSCH a declarat că: 
„Vom juca pentru a cîștiga. Califi
carea ne este asigurată, dar voi a-

ANTRENORII
linia aceeași echipă care a între
cut, miercuri, Suedia. Trebuie să 
ne îmbunătățim coeziunea pentru a 
aborda turul al doilea în cele 
mai bune condiții".

Mult comentată este și contra- 
performanța reușită de Brazilia 
și Spania : ele au reușit un egal 
ce nu folosește nimănui ! Astfel, 
comentatorul J. P. Menguai, de la 
A.F.P., într-un articol intitulat : 
„Brazilia — sfîrșitul unei legen
de" notează : „Pentru brazilieni, 
triplii campioni ai lumii. Austria 
va fi ultima șansă. Va trebui ca 
jucătorii brazilieni să joace cu mai 
multă pasiune și dăruire, cu mai 
multă inteligență decît au făcut-o 
pînă acum. Altfel, în fața acestei 
surprinzător de bună echipă a 
Austriei, ei Își vor putea spulbera 

la sorți. Deschiderea festivă a 
competiției și prima gală vor 
avea loc seara. în următoarele 
trei zile (11, 12 și 13 iunie) se 
vor disputa cita două reuniuni. 
Miercuri 14, tot în două gale, 
vor avea loc Întrecerile semifi
nale, urmlnd ca, după o zi de 
pauză, vineri seara să aibă loc 
gala finală. în cadrul căreia vor 
fi desemnați campionii. După 
cum se știe, la întrecerile de 
la Dublin participă și 6 spor
tivi români : Radu Daniel (mus
că), TiU Cercel (pană), Ștefan 
Im bre (seminal jlocie). Florieel 
Ungurean (mijlocie mică). Vi
sile Gîrgavu (mijlocie) și Ion 
Joița (semigrea).

la havirov Încep 
CAMPION A TELE EUROPENE DE HAL TERE

Astăzi, la Havirov (Ceho
slovacia), Încep campionatele 
europene de haltere pentru se
niori. în vederea acestei im
portante competiții, lotul nos
tru a părăsit ieri BucureștiuL

Din echipă fac parte, după 
cum am anunțat, sportivii Mir- 
ee» Tuli, Constantin Chlru (cat 
cocoș). Marian Grigoraș (cat 
pană). Ion Buia, VirgU Docia

gurul olandez la valoarea 1974; 
austriacul Pezzey este marele 
favorit al tuturor comentatori
lor ; Boasts a făcut ca adversa
rul său direct (Houseman) să 
fie notat cu 3 ; Benetti, tancul 
italian, iar Cubilias, virtuozul 
care poate evita orice șoc; 
Nawalka este cel mal bun jucă
tor polonez de pînă acum, el 
mărind mereu tempoul bătrinl- 
lor ; Krankl pare capabil să 
forțeze orice ușă ; Lnque trage 
după el • echipă întreagă. 
(„Clarin* a făcut din el singu
rul jucător eu nota 16. și asta 
spune ceva chiar dacă este o 
exagerare). în sfirșit, Rossi a 
modificat complet profilul 
«squadrei azzurra*.

Așadar, o echipă eu doi ita
lieni șl eu doi austried. S-ar 
părea, prin prisma acestui cla
sament — subiectiv, • drept — 
că fotbalul se Întoarce în Eu
ropa Centrală. Nouă nu ne rft- 
mtne. deocamdată, dedt să spe
răm că el va poposi șl la guri
le Dunării—

loon CH1RH.A

AZI 9 MBNE, ULT1MHE MEQUItl IMN GRUPE

AZI, ta Buonos Aires : Italia — 
ArganSna ; le Mor del Plata : 
Franța — Ungaria (grupa I). ta 
Cordoba : Tunisia — R.F. Oermo- 
nla : la Rosuri. : Mexic — Polonia 
(grupa a ll-o).

PE MICUL ECtAN : sîmbâtâ, de le ora 23,30 : Tunisia - R.F.G. (re
priza a H-a) șl Rafia — Argentina ; duminică, ora 18,45 : Austria - 
Braiîki.

ultimele Duzii, iar Coutinho locul 
de manager al echipei*.

Pentru Peru, calificarea era încă 
un vis cu numai o săptămînă în 
urmă. Dar, după ce au învins 
Scoția, peruvlenil și-au demon
strat valoarea și în fața Olandei 
„pentru a nu se mai vorbi de un 
miracol atunci eind ciștigi un 
meci în fața unei echipe europe
ne*, spunea antrenorul lor, MAR
COS CALDERON, seara, după me
dul cu echipa pregătită de Ernst

AU CUVÎNTUL
HappeL „Rezultatul este real, o- 
landezii an dominat, dar nu și-au 
creat ocazii periculoase la poar
ta noastră. Noi am reușit să ne 
calificăm nu printr-un miracol, 
ci prin muncă, efort și sacrificiul 
tuturor jucătorilor*. Happel soco
tește că Olanda a jucat mai bine 
decît Peru și merita victoria. 
„S în tem pe o pantă ascendentă 
— ne-am comportat mai bine de
cît în partida cu Iran — și cred 
că vom juca și mai bine în me
ciurile următoare*.

Nemulțumit de jocul echipei 
sale se arată antrenorul scoțian 
MCLEOD: „Echipa n-a jucat bine 
deloc, chiar dacă fotbaliștii au 
dat tot ce știu. Eu însumi mi-am 
pierdut Încrederea după neaștep
tata lnfrîngere In fața Perului,

ITALIA A CIȘTIGAT lUIILUl 
DE POLO OE LA ELODEATA

La Florența s-au încheiat 
întrecerile turneului interna-1 
țional de polo. Echipa Româ
niei a susținut trei partide in 
ultimele 24 de ore, înving' nd. 
Olanda cu 9—3, Spania cu 3—2 
pentru ca apoi să piardă în 
fața selecționatei U.R.S.S. cu 
5—6.

în celelalte meciuri s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Italia — Olanda 8—7 ; U.R.S.S. 
— Spania 7—5 ; Ungaria — 
Spania 9—6 ; Italia — Spania 
8-4 ; U.RJSJ5. — Olanda 10—6; 
Ungaria — Olanda 6—2. în- 
tr-un joc decisiv, Italia a în
trecut Ungaria cu 5—3 (0—0, 
2—0, 2—0, 1—3), ciștigind tur
neul. Clasament final : 1. Ita
lia W p; 1 Ungaria 6 p ; L 
U.R.S.S. 6 p ; 4. România 4 p; 
5. Spania 2 p ; & Olanda 0 p.

(cat. ușoară) șl Vasile Groapă, 
(cat. semigrea). Lotul este în
soțit de președintele F.R.H.CL, 
Nicu Alexe, antrenorii Lazăr 
Baroga și Ștefan Achim. Dintre 
halterofilii noștri, o formă bună 
la antrenamente a dovedit în
deosebi Ion Buia, care este ca
pabil să obțină — ca și anul 
trecut la C.M. — o medalie.

ECOURI
DIN RI0 $1 SAO PAULO...

Presa braziliană este nemulțu
mită de comportarea reprezenta
tivei țării. Astfel. „O Globo" 

că a-a văzut niciodată 
„o selecționată braziliană atit 
de cenușie, atit de timidă, atit 
de lipsită de valori individuale". 
Pentru „J ornai do Brasil", se
lecționata pare „anesteziată", 
dar socotește că nu este încă 
pierdută calificarea. „Folha da 
Sao Paulo" scrie că „Brazilia 
este amenințată de ttn eșec to
tal", în timp ce „Estado de Sao 
Paulo" subliniază că evoluția 
jucătorilor brazUienl a fost eu 
atit mal slabă „cu cit n-a fost 
motivată de tăria adversarilor 
lor", iată cîteva rtndurl dlntr-un 
articol apărut In .„Ultima Ho”a" 
din Rio de Janeiro : „Nu-ți vine 
să crezi că s-a cheltuit o su>mA 
enormă pentru a alcătui si pre
găti o echipă atit de slabă, atit 
de fără suflet".

MÎINE, îa Mar de! Plata : Bra
zilia — Austria ; Ia Buenos Aires: 
Spania — Suedia (grupa a lll-a). 
La Mendoza : Olanda — Scoția ; 
la Cordoba : Peru — Iran (grupa 
a rV-a).

dar nu pot blama pe nimeni din 
jurul meu înainte de a mă bla
ma pe mine. O victorie cu 3—9 
asupra Olandei, acum, pare im
posibilă. Dar am mai văzut și mi
racole...* In schimb, H. MOHAD- 
JERANI, conducătorul tehnic al 
echipei iraniene, se arată mulțumit: 
„Pentru primul nostru «Mundlal». 
pînă acum e foarte bine. Mă 
bucur că jucătorii mei au știut 
să depășească această adevărată 
barieră psihologică care este par
ticiparea la o competiție alături 
de cele mai bune echipe ale 
lumii*.

In sfirșit, antrenorii echipelor 
care s-au întrecut la Mar del 
Plata, Brazilia și Spania, sînt la 
unison nemulțumiți. L. KUBALA : 
„Nu sînt decît pe jumătate mul
țumit de rezultat. Cu puțină șan
să cred că i-am fi putut bate pe 
brazilieni. Erau la mina noastră, 
îmi pare rău, în special, de go
lul ratat de Cardenosa. In orice 
caz, echipa mea a jucat mai bine 
decît în meciul cu Austria*; C. 
COUTINHO: „Scorni alb reflectă 
destul de exact fizionomia parti
dei. Am fl putut ciștiga întrucît 
atacanți! noștri și-au creat mal 
multe ocazii, dar înaintașii spa
nioli s-au dovedit și ei nesiguri 
și imprecișL Formația lui Kubala 
a jucat cu mai multă imaginație. 
O dată în plus, linia noastră ofen
sivă s-a comportat sub așteptări. 
Doar Reinaldo și Dirceu au fost 
egali cu ei înșiși*.


